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

Bezohľadnosť na kolesách
Už niekoľko mesiacov má CVČ nového 
suseda - poštu. Veľmi sa tomu tešíme 
a rátame výhody, ktoré nám z toho vy-
plývajú: technické služby nám upravili 
areál, naše plagáty a letáky sú na očiach 
stovkám našich spoluobčanov, rodičia, 
ktorí k nám vodia deti, si vybavia poš-
tové povinnosti, poštové služby máme 
na dosah ruky. Dá sa povedať – samé 
pozitíva. A predsa ... Vzhľadom k tomu, 
že na novom mieste pošty nie je dosta-
točne doriešené parkovisko a pohyb au-
tami, vodiči začali špekulovať, ako túto 
situáciu vyriešiť. A vyriešili. „Veď sa dá 
kráááásne prejsť po chodníku okolo bu-
dovy CVČ. Chodník je dostatočne širo-
ký a tých pár ľudí, čo sa mi dostane do 

cesty?? Maličkosť. Zatrúbim, prípadne 
zrazím.“ Po viacerých sťažnostiach ro-
dičov a osobnej účasti pri niekoľkých 
nebezpečných situáciách, sme  popro-
sili mestskú políciu a technické služby, 
aby na chodník umiestnili značku zá-
kaz vjazdu. Je síce pravda, že sme tro-
chu obmedzili chodcov a predovšetkým 
mamičky s kočíkmi, ktorí museli tento 
zákaz obchádzať, no tento problém si 
vyriešili sami chodci: zátarasu posunu-
li trochu do trávy a spravili si dostatok 
miesta na priechod. Zdalo sa byť všetko 
v poriadku až do chvíle, kedy toto začali 
robiť i vodiči áut. Takmer každý deň sme 
posúvali zátarasu so zákazom vjazdu tak, 
aby nemohli autá prejsť a takmer kaž-

dý deň bola zátarasa odsunutá. Každý 
deň sme rátali, koľko centimetrov nám 
ubudlo z  chodníka, ktorý autá začali 
v krajniciach štiepiť a tým ničiť. Sledovali 
sme, ako sa náš upravený trávnatý areál 
mení po daždi na „tankodrom“, pretože 
niektorí vodiči sa netrafili na chodník 
a začali využívať i iné plochy. A hlavne 
... každý deň sme tŕpli a doteraz tŕpneme, 
že sa niečo stane. Deťom sa totiž dá vy-
svetliť, že sa treba pozrieť vpravo a vľavo, 
kým vchádzajú na cestu, no ťažko im bu-
deme vysvetľovať, že to isté je treba uro-
biť, keď sa rozhodnú vkročiť na chodník.

Věra Tepličková, CVČ Stará Turá 
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koncert EVY a VAŠKA
6. november, DK Javorina

Otvorenie expozície sestier Royových
16. november, Domov bielych hláv

Štyria na kanape, div. predstavenie
6. december, DK Javorina
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Národná transfúzna 
služba SR organizuje 
odber krvi
11. novembra 2013 
od 8.00 do 10.00 hod. 
v Dome kultúry 
Javorina Stará Turá.

Voľby do VÚC podľa volebných okrskov 9. november 2013
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4. časť sociálneho sprievodcu 
RODINA SO ZDRAVOTNE ZNEVÝHODNENÝM ČLENOM ALEBO SENIOROM

StAROBNý dôchOdOK 
• Ak ste dovŕšili dôchodkový vek, môžete požiadať o starobný dôchodok. 
Starobný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa poskytuje zo starobného 
poistenia a jeho účelom je zabezpečiť poistencovi príjem v starobe. Žiadosť 
o priznanie starobného dôchodku Vám spíše pobočka sociálnej poisťovne 
príslušná podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.

Podmienkou vzniku nároku na starobný dôchodok je, že ste boli 
najmenej 15 rokov dôchodkovo poistený a dovŕšili ste dôchodkový vek, 
ktorý je 62 rokov veku jednotne u mužov aj žien. Tento dôchodkový vek 
sa však začne uplatňovať až u mužov narodených po 1.1.1946 a u žien 
narodených po 1.1.1962. 

U mužov a žien narodených pred uvedeným dátumom sa pôvodný 
dôchodkový vek (60, 57, 56, 55, 54, 53 rokov) predlžuje o stanovený počet 
kalendárnych mesiacov v závislosti od toho, v ktorom kalendárnom roku 
osoba dosiahne pôvodný dôchodkový vek. 

• Ak z  nejakých dôvodov chcete ísť do dôchodku skôr ako dovŕšite 
dôchodkový vek, môžete požiadať o  predčasný starobný dôchodok. 
Predčasný starobný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa poskytuje zo 
starobného poistenia a jej účelom je zabezpečiť poistencovi príjem v starobe. 

Nárok na predčasný starobný dôchodok vzniká, ak vám chýbajú najviac 
dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku, boli ste najmenej 15 rokov 
dôchodkovo poistený a suma predčasného starobného dôchodku ku dňu, od 
ktorého ste  požiadali o jeho priznanie, je vyššia ako 1,2-násobok životného 
minima pre plnoletú fyzickú osobu.  

Avšak vypočítaná plná suma dôchodku sa znižuje o 0,5 % za každých 
začatých 30 dní, ktoré chýbajú do riadneho odchodu do dôchodku (za 365 
dní sa suma dôchodku zníži o 6,5 %). Občanovi, ktorému bol priznaný 
predčasný starobný dôchodok, už nevznikne nárok na starobný dôchodok. 
Jeho predčasný starobný dôchodok sa odo dňa dovŕšenia dôchodkového 
veku považuje za starobný dôchodok.
Ú Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 

• Ak máte starobný dôchodok veľmi nízky, môžete požiadať úrad práce, 
sociálnych vecí a rodiny, oddelenie pomoci v hmotnej núdzi o posúdenie, 
či máte nárok na dávku a príspevky v hmotnej núdzi. 

Podrobnejšie informácie o starobnom a predčasnom dôchodku poskytuje:
Sociálna poisťovňa, Vysunuté pracovisko Nové Mesto n./V. , Hviezdoslavova ul. č. 36 (Dom štátnej správy)
 032/743 3268, 771 8160 – odbor dôchodkového  poistenia  www.socpoist.sk

SOciálNE SlužBY  
Každý občan, mladý či starší, ak pre svoj nepriaznivý zdravotný stav alebo 
zdravotné postihnutie nie je schopný postarať sa sám o seba a potrebuje 
pomoc inej osoby, má právo na pomoc. Niekomu stačí pomôcť menej, iný 
potrebuje trvalú odbornú starostlivosť. V prvom rade má pomáhať rodina, 
ak je v dostupnej vzdialenosti a keď môže. Keď nie je rodina a nestačí ani 
pomoc priateľov či susedov, pomôže občanovi obec, samosprávny kraj 
alebo štát. Sociálne služby sú jednou z foriem sociálnej pomoci pre ľudí 
v nepriaznivej sociálnej situácii.
Z hľadiska cieľovej skupiny, ktorej sú poskytované sa delia na:
• sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na 

uspokojovanie základných životných potrieb (ide najmä o sociálne služby 
pre ľudí bez domova),

• sociálne služby na podporu rodiny s  deťmi (napr. na zosúladenie 
rodinného a pracovného života alebo zabezpečenie dočasnej starostlivosti 
o deti),

• sociálne služby pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a osoby 
v dôchodkovom veku (prevažne služby pre osoby odkázané na pomoc 
inej fyzickej osoby a pre starších ľudí),

• sociálne služby s  použitím telekomunikačných technológii (krízová 
pomoc, monitorovanie a signalizácia potreby pomoci),

• podporné služby (odľahčovacia služba, služba v  stredisku osobnej 
hygieny, v práčovni...).

Postup pri vybavovaní sociálnej služby
V prípade ak chcete požiadať o sociálnu službu, prvým krokom je podanie 

žiadosti o posúdenie odkázanosti na konkrétnu službu a  jej prílohou 
je lekársky nález. Žiadosť musíte podať na úrad, ktorý sociálnu službu 
poskytuje alebo zabezpečuje. Na základe tejto žiadosti bude vykonané 
sociálne zisťovanie u žiadateľa a vypracovaný lekársky a sociálny posudok. 
Následne vám bude vydaný posudok a  rozhodnutie o  odkázanosti na 
požadovanú službu, v  ktorej bude určený stupeň vašej odkázanosti 
v rozsahu  I. -  VI.
Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu 
službu, môžete podať žiadosť o uzatvorenie zmluvy na poskytovanie 
služby, prílohou ktorej je doklad o  príjme a  ďalšie doklady uvedené 
v žiadosti.
Ú Zákon č. 448/2008  Z. z. o sociálnych službách 

Obec poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby 
v nocľahárni, nízkoprahovom dennom centre, v zariadení pre seniorov, 
zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, opatrovateľskej služby, 
prepravnej služby, odľahčovacej služby, pomoc pri osobnej starostlivosti 
o dieťa, denné centrum a základné sociálne poradenstvo. 
Vyšší územný celok (VUC) zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby 
v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení, v útulku, domove 
na pol ceste, zariadení núdzového bývania, zariadení dočasnej starostlivosti 
o  deti, zariadení podporovaného bývania, v  rehabilitačnom stredisku, 
v integračnom centre. 
Mesto Stará Turá poskytuje občanom opatrovateľskú službu v domácnosti 
klienta, sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby, odľahčovaciu 
službu a  donášku stravy v  zmysle všeobecne záväzného nariadenia č. 
12/2012. Okrem toho poskytuje podporné služby v Dennom centre seniorov 
(klub dôchodcov) a základné sociálne poradenstvo o možnostiach riešenia 
sociálnej a hmotnej núdze a formách sociálnej pomoci.
Ú Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Stará Turá č. 12/2012 

Podrobnejšie informácie o invalidnom dôchodku poskytuje:
Mestský úrad Stará Turá, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá 
 032/746 1645, 746 1646  – oddelenie sociálnych vecí   www.staratura.sk

Trenčiansky samosprávny kraj (VUC), K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
 032/6555 551, - 561, - 562, -563  – oddelenie sociálnych služieb  www.tsk.sk

Ďalší poskytovatelia sociálnych služieb v meste Stará Turá:

Zariadenie pre seniorov a  Domov sociálnych služieb Domicile n.o. 
Papraď, Stará Turá
poskytuje celoročné služby pobytovou formou: ubytovanie, stravovanie, 
pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, ošetrovateľskú starostlivosť, upratovanie, 
záujmovú činnosť, pracovnú terapiu.
Adresa: Papraď 1595, Stará Turá  032/776 2132, 0905/214 744

SLUHA o.z. Stará Turá 
poskytuje terénne služby seniorom, deťom a  mládeži: zapožičiavanie 
antidekubitných matracov, kultúrne a osvetové podujatia.
Sídlo: Hlubockého 319/6, Stará Turá  0907/293 295,  0905/269 298

Švajčiarska MISIA VIERY, n.o. Stará Turá 
poskytuje terénne, ambulantné a pobytové služby pre deti, mládež, rodinu: 
vzdelávanie a  výchova mládeže, materiálna, sociálna a  humanitárna 
starostlivosť a pomoc.
Sídlo: Súš 2481, Stará Turá  032/776 3043, 0908/701 449

Katolícka jednota, slovenská pobočka Stará Turá
poskytuje terénne služby pre chorých a  starých občanov, voľnočasové 
aktivity pre deti a  mládež, sociálne poradenstvo a  osvetovú činnosť.
  0905/302 216

Diakonia pri ECAV Stará Turá
poskytuje terénne služby pre seniorov a  pozostalých: zabezpečovanie 
pomoci a  opatery o  chorých, pomoc pri starostlivosti o  domácnosť.
  0918/ 168 374
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Jednota dôchodcov, z.o. Stará Turá
poskytuje terénne a ambulantné služby pre seniorov: kultúrno-spoločenské a vzdelávacie aktivity, 
záujmová činnosť, poradenstvo.
Sídlo: Gen. M. R. Štefánika  355, Stará Turá  032/776 3072

Slovenský zväz telesne postihnutých, z.o. Stará Turá
poskytuje terénne a ambulantné služby pre seniorov a  invalidných dôchodcov: poradenstvo, 
rekondičné pobyty, rekreácie.  
Sídlo: Gen. M. R. Štefánika  355, Stará Turá  032/776 4732

Zdroj: Sociálny sprievodca mesta Stará Turá, 2013

Matričný úrad a evidencia 
obyvateľstva sú presťahované

Mesto Stará Turá sa snaží vychádzať 
v ústrety potrebám občanov mesta. Už nie-
koľko rokov bol problém najmä pre star-
ších a imobilných ľudí navštíviť Evidenciu 
obyvateľstva a Matričný úrad na Mestskom 
úrade v Starej Turej, pretože obidve kance-
lárie sídlili na poschodí budovy. Od októbra 
2013 však prišla zmena a obidve kancelá-
rie sa presťahovali na prízemie mestského 
úradu. Matriku i  evidenciu obyvateľstva 

nájdete v jednej kancelárií hneď po vchode 
do úradu na ľavej strane na čísle dverí 118. 
Veríme, že týmto rozhodnutím zjednodu-
šíme vybavovanie rôznych úradných záleži-
tostí najmä starším a imobilným občanom 
a zlepšíme ich komfort. Keďže na prízemí 
sídli aj pokladňa, zrýchli sa aj proces pla-
tenia a vybavovania jednotlivých úradných 
úkonov. 

Matričný úrad a evidencia obyvateľstva ponúkajú 
svoje služby občanom v úradných hodinách:

Pondelok 7.00 - 12.00 12.30 - 15.00
Utorok 7.00 - 12.00 12.30 - 15.00
Streda 7.00 - 12.00 12.30 - 16.00
Štvrtok 7.00 - 12.00 12.30 - 15.00
Piatok 7.00 - 12.00 12.30 - 14.00

Telefónne číslo pre Matričný úrad a Evidenciu obyvateľstva je rovnaké: 032/7461638.
Vedúca organizačného oddelenia, Ing. Iveta Petrovičová sa zo spomínanej kancelárie číslo 
dverí 118 presťahovala na medziposchodie vedľa obradnej siene. 

