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Vážení spoluobčania!
December je určite pre mnohých 

najkrajším mesiacom v roku. Pre deti je 
prísľubom prázdnin, rozprávok a dar-
čekov, pre dospelých prísľubom oddy-
chu a trávenia času v spoločnosti svojich 
najbližších. Predvianočný zhon a upo-
náhľaný pracovný svet zrazu vystrieda 
pokoj domova a teplo rodinného krbu. 
Spoločne strávené chvíle so svojimi blíz-
kymi sú tým najkrajším darčekom, akí si 
môžeme priať. A práve pre tieto vzácne 
chvíle sú vianočné sviatky také čarovné.

December je však aj časom bilan-
covania. Každý z nás rozmýšľa nad ro-
kom, ktorý prežil, prekážkami, ktoré 
preskákal a plánuje ďalšie ciele a pred-
savzatia do nového roka. Pri tejto prí-

ležitosti Vám chcem poďakovať za Vašu 
prácu vo Vašich domácnostiach i  na 
Vašich pracoviskách, za prácu, ktorá sa 
zaslúžila o rozvoj nášho mesta, v kto-
rom žijeme. Rád by som tiež poďako-
val obyvateľom Starej Turej, ktorí boli 
trpezliví a strpeli nepríjemné následky 
stavebných prác, ktoré boli súčasťou 
rekonštrukcie obchodného domu, re-
vitalizácie CMZ, rekonštrukcie Domu 
kultúry Javorina, rekonštrukcie zák-
ladnej umeleckej školy, ale aj výstavby 
detského ihriska. Stavebný ruch však po-
maly stíchol a naše mesto je po týchto 
stavebných prácach opäť o niečo krajšie 
a vynovenejšie. 

V mene celého mestského zastupiteľ-

stva, pracovníkov mestského úradu, ale 
aj osobne - za seba - želám Vám do nastá-
vajúcich krásnych sviatočných dní, nech 
sú naplnené spolupatričnosťou a  tole-
ranciou človeka k človeku. Prajem Vám 
nádherné Vianoce, silného vnútorného 
ducha, stály zmysel pre radosť z malých 
i veľkých vecí, ktoré život prináša. Veľa 
zdravia, šťastne prežitých chvíľ, lásky 
a ľudského porozumenia. 

Rok 2012, nech je pre Vás, vážení 
spoluobčania, úspešný, nech Vás počas 
celého roka obklopuje zdravie a šťastie 
a prajem Vám veľa osobných, ale aj pra-
covných úspechov.

Ing. Ján Kišš 
primátor mesta Stará Turá
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Vianočný koncert ZUŠ
1. december, 17.00 h., 
kaviareň DK Javorina

Benefičný koncert 
nadácie ŽIVOT 
4. december, 15.00 h., 
DK Javorina

Koncert Peter Lipa
20. december, 20.00 h., Club 3
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Štefanský výstup 
na Veľkú Javorinu 
26. december, Veľká Javorina

Silvestrovský výstup 
na Veľkú Javorinu 
31. december, Veľká Javorina
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Mikuláš na Nám. slobody
5. december, 15.00 h., 
Nám. slobody

Vianočné trhy
17. decembra, 10.00 h., 
Nám. slobody

Vítame rok 2012
31. decembra, 23.30 h., 
Nám. slobody

foto: Ján Mikláš
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Mesto Stará Turá
Vyhlasuje týmto 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 
podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

na odpredaj prebytočného 
hnuteľného majetku

Lyžiarsky vlek 
TATRAPOMA S

Mesto Stará Turá ponúka v obchodnej verej-
nej súťaži na odpredaj prebytočný hnuteľný 
majetok – lyžiarsky vlek TATRAPOMA S na-
chádzajúci sa na Veľkej Javorine. Pozemok, 
na ktorom sa lyžiarsky vlek nachádza, nie 
je vo vlastníctve mesta Stará Turá. Výber zá-
ujemcu sa uskutoční na základe obchodnej 
verejnej súťaže.

Podmienky súťaže:
• identifikačné údaje záujemcu (meno, 

priezvisko, rodné priezvisko, dátum na-
rodenia, rodné číslo a adresu trvalého po-
bytu u fyzických osôb alebo názov, sídlo, 
IČO u právnických osôb,

• súhlas fyzickej osoby so spracovaním 
osobných údajov na účely zabezpečenia 
úkonov pri predaji majetku vo vlastníc-
tve 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,

• návrh kúpnej zmluvy, 
• vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s pod-

mienkami obchodnej verejnej súťaže.

Návrh do súťaže predkladá účastník v uza-
tvorených obálkach označených spiatočnou 
adresou záujemcu a označením „Lyžiarsky 
vlek TATRAPOMA S – NEOTVÁRAŤ“ na 
adresu: Mestský úrad, majetkové oddelenie, 
Ul. SNP č.1/2, 916 01 Stará Turá.

Upozornenie: Predaj hnuteľného majet-
ku víťaznému záujemcovi podlieha schvá-
leniu mestským zastupiteľstvom Stará Turá. 
Mesto Stará Turá si vyhradzuje právo na 
zrušenie obchodnej verejnej súťaže bez ur-
čenia dôvodu

 Ing. Ján K I Š Š, primátor mesta

Z rokovania mestského zastupiteľstva
Dňa 27. 10. 2011 sa uskutočnilo XI. zasadnu-

tie MsZ, ktoré otvoril o 15.00 hod. primátor mesta 
Ing. Ján Kišš. V úvodnej časti zasadnutia poslanci 
prerokovali a vzali na vedomie Správu z kontroly 
plnenia uznesení prijatých na X. zasadnutí MsZ. 
V rámci rokovania o majetkových záležitostiach 
MsZ schválilo:
•	 zámer odpredaja pozemku pre

- Zuzanu Hargašovú, bytom Stará Turá,
- Kvetoslavu Sabovú, bytom Stará Turá,
-  Milana Kučeru a manž. Márie, 

bytom Stará Turá,
- Márie Horňákovej, bytom Omšenie,
-  Ľubomíra Horáčka a manž. Viery, 

bytom Bratislava.
•	 návrhy:

-  na doplnenie uznesenia č. 5-VII/2011 o zria-
denie vecného bremena pre ZSE Distribúcia, 
a.s. ,Bratislava, 

-  na zverejnenie obchodnej verejnej súťaže na 
odpredaj lyžiarskeho vleku.

•	 žiadosť Strednej odbornej školy, Stará Turá 
o  zriadenie vecného bremena v  prospech 
Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Nebola schválená žiadosť Dušana Matušíka 
a manž. Anny, bytom Stará Turá, o odkúpenie časti 
pozemku a žiadosť o udelenie čestného občian-
stva pre pána Davida Paulovicha Escalonu, mimo-
riadneho a splnomocneného veľvyslanca Kuby na 
Slovensku. 

Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie:
•	 Informáciu Jána Tareka ohľadne odpredaja 

pozemkov,
•	 Informáciu o aktuálnom hospodárení mesta,
•	 Správu z kontrol vykonaných od X. zasadnutia 

MsZ.
S pripomienkami vzalo na vedomie programo-

vé rozpočty mesta a jeho príspevkových organizácií 
Technotur a Dom kultúry Javorina pre obdobie ro-
kov 2012-2014, pričom dalo zapracovať pripomien-
ky do rozpočtu, ktorý sa bude opätovne predkladať 
k rokovaniu 8. 12. 2011.

Poslanci schválili návrh VZN č. 10/2011-Nar. 
ktorým sa mení a  dopĺňa VZN č. 5/1998-Nar. 
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhových miestach a trhový poriadok.

Ďalej poslanci schválili návrh na odsúhlasenie 
podania žiadosti o finančný príspevok z fondov 
EU pre projekt „Rozvoj dostupnosti cezhranič-
ného územia - Mesto Stará Turá a Svah Rochus 
o.p.s.“. V tomto roku by sa chcelo mesto projek-
tom „Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia- 
Mesto Stará Turá a Svah Rochus o. p. s.“ uchádzať 

o rekonštrukciu peších komunikácií a vybudova-
nie parkovísk, ktoré budú slúžiť pre potrebu ak-
cií poriadaných v rámci cezhraničnej spolupráce. 
Cieľom tohto projektu je rekonštrukcia obsluž-
ných dopravných komunikácií v záujme zvýšenia 
atraktivity územia pre rozvoj turizmu, obslužnosti 
a bezpečnosti obyvateľov žijúcich v pohraničnom 
regióne a  zabezpečenia lepšieho cezhraničného 
prepojenia jednotlivých skupín obyvateľstva na 
oboch stranách hranice. Celkové náklady na pro-
jekt sú vo výške 273.759,64 €. Na realizáciu tohto 
projektového zámeru je možné požiadať o NFP zo 
zdrojov Európskej únie vo výške 85%. Zo štátneho 
rozpočtu je miera spolufinancovania vo výške 10 % 
z celkových nákladov projektu uvedených v žiados-
ti. Spoluúčasť mesta je 5% z celkových nákladov 
projektu uvedených v žiadosti.

 V  ďalšej časti rokovania schválili poslanci 
návrh na zaradenie výdavkov na rekonštrukč-
né práce, ktoré vyplynuli počas realizácie stavby 
„Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá“ 
v celkovej výške 50.000,- € do rozpočtu mesta na 
rok 2011. Predmetné náklady budú premietnuté 
v  II. zmene programového rozpočtu v  progra-
me 9-Vzdelávanie, prvok 9.3.1 –rekonštrukcia 
a modernizácia.

 Mestské zastupiteľstvo vyslovilo podporu 
iniciatíve RZMOSP proti rozhodnutiu o predĺže-
ní lehoty prieskumu územia Hôrka nad Váhom 
– Kálnica – U  rudy. MsZ zároveň žiada na zá-
klade predložených informácií zastaviť všetky 
prieskumné práce zamerané na prieskum výsky-
tu uránovej rudy, vo vyššie uvedených geologic-
kých prieskumných územiach, zrušiť rozhodnutie 
MŽP SR o ďalšom pokračovaní v prieskume č.sp. 
581/2011-9.3 zo 17. 6. 2011, rešpektovať osobitné 
postavenie miest, obcí a VÚC ako orgánov regi-
onálneho rozvoja a územnoplánovacích orgánov, 
oprávnených určovať na svojom území jeho opti-
málne využitie.

Vzhľadom k návrhu štátneho rozpočtu na rok 
2012-2014 a nový návrh zákona o rozpočtovom ur-
čení výnosov niektorých daní územnej samosprávy 
/tzv. daňový mix/ je potrebné, aby obce a mestá 
reagovali, nakoľko oba návrhy majú veľmi nega-
tívny dopad na ich rozpočty a ďalšie fungovanie 
samosprávy.

Preto v závere rokovania mestské zastupiteľ-
stvo vyslovilo podporu výzve predsedu RZMOSP 
Ing. Jozefa Trstenského, k vykonaniu legislatívnych 
opatrení na zmiernenie dopadov konsolidačných 
opatrení na financovanie miest a obcí.

Mgr. Ľubica Klimáčková

Nezabudnite...

Vianoce sa k nám nezadržateľne približujú, preto Vám chceme 
dať na vedomie, že

8. Vianočný trh spojený so 
zabíjačkou sa bude konať na 

Námestí slobody v sobotu 
17. 12.2011 od 1000 do 1800 h.

V dobrej nálade nás budú udržiavať: deti zo ZUŠ, cim-
balová hudba Čančatá, Malý Turanček, harmonikár Paľko Bako, 
Dychová hudba DK Javorina a mládež rímskokatolíckej cirkvi.

V ponuke bude okrem zabíjačkových špecialít i bohatá ponuka 
ľudovoumeleckých výrobkov s vianočným zameraním, predaj živých 
kaprov, nakladaných syrov, moravských koláčikov a iných dobrôt.
Zároveň Vás pozývame na Výstavu betlehemov a anjelov 
v „tvorivej dielni“ v DK Javorina (2.poschodie). Výstava bude 
otvorená v sobotu 17.12. od 10.00 h do 18.00 h a od 
pondelka do stredy 19.-21.12. od 14.00 h do 18.00 h. 

Veríme, že sa stretneme, ako vždy, s množstvom spokojných a prí-
jemne naladených ľudí v predvianočnej atmosfére.

Tešíme sa na stretnutie s Vami! DK Javorina Stará Turá
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PROSBA O POMOC

Dom kultúry Javorina, mesto Stará Turá a hŕstka dobrovoľníkov sa 
za účelom zachovania našich tradícií, remesiel a folklóru 
rozhodli zozbierať veci, ktoré pripomínajú zvyky, remeslá 
a folklór našich predkov.

PRETO PROSÍME VŠETKÝCH, ktorým ešte doma zostali staré 
fotografie, nábytok, kroje, riady či remeselnícke nástroje a výtvory 
a mohli by ich darovať na účely vytvorenia expozície v našom 
staroturianskom múzeu, aby sa nám ozvali na telefónne číslo: 
746 16 15 alebo na email: media@staratura.sk. Všetky 
predmety budú využité na zachovanie našich tradícií a budú ďalším 
generáciám Staroturancov pripomínať odkiaľ vzišli naše zvyky, 
folklór, remeslá, ktoré živili našich praprarodičov. 

Jesenný remeselnícky trh v Dome kultúry Javorina
Prvý novembrový víkend 

sa v priestoroch Domu kultúry 
Javorina ozýval čulý remeselníc-
ky ruch. Dom kultúry Javorina, 
mesto Stará Turá a dobrovoľníci 
tu prvýkrát zorganizovali jesenný 
remeselnícky trh. Toto podujatie 
sa mohlo uskutočniť najmä vďaka 
grantovému programu Šanca pre 
Váš región Nadácie Orange.

Majstri remeselníci obsadi-
li nielen vonkajší priestor pred 
domom kultúry a vestibul, ale 
aj prvé poschodie a  nové zre-
konštruované priestory stre-
diska cezhraničnej spolupráce 

na druhom poschodí. Inokedy 
tichý priestor ožil zvukom poc-
tivej ručnej práce paličkáriek, 
tkáčok, košikára či drotárky. 
Remeselníci ponúkali kerami-
ku, výrobky z dreva, bižutériu 
a  rôzne dekoračné predmety. 
V ponuke boli aj bylinky, syry 
či čaje. Ukážku svojho umenia 
predviedli aj zdobičky kraslíc, 
píšťalkár či klobúčnik. Súčasťou 
trhov boli aj tvorivé dielne pre 
deti. Malí remeselníci si domov 
odnášali vlastnoručne namaľo-
vané obrázky na skle či ozdoby 
z hliny. Na trhoch sa prezento-

vali aj naše stredné školy. Žiaci 
súkromnej hotelovej akadémie 
predvádzali vyrezávanie z ovocia 
a žiaci strednej odbornej školy 
pripravili výstavu svojich prác. 

