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

Apríl pomohol najmä prírode
22. apríl je už niekoľko desaťročí vy-

hlásený za Deň Zeme. V našom súčas-
nom poňatí ide o ekologicky motivovaný 
sviatok, ktorý by mal upozorňovať ľudí 
na znečisťovanie životného prostredia 
a vyzývať ich na ochranu prírody a zdra-
via. Práve preto sa uplynulý aprílový 
mesiac niesol v Starej Turej v zname-
ní aktivít spojených s čistením prírody 
a s osvetou v tejto oblasti.

Pravidelné aktivity ohľadom enviro-
mentálnej výchovy detí realizujú pani 
učiteľky v materskej a základnej ško-

le, ale aj centrum voľného času. Už od 
mala deťom vštepujú povinnosť chrániť 
svoje životné prostredie a neznečisťo-
vať ho odpadkami. Dospeláci mali mož-
nosť sa zapojiť v spolupráci s rybármi 
na čistení nášho potoka alebo v spo-
lupráci s Krajinou Karpaty na čistení 
Dubníka  I a jeho okolia. Samostatnú 
akciu, ktorá sa zameriavala na odstrá-
nenie odpadu z mesta, organizovali 
Technické služby Stará Turá. Ľudia sa 
mohli začiatkom apríla zbaviť bioodpa-
du, veľkorozmerného a nebezpečného 

odpadu. Technické služby tiež vyzývali 
občanov na spoluprácu pri upravovaní 
okolia činžiakov po zimných mesiacoch.  

Všetky tieto aktivity naznačujú, že 
nám nie je ľahostajné naše životné pro-
stredie. Dúfajme, že budeme inšpiro-
vať aj tých, po ktorých musíme potoky, 
hrádze či trávniky v meste očisťovať. 
Dúfajme, že aj oni pochopia, že odpadky, 
ktoré po sebe zanechávajú nielen špatia 
okolie našich bydlísk, ale znečisťujú aj 
prostredie, v ktorom budú žiť aj ich deti 
a vnúčence. Lívia Boorová
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aktivity MO SRZ 
na Dubníku I a II 
1. - 14. máj

St. Turá – Horná Poruba 
futbal muži A 
5. máj, 16.30 h, štadión 

Naštartuj si autíčko
5. máj, 13.00 h, telocvičňa 
na Hurbanovej ul. 

Podjavorinská 50ka
11. máj, prezentácia od 6.45 h, pri MsÚ

St. Turá – Ľuborča
futbal muži A, 19. máj, 17.00 h, štadión

Športový deň pre ZŠ
31. máj, 8.00 h, štadión

Deťom pre radosť k MDD
31. máj, 14.30 h, Námestie slobody
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6. máj, 10.00 h, 
Námestie slobody
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Krajina Karpaty, r. 2012
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Jarná deratizácia 
v meste

Primátor mesta Stará Turá v zmysle VZN 
č., 5/2007 mesta Stará Turá o dezinsekcii 
a  deratizácii na území mesta Stará Turá, 
nariadil vykonanie jarnej deratizácie ob-
jektov vo vlastníctve alebo správe fyzických 
osôb alebo fyzických osôb oprávnených na 
podnikanie a právnických osôb na území 
mesta Stará Turá v termíne od 20. mája do 
31. mája 2012 a to celoplošne v obytných 
a iných budovách, vo výrobných prevádz-
kach, skladoch, poľnohospodárskych objek-
toch, administratívnych a iných objektoch.

Firmu, ktorá bude deratizáciu prevádzať 
sú povinní zabezpečiť majitelia, vlastníci 
alebo správcovia nehnuteľností. Náklady 
na vykonanie deratizácie sú povinní hra-
diť majitelia, vlastníci alebo správcovia 
nehnuteľností.

Každá fyzická osoba oprávnená na pod-
nikanie alebo právnická osoba je povinná do 
10 dní od vykonania deratizácie zaslať na 
Mestský úrad v Starej Turej, odd. výstav-
by, územného plánovania a životného pro-
stredia potvrdenie o realizácií deratizácie 
a dezinsekcie v týchto objektoch.  Zároveň 
upozorňujeme občanov, aby si počas dera-
tizácie dávali pozor na svojich domácich 
miláčikov.

Odd. výstavby, ÚP a ŽP, MsÚ

Výzva na podávanie žiadostí o grant
Nadácia ŽIVOT je nezisková mimovládna 

organizácia, ktorej poslaním je zvyšovať a zve-
ľaďovať kvalitu života všetkých ľudí mesta Stará 
Turá a blízkeho okolia a vytvárať priestor, kde sa 
práca a schopnosti jedných stretávajú s finanč-
nou pomocou druhých. Nadácia bola zriadená 
za účelom podpory rozvoja neziskových činností 
v Starej Turej a okolí v oblasti kultúry, športu, 
zdravotníctva, školstva, humanitných akcií a pri-
spievania k všeobecnému zlepšeniu kvality života 
obyvateľov Starej Turej a okolia.

Nadácia ŽIVOT Stará Turá 
vyhlasuje 1. kolo Programu malých 
komunitných grantov na rok 2013.

CIELE PROGRAMU
Nadácia podporí  aktivity, ktoré budú viesť 

k skvalitneniu a obohateniu voľnočasových akti-
vít detí a mládeže. Podporované  aktivity môžu 
byť z  nasledovných oblastí: ochrana a podpora 
zdravia; prevencia a  liečba drogovo závislých; 
podpora športu; zachovanie kultúrnych hodnôt. 
Najmä aktivity zamerané na zatraktívnenie po-
nuky krúžkov a organizácií, ktoré sa pravidel-
ne venujú deťom s cieľom pritiahnuť ďalšie deti 
a rozšíriť členskú základňu, pripraviť podmienky 
na celoročnú prácu s deťmi. Prednosť budú mať 
projekty, ktoré umožnia zapojenie, čo najväčšieho 
počtu detí prípadne mládeže a možnosť opako-
vania akcie, najmä činnosti. 

PROGRAM JE URČENÝ
•  pre formálne aj neformálne dobrovoľnícke 

skupiny, krúžky, kluby, ktoré pracujú s deťmi 
a mladými ľuďmi,

•  pre vrstovnícke skupiny, ktoré pripravujú akti-
vity pre svojich rovesníkov,

•  pre dobrovoľníkov, ktorí sa vo svojom voľnom 
čase venujú pravidelne deťom a mládeži.

KRITÉRIA
•  projekt je určený vekovej skupine  do 26 rokov,
•  projekt sa realizuje v  komunite na lokálnej 

úrovni,
•  aktivity skupiny môžu mať  pravidelný alebo 

nepravidelný charakter,
•  celková výška nákladov na projekt nie je ob-

medzená, max. výška grantu na jeden projekt, 
ktorú je možné žiadať  od nadácie nie je stano-
vená, obvyklá výška grantu je do 500 €, 

•  grant v zásade nesmie byť použitý na investície 
- posudzuje sa individuálne  v súvislosti s po-
žiadavkami projektu,      

•  finančné krytie zo zdrojov nadácie nesmie 
presiahnuť 90% celkovej sumy projektu – 10% 
zdrojov musí byť z vlastných zdrojov (musí byť 
finančný),

•  financie budú záujemcom poukázané naraz.

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

majú možnosť informovať sa u koordinátora 

projektu a v informač-
nej kancelárii mesta,

• záujemcovia o finanč-
nú podporu spracujú 
projekt a  pošlú ho na 
adresu koordinátora 
projektu,

• správna rada rozhodne 
o udelení grantu,

• s predkladateľmi schválených grantov sa uza-
vrie zmluva,

• po ukončení projektu zodpovedný realizátor 
vypracuje hodnotenie projektu a predloží ho 
koordinátorovi projektu.

Uzávierka prijímania projektov: 
17.05.2013
Trvanie projektu: 1.06.2013 – 30.09.2013
Predloženie záverečnej správy: do 31.10.2013

Bližšie informácie k vypracovaniu a poda-
niu žiadostí o grant dostanete u koordinátora 
Programu malých komunitných grantov: Ing. Ivety 
Petrovičovej 032 746 1635; 0915 984 308, e-mail: 
organizacne@staratura.sk v pracovných dňoch. 
Formuláre sú k dispozícii na webovej stránke mes-
ta Stará Turá: www.staratura.sk/nadacia-zivot.

Ing. Petrovičová, správca nadácie

PROGRAM MALÝCH 
KOMUNITNÝCH 
GRANTOV 2013

Mesto Stará Turá, Ul. SNP č. 1/2, 916 01 Stará Turá, IČO 00312002, 
zastúpené primátorom mesta Ing. Jánom Kiššom, vyhlasuje týmto OBCHODNÚ 

VEREJNÚ SÚŤAŽ podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

Mesto Stará Turá ponúka v obchodnej verejnej súťa-
ži na odpredaj nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú 
na Ul. Družstevnej č. 431 v Starej Turej. Jedná sa 
o rodinný dom súp. č. 431 postavený  na pozemku 
parc. č. 437/1  a  pozemok  parc. č. 437/1 – zast. 
plocha o výmere  622 m2 a pozemok parc. č. 438 

– zast. plochy o výmere 60 m2  nachádzajúce  sa v ka-
tastrálnom území Stará Turá. Rodinný  dom  súp. č. 
431 a pozemok parc. č. 437/1 sú  evidované na liste 
vlastníctva č. 1 v podiele 1/1.  Pozemok parc. č. 438 
je evidovaný na liste vlastníctva č. 6784 v podiele 1/2.

Výber záujemcu sa uskutoční na základe obchodnej verejnej súťaže.
Súťažný návrh musí obsahovať:
• identifikačné údaje záujemcu (meno, priez-

visko, rodné priezvisko, dátum narodenia, 
rodné číslo a adresu trvalého pobytu u fy-
zických osôb alebo názov, sídlo, IČO u práv-
nických osôb),

• súhlas fyzickej osoby so spracovaním osob-
ných údajov na účely zabezpečenia úkonov 
pri predaji majetku vo vlastníctve mesta 
Stará Turá v zmysle zákona č. 428/2002 
Z. z. o ochrane údajov v znení neskorších 
predpisov,

• výpis z obchodného registra, alebo iného 
registra ( v prípade právnických osôb ), nie 
starší ako 3 mesiace,

• minimálna cena 30 000,- EUR,
• cenovú ponuku záujemcu,
• návrh musí obsahovať všetky nehnuteľnos-

ti, ktoré sú predmetom obchodnej verejnej 
súťaže,

• vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmien-
kami obchodnej verejnej súťaže.

Návrh do súťaže predkladá účastník v uzatvorených obálkach označených spiatočnou adresou 
záujemcu a označením  „Družstevná č. 431 – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Mestský úrad, majet-
kové oddelenie, Ul. SNP č. 1/2, 916 01 Stará Turá najneskôr do 20. mája 2013 do 14.00 hod. 
Na návrhy doručené po tomto  termíne sa nebude prihliadať. Bližšie informácie na tel. čísle 
032/746 16 30, 746 16 31. Riadne doručené návrhy vyhodnotí výberová komisia.

UPOZORNENIE: Predaj nehnuteľností víťaznému záujemcovi podlieha schváleniu 
mestským zastupiteľstvom Stará Turá. Mesto Stará Turá si vyhradzuje právo na zru‑
šenie obchodnej verejnej súťaže bez určenia dôvodu. 
 Ing. Ján K I Š Š, primátor mesta
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Z rokovania mestského zastupiteľstva
Dňa 18. 4. 2013  sa uskutočnilo XXVI. zasad-
nutie MsZ. Poslanci prerokovali a vzali na 
vedomie  Správu z kontroly plnenia uznesení 
prijatých na XXV. zasadnutí MsZ.

V rámci rokovania o majetkových 
záležitostiach MsZ schválilo:
a) návrh:
• na zrušenie uznesenia č. 5 - XV/2012 zo dňa 

19.4.2012,
• obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnu-

teľností - rodinný dom súp. č. 431,
• zmluvy  o nájme so spoločnosťou 

UNIVERSALPRESS, s. r .o., Myjava,
• na doplnenie uznesenia č. 14 - XXII/2012 zo 

dňa 25.10.2012,
• Ing. Jozefa Bublavého a manž. Mgr. Júlie 

Bublavej, bytom Stará Turá na odkúpenie po-
zemku vo vlastníctve mesta,

• na zverenie dlhodobého majetku Mesta Stará 
Turá – inv. č. STA 200119 „Revitalizácia cen-
trálnej mestskej zóny v Starej Turej“ obstara-
ného na základe projektu do správy mestskej 
príspevkovej organizácie Technické služby 
Stará Turá, m. p. o.

b) ponuku:
• na darovanie predajného stánku od Emílie 

Svobodovej a  Jána Svobodu, bytom Stará 
Turá

c) zámer:
• prenájmu časti pozemku Jozefovi Podolanovi, 

bytom Stará Turá
d) žiadosť:
• Radoslava Setnického, bytom Stará Turá 

o zriadenie vecného bremena,
• Stanislava Maťku, bytom New York, USA 

o zriadenie vecného bremena,
• vlastníkov 60 bytov bytového domu súp. č. 

156/72, 74 o odkúpenie spoluvlastníckeho 
podielu z pozemku,

• Ľudmily Hluchej, bytom Stará Turá o od-
predaj pozemku,

• Juraja Bernovského a manž. Andrei, bytom 
Nové Mesto nad Váhom o odkúpenie časti 
pozemku,

• Západoslovenskej distribučnej, a. s., 
Bratislava, o doplnenie uznesenia č. č. 10-
XXV/2013 zo dňa 21.2.2013,

• Róberta Sadloňa, bytom  Stará Turá o súhlas 
k oprave prístupovej komunikácie na vlastné 
náklady,

• Ing. Ľuboša Chudého, bytom Stará Turá 
o odkúpenie časti  pozemku

e) darovaciu zmluvu:
• na pozemok od Boženy Jansovej, bytom Stará 

Turá v prospech Mesta Stará Turá,
• na pozemok od Emílie Hvožďarovej, bytom 

Stará Turá v prospech Mesta Stará Turá.