MsÚ Stará Turá

Mesto Stará Turá
ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení zastúpe-
né primátorom mesta Ing. Jánom Kiššom, v zmysle 
§ 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a v zmysle § 5 zák. č. 552/2003 
Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení ne-

skorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na 
obsadenie miesta 

riaditeľa(ky) 
Základnej umeleckej školy, 

Ul. SNP 293/31, 916 01 Stará Turá 
s termínom nástupu 1. 1. 2014

Kvalifikačné predpoklady:
• splnenie kvalifikačných predpokladov na 

výkon pedagogickej činnosti podľa záko-
na č. 317/2009 Z. z. o pedagogických za-
mestnancoch a odborných zamestnancoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a v zmysle vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou 
sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a oso-
bitné požiadavky pre jednotlivé kategórie 
pedagogických zamestnancov a odborných 
zamestnancov v znení neskorších predpisov 
(časť X.)

• najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej 
činnosti

Ďalšie požiadavky a kritériá:
• absolvovanie prípravy vedúcich pedagogic-

kých zamestnancov (možnosť doplniť po 
vymenovaní)

• znalosť legislatívy školského zariadenia 
s právnou subjektivitou

• osobnostné a morálne predpoklady

• komunikačné a organizačné schopnosti

• základná znalosť problematiky riadenia 
a ekonomiky

• znalosť práce s PC

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná prihláška do výberového konania

• štruktúrovaný profesijný životopis

• overené kópie dokladov o dosiahnutom 
vzdelaní

• výpis z registra trestov (nie starší ako 
3 mesiace)

• písomný návrh koncepcie rozvoja ZUŠ v Starej 
Turej v zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR 
č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

• písomný súhlas uchádzača so spracovaním 
jeho osobných údajov na účely výberové-
ho konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. 
o ochrane osobných údajov v znení neskor-
ších predpisov

Písomné prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú 
obsahovať požadované doklady, nebudú vo vý-
berovom konaní akceptované. Pre rozhodovanie 
o víťazovi výberového konania sú všetky vyššie 
uvedené predpoklady a požiadavky rovnocenné.

Prihlášky s označením „VK – riaditeľ ZuŠ“ je 
možné podať osobne na sekretariáte MsÚ ale-
bo zasielať na adresu: Mestský úrad, Ul. SNP 
č. 1/2, 916 01 Stará Turá najneskôr do 15. 
novembra 2013 do 12.00 hodiny.

V Starej Turej dňa 21. 10. 2013

 Ing. Ján K I Š Š, primátor mesta

Základná škola, hurbanova 128/25, 91601 Stará turá 
vyhlasuje v zmysle § 5 zákona 552/2003 Z. z. výberové konanie na obsadenie  pracovného miesta

VEDÚCA / VEDÚCI ŠKOLSKEJ JEDÁLNE s nástupom od 1.1.2014

Kvalifikačné požiadavky:
• úplné stredné vzdelanie s maturitou 

z okruhu stravovania (Stredná hotelová 
škola, Stredná škola spoločného stravovania, Stredná 
priemyselná škola potravinárska a podobne).

iné kritéria a požiadavky na uchádzačov:
• organizačné a komunikačné schopnosti,
• schopnosť riadiť 2 školské jedálne 

(Komenského ul., Hurbanova ul.),
• samostatnosť, spoľahlivosť a flexibilita,
• práca s počítačom,
• zdravotná spôsobilosť,
• bezúhonnosť,
• prax v danej profesii minimálne 3 roky.

zoznam požadovaných dokladov
• písomná prihláška o zaradenie do výbero-

vého konania,
• doklad o dosiahnutom stupni vzdelania 

a praxi (fotokópia),
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• výpis z registra trestov nie starší ako 

3 mesiace,
• písomný súhlas  uchádzača na použitie 

osobných údajov pre potreby výberového 
konania (z.č.122/2013 Z. z. o ochrane os. 
údajov),

• stručnú  koncepciu riadenia ŠJ.

Prihlášky do konkurzného  konania s označením „Výberové konanie  – neotvárať“ doručiť 
na adresu  Základná škola, Hurbanova 128/25, 916 01 Stará Turá do 20. 11. 2013 osobne 
alebo poštou. Termín  a miesto výberového konania písomne oznámi výberová komisia 
tým uchádzačom,  ktorí spĺňajú  kritéria výberového konania.

Mgr. Jana Koštialová - riaditeľka školy 
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Voľby do VÚC 
sobota 9. novembra 2013, 7.00 – 22.00 h

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia na základe Rozhodnutia predsedu NR SR č. 191/2013 Z. z. z 3. júla 2013 a pod-
ľa  § 23 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení 
neskorších predpisov.

ZOZNAM KANdidátOV na voľbu predsedu trenčianskeho samosprávneho kraja

1. Jaroslav Baška, Ing., 38 r., poslanec NR SR, Dohňany 109, 
SMER – sociálna demokracia

2. Marián herdel, Mgr., 38 r., predseda združenia, Nová 
Dubnica, Komenského sady 54/25, nezávislý kandidát

3. Jozef lohyňa, Mgr., 50 r., SZČO, Prievidza, Dlhá 366/10, 
Kresťanskodemokratické     hnutie, Slovenská demokratická 
a kresťanská únia – Demokratická strana, MOST – HÍD,  Nová 
väčšina – Dohoda (D. Lipšic), Sloboda a Solidarita, Občianska 
konzervatívna strana

4. Peter Palko, Ing., 61 r., letecký inžinier, Trenčianske Stankovce 
910, Komunistická strana Slovenska

5. Juraj Smatana, Mgr., 47 r., učiteľ a  protikorupčný akti-
vista, Považská Bystrica, Nábrežná 999/13, Zmena zdola, 
Demokratická únia Slovenska

6. Ľubomír žabár, Ing., 55 r., podnikateľ, Trenčín, Na Vinohrady 
1828/8, nezávislý kandidát.

ZOZNAM KANdidátOV na voľby do zastupiteľstva trenčianskeho 
samosprávneho kraja – volebný obvod Nové Mesto nad Váhom

Volebný obvod č. 4

1.  Radovan Ammer, MUDr., 57 r., lekár, Stará Turá, 8. apríla 770, 
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko

2.  Stanislav Baláž, 49 r., robotník, Moravské Lieskové 1351, 
Komunistická strana Slovenska

3.  Dušan Bezák, 39 r., manažér, Dolné Srnie 141, 
Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická 
a kresťanská únia - Demokratická strana, MOST - HÍD, Nová 
väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Sloboda a Solidarita, Občianska 
konzervatívna strana

4.  Ján Bielik, doc., MUDr., CSc., 58 r., lekár, Nové Mesto nad 
Váhom, Bernolákova 12A, Kresťanskodemokratické hnutie, 
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická stra-
na, MOST - HÍD, Nová väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Sloboda 
a Solidarita, Občianska konzervatívna strana

5.  Ján Blaško, 38 r., skladník, Stará Turá, Hurbanova 156/68, 
Komunistická strana Slovenska

6.  Dušan Bublavý, Mgr., 49 r., poslanec NR SR, Častkovce 306, 
SMER - sociálna demokracia

7.  Daniel Cibulka, 47 r., kuchár, Považany 45, Slovenská národná 
strana

8.  Noman Ehsan, MUDr., 50 r., lekár, Nové Mesto nad Váhom, 
M. Rázusa 12, SMER - sociálna demokracia

9.  Vladimír Fraňo, JUDr., 36 r., advokát, Nové Mesto nad Váhom, 
Turecká 2589/34, Slovenská národná strana

10. Juraj Gavač, Ing., 49 r., technik, Stará Turá, SNP 3/8, 
Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická 
a kresťanská únia - Demokratická strana, MOST - HÍD, Nová 
väčšina - Dohoda (D. Lipšic), Sloboda a Solidarita, Občianska 
konzervatívna strana

11. Anna Halinárová, Ing., 56 r., prednostka obvodného úradu, 
Stará Turá, SNP 265/9, SMER - sociálna demokracia

12. Kvetoslava Hejbalová, PhDr., 58 r., zástupca primátora, 
Nové Mesto nad Váhom, Javorinská 400/10, SMER - sociálna 
demokracia

13. Katarína Juríková, 34 r., skladník, Nové Mesto nad Váhom, 
Karpatská 32, Slovenská národná strana

14. Alexander Koreň, PhDr., 58 r., živnostník, Nové Mesto nad 
Váhom, Tematínska 13, Ľudová strana - Hnutie za demokra-
tické Slovensko

15. Ľuboš Masár, 32 r., podnikateľ, Nové Mesto nad Váhom, 
Považská 1978/2, Slovenská národná strana

16. Marián Mora, MUDr., 42 r., lekár, Nové Mesto nad Váhom, 
Južná 7, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko

17. Katarína Okrucká, 31 r., predavačka, Bzince pod Javorinou 
575, Komunistická strana Slovenska

18. Katarína Pagáčová, Ing., 27 r., ekonómka, Stará Turá, 
Dibrovova 243/6, nezávislý kandidát

19. Radoslav Rojko, 21 r., študent, Lubina 171, Slovenská národ-
ná strana

20. Jozef Trstenský, Ing., 53 r., primátor, Nové Mesto nad Váhom, 
Turecká 2543/38, SMER - sociálna demokracia

21. Marcel Urban, 31 r., pracovník súkromnej bezpečnostnej služ-
by, Lúka 265, Ľudová strana Naše Slovensko

22. Viera Vienerová, Ing., 61 r., zástupkyňa primátora, Nové Mesto 
nad Váhom, Lipová 6, Ľudová strana - Hnutie za demokratické 
Slovensko

23. Blažena Žákovicová, Mgr., 63 r., dôchodkyňa, Moravské 
Lieskové 324, Komunistická strana Slovenska

MsÚ Stará Turá

Dažďové kvapky
Prší a zo smutného neba dážď padá

v diaľke je sivý horizont a pochmúrna je nálada.

Tie kvapky ako perly na okná budujú

a vtáci mokrí upršaní za slnkom banujú.

Zmĺkol už teraz spev vtáčí čoskoro bude tma

však ráno možno slnko zas´vyjde tá nádej všetkým postačí.

Anna Sochová
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Z obvodných okresné úrady
Možno ste to zaregistrovali, možno nie, ale 
už mesiac v Novom Meste nad Váhom ne-
sídli  obvodný, ale okresný úrad. Vysvetlenie 
situácie so zmenou obvodného úradu na 
okresný nám vysvetlila jeho prednostka Ing. 
Anna Halinárová.

„Zmena sa netýka len nášho mesta. K 1. ok-
tóbru vzniklo 72 okresných úradov v sídlach 
kopírujúcich územnosprávne členenie SR.  
Vzniknuté okresné úrady prevzali agendu 
obvodných a  integrovaných špecializova-
ných úradov štátnej správy. Z pôvodných 
50 obvodných úradov sa okresnými stalo 49 
úradov (okrem Štúrova, ktoré nebolo okres-
ným mestom; tam pracovisko štátnej sprá-
vy zostalo zachované). Zároveň vzniká 23 
nových okresných úradov pre integrovanú 
agendu štátnej správy ako zázemie (back-
-office) na dostupnejšie služby pre občanov, 
ktoré budú poskytovať na pripravovaných 
klientskych centrách (front-office). 

Vytvorenie inštitútu „jedného 

predstaviteľa vlády na území okresu“ je ďal-
ším zo širokého komplexu opatrení reformy 
ESO, ku ktorej sa v Programovom vyhlásení 
zaviazala Vláda SR.“

Čo to pre občana znamená?
„Nič sa pre neho nemení, iba  ak  k lepšiemu. 
Vznikom  klientskych centier sa  smerom  
k občanovi agenda zjednoduší.  Je  potreb-
né zdôrazniť, že  ide len o štrukturálnu, nie 
kompetenčnú (!) reformu vedenú rezortom 
vnútra. 

Od 1. októbra došlo k sústredeniu všet-
kých integrovaných úradov štátnej správy 
v  okresných úradoch vo forme odborov. 
V  devätnástich mestách vrátane Nového 
Mesta nad Váhom sídlia odbory pod  jed-
nou strechou, na  jednom mieste. V ďalších 
mestách integrovaná štátna správa sídli na  
dvoch adresách, z blízkych miest spome-
niem napr.  Nitru, Trnavu, Bánovce  nad 
Babravou, Považskú Bystricu a i.  No existujú  
aj okresné úrady, ktoré  v súčasnosti pôsobia 

na viacerých adresách, a to z jednoduchého 
dôvodu. Kým proces prechodu jednotlivých 
úradov vrátane ich majetku sa ukončil deli-
mitáciou k 1. októbru, až následne dochádza 
k ich fyzickému sťahovaniu. A to súbežne so 
sprevádzkovaním klientskych centier, aby 
nedochádzalo k zbytočným komplikáciám 
v orientácii občana. 

Hoci sa  to netýka priamo Nového Mesta  
nad Váhom, keďže jeho  úrad sídli na  jed-
nom mieste, treba zdôrazniť, že v budúcnosti 
pre občana nebude podstatné sídlo okresné-
ho úradu, ale klientskeho centra, kde si jed-
noduché požiadavky v rámci integrovanej 
agendy vybaví na počkanie. Zložitejšie budú 
v réžii štátnej správy. 

Aktuálne je v  testovacej prevádzke 
klientske centrum pri OÚ v Nitre, ktoré zá-
roveň funguje ako metodicko - školiace stre-
disko pre ostatných zamestnancov budúcich 
klientskych centier.“

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom

Výmena okien na budove 
mestského úradu

Niektorí z Vás, ktorí počas me-
siaca september navštívili 
Mestský úrad v Starej Turej si 
nemohli nevšimnúť čulý pra-
covný ruch robotníkov, ktorí 
vymieňali na celej starej časti 
budovy úradu okná. K tomuto 
kroku sme pristúpili z dôvo-
du, že okná boli v havarijnom 
stave. Cez škáry unikalo teplo, 
čo malo značný vplyv na ná-
klady vykurovania a vnikajúci 
studený vzduch na zdravie za-
mestnancov. Niektoré okná sa 
už dokonca nedali ani zatvoriť 
a hrozilo ich vypadnutie.

