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

Dať či nedať dieťa do školy?
Zaškoliť či nezaškoliť šesťročné dieťa? 
Otázka, nad ktorou sa pozastaví veľa 
rodičov, pretože považujú za samo-
zrejmé, že šesťročné dieťa patrí do školy. 
Kedy považujeme dieťa za pripravené 
zvládnuť školské povinnosti, prijať rolu 
školáka? Dieťa je vtedy zrelé do školy, ak 
je psychicky i fyzicky vyspelé.

Pod psychickou pripravenosťou 
rozumieme, že dieťa nie je len rozumovo 
vyspelé, ale je i schopné primerane sa 
od rodičov odpútať, má potrebu nových 
sociálnych kontaktov s  rovesníkmi 
v triede. Čas, ktorý doteraz potrebovalo 
na hranie, skracuje a vytvára si priestor 
na vlastné vzdelávanie. Fyzicky vyspelé 
dieťa má nielen primeranú hmotnosť, 
výšku, ale i netrpí častými ochoreniami. 
Taktiež treba zvážiť, či ho  v najbližšom 
období nečaká plánovaná operácia, 
ktorá mu znemožní pravidelnú náv-
števu školy. 

Predpokladom odkladu zaškolenia 
sú najmä psychologické ukazovatele. 
V  tejto oblasti však mnohí rodičia 
nemajú skúsenosti, a  preto nedokážu 
bližšie definovať konkrétny problém 
dieťaťa. Preto odporúčame návštevu 
v pedagogicko-psychologickej poradni, 
kde konzultáciou, ktorá pozostáva 
z psychologického vyšetrenia a rozboru 
anamnézy (údajov o  jeho duševnom 
vývoji, o prostredí, rodine...), odborníci 
pomôžu rodičom správne sa rozhodnúť, 
či dať dieťa do školy alebo mu navrhnúť 
odklad školskej dochádzky. Ak sa rodi-
čia nesprávne rozhodnú a dajú dieťa do 
školy skôr, ako má predpoklady zvlád-
nuť ju, býva to príčinou problémov, 
ktoré sa objavia hneď po nástupe do 
školy alebo vo vyšších ročníkoch. U die-
ťaťa začne dominovať únava, nadmerná 
hravosť, nepamätá si úlohy, odmieta 
sa učiť, chodiť do školy, zvracia, začne 

sa pomočovať, zajakávať... Skúsenosti 
vravia, že deti narodené v letných mesia-
coch sú najohrozovanejšou skupinou 
z pohľadu posudzovania pripravenosti 
detí na prácu v škole. 

Ako sa teda rozhodnúť? Ak vám 
skúsený psychológ navrhne odklad 
školskej dochádzky, prijmite túto 
dobre mienenú radu. Ako rodičia ste 
za dieťa zodpovední, odložená školská 
dochádzka je jedným z prejavov takejto 
zodpovednosti i vášho záujmu o zvlád-
nutie školských povinností vlastným 
dieťaťom. Prajeme vám, aby nástupom 
vášho dieťaťa do školy prišla do vášho 
domu radosť z poznávania, a nie prob-
lémy. Nech sú vaše rozhodnutia správne 
a prinesú očakávané výsledky. 

B. Kucharovicová
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Z rokovania mestského zastupiteľstva
Dňa 25. februára 2016  sa uskutočnilo XV. zasadnu-
tie Mestského zastupiteľstva Stará Turá. Zasadnutie 
otvorila primátorka mesta Ing. Anna Halinárová. 
Poslanci vzali na vedomie  Správu z kontroly plne-
nia uznesení prijatých na XIII. a XIV. zasadnutí 
MsZ. 

V úvodnej časti  bolo udelené slovo Ing. Homolovi,  
ktorý v  krátkosti načrtol víziu záujmového 
združenia Priemyselne technologického parku 
CHIRANA PREMA vzhľadom na skutočnosť, že 
návrh na pristúpenie mesta Stará Turá do tohto 
združenia bol predmetom rokovania poslancov 
na tomto zasadnutí. Zakladajúcimi členmi zdru-
ženia sú spoločnosti  CHIRANA Medical, a. s., 
CHIRANA T-Injecta, a. s., LEONI Slovakia, s. r. o., 
JUSTUR spol., s. r. o., Sensus Slovensko, a. s.  Jeho 
cieľom je podpora rozvoja a konkurencieschop-
nosti hospodárstva v regióne, podpora inovácií, 
výskumu a vývoja a vzdelávania v priemyslovej 
zóne Starej Turej. Významné efekty pre účastníkov 
združenia      z celospoločenského hľadiska môžu 
umožniť súčinnosť a rovnováhu medzi podnikmi, 
verejnými inštitúciami a občanom. Obrazne tento 
trojuholník predstavuje predpoklad rovnováhy 
inteligentných miest (Smart City koncept) a  je 
podporovaný i výzvami EU v rámci Horizontu 
2020. Podnikateľská obec sa teda spojila, aby sa 
prostredníctvom synergických účinkov opäť pri-
navrátili efektívne podmienky fungovania prie-
myselného parku. Park je dobre dimenzovaný, má 
technológie, ktoré vzájomne ladia a ktoré majú 
možnosť používať nové technologické prostriedky 
do budúcnosti, a preto poslanci schválili pristúpe-
nie mesta do záujmového združenia. 

V rámci rokovania o majetkových 
záležitostiach MsZ schválilo:
a) návrh
• na zverenie majetku mesta do správy Domu kul-

túry Javorina, m. p. o., Stará Turá,
• na zverenie majetku mesta do správy 

Technických služieb, m. p. o., Stará Turá,
• na majetkovoprávne vysporiadanie pozemku 

Miroslava Uhlíka a  Jaroslava Uhlíka, obaja 
bytom Stará Turá

b) zámer
• odpredaja časti  pozemku Milanovi 

Medňanskému a manželke, bytom Stará Turá,
• odpredaja časti  pozemku  Ľudmile Hluchej, 

bytom Stará Turá,  
• prenájmu  pozemku spoločnosti STINEX, s. r. 

o., Nové Mesto nad Váhom,
• zámeny nehnuteľností, a to pozemkov nachá-

dzajúcich sa pod kruhovou križovatkou vrátane 
stavby kruhovej križovatky  a cestami II. a III. 
triedy, ktoré sú vo vlastníctve mesta Stará Turá 
za nehnuteľnosti nachádzajúce sa v areáli býva-
lej SPŠE v Starej Turej, ktoré sú vo vlastníctve 
Trenčianskeho samosprávneho kraja

c) žiadosť
• zástupcu vlastníkov bytov v bytovom dome na 

Ul. gen. M. R. Štefánika 383, Ing. Vlastimila 
Rubaninského  o zriadenie vecného bremena,

• o prenájom časti pozemku Ing. Jozefa Koyša 
a  manž. Nadeždy, bytom Nové Mesto nad 
Váhom,

• spoločnosti VLATO. s. r. o., Bzince pod 
Javorinou o zriadenie vecného bremena,

• Ing. Vladimíra Dingu, bytom  Stará Turá  o zru-
šenie  vecného bremena  

Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie:
• Informáciu o aktuálnom hospodárení mesta
• Aktualizáciu stavu pohľadávok a  záväzkov 

mesta Stará Turá k 31.12.2015 ako i príspevko-
vých organizácií mesta Dom kultúry Javorina 
a Technické služby

• Správu audítora k hospodáreniu mesta za obdo-
bie roku 2014

• Správu o kontrolnej činnosti za rok 2015 
• Správu hlavnej kontrolórky mesta z  kontrol 

ukončených po XIV. zasadnutí MsZ
• Vyhodnotenie plnenia úloh za rok 2015 pre pri-

znanie odmeny hlavnej kontrolórke v roku  2016
• Správu o činnosti Mestskej polície Stará Turá 

za rok 2015.

Ďalej poslanci schválili dotácie športovým 
klubom mesta na 2. časť sezóny 2015/2016, a to 
nasledovne:

Mestský futbalový klub 4 188,80 €
Mestský kolkársky klub 372,40 €
Wu-shu centrum Stará Turá 2 702,00 €
Mestský basketbalový klub 5 266,80 €
Stolnotenisový klub Stará Turá 674,80 € 
Strelecký klub Stará Turá 795,20 € 
Spolu: 14 000,00 € 

Schválené boli tri všeobecne 
záväzné nariadenia mesta:
• VZN č. 1/2016 – Nar. O obecných bytoch – 

Nariadenie bolo prijaté  z dôvodu zjednotenia 
dvoch platných všeobecne záväzných nariadení,  
a to VZN č. 13/2012 – Nar. o obecných bytoch 
a VZN č. 5/2014 – Nar. o nakladaní s nájom-
nými bytmi na Ulici Hlubockého číslo súpisné 
676/1.

• VZN č. 2/2016 – Nar. O určení miesta a času 
zápisu  dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďova-
teľom je Mesto Stará Turá  – Nariadenie bolo 
prijaté  z dôvodu legislatívnych zmien, mení sa 
termín zápisu detí do ZŠ. Zápis dieťaťa na plne-
nie povinnej školskej dochádzky v základnej 
škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stará 
Turá  sa koná 2 dni (utorok, streda) v termíne 
od  1. apríla do 15. apríla  príslušného roka. 
Konkrétny termín zápisu určí riaditeľ základnej 
školy. Čas zápisu na príslušný školský rok podľa 
§ 2 ods. 1 tohto VZN  mesto Stará Turá  určuje 
od  13.00 do 17.00 hod.

• VZN č. 2/2016 –Nar. O podmienkach predaja 
výrobkov a poskytovaní služieb na trhových 
miestach a trhový poriadok – Nariadenie bolo 
potrebné upraviť z dôvodu novely zákona č. 
178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových miestach 
v znení neskorších predpisov. Novela prináša 
zmeny v rozsahu predávaného sortimentu a nie-
ktoré ďalšie drobné úpravy.

V  ďalšej časti rokovania poslanci prerokovali 
návrhy zmien v odborných komisiách mestského 
zastupiteľstva. V Komisii pre školstvo, kultúru, 
mládež a  šport ukončila svoju činnosť členky 
PhDr. Ľubica Bajjaniová, menovaná bola nová 
členka komisie Mgr. Jana Koštialová. Do Komisie 
pre financie, rozpočet a majetok mesta bola meno-
vaná nová členka Janka Trúsiková.

V  záverečnej časti zasadnutia oboznámil 
poslancov so situáciou v oblasti štátnej polície 
riaditeľ  okresného riaditeľstva PZ Ing. Mário 
Jamriška. Mgr. Ľubica Klimáčková

§ Dňa 15.1.206 boli v čase o 08:50 hod. 
prinesené na MsP peniaze, ktoré si 

neznáma osoba zabudla vyzdvihnúť z ban-
komatu, na ulici SNP pri OD Billa. Hliadka 
s nálezcom spísala potvrdenie o odovzdaní 
hotovosti a peniaze boli vrátené na pobočku 
SLSP.

§ Dňa 26.1.2016 bol v čase o 13:15 hod. 
telefonicky kontaktovaný pracovník 

firmy BKP Real, s. r. o so sídlom v Novom 
Meste n/V, ktorý bol upozornený na zis-
tené nedostatky pri zabezpečení majetku 
ich firmy (objekt bývalej kotolne na Ul. 8. 
apríla). Menovanému bolo oznámené, že 
v ich objekte sa niekoľko posledných dní 
stretávajú bezdomovci, ktorí tam spaľujú 
staré palety, pri ohni sa ohrievajú a tým 
vzniká nebezpečenstvo požiaru. Viackrát 
bola privolaná hliadka MsP z dôvodu 
vzniknutého ohňa alebo dymu v uvedenej 
lokalite. Menovaný prisľúbil, že vec oznámi 
majiteľom firmy a danú vec budú riešiť, aby 
z dôvodu zle zabezpečeného objektu nena-
rastal počet výjazdov hliadky.

§ Dňa 5.2.2016 sa v čase o 23:05 hod. na 
MsP dostavila hliadka OOPZ so zadr-

žanou osobou M. J. a požiadala o postrá-
ženie uvedenej osoby, nakoľko musela 
preveriť ďalší oznam. Osoba bola značne 
pod vplyvom alkoholu, zakrvavená na hlave 
a rukách, na ktorých mala založené donuco-
vacie prostriedky (putá). Hliadka OOPZ si 
osobu prevzala v čase o 23:35 hod. Následne 
bola hliadka MsP požiadaná o vykonanie 
asistencie pri zabezpečovaní stôp krimi-
nálnou políciou v byte, kde hore uvedená 
osoba vykopla vchodové dvere, fyzicky 
napadla údajnú priateľku V. P. a jej druha. 
V byte porozbíjal sklené výplne na dverách, 
obe osoby sa snažil porezať kuchynským 
nožom a vyhrážal sa im zabitím. Hliadka 
MsP zotrvala na mieste do 03:20 hod., kým 
prac. kriminálnej polície zdokumentovali 
všetky potrebné dôkazy. Následne bol kon-
taktovaný syn pani P., ktorý sa dostavil, aby 
byt zabezpečil.

MsP

Z denníka MsP

OBČIANSKA INZERCIA

• Ponúkam orez, výrez 
a porez ovocných stromov 
a kríkov a striekanie. Kontakt: 
0919 320 767. 

• Rezanie dreva a kálanie 
štiepačkou v lese i u vás doma. 
Kontakt: 0919 320 767. 

• Výrub rizikových stromov 
pomocou horolezeckej 
techniky v ťažko prístupných 
lokalitách, v záhradkárskych 
osadách. Kontakt: 0949 339 169.

• Predám záhradku s chatkou 
a skleníkom v záhradkárskej osade 
Chrásnatá 1 v Starej Turej. T. č. 
0911 433 394
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Slávnostné otvorenie čistiarne 
odpadových vôd Stará Turá
V piatok 19. februára 2016 za prítomnosti ministra životného pro-
stredia Petra Žigu, primátorky mesta Stará Turá Anny Halinárovej 
a predstaviteľov vodárenskej spoločnosti prebehlo slávnostné otvo-
renie Čistiarne odpadových vôd mesta Stará Turá.

Rekonštrukcia s  rozpočtovým 
nákladom 5 174 768 EUR je naj-
väčším investičným projektom 
v meste Stará Turá.  

Na  zá k l ade  v ýzv y 
Ministerstva životného pros-
tredia SR v rámci Operačného 
programu Životné prostredie 
podala Regionálna vodáren-
ská spoločnosť AQUATUR a.s. 
Stará Turá, ktorej jediným akci-
onárom je Mesto Stará Turá, 
dňa 17. 06. 2014 žiadosť o nená-
vratný finančný príspevok na 
rekonštrukciu mestskej čistiarne 
odpadových vôd. Žiadosť bola 
úspešná. Celkové oprávnené 
výdavky na realizáciu projektu 
boli vyčíslené vo výške 4 903 

783,37 €, z toho výška nenávrat-
ného finančného príspevku bola 
4 658 594,20 €. 

