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

Komunálny odpad nepatrí 
do nádob na olej!!!

Vážení obyvatelia, Technické služby 
v Starej Turej v letných mesiacoch toh-
to roku rozmiestnili na území mesta 
po kontajnerových miestach, umelé 
zberné nádoby s označením OLEJE. 
Chceli by sme vás touto cestou infor-
movať o spôsobe zberu.

Na odovzdanie sú vhodné všetky typy 
rastlinných olejov (slnečnicový, repkový, 
ľanový a pod.), ktoré zostávajú v domác-
nostiach po vysmážaní, prípadne oleje 
slúžiace ako nálev potravín (ryby v kon-
zerve, syry a pod.). Dôležité je, aby bol 
olej v tekutom stave a neobsahoval vodu 
a zvyšky jedál. Zbierajte použitý rastlin-
ný olej z vašej domácnosti do PET fliaš 
alebo do fliaš, v ktorých ste olej zakúpili 
v obchode. NEZABUDNITE fľaše dob-
re uzavrieť, aby sa olej nevylial. Pri vy-
prázdňovaní zberných nádob sme zistili, 
že sú v nich nahádzané aj odpady kto-
ré tam vôbec nepatria a následne nám 
komplikujú zber. Prosíme vás, aby ste 
do týchto zberných nádob nevhadzo-
vali iné druhy odpadu.

Zozberaný použitý olej bude našimi 
pracovníkmi odvezený do  zberného 
dvora, a potom  ho postúpime na ďalšie 
ekologické spracovanie.

Použitý jedlý olej nepatrí do výlevky, 
pretože nám znečisťuje vodu. Zapojte 
do  zberu aj vašich blízkych z  okolia, 
a tým spoločne prispejeme k ochrane 
nášho životného prostredia.

Ďakujeme vám za účasť v tomto uži-
točnom projekte.

J. Koštial, vedúci odpadového hospodárstva 
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Kopaničiarsky ples
8. február, KD Papraď, 

hudba: NON STOP Myjava

Veselá trojka P. Kršky
5. Február, DK Javorina

Veľa šťastia, zdravia, lásky a vzájomného porozumenia 
praje v novom roku 2014 všetkým čitateľom, 
prispievateľom a spolupracovníkom redakcia 

Staroturianskeho spravodajcu. 

PF 2014

Na Nový rok
Nový rok už vitaj nám,
čo tak rýchlo si prišiel,

nocou, tíško, celkom sám,
čas predsavzatí nadišiel.

By splnili sa túžby naše,
čo sú v srdci ukryté,

bublinky zo dna čaše,
v každej je prianie skryté.

V jednej zdravie,
v druhej šťastia trošičku,

ako perko pávie,
čo pošteklí na líčku.

Ponesieme so sebou
to náručie nádeje,

s veselou novoročnou koledou,
nech všetkým ľuďom dobre je.

J. Trúsiková

Nádoba na použitý kuchynský olej
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Mestské zastupiteľstvo Stará turá na svojom poslednom zasadnutí 
odsúhlasilo programový rozpočet mesta pre roky 2014 až 2016

Rozpočet Mesta Stará Turá na roky 
2014-2016 je zostavený v  súlade 
so zákonom č. 523/2004 Z.z. o roz-
počtových pravidlách verejnej sprá-
vy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpi-
sov. Rozpočet na rok 2014 je záväz-
ný, rozpočty na roky 2015-2016 sú 
orientačné a vyjadrujú zámery roz-
voja mesta pre toto obdobie.

Návrh rozpočtu bol vypracova-
ný v období, keď ešte nebol schvále-
ný štátny rozpočet, a preto hodnoty 
nadväzujúce naň (podielové dane, 
decentralizačné dotácie) vychádzajú 
z nám zatiaľ dostupných informácií.

Dane ani poplatky z  nehnu-
teľností či za komunálny odpad sa 
v tomto roku nezvyšujú. 

Kapitálové príjmy a  výdavky 
nadväzujú na stav rozpracovaných 
investičných akcií financovaných 
z rozpočtu mesta a s podporou fon-
dov EU. Zahrňujú tiež prípravu no-
vých investičných zámerov. Na rok 
2014 mesto rozpočtuje na kapitá-
lové výdavky sumu 2 542  494  €, 
ktoré použije na realizáciu investič-
ných akcií: Triediaca linka odpadov, 
na ktorú je v roku 2014 rozpočtova-
ná suma 575 998 €, Rekonštrukcia 
verejného osvetlenia s rozpočtova-
nou sumou 161 131 € a Revitalizácia 
zelene v  centrálnej mestskej zóne 
s rozpočtovanou sumou 124 327 €. 
Suma 50 540 € je vyčlenená na ob-
staranie projektov k investičným ak-
ciám „Sám s priateľmi či rodinou, 

na bicykloch pod Javorinou“ a „BRO 
a  VŽP pre  spracovanie fermen-
táciou“. Financovanie vyššie uve-
dených projektov v celkovej sume 
911 996 € by malo byť zabezpeče-
né z prostriedkov európskej únie. 
Z  vlastných prostriedkov mesta 
budú realizované investičné ak-
cie, ktorých celková hodnota je 
v sume 490 498 €. Ide o prostried-
ky, ktoré sú vyčlenené na zateple-
nie materskej školy, rekonštrukciu 
miestnych komunikácií, projekt 
pre  nadstavbu budovy mestského 
úradu a celého radu drobných in-
vestícií. Najvýznamnejšie inves-
tičné akcie, ktoré sa budú v  roku 
2014 realizovať, sú kúpa bytového 
domu so 14 bytovými jednotkami 
v celkovej hodnote 630 000 €. Táto 
akcia bude financovaná z  úveru 
od ŠFRB vo výške 409 000 € a do-
táciou od ŠFRB vo výške 221 000 
€. Ďaľšou nemenej významnou 
investičnou akciou, ktorá bude fi-
nancovaná prostredníctvom ban-
kového úveru, je výkup pozemkov 
na výstavbu rodinných domov v lo-
kalite Dráhy v plánovanej hodno-
te 510 000 €. V sume finančných 
operácií sú rozpočtované výdavky 
na splácanie úverov prijatých v ro-
koch 2001, 2005 a 2006 na výstavbu 
bytových domov a Námestia slobo-
dy a úverov, ktoré si mesto zabezpečí 
v roku 2014. V tabuľke ponúkame 
rozpočet príjmov na  porovnanie 
r. 2013 a 2014 a rozpočet bežných 

výdavkov s  porovnaním r.  2013 
a  2014. Podrobné členenie príj-
mov i výdavkov mesta a rozpočty 

pre roky 2015 a 2016 môžete nájsť 
na internetovej stránke mesta.

Ing. Jaroslav Holota 
vedúci ekonomického oddelenia

rozpočet príjmovej časti na rok 2014

Zdroj príjmov
Príjmy po II. 
zmene Pr 

2013

rozpočet 
príjmov 
r. 2014

Bežný rozpočet 4 833 604 4 683 993
100 daňové príjmy 2 966 550 2 961 000
110 dane z príjmov 2 094 000 2 100 000
120 daň z majetku 559 000 550 000
130 domáce dane na tovary a služby 313 550 311 000
200 - 300 nedaňové príjmy 1 743 054 1 595 493
211 príjmy z podnikania 90 500 8 000
212 príjmy z vlastníctva 340 802 344 221
220 administratívne a iné poplatky 82 331 71 700
240  úroky z tuz. úverov, pôžičiek, 

návrat. fin. výp. 1 210 550

290 iné nedaňové príjmy 42 700 12 600
310 tuzemské bežné granty a transfery 1 185 511 1 158 422
Vlastné príjmy škôl a školských zariadení 124 000 127 500
kapitálový rozpočet 424 928 1 128 789
230 kapitálové príjmy 113 964 51 000
300 granty a transfery 310 964 1 077 789
Finančné operácie 61 955 1 253 000
513 bankové úvery 61 955 1 253 000
PrÍJMY SPOlu 5 320 487 7 065 782

rozpočet bežných výdavkov na r. 2014

Program, podprogram, prvok Výdavky 2013 
po II. zmene

rozpočet 
na r. 2014

Program 1:  Plánovanie, manažment 
a kontrola 118 829 129 590

Program 2: Propagácia a marketing 5 486 4 283
Program 3: Interné služby 214 353 259 243
Program 4: Ostatné služby 6 177 4 350
Program 5:  Bezpečnosť, právo a poriadok 325 097 338 833
Program 6: Odpadové hospodárstvo 199 881 196 070
Program 7: Komunikácie 161 810 164 500
Program 8: Doprava 800 900
Program 9: Vzdelávanie 1 995 989 2 037 990
Program 10: Šport 74 774 80 930
Program 11: Kultúra 130 560 139 540
Program 12: Prostredie pre život 75 150 78 586
Program 13: Sociálna starostlivosť 239 600 257 000
Program 14: Bývanie 24 505 26 189
Program 15: Administratíva 674 909 722 154

BEŽNÉ VÝDaVkY SPOlu 4 247 912 4 440 158

Základná škola v Starej turej Hurbanova ul. 128/25
O Z N A M U J E

že ZÁPIS DETÍ do 1. ročníka bude v dňoch 5. a 6. februára 
2014 /t.j. streda a štvrtok/ v budove na Ul. J. A. Komenského v I. 
pavilóne v čase od 13.00 do 16.30 hod. Na zápis je potrebné 
priniesť: rodný list dieťaťa, zápisný lístok, preukaz totožnosti. 
Prineste si so sebou peniaze na učebné pomôcky. Zápisný lístok si 
rodičia môžu vyzdvihnúť v MŠ, ktorú dieťa navštevuje, prípadne 
priamo v základnej škole.

Čo ponúkame Vašim deťom?
• odborné vyučovanie cudzích 

jazykov od 1. ročníka,
• od 6. ročníka povinné vyučovanie 

dvoch cudzích jazykov /Aj + 
podľa záujmu Nj, Frj, Rj/,

• na 2. stupni rozšírené vyučovanie 
odborných predmetov 
v novozariadených učebniach,

• výuku informatiky v 4 triedach 
výpočtovej techniky,

• mimoškolskú činnosť formou 
krúžkov s rôznym zameraním,

• v čase mimo vyučovania 
môžu navštevovať ŠKD,

• prípravu talentovaných detí 
na rôzne súťaže a olympiády,

• organizovanie plaveckého 
a lyžiarskeho výcviku,

• návšteva kultúrnych podujatí 
mimo mesta (Piešťany, Trnava, 
Nitra, Bratislava,...), 

• organizovanie školy 
v prírode /1. stupeň/,

• rozšírené vyučovanie Aj 
pre deti od 3. ročníka 
s pokračovaním na 2. stupni

• Bližšie informácie o zápise 
tel. č. 7763022, 7763639 
riaditel@zsstaratura.sk, 
zastupkyna1stupen@zsstaratura.sk 
www.zsstaratura.sk
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Stretnutie poskytovateľov sociálnych služieb v Starej turej
Sociálne oddelenie MsÚ Stará Turá v spolu-
práci s Komisiou pre sociálne veci a bývanie 
pri MsZ Stará Turá usporiadalo stretnutie 

poskytovateľov sociálnych služieb v Starej 
Turej. Toto  sa uskutočnilo dňa 13. novem-
bra 2013 na Mestskom úrade v Starej Turej 

po prvý raz. Na stretnutie bolo pozvaných 
celkom sedem poskytovateľov sociálnych 
služieb v Starej Turej: Zariadenie opatrova-
teľskej služby mesta Stará Turá, Zariadenie 
pre  seniorov (ZPS) a  domov sociálnych 
služieb (DSS) Domicile Papraď n.o., Sluha 
o.z., Materské centrum Žabka, Diakonia 
pri  ECAV Stará Turá, Katolícka Jednota 
Slovenska pobočka Stará Turá, Prameň 
na Súši n.o. a eRKO – Hnutie kresťanských 
spoločenstiev detí. 

Cieľom stretnutia bolo skvalitnenie spo-
lupráce a výmena skúseností medzi jednotli-
vými poskytovateľmi v súvislosti s plnením 
Komunitného plánu sociálnych služieb. 
Prítomných privítal predseda Komisie 
pre  sociálne veci a  bývanie PharmDr. 
Leopold Barszcz a  v  úvode sa im priho-
vorila zástupkyňa primátora Mgr. Soňa 
Krištofíková a vedúca sociálneho oddele-
nia MsÚ Ing. Viera Zapletalová. Po počia-
točnom ostychu sa rozprúdila živá debata 
medzi poskytovateľmi sociálnych služieb, 
členmi komisie a pracovníčkami MsÚ, počas 
ktorej všetci  priblížili svoju prácu a rozsah 
služieb, ktoré občanom Starej Turej posky-
tujú. Taktiež sa podelili o svoje skúsenos-
ti ale i ťažkosti, s ktorými zápasia. Okrem 
Zariadenia opatrovateľskej služby mesta 
Stará Turá a ZPS a DSS Domicile Papraď, 
ktoré poskytujú sociálne služby v zmysle zá-
kona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, 
všetci ostatní poskytovatelia vykonávajú svo-
ju činnosť len vďaka nezištnej a obetavej prá-
ci dobrovoľníkov. 

V závere stretnutia, ktoré bolo iste prí-
nosom pre všetkých zúčastnených, sa pred-
seda  Komisie pre sociálne veci a bývanie 
všetkým poďakoval za ich účasť a rozlúčil 
sa s pozvaním na podobné stretnutie, ktoré 
je naplánované zasa o rok. 

Sociálne oddelenie MsÚ

Tu ponúkame stručný prehľad poskytovateľov a ich služieb, 
ktoré v prípade potreby, môžu občania Starej Turej využiť.

Poskytovatelia 
sociálnych služieb Poskytované sociálne služby klienti soc.

služieb

Mestský úrad Stará 
Turá, SNP 1/2,  
sociálne oddelenie 

Opatrovateľská služba v domácnosti občana, t.j. pomoc 
pri sebaobsluhe, pri starostlivosti o domácnosť a základných 
sociálnych aktivitách, donáška obedov, Služby v dennom 
centre (Klub dôchodcov): záujmová činnosť, soc. 
poradenstvo, kultúrno-spoločenské a vzdelávacie aktivity.

Seniori 
a zdravotne 
ťažko 
postihnutí 
občania

Zariadenie 
opatrovateľskej 
služby, 8. apríla Stará 
Turá

Pobytové služby: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej 
osoby, ošetrovateľská starostlivosť, sociálne poradenstvo 
a sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie 
s kapacitou 13 miest.