Výmenu okien realizovala 
firma STAVIFIN, a. s., ktorá 
ponúkla najnižšiu cenu, a  to 
18  323  €. Počas dvoch týž-
dňov, kedy sa výmena realizo-
vala, bola čiastočne obmedzená 
prevádzka mestského úra-
du, ale takmer všetky úradné 

záležitosti občania vybavili. 
Iba počas dvoch dní bol úrad 
uzavretý, nakoľko nefungova-
lo telefonické ani internetové 
pripojenie. Počas týchto dvoch 
dní sa robili najmä upratova-
cie práce. Po výmene okien, 
vymurovaní a  začistení ich 
okolia sme museli zabezpečiť 
i vymaľovanie stien, v ktorých 
sú vsadené okná. 

Veríme, že nové okná nie-
len zlepšia pracovné prostredie 
zamestnancov úradu, ale budú 
slúžiť budove, ktorá si túto vý-
menu už naozaj zaslúžila. Je 
totiž jedno, čo v budove sídli, 
jej vek si takúto údržbu už vy-
žadoval. Taktiež veríme, že sa 
v kanceláriách mestského úra-
du budú cítiť lepšie aj občania, 
ktorí prídu vybavovať svoje 
úradné záležitosti. 

Lívia Boorová

Petícia za zachovanie rlP 
pod správou nsP myjava

Mesto Myjava v  spolupráci 
s NsP Myjava začalo koncom au-
gusta 2013 s petičnou akciou za za-
chovanie rýchlej lekárskej pomoci 
v správe NsP Myjava, ktorá má 
byť na základe nového výbero-
vého konania Ministerstva zdra-
votníctva SR od decembra 2013 
nahradená rýchlou lekárskou 
pomocou v  správe súkromnej 
firmy. Petíciu, ktorá vyjadruje 
súhlas so zachovaním myjav-
skej „záchranky“ s lekárom, ste 
mohli podpisovať aj v  meste 
Stará Turá, a to do 16. septem-
bra 2013 na mestskom úrade, na 
poliklinike, na pošte alebo ste si 
mohli petičné hárky stiahnuť 
priamo zo stránky nášho mesta. 

Rýchla lekárska pomoc je 
v  Myjave prevádzkovaná už 
33 rokov. Ambulancia RLP za-
mestnáva 5 vodičov/sanitárov, 
5 záchranárov/sestier so špe-
cializáciou v  odbore aneste-
ziológia a intenzívna medicína 
a 1 lekára anesteziológa v prvej 
zmene. Ambulancia RLP patrí 
medzi ziskové zložky NsP 
Myjava a v roku 2012 vykázala 
zisk 126 957,10 €, z ktorého sú 
poskytované prostriedky na iné 
oddelenia nemocnice, ktoré zisk 
nevykazujú. Zrušenie „záchran-
ky“ v  správe NsP Myjava teda 
bude mať za následok zhoršenie 

finančnej situácie myjavskej ne-
mocnice a zhoršenie poskytova-
nia zdravotnej starostlivosti. 

V  utorok 1. októbra 2013 
bola na Ministerstvo zdravot-
níctva Slovenskej republiky 
odovzdaná petícia občanov 17 
miest a obcí myjavského okresu 
za zachovanie rýchlej lekárskej 
pomoci v  správe Nemocnice 
s poliklinikou Myjava s viac ako 
8000 podpismi na 397 podpiso-
vých hárkoch. Jej súčasťou boli 
aj písomné podporné stanovis-
ká Regionálnej lekárskej ko-
mory v Trenčíne a Regionálnej 
komory sestier a  pôrodných 
asistentiek. 

V sprievodnom liste petície 
od Združenia miest a obcí my-
javského regiónu jeho členovia 
zastúpení predsedom Pavlom 
Halabrínom konštatujú, že ak-
tuálne rozhodnutie ministerstva 
o prideľovaní staníc záchrannej 
služby súkromným firmám je 
v rozpore s programovým vyhlá-
sením vlády a žiadajú ministerku 
Zuzanu Zvolenskú o prehodno-
tenie súčasného rozhodnutia. 
Predpokladáme, že ďalšie infor-
mácie mesto Myjava poskytne 
až po prehodnotení rozhodnu-
tia ministerkou zdravotníctva 
SR. Zdroj: www.myjava.sk

Lívia Boorová
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Výtvarníci úspešní 
v Bulharsku!

„Kedy už prídu výsledky súťaží?“, často sa pýtajú svojej p. učiteľky  
malí výtvarníci. Vždy sa tešia, ak ich dielko putuje do sveta, na me-
dzinárodnú súťaž. Lenže výsledky sa dozvedia častokrát až o rok. 
Veď  do takýchto súťaží sú prijaté  tisíce, ba i desaťtisíce prác 
z rôznych krajín sveta, ktoré odborná porota hodnotí niekoľko me-
siacov. O to väčšie prekvapenie a radosť zažívajú, keď pán školník 
prinesie nečakane balík na ich „výtvarku“. Stáva sa ich poslom 
dobrých správ...

Ten posledný balík prišiel z Bulharska, z 15. ročníka medzinárodnej 
umeleckej súťaže konanej v Novej Zagore. Jej organizátormi sú už 
od roku 1999 Štúdio pre výtvarné umenie „Dúha“ a Združenie Nova 
Zagora. Cieľom tejto aktivity je podporovať a stimulovať detskú tvor-
bu.  Porota udeľuje najvyššie ocenenia za najlepšie  detské výtvarné 
práce, za najlepšie kolekcie prác  a ocenenie pre učiteľa.  Vernisáž 
výstavy je vždy 1. júna v galérii Rusiho  Karabiberova v Novej Zagore. 
Potom putuje do Grécka, Rumunska, Bieloruska a Ukrajiny. Práce 
sú uverejňované v tlačených i elektronických médiách. 

V tomto 15. ročníku prijali 2658 prác detí až z 27 krajín sveta. 
Medzi nimi sa nestratili ani práce staroturianskych detí. Je veľkým 
úspechom, že nielen deti z výtvarného odboru  ZUŠ v Starej Turej 
získali sedem ocenení, ale ocenená bola i celá zaslaná kolekcia prác 
a tiež Mgr. Miroslava Lacová ako výtvarný pedagóg.

Ocenenie získali: Jonáš Klimáček, Zaira Gergeliová, inka 
Kiššová, tomáš Vandlík,  Miriam Kozempelová, Karolína 
Benianová a Barbora  Burianová.

Práca Barbory Burianovej je uverejnená v katalógu, ktorý propa-
guje súťaž celosvetovo. Všetkým oceneným blahoželáme a ďakujeme 
za skvelú reprezentáciu školy. 

ZUŠ Stará Turá

Čo je nové 
v našej škole

Farbičky si jeseň vzala,
s listami sa poihrala. 
Jabĺčkam tiež sfarbí líčka,
pýtajú sa do košíčka. 
Aj tie menej dozreté,
vedia že je po lete.

Každý mesiac v roku má nena-
podobiteľné čaro, svoj význam 
pre prírodu, ako aj pre nás ľudí. 
Príchod jesene je sprevádzaný 
vetrom, ktorý roznáša listy do-
ďaleka, striebornými nitkami 
babieho leta a október je me-
siacom úcty k  starším, lebo 
starší ľudia si ju zaslúžia vždy. 
Napokon im vďačíme za svoj ži-
vot, za skúsenosti, s ktorými sa 
s nami radi podelia. Ani my ne-
zabúdame na svojich kolegov, 
ktorí už zaslúžene oddychujú 
v  kruhu svojich rodín a  pri-
pravili sme pre nich posedenie. 
Žiaci v triedach tiež pripravili 
besedy so starými rodičmi, kde 
sa dozvedeli o ich živote, o tom 
ako sa hrávali a ako trávili svoj 
voľný čas.

Jeseň je darom, lebo je ob-
dobím zberania plodov zeme. 

K  týmto plodom patria tiež 
šípky, ktoré zberali naši žiaci 
spolu s rodinnými príslušník-
mi. Najlepší zberači z 1. stup-
ňa boli: Alex Štefík (41,9 kg), 
Hanah Gajdošíková (30 kg), 
Viktória Michalcová (20 kg).
Za usilovnosť pri zbere ďaku-
jeme nielen týmto zberačom, 
ale i všetkým ostatným, ktorí 
priniesli akékoľvek množstvo 
šípok, či papiera. Získané pe-
niaze budú využité pre deti, na 
zakúpenie nových pomôcok, 
výpočtovej techniky a ďalších 
vecí súvisiacich s chodom školy.

Mesiac október je u  nás 
v škole zaujímavý i množstvom 
aktivít, ktoré pripravujeme 
pre deti. Každoročne robíme: 
Deň jablka, Rodičia deťom, 
Imatrikulácia žiakov 1. roční-
ka, organizujeme 1. rodičovské 
združenie. Nielen my učitelia, 
ale i rodičia sa môžu zapojiť do 
vyučovacieho procesu a spestriť 
chod všedných dní v škole zau-
jímavou výchovnou či športo-
vou činnosťou. Na spoluprácu 
s rodičmi sa veľmi tešíme. 

Mgr. Dana Pribišová

nový pavilón mŠ už slúži predškolákom
Počas posledných rokov sme zaznamenali v meste Stará Turá prudký nárast 

počtu narodených detí. Keďže má naša materská škola obmedzenú kapacitu, 
vznikla potreba nájsť pre materskú školu ďalšie vhodné priestory. Tento problém 
sa vyriešil rozhodnutím, že jeden z pavilónov Základnej školy na Komenského 
ulici môže slúžiť pre potreby materskej školy. Pavilón však nespĺňal podmienky 
vhodné pre deti predškolského veku a potreboval rekonštrukciu.

Ešte v septembri roku 2012 bola na základe verejného obstarávania podpísaná 
zmluva s firmou EURO-BILDING, a. s., ktorá  mala zrealizovať rekonštrukčné 
práce na pavilóne špeciálnych učební základnej školy na Komenského ulici a pre-
stavať ho pre potreby materskej školy. Realizácia projektu bola naplánovaná na 5 
mesiacov od uzatvorenia zmluvy. Pracovníci firmy začali s prácami v mesiaci ok-
tóber 2012. Projekt bol nakoniec pre niektoré problémy ukončený až v júni 2013.

Materská škola začala spomínaný pavilón využívať až v tomto školskom 
roku 2013/2014. V pavilóne 
sú dve triedy predškolákov, 
spolu asi 50 detí. Predškoláci 
si tak už postupne zvykajú 
na budovu základnej ško-
ly, do ktorej väčšina z nich 
o rok nastúpi. 

Materská škola v Starej 
Turej má v  školskom roku 
2013/2014 prijatých spo-
lu 287 detí v 12 skupinách. 
Tento školský rok majú teda 
až 75 predškolákov, takže 
priestor navyše určite vy-
užijú. Veríme, že s  nový-
mi priestormi sú spokojné 
nielen deti a rodičia, ale aj 
pani učiteľky, ktoré sa spolu 
s nimi do nich presťahovali. 

Lívia Boorová

Kaderníctvo
dámske, pánske, detské,
svadobné a spoločenské účesy

Masáže

Nájdete nás na ul. Dibrovova 223/20, Stará Turá
oproti zjazdu zo železničnej stanice

0904 607 2570904 607 257

0910 364 7340910 364 734
druhy poskytovaných  masáží:
celotelová lymfodrenáž • lymfodrenáž tváre • krku a 
delkotu • masáž lávovými kameňmi(hot stone massage) • 
bankovanie • re�exná masáž chodidiel • klasická masáž 
(sedacie svaly, chrbát, šija) • klasická celotelová masáž • 
medová detoxikačná masáž • kombinované masáže • 
zábal z bahna z mrtvého mora.

V ponuke sú aj darčekové poukážky
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Z Centra voľného času Stará Turá
Čo sme zažili od polovice septembra 
do polovice októbra 2013? 
• Od 27. 9. prebiehajú pre deti a mládež výukové 

programy. V CVČ sme privítali všetky ôsmačky 
na besede s gynekológom (touto cestou ďakuje-
me MUDr. Martinovi Krčovi za ochotu a jeho 
čas sa venovať deťom), 4 skupiny predškolákov 
u nás absolvovali program Plody jesene a pra-
videlne v utorky a štvrtky prebieha na I. stupni 
ZŠ Netradičná telesná výchova.

• Od 1. 10. fungujú v CVČ 2 kluby: Babyclub 
a IT klub.

• V sobotu 5. 10. sa uskutočnil 1. ročník novej 
súťaže CVČ Po námestí na kolieskach. Napätie 
a sústredenie súťažiacich na kolobežkách a bi-
cykloch prerušovalo len bubnovanie gaštanov 
na strechu pódia, ktorých spadlo vďaka silné-
mu vetru neúrekom. Silný vietor ani gaštano-
vý dážď však neodradili šikovných pretekárov 
od súťaží a po napínavom súboji to dopadlo 
nasledovne: najlepším cyklistom sa stal Lukáš 
Kalivoda, najlepším kolobežkárom Matej 
Kalivoda. Blahoželáme.

• Vo štvrtok 10. 10. sa v CVČ stretlo takmer 20 
detí, ktoré sa pokúšali vyrobiť tých najoriginál-
nejších svetlonosov. Tekvicparáda nebola sú-
ťažná, a to bolo dobre, pretože porota by mala 
veľmi ťažkú úlohu. Všetky práce boli veľmi 
pekné a každá bola iná. Prekvapilo nás i krás-
ne umelecké dielko (na fotke), ktorej autorkami 
sú Viktorka Juhásiková s maminou.

• V  prvej polovici októbra sme požiadali ro-
dičov detí predškolského veku a I. stupňa ZŠ 
o vyplnenie dotazníka týkajúceho sa spoločne 

stráveného voľného času v rodine. Výsledky, 
ktoré sme získali z  odpovedí rodičov budú 
slúžiť ako podklad pre ďalšiu činnosť CVČ. 
Výsledky budú zverejňované po častiach 
v Staroturianskom spravodajcovi. 