„Rekonštrukcia čistiarne 
odpadových vôd  je nielen 
dobrou správou pre životné 
prostredie, ale je aj dôleži-
tým predpokladom pre rozvoj 
nášho mesta. Stabilná, vyhovu-
júca a dostatočne dimenzovaná 
infraštruktúra je predpokladom 
pre rozvoj podnikateľských 
aktivít a tým podporou zamest-
nanosti, prostriedkom pre 
rozvoj individuálnej výstavby 
a  tým vytváraním predpokla-
dov pre kvalitnejší život obča-
nov v našom meste,“ povedala 
pri príležitosti slávnostného 

otvorenia primátorka mesta 
Stará Turá.

Je takmer slovenským uni-
kátom, že prvá čistiareň odpa-
dových vôd v Starej Turej bola 
spustená do prevádzky v  roku 
1956, kedy mnohé podstatne 
väčšie mestá ešte dlho potom 
čistenie vôd nevykonávali. Je 
vzácne a možno aj symbolické, 
že práve  po 60 rokoch sa usku-
točnila rozsiahla zmena tech-
nológie čistenia odpadových 
vôd tak, aby spĺňala požiadavky 
aktuálnych európskych štan-
dardov, ale najmä sa spustila do 
prevádzky vodná stavba, ktorá 
bude slúžiť a ochraňovať potreby 
nasledujúcich generácií.

V Starej Turej ide zatiaľ o his-
toricky najväčší projekt, ktorý 
bol podporený z  prostried-
kov Európskej únie a Štátneho 
rozpočtu SR.  Cieľom projektu 
bolo rozšírenie a zvýšenie kapa-
city ČOV pre oblasť Starej Turej 
a  prebudovanie existujúcej 

technologickej linky na linku 
ČOV s odstraňovaním nutrien-
tov a  fosforu. Projekt sa teda 
týkal rekonštrukcie a rozšírenia 
existujúcej ČOV. Časť objektov 
pôvodnej ČOV sa bude využívať 
aj po rekonštrukcii, nepotrebné 
objekty sa zlikvidovali. ČOV je 
v rámci tohto projektu prebudo-
vaná a intenzifikovaná s kapaci-
tou 12 650 EO (ekvivalentných 
obyvateľov) pri uplatnení tech-
nológie nízko zaťažovanej akti-
vácie vrátane odstraňovania 
nutrientov a fosforu s aeróbnou 
stabilizáciou kalu. Realizáciou 
projektu sa dosiahne zlepšenie 
životného prostredia, zabráni 
sa znečisťovaniu povrchových 
vôd a vytvoria sa vhodné pod-
mienky pre ďalší rozvoj mesta 
Stará Turá. 

Rekonštrukčné práce na 
ČOV začali dňa 12. januára 2015 
a projekt bol úspešne ukončený 
v decembri 2015. 

Lívia Boorová

Dobrovoľní hasiči v Drgoňovej Doline majú nové auto
Začiatok marca bol pre hasičov v Drgoňovej Doline výnimočný. Na 
základe sľubu, ktorý dal občanom mesta Stará Turá podpredseda 
vlády a minister vnútra Róbert Kaliňák ešte v októbri minulého roka, 
prišiel minister osobne hasičom v Drgoňovej Doline odovzdať 1. 
marca vo večerných hodinách hasičské auto IVECO. 

V  Drgoňovej Doline ho pred 
hasičskou zbrojnicou okrem 
nastúpeného DHZ Drgoňova 
Dolina čakali i hasiči zo Starej 
Turej, Topoleckej a  Paprade. 
Na pôde mesta ministra pri-
vítala primátorka mesta Anna 
Halinárová. Spoločne sa prí-
tomným hasičom prihovorili 
a poďakovali im za prácu, ktorú 
vykonávajú v prospech občanov 
a ich majetku. Hlásenie za hasič-
skú jednotku podal ministrovi 
člen DHZ Drgoňova Dolina 

Igor Durec. Potom všetci spo-
ločne pokrstili nové auto fľašou 
šumivého nápoja. Keďže poča-
sie v  tento deň nebolo veľmi 
prívetivé, všetci prítomní sa 
hneď po prehliadke hasičského 
vozidla presunuli do hasičskej 
zbrojnice, kde na nich čakalo 
malé občerstvenie. Minister si 
so záujmom pozrel ocenenia 
DHZ Drgoňova Dolina, ktoré 
získali na rôznych významných 
regionálnych i celoslovenských 
hasičských súťažiach. Spoločne 

s generálnym sekretárom DPO 
SR Vendelínom Horváthom 
a  prezidentom Hasičského 
a  záchranného zboru SR 

Alexandrom Nejedlým sa pod-
písali i do pamätnej knihy DHZ 
Drgoňova Dolina. 

Bc. Zuzana Zigová

foto: V. Solovič
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Nový prístroj pre 
pacientov v NsP NMnV
NsP  Nové Mesto nad Váhom  n. o. spustilo prevádzku nového počí-
tačového tomografu TOSHIBA Aquilion Prime TSX-303A s mož-
nosťami nových vyšetrení. Zakúpením uvedeného prístroja rozširujú 
ponuku diagnosticko-preventívnych CT vyšetrení o:

• CT kardiovyšetrenia – koronografiu
• CT angio (hrudník, mozog)
• Končatinové CT vyšetrenia
• CT kolonografiu – CT kolonografické vyšetrenia konečníka 

a hrubého čreva. Ide o alternatívu vyšetrenia hrubého čreva ku 
kolonoskopickému vyšetreniu, ktorá je nebolestivá. Príprava je 
totožná ako pred kolonoskopickým vyšetrením. 

Hlavným prínosom novo zakúpeného CT prístroja je vysoká roz-
lišovacia schopnosť, oveľa nižšia dávka RTG žiarenia, kratšia doba 
vyšetrenia a možnosť 3D rekonštrukcie. 

Bližšie informácie priamo v NsP Nové Mesto nad Váhom alebo 
na internetovej stránke nemocnice www.nspnm.sk. Na tento prístroj 
prispelo príspevkom i mesto Stará Turá.

Podľa informácii z NsP pripravila LB

Podujatie pre deti 
s ťažkým postihnutím
Nadácia Život v spo-
lupráci s Komisiou pre 
sociálne veci a býva-
nie, pracovníčkami 
sociálneho oddelenia 
MsÚ v  Starej Turej 
pripravujú 4. ročník 
podujatia Otvorená 
náruč pre rodičov a deti s ŤZP z Podjavorinskej oblasti, ktorý sa 
uskutoční 28.05.2016 v Agrofarme a v Agropenzióne v Podkylave. 
Cieľom podujatia je poskytnúť deťom a ich rodičom rôzne lie-
čebné terapie, športové a tvorivé aktivity, relax. Dôležitou súčas-
ťou podujatia sú i odborné konzultácie s pracovníkmi ÚPSVaR 
a sociálneho oddelenia. 

Ak vychovávate dieťa s ŤZP a máte záujem zúčastniť sa 
tohto podujatia, kontaktujte sa na tel. číslo 0905/888 820.

Za možnosť zorganizovať  podujatie Otvorená náruč patrí 
vďaka generálnemu sponzorovi podujatia ČSOB Nadácii. 

Júlia Bublavá

Opustil nás bývalý predseda MNV – pán Michal Václavek
Ruský spisovateľ Fjodor Michajlovič Dostojevskij povedal: Krásny je život, ak urobíš niečo čestné a spravodlivé. 

Život človeka sa nemeria prežitými rokmi, ale 
činmi - s takýmito a podobnými hodnoteniami 
ľudského života sa stretávame predovšetkým 
vtedy, keď sa týkajú osobnosti, ktorá sa mimo-
riadne zaslúžila o to, čo zarezonovalo a zane-
chalo nezmazateľné stopy v jeho okolí. 

Človeka, ktorého život bol naplnený prácou 
pre dobro iných a ktorý sa svojimi činmi po 
odchode z tohto sveta zaradil do akejsi pomysel-
nej „ siene nezabudnuteľnosti“, lebo tu navždy 
zostáva cez všetko, čo pre nás urobil. 

Dňa 2.3.2016 sme v Dome smútku Stará 
Turá vzdali úctu osobnosti nášho mesta, vzác-
nemu človeku – Michalovi Václavkovi, ktorý 
nás navždy opustil dňa 26.2.2016 a ešte počas 
svojho života vstúpil do spomínanej „siene 
nezabudnuteľnosti“. 

Pána Václavka sme si nesmierne vážili, pre 
jeho pracovitosť, múdrosť, empatiu a dobrotu. 
Bol rodeným Staroturancom a  možno aj to 
bol jeden z dôvodov, že mal tak rád tento kraj 
a ľudí, ktorí v ňom žijú, že celý svoj život venoval 
práci pre obyvateľov nášho mesta a priľahlých 
kopaníc.

Jeho práca pre Starú Turú sa začala v roku 
1954. Vtedy ho zvolili za poslanca mestského 
národného výboru. A v roku 1958 sa stal čle-
nom rady MNV. V tom čase boli tieto funk-
cie dobrovoľné a bez finančného ohodnotenia. 
V  roku 1959 ho poverili funkciou predsedu 
MNV a v máji 1960 bol do tejto funkcie riadne 
zvolený na obdobie štyroch rokov. Ako čestne 
a svedomite pracoval pre svoje mesto hovorí 
fakt, že zo štyroch rokov volebného obdobia sa 
stalo 26 rokov tvrdej a ťažkej práce, lebo to boli 
roky veľkých zmien. 

Aj vo voľbách v roku 1986 dostal dôveru 

voličov. Žiaľ, to si už vybrali svoju daň predchá-
dzajúce roky. Zlý zdravotný stav mu nedovolil 
ďalej pracovať, a  preto musel odísť do inva-
lidného dôchodku. Istotne mal ešte veľa plá-
nov, ale život nám niekedy nedovolí robiť, čo 
chceme a pán Michal Václavek mohol na zaslú-
žený odpočinok odísť s čistým svedomím, veď 
za sebou zanechal práce aj na tri životy a ešte 
stále pomáhal dobrými radami svojim nástup-
com a tým, ktorí to potrebovali. 

Dvadsaťšesť rokov sa neúnavne snažil 
o zlepšenie životných podmienok obyvateľov 
v Starej Turej, okolitých dedinách a osadách. 
Bola to tvrdá práca. Obec nemala kanalizá-
ciu, vodovod, plyn, verejné osvetlenie, a preto 
nemohla dostať štatút mesta. Z toho dôvodu 
nemala nárok na lepšiu vybavenosť ako mali 
mestá. Výhodou však bol pomerne rozvinutý 
priemysel a hlavne ľudia, ktorí ho riadili a boli 
ochotní podieľať sa na rozvoji obce ako naprí-
klad pán riaditeľ Ing. Miroslav Nerád a ďalší. Po 
dokončení prác, o ktorých som písala, pridelil 
Západoslovenský krajský národný výbor Starej 
Turej štatút mesta. 

Písal sa rok 1964 a začala sa tvoriť novo-
dobá história mesta Stará Turá, na čele ktorého 
stál opäť pán Michal Václavek. Pod jeho vede-
ním a za spolupráce ostatných predstaviteľov 
mesta a  jeho podnikov začala výstavba štát-
nych a družstevných bytov, na začiatku ktorej 
bola ťažká úloha – získať pozemky od súkrom-
ných vlastníkov, ktorí sa ich len ťažko vzdávali. 
Okrem bytov bol postavený Dom odborov. Pre 
mladé rodiny bola veľkou pomocou výstavba 
štyroch materských škôl, troch jaslí, dvoch ZŠ 
a škola na Papradi pre ročníky 1 – 5. Pre skva-
litnenie života občanov boli zriadené technické 

služby, bytový podnik, autoservis, dom smútku, 
autocamping Dubník, poliklinika, hotel Lipa 
a  ďalšie drobné stavby. Veľmi dôležité bolo 
vybudovanie 70 km ciest. Cesty do kopaníc 
umožnili zaviezť autobusovú dopravu do týchto 
lokalít. Toto všetko úplne zmenilo tvár nášho 
mesta a skvalitnilo život v ňom. 

Iste, poviete si, že toto všetko predsa neuro-
bil sám. Je to prirodzene pravda, ale hovorí sa, 
že len ten, kto sám horí, môže zapáliť. A to je aj 
prípad pána Michala Václavka. Svojimi organi-
začnými schopnosťami a zápalom pre dobrú vec 
vedel nadchnúť ľudí, aby aj sami priložili ruku 
k dielu. A tak vznikali v akcii „Z“, hlavne na 
kopaniciach úžasné veci – napríklad požiarne 
zbrojnice na Černochovom vrchu, v Drgoňovej 
doline, v Súši a v Topoleckej, predajne potravín 
na Papradi a v Súši, kultúrne domy, vodovod na 
Černochovom vrchu a Drgoňovej doline a ďal-
šie dôležité stavby. 

Ak by sme mali sieň slávy, patrilo by mu 
v nej 1 z prvých miest, tak ako mu patrí v mys-
liach a srdciach tých, ktorí ho poznali. Úplný 
zoznam obdivuhodných zásluh pána Michala 
Václavka sa ani nedá naraz vymenovať. Odkaz 
a dielo pána Michala Václavka sa stane súčasťou 
histórie nášho mesta. 

Vďaka mu za nezmazateľné ľudské hod-
noty, za všetko, čo svojou prácou vytvoril. 
Ukázal príklad, ako možno prežiť hodnotný 
život. Vyjadrujem pánovi Michalovi Václavkovi 
v hlbokej úcte svoju úprimnú vďaku a uznanie.

Česť jeho pamiatke a hodnotnému životu.

Ing. Anna Halinárová
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Účasť voličov vo voľbách do NR SR 5. 3. 
2016 v územnom obvode mesta Stará Turá
Okrsok Voleb. miestnosť Počet 

voličov
Účasť vo 
voľbách

(počet vol.)

Účasť vo 
voľbách 

(%)
1. MsÚ St. Turá 1 463 841 57,48
2. ZŠ Hurbanova 1 041 658 63,20
3. PZ  Mýtna 1 139 760 66,72
4. PreVAK 1 052 687 65,30
5. DK – učebňa č.82 973 626 64,34
6. DK - kaviareň 1 075 639 59,44
7. PZ Drgoň.dolina 155 84 54,19
8. KD Papraď 406 238 58,62
9. PZ Topolecká 351 186 52,99
10. PZ Súš 133 73 54,89

Celkom 7 788 4 792 61,53
Pripravila Mgr. Klimáčková

Výsledky parlamentných volieb v Starej 
Turej podľa Štatistického úradu SR:

1. SMER-SD 31,02%
2. SaS 15,92%
3. OĽANO-NOVA 11,63%
4. ĽS Naše Slovensko 10,24%
5. SME RODINA - Boris Kollár 
 7,84%

6. SNS 6,99%
7. SIEŤ 6,33%
8. MOST-HÍD 2,44%
9. KDH 2,40%

Pripravilo správne oddelenie MsÚ

Slávnostné stretnutie so zamestnávateľmi, ZŠ 
a predstaviteľmi verejnej správy v SOŠ Stará Turá
Dňa 9. marca 2016 bolo v SOŠ Stará 
Turá približne po roku opäť rušno. 
Po minuloročnom slávnostnom 
otvorení laboratória automatizácie 
a robotiky sponzorovanom spoloč-
nosťami HELLA Kočovce a ABB 
Slovensko sa v tento deň uskutoč-
nila prezentácia školy a  prác žia-
kov pre zamestnávateľov, profesijné 
organizácie, predstaviteľov verejnej 
správy a  základné školy. Jedným 
z  cieľov tohto stretnutia bolo aj 
ukázať prínos novo vybudovaných 
laboratórií (v  posledných troch 
rokoch - sponzorovaných firmami) 
pre skvalitnenie výučby a  reali-
zované projekty a úspechy žiakov 
SOŠ. Pre zástupcov základných 
škôl (riaditelia, výchovní poradco-
via) bola podaná podrobná infor-
mácia o možnostiach štúdia v SOŠ, 
prehliadka priestorov školy a práca 
(prezentácia) žiakov.