Neboli schválené nasledovné 
návrhy a  žiadosti:
• Ing. Štefana Medňanského, bytom Praha, na 

zámenu pozemkov,
• - MŠA s.r.o., Stará Turá o opravu komunikácie 

a osadenie retardéra.

Poslanci vzali na vedomie Informáciu o aktu-
álnom hospodárení mesta, Vyhodnotenie plne-
nia rozpočtu mesta Stará Turá za rok 2012 a jeho 
príspevkových organizácií Dom kultúry Javorina 
a Technické služby. Schválili Záverečný účet mes-
ta za rok 2012 a vzali na vedomie stanovisko hlav-
nej kontrolórky mesta.
Ďalej vzali na vedomie Informáciu o plnení hos-
podárskeho plánu za rok 2012 dcérskych spo-
ločností TECHNOTUR, s. r. o., Lesotur, s. r. o. 
a AQUATUR, a. s. ako  i spoločnosti so spoluú-
časťou mesta MŠA, s. r. o. Pokračovali schválením 
5 rozpočtových opatrení a jedného návrhu zmeny 
programového rozpočtu. Nebol schválený jeden 
návrh rozpočtového opatrenia, a to návrh týka-
júci sa financovania výroby a vysielania televíznej 
relácie mesta Stará Turá.
V ďalšej časti rokovania poslanci schválili ná-
vrh cenníka a trhového poriadku XXII. ročníka 
Staroturianskeho jarmoku, ktorý sa bude  konať 
v dňoch 14. – 15. júna 2013.

Schválené boli dve všeobecne 
záväzné nariadenia, a to:
• VZN č. 3/2013 – Nar. o určení výšky do-

tácie na prevádzku a mzdy na žiaka základ-
nej umeleckej školy, dieťa materskej školy 
a dieťa školského zariadenia a o určení výšky 
mesačných príspevkov žiakov a zákonných 
zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach, 
ktorých zriaďovateľom je mesto Stará Turá. 
Nariadenie určuje podrobnosti financovania 
základnej umeleckej školy, materskej školy 
a školských zariadení zriadených na území 
mesta. Mesto v rámci svojich originálnych 
kompetencií určuje vo VZN podrobnosti fi-
nancovania, výšku finančných prostriedkov 
na mzdy a prevádzku, lehotu na predloženie 
údajov potrebných na výpočet financií a deň 
v mesiaci, v ktorom mesto poskytne finančné 
prostriedky školám a školským zariadeniam.

• VZN č. 4/2013 – Nar. Štatút mesta Stará Turá. 
Toto nariadenie upravuje v nadväznosti 
na  všeobecne záväzné predpisy postavenie 
a pôsobnosť mesta, mestského zastupiteľstva, 
primátora mesta a ďalších orgánov mestskej 
samosprávy, ich štruktúru, formy a metódy 
ich práce, zásady hospodárenia a nakladania 
s vlastným majetkom a s majetkom vo vlast-
níctve štátu prenechaným mestu do užívania, 
ochrany a tvorby životného prostredia.

Poslanci ďalej schválili 
nasledovné návrhy:
• na vypovedanie zmluvy o spolupráci a investič-

nom partnerstve, ktorá je uzatvorená s firmou 
Invest - Consult, s. r. o., Považská Bystrica,

• na odsúhlasenie Prihlášky mesta Stará Turá 
za člena Slovenského centra obstarávateľov 
Bratislava,  

• na financovanie záujmového vzdelávania detí 
(vo vekovej kategórii od 5 do 15 rokov veku) 
s trvalým bydliskom v meste Stará Turá na-
vštevujúcich centrum voľného času mimo úze-
mia mesta Stará Turá vo výške 65,- € na dieťa 
a školský rok,

• na odvolanie Blanky Mockovej z funkcie ta-
jomníka komisie MsZ  - ZPOZ a zároveň  ná-
vrh na menovanie Bc. Ivony Málkovej do tejto 
funkcie.

V záverečnej časti vzali poslanci na vedomie 
Správu hlavnej kontrolórky z vykonaných  kon-
trol od XXV. zasadnutia MsZ ako i Informáciu 
o rokovaniach ohľadne možnosti prevádzkovania 
diabetologickej ambulancie.

Mgr. Ľubica Klimáčková

Spomienka na oslobodenie
V pondelok 8. apríla sa pri 

hroboch 36 rumunských voja-
kov na cintoríne v Starej Turej 
uskutočnilo pietne kladenie ven-
cov spojené so spomienkou na 
druhú svetovú vojnu a jej obete. 
Touto slávnostnou udalosťou si 
Stará Turá každoročne pripo-
mína historický okamih oslo-
bodenia mesta. Tento rok sa pri 
príležitosti 68. výročia oslobo-
denia mesta zúčastnil pietnej 
spomienky aj tajomník veľvysla-
nectva Rumunska v Bratislave, 
pán Bogdan Mardaru. V sprie-
vode primátora a zástupky-
ne primátora položili vence 

k hrobom rumunských vojakov. 
Podujatie otvorila dychová 

hudba Domu kultúry Javorina 
a za prítomných žiakov prednies-
la báseň žiačka so základnej ško-
ly v Starej Turej. Návštevníkom 
spomienky sa prihovoril primá-
tor mesta Ing. Ján Kišš, posla-
nec NR SR, Bc. Dušan Bublavý 
a tajomník rumunského veľvy-
slanectva. Pietnej spomienky sa 
zúčastnila aj prednostka obvod-
ného úradu NMnV, Ing. Anna 
Halinárová, členovia Zväzu 
protifašistických bojovníkov 
a politických strán SMER-SD 
a KSS. Na nezmyselnú vojnu 

a roky útlaky si prišlo zaspomí-
nať aj niekoľko občanov Starej 
Turej a deti zo Základnej školy 
v Starej Turej v sprievode svojich 
pedagógov. 

Hlavnou myšl ienkou 

takýchto spomienkových pod-
ujatí naďalej zostáva viera, že na 
udalosti II. svetovej vojny neza-
budneme a budú nám slúžiť ako 
výstraha do budúcnosti.

L. Boorová
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Ako sme privolávali jar
Jar na seba nechala tento rok 

naozaj dlho čakať. Sneh, zima 
a mráz komplikovali ľuďom ži-
vot ešte celý marec a tradičné 
Vítanie jari spojené s veľkonoč-
ným trhom sa 22. marca podo-
balo skôr na Vianočný trh ako 
veľkonočný. Pracovníkov Domu 
kultúry Javorina však chladné 
počasie neodradilo a tak ako 
každý rok aj tento, pripravili pre 
Staroturiancov príjemný piatko-
vý program spojený s veľkonoč-
ným trhom a pálením Moreny.

Námestie slobody sa už 
v ranných hodinách zaplnilo 
pestrofarebnými remeselnými 
výrobkami, veľkonočnými de-
koráciami a voňavými dobro-
tami. Pre šibačov boli v ponuke 
parádne korbáče a dievčence 
si mohli nachystať veľkonoč-
né výslužky s kraslicami a rôz-
nymi domácimi pochúťkami. 
Nejedna gazdinka odchádzala 
z trhu s peknou veľkonočnou 

dekoráciou. 
V poobedných hodinách 

sa návštevníkom veľkonočné-
ho trhu predstavili so svojim 
programom deti zo Základnej 
umeleckej školy v Starej Turej. 
Jar privítali tradične pálením 
zimnej Moreny, ktorú im vyro-
bili šikovné deti z Centra voľné-
ho času v Starej Turej. Morena 
skončila v potoku, no so zimou 
sme sa žiaľ v ten deň rozlúčili iba 
symbolicky. 

Chladné počasie neustupo-
valo a mnohí návštevníci boli 
radi, že sa môžu ísť zohriať aj 
do Domu kultúry Javorina, kde 
bolo pripravených hneď niekoľ-
ko sprievodných akcií podujatia. 
V stredisku cezhraničnej spolu-
práce prezentovali svoje práce na 
výstave absolventi remeselných 
kurzov Domu kultúry Javorina. 
V jednom priestore sa stretli 
výrobky košikárov, drotárov,  
paličkárok, tkáčok, rezbárov 

a iných. Súčasne tu boli pre deti 
pripravené tvorivé dielne, kde 
zdobili kraslice a vyrábali píš-
ťalky a veľkonočné dekorácie. 
Na 1. poschodí Domu kultú-
ry Javorina pripravili zamest-
nankyne Mestskej knižnice pre 
nadšených čitateľov Burzu kníh 
a časopisov, ktorá bola veľmi 
úspešná. Predalo sa viac ako 
100 kníh, ktoré poslúžia ďalším 
čitateľom. 

Každý trh dokáže Dom kul-
túry Javorina zorganizovať aj 

vďaka pomoci dobrovoľníkov, 
ktorí svojou prácou prikladajú 
ruku k tomu, aby bolo poduja-
tie bezproblémové a ľuďom sa 
na ňom páčilo. Preto by sme 
chceli poďakovať pracovníkom 
Technických služieb Stará Turá, 
pracovníkov Lesoturu, pani 
učiteľkám zo Základnej školy 
v Starej Turej, rodine Durcovej, 
mestu Stará Turá a ďalším dob-
rovoľníkom, ktorí sa na akcií 
podieľali.

L. Boorová

Právo voľby
Život nám ponúka rôzne si-

tuácie. Tie, ktorých sme priamy-
mi účastníkmi, ale aj tie, ktoré 
pozorujeme, ako nezúčastne-
ní. Reagovať môžeme rôzne. 
Môžeme sa rozhodnúť konať 
alebo nerobiť nič. V tom je krá-
sa slobody. Krása, ktorá prináša 
zodpovednosť. Ja akceptujem 
obe varianty. 

6.4.2013 v čase o 02.25 h 
sa neznámy občan rozhodol 
konať. Zatelefonoval na MsP 
a upozornil hliadku, že do ob-
jektu pekárne na ulici Mýtnej sa 
pravdepodobne niekto vlámal. 

Okrem toho podrobne popísal, 
čo videl. Miesto kadiaľ pácha-
teľ vošiel do prevádzky. Smer, 
ktorým „nenechavec“ utekal. 
A keď osobu spoznal, povedal 
jeho meno hliadke. Pre prísluš-
níkov MsP už bolo len otázkou 
času nájsť hriešnika a predviesť 
ho vecne príslušným orgánom. 

Ako som už napísal, môžeme 
si zvoliť ako budeme reagovať. 
Nech sa už rozhodnete akokoľ-
vek, vaša spolupráca nám vý-
razne zvýši šancu ochrániť váš 
majetok. 

Mgr. Dušan Redaj, MsP

upozornenie pre podnikateľov
Obvodný úrad Nové Mesto 

nad Váhom, odbor živnosten-
ského podnikania upozorňu-
je podnikateľskú verejnosť, že 
v zmysle ustanovenia § 57 ods. 
6 zákona č. 455/1991 Zb. o živ-
nostenskom podnikaní v znení 
neskorších predpisov účinné-
ho od 1.6.2010, pozastavenie  
živnosti nemôže trvať dlh‑
šie ako 3 roky. 

Podnikatelia, ktorí mali 
pozastavenú živnosť pred 
31.5.2010 na dlhšie ob‑
dobie ako 3 roky, musia si 
do 31.5.2013 upraviť dĺžku 

pozastavenia živnosti na zá-
konom určené maximálne 
3 roky, inak im uplynutím 
tejto doby pozastavené živnos-
tenské oprávnenie z a n i k n e.

Zánik sa týka len tých 
podnikateľov, ktorí sú po‑
zastavení dlhšie ako 3 roky 
a pozastavenie trvá aj po 
31.5.2013.

V prípade nutnosti volajte 
odbor živnostenského podni-
kania, tel. 032 7745 531-3. 

Mgr.Jarmila Schmidlová 
vedúca odboru živnostenského 

podnikania

§ Dňa 22.2.2013 bolo na MsP v  čase o 20.50 
hod. telefonicky oznámené, že na uby-

tovni Dom špecialistov došlo v jednej z izieb  
na 3. poschodí k bitke minimálne troch osôb. 
Hliadka na mieste zistila účastníkov incidentu: 
M. L. údajne fyzicky napadol manželku A. L.  
a jej kamaráta T. K. Dôvodom mal byť mimo-
manželský vzťah pani L. s pánom K. Vzhľadom 
na skutočnosť, že oznamovateľka trvala na po-
daní trestného oznámenia, hliadka zotrvala na 
mieste do príchodu hliadky OOPZ, ktorá si vec 
prevzala k ďalšiemu šetreniu.

§ Dňa 24.2.2013 sa v čase o 22.10 hod. na 
MsP dostavil mladík, ktorý bol evidentne  

pod vplyvom alkoholu a silou mocou sa doža-
doval, aby mu bola privolaná hliadka OOPZ. 
Tvrdil, že stratil doklady a chcel by to oznámiť. 

Keď  sa ho službukonajúci policajt spýtal  ako 
sa volá, tak mladík automaticky z vrecka no-
havíc vybral doklady (o ktorých si myslel, že ich 
stratil) a legitimoval sa.  Následne poďakoval 
za pomoc pri hľadaní občianskeho preukazu 
a spokojne z MsP odišiel.

