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Diabolský šansón
4. apríl, 19.00 h, DK Javorina

Burza kníh a časopisov
11. apríl, DK Javorina

Muzikál Môj pastier
27. apríl, 18.00 h, 
DK Javorina

Duo Yamaha
28. apríl, 15.30 h, 
18.00 h, DK Javorina

Stavanie mája
30. apríl, 17.00 h, 
Námestie slobody

M
C 
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Narodeninová oslava 
v MC Žabka, 1. apríl

Beseda s detskou 
psychologickou, 15. apríl

Kurz prvej pomoci
29. apríl

Futb. zápas A muži 
Stará Turá – Lazany
13. apríl, 15.30 h, štadión

Oslava 20. výročia 
Wushu centra St. Turá
26. apríl, telocvičňa 
býv. priemyslovky

CV
Č Turnaj v stolnom futbale, 17. apríl

Turnaj v šípkach, 17. apríl
Deň Zeme, 22. apríl

Výročie oslobodenia mesta
8. apríl, 16.00 h, cintorín, 
pri hroboch rumunských vojakov

Národná transfúzna služba 
SR organizuje odber krvi
7. apríl 2014 od 8.00 do 10.00 hod. 
v Dome kultúry Javorina Stará Turá.
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Vítanie jari spojené s veľkonočným trhom
11. apríl 2014 Námestie slobody

Podporme naše deti 
a tých, ktorí to potrebujú!
Každý z nás je rád keď je obdarovaný, 
keď si naňho niekto spomenie. Ale ove-
ľa príjemnejší pocit je obdarovať iného 
alebo pomôcť niekomu keď to potrebu-
je. Nemusí to byť iba počas vianočných 
sviatkov. Teraz môžeme pomôcť všetci 
a nebude nás to stáť nič navyše. Prispej-
me svojim podielom našim deťom a tým, 
ktorí sú na našu pomoc odkázaní. Roz-
hodnite o použití  podielu z vašich daní, 
ktoré ste odviedli za rok 2013.

Naša  staroturianska Nadácia ŽIVOT 
podporuje formou programu malých ko-
munitných grantov užitočné  aktivity detí  
a mládeže v našom meste, rôzne športové 
kluby. Sme radi, že ste pochopili zmysel 
a opodstatnenie činnosti nadácie a za vašu 
podporu vám úprimne ďakujeme.

Tento spôsob získavania prostriedkov je 
zásadným príjmom nadácie. Ak ste ochotní 
i v tomto roku prispieť na rozvoj nezisko-
vých činností v našom meste v oblasti špor-
tu, kultúry, školstva, životného prostredia či 
iných humanitných oblastí a prispieť k zlep-

šovaniu  kvality 
života, prosí-
me vás, aby ste 
vypísaním vy-
hlásenia o pou-
kázaní podielu 
zaplatenej dane 
z príjmov fyzic-
kých osôb, či 
daňového pri-
znania (u práv-
nických osôb) 
prispeli práve 
na tieto zámery.

Vyhlásenie 
o  poukázaní 2% si môžete stiahnuť na: 
http://www.staratura.sk/nadacia-zivot/

Veríme, že využijete túto možnosť pou-
kázania finančných prostriedkov na  aktivity, 
ktoré pripravujeme pre naše deti a mládež. 
Budeme radi, ak odporučíte našu nadáciu 
i svojim rodinným príslušníkom, kolegom 
v práci, známym a podnikateľom. Ďakujeme.

Ing. Iveta Petrovičová, správca nadácie

Údaje o prijímateľovi:

Názov: Nadácia ŽIVOT
Sídlo:  Nám. Dr. Schweitzera 

194 
916 01 Stará Turá

IČO: 35630337
Právna forma: nadácia

Č.Ú.:	 1151264753/0200
IBAN:	 SK79	0200	0000	0011	5126	4753
BIC:	 SUBASKBX

Vo vnútri čísla
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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

na odpredaj nehnuteľnosti
Mesto Stará Turá ponúka v obchodnej verej-
nej súťaži na odpredaj nehnuteľnosti, 
ktoré sa nachádzajú na Ul. Gen. M. R. 
Štefánika 363/46, Stará Turá. Jedná sa 
o nebytový priestor –garáž, ktorý je súčasťou 
bytového domu súp. č. 363 a je vo vlastníctve 
mesta Stará Turá v podiele 1/1. Predmetom 
obchodnej verejnej súťaže je aj spoluvlastníc-
ky podiel na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu vo veľkosti 2200/133472. 
Opísané nehnuteľnosti sú evidované na lis-
te vlastníctva č. 3462. Súčasťou predaja je aj 
spoluvlastnícky podiel z pozemku parc. č. 548 
- zast. plochy o výmere 634 m2 vo veľkosti 
2200/133472. Pozemok parc. č. 548 je evido-
vaný na liste vlastníctva č. 4855. 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 osobných údajov a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov, 

• 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,

• 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 ad-
resou záujemcu a označením „Garáž na Ul. 
Gen. M. R. Štefánika 363 – NEOTVÁRAŤ“ 
na adresu: Mestský úrad, majetkové oddelenie, 
Ul. SNP č. 1/2, 916 01 Stará Turá. Posledný deň 
doručenia návrhov je 4.4.2014 o 12.00 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

Z rokovania mestského zastupiteľstva
Dňa 20. februára 2014 sa uskutočnilo XXXIV. za-
sadnutie MsZ, ktoré otvoril o 15.00 hod. primátor 
mesta Ing. Ján Kišš.

V rámci rokovania o majetkových 
záležitostiach MsZ schválilo:
a) návrh:
• verejnej obchodnej súťaže na odpredaj nehnu-

teľnosti nachádzajúcej sa na Ul. Gen. M. R. 
Štefánika 363,

• Dodatku č. 11 k Nájomnej zmluve zo dňa 1. 
januára 2007 uzatvorenej medzi Mestom Stará 
Turá a spoločnosťou LESOTUR, s. r. o., Stará 
Turá,

• zmluvy  o užívaní uznaného Poľovného revíru 
Stará Turá – Mestské lesy uzatvorenej medzi 
mestom Stará Turá a Poľovníckym združením 
Les Stará Turá,

• na ukončenie zmluvy o výpožičke uzatvorenej 
medzi mestom Stará Turá a TECHNOTURom 
Stará Turá zo dňa 1.1.2007, 

• na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov 
pod PZ v Drgoňovej Doline medzi mestom 
a Oľgou Hriňovou,

• na majetkovoprávne vysporiadanie pozem-
kov nachádzajúcich sa pod skládkou TKO 
Palčekové medzi mestom a  vlastníkmi Ing. 
Vladimírom Komorechom, CSc., Miroslavom 
Halíkom a Dušanom Holecom, 

• výšky nájomného v  bytovom dome na ul. 
Hlubockého č. 676/1,

• výberovej komisie pre verejnú obchodnú sú-
ťaž  na predaj „Samoobslužný bufet na pláži 
súp. č. 1044“;

b) žiadosť:
• Aleny Valentovej, bytom Stará Turá o odpredaj 

pozemku;
c) zámer
• odpredaja časti pozemku Lýdii Benovej, bytom 

Stará Turá.

Neboli schválené nasledovné žiadosti:
• Róberta Sadloňa, bytom Stará Turá o odkúpe-

nie časti pozemku,
• ICS Systems, s. r. o., Mýtna 558/10, Stará Turá 

o rozšírenie vstupného priestoru do areálu bý-
valých DJ na Ul. Mýtnej,

• spoločnosti Západoslovenská distribučná,  a. 
s., Bratislava o položenie káblov na pozem-
koch mesta a postavenie transformačnej sta-
nice v prospech Západoslovenskej distribučnej, 
a. s., Bratislava.

Nebol schválený návrh výstavby obecných nájom-
ných bytov v stavbe „Bytový dom – Stará Turá“ 
(bytový dom 11 b. j.) od spoločnosti STINEX, 
s. r. o., Nové Mesto nad Váhom s následnou kú-
pou mestom. Pri prerokovávaní tohto materiálu 
vznikla obšírna rozprava poslancov, v ktorej väčšina 
poslancov vyslovila nespokojnosť so situovaním 
bytového domu na Ulici Hlubockého za Domom 
štátnej správy.

Ďalej poslanci vzali na vedomie:
•  Informáciu o aktuálnom hospodárení mesta,
•  Správu audítora k hospodáreniu mesta za ob-

dobie roku 2012,
•  Aktualizáciu pohľadávok a záväzkov m. p. o. 

Dom kultúry Javorina a m. p. o. Technické služ-
by k 31.12.2013,

•  Správu o činnosti MsP Stará Turá za rok 2013,
•  Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontro-

lórky mesta za rok 2013,

•  Správu z kontrol vykonaných od XXXIII. za-
sadnutia MsZ Stará Turá,

•  Vyhodnotenie plnenia úloh hlavnej kontrolór-
ky mesta za rok 2013.

Na vedomie s pripomienkou k spôsobu vy-
máhania vzali Aktualizáciu pohľadávok a záväz-
kov mesta Stará Turá.  Schválené boli dva návrhy 
rozpočtových opatrení na zmenu programového 
rozpočtu na rok 2014 presunom prostriedkov v cel-
kovej výške 1700 € v rámci schváleného rozpočtu.

V  ďalšej časti rokovania poslanecký zbor 
schválil VZN č. 1/2014 –Nar. O organizovaní 
verejných športových podujatí na území mesta 
Stará Turá. Toto všeobecne záväzné nariadenie  
upravuje oznamovaciu povinnosť pri organizo-
vaní verejného športového podujatia  konané-
ho v športovom zariadení na území mesta Stará 
Turá, na ktorom sa predpokladá účasť menej ako 
300 účastníkov a nejde o rizikové podujatie či 
podujatie s osobitným režimom. Osobitne upra-
vuje rozsah oznamovacej povinnosti pre športové 
kluby, združenia a centrum voľného času so síd-
lom v meste Stará Turá.

Schválený bol návrh na zrušenie Všeobecne 
záväzného nariadenia Mesta Stará Turá č. 5/2007 
Nar. O dezinsekcii a deratizácii na území mesta 
Stará Turá.

Na základe zákona č. 126/2006 o verejnom 
zdravotníctve a následne zák. č. 355/2007 Z. z. 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
v znení neskorších predpisov je uložené obci plniť 
opatrenia na predchádzanie ochoreniam, ktoré 
nariadi úrad verejného zdravotníctva alebo regi-
onálny úrad verejného zdravotníctva. V zmysle 
tohto zákona deratizáciu už nariaďuje úrad ve-
rejného zdravotníctva a nie obec. Zákonom č. 
355/2007 Z. z. obce teda stratili oprávnenie re-
gulovať vzťahy na úseku deratizácie Všeobecne 
záväzným nariadením.

Mestské zastupiteľstvo 
prerokovalo a schválilo:
• návrh úloh pre priznanie odmeny hlavnej kon-

trolórke  na rok 2014,
• vyhodnotenie plnenia stanovených úloh a plat 

primátora mesta,
• návrh na vytvorenie volebných obvodov a ur-

čení počtu poslancov vo voľbách do orgánov 
samosprávy obcí vo volebnom období rokov 
2014 – 2018 a návrh na určenie rozsahu výkonu 
funkcie primátora na celé funkčné obdobie,

• návrh kandidáta na voľbu  prísediaceho 
Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom na 
volebné obdobie rokov 2014 - 2017  -  pána 
Martina Ozimého,

• návrh na schválenie dotácií športovým klu-
bom mesta na 2. časť sezóny 2013/2014, a to 
nasledovne:
Mestský futbalový klub 7 823,20 €
Wu-shu centrum Stará Turá 2 696,40 € 
Mestský kolkársky klub 1 180,20 €
Združenie tenistov Oskoruša S. Turá 247,80 €
Stolnotenisový klub Stará Turá 1 250,00 €

V záverečnej časti boli prijaté 
poslanecké návrhy:
• Janky Trúsikovej na schválenie novej členky ko-

misie ZPOZ Ing. arch. Alexandry Klimekovej 
a preverenie stavu zvukovej aparatúry v dome 
smútku.

pokračovanie na str. 11
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VYČISTIME SI BYTY A SVOJE OKOLIE – 5. apríla 2014 
JARNÁ KAMPAŇ ZA KRAJŠIE MESTO

Dovoľujeme si Vás požiadať a vyzvať k pomoci pri jarnom čistení mesta 
v dňoch 31. marca až 11. apríla 2014. Pracovníci technických služieb budú 
hrabať trávniky a čistiť verejné priestranstvá, avšak nie je v našich silách, 
aby sme stihli vyhrabať aj trávniky prislúchajúce k činžiaku. Nenáročnou 
prácou prispejete ku krajšiemu vzhľadu okolia prislúchajúceho k Vášmu 
činžiaku, rodinnému domu, obchodu... V prípade, že si zorganizujete bri-
gádu v rámci vášho domu, venujte pozornosť čistote trávnika, športoviska, 
chodníka pri Vašom dome.