Seniori 
a zdravotne 
ťažko 
postihnutí 
občania

Domicile n.o. 
Papraď 1595,  Stará 
Turá, zariadenie 
pre seniorov a domov 
sociálnych služieb

Celoročné služby pobytovou formou, t.j. pomoc 
pri odkázanosti na pomoc inej osoby, ošetrovateľská 
starostlivosť, sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia, 
ubytovanie, stravovanie, upratovanie, záujmová činnosť, 
pracovná terapia s kapacitou 16 miest v ZPS a 34 miest 
v DSS.

Seniori 
a invalidní 
dôchodcovia

Sluha o.z., 
Hlubockého 319, 
Stará Turá

Zapožičiavanie zdravotníckych pomôcok: antidekubitné  
matrace, polohovacie postele, kultúrne a osvetové podujatia.

Seniori, deti 
a mládež

Materské centrum  
Žabka o.z., Jiráskova 
168, Stará Turá 

Ponúkajú priestor na voľnočasové aktivity: herňa, pohybové 
aktivity, vzdelávacie kurzy, stráženie detí, tvorivé dielne 
a podujatia pri rôznych príležitostiach ako napr. Mikuláš, 
Fašiangy a pod.  

Rodičia s deťmi 
vo veku 0-6 r. 
a budúce 
mamičky

Prameň na Súši, n.o., 
Súš 2481, Stará Turá 

Vzdelávanie a výchova mládeže, rozvoj ich telesnej 
a duševnej kultúry, verejnoprospešné služby formou 
materiálnej, sociálnej a humanitárnej starostlivosti a pomoci.   

Deti a mládež, 
rodina

eRko- Hnutie 
kresťanských 
spoločenstiev detí 
v Starej Turej

Počas pravidelných stretnutí pomáhajú pri neformálnom 
vzdelávaní detí a mladých ľudí, ponúkajú voľnočasové 
aktivity – výlety, tábory a pod., poradenstvo, kurzy, 
workshopy, semináre.  

Deti a mládež

Katolícka jednota 
Slovenska, pobočka 
Stará Turá

Poskytujú terénne služby pre chorých a starých občanov 
napr. nákupy, sprevádzanie k lekárovi, duchovnú podporu, 
charitatívnu pomoc, sociálne poradenstvo, osvetovú činnosť, 
voľnočasové aktivity a iné.

Seniori, deti 
a mládež

Diakonia pri ECAV 
Stará Turá 

Poskytujú terénne služby pri zabezpečovaní pomoci 
a opatery o chorých a osamelých, pomoc pri starostlivosti  
o domácnosť, duchovnú podporu. 

Seniori 

Zóna bez peňazí
Viac ako 50 miest na Slovensku sa v sobo-
tu 30. novembra zúčastnilo projektu Zóna 
bez peňazí, ktorú inicioval spoločný komu-
nitný projekt Život.  Prvýkrát sme akciu zor-
ganizovali aj v Starej Turej, a to konkrétne 
v Dome kultúry Javorina.

Cieľ projektu je veľmi jednoduchý. Prísť 
darovať veci, ktoré už doma nepotrebujeme 
alebo ich vymeniť za také, ktoré sa nám pá-
čia.  Akcie sa mohol zúčastniť ktokoľvek, kto 
chcel niečo vymeniť, darovať alebo naopak 
získať, a to všetko bez peňazí.

Zóna bez peňazí sa v Starej Turej otvorila 
v Dome kultúry Javorina od 11.00 hodiny. 
Počas pár hodín prenieslo veci na darovanie 
14 ľudí, čo je na prvý ročník celkom slušné 

číslo. Doniesli hračky, oblečenie, obuv, bi-
žutériu, filmy na DVD, veci do domácnos-
ti či spotrebiče. Niektorí z nich si vybrali 
u iných ľudí niečo na výmenu, niektorí sa 
iba popozerali a nevybrali nič. Ale všetci, 
ktorí niečo darovali, odchádzali so spokoj-
nými tvárami, pretože každý z nich si mo-
hol povedať, že urobil dobrý skutok. Prečo? 
Pretože naozaj bolo z čoho vyberať. Za celý 
deň sa vystriedalo v zóne približne 40 ľudí, 
ktorí si povyberali nielen veci, ktoré sa im 
páčili, ale aj veci pre svojich blízkych, ktoré 
im spríjemnia Vianoce. 

Projekt splnil teda svoj účel. Veci, ktoré 
sme doma obchádzali a nevedeli im nájsť 
úžitok potešili niekoho iného, komu sa práve 
na niečo hodili. Verím, že Zóna bez peňazí 
bude mať v Starej Turej opäť svoje pokra-
čovanie aj v budúcom roku a že sa do nej 
zapojí ešte väčší počet ľudí ako pri tomto 

skúšobnom nultom ročníku. 
Ďakujem za spoluprácu pri organizovaní 

akcie pracovníkom Domu kultúry Javorina, 
za Komisiu MsZ pre sociálne veci a bývanie 
pani Julke Bublavej a iniciátorke projektu 
v Starej Turej Olinke Medňanskej.

Lívia Boorová
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Stretnutie jubilujúcich 
občanov na MsÚ

Keď Tvoja ruka ustatá, pohladí všetky vnúčatá,
jej dotyk trochu ťažký, má v sebe veľa lásky.

Je nekonečne láskavá, tá Tvoja ruka vráskavá,
jej dotyk rany lieči, len tak bez dlhých rečí. 

Členky Zboru pre  občianske 
záležitosti každoročne dvakrát 
do roka pozývajú našich obča-
nov, ktorí sa v danom polroku 
dožili 70 a  75 rokov na  spo-
ločné stretnutie jubilantov. Aj 
v  pondelok 25. novembra sa 
oslávenci stretli v obradnej sie-
ni mestského úradu a spoločne 
si prevzali z rúk primátora Ing. 
Jána Kišša, predsedníčky Zboru 
pre  občianske záležitosti pani 
Janky Trúsikovej a členiek zboru 
kvety a pamätné listy, ktoré im 
budú pripomínať pekné chvíle 
strávené na  tomto spoločnom 
stretnutí. Svoj podpis pripojili 
i do pamätnej knihy nášho mes-
ta. Primátor v svojom príhovore 
poprial prítomným hlavne pevné 

zdravie do ďalších rokov života 
a poďakoval im za svoju prácu 
pre mesto, ale aj pre svoje rodiny. 
V obradnej sieni sa zišlo 31 ju-
bilantov, pozvaných však bolo až 
82. Veríme, že v budúcom roku 
bude o  takéto stretnutia väčší 
záujem. Určite sú príjemným 
spestrením života jubilujúcich 
občanov, stretnú sa so známy-
mi, ktorých dlho nevideli, poroz-
právajú sa o svojich radostiach 
i starostiach a na chvíľu zabudnú 
na každodenné problémy, ktoré 
ich trápia. 

Po takomto uvítaní nasledo-
valo pohostenie, kde si zúčast-
není jubilanti v  dobrej nálade 
mohli pospomínať na  prežité 
roky a veríme, že zo stretnutia 

odchádzali spokojní.
O  deň neskôr, 26. no-

vembra sme v  obradnej sieni 
mestského úradu privítali dva 
manželské páry – Kudlejovcov 
a Holotovcov - ktorí v 2. polro-
ku 2013 oslávili takisto význam-
né životné jubileum, a to zlatú 
svadbu. K 50 rokom spoločného 
života im zablahoželal primátor 
mesta Ing. Ján Kišš, matrikár-
ka Bc. Ivona Malková a členka 
ZPOZ Milada Potfajová. 

Oba páry si prevzali darček 
od  pána primátora a  pripojili 
svoj podpis do pamätnej knihy 
mesta.

Slávnostnú a srdečnú atmo-
sféru oboch stretnutí doplnilo 
vystúpenie speváckeho odbo-
ru Základnej umeleckej školy 
v Starej Turej pod vedením pani 
učiteľky Michalcovej, príjemná 
hudba Janka Pavloviča a básne 
Miladky Potfajovej. 

Lívia Boorová

Návšteva pri príležitosti jubilea
Mnohí z Vás sa často pýtate zamestnancov 
nášho mestského úradu alebo členov Zboru 
pre občianske záležitosti, kto to tak krásne 
kreslí a píše do našej pamätnej knihy mesta, 
do ktorej sa zapisujú novomanželia počas 
sobáša, rodičia pri uvítaní detí do života 
a manželia pri príležitosti zlatých svadieb.

Našu pamätnú knihu skrášľuje svojim ume-
ním pán Jaroslav Peťko, ktorí sa v auguste 
tohto roku dožil významného životného ju-
bilea – 75 rokov. Pri tejto príležitosti sme 
si ho ako člena Zboru pre občianske záleži-
tosti chceli poctiť aj my a začiatkom septem-
bra sme ho navštívili. Kyticu kvetov a malú 

pozornosť odovzdali pánovi Peťkovi 
zástupkyňa primátora, Mgr. Soňa 
Krištofíková a predsedníčka Zboru 
pre občianske záležitosti pani Janka 
Trúsiková. Za  celý kolektív Zboru 
pre občianske záležitosti a za všetkých 
občanov, ktorí obdivujú jeho malé 
umelecké diela v pamätnej knihe, mu 
zaželali ešte veľa zdravia, šťastia, lás-
ky, krásnych výtvorov a samozrejme 
veľa pekných chvíľ v kruhu jeho naj-
bližších. Dúfame, že aj počas ďalších 
rokov bude naďalej skrášľovať stránky 
našej pamätnej knihy svojimi umelec-
kými dielkami. Lívia Boorová
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Navštívil nás Mikuláš
Upratali sme si všetko, čakáme ťa milý dedko.
Čakáme ťa Mikuláš, kedy sa k nám zatúlaš.

Veríme, že v tvojej skrýši, niečo dobré pre nás zvýši.
Už sme všetci zvedaví, či sa tvoj koč zastaví.
Na námestí z večera, z auta kuká - nazerá.
Biela brada až po pás, jaj veď je to Mikuláš!

A tak sa aj stalo. V štvrtok 5. decembra sa 
celé Námestie slobody zaplnilo detička-
mi, ktoré netrpezlivo očakávali príchod 
Mikuláša. Na ich veľké prekvapenie však ne-
prišiel na koči, ale na veľkom terénnom aute. 
Je to moderný Mikuláš, ktorý na prepravu 
používa moderné vozidlo a to ho bezpečne 
dovezie všade tam, kde ho deti čakajú. 

Mikuláš mal v  tento večer dve veľmi 
dôležité úlohy. Obdarovať všetky poslušné 
deti, ktoré vedia nejakú peknú básničku či 

pesničku a  rozsvietiť vianočný stromček 
na Námestí slobody a s ním celú výzdobu 
v meste. Obe úlohy splnil na výbornú. Keď 
rozdal všetky cukríky, ktoré mal schova-
né vo svojom mešci, pozval deti do Domu 
kultúry Javorina na premietanie rozprávky 
Madagaskar 3. Za pomoc Mikulášovi ďaku-
jeme Domu kultúry Javorina, Mestskej po-
lícií a OO PZ Stará Turá. 

Lívia Boorová

Benefičný koncert 
Nadácie ŽIVOT

Nadácia ŽIVOT je nezisková 
mimovládna organizácia, kto-
rej poslaním je zvyšovať a zve-
ľaďovať kvalitu života všetkých 
ľudí mesta Stará Turá a blízkeho 
okolia a vytvárať priestor, kde sa 
práca a schopnosti jedných stre-
távajú s  finančnou pomocou 
druhých. V  meste Stará Turá 
funguje od roku 1996 a bola zria-
dená za účelom podpory rozvo-
ja neziskových činností v Starej 
Turej a okolí v oblasti kultúry, 
športu, zdravotníctva, školstva, 
humanitných akcií a prispieva-
nia k  všeobecnému zlepšeniu 
kvality života obyvateľov Starej 
Turej a okolia. Funguje najmä 
vďaka finančnému príspevku 
mesta Stará Turá a svojich spon-
zorov. K najväčším prispievate-
ľom do  Nadácie patria firmy 
Elster, s. r. o. a Sensus Slovensko, 

a. s. Mnohí obyvatelia prispie-
vajú každoročne do Nadácie aj 
formou 2 % zo svojich daní. 

Všetkým svojim prispievate-
ľom aj tento rok Nadácia ŽIVOT 
darovala v predvianočnom ob-
dobí, v nedeľu 8. decembra be-
nefičný koncert Nadácie ŽIVOT, 
v ktorom vystúpili deti a mlá-
dež zo  staroturianskej základ-
nej umeleckej školy, materskej 
školy, základnej školy a centra 
voľného času. Rovnako sa kon-
certom poďakovali aj tým, ktorí 
vypracovali projekty na  získa-
nie finančných prostriedkov 
z Nadácie a pomohli tak deťom 
a  mládeži zmysluplne využí-
vať svoj voľný čas. Za Nadáciu 
ŽIVOT všetkým poďakoval 
predseda správnej rady nadácie 
Ing. Juraj Borovský. 

P r í j e m n é  n e d e ľ n é 

popoludnie sa nieslo v  duchu 
nadchádzajúcich vianočných 
sviatkov. Deti spievali, tancovali 
a ponúkli divákom aj vianočné 
básničky a  rozprávku o  nepo-
slušných princeznách a drakoch. 
V polovici programu mala prí-
jemnú povinnosť členka správ-
nej rady Nadácie ŽIVOT, Bc. 
Věra Tepličková. Na  pódium 
pozvala dve osobnosti, ktorým 
sa Nadácia rozhodla poďako-
vať a  oceniť ich za  ich prínos 
pre mesto Stará Turá a pre naše 
deti a mládež. Prvou ocenenou 
bola Ing. Eva Tomisová, ktorá 
vydala dve knihy zaoberajúce 
sa históriou mesta Stará Turá. 
Prvá jej kniha vyšla pod názvom 
Stará Stará Turá a druhá kniha 
pod názvom Zabudnuté osudy 
škôl Starej Turej. Druhým oce-
neným bol vedúci Železničného 
múzea Stará Turá, pán Viliam 

Matuška, ktorému sa spolu 
s jeho kolegami z múzea poda-
rilo zachrániť nespočetne veľa 
exponátov zo  železnice Nové 
Mesto n. V. – Myjava a v svo-
jom múzeu ponúkajú deťom, 
ale aj dospelým výlet do histórie 
železníc a spoznávania starých 
vecí, ktoré by inak nemali šancu 
spoznať. Malú pozornosť a kve-
ty odovzdala obom oceneným 
správkyňa Nadácie, Ing. Iveta 
Petrovičová.