Z kaviarne sa niesla vôňa po 
celom dome kultúry. Tradičné 
domáce jedlá ako langoše, gu-
láš, lokše, moravské koláče či 
pampúšiky potešili žalúdok 
nejedného návštevníka. A  aby 
ľuďom lepšie trávilo, o  zába-
vu sa starala cimbalová hudba 
Čančatá zo základnej umeleckej 
školy a harmonikár Paľko Bako. 
Takmer všetky dvere Domu kul-

túry Javorina boli v tento víkend 
otvorené. Teší nás, že návštevní-
ci nevynechali ani dvere mest-
ského múzea. Niektorí z nich sa 
priznali, že práve v tento víkend 
navštívili múzeum po prvýkrát. 

Vidieť naživo prácu drotára 
či košikára je dnes už vzácnos-
ťou. Preto sa tešíme, že v Starej 
Turej sa na remeslá našich 
predkov nezabúda a  aj pros-
tredníctvom takýchto podujatí 
si poctivú prácu remeselníkov 
stále pripomíname a ceníme. 

Lívia Boorová

Rekonštrukcia cesty cez 
Veľkú Javorinu odštartovala

TSK sa môže pochváliť aj ďalším cezhraničným projektom s ná-
zvom „Zlepšenie dostupnosti pohraničia v okolí Veľkej Javoriny“, 
kde boli spustené stavebné práce odovzdaním staveniska dňa 17. 
10. 2011.

Tento projekt je zaujímavý aj z toho hľadiska, že spojil troch 
„cezhraničných partnerov“ (Správa a údržba ciest Juhomoravského 
kraja – vedúci partner, Trenčiansky samosprávny kraj - hlavný 
cezhraničný partner, obec Nová Lhota – projektový partner 1), kto-
rí si našli a stanovili spoločný cieľ, ktorým je zlepšenie dopravnej 
dostupnosti pohraničného regiónu Veľkej Javoriny. Tento cieľ bude 
dosiahnutý rekonštrukciou ciest na slovenskej a českej strane (ide 
o aktivitu vedúceho a hlavného cezhraničného partnera) spolu s vy-
budovaním novej cyklotrasy v úseku Nová Lhota – Vápenky (aktivita 
projektového partnera 1). 

Celkové náklady projektu predstavujú 3 388 044,- eur, z toho 
nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja je vo výške 2 879 837,40 eur. Celkové náklady na strane 
Trenčianskeho samosprávneho kraja sú vo výške 1 831 253,- eur.

Trenčiansky samosprávny kraj na slovenskej strane realizuje 
rekonštrukciu cesty č. III/58120 Javorina (Holubyho chata) od kri-
žovatky s cestou III/58114 smerom na Cetunu. Stavebné práce budú 
vykonané na celom úseku cesty t. j. 6 660 m spoločnosťou ALPINE 
SLOVAKIA, spol. s. r. o. V týchto dňoch prebehli práce, ktoré boli za-
čaté od Holubyho chaty smerom do obce Lubina v dĺžke 1 450 m. Na 
tomto úseku bola vyčistená vozovka, nastriekaný infiltračný postrek 
a položené obaľované kamenivo (vyrovnávajúca vrstva) v hrúbke od 
30-110 mm. Termín dokončenia rekonštrukcie cesty je do 31. 07. 
2012. Ing. Anna Halinárová, poslankyňa TsK

Rodičia deťom ZŠ
Stalo sa veľmi dobrým 

a  pravidelným zvykom, že 
v mesiacoch október a novem-
ber sa v ZŠ vo zvýšenej miere 
zameriavame na prehlbova-
nie spolupráce rodiny a školy. 
V  rámci celoslovenskej akcie 
rodičia škole, prichádzajú do 
školy rodičia a pripravujú pre 
deti rôzne akcie rozmanitého 
charakteru. Rodičia a škola sa 
zbližujú, a  to je pre výchovu 
detí a ich dobrý pocit dôležité. 
Dieťa, ktoré trávi v  škole 2/3 
svojho dňa musí žiť v  atmo-
sfére, ktorá v ňom vzbudzuje 
dôveru a  pocit bezpečia. To 
môže len vtedy, ak má po-
cit, že rodina a  škola úzko 
spolupracujú. 

Keď sme akciu rodičia ško-
le začínali, zúčastňovalo sa na 
nej málo rodičov. Postupne 
sa situácia menila k lepšiemu 
a  v tomto školskom roku už 
takmer do každej triedy pri-
chádzali rodiča a  úžasnými 
spôsobom sa venovali deťom. 

Takto to bolo na 1. stupni, ale 
ani rodičia žiakov 2. stupňa sa 
nedali zahanbiť. Myslím, že 
spokojnosť bola na všetkých 
stranách – učitelia sa zblížili 
s rodičmi, rodičia videli, ako to 
v škole chodí a vážia si prácu 
učiteľov, a deti – tie sú bohatšie 
o krásne zážitky. Nemôžem vy-
menovať všetky akcie, pretože 
by zabrali veľa miesta, ale všet-
ky budú uverejnené na interne-
tovej stránke školy.

Touto cestou chceme po-
ďakovať všetkým rodičom, 
starým rodičom, ktorí si náj-
du voľnú chvíľku, prídu medzi 
nás, podeliť sa o svoje zážitky, 
zaujímavé zručnosti a činnos-
ti, ktorými obohatia všetky 
deti o nové skúsenosti. Touto 
spoločnou aktivitou dokazu-
jú a  dávajú nám najavo, ako 
radi majú svoje deti či vnúčatá, 
a že sú priateľmi školy. Srdečná 
vďaka.

Dana Digová – zástupkyňa 
riaditeľky ZŠ 
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Odhalenie pamätníka 
prof. J. Roháčkovi

Panta rhei – všetko plynie, 
všetko sa mení, nemožno dva-
krát vkročiť do toho istého toku. 
Hlboké myšlienky antického fi-
lozofa Herakleita skrývajú veľa 
múdrosti o bytí človeka i spoloč-
nosti. Avšak aj ich stála platnosť 
svedčí o pravdách, ktoré sú nad 
časom a  ku ktorým sa máme 
vracať. Biblia tvrdí, že počiat-
kom múdrosti je bázeň pred 
Hospodinom. Dnes, v čase krízy, 
si môžeme väčšmi uvedomovať 
ako postupné vytláčanie kresťan-
stva a jeho hodnôt vytvára deš-
trukciu fungovania spoločnosti. 
Korene krízy, v rodine i v globál-
nom ohľade, spočívajú v deficite 
etiky. Na tom sa už zhodne pra-
vica s ľavicou, obhajcovia euro-
valov s ich odporcami. Žiadny 
človek zdravého rozumu predsa 
nemôže ignorovať biblické vý-
strahy pred zadlžovaním. Snáď 
by bolo na čase túto knihu vziať 
opäť do rúk, ako to vyjadruje 
socha profesora Jozefa Roháčka, 
nášho rodáka, ktorý ako prvý 
preložil Bibliu z pôvodných ja-
zykov do slovenčiny. To, že toto 
dielo zhotovil bez prekladateľ-
skej pomoci širšieho kolektívu, 
ho i dnes radí medzi prekladateľ-
ských géniov, akými bol Martin 
Luther či John Wycliffe. Zvláštnu 
symboliku má i miesto pamät-
níka. Stojí nad tým neustále 
plynúcim potokom, ktorý vy-
rastá v Topoleckej, kde vyrástol 
i samotný prekladateľ. Dokonca 
v  niektorých svojich dielach 
používal meno Topolecký, ako 
zvykneme nazývať aj náš po-
tok. Slávnosť odhalenia tohto 
diela nesporných estetických 
kvalít sa uskutočnila 29. ok-

tóbra. Jeho autormi 
sú akademickí sochári 
Ján Šicko a  Jaroslava 
Šicková-Fabrici (jej 
matka v  r. 1969 odha-
ľovala pamätnú tabuľu 
s  vyobrazením sestier 
Royových na evanje-
lickej fare). Slávnosť sa 
začala v kostole. Služby 
Božie viedol domáci 
farár Radomír Vařák 
spolu s  jeho dlhoroč-
ným predchodcom a  bývalým 
považským seniorom Milanom 
Kubíkom, docentom teológom 
a  spoluprekladateľom ekume-
nickej Biblie Jánom Grešom, 
súčasnou seniorkou a farárkou 
z Lubiny Evou Juríkovou a bý-
valým farárom Miroslavom 
Hvožďarom st. K slovu sa počas 
príhovorov dostali i  predstavi-
telia ďalších cirkví, v  ktorých 
sa Roháčkov preklad Biblie 
dodnes používa. Za Cirkev 
bratskú to bol predseda Rady 
CB Ján Henžel, za Bratskú jed-
notu baptistov predseda Rady 
BJB Ján Szőllős, za Apoštolskú 
cirkev kazateľ Jozef Gabovič. 
Za domáci zbor ev. cirkvi farár 
Radomír Vařák a  historik po-
chádzajúci z Kysáča, kde Jozef 
Roháček pôsobil, Michal Slavka. 
Kázeň na prvé verše Knihy žal-
mov predniesol Ján Grešo. Celá 
slávnosť bola sprevádzaná celo-
národným spevokolom Cirkvi 
bratskej a  excelentným preja-
vom husľového virtuóza Ewalda 
Danela, umeleckého vedúceho 
Slovenského komorného or-
chestra. Po skončení prvej časti 
slávnosti sa zhromaždenie pre-
sunulo priamo k miestu pamät-

níka prof. J. Roháčka. Hostí a asi 
tristočlenný zástup ľudí privítal 
primátor mesta Ján Kišš. Jozef 
Uhlík predniesol báseň niek-
dajšieho kazateľa Cirkvi brat-
skej v Starej Turej Milana Jurču 
Prečo Biblia? K  účastníkom 
podujatia sa taktiež prihovoril 
Ján Kišš, poslanec NR SR a zná-
my historik Dušan Čaplovič, ďa-
lej vedúci vydavateľstva MSEJK 
Imrich Fülöp, výtvarný teoretik 
z KU v Prahe Jiří David, histo-
rik Gustáv Rumánek, koordiná-
tor projektu a bývalý slovenský 
veľvyslanec v Maďarsku Štefan 
Markuš (syn Ondreja Markuša, 
blízkeho človeka a  pokračova-
teľa kazateľa prof. J. Roháčka). 
Aktu slávnostného odhalenia 
sochy sa ujal Dušan Čaplovič 
spolu s  naším primátorom 
Jánom Kiššom. Po skončení 
slávnosti sa pozvaní hostia zú-
častnili recepcie v Dome kultú-
ry, ktorú zorganizovalo mesto 
v  spolupráci so Súkromnou 
hotelovou akadémiou v  Starej 
Turej. Ďalšia časť účastníkov 
sa odobrala do Domova bie-
lych hláv, ktorý v  roku 1933 
zriadila Kristína Royová a  na 
jej slávnostnom otvorení kázal 

aj prof. Jozef Roháček. Budovu 
dnes spravuje naše občianske 
združenie s cieľom prinavrátiť 
jej pôvodné poslanie – službu 
seniorom. Bol by to ďalší prejav 
aktuálnosti odkazu životného 
diela Kristíny Royovej, Jozefa 
Roháčka a  mnohých ďalších 
významných osobností, ktoré 
vzišli z  radov prebudenecké-
ho hnutia v  časoch, keď Stará 
Turá bola nazývaná slovenským 
Jeruzalemom. Je to odkaz živej 
viery v  živého Boha, vytrvalej 
práce a lásky k ľuďom a k svoj-
mu národu. Profesor Roháček 
ho pevne niesol aj na úkor 
zdravia, hmotného zabezpeče-
nia, slobody, riskujúc i vlastný 
život. Nebyť jeho, niekdajšia 
slovenská komunita v dnešnom 
Maďarsku vystavená neustálym 
asimilačným tlakom by národ-
ne i duchovne vymrela. Tu ne-
možno nespomenúť historicky 
význam prejavu Imricha Fülöpa, 
ktorý sa za všetky krivdy spácha-
né na Slovákoch za svoj maďar-
ský národ pokorne ospravedlnil 
a vyjadril predsavzatie do miery 
svojich síl tieto smutné historic-
ké skutočnosti v službe nášmu 
národu odčiniť. SLUHA

Juraj Potúček
Odhalením sochy Jozefa Roháčka sme si pripomenuli 100. výro-

čie vydania evanjelií v slovenskom jazyku. Medzi vyspelé kultúrne 
národy nás však zaraďuje nielen preklad Biblie, ale i vydanie bib-
lickej konkordancie. V roku 1960 ju zostavil Juraj Potúček, ktorého 
matka pochádzala z osady Súš. Toto dielo nadväzovalo práve na 
Roháčkov preklad Svätého písma. Juraj Potúček mal rád naše mesto 
a nesmierne si vážil osobnosti, ktoré odtiaľto pochádzajú. Pre jeho 
snahu predstaviť verejnosti život a dielo sestier Royových mu bolo 
znemožnené pokračovať v práci v Slovenskej akadémii vied, kde 
pôsobil ako muzikológ a hudobný bibliograf. 16. decembra si pri-
pomenieme 5. výročie jeho odchodu z pozemskej domoviny.

PT

Termín potravinovej pomoci bol odložený

Pôdohospodárska platobná agentúra bola Mestským úradom Stará 

Turá vyzvaná, aby podala svoje stanovisko k realizácií programu 

potravinovej pomoci v meste Stará Turá. Dňa 16. novembra 2001 

prišla od pôdohospodárskej platobnej agentúry odpoveď, v ktorej 

uvádzajú, že vzhľadom na fakt, že uvedený program realizujú len dve 

charitatívne organizácie, ktoré pokrývajú pomerne veľké územie, môže 

dôjsť k časovému sklzu. Európska komisia však predĺžila realizáciu 

uvedeného programu do 29.02.2012. Zároveň listom ubezpečili 

pracovníčky sociálneho oddelenia, že potravín je dostatok pre 

všetkých, ktorí na ne majú nárok. O termíne dodávok potravín budú 

všetci žiadatelia vopred telefonicky informovaní. MsÚ Stará Turá

foto: Martin Medňansnký
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Kultúrny program pre seniorov
Mesiac október je každo-

ročne venovaný úcte k  star-
ším. Mesto Stará Turá si 
každoročne uctieva našich 
seniorov aj prostredníctvom 
kultúrneho programu – 
Mesto seniorom. Tohtoročný 
program sa uskutočnil 6. no-
vembra v sále Domu kultúry 
Javorina. Program si pre staré 
mamy a starých otcov pripra-
vili naši najmenší. Seniorom 
sa predstavili deti z materskej 
školy s básničkami, pesnička-

mi a scénkami. Okrem nich 
na pódiu vystúpili aj dievčatá 
z Free-Zee dance, malá, ale aj 
veľká cimbalová hudba zo zá-
kladnej umeleckej školy, ale aj 
žiaci zo základnej školy s bás-
ňami a sprievodným slovom. 
Seniorom sa prihovorila aj 
zástupkyňa primátora mesta 
Mgr. Soňa Krištofíková. 