Mimoriadny odvoz smetí a odpadu po čistení  Vám poskytnú Technické 
Služby, tel.č. 032/776 32 15, 032/776 32 59. Vopred ďakujeme za pocho-
penie a prejavený vzťah k svojmu mestu. V prípade, že budete odpad z hra-
bania dávať na kôpky, umiestnite ich čo najviditeľnejšie, aby sa nestalo, že 
zostanú nepovšimnuté.

1.  ZBER VEĽKOROZMERNÉHO ODPADU 
pre rodinné domy a priľahlé časti 31. 3 – 11. 4 2014

V týchto dňoch budú Technické služby rozmiestňovať na území mesta veľko-
rozmerné kontajnery. ČO PATRÍ DO VEĽKOOBJEMOVÉHO KONTAJNERA: 
starý nábytok – postele, sedačky, kreslá, skrine, stolíky, stoličky (najlepšie 
demontované, aby zaberali čo najmenej miesta v kontajneri), matrace, 
dvere, koberce, drevené laty, police, kuchynské linky a iné. Je zakázané 
ukladať do týchto kontajnerov, ako aj mimo nich nebezpečný 
odpad (farby, rádiá, televízory, batérie, neónové trubice, žiarov-
ky a žiarivky, oleje), biologický odpad (tráva, konáre, lístie). Dňa 
11. apríla (piatok) sa budú dni jarnej čistoty končiť a kontajnery sa budú 
zo stanovíšť sťahovať. Po uplynutí vyhláseného termínu zberu veľkoroz-
merného odpadu je zakázané ďalšie ukladanie odpadu na miesta, kde 
boli umiestnené veľkorozmerné kontajnery. Takéto ukladanie odpadu bude 
považované za vytváranie čiernych skládok a bude postihované ako po-
rušenie VZN o odpadoch a zákona o odpadoch. Ak nestihnete v tomto 
termíne využiť zber veľkorozmerného, biologického alebo nebezpečné-
ho odpadu, môžete tento odpad vynášať celoročne do Zberného dvora. 
Adresa a prevádzkové hodiny Zberného dvora:
Holubyho 21 (bývalá tehelňa)
PO – PIA: 0700 – 1330, STREDA: 0700 – 1700, SOBOTA: 0800 – 1200

Rozmiestnenie kontajnerov počas dní jarnej čistoty 
od 31. marca do 11. apríla 2014:
Trávniky – pri bývalom obchode, Súš – pri autobusovom otoči, 
Topolecká – pri bývalom Kultúrnom dome, Papraď – pri odbočke na 
Podlipovec, Durcova dolina – pri zástavke, Drgoňova dolina – oproti 
požiarnemu cvičisku, Černochov vrch – na autobusovom otoči, St. Turá 
– Kujanovec, St. Turá – Drahy, St. Turá – Sídlisko nad Chiranou, 
St. Turá – Chrásnatá, St. Turá – Dom Kultúry
V prípade naplnenia kontajnera alebo iných nejasností prosím kontak-
tujte 0905 254 350, 032/776 32 15.

2.  JESENNÝ ZBER BIOODPADU PRE RODINNÉ DOMY  
 31. 3 – 11. 4 2014

V týchto dňoch môžete vykladať biologický odpad pred Váš dom. Dbajte 
na to, aby biologický odpad bol vytriedený. Konáre ukladajte samostatne 
a skrátené. Drobnejší biologický odpad ukladajte do vriec. Zmiešaný 
biologický odpad sa nebude odvážať!!!

3.  ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU = ZBAVME SA 
NEBEZPEČNÉHO ODPADU BEZPEČNE 5. apríla 2014

Technické služby organizujú tento jarný zber, kde budú mať všetci občania 
možnosť  bezplatne sa zbaviť napr. starých televízorov, práčok, mraz-
ničiek, počítačov, autobatérií, chladničiek, olejov, žiariviek a pod. Takýto 
odpad sa nesmie zmiešavať s domovým odpadom.
Podmienky tohto zberu:
•  Odpad s obsahom škodlivín bude odoberaný len od občanov mesta 

a osád a nie od podnikateľských a iných organizácií. Tieto si musia uzav-
rieť vlastné zmluvy s odberateľom, ktorý má na túto činnosť autorizáciu.

•  Odpad je potrebné priniesť len v deň a hodinu zberu, nie je ho možné 
nikde uskladňovať.

•  Pri preberaní odpadov bude prítomný zástupca TECHNICKÝCH SLUŽIEB, 
ktorý vylúči nevhodné odpady.

•  Zoznam vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodli-
vín: televízory, práčky, chladničky, mrazničky, umývačky riadu, počítače, 
fény, monitory, vysávače, rádia, telefóny, rýchlovarné kanvice, šporáky, 
batérie, akumulátory a iné...

Dátum a čas zberu odpadov s obsahom škodlivín: 6.4.2013
Stará Turá 09.00 – 13.00  parkovisko za DK Javorina
Trávniky 09.30 – 09.50  pri obchode
Súš 10.00 – 10.20  pri autobusovom otoči
Topolecká 10.40 – 11.00  pri bývalom KD
Koštialova dol. 11.10 – 11.20  pri dome p.Černáka
Papraď 11.30 – 11.50  pri obchode, pri pož. zbrojnici
Durcova dolina 12.00 – 12.15 pri zastávke
Drgoňova dolina 12.20 – 12.40 oproti požiarnemu cvičisku
Černochov vrch 12.45 – 13.00 pri autobusovom otoči

Využite teda tento zber v čo možno najhojnejšom počte! Upozornite i svo-
jich blízkych, susedov, priateľov, ktorí možno ešte nevedia o tejto možnosti! 
Zbavte sa všetkých prebytočných a zdraviu škodlivých odpadov! V nemalej 
miere tak prispejete k zlepšovaniu životného prostredia. Nakoniec už len 
vďaka všetkým občanom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinia o čistej-
šie, krajšie a teda príjemnejšie prostredie v našom mestečku a pri našich 
domoch. Nasledujúci zber bude znovu na jeseň a termín včas oznámime.

TSST, p. Koštial

Uznesenie číslo 35 – XXXIV/2014
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí konanom dňa 

20. 2. 2014 prerokovalo návrh na vytvorenie volebných obvodov a ur-

čení počtu poslancov vo voľbách do orgánov samosprávy obcí vo vo-

lebnom období rokov 2014 – 2018 a návrh na určenie rozsahu výkonu 

funkcie primátora na celé funkčné obdobie a tento:

s c h v a ľ u j e

1)  tri obvody v meste Stará Turá 

1. Stará Turá 

2. Černochov vrch + Papraď 

3. Topolecká + Súš

a

určuje celkový počet poslancov na celé funkčné obdobie na 

13 poslancov:  - z toho vo volebnom obvode č. 1- 11 poslancov 

- vo volebnom obvode č. 2 - 1 poslanec 

- vo volebnom obvode č. 3 - 1 poslanec

2)  určuje vykonávanie funkcie primátora na plný úväzok 

v celom funkčnom období.
Správne odd. MsÚ

„Otvorená náruč“ v Podkylave
Opäť otvárame svoju náruč pre deti a mládež s ŤZP z Podjavorinského kraja 
a pozývame ich spolu s rodičmi na podujatie do Agrofarmy a Agropenziónu 
Adam v  Podkylave 17.5.2014. Ponúkame vám hipoterapiu, kanistera-
piu, relaxačné terapie, tvorivé dielne, tanec, ale i konzultácie s pracov-
níkmi ÚPSVaR  Nové Mesto n/V a sociálneho oddelenia v Starej Turej. 
Podujatie môžeme zrealizovať vďaka finančnej podpore z Nadácie ŽIVOT, 
Kopaničiarskeho regiónu – MAS a charitatívneho účtu MsÚ v Starej Turej.

Deň, ktorý spolu strávime bude určite obohatením pre nás všet-
kých. Ak máte záujem zúčastniť sa na podujatí, kontaktujte sa na tel. číslo 
0905 88 88 20. 

Júlia Bublavá



4  Staroturiansky Spravodajca 04/2014 www.staratura.sk

Výsledky 1. kola prezidentských volieb
V sobotu 15. marca sme mali možnosť voliť 
si nového prezidenta Slovenskej republiky. 
V prvom kole volieb prezident zvolený nebol, 
a tak sa k volebným urnám budeme opäť 
môcť vrátiť 29. marca 2014. Víťazom prvé-
ho kola volieb sa stal Róbert Fico s 28 % 
hlasov, druhý v poradí skončil Andrej Kiska 
s 24 % hlasov. Druhé kolo volieb ušlo tesne 
Radoslavovi Procházkovi s 21,2 % hlasov. 
Účasť voličov vo voľbách bola opäť nízka, 
k volebným urnám prišlo 43,4 % možných 
voličov. 

Volebný obvod Nové Mesto nad Váhom ne-
kopíroval úplne konečné výsledky prvého 
kola volieb po sčítaní všetkých volebných 
okrskov. Účasť vo voľbách bola v obvode 

Nové Mesto nad Váhom 45,62 %, čo je vyš-
šie číslo, ako bola celoslovenská účasť. Voľby 
tu vyhral Robert Fico s 33,8 % hlasov, druhý 
najvyšší počet hlasov – 7 968 získal Andrej 
Kiska. 

V  meste Stará Turá sme mali 7 937 
oprávnených voličov. Platný hlas však odo-
vzdalo iba 3 602 z nich a volebná účasť sa 
vyšplhala na 45,57 %, čo je takisto viac ako 
celoslovenský priemer. Robert Fico vyhral 
voľby aj v Starej Turej s takmer rovnakým 
podielom hlasov ako bol celoslovenský vý-
sledok. Druhý v poradí, Andrej Kiska, získal 
v Starej Turej viac ako 27 %, čo je viac ako 
bol celoplošný výsledok volieb. 

Lívia Boorová 
Z údajov v zápisniciach okrskových volebných 
komisií spracovala:  Mgr. Ľubica Klimáčková

Výsledky volieb v meste Stará Turá:

Kandidát
Počet platných hlasov podľa jednotlivých volebných okrskov mesta Počet plat. 

hlasov 
spolu

Podiel 
plat.hlasov 
za mesto

č.1 
MsÚ

č.2 
ZŠ

č.3 
PZ

č.4 
PreVaK

č.5 
DK 
uč.

č.6 
DK 
Kav.

č.7 
PZ 

Drg.D.

č.8 
KD 

Pap.

č.9 
PZ 

Top.

č.10 
PZ 
Súš

Robert FICO 117 119 160 171 156 146 29 66 39 27 1030 28,59
Andrej KISKA 194 146 150 135 140 140 10 35 33 15 998 27,70
Radoslav PROCHÁZKA 194 109 140 95 110 98 7 31 26 9 819 22,73
Milan KŇAŽKO 84 71 80 69 59 56 1 28 6 5 459 12,74
Helena MEZENSKÁ 16 17 16 16 15 9 3 2 2 1 97 2,69
Pavol HRUŠOVSKÝ 8 9 13 8 10 11 0 3 6 1 69 1,91
Ján JURIŠTA 6 2 11 9 2 1 1 0 0 3 35 0,97
Viliam FISCHER 7 5 3 5 7 2 0 2 0 0 31 0,86
Milan MELNÍK 4 3 1 5 3 8 0 0 0 1 25 0,69
Jozef BEHÝL 2 3 8 3 1 1 0 0 0 0 18 0,49
Ján ČARNOGURSKÝ 2 0 4 2 2 2 0 1 0 0 13 0,36
Jozef ŠIMKO 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0,11
Gyula BÁRDOS 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0,08
Stanislav MARTINČKO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,02

Počet hlasov pre všetkých kandidátov 3602

Účasť voličov 
v územnom obvode 
mesta Stará Turá:

Okrsok Počet 
voličov

Účasť
(počet 
vol.)

