
22. apríl – Deň Zeme
Ak si naša Zem dala pri svojom vzniku na 
niečom naozaj záležať, tak je to príroda. Ak 
si príroda dala na niečom naozaj záležať, 
tak sú to rôzne malebné zákutia a nádherné 
scenérie na Slovensku. A ak hľadáme jedno 
z tých najkrajších zákutí, tak je to celkom 
iste miesto pod Veľkou Javorinou, ktoré 
pred stovkami rokov osídlili naši pred-
kovia a nazvali ho Starou Turou. Je ľahké 
odhadnúť, čo našich prastarých rodičov 
viedlo k tomu, aby sa na tomto mieste usa-
dili a založili si tu rodiny. Krásna a bohatá 
príroda, ktorá  lahodí nielen oku, ale vie 
očariť všetky naše zmysly. Možnosť dotknúť 
sa stromov, vody i zeme,  možnosť nadých-
nuť sa plným dúškom čistého vzduchu, 
možnosť cítiť a  počuť upokojujúce ticho, 
ale i šumenie lesa či spev vtákov, možnosť 
ochutnať lahodné dary v podobe malín či 
medvedieho cesnaku. Prírodné bohatstvo 
tohto kraja je nevyčísliteľné. Uvedomovali 

si to nielen naši predkovia, ale každý náv-
števník Starej Turej žasne i  dnes, ako na 
tak malom kúsku Zeme nájde všetko, čo 
človek k životu potrebuje. Je trochu škoda, 
že práve my, ktorí  máme to privilégium 
nazývať tento kraj svojim domovom, nie-
kedy na to zabúdame. Zabúdame na vďak, 
pokoru a možno i česť si toto bohatstvo strá-
žiť. Nie niekto cudzí, ale my sami si naše 
prenádherné  životné prostredie svojou 
ľahostajnosťou a niekedy i zámerne ničíme. 
Nie technické služby alebo mestský úrad, ale 
my, obyvatelia Starej Turej  máme nepísanú 
povinnosť starať sa a chrániť to, čo nám Zem 
s dôverou dala do dlhodobého prenájmu. 
S každým pod balkón odhodeným 
cigaretovým špakom, s každým 
náhodne vytrateným papiero-
vým servítkom, s  každou 
z  auta vyhodenou 
plastovou f ľašou 

vyjadrujeme nielen našu neslušnosť, ale 
i neúctu. Neúctu k prírode, neúctu k ostat-
ným ľuďom a v neposlednom rade i neúctu 
k sebe samému.  Pretože či chceme alebo 
nechceme, každý jeden z nás je neodmysli-
teľnou súčasťou životného prostredia. A ak 
špiníme našu Zem, špiníme seba. 

Preto:
Vážme si to, čo máme. Vážme si každý jeden 
strom, Dubník i čistý vzduch. Vážme si prí-
rodu a učme vážiť si ju i naše deti. Pretože len 
tak sa naučíme vážiť si samých seba.

Věra Tepličková
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Správne poplatky a 
elektronizácia verejnej správy
Vzhľadom na úpravu a zmenu niektorých poplatkov, prinášame 
výber najdôležitejších správnych poplatkov vyrubovaných na 
MsÚ Stará Turá podľa zákona  č. 145/1995 Z. z. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Podľa § 6 ods. 2 zákona NRSR 
č. 145/1995 Z. z. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, ak sa úkony a kona-
nia vykonávajú na základe 
návrhu podaného elektronic-
kými prostriedkami alebo pro-
stredníctvom integrovaného 
obslužného miesta a ak tento 
zákon pri jednotlivých polož-
kách sadzobníka neustanovuje 

inak, sadzba poplatku je 50 % 
z  poplatku určeného podľa 
sadzobníka; v  týchto prípa-
doch sa však poplatok znižuje 
najviac o 70 eur. Ak sú súčasťou 
návrhu prílohy, uplatní sa zní-
žená sadzba poplatkov podľa 
prvej vety len vtedy, ak sú tieto 
prílohy v elektronickej podobe.

MsÚ Stará Turá

Časť – STAVEBNÁ ČINNOSŤ  - MsÚ
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia 
o využití územia: 
pre fyzické osoby 40 €
pre právnické osoby 100 €
Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby 20 €
Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmenu dokončených stavieb: 
na stavbu rodinného domu 50 €
na stavbu bytového domu 200 €
na stavby na individuálnu rekreáciu a na zmeny týchto stavieb
ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 25 €
ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 50 €
na stavebné úpravy dokončených stavieb, ktoré si vyžadujú stavebné 
povolenie
rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu 35 €
bytových domov 100 €
na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov 
alebo stavieb na individuálnu rekreáciu 
garáž s jedným alebo dvoma miestami 30 €
prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 30 €
Ohlásenie jednoduchej stavby
pre fyzické osoby 20 €
pre právnické osoby 50 €
Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav
pre fyzické osoby 10 €
pre právnické osoby 30 €
Žiadosť o povolenie na zmenu užívania stavby 30 €
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby (za každý objekt)
pre fyzické osoby 20 €
pre právnické osoby 50 €
Žiadosť o povolenie informačného, reklamného zariadenia
na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má 
veľkosť od 3 m2 do 20 m2 60 € 

na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je 
väčšia ako 20 m2 150 €

na stavbu rodinného domu 35 €
na stavbu bytového domu 120 €
na stavby ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov 
alebo stavieb na individuálnu rekreáciu 
garáž s jedným alebo dvoma miestami 20 €
prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 20 €
na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je 
väčšia ako 20 m2 50 €

ČASŤ – EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA  – MsÚ
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby 5 €
ČASŤ – VŠEOBECNÁ SPRÁVA – MATRIČNÝ ÚRAD STARÁ TURÁ
Výpis z matriky, s výnimkou prvého výpisu z knihy narodení, 
manželstiev a úmrtí 5 €

Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý 
podpis 1,50 €

Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického 
dokumentu, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku 1,50 €

v českom jazyku 3 €
Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického 
dokumentu, za každú aj začatú stranu 1,50 €

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným 
matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR 16,50 €

Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným 
úradom medzi štátnymi občanmi SR 16,50 €

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 16,50 €
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným 
matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom, 
alebo medzi cudzincami

33 €

Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom 66 €
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosť 66 €
a zároveň poplatok podľa uznesenia číslo 30-V/2011 150 €

Pripomenuli sme si 
tragédiu v Hlavine
Tak, ako je tomu každý rok, 
i  v  tento deň 3. marca 2017 
smerovali naše kroky a  myš-
lienky do blízkej miestnej 
osady Hlavina. Na deň presne 
sme pristúpili k  pamätníku, 
ktorý tu stojí ako nemý svedok 
tragických udalostí. Uplynulo 
už  takmer 72 rokov odkedy 
fašistické vyčíňanie pripravilo 
o  život  Martina Kostelného, 
jeho syna Pavla Kostelného 
a Michala Medňanského.  Títo 
hrdinovia položili svoj život, 
aby sme my mohli žiť v niečom 
pre nás už tak samozrejmom, 

ako je slobodná krajina. No 
vzhľadom na  dnešnú situá-
ciu na Slovensku i vo svete,  je 
potrebné si tieto udalosti pri-
pomenúť, aby sme na ne nikdy 
nezabudli a  nedopustili ich 
opakovanie.  

Pamiatku obetí v Hlavine 
si prišli uctiť primátorka 
mesta Stará Turá Ing. Anna 
Halinárová, zástupkyňa pri-
mátorky Bc. Zuzana Zigová 
a predsedníčka ZO SZPB Elena 
Kovárová.

M. Krč
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§ Dňa 9.1.2017  v čase o 02:41 hod. telefonicky  
nahlásil pracovník SBS, že po autobusovej sta-

nici sa pohybuje už asi 40 minút starší muž s paličkou 
a kufrom a chodí okolo autobusov. Hliadka na mieste 
zistila, že sa jedná o R. Ž. zo Starej Turej. Starý pán 
hliadke uviedol, že cestuje k sestre a divil sa, že je 
zatvorená poliklinika a Tesco. Hliadka z celej situá-
cie nadobudla dojem, že pán Ž. mal cestovať k ses-
tre pravdepodobne v poobedných hodinách  o 14:30 
hod. a je teda na stanici o 12 hodín skôr. Vzhľadom 
na studené počasie, bolo pánovi navrhnuté, že bude 
hliadkou odvezený do miesta trvalého bydliska s čím 
súhlasil.  Vzhľadom na uvedenú skutočnosť a zistenie, 
že starý pán žije sám a nemá deti, bude vec postúpená 
na UP SVR.

§ Dňa 16.1.2017 v čase o 20:16 hod. telefonicky 
nahlásil miestny obyvateľ, že mu pred bránou 

domu spadol muž, ktorý je značne pod vplyvom alko-
holu, kľačí na vozovke a krváca. Po príchode hliadky 
na miesto bolo zistené, že okoloidúci menovanému 
zavolali vozidlo RZP. Hliadka na mieste zotrvala do 
príchodu sanitky. M. M. bez trvalého bydliska, zobrali 
sanitkou na šitie hlavy do nemocnice Myjava.

§ Dňa 27.1.2017 bolo v čase o 16:40 hod. telefo-
nicky oznámené na MsP, že na ulici Hurbanovej 

sa vo dverách vozidla Peugeot nachádzajú kľúče. 
Hliadka oznam preverila, vozidlo uzamkla s odka-
zom pre majiteľa a kľúče vzala na stanicu MsP. V čase 
17:10 hod. sa dostavil majiteľ vozidla a kľúče si prevzal.

Za MsP Kopčan

Z denníka MsP

VYČISTIME SI BYTY A SVOJE OKOLIE – 8. apríla 2017 
JARNÁ KAMPAŇ ZA KRAJŠIE MESTO

Tak ako po minulé  roky, aj tento rok si Vás dovoľujeme požiadať 
a vyzvať k pomoci pri jarnom čistení mesta v dňoch 31. marca  až 10. 
apríla 2017. 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 kraj-
šiemu vzhľadu okolia prislúchajúceho k Vášmu činžiaku, rodinnému domu, 
obchodu... V prípade, že si zorganizujete brigádu 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. Vopred ďakujeme za pochopenie a preja-
vený vzťah k svojmu mestu. V prípade, že budete odpad z hrabania dávať 
na kôpky, umiestnite ich čo najviditeľnejšie, aby sa nestalo, že zostanú 
nepovšimnuté.

1.  ZBER VEĽKOROZMERNÉHO ODPADU 
pre rodinné domy a priľahlé časti  31. 3. – 10. 4. 2017

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 (pondelok) sa budú dni jarnej čistoty kon-
čiť a kontajnery 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 
ukladanie 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 31. marca do 10. apríla 2017:
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  
  31. 3. – 10. 4. 2017

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  8. apríla 2017

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: 8. apríla 2017
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.

Technické služby mesta Stará Turá

OBČIANSKA INZERCIA

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

• Orez, výrez a porez ovocných 
a komplikovaných stromov. 
Rezanie a štiepanie dreva štie-
pačkou, čistenie zanedbaných 
pozemkov. Rýchlo, lacno a spo-
ľahlivo. Bližšie informácie na tel. 
č. 0919 320 767.