Za Nadáciu, ale aj za divá-
kov by som sa rada poďakovala 
za réžiu programu pani učiteľke 
Mgr. Andrei Majtánovej a všet-
kým, ktorí sa na programe po-
dieľali. Plná sála domu kultúry 
i balkón dosvedčujú, že o takéto 
podujatia je v Starej Turej stále 
záujem a v predvianočnom čase 
potešia každého diváka. 

Lívia Boorová

sprava Ing. Tomisová, p. Matuška, Ing. Borovský, Bc. Tepličková
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Naše múzeum v r. 2013
I v tomto roku bola činnosť múzea bohatá a rôznorodá. Stále je v našom mes-
te dosť dobrých ľudí, ktorí bezplatne darujú múzeu cenné exponáty. Patrí im 
za to vďaka, ktorú im chcem týmto spôsobom vyjadriť. Pán Ján Lysý daro-
val tesársku sekeru a železá na potkany. Pani Smolinská priniesla starodávne 
žehličky a nádobu na masť, pán Lacho budík, pani Emília Lukáčová darovala 
krásnu vyšívanú košeľu a kabanicu. Pán Jurík obohatil zbierku fotografií a pani 
Ing. Eva Tomisová rozšírila materiály o školách. Najviac pribudlo kníh. Pán 
Michal Slavka daroval knihy Ashaver a Letia časy do diali. Pani Ing. Oľga 
Hrabovská priniesla vlastnú tvorbu Lubina vo vojnových príbehoch, autor-
ka knihy Zabudnuté osudy škôl Starej Turej, Ing. Eva Tomisová nám ju tiež 
darovala. Darcom bol i ďalší autor Ing. Gustáv Rumánek, kniha má názov 
Trvalky zo Starej Turej. Náš rodák, významný slovenský dramatik a spisova-
teľ, MUDr. Viliam Klimáček, nám daroval svoju knihu pre deti Noha k nohe, 
ktorá bola vybraná medzi päťdesiat najlepších detských kníh sveta. Veľmi cen-
nú a vzácnu knihu sme získali do múzea od pani Anny Chorvátovej. Je to 
Postilla, zbierka kázní, ktorá vyšla v r. 1773 a je veľmi zachovalá. Knižnica sa 
rozrástla o knihy z pozostalosti po p. Rozsypalovej. Chcem sa tiež poďakovať 
pani Jozefíne Oreskej, ktorá pomáhala pri triedení kníh a ich inventarizácií 
a pánovi Miroslavovi Durcovi, ktorý primáša materiály o našom meste uve-
rejňované v tlači. 

Z bohatých zbierok múzea čerpajú študenti, ktorí spracovávajú dejiny 
nášho kraja. Pán Mgr. Lukáš Líška vo svojej diplomovej práci Život v podja-
vorinskom regióne v období 1. SR podrobne zachytil udalosti v našom meste 
v r. 1939-1945. Muzeálne zbierky slúžia nielen študentom, ale aj širokej verej-
nosti a poučiť sa z nich môžu hlavne deti. Preto patrí poďakovanie pani učiteľ-
kám, ktoré priviedli deti do múzea, aby videli, ako žili naši predkovia, ako sa 
vyvíjalo a rástlo naše mesto. Prišli deti z MŠ s p. uč. Hučkovou a Švondrkovou. 
Žiaci 4.A, B, C pod vedením p. učiteliek Pribišovej a Majtánovej si prezreli 
múzeum i izbu tradičného bývania. Milými návštevníkmi boli žiaci 1.M SOŠ. 
V múzeu boli i účastníci EXOD-u z rôznych kútov Slovenska a Čiech, ktorý 
viedla p. Mgr. Machajdíková. Všetci, ktorí navštívia izbu tradičného bývania, 
nešetria chválou. Z hromadných návštev spomeniem nulťáčikov zo ZŠ, triedy 
9.A, B, C, deti z MŠ, členov ľudovej hudby Poľun. Izbu navštívilo i veľa jednot-
livcov a rodín. Všetci boli nadšení, že sme v tomto pretechnizovanom svete 
našli v DK Javorina miesto, kde sa snažíme uchovať staré tradície v bývaní, 
oblečení i varení pre budúce generácie. Múzeum si počas roka pozrelo 1 381 
ľudí. Návšteva je bezplatná a tak príďte i keď ste tam už boli.

Elena Ondrášiková, sprievodkyňa múzea

Deviataci  základných škôl  P O Z O R !

StrEDNÁ ODBOrNÁ ŠkOla V StarEJ turEJ bude 
prijímať žiakov do nasledovných odborov:

Študijné odbory 4-ročné

Informačné a sieťové technológie 2694 M
(„priemyslovácky“ moderný elektrotechnicko – informatický odbor) absolvent získa 
maturitné vysvedčenie – odbor obsahuje v rámci modernej elektroniky a informačných 
technológií na prípravu špecialistov nasledovné oblasti: elektroinštalácie a inteligentné 
elektroinštalácie – montáž, projektovanie, programovanie, elektrotechnika / elektronika, ka-
merové a zabezpečovacie systémy, softvérové aplikácie, sieťové a komunikačné technológie, 
programovanie, PC architektúra, operačné systémy, serverové technológie, tvorbu www, foto-
voltiku, automatizáciu a diaľkové meranie, mikroprocesorovú techniku a i. Získané zručnosti 
môžu byť žiakom potvrdené aj priemyselnými certifikátmi od významných firiem, ktoré sú 
špecializované na elektrotechniku a informačné technológie (napr. Cisco networking academy 
program, Microsoft academy program, ABB – inteligentné elektroinštalácie, osvedčenie SOPK 
– fotovoltika, odborná spôsobilosť v elektrotechnike podľa platnej vyhlášky atď.). Absolventi 
ovládajúci moderné technológie budúcnosti budú veľmi žiadaní na trhu práce.

mechanik počítačových sietí 2682 K
(moderný elektrotechnicko – informatický odbor) absolvent získa maturitné vysved-
čenie a výučný list – montáž, údržba, opravy počítačov a počítačových sietí, tvorba www 
stránok, správa počítačových sietí, programovanie, elektrické a komunikačné inštalácie a in-
teligentné elektroinštalácie, fotovoltika, moderná elektronika a elektrotechnika, automatizácia 
a robotika a i. ( Žiaci môžu získať aj priemyselné certifikáty ako v predošlom odbore). Absolventi 
ovládajúci moderné technológie budúcnosti budú veľmi žiadaní na trhu práce.

mechanik nastavovač 2411 K
(moderný strojársky odbor) absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list 
– ručné aj strojové obrábanie materiálov, znalosť technológie obrábania, čítanie technickej 
dokumentácie a technické kreslenie – projektovanie (pomocou počítača a CAD technológií), 
obsluha klasických aj moderných CNC strojov, absolvent tiež ovláda a zabezpečuje nastavovanie 
a programovanie NC a moderných profesionálnych CNC strojov v kovoobrábaní. Absolventi odboru 
sú momentálne veľmi žiadaní na trhu práce nielen v strojárskych firmách.

grafik digitálnych médií 3447 K
polytechnický odbor – grafické systémy) absolvent získa maturitné vysvedčenie 
a výučný list – a ovláda tvorbu a získanie grafického materiálu (kreslenie, písanie, skenovanie, 
fotenie, filmovanie a pod.), spracovanie týchto vstupov pomocou rôznych programov na počítači 
a vytvorenie výsledného produktu (tvorba dynamických www stránok, prezentačných materiálov 
pre organizácie, tvorba novín, prospektov, reklamnej tlače, 3D a 4D animácie, tvorba fotomontáží, 
vytvorenie audio a video prezentácií, strih filmov a produkcia DVD a pod).

Učebné odbory 3-ročné 
 absolvent získa výučný list (možnosť získať maturitu po absolvovaní nadstavbového 

štúdia)

2675 H elektrotechnika – zameranie na spotrebnú elektrotechniku a rozvodné 
zariadenia, oprava a údržba elektrozariadení a elektrospotrebičov, inštalácia rozvodov, inteli-
gentná elektroinštalácia, fotovoltika, automatizácia a pod.

2433 H obrábač kovov – strojové spracovanie kovov – sústruženie, frézovanie, 
vŕtanie, obsluha moderných profesionálnych CNC strojov.

ĎALŠIE MOŽNOSTI V PRIEBEHU ŠTÚDIA
• získanie osvedčenia 

o elektrotechnickej 
spôsobilosti podľa vyhl. 
508/2009 Z.z.

• CISCO Networking Academy 
program

• Mikrosoft IT Academy
• Lego RoboLab
• kurz fotovoltiky
• inteligentné budovy 

a inteligentná 
elektroinštalácia

• krúžková činnosť rôzneho 
zamerania

• účasť v súťažiach 
ZENIT v elektro., strojár. 
a programovaní, SOČ, 
olympiády, športové súťaže

• telocvičňa, posilňovňa, 
plaváreň

• fotografovanie a filmovanie 
(profesionálnymi zrkadlovkami 
a kamerami)

Kontakt: Stredná odborná škola, Športová 675, 916 01 Stará Turá

tel. 032/776 30 77, e-mail: office@sosst.sk, www.sosst.sk

Free-Zee Dance úspešní na súťažiach
Aj mesiac november bol pre ta-
nečníkov FREE – ZEE DANCE zo 
Základnej umeleckej školy v Starej 
Turej veľmi úspešný. 9. novembra sme 
sa zúčastnili tanečnej súťaže H and T 
Cup v Bratislave, kde získala junior-
ská choreografia Letušky 3. miesto. 
O týždeň neskôr sme sa zúčastnili sú-
ťaže v Gbeloch, kde si odniesli krásne 
1. miesto vo veľmi 
silnej konkurencii 
Deti s choreogra-
fiou My máme ta-
lent.  V kategórií 
Juniori s tancom 
Letušky získali 
úžasné 2. miesto. 
Spolu sme trávili 
chvíle i nasledujú-
ci víkend, kde sme 
vďaka projektu 
Nadácie ŽIVOT 
z o r g a n i z o v a l i 

tanečné sústredenie FREE- ZEE 
DANCE, za ktoré veľmi pekne ďa-
kujeme. Priučili sme sa novým ta-
nečným krokom a choreografiám, 
zatancovali sme si s úžasnými taneč-
níkmi a nechýbal pestrý program plný 
úsmevu a zábavy.

ZUŠ, Katarína Rzavská



www.staratura.sk Staroturiansky Spravodajca 12/2013  7

Čo je nové v našej škole
Môžeme sa pochváliť našimi 
úspechmi, patríme k  7. vybra-
ným ZŠ z VÚC, ktoré majú pros-
tredníctvom národného projektu 
učebne vybavené novým zariade-
ním, ktoré prispeje k skvalitneniu 
výučby predmetov: biológia, fy-
zika, chémia a  technika. Tento 
projekt podporuje profesijnú 
orientáciu žiakov ZŠ na odborné 
vzdelávanie a prípravu prostred-
níctvom  rozvoja polytechnickej 
výchovy zameranej na  rozvoj 
pracovných zručností a  prácu 
s talentami, získavanie prírodo-
vednej a technickej gramotnosti. 
Keďže patríme k  týmto 7. ško-
lám, boli sme pozvaný na výsta-
vu spojenú so súťažou pracovných 
zručností, ktorá sa uskutočnila 
dňa 28.11.2013 na  výstavisku 
v Bratislave a niesla názov: „Škola 
mojej profesie.“ Žiaci, ktorí boli 
vybraní do súťaží  svojou prácou 
potvrdili, že vybavenie učební 
sme si zaslúžili.

Hoci sme sa všetci tešili a pri-
pravovali na Vianoce, nezabúda-
li sme ani na  svoje povinnosti. 
Usilovne sa žiaci našej školy pri-
pravovali na rôzne súťaže, čo sa 
im aj vyplatilo.
• 29.11.2013 Školský klub usku-

točnil burzu hračiek, ktorú 
majú deti vo veľkej obľube. 

• 3.12.2013 žiaci 3. ročníkov 
mali jesennú olympiádu v te-
locvični na Komenského ulici. 
Súťažili v zberaní húb, prená-
šaní gaštanov a mali aj iné sú-
ťaže s tekvicami. Všetky deti si 

riadne zašportovali a rozlúčili 
sa s jeseňou.

• 4.12.2013 sa konala okresná 
strelecká súťaž žiakov v streľ-
be zo vzduchovej pušky. Boli 
to Majstrovstvá okresu Nové 
Mesto nad  Váhom v  kategó-
rii družstiev starší žiaci sú-
ťažili: Andel L., Bobocký M., 
Klčová K. - toto družstvo 
obsadilo 1.  miesto. V  jed-
notlivcoch uspel L. Andel. 
V  kategórii mladších žiakov 
súťažili: Truhlík D., Vaškovič 
M., Kotula M., umiestnili sa 
na  2. mieste. Z  jednotlivcov 
postúpil na Majstrovstvá kraja 
D. Truhlík.

• 5.12.2013 sme mali Mikulášske 
strelecké preteky. Kráľom 
strelcov za  rok 2013 sa stal 
M. Bobocký a najúspešnejším 
strelcom sa stal D. Kučera.

• 7.12.2013 v spolupráci s CVČ 
mali žiaci 1. stupňa súťaže 
vo vode. Najlepšími plavcami 
boli S. Kubincová a M. Galbavý.

• 10.12.2013 prebehlo na našej 
škole školské kolo pytagoriá-
dy. Úspešní riešitelia postúpia 
do obvodného kola v Novom 
Meste nad Váhom.

• 12.12.2013 bolo oblastné kolo 
vybíjanej dievčat z 2. stupňa. 
Na  súťaži sa zúčastnili 3 ZŠ. 
Naše žiačky získali 2. miesto.

Za kolektív žiakov a zamestnan-
cov ZŠ prajem všetkým čitateľom 
veľa zdravia a úspechov v Novom 
roku 2014. 

Mgr. Dana Pribišová

Nová kniha o partizánskom odboji
V januári vychádza nová publikácia, ktorá v ucelenejšej podobe mapuje 

partizánske hnutie. Nechýba v nej medzinárodný kontext, historiografické 
dimenzie, ani sondy do povojnového angažovania partizánov v politike, 
spracovanie problematiky v kultúre alebo ich obraz v historickej pamäti. 
Prezentáciu pripravujeme koncom januára v DK v Starej Turej. Viaceré prí-
spevky sa dotýkajú i nášho regiónu. Knihu bude možné objednať za cenu 10 € 
+ poštovné na adrese 1j.kristofik@gmail.com alebo hrubon@gmail.com, 
prípadne zakúpiť priamo na prezentácii. Dielo recenzovali prof. PhDr. Jan 
Rychlík, DrSc. (Univerzita Karlova, Praha) a prof. PhDr. Karol Fremal, CSc. 
(Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica).