Účasť 
(%)

1. MsÚ St. Turá 1	475 638 43,25
2.  ZŠ 

Hurbanova 1	067 486 45,54

3. PZ  Mýtna 1	176 588 55,10
4. PreVak 1	061 524 49,38
5.  DK – učebňa 

č.82 1	014 505 49,80

6. DK - kaviareň 1	091 478 43,81
7.  PZ Drgoň.

dolina 155 52 33,54

8. KD Papraď 413 170 41,16
9. PZ Topolecká 339 112 33,03
10. PZ Súš 146 63 43,15
Celkom 7937 3617 45,57

Výsledky volieb v obvode NMnV:

Poradie kandidátov
Počet plat. 
hlasov za 

obvod
Podiel za 
obvod v %

1. Robert Fico 11 399 33,8
2. Andrej Kiska 7 968 23,7
3. Radoslav Procházka 7 354 21,8
4. Milan Kňažko 3 863 11,5
5. Helena Mezenská 1 088 3,2
6. Pavol Hrušovský 833 2,5
7. Ján Jurišta 297 0,9
8. Viliam Fischer 274 0,8
9. Jozef Behýl 197 0,6
10. Ján Čarnogurský 160 0,5
11. Milan Melník 149 0,4
12. Gyula Bárdos 32 0,1
13. Stanislav Martinčko 31 0,1
14. Jozef Šimko 31 0,1

Plenárne zasadanie podjavorinských obcí a miest 
Prípravný výbor Slávností bratstva Čechov a Slo-
vákov pozval v piatok 7. marca 2014 podjavorin-
ské obce a mestá na jeho plenárne zasadnutie. 
Prítomných zástupcov samospráv privítal v zre-
konštruovanom spoločenskom dome v Novom 
Meste nad Váhom primátor mesta a zároveň 
predseda prípravného výboru Ing. Jozef Trsten-
ský spolu so zástupkyňou primátora PhDr. Kve-
toslavou Hejbalovou a prednostom mestského 
úradu v Novom Meste nad Váhom Ing. Dušanom 
Današom. 

Predseda prípravného výboru pristúpil po uví-
taní hostí k hodnoteniu práce výboru v uply-
nulom roku. Najdôležitejším podujatím, ktoré 
organizuje výbor sú Slávnosti bratstva Čechov 
a Slovákov na Javorine. Tie sa v minulom roku 
uskutočnili v nedeľu 28. júla 2013 a po dlhšej 
dobe boli konečne horúce a bez dažďa.  Predseda 
poďakoval za podporu hejtmanom a predsedom 
Zlínskeho, Trenčianskeho a  Juhomoravského 
kraja, podpredsedom javorinského výboru Mgr. 
Krištofíkovej a Ing. Vránovi, predsedom a členom 
jednotlivých komisií a všetkým obciam a mestám, 
ktoré sa podieľali na príprave slávností. Kultúrna 
komisia opäť pripravila vyvážený program, ktorý 

zaujal návštevníkov slávností. Jediným negatí-
vom bol incident s prerušením elektrickej ener-
gie pri príhovoroch na hlavnom pódiu. Určite 
však neznížil úroveň slávností. V októbri si prí-
pravný výbor pripomenul významné výročie 
v dejinách oboch národov – 95 rokov od vyhlá-
senia Československej republiky. Výbor spoloč-
ne absolvoval spomienkovú trasu po pamätných 
miestach, ktoré s týmto výročím súvisia. Predseda 
prípravného výboru poďakoval všetkým zástup-
com obcí a miest, ktoré výbor navštívil a takisto 
všetkým, ktorí sa spomienkovej trasy zúčastnili. 
Posledným spoločným podujatím členov výboru 
bola Silvestrovská vatra na Veľkej Javorine, ktorá 
bola takisto na dobrej úrovni a zúčastnilo sa jej 
množstvo ľudí.  

Slávnosti bratstva Čechov a  Slovákov na 
Javorine sa tento rok uskutočnia v nedeľu 27. 
júla 2014. Po voľbe nového prípravného výboru 
sa budú na organizácií tohtoročných slávností 
podieľať:
• Za ČR – Boršice u  Blatnice, Dolní Němčí, 

Kunovice, Kyjov, Nivnice, Nová Lhota, Strání, 
Uherské Hradiště, Uherský Brod a Veselí nad 
Moravou

• Za SR – Bzince pod Javorinou, Brezová pod 

Bradlom, Horná Streda, Lubina, Moravské 
Lieskové, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, 
Skalica a Stará Turá. 

Odbornými garantmi programu slávností 
sú Trenčianske osvetové stredisko a Klub kul-
túry Uherské Hradiště. Na prvom tohtoročnom 
stretnutí výboru bola hlavným bodom zasad-
nutia voľba nového predsedu a podpredsedov 
prípravného výboru Slávností bratstva Čechov 
a Slovákov na Javorine pre rok 2014.

Za nového predsedu bol zvolený staros-
ta Veselí nad Moravou Ing. Miloš Kozumplík 
a  miesta podpredsedov obsadila primátorka 
Brezovej pod Bradlom Mgr. Eva Ušiaková a sta-
rosta Dolního Němčí Ing. František Hajdůch. 

Pán Kozumplík poďakoval za vykonanú prá-
cu doterajšiemu predsedovi. Ten potom predal 
novozvolenému predsedovi symbol slávností 
a pogratuloval mu k novej funkcii. 

Ďalšie stretnutie výboru je naplánova-
né na 11. apríla 2014 vo Veselí nad Moravou. 
Programom rokovania bude návrh na menova-
nie pracovných komisii, ich predsedov a členov 
a návrh na kultúrny program slávností.  

Lívia Boorová
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Správa o činnosti MsP Stará Turá za rok 2013 (2. časť)
Pre ilustráciu uvádzame aspoň niektoré 
zaujímavé prípady, ktoré počas roka 2013 
riešila MsP Stará Turá: 

§ 4.1.2013 v čase o 02.04 hod. požiadal operačný 
pracovník z HaZZ o preverenie požiaru motoro-

vého vozidla na parkovisku medzi ul. Mýtna a SNP. 
Hliadka oznam preverila a na mieste bolo zistené, že 
horí odparkované osobné motorové vozidlo BMW. 
Nakoľko bol požiar intenzívny hliadke sa nepodari-
lo odtiahnuť plastový kontajner, ktorý sa nachádzal 
v tesnej blízkosti horiaceho vozidla a celý zhorel. Asi 
o 7 min. na miesto dorazili hasiči, ktorí požiar uha-
sili. Majiteľ vozidla I. S. sa dostavil ešte počas požiaru 
k vozidlu. Nakoľko bolo podozrenie z úmyselného za-
loženia požiaru, vec riešila OO PZ Stará Turá.

§ 22.2.2013 v čase o 20.50 hod. bolo telefonicky 
oznámené, že na ubytovni došlo v jednej z izieb 

na 3. poschodí k bitke troch osôb. Hliadka na mieste 
zistila účastníkov incidentu: M. L. bytom Stará Turá 
fyzicky napadol A. L. bytom Stará Turá a T. K. bytom 
Podunajské Biskupice. Dôvodom mal byť mimoman-
želský pomer pani L. s pánom K. Vzhľadom na sku-
točnosť, že útočník M. L. je v podmienke za obdobný 
čin z minulosti, bola na miesto privolaná hliadka OO 
PZ, ktorá si prípad prevzala.

§ 12.3.2013 v čase o 21.05 hod. sa na MsP dosta-
vila T. A., ktorá oznámila, že ju pohrýzol pes, 

ktorý vyskočil zo záhrady. Pani T. šla po chodníku 
popri plote, psa si ani nevšimla, až kým ju bezdô-
vodne nepohrýzol. Poškodená bola na lekárskom 
vyšetrení v Novom Meste nad Váhom. Majiteľ psa 
predložil hliadke a poškodenej očkovací preukaz, kde 
bolo zistené, že pes absolvoval v roku 2012 povinné 
očkovania. Hliadka nahlásila psa na MsÚ, kde bude 
pes evidovaný ako nebezpečný. Majiteľ psa bol zároveň 
upozornený na lepšie zabezpečenie psa, aby k podob-
ným incidentom nedochádzalo.

§ 22.3.2013 v čase o 17.21 hod. tel. oznámil J. S., 
že na námestí pri verejnom WC sa vulgárne pod 

vplyvom alkoholu správa staršia osoba a palicou na-
páda okoloidúcich. Hliadka na mieste zistila, že na 
lavičke sedí L. K. zo Starej Turej. Bol viackrát bezvý-
sledne napomenutý, aby nenadával a neútočil palicou. 
Z toho dôvodu boli voči nemu použité donucovacie 
prostriedky, hmaty a chvaty a bol služobným vozidlom 
odvezený do miesta trvalého bydliska.

§ 29.3.2013 v čase 19.25 hod. požiadala hliadka 
OO PZ o spoluprácu pri preverení oznamu na 

t. č. 158, kde M. S. bytom Topolecká nahlásil, že doma 
na pohovke v obývačke našiel ležať jeho ženu Z. S., 
ktorá sa nehýbe a je pravdepodobne mŕtva. Obe hliad-
ky oznam spoločne preverili, na mieste sa už nachá-
dzalo vozidlo RZP (aj s lekárom), ktorý pri odchode 
z bytu konštatoval, že osoba je mŕtva cca 4 hodiny. 
Hliadka OO PZ zabezpečila byt a svedkov a hliadka 
MsP zabezpečovala okolie bytovky, nakoľko do 5 mi-
nút od nášho príchodu dorazila na miesto aj TV JOJ. 

§ 5.4.2013 v čase o 02.25 hod. bolo anonymne tele-
fonicky nahlásené, že prevádzku pekárne Matejka 

na ulici Mýtnej niekto vykráda. Oznamovateľ, ktorý 
vec nahlásil ďalej uviedol, že osoba práve vyskaku-
je z bočného okienka pekárne a uteká aj s dajakými 
predmetmi v  rukách za pekáreň, ďalej preskaku-
je cez plot a ide k areálu smerom k základnej škole 
na ulici Hurbanovej. Oznamovateľ pravdepodobne 
osobu spoznal, lebo do telefónu uviedol, že sa jedná 
o J. M. Obhliadkou miesta bolo zistené, že je vypáčené 
a otvorené bočné okienko, pod ktorým bola podsunutá 

smetná nádoba, na ktorú sa páchateľ postavil a skočil 
do prevádzky. Pri kontrole na udanej trase hliadka 
MsP našla pri firme Mokki na zemi v tráve dve 1l fľaše 
bieleho vína. Ďalej za plotom sa nachádzalo niekoľko 
kusov z rozbitej registračnej pokladnice. Zistené sku-
točnosti boli nahlásené na OO PZ. Druhá hliadka 
MsP vykonávala kontrolu priľahlých ulíc a spozoro-
vala muža, ktorý zodpovedal popisu podozrivého. 
J. M. bol zadržaný a predvedený na MsP k potrebám 
OO PZ. 

§ 29.5.2013 v čase o 00.27 hod. spozorovala pra-
covníčka MKS skupinu troch mladíkov, ktorí 

stoja pri aute na parkovisku na Štefánikovej. Jeden 
z mladíkov vytiahol z kufra dlhú zbraň a vystrelil do 
vzduchu. Následne všetci traja sadli do auta a chvíľu 
v ňom zotrvali. Potom sa vozidlo VW Golf pohybo-
valo po rôznych uliciach mesta. Boli vyrozumení prí-
slušníci OO PZ, ktorí vylustrovali vodiča. Jednalo sa 
o M. K. zo Starej Turej. Príslušníci OO PZ aj hliadka 
MsP prišli k miestu bydliska, kde bolo už vozidlo od-
parkované. Príslušníci OO PZ pána K. predviedli na 
vypočutie a hliadka MsP strážila uvedené vozidlo, 
aby sa niekto nepovolaný nepokúšal zahladiť stopy. 
Po otvorení kufra vozidla majiteľom bolo zistené, že 
sa tam nachádzal samopal vz. 58, zásobník a slepé 
náboje. Bolo zistené, že samopal má zaliatu hlaveň 
a dá sa z neho strieľať len slepými nábojmi.

