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

Spúšťame nové žiacke vysielanie 
„Staroturianskej televízie“

Mesto Stará Turá ukončilo v minulom 
roku spoluprácu s Videoštúdiom RIS, s. r. 
o., ktoré je držiteľom licencie na televíz-
ne vysielanie v mestách Senica, Skalica, 
Myjava, Brezová pod Bradlom a Stará 
Turá. Videoštúdio RIS pre mesto vyrába-
lo reláciu Novinky zo Starej Turej, ktorú 
možno mnohí z Vás sledovali v rámci 
káblového vysielania alebo aj na inter-
netovej stránke nášho mesta.

Keďže sa mnohí občania dožadovali 
znovuobnovenia vysielania relácií, kto-
ré by mapovali život a dianie v meste 
Stará Turá, rozhodli sme sa na podnet 
poslancov Ing. Gavača a  Ing. Neráda 

osloviť Strednú odbornú školu v Starej 
Turej. V odbore grafik digitálnych médií 
sa žiaci venujú pod vedením pedagóga 
Šimona Hornu aj filmovaniu a vytvára-
niu krátkych videí. 

Sme radi, že pán riaditeľ SOŠ v Starej 
Turej, Ing. Duroška súhlasil so spolu-
prácou a spolu so žiakmi a pedagógmi 
sa takmer ihneď po oslovení pustili do 
výroby prvých skúšobných relácií.

Od januára 2014 teda začína Stredná 
odborná škola v Starej Turej so zverej-
ňovaním relácií ST TV (staroturianskej 
televízie) na internetovej stránke mesta 
(www.staratura.sk časť Novinky) a  in-
ternetovej stránke školy (www.sosst.sk). 

Zverejňovanie v káblových rozvodoch 
nebude možné.

Veríme, že sa Vám práca žiakov 
a učiteľov zo Strednej odbornej školy 
bude páčiť a aj keď možno nebudú re-
lácie dokonalé, určite splnia svoj účel. 
Poinformujú o dianí v meste a priblížia 
Vám podujatia a akcie, ktoré ste mož-
no zmeškali a zaujíma Vás ich priebeh. 
Dúfame tiež, že budete zhovievaví čo sa 
týka kvality prevedenia videí. Nesmieme 
totiž zabudnúť, že ide o prácu „zatiaľ“ 
amatérskych filmárov. Prvé relácie budú 
obsahovať podujatia nafilmované žiak-
mi v roku 2013.

Lívia Boorová 
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Zápis detí do 
1. ročníka ZŠ 
5. – 6. február, od 13.00 h do 
16.30 h, ZŠ na Komenského ul.

Zápis detí do MŠ 
Stará Turá 
17. – 19. február, od 7.00 h 
do 15.00 h, budova 
MŠ Hurbanova ul. č. 153

Zápis do ZUŠ
info vo vnútri čísla
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Veselá trojka 
Pavla Kršky
5. február, 18.00 h, 
DK Javorina

Turnaj v nohejbale
15. február, 8.30 h, 
telocvičňa v ZŠ na 
Hurbanovej ul.

Majstrovstvá detí ZŠ
17. – 21. február, 
Centrum voľného času 
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Burza 
detského 
oblečenia 
a potrieb 
pre deti
12. – 20. 
marec, 
MC Žabka PL
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Ples mernej 
techniky
7. február, hotel Lipa

Kopaničiarsky 
ples
8. február, KD 
Papraď

Spoločenský 
večer SOŠ
8. február, 
jedáleň SOŠ

   ZOZNAM PODUJATÍ 

V MESTE na r. 2014Bytový dom s nájomnými bytmi na Hlubockého ulici je dokončený
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Mesto Stará Turá 
Ul. SNP č. 1/2, 916 01 Stará Turá, 

IČO 00312002, zastúpené primáto-
rom mesta Ing. Jánom Kiššom

Vyhlasuje týmto 
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 

podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka 
s vyhodnotením formou elektronickej aukcie

na odpredaj nehnuteľnosti
Mesto Stará Turá ponúka v obchodnej verejnej 
súťaži na odpredaj nehnuteľnosti, ktoré 
sa nachádzajú na Dubníku I. v Starej 
Turej. Jedná sa o Samoobslužný bufet na pláži 
súp. číslo 1044 postavený na pozemkoch parc. 
č. 17470/4, parc. č. 17474/4 a parc. č. 17471/2  
a pozemky  parc. č. 17470/4 – zast. plochy o vý-
mere  4 m2 a pozemok parc. č. 17474/7 – zast. 
plochy o výmere 49 m2  nachádzajúce  sa v ka-
tastrálnom území Stará Turá. Samoobslužný 
bufet na pláži súp. číslo 1044 a pozemky parc. 
č. 17470/4 a parc. č. 17474/7 sú  evidované na 
liste vlastníctva č. 1 v podiele 1/1. Výber záu‑
jemcu sa uskutoční na základe obchodnej 
verejnej súťaže.

Podmienky súťaže:
• identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvis-

ko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rod-
né číslo a adresu trvalého pobytu u fyzických 
osôb alebo názov, sídlo, IČO u právnických 
osôb),

• súhlas fyzickej osoby so spracovaním osob-
ných údajov na účely zabezpečenia úkonov 
pri predaji majetku vo vlastníctve mesta 
Stará Turá v zmysle zákona č. 122/2013 
Z. z. o ochrane údajov v znení neskorších 
predpisov, 

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

•  cenovú ponuku záujemcu spolu s návrhom 
kúpnej zmluvy,

• podnikateľský zámer,
• návrh musí obsahovať všetky nehnuteľnos-

ti, ktoré sú predmetom obchodnej verejnej 
súťaže,

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

Návrh do súťaže predkladá účastník v uzatvo-
rených obálkach označených spiatočnou adre-
sou záujemcu a označením „Samoobslužný 
bufet na pláži súp. č. 1044 – NEOTVÁRAŤ“ 
na adresu: Mestský úrad, majetkové oddelenie, 
Ul. SNP č. 1/2, 916 01 Stará Turá. Posledný deň 
doručenia návrhov je 5.2.2014 o 13.00 hod. 
Na návrhy doručené po tomto termíne sa ne-
bude prihliadať. Bližšie informácie na tel. čísle 
032/746 16 30, 746 16 31. Riadne doručené 
návrhy vyhodnotí výberová komisia. 

Upozornenie: Predaj nehnuteľnosti víťazné-
mu záujemcovi podlieha schváleniu mestským 
zastupiteľstvom Stará Turá. Mesto Stará Turá si 
vyhradzuje právo na zrušenie obchodnej verej-
nej súťaže bez určenia dôvodu.

 Ing. Ján K I Š Š, primátor mesta

Pokles obyvateľov aj naďalej, ale 
najnižší za posledných 9 rokov
Každoročne pre Vás začiatkom roka vyberáme 
najzaujímavejšie informácie o demografickom 
vývoji v meste Stará Turá za uplynulý rok. Vo 
vývoji základných demografických procesov 
nedošlo na území mesta Stará Turá v roku 2013 
k podstatným zmenám. Náš demografický vývoj 
je už niekoľko rokov charakterizovaný postup-
ným úbytkom obyvateľov mesta. Celkový úby-
tok obyvateľov v minulom roku dosiahol v meste 
Stará Turá číslo rovných 100 občanov. Ak bude 
tento trend pokračovať, v budúcich dvoch, troch 
rokoch sa môže znížiť počet obyvateľov pod 
9 000. 

V  tabuľke Vám ponúkame prehľad, ktorý 
dokumentuje počet obyvateľov v centrálnej časti 
mesta a v jeho jednotlivých miestnych častiach 
a prehľad, kde nájdete základné údaje o demogra-
fickom vývoji v meste Stará Turá za posledných 
6 rokov. V poslednej tabuľke uvádzame prehľad 
vybraných matričných úkonov, ktoré boli v meste 
vykonané v minulom roku a pre porovnanie uvá-
dzame aj vybrané matričné úkony z roku 2012.

V roku 2013 sa narodilo 77 detí a zomrelo 
92 našich občanov. Príčinou úbytku obyvateľstva 
je v tomto roku opäť najmä migrácia obyvate-
ľov do iných miest či štátov. V uplynulom roku 
sa do mesta prisťahovalo 60 občanov. Naopak, 
naše mesto opustilo a odhlásilo sa 145 obyvateľov. 
Dôvodom migračného úbytku obyvateľstva môže 
byť najmä odchod mladých ľudí do väčších miest 
Slovenska alebo do zahraničia. Vývoj migrácie je 
vo všeobecnosti v mestách i obciach v značnej 

miere ovplyvnený celkovou ekonomickou situ-
áciou mesta, prosperitou jednotlivých podni-
kov, situáciou na trhu práce, bytovou výstavbou 
a možnosťou získania bytu. Mesto sa snaží vy-
tvoriť pre obyvateľov také podmienky, aby neboli 
nútení odchádzať za lepšími podmienky do iných 
miest či štátov.

Správne oddelenie MsÚ, Stará Turá

Prehľad stavu obyvateľov podľa miestnych častí:

Miestna časť
Počet obyvateľov 

k 9.1.2008
Počet obyvateľov 

k 8.1.2014
Stará Turá (cent.časť) 8416 7976

Černochov vrch 197 188

     z toho: Černochov vrch 51 58

                 Drgoňova dolina 101 83

                 Durcova dolina 45 37

Papraď 446 433

     z toho: Papraď 429 420

                 U Mikulcov 17 13

Jazviny 30 31

Topolecká 422 396

     z toho: Topolecká 406 379

                 Hlavina 16 17

Súš 276 268

     z toho: Súš 118 109

                 Lazy 8 7

                 Trávniky 105 105

                 U Samkov 45 47

Mesto Stará Turá spolu 9787 9292

Vývoj počtu obyvateľov za obdobie r. 2009 - 2013:
r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013

Počet obyvateľov k 1.1. uved. roka 9698 9632 9559 9434 9392

Počet narodených občanov 92 92 84 70 77

Počet prihlásených občanov 63 59 55 86 60

Počet zomretých občanov 96 71 84 89 92

Počet odhlásených občanov 125 153 180 109 145

Prírastok (+) / Úbýtok (-) -66 -73 -125 -42 -100

Počet obyvateľov
Stav k 1.1.2010 

9632
Stav k 1.1.2011 

9559
Stav k 1.1.2012 

9434
Stav k 1.1.2013 

9392
Stav k 1.1.2014 

9292

Prehľad vybraných matričných úkonov 
za obdobie r. 2012 a 2013:

Matričný úkon (ukazovateľ) r. 2012 r. 2013
Počet uzavretých manželstiev v meste 41 31

     z toho: cirkevne uzavretých 11 11

                 uzavretých s cudzincom 3 1

Počet úmrtí vybavených v meste 
(zahŕňa i obce Hrachovište a Vaďovce)

90 80

Počet rozvedených manželstiev 27 27

Počet určení otcovstva 30 23

Verejná zbierka do charitatívneho 
účtu mesta Stará Turá
Ako každoročne aj 14. decembra 2013 sa na námestí konal už tradičný vianočný trh, na ktorom sa 
súčasne uskutočnila aj verejná zbierka do charitatívneho účtu mesta. Napriek tomu, že v ten deň bolo 
pochmúrne počasie, na námestí sa zišlo veľa ľudí a atmosféru ovládla srdečná, predvianočná nálada. 
Mnohí z nich neobišli ani „Charitatívny stánok“ a s dobrým úmyslom do zbierky finančne prispeli. 
I keď je dnes doba ťažká a snáď každý zápasí s finančnými problémami, v tento deň sa členom sociál-
nej komisie podarilo získať sumu 1 164,72 Eur. Všetky získané finančné prostriedky budú použité 
na charitatívnu pomoc občanom nášho mesta, ktorí sa nie vlastným pričinením ocitnú vo vážnom 
stave sociálnej núdze. V mene týmto občanov úprimne ďakujeme všetkým darcom za ich finančné 
príspevky. Veľké poďakovanie patrí aj hlavnej organizátorke p. Júlii Bublavej, ktorá tejto akcii nezišt-
ne venovala veľa svojho času, energie, skúseností a tiež nemálo financií. V neposlednom rade vďaka 
patrí aj všetkým dobrovoľníkom: p. Elene Stančíkovej a Ivane Janovicovej, obyvateľkám Zariadenia 
opatrovateľskej služby, študentom SOŠ, členom sociálnej komisie a pracovníkom MsÚ, ktorí sa taktiež 
svojim úsilím pričinili o úspešnosť tejto akcie. 

Všetkým občanom mesta Stará Turá želáme v novom roku 2014 predovšetkým veľa zdravia, lásky, 
spokojnosti, úspechov, ale aj vzájomnej tolerancie, pochopenia a solidárnosti.  

Ivona Barbušinová, sociálne oddelenie MsÚ
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Z rokovania mestského zastupiteľstva
Dňa 12. decembra 2013  sa uskutočnilo 33. zasad-
nutie MsZ, ktoré  otvoril o 15.00 hod. primátor 
mesta Ing. Ján Kišš.

V úvode rokovania sa poslanci zaoberali ná-
vrhmi na riešenie majetkových záležitostí.

V rámci rokovania o majetkových 
záležitostiach MsZ schválilo:
a) návrh:
• darovacej zmluvy na bezodplatný prevod časti 

pozemku Drahoslavy Nemcovej bytom Stará 
Turá, v prospech mesta Stará Turá,

• Dodatku č. 10 k Nájomnej zmluve na užívanie 
nebytových priestorov medzi Mestom Stará 
Turá a spoločnosťou TECHNOTUR, s. r. o., 
Stará Turá,

• verejnej obchodnej súťaže na odpredaj nehnu-
teľností nachádzajúcich sa na Dubníku I.,

• zmluvy o prevode správy majetku mesta me-
dzi Základnou školou Stará Turá a Materskou 
školou Stará Turá,

• kúpnej zmluvy číslo 97/maj/2013 medzi fir-
mou STINEX, s. r. o., Nové Mesto nad Váhom 
a mestom Stará Turá,

• dodatku č. 2 k  zmluve o  uzavretí budúcej 
zmluvy číslo 71/maj/2012 medzi spoločnos-
ťou STINEX, s. r. o., Nové Mesto nad Váhom 
a mestom Stará Turá,

• na zabezpečenie úveru zo ŠFRB záložným prá-
vom na nehnuteľnosti;

b) žiadosť:
• vlastníkov bytového domu na Ul. Úradníčkovej 

193, Stará Turá o zriadenie vecného bremena 
na pozemku,

• Jarmily Valentovej, bytom Sadová č. 3002/15, 
Stará Turá o odkúpenie a čiastočnú zámenu 
pozemku,

• spoločnosti RVS AQUATUR, a. s., Stará Turá 
o vydanie súhlasu na nákup nehnuteľnosti - po-
zemku o výmere 53 m2, ktorá je vo vlastníctve 
Gustáva Hvožďaru;

c) zámer
• na odkúpenie bytov v bytovom dome súp. č. 