§ Dňa 25.2.2013 v čase o 15.17 hod. tele-
fonicky oznámila pracovníčka životné-

ho prostredia v Trenčíne, že dostala hlásenie 
o srne, ktorá je uviaznutá v ľade na novom 
Dubníku pri hrádzi. Hliadka MsP na mieste 
zistila, že sa jednalo o mladého srnca, ktorý 
mal od ľadu úplne dolámané predné nohy 
a nachádzal sa cca. 10 m od brehu. O celej 
skutočnosti bol informovaný hospodár po-
ľovného združenia. Za pomoci hliadky OO 
PZ a hospodára sa srnca podarilo asi po pol 

hodine z ľadu vytiahnuť. Vzhľadom na rozsah 
poranení musel byť srnec utratený.

§ Dňa 8.3.2013 sa v čase od 21.15 hod. do 
23.15 hod. hliadka MsP zúčastnila v sú-

činnosti s hliadkami OOPZ Stará Turá na 
spoločnej preventívno - bezpečnostnej akcii, 
zameranej na podávanie a požívanie alko-
holických nápojov mladistvými a maloletými 
osobami v niekoľkých vybraných prevádzkach 
v intraviláne mesta. Počas kontroly  boli zis-
tené spolu 3 mladistvé osoby, u ktorých bolo 
dychovou skúškou zistené požitie alkoholických 
nápojov. Osoby, ktoré umožnili mladistvým 
požiť alkoholické nápoje, boli riešené v kom-
petencii  OOPZ Stará Turá v zmysle zákona. 
Akcie sa zúčastnil ako riadiaci orgán zástupca 
okresného riaditeľa PZ v Novom Meste n/V.
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Za MsP Kopčan
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„Otvorená náruč“ 
pre všetky deti s ŤZP 
Neformálna skupina žien, ktoré samy dôverne poznajú zložitosti 
života osôb s ťažkým zdravotným postihnutím sa v spolupráci s 
Komisiou pre sociálne veci a bývanie v Starej Turej  rozhodla zor-
ganizovať relaxačno-športovo-náučné podujatie pre deti a mládež 
s ŤZP zo Starej Turej a blízkeho okolia, a zároveň pre ich rodičov, 
ako poďakovanie rodičom za ich láskavú starostlivosť o svoje deti 
s postihnutím.

Cieľom nášho projektu je umožniť deťom s ŤZP prežiť deň na-
plnený radosťou, zábavou, tvorivosťou v  kopaničiarskom prostredí 
obklopenom krásnou prírodou. V plnej miere si uvedomujeme, 
že tieto deti a mládež majú neporovnateľne menej možností zažiť 
zábavu a rozptýlenie v porovnaní so zdravou populáciou. Preto im 
chceme umožniť  prežiť takýto deň. V projekte nezabúdame ani na 
rodičov. Našou snahou bude vytvoriť im priestor na uvoľnenie, relax, 
ale i vzájomné bližšie spoznanie sa, vytvorenie silnejšej komunity, 
ktorá si dokáže vzájomnými radami a skúsenosťami poradiť s mno-
hými spoločnými problémami. Dôležitou súčasťou nášho zámeru je 
i živá diskusia s pracovníkom ÚPSVaR v neúradnom prostredí, ktorý 
im zodpovie na mnohé otázky a zároveň ich zoznámi s aktuálnou 
legislatívou a možným riešením ich problémov v oblasti kompenzač-
ných príspevkov a pomôcok. Podujatie bude zaujímavé i pre členov 
Komisie pre sociálne veci a bývanie, ktorí sa bližšie zoznámia s touto 

komunitou a môžu napomôcť pri riešení niektorých problémov 
formou návrhov v mestskom zastupiteľstve.

Podujatie „Otvorená náruč“ sa uskutoční v sobotu 
25. 5. 2013 o 9.30 hod. v Agrofarme a Agropenzióne 

Adam v Podkylave, predpokladaný záver o 18.00 hod.

Pozvánky na podujatie boli odovzdávané osobne jednotlivým 
rodinám koncom mesiaca apríla. Ak máte dieťa s ŤZP a nechcenou 
náhodou sme Vás nepozvali na naše podujatie – kontaktujte sa na 
telefónne číslo 0905 88 88 20. Finančné krytie podujatia: Trenčianska 
nadácia, Charitatívny účet mesta Stará Turá.

Júlia Bublavá, za organizátorov podujatia

Beseda s Viliamom Klimáčkom
(Viliam Klimáček je syn Ivana Klimáčka 
(používal pseud. Ivan Viktor ) a Anny, rod. 
Pirnákovej, brat Ivana Klimáčka, hudobníka)

Aj napriek príjemnému slnečnému po-
časiu je u nás stále dostatok ľudí, ktorí radi 
a zo srdca vymenia prechádzku v prírode za 
príjemný literárno diskusný podvečer. Jeden 
z takýchto večerov sa uskutočnil v nedeľu 
14. apríla v priestore Hotela Lipa v Starej 
Turej, kde si všetci knižní nadšenci mohli 
podebatovať so zaujímavou osobnosťou a ro-
dákom zo Starej Turej, s pánom Viliamom 
Klimáčkom.  

Myšlienka pozvať pána Klimáčka do 
Starej Turej vznikla v hlave pani Slezáčkovej, 
ktorá neváhala a oslovila marketingovú ma-
nažérku hotela Lipa, Mgr. Ninu Haverovú. 
Tá bola nápadom nadšená a mohla sa začať 
spolupráca, ktorá zabezpečila besedu s tým-
to známym spisovateľom a dramatikom na 
pôde jeho rodného mesta.

Viliam Klimáček je úspešný slovenský 
dramatik, básnik, prozaik, scenárista, herec, 
režisér. Jeho meno je spojené aj s bratislav-
ským divadlom GUnaGU, ktorého je spolu-
zakladateľom.  Vyštudoval lekársku fakultu 
Univerzity Komenského v Bratislave, no 
v polovici 90. rokov naplno prepadol umeniu 
a svoju prácu anesteziológa zanechal. Ako 
sme sa dozvedeli na besede, jednou z príčin 
zanechania lekárskej práce bola jeho alergia 
na gumené rukavice. Vydal viacero próz, 

básnických zbierok, knihu pre deti, napísal 
rozhlasovú hru i televízny scenár. No naj-
úspešnejší je ako dramatik a umelecký šéf 
divadla GUnaGU. 

Viliam Klimáček je sedemnásobným 
nositeľom prestížnej ceny Alfréda Radoka, 
ktorú udeľujú v Prahe za najlepšiu sloven-
skú a českú hru roka. Získal aj dve slovenské 
ceny Dráma za najlepší dramatický text na 
Slovensku a viaceré ocenenia Slovenského 
literárneho fondu. Medzinárodné ocenenie 
si vyslúžil za experimentálnu rozprávkovú 
knihu Noha k nohe, ktorá dostala cenu IBBY 
a bola vybraná medzi 50 najlepších detských 
kníh sveta. Román Námestie  kozmonautov 
zvíťazil v súťaži Román 2006, bol nomino-
vaný na cenu Anasoft litera a získal Cenu 
AOSS za rok 2007.

Dokumentárny román Horúce leto 68 
vznikol na báze rovnomernej divadelnej 
hry. Sú v ňom zachytené príbehy a osudy 
skutočných ľudí, ktorí v roku 1968 po in-
vázii spojeneckých vojsk Varšavskej zmluvy 
do Československa emigrovali za hranice, 
ale aj tých, ktorí ostali doma. Práve z tejto 
knihy si vybral aj úryvok, ktorý na besede 
divákom predniesol. 

Besedu s pánom Klimáčkom viedla pani 
Věra Tepličková, riaditeľka Centra voľného 
času v Starej Turej. Nielen my návštevníci 
tejto akcie, ale aj vedenie Hotela Lipa by jej 
chcelo veľmi pekne poďakovať, pretože pána 
Klimáčka naozaj bravúrne vyspovedala. 

Nezabudla pridať ani pár kuloárnych infor-
mácií, ktoré zistila od jeho priateľov a rodiny. 

Na záver odmenili úspešného autora 
všetci návštevníci zaslúženým potleskom. 
Primátor mesta spolu so zástupkyňou pri-
mátora sa mu poďakovali za úspešnú repre-
zentáciu mesta a darovali mu knihu Stará 
stará Turá, ktorá mu môže poslúžiť na pri-
pomenutie si starých čias strávených v Starej 
Turej.

Lívia Boorová
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Cestou s ním...
Ľudová hudba Polun raz opäť vystúpila v 
kúpeľnom meste Piešťany, v hoteli Thermia 
Palace, kde je stálym hosťom a pravidelne 
vystupuje pre zahraničných návštevníkov a 
prezentuje naše mesto tradíciami a sloven-
ským folklórom. Chceli by sme však zdôraz-
niť, že úspechy nereprezentujú len nás, ako 
muzikantov, ale je to i nadšenie pre správnu 
vec, ochota podriadiť svoj čas vyšším záuj-
mom a mať pevné zázemie pre zrod našich 
snov. Vďaka  našej základnej umeleckej 
škole v podobe nášho pána riaditeľa Mgr. 
Miloslava Masára a jeho zástupcu Boženy 
Michalcovej.

V základnej umeleckej škole v Starej 
Turej pôsobilo mnoho muzikantských ge-
nerácií, kde medzi najvytrvalejších členov 
patrí Miroslav Drška, súrodenci Pilátovci, 
Richard Sakala a iní. Títo muzikanti pôsobia 
dodnes a stále s nadšením reprezentujú naše 
mesto. Pridružovali sa k nim aj mladšie ge-
nerácie, ktoré si sami vychovali a adekvátne 
preberali žezlá. A tak sa rozrastala rodina 
„ludovkárov“. Vždy sme mali túžbu kvalit-
ne reprezentovať naše mesto a s tým sa spá-
ja i mládežnícka nedočkavosť, čo sa týkalo 
krojov, čižiem a aj nástrojov. Nevedeli sme si 
uvedomiť aké máme šťastie, že nám ZUŠ po-
núka priestory a iný štandard a pomáha nám 
v ďalších krokoch našej realizácie. My sme si 
až teraz uvedomili, že nám pán riaditeľ nikdy 
nepovedal nie, vždy citlivo pristupoval k na-
šim požiadavkám. Možno si poviete, nesko-
ro, ale lepšie neskoro ako nikdy a za to sme 
mu veľmi vďační. Pán riaditeľ nám vychádzal 
v ústrety a keď sa nedalo, snažil sa nás upo-
kojiť (čo sa mu vždy podarilo) so slovami 

: „Veď nejako bude.“  
My sme mu verili, 
pretože bolo pre-
čo a o pár mesia-
cov dostala ľudovka 
nový cimbal, ktorý 
sme získali aj vďaka 
podpore nášho mes-
ta, struny, ktoré čas-
tým hraním zostali 
obohrané, sláčiky...

S našim „Slávkom“ sme zažili nespočet-
ne veľa dobrodružstiev. Neraz si pán riaditeľ 
musel prísť potvrdiť naše sľuby poslušnos-
ti, pretože sme boli pekné „kvietka“. Svojou 
návštevou mnohokrát poctil naše nácviky 
a s úsmevom na tvári potichu otvoril dvere 
so slovami : „No čo banda jedna, to je pre-
kvapenie čooo?” A veruže neraz aj bolo. :)

Našťastie sme si to vedeli vždy u neho 
nejako vyžehliť. Z mnohých našich historiek 
spomeniem jednu, ktorá v nás žije teplom. 
Keď naša kapela dostala prvýkrát pozvánku 
do Bošáce, v očiach pána riaditeľa sa okrem 
nadšenia zračil i strach. Keďže naše mesto 
prezentovala mladšia kapela ĽH Čančatá 
(Turančatá) a vystúpenie malo byť celoden-
né, nevedel presne, čo môže očakávať od 
siedmich dievčat, ktoré prechádzali ťažším 
obdobím puberty. :) Po prvých minútach 
neistoty si pán riaditeľ uvedomil, čo v nás 
má a až dokonca si nás chránil ako najväčší 
klenot. Toto je jedna z mnohých vecí, ktoré 
sa nám za ten čas podarili s pánom riadite-
ľom prežiť.

Ľudové hudby sa mu revanšovali pri 
oslave jeho 60-tky, kde mu všetky tri cimba-
lovky srdečne blahoželali s jeho obľúbenými 

piesňami a slzám sa neubránila ani jedna 
strana. Už vtedy sme si naplno uvedomova-
li, že odchod „nášho patróna“ by sa nás veľmi 
dotkol. Najkrajší na tom je i ten fakt, že si to 
uvedomujú i zamestnanci školy, o ktorých 
vieme z počutia. V každom prípade má pán 
riaditeľ ešte čas na premyslenie a my verí-
me, že sa rozhodne správne, pretože my ho 
potrebujeme.

Možno sa bude zdať niekomu naše roz-
právanie príliš prehnané alebo familiárne, 
ale my píšeme náš príbeh, ktorý nechceme, 
aby skončil príliš skoro. Vieme, že koniec 
raz prísť musí, a čo má prísť to príde, ale 
na čo veci náhliť. V každom prípade, ak sa 
pán riaditeľ rozhodnete akokoľvek, chceme 
sa vám za všetko poďakovať. Za to, čo ste pre 
nás urobili, za láskavé srdce, za hudbu, ktorú 
ste nás aj vy naučili milovať...ĎAKUJEME!!!! 

Zostava nám veriť, že nech ktokoľvek 
nastúpi na vaše miesto, bude tak dobrým 
človekom akým ste vy.

P.S.: A nech sa rozhodnete tak či onak, ve-
ríme, že naše cesty zostanú navždy spojené.