§ 15.6.2013 v čase 00.58 hod. bolo telefonicky ozná-
mené, že za podnikom Tipsport je na vonkaj-

šom WC zamknutá osoba, ktorá sa snaží dostať von. 
Hliadka na mieste zistila, že personál pravdepodobne 
zamkol na toalete muža. Pán S. bol silne pod vplyvom 
alkoholu, na WC zaspal a keď sa asi po 4 hodinách 
zobudil, tak zistil, že dvere sú zamknuté. Hliadka pri-
volala na pomoc hasičov z NMnV, ktorí dvere otvorili 
a pána pustili von.

§ 20.6.2013 v  čase 02.05 hod. bolo telefonicky 
oznámené, že pred Domom kultúry horí vozidlo. 

Hliadka na mieste zistila, že vozidlo malo celú prednú 
(motorovú) časť v plameňoch. Ihneď sme telefonicky 
informovali hasičov a štátnu políciu. Nakoľko sa na 
miesto začali schádzať občania, aby si vyfotografo-
vali horiace vozidlo, hliadka zabezpečila miesto a na 
mieste sme zotrvali až do príchodu hasičov a hliadky 
OO PZ.

§ 3.7.2013 v čase 23.25 hod. bolo telefonicky ozná-
mené, že pri Odevoch leží na chodníku vyzlečený 

muž a vykrikuje. Hliadka oznam preverila, pričom 
bolo zistené, že sa jedná o S. A. bytom Stará Turá. 
Menovaný ležal povyzliekaný (pomočený) na chodní-
ku, bol silne pod vplyvom alkoholu a nevedel sa sám 
postaviť a navyše vykrikoval. Nemal žiadne viditeľné 
zranenia. Hliadka mu pomohla vstať a nakoľko býval 
neďaleko, bol odprevadený do miesta bydliska, kde si 
ho prevzala manželka. 

§ 3.8.2013 v čase 04.50 hod. sa na MsP dostavil 
plačúci občan Rakúska bytom Viedeň, ktorý 

hliadke tvrdil, že bol s kamarátom v erotickom saló-
ne na Hrašnom, kde ich pri odchode prepadli mafiáni, 
donútili ho zaplatiť 150 € a následne jeho kamaráta 
niekam na silu odviezli a jeho vyhodili z auta na Starej 
Turej. Hliadka MsP ihneď telefonicky privolala hliad-
ku OO PZ, ktorá si celú vec prevzala na doriešenie.

§ 7. 9.2013 v čase o 23.50 hod. požiadala hliadka 
OO PZ o súčinnosť na ul. SNP v byte u rodiny 

Š, kde údajne M. Š. bodla veľkým nožom manžela do 
hrude. Po príchode na miesto hliadka zistila, že Milan 
Š. leží na chodbe celý od krvi a lekár z RZP mu zašíval 
bodnú ranu na hrudi. Manželka Marianna Š. mala 

reznú ranu na ruke a matka Milana Š. mala reznú 
ranu pod okom. V byte sa tiež nachádzalo 3 ročné 
dieťa. Byt bol celý zdemolovaný a steny a podlahy od 
krvi. Všetky tri zranené osoby boli priebežne ošetrené 
a následne odvezené do nemocnice na odbornejšie 
vyšetrenia. Následne hliadka OO PZ byt uzamkla.

§ 23.9.2013 v čase od 08.00 hod. do 12.30 hod. bola 
vykonaná súčinnosť s hliadkou OO PZ pri zadr-

žaní vozidla aj s dvojčlennou posádkou na Husitskej 
ceste. Na vozidle bola vykonaná obhliadka z dôvodu 
podozrenia na prítomnosť zbraní a drog.

§ 9.10.2013 v čase od 19.30 hod do 00.25 hod. sa 
príslušník MsP zúčastnil ako nezúčastnená oso-

ba spolupráce s prac. kriminálnej polície pri zákroku 
v garáži na ul. Holubyho. Na uvedenom mieste boli 
zadržané tri osoby, podozrivé z prechovávania omam-
ných látok. Následne sa zúčastnil pri prehliadke dvoch 
motorových vozidiel a domovej prehliadke jednej zo 
zadržaných osôb.

§ 12.10.2013 v čase o 02.45 hod. požiadala hliadka 
OO PZ o preverenie oznamu, že v hoteli Lipa 

(na svadbe) došlo k incidentu. Hliadka na mieste zis-
tila, že starému otcovi nevesty sa nepáčila moderná 
hudobná produkcia /chcel počúvať ľudovú hudbu/, 
tak fyzicky napadol dcéru a následne sa vyhrážal, že 
napadne svadobného DJ. Hliadke sa podarila starého 
otca upokojiť a rodina ho následne odviezla domov.

§ 18.11.2013 v čase o 01.28 hod. bol na MsP pri-
jatý telefonický oznam, že na ulici Družstevnej 

prebieha v prenajatom byte hlasitá hádka a pravdepo-
dobne aj fyzická potýčka. Oznam bol preverený, v byte 
sa nachádzala H. V. bytom Topolecká. Menovaná sa 
hádala s M. K. Tohto aj fyzicky napadla, pričom mu 
spôsobila poranenie na čele a krku a násilím ho dr-
žala v byte. Hliadka upozornila pani V. na nevhod-
nosť svojho správania a napadnutého muža odviezla 
k rodičom.

§ 22.11.2013 v čase 23.56 hod. bolo telefonicky 
oznámené, že v záhradkárskej osade pravdepo-

dobne horí chata. Na mieste bolo zistené, že naozaj 
horí chatka, hliadka MsP v čase 23.57 privolala ha-
sičov z NMnV. Hliadka na mieste zotrvala až do prí-
chodu hasičov, zabezpečila miesto, zaistila odpojenie 
horiacej chatky od el. energie a zabezpečila otvorenie 
vstupnej brány, aby sa mohli hasiči dostať k horiacej 
chatke. Šetrením bolo zistené, že chatka patrí rodine 
S. zo Starej Turej.

§ 26.12.2013 v čase 04.45 hod. bolo telefonicky 
oznámené, že na ul. Družstevnej sa hádajú muž 

so ženou, pričom žena nepríčetne vrieska a svojim 
správaním „pobudili skoro celú ulicu“. Hliadka oznam 
preverila, na mieste sme zistili, že sa jedná o ženu 
K. Z. bytom Dolný Kubín a muža K. J. bytom Veľké 
Rovné. Ďalej hliadka MsP zistila, že obaja popíjali 
vo Wrestling bare pričom mal pán K. fyzicky napad-
núť svoju priateľku pani K. Podľa jej tvrdení ju muž 
viackrát udrel do hlavy a brucha, potom ju údajne 
zhodil na zem, kde ju mal kopnúť aj do brucha (kto-
ré má aj bez toho veľmi citlivé a bolestivé, nakoľko 
v pondelok 23.12.2013 podstúpila potrat). Nakoľko sa 
žena sťažovala na silné bolesti hlavy, chrbtice a bru-
cha, hliadka MsP privolala RZP a pre podozrenie zo 
spáchania trestného činu, hliadka MsP privolala na 
miesto aj hliadku OO PZ. Hliadka MsP zotrvala na 
mieste až do príchodu RZP, ktoré previezlo pani K. 
do nemocnice a hliadka OO PZ si následne celú vec 
prevzala na doriešenie.

Ing. Ľubomír Málek, náčelník MsP
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3. narodeniny 
materského centra Žabka

Veselý džavot sa rozlieha široko-
-ďaleko, keď vtom zazvoní zvon-
ček a banda malých žabičiek sa 
rozbehne ku dverám s  indián-
skym pokrikom: „Jáááá, jáááá!“ 
Práve prichádzajúceho návštev-
níka víta celá delegácia. Inokedy 
sa malé žabky maximálne sústre-
dia na svoje nové diela, hodné 
ocenenia Pabla Picassa. Z času 
na čas sa menia na kuchárov, 
pretekárov, predavačov či rušňo-
vodičov vlaku. Keď sa v ponde-
lok zahlási „Kolo, kolo mlynské,“ 
je to jasný znak toho, že sa ide 
tancovať, spievať a rozprávať rôz-
ne detské riekanky a pesničky. 
Veru veselo je u nás. Prvé gene-
rácie „žabiek“ už budú predško-
lákmi a my si vždy s príchodom 
malinkého bábätka do herničky 

povzdychneme: „Ach, ako to 
hrozne rýchlo letí...“

Tento rok Žabka oslavu-
je už tretie narodeniny. Za 
ten čas, čo materské centrum 
funguje, sa tu už vystriedalo 
množstvo detičiek a nás stále 
teší vymýšľať pre ne a ich ro-
dičov nové a nové programy, 
tvorenie a odborné prednášky.  

V roku 2013 MC Žabka na-
vštívilo 913 detí  s rodičmi počas 
179 dní. Veríme, že narastajúci 
trend bude pokračovať :-) Tento 
rok sme sa pripojili k veľkej ro-
dine -  do Únie materských cen-
tier Slovenska. Pripravujeme 
veľa nových akcii, prednášky, 
cvičenia, predstavenia pre deti, 
burzy, tvorenie...  Žabka je tu pre 
všetkých!

Heslo „…krajší svet pre naše 
deti...“ sa nám zatiaľ darí napĺ-
ňať, a preto sa chceme aj tou-
to cestou poďakovať všetkým, 
ktorí nás podporujú, najmä 

mestskému zastupiteľstvu za 
poskytnutie dotácie, prispieva-
teľom 2% z daní, sponzorom, ale 
aj všetkým, ktorí k nám zavítajú. 

Vaše Žabky ♥

Spoločensko fašiangový ples Usilovných včielok 
v MŠ na Komenského ulici v Starej Turej

Fašiangový čas detí v MŠ na Komenského 
ulici v Starej Turej sme v 1. triede Usilov-
ných včielok obohatili okrem karnevalového 
týždňa ďalšou formou zážitkového učenia,  
spoločenským plesom, ktorý sme uskutočni-
li v popoludňajších hodinách 26. februára 
2014.

Deti a  ich rodičia mali možnosť prežiť atmo-
sféru plesu so všetkými náležitosťami, ktoré 
k tomu patria s predpokladom dať deťom mož-
nosť vytvoriť si predstavu slávnosti tohto dru-
hu. Charakteristickým znakom našej práce sú 
zážitkové aktivity. Zastávame teóriu, že učenie 
sa vlastnými skúsenosťami už v  predprimár-
nom vzdelávaní prináša veľký efekt a stopu do 
vedomostí detí, ktoré zároveň absorbujú oveľa 
viac informácií a podnetov s trvalými kladnými 
skúsenosťami.

Pre deti a ich rodičov sme na plese pripravi-
li bohatý kultúrny program, v ktorom vystúpili 
pedagógovia zo ZUŠ Stará Turá, predstavili sa 
koncertom vážnej hudby s hrou na priečnej flaute 
p. uč. Ing. arch. Alexandra Klimeková, na flaute 
p. uč. Martin Brkal a na gitare p. uč. Peter Burica, 
čím umožnili všetkým prítomným pekný kultúr-
ny zážitok, za čo im patrí poďakovanie.

Ďalej vystúpili naše Usilovné včielky, dievčatá 
i chlapci s tancom Strašidelná a Čokoláda, taktiež  
v módnej prehliadke, kde predviedli svoje spolo-
čenské šaty, účesy a make up.

O úpravu vlasov dievčat sa s veľkou profe-
sionalitou postarala p. uč. Renatka Hučková, 
o  jemnú kozmetickú úpravu pre dievčenský 
plesový pocit profesionálna kozmetička p. Petra 
Uváčiková Kaňová. O profesionálne zdokumen-
tovanie celého fašiangového plesu sa postaral fo-
tograf p. Aleš Tomis.