Aj tento rok sme sa mohli 
presvedčiť, že staré mamy 
a starých otcov nepoteší nič 
tak veľmi ako úprimné láskavé 

slová ich vnučiek a vnúčikov 
a že detská bezprostrednosť 
vyčarí úsmev na tvári kaž-
dého človeka. Našim senio-
rom chceme aj my popriať 
veľa zdravia, šťastia, rodin-
nej pohody, lásky a vzájom-
ného porozumenia. Zároveň 
im chceme poďakovať za ich 
obetavú prácu, ktorá sa bude 
vždy odrážať v obraze nášho 
mesta a za výchovu ďalšej ge-
nerácie Staroturiancov. 

Lívia Boorová

Poďakovanie pani 
riaditeľke...

Počas mesiaca december bude vo 
výberovom konaní vybraný a mestským 
zastupiteľstvom zvolený nový riaditeľ 
alebo riaditeľka Domu kultúry Javorina. 
Pani riaditeľka Bc. Zuzana Zigová sa 
po takmer 30 rokoch práce na začiat-
ku novembra s postom riaditeľky roz-
lúčila. Po dlhoročnej obetavej práci pre 
staroturiansku kultúru odišla na zaslú-
žený dôchodok. Svoju prácu brala vždy 
veľmi zodpovedne, práci obetovala aj 
množstvo svojho voľného času, v dome 
kultúry často zostávala aj počas voľných 
poobedí, víkendov či sviatkov.

Za mesto Stará Turá, redakčnú radu, 
kolegov, ale aj všetkých občanov Starej 
Turej jej chceme zaželať, aby si na zaslú-
ženom dôchodku užila ešte veľa zdravia, 
šťastia, rodinnej pohody v kruhu najbliž-
ších, veľa radosti z vnúčat a aby aj naďalej 
zostala plná entuziazmu a elánu. Počas 
posledného roka jej pôsobenia prešiel 
Dom kultúry jednou z najväčších zmien, 
po rekonštrukcií získal nové priestory, 
ktoré sa možno stanú výzvou pre nového 
riaditeľa, riaditeľku, ktorý ju v novom 
roku nahradí. Preto aj jemu – jej praje-
me, aby sa mu - jej v novej práci darilo 
a kultúra na Starej Turej prekvitala.

redakcia

Aby človek nebol sám...
V duchu tohto hesla sa týždeň čo týždeň 

stretávajú staroturianski dôchodcovia vo svo-
jom klube. Schádzajú sa tu ľudia rôznych profesií 
a na svoje bývalé zamestnanie radi spomínajú. 
No ešte radšej sú, keď si na nich spomenú na 
bývalom pracovisku.

Tak, ako si na svoje učiteľky dôchodkyne spo-
menulo vedenie Základnej školy v Starej Turej. 
V októbri, ako každý rok, sme zo školy dostali 
vkusné pozdravy s milým veršíkom a pozvaním 
na stretnutie s omladeným pedagogickým ko-
lektívom. Stalo sa tak i v pondelok 24. októbra 
2011. Učiteľky dôchodkyne – nebol medzi nami 
ani jeden muž – privítala slávnostne vyzdobená 
školská jedáleň na Hurbanovej ulici a úsmevy na 
tvárach našich mladších kolegýň. Veľmi si váži-
me, že nám venovali svoj voľný čas, ba postarali 
sa aj o občerstvenie. Veď ich doma čakali rodina 
a prípravy na vyučovanie k budúcemu dňu. Pani 
riaditeľka A. Chmurová nás pozdravila peknou 
básňou a potom sa už rozprúdila živá debata me-
dzi nami dôchodkyňami navzájom – boli sme 
rady, že sa opäť vidíme – ale s účasťou sme sa 
dozvedeli aj o problémoch súčasného školstva 
a verte, že my dôchodkyne tým mladším, čo dnes 
stoja za katedrami, ani trochu nezávidíme.

Za pozvanie a za uskutočnené milé stretnutie 
ďakujeme a celému súčasnému pedagogickému 
kolektívu želáme pevné nervy, múdrych politi-
kov a poslušných žiakov.

Vďačné učiteľky na dôchodku

Mesto Stará Turá
vypisuje výberové konanie 

na obsadenie miesta 
vedúci(a) ekonomického 

oddelenia Mestského úradu 
Stará Turá, SNP č. 1/2 

v zmysle § 5 zák.č. 552/2003 Z.z. 
o výkone práce vo verejnom záujme.

Termín a miesto podania prihlášky 
osobne, alebo poštou:
do 14. 12. 2011 do 11.00 h na 
sekretariáte Mestského úradu 
v Starej Turej, SNP č. 1/2, PSČ: 916 01, 
v uzatvorenej obálke s identifikačnými 
údajmi, titulom, menom a priezviskom, 
adresou a označením „výberové konanie 
EKON“. Výberové konanie sa uskutoční 
v piatok 16. 12. 2011 o 8.00 h v budove 
mestského úradu, I. posch., miestnosť 
č. 204. Uchádzači na obsadenie miesta 
vedúci(a) ekonomického oddelenia 
nebudú na výberové konanie osobitne 
písomne pozývaní.

Predpokladaný nástup do funkcie:
1. január 2012

Predpoklady a požiadavky:
V zmysle NV. č. 341/2004 Z. z. Katalógu 
pracovných činností pri výkone práce 
vo verejnom záujme a o ich zmenách 
a dopĺňaní a jeho prílohy 1 a pracovného 
poriadku mesta Stará Turá t.j.:

Povinné kvalifikačné predpoklady:
a)  vysokoškolské vzdelanie druhého 

stupňa ekonomického smeru,
b)  najmenej 7 rokov praxe v odbore,

Ďalšie požiadavky a kritéria:
c)  bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom 

z registra trestov nie starším ako 
3 mesiace),

d)  ovládanie práce s PC (Word, Excel, 
Outlook),

e) vodičské oprávnenie typu B – vítané,

Požadované doklady 
od uchádzačov:
1)  písomná prihláška do výberového 

konania,
2) štruktúrovaný životopis,
3)  vyplnený osobný dotazník, (tlačivo 

možno získať na MsÚ),
4) overené kópie dokladov o kvalifikácii, 
5)  výpis z registra trestov 

(nie starší ako 3 mesiace).

Prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú 
obsahovať požadované doklady, nebudú 
vo výberovom konaní akceptované. Pre 
rozhodovanie o víťazovi výberového 
konania sú všetky vyššie uvedené 
predpoklady a požiadavky rovnocenné. 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo 
výberové konanie zrušiť, bez nároku na 
náhradu výdavkov uchádzačov. 

V Starej Turej dňa 22. 11. 2011

 Ing. Ján K I Š Š
 primátor mesta
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Geriatrická ambulancia pre občanov starších ako 65 rokov
Vážení starší obyvatelia nášho mesta, som rada, že Vás môžem 

touto cestou informovať o otvorení ambulancie špeciálne zameranej 
na zdravotnú starostlivosť o našich starších spoluobčanov, ktorí sa 
čím ďalej tým viac nachádzajú na okraji záujmu aj v zdravotníckej 
starostlivosti. Konečne aj v našom regióne existuje geriatrická ambu-
lancia, ktorej hlavnou náplňou je posudzovanie a následné riešenie 
Vášho zdravotného stavu KOMPLEXNE. 

Hlavným cieľom zdravotnej starostlivosti v odbore ge-
riatria je skvalitnenie života starším ľuďom. Geriatrická am-
bulancia okrem štandardného vyšetrenia zdravotného stavu posúdi 
ako zvládate bežné denné aktivity - tzn. obliekanie, jedenie, osobnú 
hygienu, Vašu pohyblivosť, schopnosť samostatne telefonovať, na-
kupovať, pripraviť si jedlo či vykonávať ľahké každodenné činnosti 
vrátane údržby domácnosti. Lekár-geriater posúdi schopnosť správ-
neho užívania liekov v určený čas, včas zistí a rieši problémy vôľovo 
udržať moč a stolicu. 

Geriatrická ambulancia posúdi Vašu schopnosť vyrovnať sa 
s nástrahami všedného života, poruchy pamäti, orientácie, Vašu 
sebestačnosť, aby sa odsunula bezvládnosť a odkázanosť na pomoc 
so zachovaním čo najvyššej kvality Vášho života. Dosiahnutie veku 
nad 65 rokov nesmie pre Vás znamenať zníženie kvality života, ne-
smiete sa ocitnúť na pokraji záujmu spoločnosti. Nesmie byť bežné, 
aby za najlepšie roky, ktoré ste venovali tejto spoločnosti a obetovali 
jej častokrát svoje zdravie, ste teraz nenachádzali pochopenie pre 
Vaše bolesti, choroby. Nesmieme dovoliť, aby ste nemali radosť zo 
života a nevideli svetlo v pokojnom dni a v užití si zaslúženého od-
počinku. Kvalita Vášho života úzko súvisí s kvalitou Vášho zdravia 
a preto som rada, že Vám môžem ponúknuť komplexnú starostlivosť 
o Vaše zdravie, a tým prispieť k skvalitneniu jesene Vášho života. 

O osude starších ľudí spravidla nerozhoduje akútne ochorenie, 
pre ktoré sa práve liečite, ale skôr početné komplikácie ako sú po-
ruchy chôdze, pády, inkontinencia, závraty, depresia, poruchy chova-
nia, sociálna izolácia, dysfunkcia rodiny, násilie voči starému človeku 
a iné. Pohľad na Vás musí byť komplexný a všetky tieto nešpecifické 

komplikácie včas zistené a riešené. Preto je nesmierne dôležité na-
vštíviť špecializovanú geriatrickú ambulanciu ešte skôr ako prídu 
akútne komplikácie Vášho zdravotného stavu. Včasným rozpozna-
ním a diagnostikovaním Vášho zdravotného stavu, Vašich ťažkostí, 
ktoré nemusia mať jasné, viditeľné prejavy budeme môcť efektív-
nejšie a úspešnejšie zvládať Vaše zdravotné komplikácie a udržať 
Vás čo najdlhšie úplne sebestačných a v čo najlepšej kondícii pre 
bežný život.

S poruchami pamäti, myslenia, orientácie, sústredenia, reči veľ-
mi úzko súvisí strata schopnosti naplánovať a zorganizovať si svoj 
život a všetky aktivity. Pamäť je rovnako dobre merateľná ako ostat-
né funkcie (krvný tlak, hladina krvného cukru či tukov). Porucha 
pamäti ešte zďaleka nemusí znamenať Alzheimerovu chorobu. Tzv. 
mierna porucha ešte nepredstavuje chorobu, ale môže na ňu upo-
zorniť. Miernu poruchu pamäti či orientácie však môže spôsobovať 
mnoho iných faktorov-môže sa jednať o nadmernú záťaž a stres, ale 
i o depresiu, ktorá významne zhoršuje kvalitu života ľudí. 

Naša geriatrická ambulancia Vám poskytne špecializovanú 
zdravotnú starostlivosť ak ste dosiahli vek 65 rokov – prevenciu, 
diagnostiku, liečbu, dispenzár. Geriatrická zdravotná starostlivosť 
poskytuje vyšetrenia v súlade s koncepciou zdravotnej starostlivosti 
v odbore geriatria – geriatrické vyšetrenie /vrátane EKG, TK, od-
berov krvi, predpisu liekov/ akútnych i chronických stavov vrátane 
dispenzárnej starostlivosti pacientov s hypertenziou, ischemickou 
chorobou srdca, cukrovkou II typu s komplikáciami, po cievnej 
mozgovej príhode, podvýživou nad 65 rokov, s poruchami stability 
a opakovanými pádmi, pacientov nad 90 rokov.

Rada Vás privítam v novootvornej geriatrickej ambulancii, ktorá 
sa nachádza v Novom Meste nad Váhom v priestoroch PALMY – 
Malinovského 36 /zboku lekárne PALMA/. Prístup do ambulancie 
je bezbariérový. 

Objednanie: 0918 693 458 , cez internet www.salud.sk
Zmluvné poisťovne: Všeobecná zdravotná poisťovňa, Union

MUDr. Durdíková Zuzana

Ocenenie Čin roka získal 
nezištný darca a MC Žabka

V sobotu 22. októbra sa usku-
točnil už 4. ročník benefičných 
koncertov, v rámci ktorých ob-
čianske združenie SLUHA ude-
ľuje ocenenie Čin roka v Starej 
Turej. Publiku sa predstavil vyni-
kajúci detský spevokol Kvapôčky 
a spevák Richard Čanaky so sku-
pinou F.B.I. 

Vyhlasovaním Činu roka sa 
občianske združenie SLUHA 
snaží upozorniť širokú verejnosť 
na ľudí a skutky, ktoré sú hod-
né nasledovania. Taktiež chce 
týmto spôsobom vysloviť jej 
držiteľom vďaku a povzbudenie. 
Keďže v minulom roku sa udeľo-
vanie nekonalo, tento rok sa to o. 
z. SLUHA rozhodlo vynahradiť. 

Dobro však nespočíva 
v úspechu, sláve ani vo výhrach 
či oceneniach. Ak konáme dob-
ro, aby sme získali úctu, slávu, 

peniaze,.. môže aj tá naša dob-
ročinnosť ľahko opadnúť. Dobro 
samo o sebe má byť pre človeka 
dostatočným dôvodom, prečo 
ho má činiť. V dnešnom svete 
plnom bied a katastrof sa nezišt-
ná láska stáva jeho poslednou 
nádejou. S radosťou zisťujeme, 
že aj v našom národe sa čoraz 
viac prebúdza ochota pomôcť 
chudobnejším. Priamou po-
mocou a mnohými finančnými 
zbierkami tak môžeme prispieť 
k lepšiemu svetu. Aj keď občas 
vravíme, že sami nič nemáme, to 
naše „nič“ je oveľa majetnejšie 
než skutočné nič africkej chudo-
by, kde by ľudia aj za malú ná-
dobu nezávadnej vody dali celý 
svoj majetok. 