Slávnostného stretnutia sa 
zúčastnili vzácni hostia - poslankyňa 
TSK a primátorka mesta Stará Turá 
Ing. Anna Halinárová, predstavitelia 
zriaďovateľa školy (TSK) - Odboru 
školstva a kultúry a Odd. stratégie 
regionálneho rozvoja a implemen-
tácie projektov Úradu TSK. Ďalej 
predstavitelia Úradov práce, sociál-
nych vecí a rodiny z Nového Mesta 
nad Váhom a Senice, zástupcovia 

zamestnávateľských zväzov, pri-
bližne 25 zástupcov podnikateľskej 
sféry, ako aj zástupcovia základných 
škôl a ďalší hostia.

Stretnutie začal príhovorom 
riaditeľ školy Ing. Milan Duroška, 
v ktorom privítal hostí, predstavil 
školu, možnosti štúdia v SOŠ, pro-
jekty a úspechy žiakov, ale hlavne 
spoluprácu so zamestnávateľmi 
a vyzval na ďalšie návrhy pre zlep-
šenie tejto spolupráce. Veď škola 
spolupracuje s  mnohými zamest-
návateľmi z okolia aj vzdialenejších 
regiónov hlavne v oblastiach:
• know how podnikov, vedo-

mosti a  postupy práce, trendy 
a podobne odovzdávané učiteľom 
(hlavne odborným) SOŠ,

• vzdelávanie a „priemyselná cer-
tifikácia“ učiteľov (ale aj žia-
kov) SOŠ (napr. ABB Slovensko, 
SOPK, ...),

• spolupráca pri nábore žiakov na 
odbory žiadané trhom práce,

• sponzoring od firiem, pomoc pri 
vybavení školy najmodernejšími 
učebnými pomôckami (napr. 
ABB Slovensko, HELLA Kočovce, 
ELSTER Stará Turá, ...), 

• spolupráca žiakov SOŠ pri rie-
šení projektov zamestnávateľa 
(aj v rámci rôznych súťaží – napr. 
SOČ a pod.),

• vykonávanie praxe, resp. odbor-
ného výcviku (odborného 
rozvoja) žiakov SOŠ u  zamest-
návateľov, prípadne brigádnická 
činnosť žiakov u zamestnávate-
ľov (napr. pre ELSTER Stará Turá 
a mnoho iných), 

• vykonávanie produktívnych prác 
pre zamestnávateľa žiakmi SOŠ na 
pracoviskách SOŠ (často napr. pre 
LEONI Stará Turá).

Potom sa prítomným priho-
vorila primátorka mesta a poslan-
kyňa Trenčianskeho samosprávneho 
kraja Ing. Anna Halinárová, ktorá 
zhodnotila úspechy školy a jej výz-
nam pre mesto Stará Turá a podni-
kateľské subjekty v meste a okolí. 
Ďalej vystúpil zástupca firmy ABB 
Slovensko Ing. Kukučka. Po pre-
hliadke školy pokračovala disku-
sia a  neformálne rozhovory hostí 
a vedenia SOŠ Stará Turá.

Škola sa neustále snaží inovo-
vať študijné odbory, vzdelávacie 
programy ako aj učebné pomôcky 

podľa najnovších trendov a potrieb 
trhu práce (v oblasti elektrotechniky, 
inteligentných elektroinštalácií, 
robotiky, informačných a sieťových 
technológií, fotovoltiky, automati-
zácie a merania, osvetľovacej tech-
niky, strojového obrábania a CNC 
techniky, ...). 

Moderná a kvalitná výučba by 
nefungovala bez úzkej spolupráce 
s väčšími aj menšími firmami lokál-
nymi i „nadnárodnými“. 

Pre mesto Stará Turá žiaci školy 
„vyrábajú“ televízne vysielanie – TV 
Stará Turá.

SOŠ v  Starej Turej je jedinou 
strednou školou v TSK, ktorá vzde-
láva a  vychováva aj zahraničných 
študentov. Pod jej úspechy a napre-
dovanie sa podpisujú aktívni a ini-
ciatívni pedagógovia, podporení 
predovšetkým spoluprácou so 
zástupcami podnikateľskej verej-
nosti a  tiež vedenia školy a  jej 
zriaďovateľa.

SOŠ Stará Turá

Opatrovateľská služba 
v našom meste

V posledných dňoch sa v médi-
ách veľa rozpráva o tom, ako sa 
zrušila opatrovateľská služba 
v  niektorých regiónoch. Nie je 
to úplne tak, ako sa to v médiách 
prezentuje. Opatrovateľskú službu 
podľa zákona č. 448/2008 Z. z. 
o sociálnych službách a o zmene 
a  doplnení zákona č. 455/1991 
Zb. o  živnostenskom podni-
kaní v znení neskorších predpi-
sov zabezpečujú mestá a  obce. 
Avšak v  roku 2014 – 2015 pre-
biehal Národný projekt Podpora 
opatrovateľskej služby (NP POS) 
financovaný z  EÚ, do ktorého 
sa zapojili i neziskové organizá-
cie a poskytovali opatrovateľskú 
službu. Tento rok od 01.02.2016 
je nový NP POS, kde už sa neza-
radili všetci poskytovatelia opat-
rovateľskej služby z  minulého 
projektu a z toho dôvodu už pre-
stali poskytovať opatrovateľskú 
službu.

Opatrovateľskú službu mesto 
Stará Turá poskytuje bez ohľadu 
na to, či sa zapojilo do NP POS 
alebo nie, pretože mu to vyplýva 
zo zákona.

Opatrovateľská služba je soci-
álna služba poskytovaná osobe, 
ktorá je odkázaná na dohľad 
alebo pomoc inej osoby. Stupeň 
odkázanosti sa určuje na základe 

posúdenia odkázanosti. Žiadosť 
o posúdenie sa podáva na mest-
ský úrad (Dom štátnej správy, 
I. posch.). Ak senior alebo občan 
ZŤP získa rozhodnutie o svojej 
odkázanosti na pomoc inej fyzic-
kej osoby, môže si podať žiadosť 
o opatrovateľskú službu.

Mesto poskytuje opatrova-
teľskú službu opatrovaným za 
cenu, ktorá sa určuje všeobec-
ným záväzným nariadením. 
Prevažná časť nákladov na túto 
službu sa hradí z rozpočtu mesta. 
V našom meste podľa platného 
VZN č. 4/2015 je cena 1,20 Eur/
hod. V  rámci opatrovateľskej 
služby sa poskytuje dohľad alebo 
pomoc – pri sebaobslužných úko-
noch, pri starostlivosti o  svoju 
domácnosť alebo pri sociálnych 
aktivitách – mesto zabezpečuje 
opatrovateľskú službu prostred-
níctvom 12 opatrovateliek. Ak 
seniori, ktorí sú odkázaní na 
opatrovateľskú službu, potrebujú 
aj odborné ošetrovanie, či reha-
bilitáciu doma, obracajú sa na 
Agentúru domácej ošetrovateľskej 
starostlivosti (ADOS). V takom 
prípade bude (okrem opatrova-
teľky) k seniorovi chodiť aj sestra, 
alebo fyzioterapeut.

Sociálne odd. MsÚ



6  Staroturiansky Spravodajca 04/2016 www.staratura.sk

VYČISTIME SI BYTY A SVOJE OKOLIE – 9. apríla 2016 
JARNÁ KAMPAŇ ZA KRAJŠIE MESTO

Dovoľujeme si Vás požiadať a vyzvať k pomoci pri jarnom čistení mesta 
v dňoch 29. marca až 10. apríla 2016. Pracovníci technických služieb budú 
hrabať trávniky a čistiť verejné priestranstvá, avšak nie je v našich silách, 
aby sme stihli vyhrabať aj trávniky prislúchajúce k činžiaku. Nenáročnou 
prácou prispejete ku krajšiemu vzhľadu okolia prislúchajúceho k Vášmu 
činžiaku, rodinnému domu, obchodu... V prípade, že si zorganizujete bri-
gádu v rámci vášho domu, venujte pozornosť čistote trávnika, športoviska, 
chodníka pri Vašom dome.

Mimoriadny odvoz smetí a odpadu po čistení  Vám poskytnú Technické 
Služby, tel.č. 032/776 32 15, 032/776 32 59. Vopred ďakujeme za pocho-
penie a prejavený vzťah k svojmu mestu. V prípade, že budete odpad z hra-
bania dávať na kôpky, umiestnite ich čo najviditeľnejšie, aby sa nestalo, že 
zostanú nepovšimnuté.

1.  ZBER VEĽKOROZMERNÉHO ODPADU 
pre rodinné domy a priľahlé časti 1. 4. – 10. 4 2016

V týchto dňoch budú Technické služby rozmiestňovať na území mesta veľko-
rozmerné kontajnery. ČO PATRÍ DO VEĽKOOBJEMOVÉHO KONTAJNERA: 
starý nábytok – postele, sedačky, kreslá, skrine, stolíky, stoličky (najlepšie 
demontované, aby zaberali čo najmenej miesta v kontajneri), matrace, 
dvere, koberce, drevené laty, police, kuchynské linky a iné. Je zakázané 
ukladať do týchto kontajnerov, ako aj mimo nich nebezpečný 
odpad (farby, rádiá, televízory, batérie, neónové trubice, žiarovky 
a žiarivky, oleje), biologický odpad (konáre, lístie, vyhrabanú trávu 
a iný BRO). Dňa 10. apríla (nedeľa) sa budú dni jarnej čistoty končiť a kon-
tajnery sa budú zo stanovíšť sťahovať. Po uplynutí vyhláseného termínu 
zberu veľkorozmerného odpadu je zakázané ďalšie ukladanie odpadu 
na miesta, kde boli umiestnené veľkorozmerné kontajnery. Takéto ukla-
danie odpadu bude považované za vytváranie čiernych skládok a bude 
postihované ako porušenie VZN o odpadoch a zákona o odpadoch. Ak 
nestihnete v tomto termíne využiť zber veľkorozmerného, biologického 
alebo nebezpečného odpadu, môžete tento odpad vynášať celoročne do 
Zberného dvora. Adresa a prevádzkové hodiny Zberného dvora:
Holubyho 21 (bývalá tehelňa)
PO – PIA: 0700 – 1330, STREDA: 0700 – 1700, SOBOTA: 0800 – 1200

Rozmiestnenie kontajnerov počas dní 
jarnej čistoty od 1. apríla do 10. apríla 2016:
Trávniky – pri bývalom obchode, Súš – pri autobusovom otoči, 
Topolecká – pri bývalom Kultúrnom dome, Papraď – pri odbočke na 
Podlipovec, Durcova dolina – pri zástavke, Drgoňova dolina – oproti 
požiarnemu cvičisku, Černochov vrch – na autobusovom otoči, St. Turá 
– Kujanovec, St. Turá – Drahy, St. Turá – Sídlisko nad Chiranou, 
St. Turá – Dom Kultúry
V prípade naplnenia kontajnera alebo iných nejasností prosím kontak-
tujte 0905 254 350, 032/776 32 15.

2.  JESENNÝ ZBER BIOODPADU PRE RODINNÉ DOMY  
 29. 3. – 10. 4. 2016

V týchto dňoch môžete vykladať biologický odpad pred Váš dom. Dbajte 
na to, aby biologický odpad bol vytriedený. Konáre ukladajte samostatne 
a skrátené. Drobnejší biologický odpad ukladajte do vriec. Zmiešaný 
biologický odpad sa nebude odvážať!!!

3.  ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU = ZBAVME SA 
NEBEZPEČNÉHO ODPADU BEZPEČNE 9. apríla 2016

Technické služby organizujú tento jarný zber, kde budú mať všetci občania 
možnosť  bezplatne sa zbaviť napr. starých televízorov, práčok, mraz-
ničiek, počítačov, autobatérií, chladničiek, olejov, žiariviek a pod. Takýto 
odpad sa nesmie zmiešavať s domovým odpadom.
Podmienky tohto zberu:
•  Odpad s obsahom škodlivín bude odoberaný len od občanov mesta 

a osád a nie od podnikateľských a iných organizácií. Tieto si musia uzav-
rieť vlastné zmluvy s odberateľom, ktorý má na túto činnosť autorizáciu.

•  Odpad je potrebné priniesť len v deň a hodinu zberu, nie je ho možné 
nikde uskladňovať.

•  Pri preberaní odpadov bude prítomný zástupca TECHNICKÝCH SLUŽIEB, 
ktorý vylúči nevhodné odpady.

•  Zoznam vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodli-
vín: televízory, práčky, chladničky, mrazničky, umývačky riadu, počítače, 
fény, monitory, tlačiarne, vysávače, rádia, telefóny, rýchlo varné kanvice, 
žehličky,  šporáky, batérie, akumulátory, staré farby, riedidlá a iné...

Dátum a čas zberu odpadov s obsahom škodlivín: 9.4.2016
Stará Turá 09.00 – 13.00  parkovisko za DK Javorina
Trávniky 09.00 – 09.20  pri bývalom obchode
Súš 09.30 – 09.50  pri autobusovom otoči
Topolecká 10.05 – 10.25  pri bývalom KD
Koštialova dol. 10.35 – 10.55  pri dome p.Černáka
Papraď 11.05 – 11.25  pri obchode, pri pož. zbrojnici
Durcova dolina 11.35 – 11.55 pri zastávke
Drgoňova dolina 12.05 – 12.25 oproti požiarnemu cvičisku
Černochov vrch 12.30 – 12.45 pri autobusovom otoči

Využite teda tento zber v čo možno najhojnejšom počte! Upozornite i svo-
jich blízkych, susedov, priateľov, ktorí možno ešte nevedia o tejto možnosti! 
Zbavte sa všetkých prebytočných a zdraviu škodlivých odpadov! V nemalej 
miere tak prispejete k zlepšovaniu životného prostredia. Nakoniec už len 
vďaka všetkým občanom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinia o čistej-
šie, krajšie a teda príjemnejšie prostredie v našom mestečku a pri našich 
domoch. Nasledujúci zber bude znovu na jeseň a termín včas oznámime.