O B S A H

I. Historiografické 
a medzinárodné dimenzie 
-  Partizáni na Slovensku v zrkadle 

historiografie (Anton Hruboň – 
Juraj Krištofík)

-  Slovenské skúsenosti 
s partizánskou vojnou na území 
Sovietskeho zväzu (Pavel 
Mičianik) 

II. Partizáni v kontexte 
regionálnych dejín rezistencie 
-  Počiatky partizánskeho hnutia 

na Slovensku (Roland Valko) 
-  Hlinkova garda a partizáni 

(Anton Hruboň) 
-  II. slovenská partizánska brigáda 

gen. M. R. Štefánika v bojoch 
o Turiec (Marian Uhrin) 

-  Činnosť partizánskych jednotiek 
v priestore Zázrivá – Lučivná 
v októbri a novembri 1944 (Pavel 
Tesárek – Martin Chmelík) 

-  Partizánska skupina Žiar 
a jej miesto v dejinách 
protinacistického odboja 
na hornej Nitre (Martin Vitko)

-  Partizáni na Krupinskej planine 
(Jozef Jambrich) 

-  Partyzánská činnost 
na Uherskobrodsku v souvislosti 
s vývojem rezistence na 
Slovensku (Miroslava Poláková) 

-  Hospodárske zabezpečenie 
partizánov na príklade 
Trenčianskej župy (Zdenka 
Muráriková)

III. Partizánske reziduá 
vo vývoji Slovenska po roku 
1945 (na príklade vybraných 
problémov)
-  Prejavy antisemitizmu 

a odbojových zložkách na 
Slovensku v povojnových rokoch 
1945 – 1947 (Michal Šmigeľ)

-  Partizánska skupina Hurban 
a jej identita v historickej pamäti 
podjavorinského regiónu (Juraj 
Krištofík)

-  Partizáni v kinematografii 
na príklade seriálu Povstalecká 
história (Tomáš Černák)

Juraj Krištofík

Z Centra voľného času Stará Turá
Čo sme zažili od polovice novembra 
do polovice decembra 2013?
• V dňoch 21. a 28. 11. sa v materskej škole usku-

točnili 2 výukové programy Športom ku zdra-
viu, v ktorých boli deti oboznámené s rôznymi 
druhmi športu.

• Vo štvrtok 28. 11. sa v CVČ vyrábali vianočné 
(i nevianočné) ozdoby zo slaného cesta. 

• Na konci novembra si v CVČ v rámci výuko-
vých programov rozšírili svoje praktické ve-
domosti i žiaci 6. ročníka, ktorí sa zúčastnili 
zážitkovej hodiny s témou plazov.

• Detský parlament sa v rámci Dňa boja proti 
AIDS (1. 12.) už po tretíkrát zapojil do kam-
pane Červené stužky. Deti z parlamentu vlast-
noručne vyrobili červené stužky, absolvovali 
seminár (28. 11.), kde získali potrebné infor-
mácie o AIDS a  takto vyzbrojení (stužkami 
i faktami) predstúpili pred žiakov 7. – 9. roč-
níkov v škole, aby ich informovali o zákernosti 
AIDS, o vlastnej zodpovednosti za svoje zdra-
vie a aby každému pripli stužku na znak soli-
darity s chorými.

• Prvý decembrový týždeň sme žili Mikulášom. 
Besiedky v MŠ a v CVČ nám vyplnili takmer 
všetky doobedia.

• V piatok 6. a v nedeľu 8. 12. sme sa vystúpením 
skupiny ASHRAT podieľali na  benefičnom 
programe Nadácie ŽIVOT.

• Vo štvrtok 12. 12. sa v CVČ vyrábali vianoč-
né ikebany. Touto cestou ďakujeme Lesoturu 
za dodanie kvalitnej čečiny.

• V sobotu 14. 12. sa mohli deti zabaviť v miest-
nej plavárni, kde prebehlo ďalšie pokračovanie 
súťažného podujatia Spoznaj vodný svet.

Čo pripravujeme na január 2014?
• Z dôvodu čerpania riadnych dovoleniek CVČ 

otvoríme až 13. 1. 2014, tzn. že 13. 1. sa začína 
i pravidelná krúžková činnosť.

• Nepravidelné aktivity v januári chceme zame-
rať na pohybové činnosti na snehu a so sne-
hom, takže o presných termínoch týchto akcií 
bude verejnosť informovaná prostredníctvom 
plagátov, facebooku, webových stránok CVČ  
a rozhlasu.

• Na štvrtok 30. 1. plánujeme s členmi detského 
parlamentu mesta Stará Turá zorganizovať ďal-
ší ročník prestížnej súťaže žiakov 7. – 9. roční-
kov ZŠ Stará Turá IQ tím.

• V mesiaci január dávame deťom opäť možnosť 
prihlásiť sa do niektorých záujmových krúžkov. 
Bližšie informácie získate priamo v CVČ.
Vzhľadom k tomu, že sa počas prvých mesia-
cov školského roka i na cvičeniach, ktoré sú 
organizované pre dievčatá a ženy uvoľnilo zo-
pár miest (niektoré odišli na materskú dovo-
lenku a niektoré vzdali), ponúkame možnosť 
tým, ktoré si v novom roku dali predsavzatie 
zdravého spôsobu života, prihlásiť sa do týchto 
záujmových krúžkov:
-  Aerobikmix (rôzne druhy aerobiku) + bo-

dystyling (streda 18.00 hod v CVČ – zadný 
vchod)

-  Stepaerobic + posilňovacie cvičenie (ponde-
lok 18.00 hod v CVČ – zadný vchod)

Věra Tepličková 
CVČ Stará Turá
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DOM KULTÚRY JAVORINA
PRIPRAVUJE:

• autobusový zájazd do Divadla A. Bagara v Nitre na muzi-
kál Tisícročná včela. Je to divadelná metafora o Slovensku 
a Slovákoch. O našich životoch, snoch, snaženiach, trápeniach, 
túžbach. O schopnosti vzdorovať osudu, slobodne a naplno žiť, ľú-
biť... Vydobyť si svojbytné miesto na svete. Účinkujú: E. Pavlíková, 
M. Slovák, G. Dolná, M. Ochránek, K. Turjaková, K. Kolembusová 
a ďalší. Termín oznámime dodatočne.

• 5.  februára  2014  o  18.00  hod.  – hudobno zábavný 
program s Veselou trojkou Pavla Kršky. Vstupné: 6,- EUR.

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

NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE
Beletria  Krištúfek, Peter: Dom hluchého • Klimáček, Viliam: Vodka 
a chróm • Ridziová, Erika: Kam tečú rieky našich nádejí • Coddington, 
Andrea: Milovanie • Piussi, Lucia: Život je krátky • Baričák, Pavel: 
Plynutie Detektívky  Holtová. Anne: 1222 metrom nad morom • 
Francis, Dick: Dvojnásobná výhra • King, Stephen: Carrie Náučná 
literatúra  Hričovský, Ivan: Rok v ovocnej záhrade • Vlk, Václav: 
Kachlové sporáky • Domanjová, Ivana: Paličkování III. • Zelinová, 
Milota: Voľný čas efektívne a tvorivo (mimoškol.činnosti určené 
menším deťom) • Beňušková, Zuzana: Ľudová kultúra • Kol.aut.:  
Občiansky zákonník Detská  literatúra  Miler, Zdeněk: Hľadaj 
krtka (poučné i zábavné krásne ilustrované leporelo) • Kol.: Skejťácke 
tenisky (najlepšie diela z literárnej súťaže o detskú poviedku) • Paolini, 
Christopher: Inheritance • Pavlovič, Jozef: Prózy kozy Rózy aj riadky 
zo záhradky • Uličiansky, Ján: Analfabeta Negramotná (najúspešnejšia 
detská kniha r. 2012)

V decembri sme sa tešili na najkrajšie sviatky roka. V knižnici 
sme si robili vianočné papierové ozdôbky na stromček hviezdičky 
a anjelov. Z vlastnoručne vyrobených vecičiek mali deti 
dvojnásobnú radosť. Porozprávali sme si o vianočných zvykoch, 
nahliadli do knižočiek s vianočnou tematikou.

Kolektív knižnice

Kultúrny dom Papraď Vás srdečne 
pozýva na kopaničiarsky ples 

8. februára 2014.
Hudba: NON STOP Myjava 

Vstupenky 12 EUR (večera, 1/2 l vína) si môžete 
zabezpečiť u E. Adámkovej, tel. 0908 748 983, 

alebo na sekretariáte Domu Kultúry Javorina Stará 
Turá, tel. 032/776 33 66.

Obzretie za vianočnými trhmi
Čas adventu a blížiacich sa najkrajších sviatkov 
roka – Vianoc  sa už desať rokov v Starej Turej 
spája s vianočným trhom.  Počas tohto obdobia 
sme sa vám snažili spríjemňovať  predvianočný 
čas, podľa  záujmu sme prispôsobovali  program 
i dĺžku trhov, učili sme sa a hlavne zdokonaľovali 
v organizácií.  Každým rokom sme vám chceli 
ponúknúť  čo to nové, priniesť nové zážitky, náv-
števníkom ponúknuť  zaujímavý remeselný to-
var. Od začiatku sme sa snažili dôsledne  vyberať 
sortiment ponúkaných výrobkov, aby sa náš trh 
niesol v tradícií originálnych výrobkov.  Z roka 
na rok sa rozrastal počet remeselníkov a dnes 
si ich dovolím nazvať našimi priateľmi, ktorí sa  
k nám veľmi radi vracajú.  Neodmysliteľnou sú-
časťou trhov je charitatívna zbierka, ktorú zabez-
pečuje sociálna komisia. Počas desiatich rokov 
na charitatívny účet mesta Stará Turá pribudol 
zaujímavý finančný obnos, ktorý bol  následne 
prerozdelený  Staroturiancom. Určite mnohým  
sociálne odkázaným rodinám, či jednotlivcom 
pomohol v núdzi a najmä deťom spríjemnil nie-
kedy naozaj ťažké chvíle.  S Vianocami sa spájajú 
piesne i koledy a v kultúrnych programoch sa 
vystriedali stovky účinkujúcich. Tie deti, ktoré 
vystupovali v prvých ročníkoch sú už dospelí ľu-
dia a my sme radi, že stále prichádzajú medzi nás 
a svojimi vystúpenia spríjemňujú atmosféru pod-
ujatia.  Zvyky a tradície nášho kraja sme sa roz-
hodli oživiť  tým, čo bolo pre našich prarodičov 
cez zimné obdobie typické - zabíjačkou.  Okrem 
ukážok práce sme návštevníkom ponúkli zabíjač-
kové špeciality, ale aj iné tradičné domáce jedlá. 
Počas jarmoku ožilo naše námestie a v posled-
ných rokoch i dom kultúry. Naša pohostinnosť 

sa stala lákadlom pre ľudí, ktorých vítame stále 
viac a viac, čo nás organizátorov hreje pri srdci.

Na jednej strane sú nápady  a návrhy, čo by 
na trhoch malo byť, o čo by mali návštevníci zá-
ujem.  Na druhej strane je však realizácia týchto 
nápadov. A tu sme sa stretli s ochotnými  a za-
nietenými ľudmi, bez ktorých by sa tieto trhy 
neuskutočnili. Najnáročnejšiu prácu odvádzajú 
pracovníci Lesoturu, ktorí za každého počasia 
vykonávajú všetky činnosti spojené so zabíjačkou. 
To ako si zručne počíňajú so spracovávaním mäsa 
je len časť ich práce. Predchádza tomu zabezpe-
čenie potrebného inventáru, ktorý je nevyhnut-
né na námestie priviezť a po zabíjačke následne 
odviezť a odovzdať majiteľom. Na čele tejto za-
bíjačkovej partie stojí pán Rudko Slimák, ktorý 
vždy ochotne plní naše požiadavky. Jeho pravou 
rukou  je pán Milan Skovajsa. Nemej dôležité je 
technické zabezpečenie trhu – postavenie stán-
kov,   zabezpečenie prívodu elektriny, poriadku 
na námestí, zabezpečenie predaja zabíjačkových 
špecialít  a mnohé iné práce. Roky nachádzame 
pochopenie u  vedenia Technických služieb – 
u Ing. Janky Vráblovej, Juraja Straku, ale i u os-
taných pracovníčok a pracovníkov.  Pomocnú 
ruku nám  vždy podajú i  pracovníčky mest-
ského úradu zástupkyňa primátora Mgr. Soňa 
Krištofíková i Lívia Boorová, ktoré sú už súčas-
ťnou nášho organizačného štábu. Atmosféra trhu 
by sa nedala vyčariť bez kultúrneho programu, 
na ktorom sa každoročne podieľa ZUŠ. Výborná 
spolupráca bola s  bývalým riaditeľom Mgr. 
Miloslavom Masárom, priamu realizáciu zabez-
pečuje pani Božka Michalcová a Zuzka Pilátová. 
Pre Staroturiancov sa jedným zo symbolov trhov 

stala ľudová hudba Poľun. Ceníme si nezištné 
účinkovanie všetkých staroturianskych súborov 
a cirkevných zborov. Nemožno zabudnúť na zá-
kladnú školu, pravidelné účinkovanie v progra-
me  i prácu kuchárok zo ZŠ na Hurbanovej ulici. 
Chutné báleše, ale i pečenie zabíjačkových špecia-
lít prichádza práve z tejto kuchyne. S rozširova-
ním podujatia je nevyhnutné posilniť  personálne 
zabezpečenie. Som rada, že v tomto roku sa na tr-
hoch podieľali všetky mestské organizácie, pridal 
sa k nám Technotur, Materská škola i SOŠ. Nedá 
sa menovite spomenúť  všetkých zainteresova-
ných. Každý svojim dieľom prispieva k veľkej veci, 
akou je vianočný trh. Celkom v závere chcem po-
ďakovať nadšenkyni zachovávania tradícií, na-
šej spolupracovníčke Mgr. Julke Bublavej, mojej 
predchodkyni Bc. Zuzke Zigovej a celému obeta-
vému kolektívu Domu kultúry Javorina.  

Do nového roku 2014 želám všetkým Vám 
pevné zdravie, veľa radosti zo života a veľa spo-
ločných stretnutí.