S láskou vaše Ľudové hudby

ĽH POĽUN, TURANČEK a Malý Turanček

dezinfekcia pieskovísk
Riaditeľstvo MŠ Stará Turá 
oznamuje, že bude pravi-
delne realizovať dezinfekciu 
pieskovísk podľa naplá-
novaného harmonogra-
mu - od apríla do októbra 
2013. Zároveň upozor-
ňujeme všetkých, ktorí sa 
v popoludňajších hodinách 
zdržujú so svojimi deťmi 
v areáli MŠ, aby na základe 
časového rozpisu dezinfek-
cie pieskovísk v stanovený 
deň nepúšťali svoje deti do 
piesku. Rozpis nájdete na 
internetovej stránke školy, 
na informačnej tabuli a na 
hlavných dverách na budove 
Materskej školy Stará Turá.
Bc. Elena Sládková, riaditeľka MŠ

Láska ako diamant
Nad všetky divy sveta

povýšili lásku.
Nikto nevie, odkiaľ prilieta,

nie je vtáča.
Nikto nevie, koľko stojí,

nikto ju nespláca.
Či ju treba strážiť?
Nedá sa požičať,

nedá sa vrátiť.
Je tak neviditeľná
a predsa je v nás.

Nosíš ju sťa poklad,
je stále použiteľná,

počuješ jej hlas,
tak ju dávaj rád....
Láskou neublížiš,

láskou nič nepokazíš,
lásku si v sebe chráň

ako diamant.

J. Trúsiková

mŠ 
Hurbanova 

153 – iv. mŠ

mŠ 
Hurbanova 

142–- iii. mŠ

19.4.2013 26.4.2013

17.5.2013 24.5.2013

21.6.2013 28.6.2013

19.7.2013 26.7.2013

23.8.2013 30.8.2013

20.9.2013 27.9.2013

18.10.2013 25.10.2013
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Z Centra voľného času Stará Turá
Čo sme zažili od polovice marca 
do polovice apríla 2013?
• V piatok 22. 3. sme zorganizovali pre predško-

lákov oslavu Dňa vody. Vzhľadom k tomu, že 
o tento program bol zo strany materskej školy 
veľký záujem, program sme opakovali i 27. 3.

• V sobotu 23. 3. pokračovala v miestnej plavárni 
už tradičná akcia Spoznaj vodný svet, ktorej sa 
zúčastnilo 13 detí. Za spoluprácu ďakujeme p. 
Ľubke Milatovej.

• V stredu pred veľkonočnými prázdninami (27. 
3.) sme zorganizovali pre žiakov 4. ročníkov 
turnaj vo vybíjane. Na 1. mieste sa umiestnila 
trieda 4.A. Blahoželáme.

• Veľkonočné prázdniny sme deťom spríjemnili 
niekoľkými akciami:
 › - Turnaj v stolnom futbale O veľkonočné va-

jíčko. Víťazom sa stal Karol Ondrejka z 8. C.
 › - Turnaj v šípkach O veľkonočného zajaca. 1. 

miesto si odniesol Jakub Kolár z 8.C.
 › - Výtvarná súťaž Najkrajší vták Ohnivák. 

Najkrajší obrázok namaľovala Alica 
Valentová z 2.A.

 › - Rodinná súťaž Najzdravší jedálny lístok pre 
moju rodinu (zorganizovaná pri príležitosti 
Svetového Dňa zdravia). A ako vyzeral ten 
víťazný? Jedálny lístok rodiny Vidových me-
ral vyše pol metra, bol originálne výtvarne 
spracovaný a spĺňal i tie najprísnejšie kritériá 
zdravej výživy. Víťazom sa stal Samuel Vido 
z 6.A a jeho rodina. 

 › Blahoželáme všetkým úspešným účastníkom 
a sme radi, že sme s našou ponukou činnosti 
prispeli k zdravému vyplneniu voľného času 
niekoľkým desiatkam detí a dospelákov.

• V piatok 12. 4. sa uskutočnil ďalší z výukových 
programov pre deti MŠ pod názvom Zvieratká 
tety Janky.

Čo pripravujeme na máj 2013?
• Pre deti ZŠ organizujeme v piatok 10. 5. 

o 16.30 h na štadióne Kopanie jedenástok. 
• V sobotu 18. 5. vyrazíme vlakom na výlet do 

AQUACITY Poprad. Akcia je určená pre deti 
ZŠ a mládež SŠ a záujemcovia sa môžu prihlásiť 
(čo najskôr!!!) priamo v CVČ Stará Turá. Počet 
účastníkov je obmedzený. Celý výlet (cesta + 
vstup do AQUACITY) stojí 11,- eur. V prípade 
záujmu sa informujte v CVČ.

• V stredu 15. 5. si pripomenieme Medzinárodný 
deň rodiny. Tak, ako každý rok, i v tomto roku 
organizujeme podujatie, do ktorého sa môžu 
zapojiť celé rodiny. Pripravili sme pre vás fo-
tografickú súťaž pod názvom Moja rodina, 
ako ju nikto nepozná. Úlohou rodiny je vy-
tvoriť 1 rodinnú fotografiu, na ktorej sú všetci 
jej členovia čo najoriginálnejšie zamaskovaní. 
Súťaž nie je obmedzená vekom ani počtom 
členov rodiny. Môže sa tam pokojne objaviť 
i babička s dedkom. Jedinou podmienkou je, 
aby na fotografii boli deti i dospeláci z jednej 
rodiny a aby boli všetci zamaskovaní. Peknú 
cenu získa najoriginálnejšie stvárnenie ro-
dinného šantenia. Fotografie posielajte na 
cvcstaratura@gmail.com najneskôr do 14. 5. 
do 15.00 h. K fotografii priložte meno rodiny 
a č. telefónu.

• Vo štvrtok 23. 5. prebehne v CVČ súťaž pre 
malých chovateľov Moje najmilšie zvieratko. 
Záujemcovia o zapojenie sa do súťaže  môžu 
prísť so svojimi miláčikmi o 15.00 h. Zo súťaže 
sú z dôvodu bezpečnosti detí a zvierat vylúčené 

psy, mačky, jedovaté hady a pavúky. 
• Pridajte sa k nám a 27. 5. podporte Deň bez 

mobilov. Vydržíme aspoň jeden deň neťuk-
núť do našich prenosných plastových kama-
rátov, ktorým často venujeme viacej dotykov, 
viacej slov a viacej pozornosti, ako našim 
najbližším??? 

• Detský parlament mesta Stará Turá pripravu-
je pre svojich spolužiakov Športový deň, a to 
31. 5. od 8.00 h na štadióne. 

• K MDD pripravujeme pre deti program pod 
názvom Deťom pre radosť, ktorý sa uskutoční 
v piatok 31. 5. o 14.30 h na Námestí slobody. 
Súčasťou programu budú nielen hry a súťa-
že pre deti, ale i exhibičné vystúpenia malých 
športovcov a tanečníkov z našich škôl, škol-
ských zariadení a športových klubov. V prípade 
nepriaznivého počasia sa program uskutoční 
v DK Javorina.

Už myslíme na leto
a pripravujeme pre deti a mládež niekoľko prázd-
ninových typov na vyplnenie voľného času:
• Boj o prežitie (28. - 29. 6. 2013) – dobrodruž-

né 2 dni a 1 noc v CVČ pre deti do 12 rokov, 
ktoré navštevovali v tomto školskom roku zá-
ujmové krúžky (celý školský rok!). Symbolický 
poplatok: 1,- euro. Treba sa prihlásiť do 31. 5. 
Kapacita obmedzená, preto platí: „Kto prv prí-
de, ten prv ....“

• Dni otvorených dverí (1. – 4. 7. 2013) – tra-
dičné dni otvorených dverí budú vyplnené 
jednorazovými 1 – 2 hodinovými aktivitami 
v dopoludňajších i v popoludňajších hodinách. 
Presný rozvrh aktivít nájdete na webe CVČ a na 
plagátoch od 15. 6. Na tieto aktivity netreba 
deti vopred prihlasovať. Deti, 
ktoré navštevovali v školskom 
roku 2012/13 akýkoľvek krú-
žok v CVČ, majú tieto aktivity 
zadarmo. Ostatní zaplatia po-
platok 0,50 - 1,- euro/aktivitu. 
UPOZORNENIE PRE 
RODIČOV: Dni otvorených 
dverí nie sú táborom, tzn. že 
po skončení každej aktivity 
dieťa odchádza domov!!!

• Prímestský tábor – pre deti 
od 7 (od ukončeného prvého 
ročníka) – 12 rokov. Termín: 
8.  – 12. 7. 2013 od 8.00 – 
16.00 h.  Miesto: CVČ Stará 
Turá. Poplatok: 35 eur/týždeň 
(v cene sú zahrnuté: animátor-
ské služby, 5 x teplý obed a pit-
ný režim, poistenie, materiál 
a pomôcky na aktivity, ceny do 
hier a súťaží, cestovné, vstup-
né na plaváreň). Program 
tábora je zameraný na ak-
tívny oddych detí. Prihlášky 
a podrobné informácie získa-
te v CVČ Stará Turá. Prihlásiť 
sa treba vopred najneskôr do 
14. 6. 2013. Kapacita tábora je 
obmedzená.

• Prázdninová miniškola tvo-
rivej dramatiky – pre záujem-
cov od 10 – 15 rokov. Termín: 
15. – 19. 7. 2013, každý deň 

od 9.30 – 11.30 h. V cene zahrnuté: 120 minút 
hier a cvičení denne orientovaných na rozvoj 
predstavivosti a fantázie starších detí (materiál, 
pomôcky). Program bude zameraný na  osob-
nostný rozvoj, ktorý spočíva v poznávaní seba 
samého. V hrách a cvičeniach budeme rozví-
jať schopnosť uvoľnenia a sústredenia, rozvíjať 
schopnosť komunikácie, a to prostredníctvom 
pohybu, hudby, slova i obrazu. Do miniškoly 
sa treba prihlásiť vopred, a to do 28. 6. 2013. 
Prázdninová škola sa otvorí pri minimálnom 
počte 10 účastníkov. Poplatok: 10,- eur/týždeň.

• Dni otvorených dverí (27. – 28. 8. 2013) 
– v posledných prázdninových dňoch si v CVČ 
môžete prísť pozrieť pripravené priestory na 
nový školský rok a zároveň získať podrobné 
informácie o krúžkovej a klubovej činnosti 
v školskom roku 2013/14.

Věra Tepličková 
CVČ Stará Turá

Z detského parlamentu
Na riadnom zasadaní sme sa stretli 5. 4. 2013. 

Ako prvé sme preberali prípravu na Deň Zeme, 
ktorý sa uskutoční 22. 4. 2013 v CVČ a zábavno-
-náučný program bude venovaný predškolákom. 
Ďalej sme preberali športový deň: rozdelenie 
športovísk, rozdelenie žiakov do disciplín, roz-
počet atď. Rozdelili sme si úlohy, ktoré bude treba 
urobiť v prípravnej fáze (zabezpečenie zoznamov, 
vypracovanie tabúľ atď.). Zaoberali sme sa i sys-
témom bodovania a odmeňovania. V závere 
stretnutia sme riešili niektoré problémy týkajúce 
sa školy a žiakov. 

Patrice Tomisová 
hovorkyňa DPMST
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DOM KULTÚRY JAVORINA
POZÝVA:

• 12. mája 2013 o 15.00 hod. – Dom kultúry Javorina, ZŠ 
a ZUŠ Vás pozývajú na SLÁVNOSTNÝ  PROGRAM  ku Dňu 
matiek.

ORGANIZUJE AUTOBUSOVÉ ZÁJAZDY:

• 5. mája 2013 – autobusový zájazd na jarnú  záhradkársku 
a hobby výstavu do Věžek na Morave (z technických 
príčin sa výstava koná  v Kromeríži). Poplatok: 7,80,- EUR.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na sekretariáte DK Javorina, 
tel.: 776 33 66, e ‑mail: dkstaratura@zoznam.sk.

NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE
Beletria Rúčková, Enja: Očistný debakel • Hryc, Andrej: 
Inventúra • Rothenbühler-Korcová, Maya: Emília V a tí druhí  • 
Martel, Yann: Plavba s tigrom    • Boldišová, Andrea: Okno do 
duše  • Havelková, Silvia: Jedného pekného dňa • Hanniker, Laco: 
Mreže Detektívky Schindlerová, Gizela: Muž, ktorý ťa sleduje • 
Nesbo, Jo: Pancierové srdce • Fieldingová, Joy: Najlepšie svetové 
čítanie Náučná literatúra Kol. autorov: Ako si zlepšiť pamäť 
• Ráczová, Katarína: Zázraky z papiera Detská literatúra Kol. 
autorov: Spievanky, spievanky...(krásne ilustr. kniha s hrami, piesňami 
a notami pre deti) • Šinkovicová, Zuzana: Kráľovská koruna (povesti 
z okolia Nového Mesta nad Váhom) • Rowwlingová, J. K.: Harry Potter 
a Polovičný princ 6. • Brezina, Thomas: Démon ticha • Haddock, Peter: 
Veselo je na gazdovstve Detská náučná literatúra Arnold, Nick: 
Otravné jedy • Ganeri, Anita: Búrlivé počasie

Kino JAVORINA Stará Turá premieta

Môj pes Killer  Streda 15. mája, 1900 hod.
SR/ČR – Príbeh 18-ročného Marka a jeho psa, ktorí žijú v dedine v mo-
ravsko-slovenskom pohraničí s Markovým otcom a rasistickými priateľmi. 
Jeho život sa dramatický zmení, keď objaví tajomstvo matky, ktorá ho 
v detstve opustila. Film zvíťazil na tohtoročnom Medzinárodnom filmovom 
festivale v Rotterdame.
Vstupné: 2,– EUR 90 min. MP od 15 rokov

Dom kultúry Javorina 
Stará Turá 

pripravuje aj tento rok 
pre deti a rodičov 

CESTU 
ROZPRÁVKOVÝM 

LESOM 
v nedeľu 2. júna 2013 

na Dubníku I.