Ostatné vyhlasovanie Činu 
roka bolo niečím výnimočné. 
Občianske združenie SLUHA 

udelilo vyznamenanie Čin roka, 
no publikum žiadnemu, na pó-
dium vyzdvihnutému, laureátovi 
netlieskalo. Mnohí ľudia možno 
tlieskali svojmu spolusediacemu 
susedovi. Prečo? Pred niekoľký-
mi mesiacmi sa v našom okolí 
stala vážna tragédia. Vyhorel 
dom mnohopočetnej rodiny. 
Ihneď ako sa táto správa rozchý-
rila, vzniklo niekoľko zbierok, 
ktorými ľudia tejto rodine po-
mohli znova sa postaviť na nohy. 
Občianske združenie SLUHA sa 
rozhodlo oceniť túto solidárnosť 
a preto za držiteľa Činu roka vy-
hlásilo nezištného darcu.

Sú však aj veci, ktoré nemô-
žu ostať skrytými. Sestry Royové 

by márne postavili nemocnicu, 
ak by sa o nej nikto nedozvedel. 
Keďže, ako sme už uviedli, v mi-
nulom roku sa vyhlásenie Činu 
roka nekonalo, tentokrát bol 
ocenený ešte jeden výnimočný 
projekt. Vďaka veľkej zaniete-
nosti štyroch mladých mamičiek 
a ďalších ochotných ľudí, sa po-
darilo uskutočniť ich malý veľký 
sen – zriadiť príjemné priestory, 
do ktorých budú radi prichádzať 
aj ďalšie mamičky so svojimi ra-
tolesťami. Občianske združenie 
SLUHA sa preto uznieslo, že 
Činom roka za rok 2011 sa tiež 
stáva zriadenie Materského cen-
tra Žabka.

OZ SLUHA 

foto: Martin Medňanský
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Spomienka na zosnulých
Opäť po roku prišiel čas, 

kedy si spomíname na všetkých 
našich blízkych, ku ktorým sa 
dnes môžeme vrátiť už len v spo-
mienkach. Už po pätnástykrát 
si mesto Stará Turá spoločne 
s  predstaviteľmi staroturian-
skych cirkví a občanmi nášho 
mesta pripomenuli v  Dome 
smútku Stará Turá všetkých tých, 
ktorí nás navždy opustili. Na 
ekumenickej spomienke veno-
vanej Pamiatke zosnulých sa prí-
tomným prihovoril evanjelický 
farár Mgr. Radomír Vařák, farár 

rímsko – katolíckej cirkvi Mgr. 
Marián Díreš a  kazateľ cirkvi 
bratskej Mgr. Bohdan Roháček. 
Príhovor pána Roháčka bol o to 
dojímavejší, že práve v  týchto 
dňoch z nášho mesta po 10 ro-
koch odchádza na východ našej 
krajiny. Na podujatí sa občanom 
a  predstaviteľom cirkvi priho-
voril aj primátor mesta Ing. Ján 
Kišš. Básne predniesla členka 
ZPOS Anna Václavková. Potom 
sa všetci odobrali k hlavnému 
krížu, kde spoločne položili 
smútočný veniec a  pomodli-

li sa. Všetkým prítomným patrí 
za účasť na ekumenickej spo-
mienke veľké poďakovanie, za 
organizáciu ďakujeme pani 

Michalíkovej z  Domu smútku 
Stará Turá.

Lívia Boorová

Strieborná medaila 
z Číny pre výtvarný odbor 
ZUŠ v Starej Turej 

Pre 15. ročnú Nicole Kosnovskú, absolventku výtvarného od-
boru ZUŠ v Starej Turej, je maľovanie a hudba koníčkom. Vo svojej 
absolventskej práci spojila tieto svoje záľuby, a tak vznikol cyklus 
grafických listov na tému „HUDOBNÍCI“. Jeden putoval až do ďale-
kej Číny, kde Združenie pre umenie a vzdelávanie prostredníctvom 
Asociácie formatívnej výtvarnej výchovy Čínskej republiky zorgani-
zovalo 42. svetovú súťažnú prehliadku výtvarných prác. 

Táto každoročná prehliadka má za cieľ podporovať medzikul-
túrne, vzájomné porozumenie 
mladej generácie vo svete, pros-
tredníctvom vlastnej umeleckej 
tvorby. Svoje olejomaľby, akva-
rely, grafiky, kresby, koláže tu 
prezentujú tisíce detí vo veku 
6 – 15 rokov, ktoré posudzuje, 
niekoľko mesiacov, medziná-
rodná 25 členná porota zložená 
z umelcov, výtvarných pedagó-
gov a psychológov. 

Osem rokov kreatívnej tvorby 
vo výtvarnom odbore, pod vede-
ním Mgr. Miroslavy Lacovej, 

sa Nicole odzrkadlilo nielen v oceneniach z celoslovenských sú-
ťaží, ale hlavne získaním prestížneho ocenenia – STRIEBORNEJ 
MEDAILY za svojho „gitaristu“, zo spomínanej svetovej prehliadky 
v Číne. V silnej konkurencii prác, zo 60. krajín sveta, boli ocenené 
za svoje vynikajúce kresby a maľby i ďalší žiaci výtvarného odboru 
ZUŠ v Starej Turej:
Natália Miklovičová, Simona Sevaldová, Tamara 
Hoštáková, Klára Himlerová, Vanesa Otáhalová, Vladimíra 
Vávrová, Michalea Benianová, Ema Mária Šimová.

V Nan – Hai galérii v Taipei na Taiwane sa v dňoch 25.08 – 29.09 
2011 konala výstava tých najlepších prác. Medzi nimi boli i práce 
našich deviatich staroturianskych mladých výtvarníkov. Srdečne 
blahoželáme k tomuto úspechu. text a foto: ZUŠ Stará Turá 

„Na svete je vždy niekto,kto nás 
potrebuje a pre koho nám treba žiť.“

Dnešná doba si žiada celého 
človeka a prejav lásky, vďaky, po-
rozumenia sa tratí kdesi v úzadí, 
či neostáva naň toľko času?

V MŠ Hurbanova Stará Turá 
sa tieto city dňa 26.10.2011 
v  skupine najstarších detí roz-
dávali plným priehrštím. Veď 
prišli do materskej školy z bliž-
šieho, či ďalšieho okolia medzi 
svoje vnúčatá a pravnúčatá starí 
a  prastarí rodičia, ktorých po-
zvanie od svojho miláčika- vnú-
čika na besiedku pri príležitosti 

„MESIACA ÚCTY K STARŠÍM“ 
prekvapilo a veľmi potešilo. Deti 
svoju vďaku a lásku k starkým 
uvili do imaginárnej kytice zo-
stavenej z básní, piesní, tančekov, 
vlastnoručne zhotovených dar-
čekov. Nechýbala ani fotogalé-
ria s názvom „Naši najmilší“, kde 
sú zachytené momenty vzácnych 
chvíľ našich detí a starých rodi-
čov v rodinnom kruhu.

Šťastní, s úsmevom na tvári 
sa starkí po besiedke lúčili a pri 
odchode z príjemne stráveného 

popoludnia sa v nejednom oku 
zaleskla slza pýchy zo svojich 
potomkov.

J.A.Komenský: „MILUJ 
A TAK MILOVÁN BUDEŠ“, pla-
tí plnou mierou.

D. Bahníková, uč. MŠ Stará Turá

Dotlač knihy

Upozorňujeme záujemcov 
o knihu Petra Uhlíka 

„Dvoranka Mariška“, že sa 
pripravuje jej nové vydanie.

Kniha bude k dispozícií 
začiatkom decembra 2011 
s možnosťou zakúpenia:

•	 Stredisko cezhraničnej 
spolupráce 
(Infotur) pri OD BILLA

•	 Mestská knižnica 
Kristíny Royovej 
Dom kultúry Javorina

Ocenení žiaci

Nicole Kosnovská

foto: MŠ
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Program Kina – December 2011
MACKO PÚ Pondelok 5. decembra o 1630 hod.
USA – animovaná rozprávka. Macko Pú je jedna z najznámejších 
rozprávok na americkom kontinente. Je jednoduchá, milá a má 
skvelé charaktery. Slovenský dabing.
Mikulášske vstupné: 1,- EUR 64 min., Mládeži prístupný

Streda 7. decembra 2011 
z technických príčin nepremietame

INTÍMNA PASCA Streda 14. decembra o 1900 hod.
USA – každý rok sa približne tri milióny nezadaných žien v Amerike 
presťahuje do neznámeho bytu. Nevedia, kto v ňom pred nimi žil, 
nepoznajú jeho majiteľa a ani si nerobia starosti s výmennou zámky 
na dverách. Titulky.
Vstupné: 2,- EUR 91 min., MP od 15 rokov

LÓVE Streda 21. decembra o 1900 hod.
ČR/SR – romantická dráma. Ide o pravdivú milostnú drámu zo 
súčasnosti, ktorá sa odohráva na periférii veľkomesta a jeho de-
vízou je silná autenticita prostredia. Projekt scenáristu a režiséra 
Jakuba Kronera film Lóve je podobne ako minuloročný úspešný 
Bratislavafilm, určený mladému divákovi s ambíciou zaujať aj star-
šiu cieľovú skupinu „rodičov“. Hrajú: Michal Nemtuda, Jakub Gogál, 
Kristína Svarinská, Dušan Cinkota, Tina, Samuel Spišák, Zuzana 
Porubjaková, Roman Luknár, Ady Hajdu, Ľuboš Kostelný.
Vstupné: 2,20 EUR 90 min., MP od 15 rokov

MUŽI V NÁDEJI Streda 28. decembra o 1900 hod.
ČR/SR – nová česká komédia, ktorá ponúka niekoľko osvedčených 
rád, ako vniesť do monotónneho manželstva potrebné vzrušenie. 
V hl. úlohách: Bolek Polívka, Jiří Macháček, Simona Stašová, Eva 
Kerekesová a Petra Hřebíčková.
Vstupné: 2,20 EUR 92 min., MP od 12 rokov

DOM KULTÚRY JAVORINA Nové knihy v mestskej knižnici
Beletria Baloghová, Mary: Diablova pavučina • Featherová, Jane: 
Hriešny manžel • Baričák, Pavel „Hirax“: Nauč ma umierať • Stano, Milan: 
Slovensko v anekdotách • Fieldingová, Joy: Teraz ju vidíš • Heriban, Jozef: 
Schovaný, neschovaný, idem • Steelová, Danielle: Veľké dievča • Dušek, 
Dušan: Zima na ruky
Detektívky Ludlum, Robert: Bourneův záměr • Connelly, Michael: 
Kufrové tango • Nesbo, Jo: Headhunters
Náučná literatúra Kele, František: Najvyššie vrchy • Novák, Tomáš: 
Sourozenecké vztahy • Dvořáková, Viera: Svetové kultúrne dedičstvo 
UNESCO • Lechta, Viktor: Terapie narušené komunikační schopnosti • 
Dvořák, Pavel: Stopy dávnej minulosti
Detská literatúra Tanská, Nataša: Zajtra ideme do školy – Rozprávky 
o Pufovi a Mufovi • Brezina, Thomas: Prípad pre teba a tigrí tím - Fantóm 
Benátok • Wilsonová, Jacqueline: Mačacia múmia • Deutschová, Stacia: 
Šmolkovia • Hevier, Daniel: Básnička ti pomôže • Brat, Roman: Môj anjel 
sa vie biť
Detská náučná literatúra Cox, Michael: Obľubené výtvarné umenie 
• Arnold, Nick: Pekelná energia

OZNAM
Knižnica bude otvorená pred 

Vianocami do 19.12.2011 
od 1200 – 1800.

V Novom roku bude knižnica 
otvorená od 4.1.2012 

od 1200 – 1800.

ORGANIZUJEME
•  4. decembra 2011 o 15.00 hod. BENEFIČNÝ KONCERT Nadácie 

ŽIVOT, v ktorom vystúpia deti MŠ, ZŠ a ZUŠ zo Starej Turej.
• 5. decembra 2011 o 15.00 hod. zavíta na Námestie slobody v Starej 

Turej Mikuláš, ktorý rozsvieti vianočný stromček. O 16.30 hod. bude 
v kine premietaná rozprávka Macko Pú. Vstupné: 1,- EUR.

• 8. decembra 2011 o 17.00 hod. Rozprávka Vianoc 2011 – chari-
tatívny vianočný galaprogram v spolupráci s umeleckou agentúrou 
AMADE-POP a občianskym združením EURÓPA DETI.

Dom kultúry Javorina praje 
všetkým pokojné, láskou prevoňané 
Vianoce v kruhu svojich blízkych.

Jubilant Martin Bača
Dňa 1. decembra 2011 sa dožíva významné-

ho životného jubilea 80 rokov náš spoluobčan 
Martin Bača. Martin Bača sa narodil 1.12.1931 
v Moravskom Lieskovom. Dlhé roky pracoval ako 
predseda celozávodného výboru ROH v Chirane 
Stará Turá. V roku 1990 musel odísť do predčas-
ného dôchodku.

Počas svojho celoživotného pôsobenia stál 
na strane robotníckej triedy, obhajoval jej záuj-
my a takýto zostal až doteraz. Zároveň obhajo-

val záujmy športu a celospoločenské akcie. Aj po 
zmene spoločenských pomerov zostal verný svo-
jím ideálom. Za svoju poctivú prácu bol viackrát 
vyznamenaný:
•	 bronzovým , strieborným a zlatým odznakom 

ROH,
•	 štátnym vyznamenaním za vynikajúcu prácu,
•	 za zásluhy o Ľudové milície,
•	 pamätnou medailou Gustáva Husáka.

Do ďalších rokov jeho života mu prajeme pev-
né zdravie, šťastie a veľa krásnych chvíľ v rodin-
nom kruhu a v kruhu priateľov. ZO-KSS Stará Turá

Dom kultúry Javorina 
Stará Turá Vás srdečne pozýva

v	predvianočnom	čase	na	
VÝSTAVU BETLEHEMOV A ANJELOV,	

ktorá	sa	uskutoční	v	Dome	kultúry	Javorina	v	priestoroch	
Strediska	cezhraničnej	spolupráce	na	2.	poschodí	

v	dňoch	17.-21.12.2011	(okrem	18.12.2011	–	nedeľa).	
Výstava	bude	otvorená	17.12.2011	od	10.00	do	18.00	
hod.,	ostatné	dni	od	14.00	do	18.00	hod.	V	prípade,	

že	zaujímavý	betlehem	vlastníte,	poteší	nás	jeho	
zapožičanie.	Ďakujeme.
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Dňa 22.9.2011 
uplynulo 5 ro-
kov, čo sme sa 
navždy rozlúčili 
s našou milova-
nou babičkou 

Emíliou HERÁKOVOU. Dňa 22.2.2011 uplynulo 
5 rokov, čo nás opustil náš starý otec Jozef HERÁK.

S láskou spomína dcéra a vnučka s najbližšou rod.