676/1.

Schválená nebola žiadosť:
• Ing. Igora Andela, bytom Stará Turá o súhlas so 

zavesením drôtovej prijímacej antény,
• Ing. Jána Hodermarského, bytom Stará Turá 

o odkúpenie garáže,
• spoločnosti ICS Systems, s. r. o., Stará Turá 

o jednorazovú náhradu za obmedzenie užíva-
nia pozemkov,

• Lýdie Benovej, bytom Stará Turá, o odkúpenie 
časti pozemku,

• Radoslava Setnického o predĺženie doby pod-
nájmu na pozemkoch pod unimobunkami.

Ďalej nebol schválený návrh dodatku k obchodnej 
verejnej súťaži Stanislava Polláka, bytom Stará Turá.

Poslanci vzali na vedomie:
• prehľad budov vo vlastníctve mesta Stará Turá,
• vyjadrenie SPF k odpredaju pozemkov v IBV 

Drahy,
• vyjadrenie Ing. Jaroslava Knora k cene za vý-

kup pozemkov v IBV,
• informáciu o aktuálnom hospodárení mesta.

V ďalšej časti rokovania schválili poslanci návrh 
zmeny rozpočtu pre rok 2013 a II. návrh progra-
mového rozpočtu mestských príspevkových or-
ganizácií DK Javorina a Technické služby mesta 

na roky 2014 - 2016, desať návrhov rozpočtových 
opatrení, ako i II. návrh zmeny rozpočtu mesta 
Stará Turá pre rok 2013 a II. návrh programové-
ho rozpočtu mesta Stará Turá. Na vedomie vzali 
stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k progra-
movému rozpočtu mesta Stará Turá pre rok 2014 
– 2016, správu  hlavnej kontroĺórky  mesta z kon-
trol  vykonaných od  XXXII.  zasadnutia.

Schválené boli termíny konania príleži-
tostných trhov a ich času v meste pre  I. polrok 
2014, a to:. 
• Veľkonočný trh 11. apríla 2014   v čase od 

10.00 hod. do 20.00 hod.,
• XXIII. Staroturiansky jarmok 13. júna 2014 

v čase od 8.00 hod. do 19.00 hod., občerstvenie 
na tržnici v čase od 8.00 hod. do 24.00 hod., 
14. júna 2014 v čase od 8.00 hod. do 18.00 hod.

Taktiež boli schválené termíny zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva Stará Turá pre rok 
2014: 20. 2., 24. 4., 19. 6., 18. 9., 23. 10., 20. 11.

Poslanci prerokovali a schválili štyri nové znenia 
Všeobecne záväzných nariadení mesta Stará Turá: 
• VZN č. 8/2013-Nar. O poskytovaní jednora-

zovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej 
sociálnej dávky obyvateľa mesta Stará Turá
Aktualizované všeobecné záväzné nariadenie 
o postupe pri poskytovaní sociálnej pomoci 
formou jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 
alebo mimoriadnej sociálnej dávky, vo VZN 
je v § 3 ods. 5 a § 4 ods. 7 upravená povinnosť 
občana preukazovať použitie poskytnutej dáv-
ky v súlade so zákonom o pomoci v hmotnej 
núdzi a v § 6 ods. 3 písm. c) následok nespl-
nenia tejto povinnosti. V ostatnej časti zostáva 
VZN nezmenené.  

• VZN č. 9/2013 –Nar. O poskytovaní sociál-
nych služieb a výške úhrady za sociálne služby
Týmto aktualizovaným znením sa  mení iba 
príloha č. 1 a č. 2 pôvodného VZN č.18/2012.

• VZN č. 10/2013 –Nar. O nakladaní s nájom-
nými bytmi na Ul. Hlubockého 676/1
Nové VZN upravuje postup prenajímateľa 
pri prenajímaní nájomných bytov na Ulici 
Hlubockého č. súp. 676/1 a  zásady výberu 
nájomníkov. 

• VZN č. 11/2013 –Nar. O určení výšky dotácie 
na prevádzku a mzdy  na žiaka a výške  prí-
spevku zákonného zástupcu
V aktualizovanom VZN ide len o zmenu termí-
nu na úhradu príspevkov do 15. dňa v danom 
kalendárnom mesiaci.

Schválený bol návrh na zrušenie VZN 
č. 1/2000 – Nar. O ochrane služobného tajomstva.

Poslanci schválili návrh plánu kontrolnej 
činnosti hlavnej  kontrolórky mesta na 1. polrok 
2014 ako i návrh  na zloženie výberovej komisie 
pre vyhodnotenie súťažných ponúk na výber do-
dávateľa zariadení: „Stredisko triedeného zberu 
Stará Turá“ , ďalej schválili dve interné smernice:
• IS č. 5/2013 – Zásady odmeňovania poslancov 

a členov komisií,
• IS č. 7/2013 – Zásady pre poskytovanie sociál-

nej pomoci z charitatívneho účtu mesta.
MsZ prerokovalo a schválilo návrh na vy-

hlásenie verejnej zbierky, organizátorom ktorej 
bolo mesto počas Vianočného trhu 14. 12. 2013. 
Výnos tejto zbierky bude použitý na charita-
tívny účel. Schválení boli piati prísediaci pre 
Okresný súd na obdobie rokov 2014-2014, a to: 
Mgr. Milan Klimáček, JUDr. Patrícia Klačková, 

Janka Trúsiková, Monika Hluchá, Ján Puškár.
Poslanci schválili nový návrh uznesenia na 

spolufinancovanie projektu „Zachovanie tra-
dičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach“ 
v rámci Operačného programu cezhraničnej spo-
lupráce Slovenská republika – Česká republika 
2007-2013, pričom zároveň zrušili uznesenie č. 
43/XXXII/2013, ktoré bolo schválené k tomuto 
projektu.

V závere rokovania sa opäť rozprúdila roz-
siahla poslanecká diskusia na tému starej prie-
myslovky. Poslanec Ing. Nerád predniesol návrh 
na prijatie uznesenia k podpore projektu firmy 
ADOZ INVEST, s. r. o., Trenčín, týkajúceho sa 
rekonštrukcie internátu priemyslovky formou 
prestavby na sociálne byty. Podľa jeho vyjadrenia 
by sa mesto malo snažiť urobiť všetko preto, aby 
do 28. 2. 2014 mohlo požiadať ŠFRB  o dotáciu na 
tento projekt. Primátor mesta podal protinávrh, 
aby zastupiteľstvo neprijalo niečo takéto. Návrh 
zmluvy o budúcej zmluve uvedenej spoločnosti 
stojí na vode. Spoločnosť sa odvoláva, že uvedená 
nehnuteľnosť je v ich vlastníctve, čo nie je pravda, 
je stále vo vlastníctve VÚC. Taktiež nemá schvá-
lenú projektovú dokumentáciu, nie sú ošetrené 
vlastnícke vzťahy, nie je vybavené žiadne stavebné 
povolenie ako prehlasuje v zmluve. Výstavba ná-
jomných bytov musí byť veľmi citlivo regulovaná. 
Táto prestavba je len prestavba internátu na inter-
nát. Ďalej sa vyjadril, že ho poslanec  nepresvedčil 
o serióznosti navrhnutého aktu. Mestské zastupi-
teľstvo neschválilo návrh poslanca Ing. Neráda.

V závere rokovania predložil Ing. Nerád po-
slanecký návrh k riešeniu problému s financova-
ním združenia Športových klubov mesta, ktoré 
vykazujú dlhodobo stratové hospodárenie a spo-
ločnosti MŠA, s. r. o. dlžia cca 100 tis. €. Preto 
je potrebné zvoliť nový postup pri financovaní 
športového areálu. Mesto bude preplácať od roku 
2014 energie formou dotácie MŠA, s. r. o. Tento 
návrh mestské zastupiteľstvo schválilo.

Mgr. Ľubica Klimáčková

ZUŠ Stará Turá hľadá

• kvalifikovaného pedagóga 

v hudobnom odbore – hra na husle, 

vedenie ľudovej hudby

• a tiež kvalifikovaného pedagóga – hra 

na klavír, keyboard, korepetícia. 

Požadované vzdelanie – konzervatórium.

Kontakt:  riaditelzusst@gmail.com, 

tel. 0905 524 957

Mestský športový areál  

Stará Turá s.r.o. 

hľadá pre pracovisko plaváreň  

• pracovníkov na dohodu na pracovné 
miesto „plavčík“. 

Pracovná doba cca 2x týždenne podľa 
rozpisu služieb od 15.00 do 20.00. 
Záujemcovia, hláste sa, prosím, na tel.: 
0903 285 305



4  Staroturiansky Spravodajca 02/2014 www.staratura.sk

Základná umelecká škola 
v Starej Turej SNP 293/31 

O Z N A M U J E
že ZÁPIS DETÍ do prípravných ročníkov ZUŠ 
v  hudobnom  a  tanečnom  odbore bude v dňoch 
5. a 6. februára 2014 /t. j. v stredu a vo štvrtok/ 
v budove na Ul. J. A. Komenského v I. pavilóne v čase 
od 13.00 do 16.30 hod. Tento zápis prebehne súčasne 
popri zápise detí do ZŠ.
Zápis detí do výtvarného odboru ZUŠ bude dňa 13.2.2014 
/t. j. vo štvrtok/ na Ul. SNP 293/31 v ZUŠ /bývalá bu-
dova meštianky/ na 1. poschodí č. dverí 15,  v triede pani 
učiteľky Mgr. Miroslavy Lacovej o 16.00 hod. Prosíme do-
držať túto hodinu z dôvodu začatia skúšok. Treba si priniesť 
rodné číslo dieťaťa, domáce výtvarné práce a farbičky. Zápis 
detí do vyšších ročníkov výtvarného odboru ZUŠ bude možný 
iba pre mimoriadne talentované deti.

 Mgr. Miroslava Lacová, riaditeľ ZUŠ

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

ZÁPIS DO MŠ A PODMIENKY 
PRIJÍMANIA DETÍ NA 

PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE
1.  Zápis do MŠ Hurbanova Stará Turá bude prebiehať na Hurbanovej 

ulici č. 153 – u riaditeľky MŠ od 17.2.2014 do 19.2.2014 – pondelok, 
utorok, streda, od 7.00 do 15.00 h. 

2.  Do MŠ sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástup-
cu, ktorú pri zápise  predloží zákonný zástupca spolu s potvrdením 
o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast 
zákonného zástupcu riaditeľke školy. Vzorové tlačivo „Žiadosti o pri-
jatie“ si môžete stiahnuť na internetovej stránke www.msstaratura.sk 
v časti tlačivá alebo aktuality, alebo prevziať osobne v MŠ.

3.  Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nemožno chápať ako potvrde-
nie o akútnom zdravotnom stave, ale ako potvrdenie toho, že dieťa 
netrpí žiadnou takou chorobou, ktorej prejavy alebo dôsledky by 
mohli negatívne vplývať na jeho pobyt v MŠ, prípadne ohrozovať 
výchovu a vzdelávanie ostatných detí. 

4.  Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zá-
konný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom 
stave dieťaťa, aj vyjadrenie príslušného poradenského zariadenia. 
Ak sa jedná o dieťa so zdravotným postihnutím (zmyslovým alebo 
telesným) rozhoduje riaditeľ o prijatí po vyjadrení príslušného od-
borného lekára.

5.  Do MŠ sa prijímajú deti v čase zápisu k nasledujúcemu školskému roku 
alebo priebežne, ak to umožňuje kapacita.

6.  Pred zápisom majú rodičia možnosť oboznámiť sa s MŠ formou „Dňa 
otvorených dverí“ 11. 2. 2014 – MŠ Hurbanova 153 a 12. 2. 2013 – MŠ 
Hurbanova 142 v čase medzi 8.30 – 10.00 a 14.30 – 15.30 h. 

7.  Prednostne budú akceptované žiadosti, ktoré boli predložené v čase 
vyhláseného zápisu.

8.  Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti, 
ktoré majú odloženú povinnú školskú dochádzku a deti s dodatočne 
odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

9.  Prednostne sa prijímajú deti staršie, to znamená nad tri roky, pri-
hlásené na celodenný pobyt.

10.  V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ sa uprednostnia 
pri prijímaní  deti zo Starej Turej a deti zamestnaných rodičov.

11.  Prijatiu dieťaťa, ktoré má odloženú povinnú školskú dochádz-
ku  predchádza vydanie rozhodnutia o odklade riaditeľkou ZŠ. 
Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky predloží zákon-
ný zástupca riaditeľovi MŠ spravidla do 15. apríla  kalendárneho roka. 

12.  Deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté, ak sú vytvorené 
vhodné materiálne, personálne a iné podmienky a dosahujú požadova-
nú úroveň v oblasti hygienických návykov a sebaobsluhy. Deti mladšie 
ako tri roky sa pri prijímaní nesmú uprednostniť pred staršími deťmi, 
lebo ich prijímanie má byť v súlade so školským zákonom výnimočné, 
teda len vtedy, ak sú vybavené ostatné žiadosti o prijatie.

13.  Do MŠ nesmie byť prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo dva roky veku, a to 
ani na adaptačný pobyt.

14.  Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ počas 
školského roka vydá riaditeľka MŠ. V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže 
riaditeľka zaradiť dieťa na  adaptačný alebo diagnostický pobyt, ktorý 
nesmie byť dlhší ako tri mesiace. Dĺžku adaptačného pobytu dohodne 
riaditeľ so zákonným zástupcom dieťaťa s prihliadnutím na individuál-
ne osobitosti dieťaťa. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže 
riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení 
dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.