• Predám palivové drevo. Cena 
dohodou – lacno. Bližšie infor-
mácie na tel. č. 0905 128 805.
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Návštevy oslávencov
Zbor pre občianske záležitosti pri MsÚ v Starej Turej navštevuje aj 
dôchodcov nad 85 rokov, ktorí si to želajú. Okrem iných v mesiaci 
marec navštívili pani Chriašteľovú, bývalú matrikárku vtedajšieho 
Národného výboru, ktorá oslávila už svoje 92 narodeniny, i pani 
Púdelkovú, ktorej zablahoželali k jej krásnej 90-ke. 

MsÚ Stará Turá

72. výročie partizánskych 
bojov v dedinke Cetuna
Dňa 26.2.2017 sa konala pietna spomienková slávnosť k 72. výro-
čiu partizánskeho boja v dedinke Cetuna. Medzi mnohými prí-
tomnými nechýbali zástupcovia i občania mesta Stará Turá.

Stretnutie seniorov pri príležitosti MDŽ
V sobotu 11.3.2017 sa uskutočnilo v Starej Turej (jedáleň SOŠ), pri 
príležitosti MDŽ, jubilejné 10 ročné, družobné posedenie medzi 
dôchodcami z Kunovíc (ČR) a dôchodcami Starej Turej. Moderátorka 
podujatia Zuzana Zigová privítala hostí a taktiež srdečne privítala 
ostatných prítomných. Milými slovami k MDŽ sa prihovorila pri-
mátorka mesta Anna Halinárová a z Kunovíc predseda KTP Jaroslav 
Hanák. V kultúrnom programe účinkovali: básňou Anna Chmurová, 
dve piesne zahrala na harmonike a zaspievala predsedníčka ZO JDS 
Stará Turá Eva Tomisová a príjemnú atmosféru mnohými peknými 
piesňami navodil dlhoročný sólista opery SND Mgr. Art. Ivan Ožvát. 
Populárny hudobník z Hrušového Ivan Kabijev vyhrával nielen na 
počúvanie, ale i do tanca. Mnohí sa už teraz tešia na ďalšie stretnutie, 
tentoraz na Katarínu do Kunovíc. O uvedenom družobnom stretnutí 
sa deň vopred (v piatok) dozvedeli i poslucháči TV Šláger a účast-
níkom posedenia bol zaslaný hudobný darček v podobe hudob-
ného klipu. Taktiež pre nich v nedeľu na rádiu Regina, v relácii 
Hráme jubilantom odznela pesnička, pretože nie všade v mestách 
a obciach vytvárajú dobré podmienky pre dôchodcov, ako v Starej 
Turej a Kunovicich. Práve vďaka výnimočným a priateľským vzťa-
hom oboch miest sa môžu takto vzájomne stretávať.

Text a foto: Viliam Solovič

Spomienka na Hurbana
16. marca 2017 sa na pravidelnej schôdzi stretli členovia Jednoty 
dôchodcov. Na začiatku každého stretnutia sa vždy porozprávajú 
o niečom zaujímavom, čo sa od posledného stretnutia dozvedeli 
alebo si pripomenú výročie významného človeka. Inak to nebolo 
ani na poslednej schôdzi. 19.3.2017 si celý národ pripomenul 
200. výročie narodenia významného človeka, ktorý celý svoj život 
zasvätil práci pre svoj národ, Jozefa Miloslava Hurbana. Muža, 
ktorý stál pri zrode slovenského jazyka, najbližšieho spolupra-
covníka Ľudovíta Štúra, prvého predsedu SNR, spisovateľa, novi-
nára, organizátora kultúrneho života a 1. dobrovoľníckej výpravy 
v povstaní rokov 1848/49. Jeho život bol úzko spätý s naším pod-
javorinským krajom, a o to viac sme na neho hrdí. On a jeho 
súputníci položili základ procesu, v ktorom sa zrodil slovenský 
národ a zaslúžia si našu úctu.

Anna Chmurová

Veniec k pamätníku položili i podpredseda TSK a primátor Nového Mesta nad 
Váhom Ing. Jozef Trstenský spoločne s poslankyňou TSK a primátorkou mesta 
Stará Turá Ing. Annou Halinárovou. Autor foto: V. Solovič

na snímke blahoželajúca pani Ing. Anna 
Halinárová s jubilantkou pani Púdelkovou

z ľavej strany primátorka mesta Stará Turá Ing. Anna Halinárová, 
zástupkyňa primátorky Bc. Zuzana Zigová, oslávenkyňa pani Chriašteľová.
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ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY 
NA ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

Riaditeľka Materskej školy Stará Turá, Hurbanova 142/46 oznamuje, že zápis detí do 
materskej školy (prijímanie žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ) na školský rok 2017/2018 
sa uskutoční v termíne 

od 2. mája 2017 do 4. mája 2017

Písomné žiadosti detí, ktoré sa nedostavili na 
zápis v riadnom termíne, riaditeľka školy pri-
jíma do 31.5.2017. Vypísanú žiadosť, podpí-
sanú 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

Tlačivo Žiadosti o prijatie do MŠ si môžete vyzdvihnúť priamo v materskej škole alebo 
si ho stiahnuť zo stránky materskej školy www.msstaratura.sk / Zápis detí do 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 všeobec-
ného lekára pre deti a dorast. 

(2) Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nemožno chápať ako potvrdenie o aktuál-
nom 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 vzdelávanie 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 pora-
denského 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 
rozhodnutia o odklade riaditeľkou ZŠ.

(5) Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od 
troch do šiestich 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 pri-
jímané 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 pedagogic-
kými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z materskej školy zabezpečuje riadnu 
starostlivosť o dieťa. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa 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-vzdelávacími potrebami, deti 
nadané a talentované, ak sú v MŠ vytvorené vhodné mate-
riálne, 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 prí-

slušného kalendárneho roka,
2. deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, 
3. deti s  dodatočne odloženou povinnou školskou 

dochádzkou.
Ostatné kritériá určené riaditeľkou materskej školy preroko-
vané pedagogickou radou.
Prednostne sa prijímajú: 
1. Deti, ktoré majú v tunajšej MŠ súrodenca a spĺňajú pod-
mienky 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

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. 
týmto potvrdzuje výsledok hodnotenia zameraného na 

slovenské obce a mestá. 
 

Za rok 2016 bolo 
 

 
 

mesto Stará Turá 
 

vyhodnotené ako 
 

mesto s predpokladom stabilného rozvoja 
 

2.926 slovenských obcí a miest prešlo hodnotením zameraným  
na finančnú a majetkovú bonitu, ktorých výsledky boli 
porovnávané s výsledkami okresu a kraja. Analýza hodnotila 
efektívnosť narábania s finančnými prostriedkami určitou 
finančnou silou a kapacitou obce či mesta a efektivitu využívania 
a zhodnocovania majetku.  
Podiel obcí a miest, ktoré využívajú financie a majetok s vysokou 
efektivitou pre trvalo udržateľný rozvoj  a pozitívne vyšli z tohto 
hodnotenia, predstavuje 30,2%. Vyhodnoteným obciam 
a mestám je v  hodnotiacom a informačnom systéme udelená 
Pečať Rozvoja obcí a miest.  
 
 

.................................. 
 

Ing. Peter Levkovič MBA, LL.M 
 

generálny riaditeľ  
 

 
 

V Bratislave, 9.januára 2017 

 

Hasiči upozorňujú!
V jarnom období sa výrazne zvyšuje riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí. 
Požiarovosť ovplyvňujú najmä požiare suchých trávnatých porastov, ktoré vznikajú 
následkom porušovania zákona o ochrane pred požiarmi. Niektorí občania svojim 
nezodpovedným a ľahkovážnym konaním v prírode ohrozujú naše spoločné bohat-
stvo – lesy. Vypaľovanie suchých porastov je každoročne sa opakujúci jav a preto sa 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom 
obracia na 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 lese! 
• na kladenie ohňa v prírode využívajte 

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

Za vypaľovanie porastov je možné uložiť pokutu až do výšky 331 Eur!
Chrániť lesy a prírodu prislúcha nám všetkým a preto dodržiavajte predpisy o ochrane 
pred požiarmi a správajme sa v prírode zodpovedne a ohľaduplne.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom

Cenné ocenenie pre 
mesto Stará Turá
Národné informačné stredisko Slovenskej republiky 
ocenilo a vyhodnotilo mesto Stará Turá ako mesto 

s predpokladom stabilného roz-
voja. Na základe úspešného 

hodnotenia bola mestu 
udelená Pečať Rozvoja 
obcí a miest.

MsÚ Stará Turá
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Rozprávkový čas
Mesiac marec už tradične spájame nielen s príchodom jari, ale i s kni-
hami. Kniha, najväčší priateľ človeka, od vynálezu kníhtlače patrí medzi 
neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. V súčasnosti, viac 
ako kedykoľvek predtým,  treba tejto myšlienke venovať  pozornosť. Je 
to hlavne preto, aby knihy nezapadli prachom, keďže ich čoraz viac 
vytláčajú počítače a iné moderné digitálne technológie. 

V mesiaci marec sa v našej materskej škole, 
tak ako každý školský rok, konali viaceré 
aktivity zamerané na rôzne formy práce 
s  knihou s  cieľom podporiť u  detí dobrý 
a trvalý vzťah ku knihe. Deti prostredníc-
tvom rozhovorov, obrázkov, ukážok a pre-
zentácií zistili, ako sa vyrába papier a ako 
sa „narodí knižka“. Z  domu si priniesli 
svoje najobľúbenejšie rozprávkové knižky, 
encyklopédie, leporelá, ..., z ktorých sme si 
urobili výstavky a spoločne si z nich čítali. 
V námetovej hre na knižnicu si deti vyskú-
šali, ako sa správne zaobchádza s knihou, 
kto je autor knihy, čo sú to ilustrácie, kde 
je začiatok a koniec knihy, ako sa správne 
drží kniha, ako sa v nej listuje. Vyrobili si 
čitateľské preukazy, do ktorých im „detský 
knihovník“ dával pečiatku. Maľovaním 
a kreslením vyrábali rôzne detské leporelá. 
Ilustrovali známe rozprávky, počúvali roz-
právky, bájky, príbehy, prednášali básne 
a riekanky alebo hádali hádanky. Zhotovili 
rôzne záložky do kníh či navrhli obal knihy. 
Najstaršie deti  v triede „veselých lienok“ sa 
v spolupráci s rodinou  predviedli v triednej 
recitačnej súťaži, za čo boli odmenené diplo-
mom a malou sladkosťou. Nevynechali sme 
tradičnú návštevu knižnice a kníhkupectva 
v našom meste. Tety z knižnice deti  oboz-
námili, ako sa majú orientovať v knižnici 

a čo tam môžu nájsť. Tiež 
sa dozvedeli, ako sa môžu 
prihlásiť do knižnice, ako 
si môžu požičať knihy 
a ako sa o ne majú starať. 
Deti si tu vypočuli pútavý 
príbeh o  húske z  knihy 

„O prírode veselo i vážne“ 
od Miroslava Sanigu. 
Prezreli si knihy, ktoré si 
mohli z police samostatne 
vybrať. Na záver sa poďa-
kovali piesňami a  bás-
ničkami. Niektoré deti 
prostredie knižnice dobre 
poznajú, pretože ju navšte-
vujú spolu s rodičmi, ale 
pre všetkých to bolo ďal-
šie zaujímavé dopolud-
nie, ktoré ich obohatilo 
o nové zážitky a poznatky. 
V mene všetkých detí pracovníčkam kniž-
nice ďakujeme za milé prijatie. Predškoláci 
z  MŠ „pri cukrárni“ navštívili Múzeum 
sestier Royových, kde sa prostredníctvom 
prednášky zoznámili s  tvorbou sestier 
Royových a históriou Starej Turej.