•
Naveky zavrel si oči, stíchol 
Tvoj hlas, anjelik strážny nepri-
šiel včas. Hoci si odišiel tichúč-
ko, na rozlúčku nebol čas, no 
spomienky na Teba zostanú 
navždy v nás. Dňa 2.12.2011 

si pripomíname 9 rokov, čo nás opustil náš drahý 
manžel, otec, dedko a brat Ján BUŠO.

S láskou spomína manželka Anna, syn Igor 
s rodinou a brat Miroslav s priateľkou Agátkou

•
Odišla si navždy. 
Veľa slov zosta-
lo nedopoveda-
ných, veľa žiaľu 
zostalo v nás. 
Ale ty žiješ, stá-

le, v našich srdciach, v našich spomienkach, dra-
há mama. Dňa 6.12.2011 uplynie 5 rokov, čo nás 
navždy opustila naša starostlivá a drahá mama 
Božena PLEŠKOVÁ. Tiež sme si pripomenuli 
dňa 29.7.2011 – 18. výročie úmrtia nášho tatu 
Šimona PLEŠKU.

Kto ste ich poznali a mali radi, 
venujte im tichú spomienku

•
Dňa 7.12.2011 uplynie 5 rokov, 
čo nás navždy opustil náš otec, 
manžel a brat Miroslav 
VOLÁR.

Kto ste ho poznali a mali radi, 
venujte mu tichú spomienku

•
Dňa 10.12.2011 uplynie 10 ro-
kov, čo nás navždy opustil náš 
manžel, otec a starý otec Ing. 
Víťezslav POPELKA vo veku 
nedožitých 60. rokov. Prosím, 
ktorí ste ho poznali a mali radi, 

uctite mu tichú spomienku.
S láskou v srdci spomína manželka 
Zdenka, syn Roman, dcéra Kristína 

a Sabína s rodinami a ostatná rodina

•
Ktosi múdry povedal, že rozdá-
vať vedomosti je ako zažínať 
svetlo, aby bolo vidieť na cestu. 
Ona to svetlo celý svoj život 
zažínala v deťoch, ktorým odo-
vzdávala svoje vedomosti. 

Učila ich poznávať svet, vštepovala im lásku ku 
knihám, k pravde, i spravodlivosti. Dňa 
22.12.2011 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opus-
tila Mgr. Jarmila KOPCOVÁ.

S láskou a úctou spomína najbližšia rodina 
a kolektív učiteľov bývalej I. ZŠ v Starej Turej

Neplačte, že som odišiel, ten 
kľud a mier mi prajte, len več-
né svetlo spomienky mi stále 
zachovajte. Odišiel si nám 
otecko a nedal zbohom, ale tu 
v srdciach zostaneš naveky 

medzi nami. Dňa 17.11.2011 uplynulo 9 rokov 
odo dňa, čo nás navždy opustil náš drahý otec 
a dedko Jozef KRÁLIK.

S láskou spomínajú dcéry Veronika a Adela 
s rod., syn Jozef s rod. a družka Oľga s rod.

•
S tichou spomienkou ku hrobu 
chodíme, pri plameni sviečky 
na Teba myslíme. Osud Ti ne-
doprial s nami dlhšie byť, no 
v našich srdciach budeš na-
vždy žiť. 19.12.2011 uplynie 7 

rokov, čo od nás navždy odišla naša dobrá ma-
mička a babka Anna STANČÍKOVÁ, rod. 
Bičianová z Drgoňovej Doliny. Kto ste ju poznali 
a mali radi, spomínajte s nami.

manžel Jaroslav a deti Ľubka, Mirko a Jarka s rod.

•
Dňa 16.11.2011 sme sa navždy 
rozlúčili s milovaným manže-
lom, otcom a starým otcom 
Jánom KUBEČKOM, ktorý 
nás opustil náhle, nečakane vo 
veku 78 rokov. Ďakujeme všet-

kým, ktorí s nami zdieľali smútok a odprevadili 
drahého zosnulého na poslednú púť. Veľká vďa-
ka patrí aj p. Michalcovej a p. Adamusovej za 
dôstojný smútočný obrad. „Láska neumiera...“

Manželka a dcéry s rodinami

•
Nebolo mi dopriate s Vami ďa-
lej byť, nebolo lieku, aby som 
mohla žiť. Neplačte a nechajte 
ma kľudne spať, i bez sĺz je 
možno spomínať. Touto cestou 
ďakujeme všetkým príbuzným, 

priateľom, susedom a známym, ktorí dňa 
27.10.2011 odprevadili na poslednej ceste našu 
drahú mamičku, dcéru, sestru, švagrinú, vnučku, 
sesternicu Alenu KOVAČOVICOVÚ, ktorá nás 
navždy opustila 22.10.2011 vo veku 48 rokov. 
Všetkým ďakujeme za dôstojnú rozlúčku, kveti-
nové dary a slová útechy, ktorými sa snažili 
zmierniť náš žiaľ.

Smútiace deti, mama, sestry a brat 
s rodinami a ostatní príbuzní

•
Dňa 13.12.2011 uplynie rok, čo 
nás navždy opustil náš otec, 
starý otec Ján DUREC.

S láskou a úctou spomína 
syn Martin s rodinou 

a dcéra Janka s rodinou

•
Dňa 25.12.2011 si pripomenie-
me 15. výročie úmrtia Jozefa 
PAVLOVIČA.

Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku

Úprimne ďakujeme všetkým 
príbuzným, priateľom a zná-
mym, ktorí sa dňa 28.10.2011 
v Dome smútku Stará Turá roz-
lúčili a odprevadili na posled-
nej ceste našu manželku, 

matku MUDr. Lenku PILEKOVÚ.
S láskou spomína manžel s dcérou

Prečo...
Prečo, prečo práve Ty...?
Žena so žiarou v srdci, 

Radosťou a úsmevom na perách.
Prečo...?

Nik už nenahradí Tvoje slová,
Dotyk, ktorý liečil nás,

Pohľad, ktorý mal v sebe trochu Boha,
a lásku, čo rozdávala si na kilá.

Prečo, prečo práve Ty?
Keď vzalas dieťa do náručia, prihovorila sa, 

hneď plač a bolesť opadla.
Kto by Ťa nemal rád. 

A predsa...!!!
Náš Pán si Ťa vzal,

lebo viac, ako my, Ťa miloval.
Anjela na zemi viac už niet.

Tak teda: „Ahoj, a stráž nás a už leť, Ty Anjel náš.“
Nech v službách Pána ďalej dobro konáš.

Matričné okienko
Vítame bábätká
Sára Černáková, Viktória Anna Ilušáková, 
Aneta Frnová, Lea Otrubná, Branislav 
Alušic, Sebastián Gašparík

Idú spoločným životom
Ján Gorčík z Krajného a Gabriela Miklášová 
zo Starej Turej, Miroslav Paška zo Bziniec 
pod Javorinou a Renáta Stachová zo 
Starej Turej, Ján Bielčik zo Starej Turej 
a Ing. Zuzana Hrašná zo Starej Turej

Posledné rozlúčky
Ján Držík, Alena Kovačovicová, Eva 
Sedláková, Jozef Letko, Jaroslav Lukačovič, 
Ing. Rafael Geschwandtner, MUDr. Lenka 
Pileková, Michal Gavač, Ján Hurták, Štefan 
Bielčik, Ján Kubečka

Zoznam jubilantov za 
mesiac DECEMBER 2011

Phdr. Šimon Škyrta, Eva Bordáková, 
Dobroslava Galbavá, Anna Jankovičová, 
Marta Durcová, Vlasta Potfajová, Martin 
Bača, Mária Hornáčková, Anna Hubinová, 
Anna Beňová, Anna Michaličková, Ing. 
Vladimír Belko, František Truhlík, Anna 
Bunová, Ľudovít Pirnák, Štefan Mikulček, 
Karol Dudík, Ján Potfaj, Ing.Dušan Hrnčiřík, 
Alžbeta Viselková, Rudolf Rojko, Anna 
Bunčáková, Mária Hučková, Jozef Lackovič, 
Anna Nemcová, Jaroslav Novomestský, 
Božena Jansová, Anna Fridrichová, Juraj 
Mikas, Zuzana Potfajová, Anna Viktoryová, 
Anna Vráblová, Anna Koštialová, Zuzana 
Držíková, Katarína Gregorová, Ján 
Zámečník, Tomáš Naď, Gustáv Stacho, 
Mária Mikulcová
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November v ZŠ
Ako každý mesiac, aj tohtoročný november 

bol v škole plný udalostí, ktoré sú akousi nad-
stavbou vyučovacieho procesu.

4. novembra sa niektoré triedy zúčastnili na 
prehliadke remeselníckych trhov v DK Javorina, 
ktoré ich veľmi zaujali a myslím si, že oslovili všet-
kých, ktorí tam prišli.

6. novembra sme pripravili za spoluúčasti 
ZUŠ a MŠ tradičný program Mesto seniorom. 
Týmto programom chceme každoročne poďa-
kovať a vzdať úctu starším obyvateľom nášho 
mesta. Režisérkou podujatia bola tento rok p. 
učiteľka Mgr. Viera Biesiková. Jej pomocníč-
kami boli p. učiteľky Mgr. Jana Chudá a Mgr. 
Daniela Kontinová. Pekné darčeky vyrobili deti 
ZŠ pod vedením p. učiteľky Mgr. Jany Koštialovej. 
Program mal dobrú odozvu u divákov a účinku-
júci sa tešili, že mohli potešiť svojich starkých.

Našich žiakov sa snažíme okrem predpísa-
ného učiva naučiť, aby mali radi umenie a krásu 
a aby ju vedeli správne vnímať a oceniť. Preto 
dávame raz za šk. rok každej triede možnosť na-
vštíviť divadelné predstavenie mimo Starej Turej. 

V novembri využili túto šancu žiaci 5. a 6. ročníka, 
ktorí vycestovali za kultúrou do Trnavy a videli 
veľmi pekné predstavenia - 800 míľ po Amazonke 
a Adelkina cesta za šťastím. Siedmaci sa vybrali 
do Bratislavy, kde sa dobre pobavili v SND na 
predstavení Vejár. Čo sa týka kultúry, čaká nás 
ešte v novembri divadlo hrané v anglickom ja-
zyku a to dve predstavenia - Ako išlo vajce na 
vandrovku a Červená čiapočka. Myslím, že pre 
naše deti bude osožné vypočuť si z javiska cudzí 
jazyk, ktorý sa učia od prvého ročníka. 

Škola ako inštitúcia má povinnosť svojich 
žiakov chrániť a varovať pred nebezpečenstva-
mi, ktoré môžu ohroziť ich zdravý telesný alebo 
duševný vývin. Takýmto nebezpečenstvom je aj 
užívanie alkoholu, drog a iných návykových lá-
tok, ktoré je žiaľ medzi mládežou veľmi rozšírené. 
Preto kladieme na protidrogovú prevenciu veľký 
dôraz. Tento mesiac sme v spolupráci s políciu 
predviedli žiakom ukážku práce psa, ktorý je cvi-
čený na vyhľadávanie drog v praxi. Psovod so svo-
jím psom prešli dve triedy a šatne na Hurbanovej 
ulici. Nezistil žiadne stopy po drogách, a to nás 
veľmi potešilo.

V obidvoch budovách sme mali výstavu kníh 
vydavateľstva Akela, a tak si deti mohli vybrať pre 

súrodencov pekný darček a za dobrú cenu.
Naši malí prváci sa v škole veľa naučili a to 

ešte ubehlo naozaj málo času, odkedy sa stali 
žiakmi vo „veľkej škole“. Aby sa im ešte lepšie da-
rilo, pripravili sme pre nich slávnostné pasovanie 
za žiakov našej školy – imatrikuláciu. Slávnostné 
uvedenie do cechu žiackeho sa  uskutočnilo  
23.11.2011 v budove školy na Komenského ulici.

28.11.2011 sa koná pedagogická rada, na kto-
rej budeme hodnotiť štvrťročnú prácu v školskom 
roku 2011-2012. O jej výsledkoch vás budem in-
formovať v nasledujúcom čísle nášho mesačníka.

Svoj príspevok, vážení čitatelia, zakončím 
dobrou správou. V jeseni sme pre deti pripravili 
mnoho exkurzií a návštev divadelných predsta-
vení. Verte, že občas máme malú dušičku, keď 
premýšľame o tom, ako sa budú správať, či nám 
neurobia hanbu. S radosťou však konštatujeme, 
že sa na týchto podujatiach správali až doteraz 
veľmi pekne a všade, kde sme prišli, hovorili, že 
máme dobré deti. To je práve to, čo aj my v škole 
naozaj chceme dosiahnuť. Takže, keď ich v škole 
vyhrešíme alebo potrestáme za priestupok, kto-
rého sa dopustili, je to pre ich dobro a vidím, že 
naša snaha prináša svoje ovocie.

Anna Chmurová, riaditeľka ZŠ

Centrum voľného času
Čo sme zažili od polovice októbra do polovice novembra?
•	 Dva posledné októbrové utorky sme venovali aktivitám pre deti 

zo školského klubu. Deti sa zoznámili s počítačovou technológiou 
XBOX KINECT a vyskúšali si na nej rôzne hry.

•	 V sobotu 22. 10. sme ponúkli staroturianskym cyklistom Meranie 
laktátovej krivky. Akcie sa zúčastnilo 8 chlapcov a chlapov, ktorí 
si na špeciálnom trenažéri vyskúšali svoju výkonnosť.

•	 V rámci súťaže O „naj“ svetlonosa (24. – 27. 10.) sa nám do CVČ 
nazberalo niekoľko kusov úžasných detských výtvorov, z ktorých 
sme ocenili 4 chlapčenské: 

– Jakub Barbušin (MŠ) –Najväčší svetlonos
– Mišo Jedinák (7. roč. ZŠ) – Najkrajší svetlonos
– Karol Ondrejka (7. roč. ZŠ) – Najširší svetlonos
– Adrián Majtáz (2. roč. ZŠ) – Najmenší svetlonos

•	 V stredu 2. 11. sa všetky deti zo štvrtých ročníkov ZŠ zúčastnili 
v CVČ výukového programu „Vesmír“. Besedy viedol odborník 
na „všetko nebeské“ pán Boris Martinák z Vaďoviec.

•	 V piatok 11. 11. sme ponúkli deťom zo školských klubov program 
Naše zvieratká.

•	 V stredu 16. 11. navštívili CVČ deti z MŠ a nultého ročníka ZŠ. 
Zúčastnili sa výukových programov Zvieratká tety Janky a Jeseň.

Čo pripravujeme na december 2011?
•	 Spolu s detským parlamentom pripravujeme na 1. 12. vyvrchole-

nie kampane Červená stužka (viac v správach z detského parla-
mentu). Okrem iného v rámci tejto kampane ponúkame i výukové 
programy pre mládež na tému Závislosti. 