15.  Do MŠ sa prijímajú deti zdravé, môžu sa integrovať aj deti so špeciál-
nymi výchovno-vzdelávacími potrebami, deti nadané a talentované, 
ak sú vytvorené v MŠ vhodné materiálne, hygienické a iné špecifické 
podmienky potrebné pre integrálu.

16.  Zákonný zástupca dieťaťa je povinný v súlade s § 144 ods.7 písm. d) 
informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho 
zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré 
by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania.

17.  Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí do MŠ si príde zákon-
ný zástupca osobne prevziať do konca marca 2014.

Bc. Elena Sládková, riaditeľka MŠ
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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 ma-
turitné vysvedčenie – odbor obsahuje v rámci modernej elektroniky a informačných technológií 
na prípravu špecialistov nasledovné oblasti: elektroinštalácie a inteligentné elektroinštalácie – 
montáž, projektovanie, programovanie, elektrotechnika / elektronika, kamerové a zabezpečovacie 
systémy, softvérové aplikácie, sieťové a komunikačné technológie, programovanie, PC architektúra, 
operačné systémy, serverové technológie, tvorbu www, fotovoltiku, automatizáciu a diaľkové meranie, 
mikroprocesorovú techniku a i. Získané zručnosti môžu byť žiakom potvrdené aj priemyselnými certifi-
kátmi 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 vysvedčenie 
a výučný list – montáž, údržba, opravy počítačov a počítačových sietí, tvorba www stránok, správa 
počítačových sietí, programovanie, elektrické a komunikačné inštalácie a inteligentné elektroinštalácie, 
fotovoltika, moderná elektronika a elektrotechnika, automatizácia a robotika a i. ( Žiaci môžu získať aj 

priemyselné certifikáty ako v predošlom odbore). Absolven-
ti 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 mo-
derných 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, inteligentná 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

§ Dňa 13.12.2013 bolo na MsP o 18.17 hod. telefonické oznámené, že 
v priestoroch bývalej priemyslovky oznamovateľ videl nejaké osoby a ná-

sledne aj oheň a dym. Oznam bol preverený na uvedenom mieste boli zadržané 
tri osoby, ktoré tam pálili nejaké rôzne kartóny a papier. Jednalo sa o malo-
letých D. D., D. M. a L. L., ktorí si takýmto spôsobom krátili piatkový večer. 
Chlapci boli hliadkou MsP upozornení na nebezpečenstvo svojho konania,  
oheň uhasili, priestor v rámci možností očistili a z miesta boli vykázaní.

§ Dňa 15.12.2013 v  čase o 16.48 hod. hliadka MsP zistila, že na Ul. 
Jiráskovej leží na vozovke starší muž, ktorý bol silne pod vplyvom al-

koholu, celú tvár mal zakrvavenú a sťažoval sa na bolesť hlavy. Hliadka na 
miesto privolala vozidlo RZP, ktoré pána previezla na ošetrenie do nemocnice. 
Následným šetrením bolo zistené, že takto podnapitej osobe bolo umožnené 
konzumovať alkohol v neďalekom pohostinstve.   Čašník bol upozornený na 
dodržiavanie zákona a v prípade že sa takéto konanie bude v budúcnosti 
opakovať, bude v zmysle príslušného zákona riešený blokovou pokutou.

§ Dňa 26.12.2013 v čase 04.45 hod. bolo na MsP telefonicky oznámené, 
že na Ul. Družstevnej sa hádajú muž so ženou, pričom žena nepríčetne 

vrieska a svojim správaním „pobudili skoro celú ulicu“. Hliadka oznam preve-
rila, na mieste bolo zistené, že sa jedná o ženu K. Z. bytom Párnica 212, Dolný 
Kubín a muža K. J. bytom Veľké Rovné 343. Obaja popíjali v neďalekom bare, 
pričom mal pán K. fyzicky napadnúť svoju priateľku pani K. Podľa nej ju muž 
viackrát udrel do hlavy a brucha, potom ju zhodil na zem, kde ju následne 
kopol do brucha, ktoré mala bolestivé, nakoľko pred dvomi dňami podstúpila 
interrupciu. Žena sa sťažovala na silné bolesti hlavy, chrbtice a brucha, preto 
bolo privolané vozidlo RZP a pre podozrenie zo spáchania trestného činu bola 
privolaná hliadku OOPZ, ktorá si následne celú vec prevzala na doriešenie.

Za MsP Kopčan

Z denníka MsP Vianočný muzikál
Členovia hudobo-dramatického 
krúžka o. z. SLUHA v spolupráci 
so svojimi vrstovníkmi z Nového 
Mesta nad Váhom a zahraničnými 
účastníkmi z USA a Brazílie odo-
hrali štyri predstavenia advent-
ného muzikálu Vianoce na celom 
svete. Vystúpenia sa konali v na-
šom DK Javorina, v Novom Meste 
n. V., v Zamarovciach a Dubnici. 
Vianočné piesne a  národnostná 
pestrosť postáv poslúžili snahe 
hľadania pravého zmyslu Vianoc. 
Projekt muzikálu spestril bohatú 

advetnú ponuku kultúrnych podu-
jatí v našom meste, podporil rozví-
janie talentu, spolupráce a tvorivej 
realizácie mladých ľudí. Divácka 
zbierka prispela k zakúpeniu anti-
dekubitného matraca, ktorý bude 
slúžiť pre nemocných ľudí pripú-
taných na lôžko ako prevencia 
pred bolestivými preležaninami, 
príp. nevyhnutnosťou amputácie 
končatín. Naše poďakovanie patrí 
Nadácii ŽIVOT, ktorá tento pro-
jekt finančne podporila. 

SLUHA
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Úspech v Macedónsku!
V  meste Skopje sa uskutočnil v  poradí 
už štyridsiaty ročník medzinárodnej sú-
ťažnej výstavy CHILDREN´S  VISUAL 
ART INTERNATIONAL EXHIBITION 

„November 13“,  
ktorý sa každoročne 
poriada pri príleži-
tosti oslobodenia 
hlavného macedón-
skeho mesta. Na 
tomto poslednom 
podujatí sa zúčast-
nilo 14 štátov z rôz-
nych kútov sveta. 
Kristínu Knapovú, 
žiačku 3. ročníka 
výtvarného odboru 
ZUŠ v Starej Turej, 
pod vedením Mgr. 
M. Lacovej  určite potešila vianočná poštová 
zásielka, v ktorej sa dozvedela, že jej akva-
rel „Mesto“ získal na tejto prestížnej súťaži 
1. miesto.

O mimoriadnom talente Kristíny sved-
čí i celý rad zaslúžených úspechov. Veď len 
v tomto školskom roku získala 1. miesto v ce-
loslovenskej súťaži „Naši národní buditelia 
Ľ. Štúr a Ch. Martí“, poriadanej Kubánskym 
veľvyslanectvom v SR.  Zopakovala tak mi-
nuloročný úspech, kde jej v  tejto súťaži 
bola udelená Hlavná cena veľvyslankyne. 

Ďalej to bolo 1. miesto v súťaži Maľované 
kopanice, ktorú vyhlásil Kopaničiarsky re-
gión Myjava a  jedno z  hlavných ocenení 
získala i  z  Medzinárodnej výtvarnej  sú-
ťaže „Cyril a Metod“ v Prahe, poriadanej 
Arcibiskupstvom pražským. Jej originalitu 
prác si všimol i Prof. PhDr. Petr Piťha, kto-
rý jej prácu na túto tému uverejnil v knihe 
„Světla na nebi a zemi“. 

Kristínke blahoželáme a  prajeme veľa 
ďalších úspechov.

ZUŠ Stará Turá

Nová hviezda klarinetového neba?
V septembri nastúpil do hudobného odbo-
ru ZUŠ v Starej Turej žiak Dominik Sed‑
lák (13 r.) na predmet – klarinet, k p. uč. 
Petrovi Ferenčíkovi. Prešlo len niekoľko 
týždňov a pán učiteľ si všimol výnimočný 
talent tohto mladého hudobníka, ktorý bol 
za veľmi krátky čas schopný nacvičiť a za-
hrať aj obtiažnejšie skladby. Keďže p. učiteľ 
chcel, aby sa Dominik ukázal aj vyššie ako 
na regionálnej úrovni, na poslednú chvíľu sa 
mu  podarilo prihlásiť ho celoslovenskej 
súťaže „Čarovná flauta“. 

„Čarovná flauta“ je názov súťaže žiakov zá-
kladných umeleckých škôl v hre na drevené 
dychové nástroje, ktorú už 12 rokov orga-
nizuje Ministerstvo školstva v spolupráci so 
Základnou umeleckou školou v obci Nižná. 
Je to jediná súťaž svojho druhu na Slovensku. 

Od 20. do 22. novembra sa konal 12. roč-
ník. Všetkých súťažiacich  bolo 95, z toho 
v súťaži v hre na zobcovej flaute 49 a v súťaži 
v hre na drevených dychových nástrojoch 46 
súťažiacich. Žiaci boli rozdelení do kategórií 
podľa roku narodenia. Dominik súťažil v 3. 
kategórii, v ktorej účinkovali traja klarinetisti 
a traja hráči na priečnu flautu. Konkurencia 
teda bola veľmi silná, každý žiak bol dôka-
zom úrovne jednotlivých škôl. Porota zlo-
žená z  učiteľov z  konzervatórií a  ZUŠ to 
mala pri rozhodovaní veľmi ťažké. Každý 

súťažiaci mal predviesť 2 skladby rôznych 
žánrov a období do určitej minutáže. Náš 
reprezentant bravúrne predniesol Sonatinu 
od Carla Maria von Webera a Tin Roof blu-
es od Waltera Merloseho. Obe skladby hral 
spamäti a aj napriek veľmi silnej vnútornej 
nervozite pôsobil uvoľnene a prirodzene. 
Sympatie poroty boli zrejmé už od začiat-
ku vystúpenia. Na druhý deň prebiehalo 

vyhodnotenie. Podľa harmonogramu malo 
začať o 13.00 hodine. Dominik s p. učiteľom 
chceli prísť skôr a v neveľkej sále si obsadiť 
miesto. Bolo 12:45  keď vchádzali do budo-
vy školy  a počuli potlesk. Pridali do kro-
ku, zdalo sa im zvláštne, že vyhodnotenie 
začalo o 15 minút skôr. Vošli do preplne-
nej sály a v tej sekunde vyhlásili: „A prvé 
miesto v tretej kategórii vyhráva Dominik 
Sedlák!“. Zaskočený Dominik sa nestihol 
ani obzrieť a išiel si prevziať prvú cenu.

„Hudba sa nedá odmerať žiadnou jednotkou. 
Kto je lepší muzikant, kto je horší.  Súťaž by 
mala byť hlavne o stretnutiach, odovzdávaní 
skúseností, vymieňaní notového materiálu, 
ale predovšetkým o dobrej hudbe. A táto súťaž 
o tom rozhodne bola. Je naozaj obdivuhod-
né, že sa Dominikovi podarilo za takú krátku 
dobu nacvičiť súťažný repertoár. Dúfam, že 
sa jeho nadšenie pre klarinet bude časom len 
stupňovať. Ak bude pracovať tak poctivo ako 
doteraz, som presvedčený, že nám na  Starej 
Turej vyrastá nová klarinetová hviezda mini-
málne slovenského formátu. Chcel by som sa 
poďakovať aj touto cestou pánovi Miroslavovi 
Krátkemu zo ZUŠ Juraja Kréna v  Novom 
Meste nad Váhom, ktorý Dominika dopre-
vádzal na klavíri.“ (Peter Ferenčík).

ZUŠ Stará Turá
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Čo je nové v našej škole
Skončilo krásne vianočné obdobie a žiaci opäť 
zasadli do lavíc, aby popracovali na polročnom 
vysvedčení. Teraz to budú už len kozmetické 
úpravy. Učiť sa treba počas celého polroka, nielen 
tesne pred vysvedčením. Vysvedčenie žiaci dosta-
nú 31.1.2014 a následne dňa 3.2.2014 budú mať 
jednodňové, polročné prázdniny. Vedenie školy 
sa rozhodlo v tento deň otvoriť ŠKD, aby zamest-
naní rodičia nemuseli riešiť, kam dajú svoje deti. 
ŠKD bude otvorený v čase od 7.00 do 15.00 h.

Hneď od Nového roku naše rady rozšírila 
nová vedúca školskej jedálne, ktorou sa stala pani 
Eva Hučková. Zároveň sme sa rozlúčili s pani 
Rojkovou, ktorá odišla do dôchodku a patrí jej 
poďakovanie za prácu.
• Dňa 15.1.2014 prebehlo v našej škole okres-

né kolo anglickej olympiády. V kategórii 1B 
ročník 8. - 9. získal 1. miesto žiak našej ško-
ly: Jaroslav Šopík, ktorý zároveň postupuje do 
krajského kola.

• Dňa  22.1.2014 bude okresné kolo matematic-
kej olympiády.

• Dňa 27.1.2014 pripravujeme program pre deti 
MŠ, ktoré pôjdu v tomto roku na zápis.

• Dňa 30.1.2014 prežijú žiaci 0. a 1. ročníka nie-
koľko hodín s cvičenými psíkmi v rámci pro-
jektu canisterapie.

• V  dňoch 5.2. - 6.2.2014 prebehne v  ZŠ na 
Komenského ulici zápis detí do 1. ročníka. 
Zápis bude v čase od 13.00 hodiny do 16.30. 
Treba si priniesť rodný list dieťaťa, zápisný 
lístok a preukaz totožnosti.

No a to najlepšie na záver, naši žiaci sa už tešia 
na jarné prázdniny, ktoré budú tento rok už vo 
februári. Dúfam, že počasie bude žičlivejšie ako 
cez Vianoce, aby si deti mohli užiť aj zimné rado-
vánky so snehom. Prázdniny budú od 17.2.2014 
do 21.2.2014. 

Mgr. Dana Pribišová

Jabĺčko Hubert sa tešil na Vianoce v III. MŠ
„Č o  t o  š u š t í ,  č o  t o  z v o n í ,

v z d u c h  j e  p l n ý  k r á s n y c h  v ô n í .
A   v š e t k o  s a  l i g o c e ,

z a s a  p r i š l i  Vi a n o c e . “

S  príchodom zimy a  via-
nočných sviatkov sa naša 
materská škola rozžiarila sve-
tielkami, celá bola vyzdobená 
adventnými vencami, vianoč-
nými stromčekmi a  prácami 
detí s  motívom Mikuláška 
a  Vianoc. Za pomoci nášho 
kamaráta Huberta sme všetko 
stihli ešte v  predvianočnom 
čase do zimných prázdnin. 