Čo pripravujeme na november 2013?
• Na štvrtok 7. 11. o 15.30 hod. pripravujeme pre 

deti od 7 rokov súťažno-pracovné podujatie 
GAŠTANYÁDA. Deti budú z gaštanov vyrábať 
malých gaštankov, ale dostanú i návod a in-
špiráciu, ako gaštany využiť i  inak. Materiál 
na prácu s týmto prírodným materiálom budú 
mať deti k dispozícií v CVČ, ale kto má mož-
nosť, môže si priniesť i svoje gaštany. 

• Na sobotu 9. 11. o 10.00 hod. pripravujeme po-
kračovanie už tradičnej akcie pre malých i väčších 
plavcov SPOZNAJ VODNÝ SVET. Obsahom 
tejto akcie sú súťaže, hry a zábava vo vode i na 
suchu. Akcia je určená pre školopovinné deti 
a uskutoční sa na staroturianskej plavárni.

• PRÁCU SO SLANÝM CESTOM si môžu deti 
prísť vyskúšať do CVČ 28. 11. 2013 o 15.30 hod. 
Môžu si vymodelovať výrobky podľa vlastnej 
fantázie, ale i podľa predlôh, ktoré budú mať 
k dispozícií. Materiál si deti nemusia nosiť, 
bude zabezpečený zo strany CVČ.

• Na štvrtok 28. 11. 2013 pripravujeme i zábav-
no-súťažnú akciu pre oteckov so svojimi deť-
mi (od 7 rokov) pod názvom POPOLUDNIE 
S TATINOM. Akcia sa uskutoční v telocvični 
CVČ Stará Turá (zadný vchod)  vo štvrtok 28. 
11. 2013 o 16.30 hod. Pripravené sú pre vás 
súťaže a hry zamerané na šikovnosť, tvorivosť 
a netradičné športové výkony. Vstupenka: čis-
tá športová obuv na prezutie pre tatina i deti.

Věra Tepličková, riaditeľka CVČ Stará Turá

Z detského parlamentu

Detský parlament mesta Stará Turá začal pra-
covať už v septembri, kedy si jednotlivé triedy  
volili zástupcov. I keď neboli na prvom stretnu-
tí parlamentu zástupcovia zo všetkých tried, tak 
parlament zasadal. Na prvom zasadaní (4. 10.  
2013) sme sa zoznámili so stanovami detského 
parlamentu, schválili sme si plán práce na školský 
rok 2013/2014 a volili predsedu. Predsedom det-
ského parlamentu sa stala Patrice Tomisová. Ďalší 
zvolení zástupcovia sú: podpredseda a zapisovateľ 
Natália Kováčová, hovorca Terézia Drobenová. 
Najbližšie zasadnutie detského parlamentu sa 
uskutoční dňa 8.11.2013.

Terézia Drobenová, hovorkyňa DPMST

Čo je doma, to sa neráta
Je málo vecí, ktoré na Turej za-
tiaľ nemáme. Teda okrem domo-
va dôchodcov, po ktorom túžime 
– síce možno všetci okrem tých 
dôchodcov, alebo obchodné-
ho reťazca LIDL, ktorý je vraj 
najlacnejší – no, dajme tomu. 
A ešte je možno voľačo, čo mi 
práve nedošlo na myseľ. 

Ale rozhodne si u  nás nemô-
žeme sťažovať na nedostatok 
športovísk. Okrem niekoľkých 
telocviční, ihrísk pri školách 
i  niekde pri bytovkách, dvoch 
vodných nádrží a širokých mož-
ností k prechádzkam v prírode 
po celý rok, či možností pre-
vádzať zimné športy, máme tu 
celý športový areál s tenisovými 
kurtmi, kolkárňou, štadiónom. 
Potom sú tu aj tri fitnescentrá 
a krytá plaváreň. Pravda, nie je 
tu golfové ihrisko, ale čo nie je – 
môže byť, že?

Ak toto všetko vymenujeme 
niekomu cudziemu, tak padne 

údivom. Prosím, Stará Turá – 
nie práve veľké mesto a dokon-
ca ani nie okresné a čo všetko 
majú. Všetci tam musia byť zdra-
ví, vyšportovaní a štíhli. Tam je 
teda sveta žiť. A závidia. 

Závidia, lebo nás nepoznajú. 
Lebo my sme veľmi nároční. Čo 
je doma, to sa neráta, lebo to nie 
je ono. A tak radšej nasadneme 
do autobusu a hor sa – no naprí-
klad na termálne kúpaliská. Celý 
deň strávime zdravo – niekto 
trebárs sediac v  teplej vodičke 
v príjemnom rozhovore s pria-
teľkami. Síce sa veľmi nehýbe – 
ale voda je predsa liečivá. Keby 
sme to mali doma...

Áno, máte pravdu, chcem 
hovoriť práve o  tom „kúpaní“. 
Lebo naša krytá plaváreň okrem 
málo dní zíva prázdnotou. Je to 
smutné, pretože tento naozaj 
pekný objekt je pre majiteľov 
finančne náročný. Pre tých, čo 
tam nikdy neboli a nevšimli si 
ani v našej televízii ako to tam 

vyzerá: čaká vás utešený bledo-
modro žiariaci bazén s  teplou 
– asi dvadsať osem stupňovou 
vodou. Je to ideálna teplota na 
plávanie – samozrejme nie na 
posedávanie... Je tu všade teplo, 
pretože celá miestnosť je príjem-
ne klimatizovaná a svetlá, lebo 
veľkú časť jednej steny tvoria 
okná. Samozrejme je tu aj ume-
lé osvetlenie, lebo plaváreň je 
otvorená i večer. Na plávanie je 
miesta dosť, bazén má rozmery 
9 x 18 m a nemusíte sa báť, že sa 
utopíte. Hĺbka je v bazéne 120 
– 170 cm a keby ste aj nedajboh 
padli na dno – každý vás uvidí. 
Voda je priezračne čistá. A ak 
chcete, je tu aj sauna.

Otvorené je denne od 15.00 
do 20.00 hodiny a v nedeľu už od 
10.00 predpoludním. Tak príďte. 
Pešo, alebo zbaľte aj rodinu do 
auta a hor sa za trochou pohybu. 
Aj vaše deti budú rady, že nemu-
sia stále iba sedieť pri počítači. 
Že nebudete mať dosť miesta na 

plávanie, lebo tu bude „nával“ sa 
nemusíte báť. Zatiaľ sa vám skôr 
stane, že budete možno i hodinu 
plávať sami. Ako boháči vo vlast-
nom bazéne.

P. S.: Toto všetko píšem vlast-
ne zo zúfalstva. Lebo ak budeme 
našu plaváreň i naďalej ignorovať 
ako dosiaľ, tak ju zatvoria. A už 
tu nebude nikdy nič tak úžasné-
ho. A nie je tu draho – vstupné 
iba 2 eurá na dve hodiny. Deti 
a dôchodcovia to majú iba za 1 
euro. Dôchodcovia môžu plávať 
za jedno euro iba v utorok, deti 
vždy. 

Tak dovidenia na plavárni.

dck

INZERCIA

Predám záhradu v Starej 
Turej za štadiónom s veľkou 

pivnicou. Cena dohodou. 
Kontakt: 776 3128, 

0907 717 523
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DOM KULTÚRY JAVORINA
VáS SRdEČNE POZýVA:

•	 6. november 2013 
o 18.00 h. – koncert známej hu-
dobnej dvojice Eva a Vašek. 
Vstupné: 6,50,- a 7,- EUR.

•	 9. november 2013 – zájazd 
na muzikál Rómeo a Júlia, 
Nová scéna, Bratislava. Réžia: J. 
Ďurovčík. Účinkujú: P. Makranský, 
N. Pocisková, T. Puskailer, J. Slezák, 
M. Kaprálik, P. Cmorík a ďalší. 
Poplatok za dopravu + vstupné: 
28,- alebo 35,- EUR.

•	6. december 2013 – 
predstavenie ŠTYRIA 
NA KANAPE. Účinkujú: 
Petra Polnišová, Henrieta 
Mičkovičová, Emil Horváth, 
Richard Stanke. Zaručene 
neverná komédia, ktorá rozosmeje každého diváka. Cena vstu-
peniek v predpredaji – 13,50 EUR, pred predstavením 16 EUR.

•	7. december 2013 – vianočné trhy vo Viedni – Pravú vianoč-
nú atmosféru si môžete vychutnať na Radničnom námestí, ktoré 
zostáva najobľúbenejším miestom adventnej Viedne vďaka roz-
manitému programu pre deti aj dospelých. Zážitok Vám umocní 
vôňa vianočného punču a pečených gaštanov. Poplatok: 21,- EUR.

Záujemcovia o vstupenky, zájazdy i kurzy sa 
môžu prihlásiť na sekretariáte dK Javorina, 

tel.: 776 33 66, e ‑mail: dkstaratura@zoznam.sk.

Kino JAVORINA Stará Turá premieta

KRÁĽOVSTVO LESNÝCH STRÁŽCOV 10. 11. 2013, 1600 hod.
USA – animovaná komédia. Príbeh večného boja dobra so silami zla, kde 
dobro ochraňuje prírodu a zlo sa naopak snaží prírodu nemilosrdne zni-
čiť. Film je nabitý originálnym svetom fantázie a jedinečným humorom. 
Slovenský dabing.
Vstupné: 2,– EuR Mládeži prístupný

Platby za hrobové miesta

Oznamujeme občanom, že za hrobové 
miesta môžu zaplatiť aj v dňoch:

 Piatok 1.11.2013 a v sobotu 2.11.2013 
v Dome smútku Stará Turá 

od 8.00 do 16.00 h.

PONÚKA NASlEdOVNÉ KuRZY:

1. lekcia – Pletenie 
ozdobného košíka 
na pevnom dne
Naučíte sa  upliesť  košík na 
pevnom dne, vytvoriť držadlá 
vhodné aj na podnosy, 
jednoduchšiu ozdobnú 
uzávierku a použiť ozdobný 
materiál v stene košíka. Z kurzu 
si odnesiete domov ozdobný 
košík na pečivo alebo ovocie.
 9. 11. 2013

2. lekcia – Menší  
košík s rukoväťou 
s pevným dnom
Naučíte sa tvarovať košík, 
novú uzávierku (ozdobný 
okraj košíka), založiť rukoväť 
- ucho a opliesť ho. Domov si 
odnesiete  košík s rukoväťou, 
ktorým urobíte radosť deťom 
alebo ho využijete na dekoráciu 
a pod.  16. 11. 2013

3. lekcia – Pletenie 
zvončekov, rôzne 
spôsoby pletenia 
Domov si odnesiete 4 ks 
zvončekov. 23. 11. 2013

4. lekcia – Pletenie  
vrchnáka na košík 
Naučíte sa upliesť vrchnák 
s licovaním tak, aby pekne 
„sadol“ na košík  a samozrejme 
si upletiete aj košík na pevnom 
dne s využitím ozdobných 
materiálov na výplet košíka. 
Postup pletenia sa dá využiť 
aj na pletenie dna na košík 
alebo na upletenie ozdobných 
podložiek pod nádoby, alebo aj 
dekorácií na stenu. Z kurzu si 
odnesiete košík s vrchnákom. 
 30. 11. 2013
Lekcia trvá 4 hodiny, cena je 14,50 
EUR na 1 lekciu. V cene je materiál 
na 1 výrobok zhotovený na kurze

Cieľom kurzu je oprášiť staré, často zabudnuté jedlá, ktoré varili 
naše babičky. Kurz začína 5. novembra 2013, koná sa každý 
utorok. Poplatok za lekciu záleží od druhu pripravovaného jedla.
Na jednotlivé lekcie pletenia z pedigu a varenia 
tradičných jedál sa treba prihlásiť vopred.

Pletenie z pedigu

Kurz varenia tradičných jedál

NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE
Ďakujeme za knižný dar Gustáv Rumánek personálna 
bibliografia, ktorý zostavila PhDr. Eva Berková.

Beletria Benková, Jana: Až po uši • Coelho, Paulo: Rukopis s Akkry  
• Filan, Boris: Zabíjačka a iné rozkoše  • Lasica, Milan: Listy Emilovi/
Na fašírky mi nesiahaj • Vujity, Tvrtko: Pekelné príbehy... a čo sa stalo 
odvtedy... • Van der Holland, Tina: Shalom • Heriban, Jozef: Prelet 
sťahovaných vtákov  • Márai, Sándor: Čutora detektívky Nesbo, 
Jo: Prízraky • Cornwellová, Patrícia: Červená hmla Náučná 
literatúra Carnegie, Dale: Život je krátky, žite tak, aby bol úžasný • 
Matějček, Zdeněk: Po dobrém, nebo po zlém? • Diran, Galina: Bulharsko 
• Yalom, Irvin D.: Problém Spinoza detská literatúra Martini, 
Manuela: Mrazivé leto • Kaminská, Renata: Odvážni kamaráti

Zároveň by sme chceli pozdraviť a poďakovať sa našej čitateľke 
pani Anne Bunčiakovej za jej dlhoročnú priazeň. Želáme jej 
pevné zdravie a tešíme sa na nové stretnutia.

Kolektív knižnice

NÁRODNÁ TRANSFÚZNA 
SLUŽBA SR 

organizuje odber krvi 11. novembra 2013 od 
8.00 do 10.00 hod. v dome kultúry Javorina 

Stará turá.
Darovanie krvi prispieva k zlepšeniu Vášho 

zdravotného stavu a zároveň je prejavom ľudskosti.

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

0903 732 436
0910 918 985
0903 732 436

www.tepovanie-upratovanie-nm.sk
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú 

okamihy, na ktoré tisíckrát spomíname. 
V sviečkach horí nádej, sny a viera, že ten 

kto žije v srdciach, nikdy nezomiera.

Dňa 20.11.2013 uplynie 10 rokov, čo 
nás navždy opustil náš drahý otec, 
manžel, starý otec Ľudovít 
KOStElNý.
S láskou a úctou spomína celá rodina.

•
Unavené srdce prestalo biť, nebolo lieku, 
aby mohlo ďalej žiť. Nechajte ma tíško 
spať, čo mi bolo súdené, muselo sa stať.