DETSKÉ INTERIÉROVÉ IHRISKO!
KDE? DK Javorina (vchod z ľavej strany)

KEDY? 
PO – PIA: 9.30 - 12.30 14.30 - 18.30 

SO: 9.30 - 12.30 14.00 - 18.30 
 NE: 14.00 - 18.30

maximum zábavy pre Vaše dieťa 
pohodlné posedenie pre Vás 

možnosť detskej oslavy v Lapajkovi

PROGRAM
2.5.2013 ŽABKY A ŽABIACI 17.00 hod. (zumba, súťaž, šikovné ručičky)
9.5.2013 STRAŠIDELNÁ PÁRTY 17.00 hod. (zumba, súťaž, šikovné ručičky)
16.5.2013 SNEM ŠKRIATKOV 17.00 hod. (zumba, súťaž, šikovné ručičky)
23.5.2013 STRAPATÁ PÁRTY 17.00 hod. (zumba, súťaž, šikovné ručičky) 
30.5.2013 OVOCNÁ BOMBA   17.00 hod. (zumba, súťaž, šikovné ručičky)

Noc s Andersenom
Piatkový večer 12. apríla 2013 

bol v našej knižnici trocha iný ako 
ostatné. Navštívil nás ujo Andersen 

a kocúr v čižmách, ale najmä ši-
kovné deti zo základnej školy a p. 
učiteľky Haverová a Medňanská. 
Svetoznámy rozprávkar H. Ch. 
Andersen nám porozprával o svo-
jom živote. S kocúrom v čižmách 
deti hľadali obľúbené postavičky 
v knihách. Spolu sme sa zasmiali 
na obrázkoch, ktoré sa im podari-
lo nakresliť so zaviazanými očami. 
Zábavu vystriedalo riešenie osem-
smeroviek. Hrou na gitare sme deti 
oboznámili s históriou hudby, za-
hrali sme si známe evergreeny a za-
spievali pre radosť. 

Tešili sme sa navzájom.

pracovníčky mestskej knižnice
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smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Bez  Teba tatinko, smutný je náš dom, 

tak veľmi nám chýbaš v ňom. 
Ty spíš večným snom, 

tmavý hrob Ti je domovom. 
S kvetmi prichádzame k Tvojmu hrobu, 
postojíme a spomíname na lásku Tvoju.

Dňa 21.5.2013 uplynú 4 roky, čo 
nás navždy opustil náš drahý ta-
tinko a manžel Ján OSLAY.

S láskou spomínajú deti 
Martinka, Janko a manželka.

•

Ty v náručí cintorína snívaš svoj večný 
sen, my Ťa stále v srdciach máme, 

s láskou na Teba spomíname.

Dňa 26.5.2013 si pripomíname 
1. výročie tragickej smrti našej 
mamy, dcéry, sestry Heleny 
JEŽÍKOVEJ.

S láskou spomínajú deti 
Henka a Tomáš, rodičia, brat 

s rodinou a ostatná rodina.

•

Aj keď Ti hviezdy prestali svietiť a slnko hriať, 
tí, čo Ťa mali radi, neprestanú na Teba spomínať.

Dňa 20.5.2013 uplynie 10 rokov, 
čo nás navždy opustil milovaný 
manžel, otec a dedko Ivan BUNO.

S láskou a úctou spomína 
celá rodina.

•
Odišiel tíško, nečakane, už nie je medzi nami. 

V našich srdciach ostane navždy s nami.

Dňa 18.5.2013 si pripomíname 
5. výročie smrti nášho otca, svokra, 
starého otca a praotca Jána 
BEŇU.

S láskou a úctou spomínajú 
syn Milan s rodinou a dcéra 

Vierka s rodinou.

•
Len ten, kto stratil toho, koho mal rád, 

pochopí, čo je bolesť a žiaľ. 
Aj keď si odišiel a niet Ťa medzi nami, 

v našich srdciach zostávať navždy s nami.

Dňa 2.5.2013 uplynú 2 roky, čo 
nás navždy opustil Ján DUREC 
z Paprade.

S láskou a úctou spomína 
manželka, syn, vnučka, brat, 
krstné deti a ostatná rodina.

Dňa 19.5.2013 si pripomíname 
5 rokov od chvíle, keď nás navždy 
opustil drahý manžel, otec a starý 
otec Vendelín STUPAVSKÝ. 

S láskou spomína celá rodina.

•
Boh ma volá a ja sa lúčim s Vami, neodchádzam, 

lebo viem, že budem žiť stále v srdciach 
tých, ktorí ma nikdy neprestanú milovať.

Touto cestou úprimne ďakujeme 
rodine, priateľom, známym, ktorí 
odprevadili na poslednej ceste dňa 
16.3.2013 našu mamičku, babičku, 
svokru, prababičku Pamfýliu 
ROZBESKÚ, ktorá nás opustila 
dňa 13.3.2013 vo veku 91 rokov. 

Ďakujeme za rozlúčku, kvetinové dary a slová 
útechy, ktorými chceli prítomní zmierniť náš žiaľ.

Dcéra Anka s rodinou.

•
Sú vety, ktoré mu už nepovieme, 
sú chvíle, na ktoré nezabudneme, 
sú okamihy, na ktoré spomíname.

Úprimné poďakovanie všetkým, ktorí 
osobne alebo inou formou vyjadrili 
účasť nad stratou nášho milova-
ného MUDr. Milana Halinára.

Smútiaca manželka a synovia

Matričné okienko
Vítame bábätká
Filip Kudlej, Andrej Nemec, Tomáš Chochrun, 
Jakub Kadlec, Mia Iva Chutniaková

Idú spoločným životom
Ivan Kostelný z Myjavy a Marta Porubanová zo St. 
Turej, Peter Javor z Vaďoviec a Ivana Peniašková 
z Lipníka, Katarína Pásztorová  zo St. Turej 
a Ing. Lukáš Leško z Bratislavy, Martin Zapletal 
z Bratislavy a Ing. Zuzana Galandáková zo St. 
Turej, Henrich Rešetka zo St. Turej a Ing. Miroslava 
Kňažková zo Zvolena

Posledné rozlúčky
MUDr. Milan Halinár, Zdenka Stančíková, Šimon 
Černák, Marta Medňanská

Zoznam jubilantov 
za mesiac MÁJ 2013

Pavol Klimek, Alžbeta Dlhá, Mgr. Soňa Bajzíková, 
Ján Bednár, Anna Alušicová, Štefánia Truhlíková, 
Anna Garaiová, Ján Janso, Blahoslav Vrábel, 
Vlasta Heráková, Vojtech Červeňanský, Anton 
Polčan, Anna Durcová, Paulína Gregorová, Viktor 
Ivana, Anna Dornáková, Mária Magdalena 
Peprníková, Rudolf Kubánek, Oľga Štrbová, 
Magdaléna Hvožďarová, Jozef Duďák, Alžbeta 
Dingová, Ľudmila Náhliková, Marie Bridová, 
Rudolf Paška, Milan Ilušák, Emília Homolová, 
Katarína Koštialová

Zverejňovanie jubilantov
Mnohí z Vás sa pýtajú, prečo nezverejňuje-

me pri jubilantoch informáciu, koľkých rokov 
sa vlastne jednotliví jubilujúci občania dožívajú. 
Žiaľ, nedovoľuje nám to zákon o ochrane osob-
ných údajoch. Podľa § 3 zákona č. 428/2002 Z. 
z. osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa urče-
nej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou 
osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo 
nepriamo, najmä na základe všeobecne použi-
teľného identifikátora alebo na základe jednej či 
viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvo-
ria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, 
ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. 

Rozhodujúcim kritériom pre tvrdenie, že ur-
čitý súbor údajov je možné považovať za osobné 
údaje je skutočnosť, či je možné dotknutú oso-
bu na základe týchto údajov určiť (identifikovať) 
priamo alebo nepriamo. Ak ide o menšiu – so-
ciálnu, či územnú – spoločnosť (obec), kde sa 
jednotlivci navzájom poznajú, je osoba určiteľ-
ná aj menom a priezviskom. Zverejnenie mena 
a priezviska spolu s rokom narodenia alebo jeho 
adresy Mestským úradom Stará Turá v periodiku 
„Staroturiansky spravodajca“ je zverejňovaním 
osobných údajov (pozri § 4 ods. 1 písm. a) a písm. 
d) zákona č. 428/2002 Z. z.). 

Podľa § 7 ods. 1 osobné údaje možno spracú-
vať len so súhlasom dotknutej osoby. 

Ak by sme chceli zverejniť ročník narodenia 
niektorého z našich občanov spolu s jeho menom 
a priezviskom, musela by táto osoba podpísať 
„Súhlas so zverejnením blahoželania“. V praxi by 
to fungovalo asi takto: Ak občania majú v ďalšom 

mesiaci dovŕšiť životné jubileum, musia udeliť 
mesiac predtým písomný súhlas pre zverejnenie 
blahoželania v mestských médiách (miestny roz-
hlas, káblovka, časopis) alebo tento súhlas prísť 
osobne udeliť na mestský úrad. Nemôžeme však 
každý mesiac písomne alebo telefonicky vyzývať 
všetkých jubilantov, aby takýto súhlas podpisovali 
či prišli osobne udeliť na MsÚ. 

Pre úplnosť uvádzame znenie § 7 odsek 2 zá-
kona č. 428/2002 Z. z.: „Ak prevádzkovateľ spra-
cúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej 
osoby, je povinný v prípade pochybností preuká-
zať úradu kedykoľvek na jeho žiadosť, že súhlasom 
disponuje. Súhlas sa preukazuje zvukovým alebo 
zvukovo-obrazovým záznamom alebo čestným 
vyhlásením toho, kto poskytol osobné údaje do in-
formačného systému, prípadne iným hodnoverným 
spôsobom. Písomný súhlas preukazuje prevádzko-
vateľ úradu dokladom, ktorý potvrdzuje poskytnu-
tie súhlasu. Dôkaz o súhlase obsahuje najmä údaj 
o tom, kto súhlas poskytol, komu sa tento súhlas 
dáva, na aký účel, zoznam alebo rozsah osobných 
údajov, dobu platnosti súhlasu a podmienky jeho 
odvolania. Súhlas daný v písomnej forme je bez 
vlastnoručného podpisu toho, kto súhlas dáva, 
neplatný.“

Je možné, že v niektorých obecných či mest-
ských periodikách ste narazili aj na zverejnenie 
všetkých údajov, teda mena, priezviska aj údaju, 
koľko rokov sa osoba dožíva. Tieto periodiká ve-
dome alebo nevedome porušujú zákon a my sa 
chceme tejto chyby vyvarovať.

Lívia Boorová
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Viera  Václavková 
Životopis ako zablahoželanie k narodeninám

(27.5.1946 Piešťany), doktorka filozofie 
PhDr., novinárka. Otec Samuel Václavek, 
vodič z povolania, rodák od Podhajských 
(povedľa hrádze vodnej nádrže Dubník 2 - 
Bánov), bol zo štyroch súrodencov, matka 
Mária, rod. Hvožďarová, rodáčka zo Súša, 
bola z piatich súrodencov (ev. a. v. farár Mi-
roslav Hvožďara je jej synovec). Obaja rodi-
čia pracovali v Preme, Chirane v Starej Turej. 
Súrodenci: sestra Drahoslava a brat Ivan.

Moje curiculum vitae:
Už na základnej škole som mala rada pred-

mety zemepis, literatúra, biológia a telocvik. 
Slohové práce boli moje najobľúbenejšie a raz 
ma dokonca učiteľ Ján Lány podozrieval, že som 
prácu z niečoho odpísala. Nebola to pravda!

Pre poznávanie zemepisu u nás boli vždy no-
viny a časopisy a otec pri čítaní otváral atlas, aby 
vedel, kde je situované politické dianie, o ktorom 
číta. Cestovanie prstom po mape ma fascinovalo 
a túžila som po tých diaľkach.

Ešte v ZDŠ som prispievala do vtedajších 
Pionierských novín, príspevky mi uverejňovali, 
čo ma povzbudzovalo. Neskôr som prispievala 
do nášho závodného časopisu Jemnomechanik 
a okresných novín. Za užitočnú považujem 
spoluprácu s učiteľom ĽŠU pánom Marianom 
Ivankovičom, ktorému som písala texty piesní. 
Naša Uspávanka bodovala na tel. obrazovkách 
v košickej Zlatej bráne.

Počas štúdia žurnalistiky na FFUK som spo-
lupracovala s rôznymi redakciami. Po absolvo-
vaní som nastúpila do redakcie časopisu Život. 
Spolupracovala som s časopisom Slovenka, no 
najmä so Slovenským rozhlasom - scenáre pre 
rôzne redakcie. Pre rozhlas som napísala a zdra-
matizovala desiatky poviedok. 

Úspešné boli aj rozhlasové hry pre deti a mlá-
dež, ktoré ešte aj teraz reprízujú.

Šport - celý život športujem, za St. Turú som 
hrávala basketbal (Slovenská basketbalová liga), 
za FFUK Vysokoškolskú ligu, za Slovan BA som 
behala I. celoštátnu atletickú ligu. Športujem stále 
- v zime bežky, počas roka bicykel, kolieskové kor-
čule, tenis, stolný tenis, turistika, plávanie, huby.