Vyvrcholením putovania svetom rozprá-
vok bolo divadelné predstavenie „Posledný 
dinosaurus“ v podaní hercov z „Divadla na 

hojdačke“ zo Žiliny. V príbehu dinosaura 
Sama, ktorý sa vydá putovať po svete s cie-
ľom nájsť svoju rodinu si deti nielen roz-
šírili poznatky o kontinentoch Zeme, ale 
vnímali aj pocit spolupatričnosti a rodinnej 
súdržnosti. Predstavenie podporilo det-
skú fantáziu, predstavivosť a tvorivosť detí. 
Odmenou boli smiech, radosť a potlesk.

Danka Michalcová, Mgr. Katarína Medveďová

Novinky zo ZŠ
Naša škola prežíva dni plné práce a súťaží – vedo-
mostných a športových, no veď posúďte sami.

Dňa 16. 2. 2017 sa tri žiačky našej školy 
zúčastnili okresného kola biologickej olym-
piády v  kategórii C, kde si zmerali znalosti 
z oblasti botaniky a zoológie žiaci 8. a 9. ročníka 
z celého Novomestského okresu. Najlepšou zo 
všetkých sa stala Dobroslava Pribišová (9.A) 
získala 1. miesto, druhé miesto patrí Martine 
Gajdošíkovej (9.C). Tretia žiačka, Martina 
Miháliková (9.A), bola úspešnou riešiteľkou 
v tejto súťaži.

Krajské centrum voľného času v Trenčíne 
v spolupráci so SOŠ pod Sokolicami organizo-
vali 21. 2. 2017 Technickú súťaž Hrdina remesla. 
Naši žiaci sa zúčastnili v oboch kategóriách:

• ručné obrábanie kovov: Adam Šulák z 9. 
C, David Forro a Jan Záhora z 8. A

• robotika: Matej Kučera z 9. C, Kristián 
Gregor a Patrik Klimáček z 8. B

Napriek tomu, že sa neumiestnili na žiad-
nom z prvých ocenených miest, odniesli si nové 

skúsenosti a výrobky, ktoré na súťaži zhotovili.
22. február 2017 bol na našej škole malým 

sviatkom umeleckého slova. Uskutočnilo sa totiž 
školské kolo Hviezdoslavovho Kubína v prednese 
poézie a prózy. V 1. kategórii zo žiakov 2. - 4. roč-
níka poroty ocenili spolu 8 najlepších recitátorov. 
POÉZIA: 1. miesto: Andrea Šimončičová 2.E 
PRÓZA: 1. miesto: Karolína Majtánová 3.A

Dňa 23. 2. 2017 sa konala Technická súťaž 
Hrdina remesla, ktorú organizovalo Krajské cen-
trum voľného času v Trenčíne v spolupráci so 
SOŠ Stará Turá. Našu školu reprezentovali Lenka 
Dzurová z 9. C a Dávid Forro z 8. A.

V piatok 24. februára 2017 bol u nás na škole 
Martin Sadloň. Je to bývalý žiak našej základnej 
školy, ktorý v súčasnosti študuje na  Evanjelickom  
lýceu v  Bratislave. Diskutovali s  ním žiaci 
6. A o možnosti štúdia na stredných školách 
v USA. Rozprával nám zo svojich vlastných skú-
seností, keďže 10 mesiacov študoval na súkrom-
nej škole Stony Brook School, New York City.

Posledný piatok pred jarnými prázdninami 
prišla k  deťom prvého stupňa - prvostupnia-
rom ,,divadelná kultúra.“ Navštívili nás mladí 
umelci z Banskej Bystrice s pútavo, zábavnou 

a  detsky milo spracovanou divadelnou hrou 
„Popoluška“.  Deti sa príjemne zabavili, o čom 
svedčali i smejúce sa iskričky v ich očkách.

Okrem toho sme dosiahli vynikajúci úspech 
aj v basketbale, postúpili sme na celoslovenské 
kolo v basketbale žiačok základných škôl, o čom 
vás budeme podrobne informovať v nasledujú-
com článku.  V budúcich mesiacoch nás čaká 
hlavne Testovanie 9 a zápis do 1. ročníka.

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka 
základných škôl pod názvom Testovanie 9-2017 
sa uskutoční 5. apríla 2017 (streda) z predmetov 
matematika a slovenský jazyk a literatúra aj na 
našej škole. Náhradný termín testovania sa usku-
toční 20. apríla 2017(štvrtok).

Základná škola Stará Turá, Hurbanova ul. 
128/25 oznamuje, že zápis žiakov do 1. roč-
níka ZŠ pre školský rok 2017/2018 sa usku-
toční v zmysle VZN mesta č.2/2016 v dňoch 
11. a 12. apríla 2017 (t. j. utorok a streda) 
v budove ZŠ na Ulici J. A. Komenského 
v čase od 13.00 do 17.00 hod.

Mgr. Lenka Durcová
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Z Centra voľného času Stará Turá
Čo sme zažili od polovice februára 
do polovice marca 2017?
• V sledovanom období sa uskutočnilo niekoľko 

výučbových programov. V piatok 17. 2. to bola 
Netradičná výtvarná výchova  pre predško-
lákov a vo štvrtok 23. 2. nás navštívilo CVČ  
takmer  50 detí zo ZŠ v  Krajnom a  zúčast-
nili sa 3 programov: Zvieratká tety Janky (3. 
roč.), Netradičná telesná výchova (4. roč.) 
a Tajomstvá temperamentu (8. roč.).

• V stredu 22. 2. sa v CVČ sa v rámci nepravi-
delných aktivít zrealizovala akcia Podmaľba na 
sklo, ktorú navštívilo 7 detí. 

• Tak ako každý rok, i počas tohtoročných jarných 
prázdnin CVČ Stará Turá zorganizovalo pre 
deti ZŠ Prázdninové majstrovstvá detí ZŠ 2017. 
Celkovo majstrovstvá navštívilo vyše 100 detí.

 » V pondelok 27. 2. sa majstrovstiev v šípkach 
zúčastnilo 18 detí .
 ›  1. miesto a titul majster detí ZŠ v šípkach 

2017: Juraj Sobotka, 9.A
 ›  2. miesto a  titul 1. vicemajster detí ZŠ 

v šípkach 2017: Marek Gajdošík 2.B
 ›  3. miesto a  titul 2. vicemajster detí ZŠ 

v šípkach 2017: Max Végh 7.A
 » V utorok 28. 2. prebehli majstrovstvá v kol-

koch, ktorých sa zúčastnilo 24 detí.
 ›  1. miesto a titul majster detí ZŠ v kolkoch 

2017: Matúš Kotula 9.B
 ›  2. miesto a  titul 1. vicemajster detí ZŠ 

v kolkoch 2017: Dominik Truhlík 9.B
 ›  3. miesto a  titul 2. vicemajster detí ZŠ 

v kolkoch 2017: Marián Chudík 6.A 
 » V stredu 1. 3. sa uskutočnili majstrovstvá 
v človeče, ktorých sa zúčastnilo 23 detí.
 ›  1. miesto a titul majster detí ZŠ v človeče 

2017: Jakub Miko 7.B
 ›  2. miesto a  titul 1. vicemajster detí ZŠ 

v človeče 2017: Marek Malár 6.C
 ›  3. miesto a  titul 2. vicemajster detí ZŠ 

v človeče 2017: Max Végh 7.A
 » Vo štvrtok 2. 3. sa majstrovstiev v scrabble 

zúčastnilo 17 detí.
 ›  1. miesto a titul majster detí ZŠ v scrabble 

2017: Juraj Sobotka, 9.A
 ›  2. miesto a  titul 1. vicemajster detí ZŠ 

v scrabble 2017: Jakub Miko 7.B
 ›  3. miesto a  titul 2. vicemajster detí ZŠ 

v scrabble 2017: Max Végh 7.A
 » V piatok 3. 3. súťažilo v skladaní puzzle 22 

detí.
 ›  1. miesto a titul majster detí ZŠ v skladaní 

puzzle 2017: Jakub Miko 7.B
 ›  2. miesto a  titul 1. vicemajster detí 

ZŠ v  skladaní puzzle 2017: Alexandra 
Molcová 4.A

 ›  3. miesto a  titul 2. vicemajster detí ZŠ 
v skladaní puzzle 2017: Juraj Sobotka 9.A

Víťazom blahoželáme a ostaným deťom ďaku-
jem za účasť.

• Tak ako každý rok, i počas tohtoročných jar-
ných prázdnin CVČ Stará Turá zorganizovalo 

pre deti ZŠ Prázdninové majstrovstvá detí ZŠ 
2017. Celkovo majstrovstvá navštívilo vyše 100 
detí.

Čo pripravujeme na apríl  2017?
•  V utorok 4. 4. o 18.15 hod pozývame do CVČ 

dievčatá a ženy so záujmom o kardiocvičenie 
(spaľovanie tukov a podpora kardiovaskulár-
neho systému) na Kardiostep. Vstupné 2,- 
eurá/osoba (členky klubu 1,-euro). Je potrebné 
si priniesť vhodnú obuv na cvičenie. 

•  V CVČ sa v stredu 5. 4. o 18.15 hod uskutoční 
i  ďalšie z  aeróbnych cvičení Stepaerobik. 
Vstupné 2,- eurá/osoba (členky klubu 1,-euro). 
Je potrebné si priniesť vhodnú obuv na cvičenie.

•  V stredu 5. 4. od 14.00 – 16.30 bude k dispozícii 
Sociálno-pedagogická poradňa pre verejnosť.  
Bezplatné odborné sociálno-pedagogické 
osobné konzultácie a  poradenský servis so 
zameraním na riešenie výchovných problé-
mov, na možnosti pozitívnej výchovy v rodi-
nách a v oblasti vzťahov v rodine. Stretnutie 
je potrebné dohodnúť si vopred telefonicky 
0905612829. Táto poradňa bude fungovať vždy 
prvú stredu v mesiaci.

•  Vo štvrtok 6. 4. môžu dievčatá a ženy vyskúšať 
Orient fit. Je to cvičenie s orientálnou hud-
bou zamerané na jednoduché tanečné prvky + 
posilňovanie, uvoľňovanie a preťahovanie sva-
lovej hmoty. Vstupné 2,- eurá/osoba (členky 
klubu 1,-euro).