TSST

Spomienka na oslobodenie

Mesto Stará Turá pozýva na spomienkovú sláv-
nosť pri príležitosti 71. výročia oslobodenia 
mesta v štvrtok 7. apríla 2016 o 14.30 h – pietny 
akt položenia vencov na hroby rumunských voja-
kov (mestský cintorín).
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Novinky zo ZŠ
Polročné vysvedčenia máme za sebou a hneď 
sme sa pustili do ďalšej práce. Na žiakov čakajú 
aj zaujímavé akcie, ktoré pripravuje Ministerstvo 
školstva SR. Medzi ne patrí napr. možnosť: 

V rámci kreatívneho projektu ministerstva 
školstva „Receptúry v  školských jedálňach 
očami detí“ sa totiž hľadajú recepty na bezmäsité, 
zeleninové a zemiakové pokrmy.  Aj takýmto spô-
sobom chce ministerstvo školstva v spolupráci so 
zriaďovateľmi jednotlivých škôl motivovať žiakov 
k zdravému životnému štýlu, súčasťou ktorého je 
nielen aktívny pohyb, ale aj pestrá, nutrične vyvá-
žená a výživovo hodnotná strava. Rezort škol-
stva zároveň očakáva, že zaradenie obľúbených 
receptov do jedálnych lístkov zariadení školského 
stravovania prispeje k zvýšeniu stravníkov v škol-
ských jedálňach. Najvhodnejšie receptúry budú 
hodnotené členmi pracovnej skupiny a odbor-
níkmi na výživu, pričom pri ich posudzovaní 
sa bude zohľadňovať najmä zastúpenie pridanej 
soli a cukrov v strave, dôraz bude tiež kladený 
na podiel vlákniny a tukov. Následne budú tieto 
receptúry predložené na odsúhlasenie  ministrovi 
školstva. Materiálno-spotrebné normy v oblasti 
stravovania, ktoré sa každoročne aktualizujú, tak 
budú môcť byť od nového školského roka obo-
hatené o nové receptúry našich žiakov.  Rezort 
školstva plánuje v trende podpory zdravého život-
ného štýlu žiakov pokračovať aj naďalej, a preto 
sa rozhodol zverejniť výzvu zameranú na správny 
pitný režim na tému: „Moje najkrajšie aqua 
video“ a „Moje najkrajšie aqua selfie“. Výzva 
bude určená najmä žiakom základných a stred-
ných škôl s cieľom zatraktívniť pitný režim na 
školách. Motiváciou pre žiakov, aby sa zapojili do 
projektu, je okrem obohatenej jedálenskej stravy 
i možnosť získať zaujímavé ocenenie. 

Dňa 17. februára 2016 sa uskutočnilo 
Obvodné kolo súťaže v umeleckom prednese 
detí v  Novom Meste nad Váhom. Súťaže sa 
zúčastnila aj naša škola. Žiaci boli zaradení do 3 

kategórii v prednese poézie a prózy. V 1. kategó-
rii v prednese prózy získala 1. miesto Rebecca 
Jašáková z 3. C, svojím prednesom veľmi zaujala 
porotu. 
V 1. kategórii v prednese poézie získala 1. miesto 
Lea Medňanská zo 4. A.
V 2. kategórii v prednese poézie získal 3. miesto 
Peter Himler z 5. A.
V 3. kategórii v prednese prózy získala 3. miesto 
Michaela Chudíková zo 7. C.
Všetci štyria víťazi postupujú do Okresného 
kola. Žiakom blahoželáme!

Diplomy za účasť získali Sophia Scharbertová 
z 5. A a Nicole Sadloňová zo 7. C. Všetkým žia-
kom ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy 
a skvelú účasť v obvodnom kole.

Už po druhýkrát tento školský rok, týždeň 
pred jarnými prázdninami od 22. februára do 
26. februára 2016, k nám zavítal lektor anglic-
kého jazyka. Tentoraz to bol Jack Moon zo 
SIDAS SCHOOL Košice. Žiaci 4., 5., a 6. roč-
níka s ním strávili po tri hodiny denne. Hneď po 
prvom dni bolo počuť od detí: „Je super!“, „On je 
fantastický!“.  Boli sme radi, že deti sú spokojné. 
Pre nás, učiteľky bolo významnejšie ešte aj to, že 
lektor chválil naše deti za ich komunikatívnosť, 
úroveň angličtiny a mnohých aj za slušné správa-
nie. Po ukončení týždňa s lektorom dostal každý 
účastník od lektora certifikát o absolvovaní kurzu 
a hrdo si ho niesol domov.

Spievať sme neprestali, verím, že ani nepre-
staneme, ale stále budeme.  Tak to si povedali 
pani učiteľky so svojimi detičkami tunajšej ZŠ 
a  v  jedno štvrtkové popoludnie 25. februára 
2016 uskutočnili prvý ročník speváckej súťaže 
,,Staroturiansky škovránok“. Detičky súťažili 
v dvoch kategóriách. 1. kategória deti 1. a 2. roč-
níka, 2. kategória deti 3. a 4. ročníka. Súťažiacich 
bolo neúrekom. Bol to balzam na duši, keď z úst 
detí zneli ľubozvučné slovenské ľudové piesne. 
Aby sa ľahšie a bez ostychu vnorili do tónov ľudo-
viek, atmosféru spríjemnil pán Alušic, starý otec 
Sárky Alušicovej, žiačky tunajšej školy hrou na 
harmonike. Spievali deti, spievali pani učiteľky, 

tancom sa pridali i pani kuchárky. Veríme, že pie-
seň rozohriala všetky detské srdiečka a opäť o rok 
sa na takejto súťaži stretneme znova.
1. kategória: 
1. Tamarka Gorejová - ,,Ľudia na mňa 
povedajú“
2. Simonka Krajčová - ,,Čo to tam šuchoce“
3. Ninka Gregorová - ,,Červené jabĺčko“ 
a Natálka Mocková- ,,Tenká som ja tenučká“ 
2. kategória:
1. Magdalénka Fecková - ,,Od Prešporka cesta 
rovná“
2. Martinko Šulla - ,,Kačenko turanská“
3. Andrejko Dekány - ,,Zaspal Janko“

Dňa 8. marca  2016 sa konalo obvodné kolo 
Pytagoriády v Novom Meste nad Váhom. Bol to 
už 37. ročník. V kategórii P4 /žiaci 4. ročníkov/ 
i naši štvrtáci dosiahli veľmi pekné umiestnenie. 
Na 4. mieste sa umiestnila Natálka Kovárová 
zo 4.C triedy. Veľmi pekné výsledky dosiahli: 
Michaela Idesová 4. A, Jakub Gergely 4. A, Nino 
Kontina 4. C, Kristína Michalcová 4. B. 

Základná škola Stará Turá oznamuje, že 
zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ pre školský 
rok 2016/2017 sa uskutoční v  zmysle VZN 
mesta č.2/2016 v dňoch 12. a 13. apríla 2016 
(t. j. utorok a streda) v budove ZŠ na Ul. J. A. 
Komenského v  čase od 13.00 do 17.00 hod. 
Ďalšie informácie získate v samostatnom článku 
a na našej webovej stránke www.zsstaratura.sk

Čo nás čaká na konci marca? Tak budú to 
rodičovské združenia. 

30. marca 2016 pre 2. stupeň od 14.00 do 
16.00 hod. formou - Dňa otvorených dverí 

31. marca 2016 pre 1. stupeň od 14.00 do 
16.00 hod. formou - Dňa otvorených dverí 

Potom  krajské kolá biologickej a geografickej 
olympiády. Obvodné kolá súťaže Hviezdoslavov 
Kubín, futbalové zápasy a naši deviataci budú mať 
6. apríla 2016 testovanie 9.

Dúfame, že všetci budú pristupovať k  prí-
prave zodpovedne a podarí sa im dosiahnuť čo 
najlepšie výsledky.

Lenka Durcová, ZŠ Stará Turá

10 rokov paličkovania v Starej Turej
Pohľad na čipkárku  šikovne prekladajúcu pa-
ličky, na ktorých je navinutá priadza, je úžasný. 
Presne vie, kedy ktorú paličku chytiť do ruky,  
aby množstvo použitých nití vytvorilo jedinečný 
výtvor. Paličkovanie je mravenčia práca, vyža-
dujúca trpezlivosť a precíznosť. Ale výsledok je 
o to zaujímavejší. 

Akoby to bolo nedávno, čo na podnet pani Vlasty 
Stoklasovej v Starej Turej vznikol klub paličkova-
nej čipky. Svojim nadšením, ale i vedomosťami 
a zručnosťami, dokázala okolo seba zhromaž-
diť ďalšie ženy. Odvtedy už uplynulo  10 rokov. 
Tradícia paličkovania v Starej Turej nebola, teda 
paličkovanie bolo čosi nové, čo staroturianske 
ženy poznali len okrajovo.  Pani Stoklasová sa 
so svojimi poznatkami  podelila len čiastočne, 
pretože bola náhle ukončená jej životná púť. Je 
veľmi pozitívne, že v začatom projekte členky 
pokračovali ďalej. Vedenia klubu sa ujala pani 
Janka Chalupová, neskôr žezlo prevzala pani 
Anka Vráblová. Činnosť klubu je bohatá, o čom 
svedčí množstvo výstav, ktoré uskutočnili zo 
svojich výrobkov. Pravidelne sú zúčastňujú 

všetkých domácich remeselných podujatí, ale 
i  akcií v  blízkom okolí, napr. Bzinského jar-
moku, Podjavorinských folklórnych slávností, 
výstavy na Hrubej Strane. Starú Turú reprezen-
tovali v družobnom meste Kunovice, či na Dňoch 
majstrov v Bratislave. Zapojení boli do celoslo-
venského  projektu Čipkárska cesta. Aby načer-
pali inšpiráciu pre ďalšiu prácu, každoročne sa 
zúčastňujú rôznych výstav , napr. vo Vamberku, 
Valašskom Meziříčí, Žiline, Dubnici nad 
Váhom, Krakovanoch, Bratislave, Trenčianskych 
Tepliciach. 

Skúsené paličkárky svoje znalosti odovzdá-
vajú ďalším záujemkyniam na kurzoch.  I takýmto 
spôsobom sa snažia rozširovať  klub. Prevažnú 
časť členiek tvoria seniorky, keďže paličkovanie 
je činnosť veľmi náročná na čas a ten je v dnešnej 
dobe veľmi vzácna devíza.  Pri súčasnej pracov-
nej i rodinnej vyťaženosti žien je zložité skĺbiť 
takýto koníček. 

Nedá sa vyčísliť koľko jedinečných výrobkov 
počas desiatich rokov vyšlo spod rúk členiek 
klubu. Obrazom  toho, čo šikovné ruky staro-
turianskych paličkáriek vytvorili, bola výstava 

Krása čipky, ktorú klub pripravil od 12. do 19. 
marca 2016 v Dome kultúry Javorina. Stredisko 
cezhraničnej spolupráce zaplavila krása v podobe 
dekoračných prestieraní, obrázkov, šperkov, či 
iných ozdôb. Súčasťou výstavy boli i práce sta-
roturianskych rezbárov.  Návštevníci uznanlivo 
hodnotili  exponáty, v ktorých sa snúbila pre-
cíznosť, šikovnosť a cit. 

Ďakujeme Vám paličkárky, za kus umenia, 
ktoré tvoríte a šírite. 

Eva Adámková 
Dom kultúry Javorina Stará Turá
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DOM KULTÚRY JAVORINA
ORGANIZUJE / PRIPRAVUJE / POZÝVA

• 17. apríla 2016 o 18.00 hod. – na predstavenie originálneho 
tanečného divadla DANCE IN PULSE. Tanečný projekt choreo-
grafa a tanečníka Andreja Mikulku (rodáka z Myjavy) predstavuje 
rytmus v mnohých podobách, ponúka choreografickú originalitu 
a vtipné pointy. Vďaka interaktívnemu kontaktu s tanečníkmi vstu-
puje divák priamo do zákulisia, kde sa mu odkrýva duša írskeho 
tanečníka, jeho motivácia, pocity a emócie, ale i úskalia, ktorými 
si musí prejsť. Vstupné: 10,- a 11,- €.

• 23. apríla 2016 – na výstavu Flóra Olomouc. Poplatok za 
dopravu: 8,- €.

• 25. apríla 2016 o 18.00 hod. – koncert hudobnej skupiny 
Kollárovci. Vstupné: 9,- a 10,- €.

• 4. mája 2016 o 19.00 hod. – na predstavenie Viliama 
Klimáčka: Nízkotučný život. Komédia o diétnej láske, vzdelaní 
a viere. Štyrom herečkám – výborným komičkám – P. Polnišová, 
D. Abrahámová, Z. Mauréry, Z. Šebová, sekunduje Viktor Horján 
ako ženské alter ego. Vstupné: 12,- a 14,- €.

• 14. mája 2016 – do Divadla GOJA MUSIC HALL na muzikál 
FANTÓM OPERY. Strhujúci a dojemný príbeh tragickej lásky 
s hudbou Andrewa Lloyda Webbera, spolu s ohromujúcou scé-
nou a úchvatnými špeciálnymi efektmi. Účinkujú: Marian Vojtko, 
Radim Schwab, Michaela Gemrotová, Monika Sommerová, Bohuš 
Matuš, Peter Matuszek a ďalší. Poplatok: 55 €, 48 €, 44 €, 39 €, 
32 € (závisí od výšky vstupenky)

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na sekretariáte DK Javorina, 
tel. 776 33 66, dkjavorina@gmail.com.

NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE

Beletria Šikulová, Veronika: Diera do svetra • Orwell, George. 
1984 • Mitana, Dušan: Prózy •Doerr, Anthony: Svetlo, ktoré 
nevidíme Detektívky Silva, Daniel: Anglický špión • Hjorth, Michael: 
Učeň Náučná literatúra Fulmeková, Denisa: Magická sila sviatkov 
• Jakubíková, Dagmar: Strategický marketing • Ostatníková, Daniela: 
Máme dieťa s autizmom • Snyder, Timothy: Čierna zem: Holokaust 
ako história a varovanie Detská literatúra Bendová, Krista: 
Osmijankove rozprávky • Futová, Gabriela: Očko špehúň • Vopěnka, 
Martin: Spiace mesto • ForssénEhrlin, Carl-Johan: Zajko, ktorý chce 
zaspať

Máme radi mesiac marec, keď viac ako inokedy nás navštevujú malí 
predškoláci a deti zo ZŠ  a môžeme im odpovedať na zvedavé otázky. 
Teší nás priazeň detí a pedagógov.

DK Javorina Stará Turá pozýva na

42. výstavu maliarky insitného umenia

Zuzany Holubekovej „KOVAČICKÉ SNÍVANIE“

Vystavené budú olejomaľby, grafiky, akvarely 
spestrené etno výšivkami. Vernisáž výstavy sa 

uskutoční 12. apríla 2016 o 17.00 hod., otvorená 
bude od 13. do 18. apríla 2016, cez pracovné dni od 
10.00 do 18.00 hod., cez víkend od 15.00 do 18.00 

hod.  v Dome kultúry Javorina na 2. poschodí. 

Slobodný čas
V slobode skryté mestá,
ten čas vojny, tak dávny,
pre mnohých zabudnutý,

v dobrote rokov.

Čo prežívali ľudia,
v tej dobe zlej,

neistota, smútok, žiaľ,
dnes v pokoji sa budia.