•	 Svoje tanečné umenie predvedú dievčatá z krúžku orientálnych 
tancov na vystúpení pre školy 2. 12. a na Benefičnom koncerte 
Nadácie Život v nedeľu 4. 12. 2011.

•	 V týždni od 5. – 9. 12. sme pripravili pre deti z materskej školy 
a z Babyclubu niekoľko mikulášskych besiedok.

•	 V piatok 10. 12. o 15.00 hod môžu prísť do CVČ deti ZŠ, ktoré by 
sa chceli oboznámiť s výrobou vianočných ikebán. Okrem prezu-
viek si deti nemusia priniesť nič.

•	 Počas vianočných prázdnin sa deti môžu tešiť na tradičnú súťaž vo 
vodných súťažiach pod názvom Vianočný kapor. Akcia sa usku-
toční v staroturianskej plavárni 23. 12. o 10.00 hod.

Věra Tepličková, CVČ Stará Turá

Správy z detského parlamentu
Už je to tretí rok, čo sa členovia detského parlamentu stretávajú pravi-

delne prvý piatok v mesiaci o 14:00 hod v CVČ Stará Turá, aby sa venovali 
poslaneckým povinnostiam. Ako po iné roky aj tento rok má parlament 
nový výbor. Ten tvorí: predseda Martin Sadloň, podpredsedníčka Adriana 
Poláková, zapisovateľka Janka Koláriková, hovorkyňa Martina Markušová. 
Na našom prvom zasadnutí sme aktualizovali stanovy a naplánovali sme 
niekoľko aktivít na tento rok. K tým najbližším akciám patrí napr. súťaž 

IQ team. Je to ročníková súťaž druhého stupňa a je zameraná na logické 
myslenie našich spolužiakov. Veľmi významnou aktivitou je naša účasť 
v kampani Červené stužky, ktorá je zameraná na prevenciu šírenia AIDS. 
Táto kampaň vyvrcholí 1. 12. (Svetový deň boja proti AIDS), kedy budeme 
rozdávať v našej škole červené stužky tým, ktorí by chceli podporiť túto 
kampaň. Ďalšie informácie z detského parlamentu vám prinesiem o mesiac.

Martina Markušová, hovorkyňa detského parlamentu

Súťaž o najväčšieho svetlonosa, foto: CVČ
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Príjemné prežitie 
vianočných sviatkov 
v kruhu najbližších 
a šťastný vstup do 
nového roka praje 
svojim čitateľom, 

spolupracovníkom 
a dopisovateľom 
redakčná rada 

Staroturianskeho 
spravodajcu.

VIANOČNÝ ČAS

Keď budeš pri stromčeku stáť
a cítiť vôňu medu,

ihličia a sviec,
je to čaro Vianoc,

ten lásky čas, 
čo prišiel medzi nás.

Vdýchni atmosféru času, 
čo dnu sa tlačí,

zabudni na zhon všedných dní,
daj priestor hviezdy jasu.

Tak jasná hviezda
zasvieť všetkým rovnako, 
keď ľudia si budú priať,

tú lásku Vianoc,
čo všetkých bude 
po celý rok hriať...

Janka Trúsiková

Prof. MUDr. Branislav Lichardus DrSc.
Lekár, Ústav 

experimentál-
nej endokrino-
lógie Slovenskej 
akadémie vied 
(SAV), rektor 

Vysokej školy manažmentu. Dňa 
1.12. sa dožíva osemdesiatjeden 
rokov, narodil sa v Liptovskom 
Mikuláši – Palúdzke. Otec 
Branislav Lichardus, pedagóg, 
historik, matka Zuzana, rod. 
Danková, brat Svetozár, vysoko-
školský pedagóg, manželka Eva 
Kellerová, dcéry Iva a Jana. Otec 
bol v r. 1939 až 1945 na Starej 
Turej riaditeľom meštianskej 
školy. Rodina Lichardusovcov 
v období SNP prežila tu politic-
ké perzekúcie (viď ďalej).

Branislav Lichardus v roku 
1956 promoval na lekárskej fa-
kulte UK Bratislava. Má za se-
bou významnú kariéru ako lekár, 

vedec a diplomat. Roky pôsobil 
v Ústave experimentálnej endo-
krinológie SAV v Bratislave, kde 
sa vypracoval na vedca medziná-
rodného formátu. Je spoluzakla-
dateľom originálneho výskumu 
zameraného na objasnenie ne-
uroendokrinnej regulácie obje-
mu telesných tekutín z hľadiska 
konkrétneho hormónu, ktorý je 
výrazným regulátorom metabo-
lizmu v organizme. V roku 1992 
bol Branislav Lichardus zvolený 
za predsedu SAV. Neskôr zohral 
mimoriadne významnú úlohu 
ako prvý slovenský veľvyslanec 
v USA. Prof. Lichardus stál pri 
zrode prvej súkromnej vysokej 
školy na Slovensku - Vysokej 
školy manažmentu (VŠM) 
ako pobočky City Univerzity 
v  americkom Seatle a  doteraz 
je jej rektorom. Bol tiež prvým 
predsedom Slovenskej lekár-

skej spoločnosti po roku 1989. 
Pripomeňme si, že bol na krát-
kodobých študijných pobytoch 
v  USA, Japonsku, Nemecku, 
ZSSR, Maďarsku a  Poľsku. 
Počas dlhodobých študijných 
pobytov bol v  r.  1947 až 1990 
v Austrálii, Belgicku, Francúzsku 
a v Kanade. Branislav Lichardus 
má členstvo v desiatich medzi-
národných vedeckých organi-
záciách. Svoju profesnú kariéru 
začínal na Okresnom ústave 
národného zdravia v Bratislave 
– okolie. Branislav Lichardus je 
ocenený ôsmimi vysokými me-
dailami a plaketami. Bol meno-
vaný čestným občanom štátov 
Illionis a Ohio, USA.

Jeho Staroturianci mu k ži-
votnému jubileu prajú veľa 
zdravia a úspechov v jeho ďalšej 
zodpovednej a krásnej práci!

Podľa Internetu spracoval 
Gustáv Rumánek

Pán akademik spomínal...

...Bolo to vojnové obdobie 
a dodnes sú pamätníci, že otec tú 
meštianku viedol vo veľmi tole-
rantnom duchu. No najviac na mňa 
zapôsobil taký prirodzený ekume-
nizmus, náboženská znášanlivosť. 
Prvých partizánov som sa aj ja 
stretol na jar v roku 1943. Jedného 
z nich som si obzvlášť zapamätal, 
volal sa Boris. Aj ďalším moji rodi-
čia sprostredkovali ušitie civilných 
šiat a angažovali sa aj v iných akti-
vitách. Na Starej Turej bolo verejné 
tajomstvo, že sú tu ruskí partizáni 
a nikomu ani na um nezišlo dačo 
zo začiatku prezrádzať, boh uchovaj, 
udávať. To prišlo až neskôr. Vládla 
tu vzácna spolupatričnosť. Ako deti 
sme obdivovali toho Borisa, bol to 
vzdelaný človek, učiteľ, hrával pre-
krásne na klavíri a cvičil v telocvič-
ni na náradí. Videl som po prvý 
raz, ako sa na hrazde robí veletoč. 
Neviem, čo všetko bolo za tým, ale 
jeden z  partizánov svojho druha 
Borisa raz v noci zastrelil priamo 
na ulici. Videl som ho zakrytého 
plachtou. Bol z toho národný poh-
reb. Staroturani, vrátane mojich ro-
dičov, Borisa dôstojne vyprevadili. 
Nemecká armáda 12. októbra 1944 
obsadila meštianku. V noci parti-
záni školu prepadli. Prežili sme to 
v  pivnici, bol tam výklenok bez 
okien. Mal som vtedy už 13 rokov, 
takže si to dobre pamätám. Padlo 

viacero vojakov, dodnes sa nevie 
presný počet. Ráno, keď sme vy-
šli von, sme videli, že celá fasáda 
meštianky bola doslova rozstrie-
ľaná, s  výnimkou bytu riaditeľa 
školy. Mali sme spolu tri okná so 
školníkovcami – Mazákovcami. 
Všetko bolo rozstrieľané, okrem 
tabúľ skla na našich oknách. Keď 
sa nemecký veliteľ zvonku na to 
pozrel, ihneď pochopil a celú našu 
aj Mazákovskú rodinu dal zatknúť. 
Okamžite nastali represie: mnohých 
ďalších mužov z obce ihneď poza-
týkali, vrátane riaditeľa Micherovej 
zbrojovky, poviazali a nahádzali ich 
do nákladného auta. Aj my ostatní 
sme museli nastúpiť, naložili k nám 
krompáče a motyky. Moja mama sa 
jedného vojaka pýtala: „Čo s nimi 
bude?“ Ten jej lakonicky ukázal na 
náradie. Vojaci boli rozostavaní po 
obvode idúceho nákladného auta 
v prilbách so samopalmi, ľahkými 
guľometmi a granátmi. Za nákladia-
kom išiel motocykel, sajdka s velite-
ľom transportu. Zastavili sme sa pri 
katolíckej škole v strede mestečka. 
Bola tiež dostrieľaná. Jej riaditeľ sa 
s  otcom dobre poznal, aj napriek 
tomu, že politicky stáli na rôznych 
brehoch. Transport sa zastavil asi na 
tri štvrte hodiny, možno na viac. Čo 
za rozhovor sa udial medzi riadite-
ľom a nemeckým veliteľom neviem, 
ale napokon sme to prežili. Na ten 

okamih života nikdy nezabudnem. 
To znamená, neviem to, ale tuším, 
pán riaditeľ katolíckej školy preja-
vil osobnú statočnosť a prihovoril 
sa za pozatýkaných spoluobčanov. 
Riaditeľ bol inak aj miestnym veli-
teľom Hlinkovej gardy. Eskortovali 
nás teda na Myjavu. Boli sme tam 
tri deti: Vlado Mazák, ja a môj brat 
Svetozár. Prestáli sme takmer celý 
deň s rukami nad hlavou v prázdnej 
miestnosti tvárou ku stene. Odtiaľ 
nás previedli do koncentračného tá-
bora v Senici nad Myjavou. Tam sme 
boli štyridsiati muži a tri deti zatvo-
rení v miestnosti 5x4m, tri týždne 
s vedrom v kúte, ženy zvlášť. Prežili 
sme to, našťastie, bez väčšej ujmy, 
ale pre mňa to bola silná skúsenosť. 
Väzni boli k  sebe tolerantní a  k 
nám, deťom, veľmi pozorní a ohľa-
duplní. Veliteľ tábora občas obeta-
vým Seničanom dovolil, aby nám 
priniesli deky, či jedlo. Odtiaľ od-
vážali ľudí do Nemecka do koncen-
tračných táborov. Údajne na zákrok 
švédskeho Červeného kríža nás deti 
prepustili na štvrtý týždeň. Vzala si 
nás k sebe naša krstná mama, uči-
teľka v otcovom zbore, pani Anička 
Slezáčková, ktorá pre nás so svojou 
rodinou vytvorila prekrásne ľudské 
prostredie, až kým sme sa zasa ne-
stretli s rodičmi.

Podľa ext. zdrojov spracoval 
G. Rumánek 
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Kolobežková olympiáda v materskej škole
Tohtoročná jeseň nás teší 

prekrásnym farebným a  tep-
lým počasím, ktoré láka ľudí na 
prechádzky a potulky po príro-

de. I my, v materskej škole pri 
cukrárni sme využili jej čaro 
k jesenným pohybovým aktivi-
tám. Pani učiteľky Dúbravová 

a  Rzavská spracovali projekt, 
ktorý nadácia ŽIVOT finančne 
podporila, a  tak dala možnosť 
skvalitniť spoluprácu rodiny 
a školy popoludňajšou kolobež-
kovou olympiádou. Všetci sme 
sa zišli v areáli materskej školy 
v  športovom oblečení s  olym-
pijským nasadením. Motiváciou 
k  súťaživosti boli vybudované 
stanovištia so zástavkami a náči-
ním a olympijská výzdoba areálu 
materskej školy. Pani učiteľky na 
stanovištiach odmeňovali rodi-
čov a deti farebnými výtlačkami 
za splnenie úlohy. Súťažiace dvo-
jice rodič – dieťa museli získať 
plný počet bodov – výtlačiek na 
ruku, aby sa mohli stať olympij-

skými víťazmi. Deti aj rodičia 
dravo zvládali disciplíny skok 
v mechu, skok do diaľky, slalom 
s  fúrikom za rodičom, beh na 
kolobežke od méty k méte, hod 
na cieľ, beh s dieťaťom na chrb-
te... Najväčšiu radosť mali deti 
z nových kolobežiek, ktoré sme 
zakúpili v rámci spolufinanco-
vania projektu rodičovským 
združením. Na záver boli všetci 
víťazi odmenení sladkou me-
dailou a rozlúčili sme sa olym-
pijským pokrikom. Domov sme 
si všetci odniesli príjemný pocit 
a zadosťučinenie z radosti, kto-
rú sme videli v detských očkách.