Vianočné aktivity 
s Hubertom:
Pečenie medovníčkov – 
Oboznámili sme sa so su-
rovinami potrebnými na 
prípravu medovníkov, zdravý-
mi a nezdravými potravinami. 
Vaľkanie cesta, vykrajovanie 
rôznych tvarov, potretie vajíč-
kom, aj samotné pečenie bol 
pre nás veľký zážitok. Nebáli 
sme sa žiadnej práce, pomohli 
sme i s upratovaním.
Zdobenie stromčeka – jabĺčko 
Hubert nám pomáhalo i s vý-
berom vianočných ozdôb na 
stromček. Niektoré ozdoby 
sme si sami vyrobili –z biele-
ho papiera sme vystrihovali 
snehové vločky, pripravovali 
sme si sušené jabĺčka s vanil-
kovým a škoricovým cukrom, 

ktorými rozvoniavala celá 
materská škola. Stromček sme 
dozdobili za sprievodu vianoč-
ných kolied.
Mikuláš v MŠ – v spolupráci 
s CVČ zavítal k nám Mikuláš 
v sprievode čertice Alice a an-
jela. Hubertovi dalo veru riad-
ne zabrať, kým spolu s nami 
naučil čerticu Alicu slušne sa 
správať, tak ako sa má správať 
správny škôlkar – pekne po-
zdraviť, jesť príborom, vedieť 
sa rozdeliť s hračkami, tichuč-
ko odpočívať na lehátku a i.
Vianočné koledy v ZUŠ – Náš 
kamarát Hubert sa veľmi po-
tešil, keď videl toľko malých 
umelcov, ktorí nielen spievali 

príjemné koledy, ale i  vedeli 
hrať na ozajstných hudobných 
nástrojoch.
Vianočné posedenie s rodič-
mi – v  jedno predvianočné 
popoludnie za nami do MŠ 
prišli rodičia i starí rodičia na 
vianočnú besiedku. S radosťou 
sme im zarecitovali, zaspievali 
či zatancovali. Oni tiež pre nás 
pripravili prekvapenie – slané 
a  sladké koláčiky. Po dobrej 
hostine sme ale nezaháľali. 
Pustili sme sa s chuťou do prá-
ce, tvorili sme krásne vianoč-
né stromčeky z  pracovného 
a  technického materiálu. Tie 
sme si mohli vziať aj domov 
na skrášlenie svojej izbičky. 

Ďakujeme Hubertovi 
za zodpovednú prípravu na  
Vianoce, a už sa tešíme na spo-
ločné zimné radovánky.

Za MŠ, uč. 3.triedy

Z Centra voľného času Stará Turá
Čo pripravujeme na február 2014?
• Počas polročných prázdnin (pondelok 3.2.) 

pozývame školopovinné deti na Majstrovstvá 
detí ZŠ v počítačovej hre Pinball. Akcia pre-
behne v CVČ o 10.00 hod. 

• Oddelenie environmentálnych aktivít pozý-
va vo štvrtok 6.2.2014 o 15.00 hod.  všetkých 
priaznivcov ochrany životného prostredia na 
akciu Výroba kŕmidiel pre vtáčikov. Materiál 
bude k dispozícii v CVČ.

• Oddelenie environmentálnych aktivít orga-
nizuje pre deti ZŠ výtvarnú súťaž O najori-
ginálnejšie valentínske srdiečko. Do súťaže 
budú prijímané výrobky z rôznych materiálov, 
ktoré môžu byť spracované rôznymi technika-
mi. Najoriginálnejšie z nich budú odmenené. 
V prípade záujmu zapojiť sa do tejto súťaže je 
treba výrobky odovzdať v CVČ najneskôr do 
12.2.2014 do 15.00 hod.

• Vo štvrtok 13.2. organizujeme v  spolupráci 
s  Detským parlamentom mesta Stará Turá 
a Klubom 3 Valentínsku diskotéku. Akcia je 
určená pre staršie i mladšie  deti ZŠ, ktoré sa 
okrem tancovania  môžu tešiť na súťaže, hry 

a tombolu. Diskotéka sa uskutoční v Klube 3 
(DK Javorina) o 16.00 hod. Vstupné: 50 centov.

• Jarné prázdniny (17. – 21.2.)  vyplníme deťom 
už tradičnými majstrovstvami detí ZŠ.
Pondelok 17.2. Majstrovstvá detí ZŠ v šípkach 
(zač. 10.00 hod. v CVČ)
Utorok 18.2. Majstrovstvá detí ZŠ v kolkoch 
(zraz  9.30 hod. v kolkárni, je potrebná vhodná 
športová obuv na prezutie)
Streda 19.2. Majstrovstvá detí ZŠ v „Človeče“ 
(zač. 10.00 hod. v CVČ)
Štvrtok 20.2. Majstrovstvá detí ZŠ v scrabble 
(zač. 10.00 hod. v CVČ)
Piatok 21.2. Majstrovstvá detí ZŠ v skladaní 
puzzle (zač. 10.00 hod. v CVČ)
Upozornenia:
-  Uvedené časy jednotlivých majstrovstiev sú 

presným začiatkom každého z nich, preto je 
dôležité, aby deti tento čas dodržali. Neskorý 
príchod je žiaľ prekážkou v účasti dieťaťa.

-  Majstrovstvá sú z objektívnych príčin vhodné 
a určené len pre deti ZŠ, nie pre mladšie deti.

• Srdečné pozývame predovšetkým mladých 
ľudí, nastávajúcich rodičov, ale i tých starších 

na besedu pod názvom Na čo myslieť pred 
narodením a v prvých rokoch života dieťaťa? 
Je možné, aby rodič ovplyvňoval vývin svojho 
dieťaťa ešte pred narodením?  Pre aký štýl vý-
chovy sa rozhodnem? Dokážem vytvoriť pre 
dieťa bezpečné prostredie? Na tieto a iné otáz-
ky budeme hľadať odpovede v CVČ vo štvrtok 
27.2. o 16.00 hod.

Věra Tepličková 
riaditeľka CVČ Stará Turá

Z detského parlamentu

V  piatok 17.1.2014 sme mali ďalšiu schôdzu 
detského parlamentu. Preberali sme veľa tém. 
Najskôr to bola príprava súťaže IQ tím, kde 
budú 30.1. súťažiť najlepšie mozgy 7. – 9. roční-
kov ZŠ. Ďalšia téma – príprava Valentínskej dis-
kotéky, ktorá sa bude konať vo štvrtok 13.2.2014 
o 16.00 hod. v Klube 3 v DK Javorina. Nasledovala 
voľná diskusia, kde sa riešili problémy zo školské-
ho prostredia.

Terézia Drobenová, hovorkyňa DPMST
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DOM KULTÚRY JAVORINA
PRIPRAVUJE autobusové zájazdy:

• 24.  mája  2014  – do Divadla Hybernia Praha na muzikál 
Antoinetta – kráľovná Francie. Príbeh sa odohráva v dobe, 
keď Ľudovítova monarchia speje do zániku, ľudia žijú v biede 
a celej krajine hrozí hlad. Za vinníka je označená ľahkomyseľ-
ná a rozmarná kráľovná Mária Antoinetta, prepuká revolúcia, 
padá Bastila a jej život  je v ohrození. Príbeh Ľudovíta XVI. a jeho 
manželky Antoinetty stále láka divadelných a filmových tvorcov 
na celom svete. Poplatok: 36,- 40,- alebo 45,- Eur (závisí od ceny 
vstupenky).

• do Divadla A. Bagara Nitra na muzikál Tisícročná včela. Je to 
divadelná metafora o Slovensku a Slovákoch. O našich životoch, 
snoch, snaženiach, trápeniach, túžbach. O schopnosti vzdoro-
vať osudu, slobodne a naplno žiť, ľúbiť... Vydobyť si svojbytné 
miesto na svete. Účinkujú: E. Pavlíková, M. Slovák, G. Dolná, M. 
Ochránek, K. Turjaková, K. Kolembusová a ďalší. Termín oznámi-
me dodatočne. Poplatok: 28,- Eur.

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

NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE
Beletria  Bickmorová, Barbora: Jediná nádej • Hosseini, Khaled. A hory 
odpovedali ozvenou • Šikula, Bystrík: Porušenie intimity • Monošová, 
Martina: Lekcie z nenávisti • Poolová, Sara: Zrada Borgiovcov • 
Matkin, Maxim E.: Úplne najviac Detektívky  Dán, Dominik: Básnik 
• Connelly, Michael: Prípad s čiernou skrinkou • Björlind, Cilla a Rolf: 
Skočný príliv • Grisham, John: Podfuk Náučná literatúra  Bezák, 
Róbert: Medzi nebom a peklom • Podhorský, Dušan: Štefánikov svet 
• kol.: Nové Mesto nad Váhom (vlastivedná monografia mesta) • 
Markovič, Milan: Kto sa bojí, nech nečíta! Detská literatúra  Awdry, 
Wilbert Vere: Dobrodružstvá rušňa Tomáša 15. • Pavlovič, Jozef: Lienka 
Anulienka • Bendová, Krista: Osmijanko sa vracia • Futová, Gabriela: 
Nejdem a basta! Detská náučná literatúra  Šubjaková, Elena: 
Obrázkový letopis starobylých Slovákov • Michalak, Anna: Prečo je to 
tak? (detská encyklopédia: rastliny, zvieratá, ľudské telo,vesmír, veda 
a technika) • kol.: Školský atlas sveta

Kultúrny dom Papraď Vás srdečne 
pozýva na Kopaničiarsky ples 

8. februára 2014.
Hudba: ONYX 

Vstupenky 13 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.

Dom kultúry Javorina Stará Turá 
Vás srdečne pozýva na hudobno-zábavný program 

VESELÁ TROJKA PAVLA KRŠKY 
s hosťami Števo Hruštinec & Juro Chlebana 

dňa 5. februára 2014 o 18.00 hod.
Vstupné: 6,- Eur

Kniha od pani Truhlíkovej v predaji

V týchto dňoch sa dostáva do predaja 
Krátka kronika Starej Turej, 

v ktorej autorka Vilma Truhlíková okrem 
pôvodných textov približuje život a osudy 

rehoľných sestier pochádzajúcich zo 
Starej Turej ako i rozprávanie o niektorých 

významných rodoch: Vagač, Vallo, Mešťánek.

Združenie rodičov pri SOŠ Stará Turá a pracovníci SOŠ Stará Turá
organizujú dňa 8. 2. 2014 (sobota)

tradičný

Spoločenský večer

Na Vašu účasť sa tešia 
usporiadatelia.

Príďte, určite sa zabavíte!!!

 Začiatok 19.00 hod.
 Miesto Jedáleň SOŠ, Športová 675
 Hudba Pavol Soviš
 Cena vstupenky 19,- EUR / osoba
 V cene vstupenky je prípitok
  večera
  druhá večera (raut)

Tombola
Predpredaj vstupeniek na sekretariáte SOŠ, tel. 776 30 77, 0905 647 874
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Dňa 23.1.2014 uplynulo 10 rokov 

od úmrtia našej mamičky, babičky 

a prababičky Márie POLÁKOVEJ. 

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú 

spomienku.

Dcéry s rodinami.

•
Dňa 7.2.2014 uplynie 5 rokov, čo 

nás navždy opustil náš drahý manžel, 

otec a starý otec Pavel DUGA.

S láskou spomínajú 

manželka, deti a vnuci.

•

Dňa 29.1.2014 uplynuli dva roky, 

čo nás opustila naša mamička a ba-

bička Júlia MIKULCOVÁ.

S láskou a úctou spomína 

dcéra s manželom, 

vnúčatá Janka a Janko s rodinami.

•

Odišiel si bez slova a na rozlúčku nebol čas, 
ale spomienky na Teba zostávajú v nás.

Dňa 22.2.2014 uplynie rok, čo nás 

náhle a nečakane opustil náš drahý 

manžel, otec, starý a prastarý otec

Miroslav DRŽKA.

S láskou spomína celá rodina.

•
Aj keď Ti hviezdy prestali svietiť a slnko hriať, 

tí čo Ťa mali radi, neprestanú spomínať.

Dňa 11.1.2014 sme si pripomenuli 

1. výročie, čo nás navždy opustila 

naša drahá mama, babička a pra-

babička Alžbeta MALÁRIKOVÁ. 

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu 

s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomína dcéra s rodinou.

•
Dňa 25.1.2014 uplynulo 10 rokov, 

čo nás navždy opustil manžel, otec, 

dedko, pradedko Pavel VRKOČ.

S láskou a úctou spomína 

manželka a dcéry s rodinami.

Kto Ťa poznal, ten pozná moju bolesť. 

Dňa 3.1.2014 tomu boli už štyri roky, 

čo si odišiel. Ja to prežívam ako by 

to bolo dnes. Nie je toho dňa, aby 

som slzy za Tebou neronila Ivko 

môj.

Tvoja matka.

•
Tak rýchlo ten čas letí, tak rýchlo uteká, na 

každý deň Vám patrí naša spomienka.

Dňa 16.2.2014 uplynie 

1 rok odvtedy, čo nás 

navždy opustila naša 

drahá mamička, ba-

bička a prababička 

Anna KOSTELNÁ a dňa 28.11.2013 uplynulo 25 

rokov od smrti nášho otca a dedička Stanislava 

KOSTELNÉHO. Kto ste ich poznali a mali radi, 

spomínajte s nami.

S láskou spomína celá rodina.

•
Touto cestou úprimne ďakujeme 

všetkým príbuzným, priateľom, su-

sedom a známym, ktorí dňa 

11.12.2013 odprevadili na poslednej 

ceste nášho drahého manžela, otca 

a starého otca Jozefa ŠKRIEČKU, ktorý nás 

navždy opustil dňa 8.12.2013 vo veku 67 rokov. 

Všetkým ďakujeme za dôstojnú rozlúčku, kvetinové 

dary a slová útechy, ktorými sa snažili zmierniť 

náš veľký žiaľ.

Smútiaca rodina.