Práca - žurnalistika bola moja práca aj koní-
ček. Tridsaťjedna rokov som pracovala v časopise 
Život a spolupracujem s ním stále - píšem za-
hraničné reportáže a seriál Neuveriteľné príbe-
hy. Tešila som sa do práce. Písala som o skvelých 
vynálezcoch, robotníkoch, umelcoch, lekároch 
...Nerobilo mi problém s baníkmi sfárať do bane, 
s paraglidistom si zalietať v tandeme na Chopku, 
s majstrom Európy v let. akrobacii P. Čičom 
(Trenčín) absolvovať nejaké výkruty alebo sa 
s oceliarmi potiť pri peciach v Ostrave. Jedenásť 
rokov som "stavala" vodné dielo Gabčíkovo, čo 
znamená, že som si musela aspoň čosi naštudovať 
zo stavariny. 

Pravidelne som o stavbe písala. Stála som na 
dne terajšej hydrocentrály, v plavebných komo-
rách a pod. Bratislavský most Lafrancony - tiež 
som ho "stavala" od začiatku a medzi prvými som 
sa po ňom aj prešla. Medzi našich stavbárov som 

sa dostala na Ukrajinu aj do stepí v Kazachstane.
Trikrát som mala v zahraničí opletačky s po-

líciou - tak jemnejšie ma zatkli vo Volgograde 
(Rusko), lebo som fotila na trhu a to bolo "ne-
vazmóžno" a pre to isté o pár rokov neskoršie 
v Ivanofrankovsku (Ukrajina). 

Najnebezpečnejšie to však bolo v býv. 
Juhoslávii počas vojny v auguste 1991 - pri fote-
ní roztrieľaných budov ma zatkli vojaci v Osjeku, 
odviedli na veliteľstvo, nemala som povolenie 
a uvedomila som si, že je vojnový stav... 

Napokon som im všetko vysvetlila (celkom 
dobre sa dohovorím), vystavili mi priepustku do 
tzv. horúcej zóny, kývli rukou, že bláznivá ženská 
nech ju tam aj zabijú a ja som svojim autom pre-
šla časť bojísk.  Nezabili ma a náš časopis jediný 
na Slovenska mal prvú autentickú reportáž pria-
mo z bojov - zažila som totiž aj bombardovanie,  
ostreľovanie a pod.

Cestovanie - čím väčšia divočina, tým viac 
ma láka. Nádherná bola cesta pod stanom po 
Afrike. Spali sme priamo v národných parkoch, 
pred divou zverou nás chránil pištoľník, ale aj tak 
sa k nám do tesnej blízkosti dostal medojed či ša-
kal. Fascinovalo ma, keď som si priamo zo stanu 
v noci fotila šakala, bol asi dva metre vzdialený 
a dojedal zvyšky našej večere.

Úžasný a poriadne adrenalínový bol rafting 
na rieke Zambezi.

Cestujem do krajín, v ktorých je niečo zaují-
mavé - ľudia - nejaké zaujímavé kmene, príroda, 
zvieratá, pamiatky. Relax aj napätie poskytuje 
pobyt v divokej prírode medzi zvieratami, napr. 
v Botswane, Tanzánii či v Keni. Ste v dobrom aute, 
pomaly prechádzate cestičkami a zastanete pri 
svorke levov. 

Levy si vás obzrú, vy ich a veziete sa ďalej. 
Pozorovanie zvierat je taký relax, že chvíľami 
zabudnete na fotenie... Úžasné bolo stretnu-
tie so šamanmi pri Bajkalskom jazere v Rusku 

a v Mongolsku. Poznajú miesta so silnom 
energiou a tá naozaj do vás prúdi. Ak sa viete 
otvoriť a prijímať ju. Choroby sa mi zatiaľ vyhý-
bajú - okrem dvoch výškových chorôb v Tibete 
a v Bolívii som nemala žiadny problém. Ale dá-
vam si pozor na to, čo jem a pijem.

S malou skupinkou novinárov som desať ro-
kov lietala na Jadran - Zadar, Split, Dubrovník. 
Tam sme sa vždy nalodili a týždeň sme sa plavili 
na jachte po nádhernom mori.  Pre čitateľov sme 
objavovali nádherné ostrovy, skvelých ľudí a pro-
pagovali krásy ostrovov aj dobrú gastronómiu 
(pripravujem knihu Jadranské perly).

Naposledy - (október - november m. r.) som 
sčasti precestovala Omán a nepokojný Jemen. 
Južnú časť Jemenu sme prešli s nepretržitou  asis-
tenciou polície a armády. Posádky boli ozbrojené, 
nechýbal ťažký guľomet, pancierová päsť, graná-
ty... a boli s nami 24 hod. Totálny adrenalín. Ale 
bez takej ochrany by nás ďalej nepustili

Poznámka predkladateľa: Požehnaný taký život, 
ktorého práca bola koníčkom!

gek



www.staratura.sk Staroturiansky Spravodajca 05/2013  11

Novinky zo ZŠ
Tohtoročná jar zvádzala so zimou veľmi tvr-
dý boj o vládu nad zemou. Nakoniec však 
vyhrala, kopy bieleho snehu, ktorý už aj tak 
nikto nemal rád zmizli a zelené koberce 
trávy vyzdobili nedočkavé jarné kvietky. Ko-
nečne sa ukázalo aj slniečko, ktorého lúče 
akoby vlievali do žíl optimizmus a silu, ktorú 
sme už tak veľmi potrebovali.

Apríl je totiž mesiacom, v ktorom hodnotíme 
prácu za tretí štvrťrok školského roka.  To sa však 
deje až na konci mesiaca. Počas celého mesiaca, 
tak ako inokedy, je v škole rušno. Súťaže, besedy 
a iné aktivity sú samozrejmou súčasťou diania 
v škole.

Začiatok mesiaca sa začal veľmi príjem-
ne, veľkonočnými prázdninami, počas ktorých 
chlapci mohli dievčatá namiesto polievania gu-
ľovať, pretože, ako všetci vieme, napadal sneh.

Hneď v prvý deň po prázdninách sme sa 
zúčastnili na okresnom kole súťaže Rétorická 
Lubina, kde naši žiaci každoročne úspešne re-
prezentujú svoju školu. Nebolo to inak ani ten-
to rok. Noemi Vařáková  zvíťazila v 2. kategórii 
a 26.4. bude súťažiť v Bánovciach nad Bebravou 
v krajskom kole. V apríli sa už tradične koná 
okresné kolo súťaže v prednese poézie a pró-
zy –Podjavorinskej Bzince. Ani tu sa naši žiaci 
nedali zahanbiť. Peter Himler, 2.D sa umiestnil 
na 2. mieste, Sabina Stančíková, 4.B na 2.mieste 
a Simona Žáčková, 6.C na 3. mieste, samozrej-
me, každý v svojej kategórii. V Novom Meste nad 
Váhom nemajú veľkú radosť, keď prídu naše deti 
súťažiť v geografickej olympiáde. Prečo? Odpoveď 
je jednoduchá. Každoročne  získavajú popredné 
miesta. Aj tento rok postúpili do krajského kola 
žiaci, ktorí svoju školu dôstojne reprezentovali. 

Zúčastnilo sa ho 7 žiakov a z toho 4 boli úspeš-
nými riešiteľmi. Sú to Patrik Truhlík, 6.C., Martin 
Mikuš, 6.C., Vladimír Sládek, 9.C, Milan Ušiak, 
9.C.

12. 4. sa naša škola zapojila do celoslovenskej 
akcie, ktorú sme organizovali spolu s knižnicou 
pod názvom Noc s Andersenom. Najlepší čitatelia 
školy si užili veľa zábavy v knižnici, kde im jej pra-
covníčky pripravili krásny program, ale aj v škole, 
kde im zasa pani učiteľky zabezpečili večer plný 
hier a tiež stretnutie s mladou, talentovanou vý-
tvarníčkou a ilustrátorkou – Máriou Nerádovou. 
No a spať v škole sa tiež len tak nepodarí, preto 
aj toto bolo pre účastníkov atraktívne.

12. apríl bol dňom, v ktorom sa v škole udialo 
viac významných udalostí. V Trenčíne sa usku-
točnilo krajské finálové kolo súťaže v cudzích 
jazykoch pod názvom Jazykový kvet. Naše deti 
súťažili v dvoch kategóriách a v obidvoch zví-
ťazili a postúpili do ďalšieho kola. Keďže škola 
nemá dávať deťom iba vedomosti, ale musí ich aj 
vychovávať, viesť ich k tomu, aby z nich vyrástli 
hodnotní a dobrí ľudia, zapájame sa každoročne 
spolu so strednou školou  k celoslovenskej ak-
cii Ligy proti rakovine – Deň narcisov. Aj tento 
rok chodilo po našom meste 5 hliadok, ktorým 
sa podarilo vybrať 1949,32 €. Výška vybraného 
príspevku je dôkazom toho, že dobrí ľudia ešte 
žijú a dokážu myslieť aj na iných, nielen na seba. 
16.4. organizovala SOŠ Stará Turá súťaž tvorivosti 
žiakov ZŠ. O tejto súťaži sa dočítate v samostat-
nom článku.

Aj na Divadelnom festivale pre ZŠ, SŠ a ja-
zykové školy v Nitre sme zožali krásny úspech, 
pretože vo veľkej konkurencii získal divadelný 
krúžok, ktorý hrá v anglickom jazyku,  oce-
nenie poroty za najlepšie vystúpenie, čo je 

najvyššie ocenenie tejto celoslovenskej prehliad-
ky. Aj krajské kolo fyzikálnej olympiády kolo 
pre nás úspešné. V Bánovciach nad Bebravou 
nás reprezentovali Vladimír Sládek, 9.C a Anna 
Schindlerová, 9.B a obidvaja boli úspešnými rie-
šiteľmi a to je veľký úspech! Zo športových akcií 
by som chcela  spomenúť dve. V Čachticiach hrali 
starší žiaci predkolo súťaže Jednota cup. Do ďal-
šieho kola nepostúpili. Zato futbalisti z 1. stupňa, 
ktorí hrali predkolo súťaže Mc Donald´s Cup do 
ďalšieho kola postúpili. Vážení čitatelia, dosiaľ 
som písala takmer výlučne o úspechoch našich 
detí v rôznych súťažiach. Všetci si zaslúžia veľké 
ďakujem za to, ako reprezentovali školu. Sme na 
nich hrdí. Na ich úspechoch majú veľkú zásluhu 
ich učitelia, ktorí ich viedli a neľutovali čas ani 
sily pri ch príprave. Ďakujeme!

Okrem súťaží sme pripravili pre deti mnoho 
iných akcií. Napríklad, žiaci 7. ročníka navštívili 
Nitru, kde sa vybrali do divadla. Videli predsta-
venie Deň v Kocúrkove.

18.4. bolo toto mesto cieľom 104 žiakov, ktorí 
spolu so svojimi učiteľmi navštívili výstavu Mladý 
tvorca a Gardénia. Všetci prišli nadšení, pretože 
okrem zážitku z krásnych exponátov im želalo 
i počasie, a tak mali krásny výlet.

22.4. – Deň Zeme sme 2 hodiny učili podľa 
rozvrhu a potom sme sa vybrali čistiť naše mesto. 
Deti sa rozišli po uliciach Starej Turej, aby vyzbie-
rali papiere a iné smeti, ktorými nezodpovední 
ľudia znečisťujú aj ich životné prostredie. Myslím, 
že to bola veľmi užitočná akcia a možno keby tí 
nezodpovední počuli komentáre detí, čo po nich 
smeti zbierali, aspoň trocha by sa hanbili a mali 
by sa za čo.

Anna Chmurová

Súťaž tvorivosti odhalila mnohé talenty
Stredná odborná škola v Starej Turej a Zá-
kladná škola v Starej Turej majú dlhodobo 
dobré vzťahy a v mnohých smeroch spolu-
pracujú a kooperujú na mnohých projektoch.

V utorok 16. apríla spoločne zorganizova-
li pre žiakov základných škôl súťaž tvorivosti. 
Zúčastnilo sa jej až 6 základných škôl z náš-
ho kraja. Deti si mohli vyskúšať až v štyroch 

kategóriách nielen svoju zručnosť, ale aj krea-
tívnosť a šikovnosť. Súťažilo sa v kategóriách fo-
tografovanie, ručné obrábanie, elektrotechnika 
a práca na počítači. Na ich tvorivú činnosť dohlia-
dali učitelia zo základnej aj strednej školy a pozor-
ne sledovali vývoj ich projektov. Žiaci boli naozaj 
šikovní a pedagógovia mali veľmi ťažkú úlohu, 
vybrať tie najlepšie práce a vyhodnotiť prvé tri 
miesta v každej kategórií. 

V jednotlivých kategóriách sa na 
prvých troch miestach umiestnili:

Fotografovanie: 
1. Kristína Klčová, ZŠ Stará Turá
2. Monika Hučková, ZŠ Stará Turá
3. Lenka Kotulová, ZŠ Stará Turá

Ručné obrábanie:
1. Karol Ondrejka, ZŠ Stará Turá
2. Dominik Srnec, ZŠ Čachtice
3. Martin Mihálik, ZŠ Stará Turá

Elektrotechnika:   
1. Lukáš Gábor, ZŠ Čachtice
2. Štefan Schindler, ZŠ Stará Turá
3. Štefan Kováč, ZŠ Stará Turá

Práca na počítači:
1. Lucia Liptáková, ZŠ Stará Turá
2. Kamil Prokop, ZŠ Tematínska N. Mesto n/V
3. Milan Ušiak, ZŠ Stará Turá

Sme radi, že aj v dnešnom svete plnom tele-
vízie, počítačových hier a herných konzol sa deti 
venujú aj tvorivej činnosti. Svojimi výtvormi na 
tejto súťaži dokázali, že aj napriek moderným vý-
dobytkom techniky je ich zručnosť a kreatívnosť 
stále na veľmi vysokej úrovni.