Nezabudli sme ani na rodičov našich detí, 
ktorí vzali ples naozaj vážne a prišli nastrojení 

v úžasných plesových róbach. Pripravili sme pre 
nich súťaže, tance a zábavné aktivity umožňujúce 
opäť sa dostať do veselého detského sveta k svojim 
ratolestiam. Odmenou im boli radostne svietiace 
očká detí, zvonivý smiech rozliehajúci sa po celej 
budove MŠ a obrovský potlesk potvrdzujúci, že 
naše úsilie sa vyplatilo a nebolo márne.

Počas celého plesového popoludnia nechý-
balo ani pohostenie zabezpečené rodičmi. O pro-
fesionálnu obsluhu a úpravu stolov sa postarali 
študenti hotelovej akadémie zo Starej Turej.

Prekvapením večera bol krátky ďakovný 
príhovor a kvetinový dar od rodičov p. Andreja  
Oravca a p. Andrejky  Porubanovej. Ďakujeme.

Posledným osviežením fašiangového plesu 
bolo losovanie bohatej tomboly zabezpečenej 
štedrými sponzormi.
Naše veľké ďakujem patrí: firme Pereg Modra, fir-
me Marius Pedersen Trenčín, p. Mgr. A. Amerovej 
lekáreň Dr. Max Stará Turá, p. S. Ligovej Sisi Dekor 
Stará Turá,  p. J. Kučerákovi firma Werchem Nové 

Mesto nad Váhom, p. P. Ježíkovi firma DRIBO 
a firma GEMINI Stará Turá, firme BOVE pro-
fighters Stará Turá, p. A. Maronovi  firma 
YADROBIKE Stará Turá, firme PPA CONTROL 
Bratislava, firme EMM International Bratislava, 
firme Vitana Slovensko, p. J. Breštenskému cukrá-
reň Ritmo Stará Turá, p. A. Drnákovej predaj vína 
Stará Turá, p. Z. Kováčikovej a ostatným sponzo-
rom, ktorí si neželali byť menovaní.

Ďalej si našu vďaku zaslúžia p. Aleš Tomis, 
p.  Petra Uváčiková Kaňová, p. uč. Renatka 
Hučková, p. uč. Miladka Potfajová, p. zástup. 
Blanka Kucharovicová, p. školník MŠ Paľko 
Pánik, p. kuchárka Anička Gajdošová a p. upra-
tovačka Emília Knapková.

Naša posledná vďaka patrí všetkým zúčast-
neným, ktorí prispeli k  slávnostnej atmosfére 
a skvelej zábave fašiangového plesu.

Učiteľky MŠ: Erika Mlynárová, 
Mgr. Adriana Bunová

Občianske inzeráty
• Predám záhradu v  Starej Turej za štadiónom s  veľkou 

pivnicou. Cena dohodou. Kontakt: 776 3128, 0907 717 523
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Z Centra voľného času Stará Turá
Čo sme zažili od polovice februára 
do polovice marca 2014?
• V utorok 4. 3. sa uskutočnil Turnaj v šípkach 

rodičov s deťmi. 501 si zahralo 10 účastníkov 
– 5 rodinných tímov.

• Vo štvrtok 6. 3. sa v CVČ zišlo 20 detí a vyskú-
šali si neobvyklú výtvarnú techniku – podmaľ-
bu na sklo. Ich výrobky boli prekrásne.

• Pri príležitosti Svetového dňa poézie sme zor-
ganizovali literárnu súťaž Básničky versus ra-
povačky na tému Školský život, kde deti mohli 
vyjadriť svoje pozitívne i negatívne pocity. 

• V rámci výukových programov sme sa v mesia-
ci marec venovali predškolákom (Netradičná 
telesná výchova, Deň vody) a  družinárom 
(Dopravná výchova).

Niektoré z plánovaných aktivít sa neuskutočnili 
z dôvodu nezáujmu – Cvičenie pre seniorov alebo 
beseda Výchovné štýly v rodine.

Čo pripravujeme na apríl 2014?
• V  pondelok 7. 4. si pripomenieme Svetový 

deň zdravia ponukou pohybových aktivít. 
Pozývame záujemcov na:
>  hodinu aerobiku s bodystyling o 15.00 hod. 

- CVČ zadný vchod
>  hodinu stepaerobiku o  18.00 hod. - CVČ 

zadný vchod
Cvičenie je grátis. Treba si zobrať vhodné oble-
čenie a obuv na cvičenie (prezutie je povinné) 
a pitie.

• Vo štvrtok 10. 4. o 15.00 hod. si deti (ZŠ) môžu 
prísť skúsiť vyrobiť stromček šťastia. Materiál 
zabezpečuje CVČ. 

• Vo štvrtok 17. 4. vyplníme deťom (ZŠ) veľko-
nočné prázdniny i dopoludňajšími aktivitami:
>  turnaj v stolnom futbale O veľkonočné va-

jíčko – zač. 9.30 hod.
>  turnaj v šípkach O veľkonočného zajaca - 

zač. 11.00 hod.
>  Veľkonočné brnkanie – stretnutie detí 

a mládežníkov, ktorí v súčasnosti navštevujú 
alebo niekedy navštevovali záujmový krúžok 
Pesničky s gitarou. Cieľom stretnutia je za-
hrať si a zaspievať pri gitare, prežiť príjemné 
poobedie s kamarátmi, pre ktorých je hudba 
a spievanie relaxom i potešením. Zač. o 14.00 
hod. Treba si priniesť gitaru a spevník. Radi 
privítame medzi sebou i tých, ktorí nehrajú 
na gitare a chceli by si len zaspievať. Texty 
pesničiek budú k dispozícii na veľkom plátne. 

Všetky akcie sú pre deti zadarmo.
Okrem spomínaných aktivít fungujú v popo-
ludňajších hodinách všetky záujmové krúžky 
podľa rozvrhu. 

• Ku Dňu Zeme pripravujeme v týždni od 21. 4. 
aktivity zamerané na ochranu prírody pre 
predškolákov.

• Po dohode s  učiteľmi ZŠ pripravujeme 
Cezpoľný beh pre žiakov 3. ročníka.

• Výukové programy podľa požiadavky škôl.

Propagácia pozitívnej výchovy detí 
- rozšírenie činnosti informačno-
poradenského centra
Od roku 2012 funguje v CVČ bezplatné infor-
mačno-poradenské centrum pre deti, mládež, 
rodičov a verejnosť s cieľom podávať informácie:
• o záujmovej činnosti a voľno-časových aktivi-

tách pre deti, mládež a iných účastníkov,
• o dobrovoľníckej práci,
• o  príprave a  metodike projektov a  žiadostí 

o granty v oblasti práce s deťmi a mládežou,
• o metodike práce s deťmi a mládežou vo voľ-

nom čase (informácie pre študentov stredných 
a vysokých škôl s pedagogickým zameraním, so 
zameraním na sociálnu prácu a animátorstvo)

• a poradenstvo v oblasti formálneho i obsaho-
vého spracovania seminárnych a záverečných 
prác zameraných na voľný čas detí a mládeže 
v rámci CVČ,

• z oblasti prevencie negatívnych sociálno-pato-
logických javov.

Túto službu využívajú najmä študenti pedago-
gických a iných spoločenských odborov a v po-
slednom čase i pedagógovia a odborní pracovníci 
v rámci kontinuálneho vzdelávania. 

Rozhodli sme sa rozšíriť a obohatiť túto čin-
nosť a poskytnúť priestor rodičom a starým rodi-
čov za účelom propagovania pozitívnej výchovy 
detí. Ponúkame vám možnosť zúčastniť sa besied 
alebo prísť na individuálne stretnutie a poroz-
právať sa o výchovných radostiach i starostiach, 
poradiť sa alebo len načerpať inšpiráciu - čo, kedy, 
ako a prečo vo výchove detí. Zo stretnutí si ne-
budete odnášať ani striktné príkazy ani „múdre 
rady“, čo máte alebo nemáte robiť. Snahou bude 
odkryť vaše rezervy a rozvinúť vaše schopnosti 
a potenciál byť tou najlepšou mamou, tým naj-
lepším ockom, babkou či dedkom, akých by si 
mohol váš syn, dcéra, vnuk alebo vnučka želať. 
Nebudeme vyhľadávať vinu, chyby, problémy a to, 
čo nefunguje (na to sú tu iní odborníci), ale zame-
riame sa na to, čo môže fungovať, na čom môžete 
so svojimi deťmi stavať.

Tento priestor pre rodičov je služba bezplat-
ná, nie je obmedzená časom, stretnutie je však 
treba dohodnúť vopred telefonicky: 0905612829 
alebo cez e-mail: cvcstaratura@gmail.com.

My sa budeme tešiť na vás a vy sa môžete tešiť 
na príjemné a pozitívne stretnutia, diskrétnosť 
a čas venovaný len vám.

Už myslíme na leto
a pripravujeme pre deti a mládež niekoľko prázd-
ninových typov na vyplnenie voľného času:
• Parlamentná noc (27. – 28 .6. 2014)

ukončenie činnosti detského parlamentu mesta 
Stará Turá s bohatým programom pre malých 
poslancov.

• Boj o prežitie (30 6. – 2. 7. 2014)
dobrodružné 3 dni a 2 noci v CVČ pre deti 
do 12 rokov, ktoré navštevovali v tomto škol-
skom roku záujmové krúžky (celý školský 

rok!). Symbolický poplatok: 1,- euro. Treba sa 
prihlásiť do 30. 5. Kapacita obmedzená, preto 
platí: „Kto prv príde, ten prv ....“

• Dni otvorených dverí (3. – 4. 7. 2014)
tradičné dni otvorených dverí budú vyplnené 
jednorazovými 1 – 2 hodinovými aktivitami 
v  dopoludňajších i  v  popoludňajších hodi-
nách. Presný rozvrh aktivít nájdete na webe 
CVČ a na plagátoch od 15. 6. Na tieto aktivi-
ty netreba deti vopred prihlasovať. Deti, ktoré 
navštevovali v školskom roku 2013/14 akýkoľ-
vek krúžok v CVČ, majú tieto aktivity zadar-
mo. Ostatní zaplatia poplatok 0,50 - 1,- euro/
aktivitu.
Upozornenie pre rodičov: Dni otvorených dve-
rí nie sú táborom, tzn. že po skončení každej 
aktivity dieťa odchádza domov!!!

• Hľadači pokladov – prímestský tábor 
pre deti od 7 (od ukončeného prvého ročníka) 
– 12 rokov. Termín: 7. – 11. 7. 2014 od 8.00 – 
16.00 hod. Miesto: CVČ Stará Turá. Poplatok: 
40,- eur/týždeň (v cene sú zahrnuté: animátor-
ské služby, 5 x teplý obed a pitný režim, pois-
tenie, materiál a pomôcky na aktivity, ceny do 
hier a súťaží, cestovné, vstupné na plaváreň). 
Program tábora je zameraný na aktívny oddych 
detí – každý deň sa deti premenia na hľadačov 
pokladov v rôznych historických obdobiach 
a budú prekonávať prekážky na cestách za po-
kladom. Prihlášky a podrobné informácie zís-
kate v CVČ Stará Turá. Prihlásiť sa treba vopred 
najneskôr do 13. 6. 2014. Kapacita tábora je 
obmedzená.

•  FANTASIA RICCA (prázdninový minikurz 
tvorivej dramatiky) 
pre záujemcov od 10 – 15 rokov. Termín: 14. 
– 18. 7. 2014, každý deň od 9.30 – 11.30 hod. 
V  cene zahrnuté: 120 minút hier a  cvičení 
denne orientovaných na rozvoj predstavivosti 
a fantázie starších detí (materiál, pomôcky). 
Program bude zameraný na osobnostný roz-
voj, ktorý spočíva v poznávaní seba samého. 
V hrách a cvičeniach budeme rozvíjať schop-
nosť uvoľnenia a sústredenia, rozvíjať schop-
nosť komunikácie, a  to prostredníctvom 
pohybu, hudby, slova i obrazu. Do minikurzu 
sa treba prihlásiť vopred, a to do 27. 6. 2014. 
Prázdninový minikurz sa otvorí pri minimál-
nom počte 10 účastníkov. 
Poplatok: 10 ,- eur/týždeň.