Eva Adámková, Dom kultúry Javorina
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Dňa 9.1.2014 uplynú 
dva roky, čo nás na-
vždy opustili naši blízki 
Mária  DURCOVÁ 
a Radovan VISKUP.
S tichou spomienkou 
ku hrobu chodíme, 

pri plameni sviečky na Vás myslíme. Osud Vám 
nedoprial s nami dlhšie byť, no v našich srdciach 
budete navždy žiť.

S láskou spomína celá rodina.

•
Tak rýchlo ten čas letí, tak rýchlo uteká, 
na každý deň Ti patrí naša spomienka.

Dňa 14.1.2014 si pripomíname 10. 
výročie smrti milovaného manžela, 
otca, svokra, dedinka, brata a švagra 
Viliama MIKLÁŠA.
S láskou a úctou spomína celá rodina.

•
Dňa 14.1.2014 uplynú 3 roky, čo nás 
náhle a nečakane opustila naša drahá 
manželka, matka, babička a praba-
bička Anka PEŠKOVÁ. Kto ste ju 
poznali, venujte jej prosím tichú spo-
mienku. Ďakujeme.

S láskou spomínajú manžel a dcéry s rodinami.

•
Čas plynie ako rieky prúd, 

kto Ťa mal rád, nevie zabudnúť. 

Dňa 13.12.2013 uplynulo 10. výročie 
úmrtia Martina BIELČIKA z Paprade 

– Bielčikova dolina.
S láskou spomína dcéra, vnuci 

a celá ostatná rodina.

•
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, 

sú chvíle, na ktoré tisíckrát spomíname. 
Zostali spomienky a odkaz jediný, 

veľmi nám chýbaš v kruhu našej rodiny.

Dňa 8.1.2014 budú 3 roky, čo nás 
navždy opustila drahá mamička, ba-
bička, prababička Anna BIELČIKOVÁ 
z Paprade – Bielčikova dolina.

S láskou spomína rodina.

•
Dňa 2.1.2014 uplynie 30 rokov, čo 
nás náhle navždy opustil náš drahý 
manžel, otec a starý otec Milan 
TRUHLÍK. Kto ste ho poznali, venujte 
mu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína celá rodina.

•
Dňa 26.1.2014 si pripomíname 11. 
výročie úmrtia nášho otca, deda 
Jozefa HERÁKA.

Spomínajú syn Igor a dcéra 
Miriam s rodinou.

Ten, kto ho poznal, spomenie si, kto 
ho mal rád, nezabudne.

Dňa 19.1.2014 si pripomenieme 3. 
výročie smrti drahého manžela, otca, 
starého otca Jána ŠURINU zo Starej 
Turej. Kto ste ho poznali a mali radi, 
spomínajte s nami.

S láskou spomína 
manželka a deti s rodinami. 

•
Na krídlach anjela vzlietol som v diaľ, necítim 
bolesť, už necítim žiaľ. Necítim života bolestné 
muky, tam niekde v diaľke ma objali Pánove 
ruky. A trpkosť osudu, tá ma už nemučí, ja 

našiel som pokoj v nebeskom náručí.

Dňa 11.1.2014 uplynie 10 smutných 
rokov, čo nás navždy nečakane opustil 
a odišiel do večnosti drahý manžel, 
otec a dedko Jaroslav VALENTA.

S láskou v srdci spomína 
manželka a deti s rodinami.

•
Ľudia odchádzajú, láska zostáva.

Dňa 30.12.2013 uplynulo 15 rokov 
od chvíle, keď nás navždy opustil náš 
dobrý manžel, otec a starý otec Ing. 
Štefan  MOCKO. S láskou stále 
spomíname.

Manželka Oľga a dcéry 
Lucia a Svetlana s rodinami.

•
More lásky si so sebou vzal, 

hory bolesti zanechal, 
prázdno je tam, kde chýba Tvoj hlas, 

spomienka na Teba zostáva v nás.

Ďakujeme všetkým príbuzným, pria-
teľom, susedom, kamarátom z WU - 
SHU centra a známym, ktorí sa prišli 
rozlúčiť s našim milovaným bratom, 
strýkom, synovcom a bratancom 
Jurajom DURCOM. Opustil nás ná-
hle 11. decembra 2013 vo veku 37 

rokov. Ďakujeme za krásne kvetinové dary i podanú 
pomocnú ruku. Veľká vďaka patrí dialyzačnému tímu 
nemocnice Myjava.

S láskou smútiaca rodina.

•
Odišla si bez slova a na rozlúčku nebol čas, 

ale spomienky na Teba zostávajú v nás.

Ďakujeme touto cestou všetkým prí-
buzným, priateľom a známym za pre-
javy sústrasti a kvetinové dary, ktorí 
dňa 8.10.2013 odprevadili na posled-
nej ceste moju manželku, maminu 
a starú mamu Drahoslavu BAČOVÚ, 
ktorá nás navždy opustila 5.10.2013 

vo veku 68 rokov. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme 
pani Chmurovej, pani Adamusovej a personálu domu 
smútku.

Smútiaci manžel, dcéra Sylvia, syn 
Miroslav s rodinami a ostatná rodina.

V januári uplynú 3 roky 
od smrti našej mamy 
Alžbety  KOŠTIALO‑
VEJ a 8 rokov od smrti 
nášho otca Pavla 
KOŠTIALA.

S láskou a úctou na nich spomínajú 
dcéra a syn s rodinami.

•
Tvojim odchodom nič nekončí,budeš 
s nami žiť naďalej v našich srdciach…

Ďakujeme všetkým príbuzným, zná-
mym a susedom, ktorí sa prišli rozlúčiť 
s našim drahým otcom a dedkom  
Jánom MALKOM, ktorý nás opustil 
dňa 27. novembra 2013 vo veku 71 
rokov. Ďakujeme za prejavy 
sústrasti.

Smútiaca rodina.

•
Ďakujeme touto cestou všetkým prí-
buzným, priateľom a známym, že ste 
dňa 13.12.2013 odprevadili na po-
slednej ceste môjho manžela, nášho 
otca a starého otca Ing. Mariána 
BRANDERSKÉHO, ktorý nás navždy 
opustil vo veku 68 rokov. Ďakujeme 

Vám za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ako aj 
pánovi farárovi Mgr. Danielovi Vachanovi za dôstojnú 
rozlúčku.

Smútiaca manželka Mária, synovia 
Marek a Radoslav, vnuci Samuel 

a Timothy a najbližšia rodina.

Matričné okienko

Vítame bábätká

Alexandra Gregorová, Lukáš Steinsdorfer

Posledné rozlúčky

Pavel Jambor, Kazimír Remenec, Ján Malek, 
Michal Kohútik, Anna Beňová, Jozef Škriečka, 
Ing. Marian Branderský, Juraj Durec

Zoznam jubilantov 
za mesiac JANUÁR 2014

Ľudmila Durcová, Oľga Kucková, Zlatica 
Nedorostová, Oľga Mocková, Ing. Ján Macúch, 
Melánia Pavlíková, Anna Červená, Darina 
Kýšková, Milan Manák, Anna Lukáčová, Jozef 
Kršák, Viliam Trubačík, Vlasta Koštialová, 
Ing. Ján Zelko, Miroslav Kovačovic, Alžbeta 
Dolníková, Anna Sekerková, Anna Zemanová, 
Anna Nemcová, Mária Földesová, Mária 
Bunčáková, Emília Matušovičová, Emil 
Medňanský, Emília Vychlopnová, Anastázia 
Ukropcová, Oľga Horáková, Ing. Tibor 
Michalička, Oľga Nemcová, Emília Durcová, 
Júlia Srnková, Alžbeta Vrkočová, Ján Zálešák, 
Mária Dornáková, Marta Križanová, Emília 
Tučková, Marie Pašková, Juraj Černáček, Anna 
Bunová, Alžbeta Hluchá
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Mikuláš v MŠ
Touto cestou sa chceme poďakovať 
kolektívu CVČ, ktorý každoročne 
pripravuje pre deti našej materskej 
školy zaujímavý a veselý program. 
Veď všetky príchod Mikuláša s čer-
tom a anjelom túžobne očakávajú. 
Jedny troška so strachom, či čertica 
objaví každého, komu počas roka ob-
čas tie rožky vykúkajú, druhí  sa tešia 
na deduška Mikuláša, pretože prine-
sie radosť, sladkosť či pochvalu za to, 
že „som vždy poslušný a dobrý“. 

Tento rok deti čerticu Alicu na-
učili slušne sa správať, pozdraviť, 
pekne stolovať, pri hre s kamarát-
mi sa podeliť a poďakovať. Mikuláš 

bol štedrý, dobrosrdečný, na nikoho 
pri rozdávaní darčekov nezabudol. 
Zážitky s ním sú pre všetkých neo-
pakovateľné a silné. 

Tešíme sa dobrej spolupráci 
s CVČ- kiežby sa všetci dospelí do-
kázali denne s deťmi porozprávať, 
zaujať ich, potešiť ich krehké du-
šičky, mať chuť a čas zabezpečiť im 
plnohodnotné a radostné detstvo. 

Za  maximálnu ochotu, ústre-
tovosť a  prípravu mikulášskych 
balíčkov pre  takmer 300 detí ďa-
kujeme mamičkám S. Ligovej 
a Z. Švondrkovej. 

Všetkým veľa zdravia, radosti, 
spokojnosti a šťastných dní v novom 
roku 2014.

Za kolektív MŠ B. Kucharovicová

Folklórny večer v hoteli Lipa 
spojený s koštovkou slivovice

V priebehu dvoch novembrových týždňov som 
mala možnosť zúčastniť sa na dvoch folklórnych 
večeroch. Prvý sa konal 16. 11. 2013 v Kultúrnom 
dome v Miškéch Dedinke pod názvom Gazdov 
dvor. Bol to už 6. ročník a štandardne tam bola 
vynikajúca nálada. Už od 1. ročníka som tajne sní-
vala, že raz by sa takáto folklórna tradícia mohla 
zaviesť aj v Starej Turej. Tento môj tajný sen sa 
uskutočnil 22. 11. 2013 v hoteli Lipa. A musím 
povedať, že moje predstavy o tomto večeri boli 
ďaleko prekonané. Každého návštevníka pri prí-
chode do vstupnej haly privítali organizátori ka-
líškom kopaničiarskej slivovice. Mimochodom, 
vstupná hala bola nádherne vyzdobená staro-
turianskymi krojmi ženskými, mužskými, diev-
čenskými, ba dokonca i minikrojmi na bábikách 
z „dielne našej dvornej zhotoviteľky krojov“ Jitky 
Durcovej. Zo svojho krojového depozitu pooblie-
kala organizátorov i väčšinu hostí. Okrem krojov 
sa v hale nachádzal i predaj ľudových výrobkov 
a knihy „Slivovica a jej miesto v živote starích 
Mijafcov“ od Mgr. Viery Feriancovej – etnografky 
z Myjavy. Táto veľmi hodnotná kniha je napísaná 
veľmi vtipne. Pani Jitka v hale nainštalovala i ľu-
dové prestieranie a jej dcéra Veronika tam zdobila 
perníčky.

Úlohu moderátorky úspešne zvládla Mgr. 
Anna Haverová. Vo svojom úvodnom vystúpení 
privítala hostí večera, folklórno- tanečnú skupi-
nu Kýčer z Turej Lúky i ostatných prítomných. 

Povedala tam niekoľko krásnych viet na tému, 
prečo sa vlastne takýto večer uskutočňuje. Boli 
to približne tieto slová: „V tejto dobe globalizá-
cie, prenikania a miešania cudzích kultúr, od-
národňovania je potrebné vracať sa ku svojim 
koreňom, zachovávať posolstvo našich predkov, 
či je to už vo zvykoch, v krojoch alebo ľudových 
piesňach. Potom už nasledoval vlastný program. 
Ako prvý vystúpil profesionálny degustátor Ing. 
Peter Bunčiak, ktorý hodnotil „páleničiarske vý-
robky“ Staroturanov. Druhý bod programu bolo 
vystúpenie pána Viliama Harušťáka zo susednej 
Miškéch Dedinky o sušení ovocia. Jeho sušiareň 
poskytuje služby už 30 rokov. Väčšina z nás si 
doteraz myslela, že je tam možné sušiť iba ovocie, 
hlavne slivky, hrušky a jablká. Pán Harušťák tam 
však už bežne suší i zeleninu, napríklad i rajčiny 
a zo zemiakov čipsy. Po dlhšej tanečnej vsuvke 
skupiny Kýčer vystúpil opäť Ing. Bunčiak a vy-
hodnotil súťaž v degustácii. Myslím, že zlatým 
klincom programu bolo vystúpenie operného 
speváka SND v Bratislave Mgr. Art. Ivana Ožváta. 
Zaspieval nám niekoľko operetných a muzikálo-
vých piesní, ktoré sme si hlavne my starší s ním 
i zaspievali. Potom už nasledovala do neskorých 
nočných hodín veselica v ľudovom tóne.  V cene 
lístka bolo i občerstvenie zabíjačkovými špecia-
litami vo forme bufetu.

Za účastníkov tohto vydareného folklórneho 
večera by som sa chcela poďakovať zamestnancom 

hotela Lipa, hlavne prevádzkovému manažérovi  
Michalovi Hruškovi a marketingovej manažérke 
Mgr. Nine Haverovej. Veľká vďaka patrí i p. Jitke 
Durcovej, ktorá zapožičala desiatky krojov zo svo-
jej zbierky, ktorú ušila v priebehu niekoľkých po-
sledných rokov. Pani Jitka, pôvodom z Moravy, 
na podnet rímsko-katolíckeho kňaza Mariána 
Dérera vzkriesila staroturiansky kroj. Pred päť-
desiatimi rokmi som bola členkou folklórneho 
súboru v ZDŠ Stará Turá, ale náš súbor tancoval 
v lubinských a moravských krojoch. My sme totiž 
v tom čase ani netušili ako staroturiansky kroj 
vyzerá. Dokonca i na dobových školských foto-
grafiách zo začiatku 20-teho storočia sa už naši 
predkovia obliekali „svetsky“, kroj na týchto fo-
tografiách bol vidieť veľmi zriedka. Zato lubinské 
dievčence sú na školských fotografiách z meštian-
ky ešte v 40-tych rokoch skoro všetky oblečené 
v ich krásnych krojoch. Staroturiansky kroj sa 
stratil na dve generácie, ale dnes ožíva vo všet-
kých podobách, hlavne v krásnych pastelových 
farbách dievčenských krojov. Mladí ľudia i starší 
si ho príležitostne obliekajú s radosťou i hrdosťou. 
Čašník z južného Slovenska, ktorý na akcii v Lipe 
vypomáhal, sa s nadšením chválil, že on má kroj 
na sebe po prvýkrát v živote.