Za MŠ p. u. Dúbravová a Rzavská

Prof. Rudolf Schindler 
hudobník a pedagóg telom i dušou

Pán profesor Rudolf 
Schindler, (06.02.1900 – 
29.11.1984) pôsobil ako hudob-
ník a pedagóg v Banskej Štiavnici 
ako huslista a  violončelista. 
V  Leviciach založil amatérsky 
symfonický orchester. V  roku 
1949 prišiel na Starú Turú na 
pozvanie organizovať hudobný 
život. Zabezpečil noty, nástroje 
a začal s výučbou. Po troch ro-
koch vytvoril prvý súbor, potom 
ďalšie a ďalšie. Jeho pričinením 
mnohí hudobníci získali me-
dzinárodné ocenenia. Bol to 
on, ktorý sa postaral o hudobný 
život a jeho dianie v mestečku 
Stará Turá. Poznal som ho osob-
ne ako mladý študent, a zapamä-
tal som si jeho dobrotu a ochotu 
nezištne pomáhať. Hudba bol 
jeho život, o ktorú sa s veľkou 
vervou rád podelil s každým, kto 
o hranie na hudobný nástroj pre-
javil záujem. V našej dychovke, 
ktorú založil s mladými študent-
mi v roku 1964 boli niektorí už 

hotoví hráči a niektorí sme ešte 
len začínali. Veľmi presne vedel 
odhadnúť kandidáta na hranie 
a takisto, ktorý nástroj mu bude 
sedieť. Ja som si vybral hru na ťa-
hový hudobný nástroj – pozoun. 
Dostal som do rúk krásny strie-
borný ťahač, ako vravel pán pro-
fesor pri cvičeniach. Jednoducho 
pozaunista bol ťahač. Našťastie 
pri skúšaní najspodnejšej sied-
mej polohy nástroja som na ňu 
dočiahol. Usmial sa a povedal 
že sa mu páčim preto, že i keď 
som malý, tak si trúfam. Od šťas-
tia som bol bez seba, lebo sa mi 
začal plniť sen, ktorý som mal 
aspoň tri štyri roky rozosnívaný, 
keď som obdivoval nejakú kape-
lu a jej hráča na tomto pre mňa 
tajomnom nástroji. Nijako mi 
nešlo do hlavy ako môže s takou 
istotou triafať pozounové tóny. 
A verte, nebolo to nijako ťažké. 
Stačilo jednoducho chcieť, učiť 
sa teóriu hudby a drieť. Šlo to, 
boli sme mladunkí. Mne sa pán 

profesor venoval súkromnými 
hodinami najviac a  chcel ma 
pripraviť ako mi on vravel až na 
konzervatórium, čo v tom čase 
bolo pre mňa mimo pochop. 
Jednoducho som tomu neveril, 
a to ho oprávnene rozčuľovalo 
lebo to myslel so mnou vážne 
a dobre. Aj dirigentskou palič-
kou som pravidelne za to dostá-
val výprask po chrbte. Nevydržal 
som to tempo, keďže boli aj iné 
povinnosti. Dnes ma to bolí 
a veľmi banujem, že som ho ne-
poslúchol a  hlavne že som ho 
sklamal. No nie o sebe som chcel 
písať, iba som týmto príkladom 
chcel vyzdvihnúť jeho dobro-
tu, obetavosť a  láskavosť. Bol 
osobným priateľom hudobné-
ho skladateľa Karola Pádivého, 
ktorý zopárkrát zavítal medzi 
nás, aby nás povzbudil. V živej 
pamäti mám rôzne vystúpenia, 
prvomájové budíčky s kapelou 
po mestečku Stará Turá, na jej 

futbalovom i  zimnom štadió-
ne, koncerty v Trenčíne, Starom 
Hrozenkove, v  Novom Meste 
nad Váhom, Dubnici a iných. Na 
Starej Turej sme sa hraním zú-
častňovali každej významnejšej 
udalosti. Tam všade nezištne on, 
človek v rokoch s nami chodie-
val a zabával nás svojimi huncút-
stvami – mal veľmi rád mladých 
ľudí (mimochodom srdečne po-
zdravujem všetkých spoluhráčov, 
ktorí sa spoznali na fotografii zo 
Slováckych slávností v  Starom 
Hrozenkove) a  dokonale vedel 
uplatňovať na nás svoje pedago-
gické schopnosti. Za toto všet-
ko a za všetkých sa mu chcem 
týmto príspevkom poďakovať. 
Je to už 27 rokov, čo navždy od 
nás odišiel – človek dobrej duše 
a  veľkého srdca. Pán profesor 
nevieme na Vás zabudnúť. Česť 
Vašej pamiatke!

PaedDr. Jozef ŠintálP
O
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A Občianske združenie Joga v dennom živote 
Stará Turá Vás srdečne pozýva:

Príďte si zacvičiť.
Od januára 2012 otvárame nový kurz pre 

začiatočníkov a mierne pokročilých. Za všetkých 
sa teší Ľudmila Ondrejovičová.

Informácie: 0908 845 679

Slovácke slávnosti v Starom Hrozenkove 1967

foto: MŠ



www.staratura.sk Staroturiansky Spravodajca 12/2011  13

Tanečné úspechy z radov 
našich tanečníkov, 
FREE-ZEE DANCE

...tanečníci zo Základnej 
umeleckej školy v Starej Turej, 
Free-Zee dance, sa tohto roku 
zúčastnili 5 významných taneč-
ných súťaží na Slovensku, ale 
i v Českej republike.

Ako prvú sme navštívili 
v apríli súťaž v meste Malacky, 
kde sme získali 1. miesto show 
dance deti a týmto umiestnením 
sme si zabezpečili postupový 
diplom na medzinárodnú sú-
ťaž do Prahy. V tejto istej súťaži 
sme v apríli ešte získali 3. miesto 
v kategórii deti open dance.

Ako sme už spomínali, 
v máji sme sa vybrali do ,,sto-
vežatej,, Prahy reprezentovať 
hlavne sami seba, ale i  našu 
školu, mesto i krajinu. Dosiahli 
sme krásny úspech. Získali 
sme 2.  miesto v  kategórii deti 
– original dynamic. Takýto na-
štartovaní sme sa o necelé dva 

týždne v júni vybrali do Skalice, 
odkiaľ sme si priniesli tieto po-
háre: 1. miesto show dance deti, 
3.  miesto malé chorografie, 
2. miesto show dance mládež. 
Treba mi spomenúť našu taneč-
níčku Petru Dovičinovú, ktorá 
získala špeciálne ocenenie, ako 
najlepší tanečník celého taneč-
ného festivalu Skalica. A čakali 
sme na prázdniny, aby sme na-
čerpali silu do ďalších tanečných 
,,betlov,,.

V októbri sme si v Myjave 
úspešne vytancovali tieto mies-
ta: 1.  miesto deti show dance, 
1. miesto deti malé choreografie 
a 3. miesto show dance mládež. 
Kde taktiež naša spomínaná ta-
nečníčka Peťka D. očarila po-
rotu a  bola znovu ocenená za 
prejav tanečníka a  osobne ju 
oslovil Laci Strike ( člen poroty) 
a podaroval jej ďalšie ocenenie. 

V novembri sme boli na taneč-
nej súťaži v Gbeloch, ktorá je ta-
nečne považovaná za ťažkú súťaž 
a boli s nami po druhýkrát naši 
najmenší FREE-ZEE mini (1-3 
roč.)... A získali sme 1. miesto 
deti mini v  open choreogra-
fiách, 1. miesto deti show dan-
ce, 3. miesto malé choreografie 
a mládež získala špeciálnu cenu, 
ktorá sa udeľuje len raz za celú 
súťaž z pomedzi všetkých taneč-
ných a vekových kategórií – cenu 
SYMPATIE. Týmto sa chcem 

predovšetkým poďakovať mojim 
najstarším tanečníkom, nakoľko 
boli so mnou posledný rok. Bolo 
mi s nimi neskutočne dobre, sú 
to úžasní a veľmi nadaní mladí 
ľudia a majú na to, byť úspešní. 
Ešte raz im patrí moja vďaka...

A mojim mladším taneční-
kom želám, energiu a chuť do 
tanca ako mám ja a bude to po-
kračovať tým istým smerom ako 
doteraz. Len dopredu...

Ivana Rakúsová, Free-Zee 
dance, ZUŠ Stará Turá

Futbalistom skončila jesenná časť ročníka 2011/12
MFK Stará Turá ukončil jesennú časť ročníka 2011/12. 
A ako sa darilo jednotlivým družstvám?

Predprípravka je novinkou v našom klube. Sú to začínajúci 
športovci vo veku 4 - 6 rokov. S myšlienkou založenia prišiel zakla-
dateľ a terajší tréner Peter Minárik. Hlavným cieľom bolo prilákať 
deti v tomto veku do telocvične a počas letného obdobia na futbalové 
ihrisko. Rodičia to pochopili a v priebehu roka aj za ich prítomnos-
ti sledujú celý tréningový proces. Deti sa schádzajú na tréningoch 
jedenkrát týždenne a k dnešnému dňu navštevuje túto futbalovú 
škôlku 18 chlapcov a dievčat.

Prípravka pod vedením nového trénera Michala Denka a vedú-
ceho mužstva Rudolfa Heráka sa venuje deťom vo veku 7-9 rokov. 
Hlavnou úlohou tejto kategórie je príprava na zaradenie do muž-
stva mladších žiakov. Počas jesennej časti odohrali 14 prípravných 
stretnutí. Porazili silné mužstva Nového Mesta n/V 4:1, Rakovice 
(ČR) 4:0, Novú Dubnicu 3:2, Kyjov (ČR) 2:1, 3:2, Myjavu „B“ 4:1, 
Moravany 4:1, Trenčín „B“ 4:1 a 3:1. Prehrali so silnými súpermi, 
a to Spartakom Trnava 3:1, Novou Dubnicou 5:0, Trenčínom „A“ 
6:0, 3:1 a Senicou 3:1. Trénujú 3 x týždenne, v predprípravke je 
20 futbalistov.

Mladší žiaci (MŽ) a starší žiaci (SŽ) nás reprezentovali spo-
lu v 3. lige Sever ako nováčik súťaže. MŽ po vedením trénera Igora 
Sekerku podávali vynikajúce výsledky. Počas jesennej časti odohrali 
13 zápasov, z čoho dosiahli 6 víťazstiev, 6 remíz a len raz okúsili 
prehru. Skončili na veľmi peknom 5. mieste s 24 bodmi. Držíme 
chlapcom palce aj v jarnej časti a veríme, že nás nesklamú. SŽ pod 
vedením trénera Romana Pribiša a asistenta Richarda Hladíka mali 
oveľa ťažšiu úlohu. Pre túto kategóriu futbalistov to bol obrovský 
skok do oveľa náročnejšej súťaže, a preto sa nečakali výsledky ako 
u MŽ. Počas prvej časti súťaže odohrali 13 zápasov, z ktorých je-
den vyhrali, dvakrát remizovali a desaťkrát prehrali. I napriek tomu 

skončili na predposlednom 13. mieste s 5 bodmi. Pri dobrej zimnej 
príprave sa určite dosiahnu v jarnej časti lepšie výsledky.

Dorast nás reprezentoval v 5. lige Sever pod vedením trénera 
Pavla Zríniho a vedúceho mužstva Igora Funtu. Počas jesene odo-
hrali 15 zápasov s bilanciou 6 víťazstiev, 6 prehier a 3 remízy. Určite 
nás mrzí jedna kontumačná prehra pre poruchu autobusu a pri tro-
che šťastia mohli bodovať doma s Hornou Porubou a aj v poslednom 
zápase s Košecou. Po jeseni sú na 7. mieste s 21 bodmi. Opäť je 
potrebné zamerať sa na zimnú prípravu, po ktorej by v jarnej časti 
mali bojovať minimálne o 3. miesto.

„B“ mužstvo, ktoré sme založili v spolupráci s Kostolným je 
najväčším sklamaním. Už prvý zápas naznačil problémy, keď pre 
nedostatok hráčov skončil zápas kontumačnou prehrou. Druhá 
kontumácia prišla v poslednom zápase, keď za mužstvo nastúpilo 
proti Brezovej p/B viac hráčov „A“ mužstva, ako stanovuje súťažný 
poriadok. I napriek snahe sa trénerovi Martinovi Ješkovi nepodarilo 
skĺbiť kolektív tak, aby sa skvalitnil tréningový proces a neboli od-
kázaný na pomoc z „A“ mužstva. Po jesennej časti sú na 13. mieste 
so 7 bodmi. V januári začína spoločná zimná príprava, ktorá určite 
pomôže hráčom získať lepšiu fyzickú prípravu a v jarnej časti sa 
dostavia aj lepšie výsledky. 

„A“ mužstvo, reprezentujúce naše mesto v 5. lige Sever malo 
cieľ získať 24 bodov. I napriek snahe sa to však trénerovi Vallášovi 
a vedúcemu mužstva Miroslavovi Adáskovi nepodarilo. Získali len 
21 bodov a skončili na 10. mieste. Z 15 zápasov bolo 6 víťazných, 
6 prehier a 3 remízy. Najviac ich môže mrzieť strata 12 bodov doma. 
V jarnej časti bude potrebné pracovať na disciplíne celého kolektívu, 
ktorý dostal 37 žltých kariet a jednu červenú. Jarná časť bude zame-
raná na fyzickú prípravu a kondičné testy, ktoré ukážu pripravenosť. 
Mužstvo má minimálne na 5. miesto. Posledná časť ukázala, kde sú 
rezervy a čo je potrebné zlepšovať.

Ing. Ján Hodermarský
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Stanovisko k článku Prepad nemeckej 
posádky v Starej Turej 12.10.1944

Predsedníctvo oblastného vý-
boru Slovenského zväzu protifašis-
tických bojovníkov v Novom Meste 
nad Váhom sa na svojom zasadnutí 
dňa 06.09.2011 rozhodlo uverejniť 
v tlači stanovisko k článku Prepad 
Nemeckej posádky v  Starej Turej 
12.10.1944 publikovanom na po-
kračovanie v číslach 6-8 tohto roku 
v mesačníku Staroturiansky spravo-
dajca. Autorom článku je Mgr. Juraj 
Krištofík. Predsedníctvo oblastné-
ho výboru SZPB zvolalo toto zasad-
nutie na početné podnety z radov 
svojej členskej základne, avšak aj na 
nezanedbateľné množstvo reakcie 
nečlenov tejto organizácie. Poslaním 
organizácie SZPB, a to na všetkých 
stupňoch od miestnych organizácií, 
až po jej ústredné orgány, o. i. je za-
chovávať v úcte pamiatku tých, kto-
rí priniesli počas II. svetovej vojny 
najvyššiu obeť: položili život, či už 

priamo v boji ako partizáni pochá-
dzajúci buď z radov civilného oby-
vateľstva, alebo spomedzi bývalých 
príslušníkov Slovenskej armády, ale 
aj tých, ktorí zahynuli v koncentrač-
ných táboroch, alebo na popravis-
kách a pod.

Okrem toho jej cieľom je zdru-
žovať tých, ktorí sa zúčastnili pro-
tifašistického odboja akoukoľvek 
formou a  vojnu prežili. Takýchto 
členov je medzi nami čoraz menej, 
lebo mnohí už zomreli. Zanechali 
nám však cenné dedičstvo: svedec-
tvá o  osobnej skúsenosti, cenné 
spomienky na udalosti tých ťaž-
kých, ale zároveň slávnych časov. 
Zanechali nám spomienky na ne-
ľudské spomienky v koncentračných 
táboroch i na neoceniteľnú pomoc 
civilného obyvateľstva účastníkom 
rôznych foriem protifašistického 
odboja. Nikomu z členov našej or-

ganizácie nie je ľahostajné, aká je 
mienka o SNP a čo sa o SNP píše 
v tlači. Preto s veľkou nevôľou a ne-
súhlasom reagujú aj na článok spo-
mínaný v úvode nášho stanoviska. 
Nikomu nevnucujeme svoje ná-
zory, veď ani naše skúsenosti, ani 
skúsenosti našich predkov neboli 
vždy bezvýhradne zhodné. Vieme, 
že došlo aj k takým situáciám, kto-
ré nás nemôžu napĺňať nekritickou 
hrdosťou. Ale máme neochvejné 
presvedčenie, že úctu a uznanie si 
zasluhuje každá jedna obeť prinese-
ná v záujme slobody a prinavrátenia 
ľudskej dôstojnosti tým, ktorí jej boli 
zbavovaní, či už z rasových, politic-
kých, národnostných, resp. iných 
dôvodov. Vážime si každú, zdanli-
vo aj nepatrnú službu a pomoc pri-
nesenú v ťažkých časoch okupácie 
v záujme obnovenia našej slobody.