Je dobre streľbu nepočuť,
nezažiť mučenie,
či udanie suseda,

keď prišli domy vypáliť.

Nedovoľte zabudnúť,
pošliapať, či prekrúcať,
dejiny si ustráž národ,

v tom je tvoja budúcnosť.

J. Trúsiková
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Čas plynie, spomienky stále bolia, 

zabudnúť na Teba nikdy nedovolia. 

Dňa 1.4.2016 si pripomíname 5. výročie, 
čo nás navždy opustil náš drahý man-
žel, otec a starý otec Milan MOLEC.

S láskou spomína celá rodina.

•
Nebolo mi dopriate s Vami ďalej byť, 

nebolo lieku, aby som mohol žiť.

Dňa 25.1.216 uplynulo 16 rokov, čo 
nás navždy opustil Emil BERKO. Kto 
ste ho poznali a mali radi, spomínajte 
s nami.

Smútiaca rodina

•
Dňa 7.4.2016 uplynulo 10 rokov, čo 
od nás navždy odišiel náš drahý a milo-
vaný manžel, otecko a dedulko  Pavel 
ŠKRHA. Kto ste ho poznali a mali radi, 
spomínajte s nami. 

S láskou spomína manželka Vierka, 
dcéry Alenka, Martinka, Miriam, 

Dagmar a Viera s rodinami, vnúčatká aj pravnúčatká.

•
Odišla tíško, nie je medzi nami, ale 
v našich srdciach stále žije s nami.

Dňa 5.4.2016 si pripomíname druhé 
smutné výročie, čo nás navždy vo veku 
86 rokov opustila naša drahá mama, 
babička a prababička Emília 
SRNÁNKOVÁ.

S láskou spomína dcéra s rodinou.

•
Kto bol milovaný, nie je zabudnutý. 

Už len kytičku kvetov Ti na 
hrob môžeme dať a s bolesťou 

v srdci na Teba spomínať.

Dňa 7.4.2016 to už bude 16 rokov, 
kedy nás náhle navždy opustil manžel 
a otec Jozef UKROPEC.

S láskou a úctou na Teba spomíname.

Odišiel si nečakane, ako keď vietor v búrke 
stromy láme, odišiel si bez slovíčka, bez rozlúčky, 

bolestný je pre nás Tvoj odchod náhly, avšak 
v spomienkach ostaneš navždy s nami. Zostala 
bolesť, smútok v duši, veľa sĺz, čo nikto neosuší.

Dňa 18.4.2016 uplynú 4 roky od smrti 
manžela, otca, starého otca Bra-
nislava HVOŽĎARU. Zostane 
v našich spomienkach.

•
Už len kytičku kvetov Ti na hrob môžeme dať 

a s bolesťou v srdci na Teba spomínať.

Dňa 15.4.2016 uplynie 10 rokov, čo 
nás navždy opustil manžel, otec, starý 
otec a brat Milan VÁCLAVEK. Kto 
ste ho poznali, spomínajte s nami.

So smútkom a láskou spomína 
manželka, deti, vnúčatá, 

brat a ostatná rodina.

•
Milovali sme ho a on miloval nás, tú lásku 

v našich srdciach nezmení ani čas.

Dňa 27.3.2016 sme si pripomenuli 
nedožité 90-te roky života a dňa 
29.4.2016 si taktiež pripomíname  
3. výročie úmrtia môjho manžela, otca, 
deda, brata Karola KOVÁČA.

S láskou spomínajú manželka, 
dcéry, brat, ostatná rodina.

•
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom, susedom a známym, ktorí 
sa dňa 2.3.2016 prišli rozlúčiť s pánom 
Michalom VÁCLAVKOM. Opustil 
nás dňa 26.2.2016 vo veku 87 rokov. 
Ďakujeme za dôstojnú rozlúčku pri-
mátorke mesta Ing. Halinárovej, Mgr. 

Chmurovej, p. Adamusovej, Doc. MUDr. Hnilicovi CSc. 
Všetkým ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.

Smútiaca rodina

Dňa 31.1.2016 uply-
nulo 10 rokov, čo 
nás navždy opustil 
náš otec, dedko 
a pradedko Viliam 
FUCHS a 8.4.2016 
uplynie 10 rokov, čo 

nás navždy opustila naša mama, babka a prababka 
Cecília FUCHSOVÁ. Kto ste ich poznali, venujte im 
tichú spomienku.

Smútiaca rodina

•
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme, pri plameni 
sviečky na Teba Peťo spomíname. Osud Ti nedoprial 

s nami dlhšie byť, no v našich srdciach budeš navždy žiť.

Dňa 13.4.2016 to bude už 8 rokov, čo 
nás navždy opustil syn, brat, vnuk 
a kamarát Peter PÍPA.

S láskou a úctou spomína celá rodina.

Matričné okienko

Vítame bábätká
Radoslava Miklášová, Juraj Dékány, Viktória 
Hargašová, Victoria Ďurcová, Juraj Udvorka, 
Ján Marek, Alex Štefík, Matúš Hluchý 

Posledné rozlúčky
Jozefa Juríková, Anna Bunová, Michal 
Václavek, Ľubomír Bunčiak, Milan Kuhajda

Zoznam jubilantov 
za mesiac APRÍL 2016

Zdenka Popelková, Helena Molecová, Ivan 
Štefík, Anna Sameková, Milan Rojko, Otília 
Michalcová, Milan Vrábel, Anna Biesová, Oľga 
Tilingerová, Tibor Čermák, Lýdia Frolová, Elena 
Janíková, Pavlína Sabršúlová, Božena Šefčíková, 
Ján Truhlík, Alžbeta Ježíková, Oľga Sláviková, 
Mária Grausová, Mária Kukučková, Ján 
Kožela, Rudolf Žák, Šimon Roháček, František 
Redaj, Božena Valová, Alžbeta Malárová, 
Katarína Šimonová, Oľga Kollárová, Michal 
Koštial, Emília Benová, Alžbeta Malárová, Ján 
Kršák, Anna Bunová

Z Centra voľného času Stará Turá
Čo sme zažili od polovice februára do polovice marca 2016?
• Centrum voľného času v Starej Turej zorganizovalo počas jarných prázd-

nin  (29. 2. – 4.3.) tradičné Majstrovstvá detí ZŠ v šípkach, v kolkoch, 
v človeče, v scrabble a v skladaní puzzle. Majstrovstvá prebiehali v dopo-
ludňajších hodinách v CVČ (v jednom prípade v miestnej kolkárni) 
a zúčastnilo sa ho 138 detí od 1. do 9. ročníka ZŠ. Víťazmi týchto súťaží sú:
Majster detí ZŠ 2016 v šípkach: Adam Krecháč 3.B
Majster detí ZŠ 2016 v kolkoch: Melánia Pašeková 3.B
Majster detí ZŠ 2016 v „človeče“: Simon Robek 9.D
Majster detí ZŠ 2016 v scrabble: Juraj Sobotka 8.A
Majster detí ZŠ 2016 v puzzle: Jakub Miko 6.B
Víťazom blahoželáme a ostatným deťom ďakujeme za účasť.
Touto cestou vyjadrujeme vďaku i p. Jánovi Hochelovi za jeho čas a ochotu 
pri organizovaní kolkárskej súťaže.

• Z piatka na sobotu 11. – 12. 3. sa v CVČ uskutočnila akcia pre malých čita-
teľov Z rozprávky do rozprávky. Zúčastnilo sa jej 13 detí, ktoré spoločne 

oslávili Mesiac knihy čítaním a dramatizáciou známych i menej známych 
rozprávok.

• Počas februára a marca prebehlo niekoľko výukových programov, napr. 
preventívny program pre žiakov 7. ročníkov pod názvom Fajčenie a pre 
predškolákov Deň vody.

Čo pripravujeme na apríl  2016?
• V piatok 1. 4. o 14.00 hod. sa v CVČ uskutoční výtvarná súťaž Plagát ku 

Dňu vtákov. Deťom stačí zobrať si na akciu štetce.
• Pri príležitosti Svetového dňa zdravia organizuje CVČ tieto aktivity:

 › v utorok 5. 4. 2016 o 16.30 hod. motivačná beseda pre nastávajúcich 
rodičov pod názvom Zdravé bábätko; vstup voľný,

 › vo štvrtok 7. 4. 2016 o 10.00 hod. dopoludňajšie Cvičenie s hudbou 
pre moletky. Treba si priniesť vhodnú obuv na cvičenie. Vstup voľný

• V piatok 22. 4. pripravujeme pre predškolákov oslavu Dňa Zeme.
Věra Tepličková, CVČ Stará Turá
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ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY 
NA ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017

Riaditeľka Materskej školy Stará Turá, Hurbanova 142, po dohode so zriaďovateľom – Mestom Stará 
Turá –  v zmysle zákona MŠ SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že zápis detí do materskej školy (prijímanie žiadostí na 
prijatie dieťaťa do MŠ) na školský rok 2016/2017 sa uskutoční v termíne

od 2. mája 2016 do 4. mája 2016.

Vzorové tlačivo „Žiadosti o prijatie do MŠ“ je dostupné na internetovej stránke www.msstaratura.
sk v prílohe časti „Zápis do MŠ“, ako i v materskej škole.
Vypísanú žiadosť, podpísanú oboma rodičmi a potvrdenú všeobecným lekárom pre deti a dorast,  
spolu s fotokópiou rodného listu dieťaťa, odovzdá  zákonný zástupca v budove Materskej školy 
Hurbanova 153 (pri Salaši) riaditeľke materskej školy v termíne od  2.5.2016 do 4.5.2016. 
Rozhodnutie o prijatí si zákonný zástupca prevezme osobne v termíne od 6.6.2016 do 8.6.2016 
u riaditeľky MŠ.

PODMIENKY PRIJÍMANIA
(1) Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú 

predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre 
deti a dorast. 

(2) Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nemožno chápať ako potvrdenie o aktuálnom zdravotnom 
stave dieťaťa, ale ako potvrdenie toho, že dieťa netrpí žiadnou chorobou, ktorej prejavy alebo 
dôsledky by mohli negatívne vplývať na jeho pobyt v MŠ, prípadne ohrozovať výchovu a vzde-
lávanie ostatných detí. Súčasťou potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa je informácia lekára 
o absolvovaní povinného očkovania.

(3) Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží 
okrem žiadosti o zdravotnom stave dieťaťa i vyjadrenie príslušného poradenského zariadenia. 
V prípade  dieťaťa so zdravotným postihnutím (zmyslovým alebo telesným) rozhoduje riaditeľka 
o prijatí po vyjadrení príslušného odborného lekára.

(4) Prijatiu dieťaťa, ktoré má odloženú povinnú školskú dochádzku, predchádza vydanie rozhod-
nutia o odklade riaditeľkou ZŠ.

(5) Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šies-
tich rokov veku. Dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do materskej školy, ak sú 
vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky. Do MŠ nesmie byť prijaté 
dieťa, ktoré nedovŕšilo dva roky veku, a to ani na adaptačný pobyt. Podmienkou prijatia dieťaťa 
je zvládnutie základných hygienických a sebaobslužných návykov (odplienkovanie, čiastočná 
samostatnosť pri jedení a obliekaní).

(6) Do materskej školy sa prijímajú deti pre nasledujúci školský rok. Deti môžu byť prijímané aj 
počas školského roka, pokiaľ to umožňujú kapacity MŠ. Prednostne budú akceptované žiadosti, 
ktoré boli predložené  v čase vyhláseného zápisu detí do MŠ.

(7) Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného alebo diagnostického 
pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na dohodnutý 
čas, najviac štyri hodiny, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa 
z materskej školy zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa. Pri zníženej adaptačnej schopnosti die-
ťaťa môže riaditeľka po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky 
dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.

(8) Do MŠ sa prijímajú deti zdravé, môžu sa začleňovať aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdeláva-
cími potrebami, deti nadané a talentované, ak sú v MŠ vytvorené vhodné materiálne, hygienické 
a iné špecifické podmienky potrebné pre začlenenie.

V zmysle zákona č. 245/2008 § 59 sa prednostne prijímajú:
1. deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku do 31. augusta príslušného kalendárneho roka,
2. deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, 
3. deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Ostatné kritériá určené riaditeľkou materskej školy  prerokované  pedagogickou radou.
Prednostne sa prijímajú: 
1.  Deti, ktoré majú v tunajšej MŠ súrodenca a spĺňajú podmienky prijatia do MŠ.
2.  Deti, ktoré majú trvalý pobyt v meste Stará Turá.
3.  Deti, ktoré k 31. augustu dovŕšia tri roky veku života. 
4.  Deti, o ktoré sa stará osamelý zákonný zástupca.
5.  Deti zamestnaných rodičov.

Mgr. Ľubica Hučková, riaditeľka MŠ

ZÁPIS ŽIAKOV 
DO 1. ROČNÍKA ZŠ

Základná škola Stará Turá, Hurbanova ul. 
128/25 oznamuje, že zápis žiakov do 1. roč-
níka ZŠ pre školský rok 2016/2017 sa usku-
toční v zmysle VZN mesta č. 2/2016

v dňoch 12. a 13. apríla 2016
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 zákonných 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 (vyjad-
renie sa vyžaduje z nasledujúcich dôvodov: - 
obidvaja rodičia sú rovnocennými zástupcami 
maloletého 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 rodi-
čov. To znamená, že druhý rodič sa môže tak-
tiež zúčastniť zápisu dieťaťa, alebo zastupujúci 
rodič pri zápise preukáže písomný súhlas 
druhého, neprítomného rodiča  s  vykona-
ním zápisu, pričom podpis rodiča na súhlase 
nemusí byť úradne osvedčený, alebo bude 
neprítomný rodič iným spôsobom 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 povin-
ností k maloletému dieťaťu upravený súdom, 
zákonný zástupca dieťaťa 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 informatiky už od 3. ročníka

 » organizujeme školu v  prírode, plavecký 
a lyžiarsky výcvik

 » mimoškolskú činnosť formou rôznych krúž-
kov, 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 
zariadených odborných učebniach (fyzi-
kálne laboratórium, chemicko-biologické 
laboratórium, učebňa techniky)

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

TEPOVANIE
upratovacie služby
sedačiek, kobercov, postelí, áut 0910 918 985

0903 732 436
0910 918 985
0903 732 436

www.tepovanie-upratovanie-nm.sk
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Prijímacie skúšky do ZUŠ
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 zák-
ladnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 
245/2011 Z. z.

vyhlasuje prijímacie skúšky do hudob-
ného, výtvarného, tanečného a literárno-

-dramatického odboru základnej umeleckej 
školy na školský rok 2016/2017.