•  Zaujímavými aktivitami vyplníme i voľný čas 
detí ZŠ počas veľkonočných prázdnin 13. 4.
 » 9.00 hod Veľkonočné maškrtenie – akcia je 

určená pre nádejných kuchárov a kuchárky, 
ktorí si chcú vyskúšať prípravu niekoľkých 
veľkonočných maškŕt. Z dôvodu kvalitnej 
prípravy je potrebné prihlásiť sa na akciu 
vopred, a to do 10. 4. 2017. Vstupné na akciu: 
2,- eurá/dieťa (na materiál a potraviny). 

 »  10.00 hod Turnaj v stolnom futbale O veľ-
konočného zajaca. Vstup na akciu je 
bezplatný.

 »  10.00 hod Veľkonočné dielničky s Kikou – 
akcia je určená pre deti so záujmom vyrobiť 
si vlastnú netradičnú veľkonočnú dekorá-
ciu. Z dôvodu kvalitnej prípravy je potrebné 
prihlásiť sa na akciu vopred, a to do 10. 4. 
2017.Vstupné na akciu: 2,- eurá/dieťa (na 
materiál).

Počas veľkonočných prázdnin (pracovné 
dni) budú prebiehať všetky záujmové krúžky 
podľa rozvrhu.

•  V piatok 21. 4. oslávime s predškolákmi Deň 
Zeme. 

•  V  stredu 26. 4. predstavíme deťom ZŠ zau-
jímavú výtvarnú techniku Decoupage na 
drevo. Začiatok akcie je o 15.00 hod. Vstup je 
bezplatný.

•  V piatok 28. 4. pozveme do areálu CVČ prvá-
čikov na akciu Deň tanca.

Věra Tepličková, CVČ Stará Turá

Letné aktivity 
CVČ Stará Turá 2017

Z dôvodu kvalitnej prípravy uvádzame už 
v tomto čísle spravodajcu informácie o plá-
novaných letných aktivitách, na ktoré je 
potrebné prihlásiť sa vopred.

PUTOVANIE ZA POKLADOM 
VODNÍKA DUBNÍČKA
Termín: 6. 7. 2017, zač. 9.00 hod 
(predpokladaný návrat o 13.00 hod)
Miesto: zraz v CVČ Stará Turá
Cieľová skupina: deti 7 – 9 rokov
Min. počet detí: 16
Program: dobrodružná cesta plná zaují-
mavých úloh s prekonávaním prekážok.
Poplatok: 5,- € (materiál, ceny, obed, 
pedagogický dozor)
Na akciu je potrebné sa vopred prihlásiť do 
30. 6. 2017.

TÝŽDEŇ PLNÝ POHYBU I. 
(prímestský tábor pre deti I. stupňa ZŠ)
Termín: 10. – 14. 7. 2017 
(denne 8.00 – 16.00 hod)
Miesto: CVČ Stará Turá
Cieľová skupina: deti od ukončeného 
1. ročníka do ukončeného 4. ročníka ZŠ.
Min. počet detí: 16 
Program je zameraný na zábavu a zážitok 
detí, obsahuje rôzne hry, nenáročné pohy-
bové aktivity a  ľahkú turistiku, deti sa tu 
zoznámia so základmi tradičných i netra-
dičných športových disciplín. Program reš-
pektuje vývojové špecifiká detí mladšieho 
školského veku a zvládnu ho i menej zdatné 
deti. 
Poplatok: 45,- €/5 dní.  Zahŕňa: program, 
materiál, pomôcky, vstupné, cestovné, ceny 
pre deti, stravu (desiata, obed, olovrant), 
pitný režim, pedagogický dozor. 
Kapacita je obmedzená, preto neváhajte 
a informujte sa čo najskôr.

TÝŽDEŇ PLNÝ POHYBU II. 
(prímestský tábor pre deti II. stupňa ZŠ)
Termín: 17. – 21. 7. 2017 (denne 8.00 – 
16.00 hod)
Miesto: CVČ Stará Turá
Cieľová skupina: deti od ukončeného 
5. ročníka do ukončeného 8. ročníka ZŠ.
Min. počet detí: 16 
Program je zameraný na zábavu a zážitok 
detí, obsahuje rôzne hry, pohybové aktivity, 
náročnejšiu turistiku, tradičné i netradičné 
športové disciplíny. 
Poplatok: 60,- €/5 dní.  Zahŕňa: program, 
materiál, pomôcky, vstupné, cestovné, ceny 
pre deti, stravu (desiata, obed, olovrant), 
pitný režim, pedagogický dozor. 
Kapacita je obmedzená, preto neváhajte 
a informujte sa čo najskôr.

S P O M I E N K A  N A  O S L O B O D E N I E

Mesto Stará Turá pozýva na spomienkovú slávnosť pri príležitosti 72. výročia 
oslobodenia mesta v štvrtok 7. apríla 2017 o 15.00 h – pietny akt položenia 
vencov na hroby rumunských vojakov (mestský cintorín).
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DOM KULTÚRY JAVORINA
VÁS SRDEČNE POZÝVA NA PREDSTAVENIA

• 28. apríla 2017 o 19.00 hod. na bláznivý politcký kabaret Voľby 
2020: Gágaji, táraji a prďúsi!!!, ktorý je postavený na absurd-
nom humore Kopytovcov. Známe politické postavičky prichádzajú 
vo voľbách 2020 zachrániť Slovensko. Účinkujú: Sáva Popovič, 
Ľudovít Jakubove – Mravec, Ivo Hlaváček, Barbora Sásková, 
Alžbeta Petrová a Zlatica Žárska. Vstupné: 13,- € a 12,- €.

• 16. mája 2017 o 17.00 hod. na pesničkovo-divadelnú šou pre 
deti Fíha tralala – Rok. V programe plnom pesničiek a tan-
cov malých divákov škriatok Fíha so svojimi kamarátmi prevedie 
všetkými ročnými obdobiami. Účinkujú: Martina Fíha Jelenová, 
Kristína Mackovčáková, Romana Orlická, Zuzana Mészárosová, 
Andrea Gabrišová, al. Ema Papšová. Vstupné: 11,- € a 10,- € 
(vstupenky v predaji v sieti Ticketportal – zakúpite v Informačnej 
kancelárií)

• 24. mája 2017 o 18.00 hod. na koncert hudobnej skupiny 
Bečkovi chlapci a Duo Aramis (známi z TV Šláger). Vstupné: 
9,- € a 8,- €

ZÁJAZDY
• 22. apríla 2017 na výstavu Flóra Olomouc, jarná etapa. 

Poplatok za dopravu: 8,- €.

• 29. apríla 2017 na výstavu FLORIA JAR 2017 do Kroměříža. 
Poplatok za dopravu: 8,- €.

• 6. mája 2017 do GOJA Music Hall na svetový muzikálový hit 
Ples upírů. Účinkujú: M. Vojtko, B. Matuš, N. Grossová, M. 
Bragagnolo, P. Vítek, T. Vaněk a ďalší. Poplatok: 51,- 48,- 44,- 
a 36,- € (závisí od vstupenky). Možnosť zakúpenia zájazdu v cene 
20,- € bez návštevy muzikálu.

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

VÝSTAVY
Výstava amatérskych fotografií Naša zem bude otvorená od 7. do 
28. apríla 2017 v pracovné dni v čase od 10.00 – 18.00 hod. 
v Stredisku cezhraničnej spolupráce na 2. poschodí DK. 7. apríla 
2017 o 16.30 hod. bude oficiálne vyhlásenie víťazov fotosúťaže.

KURZ
29. apríla 2017 o 15.00 hod. – pokračovanie kurzu varenia 
vegánského  jedla. Tento raz budeme pripravovať Kvetinové 
menu. Je potrebné, aby sa záujemcovia prihlásili do 25. apríla!

Online predaj vstupeniek
Od apríla 2017 si budete môcť vstupenky na naše podujatia zakúpiť 
aj online na webovej stránke www.dkjavorina.sk (predaj vstupe-
niek ostáva aj priamo v kancelárií DK Javorina)

Darčekové poukazy
Ponúkame Vám a Vašim blízkym poukazy v hodnote 10,- €, 15,- 
a 20,- €, ktoré si môžete zakúpiť v kancelárií DK Javorina. Poukazy 
budú mať odo dňa vystavenia platnosť 1 rok a budú použiteľné na 
všetky podujatia organizované Domom kultúry Javorina (divadelné 
či hudobné predstavenia, zájazdy, kurzy...)

P R E D A J   V S T U P E N I E K   A   I N F O R M Á C I E 
v kancelárii DK Javorina Stará Turá, tel. č. 032 776 33 66, 

mail dkjavorina@gmail.com alebo prostredníctvom Facebooku.

NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE
Beletria  Wohlleben, Peter: Tajný život stromov • Cameron, Bruce W.: 
Psia duša • Ursiny, Jakub: Ahoj tato milý Kubo • Krištofíková, Adriana: 
Srdce má vlastnú hlavu Detektívky  Christie, Agatha: Mačka medzi 
holubmi • Koontz, Dean R.: Mesto Náučná literatúra  Balcová, 
Táňa: Česko-slovenský a slovensko-český slovník • Michel, Katarina: 
Bachovy květové esence od A do Z • Tolle, Eckhart: Sila prítomného 
okamihu • Szolcsányi, Peter: Súkromný život molekúl Detská 
literatúra  Bendová, Krista, Janovic, Tomáš: Bola raz jedna trieda • 
Hunter, Erin: Zákon svorky • Hlušíková, Marta: Mlynčeky tety Hrozienky

LITERÁRNE A VÝTVARNÉ ŠTVRTKY. Vo štvrtok 2. 3. 2017 sme 
strávili príjemné prázdninové popoludnie s deťmi a ich rodičmi. 
Rozprávali sme si o knihách, ale i vytvárali malé ozdôbky k blížiacej 
sa jari.
BURZA KNÍH A ČASOPISOV sa bude konať v rámci Vítania jari 
na 1. posch. DK Javorina Stará Turá v piatok 7. 4. 2017. Záujemcovia 
o predaj kníh a časopisov si môžu záväznú prihlášku vyzdvihnúť do 
4. 4. 2017 v kancelárii DK Javorina alebo v Mestskej knižnici Kristíny 
Royovej tel.: 032/7763360 príp. facebooku Mestskej knižnice.

O Z N A M  Z dôvodu čerpania dovoleniek bude Dom 
kultúry Javorina vo štvrtok 13. apríla 2017 zatvorený. 
Otvorený bude opäť od utorka 18. apríla 2017. Ďakujeme.
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Na krídlach anjelov vzlietol vdiaľ, 

necíti bolesť, necíti žiaľ, 
necíti života muky 

tam v diaľke ho objali pánove ruky. 
Trpkosť osudu, tá ho už nemučí, 
našiel pokoj v nebeskom náručí. 

Dňa 18. apríla 2017 si pripomíname 5. 
výročie od smrti manžela, otca, dedka, 
krstného otca Branislava HVOŽĎARU. 
Kto ste ho poznali, venujte mu prosím 
tichú spomienku. 