•
Dňa 6.2.2014 uplynie rok, čo nás 

navždy opustila naša drahá man-

želka, mama a stará mama Mgr. 

Anna PRIBIŠOVÁ.

S láskou spomínajú manžel 

Ján a synovia Ján a Ľubomír s rodinami.

•

Tak neskutočne ten čas letí, uteká, 

uplynulo 7 rokov od náhleho odcho-

du našej „mami“ a manželky Filky 

MELIŠOVEJ.

S láskou spomína manžel, 

syn Janko s rodinou a dcéra Slavka.

Každá rozlúčka je ťažká, ale 
rozlúčka navždy najviac bolí.

Úprimne ďakujeme všetkým príbuz-

ným, priateľom, susedom a známym, 

ktorí sa dňa 7. januára 2014 prišli 

rozlúčiť s našim otcom a starým 

otcom Ivanom  DRŠKOM. 

Ďakujeme za prejavy súcitu a kvetinové dary, kto-

rými ste sa snažili zmierniť náš žiaľ.

Smútiaci synovia s rodinami  

•
Dňa 11.2.2014 uplynie 8 rokov, čo 

nás navždy opustil náš brat, švagor 

a ujco Vladislav KUBEČKA.

Spomíname na Teba s láskou a úctou. 

Synovec, ostatná rodina a susedia.

Matričné okienko

Vítame bábätká
Zara Antalová, Simona Roháčková, 

Katarína Anna Durcová, Zdenko Hudec

Idú spoločným životom
Marek Ladzianský z Českej republiky 

a Zuzana Pilátová zo Starej Turej

Posledné rozlúčky
Ján Ušák, Eliška Šípošová, Ivan Drška, 

Vlasta Čierniková, Božena Bunová, 

Miroslav Dovičič

Zoznam jubilantov 

za mesiac FEBRUÁR 2014

Marta Galbavá, Aurélia Vráblová, 

Mária Ballová, Anna Lukáčiková, Lýdia 

Kovačovicová, Gustáv Samek, Ondrej 

Cikrai, Milan Reisig, Ambroz Samek, 

Emília Bielčiková, Ernest Jakubička, 

Jaroslav Jankovič, Zuzana Feriancová, 

Zuzana Stachová, Ján Dynžík, Anna 

Zálešáková, Mudr. Irena Hebortová, 

Mária Matejková, Eva Ukropcová, Emil 

Herák, Zuzana Stančíková, Bohumil Trúsik, 

Ida Juráňová, Mária Ježová, Ján Ťažký, 

Marta Šurinová, Ľudmila Matušíková, 

Juliana Magyarová, Emília Kotulová, 

Emília Srnánková, Oľga Hudcovicová, 

Emília Klačková, Anna Ammerová, Štefan 

Klč
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Niekoľko slov o knihe Lubina vo vojnových príbehoch
Rok 2013 bol na regionálne publikácie 
pomerne bohatý. Po knihe Zabudnuté 
osudy škôl Starej Turej od autorky 
Evy Tomisovej vyšlo v novembri ďalšie dielo 
Lubina vo vojnových príbehoch od au-
torského trojlístka Ľudmila Fraňová – Oľga 
Hrabovská – Milan Ostrovský. Samotný ná-
zov napovedá, že ide o zozbierané príbehy 
s (prevažne) vojnovou tematikou, pričom 
najviac priestoru pochopiteľne dostávajú 
spomienky, ktoré sa viažu k druhej svetovej 
vojne, resp. Slovenskému národnému po-
vstaniu. Autori dlhoročne patria k zaniete-
ným zberateľom rôznych príbehov nielen 
v Lubine, ale i v širšom okolí. Bezprostredné 
zážitky pamätníkov si zapisovali a nahrá-
vali na audiokazety už v začiatkoch deväť-
desiatych rokov minulého storočia a dosiaľ 
sa im podarilo zozbierať úctyhodný počet 
príbehov viažucich sa k Lubine a podjavo-
rinskému regiónu. Stretnutia s viacerými 
príslušníkmi oddielu Hurban takisto prispe-
li k rozhojneniu osobných povstaleckých 
drám. S niektorými zaznamenanými zážitka-
mi sa čitatelia mohli stretávať na stránkach 
miestneho lubinského dvojmesačníka až do 
roku 2011.

Dielo je rozdelené na základné štyri celky; prí-
behy sú zasadené do obdobia 19. storočia, na-
sleduje prvá svetová vojna, druhá svetová vojna 
a SNP. Záujemca sa pri čítaní jednotlivých príbe-
hov prenesie na bojiská prvej svetovej vojny, kde 
prostredníctvom zaujímavých fragmentov a sve-
dectiev ožívajú takmer zabudnuté osudy mladých 
lubinských vojakov. Autorky zaujímavo opísali 
častý „trend“ bezprostredne v prevratovom ob-
dobí – rabovanie židovských obchodov. Tie sa ob-
javujú v mnohých slovenských mestách a obciach 
a Lubina v tomto smere nebola výnimkou. V kni-
he sa nachádzajú mená Lubinčanov, ktorí zahy-
nuli na rôznych bojiskách prvej svetovej vojny 
a poskytujú dobrý prehľad o obetiach vojnového 
ošiaľu (mená obetí Veľkej vojny sú zaznamenané 
na mnohých pamätníkoch v obciach po celom 
Slovensku. Pre porovnanie – s obeťami druhej 
svetovej vojny je to už horšie, hoci i v tomto smere 
sa v jednotlivých obciach a mestách situácia po-
stupne zlepšuje). 

Prevažná časť knihy sa venuje odboju a SNP. 
Pred čitateľom ožívajú príbehy ľudí, ktorí s na-
sadením vlastného života riskovali a pomáhali 
utečencom pri nebezpečnom prechode hrani-
ce medzi protektorátom a Slovenským štátom. 
Dokumentujú osobnú statočnosť všetkých zú-
častnených, ba neraz i duchaprítomnosť a chlad-
nokrvnosť. Gro príbehov sú späté s pôsobením 
partizánskeho oddielu Hurban na čele s Milošom 
Uhrom, resp. II. Stalinovej partizánskej brigády, 
ktorej velil sovietsky dôstojník Iľja Danielovič 
Dibrova. Podávajú svedectvá o  nebezpečných 
situáciách v bojových potýčkach s príslušníkmi 
nemeckej brannej moci. Autorky taktiež siahli 
po poskytnutých archívnych prameňoch a  na 

stránkach knihy ožili zabudnuté 
a zamlčiavané drámy trojice lubin-
ských hájnikov a priestor dostala 
i správna interpretácia textu na pa-
mätníku na vrchu Roh. Občas môže 
na čitateľa rušivo pôsobiť „dávka“ 
lubinského lokálpatriotizmu, to 
však v žiadnom prípade neznižuje 
kvalitu publikácie.

Treba povedať, že dielo obsahu-
je viaceré faktografické nepresnosti. 
Čitateľ sa napríklad dozvie, že farár 
Vajdička sa koncom decembra po prepustení z tá-
bora v Senici „čoskoro zrazil s premiestňujúcim 
sa moslimským plukom, ktorý predtým dezerto-
val k Nemcom.“ (str. 100). V skutočnosti to bolo 
presne naopak. Turkestanci mierili k Snežinského 
partizánom, smerom k  Považskému Inovcu. 
Faktografický „škriatok“ sa objavil i pri opise uda-
losti z 3. mája 1939, keď na verejnej slávnosti mal 
predniesť „riaditeľ meštianskej školy Lichardus od-
vážny protiľudácky prejav.“ (str. 101). V tej dobe 
bol riaditeľom meštianky Andrej Marcina, ktorý 
svoje miesto musel opustiť. V knihe sa objavu-
jú nadnesené čísla nemeckých strát z partizán-
skej kroniky (či už boj na Starej Turej alebo pri 
Bošáci), pričom na vyváženie chýba údaj žandár-
skej stanice, resp. nemecké hlásenie o stratách, 
ktoré dospelo k značne odlišným (nižším) číslam. 
Oba údaje s realistickejšími číslami sú k dispozí-
cii v dosiaľ najrozsiahlejšej pramennej edícii od 
historika Viléma Prečana (SNP. Dokumenty. 1965; 
Nemci a Slovensko, 1971), ale aj v novšej pra-
mennej edícii od Ladislava Suška (Das Deutsche 
Reich und die Slowakische Republik 1938 – 1945. 
Dokumente I. Von München bis Salzburg 1938 – 
1940. Dokumente und Essay. 2. Buch / 2. Kniha. 
Slovensko v jeseni 1944. Bratislava, 2008). Prácu 
posúdil bývalý pracovník Vojenského historic-
kého ústavu Dr. Petr Švanda, CSc., preto pre-
kvapuje, že na túto skutočnosť neupozornil. Na 
prepade nemeckej posádky v Starej Turej sa ak-
tívne zúčastnil utečenec z koncentračného tábora 
Rudolf Vrba, ktorý bol v tom čase členom oddielu 
Hurban. Vo svojich spomienkach sa k udalosti 
vrátil. Do bojového opisu vložil fabulovaný vstup 
partizánov do budovy školy, na čo som vo svo-
jom článku otvorene upozornil (KRIŠTOFÍK, J.: 
Prepad nemeckej posádky v Starej Turej 12. 10. 
1944. In: Staroturiansky spravodajca, roč. XVIII, 
č. 8, 2011, s. 10.). Autorka Ľ. Fraňová v knihe píše: 
„Budeme za túto túžbu po katarzii Vrbu odsudzo-
vať a spochybňovať silu jeho výpovede, svedectva?“ 
(str. 110). Nuž, nejde o spochybňovanie, ale rea-
listické zhodnotenie situácie na základe pramen-
ného výskumu. Ďalšia faktografická nepresnosť 
sa vyskytuje pri opise razie gardistov v Cetune 
2. decembra 1944. Podľa spomienok lekára od-
dielu Hurban Bedřicha Placáka ich Uher vyzval, 
aby sa vzdali. Počúvli až na jedného, ten ušiel. 
Placák ďalej spomenul, že „gardistů prý padlo 
více jak polovina“, ale sám bol tej mienky, že sa 
akcia obišla bez obetí. (PLACÁK, B.: Partyzáni 
bez legend, 1992, s. 89.). Mladých príslušníkov 

gardy mali na druhý deň prepustiť 
pričom „Uhrova skupina preukázala 
svoje taktické i manévrovacie schop-
nosti, ale i humánnu veľkorysosť voči 
mladým naverbovaným príslušní-
kom POHG.“ (str. 117). V  skutoč-
nosti mal boj dramatickejší priebeh, 
keďže sa gardisti dostali pod krížovú 
paľbu z troch strán, po ktorej zosta-
lo na mieste 9 mŕtvych príslušníkov 
POHG a táto akcia sa radí k pomerne 
úspešnému zásahu partizánov oddielu 

Hurban (ŠABA, pob. TN, f. OÚ NM, šk. 197, D1-
1142/44. Hlásenie okr. náčelníka prezídiu žup-
ného úradu v Trenčíne zo 4. 12. 1944). V ďalších 
dňoch sa podarilo nájsť ešte tri mŕtvoly. Zápis zo 
žandárskej stanice spomenul autor týchto riad-
kov v brožúre, ktorú majú autorky k dispozícii 
(KRIŠTOFÍK, J.: Památník českého a slovenského 
odboje 1939 – 1945, s. 17.). 

Posledná kritická poznámka sa týka inter-
pretácie vraždy lesného hájnika Jána Dúbravu 
v horárni u Škulcov, ktorá sa stala 9. marca 1945. 
Ľ. Fraňová píše: „O tragickom osude lesného ad-
junkta, ktorý žil so svojou mladou tehotnou ženou 
v hájovni u Škulcov, veľa nevieme. Akoby všetko 
bolo zahalené do tmavého rúcha pomsty a zly-
hania tých najzákladnejších prejavov ľudskosti. 
Bolo to už takmer dva týždne po cetunskom boji, 
v ktorom zahynul veliteľ skupiny Miloš Uher, teda 
v čase, keď partizánska skupina vedená novým 
veliteľom Martinom Kavickým už opustila podja-
vorinský kraj a smerovala k Brezovej, aby sa spo-
jila s blížiacim sa sovietskym vojskom.“ (str. 215). 
Formulácia nie je celkom presná, v skutočnosti 
vieme viac. Poznáme meno vraha, bol ním istý 
Lubinčan. Podľa informácie miestnych obyvate-
ľov bolo dôvodom vraždy pokutovanie ľudí berú-
cich si drevo z cudzieho lesa, na čo ich naviedol 
partizánsky veliteľ. (BIELIK, P: Neznáme povsta-
nie. In: Kultúra, 9. 9. 1998, č. 14, s. 14.). Je pravda, 
že oddiel Uher (na počesť padlého veliteľa niesol 
po ňom jeho meno) sa začal presúvať smerom 
k Malým Karpatom a Brezovej, ale až 14. marca 
1945 (TOMAŠUĽA, M. R.: Nepokorená Javorina, 
1995, s. 77.), teda päť dní po vražde manželov 
Dúbravovcov. Je to nepríjemná kapitola z dejín 
podjavorinského odboja, ale v rámci objektív-
nosti by sme ju nemali obchádzať. 