Termín konania prijímacích 
skúšok: 28. apríla 2016 od 1300 
do 1700 h. 
Miesto: budova ZUŠ, Ul. SNP 293/31, Stará 
Turá
• Hudobný odbor - prízemie, číslo dverí  38
• Výtvarný odbor - 1. poschodie, číslo dverí 
15
• Tanečný odbor - prízemie, číslo dverí 37
• Literárno - dramatický odbor  -  prízemie, 
číslo dverí 47

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 žia-
kovi nárok na prijatie do základného štúdia. 
Do základného štúdia  prijíma riaditeľ  
školy žiakov na základe výsledkov talento-
vej 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 uchá-
dzača o prijatie na štúdium pre každý ume-
lecký 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 2016/2017)
2. základného štúdia (podľa kapacitných 
možností)

Na prijímacích skúškach zisťujeme u detí 
tieto schopnosti:
Hudobný odbor:
1. hudobný sluch (zaspievať zahraný tón, roz-
líšiť 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 predpo-
klady ku hre na určitý hudobný nástroj
•  V  hudobnom odbore ponúkame mož-

nosť štúdia spevu a hry na týchto hudob-
ných nástrojoch: klavír, husle, gitara, 
bicie nástroje, plechové dychové nástroje 
(trúbka), drevené dychové nástroje (klari-
net, hoboj, zobcová flauta, priečna flauta, 
saxofón).

Výtvarný odbor:
1. schopnosť priestorového, farebného a tva-
rového vnímania
2. stupeň vyjadrovacích schopností výtvar-
ným 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 výtvarnom odbore sa vyučujú pred-

mety: kresba, maľba, grafika, dekoratívne 
činnosti, vybraté state z  dejín umenia, 
priestorové vytváranie (keramika).

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 oddele-
nie a Bábkarské oddelenie.

Výsledky prijímacích skúšok budú zverej-
nené 03.05.2016 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 dvoch dní od zverej-
nenia výsledkov. V dňoch 9. až 13. mája je 
potrebné si vyzdvihnúť na riaditeľstve školy 
rozhodnutie o prijatí žiaka na štúdium a pod-
klady k platbe na 1. polrok školského roka 
2016/2017. V prípade, že si rodič v tomto ter-
míne tlačivá neprevezme, nebude jeho dieťa 
zaradené do štúdia. 
Neváhajte a príďte podporiť umelecké vzde-
lanie 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 – 26.04.2016!

Pre budúcich prváčikov a ich rodičov, ale i talento-
vaných starších žiakov,  sme na utorok 26.04.2016 
v čase od 14.00 do 16.30 hod. pripravili  Deň otvo-
rených dverí v našej Základnej umeleckej škole. 
V rámci neho si budú môcť prezrieť priestory školy, 
učebne, stretnúť sa s pedagógmi. Majú možnosť vidieť 
priamy vyučovací proces v odbore, ktorý si sami 
vyberú  a vypočuť si spevácke a hudobné výkony žia-
kov. Vidieť tvorbu  detí výtvarného odboru, tanečné 
výkony žiakov  moderného i ľudového tanca a zame-
ranie literárno-dramatického odboru.  Od 16.30 hod. 
Vás srdečne pozývame na verejný koncert našich 
talentovaných žiakov. Veríme, že tento Deň otvore-
ných dverí pomôže rodičom budúcich prváčikov pri 
rozhodovaní umeleckého smerovania  svojho dieťaťa.  
Srdečne Vás pozývame.

pedagogickí pracovníci ZUŠ

Vzácny hosť 
v ZUŠ Stará Turá 
V  Základnej umeleckej škole sa uskutočnila dňa 
22.02.2016 beseda na tému: „Uplatnenie nástroja 
– huslí v  21. storočí a  ich vplyv na osobnosť 
žiaka“. Prednášajúcou bola vynikajúca husľová 
virtuózka, absolventka Žilinského konzervatória  
a VŠMU v Bratislave,  Mgr. Kristína Hlistová DiS.
art. V oblasti klasickej Ľudovej a súčasnej Jazzovej 
hudby je ozajstnou erudovanou odborníčkou. Ako 
členka formácie Aurelius Q vyzdvihuje svojim pre-
javom a nádherným tónom huslí kompaktnosť zjaz-
zovaného folklóru. Mgr. Kristína Hlístová sa taktiež 
podieľala pri tvorbe knihy Folk ways a to písaním 
notových partov. Táto knižka doplnená fotografic-
kým materiálom vychádza tento rok a mala by sa 
krstiť v septembri na 20. ročníku trenčianskeho jazz-
festu. Aktívne sa vo svojej práci podieľa i na výchove 
nových mladých hudobných talentov.

V  rámci otvorenej metodickej hodiny, ktorá 
predchádzala besede, si vypočula prednesy pripra-
vované na absolventský koncert v  podaní žiakov  
z  triedy uč. Márie Bodnárovej. Ako naslovovzatý 
odborník analyzovala a ohodnotila umelecký  prejav  
žiakov veľmi kladne. Žiakov metodicky usmernila 
a povzbudila k ďalšej umeleckej činnosti.

 V rámci besedy, ktorej účastníkmi boli i rodi-
čia žiakov sláčikového oddelenia, video ukážkami 
pútavo odprezentovala uplatnenie huslí v rôznych 
hudobných štýloch a žánroch od klasickej hudby, 
ambientnej, bluesovej, bluesrockovej, džezovej, etnic-
kej až po folklór. V mene žiakov a všetkých zúčastne-
ných jej ďakujeme za krásnu atmosféru a poukázanie 
na ďalšie smerovanie uplatnenia nástroja - huslí v 21. 
storočí. 

Mária Bodnárová,  pedagóg ZUŠ Stará Turá
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V Starej Turej vytvorí 
investor stovku 
pracovných miest
Uznávaný výrobca mernej techniky- spoločnosť Sensus Slovensko, 
v stredu 24. februára v Starej Turej slávnostne otvorila nový pod-
nik na výrobu inteligentného zariadenia na meranie vody- iPERL. 
Oficiálnemu spusteniu výroby predchádzala inštalácia montážnych 
liniek a overovacích staníc, ktorá trvala 6 mesiacov.

„Dnes v Starej Turej spúšťame 
nový typ výroby, ktorý je záro-
veň novou kapitolou v techno-
lógii výroby vodomerov. Nie je 
potrebná žiadna údržba, zaria-
denie si zachováva svoju spo-
ľahlivosť a presnosť celých 15 
rokov. Každých 15 sekúnd počas 
15 rokov toto zariadenie vysiela 
dáta o spotrebe a prietoku vody 
na server,“ uviedol počas otvo-
renia novej výroby viceprezident 
holdingovej spoločnosti Sensus 
Roland Rott.

Zahraničný investor v Starej 
Turej preinvestoval viac ako 1 
mil. eur a keďže záujem o inteli-
gentné meradlá iPERL je vysoký, 
spoločnosť chce investovať ďalší 
1 mil. eur na zdvojnásobne-
nie výrobných kapacít. Okrem 

hi-tech vodomerov sa v novom 
podniku Sensus Slovensko budú 
vyrábať aj skúšobné zariadenia 
testujúce inteligentné vodomery 
iPERL. „Tieto produkty sú ino-
vatívne. Prinášajú na trh niečo 
nové a prinášajú väčšiu pridanú 
hodnotu ako štandardné merače. 
Toto sú presne oblasti odvet-
via, na ktoré sa chce Slovensko 
sústrediť aj v budúcnosti. Len 
prostredníctvom inovácií a zlep-
šovania produktov dokážu byť 

firmy konkurencieschopné, a tým 
pádom sa presadiť aj na medzi-
národných trhoch,“ poznamenal 
počas otváracieho ceremoniálu 
štátny tajomník Ministerstva 
hospodárstva SR Rastislav 
Chovanec, aj za účasti primá-
torky mesta Stará Turá Anny 
Halinárovej.

Vybudovanie nového pod-
niku v  Starej Turej prinesie 
okrem ročnej produkcie pri-
bližne 300 tis. hi-tech meradiel 
aj vytvorenie stovky nových 
pracovných miest. „Trenčiansky 
samosprávny kraj víta každú 
takúto investíciu, ktorá prináša 
nielen novú hi-tech technológiu, 

ale hlavne nové pracovné miesta. 
My chceme pri tejto príležitosti 
ponúknuť našu strednú odbornú 
školu, ktorú máme v Starej Turej. 
Takisto aj Strednú priemyselnú 
školu na Myjave a Strednú prie-
myselnú školu Bzinská v Novom 
Meste nad Váhom, ktorá je zapo-
jená v duálnom systéme vzdeláva-
nia. Boli by sme veľmi radi, keby 
sa aj spoločnosť Sensus pridala 
k firmám, ktoré sa chcú zapojiť do 
duálneho systému vzdelávania,“ 
uviedol na margo novej investí-
cie v  Starej Turej trenčiansky 
župan Jaroslav Baška.

Zdroj: Tlačová správa TSK

Július Slezáček (Stará Turá 10. 4. 1904 – Piešťany 20. 5. 2002)
Tento mesiac si pripomenieme 112. narodeniny nášho rodáka. 
Pri tejto príležitosti uveďme si čo-to o tejto osobnosti. Slezáčkovci 
patrili k známym staroturianským rodinám. Nie dávno sme písali 
o akademickom maliarovi Branislavovi Slezáčkovi, teraz zamerajme 
pozornosť na jeho vzdialeného príbuzného, na Júliusa Slezáčka, 
otca známeho herca Juraja Slezáčka. Doplňme ešte, že manžel 
p. učiteľky Anny Slezáčkovej, Štefan Slezáček bol bratranec tu uve-
denej osobnosti!

Na svoje detstvo Július Slezáček 
spomína: „Na Starej Turej boli 
dve školy, evanjelická, cirkevná, 
tam sa učilo po slovensky 
a štátna, s vyučovacím jazykom 
maďarským. Otec sa rozhodol 
pre štátnu, lebo vedel, že zna-
losť jazykov mi otvorí cestu za 
vzdelaním. Rodičia mali neveľký 
obchod, boli Slovákmi s koreňmi 
po českých exulantských pred-
koch. Prvú učiteľku sme oslo-
vovali Ilonka néni. Vedela aj po 
slovensky, takže začiatok nebol 
ťažký. O dva roky postúpil som 
do dvojtriedy, kde ma učil ria-
diteľ školy Vaňo, vtedy sa písal 
Vanyo. Cez prestávky sme voľne 
hovorili po slovensky, veď sme 

boli samí Turanci.
Do židovskej reálky v Novom 

Meste n. V. som postúpil bez 
skúšok v r. 1917. Profesori bolo 
dobrí odborníci, viacerí mali 
doktoráty. V  septembri 1918 
sme stihli začať školský rok, ale 
prišiel október a škola sa rozute-
kala! Prijal som nový štát, novú 
školu a aj jej českých profesorov. 
Často sa mi obnovujú obrazy 
z  tých čias. Býval som vtedy 
v  Novom Meste n. V. u  deda 
Ambru. Občas v sobotu som šiel 
peši domov. Ako oktávan som 
býval v  podnájme u  Ľudmily 
Ríznerovej – Podjavorinskej. 
Po maturite v  roku 1926 som 
sa zapísal na štúdium práva 

na Univerzitu Komenského 
v  Bratislave. Začínal som ako 
súdny praktikant, nasledovala 
vojenčina.“

JUDr. Július Slezáček spo-
mína si tiež, ako sa v máji 1919 
viezol v koči so Staroturiancami 
na Bradlo, aby videl Štefánikov 
pohreb a aj o pár rokov neskôr 
i odhaľovanie jeho mohyly.

Profesne začínal ako 
súdny praktikant v  Bratislave, 
v  Šamoríne a  potom tri roky 
na okresnom súde v  hlavnom 
meste. V roku 1937 nastúpil pra-
covať do Prahy na Ministerstvo 
poľnohospodárstva, po roku 
odišiel do Zvolena, ako pred-
nosta pozemkového úradu pre 
stredné Slovensko. Tu sa jemu 
a  jeho manželke Paulíne, rod. 
Ambrovej narodil syn Juraj. 
V  máji 1945 Júliusa Slezáčka 
Martin Kvetko (povereník poľ-
nohospodárstva a  slovenský 
politik za Demokratickú stranu 
- DS) menoval za prezidiálneho 
šéfa na správe majetkov pre 

pozemkovú reformu. V  apríli 
1948 ho však zatkli so skupi-
nou asi 20 príslušníkov DS. 
Obžalovali ich, že chceli zvrátiť 
to, čo priniesol víťazný február. 
V  Justičnom paláci, v  ktorom 
predtým súdil, teraz tam na 
prvom poschodí sedí vo vyšet-
rovacej väzbe! Ústredný výbor 
rozhodol, že bude z Bratislavy 
vykázaný ako politicky nespo-
ľahlivý. A tak sa dostal r. 1949 
natrvalo do Piešťan. Pracoval 
tam ako právnik na správe lesov. 
Dobrá náhoda mu pomohla, 
lebo pôvodné rozhodnutie 
bol nástup za robotníka do 
Humenného.

Jeho syn, Juraj Slezáček je 
profesionálny herec, divadelný 
pedagóg, od r. 1979 bol riadite-
ľom činohry Slovenského národ-
ného divadla. Manželkou je mu 
psychologička, Mgr. Jela, rod. 
Farbáková.

Gustáv Rumánek
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Celoštátna súťaž 
ZENIT v elektronike
V dňoch 9. až 11. februára 2016 sa v Prešove uskutočnil 32. 
ročník celoštátnej súťaže ZENIT v elektronike.  Súťažiacich ča-
kal teoretický test, programovanie mikrokontroléra a praktická 
časť (tento rok vyrábali elektronický zdroj). Práca to bola veľmi 
náročná - dostali schému elektronického obvodu, ktorý museli 
celý zhotoviť, teda navrhnúť plošný spoj, vyleptať, vyvŕtať, osadiť 
súčiastkami (SMD technológie) a oživiť.  

Do súťaže v elektronike postúpili žiaci, ktorí získali prvé a druhé 
miesto v krajských kolách, teda 16 súťažiacich v kategórii A (žiaci 
tretieho a štvrtého ročníka) a 16 súťažiacich v kategórii B (žiaci 
prvého a druhého ročníka). Medzi nimi boli aj dvaja žiaci SOŠ 

Stará Turá a  školu aj 
kraj reprezentovali 
veľmi dobre.  Samuel 
Kacej sa umiestnil na 
9. mieste a  Miroslav 
Chalko, žiak II. roč-
níka odboru infor-
mačné a  sieťové 
technológie sa umiest-
nil v  kategórii B na 
peknom 3. mieste.  
Ako odmenu si okrem 
dobrého pocitu, 
pohára a diplomu pri-
niesol aj štvorkanálový 
digitálny osciloskop.  
Za vzornú reprezentá-
ciu im ďakujeme a bla-
hoželáme k úspechu.