S láskou spomína manželka Emília, 
syn Martinko s priateľkou Adkou a vnučka Natálka, 

syn Romanko, švagriná s manželom Ružena 
Popelárová s dcérou Kristínkou a synom Andrejkom, 

svokor Alojz Stupavský, rodina Ochotnícka. 

•

S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme, 
pri plamienkoch sviečok, sa za Teba modlíme. 

Osud ti nedoprial už dlhšie s nami byť, 
ale za to v našich srdciach budeš stále žiť. 

Dňa 3.3.2017 sme spomínali na nedožité 
30-narodeniny Peťa PÍPU, ktorý nás 
predčasne opustil 13.4.2008. 

•

Dňa 30. apríla uplynie 15 rokov, čo nás 
navždy opustila naša drahá mama, 
babička a prababička Mária 
MICHALCOVÁ.

S láskou spomínajú deti s rodinami. 

•

Aj keď už nie si medzi nami, 
ale v našich srdciach stále žiješ. 

Dňa 16.4.2017 uplynie 14 rokov, čo nás 
navždy  opus t i l  Vladimír 
DÚBRAVČÍK. 

S láskou spomínajú manželka 
Anna, synovia a dcéry s rodinami. 

•

Milovali sme ho a on miloval nás. 
Tú lásku v našich srdciach, nezmení ani čas. 

Dňa 2.2.2017, sme si spomínali na 
nedožité 60-narodeniny Emila BERKU, 
ktorý nás navždy opustil 25.1.2000. Kto 
ste ho mali radi, spomínajte s nami.

Kto bol milovaný, nie je zabudnutý. 
Už len kytičku kvetov Ti na hrob môžeme dať 

a s bolesťou v srdci na Teba spomínať. 

Dňa 7.4.2017 uplynie 17 rokov, čo nás 
navždy opustil manžel, brat a otec Jozef 
UKROPEC. 

S láskou a úctou na Teba spomíname. 

•
Nestihla som Vám už ani posledné zbohom dať, 

verím však, že budete na mňa v dobrom spomínať. 

Dňa 25.2.2017 nás vo veku 68 rokov 
navždy opustila naša milovaná manželka, 
mamička, babička a prababička, sestra, 
krstná mama, švagriná, teta i priateľka 
pani Libuše PLAVINOVÁ. 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli s ňou 

dňa 3.3.2017 rozlúčiť na jej poslednej ceste. Ďakujeme 
za vyslovenie sústrasti i za kvetinové dary a modlitby. 
Spomínajte...

S vďakou a láskou manžel so synmi 
a ostatná smútiaca rodina. 

•

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom 
a známym, ktorí sa prišli 8.3.2017, roz-
lúčiť s našou mamou, babičkou, praba-
bičkou Zuzanou BIELČIKOVOU (rod. 
Bláhovou), ktorá nás opustila vo veku 
nedožitých 81 rokov. Zároveň ďakujeme 

za prejavy sústrasti a kvetinové dary.

S láskou spomína smútiaca rodina.

Smútiaca rodina.

S láskou spomínajú Tvoji najbližší. 

•
V pondelok 27.2.2017 nás vo veku nedo-
žitých 65 rokov opustila naša milovaná 
manželka, mama, babička, svokra, sestra, 
švagriná, teta a priateľka pani Božena 
SAUKULIČOVÁ. Touto cestou chceme 
poďakovať všetkým príbuzným, priateľom 

a známym, ktorí ju prišli vyprevadiť na jej poslednej 
ceste. Ďakujeme za všetky prejavy sústrasti, kvetinové 
dary i dôstojnú rozlúčku.

Smútiaca rodina Saukuličová.

•

Tak náhle odišla duša Tvoja, 
nestihol si povedať ani zbohom, rodina moja.

Dňa 10.4.2017 si pripomenieme 4. výročie, 
čo nás navždy opustil manžel, otec, 
dedko a príbuzný Šimon ČERNÁK.

O tichú spomienku prosí 
pozostalá rodina. 

Matričné okienko

Vítame bábätká
Lilien Daniová, Sofia Galbavá, Kristián Fraňo, 
Jonatán Jurčo, Timothy Fábián, Karin Sabová, 
Tomáš Hornáček, Lukáš Lóthi, Jakub Šanca

Idú spoločným životom
Pavol Beliš zo Starej Turej a Laura 
Štrompachová z Bratislavy, 
Matúš Tomaník zo Starej Turej a Simona 
Karasová z Bratislavy

Posledné rozlúčky
Pavel Michalec, Milan Stančík, Jozef Valenta, 
Ján Kogler, Alojzia Heráková, Šimon Roháček, 
Libuše Plavinová, Božena Saukuličová, Pavel 
Kučera, Zuzana Bielčiková, Mária Ďurčová, 
Gustáv Durec, Irena Zámeková, Alžbeta 
Hluchá, Ján Kršák, Ing. Milan Pilát

Zoznam jubilantov 
za mesiac APRÍL 2017

Jarmila Halabrínová, Anna Bielčiková, Lýdia 
Rejfeková, Alžbeta Tomečková, Miroslav 
Gogola, Anna Čičalová, Emília Malková, 
Božena Lukáčiková, Anna Vargová, PhDr. 
Jarmila Slezáčková, Petronela Hornáčková, 
Bohuslav Tóth, Milan Michalec, Mária 
Tomšíková, Elena Janíková, Pavlína Sabršúlová, 
Božena Šefčíková, Ján Truhlík, Alžbeta Ježíková, 
Oľga Sláviková, Mária Grausová, Mária 
Kukučková, Ján Kožela, Rudolf Žák, František 
Redaj, Božena Valová, Alžbeta Malárová, 
Katarína Šimonová, Oľga Kollárová, Michal 
Koštial, Emília Benová, Alžbeta Malárová

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

Do nepretržitej prevádzky 
na Myjave hľadáme pozície:

• Údržbár strojov a zariadení 
s odbornou spôsobilosťou, 
elektrotechnika §22 alebo §23

• Nastavovač vstrekolisov

• Programátor PLC so znalosťou 
programovania Simatic Step 7.

Prax na podobných pozíciách nutná!

KONTAKT: Eva Babiaková, 
0911 842 294, babiakova@mdhr.eu

TEPOVANIE
upratovacie služby
sedačiek, kobercov, postelí, áut 

www.tepovanienmnv.sk 0910 918 9850910 918 985
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Polytechnická súťaž v elektronike 
pre žiakov základných škôl
Vo štvrtok 23. februára 2017 sa v priestoroch Strenej odbornej školy v Starej 
Turej konal prvý ročník polytechnickej súťaže v elektronike pre žiakov zák-
ladných škôl. Zúčastnilo sa ho 12 žiakov zo siedmich škôl trenčianskeho kraja, 
medzi ktorými bolo aj jedno dievča. Hlavným organizátorom súťaže bolo Krajské 
centrum voľného času v Trenčíne a realizátorom Stredná odborná škola 
v Starej Turej. Súťažiacich privítali riaditeľ Strednej odbornej školy v Starej Turej 
Ing. Milan Duroška a riaditeľka Krajského centra voľného času PaedDr. Re-
náta Bieliková. Prihovorila sa im aj Ing. Eva Žernovičová, vedúca oddelenia 
školstva, mládeže a športu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Súťažiaci najskôr napísali jednoduchý test, 
potom ich čakala praktická práca. V rámci 
nej dostali plošný spoj a technickú dokumen-
táciu výrobku – reklamného blikača s LED 
diódou. Ich úlohou bolo plošný spoj zarov-
nať pilníkom, ojamkovať diery na súčiastky, 
vyvŕtať ich a podľa schémy zapojenia plošný 
spoj osadiť súčiastkami a zaspájkovať ich. Pri 
práci na nich dohliadali a malými radami 
pomáhali študenti usporiadateľskej školy. Na 
koniec každý predviedol funkčnosť svojho 
výrobku, ktorý si potom súťažiaci mohli 
odniesť domov aj s drobnými darčekmi od 
strednej odbornej školy v Starej Turej.

Teoretické otázky aj praktickú prácu 

vytvorili odborní učitelia školy 
v spolupráci so študentmi. Títo uči-
telia potom tvorili aj odbornú hodnotiacu 
komisiu, ktorá úlohy hodnotila.

Výsledky súťaže vyhlásili v  popolud-
ňajších hodinách členovia hodnotiacej 
komisie, riaditeľ Strednej odbornej školy 
v Starej Turej Ing. Milan Duroška a riadi-
teľka Krajského centra voľného času PaedDr. 
Renáta Bieliková, ktorí víťazom aj odovzdali 
diplomy a ďalšie odmeny.

Víťazom súťaže sa stal Martin Valo 
zo Základnej školy kapitána Nálepku 
v Novom Meste nad Váhom, druhé miesto 
obsadil Matúš Hrušovský zo Spojenej školy 

svätého Jozefa v Novom Meste nad Váhom 
a na treťom mieste skončil Radoslav Petlák 
zo Základnej školy s  materskou školou 
Košeca.

Veríme, že aj takéto súťaže pomôžu k väč-
šiemu záujmu žiakov základných škôl o štú-
dium technických odborov na stredných 
odborných školách, ktorých je momentálne 
na trhu práce veľký nedostatok – povedali 
okrem iného organizátori súťaže. 

SOŠ Stará Turá

Stretnutie so zamestnávateľmi, 
ZŠ a predstaviteľmi verejnej 
správy v SOŠ Stará Turá
Dňa 16. februára 2017 sa v SOŠ Stará Turá opäť po roku zišli predstavitelia školy, mesta, 
Trenčianskeho samosprávneho kraja, úradov práce z Nového mesta nad Váhom a Senice, 
profesijných organizácií a zamestnávateľských zväzov a významných zamestnávateľov (fi-
riem) zo Starej Turej, Nového mesta nad Váhom a Myjavy, ako i predstaviteľov základných 
škôl. Témou tohoročného, už piateho takéhoto stretnutia bolo vyhodnotenie Memoranda 
o spolupráci podpísaného 27. 2. 2015 a úspešné výsledky spolupráce školy a firiem, ako 
i námety na jej ďalšie zlepšenia. Samozrejme nebolo možné obísť ani nadviazanie spoluprá-
ce firiem a školy v systéme duálneho vzdelávania, kedy sa žiaci učia pre konkrétnych 
zamestnávateľov často v ich priestoroch a na ich najmodernejších technológiách. Firmy, 
ktoré prejavili záujem zapojiť sa do takéhoto systému výchovy budúcich odborníkov sa 
stretnú v SOŠ ešte 1. a 3. marca, kde sa od krajského koordinátora duálneho vzdelávania 
a predstaviteľov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory dozvedia ďalšie podrobnosti 
a následnosť krokov pri zavedení tohto systému do praxe.

Celým stretnutím rezonoval nedostatok 
kvalifikovanej pracovnej sily v oblastiach 
strojárstva, elektrotechniky a informačných 
technológií, ktoré škola vyučuje, ako i mož-
nosti zvýšenia záujmu mladých ľudí o tieto 
oblasti. 