Autorky volia cestu voľného rozprávania 
príbehov a interpretácia historických udalostí sa 
teda dá ospravedlniť, hoci o takmer všetkých as-
pektoch mojej kritiky som mal možnosť sa s Ľ. 
Fraňovou porozprávať ešte pred vydaním publi-
kácie. Mnohé osobné zážitky rozprávačov sa dajú 
do historického kontextu zasadiť len veľmi ťažko, 
čo však neznižuje silu ich svedectva. Pestrý ka-
leidoskop príbehov dopĺňajú osudy niektorých 
odbojárov po komunistickom prevrate. Z publi-
cistického hľadiska ide o kvalitné dielo a čitateľ 
doslova „prepláva“ stránkami až na koniec. Každý 
jeden príbeh má svoje čaro a v tom je sila tejto 
knihy.  Určite ju odporúčam všetkým záujemcom 
o regionálne dejiny.  Juraj Krištofík
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Reportáž z Yad Vashem
Kto aspoň na pár dní návštívi 
Jeruzalem, mesto považované za 
stred našej planéty (historicky, 
teologicky a geograficky – me-
dzi troma kontinentmi), nemal 
by vynechať návštevu centra Yad 
Vashem. I preto, že je spojené aj 
so slovenským Jeruzalemom, 
ako naše mestečko v minulos-
ti nazývali. Pozornosť návštev-
níka tu upúta predovšetkým 
múzeum holokaustu, ktoré je 
umiestnené vo vnútri kopca tý-
čiaceho sa nad mestom stojacim 
na rozhraní mimoriadne úrod-
nej zeme a púšte Negev, ktorá 
cez Sinaj nadväzuje na africkú 
Saharu. Expozícia je sústredená 
vôkol vysokej chodby s priere-
zom v tvare trojuholníka. Táto 
vytvára akýsi podzemný tunel, 
do ktorého vniká len nepatrné 
denné svetlo zo sklenej trojhra-
novej strechy predierajúcej sa na 
povrch. Temný stiesňujúci tunel, 
pripomínajúci najobludnejšiu 
časť histórie Židov i  ľudských 
dejín, nakoniec preráža kopec, 
vyusťuje do svetla a  roztvára 
sa pred pulzujúcou megapolou 
najsvätejšieho mesta monoteiz-
mu. Jeruzalem, rozmáhajúci sa 
ako hádam žiadne iné mesto, 
dobývajúc pritom strmé vrchy 
Siona, je najlepším svedkom 
o nezlomnosti jediného dopo-
siaľ trvávajúceho národa staro-
veku. Yad Vashem však v sebe 
zahŕňa oveľa viac. Je to kom-
plex budov, záhrad, výhľadov, 
cestičiek a pamätníkov. Nájdete 
tu synagógu, halu z  kameňa, 
v ktorej horí večný plameň za 

obete holokaustu, pamätník na 
detské obete, kde svetelné od-
razy na sklených plochách zo-
brazujú tváre zahynulých detí. 
Najpôsobivejším priestorom je 
miestnosť v tvare stojaceho valca 
zahalená do čiernej tmy, v ktorej 
sa zračia nespočetné plamienky 
sviečok (možno 3 možno 300).  
Ich svetlá sa násobne odrážajú 
na sklených plochách, pričom 
odraz od skutočného ohňa nie 
je rozoznateľný. Návštevníci ako-
by sa ocitli uprostred vesmíru, 
ktorý je všade naokolo i vysoko 
nad ich hlavami a jeho ticho pre-
trháva tajomný hlas neustále čí-
tajúci mená obetí holokaustu. Vo 
vonkajšom priestore sa, okrem 
iného, nachádza labyrint s ob-
rovskými tabuľami, na ktorých 
sú vyryté obce s  niekdajšími 
židovskými komunitami, ktoré 
boli transportované do koncen-
tračných táborov. Z  okolitých 
miest je tu spomenutá napr. 
Myjava, Čachtice či Nové Mesto 
n. V. 

Popri židovských obetiach 
Yad Vashem zaznamenáva aj 
nežidovských hrdinov, ktorí po-
čas II. svetovej vojny zachránili 
príslušníkov tohto národa pred 
takmer istou smrťou a Izrael ich 
ocenil honorom Spravodlivý 
medzi národmi. Tieto osobnos-
ti majú v Yad Vashem uvedené 
svoje mená a pri každom z nich 
je zasadený strom. Stromy sú 
umiestnené v  Záhrade spra-
vodlivých i  po celom areáli. 
Nachádza sa tu aj menoslov hr-
dinov uvedených podľa národnej 

príslušnosti. Stáli čitatelia tohto 
mesačníka už mohli vidieť jeho 
časť, na ktorej je uvedený Štefan 
Lysý s manželkou Kristínou za 
záchranu 26 Židov vo vaďov-
skom mlyne (4/2000). Doposiaľ 
však chýbala takáto dokumen-
tácia k  spisovateľke a  čelnej 
predstaviteľke tunajšej diakonie 
Márii Rafajovej, hoci medaila 
a  dekrét Spravodlivých medzi 
národmi je už niekoľko rokov 
vystavený v zasadacej miestnosti 
mestského úradu. Túto medze-
ru dnes zápĺňame. Pripomeňme 
len, že Mária Rafajová bola oce-
nená in memoriam za záchranu 
židovských detí, ktoré boli ukrý-
vané medzi deťmi v royovskom 
sirotinci Chalúpka a v priesto-
roch starobinca Domova bielych 
hláv. Cez jej meno tak boli oce-
nené i ostatné diakonky, ktoré sa 
na tomto i ďalších hrdinských 
činoch a obetavej práci podie-
ľali. V  blízkosti mena Márie 

Rafajovej by podľa nás malo fi-
gurovať i meno ďalšieho staro-
turanca Michala Roháčka, ktorý 
v  pivnici tzv. hrubého domu 
(oproti dnešnému mestskému 
úradu) ukrýval Žida Dezidera 
Kramera, ako o tom tiež infor-
moval tento časopis (8/2008). 
Veríme, že v najbližších rokoch 
bude meno doplnené. Tiež sme 
presvedčení, že celému meno-
slovu bude prinavrátená jeho 
dôstojnosť, keďže v  čase našej 
návštevy na sklonku uplynulého 
roka bola táto časť Yad Vashem 
v dezolátnom stave a prakticky 
neprístupná verejnosti. Národ, 
ktorý sa právom môže pohoršiť 
nad tým, ako sme sa zachova-
li k jeho cintorínom (i v Starej 
Turej) iste učiní nápravu a po 
úprave miesta dôjde aj k celkovej 
oprave poškodeného menoslovu 
spravodlivých.

Pavol Trúsik, o. z. SLUHA

meno Márie Rafajovej 
na menoslove 
Sprovodlivých) súčasný stav priestorov menoslovu Spravodlivých

architektúra múzea Yad Vashem (pohľad 
na trojuholníkovú strechu múzea 

a jeho vyústenie nad Jeruzalemom)
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Polepšíme sa?
Kritizovanie je asi našim národ-
ným športom. Do takej miery, že 
každý vie, čo má a ako by mal ro-
biť ten druhý. Lenže ono to má aj 
opačnú stranu mince, že ten čo 
kritizuje, robí všetko tak stoper-
centne, aby sa mohli aj iní od neho 
učiť a brať si z neho príklad? Kritici 
poukazujú, kto si neplní povinnosti 
/samozrejme podľa nich/, čo majú 
robiť napr. Technické služby, ako 
sa majú starať o poriadok v na-
šom meste, či dostatočne vyváža-
jú odpad, či dostatočne odhŕňajú 
komunikácie počas sneženia, či 
dostatočne opravujú výtlky, a tak 
ďalej.

Možno by bolo dobre, keby takí-
to kritici začali sami od seba. Ako 
som ja zveľadil svoje okolie obyt-
ného domu? Akou mierou som 
ja prispel k tomu, aby naše mesto 
bolo krajšie? Keď som prerábal byt, 
všetko nepotrebné som vynosil 
k  smetiakom a  potme. No a  čo, 
veď sa niekto o to postará, vyhodil 
som aj staré fotelky a gauč, no a čo. 
A som aj fajčiar, stále zahadzujem 
po chodníkoch a  do trávnikov 
ohorky z cigariet, no a čo, veď si 
ma nikto nevšíma. Aj krabičku 
z cigariet, fuk ho rovno do živého 
plota. No a čo! Aj zrkadlo, čo som 
minule vyhodil, sa potom rozbilo 
a črepiny lietali až na cestu, kadiaľ 
chodia autá, no a čo.

Táto moja úvaha a  postrehy 
z okolia smerujú k triedeniu od-
padu. Triedime bežný komunálny 
odpad, plastové fľaše, papier, bio-
-odpad. Pribudli aj hnedé nádo-
by na použitý olej z domácností. 
Myslíte, že úspešne? Ale kdeže. 
Robí nám veľký problém dodržať 
aspoň základne pravidlá a neničiť, 
čo iný urobí.

Veľká vďaka patrí Technickým 
službám nášho mesta, keď zriadili 
takéto kontajnery. Ale, asi nie pre 
dosť kultúrnych ľudí. A ruku na 
srdce, všetky gazdinky, kde vylie-
vate z hrncov použitý olej? Do vý-
levky drezu v kuchyni. Dôsledok? 
Zanesené potrubia a boj v čističke 
odpadových vôd.

Veď keď si uvedomíme, koľko 
sa kúpi oleja v obchodoch, všetok 
sa neskonzumuje, vzniká odpad. 
Takže, milé gazdinky, dávajte od-
padový olej do plastovej fľaše a po-
tom do hnedého kontajneru. Už aj 
preto, že dokážete tým, že vám nie 
je ľahostajné naše životné prostre-
die, a aj pre svoje presvedčenie, že 
ste urobili dobre.

A  kto hádže iný odpad do 
týchto hnedých nádob? No čo 
k  tomu dodať, necit, nekultúra, 
ľahostajnosť, alebo zloba? Ako to 
nazvať? Technické služby sú trpez-
livé, ale čakajú aj našu spoluprácu, 
keď to dokážeme, bude po kritike.

J. T.

Upozornenie pre vodičov 
a ostatných účastníkov 

cestnej premávky 
Aj súčasné poveternostné podmien-
ky a teda prevažne suché a bezproblé-
movo zjazdné cesty v Trenčianskom 
kraji môžu nepriaznivo vplývať na 
vývoj dopravnej nehodovosti. Vodiči 
motorových vozidiel jazdia po su-
chých cestách podstatne rýchlejšie 
ako po zasnežených, namrznutých 
cestách a netypicky pre toto ročné 
obdobie sa po cestách pohybuje veľa 
cyklistov a chodcov. S cieľom zvý-
šenia bezpečnosti cestnej premáv-
ky Krajský dopravný inšpektorát 
v Trenčíne upozorňuje:

Chodcov:
• za zníženej viditeľnosti majte pri 

chôdzi po krajnici alebo po okraji 
vozovky na sebe viditeľne umiest-
nené reflexné prvky alebo obleče-
ný reflexný bezpečnostný odev,

• pred vstupom na vozovku sa pre-
svedčte, či tak môžete urobiť bez 
nebezpečenstva. To platí na prie-
chode pre chodcov i mimo neho,

• nevstupujte na vozovku, a to ani 
pri použití priechodu pre chod-
cov, ak vzhľadom na rýchlosť pri-
chádzajúcich vozidiel nemôžete 
bezpečne prejsť,

• používajte chodníky,
• tam, kde chodník nie je alebo kde 

je neschodný, choďte po ľavej 
krajnici, aby ste videli protiidúce 
motorové vozidlo,

• vyvarujte sa chodeniu po ceste 
príp. v jej blízkosti pod vplyvom 
alkoholu.

Vodičov motorových vozidiel: 
• plne sa venujte vedeniu vozidla 

a sledujte situáciu v cestnej 
premávke,

• jazdite takou rýchlosťou, aby ste 
boli schopní zastaviť vozidlom 
na vzdialenosť, na ktorú máte 
rozhľad,

• ste povinní dať prednosť chodco-
vi, ktorý vstúpil na vozovku a pre-
chádza cez priechod pre chodcov, 
pritom ho nesmiete ohroziť, 

• venujte zvýšenú pozornosť najmä 
priechodom pre chodcov pri ško-
lách, autobusových zastávkach, 
obchodných centrách, 

• počas jazdy za zníženej viditeľ-
nosti venujte zvýšenú pozornosť 
pravej strane vozovky, z dôvodu 
najpravdepodobnejšieho výskytu 
chodcov,

• dodržiavajte dostatočný boč-
ný odstup od chodcov pri ich 
obchádzaní,

• počítajte s nepozornosťou a ne-
disciplinovanosťou chodcov,

• dávajte pozor v čase keď za zní-
ženej viditeľnosti ide oproti Vám 
motorové vozidlo,  pretože mô-
žete ľahko prehliadnuť chodca. 

S cieľom predchádzania dopravným nehodám, pri ktorých zohrá-
va svoju úlohu alkohol, upozorňujeme touto cestou vodičov, že vždy 
pokiaľ budú zastavení hliadkou polície budú podrobení okrem iné-
ho i kontrole na dodržiavanie zákazu vedenia vozidla pod vplyvom 
alkoholu.

Elena Antalová, hovorkyňa KR PZ v Trenčíne

Nové infoterminály v regióne
Kopaničiarsky región – miestna 
akčná skupina pripravuje na jar pre 
návštevníkov regiónu, ale aj miest-
nych obyvateľov novinku. V rámci 
projektu „Podpora a  propagácia 
atraktivít cestovného ruchu slo-
vensko-moravského pomedzia“, 
ktorý bol vytvorený v  spoluprá-
ci s  miestnou akčnou skupinou 
Východní Slovácko sa im podarilo 
získať finančné prostriedky na in-
štaláciu siedmich informačných 
terminálov v  Kopaničiarskom re-
gióne. Umiestnené budú v mestách 
Myjava, Stará Turá, Brezová pod 
Bradlom a v obci Podkylava. V mes-
te Stará Turá sa bude jeden terminál 
nachádzať na budove Mestskej špor-
tovej haly na Ul. Športovej a druhý 
na Námestí slobody. Ich umiestne-
nie je naplánované na jar tohto roka. 

Informačný terminál bude interak-
tívny a bude obsahovať rôznorodé 
informácie o regióne. Dozviete sa 
tu najdôležitejšie informácie o zau-
jímavostiach regiónu, o podujatiach, 
ktoré sa v ňom konajú, turisti si tu 
nájdu zoznam ubytovacích i stravo-
vacích zariadení, ktoré môžu navští-
viť. Súčasťou projektu sú i aktivity 
spojené s naplnením informačných 
terminálov dostupnými propagač-
nými aktivitami a novými informá-
ciami o regióne. 

Terminály bude možné umiest-
niť vďaka nenávratnému finančné-
mu príspevku v  rámci Programu 
cezhraničnej spolupráce Slovenská 
republika – Česká republika 
2007-2013. 

Lívia Boorová.
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Pomohli sme prežiť krajšie Vianoce...
Túžbou každého z nás je prežiť 
Vianoce v kruhu svojej rodiny 
pri bohatom stole naplnenom 
množstvom vianočných jedál 
a pochúťok. Nie každému sa 
podarí túto ideálnu predstavu 
zrealizovať. Medzi nami žije 
viacero seniorov, ktorí trávia 
Vianoce osamotení, ale i ro-
dín, ktoré musia veľmi hospo-
dárne uvažovať nad každým 
nákupom, aby ho uniesol ich 
rodinný rozpočet. Náš projekt 
„Urobme si štedrejšie Viano-
ce“ bol zameraný predovšet-
kým pre túto skupinu ľudí.