Dúfam, že sa uskutočnia i ďalšie ročníky ta-
kýchto folklórnych večerov. A už teraz chcem 
vyzvať Vás, občanov Starej Turej, aby ste si takú 
skvelú zábavu v budúcnosti nenechali ujsť. 

Eva Tomisová
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Beseda so spisovateľkou 
Martinou Monošovou 

Mestská knižnica Kristíny Roy-
ovej v spolupráci s interneto-
vým kníhkupectvom ABC knihy 
zorganizovali v kaviarni Domu 
kultúry Javorina 11. decembra 
zaujímavú besedu so starotu-
rianskou rodáčkou a spisova-
teľkou Martinou Monošovou.

Martina Monošová pochádza 
z umeleckej rodiny Rumánkovcov, 
ktorí nie sú našim čitateľom nezná-
mi. Aj keď sa narodila v Trenčíne, 
celé svoje detstvo a mladosť strá-
vila v Starej Turej a aj preto ju po-
važujeme za  našu rodáčku. Aj jej 
dátum narodenia je zaujímavý, 
nakoľko sa narodila na storočnicu 
Ľudmily Podjavorinskej. Je možné, 
že práve toto znamenie ju pred-
určilo na  dráhu spisovateľky. Jej 
nadanie sa rozvíjalo už v  skorom 
detstve, keďže doma mali s  bra-
tom silné umelecké zázemie. Prvé 

spisovateľské ambície odštartoval 
seriál Sandokan. Keď zomrela hr-
dinka filmu Mariana, rozhodla sa 
tento príbeh prepísať. Vymyslela 
si vlastného piráta a  jeho lásku. 
Po čase sa jej však tento príbeh začal 
zdať primitívny a znova a znova ho 
prepisovala. Toto boli jej prvé skúse-
nosti s písaním. Neskôr vyštudovala 
Strednú priemyselnú školu v NMnV 
a  následne v  Bratislave Odbor 
priemyselný dizajn na Fakulte ar-
chitektúry STU. Po skončení školy 
odišla do Anglicka, chcela sa zdo-
konaliť v jazyku a tu robila au-pair 
(opatrovateľku detí). Z tohto obdo-
bia pochádzajú jej prvé dve knihy 
Lásky o piatej a Anglické prebúdza-
nia. Potom sa spolu s  manželom 
presťahovali do  Belgicka, kde žili 
v meste Mons. Tu napísala tretí ro-
mán Klišé. Po návrate domov jej li-
terárna kariéra pokračovala a v roku 
2012 jej vyšla kniha Zlodeji bozkov. 

V súčasnosti žije a tvorí v Pezinku. 
Venuje sa písaniu kníh, dizajnu 
a móde. Rok 2013 bol u nej na knihy 
bohatý. Vyšli jej dokonca dve knihy 
Lásky o piatej a Lekcie z nenávisti. 

Na pôde rodného mesta a Domu 
kultúry Javorina privítala autor-
ku riaditeľka DKJ, Eva Adámková. 
Beseda s pani Monošovou bola na-
ozaj zaujímavá, prítomné takmer 
komplet dámske osadenstvo sa do-
zvedelo viac o jednotlivých knihách, 
o veciach, ktoré autorku inšpirovali, 

o zákulisí písania každej z kníh, ale 
aj viac o samotnom živote, názoroch 
a postojoch autorky. Prítomné dámy 
mali na pani Monošovú množstvo 
otázok a nejedna z nich ju pochvá-
lila a poďakovala za skvelú reprezen-
táciu mesta. K tomuto poďakovaniu 
sa pripájame i my. Na koniec besedy 
sa uskutočnila autogramiáda a zá-
ujemkyne, ktoré ešte nemali knihy 
od pani Monošovej si mohli jeden 
alebo viac kusov aj zakúpiť.

Lívia Boorová

Minister školstva ocenil žiačku 
výtvarného odboru ZuŠ v Starej turej

Z rúk ministra školstva, vedy, výsku-
mu a športu SR Dušana Čaploviča 
si 15. novembra 2013 prevzali naj-
vyššie rezortné ocenenie žiaci a štu-
denti, ktorí dosiahli mimoriadne 
výsledky v  uplynulom školskom 
roku v  medzinárodných olym-
piádach, záujmovo-umeleckých  
i športových súťažiach. Slávnostné 
oceňovanie 81 mladých reprezen-
tantov Slovenska sa uskutočnilo 
pri príležitosti Medzinárodného dňa 
študentstva ako aj Dňa boja za slo-
bodu a demokraciu v Hoteli Bôrik 
v Bratislave.

Medzi ocenenými bola i Aneta 
Chudíková, žiačka výtvarného od-
boru ZUŠ v Starej Turej, ktorá si 
Pamätný list sv. Gorazda prevzala 
za úspešnú reprezentáciu Slovenskej 
republiky na  Medzinárodnej 

výtvarnej súťaži v Japonsku a za zís-
kanie zlatej medaily.

„Je to úžasné, že Slovensko sa 
takto zviditeľňuje cez mladú gene-
ráciu, ktorá má odvahu a sebadôve-
ru,“ uviedol pri oceňovaní minister 
Dušan Čaplovič. „Je pre mňa veľkou 
cťou, že tu môžem byť medzi vami 
a oceniť tých, ktorí sú skutočnými 
hrdinami tejto doby, ktorí dokázali 
svojimi vedomosťami, talentom, na-
daním a zručnosťami reprezentovať 
našu vlasť Slovenskú republiku, svoj 
región, svoje mesto či obec, školu.“ 

Aneta Chudíková bola jediná 
zástupkyňa základných umeleckých 
škôl. Sme radi, že aj takouto formou 
poukazujeme na poslanie a dôleži-
té postavenie umeleckého školstva 
na Slovensku. Srdečne blahoželáme.

ZUŠ Stará Turá

Zomrel zakladateľ Wu-shu 
centra Stará Turá

V stredu, 11.12.2013, nečakane zomrel vo veku 37 
rokov Juraj Durec, ktorý stál pri zrode najúspeš-
nejšieho staroturianskeho športového klubu.

Keď v roku 1990 po prvýkrát prišiel do styku s čín-
skymi bojovými umeniami Wushu, nik netušil, 
ako moc ho pohltia. Ďuri (ako ho kamaráti volali) 
a niekoľko ďalších nadšencov vtedy prišli na prvý 
seminár wushu, ktorý sa konal v Prešove. Tam 
spoznal svojho učiteľa Jurija Belova, pod ktorého 
vedením trénoval 4 roky. Následne spolu s nie-
koľkými zanietenými kamarátmi založil jeden z prvých klubov wushu 
na Slovensku, Spoločenstvo priateľov čínskych   bojových  umení,  ktoré   
sa   neskôr  premenovalo   na Wu-shu centrum Stará Turá.

Počas svojho krátkeho života spoznal viacero majstrov wushu, 
od ktorých čerpal cenné informácie potrebné k sebazdokonaľovaniu. 
I keď on sám nebol práve talentovaný na pohybové aktivity, dokázal svo-
jou vytrvalosťou a odhodlaním zo seba spraviť prvotriedneho športovca 
a bez váhania sa vedel presadiť na mnohých súťažiach doma i v zahrani-
čí. Ako inštruktor a neskôr tréner vychoval veľa úspešných športovcov 
a nielen tých. Nikdy necvičil wushu len ako šport, ale bral ho komplexne 
ako filozofiu a teda viedol svojich žiakov i k morálnym hodnotám. Veď 
i preto vymyslel klubové heslo „nie je dôležité vyhrať, ale zvíťaziť“. Heslo, 
ktoré má hlboký význam. Bol optimista. Učil svojich žiakov brať život 
s nadhľadom a humorom.

Ďuri mal ale vyššie ciele, a preto v roku 2004 v spolupráci s ďalšími 
klubmi vytvorili Slovenskú Asociáciu Čínskeho Wushu, aby spojili slo-
venské kluby zaoberajúce sa čínskymi bojovými umeniami. Od začiat-
ku chcel, aby sa jednotlivé kluby k sebe správali nie ako konkurencia, 
ale ako priatelia. Ako veľká „kungfu rodina“. Do veľkej miery sa mu to 
i podarilo. Stal sa predsedom asociácie a nasledujúce roky pôsobil i ako 
rozhodca na slovenských súťažiach.

Je smutné, že wushu prišlo o takú osobnosť akou bol práve Ďuri. 
I mnohí Staroturanci prišli o svojho trénera či priateľa. Isté ale je, že 
odkaz, ktorý v nás nechal, bude žiť naďalej.

Posledné zbohom za Wu-shu centrum Stará Turá, Ján Okrucký.
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POluN reprezentoval 
mesto v Zürichu

Naša staroturianska Ľudová hudba POLUN, ktorá pôsobí pri Zá-
kladnej umeleckej škole v Starej Turej v dňoch 16. - 17. 11. 2013 
reprezentovala naše mesto aj slovenskú kultúru na oslavách 
45. výročia slovenského folklórneho súboru Kolečko vo švajčiar-
skom Zürichu, v ktorom okrem slovenských rodákov a študentov 
tancujú aj rodení Švajčiari. Niektorí z nich sú takí očarení naším 
kultúrnym dedičstvom, že sa učia hovoriť po slovensky. 

Pozvanie sme dostali znova po 20-tich rokoch, kedy na oslavách 
25. výročia súboru Kolečko účinkovala detská ľudová hudba 
Javorinka.

Členovia ĽH POLUN v zostave: Michal Stískal (primáš), 
Dušan Zámečník (husle), Richard Sakala (klarinet), Edita 
Fridrichová (viola), Pavol Michalec (basa), Peter Drábik a. h. 
(harmonika) a Vladislav Botur a. h. (cimbal) sa rozhodli dať čle-
nom súboru Kolečko darček vo forme účinkovania v programe 
bez nároku na honorár, čo bolo zo strany divákov aj členov súboru 
ocenené dlhotrvajúcim potleskom.

Predstavili sme sa piesňami a  orchestrálnymi skladbami 
z nášho Podjavorinského regiónu, Východu a Horehronia, taneč-
níkov sme sprevádzali pri tancoch z Myjavy, Tekova, Podpoľania 
a obce Kostolec pri Považskej Bystrici.

Po oficiálnom programe sme všetkých zabávali piesňami 
a  tancami z celého Slovenska, čo ocenili hlavne rodáci žijúci 
vo Švajčiarsku už niekoľko desaťročí.

Ďakujeme vedeniu mesta, konkrétne p. zástupkyni primátora 
Krištofíkovej za poskytnutie kníh o našom meste, ktoré obdaro-
vaných veľmi potešili.

Pavol Michalec

Projekt Naše ekomesto 
vyhodnotený

Detská organizácia Fénix Stará Turá sa 
zapojila do projektu KomPrax – Kom-
petencie pre prax. Cieľom KomPraxu 
je moderné vzdelávanie pre vedo-
mostnú spoločnosť. Cez tento projekt 
urobili vlastnú akciu Naše Ekomesto, 
ktorá bola realizovaná z prostriedkov 
Európskeho sociálneho fondu. Podľa 
slov organizátorov „im na začiatku ani 
nenapadlo, že akcia narastie do takých 
rozmerov a zúčastní sa jej toľko ľudí“. 

Cieľom celého projektu Naše 
Ekomesto bolo hravou formou predsta-
viť deťom ekológiu a zoznámiť ich ako 
sa ďalej môžu triediť a použiť odpady 
ako plasty, krabice a iné. Táto výtvar-
ná súťaž bola realizovaná na 1. stupni 
Základnej školy v Starej Turej. Malí vý-
tvarníci zo základnej školy mohli použiť 
svoje šikovné ručičky pri vytváraní diel 
z  použitého papiera, plastových fliaš 
a pri maľovaní na sklo.

V rámci projektu bola vyhlásená aj 
fotografická súťaž pre deti a dospelých 
zo Starej Turej, ktorá prebiehala na soci-
álnej sieti Facebook. Fotografi sa mohli 
zapojiť do troch rôznych tém: Bicykel 
ako ekologický dopravný prostriedok, 
Solárna energia a Čierna skládka. Fotky, 
ktoré mali na Facebooku najviac „laj-
kov“, boli vyhodnotené ako víťazné 
fotografie.

Slávnostné vyhodnotenie súťaží 
a  otvorenie výstavy výtvarných prác 
a fotografií sa uskutočnilo v piatok 29. 
novembra v Stredisku cezhraničnej spo-
lupráce v Dome kultúry Javorina. Ceny 
víťazom jednotlivých kategórii súťaže 
odovzdal predseda Detskej organizácie 
Fénix, pán Peter Ištoňa.

Ocenení víťazi výtvarnej 
súťaže zo ZŠ Stará Turá:
Kategória skupiny:
Dievča separuje odpad – Viky Antalová, 
Karolínka Benianová, Terka Durcová, 
Zuzka Naďová, Katka Pernišová (všet-
ky 4.B)
Jesenné svietniky – Zuzka Durcová 

(2.D), Natália Kaňová (2.A), Martinka 
Stupavská (2.A)
Lietajúci balón – Ema Bunčiaková 
(4.C), Sára Držíková (4.C), Nikola 
Klimáčková (4.C), Natália Kováčiková 
(4.C), Kristína Michalcová (2.B), 
Denisa Roháčková (4.C), Martina 
Roháčková (4.C), Jurko Uher (4.C), 
Simonka Václavová (4.C), 
Plastové Vianoce – svietniky – Alex 
Adamec, Zdenka Drexlerová, Jarko 
Rubaninský (všetci 3.A),
Polárny Expres – Martinka Bunová 
(2.D), Nino Kontina (2.D), Matej 
Kučera (2.D), Adam Rusnák (2.A), 
Patrik Uko (2.D)
Kategória jednotlivci:
Saška Gulánová (2.A), Martinko 
Klimáček (2.C), Branko Gajdoš (2.C), 
Nelka Bahelková (2.A)

Ocenení víťazi 
fotografickej súťaže:
1. miesto –  Bicykel ako ekologický do-
pravný prostriedok, Lukáš Ozimný
2. miesto – Čierna skládka, Sára 
Chmelíková
3. miesto – Bicykel ako ekologic-
ký dopravný prostriedok, Veronika 
Michalková

Víťazom gratulujeme a Detskej organi-
zácií Fénix ďakujeme, že zorganizovali 
súťaž, ktorá prispela k lepšej ekologickej 
vzdelanosti našich detí a pripomenula 
všetkým zúčastneným zásadné eko-
logické problémy, ktoré trápia nielen 
Slovensko, ale celý svet. L. Boorová
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úspech SOŠ Stará turá na výstave StrEDOŠkOlÁk 2013
Vo štvrtok 14. novembra 2013 
predseda TSK MUDr. Pavol 
Sedláček, MPH v areáli výsta-
viska Expo center v  Trenčíne 
slávnostne otvoril výstavu 
Stredoškolák, ktorá plynule nad-
väzuje na  jedno z  najpopulár-
nejších a najnavštevovanejších 

podujatí v  tomto výstavnom 
areáli – na  niekdajšiu výstavu 
UČEŇ. V inovovanej podobe je 
výstava zameraná na propagá-
ciu stredných odborných škôl, 
gymnázií, konzervatórií a iných 
vzdelávacích inštitúcií a priamo 
ponúka žiakom základných škôl 

informácie o  možnostiach ich 
ďalšieho štúdia.