Opäť zdôrazňujeme, že nie sme 

za nekritické a  jednostranné pre-
ceňovanie kladov povstania, ale 
zásadne odmietame jeho znevažo-
vanie napr. aj zveličovaním takých 
následkov, ku ktorým síce mohlo 
dôjsť, ale nedošlo. A do tejto kategó-
rie patrí aj spomínaný článok Mgr. 
J. Krištofíka. Myslíme si, že práve 
v  tomto článku ide nielen o  dis-
kreditáciu jednotlivých osôb, ale aj 
o spochybňovanie zmyslu povsta-
nia, ako takého. Dôkazy už predložiť 
nemožno a dohady nie sú tou správ-
nou metódou na hľadanie pravdy. 
Keby všetci príslušníci nášho ná-
roda boli vtedy pasívne čakali, ako 
sa situácia vyvinie, žili by sme dnes 
zrejme v inakšom svete. Pravda, ak 
by sme vôbec žili a jestvovali ako ná-
rod. Nikoho z náš nič neoprávňuje 
k znevažovaniu obetí tých ťažkých 
čias, ani ich konania. Toto je naše 
jednoznačné stanovisko k obsahu 
predmetného článku.

Predsedníctvo Oblastného výboru 
SZPB, Nové Mesto nad Váhom

Stanovisko autora
Je mi ľúto, že článok pochopilo predsedníctvo SZPB ako znevažovanie 

SNP. Povstanie malo a má pre slovenský národ nepochybne veľký význam. 
Ukázalo, že Slováci majú konkrétnu predstavu o svojom jestvovaní v ob-
novenej Československej republike ako rovnocenný partner českého náro-
da. Okrem toho povedalo jasné „nie“ pronemeckému ľudáckemu režimu. 
K jeho pozitívu patrí tiež vymedzenie sa proti prosovietskej orientácii (tú 
si vypožičal režim až po skončení vojny, resp. po roku 1948) a dôraz na 
vlastnú organizáciu ozbrojeného odporu. Na druhú stranu vytvorilo priestor 
pre nekontrolované vybavovanie vzájomných účtov. Náš kraj nevynímajúc. 
Dosiaľ neobjasnená vražda rodiny Haruštiakovcov na kopaniciach, činnosť 
odštiepenej „partizánskej“ skupiny Pavla Myjavského v oblasti Krajného 
a jej poľovačka na majetok ukrývajúcich sa Židov, smrť židovského lekára 
A. Kuxa rukou člena tejto skupiny Karla Glýra (s ktorým sa Krajňanci sami 
porátali), patria k poľutovaniahodným činom podjavorinského odboja. 
O výčinoch partizánskej brigády M.R. Štefánika na strednom Slovensku 
nám zanechal spomienku aj veliteľ novomestskej posádky kpt. Karol Kristen 
– človek, ktorého určite nemôžeme upodozrievať z nedostatočného entu-
ziazmu pre Povstanie (hoci doň aktívne zapojený nebol). Historik by mal 
na udalosti SNP pozerať v celej svojej komplexnosti, so všetkými pozitívami 
aj negatívami – jedine tak ho môže pochopiť do dôsledkov.

Svedectvá a osobné spomienky účastníkov samozrejme historik nesmie 
opomenúť. Treba povedať, že sú rôznorodé. Aj medzi nimi ale musí rozlišo-
vať. „Rady tých, čo boli „v Povstaní po Povstaní“, rástli geometrickým radom. 
Papierovo potvrdených odbojárov bolo toľko, že sa človek až čudoval, ako 
mohlo byť Povstanie porazené.“ Takto výstižne charakterizoval situáciu 
po vojne jeden mladý slovenský historik. Okrem svedectiev však existujú 
archívne pramene a veľké množstvo kvalitnej literatúry od renomovaných 
historikov, ktoré túto dejinnú udalosť rozhojňujú a prinášajú nové poznat-
ky, otázky i odpovede. A to je v poznávaní našej minulosti veľmi dôležité. 
Príklon k literatúre a postojom spred roku 1989 (v tomto duchu na mňa 
zapôsobil „vypožičaný“ prejav oblastného predsedu SZPB pred premieta-
ním absolventského filmu o Pavlovi Haruštiakovi pod vrchom Roh) nepo-
važujem v súčasnosti za šťastný spôsob prezentácie partizánskeho odboja, 
problém bol oveľa zložitejší. 

Na prepad nemeckej posádky v našom meste máme odlišné názory. 
Rukojemníci, ktorí chodili každodenne prespávať do telocvične v meš-
tianskej škole, mali strach. Richtár Buno vyjadril obavy vo svojej výpovedi 
jasne; išlo o to, aby „mali občania pokoj a Turá bola zachovaná“. Dôsledky 
plné obáv a hrozieb pre obyvateľov určite príjemné neboli. Iste – samotný 
prepad a jeho následky sú vecou názoru a prístupu k vytýčeným otázkam 
Povstania. Je to úplne prirodzené. Často práve polarizácia názorov a z toho 
plynúca diskusia posúvajú naše vedomostné obzory ďalej. Nie som si vedo-
mý diskreditácie ktoréhokoľvek účastníka Povstania a dovolil by som si ne-

súhlasiť s tvrdením, že akékoľvek dôkazy už nie je možné predložiť. Zďaleka 
nemáme prebádané všetky archívy (možno spomenúť nedávno objavený 
dokument historika M. Lacka vo Vojenskom historickom archíve, ktorý 
nepriamo potvrdzuje, že Dibrovu zabili príslušníci sovietskeho NKVD; 
publikovaný bol v týždenníku Kopaničiar expres v roku 2008), nehovoriac 
o neprístupnosti mnohých archívnych fondov. Veľa by nám mohla povedať 
aj kronika oddielu Hurban, ktorej originál sa po vojne záhadne „stratil“ 
a autori čerpali z „upravenej“ a nie veľmi presvedčivej verzie. Som rád, že 
moju štúdiu o odboji, v ktorej sa nachádza stať o prepade nemeckej posádky, 
si prečítal posledný žijúci príslušník oddielu Hurban - pán František Bím. 
Voči jej záverom nemal žiadne pripomienky - na rozdiel od vašej organizá-
cie. Skontaktovali sme sa telefonicky. Kritický prístup k akcii Stará Turá ne-
hodnotí vôbec negatívne. Uvádzam doslovnú citáciu písomného pozdravu, 
ktorý poslal Ing. Oľge Hrabovskej: „Ctěná paní Ing. O. Hrabovská, dovolte 
mi, abych Vám zaslal Památník českého a slovenského Odboje (názov bro-
žúry), který po přečtení hodnotím jako pravdivý a výstižný. Zasílám panu 
Mgr. Jurajovi Krištofíkovi vřelý dík s přáním hojnosti úspěchu do dalších dnů. 
V dokonalé úctě Plk. František Bím v.v.“ Týchto pár slov je pre mňa veľkým 
zadosťučinením.

Na záver by som sa chcel ohradiť voči neustálemu podsúvaniu zneva-
žovania SNP. Ako historik mám právo na svoj názor, nemôžem si dovoliť 
preceňovať niektoré skutočnosti a fakty na úkor poloprávd a nekritického 
prístupu k osobnostiam Povstania. Ak posudzujem kriticky prepad nemec-
kej posádky, neznamená to, že znevažujem odboj. Mám vážne pochybnosti 
o tom, či má novomestský oblastný výbor SZPB so svojím súčasným prí-
stupom k problematike regionálneho odboja mladému človeku čo ponúk-
nuť. Obávam sa, že nie. Absencia akejkoľvek diskusie a forsírovanie jedinej 
„správnej“ pravdy o Povstaní bez schopnosti rešpektovať názorové spektrum 
a východiská súčasnej historickej vedy – na dnešnú dobu je to predsa len 
trochu málo. V bludnom kruhu sme sa pohybovali celých 40 rokov. Je na 
nás, akú pečať zanecháme budúcim generáciám. Mali by sme byť však na-
toľko úprimní, že o dejinách budeme hovoriť objektívne, bez zbytočných 
patetických nánosov a vášní.

Juraj Krištofík

• Fotograf – Martin Medňanský dokumentárna, reportáž-
na fotografia, svadba, portrét, architektúra, art, krajina 
mart@fotografika.sk | 0908 680 228 | www.fotografika.sk

• TEPOVANIE sedačiek, kobercov a postelí 
mobil: 0910 918 985 | 0903 732 436
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Vybíjaná
Dňa 14. novembra sa v  telocvični 

na Základnej škole na Hurbanovej ulici 
v Starej Turej konal ôsmy ročník turnaja 
medzitriednej vybíjanej v  zmiešaných 
družstvách 5., 6. a 7. ročníkov. Deti sa na 

akciu veľmi tešili a boli pripravené bojovať 
o putovný pohár. Tento rok získala pohár 
za 5. ročník 5.D trieda, za 6.ročník 6.B trie-
da a za 7.ročník 7.A trieda. Deti obdržali 
diplom, putovný pohár a sladkosť. Akciu 
organizovala a pripravila pani Milatová.
Víťazom blahoželáme!!! Peter Milata

Čo je nové v mestskom basketbalovom klube?

STARŠIE MINI – Chili papričky
V piatok 28. októbra papričky išli na náv-

števu do Nitry, pozrieť ako sa trénuje a hrá 
basketbal. Alebo, chili papričky opäť štípali. 
No tentokrát nervy a trpezlivosť trénera. Toto 
družstvo má veľké problémy najmä s disciplí-
nou. Od tejto skutočnosti sa odvíjajú aj ostat-
né problémy. Už počas rozcvičky bolo vidieť, 
kto je na akej úrovni. A to nehovorím ešte 
stále o basketbale. Najviac sklamali hráčky, 
na ktoré sme sa najviac spoliehali. Hráčky, 
ktoré majú už ako takú skúsenosť zo zápasov, 
z turnajov. Toto všetko je najmä o správaní 
a disciplíne. Hra pripomínala streetbalový zá-
pas. Dievčatá neboli schopné prejsť na druhú 
stranu ihriska. Za to sme boli v oboch zápa-
soch veľmi potrestaní (65:13 a 88:2). Je mi to 
ľúto, najmä kvôli dievčatám ktoré sa naozaj 
snažili, ale nestačí pár jedincov. Tu apelujem 
na rodičov, nech si v prvom rade oni uvedo-
mia, či chcú mať doma športovca a podporia 
ho v tom. Alebo ho budú podporovať v mi-
liónoch krúžkov a bude „všestranný“. Šport 
sa nedá robiť bez pravidelného tréningu. 
Toto družstvo je najproblematickejšie, aké 
kedy bolo v MBK Stará Turá.

KADETKY
Stará Turá – Nitra 56 : 46 Piatok 

28. októbra tak isto ako naše mladé 
basketbalistky, i kadetky navštívili Nitru. 

Rozhodne ma oveľa viac potešili ako staršie 
minibasketbalistky. Dievčatá od začiatku 
zápasu diktovali tempo hry. V  obrane 
pracovali ako včeličky, dodržiavali zásady, 
na ktorých sme sa dohodli. Na zápas sme 
nastúpili s jedným rozohrávačom. Radka 
si odohrala 40 minút. Za tento zápas ju 
musím pochváliť. Neurobila žiadnu väčšiu 
chybu. Dirigovala družstvo, udávala tempo 
hry v obrane získala cca 8  lôpt. Najviac 
získaných lôpt mala výborne hrajúca Kristína 
Minarechová, 15 lôpt z vypichnutia. Za zápas 
s Nitrou môžem pochváliť celé družstvo. 
Štatistické zápisy nájdete na našej stránke.

Trnava – Stará Turá 73 : 44 Sobota 
29.10. už nebola taká úspešná. Vlastne, 
ako keby som zobral na zápas úplné iné 
družstvo kadetiek do Trnavy. Nástup na 
ihrisko a niektoré charakterové vlastnosti 
dievčatá v kategórií kadetiek asi odpozorovali 
od svojich mladších kolegýň. Neviem či sa 
zle vyspali, alebo oslavovali zápas s Nitrou. 
No mrzutosť a nechuť hrať sa dala čítať z tvárí 
našich dievčat. Naopak Trnavčanky od začiatku 
behali po celom ihrisku. A to bol vlastne liek 
na nás. Behaním nás porazili. A my sme im 
pomohli našou nevôľou a nechuťou. Je mi 
ľúto, že sme dostali takú “kefu“, vo všetkej 
úcte k súperovi, ale od takéhoto družstva. Nie 
je možné, aby sme podávali tak nevyrovnané 
výkony. MBK Stará Turá
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Ponúkam individuálne 
vyučovanie a 

prekladateľskú činnosť 
v jazykoch:

 ruský
 ukrajinský
 bulharský

Tel.kontakt: 0908 126 257

V tomto predvianočnom období má 
už v našom meste každoročne trvalé 

miesto benefičné podujatie, ktoré 
organizuje Nadácia ŽIVOT v spolu-
práci so staroturianskymi školami 

a Domom kultúry Javorina. Prijmite 
v tomto čase naše pozvanie

Benefičný koncert 
Nadácie ŽIVOT

ktorý sa uskutoční 
v nedeľu 4. decembra 2011 

o 15.00 h. v DK Javorina. 
V programe vystúpia žiaci 

staroturianskych škôl.

Správna rada nadácie chce zároveň 
poďakovať všetkým – podnikateľom, fy-
zickým i právnickým osobám, ktorí ste 
v priebehu tohto roka prispeli finančnou 
čiastkou na konto nadácie prostredníc-
tvom Detskej organizácie FÉNIX Stará 
Turá, či už formou daru alebo odviedli 
svoje 2 % daní za rok 2010 pre naše deti 
a mládež. Finančné prostriedky sú rozde-
ľované v zmysle štatútu nadácie na rôzne 
mimoškolské podujatia v našom meste 
v oblasti vzdelávania, kultúry a športu.

Ing. Iveta Petrovičová, správkyňa nadácie

PREDAJ PSTRUHOV
do 12.12.2011, cena 5 eur/1 kg 
živej váhy, od 14.12.2011 predaj 
vianočného kapra do vypredania
Info a objednávky: 
Miroslav Blaško, Stará Turá 
Hrádzny dom, Starý Dubník I 

tel. 0905 732 483

inzercia



16  Staroturiansky Spravodajca 12/2011 www.staratura.sk