Lívia Boorová
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Ani keby som chcel... 
...alebo dodatok k dodatku

Z dodatku k histórii DK Javori-
na (Spravodajca č. 3 a 4/ 2013) 
som sa takmer nič nové nedo-
zvedel, všetko som už počul a 
čítal, aj niekoľkokrát a určite 
nie som sám. A bolo by čo ešte 
dodávať aj na dvojstranu, ale, 
úprimne povediac, kto už by bol 
na to zvedavý, možno niekoľko 
muzikantov a ešte menej stálych 
čitateľov.

Jediná novinka bolo pre 
mňa stanovenie vinníka za zá-
nik Staroturanskej kapely. Autor 
ho po 17-ich (!!!) rokoch našiel! 
(„V roku 1996 Staroturanská 
kapela zanecháva svoju bohatú 
hudobnú činnosť a zaniká vďa-
ka bývalému riaditeľovi Domu 
kultúry“ )

Hoci mi pisateľ za to vyslovil 
vďaku, určite to tak nemyslel... 
Ale aj tak sa patrične zviditeľ-
nil a určite zaujal. Ono to bolo 
trocha inak, vlastne úplne inak. 
A nielen toto.

Funkciu riaditeľa DK 
Javorina som ukončil k 31. 12. 
1994 a tak som ju nemohol „zru-
šiť“ ani keby som chcel. (Žiadne 
kroky v tomto nepodniklo ani 
nové vedenie DKJ). Bol som 
radový člen kapely, ako väčšina 
ostatných. Celý kolektív vtedy 
akceptoval návrh na ukončenie 
činnosti, avšak ja som si takýto 
návrh ani nevymyslel, ani nikdy 
nevyslovil. Sme už raz takí – za-
búdame. Niektorí radi, niekto-
rí rýchle a aj tí, čo si pamätajú, 

žiaľ, odchádzajú. Alebo bolo tre-
ba nájsť (vyrobiť) vinníka, veď 
v celej muzikantskej histórii sú 
opísané samé úspechy a záslu-
hy. Jedinou a tou najčiernejšou 
ovcou som zostal ja!

Akoby som to bol predví-
dal a v tej dobe som popísal 
celú situáciu (genézu), dal   „na 
papier“ a zaslal riaditeľke DK 
Javorina a umeleckému vedúce-
mu kapely! 

Kolektív v býv. kaviarni DK 
Javorina  premenil posledné 
spoločné peniaze za trocha jed-
la a pitia, pridal dobrú náladu, 
zopár piesní, spoločné foto, vý-
mena telefónov, adries a členovia 
sa rozlúčili... Samozrejme, nikto 
nevyskakoval od radosti, ale tiež 
to bolo bez smútočných kytíc 
a chorálov. Každý to  zobral  ako 
fakt, pretože nikto z celého ko-
lektívu, včítane pisateľa dodatku 
(bol členom kapely), nevyslovil 
jediný relevantný, realizovateľný 
návrh na zachovanie činnosti.

Možno na doplnenie: kape-
la nahrala LP platňu, sama si 
zabezpečovala svojich hostí, ako 
aj oblečenie a podobne. Áno, ale 
vždy bol ešte niekto, kto to za-
platil. Platňu Chirana, k. p., Stará 
Turá a  ostatné (i nemenované) 
zdriaďovateľ - DK Javorina. Tak 
to bolo normálne, prirodzené, 
všetko vopred dohodnuté a tak 
to fungovalo aj u ostatných záuj-
mových kolektívov.

Ján Mikláš 

Odborárske okienko
Prešiel už ďalší rok, ktorý bol 
pre našu odborársku organizá-
ciu ZZO OZ KOVO pri CHIRA-
NA-PREMA Stará Turá trošku 
iný. Okrem hlavnej činnosti 
- vyjednávania Kolektívnych 
zmlúv alebo Protokolárnych 
zmien Kolektívnej zmluvy, pra-
covno-právneho poradenstva - 
chceme našim členom spríjem-
niť aj oddych organizovaním 
zájazdov, rekreácií atď.

Rok 2012 sa líšil od pred-
chádzajúcich rokov tým, že 
sa  v našej organizácii v me-
siacoch september - október 
2012 uskutočnili voľby funk-
cionárov. Do funkcie predsedu 
ZZO OZ KOVO bol opätovne 
zvolený p. STÍSKAL  Ján, zme-
ny boli aj na úrovni niektorých 
funkcionárov v jednotlivých 
Závodných výboroch. Celkom 
ZZO OZ KOVO združu-
je 8 Závodných výborov - 
z organizácií pri CHIRANA 
Medical, a. s. a CHIRAGAL, 
s. r. o., CHIRANA T.Injecta, 
a. s., SENSUS  Slovensko, a. s., 
ELSTER, s. r. o., CHIRANA-
PREMA Energetika, s. r. o., 
SBDO, Stredná odborná škola 
a PREMATLAK, a. s. Podstatná 
zmena sa uskutočnila zlúčením 
ZV OZ KOVO 2/4 a 2/6 pri 
CHIRANA T. Injecta, a. s., kto-
ré sa zlúčili do jedného ZV č. 2.

Popritom nezabúdame ani 
na našich členov – dôchodcov. 
Tento rok – po vlaňajšej pre-
stávke, budeme organizovať 

v septembri STRETNUTIE 
DÔCHODCOV, presný termín 
ešte nie je určený. 

Tradičné je už organizo-
vanie zájazdov – v r. 2012 sme 
boli na poznávacom zájazde na 
trase LEVICE – BRHLOVCE 
– PUKANEC a tiež na zájaz-
de v termálnom kúpalisku 
VINCOV  LES.

ZZO OZ KOVO pri 
CHIRANA-PREMA Stará Turá 
aj tento rok organizuje pre svo-
jich  členov – dôchodcov jed-
nodňové zájazdy v termínoch: 

12.6.2013 (streda)
poznávací zájazd – Stará 
Turá, Terchová - múzeum, 
Vychylovka –   múzeum ky-
suckej dediny – Stará Bystrica 
(prvý SLOVENSKÝ ORLOJ)  – 
Kysucké Nové Mesto 

10.7.2013     (streda)
termálne kúpalisko VEĽKÝ  
MEDER

Zmena trasy v oboch prí-
padoch v prípade nutnosti 
a okolností vyhradená.

ODCHOD  AUTOBUSU  
na obidva zájazdy je o 7.00 hod.  
spred administratívnej budovy 
CHIRANY.  P O P L A T O K  
na každý zájazd je 2,00 € + 
každý účastník si zaplatí vstu-
penky do múzeí. Podmienkou 
účasti na zájazdoch je zaplate-
nie členského príspevku na rok 
2013.

V. Chachulová 

2. narodeniny MC Žabka
Tak ako dieťatko začína svoje 
krôčiky robiť opatrne, aj naše 
batoliatko Žabka za svoj druhý 
rok urobilo veľa krôčikov ku svoj-
mu napredovaniu. Počas roka 
Materské centrum (MC) otvo-
rilo svoje brány 135 dní, počas 
ktorých nás navštívilo 622 detí.

Plávali sme s Kapitánom 
Kotvičkom a hľadali skutočné 
šťastie, maminy našli za pár "eu-
ričiek" veľa potrebných vecí pre 
svoje ratolesti na dvoch burzách 
oblečenia, obuvi a potrieb pre 
deti. Pridali sme aj novú burzu 
- kníh a hračiek, ktorá sa ukáza-
la ako veľmi žiadaná, preto bude 
bývať takisto dvakrát do roka.

Deti v decembri privítali 

Mikuláša, ktorý ich obdaroval 
balíčkami s dobrotami.

Nesmieme zabudnúť aj na 
odborné prednášky s pediat-
ričkou MUDr. Oľgou Krč-
Turbovou, s Ing. Mariánom 
Fillom ohľadom očkovania a iné 
vzdelávacie stretnutia.

V januári sa konal pre ma-
lých aj veľkých Deň otvorených 
dverí. Bábkové divadielko hltali 
detičky s otvorenými ústami a so 
Spievankou si zaspievali obľúbe-
né detské pesničky.

Do tretieho roku MC vstu-
puje s novou štatutárnou zá-
stupkyňou Daškou Lukáčovou. 
Týmto ďakujeme Veronike 
Dingovej, za jej doterajšie za-
stupovanie MC-čka v úradných 

záležitostiach a vybavovačkách. 
Tiež veľká vďaka patrí mestské-
mu zastupiteľstvu za poskytnu-
tie dotácie, bez ktorej by nebolo 
možné uhrádzať náklady spoje-
né s fungovaním MC. Nemenej 
veľká vďaka patrí všetkým 
sponzorom, priaznivcom, tiež 
ochotným maminkám, no naj-
mä tým najmenším, bez ktorých 
by naša Žabka ani neexistovala. 
Ich smiech, radosť v očkách nám 
dávajú energiu a dôvod fungovať 
ďalej a neustále vymýšľať pre ne 
nové a nové aktivity.

Materské centrá sú na 
Slovensku neziskové organizá-
cie, ktoré fungujú na báze dobro-
voľnosti a o to nás viac teší, že sa 
náš tím rozrástol o ďalšie členky 

a sympatizantky. Radi privítame 
aj ďalšie (nielen) maminky, ktoré 
rozšíria naše kruhy. Ako sa ho-
vorí - viac hláv, viac rozumu.

Do tretieho roku želajme 
Žabke viac a viac detských náv-
števníkov a skvelých tvorivých 
nápadov!

Adela Maláriková 
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a. polčanovi  
k jubileu 

Človek môže veľa vecí zastaviť, pre-
rušiť alebo inak „podliezť latku“, len 
čas, ktorý nám pred zrakom plynie ako 
rieka nášho života, nedokážeme nijako 
oklamať. Nevieme síce kde sa stále be-
rie, a predsa sa stále, akoby nový, míňa 
deň za dňom, rok za rokom, a nám nezo-
stáva nič iné len sa s touto neúprosnou, 
ale spravodlivou skutočnosťou zmieriť. 
Tento reálny fakt si však môžeme prikráš-
liť občasným vlastným pozastavením, aby 
sme si uvedomili určitý väčší, alebo menší 
medzník vo svojom živote. 

V týchto dňoch jeden z takýchto 
medzníkov prežívame spolu s naším 
jubilujúcim, ale nestarnúcim osemde-
siatnikom Antonom Polčanom. Naša 
spomienka na neho je o to hrejivejšia, že 
je jeden z mála nestorov dychovej hud-
by v Starej Turej, a tých „nepatrných“ 
osemdesiat rokov mu neveľmi ubralo na 
optimizme a chuti stále niečo užitočné 
pre hudobný život a vôbec kultúrne dia-
nie v našom meste urobiť. Stál pri zro-
de Mládežníckej dychovky vo vtedajších 
Považských strojárňach (Prema, Chirana) 
v roku 1948, keď si tunajší závod začal 
vychovávať vlastných odborníkov ako je-
den z 35 nových učňov. Bol nielen aktív-
nym muzikantom vo Veľkom dychovom 
orchestri Domu Kultúry Javorina až do 
nedávnych rokov, ale aj významným or-
ganizátorom pri zabezpečovaní účinko-
vania orchestra na domácich kultúrnych 
podujatiach – krajské, celoštátne súťaže, 
účinkovanie v Československom rozhla-
se, televízii, a tiež vystúpeniach v oko-
litých krajinách. Po utvorení malého 
dychového súboru Staroturanská kapela, 
účinkoval v nej od sedemdesiatych rokov 
tiež ako organizátor, scenárista a režisér 
mnohých vlastných programov, ktoré sa 
časom stali tradíciou v hudobnom živote 
nášho mesta: vianočné, predprvomájove 
programy, pochovávanie basy a podobne. 
Je autorom kroniky a neúnavným zbera-
teľom archívnych dokumentov (zvuko-
vých, obrazových) o doterajšom živote 
súboru.

Sme úprimne presvedčení, že toto 
jubileum, aj keď je akokoľvek okrúhle, 
Ti Tonko náš, neuberie nič  na Tvojom 
neutíchajúcom eláne, k čomu Ti čo naj-
srdečnejšie blahoželáme a prajeme veľa 
pevného zdravia a radosti zo života v kru-
hu svojich najbližších. 

Za kolektív Dychového orchestra 
DK Javorina Jordán Fabuš.

K blahoželaniu ku krásnemu jubileu sa pridáva 
i redakcia Staroturianskeho spravodajcu.

Aktivity žiakov 4.A 
V marci je Deň vody. Aj my , žiaci 4. 

A sme si pripomenuli túto vzácnu tekutinu, 
rozprávali sme sa o nej, maľovali ju. Naše 
práce sme zaniesli do spoločnosti Prevak, 
s. r. o.. A pracovníci Prevaku si ocenili naše 
výtvory a každé dieťa dostalo USB kľúč. 
Ďakujeme. 