SOŠ Stará Turá

Víťazom XVI. ročníka 
nohejbalového turnaja 
v Starej Turej SBDO1 
Mesto Stará Turá v  spolupráci 
so Základnou školou usporia-
dalo dňa 27. februára 2016 XVI. 
ročník nohejbalového turnaja 
o  putovný pohár mesta, ktorý 
si udržiava  popularitu a špor-
tovú úroveň. Turnaj otvorila 
riaditeľka Základnej školy Mgr. 
Jana Koštialová.  Na turnaj sa 
prihlásili aj v  tomto ročníku 
4 mužstvá: SBDO1 (Ľubomír 
Feranec, Eduard Krištof, Michal 
Šišan), SBDO2 (Marián Marek, 
Peter Juriš, Jarolím Feranec), 
Adamovské Kochanovce 
(Daniel Križko, Peter Capák, 
Tomáš Vančo) a  Sevotech 
(Ivan Lukáč, Michal Pavlík, 
Juraj Burdej, Mário Jambor, 
Ján Hodermarský). V  jednej 
skupine  hrali mužstvá medzi 

sebou na dva víťazné 
sety. Po skončení hral 
prvý so štvrtým a druhý 
s  tretím o  postup do 
finále. Skupinu vyhralo 
so stratou bodu a  setu 
SBDO1, keď remizo-
vali so Sevotechom 1:1 
(11:9, 5:11).  Obe muž-
stvá stratili po bode 
len v  tomto  vzájom-
nom stretnutí. O tretiu pozíciu 
v skupine porazili Adamovské 
Kochanovce  SBDO2 2:0 (11:6, 
11:8). V  prvom semifinále 
Sevotech porazil Adamovské 
Kochanovce 2:0 (11:8, 11:3), 
v druhom SBDO1 vyhrali nad 
SBDO2 2:0 (11:9, 11:9).  V boji 
o  bronz porazili Adamovské 
Kochanovce SBDO2 2:0 (11:8, 

11:8).  Aj v  tomto ročníku 
sa vo finále stretli dlhoroční 
rivali - SBDO1 so Sevotechom. 
Zápas bol veľmi vyrovnaný. 
Sevotech prehral 2:1 (7:11, 11:9, 
11:7) a neobhájil minuloročné 
víťazstvo.
Ceny víťazom odovzdal 
zástupca Základnej školy Mgr. 
Peter Michalec. Mužstvá si po 

skončení turnaja posedeli pri 
tradičnej kapustnici Mgr. Anky 
Haverovej.

Konečné poradie turnaja:
1. SBDO1
2. Sevotech
3. Adamovské  Kochanovce
4. SBDO2

Ing. Ján Hodermarský

Záver minifutsalovej ligy v St. Turej
V sobotu 13.2.2016 bola ukon-
čená poslednými zápasmi 
Minifutsalová liga v Starej Turej. 
Výsledky posledných zápasov 
boli nasledovné:
o  5.miesto: Ružový balet – 
Havrany  8 : 3 (4 : 2), góly: 
Bordák 3, Mašán 2, Polák, D. 
Szekfu, Peterka – Miškech 3
o  3.miesto: Brazil – Bludní 
Holanďania  4 : 3 (1 : 0), 
Bartovič 2, I. Toráč, Adamus – 
Š. Škodáček 2, Tomka
Finále: Tuzemáci – TJ Pomsta 

z lesa 8 : 3 (4 : 1), M. Sládek 3, 
Durec 3, Bartek 2 – Maroň 2, D. 
Gulán ml.

Konečné poradie: 
1. Tuzemáci, 
2. TJ Pomsta z lesa, 
3. Brazil, 
4. Bludní Holanďania, 
5. Ružový balet, 
6. Havrany, 
7. Drtičky.

Text a foto: Viliam Solovič

Spoločná fotografia účastníkov turnaja

Zľava: Hlavný organizátor za Penzión Šport Marián Miškovič vyhodnotil ligu 
a odovzdal ocenenia, rozhodca ligy Dušan Gulán st. (zároveň bol i hráčom družstva 
Havrany, keď hral, pískal za neho Michal Denk), najlepší strelec ligy so 16 gólmi 
Michal Sládek, kapitán družstva Tuzemáci Filip Durec, kapitán družstva TJ Pomsta 
z lesa Dušan Gulán ml. 
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Tragické udalosti v Hlavine opäť ožili
Aj tento rok sme si začiatkom 
marca pripomenuli tragické uda-
losti v osade Hlavina, od ktorých 
ubehlo už 71 rokov. Za pomoc par-
tizánom tu boli 3.3.1945 zavraždení 
naši občania: 

Martin Kostelný, jeho syn Pavel 
Kostelný a Michal Medňanský. Pre 
niekoho je možno  71 rokov veľa, 

no dnešná situácia na Slovensku 
i v celej Európe nás viac ako inokedy 
zaväzuje, aby sme si tieto udalosti 
pripomínali a nezabúdali na to, čím 
si prešli ľudia v našom kraji počas 
druhej svetovej vojny. Fašistické 
vyčíňanie poznačilo množstvo 
životoch našich spoluobčanov, nie-
ktorí prišli o majetky, iní i o svojich 

rodinných príslušníkov, blízkych či 
susedov. Táto čierna kapitola našej 
histórie by nikdy nemala zapadnúť 
do zabudnutia. 

Pamätník na mieste tragédie 
v  osade Hlavina pripomína túto 
udalosť dodnes všetkým okoloidú-
cim. Ak pôjdete okolo, zastavte sa 
pri ňom a zaspomínajte si. 

Pamiatku obetí v osade Hlavina 
si kyticou kvetov vo štvrtok 3. marca 
2016 prišli uctiť i primátorka mesta 
Stará Turá Ing. Anna Halinárová, 
zástupkyňa primátorky Bc. Zuzana 
Zigová a člen Oblastného výboru 
SZPB Nové Mesto n. Váhom Viliam 
Solovič. 

Lívia Boorová

Z kolkárskych dráh MKK Stará Turá
Vydarená exhibícia kolky & bowling
Dňa 28.2.2015 sa v priestoroch športoviska kolky 
& bowling v Starej Turej konal exhibičný súboj 
medzi slovenským juniorským reprezentantom 
v bowlingu TOMÁŠOM VRABCOM a sloven-
ským juniorským reprezentantom v  kolkoch 
MARTINOM DOLNÁKOM.
Vďaka vzrastajúcej popularite kolkov a bowlingu 
na Slovensku si exhibičný súboj nenechali ujsť 
fanúšikovia, hráči mestských líg bowlingu a kol-
kov zo Starej Turej.

Ich súboj sa začal zápasom v  kolkoch 
v disciplíne 60 Hz. Tomáš mal ťažšiu situáciu 
nakoľko kolky hral prvýkrát v  živote. Okrem 
dorážky, ktorá mu robila menšie problémy, pri 
plných hodoch ukázal divákom niekoľko pek-
ných hodov, ocenených deviatkami a osmičkami, 
za čo ho publikum ocenilo potleskom. Martin 
potvrdil, že v kolkoch je na domácich dráhach 
nezastaviteľný a výkonom 311 zabával publikum. 
Tomáš síce hodil „len“ 193 zvalených kolov, ale 
tentokrát nešlo o výsledok, ale o nadšenie z hry 
a skvelý zážitok pre neho ako aj divákov, ktorých 
dostal do varu Martin svojim výkonom a hrou.

Obaja hráči ako aj skvelé publikum sa pre-
miestnili do bowlingovej časti. Martina sme 
nechali chvíľku odpočinúť si, avšak Tomáš si 
vyskúšal prvé dotyky s bowlingovými dráhami 
a následne odpovedal na otázky publika k hre 
bowlingu, systému mazania dráh, bowlingových 
gúľ, ako aj jeho trénerským začiatkom a súčasným 
trendom v bowlingu. 

Súboj týchto talentovaných hráčov v  kol-
koch a bowlingu vyvrcholil krásnym zápasom 
hraného na 2 kolá. 1. kolo vyhral Martin, v 2. kole 
obaja hráči hrali vyrovnaný súboj, ale víťazstvo 
si už nenechal ujsť Tomáš výkonom 213. Diváci 
mohli sledovať Tomášové hody v plnej kráse, ale 
aj Martin ukázal, že bowling hrať vie, keď v 2. 
kole hodil 206.

O výsledky však v tomto prípade vôbec nešlo, 
celé podujatie prebiehalo v priateľskej atmosfére 
a  obaja hráči ukázali svoje športové nadanie 
a nadšenie z hry, či už v kolkoch, alebo bowlingu. 
Obom hráčom želáme veľa šťastia v ich športo-
vej kariére a veríme, že už v blízkej budúcnosti 
budeme čítať o ich úspechoch.

Ďakujeme našim fanúšikom, hráčom v kol-
koch, hráčom mestských líg v kolkoch a bowlingu  
ako aj širokej športovej verejnosti za skvelú atmo-
sféru a tešíme sa na ďalšie podobné podujatia.

Všetky fotky z  exibície nájdete na našej 
webovej stránke www.mkkstaratura.sk a  face-
bookovej stránke https://www.facebook.com/
MKKStaraTura.

Informácie o hráčoch:
V exhibícii sa Vám predstavil 19 ročný hráč v kol-
koch MARTIN DOLNÁK, rodák zo Starej Turej 
a odchovanec domáceho Mestského kolkárskeho 
klubu MKK Stará Turá, juniorský reprezentant 
SR.

Martin reprezentoval Slovensko už ako 
dorastenec a na minuloročných Majstrovstvách 
sveta 2015 v nemeckom Speichersdorfe obsa-
dil v  kategórii jednotlivcov veľmi cenné 11. 
miesto. V kategórii šprint skončil vo štvrťfinále. 
Jeho výkon dopomohol aj skvelému 4. miestu 
v kategórii družstiev.

V exhibičnej akcii sa predstavil len 16 ročný 
hráč bowlingu TOMÁŠ VRABEC, rodák z Nitry, 
juniorský reprezentant SR.

Takto sa písalo o  ňom v  roku 2015: 
Pätnásťročný Nitran Tomáš Vrabec dosiahol na 
majstrovstvách Európy juniorov v bowlingu veľký 
úspech. Z nemeckého Lipska sa vrátil s bronzovou 
medailou v súťaži jednotlivcov, v ktorej sa pred-
stavilo 97 hráčov z celej Európy. Pre Slovensko je 
to historicky prvá medaila z vrcholných podujatí 
v bowlingu.

MKK Stará Turá & Bowling Stará Turá

Kolkári pred záverom sezóny
Turanskí kolkári majú pred sebou záverečné 
kolá. Ich účinkovanie v jednotlivých súťažiach 
je nasledovné:
MKK Stará Turá “DORAST”
Naši najmladší hráči ukončili sezónu v 1. doras-
teneckej lige západ na 6. mieste z celkovo 10-tich 
účastníkov. Družstvo DORAST po minuloroč-
nej sezóne opustil Martin Dolnák, ktorý sa posu-
nul už ako junior do A družstva, ale zároveň sa 
aj omladilo o nového hráča Rastislava Čečota 
a Alexa Michalčíka. Všetkým dorastencom ďaku-
jeme za ich výkony v dorasteneckej lige, a to nasle-
dovným hráčom: Natália Kováčová, Vladimíra 
Vávrová, Ivana Janigová, Martina Ondrášková, 
Filip Lehuta, Rastislav Čečot a Alex Michalčík.
MKK Stará Turá “ŽENY”
Ženy svoju sezónu ukončili premiérovo v extra-
lige žien.  Ženský team bojoval v  extralige 
s domácimi odchovankyňami a i keď skončili na 

poslednom mieste, patrí im vďaka za bojovnosť 
a odhodlanie napredovať v najvyššej slovenskej 
súťaži. Družstvo žien reprezentovali nasledovné 
hráčky: Magda Garafová, Anna Medňanská, 
Anna Nemčeková, Emília Hochelová a  Erika 
Lessová.
MKK Stará Turá “A”
Po 23. kole je tabuľka 1. ligy západ pre MKK Stará 
Turá A s definitívnym potvrdením nie horšieho 
ako 2. miesta. Do konca súťaže MKK A odohrá 
ešte 3 zápasy.
Tabuľka po 23. kole 1. ligy západ:

MKK Stará Turá “B”
Po 25. kole 2. ligy západ sa mužstvo MKK Stará 
Turá B nachádza opäť na 1. mieste. V poslednom 
24. kole zdolalo doma v Starej Turej lídra súťaže 
DKK Nové Mesto nad Váhom, ktorého odsunulo 
na 2. miesto.

Do konca súťaže družstvo MKK B odohrá 
ešte 5 zápasov.
Tabuľka po 25. kole 2. ligy západ:

MKK Stará Turá

Pozvánka na Majstrovstvá Slovenska v kategórii Seniorky na Starej Turej
MKK Stará Turá si Vás dovoľuje pozvať na Majstrovstvá Slovenska v kategórii Senioriek, 
ktoré sa uskutočnia v sobotu 30.4.2016 od 11.00 hod. na 4.dráhovej kolkárni v Starej 
Turej. Spolu 24 pretekárok z celého Slovenska si zmerajú svoje sily v disciplíne 120Hz. 
Tešíme sa na Vašu účasť. MKK Stará Turá
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Ďakujem pán tréner!
Keď som sa dozvedela, že zomrel Jaro Novomeský, oživila som 
si pubertálne spomienky. Práve tie ma k nemu - staroturianskej 
športovej osobnosti - najsilnejšie viažu. Bol to Jaroš (tak mu bas-
ketbalisti hovorili), ktorý trénoval ženy a postupne medzi ne vťa-
hoval aj nás 13 -14 ročné žiačky. Zoznamoval nás so základmi 
inteligentnej hry, akou basketbal jednoznačne je. Začínali sme 
s koženými loptami. Fascinovalo ma, keď pri výklade stratégie 
hry si Jaroš občas tú loptu frajersky krútil na prste. Vedel to, veď 
loptu ovládal. Basketbal hrával v telocvični v starej meštianke. 
Vtedy ešte nestála športová hala na štadióne. Pamätám si na jeho 
útočné akcie pod košom. Keď ho súper bránil príliš aktívne a Jaroš 
mal správnu rýchlosť, protihráč odletel ako papier. Prosto vedel 
sa dostať pod kôš a zakončiť. 

Jaroš bol náš prvý tréner. Slušný, žiadne vulgarizmy. Pre sta-
roturiansky basketbal urobil veľa a jeho meno zostane s ním spo-
jené. Ako s trénerom, funkcionárom aj rozhodcom. Žiada sa mi 
povedať len toľko: Vďaka Jaroš, že si bol a že si mnohé dorastenky 
naučil milovať tento pekný šport do dospelosti ba až do staroby.

V. Václavková

Krajské majstrovstvá 
v športovej streľbe žiakov
Dňa 9.3.2016 sa v Prievidzi konali postupové Krajské strelecké 
preteky mladších a starších žiakov so vzduchovej pušky.

V jednotlivcoch našu školu i okres zastupovali:
•  starší žiak Dominik Truhlík na druhom mieste z 23 pretekárov,
•  mladší žiak Klimáček Valer na šiestom mieste z 21 pretekárov.
Gratulujeme. Tréner Milata Peter

Wushu karneval
Dňa 19.2. 2016 sa v telocvični ZUŠ konal karneval pri príležitosti čínskeho 
Nového roku, ktorý sa tentokrát nesie v znamení opice. Tento rok je opica 
doplnená elementom ohňa, ktorý symbolizuje silu, výbušnosť a energiu. 
Kombinácia priebojnej a pohotovej opice a ohňa by mala v nasledujúcom 
roku všetkým priniesť pozitívne zmeny a mnoho zaujímavých príležitostí. 
A tak sme dali našim malým cvičencom hneď prvú príležitosť- prejaviť sa 
pri príprave masky na náš karneval.