Po minuloročnom veľmi po-
zitívnom ohlase sa opätovne 
spojili predstavitelia Nadácie 
ŽIVOT, veriaci z ECAV 
a Rímskokatolíckej cirkvi, aby 
spoločnými silami pripravili 
podmienky na krajšie prežitie 
vianočných sviatkov osamo-
teným starším ľuďom a rodi-
nám v ťažkej finančnej situácii. 
Počas soboty 21.12.2013 bolo 
navštívených 72 osôb, ktorí 
boli obdarovaní chutnou ka-
pustnicou, ovocím a domácimi 
sladkými pečivami, typickými 
pre Vianoce. Vinšovníci boli 
prijatí s radosťou a potešením. 
Možno radosť z prineseného 

darčeka nebola taká veľká, 
akou bola radosť z toho, že 
niekto si spomenul práve na 
nich a chce ich potešiť svojim 
vinšom a napomôcť im, aby aj 
ich Vianoce boli trocha radost-
nejšie a bohatšie o príjemnú 
chvíľu, ktorú prežili pri náv-
števe vinšovníkov. 

Vážime si a úprimne ďaku-
jeme všetkým dobrovoľníkom, 
ktorí sa aktívne zapojili do náš-
ho projektu. Nájsť si čas v pred-
vianočnom zhone a venovať ho 
pomoci a podpore iným ľuďom 
je  chvályhodné. Bolo to množ-
stvo domácich pečív, ktoré na-
piekli ženy z Rímskokatolíckej 
cirkvi, mladší i starší vinšov-
níci predovšetkým z ECAV 
i Rímskokatolíckej cirkvi a po-
ďakovanie patrí tiež správnej 
rade Nadácie ŽIVOT, ktorá za-
bezpečila kapustnicu a ovocie.

Mottom celého podujatia 
bola spolupatričnosť, pomoc 
a láska, ktoré pomohli prežiť 
krajšie a bohatšie Vianoce všet-
kým – tým, ktorí boli obdaro-
vaní aj tým, ktorí obdarovali. 

Ďakujeme za prežitú radosť 
z pekného podujatia.

Júlia Bublavá za Nadáciu ŽIVOT 
Daniela Stuchlá za ECAV 

Jarmila Lužná za 
Rímskokatolícku cirkev

Obvodné  kolo olympiády 
v anglickom jazyku

Dňa 15.01.2014 sa v Základnej 
škole na Hurbanovej ulici 
v Starej Turej ozývala angličtina 
viac ako po iné dni. Prebiehalo 
u nás obvodné kolo olympiády 
v anglickom jazyku. Zúčastnilo 
sa ho 22 žiakov z 13 škôl z okresu 
Nové Mesto nad Váhom. Súťažili 
v dvoch kategóriách. V kategórii 
1 A žiaci  5. - 7. ročníka a v ka-
tegórii 1 B žiaci 8. a 9. ročníka.

V písomnej časti sú vždy 
úlohy zamerané na gramatiku, 
slovnú zásobu, čítanie a počú-
vanie s porozumením. Úlohy 
boli veľmi náročné, ale žiaci 
sa s nimi statočne popasovali. 
V ústnej časti, ktorá je pre žia-
kov aj učiteľov zaujímavejšia, sa 
naplno prejavia ich vedomosti 
a zručnosti z jazyka. Pre porotu 
bolo potešením vypočuť si rôzne 
verzie jedného príbehu a taktiež 
veľmi ocenili nápaditosť  a fan-
táziu žiakov.

Po ťažkom niekoľko hodi-
novom boji sme mohli vyhlásiť 
víťazov jednotlivých kôl:

V kategórii 1A sa na 1. mies-
te umiestnil Ondrej Vereš zo ZŠ 
s MŠ Nová Bošáca, na 2. mieste 
Samuel Panák zo ZŠ Tematínska 
Nové Mesto nad Váhom a na 3. 

mieste Veronika Chovancová 
zo Spojenej školy sv. Jozefa 
v Novom Meste nad Váhom.

V kategórii 1B 1. miesto 
získal žiak 8. ročníka Jaroslav 
Šopík zo ZŠ Hurbanova ul. Stará 
Turá, 2.  miesto Jana Vlčková 
z Gymnázia M. R. Štefánika 
v Novom Meste nad Váhom 
a 3. miesto Petra Kováčiková zo 
ZŠ na Ul. kpt. Nálepku v Novom 
Meste nad Váhom.
Umiestnení na 1. miestach po-
stupujú na krajské kolo, ktoré 
bude o mesiac v Dubnici nad 
Váhom.

Sme radi, že napriek nároč-
ným úlohám na olympiáde, žia-
ci majú stále chuť prísť a zmerať 
si svoje vedomosti s rovesníkmi 
z iných škôl. Veľmi dobre chápu, 
že v dnešnej globálnej Európe sú 
cudzie jazyky viac ako potreb-
né a že nám otvárajú bránu do 
sveta. Taktiež veríme, že v bu-
dúcnosti sa do olympiády zapojí 
ešte viac škôl.

Blahoželáme všetkým víťa-
zom, ale aj všetkým účastníkom 
a veríme, že víťazi budú dobre 
reprezentovať náš okres na kraj-
skom kole.

Mgr. Anna Haverová, ZŠ Stará Turá  
za organizátora olympiády

Č A S
Čas, keď bilancuješ skutky 

minulé,
dávaš do súladu

vpravo dobré, vľavo zlé.

Na ľudskú slabosť,
beznádej,

čo prihodí sa denne,
šťastie, smútok i radosť,

všetko prijať vieme.

Len v nemoci ide pomaly,
pozeráš na tancujúcu

ruku hodiniek,
za sklom vidíš plávajúce

oblaky,
hľadíš na dážď, či vločky snehu.

Čas vie byť aj milosrdný,
zabúda na sklamania,
tú bolesť preukrutnú,
nadobúdaš poznanie,

radosť z nového prebudenia...

J. Trúsiková

Autoškola PROGRES v Starej Turej
Autoškola Progres pôsobí 
v Starej Turej už viac ako päť 
rokov. Pri tejto príležitosti sme 
vyžrebovali  z absolventov au-
toškoly, ktorí navštevovali našu 
autoškolu v roku 2013 hodnot-
nú cenu –Tablet. Jej výhercom 
sa stal Adam Balák. Víťazovi 
gratulujeme. Ďalšie žrebovanie 
o hodnotnú cenu z radov ab-
solventov autoškoly Stará Turá 
sa uskutoční v mesiaci decem-
ber r. 2014. 

V autoškole Progres sa 
snažíme pripraviť budúcich 
vodičov všetkých skupín vodič-
ského oprávnenia po odbornej, 
ale hlavne aj po ľudskej stránke. 
Na cestách nestačí len ovládať 
vozidlo a poznať predpisy, naj-
dôležitejšie je chovať sa ohľa-
duplne a snažiť sa porozumieť 

ostatným účastníkom cestnej 
premávky. Radi pomôžeme 
odbornými radami, u nás mô-
žete absolvovať kondičné jazdy 
i školenia pre profesionálnych 
vodičov  a získať kartu KKV 
pre skupiny „C“ a „D“.

V budúcnosti chceme vy-
budovať v Starej Turej doprav-
né ihrisko a rozšíriť dopravnú 

výchovu na školách, a tým zvý-
šiť  bezpečnosť detí na cestách.

V závere Vám ďakujeme za 
priazeň. Želáme veľa  šťastných 
kilometrov a všetko najlep-
šie v roku 2014. Tešíme sa na 
stretnutie s Vami v autoškole 
Progres.

Ján Durec, AŠ Progres
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Futbalisti bilancovali rok 2013
Dňa 13. decembra 2013 sa konala 
výročná členská schôdza Mestského 
futbalového klubu v Starej Turej. 
Zúčastnili sa jej aktívni funkcio-
nári klubu, hráči, ako i futbaloví 
priaznivci, aby si vypočuli infor-
mácie o aktuálnej situácii v klube. 
Prezident klubu PharmDr. Leopold 
Barszcz sa vo svojej správe veno-
val celkovému hodnoteniu roka 
2013 s poukázaním na oblasti ďal-
šieho rozvoja. Najväčšími výzvami 
pre klub zostávajú 2 oblasti, a to 
jeho finančná stabilita so snahou 
o opakované oslovenie sponzorov 
pre podporu činnosti a najmä vyš-
šia aktivizácia náborov mladých 
hráčov do prípravky, resp. žiac-
keho mužstva. Správu o situácii 
a dianí v jednotlivých mužstvách 
predniesol Ing. Ján Hodermarský, 

viceprezident klubu. V nej vyzdvi-
hol účinkovanie dorastu a „A“ muž-
stva v jesennej časti, ale kritickým 
pohľadom sa zameral aj na oblasti, 
kde nedošlo k naplneniu našich oča-
kávaní. Po tejto časti prebehla voľba 
staronových členov vedenia klubu, 
ktorí boli potvrdení vo funkciách 
aj pre rok 2014. Jedinou výnimkou 
bol Ing. J. Hodermarský, ktorý už 
v predstihu avizoval svoje rozhod-
nutie a dobrovoľne sa vzdal svojho 
pôsobenia v klube. Za jeho dlhoroč-
né pôsobenie v štruktúrach klubu 
a jeho angažovanosť pre rozvoj fut-
balu v Starej Turej mu bola odovzda-
ná ďakovná plaketa ako prejav úcty 
a vďaky. Účastníci prijali uznesenie, 
v ktorom schválili rozpočet na rok 
2014, zvolili členov revíznej ko-
misie a odsúhlasili výšku ročného 

členského poplatku (60 € pre prí-
pravku, 90 € pre žiakov a dorasten-
cov). V konštruktívnej diskusii na 
záver odznelo niekoľko zaujímavých 

postrehov a komentárov medzi 
účastníkmi schôdze.

Vedenie MFK

Hlavnou úlohou žiakov MFK Stará Turá je ich stabilizácia
Naši žiaci hrali posledný ročník III. 
ligu ako dvojičky. Z dôvodu pretr-
vávajúceho nedostatku  futbalis-
tov muselo vedenie klubu urobiť 
opatrenie a žiakov sme prihlásili 
do majstrovstiev oblasti. Veľkým 
problémom nášho klubu je tiež ma-
sívny prestup hráčov na Myjavu, do 
Senice, Trenčína a Nového Mesta 
n/V, kde sú lepšie podmienky a hrá 
sa vyššia súťaž.  Výkonný výbor klu-
bu urobil aj v tomto mužstve zmeny, 
keď poveril trénovaním Ľubomíra 
Minarecha.  Na prípravu  mal len 
týždeň, pričom došlo k zlúčeniu 
mladších a starších žiakov. Účasť na 
tréningoch bola nízka, čo sa ukázalo 
aj v úvodných kolách.  Vedenie klu-
bu urobilo chybu v tom, že tréner 
nemal vedúceho mužstva, ktorý má 
povinnosti hlavne počas majstrov-
ských zápasov. Po 5. kole som sa 

na základe rozhodnutia výkonné-
ho výboru zapojil do prípravy, kde 
som mal preveriť situáciu v muž-
stve, a dôvod neúspešných zápasov. 
Nastoliť disciplínu a herný systém 
v tomto mladom kolektíve nie je, 
a nebude jednoduché.  Chlapci pre-
hrali 6 zápasov po sebe a bolo nutné 
prijať ďalšie opatrenia.  Výkonný vý-
bor odvolal z funkcie trénera a po-
veril sekretára klubu Mgr. Miroslava 
Krča na dočasné vedenie mužstva 
do konca jesennej časti.  Bolo po-
trebné zvolať aj stretnutie s rodič-
mi, ktorí boli oboznámení s chodom 
klubu a mali pomôcť trénerovi 
v oblasti absolvovania tréningo-
vých jednotiek. Mužstvo sa doplnilo 
o vedúceho mužstva Antona Kolára, 
ktorý svoje povinnosti zvládol bez 
problémov a podľa možnosti sa zú-
častňoval aj tréningového procesu. 

Hra postupne naberala lepšiu tvár 
a zápasy boli vyrovnanejšie. Najlepší 
výkon podali žiaci v Opatovej, kto-
rú porazili vonku 0:8 a ukázali, že 
futbal vedia hrať. Skvalitnil sa tré-
ningový proces, čo bolo vidieť na 
zlepšenej hre až do konca súťaže. 
Počas nej prišli do mužstva aj noví 
hráči, Ján Dlhý a Radúz Dzureň. 
V 15-tich zápasoch počas jesene do-
siahli žiaci 3 výhry, 11 prehier a  je-
den zápas skončil nerozhodne.  Po 
jeseni sú na 12. mieste s 10 bodmi. 

Najlepším strelcom sa stal  so 6 gól-
mi Michal Jedinák. Najlepším hrá-
čom z hľadiska hry a tiež prístupu 
bol Ondrej Michalisko, ktorý zod-
povedne pristupoval ku všetkým 
tréningom a nechýbal ani na jed-
nom zápase.  Pokiaľ bude takýto 
prístup u všetkých hráčov, po dobrej 
zimnej príprave sa mužstvo určite 
posunie o nejakú priečku vyššie. 