Dňa 17.11.2013 uplynie 22 rokov, čo 
nás navždy opustil náš drahý manžel, 
otec a starý otec Gustáv PRiBiŠ.

S láskou spomínajú manželka 
a dcéry s rodinami.

•
Dňa 22.11.2013 si pripomíname 10 
rokov od smrti nášho manžela, otca, 
deda a pradeda Alberta FRNu.

Spomína manželka a syn s rodinou.

•
Najkrajšia láska zomiera, keď oko matky sa 

zatvára a svojich blízkych navždy opúšťa.

Dňa 29.11.2013 si pripomíname 1. vý-
ročie, kedy nás navždy opustila ma-
mička, dcéra, manželka, sestra Erika 
GAlBAVá, rod. Srnánková.

S láskou spomínajú 
mama, manžel, dcéra 

s priateľom, vnuk David a bratia.

•
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú chvíle, na 
ktoré tisíckrát spomíname. Zostali spomienky 

a odkaz jediný, veľmi chýbaš v kruhu našej rodiny.

Dňa 3.11.2013 uplynie 10 rokov, čo 
nás navždy opustila naša drahá ma-
mička, svokra a babička Jozefína 
chudÍKOVá.

S láskou a úctou spomínajú 
deti s rodinou.

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

Dňa 5.11.2013 si pripomíname 1. vý-
ročie smrti našej drahej mamičky, 
babičky a prababičky Anny 
JAKáBOVEJ.

S láskou spomínajú dcéry Kvetka 
a Libuška a ostatná rodina.

•
Dňa 15.10.2013 uplynulo 5 rokov, čo 
nás vo veku nedožitých 94 rokov na-
vždy opustila naša milovaná mamička, 
babička a prababička Antónia 
ZáMEČNÍKOVá.

S láskou a úctou na ňu spomínajú 
synovia s rodinami a ostatní príbuzní.

Sú vety, ktoré Ti už nepovieme, sú chvíle, na 
ktoré nezabudneme, sú okamihy, na ktoré 
spomíname. Keby sa tak dalo otec, vrátiť 

čas, otvoriť Ti oči a počuť Tvoj hlas.

Dňa 11.10.2013 uplynulo 15 rokov, čo 
nás navždy opustil náš drahý manžel, 
otec, dedko a pradedko Milan 
KNáPEK. Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku!

S láskou a úctou spomína 
manželka, dcéry, syn, vnúčatká a pravnúčatká.

•
V srdci Ti mama staviame chrám. Pamätať 

budeme každú Tvoju vrásku. Pamiatku večnú 
zachováme za Tvoju dobrotu a lásku.

Dňa 3.11.2013 si pripomíname 1. 
smutné výročie, keď nám bolesťou 
unavená navždy tichučko zaspala 
naša mama a babička Betka 
huČKOVá.

S láskou a úctou spomínajú 
dcéry Elena a Janka s manželom, vnučky Katka 
s manželom, Veronika a Marcela s manželom.

•
Odišla si od nás ako tichý sen, 

nepovedal si ani zbohom, už neprídem. 
Keby sa tak dalo vrátiť čas, 

otvoriť ti oči a počuť tvoj hlas, 
dotknúť sa ťa dlaňou a pošepkať ti len: 
„Všetko bude dobré, bol to len zlý sen“.

Dňa 29.11.2013 uplynie 1 rok, odkedy 
nás tragicky opustil náš manžel, otec, 
syn, brat, vnuk a kamarát Matúš 
KOVáČiK. Všetci, kto ste ho mali radi, 
spomínajte s nami.

Smútiaca rodina

•
Osud je niekedy veľmi krutý, nevráti čo raz vzal,  
len spomienky, bolesť v duši a v srdci veľký žiaľ. 

Len ten, kto pozná cenu života vie, 
čo stratil smrťou milovaného človeka.

Dňa 14.11.2013 si pripomíname 10. 
výročie smrti nášho brata Miroslava 
KOStElNÉhO, ktorý nám odišiel vo 
veku 42 rokov.

S láskou a úctou spomínajú 
sestry a ostatná rodina.

•
Odišla si od nás ako tichý sen, 

nepovedala si ani zbohom, už neprídem. 
Keby sa tak dalo vrátiť čas, 

otvoriť ti oči a počuť tvoj hlas, 
dotknúť sa ťa dlaňou a pošepkať ti len: 
„Všetko bude dobré, bol to len zlý sen“.

Ďakujeme všetkým príbuzným, pria-
teľom a známym, ktorí sa dňa 
10.10.2013 prišli rozlúčiť s našou dra-
hou mamou, babičkou a prababičkou 
Boženou KOStElNOu, ktorá nás 
dňa 6.10.2013 nečakane opustila vo 
veku 81 rokov. Ďakujeme za prejavy 

sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina.

Ťažko je vysloviť, čo v srdci cítime, 
po rokoch, čo k Tvojmu hrobu chodíme. 

Spi sladko, snívaj svoj večný sen, 
v spomienkach sme pri Tebe každý deň.

Dňa 9.12.2013 uplynie 16 rokov, čo 
nás navždy opustila naša drahá ma-
mička, babička a prababička Anna 
ČERNáČKOVá.

S láskou spomína syn Ľudovít, dcéry 
Eva, Zdenka a Ivetka s rodinami.

•
Ďakujeme všetkým príbuzným, zná-
mym a susedom, ktorí sa prišli rozlúčiť 
s našim drahým otcom, dedom a pra-
dedom  Ľudovítom ČERNáČKOM, 
ktorý nás opustil dňa 4.10.2013 vo 
veku 86 rokov. Touto cestou chceme 
poďakovať Zboru pre občianske zále-

žitosti v Starej Turej a straníkom KSS, p. Miklášovi 
za úprimné slová rozlúčky. Česť jeho pamiatke!

Smútiace dcéry Eva, Zdenka a Ivetka 
s rodinami a syn Ľudovít s rodinou.

Matričné okienko
Vítame bábätká
Alica Pechová, Eva Pechová, Simona Zigová, 
Lenka Eliana Halienková, Karolína Kýšková, 
Maxim Igor Kaňo, Sára Medňanská, Ondrej 
Pitlík

Idú spoločným životom
Ing. Peter Vargončík z Martina a Ing. Lenka 
Korytinová zo Starej Turej, Jakub Tinka zo 
Starej Turej a Bc. Nikoleta Kaštílová zo Starej 
Turej, Ján Durec zo Starej Turej a Katarína 
Durcová zo Starej Turej, Marcel Frimmel 
z Nového Mesta n/V. a Zuzana Skovajsová zo 
Starej Turej, Peter Borcha zo Starej Turej a Edita 
Bičianová z Myjavy, Branislav Koštial zo Starej 
Turej a Viera Fronková zo Starej Turej, Richard 
Boor z Nového Mesta n/V. a RNDr. Veronika 
Michalcová zo Starej Turej, Ing. Ján Lajčok 
z Hôrky n/V. a Lívia Barančinová zo Starej Turej

Posledné rozlúčky
Ján Baran, Mária Durcová, Milan Sládeček, 
Alžbeta Miklášová, Pavol Barančin, Ľudovít 
Černáček, Drahoslava Bačová, Božena 
Kostelná, Emília Rojková, Marek Harušťák, 
Vladimír Šípoš, Zdenka Durcová

Zoznam jubilantov 
za mesiac NOVEMBER 2013

Alžbeta Chudíková, Oľga Zelková, Marta 
Jansová, Vladimír Vdoviak, Margaréta 
Jakubičková, Vlasta Gašparíková, Anna 
Václavková, Stanislava Kovačovicová, Eliška 
Šípošová, Otto Mader, Ján Pavlovič, Emília 
Heráková, Ing. Karol Hamada, Anton Arbet, 
Augustín Macek, Anna Pavličková, Anna 
Beláková, Ján Mihočka, Ján Náhlik, Oľga 
Biesiková, Eugen Eliáš, Elena Kovárová, 
Ľudmila Lukáčová, Gustáv Blaško, Emília 
Gregorová, Alžbeta Ličková, Anna Lančaričová, 
Anna Zatkalíková, Milan Zeman, Anna 
Michalcová, Mária Medňanská, Mária 
Michalcová, Alžbeta Slavková
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Advokátska kancelária 
JUDr. Daniela Mašánová 

týmto oznamuje, že od 16.09.2013 sídli aj 
na adrese Stará Turá, ul. SNP 148 – nad 
cukrárňou RITMO.

Úradné hodiny:
Pondelok, Streda   09.00 – 17.00 h
Piatok 09.00 – 14.00 h 

alebo podľa dohody

Ostatné dni alebo mimo vyznačených 
hodín na základe dohodnutého stretnutia.

Kontakt:
0905 659 025 – advokát
0908 744 998 – vedúca kancelárie

Otvorenie expozičnej miestnosti sestier Royových
Vážení čitatelia, srdečne Vás pozývame 

na otvorenie stálej expozície o  živote a  die-
le sestier Royových  a ich spolupracovníkov, 
ktoré sa uskutoční 16. novembra v priestoroch 
Domova bielych hláv. Otvoreniu expozície budú 
predchádzať slávnostné služby Božie v evanje-
lickom chráme a. v. so začiatkom o 10.00 h. 
Slávnosť sa uskutoční k príležitosti 80. výročia 
postavenia Domova bielych hláv, ktorý je po-
slednou stojacou budovou zriadenou Kristínou 
Royovou v rámci jej duchovnej a sociálnej čin-
nosti v našom meste (okrem nej tu stála útulňa, 
spolkový dom Modrého kríža, nemocnica a si-
rotinec Chalúpka). K jubileu už bola vytvorená 
výstava historických fotografií, ktorú návštevníci 

slávnosti ešte budú môcť vidieť rovnako ako ob-
razy detí z I. stupňa miestnej základnej školy, kto-
rými sa pokúsili opätovne vniesť život do tejto 
čiastočne schátranej budovy. 

Expozičná miestnosť sa bude nachádzať pria-
mo v priestore, kde najprekladanejšia slovenská 
spisovateľka prežila posledné roky svojho živo-
ta a týmto spôsobom jej bude symbolicky vrá-
tený. Návštevník sa bude môcť oboznámiť s jej 
predkami, historickým kontextom jej života, jej 
umeleckou tvorbou a sociálnou činnosťou. Najmä 
deti a mladí ľudia by tu mali byť   inšpirovaní 
k umeleckej, sociálnej i k duchovnej činnosti, po-
znávaniu dejín a k aktívnemu postoju voči problé-
mom súčasnosti. Ďalšou etapou obnovy Domova 

bielych hláv má byť zriadenie denného stacioná-
ra pre seniorov – malo by tak ísť o prinavrátenie 
budovy pôvodnému účelu, pre ktorý ho Kristína 
Royová k 1. máju 1933 zriadila.

o. z. SLUHA, Reformata s. r. o., mesto Stará Turá

4. ročník Svadobného dňa v hoteli Lipa
Opäť ako po minulé roky sme na základe mi-
nuloročných pozitívnych ohlasov zorganizovali 
ďalší, už štvrtý ročník svadobného dňa v hoteli 
LIPA. Podujatie sa konalo v nedeľu 13. októbra, 
v popoludňajších hodinách pre všetkých Starotu-
riancov a takisto záujemcov zo širokého okolia. 
Moderovania tohto ročníka sa ujala známa dl-
horočná moderátorka z Televízie Markíza Janka 
Hospodárová. 

Každý ročník sa snažíme niečím rozšíriť. Tento 
rok sa nám podarilo získať dva svadobné salóny – 
Salón Patrícia z Myjavy a Salón Ľubica z Piešťan. 
Budúce nevesty mali možnosť nielen vyskúšať si 
svadobné šaty, ale takisto sa mohli priamo poradiť 
s dvomi majiteľkami salónov.

Podarilo sa nám osloviť zaujímavých vystavo-
vateľov z každej oblasti, čo mohla oceniť nejedna 
budúca nevesta. Svoju ponuku foto, video služieb 
predviedol Sadloň Wedding Day a takisto mladá 

a talentovaná Lucia Sekerková Photography, ori-
ginálne video na pamiatku Vám zveční Radoslav 
Hyža z Myjavy, originálne svadobné, ako aj spo-
ločenské účesy pripravoval kadernícky salón 
Kristína z  Nového Mesta nad Váhom, líčenie 
a  poradenstvo zabezpečilo Štúdio Mary Kay, 
v  starostlivosti o  telo ochotne poradil Salón 
Koa zo Starej Turej, ukážku obrúčok pripravilo 
Zlatníctvo Stacho z Očkova. Kvetinovú výzdobu 
interiéru ako aj exteriéru nám predviedlo kveti-
nárstvo Z+M z Moravského Lieskového. Ukážku 
svadobných tort spojenú s ochutnávkou veľmi 
chutnej trojposchodovej torty nám zabezpečila 
Miroslava Šimová zo Starej Turej. O pohodovú 
atmosféru sa postarali traja dídžejovia, DJ Miro 
– Váš DJ, DJ Cifra a DJ Macháček. Spoločnosť 
s dámskym oblečením, JFT Collection, očarila 
viaceré návštevníčky. 

V neposlednom rade sa prezentoval aj hotel 
LIPA ukážkou svadobných dekorácií a trendov na 

rok 2014 nielen pre túto príležitosť, ale aj pre or-
ganizovanie osláv, plesov a iných spoločenských 
udalostí. Hotel LIPA zabezpečuje taktiež kom-
pletné poradenstvo pri organizovaní svadobnej 
hostiny, ako aj možnosť zorganizovania civilného 
obradu priamo v priestoroch hotela. Nechýbala 
ani ochutnávka svadobného menu priamo z rúk 
šéfkuchára hotela. 

Popoludnie vyvrcholilo prehliadkou svadob-
ných i spoločenských šiat spomínaných salónov. 
Modelky pôsobili očarujúco a veríme, že každá 
dáma si našla svoj model, v ktorom by sa jedného 
dňa chcela stať jedinečnou princeznou pre svojho 
vysnívaného princa. 