• Zábavný program pre deti na Tanci slnka 
(26. 7. 2014)
Tak, ako každý rok 3 hodiny zábavných hier 
a  súťaží pre deti na samostatnom pódiu na 
stretnutí motorkárov na Dubníku.

• Deň otvorených dverí (28. 8. 2014)
v posledný prázdninový deň si v CVČ môžete 
prísť pozrieť pripravené priestory na nový škol-
ský rok a zároveň získať podrobné informácie 
o krúžkovej a klubovej činnosti v školskom 
roku 2014/15.

Věra Tepličková 
riaditeľka CVČ Stará Turá
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DOM KULTÚRY JAVORINA
VÁS POZÝVA

• 4. apríla 2014 o 19.00 hod. – koncert DIABOLSKÝ ŠANSÓN. 
Spojil sa Šansónový klub Jozefa Bednárika a Cigánski diabli, aby 
spoločne vytvorili Diabolský šansón - projekt plný emócií, vášne, 
hudby, rytmu, poézie, temperamentu, ale i prekvapivého spra-
covania klasických diel do šansónu. Účinkujú:  Cigánski diabli, 
Viktor Horján, Zoro Laurinc, Marcela Molnárová, Eva Pavlíková, 
Sisa Lelkeš Sklovská. Vstupné: 15,- €.

• Výstava kníh staroturianskych autorov a literárnych 
skvostov dávnych čias – 11. apríla od 10.00 – 18.00 hod., 
14. - 18. apríla a 22. - 25. apríla od 14.00 do 18.00 hod. 
Výstava sa uskutoční v Stredisku cezhraničnej spolupráce na 
2. posch. DK Javorina.

• 11. apríla 2014 od 13.00 do 18.00 hod. – Mestská knižnica 
K. Royovej pripravuje počas Vítania jari burzu kníh a časo-
pisov. Záujemcovia o predaj kníh a časopisov si môžu záväznú 
prihlášku vyzdvihnúť na sekretariáte DK alebo v knižnici, infor-
mácie na tel. č. 032/7763360

• 28. apríla 2014 o 15.30  a 18.00 hod. – koncert DUO 
YAMAHA s ľudovou rozprávačkou Ozefou Omáčkéch (pre veľ-
ký záujem sa konajú dva koncerty). Vstupné: 5,- €.

• 16. mája 2014 o 16.00 hod. – v spolupráci s MC Žabka Stará 
Turá program pre deti FÍHA TRALALA. Vstupné: 4,- €.

• 22. mája 2014 – koncert pražskej skupiny ABBA World 
Revival, ktorá sa predstaví originálnym prevedením slávnej 
hudobnej formácie. Vystúpenie je 100% živá show-produkcia 
10-tich hudobníkov. ABBA World Revival predstavuje svetovú 
špičku tohto hudobného odboru. Vstupné: 9,- €.

ORGANIZUJE autobusové zájazdy:

• 24. mája 2014 – do Divadla Hybernia Praha na muzikál 
Antoinetta – kráľovná Francie. Príbeh Ľudovíta XVI. a jeho 
manželky Antoinetty stále láka divadelných a filmových tvorcov 
na celom svete. Poplatok: 36, 40 alebo 45,- € (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,- €.

• 3. máj 2014 – na záhradkársku a hobby výstavu 
Záhrada Věžky – jar 2014. Poplatok: 8,- €

• 18. máj  2014 – na Jízdu králů do Kunovíc. Poplatok: 5,50 €

Rezervácia vstupeniek na tel. čísle: 776 33 66, e -mail: 
dkstaratura@zoznam.sk, dkjavorina@gmail.com.

NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE

Beletria Boydová, Hilary: Štvrtky v parku • Pronská, 
Jana: Kliatba • Fulmeková, Denisa: Posledná polnoc 
v Pivonke Detektívky Gerritsenová, Tess: Čas lovcov • Čierny, 
Milan: Prípad Vendéta • Läckbergová, Camilla: Kamenár • Džuppová, 
Oľga: Surové diamanty Náučná literatúra Sucha, Marian: Kuba 
• Gálik, Ján: Myjava v obrazoch histórie • Slavíková, Vladimíra: Dívej 
se, tvoř a povídej (estetická výchova pre deti predškolského veku) • 
Kol.: Guinness world records 2014 Detská literatúra Sonnleitner, 
Marco: Záhada čierneho škorpióna • Hrčka, Marek.: Hľadaj skryté 
slovíčka • Papuga, Ján: V krajine havranov • Kaminská, Renata: 
Odvážni kamaráti Detská náučná literatúra Perice, Lincoln: 
Veľký frajer Nate znova boduje • Kahoun, Jiří: O vláčikoch • Nagyová- 
Džerengová, Petra: Klára a iglu

• V marci sme mali v knižnici viac akcií. Deti si vytvárali vlastné 
originálne záložky do knihy pre seba alebo pre radosť svojich 
blízkych. 

• V mesiaci knihy sa tradične stretávame v knižnici i s deťmi 
z materských a základných škôl zo Starej Turej. V tomto roku 
nás navštívili i deti zo ZŠ a MŠ Vaďovce. Porozprávame im 
o kráľovstve kníh. Spoznávali  leporelá, rozprávky, riekanky, 
ale aj encyklopédie.  Oni nás zase obdarili milými veršíkmi 
a básničkami, ktoré sa už naučili.

31. 3. - 6. 4. 2014 

Slovenská asociácia knižníc 
nadväzuje na predchádzajúce 
úspešné ročníky a vyhlasuje už

     

15. ročník 
Týždňa slovenských knižníc 

s mottom: 

"Knižnice pre všetkých"
Marec je mesiacom knihy a v Týždni slovenských knižníc 

ponúkame:

• bezplatné  zapožičanie  časopisov
• týždeň  bez  upomínacích  poplatkov 

(vrátenie dlhodobo požičaných kníh bez poplatkov)
• odpustenie členského poplatku

Národná transfúzna 
služba Trenčín

pozýva dobrovoľných darcov na odber krvi, ktorý 
sa uskutoční 7. apríla 2014 od 8.00 do 10.00 hod. 

v Dome kultúry Javorina Stará Turá.
Darovanie krvi je prejavom ľudskosti a malo by byť 

bežnou súčasťou nášho života. Veď nikto z nás nevie, kedy 
bude on alebo niekto z jeho blízkych krv potrebovať.
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Sú slová, ktoré ťažko prežívame, 

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

veľmi nám chýbaš v kruhu našej rodiny.

Dňa 9.3.2014 uplynulo 11 rokov, 
čo nás navždy opustil manžel, otec, 
starý otec a prastarý otec
Gustáv NEMEC z Trávnikov. Kto 
ste ho poznali, spomínajte s nami.

Smútiaca rodina

•
Milovali sme ho a on miloval nás, 

tú lásku v našich srdciach nezmení ani čas.

Dňa 25.1.2014 uplynulo 14 rokov, 
čo nás navždy opustil Emil 
BERKO. Kto ste ho poznali a mali 
radi, spomínajte s nami.

Smútiaca rodina

•
Kto v srdciach žije, nezomiera.

Dňa 7.4.2014 to už bude 14 rokov, 
kedy nás náhle navždy opustil 
manžel a otec Jozef UKROPEC.

S láskou a úctou na 
Teba spomíname.

•
Len kytičku kvetov Ti z lásky na hrob môžeme 

dať, pokojný, večný spánok vrúcne priať 
a s bolesťou v srdci na Teba spomínať.

Dňa 13.4.2014 to bude už 6 rokov, 
čo nás navždy opustil syn, brat, 
vnuk a kamarát Peter PÍPA.

S láskou a úctou spomína 
celá rodina

•
Skromný vo svojom živote, veľký vo svojej 
láske a dobrote. Ako vždy, žiarila Ti z očí 
láska, skromnosť a dobrota. Pracoval si 

do úmoru, kľud sám sebe nedoprial, srdce 
Tvoje dobré bolo, každému si blaho prial.

Dňa 17.4.2014 uplynie 5 rokov, čo 
nás navždy opustil náš drahý man-
žel, otec a starý otec Ján KUCEK.

S láskou spomína manželka, 
dcéra, vnučka Zuzka, vnuk 

Michal a ostatná rodina.

•
Dňa 4.3.2014 uplynulo 5 rokov, 
čo nás navždy opustila manželka, 
matka Mgr. Ľubica MARKOVÁ 
zo Starej Turej. Kto ste ju poznali 
a mali radi, spomínajte s nami.

Manžel Jaroslav 
a synovia Andrej a Peter.

Láska je v spomienkach, spomienka v žiali, 
navždy je od nás preč ten, ktorého sme 

radi mali. Len kytičku kvetov Ti z lásky na 
hrob môžeme dať, pokojný večný spánok 

vrúcne priať a s bolesťou spomínať.

Dňa 11.3.2014 sme si pripomenuli 
20 rokov, čo nás navždy opustil 
náš drahý otec, dedko a pradedko 
Michal UHLÍK. 

S láskou spomína dcéra Oľga, 
synovia Jaroslav, Miroslav, 

vnúčatá a pravnúčatá a ostatná rodina.

•
Cez rosu v očiach slza sa tlačí, po tvári 

nekonečne dlho páli. Len minútku s Vami, to 
mi stačí, či len okamih krátky a ospalý. Tak 

hlavu do vankúša skrývam a prosím, prosím, 
prosím, nech sa mi o Vás aspoň sníva.

Dňa 13.3.2014 si pripomíname 1. výročie keď 
nás navždy opustila naša drahá Pamtýlia 
ROZBESKÁ z Hrachovišťa. Dňa 1.4.2014 si pri-
pomíname 20. výročie od smrti nášho milovaného 
Ladislava ROZBESKÉHO z Hrachovišťa. V júni 
tohto roku si pripomenieme 10. výročie od smrti 
Dušana ROZBESKÉHO z Krajného – časť Zbehy.

S láskou spomína rodina Bunová.

•
Spi sladko, snívaj svoj večný sen, v spomienkach 

a slzách som pri Tebe každý deň. Čas plynie 
a nevráti mi Ťa viac, ostali mi len spomienky 

a v srdci veľký žiaľ. Bol si mi dobrým manželom 
a už Ti len kytičku kvetov na hrob môžem dať.

Dňa 18.4.2014 uplynú 2 roky od 
úmrtia manžela, otca, starého 
otca Branislava HVOŽĎARU. 

Spomína manželka, syn Martinko 
s priateľkou a vnučkou Natálkou, 
syn Romanko, svokor, švagrovci 

Popelárovci, rodina Ochotnícka a ostatná rodina.

•
Už nepočuť jeho hlas, už viac nepríde medzi 

nás. Dcéry, vnúčatá a pravnúčatá si nepohladí 
a nepovie, drahí moji, mal som Vás všetkých 

veľmi rád...S kytičkou kvetov budeme nad 
Tvojim hrobom stáť a tíško spomínať. 

Dňa 22.4.2014 si pripomíname 
smutné prvé výročie úmrtia dra-
hého manžela, otca, dedíčka a pra-
dedíčka Rudolfa ROJKU zo Starej 
Turej.

S úctou a veľkou 
láskou spomína celá rodina.

Už rok prešiel, čo nie si medzi nami, 
však v spomienkach zostávaš s nami.

Dňa 10.4.2014 uplynie rok, čo nás 
navždy opustil náš manžel, otec, 
starý otec, brat, švagor a príbuzný 
Šimon ČERNÁK vo veku 76 
rokov.

S úctou a láskou 
spomína celá rodina.

•
Ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom, susedom a známym, 
ktorí dňa 25.2.2014 odprevadili 
na poslednej ceste našu sestru 
Annu ROHÁČKOVÚ, ktorá nás 
navždy opustila vo veku 57 rokov. 

Všetkým ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary. Touto cestou chceme poďakovať i ošetrujúcej 
lekárke MUDr. Sadloňovej za zdravotnú 
starostlivosť.

Smútiaca rodina.