Ing. Ján Hodermarský

Tabuľka žiakov po jesennej časti ročníka 2013/14
Z V R P Skóre Body

1 Horná Súča 15 15 0 0 85:7 45

2 Trenčianska Turná 15 13 0 2 101:13 39

3 AS Trenčín 15 12 0 3 144:12 36

4 Záblatie 15 11 1 3 49:19 34

5 Dolná Súča 15 11 0 4 65:31 33

6 Bobot 15 9 2 4 58:15 29

7 Bošáca 15 8 3 4 34:48 27

8 Soblahov 15 7 1 7 40:43 22

9 Krajné 15 7 0 8 44:40 21

10 Selec 15 5 1 9 33:72 16

11 Trenčianske Stankovce 15 3 5 7 17:47 14

12 Stará Turá 15 3 1 11 23:69 10

13 Horné Srnie 15 3 1 11 26:73 10

14 ZDŽ Podolie-Očkov 15 3 0 12 21:95 9

15 Opatová nad Váhom 15 2 0 13 10:79 6

16 Drietoma 15 0 1 14 11:98 1

Foto: V. Solovič

Horný rad zľava: Mgr. Miroslav Krč – tréner, Simon Robek, Dominik Klement, 
Jakub Kolár, Radúz Dzureň, Tomáš Dzuro, Ondrej Michalisko, Peter Tomeček, 
Ing. Ján Hodermarský - viceprezident klubu Dolný rad zľava: Ján Durec, 
Timotej Masár, Michal Pisca, Adam Tanglmayer, Fabián Nemec, Patrik 
Počarovský Vpredu: Marián Klimáček Na fotografii chýbajú: Anton Kolár - vedúci 
mužstva, Ján Dlhý, Adam Švrčič, Matej Izakovič, Andrej Otrubný, Michal Jedinák
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10. ročník Mikulášskeho 
volejbalového turnaja v Starej Turej

Základná škola v spolupráci 
s Autočiernik, s. r. o., Stará Turá, 
usporiadali dňa 14.12.2013, jubi-
lejný – 10. ročník Mikulášskeho 
volejbalového turnaja zmiešaných 
družstiev v Starej Turej, ktorý mal 
veľmi dobrú úroveň.

Jeho poradie:  1. Kopaničiar 
ZŠ Čachtice a Uherský  Brod, 2. ZŠ 
Stará Turá – Mikuláši, 3. ZŠ Podolie 
– Pomalé blesky, 4. Erikovci – Nové 
Mesto nad Váhom, 5. ZŠ Tematínska  
- Gabikini Nové Mesto nad Váhom.

Všetci hráči si s chuťou zahra-
li. Chutila im i výborná kapustnica 
a iné dobroty. Hráči sa navzájom 
mali i o čom porozprávať, pospo-
mínať na uvedené ročníky, zvlášť tí, 

ktorí ich všetky odohrali.
Hoci domáce družstvo ZŠ Stará 

Turá, ktoré reprezentovali: Riško 
Potfaj, Tomáš Hlísta, Juraj Valach, 
Milan Hučko, Miška Žilíková, Elena 
Čierniková, Jozef Čiernik, neobhá-
jilo vlaňajšie prvé miesto, patrí mu 
uznanie i za 2. miesto, ktoré už cel-
kovo získalo 9 krát.

Poďakovanie za opäť vydarený 
turnaj patrí vedeniu ZŠ, sponzo-
rom, všetkým hráčom, Michalovi 
a Lukášovi Čiernikovcom za pekné 
fotografie a diplomy i ostatným, kto-
rí sa na ňom podieľali. Zvlášť Mgr. 
Elene Čiernikovej, ktorá i teraz bola 
dušou uvedeného turnaja.

Text a foto: Viliam Solovič

Prehľad výsledkov MKK Stará Turá
Staroturianski kolkári a kolkárky 
si môžu povedať, že ročník 2013/ 
2014 začal veľmi vydarene, vý-
sledky všetkých štyroch ligových 
tímov i jednotlivcov hovoria sami 
za seba, veď si pozrime stručný 
prehľad ligových tabuliek. Všetky 
naše tímy sú buď na medailových 
priečkach, alebo v tesnom závese.

„A“ mužstvu sa v 1. kolkárskej 
lige konečne darí a v tejto sezóne 
im patrí po jesennej časti 5. miesto, 
pričom na tretiu priečku im chýba 
jediný bod. Po miernom hernom 
útlme z predchádzajúcich dvoch 
rokov konečne návrat na pozície, 
ktoré Starej Turej zaslúžene patria. 
Ešte lepšie je na tom druholigový 
„B“ tím, ktorý po jesennej časti 
s 22 bodmi tabuľku 2. ligy západ 
vedie, pričom má ešte dvojbodový 
náskok pred druhým ZKK Nové 
Mesto n. V. V tretej lige nás zastu-
puje „C“ tím, ktorý je v polovici sú-
ťaže s 12 bodmi na druhom mieste. 
Dorastenecké družstvo taktiež 
vstúpi do jarnej časti z druhej 
priečky. Výborným výsledkom 
je aj najlepšie umiestnenie nášho 
hráča Martina Dolnáka v tabuľ-
ke priemerov dorasteneckej ligy, 
ktorú suverénne vedie s prieme-
rom 572,90. Do finálových bojov 

o Majstra SR k tímu prichádza 
aj posila, Marcel Ivančík z tímu 
Rakovíc. 

Na prelome starého a nového 
roka sa uskutočnili aj Majstrovstvá 
MKK Stará Turá, kde hráči a hráč-
ky bojovali okrem titulu Majster/
ka klubu aj o postupové miestenky 
na Majstrovstvá kraja. V kategó-
rii mužov zvíťazil spomedzi 16 
účastníkov Marek Mikulec výko-
nom 561 zvalených kolov. Druhé 
miesto vybojoval Branislav Bies 
(550), tretí skončil Peter Nemček 
st. (540). V spoločnej kategórii 
dorastencov a dorasteniek nena-
šiel premožiteľa Martin Dolnák 
a najlepším výkonom celých maj-
strovstiev 573 zvíťazil. Na dru-
hom mieste skončil Ivan Galbavý 
s výkonom 494 a tretiu priečku 
vybojovala Ivana Janigová (485). 
V kategórii žien dovŕšila zlatý 
hetrik Lenka Gordíková, ktorá sa 
stala Majsterkou klubu tretíkrát 
po sebe, tentoraz s výkonom 504, 
druhá skončila Zdenka Stejskalová 
(470) a tretia Anna Medňanská 
(469). Všetkým umiestneným gra-
tulujeme a prajeme veľa úspechov 
na Majstrovstvách kraja, prípadne 
aj Majstrovstvách SR. 

MKK Stará Turá

Vianočný strelecký pretek 
žiakov streleckého krúžku  

Dňa 19.12.2013 sa v telocvični 
ZŠ Stará Turá poriadal strelecký 
pretek žiakov streleckého krúžku 
a členov ŠSK v Starej Turej v stre-
leckom súboji jednotlivcov.

V kategórii starších žiakov sa 
na prvom mieste umiestnil žiak 
David Chudík a odniesol si na 
pamiatku diplom a pekný pohár.

V kategórii mladších žiakov 
exceloval najmladší žiak nášho 
krúžku David Kučera, ktorý sa 
stal zároveň absolútnym víťa-
zom a získal pohár predsedu ŠSK 

v Starej Turej.
Táto súťaž bola aj rozlúčkou 

a poslednou súťažou v tomto ka-
lendárnom roku. Vybraným žia-
kom boli odovzdané preukazy 
členov Slovenského streleckého 
zväzu.

Zároveň boli všetci žiaci po-
učení o bezpečnom zaobchádza-
ní so zábavnou pyrotechnikov 
a s prianím prežitia krásnych 
Vianoc, Silvestra a stretnutia 
v Novom roku 2014.

Tréner Peter Milata Prehľad domácich zápasov 
stolnotenisového klubu: 

3. liga ‑ STK Stará Turá "A":
22.2.2014 10:00 h Keraming-Kubran Trenčín B
  15:00 h STK Malé Chlievany
8.3.2014 10:00 h STK Nové Mesto n/V B
5.4.2014 10:00 h ObSK UNIMAT Lazany
  15:00 h ObSK UNIMAT Lazany B
5. liga ‑ STK Stará Turá "B":
16.2.2014 10:00 h Keraming-Kubran Trenčín D
2.3.2014 10:00 h STK Nové Mesto n/V D
23.3.2014 10:00 h OSTK Omšenie

Zápasy sa odohrajú v stolnotenisovej hale v športovej hale na štadióne.
STK Stará Turá

Spoločné foto staroturianskeho družstva

Cenné trofeje a diplomy družstvám odovzdali na snímke Mgr. 
Elena Čierniková, spolu s manželom Jozefom Čiernikom
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Podujatia v roku 2014 v meste Stará Turá
P.č. Názov Organizátor Termín Miesto konania

1. Karneval wushu detí Wushu centrum 31.1. Telocvičňa ZUŠ
2. Majstrovstvá detí ZŠ v Pinball 2014 CVČ 3.2. CVČ
3. Beseda s MUDr. Igorom Bukovským MC Žabka 5.2. MC Žabka
4. Ples mernej techniky Sensus Slovensko, a. s. 7.2. Hotel Lipa
5. Kopaničiarsky ples DKJ 8.2. KD Papraď
6. Spoločenský večer v SOŠ (ples) SOŠ Stará Turá 8.2. Jedáleň SOŠ

7. Tvorivé dielne v MC Žabka MC Žabka 12.2., 26.2, 11.3., 26.3., 
9.4., 23.4., 7.5., 21.5. MC Žabka

8. Valentínska diskotéka pre deti ZŠ CVČ 13.2. CVČ
9. Turnaj v nohejbale  Mesto, ZŠ 15.2. Telocvičňa na Hurbanovej ul.

10. Majstrovstvá detí ZŠ 2014 (šípky, kolky, 
človeče, scrabble, puzzle) CVČ 17.‑ 21.2. CVČ

11. Kung Fu deti – juniorská súťaž wushu Wushu centrum 22.2. Telocvičňa ZUŠ
12. Výstava paličkovanej čipky DKJ 8. – 16.3. DK Javorina
13. Burza dets. oblečenia a potrieb pre deti JAR/LETO MC Žabka 12. – 20.3. MC Žabka
14. Majstrovstvá Slovenska vo wushu Wushu centrum 22.3. Telocvičňa ZŠ Hurbanova
15. Oslava 3. narodenín v karnevalových maskách MC Žabka 1.4. MC Žabka
16. Národný turnaj vo wushu Wushu centrum 5.4. Telocvičňa ZŠ Hurbanova
17. Výročie oslobodenia mesta Mesto, ZO SZPB 8.4. Cintorín
18. Vítanie Jari, veľkonočný trh DKJ , ZUŠ, CVČ 11.4. Námestie slobody
19. Burza kníh DKJ 11.4. DK Javorina
20. Turnaj v stolnom futbale O veľkonočné vajíčko CVČ 17.4. CVČ
21. Turnaj v šípkach O veľkonočného zajaca CVČ 17.4. CVČ
22. Deň Zeme CVČ 22.4. CVČ
23. Oslava 20. výročia Wushu centra Stará Turá Wushu centrum 26.4. Telocvičňa bývalej priemyslovky

24. Stavanie mája DK Javorina, mesto 
Stará Turá 30.4. Námestie slobody

25. Rybárske preteky detí MO SRZ 4.5. VN Dubník II.
26. Fotenie ku dňu matiek MC Žabka 6.5. MC Žabka
27. Ukončenie II. svetovej vojny  Mesto, ZO SZPB 6.5. Námestie slobody
28. Muškárske preteky Dubnícka mucha MO SRZ 8.5. VN Dubník I.
29. Deň matiek  DKJ, MŠ, ZŠ, ZUŠ 11.5. DK Javorina
30. Podjavorinská päťdesiatka KST 11.5. Stará Turá a okolie 
31. Tradičné hlavné rybárske preteky MO SRZ 11.5. VN Dubník I.
32. Detské predstavenie ‑ Fíha Tralala MC Žabka 15.5. MC Žabka

33. MDD – Športový deň Detský parlament 
mesta St. Turá 30.5. Areál štadióna

34. Deťom pre radosť – Námestie slobody, deťom k MDD CVČ 30.5. Námestie slobody
35. Cesta rozprávkovým lesom DKJ, ZŠ 1.6. VN Dubník I.
36. Rodinný piknik MC Žabka 1.6. MC Žabka
37. Podjavorinské ľahkoatletické hry CVČ, ZŠ 6.6. Areál štadióna
38. Staroturiansky jarmok Mesto Stará Turá 13.6.‑ 14.6. Centrum mesta
39. Hasičská súťaž o pohár riaditeľa Lesoturu      DHZ Topolecká, Lesotur 28.6. Topolecká
40. Skúšky technickej vyspelosti wushu ‑ páskovanie Wushu centrum 28.6. Telocvičňa bývalej priemyslovky
41. Hasičská súťaž o pohár primátora mesta DHZ Drg. Dolina, Mesto 5.7. Areál v Drgoňovej doline
42. Prázdninová činnosť v ČVC       CVČ 18.7. CVČ
43. Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Javorine Obce a mestá SR,ČR 27.7. Veľká Javorina
44. Staroturanský šprint triatlon, 28. ročník KST ST 9.8. Dubník I.
45. Remeslá našich predkov‑ trh                          DKJ, Mesto 8.8 Námestie slobody
46. Mestské oslavy 70. výr. SNP Mesto, ZO SZPB 22.8. Nárcie
47. Oblastné oslavy výročia SNP na vrchu Roh TSK, ObÚ N. M., ObV  SZPB koniec augusta Vrch ROH
48. Dni otvorených dverí v CVČ CVČ 28.8. CVČ
49. Nábor nových členov do wushu centra Wushu centrum Celý september Telocvičňa bývalej priemyslovky
50. Cyklo preteky na Veľkú Javorinu, 27. ročník KST ST 6.9. Veľká Javorina

51. Pamätníkmi Bielych Karpát‑ 19. ročník KST ST, DO Fénix, 
mesto, ZO SZPB 11.10. Od MsÚ

52. Yachter Cup MO SRZ 11.10. VN DUbník II.
53. Preteky v love pstruhov MO SRZ 18.10. VN Dubník II.
54. Kopaničársky jarmek DKJ, mesto 24.10. DKJ
55. Preteky v love kapra MO SRZ 25.10. VN Dubník II.
56. Spomienka na vznik ČSR PV slávností na Javorine Podľ. pozv. (október) Veľká Javorina
57. Pamiatka zosnulých Mesto, cirkevné zbory 30. 10.  Dom smútku
58. Vítanie Zimy DKJ 4. 12. Námestie slobody
59. Benefičný koncert Nadácia Život, školy, DKJ 7. 12. DKJ
60. Vianočný trh DKJ, Mesto 13.12. Námestie slobody
61. Štefanský výstup na Veľkú Javorinu KST 26. 12.  Veľká Javorina
62. Silvestrovský výstup na Veľkú  Javorinu PV Javorina 31. 12. Veľká Javorina
63. Vítame rok 2015 Mesto Stará Turá 31. 12. Námestie slobody
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