Touto cestou by som ešte rada poďakovala 
predovšetkým svojim kolegom a kolektívu hotela 
LIPA, taktiež vystavovateľom, ktorí si našli čas 
a mali záujem  prísť sa odprezentovať a tým pri-
spieť k dotvoreniu celkovej príjemnej atmosféry, 
ktorá vládla počas tohto ročníka.    

Veríme, že budúcim potenciálnym klientom 
poradíme so všetkým, čo tento deň vyžaduje. 
A dúfame, že po usporiadaní svadobnej hostiny 
v našom priestore budú mať len tie najlepšie spo-
mienky a svojou spokojnosťou a odporúčaním 
priateľom a známym nás uistia v tom, že svoju 
prácu robíme dobre.

Mgr. Nina Haverová 
marketingový manažér hotela LIPA

Počet obetí dopravných 
nehôd klesol v kraji 
medziročne na polovicu 

Najmenej obetí dopravných nehôd - desať, 
má v tomto roku Trenčiansky samosprávny kraj.

Od začiatku roka do 6. októbra sa na cestách 
TSK stalo celkom 945 dopravných nehôd (me-
dziročný pokles o deväť), zomrelo pri nich desať 

ľudí, čo je o desať menej, ako v rovnakom období 
minulého roku. Ťažko sa zranilo 43 osôb, ich po-
čet medziročne klesol o 27.

Na slovenských cestách sa od začiatku roka 
do 6. októbra stalo 10 174 dopravných nehôd, 
pri ktorých zomrelo 156 ľudí (medziročný pokles 
o 73). Ťažko sa zranilo 753 osôb, čo je o 83 menej, 
ako v rovnakom období minulého roku. Najviac 
obetí si tento rok vyžiadali dopravné nehody na 
cestách Prešovského samosprávneho kraja, kde 
zomrelo 30 ľudí. mjr. Mgr. E. Antalová, hovorkyňa 
KR PZ Trenčín 
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Folklórno-ľudový večer 
s ochutnávkou slivovice 

a iných destilátov
Hotel Lipa Stará Turá pripravuje folklórno-tanečný ve-
čer so skupinou Kýčer, spojený s ochutnávkou slivovice 
a iných destilátov v piatok dňa 22. novembra 2013. Ak 
máte záujem dať si ohodnotiť svoje "páleničiarske výrob-
ky" profesionálnymi degustátormi, prineste prosím vzorky 
destilátu ( 0,3l ) s nálepkou, na ktorej bude Vaše meno 
a priezvisko, druh destilátu a dátum vypálenia. Vzorky 
prosíme odovzdať na recepcii hotela LIPA do 15.11.2013. 
Bližšie informácie na 0910 931 525, na www.hotellipa.eu 
ako aj facebooku hotela LIPA. 

Lásky a nelásky spod líp
Dnes je veľmi často užívaný re-
klamný slogan Dve v  jednom. Aj 
toto rozprávanie sa skladá z dvoch 
príbehov v jednom, ktoré ako by ne-
súviseli, ale náhoda tak chcela, že 
veru tvoria príbeh jeden, lebo bez 
toho druhého by sme sa nedozve-
deli ten prvý.

V lipovej aleji sa nachádza starší 
hrob. Obyčajná betónová ohrádka 
je už načatá zubom času a dolným 
koncom akoby vrastala do kmeňa 
lipy. Alebo naopak? To lipa svo-
jím rastom pohlcuje časť ohrádky. 
Ktosi dávno na hrob zasadil polo-
divú ružu. Ak ju pracovníci tech-
nických služieb v prehnanej aktivite 
neskosia, niekedy aj zakvitne. V zá-
hlaví hrobu stojí štíhly ihlanovitý 
pomníček. Aj na ňom už čas vyko-
nal svoje. Čitateľné sú len dva údaje: 
1905 a 1927. Rozdiel čísel si ľahko 
vypočítame: 22. Teda tu leží mladý 
22-ročný mládenec. O jeho príbehu, 
hoci patril do vzdialeného príbu-
zenstva, som nevedela takmer nič.

Teraz začnem iný príbeh a bude 
sa zdať, že s tým prvým nemá nič 
spoločné. Ale...

V jeden májový piatok pred 25-
timi rokmi sa v piešťanskej nemoc-
nici narodila moja vnučka. Hneď 
v nedeľu som sa vystrojila pozrieť 
obe – dcéru i malú Evku. Do náv-
števných hodín som mala dosť času, 
tak som vošla do jednej nemeno-
vanej reštaurácie (dnes už aj tak 
neexistuje) naobedovať sa. Sadla 
som si k  voľnému stolíku. Bolo 
poludnie, hostia sa pomaly trúsi-
li, miestnosť sa zapĺňala. K môjmu 
stolíku si prisadol starší pán, veľmi 
distingvovaný, elegantný, s motýli-
kom pod krkom. Chvíľu sme sedeli 
ticho a tvárili sme sa, že študujeme 
jedálne lístky. Starý pán však poznal 
fintu – mal to istotne už vyskúšané 
– ako nadviazať rozhovor. 

Z  bočného vrecka kabáta vy-
tiahol plniace pero, ukázal mi 
ho, vraj to mu priniesol jeho syn 
z Kuby. „Však poznáte môjho syn?“ 
Otázkou som bola viac ako prekva-
pená. „Odkiaľ by som mala poznať 
vášho syna? Veď neviem, kto ste.“

„Môj syn je herec Juraj Slezáček.“
„Pravdaže ho poznám, aj keď 

len z obrazovky. Takže podľa mena 
viem, že aj vy pochádzate zo Starej 
Turej.“ Po tomto zistení sa starý 
pán predstavil plným menom. Bol 
to JUDr. Július Slezáček, mal vte-
dy niečo málo cez 80 rokov, krát-
ko predtým mu zomrela manželka 
a sem chodil obedovať. Keď som mu 

povedala aj ja niečo o sebe, hneď sa 
pýtal na dotyčnú príbuznú rodinu. 
Starý pán priam ožil a hneď začal 
rozprávať. A jeho rozprávanie nás 
vráti k prvému prípadu, konkrétne 
do roku 1927. 

„V  nedeľu poobede býva-
li u  Úradníčkov tanečné zábavy. 
Začínali sa okolo tretej alebo štvr-
tej hodine. Večer, keď sa zotmelo, 
museli byť všetky poriadne dievčen-
ce doma. Ja som bol študent, mal 
som prázdniny, a  tak ani ja som 
tu nemohol chýbať. Frajerku som 
ešte nemal, preto som sa motal raz 
tu, raz tam. Chvíľu pred krčmou, 
chvíľu pri pulte. Vo vedľajšej menšej 
miestnosti sedeli pri stolíkoch vá-
žení turanskí gazdovia, obchodníci 
a remeselnícki majstri. Pofajčievali, 
popíjali pivo a debatovali o úrode, 
o obchodoch a tak. Aj ja som mal 
svoje pivo pri jednom stole, ale dlho 
som ani pri ňom neobsedel. Keď 
začali muzikanti hrať, už som stál 
opretý o zárubne dverí a pozoroval. 
Bol som zvedavý na mojich kama-
rátov s  akými dievkami tancujú. 
Stále bola bitkom nabitá, veľmi sa 
tam rozťahovať nedalo. Tancoval aj 
ten váš mladý, nebudem ho meno-
vať, ale dobre som ho poznal, nech 
mu je zem ľahká tam pod tými li-
pami. Držal v náručí pekné dievča 
a práve sa krútili popred mňa, keď 
donútra vošiel viditeľne podnapitý 
mládenec v rajtkách a čižmách, čo 
bolo dosť čudné obutie na horúce 
leto. Bol júl. Tento frajer sotil do pŕs 
mladého a začal sa rozkrikovať, že 
ty si sa už s ňou dosť natancoval, te-
raz bude moja a podobne. Chvíľu sa 
tam sácali, dievča od nich s hanbou 
odišlo, keď tu sa tento zohol, spoza 
sáry vytiahol nôž a mladého pichol. 
Ten spadol pod nohy tancujúcim, 
dievky pišťali, vrešťali, aj muzika 
prestala hrať a ten zbojník ušiel, len 
krvavý nôž zostal na zemi.

„Julko, utekaj po doktora!“ To na 
mňa volal pán Úradníček. Doktor 
Kaiser nebýval ďaleko a našťastie 
bol doma, prišiel hneď, ale mladé-
mu už nebolo pomoci. Rana bola 
mierená presne do srdca. 

V  tú nedeľu už bolo v  Starej 
Turej po zábave. Žandárov  neviem 
kto volal.“

Pán doktor Slezáček skončil svo-
je rozprávanie, vlastne zakončil prí-
beh, ktorý som uviedla na začiatku. 
Svoj dlhý sen pre lásku sníva tam 
pod lipami 22-ročný mládenec zo 
Starej Turej.

 Alžbeta Cibulková  
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Voľný čas v rodine 
(I. časť)

V mesiaci október som sa po do-
hode s  riaditeľstvom MŠ a  ZŠ 
rozhodla urobiť väčší prieskum 
v rodinách, ktorý sa týkal spoloč-
ne stráveného voľného času rodičov 
a detí. Viedlo ma k tomu niekoľko 
dôvodov. Naše centrum už niekoľ-
ko rokov pracuje podľa výchovné-
ho programu Centrum pre rodinu 
a tento prieskum by mohol byť pre 
nás cenným zdrojom informácií 
od rodičov, koľko času môžu alebo 
sú ochotní venovať svojim deťom. 
Rodičia by nás možno  inšpirovali 
a informovali o svojich predstavách,  
akú ponuku aktivít by prijali, aby sa 
ich ako rodina zúčastnili. Vzhľadom 
k  tomu, že som chcela túto tému 
rozpracovať do podrobností a ako 
sa hovorí od špiku kostí, začala 
som históriou. Najskôr som otáz-
ky kládla seniorom a  zistila som, 
že si ani jeden z nich nepamätá na 
spoločne strávené chvíle so svojimi 
rodičmi OKREM pracovných čin-
ností. Babičky i dedkovia mi meno-
vali také akcie ako spoločné varenie 
slivkového lekváru, driapanie peria, 
šúpanie kukurice, starostlivosť o hy-
dinu a dobytok, ale nikto z nich si 
nespomenul na iné združujúce spo-
ločné rodinné činnosti. Skúsila som 
to teda u opačnej – najmladšej ge-
nerácie. Opýtala som sa skupinky 
detí v CVČ, aké aktivity robia spolu 
s rodičmi. Zostalo ticho.  Ani jedno 
z nich si nespomenulo na žiadnu 
činnosť s rodičmi (okrem počítača). 
„Ani žiadne spoločné hry s rodičmi 
nehráte?“ opýtala som sa a myslela 
som si, že som im trochu napove-
dala. Hlboké zamyslenie vystrieda-
la odpoveď jedného dievčatka: „No, 
keď treba dostaneme na Vianoce 
nejakú hru, tak si ju zahráme celá 
rodina.“  Podobne som sa pýtala 
i  inej skupinky  detí. „Rozprávajú 
sa s  vami vaši rodičia? O  čom sa 
s vami rodičia rozprávajú?“ Všetky 
odpovede sa týkali povinností detí:  
„Prečo máš v izbe zase neporiadok? 
Akú známku si v škole dostala? A to 
nemohlo byť lepšie?“ Z  odpovedí 
detí som zistila, že tak, ako pred 60 
rokmi, si deti so svojimi rodičmi 
spoločne strávených chvíľ asi veľmi 
neužijú. Ba, dalo by sa povedať, že 
veľa detí je ukrátených  i o spoloč-
né chvíle s  rodičmi pri pracovnej 
činnosti, takže sú na tom v podstate 
horšie, ako ich starí a prastarí rodi-
čia. Tieto moje nepodložené úvahy 
však nie sú podstatné a práve pre-
to mal  túto vydedukovanú pravdu 
potvrdiť alebo vyvrátiť dotazník pre 
rodičov pod názvom Voľný čas v ro-
dine. Už vopred chcem upozorniť, že 

tento dotazník nemal byť kladivom 
na čarodejnice ani lovom na naj-
lepšie a ideálne odpovede. Nemala 
som v úmysle vyvolávať u rodičov 
negatívne emócie ani otrasy svedo-
mia. Nie som naivná a viem, že v sú-
časnosti majú rodičia naozaj veľmi 
málo času. Pracovné a iné povinnos-
ti im zaberajú takmer celý deň a keď 
k tomu pridáme starostlivosť o do-
mácnosť a prípravu detí do školy, tak 
na ostatné zostáva veľmi málo času. 
A práve o toto ostatné mi v dotaz-
níku išlo. Ako to rodiny zvládajú, 
koľko spoločného času im na seba 
ostáva, čím si vypĺňajú tieto zlomky 
drahocenného času?

Priznám sa, že som bola veľmi 
zvedavá na výsledky dotazníka, kto-
rý som prostredníctvom pani uči-
teliek predškolských tried a  tried 
I. stupňa ZŠ rozhodila medzi deti. 
Dotazník s 10 otázkami bol rodičom 
dodaný spolu so sprievodným lis-
tom, kde boli rodičia upovedome-
ní o tom, že sa jedná o dobrovoľnú 
záležitosť, že sú to dotazníky ano-
nymné  a že ich odpovede nebudú 
zneužité a spájané s ich osobou, ro-
dinou. Spolu bolo rozdaných takmer 
400 dotazníkov, z toho 307 na I. stu-
peň ZŠ a 75 v MŠ. Vrátilo sa mi ich 
okolo 180, no niektoré z nich som 
musela zo spracovania vyradiť, z dô-
vodu nesplnenia požiadaviek dotaz-
níka (napr. pre nevyplnené otázky). 
Nakoniec mi ich ostalo 165 -  11 
z MŠ a 154 zo ZŠ.  Dotazníky vypl-
nilo 88% mamičiek a 12% oteckov. 