Účastníkov stretnutia privítal riaditeľ 
školy Ing. Milan Duroška, ktorý prednie-
sol úvodné informácie o priebehu stretnutia, 
úspechoch školy a konkrétnych príkladov 
spolupráce školy so zamestnávateľmi. Potom 
sa slova ujala primátorka mesta Stará Turá 
a poslankyňa Trenčianskeho samosprávneho 

kraja Ing. Anna Halinárová a poslankyňa 
TSK PhDr. Kvetoslava Hejbalová. Následne 
úspechy školy, jej význam, ako i  kroky 
TSK k posilneniu odborného vzdelávania 
v Trenčianskom kraji a podporu odborných 
škôl a duálneho vzdelávania zhodnotila Ing. 
Eva Žernovičová, vedúca oddelenia školstva, 
mládeže a športu TSK. Potom sa rozprúdila 
diskusia predstaviteľov firiem a zamestná-
vateľských zväzov o  aktuálnych otázkach 
a problémoch odborného školstva. 

Na záver stretnutia si prítomní mohli 
pozrieť v sprievode riaditeľa školy priestory 

školy, odborné učebne a  dielne a  prácu 
žiakov, ako aj ich projekty a produktívne 
práce pre firmy. Podobné stretnutia určite 
pozdvihnú úroveň spolupráce odborných 
škôl a  firiem a  prispejú ku skvalitneniu 
odborného vzdelávania.

SOŠ v Starej Turej je jedinou strednou 
školou v TSK, ktorá vzdeláva a vychováva 
aj zahraničných študentov (zo srbskej 
Vojvodiny). Pod jej úspechy a napredova-
nie sa podpisujú aktívni a iniciatívni žiaci 
a  pedagógovia, podporení predovšetkým 
spoluprácou so zástupcami podnikateľ-
skej verejnosti a  tiež vedenia školy a  jej 
zriaďovateľa.

SOŠ Stará Turá
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VLASŤ TI NEDALA KOLÍSKU A ANI ROV 
AUGUSTÍN MALÁR (1894 – 1945) – III. DIEL  (pokračovanie z čísla 3/2017)

Je pravdepodobné, že počas 
študijného pobytu v Prahe si Malár 
ešte viac osvojil myšlienku čs. štát-
nosti, čo sa prejavilo v plnej miere 
aj na jeho postoji v  udalostiach 
z marca 1939. Už v októbri 1938 sa 
Malár a ďalší dôstojníci slovenskej 
národnosti začali dostávať do zor-
ného uhla predstaviteľov Hlinkovej 
slovenskej ľudovej strany (HSĽS). 
Postupný rozpad Česko-Slovenska 
vyvrcholil 14. a  15. marca 1939 
vznikom Slovenského štátu a zria-
dením Protektorátu Čechy a Morava 
ako súčasti nacistickej Tretej ríše. 
Dopoludnia 14. marca 1939 donie-
sol Anton Granatier spolu s divíz-
nym generálom Rudolfom Viestom 
na rokovanie vtedy ešte Snemu 
Slovenskej krajiny v  Bratislave 
memorandum adresované jeho 
poslancom, v ktorom 11 Slovákov, 
bývalých čs. legionárov (vrátane 
Malára), varovalo pred historickými 
dôsledkami vyhlásenia slovenskej 
samostatnosti. Uvádzalo sa v  nej: 
„Ak máte dnes rozhodnúť, či auto-
nómne Slovensko bude súčiastkou 
republiky česko-slovenskej, alebo 
samostatným štátom po boku nie-
ktorého susedného štátu, pamätajte: 
že statoční slovenskí národovci 
bojovali a umierali spolu s Čechmi 
za oslobodenie slovenského národa; 

pamätajte, že Česi to boli, ktorí nám 
Slovákom pomáhali v  najhorších 
osudových chvíľach a  že všetko, 
čo dnes v duchovnom a materiál-
nom ohľade máme, docielili sme 
za uplynulých 20 rokov s pomocou 
českou. Kladieme Vám na srdce, aby 
ste nezneuctili slovenskú národnú 
česť a  pamiatku našich mŕtvych 
druhov v  čele s  generálom M. R. 
Štefánikom. Časove nie je možné, 
aby spolu s nami všetci ešte žijúci 
slovenskí legionári a dobrovoľníci 
Vám toto pripomenuli, ale hovo-
ríme zo srdca iste všetkých a  tiež 
zo srdca prevažnej väčšiny sloven-
ského národa.“ Text memoranda 
(nepodpísal ho bývalý čs. legionár 
pplk. gšt. Ferdinand Čatloš) sa však 
k poslancom dostal až po hlasovaní 
o samostatnosti Slovenska.

Malár sa tak stal v marci 1939 
svedkom rozpadu štátu, čo prijal 
s určitými rozpakmi. Práve vyme-
novaný minister národnej obrany 
a hlavný vojenský veliteľ F. Čatloš 
určil Malára za veliteľa tzv. východ-
nej skupiny, vrátane prevzatia VI. 
zboru s  veliteľstvom v  Spišskej 
Novej Vsi s  cieľom obrany štát-
neho územia na východe. Do zlo-
žitej situácie však vzápätí zasiahla 
vierolomná agresia zo strany 
horthyovského Maďarska. Ráno 

23. marca 1939 zaútočili jednotky 
Maďarskej kráľovskej armády z úze-
mia Karpatskej Ukrajiny a prekročili 
hranice Slovenska. Tento ozbrojený 
konflikt, ktorý neskôr pomenovali 
„malá vojna“ sa skončil o štyri dni, 
keď začalo platiť dohodnuté prí-
merie, maďarskou stranou však 
naďalej porušované. Situáciu nor-
malizovalo až podpísanie protokolu 
o úprave (posune) hraníc 4. apríla 
1939 v  Budapešti. Výsledky vo 
velení v priebehu maďarsko-sloven-
ského konfliktu priniesli Malárovi 
zvýšenie jeho prestíže aj v očiach 
verejnosti. Získal povesť jedného 
z najschopnejších poľných veliteľov 
slovenskej armády. S účinnosťou od 
17. mája 1939 ho povýšili na plukov-
níka generálneho štábu.

Od začiatku augusta 1939 bolo 
na severnom a severovýchodnom 
Slovensku badať nemecké prípravy 
na vojnu proti Poľsku. Začala sa 
postupná mobilizácia ôsmich roč-
níkov záloh. Poľného ťaženia sa 
Malár zúčastnil vo funkcii veliteľa 
3. divízie. Po porážke Poľska pre-
vzal Malár 8. januára 1940 velenie 
1. divízie v  Trenčíne, 19. novem-
bra 1940 ho vymenovali do funkcie 
inšpektora armádnych škôl a veliteľa 
Vysokej vojenskej školy v Bratislave. 
Prípravy nacistického Nemecka na 

prepadnutie Sovietskeho zväzu 
v roku 1941 boli o. i. spojené s osob-
ným prianím nemeckého vodcu 
Adolfa Hitlera, aby sa aj Slováci 
zúčastnili na vojnových operáci-
ách. MNO reagovalo sformovaním 
50-tisícovej expedičnej armády. Plk. 
Malár sa stal veliteľom 2. divízie. 
Prvé bojové stretnutia na nemecko-
-sovietskom (východnom) fronte si 
však vynútili reorganizáciu expedič-
nej armády na dve divízie, rýchlu 
a zaisťovaciu. Malár velil postupne 
obidvom zväzkom. Dosiahol s nimi 
pri danom stupni vybavenia pozo-
ruhodné výsledky. Podarilo sa mu 
pri priamych a častých návštevách 
vojakov v ťažkých situáciách v naj-
prednejších líniách vždy udržať 
dobrú náladu, bojaschopnosť. Bola 
to pre nich veľká vzpruha a povzbu-
denie, Malár bol dobrý psychológ, 
takto si získaval obľubu. Po návrate 
na Slovensko v máji 1942 ani slo-
venská tlač nešetrila slovami chvály 
na jeho adresu. Od 1. augusta ho 
ustanovili za styčného generála 
pri Hlavnom veliteľstve nemeckej 
brannej moci a za vojenského atašé 
slovenského vyslanectva v Berlíne, 
pričom bol vo funkcii atašé akredi-
tovaný aj v Taliansku.

GR

V marci sme si pripomenuli 200-té výročie 
narodenia Jozefa Miloslava Hurbana 
19. marca sme si pripomenuli 200-té výročie narodenia nášho spi-
sovateľa, politika, básnika a novinára Jozefa Miloslava Hurbana. 

Narodil sa v Beckove v rodine evan-
jelického farára Pavla Hurbana. 
V  rokoch 1830-1840 študoval na 
evanjelickom lýceu v Bratislave, kde 
sa zoznámil s Ľudovítom Štúrom, 
ktorý v ňom prebudil vlastenecké 
cítenie. V roku 1840 bol vysvätený 
za kňaza. Pôsobil ako evanjelický 
kaplán v Brezovej pod Bradlom a od 
roku 1843 bol farárom v Hlbokom. 
V roku  1860 dokončil ďalšie vzde-
lávanie a získal titul PhDr, ThDr. h. 
c. Oženil sa s Annou Jurkovičovou, 
s  ktorou mal 4 dcéry a  5 synov, 
medzi nimi bol i spisovateľ Svetozár 
Hurban Vajanský.

Jozef Miloslav Hurban bol na 

čele slovenského literárneho a verej-
ného života takmer pol storočia. Bol 
nekompromisným bojovníkom za 
národné práva Slovákov, nezmie-
riteľným nepriateľom šovinizmu 
maďarskej vládnucej triedy a prie-
kopníkom slovanskej vzájomnosti. 
Hlavne v  mladších rokoch života 
patril medzi radikálnych sloven-
ských odporcov feudalizmu i nad-
vlády príživníckych šľachtických  
vrstiev v  Uhorsku. Bol vedúcou 
osobnosťou slovenského povstania 
v rokoch 1848 – 1849.

Položil základy slovenskej lite-
rárnej historiografii. Okrem toho bol 
agilný národovec, spoluzakladateľ 

literárneho a  kultúrneho spolku 
Tatrína, spolutvorca Slovenského 
divadla nitrianskeho a prvého úve-
rového družstva v  Európe, zalo-
ženého jeho svokrom Samuelom 
Jurkovičom.

Hurban prešiel do slovenského 
národného povedomia i ako básnik, 
vydavateľ literárnych almanachov, 
ako vydavateľ a  redaktor cirkev-
ných časopisov, ktoré mali národno-

-ochranný charakter. Jeho činnosť 
bola veľmi mnohostranná: národno-

-obranná, ľudovo-výchovná, literár-
nohistorická, kritická, osvetová, ale 
i novinárska. 

Zomrel 21. februára 1888 
v Hlbokom vo veku 70 rokov.

V roku 1948 bolo mestečko Stará 
Ďala premenované na Hurbanovo. 

Jeho meno sa objavilo aj ako názov 
ulíc a námestí v mnohých sloven-
ských, ale i českých mestách a dedi-
nách. V Hlbokom sa nachádza jeho 
náhrobný pomník a pamätník na 
cintoríne (autor Dušan Jurkovič 
1848), pamätný dom (evanjelická 
fara) a socha. Je po ňom pomeno-
vaná planéta (3730) Hurban.