Aj študenti a  učitelia SOŠ 
v Starej Turej teda prezentova-
li možnosti štúdia v tejto škole, 
moderné učebné pomôcky, ako 
aj výrobky žiakov zhotovené 
hlavne v  rámci rôznych súťaží 
(SOČ, ZENIT a podobne).

Súčasťou sprievodné-
ho programu bola aj súťaž 
o  Najlepší exponát výstavy, 
do ktorej v tomto roku vystavu-
júce školy prihlásili celkom 13 
výrobkov svojich žiakov. Jedno 
zo  4 ocenení Najlepší expo-
nát výstavy získala aj učebná 
pomôcka inteligentnej elek-
troinštalácie z  autorskej diel-
ne Adama Kovára a  Milana 
Zmeka zo  Strednej odbornej 
školy v Starej Turej.

V  rámci výstavy študenti 
pripravili aj sprievodný kultúr-
ny program, aby ukázali, čo všet-
ko sa v školách učia a čomu sa 
venujú vo svojom voľnom čase. 
Hudobné, tanečné vystúpenia, 
módna prehliadka, ukážky bar-
manskej zručnosti – to všetko 

bolo možné vidieť počas dvoch 
dní na výstavisku v Trenčíne.

Súčasne s   výstavou 
STREDOŠKOLÁK prebiehal 
aj veľtrh pracovných príležitos-
tí a vzdelávania JOB FORUM, 
kde si mohli študenti, ale aj iní 
uchádzači o  prácu, otestovať 
svoje znalosti z cudzích jazykov, 
počítačové zručnosti či prípravu 
na pracovný pohovor.

SOŠ Stará Turá

Vianočný koncert ZUŠ
Každoročne pripravuje Základná umelecká 
škola v Starej Turej pre rodičov žiakov a svo-
jich priaznivcov Vianočný koncert. Nebolo 
tomu inak ani tento rok a 3. decembra sa 
v  kaviarni Domu kultúry Javorina stretli 
všetci, ktorí si chceli vypočuť a pozrieť na-
dané deti, mládež a učiteľov zo Základnej 
umeleckej školy. Hlavnú ideu celého kon-
certu predstavila návštevníkom na začiatku 
programu zástupkyňa riaditeľky ZUŠ pani 
Božena Michalcová: „Už 12 rok sa snaží-
me v speváckej triede naštudovať vianočný 
program a spríjemniť Vám tak tento uponá-
hľaný čas Adventu. Keďže tradícia pretrva-
la, tak aj dnes prosím prijmite od nás tieto 
darčeky pod pomyselným stromčekom, ktoré 
nás spoločne všetkých vtiahnu do vianočnej, 
sviatočnej atmosféry.“

V  programe pod  vedením pani 
Michalcovej vystúpili postupne spevácke 
zbory Základnej umeleckej školy so svoji-
mi sólistami, tanečný orchester hudobného 
odboru ZUŠ pod vedením p. učiteľa Buricu, 
ľudová hudba Turanček pod vedením p. uči-
teľky Pilátovej a deti z  tanečného odboru 
pod vedením p. učiteľky Petrovičovej. 

Vrcholom koncertu bolo sólové vystú-
penie žiačky Sašky Durcovej, ktorá anjelsky 

zaspievala pieseň Tichá noc. 
Na  záver programu poďakovala pani 

Michalcová všetkým, ktorí počas mnohých 
rokov spolupracovali na príprave vianoč-
ných koncertov, všetkým kolegom zo ZUŠ, 
súčasnej zastupujúcej riaditeľke Miroslave 
Lacovej, všetkým priateľom za  podpo-
ru a  za  účasť. Zvlášť poďakovala Jankovi 
Pavlovičovi, Petrovi Buricovi a Romanovi 
Ondrejkovi za krás-
ne spracovanie via-
nočných melódií, 
ktoré boli podkla-
dom pre  spevákov 
a  takisto zvuká-
rom, ktorí mali 
tak ako po  minu-
lé roky na  starosti, 
aby bolo všetkých 
počuť. Na  záver sa 
nezabudla poďako-
vať všetkým deťom, 
bez  ktorých by sa 
koncerty nemohli 
uskutočniť. Práve 
oni divákom pri-
niesli tú zvláštnu 
vianočnú atmosféru 

a svoje umenie povýšili nad realitu bežných 
dní. Poďakovala aj rodičom, ktorí si prišli 
vypočuť svoje deti a podporujú ich v štúdiu 
na škole a takisto všetkým, ktorí zachovávajú 
priazeň Základnej umeleckej škole v Starej 
Turej a uistila ich, že škola bude o túto pria-
zeň aj naďalej usilovať.

Lívia Boorová
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Voľný čas v rodine 
(II. časť)

V druhej časti dotazníka mali 
rodičia uviesť, aké sú najčastej-
šie príčiny toho, že ich rodina 
netrávi viac času spoločne. 112 
zo 165 rodičov (68%), ktorí od-
povedali na túto otázku, uviedli 
za najčastejšiu príčinu pracovné 
vyťaženie rodičov. Na druhom 
mieste sa ocitla odpoveď, že ro-
dina nemá na spoločné trávenie 
času dostatok finančných pros-
triedkov ( 9%), a tretie miesto 
obsadil dôvod zdravotný (5%). 
7% rodičov túto odpoveď ne-
vyplnilo. (U všetkých otázok 
uvádzam len najčastejšie odpo-
vede).

Otázka č. 8 bola koncipovaná v tom-
to znení: Podľa vášho názoru alebo 
vlastných skúseností, ktoré organizá-
cie vo vašom meste/vašej obci organi-
zujú a ponúkajú rôzne voľno-časové 
aktivity určené rodinám? Vypíšte.

Na túto otázku neodpovedalo až 
47 rodičov a ďalších 18 (spolu  teda 
39%) napísalo, že nevedia, alebo že 
žiadnu takúto organizáciu v meste 
nepoznajú. Priznám sa, že toto ma 
veľmi prekvapilo. Viac ako tretina  
rodičov, ktorí odovzdali vyplnený 
dotazník, sa pravdepodobne  v na-
šom meste nikdy nestretla s ponu-
kou činnosti pre rodiny s deťmi. Ako 
je možné, že v dnešných časoch ex-
plózie informačno-komunikačných 
technológií, fungujúceho mestské-
ho rozhlasu, množstva plagátových 
plôch a rôznych iných mediálnych 
možností, sa toľko rodičov nedozvie, 
že pre nich niekto niečo pripravil? 
Alebo je možné, že sa tu pre rodiny 
s deťmi naozaj nič nerobí? Nech je 
to tak alebo inak, je to veľká výzva 
pre  propagačnú a  marketingovú 
stratégiu  nás všetkých, ktorí také-
to  podujatia pripravujeme alebo 
v budúcnosti budeme pripravovať. 
Ďalšie spracovanie tejto otázky do-
padlo nasledovne: Najviac rodičia 
menovali  CVČ (37%) , na  dru-
hom mieste je DK Javorina (16%) 

a o miesto tretie sa delí Materské 
centrum Žabka s  Mestom Stará 
Turá (10%).

Ďalšia otázka bola namiere-
ná na  pravidelnosť účasti rodín 
na týchto akciách. 64 % rodičov od-
povedalo, že sa týchto aktivít účastní 
niekedy, 14 % potvrdilo pravidelnú 
účasť, 12 % rodičov píše o neúčas-
ti z osobných alebo iných dôvodov, 
7 % sa nezúčastňuje z dôvodu, že 
o  takých ponukách ešte nepočuli 
a 2 % nepovažujú ponuku v našom 
meste za  zaujímavú. 1% rodičov 
neodpovedalo.

Posledná otázka znela: Aké ak-
tivity alebo príležitosti by ste prijali 
vo vašom meste/obci na  spestrenie 
voľného času rodín s deťmi do 15 ro-
kov? Vypíšte.
Takmer polovica rodičov (46%) 
na túto otázku neodpovedala a ďal-
ších 7% odpovedalo slovom neviem. 
12 % rodičov by prijalo viacej aktivít 
pre deti a mládež, a to predovšetkým 
krúžky, súťaže, výlety, turistiku, viac 
letnej činnosti. ALE – bez rodičov. 
7% rodičov poukázalo na nedosta-
tok športu (hry, súťaže, turistika). 
7% zvlášť pripomenulo možnosti 
na korčuľovanie (in-line i na ľado-
vej ploche).
6% by privítalo detské kino, divadlo, 
koncerty – teda detské predstavenia.
5% spomenulo cyklistický chodník.
4% rodičov je spokojných s tým, čo 
tu je.
4% rodičov by chcelo viacej det-
ských ihrísk.
4% rodičov nepokladá za potrebné, 
aby sa pre nich niečo organizovalo. 
Ako niektorí uviedli, majú dosť svo-
jich aktivít a venujú sa deťom sami.
V menej ako 3 % boli zastúpené ná-
pady ako: tvorivé dielne a výstavy, 
park, lezecké steny, formulové drá-
hy, vnútorná hala na tenis, kúpalis-
ko, zimný štadión, aktivity zamerané 
na skrášľovanie okolia, na zlepšenie 
komunikácie,  miesto na stretáva-
nie detí od 10 rokov atď. Vyskytli 
sa i také odpovede ako dovolenky 

pri mori, veľké zábavné centrum ale-
bo lampiónové sprievody.
2% rodičov uviedli, že aktivít je dosť, 
len nám chýba spoločný čas!
A to je celé!

Výsledky, ktoré vyplynuli z toh-
to prieskumu sú vzorkou mysle-
nia a pohľadu rodičov našich detí 
na spoločný voľný čas v rodine. Sú 
veľmi cenné a  bez  ohľadu na  ná-
zory odborníkov, ako by to mohlo 
a  malo byť, je práve toto realita, 
z ktorej môžeme a musíme vychá-
dzať. Pre činnosť CVČ z nich vyplý-
va nasledovné:

I napriek tomu, že sa nám asi 
nepodarí vybudovať formulovú 
dráhu alebo vnútornú halu na tenis, 
budeme sa zameriavať na jednora-
zové akcie pre rodiny podľa predlo-
hy, ktorú nám poskytli v dotazníku 
rodičia. Do nášho plánu zaradíme 
viac športových a tvorivých aktivít, 
skúsime sa zamerať na  podujatia, 
ktorých cieľom bude skrášľovanie 
okolia a rozvoj komunikácie rodi-
čov s deťmi, skúsime ponúknuť i ak-
tivity priamo pre oteckov a ich deti. 
Nebudú to akcie veľkého mediálne-
ho formátu, no možno sa trafíme 
do vkusu,  nálady a voľného času 
rodín a naše aktivity obohatia ich 
spoločné chvíle. Budeme akceptovať 
i 9% rodičov, ktorí sa nezúčastnia 
takýchto aktivít z dôvodov finanč-
ných a  zapojíme sa do  viacerých 
grantových projektov, ktorými sa 
budeme snažiť získať peniaze na or-
ganizovanie aktivít pre tieto rodiny.  
Svoju pozornosť a ponuku obrátime 
i na rodiny podnikateľov a rodiny, 
kde pre prácu a kariéru nie je čas 
na spoločný voľný čas. Budeme sa 
snažiť svojou ponukou osloviť  i 39% 
rodičov, ktorí nepoznajú žiadne or-
ganizácie v meste, ktoré ponúkajú 
programy a  aktivity pre  rodičov 
s deťmi a využijeme na to všetky do-
stupné cesty propagácie. V prípade 
záujmu o tento typ aktivít sledujte 
našu webovú stránku, facebook ale 
i plagáty a osobné pozvánky, ktoré 
vám deti prinesú domov. 

Takmer každá súčasná rodina 
má pre seba veľmi málo času a záleží 
na  každej jednej z  nich, ako sa 
s  týmto „handicapom“ vyrovná. 

Rodičia s tradičnejším zmýšľaním 
sú si vedomí toho, že nič nenahradí 
ich osobnú účasť, komunikáciu 
a  odovzdávanie hodnôt vlastným 
deťom. Sú si vedomí toho, že pokiaľ 
to neurobia oni, urobí to za nich nie-
kto iný. Existujú i rodičia s opačným 
názorom, teda tým, že výchova sa dá 
odložiť, že  teraz deti musia počkať,  
teraz musíme splatiť hypotéku, teraz 
si musíme kúpiť nové auto, musíme... 
musíme. A práve slovo teraz je oveľa 
dôležitejšie ako všetky musíme do-
kopy. Deti sú totiž deťmi teraz. 
Teraz, ktoré sa už nikdy nebude 
opakovať. 

Spoločne a s láskou prežitý rok 
2014 želá všetkým rodinám:

 Věra Tepličková 
riaditeľka CVČ Stará Turá

A pretože s príchodom 
Nového roka si ľudia navzá-
jom niečo prajú, 

prajem i ja do každej rodiny
jedny špeciálne hodiny.
Také, čo hlasno tikajú

a na známosť všetkým dávajú,
koľko času zvyšuje,

kým rodina spolu je.

Možno, že sa zbadáme
a minúty si zrátame,
ktoré ešte ostávajú,

kým nám deti zbohom dajú.

Disponujme svojim časom,
v ktorom srdcom, nehou, hlasom

našim deťom odovzdáme,
hodnoty, čo vyznávame.

Ono sa totiž môže stať, že:

kým si nechty nalakujem,
na facebooku pošpásujem,

kým si pozriem seriál
a navštívim pub či bál,

tikot hodín ustane.
A čo nám potom zostane?