Na základe hore uvedených 
skutočností som predpokladala, že 
čas, ktorý rodičia so svojimi deťmi 
spoločne trávia, sa nebude asi rátať 
na hodiny, a tak som otázky sme-
rovala k minútam. Koľko voľného 
času priemerne trávite spoločne so 
svojimi deťmi počas bežného pra-
covného dňa ? (rodičia nemali do 
tohto času rátať prípravu na vyučo-
vanie). Na moje veľké prekvapenie 
„len“ 23% rodičov sa priznalo, že sa 
venuje svojim deťom menej ako 60 
minút. Až tretina (33%) sa venuje 
svojim deťom denne asi 2hodiny 
a  18% až 3 hodiny denne. Pokiaľ 
do tohto času nezarátali prípravu 
na vyučovanie – klobúk dole. Ako 
uviedli, väčšinou tento čas s  deť-
mi trávia doma pri spoločenských 
hrách a rozhovoroch ( 41%), doma 
pri sledovaní televízie (18%) a v prí-
rode (17%).  Čo sa týka voľných dní 
(víkendov a sviatkov) je to ešte lep-
šie, pretože len 6% rodičov trávi 
s deťmi menej ako hodinu denne 
a až 28% trávi so svojimi deťmi celý 
deň. Prvé miesto tu zaujali aktivity 

v prírode (40%), ako druhé najčas-
tejšie aktivity uviedli rodičia rozho-
vory a spoločenské hry doma (48%) 
a na treťom mieste je sledovanie te-
levízie (20%).

Tabuľkové spracovanie najviac 
preferovaných odpovedí na otázku, 
ako rodičia so svojimi deťmi trá-
via spoločný voľný čas (percentá 
sú zaokrúhlené na celé čísla, preto 
výsledný súčet môže byť +- 1%) uvá-
dzame v tabuľke hore.

Na základe týchto výsledkov 
konštatujem, že naše deti sú šťastné 
deti. Čas, ktorý im venujú rodičia 
je neporovnateľne dlhší oproti iným 
i  zahraničným výskumom. Veľmi 
pozitívne je hlavne to, že sa rodi-
čia so svojimi deťmi spoločne hrajú 
a rozprávajú sa s nimi. Práve tieto 
činnosti s rodičmi (+ spoločné  vý-
lety) mladšie deti najviac preferujú.

Ale je to naozaj tak?
Nemám právo ani záujem spo-

chybňovať tento prieskum a veľmi 
rada by som uverila výsledkom, 
ktoré som z neho získala, no moje 
nadšenie a dôveru akosi narúšajú 
odpovede detí. Čích detí som sa to 
pýtala, keď si nevedeli spomenúť ani 
na jednu spoločnú činnosť so svoj-
imi rodičmi v poslednom období? 
Veď odpovede detí a odpovede ro-
dičov sú celkom protichodné. Ako 
je to možné?

Pokúsim sa o jedno z vysvetle-
ní. V žiadnom prípade si nedovolím 
tvrdiť, že rodičia v dotazníkoch kla-
mali. Neklamali. Hovorili pravdu. 
Naozaj sú presvedčení, že keď idú 
s deťmi do obchodu  alebo keď sú 
všetci doma, že trávia spoločný čas, 
že sa venujú rodine. Veď sú všetci 

v jednom byte, na jednom mieste, 
„nedávajú deti po skončení školy do 
útulku“, ako napísal jeden z rodičov. 
Ale deti to vnímajú inak.  Pre dieťa 
nie je spoločný čas ten, ktorý trávi 
mama v kuchyni, tatino v obývač-
ke a ono v izbe. Spoločný čas je ten, 
kde dochádza k priamemu kontaktu 
dieťaťa s rodičom. Je to čas, ktorý 
trávi s tatinom v garáži, keď mu po-
dáva skrutky a tatino mu rozpráva, 
čo sa asi stalo s motorom kosačky, 
s maminou v kuchyni, keď jej po-
máha vykrajovať medovníčky, roz-
práva jej o svojich predstavách a ona 
mu chváli jeho výrobky, s obidvomi 
v lese na hríboch, keď sa pretekajú, 
kto nájde najväčší dubák. 

Pre mňa, ako riaditeľku CVČ 
je však pre plánovanie budúcej čin-
nosti centra cenná a podstatná práve 
informácia od rodičov. Informácia 
o tom, že čas, ktorý uviedli, majú na-
ozaj vyhradený pre svoje deti, pre 
svoju rodinu a CVČ sa môže uchá-
dzať o ich priazeň a o možnú účasť 
na aktivitách, ktoré CVČ zorganizu-
je pre rodiny s deťmi. 

(Pokračovanie v budúcom čísle 
spravodajcu)

P. S. Touto cestou chcem poďako-
vať rodičom za ich čas a trpezlivosť 
pri vypĺňaní dotazníka, pani učiteľ-
kám, ktoré dotazníky medzi deťmi 
distribuovali a i seniorom, členom  
Klubu dôchodcov v Starej Turej, 
ktorých som prepadla na jednom 
z ich stretnutí a ťahala som z nich 
spomienky na ich detstvo.

 V. Tepličková, CVČ Stará Turá

možnosti: Pracovný deň Voľný deň

Doma – pri sledovaní televízie 18% 
rodičov

20% 
rodičov

Doma – pri spoločenských 
hrách, rozhovoroch a iných 
spoločných aktivitách

41% 32%

V prírode (súkromné 
vychádzky, výlety, 
lyžovačky, cyklistika,...)

17% 40%

Navštevovaním 
príbuzných, známych 3% 8%

V obchodných centrách 0 0
Aktívnou účasťou na 
podujatiach organizovaných 
rôznymi organizáciami 
(športové, kultúrne, 
spoločenské akcie)

3% 4%

Voľný čas počas týchto 
dní trávime spoločne len 
výnimočne alebo vôbec

8% 1%

iné 11% 1%
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Výborné výsledky karatistov
Dňa 21.9.2013 sa naša karatist-

ka Ella Glatzová zúčastnila v Prahe 
turnaja v karate 2. ročníka Memoriál 
Ing. Jiřího Fuchse, kde v športovom 
zápase kumite ml. žiačok (10-11 
ročných) do 35 kg získala 1. miesto.

A dňa 5.10.2013 vo Vamberku 
na súťaži SHOTAKAN CUP 
VAMBERK získala vo svojej ka-
tegórií kumite ml. žiačok do 35 kg 
3. miesto.

Sú to ďalšie pekné výsledky mla-
dej karatistky, ktoré naviazala na 

minuloročné úspechy na súťažiach.
Tréner karate Milan Pekník za-

čiatkom júla úspešne absolvoval ná-
ročné skúšky na stupeň technickej 
vyspelosti a získal 4. DAN v karate, 
čím dosiahol  majstrovstvskú úro-
veň shihan.

Poďakovanie za naše športové 
úspechy patrí aj riaditeľke ZŠ v Starej 
Turej, Mgr. Janke Koštiaľovej, za 
prenájom telocvične na Hurbanovej 
ulici, kde trénujeme krúžok karate.

     Karate klub Stará Turá

Přeshraniční 
střelecká soutěž 

Začátkem školního roku 
odstartovaly i přeshraniční ak-
tivity  mladých sportovních 
střelců mezi střeleckými kro-
užky SOŠ Stará Turá, ZŠ Stará 
Turá a  ZŠ na Červené cestě 
v  Kunovicích.V  pátek 27. září 
se sešli na základní škole ve 
Staré Turé členové střeleckých 
kroužků z  Kunovic ze ZŠ na 
Červené cestě, SOŠ Stará Turá 
a ZŠ Stará Turá. Soutěže se zú-
častnilo celkem 25 mladých 
střelců. Soutěžilo se v Optické 
střelbě - laserové pušce v každé 
věkové kategorii systémem KO. 
V  mladších žácích těch do 12 
let soutěžilo dvanáct střelců, po 
rozstřelu zvítězil Kosek David 
se 360 body, druhý Pečenka 
Josef rovněž s 360 body a třetí 
Kusák Honza s 300 body a na 
čtvrtém místě se umístil Kříž 
Martin s 250 body, všichni ZŠ 
Červená cesta Kunovice. Na 5. 
a  6. místě se umístili žáci ZŠ 
Stará Turá Nataša Blažková se 
250 body a Radovan Ivanič se 
150 body.V  kategorii starších 

žáků soutěžilo osum mladých 
střelců. Zvítězila Štefaníková 
Michaela nástřelem 380 bodů 
ze ZŠ Červená cesta,druhé 
místo obsadil Filip Bajjany ZŠ 
Stará Turá s  340 body a  třetí 
místo ziskem 310 bodů obsadi-
la Jelénková Johana ZŠ Červená 
cesta Kunovice.V kategorii kade-
tů (16 -18 let) soutěžilo 5 střelců, 
všichni SOŠ Stará Turá. Zvítězil 
Lukáš Žiačik se 330 body,druhé 
místo se 320 body získal Adam 
Kovár a  třetí místo obsadil 
Tomáš Skala s 280 body.V open 
kategorii - bez rozdílu věku - 
zvítězila  a odvezla si pohár pro 
nejlepšího střelce Štefaníková 
Michaela s 380 body.

Mladí střelci mají před se-
bou ještě dlouhodobé vícekolové 
soutěže v Optické střelbě a ko-
respondenční závody ve střelbě 
ve vzduchové pušce. Finále těch-
to soutěží se uskuteční v březnu 
a dubnu 2014 při soutěži Ceny 
Osvobození Kunovic. 

Jiří Jurásek
KARAtE KluB  

Stará turá 
O Z N A M u J E

že sa uskutoční nábor na krúžok karate
v školskom roku 2013/2014,

každý týždeň
pondelok 17.00 – 17.30 hod.

stredu 17.00 – 17.30  hod.
Nábor sa uskutoční v telocvični na II. ZŠ ul. Hurbanova

(vedľa mestského športového ihriska).
Nábor detí od 7 rokov.

Zober si so sebou športové oblečenie a chuť cvičiť. 
Naučíš sa cvičiť karate, strečing, posilňovacie cviky, 

zdokonalíš si svoju fyzickú kondíciu a posilníš športového 
ducha.

Tréning karate
 pondelok, streda, piatok od 17.00 – 19.00 h.
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Slovenský jezerní 
závod z lodí – Yachter 

cup v Starej Turej
V uplynulé sobotě jsem se zú-
častnil lodního závodu Yachter 
cup (Tretí ročník muškárskych 
pretekov z člnov Yachter  cup 
na vodnej nádrži Dubník II. zor-
ganizovala miesta organizácia 
Slovenského rybárskeho zväzu 
Stará Turá v sobotu 12. októbra 
2013 – pozn. redakcie). Spolu 
s kamarádem jsme vyrazili na 
takový průzkum, celkem nás 
zajímalo, jak se dá uspořádat 
lodní závod v našich končinách. 
No a protože jsme to měli do 
Staré Turé z domu pouhých 57 
km, tak proč nejet?

Na místo jsme dorazili ko-
lem 6 ranní, po cestě proběhla 
srážka kuny, ale vše v  poho. 
Sešli jsme dole pod parkoviště, 
kde byla prezenčka. Rád bych 
podotknul, že na místě sra-
zu normálně nic není, jen str-
má louka. Když jsme přišli na 
místo, byly nachystané lavičky, 
loďky všechny stejné, očíslované, 
umyté (všechny museli navozit 
odjinud!!!), přistavený přívěs 
s elektrikou na centrále, kiosek 
s menším občerstvením a něja-
kým pitím. Takže za těch 20 éček 
co jsme za startovné zaplatili, 
jsem byl zatím mile překvapen.

Systém chytání byl taky 
dobře promyšlený. Chytalo se 
6 hodinových kol a z těch jsem 
2x dělal rozhodčího a boatmana 
v lodi (pro 2 závodníky) a pak 4 
kola chytal. Mezi koly bylo půl 
hodiny a  muselo se přijet do 
přístaviště. Super systém. Do 
přehrady o  rozloze 19ha bylo 

vysazeno 700kg duháka velikosti 
28-32cm.

Já první dvě kola rozhodo-
val Mirovi a Marcelovi. Ryby se 
projevovaly úplně všude, kde se 
člověk podíval, čistá voda jim 
zřejmě svědčila. Dostat je ale na 
háček nebylo snadné. Našli jsme 
si nejvíc sběrů a  vyrazili tam. 
Problém byl v  tom, že pstruzi 
poměrně rychle jezdili vodou 
a  pronásledovat je bylo velmi 
těžké. Druhou hodinu jsme měli 
druhou půlku přehrady (zapo-
měl jsem napsat, že byla roz-
dělená na dvě půlky). Blíž hráze 
bylo ryb víc a taky tvořily větší 
skupiny, ale ty pořád migrovaly 
a tak se nikde neshlukovaly lodě, 
protože ryby jezdily všude.

Nebudu teda popisovat kaž-
dé kolo, zkrátka když jsem chy-
tal já, tak na přítokové části jsme 
udělali dlouhý drift napříč pře-
hradou a dalo mi to 4 ryby, po-
stupně všude, jedna spadená. To 
bylo třetí kolo a ryby se už moc 
neukazovaly a tak jsme museli 
jet naslepo a zkusit na ně narazit 
a povedlo se. Když už se něja-
ká ukázala nebo i vyskočila tak 
často zabrala, když se jí to hodilo 
rychle. Spokojený jsem si dal gu-
láš, který byl v ceně a po obědě 
vyrazil na lepší půlku k  hrá-
zi. To byl fakt zážitek, protože 
když jsme najížděli na místo, 
tak jsme jeli za nejvíce kolečka-
ma a při příjezdu jsme najednou 
uviděli před lodí prchající hej-
no cca 50 ks duháků, byl jsem 
připraven a v tom odstartovali 
výstřelem závod. Prvním hodem 

jsem viděl, jak mi za tím jede asi 
20 ks a nemohl jsem zaseknout 
ani jednoho ale nakonec to se-
žral. Rychle změřit a znovu hážu 
do stejného místa a zase vidím 
ještě pár kusů jak jede a nakonec 
dubleta. Než změřím jsou pryč, 
rychle lokalizuju podle kolečka 
kde se mohli přesunout a rychle 
za nima, Mira jen oddychoval, 
ale makal jako o  závod. Zase 
jsme uviděli hejno a znovu ryba, 
no prostě jsme celé kolo jezdili 
za několika hejnama ryb a bylo 
to fakt zábavné a akční. Dal jsem 
8 ryb a byla to druhá jednička.