Matričné okienko

Vítame bábätká

Simona Arbecíková, Adam Hollý, Nelly 

Sameková, Sebastián Gablech, Karin 

Pagáčová, Nikola Raganová, David 

Panáček

Posledné rozlúčky

Anna Roháčková, Vladimír Hornáček, 

Mária Paštyková, Oľga Durcová

Zoznam jubilantov 

za mesiac APRÍL 2014

Pavol Pánik, Jarmila Sarkocyová, Emília 

Navrátilová, Anna Čechvalová, Ing. Josef 

Selucký, Ing. Branislav Uher, Ján Poruban, 

Oľga Bendová , Rudolf Hollý, Ján Durec, 

Jozefína Bačová, Alžbeta Gavačová, 

Mária Hvožďarová, Oľga Mizeráková, 

Viera Roháčková, Mária Janegová, 

Alžbeta Ježíková, Oľga Sláviková, Mária 

Grausová, Mária Kukučková, Jozef Kožela, 

Rudolf Žák, Šimon Roháček, František 

Redaj, Božena Valová, Alžbeta Malárová, 

Katarína Šimonová, Jaroslav Mudroch, 

Šimon Medňanský, Oľga Kollárová, 

Michal Koštial, Emília Benová, Alžbeta 

Malárová, Ján Kršák, Anna Bunová



10  Staroturiansky Spravodajca 04/2014 www.staratura.sk

Spomienka na tragédiu 
Pamätník v obci Hlavina už viac ako 40 rokov pripomína všetkým okoloidúcim tragické 
udalosti z 3. marca 1945, ktoré otriasli celým našim krajom. V Hlavine položili za pomoc 
partizánom svoje životy Martin Kostelný, Pavel Kostelný a Miško Medňanský. Mesiac po 
ich tragickej smrti bolo naše mesto od fašistického útlaku oslobodené. Ich pamiatku si 
prišli kyticou kvetov v pondelok 3. marca 2014 uctiť primátor mesta Ing. Ján Kišš, člen 
ZO SZPB Stará Turá Ing. Vladislav Mikláš a ďalšie členky ZO SZPB. 

Lívia Boorová

Jabĺčkove 
Fašiangy

„Všetci ľudia sa radujú vo fašiangové časy,  
jedni pijú, druhí jedia za stolom klobásy: 
títo rebrá a slaninu, tamtí fánky pražia,  

takéto i iné veci na Fašiangy jedia.“

Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy, 
hodovania a pitia. Fašiangové obdobie sa 
začína od Troch kráľov a trvá do Popolcovej 
stredy. Je obdobím prechodu od zimy k jari, 
po ňom nasleduje čas štyridsaťdňového 
pôstu. K Fašiangom patria neodmysliteľne 
zakáľačky, plesy, masky, muzika.

Jabĺčko Hubert si užil v tomto mesia-
ci s nami veľa veľa zábavy. Spoločne sme 
sa pripravovali na „Karneval“ – výrobou 
masiek a výtvarných prác, zdobením tried, 
spievaním fašiangových piesní. Konečne 
sme sa dočkali a prišiel deň karnevalový. 
Hudba vyhrávala od rána, p. učiteľky nám 
pomohli vhupnúť do masiek, pomaľovali 
tváre, upravili účesy a celá škôlka sa zrazu 

premenila na rozprávku. Navštívili nás aj 
tri prasiatka a vlk, s ktorými sme si nielen 
pripomenuli túto ľudovú rozprávku, ale 
oboznámili nás i s fašiangovými tradíciami 
nášho regiónu. Okrem tanca a spevu sme si 
i zasúťažili, samozrejme spolu s Hubertom. 
Najlepší z nás, vlastne všetci, boli odmenení 
sladkosťou. Karneval sme ukončili boha-
tou hostinou, veru boli aj šišky, koláčiky 
aj pagáčiky.

Ďakujeme všetkým p. učiteľkám, rodi-
čom i tetám kuchárkam, upratovačkám za 
pomoc a spoluprácu s organizáciou fašian-
gového karnevalu.

za III.MŠ uč. 3. triedy

Čo je nové v našej škole
Počas fašiangového obdobia sme sa snažili oži-
vovať tradície našich predkov.  Niektorí žiaci z 1. 
stupňa mali karneval, iní boli na Gazdovskom 
dvore v Turej Lúke, kde sa pri skvelej hudbe 
a sladkých šiškách, dozvedali o tradíciách spo-
jených s fašiangovým obdobím.

Uskutočnili sa aj súťaže vo florba-
le starších chlapcov a dievčat. Chlapci sa 
v okresnom kole umiestnili na 1. mieste 
a postupujú do regionálneho kola. Dievčatá 
získali pekné 2. miesto.

Simona Málková žiačka 9. ročníka nás 
pod vedením p. učiteľky Holotovej re-
prezentovala v krajskom kole biologickej 
olympiády, kde získala 1. miesto. Za prípra-
vu a reprezentáciu školy ďakujeme. 

Dňa 13.3. naše basketbalistky získali 
1. miesto v regionálnom kole basketbalu 
a postupujú do krajského kola. Za prípravu 
ďakujeme p. učiteľovi Ľuptákovi.

Naša škola je zaregistrovaná do súťaže 
Tesco - Školmánia, kde zbierame Disney 

kartičky a  súťažíme o  ceny pre školu 
a jednotlivcov.

Tak ako každý rok i teraz oslovujeme 
všetkých priaznivcov školy, ktorí chcú pri-
spieť k skvalitneniu výučby na našej škole, 
aby prispeli svojimi 2% z daní.

Marcové slniečko čoraz častejšie vy-
ťahuje našich žiakov na dvor, kde s pani 
učiteľkami  a vychovávateľkami majú ho-
diny telesnej výchovy, prírodovedy a spolu 
skrášľujú okolie našej školy. Veď naše dve 
budovy si túto starostlivosť naozaj zaslúžia. 
Vychovávajú a pripravujú do života nové 
generácie.  Škola na Hurbanovej ulici osla-
vuje svoju 20 a škola na Komenského ulici 
oslávila 50 rokov. Pri príležitosti týchto vý-
ročí sme pripravili slávnostnú akadémiu.

Marec je mesiacom, kedy žiaci 9. roční-
ka majú už za sebou Monitor - testovanie 
vedomostí  zo slovenského jazyka a mate-
matiky. Všetci im želáme dobré výsledky, 
ktoré im pomôžu v ich ďalšom štúdiu.

Mgr. Danka Pribišová

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

skorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na 
obsadenie miesta 

riaditeľa(ky) 
Základnej umeleckej školy, 

Ul. SNP 293/31, 916 01 Stará Turá 
s termínom nástupu 1. 6. 2014

Kvalifikačné predpoklady:
• splnenie kvalifikačných predpokladov na 

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

• najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej 
činnosti

Ďalšie požiadavky a kritériá:
• absolvovanie prípravy vedúcich pedagogic-

kých zamestnancov (možnosť doplniť po 
vymenovaní)

• znalosť legislatívy školského zariadenia 
s právnou subjektivitou

• osobnostné a morálne predpoklady

• komunikačné a organizačné schopnosti

• základná znalosť problematiky riadenia 
a ekonomiky

• znalosť práce s PC

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná prihláška do výberového konania

• štruktúrovaný profesijný životopis

• overené kópie dokladov o dosiahnutom 
vzdelaní

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

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

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

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

Prihlášky s označením „VK – riaditeľ ZUŠ – 
NEOTVÁRAŤ“ je možné podať osobne na sek-
retariáte MsÚ alebo zasielať na adresu: Mestský 
úrad, Ul. SNP č. 1/2, 916 01 Stará Turá najne-
skôr do 22. apríla 2014 do 14.00 hodiny.

V Starej Turej dňa 24. 03. 2014

 Ing. Ján K I Š Š, primátor mesta
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O LESOCH A LESNÍCTVE... 
(1. časť) 

Vážení spoluobčania,
blíži sa mesiac apríl, mesiac typický 
prebúdzajúcou sa prírodou, ozna-
čovaný ako mesiac lesov. Je to tak-
tiež mesiac lesov, ktoré obklopujú 
naše mesto a ktorých význam pre 
obyvateľov je nepopierateľný. Preto 
je nám mestským lesníkom veľkou 
cťou predstaviť Vám v sérii článkov 
les a  lesníctvo ako celok, mestské 
lesy i  jednotlivé lesnícke činnosti.  
Predstavíme Vám históriu, pesto-
vanie a ochranu lesa, hospodársku 
úpravu lesa, ťažbu dreva, obchod 
s  drevom i  mnohé ďalšie oblasti, 
s ktorými sa zaoberáme. 

Les je úžasný fenomén, fascinu-
júci svojou trvalosťou založenej na 
vyspelosti a ume národov majúcich 
ho na svojom území. Aj keď definí-
cia lesa nie je jednoznačná a každý 
človek si les predstavuje trocha inak, 
dá sa v jednoduchosti povedať, že 
je to spoločenstvo drevín vyššieho 
vzrastu existujúcich vo vzťahu so 
živou i neživou zložkou. Lesy majú 
rôznu podobu, sú rozšírené od rov-
níka po tundru, s rôznym stupňom 
ovplyvňovania človekom. Podľa in-
tenzity zásahov človeka do lesných 
ekosystémov rozlišujeme rôzne 
stupne prirodzenosti lesa, čo má 
vplyv aj na spôsob ich  obhospoda-
rovania. Prírodné lesy (pralesy) sú 
vekovo i priestorovo diferencované. 
Nachádza sa v nich dostatok stro-
mov rôznych generácií, mení sa iba 
ich vzájomný pomer. Sú to stabilné 
ekosystémy, na Slovensku sú najzná-
mejšie Dobročský prales, Badínsky 
prales.  Prirodzené lesy  majú spra-
vidla drevinové zloženie zodpove-
dajúce stanovištným podmienkam 
a vplyvom človeka je zmenená iba 
ich priestorová výstavba. Do tej-
to kategórie patria aj naše mestské 
lesy. Umelé lesy  tvoria porasty so 
zmeneným drevinovým zložením 
i priestorovou výstavbou, prevaž-
ne rovnoveké a nestabilné, vznik-
nuté holorubným hospodárskym 
spôsobom. 

Lesníctvo je nadregionálny 
a nadčasový druh ľudskej činnosti, 
ktorý má významné dopady na naše 
bytie. Lesné hospodárstvo je typic-
ké dlhou výrobnou dobou, pričom 
životný cyklus lesného porastu v na-
šich podmienkach presahuje sto ro-
kov.  Lesníctvo sa ako veda vyvíjalo 
v odlišných častiach sveta rôznym 
spôsobom, ale dá sa povedať, že 
vzniklo v stredoeurópskom priesto-
re. Je namieste s hrdosťou pozerať sa 
na rôzne spôsoby obhospodarovania 
lesa vyvinuté i odskúšané, historicky 