Wikipedia, pridal a upravil ZZ

Litografia z 1849, 
autor Anastas Jovanović
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Koncert pedagógov 
Základnej umeleckej školy
Dňa  14.03.2017  pedagógovia Základnej umeleckej školy v Starej Turej usporiadali v po-
radí druhý koncert vážnej hudby, pod názvom „Od baroka po súčasnosť“, ktorý  sa 
niesol v duchu sólových a komorných výstupov. 

Koncert bol nielenže zastúpený skladateľmi 
od 17. storočia po súčasnosť, ale aj zmesou 
nástrojov v rôznych podobách a náladách. 
Na úvod zaznela skladba Sonáta vesper-
tina pre dve trúbky so sprievodom klavíra. 
Majestátny spev z  diel P. I. Čajkovského 
a  Sergeja Rachmaninova vystriedali ele-
gické tóny klarinetu a ľúbezná melódia flauty 
z diel francúzskych skladateľov z prelomu 19. 
a 20. storočia. Klasická gitara bola reprezen-
tovaná troma charakterovo odlišnými čas-
ťami súčasného brazílskeho skladateľa. Na 

záver zaznel rozporuplný dialóg dvoch fláut 
s hromžiacim sprievodom klavíra. 

Poslucháči si mali možnosť vypočuť 
nielen príjemné plynutie hudby a tónov, ale 
aj napätie, neočakávané striedanie nálad 
a farieb, ktoré opäť vyústilo do súzvuku. 

Boli sme poctení vysokou návštevnos-
ťou Vás, ctení hostia, za čo Vám touto cestou 
ďakujeme. Dúfame, že nám zachováte svoju 
priazeň a tešíme sa na ďalšie spoločné obja-
vovanie doposiaľ „nevypovedaných“ tónov. 

kolektív pedagógov ZUŠ

Škola plná hudby
Dňa 15.2.2017 naši predško-
láci navštívili ZUŠ v  Starej 
Turej –  „Školu plnú hudby“, 
kde sa s  pani učiteľkou 
Máriou Bodnárovou pros-
tredníctvom krásneho roz-
právkového príbehu preniesli 
do zámku s  hudobnými 
nástrojmi. Tu sa deti dozve-
deli  o  hudobných nástro-
joch všeličo nové: z čoho sú 
vyrobené, ako vyzerajú, ale 
hlavne to, aký zvuk vydávajú. 
Pán učiteľ Marek Kutlák so 
svojimi žiačkami predviedol 

hru na gitare a pani učiteľka 
Monika Železníková hrala 
na flaute spolu so svojou 
dcérou. Potom žiaci ZUŠ 
zahrali rôzne piesne na svo-
jich nástrojoch, za čo ich deti 
odmenili  veľkým potleskom.

Veľké poďakovanie patrí 
učiteľom ZUŠ a ich žiakom, 
ktorí vo svojom voľnom čase 
deťom našej materskej školy  
pripravili nezabudnuteľné 
stretnutie s hudbou a hudob-
nými nástrojmi.

I. Matejková

Poďakovanie 
Základnej 
umeleckej škole
„Kto chce pochopiť hudbu, nepo-
trebuje ani tak sluch, ako srdce.“ 
Tento výstižný citát bol súčas-
ťou pozvánky na koncert „Od 
baroka po súčasnosť“, ktorý dňa 
14.03.2017 pripravila Základná 
umelecká škole pre nás rodičov, 
žiakov ale i pre ostatných priaz-
nivcov vážnej hudby. Pedagógovia 
hudobného odboru nám svojimi 
profesionálnymi výkonmi ponú-
kli program, ktorý v nás zanechal 
hlboký umelecký zážitok. Vážime 
si, že naše deti môžu navštevo-
vať školu, kde im učitelia idú prí-
kladom. Zanietenosť pedagógov 
a  vedenia školy sa odzrkadľuje 
vo výsledkoch našich detí, ktoré 
nezostávajú len za bránou školy 
ale ďaleko prekračujú hranice 
nášho mesta. Ako rodičia veľmi 
oceňujeme, že môžeme vidieť 
výkony svojich detí na množ-
stve vystúpení nie len v  budove 
ZUŠ, ktorej vnútorné i vonkajšie 
priestory sa modernizujú a skráš-
ľujú ale i na akciách v Starej Turej. 
Deti si odnášajú, okrem toho tvo-
rivého i veľa zážitkov z projektov 
a sústredení, do ktorých sú počas 
roka zapájané.

Blíži sa deň učiteľov a  i  my 
rodičia Vám chceme prejaviť úctu 
k Vašej práci a k všetkému, čo do 
nej vkladáte. Ďakujeme Vám.

Ľubica Sadloňová a ostatní 
spokojní rodičia

Pozvánka na 
stavanie mája 2017

Mesto Stará Turá a Dom kultúry 
Javorina Vás srdečne pozývajú 

na tradičné „Stavanie mája“, ktoré sa 
uskutoční 30. apríla 2017 o 17.00 hod. 

na Námestí slobody. 
Tešíme sa na Vás!

Krehká sloboda
Prišiel apríl, jar,

túžobne očakávaná,
sloboda sem zavítala,

poslednou streľbou, bojom.

A kvietky krajšie zakvitli,
aj spev vtákov oznamoval,

že preč je strach,
aj ozbrojení vojaci.

Ľud vyhnal tých,
čo zlé plány kuli,
zabíjať a plieniť

v tej vojne ukrutnej.

Skončila sa streľba,
dunenie a rachot diel,

kvílivej sirény,
čo drásala nervy.

Už veľa rokov
prežili sme v slobode,

no nezabúdaj, je krehká,
krehký je čas,

držme ho pevne,
aby sa tie hrôzy nezopakovali...

J. Trúsiková
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Piesne donských 
kozákov na Starej Turej
Melódie pokojné aj dravé ako nespútané vody Dona...

...priniesli do Domu kultúry Javorina Stará Turá 7. marca 2017 sólisti 
Donského kozáckeho chóru z ruského Rostova na Done VOLNIJ 
DON.

Pár slov z kozáckej histórie
Kozáci boli ľudia žijúci na juho-
západe Ruska v 14. – 15. storočí. 
Za čias cára žili v nevoľníctve. 
Túžili po slobode, bola ich hlav-
nou výsadou. Preto začali ute-
kať dole na juh smerom k rieke 
Don. Tu žili normálny slobodný 
život – trošku zbíjali, milovali, 
pili vodku, veselili sa aj smútili. 
Ruská cárovná Katarína ll. Veľká 
im túto zem postupne darovala 
pod podmienkou, že kozácki 
náčelníci atamani vybudujú 
armádu. Jej úlohou bolo brániť 
Rusko pred nájazdami kaukaz-
ských, tureckých a iných národov. 
Každý mladý muž po dovŕšení 
18 rokov mal povinnosť zobrať 
svojho koňa, svoju šabľu a  25 
rokov odslúžiť v armáde. Dlhý 
ťažký vojenský osud si spestro-
vali hudbou. Tvorili a  spievali 
piesne o rodine, o láske, o vlasti, 
o  práci, o  vojne, o  pití vodky, 
o laškovaní s dievčatami...Ako 
hladina čistej studničky odrážali 
ich kozácky život.

VOLNIJ DON
V  preklade Slobodný život. Je 
názov hudobného zoskupenia 
štyroch mladých ľudí od rieky 
Don, kde žili kozáci. Vznikol 
v roku 2010. Tvoria ho: 35-ročný 
Grigorij Polovinka, majster 
ruského hudobného nástroja 
BAJAN (podobný našej harmo-
nike, ale nie je to harmonika). 
Grigorij sa mu venuje od malička. 
Jeho matka vraví, že s bajanom 
sa narodil. Patrí medzi piatich 
najlepších kozáckych bajanis-
tov, je vedúci troch umeleckých 
súborov. V Donsku vedie zbor 
80-ročných dám. Na koncerte 
predviedol 10-minútové nena-
podobiteľné virtuózne „spe-
vácko-bajanské“ sólo. Ďalším 
členom je Alexander Džalašov. 
Človek, ktorý od malička hrá 
na gitare, neskôr aj na balalajke. 
Spomína, ako si ho volávali hrá-
vať na svoje akcie vojnoví vete-
ráni a dávali mu za to cukríky. 
Dnes je špičkový multiinštru-
mentalista a na svoje koncerty 

v  Rusku si ho pozývajú hrať 
americkí muzikanti.  Ozdobou 
zoskupenia sú dve mladučké 
speváčky, študentky s  boha-
tými speváckymi skúsenosťami, 
ovenčené mnohými oceneniami 

– Palina Dolgopjatova a Aľjona 
Mikuličjeva so svojimi nádher-
nými hlasmi.  

Piesne roztopašné, 
clivé aj zádumčivé
Aj piesne veselé, humorné, 
tanečné, na rôzne témy z  bež-
ného kozáckeho života a histórie. 
Konkrétne príbehy ilustrované 
v  piesňovom obraze autentic-
kej kozáckej zábavy a  slobody, 
temperamentný, hravý, rezký aj 
baladický folklór, piesne rod-
ného kraja. To všetko zahrali 

a zaspievali. Predviedli aj piesne 
zozbierané na ich hudobných 
potulkách – ukrajinské, české, 
slovenské a najznámejšie ruské. 
A  tak nechýbala Rjabinuška, 
Kaťuša, Podmoskovské večery, 
Smugľanka, Kalinka. A  tak 
nechýbala „pieseň slovenských 
kozákov žijúcich 230 km na 
Vostok z  Očovej.“ Takto slo-
venskú očovskú erotickú pie-
seň Skadeže tie dievky boli, čo 
tak pekne tancovali uviedol 
Grigorij. A  tak nechýbala ani 
naša mohutná Na Kráľovej holi.

A  tak to bol nezabudnu-
teľný večer dýchajúci kozáckou 
atmosférou od Dona.

Text a foto: Mgr. Elena Rubaninská

(Za)chráňte svoje črevo! 
Čoraz intenzívnejšie sa o slovo hlási jar. V tomto období, možno 
i v spojení s pôstom, si niektorí ľudia dávajú viac než inokedy pozor 
na to, čo si nakladajú na tanier, ako vyživujú svoje telo a starajú sa 
oň. I to bolo jedným z dôvodov veľkého záujmu o prednášku MUDr. 
Igora Bukovského, PhD., ktorý do Starej Turej zavítal už po tretí raz. 

Prednáška s názvom (Za)chráňte 
svoje črevo! sa konala v utorok 

14. marca v kaviarni Domu kul-
túry Javorina. Miestnosť bola 

zaplnená prevažne ženami, ale aj 
zástupcami silnejšieho pohlavia, 
mladšmi, staršími i  seniormi; 
všetci pozorne počúvali slová 
doktora Bukovského. 