Špeciálne hodiny,
čo viseli v kuchyni

a na známosť nám všetkým dali,
že sme svoj čas premrhali.

lubinské vojnové príbehy v predaji
Vážení občania, vyšla publikácia Lubina vo vojnových príbehoch. Jej autori Ľudmila Fraňová, 

Oľga Hrabovská a Milan Ostrovský za dve desaťročia práce pre obec Lubinu získavali od ľudí 
mnohé spomienky, fotografie, prečítali kroniky, prešli archívy, knižnice, naše i európske vojnové 
cintoríny a stretávali sa s mnohými významnými osobnosťami. To všetko im umožnilo poskladať 
mozaiku životných osudov tých, ktorí si zaslúžia, aby sa na nich nezabudlo.

Na 254 stranách sa odohráva 80 zaujímavých príbehov, doplnených 86 čiernobielymi a 27 
farebnými fotografiami. Knihu si môžete zakúpiť v Starej Turej v Infoture (zboku OD BILLA).
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Dorastenci MFK Stará 
Turá s novým trénerom
Mužstvo dorastu zahájilo nový roč-
ník s novým vedením. Ako hlavný 
tréner bol poverený Igor Sekerka. 
Asistentom a tiež vedúcim mužstva 
sa stal Roman Pribiš.  I napriek tomu, 
že sme skončili v súťažnom ročníku 
2012/13 na poslednej priečke,  v 5. 
lige Sever pokračujeme  na  úkor 
Hornej Poruby, ktorá sa zo súťaže 
odhlásila.  Úvod súťaže sa chlapcom 
nevydaril a prvé víťazstvo získali až 
v  6. kole s  Trenčianskou Turnou 
3:2.  Najväčším problémom bolo 
doplnenie mužstva, v ktorom hrajú 
až siedmi hráči zo Srbska študujú-
ci na našej SOŠ Stará Turá (Lomen 
– kapitán, Bartko, Ivičiak, Kudroň, 
Bajč, Petráš, Rago).  Z dôvodu, že 
pravidelne navštevujú rodiny počas 
súťaže, klub oslovil voľných hráčov 
z Bziniec (Málik, Mazáň, Mazák).  
Z Myjavy sme získali na hosťova-
nie Dušana Biháryho, ktorý boli 
tiež veľkým prínosom. V  druhej 

polovici súťaže podávali futbalisti 
veľmi dobré výkony, pričom jeden 
z najlepších bol určite v domácom 
zápase s Opatovou po víťazstve 9:0. 
Slabší výkon ale odohrali s posled-
ným mužstvom z Dubodiela, kde 
bez hráčov Srbska prehrali v domá-
com zápase 1:2.  Mužstvo skončilo 
po jeseni na 11. mieste so 17 bodmi, 
keď z 15 zápasov dosiahli 5 výhier, 
8 prehier a dva zápasy skončili re-
mízou.  Najlepším strelcom a určite 
aj hráčom sa stal Dušan Biháry s 21 
gólmi, ale za prístup je potrebné vy-
zdvihnúť  tiež brankára Pavla Baka, 
ktorého najviac podporuje jeho 
otec, Denisa Szekfuho, Pavla Bartka 
a Vladimíra Lomena. Pokiaľ budú 
mať všetci hráči zodpovedný prístup 
k zimnej príprave, tak ich postavenie 
v tabuľke bude určite lepšie. 

Ing. Ján Hodermarský, 
viceprezident klubu 

Mikulášsky strelecký pretek 
žiakov ZŠ Stará Turá

V štvrtok 5.12.2013 sa konal pod zá-
štitou Nadácie ŽIVOT strelecký 
pretek žiakov streleckého krúžku 
a žiakov ZŠ. Ako hostia súťažili i žia-
ci SOŠ v Starej Turej.

V streleckom súboji sa súťažilo  
v troch kategóriách:
Dorastenci:
1. Peter Radovan SOŠ Stará Turá
Starší žiaci:
1. Klčová Kristína ZŠ Stará Turá
Mladší žiaci:
1. Bobocký Daniel ZŠ Stará Turá
Veľmi milo prekvapili mladší žiaci 

a to Bobocký Daniel a Kučera David.
V programe osláv bolo okrem 

streľby i  vyhlásenie kráľa strelcov 
za rok 2013, a tým sa stal žiak Marcel 
Bobocký. Cenu najúspešnejšieho 
strelca získal žiak Kučera David.

V programe osláv bol okrem mi-
kulášskych balíčkov, čokoládových 
kalendárov a  krásnych pohárov  
po presune  do športového areálu 
mini ohňostroj a návšteva plavárne. 
Žiaci si precvičili plavecké schopnos-
ti, skoky do vody a návštevu sauny.

Tréner Milata Peter

Okresná strelecká súťaž žiakov 
v streľbe zo vzduchovej pušky

Dňa 4.12.2013 sa konali v telocvični 
ZŠ Stará Turá Majstrovstvá okresu 
Nové Mesto nad Váhom v kategó-
rii jednotlivcov a  trojčlenných 
družstiev.

Našu školu dobre reprezento-
valo družstvo starších žiakov v zlo-
žení Andel Lukáš, Bobocký Marcel 
a Klčová Kristína,  kde v družstvách 
starších žiakov obsadili prvé miesto.

V  jednotlivcoch získal prvé 
miesto Andel Lukáš.

V kategórii družstiev mladších 
žiakov v zložení Truhlík Dominik, 
Vaškovič Matúš a  Kotula Matúš 
sa umiestnili na  druhom mieste. 
Jednotlivec Truhlík Dominik po-
stúpil na Majstrovstvá kraja, ktoré 
budú 13.12.2013 v Domaniži.

Tréner Milata Peter

Majstrovstvá trenčianskeho kraja 
v športovej streľbe žiakov

Dňa 13.12.2013 sa konali 
v Domaniži strelecké preteky žia-
kov zo vzduchovej pušky.

Našu školu, mesto i okres repre-
zentovali starší žiaci v zložení Lukáš 
Andel, Klčová Kristína a  Marcel 
Bobocký, ktorí v silnej konkurencii 
obsadili prvé miesto.

V kategórii mladších žiakov bol 
Dominik Truhlík, ktorý sa umiestnil 
na druhom mieste a získal striebor-
nú medailu. V kategórii jednotliv-
cov starších žiakov sa Lukáš Andel 

umiestnil na prvom mieste a prinie-
sol si zlatú medailu. V kategórii star-
ších dievčat Klčová Kristína obsadila 
druhé miesto so striebornou medai-
lou. Ďakujeme p. Nerádovi za po-
skytnutie mikrobusu na prepravu 
žiakov a  p.  Redajovi za  bezpečnú 
prepravu. Starší žiaci postupujú 
na  Majstrovstvá Slovenska, ktoré 
budú v roku 2014.

Gratulujem vám.
Tréner Milata Peter

Horný rad zľava: Ing. Ján Hodermarský - viceprezident, Vladimír  Lomen – 
kapitán , Jakub Nikodém, Peter Bako, Martin Škorica, Samuel Chudý, Ondrej 
Baran, Marián Pisca, Pavel Bartko, Roman Pribiš - asistent, Igor Sekerka - tréner
Dolný rad zľava: Dušan  Biháry, Denis Szekfu, Juraj Mrázik, Dušan Málik, 
Juraj Rago, Juraj Petkov, Ivan Ivičiak, Patrik  Mazák, Daniel  Petráš

Tabuľka dorastencov v 5. lige Sever – jesenná časť ročníka 2013/14

   Z V R P Skóre Body
1  Borčice 15 13 1 1 62:8 40
2  Dolná Súča 15 12 2 1 61:17 38
3  Drietoma 15 9 5 1 38:25 32
4  Domaniža 15 9 2 4 52:25 29
5  Bošáca 15 8 1 6 30:23 25
6  Chynorany 15 7 1 7 57:47 22
7  Kanianka 15 7 1 7 50:46 22
8  Šimonovany-PE 15 5 5 5 23:19 20
9  Tren. Turná 15 6 1 8 44:32 19
10  Svinná 15 5 3 7 27:45 18
11    Stará Turá  15  5  2  8  41:47  17
12  Prečín 15 4 4 7 30:36 16
13  Opatová n/V 15 4 2 9 20:54 14
14  Papradno 15 3 4 8 27:37 13
15  Dolné Kočkovce 15 3 0 12 16:70 9
16  Dubodiel 15 2 2 11 26:73 8

p

{ u



16  Staroturiansky Spravodajca 12/2013 www.staratura.sk

Wushu centum Stará Turá bilancuje r. 2013
Máme za sebou ďalší rok a ako každý, aj náš klub bilancuje. S touto bilan-
ciou Vás chceme oboznámiť, a tak trochu sa i pochváliť, čo sme ako klub 
v tomto roku dosiahli. V roku 2013, ktorý sa podľa čínskeho kalendára 
niesol v znamení Hada, sme sa zúčastnili niekoľkých vnútroštátnych i 
medzinárodných súťaží.

Už vo februári sa u nás konala každoročná juniorská súťaž Kungfu deti 2013, 
kde sa zúčastnili deti z rôznych klubov. V tejto súťaži bola veľmi vysoká 
konkurencia i pre našich cvičencov a žiaľ, klub nezískal žiadnu medailu. 
Deti tento neúspech naštartoval a pripravovali sa na ďalšie súťaže. Február 
sme deťom spestrili karnevalom, ktorý mal veľký úspech. Deti si v duchu 
kungfu pripravili masky a zúčastnili sa pripravených súťaží. Užili sme si veľa 
zábavy a tešíme sa na ďalší karneval, ktorý bude na konci januára 2014, aby 
sme oslávili príchod nového čínskeho roka v znamení Koňa. 

V marci náš klub v spolupráci so Slovenskou  Asociáciou Čínskeho 
Wushu zorganizoval 3. ročník Majstrovstiev Slovenska vo Wushu, kde sa 
zúčastnili kluby z TT, Nitry, Martina a Starej Turej. Našim členom sa poda-
rilo získať 4x zlatú medailu, 1x striebornú medailu a 2x bronzovú medailu. 
V tomto mesiaci sme sa zúčastnili aj na celoslovenskej súťaži Majstrovstvá 
zo Shaolinu v Komárne, kde bola taktiež hojná účasť. I tu sa nám podarilo 
získať niekoľko medailí – 3x zlato, 1x striebro, 2x bronz.

V máji sa piati členovia zúčastnili 1. ročníka európskeho festivalu wushu 
v Prahe, ktorý organizovala naša majsterka Zhai Hua. Zúčastnilo sa tam 
144 súťažiacich zo 7 krajín. Ani tu sa naši cvičenci nezahanbili a priniesli 
krásny počet  medailí: 5x zlato, 3x striebro, 3x bronz. 

Počas letných prázdnin sa naše deti zúčastnili sústredení vo wushu, 
ktoré organizovali trnavské kluby. 1. sústredenie sa konalo v Liptovskom 
Jáne, pod vedením ruských trénerov. Tréningy boli tvrdé, no deti to zvládli 
výborne a naučili sa nové zostavy. Ďalšie sústredenie bolo v obci Rakša, 
kde sa učili deti bojovať i so zbraňou. Cez leto nezaháľali ani starší cvičen-
ci a zúčastnili sa na seminári WUJI v Havranove pod vedením čínskeho 
majstra Yu.

Po letnom aktívnom odpočinku sme sa pustili do prípravy náboru, 
ktorý bol veľmi úspešný. Nabrali sme nových, veľmi šikovných cvičencov, 
ktorým sa veľmi tešíme. Z dôvodu zvýšeného počtu cvičiacich detí sa  klub 
rozhodol založiť detské postupové stupne – hodnostné pásy, aby sme rozlíšili 
ich skúsenosti a mohli s nimi pracovať podľa ich výkonov. Deti  absolvovali 
skúšky na prvý a druhý stupeň.

V novembri sa v Trnave konal 2. ročník medzinárodnej súťaže 
International Wushu Festival 2013. Tu si mali možnosť deti vyskúšať i zá-
pasenie sjuši s ruskými cvičencami. 

Získali sme 17 medailí: 8x zlato, 7x striebro a 2x bronz.
V novembri a decembri sa naši bojovníci zúčastnili dvoch seminárov 

bojových techník a zápasov Sanda v Brne pod vedením českého reprezen-
tanta Lukáša Wolfa. Počas roku sa cvičenci zúčastnili mnohých seminárov, 
pretože je to veľmi dôležité pre ich rozvoj a pod vedením vynikajúcich 
majstrov rozvíjali bojové techniky.

Žiaľ, do bilancie musíme vsunúť i tragickú udalosť. V decembri nás na-
vždy opustil predseda klubu Wushu centrum Stará Turá, jeden z jeho zakla-
dajúcich členov i dlhodobý tréner, taktiež jeden zo zakladateľov Slovenskej 
asociácie čínskeho wushu a jej predseda - Juraj Durec. Česť jeho pamiatke.

Celková bilancia medailových umiestnení klubu za r. 2013: 28x  - zlato, 
19x - striebro, 11x – bronz.

Na záver sa chceme poďakovať všetkým členom klubu, trénerom 
Jánovi Okruckému a Vladimírovi Šípošovi, manažérovi klubu Eugenovi 
Császárovi, predsedovi klubu Jurajovi Durcovi, p. Miroslave Lacovej za pod-
poru a ústretovosť, sponzorom, fanúšikom a rodičom, bez ktorých podpory 
a pomoci by sme nemohli absolvovať súťaže. Prajeme Vám krásny rok 2014 
plný športových, ale i osobných úspechov a veľa veľa zdravia, bez ktorého 
by to nebolo možné uskutočniť. Wushu centrum Stará Turá
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Kalendár zvozu separovaného
odpadu na rok 2014

Január  Február Marec 

Apríl Máj Jún 

zber separovaného odpadu (1 x za mesiac)

zber bioodpadu (1 x za dva t dne)

Ve a astia v roku 2014 Vám praje kolektív Technick ch slu ieb Stará Turá

Júl August September 

Október November December 

kniha o Myjave a okolí v predaji
Stredisko cezhraničnej spolupráce a informačná kancelária 
mesta Stará Turá (zboku OD BILLA) oznamuje, že si v jeho 
priestoroch môžete zakúpiť druhý diel knihy Myjava v obrazoch 
histórie od autora Jána Gálika. Cena knihy je 17 EUR. Kniha 
na viac ako 580 stranách popisuje historický vývoj Myjavy od 
jej oslobodenia v roku 1945, cez povojnové obdobie do roku 
1968, v období normalizácie a od revolúcie v roku 1989 po 
súčasnosť. Súčasťou jej obsahu je aj stručný prehľad vývoja 
okolitých obcí za posledných 50 rokov a štatistická príloha.

Stredisko cezhr. spolupráce (Infotur)
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