Další kolo se posunula přika-
lená voda od přítoku a bylo těžší 
už dostat rybu. Já bohužel nedal 
a Mira dal tři, z toho jednu dub-
letu. Smůla, ale pořád jsem byl 
spokojený, protože všechno pro-
bíhalo jak hodinky, bylo hezky. 
Poslední kolo jsem zase jel k hrá-
zi. Už jsem věděl, že to bude těžší 
a že musím proměnit víc záběrů. 
Zajeli jsme na kolečka k hrázi 
a  prvním hodem táhnu rybu 
a ta padá. Pak zase záběr a nic, 
pak Mira úřaduje, pak zase úřa-
duje Mira při příjezdu menšího 
hejna a mě zase padá!!! Už jsem 
byl naštvaný, fakt smůla. Naštěstí 
jsme zůstali v centru pohybu ryb 
a ještě se nám hejno přilížilo, dal 
jsem rybu, pak ještě jednu. Uff. 

Dvě ryby dobré, koncem večír-
ku jedeme ještě zkusit jiné místo 
a tam jsem dohodil na kolečko 
a to mi dalo třetí kus a z těch tří 
kusů i třetí jednička.

Takže tři jedničky a  nula.. 
Vím, že Mira bez nuly a s dob-
rým součtem bude vítěz a taky 
jsme tušil, že ani já nebudu špat-
ně i s nulou, protože ji měli skoro 
všichni. Nakonec hezké stříbro 
po boku Mira Žubora (víťa-
za pretekov – pozn. redakcie) 
a ještě krásný den na rybách.

Výsledky byly spočítány za 
půl hoďky, ceny pro prvních 
5 byly moc hezké a  všechno 
proběhlo úplně dle mých před-
stav o  tom, jak by se mohly 
pořádat důstojné závody. Píšu 
to proto, že po tomto závodě 
byl vidět kus odvedené prá-
ce organizátorů a  že někdy se 
fakt pozastavuju nad poměrem 
cena/kvalita u  některých zá-
vodů. V podstatě nechápu, jak 
to všechno dali dohromady 
z těch pár korun co vybrali. Já 
teda smekám před organizátory 
a děkuji, že jsem zase mohl ab-
solvovat takový krásný závod!! 
Díky.

Luboš Roza (dvojnásobný majster 
sveta a reprezentant ČR v muškárení)

prevzaté z: 

http://muskarskezavody.cz

Pochod Pamätníkmi Bielych Karpát
Už po osemnástykrát sme zorganizovali po-
chod Pamätníkmi Bielych Karpát. Po večer-
nom hustom a intenzívnom daždi sa nám 
z rána rysovalo veľmi pekné počasie a nás 
to napĺňalo šťastím. Opäť k nám prišli naši 
kamaráti až zo Sládkovičova a dokonca aj 
z Krásna nad Kysucou. Turistika ako zvyčaj-
ne nebola náročná. Prešli sme cez Hnilíky na 
Lazy, potom ešte pár kopcov a boli sme na 
mieste. Ja som bola na konci a poháňala som 
menej zdatných vpred. Do cieľa sme dorazili 
trošku zablatení, ale veselí, lebo cesta trvala 

o niečo dlhšie ako normálne. Spríjemňovali 
sme si ju rôznymi rozhovormi. V cieli vo 
Vetešovom jarku pri našom bunkri nás už 
čakal teplý čaj, sladká odmena, niečo pod 
zub a taktiež pamätný list. Bola tu veľmi prí-
jemná a priateľská atmosféra, každý chcel 
niekomu niečo povedať a tu bola na to prí-
ležitosť. Posilnení, zohriati a vysmiati sme 
sa vybrali na cestu domov, ktorú sme kráča-
li pomalým krokom. Na Kamennom moste 
nás už čakal autobus, aby sme nemuseli toľko 
drať naše turistické topánky. V autobuse sme 

sa rozlúčili z ostatnými, ktorých ešte čakala 
cesta domov. Na tomto pochode sa zúčastni-
lo takmer 130 nadšencov turistiky a čudujte 
sa, ale väčšinu z toho tvorili deti, ktoré vyme-
nili počítač a televíziu za krásnu prechádzku. 
Už teraz sa tešíme na ďalší ročník a veríme, 
že ich príde ešte viac.

Už tradične na úspešný priebeh poduja-
tia prispela Nadácia Život, Mesto Stará Turá 
a Mäsiarstvo Gregor vďačnými špekačkami, 
ktoré chutili naozaj každému.

Martina Briestenská, Detská organizácia Fénix
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Šárka 
Javorinská 

V sobotu 28. septembra 2013 sa zišli priaznivci 
cyklistiky pri príležitosti tradičnej časovky na Veľkú 
Javorinu. Akciu zorganizoval Myjavský cyklistický 
spevokol pre cyklistov, ktorí nesúhlasili s podmien-
kami a organizáciou novej Javorinskej časovky. 

Počasie nemohlo byť lepšie, po predchádzajúcich 
upršaných dňoch sa v sobotu ukázalo slnko a dovo-
lenku mal aj typický javorinský vietor, takže dobrej 
nálade a chuti zmerať si sily už nič nestálo v ceste. 
Štartovalo sa pri autobusovej zastávke a všetkých 
cyklistov čakalo jediné „menu“ – asfaltová cesta na 
vrchol s dĺžkou trate 8 350 m. Cieľ bol na parkovisku 
pri chate. Preteky absolvovalo 44 cyklistov, 41 mužov 
a 3 ženy. Najrýchlejší čas zo všetkých účastníkov do-
siahol Richard Meleg s časom 27:20 a priemernou 
rýchlosťou 18,3 km/h. Nasledoval Vladimír Hoššo 
(28:04) a Viliam Dinžík (28:10). Zo žien bola naj-
rýchlejšia Adriana Kostrová s časom 38:06. O dobrú 
náladu sa okrem pretekárov a príjemného počasia 
postarali organizátori podujatia, ktorým patrí naj-
väčšia vďaka. Ostáva len dúfať, že o rok sa v pria-
teľskej atmosfére pri druhom ročníku zídeme opäť.

Juraj Krištofík 

Skúšky technickej vyspelosti vo wushu - páskovanie
V sobotu 12.10.2013 sa v klube Wushu cen-
trum Stará Turá uskutočnilo páskovanie cvi-
čencov wushu – deti. Je to v našom klube no-
vinka, ktorá je vďaka veľkému záujmu detí 
o tento šport v Starej Turej nevyhnutná. Ide 
o ohodnotenie výkonu cvičencov počas tré-
ningov, snahy a učenia sa techník či zostáv 
bojového umenia. 

Skúšky sa skladali z viacerých úkonov. Po 
samostatnej rozcvičke deti predvádzali zák-
ladné postoje, údery, bloky a kopy, v druhej 
časti prišlo na gymnastiku, výdrž a ohyb-
nosť, a v tretej časti zacvičili zostavy. Keďže 
podmienkou pripustenia na páskovanie bola 
minimálne ročná účasť na tréningoch, ne-
mali sme pochybnosti o tom, že všetky deti 

zvládnu skúšky na prvý hodnostný stupeň. 
Boli sme však zvedaví, koľkí zvládnu požia-
davky na druhý hodnostný stupeň. Po odcvi-
čení nasledovalo vyhodnotenie a slávnostné 
odovzdávanie pásov s certifikátmi. Pri prijí-
maní pásu musel každý cvičenec sľúbiť s ru-
kou na meči, že sa bude naďalej zlepšovať 
a v tomto úsilí bude pomáhať aj ostatným.

16 detí získalo biely pás, čo je 1. hodnost-
ný stupeň a 10 detí získalo žltý pás – 2. hod-
nostný stupeň.

Deťom srdečne gratulujeme a veríme, že 
sú dostatočne motivovaní a budú sa v prie-
behu roka naďalej zlepšovať, aby o rok mohli 
získať ďalší hodnostný stupeň.

Ďakujeme celému realizačnému tímu 
na čele s  trénerom Janom Okruckým za 

výbornú prípravu skúšok, deťom za ich od-
hodlanie a výkony na cvičebnej ploche a ro-
dičom za ich trpezlivosť a podporu.

Šport je hra, je to zábava, odreagova-
nie sa, spoznávanie nových ľudí, vytváranie 
sociálneho kontaktu, kreativita, rozvíjanie 
spolupatričnosti, lásky voči svojmu okoliu, 
chrabrosti, rytierskosti, veľkorysosti voči fy-
zicky slabším. Je to energia, ktorú si môže-
me vymieňať, stav meditácie, stav zdieľania 
duševna a fyzična, stav eufórie.

Nie je dôležité vyhrať, ale zvíťa-
ziť. Nezáleží na trofeji, sláve, či uznaní. 
Dôležité je zvíťaziť nad lenivosťou, pýchou, 
nad všetkým, čo nám bráni kráčať po ceste 
poznania.

Wushu centrum Stará Turá
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Dúha zafarbila 
detské srdiečka 

šťastím a radosťou
Nové Mesto nad Váhom v sobotu, 
28. septembra 2013, spestrila svoji-
mi farbami dúha. Slnkom rozžiarené 
mesto privítalo mentálne a zdravot-
ne postihnutých ľudí z rôznych za-
riadení sociálnych služieb, domovov 
sociálnych služieb i detských domo-
vov Trenčianskeho kraja, aby všet-
ci spolu, spojením dobrej nálady, 
zážitkov i kvalitnej hudby, objavi-
li v  sebe „novú radosť zo života“. 
Druhý ročník benefičného kon-
certu s názvom „DÚHA V SRDCI“ 
opäť nesklamal. Spoločenská sála 
MsKS ožila všetkými farbami a do 
nejedného srdiečka postihnutých 
ľudí, detí, ale i iných návštevníkov 
koncertu z  okolia, vniesla novú, 
neutíchajúcu energiu. Príjemné 
pestrofarebné popoludnie ponú-
klo všetkým rôzne zaujímavosti. 

Okrem vyhľadávaného košikárstva, 
starodávnej lukostreľby, či enkaus-
tiky – maľovanie horúcim voskom, 
malo veľký úspech aj modelovanie 
z hliny. Pre najmenších účastníkov 
koncertu bol pripravený detský svet 
s maľovaním na tvár, odrážatkami, 
nafukovacím hradom na skákanie.

Hudobný benefičný program 
rozprúdil úžasný zumba tanečník 
JAVIER CALDERON MORALES 
z ďalekej Kostariky. Svojim tempe-
ramentom zaplnil sálu a ponúkol ne-
konečné množstvo nových tanečných 
kreácií, ktoré sa všetci mohli spo-
ločne naučiť. Mladá nádejná kapela 
MEDIAL BANANA svojim reggae 
štýlom a tancom naladených účast-
níkov koncertu nenechala sedieť na 
stoličkách. Mierny oddych pre telo, 
ale pastvu pre oči poskytla tanečná 

skupina LATINO FLASH MIQUÉLA 
MENDÉZA z exotickej  Nikaraguy. 
Po nádherných rytmických pohyboch 
tanečníkov  predviedol svoje básnic-
ké umenie Juraj Kohútik z Centra 
sociálnych služieb v Novom Meste 
nad Váhom, ktorý svojim umením 
všetkých milo prekvapil. Jazzové pes-
ničky PETRA LIPU dokonale spes-
trili paletu hudobného programu. 
Známu pieseň  „Štyri kone vrané“ si 
všetci spoločne zaspievali a deti po-
vzbudzovali džezmena vlastnoručne 
vyrobenými transparentmi s jeho me-
nom. Folklórny súbor MÁJ poskytol 
nenapodobiteľný zážitok z ľudového 
tanca a poukázal na krásu mladých 
dievčeniec a chlapcov z Piešťan. Záver 
hudobného programu patril snáď naj-
viac očakávanej skupine DESMOD. 
Známe piesne ukončili prekrásny 
dúhový zážitok z celého dňa a delo 
strieľajúce rôznofarebné srdiečka len 
umocnilo pocit nehy a spolupatrič-
nosti v každom srdci. Veľkou dávkou 
k úspechu celej akcie prispel aj šikovný 
moderátor Mirec, ktorý „držal stráž“ 
nad celým programom.

Organizátori celej tejto skve-
lej akcie nezabudli zdarma dopriať 
všetkým účastníkom koncertu rôz-
ne maškrty, koláče, pagáče, pizzu, 
nanuky pre deti a postarané bolo 
aj o pitný režim v podobe džúsov 
a minerálok.

Zažiť neopakovateľnú atmosfé-
ru nadšenia, radosti a prirodzenej 
spontánnosti na tomto podujatí 
bolo nádherné. Bol to hlboký záži-
tok nielen pre účastníkov, ale i pre 
umelcov. Všetkých spoločne pod 
dúhovým oblúkom spájala láska 
a radosť zo života. Kiež by sme ta-
kých chvíľ zažili veľa v  našich ži-
votoch. Pre tieto krásne pocity má 
takéto podujatie zmysel. Je šťas-
tím, že žijú ľudia s veľkým srdcom, 
ochotní podporiť dobrú vec, a preto 
vyslovujeme VEĽKÉ ĎAKUJEME 
i Nadácii ŽIVOT, ktorá prispela ku 
skvelému benefičnému koncertu 
„Dúha v srdci“.

 Text: Júlia Bublavá, Zuzana 
Kubrická a Katarína Sršňová 

Foto: Katarína Orešanská (Desmod, 
Latino Flash Miguela Méndeza)

Fotografická súťaž „Naše Ekomesto“  
Detská organizácia Fénix Stará Turá  v rám-
ci projektu KomPrax (Kompetencie pre prax) 
vyzýva všetkých amatérskych fotografov na 
zapojenie sa do fotografickej súťaže Naše 
Ekomesto. Projekt je spolufinancovaný zo 
zdrojov EÚ.

Súťaží sa v troch kategóriách:
• Čierna skládka
• Solárna energia
• Bicykel ako ekologický dopravný 

prostriedok

Zapojiť sa môžete zaslaním fotografie na 
naseekomesto@gmail.com.
Hlasovanie prebieha na Facebook stránke 
www.facebook.com/NaseEkoMesto, 
kde nájdete aj viac informácií. 
Súťaž trvá od 22.10.2013 do 22.11.2013.
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