4. ročník našej školy pod vedením p. uči-
teliek Kovárovej, Vrkočovej a Majtánovej sa 
učil o tradíciách nášho kraja netradične. 
Navštívili sme Gazdovský dvor v Turej Lúke. 
Tu sme farbili varené vajíčka, voskom skráš-
ľovali kraslice, obliekli Morenu, zahnali sme 
zimu, plietli korbáče a priniesli letečko. Na 
záver sme vyšibali gazdinku, dostali vajíčka, 
lekvárový chlebík, bylinkový čaj. Bolo nám 

úžasne. 4. A mala tiež netradičnú hudobnú 
výchovu. Hľadali sme superstar. Zapájame sa 
aj do rôznych súťaží v časopise Maxík. 

tr. uč. Kovárová

Heš, morena, heš, do potoka bež!
Morena bola staroslovanská bohyňa 

zimy a smrti. Je zosobnená zimou, na jar 
končí jej vláda. Avšak nie je možné pova-
žovať ju len za bohyňu smrti alebo za akú-
si ohyzdnú starenu. Je vraj veľmi krásna. 
Tradičným rituálom praktikovaným aj dnes 
je vynášanie Moreny a jej upálenie a uto-
penie. Najčastejšie sa hádže z mosta alebo 
zo skaly. Jeden z najarchaickejších zvykov, 
ktorý sa zachoval do dnešných čias. Koná sa 
koncom zimy a vyjadruje túžbu ľudí skon-
covať s chladným počasím a privolať teplé 
lúče slnka.

Práve túžba po peknom počasí, prvý  jar-
ný deň plný usmievavého slniečka vyvolal 
i nás, deti materskej školy von s cieľom skon-
covať so zimou a privítať jar. V materskej 
škole sme spolu s pani učiteľkami zhotovili 
Morenu – slamenú pannu oblečenú do kroja 
z krepového papiera, naučili sa množstvo 
prekáračiek, rečňovaniek a ľudových pies-
ní spojených s rituálom vynášania Moreny. 
Prišiel deň, na ktorý sme sa všetci tak veľmi 
tešili, zhromaždili sme sa pred materskou 
školou, zaspievali, zarecitovali a pobrali sa 
na most, odkiaľ sme chceli Morenu hodiť do 
potoka. Obsadili sme celý most a plný nad-
šenia a elánu sme opäť  recitovali, spievali, 
tancovali, lúčili sa so zimou. Nakoniec sme 
Morenu zapálili a slovami „Heš, Morena, 
heš, do potoka bež!“ sme ju hodili do poto-
ka, zamávali jej so slovami, že chceme už iba 
teplé slniečko a rozlúčili sa. Celý ceremoniál 
sa zapáčil i ľuďom zhromaždeným okolo nás 
a obdarili nás potleskom. My, deti sme do-
stali  sladkú odmenu, čo nás najviac potešilo 
a plní dojmov sme sa vrátili do materskej 
školy.  Iveta Rzavská , MŠ Hurbanova 142

spoznáme mikrosvet 
v makrosvete

V rámci grantovej výzvy „Tajomstvá la-
báku“ predložila naša základná škola pro-
jekt zameraný na spoznávanie mikrosveta 
v makrosvete na predmetoch biológia, geo-
grafia, chémia a fyzika. Vďaka projektu môžu 
žiaci našej školy objavovať zázraky prírody, 
získavať vedomosti a prax reálnymi mera-
niami, či analýzou. Následnou prezentáciou 
zistení, ruka v ruke so zavedením najmo-
dernejších foriem a metód vyučovania, 
budú žiaci aktívne zapojení do osvojovania 

preberaného učiva využívaním interaktívnej 
tabule, vizualizéra (prístroj na 3D zobraze-
nie predmetov) a digitálneho mikroskopu 
s kamerou.

Nadácia Volkswagen podporila projekt 
sumou 2000 eur, zvyšná suma bola čerpa-
ná z prostriedkov rodičovského združe-
nia. Projekt pre školu vypracovala RNDr. 
Marianna Lukáčová.

Základná škola Stará Turá
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KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV STARÁ TURÁ
v spolupráci s mestským úradom Stará Turá Vás pozýva na diaľkový pochod 
na 10 - 20 - 30 - 50 km na počesť 68. výročia oslobodenia a 69. výročia SNP

PODJAVORINSKÁ 
PÄŤDESIATKA
38. ročník – 11. 5. 2013

POCHOD JE ZARADENÝ DO KALENDÁRA IVV

TRASY
p1 - 10 km - Stará Turá, Dubník, Stará Turá
p2 – 20 km - Stará Turá, V. Javorina, Stará Turá
p3 – 30 km - Stará Turá,, V. Javorina, Dibrovov pomník, Nárcie, Stará Turá
p4 – 50 km - Stará Turá, Višňové, Hrušové, Lubina, Roh, Cetuna, V. Javorina, 
Dibrovov pomník, Nárcie, Stará Turá
pre horské bicykle:
C1 – 67 km - Stará Turá - V. Javorina - Kamenná búda - Javorník - Hrubá 
Vrbka - Kuželov - Poľana - Myjava - Poriadie - Stará Turá

PREZENTÁCIA
Na všetky trasy pred mestským úradom 
6.45 – 7.30 h na trasu p4 – 50 km
6.45 – 8.30 h zvyšné trasy

CIEĽ všetkých trás je na štadióne v Šport-Penzión do 17.00 h

ŠTARTOVNÉ
p1 – p5 dospelí - 1,- EUR. Mládež do 15 rokov a členovia KST (platný 
preukaz) – 0,5 EUR
C1 – 1,- EUR.
Prosíme, prineste si drobné

OBČERSTVENIE
Z vlastných zásob
Pohostinské občerstvenie - Stará Turá, Lubina, Cetuna, V. Javorina.
Usporiadateľ podáva občerstvenie na V. Javorine, v Nárcí a v cieli.

TRASA POCHODU
Pochoduje sa po cestách vyznačených turistickými značkami a vlastným 
značením v oblasti Bielych Karpát. Trasy sú turisticky príťažlivé, na 10 km 
vhodné pre rodiny s deťmi. Po absolvovaní trasy bude udelený pamätný list. 
Oblasť pochodu je v turistickej mape: 
Mapa č. 107 Biele Karpaty – Trenčín M 1:50 000

UPOZORNENIE
Každý účastník ide na vlastnú zodpovednosť. Trasy prechádzajú aj po hranici, 
preto je nutný platný občiansky preukaz a odporúčame Európsky preukaz 
zdravotného poistenia (EPZP).

POZNÁMKA
V cieli po pochode je možné 
sa zregenerovať na plavárni. www.kstst.sk

Maturanti SOŠ Stará 
Turá v parlamente

V rámci prípravy na život po 
skončení strednej školy navštívili 
študenti maturitného ročníka zo 
Strednej odbornej školy v Starej 
Turej, dňa 20.3.2013,  rokova-
nie najvyššieho zákonodarného 
zboru.  Päťdesiat maturantov, na 
čele s riaditeľom školy pánom 
Milanom Duroškom, profesor-
kou Helenou Fitzelovou a organi-
zátormi  Marianom Mesiarikom 
a Vilamom Solovičom, prijali 
poslanci NR SR Jaroslav Baška 
a Dušan Bublavý. 

Po prehliadke budovy NR 
SR so zaujímavým výkladom sa 
uskutočnila beseda študentov 
s poslancami. Poslanci informo-
vali o fungovaní zákonodarné-
ho zboru, o jeho spôsobe práce 
a aktuálnych problémoch, ktoré 
poslanci riešia.  Riaditeľ školy 
pán Duroška zasa informoval 
o problémoch školy, o učebných 
odboroch a výsledkoch, ktoré 
škola dosahuje. V priateľskej 
debate sa hovorilo o možnos-
tiach študentov na trhu práce, 
o možnostiach ďalšieho štúdia, 

ale aj o problémoch, ktoré absol-
ventov v reálnom živote čakajú. 
Poslanec J. Baška vyzval študen-
tov, aby dôsledne využili aj svoje 
volebné právo, ktoré nadobudli 
dosiahnutím plnoletosti.

Takmer hodinová priama 
účasť na rokovaní zákonodar-
cov bola pre všetkých prítom-
ných zážitkom.

Po krátkej prehliadke 
Bratislavy a zastávke v centre 
Eurovea nasledovala cesta do-
mov. Aj  čas strávený v autobuse 
maturanti efektívne využili na to, 
aby sa oboznámili s povinnosťa-
mi, ktoré ich čakajú po skončené 
školy, o možnostiach získať za-
mestnanie, o povinnostiach voči 
úradu práce a iným inštitúciám, 
ale aj možnostiach využitia po-
moci štátu pri hľadaní prvého 
zamestnania. O týchto zaujíma-
vých a pre študentov dôležitých 
veciach informoval hlavný orga-
nizátor akcie Marian Mesiarik, 
vedúci Mestského klubu SMER-
SD v Starej Turej.

M. Mesiarik
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Z rokovania SAČW 
a KTVŠ FHU UMB
Vo štvrtok 11. apríla 2013 

Slovenská Asociácia Čínskeho 
Wushu uskutočnila rokova-
nia s predstaviteľmi Univerzity 
Mateja Bella v Banskej Bystrici. 
Rokovania sa týkali spolupráce 
športu Wushu s Univerzitou vo 
vzdelávaní športovcov, trénerov, 
rozhodcov v športe Wushu. Za 
Univerzitu Mateja Bella sa toh-
to rokovania zúčastnili zástup-
covia Fakulty humanitných vied, 
Katedry telesnej výchovy a špor-
tu, Prodekan fakulty pre peda-
gogickú činnosť prof. PaedDr. 
Ivan Čillík CSc. a jeho asistenti  
PhDr. Bc. Miroslav Sližík PhD. 
a PaedDr. Peter Zbiňovský 

PhD. Za Slovenskú Asociáciu 
Čínskeho Wushu sa rokovania 
zúčastnili predseda Juraj Durec 
a generálny sekretár a manažér 
Eugen Császár. Na rokovaniach 
sme sa dohodli, že UMB bude 
robiť športu Wushu garanta 
v oblasti teoretického vzdeláva-
nia. Za šport Wushu chcem po-
ďakovať predstaviteľom KTVŠ 
FHU UMB za pomoc pri vzdelá-
vaní v športe Wushu, ich pocho-
penie našej problematiky v tejto 
oblasti a vytvorenie priateľského 
prostredia pri rokovaní.

Za šport Wushu Eugen Császár, 
generálny sekretár a manažér 

Slovenskej Asociácie Čínskeho Wushu 

Majstrovstvá Slovenska vo wushu 2013
Slovenská asociácia čínskeho wushu 

a jej člen Wushu centrum Stará Turá zor-
ganizovali v Starej Turej v sobotu 16. marca 
už druhý ročník Majstrovstiev Slovenska vo 
wushu. 

Súťaže v telocvični Základnej školy na 
Hurbanovej ulici sa zúčastnilo 51 súťažiacich 
z deviatich klubov v pätnástich kategóriách. 
Hodnotili 4 rozhodcovia zo štyroch klubov.

Na Majstrovstvách sa súťažilo v rôznych 
kategóriách: cvičili sa zostavy bez a so zbra-
ňou, prebiehali zápasy sanda, kde sú povole-
né údery, kopy a hody a tuishou, čo je zápas 
kde sa môžu používať len techniky hodov, 
bez úderov a kopov. 

Domáci staroturiansky klub bol vo veľ-
kej konkurencii klubov úspešný a získal 7 
medailí, štyri zlaté, jednu striebornú a dve 
bronzové.

Víťazom a celému Wushu centrum Stará 
Turá gratulujeme k úspechom! Lívia Boorová

volejbalový turnaj v novom meste nad váhom
Dňa 12. apríla 2012 sa 

v Novom Meste nad Váhom na 
ZŠ Tematínska konal volejbalo-
vý turnaj zmiešaných družstiev. 
Atmosféra na turnaji bola výbor-
ná, vďaka srdečnému privítaniu 
riaditeľky ZŠ Mgr. Lobíkovej, or-
ganizátorke turnaja Mgr. Gabike 
Plškovej a všetkých účastníkov 
turnaja. V priateľskej atmosfére 
a pri pekných volejbalových 
výkonoch sme sa v neskorých 

večerných hodinách dopracovali 
ku konečnému výsledku.

Teší nás, že i keď sme hrali 
len piati, dotiahli sme turnaj do 
víťazného konca. Poďakovanie 
patrí mojím spoluhráčom 
Karolínke, Jurajovi, Tomášovi 
a Riškovi za peknú hru.

Mgr. Elena Čierniková

Konečné poradie
1. ZŠ Stará Turá
2.  ZŠ Čachtice 

a Uherský Brod
3. Julbo Nové Mesto n/V
4.  ZŠ Tematínska 

Nové Mesto n/V
5. ZŠ Podolie
6. MŠ a ZŠ Pobedím

Z Wushu centra stará turá získali medaile:
1. miesto

Erik Nedorost (dvakrát)
Simona Holotová

Juraj Kišš

2. miesto
Inka Kiššová

3. miesto
Petra Sadloňová

Juraj Maťko

Účastníci rokovania SAČW s KTVŠ FHU UMB
zľava asistent, PhDr. Bc. Miroslav Sližík PhD., predseda SAČW Juraj Durec,  
generálny sekretár a manažér SAČW Eugen Császár, prodekan KTVŠ FHU 
UMB prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc., asistent, PaedDr. Peter Zbiňovský PhD.
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Školské majstrovstvá 
Slovenskej republiky 

v streľbe
Žiaci našej Základnej školy 

v Starej Turej, družstvo mladších 
a starších žiakov sa prebojova-
lo na Majstrovstvá Slovenska 
v streľbe zo vzduchových pušiek, 
ktoré sa uskutočnili v Košiciach 
5. apríla 2013. Najlepšie výsled-
ky dosiahli žiaci Lukáš Andel  
a Kristína Klčová, kde obsadili 
8. a 10. miesto.

Ďakujeme touto cestou 

p. Ing. Miroslavovi Nerádovi 
za poskytnutie mikrobusu 
a p. Redajovi za bezpečnú pre-
pravu našej výpravy.

Pedagogický dozor zabez-
pečovala p.  Milatová Ľubica 
a tréner športovej streľbe Peter 
Milata.

Peter Milata
Redakcia blahoželá našim 

strelcom k úžasným úspechom!
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