Prednáška, na ktorej si záu-
jemcovia mohli zakúpiť knihy 
doktora Bukovského, sa niesla 
v príjemnej nálade, o čom svedčí 
aj fakt, že sa napriek ďalším 

povinnostiam pán doktor zdržal 
a ochotne svoj čas venoval všet-
kým zúčastneným. Veríme, že 
všetci odchádzali spokojní a že 
im poznatky, ktoré na prednáške 
získali, obrátia v prospech pre 
svoje zdravie a telo.

K. Medňanská 
Dom kultúry Javorina
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Víťazom XVII. ročníka 
nohejbalového turnaja 
Adamovské Kochanovce 
Mesto Stará Turá v  spolupráci 
so Základnou školou uspo-
riadalo dňa 25. februára 2017 
XVII. ročník nohejbalového 
turnaja o putovný pohár mesta, 
ktorý si udržiava popularitu 
a  vysokú športovú úroveň. 
Všetci účastníci sa zhodli, že 
tento ročník patril medzi naj-
kvalitnejší a najvyrovnanejší. Na 
turnaj sa prihlásilo 7 mužstiev: 
SBDO1 (Ľubomír Feranec, 
Eduard Krištof, Michal Križan), 
SBDO2 (Ján Ledňák, Peter Juriš, 
Jarolím Feranec), Adamovské 
Kochanovce (Daniel Križko, Ján 
Vido, Milan Rýdzi), Sevotech 
(Ivan Lukáč, Michal Pavlík, 
Juraj Burdej, Mário Jambor, 
Ján Hodermarský), Miloslavov 
(Matej Krajčí, Miroslav Tóth, 
Róbert Pokorný), Považany 
(Mário Kubán, Marcel Kubica, 
Patrik Kubica) a  nováčik 

z  Modrovej (Dušan Hazucha, 
Pavol Šprták, Barbora Lehutová). 
Ako jediná žena medzi mužmi 
bola najväčším prekvapením 
a  ako nahrávačka sa medzi 
nimi nestratila. I napriek väč-
šiemu počtu účastníkov sa 
hralo v jednej skupine, kde hral 
každý s  každým na dva sety. 
Počas 42 zápasového maratónu 
sa už v  úvode vytvorila štvo-
rica, medzi ktorou sa rysoval 
víťaz. Nebolo mužstvo, ktoré by 
nestratilo ani set a aj preto bol 
turnaj napínavý až do posled-
ného zápasu. Minuloročný víťaz, 
mužstvo SBDO1 stratilo tri sety 
po remízach s  Adamovskými 
Kochanovcami 1:1 (11:9, 7:11), 
so Sevotechom 1:1 (11:7, 7:11), 
tretí s  Považanmi 1:1 (11:8, 
3:11). Sevotech stratil taktiež tri 
body. Okrem SBDO1 remizoval 
s Adamovskými Kochanovcami 

1:1 (11:9, 5:11) a s Považanmi 1:1 
(11:7, 7:11). Preto o konečnom 
druhom a  treťom mieste roz-
hodoval súčet všetkých bodov 
a ten mal lepší Sevotech, ktorý 
obhájil 2. miesto z  minulého 
roku. SBDO1 skončilo na 3. 
mieste. Adamovské Kochanovce 
i  napriek strate dvoch setov 
po remízach s  SBDO1 
a Sevotechom získalo v konečnej 
tabuľke 10 bodov a po prvý raz sa 
stali víťazmi putovného pohára. 
Ceny víťazom odovzdávala pri-
mátorka mesta Stará Turá Ing. 

Anna Halinárová. Mužstvá si 
po skončení turnaja posedeli pri 
tradičnej kapustnici Mgr. Anky 
Haverovej a určite sa všetci tešia, 
že sa stretnú aj na budúci rok. 

Konečné poradie turnaja:
1. Adamovské Kochanovce 10 b
2. Sevotech  9 b
3. SBDO 1  9 b
4. Považany  8 b
5. SBDO 2  3 b
6. Modrová 3 b
7. Miloslavov  0 b

Ing. Ján Hodermarský

Záver minifutsalovej ligy
Minifutsalová liga v Starej Turej 
– 7. ročník, bola ukončená v so-
botu 18.2.2017 zápasmi o:

• 7. – 8. miesto:  
PŠK B – Drtičky 
9 : 4 (3 : 3), góly: Bača 
4, Skovajsa 4, Michalík 
– D. Torák 2, M. Torák, 
V. Toráč

• 5. – 6. miesto: 
TJ Pomsta z lesa – PŠK  A 
2 : 4 (0 : 0), T. Mikláš 2 – 
J. Bončo 2, Klimáček, A. 
Bončo

• 3. – 4. miesto: 
Brazil – Bludní Holanďania 
4 : 3 (2 : 2), J. Toráč 2, 
Bartovič, Biháry – Otrubný 3

Finálový zápas: 
Tuzemáci – Ružový balet  4 : 
1 (2 : 0), Valenčík, M. Sládek, 
Durec, Antálek – Gablech.

Konečné poradie:
1. Tuzemáci
2. Ružový balet
3. Brazil
4. Bludní Holanďania
5. PŠK A
6. TJ Pomsta z lesa
7. PŠK B
8. Drtičky

Je obdivuhodné, že všetky zápasy 
skončeného ročníka rozhodoval 
sám hráč TJ Lubina kopanice 
Dušan Gulán (starší). Najlepším 
strelcom ligy s 33 gólmi bol Filip 
Durec (Tuzemáci).

Text a foto: Viliam Solovič
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Víťaz ligy družstvo Tuzemáci
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Rok ohnivého kohúta 2017
Rok 2017 sa podľa čínskeho kalendára oslavuje v znamení ohnivého 
kohúta. Žezlo vlády po činorodej, prešibanej a roztopašnej opici 
prevezme sebavedomý a sebestredný kohút.  Pod jeho vedením 
je vhodné spomaliť a sústrediť svoju energiu sami na seba, svoje 
vlastné záujmy, dbať na svoje potreby, smerovanie a vlastný rozvoj, 
sebauplatnenie a kariéru. Kohút je relatívne nekonfliktný a dobro-
srdečný. Je symbolom spravodlivosti, odvahy, hrdinstva, vernosti, 
spoľahlivosti, precíznosti a dochvíľnosti. Je hrdý a sebavedomý, no 
často až príliš ješitný, sebecký a neústupný. 

Na oslavu príchodu jeho vlády 
sme 3. februára usporiadali 
Wushu karneval. Deti prišli 
v maskách bojovníkov i postáv 
z rozprávok. Mamičky doniesli 
koláče, deti sa bavili na súťažiach 
a hrách. Do jednej súťaže sme 
zapojili aj rodičov, ktorí mali 
ešte aj ďalšiu zodpovednú úlohu 

– vybrať dve najlepšie masky kar-
nevalu. Akcia to bola úspešná, 
všetci sa výborne bavili, okrem 
súťaží zameraných na silu, rých-
losť ohybnosť, presnosť, rovno-
váhu a sústredenie sa vyhlasovali 
aj najúspešnejší cvičenci na 
wushu súťažiach a tiež najsnaži-
vejší cvičenci podľa dochádzky. 
Súboje balónových mečov nám 
karneval krásne ukončili.

Onedlho na to, už 18. feb-
ruára sme v  skoré sobotné 
ráno vyrazili na našu výpravu 

za dobrodružstvom a  medai-
lami do mesta Kuřim u našich 
susedov v  neďalekom Česku. 
Lákadlo v podobe prvého kola 
Juniorskej ligy vo Wushu sme 
si jednoducho nemohli nechať 
ujsť! Päť našich odvážlivcov odo-
lalo chorobám krúžiacim okolo 
našich radov a vydalo sa na cestu. 
Po zvítaní s našimi kung-fu pria-
teľmi sa postupne všetci rozcvi-
čili a  pripravili na zápolenie 
v tvrdej konkurencii. Aj keď cho-
roba útočila na oboch stranách 
hranice, zišla sa slušná účasť na 
úrovni a tak bolo čo robiť, aby 
naši malí bojovníci dosiahli 
víťazstvo. Na tejto medzinárod-
nej súťaži sa zúčastnili cvičenci 
z domácich českých klubov, ale 
aj zo zahraničia. Súťažiaci sa 
predstavili v kategóriách so zbra-
ňami aj bez zbraní. Rozhodcovia 

mali pri rozhodovaní čo robiť. 
Nakoniec ale vybrali najlepších 
z najlepších a ohodnotili ich cen-
nými kovmi. Medzi ocenenými 
boli aj naši cvičenci. Tomášovi 
Vandlíkovi sa podarilo ukoris-
tiť striebro (zostava s  palicou) 
a  bronz (zostava bez zbrane), 
Tatiana Kiššová skončila zlatá 
(zostava s palicou) a strieborná 
(zostava bez zbrane), Inka 
Kiššová získala striebro (zostava 
so šabľou), Simona Václavová 
dva krát bronz (zostava so 
šabľou a  zostava bez zbrane) 
a Michal Tóth má bronz (zostava 
s palicou). Radosť z úspechu nás 

hriala celú cestu domov. 
Ďakujeme našim repre-

zentantom za účasť a  držíme 
im palce aj na nasledujúcich 
súťažiach. Nech sa im podarí 
dosiahnuť aspoň také úspe-
chy, ako doteraz. Vďaka patrí, 
samozrejme, aj organizátorom 
celého turnaja, za možnosť uká-
zať svoje schopnosti, ako len 
najlepšie vieme. A  ako hovorí 
staré príslovie: Sláva víťazom, 
česť porazeným! Tešíme sa teda 
na nasledujúcu akciu! Tou bude 
prvé kolo súťaže Kung Fu deti 
u nás v Starej Turej.

Autor: WCST

Milé stretnutie 
s hokejistami 
V marci nás poctili návštevou mladé talen-
tované nádeje z hokejového klubu Nové 
Mesto nad Váhom. Keďže je mesto Stará 
Turá jedným z prispievateľov na činnosť 
a chod klubu, rozhodli sa hokejisti a hoke-
jistky pripraviť milú návštevu a prekvapiť 
primátorku mesta Stará Turá, Ing. Annu 
Halinárovú. Prevažne sa jednalo o detičky 
zo Starej Turej, ktoré hrávajú v Novom Mes-
te, nakoľko naše mesto nedisponuje zimný 
štadiónom. 

Pani primátorka ich prijala vo veľkej zasa-
dačke Mestského úradu a s každým z hrá-
čov sa osobitne porozprávala. Detičky mali 
veľkú radosť a ochotne jej prezradili svoje 
sny a  priania, nevynechajúc ani tie špor-
tové.  Ďalej sa pochválili svojimi tímovými 
úspechmi a v neposlednej rade predstavili 
i dresy v ktorých hrávajú svoje zápasy. 

Na záver návštevy si detičky v sprievode 
trénera Bc. Zdenka Matejdesa urobili spo-
ločnú fotku a pani primátorka im zaželala 

ešte veľa úspechov v ich začínajúcej kariére.  
Deti boli z celého popoludňajšieho stretnu-
tia nadšené a spokojné.  Veríme, že si tieto 

pocity odniesli  i do nastávajúcich zápasov 
a turnajov. 

M. Krč
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