Deti prišli v  krásnych kung fu 
maskách, a  tak bola telocvičňa 
plná bojovníkov a  bojovníčok od 
výmyslu sveta. Tento rok sme karne-
val spojili aj so zhodnotením uply-
nulého roka. Vyhodnotili sme nielen 
najlepších cvičencov, ktorí v uply-
nulom roku úspešne reprezentovali 
náš klub na súťažiach, ale aj tých naj-
usilovnejších a teda tých, ktorí pra-
videlne navštevujú tréningy a snažia 
sa naučiť a pochopiť techniky, ktoré 

s nimi preberáme.
Či už nindža, Mulan alebo sám 

Opičí Kráľ, každý sa mohol zúčast-
niť pripravených hier a získať pekné 
ceny. Tento rok to bola obratnosť 
a  rýchlosť (vlastnosti typické pre 
opicu) po zamotaní zmyslov toče-
ním, spolupráca s kamarátom pri 
prenášaní balóna, lukostrelecký 
turnaj a už tradičné zápasy s mečmi 
z balónov. Malí bojovníci a bojov-
níčky preukázali odvahu predstúpiť 

pred ostatných, kreativitu pri pred-
stavovaní svojich masiek a bojov-
nosť a  súťaživosť pri disciplínach, 
ktorých sa s nasadením zúčastnili.

Na konci sme, samozrejme, 
ohodnotili aj najkrajšie z  masiek: 
bojovníčku Mulan, kung fu bojovú 
Včielku a Opičieho Kráľa, s ktorých 
výberom nám pomohli rodičia.

Chceme sa tiež poďakovať 
všetkým účastníkom, že prišli, 

mamičkám za dobroty, ktoré pre nás 
napiekli a za pomoc všetkým našim 
pomocníkom, ktorí nám pomáhali 
s prípravou, výzdobou a uprataním 
J

Dúfame, že sa aspoň v  takom 
hojnom počte stretneme aj na 
budúci rok. Tešíme sa na vás na 
oslave ďalšieho čínskeho Nového 
roku - roku ohnivého kohúta.

Autor:WCST

Futbalový klub v Starej Turej 
obdaroval žiakov základnej školy
Dňa 23.1.2016 sa pod záštitou MFK 
Stará Turá konal 6. ročník Plesu fut-
balistov. Na organizovaní tejto čoraz 
viac žiadanej akcii mali, ako tomu už 
každoročne býva, najväčší podiel dve 
nesmierne obetavé dámy a  rovnako 
i členky Výkonného výboru MFK Stará 
Turá, Zuzka Cibulková a  Bc. Sylvia 
Záhorová.

Ples nezištne organizujú už 6 
rokov a mimo nemalých financií, času, 
energie a snahy, zabezpečujú i výber 
a nákup tombolových cien. Rovnako 
tomu bolo i tento rok, avšak s jednou 
prekvapivou, ale zato veľmi milou zme-
nou. Pri losovaní prvej ceny sa šťastena 
usmiala na terajšieho trénera žiackeho 
mužstva MFK, Romana Pribiša a o to 
prekvapivejšie bolo jeho následné roz-
hodnutie, darovať farebný TV značky 
SAMSUNG v  prospech detí v  meste 
Stará Turá. Z  tohto dôvodu požiadal 
vedenie klubu, aby o výbere organizá-
cie, ktorej spomínanú výhru odovzdajú, 
rozhodli na spoločnom zasadnutí 
Výkonného výboru (VV).

A tak sa pri najbližšom zasadnutí 
VV vedenie klubu spoločne s trénerom 
Pribišom dohodli, že cenu venujú ZŠ na 
Hurbanovej ulici. Pri výbere zavážilo 
viacero faktorov, ale trúfam si povedať, 
že najväčším bolo vedomie, že televí-
zor bude slúžiť žiakom, a teda hlavne 
deťom, pri tom najdôležitejšom, a to je 
vzdelanie.

V utorok 1.3.2016 sa uskutočnilo 
odovzdanie 1. ceny, priamo v budove 
školy na Hurbanovej ulici, za prítom-
nosti vedenia školy pani riaditeľky Mgr. 
Jany Koštialovej, zástupkyne riaditeľky 
PeadDr. Kataríny Mikulcovej a pred-
staviteľov klubu MFK Stará Turá, Mgr. 
Miroslava Krča, Bc. Sylvie Záhorovej 
a odovzdávajúceho Romana Pribiša. 

Môžem len skonštatovať, že 
gesto, aké predviedol tréner Pribiš, je 
významné nielen pre klub, ale predo-
všetkým pre deti, ktoré môžu vidieť 
v trénerovi človeka, ktorý povýšil dar 
pre nich nad svoj vlastný prospech.

A  nakoľko sa musím priznať, že 
počas niekoľkoročného pôsobenia 

v  MFK, som sa 
s takou požiadav-
kou, ešte nestre-
tol, nezostáva mi 
iné, ako dúfať, že 
z  takýchto ľudí 
si naši nádejní 
„malí“ i  „veľkí“ 
futbalisti budú 
brať príklad.

Mgr. Miroslav Krč 
poverený vedením 

MFK Stará Turá

Zľava: PeadDr. Katarína Mikulcová, Mgr. Jana Koštialová, Roman 
Pribiš, Bc. Sylvia Záhorová, Mgr. Miroslav Krč foto:Viliam Solovič
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7. apríl – Svetový deň zdravia 
Výchova ku zdraviu v rodine
Zdravie človek dostáva do vienka ako dar. Je to privilégium, ktoré nás robí 
šťastnejšími, samostatnejšími a bohatšími a pomáha nám napĺňať zmysel 
nášho života. Zdravie nie je samozrejmosťou a trvalým stavom. Je odrazom 
nášho spôsobu života a výsledkom toho, ako sa správame k sebe samému, 
ako sme za svoje zdravie zodpovední. Ak som rodič, potom nemám zod-
povednosť len za svoje zdravie, ale i za zdravie svojich detí, a to i tých ešte 
nenarodených. Najjednoduchším spôsobom výchovy ku zdravému spôsobu 
života je vzor. Vlastný príklad. I mamička, ktorá zakazuje dieťaťu jesť zemia-
kové lupienky s odvodnením, že je to nezdravé a že to malé deti nesmú, 
a sama schrúme balíček chipsov pri telenovele, i táto mamička je príkladom 
pre svoje dieťa.  Ak dieťa vidí, že mamina sa nestíha naraňajkovať, že ocko 
si dá poobede cigaretku a pivo, že svoj voľný čas rodičia trávia prevažne 
sledovaním televízie a že sa každý týždeň griluje, do života si odnáša predis-
pozíciu niektorého z kardiovaskulárnych ochorení. Prečo? Pretože väčšinou 
preberá vzor svojich vlastných rodičov a návyky z rodiny si odnáša do vlast-
ného života. Ak dieťa nevedieme k tomu, že sa má o svoje zdravie starať, že 
len ono je zaň zodpovedné, naučíme ho, že choroba je bežnou záležitosťou 
a stačí zájsť k lekárovi a do lekárne. Svojim správaním mu dávame dôležitý 
odkaz, že ochorieť je normálne a že je tu more platených ľudí a inštitúcií, 
ktorí nám zdravie za peniaze obnovia alebo vrátia. Učíme ho zodpovednosť 
za svoje zdravie prenášať na iných a očakávať, že tí iní sú povinní (veď sú za 
to platení) nám zdravie zabezpečovať. Je zaujímavé, že i keď sú dnes príčiny 
najčastejších ochorení dobre známe, neučíme svoje deti im predchádzať. 
Skôr naopak. Ukazujeme im, ako ich postupne získavať a keď už ich máme, 
ako ich prejavy čo najúčinnejšie a najrýchlejšie zamaskovať a potlačiť. Na 
slová dieťaťa: Maminka bolí ma hlava, zareagujeme často zaužívanou vetou: 
Preboha, snáď zas nebudeš chorý, ja už nemôžem vymeškať v práci, a ideme 
pohľadať prvú pomoc do lekárničky, aby sme už v základoch potlačili to, 
čo nám môže ohroziť našu výplatu.  Nemáme čas zisťovať napr. to, že dieťa 
dnes nebolo vôbec na vzduchu, že sa poriadne nevyspalo, pretože sa rodi-
čia až do noci vadili, alebo že sa napríklad bojí písomky. Nedávno som 
bola svedkom rozhovoru dvoch mamičiek, pričom jedna nevyberaným 
spôsobom nadávala na lekárku, pretože ... už tam bola s malou po tretíkrát, 
stále sa to nelepší a ona tá ..... tie antibiotiká nepredpíše a nepredpíše.  Malá 
dcérka, ktorá stála mame pri nohách, prijala od maminky jasnú správu: za 
môj kašeľ je zodpovedná sprostá lekárka. (Ospravedlňujem sa za výraz, ale 
citovala som spomínanú mamičku). 

Sme pohodlní, žijeme konzumný život a naučili sme si nevšímať to, na 
čo nás upozorňuje naše telo. Ak nás niečo bolí, nezisťujeme príčinu. Načo 
aj? Za prvé -  trvá to príliš dlho, musíme rozmýšľať a často sa vzdať i rôz-
nych nerestí, a za druhé – veď vieme, ako je bolesť alebo inú nepríjemnosť 
možné rýchlo a za celkom prijateľný peniaz potlačiť. A tak väčšina z nás, 
i keď nemá medicínske vzdelanie, sa stáva expertom v rýchlom 
naordinovaní si liekov a v ich kombináciách. Ak rýchlo neprí-
jemný prejav potlačíme, v podstate sa vlastne vôbec nič nestalo. 
Hlava ma prestala bolieť, už ani záha ma nepáli a chrbtica? Po 
dvoch injekciách a dvoch tabletkách je to super.  A tak sa pred 
očami detí prehrabujeme v domácej lekárničke, kde sa nám 
postupne hromadia lieky (k radosti farmaceutických firiem)
proti bolesti, na zvýšenú teplotu, na nádchu, na potláčanie 

kašľa i na vykašliavanie, na vysoký i nízky tlak, na cholesterol, na hnačku 
i na zápchu,  na chudnutie i na pribratie, na depresiu i na upokojenie, a po 
ruke ich máme vždy, keď nám naše telo nejakým spôsobom oznámi, že 
niečo nie je s naším životom v poriadku. Nie je vôbec výnimkou, že deti 
už v pomerne nízkom veku poznajú názvy niektorých liekov a vedia, čo 
ktorý z nich potláča či vyvoláva. Rodičia dnes len málokedy učia svoje deti 
reagovať na nezvyčajný telesný prejav inak ako liekom. Málokto z rodičov 
deťom hovorí, že farebné lentilky, sladké sirupčeky a teplé včeličky neza-
chraňujú naše zdravie, ale majú za úlohu iba na chvíľu oklamať naše telo 
a my musíme hľadať, čo je príčinou našich zdravotných problémov, aby sme 
im mohli v budúcnosti predchádzať a aby sme tieto barličky už druhýkrát 
nepotrebovali. 

Podobné odkazy deťom dávame  i vtedy, ak poukazujeme na nezvratný 
stav generačného zaťaženia v rodine, pretože ...toto mala moja babička, moja 
mama, mám to ja a budeš to mať stopercentne i ty. Nehovoríme dieťaťu, 
že sa budeme spoločne snažiť hľadať rôzne možnosti a predísť tomu, čím 
trpeli 3 generácie v rodine, ale vopred ho utvrdzujeme v nemilosrdnosť 
osudu a ordinujeme mu záťaž alebo chorobu, ktorej by sa dalo častokrát 
predísť, napr. len zmenou v stravovaní. Dieťa pokorne prijíma tento údel 
a ani v neskoršom veku ho nenapadne možnosť, že sa vlastne netraduje 
choroba, ale zlá životospráva, ktorej výsledkom je opakujúce sa zdravotné 
zaťaženie všetkých členoch v rodine.  

Medvediu službu poskytujeme našim deťom i  vtedy, ak ich často 
„zachraňujeme“ pred pohybom a pred primeranou telesnou námahou. 
Každá jedna ospravedlnenka od telocviku je nielen jasným odkazom pre 
telocvikára, aby sa nesnažil naše chudiatko malé naháňať, keď malo iba len 
pred týždňom nádchu, ale i jasným odkazom pre naše chudiatko malé, že 
pohyb je pre jeho telo neželaným a zaťažujúcim elementom. Vôbec si pritom 
neuvedomujeme, že dieťaťu zdravotne viac ako hodina vybíjanej uškodí 
hodinové sedenie na studenej lavičke v studenej telocvični.

Výchova k zdraviu je výchovou k zodpovednosti za seba a je neoddeli-
teľnou súčasťou výchovy v rodine. Ak deťom neukážeme, že je nevyhnutné 
počúvať, čo nám naše telo hovorí, vychovávame z nich pacientov a vďačných 
zákazníkov farmaceutických firiem. Naše telo totiž nie je hlúpe. Nezabúda. 
Pamätá si všetko, čím sme ho chceli umlčať. Všetky prehrešky si postupne 
ukladá a jedného dňa nám naše správanie zúčtuje i s úrokmi. 

Věra Tepličková

P.S. Na túto tému som urobila v CVČ medzi 50 deťmi malý prieskum. Jeho 
súčasťou bola i otázka, čo najčastejšie bolí ich mamu a čo najčastejšie mame 
proti tejto bolesti pomáha. Podľa tohto prieskumu k dvom najčastejším 
bolestiam staroturianskych mám patria bolesť hlavy a bolesť chrbta. A čím 
si maminy od bolesti pomáhajú: 1. miesto: lieky (niektoré deti uvádzali i ich 
názvy), mastičky, kvapky a náplasti; 2 miesto: spánok; 3. miesto: čaj. Za 
hlavnú príčinu týchto bolestí deti uvádzajú seba samých (pri bolesti hlavy) 
a prepracovanosť (pri bolestiach chrbta).

Hasiči upozorňujú!
Vážení občania – v jarnom období sa výrazne zvyšuje riziko vzniku požiarov v prí-
rodnom prostredí. Požiarovosť v tomto období ovplyvňujú najmä požiare suchých 
trávnatých porastov, ktoré vznikajú dôsledkom porušenia zákona o ochrane pred 
požiarmi. Vypaľovanie suchej trávy a kríkov je každoročne sa opakujúcim javom 
a preto sa Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste 
nad Váhom obracia na všetkých občanov s výzvou rešpektovania zákona o ochrane 
pred požiarmi.
Občania,
• nevypaľujte suché trávnaté porasty! 
• nezakladajte oheň v  prírode na 

miestach, kde sú horľavé látky a odkiaľ 
sa môže oheň rozšíriť!

• nefajčite v lesoch! 
• na kladenie ohňa v prírode využívajte 

len priestory na to určené – ohniská! 
• pri odchode ohniská dôkladne uhaste!

Hasiči upozorňujú, že za vypaľovanie porastov je možné uložiť pokutu až do výšky 331 Eur!
Vážení občania, chrániť lesy a prírodu prislúcha nám všetkým a preto dodržiavajte 
predpisy o ochrane pred požiarmi a správajte sa v prírode zodpovedne a ohľaduplne.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom
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