vychádzajúce z  rakúsko-uhorskej 
a nemeckej lesníckej školy. To, že 
Slovensko patrí k  najlesnatejším 
krajinám Európy a  jeho lesnatosť 
sa neustále zvyšuje je zásluha lesní-
kov,  ktorí začali lesy chrániť i skú-
mať trvalé využitie lesa v prospech 
človeka. Moderné lesníctvo nie je 
chápané ako jednoodvetvové využí-
vanie lesa iba ako producenta dreva, 
čo sa mnohokrát lesníkom pripisu-
je. To že sa lesnatosť Slovenska od 
20-tych rokov minulého storočia 
zvyšuje, nie je zásluha administrá-
torov ochrany prírody ani dobrovoľ-
ných ochrancov. Samotná ochrana 
lesa začala fungovať oveľa skôr ako 
dnešná ochrana prírody. Lesníctvo 
vznikalo súbežne s vývojom i úrov-
ňou poznania spoločnosti. Z  toh-
to dôvodu sa v  stredoeurópskom 
priestore javia dve extrémne ideo-
lógie ekonomizmus (les je chápaný 
iba ako producent dreva, ostatné 
funkcie sú nepodstatné) a enviro-
mentalizmus (v duchu „čo príroda 
činí dobre činí“, je úplne potláčané 
hospodárske využitie lesa) ako ne-
vhodné pre trvalé obhospodarova-
nie i úžitok z lesa. Nazeranie laickej 
verejnosti na les je taktiež mnoho-
krát rozporuplné, z rôznych uhlov 
pohľadu a presvedčenia i z pozície 
rôznych očakávaní. Práve lesy sú ty-
pické svojou polyfunkčnosťou, plnia 
významné a nezastupiteľné funkcie, 
nenahraditeľné z hľadiska ekologic-
kej stability krajiny, jej racionálne-
ho využívania a trvalo udržateľného 
rozvoja. Ich vplyv je významný  na 
neživú i  živú zložku ekosystému.  
Najvýznamnejšími funkciami sú 
vplyv na tvorbu a ochranu pôdy, na 
zloženie, čistotu, vlhkosť a ionizá-
ciu vzduchu, na svetelné pomery, 
na teplotný režim, vplyv na zadr-
žiavanie a hromadenie vody, spo-
maľovanie toku, kvalitu a hygienu 
vody, vplyv na produkciu rastlín 
a živočíchov, na celkovú biodiver-
zitu. Majú významný vplyv na člo-
veka (biochemický, biofyzikálny) 
a  na jeho psychiku. Hospodárske 
využitie funkcií drevín a  ich spo-
ločenstiev v  krajine sa uplatňuje 
v produkcii dreva, t.j. dyháreských 
a piliarskych výrezov, stĺpov, ban-
ského dreva, vlákniny, palivového 
dreva.  Obyvateľstvo komplexne vy-
užíva aj ďalšie produkty lesa, ako sú 
lesné plody, trieslo, živica, farbivá, 
liečivé rastliny, vianočné stromče-
ky, poľovníctvo a rekreácia, ochrana 
poľnohospodárskej pôdy, atď. Lesy 
sú piliermi vidieckych oblastí, na-
chádza v nich zamestnanie miestne 

vidiecke obyvateľstvo.
Samotnú ochranu a  reguláciu 

ťažby v  lesoch už riešili niektoré 
kráľovské nariadenia. Prelomovým 
sa stal  až Tereziánsky lesný poria-
dok z  roku 1769, ktorý smeroval 
hospodárenie v lesoch k nepretrži-
tej a rovnomernej ťažbe dreva a za-
viedol aj kontrolu jej dodržiavania. 
Bol to prvý moderný predpis, ktorý 
aj v lesoch mesta Stará Turá povýšil 
obhospodarovanie lesa na racionál-
nu ľudskú činnosť na trvalo udrža-
teľných princípoch, o  čom svedčí 
zachovaný lesný hospodársky plán 
z  roku 1884. Princípy definované 
v  Tereziánskom lesnom poriadku 
sú platné a rozvíjajú sa dodnes bez 
ohľadu na spoločenské zriadenie.

Majetkovo sú lesy na Slovensku 
rozdelené na štátne (55%) a neštát-
ne (45%). Lesy mesta Stará Turá 
patria medzi neštátny sektor, spo-
lu s lesmi súkromnými, cirkevnými 
a  spoločenstevnými. V  mnohých 
štátoch Európy sa chápu obecné lesy 
všeobecne ako sektor verejný, na 

Slovensku sú radené bližšie k  sú-
kromným lesom, prevažne spra-
vované mestskými organizáciami. 
Slovenské mestá a obce si začali opäť 
uplatňovať svoje vlastnícke práva 
v najväčšej miere v rokoch 1993 až 
1995, čo bolo v lesníckych kruhoch 
mnohokrát vnímané s  úsmevom, 
i  ako ekonomický hazard. Vývoj 
však ukázal pravý opak, mestské 
lesy sa stali oporou trvalo udrža-
teľného systému obhospodarova-
nia lesa schopnými dlhodobo plniť 
finančné i nefinančné požiadavky 
miest a obcí. Mnohé racionalizačné 
opatrenia odskúšané v mestských 
lesoch našli dokonca uplatnenie 
aj v štátnom sektore. V roku 1995 
začalo spravovať svoje lesy aj mesto 
Stará Turá svojou mestskou prí-
spevkovou organizáciou Lesotur 
Stará Turá, ktorá bola v roku 2007 
pretransformovaná na Lesotur s.r.o.  
(pokračovanie nabudúce)

Ing. Ivan Durec 
Lesotur s.r.o.

pokračovanie zo str. 2

• MUDr. Lýdie Michalcovej 
na odvolanie Evy Krapkovej 
z  funkcie členky Komisie pre 
mládež a šport.

• Juraja Gavača na zhotovenie 
umeleckého diela -  pamätní-
ka pre Ing. Miroslava Neráda. 
Komisia pre výber zhotoviteľa, 
vybrala akad. sochára Milana 
Marciňu. Dielo bude umiestne-
né na trávnatej ploche pri DK.

• Milana Skovajsu na začatie sta-
vebného konania vo veci vodo-
vodu a  kanalizácie Topolecká 
a  na skvalitnenie spolupráce 
medzi komisiami.

• Ing. Miroslava Neráda na zru-
šenie uzn. č. 25-XXX/2013 k fi-
nancovaniu výkupu pozemkov 
pre IBV Drahy  z úveru.

Dňa 25. 2. 2014 požiada-
la skupina poslancov na podnet 
poslanca Ing,. Neráda o zvolanie 
XXXV. mimoriadneho zasadnutia 
mestského zastupiteľstva na 11. 3. 

2014. Na tomto mimoriadnom 
zasadnutí sa opätovne preroková-
val „Návrh  investičného zámeru 
firmy STINEX, s. r. o. – výstavba 
nájomných bytov“, ktorý MsZ na 
XXXIV. zasadnutí neschválilo. 
Zasadnutia sa zúčastnili aj obča-
nia dotknutí výstavbou bytového 
domu, ktorí vyslovili nesúhlas 
s navrhovanou výstavbou z dôvo-
du blízkosti ich pozemkov a hro-
ziacej strate súkromia. Po obšírnej 
diskusii poslancov MsZ tesnou 
väčšinou schválilo investičný zá-
mer mesta zrealizovať kúpu obec-
ných nájomných bytov v  stavbe 
„Bytový dom – Stará Turá“ s 11 
bytovými jednotkami. 

Na zasadnutí bol prerokovaný 
a schválený doplnený návrh zmlu-
vy o užívaní uznaného Poľovného 
revíru Stará Turá – Mestské lesy 
uzatvorenej medzi mestom Stará 
Turá a  Poľovníckym združením 
Les Stará Turá.

Mgr. Ľubica Klimáčková
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Daniel Baláž 
človek	s	veľkým	srdcom

V rokoch 2009-2010 bol v Evanjelickom 
a. v. cirkevnom zbore v Starej Turej kap-
lánom Mgr. Daniel Baláž. Vieme, že ho 
poznali nielen staroturianski evanjelici, 
od najmenších až po najstarších, ale aj 
mnoho ľudí mimo evanjelickej cirkvi. Radi 
by sme čitateľov Staroturianskeho spra-
vodajcu krátko zoznámili s jeho životom.

Pochádzal z evanjelickej rodiny. Už v detstve zažíval strasti tohto sveta. Jeho 
starší brat je ťažko postihnutý, otec mu zomrel, keď mal tri roky. Mama ich 
vychovávala sama s pomocou starých rodičov, zomrela krátko po Danielovej 
ordinácii. Pred skončením štúdia na gymnáziu v Rajci sa rozhodoval medzi 
štúdiom medicíny, učiteľstvom a novinárstvom. Duchovný rast v cirkev-
nom zbore ECAV Žilina a skúsenosti s vtedajším zborovým farárom ho 
viedli k zmene rozhodnutia. Zamiloval si nebeského Otca a Spasiteľa Pána 
Ježiša celým srdcom aj mysľou a vydal sa na cestu nasledovania ako Boží 
služobník, začal študovať teológiu. Svoje rozhodnutie nikdy neoľutoval. 
V júni 2008 ukončil štúdium a v auguste toho roku bol ordinovaný za kňaza 
evanjelickej cirkvi. 

Ďakujeme Pánu Bohu, že ho poslal aj do nášho zboru. Daniel myslel 
na Pánovo slovo: „Ajhľa idem, aby som plnil, Bože, Tvoju vôľu.“ (Žid. 10,7) 
Venoval sa všetkým bez rozdielu veku s láskou, obetavosťou a zvesťou slova 
Božieho. Slúžil, navštevoval chorých, starých, povzbudzoval smutných, hral 
sa s deťmi, pracoval s mládežníkmi, vždy ochotne pomohol, mal otvorené 
srdce. Vryl sa do srdca nejednému obyvateľovi nášho mesta. My aj naše deti 
sme si ho zamilovali ako rodinu.

Tisnú sa nám slzy do očí. Náhle a bez varovania zomrel 13. februára 
2014, presne mesiac po 30. narodeninách. Dňa 18. februára sme sa s ním 
rozlúčili v evanjelickom kostole vo Svätom Kríži - Lazisku, jeho telesné 
pozostatky boli uložené 19. februára na evanjelickom cintoríne v Žiline 
– Bytčici. V pohrebnej reči biskup Sabol okrem iného povedal: „Hodnota 
života totiž nespočíva v dĺžke prežitého veku. Nie výška rokov, ale hĺbka 
prežitých chvíľ robí život plodným a požehnaným. Človek môže žiť mnoho 
rokov, ale nemusí za sebou zanechať žiadnu stopu. Mnohokrát život krátky, 
ako iskra ohňa, môže vypáliť v srdciach mnohých nezmazateľné znamenie. 
Tragédiou je, keď svoj život žijeme bezcieľne, keď ho nežijeme s perspektívou 
večnosti. Daniel nepotrebuje náš súcit. Ako kňaz by určite uvítal, keby to, 
prečo žil, čo kázal, prečo sa namáhal, nevyšlo nadarmo.“ 

Rodina Pecková

Ochráňme lesy pred požiarmi
Vážení občania  -  v jarnom období sa výrazne zvyšuje  riziko vzniku  
požiarov v prírodnom prostredí. Požiarovosť v tomto období ovplyvňujú  
najmä požiare suchých trávnatých porastov, ktoré vznikajú  dôsledkom  
porušenia zákona o ochrane pred požiarmi.  Niektorí občania svojim  
nezodpovedným a ľahkovážnym konaním ohrozujú  okrem seba  a okolia 
aj  prírodu. Vypaľovanie suchej trávy a kríkov je každoročne sa opaku-
júcim  javo, a preto sa Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného 
zboru v Novom Meste nad Váhom obracia  na všetkých občanov  s vý-
zvou  rešpektovania zákona o ochrane pred požiarmi. 
Občania,   

• nevypaľujte suché trávnaté porasty!  
• nezakladajte oheň v prírode na miestach, kde sú  

horľavé látky a odkiaľ sa môže oheň rozšíriť!
• nefajčite v lesoch! 
• na kladenie ohňa v prírode  využívajte  len 

priestory na to určené – ohniská!  
• pri odchode ohniská  dôkladne uhaste!

Hasiči  upozorňujú, že za  vypaľovanie porastov 
je možné uložiť pokutu až do výšky 331 €!

Vážení občania,  chrániť lesy a prírodu prislúcha nám všetkým, a preto 
dodržiavajte predpisy o ochrane pred požiarmi a správajte sa  voči iným 
a prírode ohľaduplne a zodpovedne.     

OR HaZ NMnV            

Pozvánka na prednášky
Misia CASD a  OZ Biblia na cestách vás pozýva k  unikátnemu 
stretnutiu, na ktorom si budete môcť autenticky vypočuť životný 
príbeh Radima Passera pod názvom: „BIZNIS A VIERA“. 

Radim Passer je významný český developer a jeden z najbohat-
ších Čechov. Jeho spoločnosť Passerinvest Group je tvorcom zná-
meho administratívneho komplexu BB Centrum v Prahe. Tento 
najrozsiahlejší biznis park v Čechách sa stal sídlom spoločností 
ako napríklad Microsoft, Telefónica (O2), ČEZ, HP, GE, UniCredit 
a ďalších. Radim Passer založil v roku 2002 kresťanské združenie 
Maranatha, ktorého cieľom je pomôcť ľuďom spoznávať Božiu lás-
ku. Taktiež je autorom kníh, v ktorých zaujímavo rozpráva o svojej 
pozoruhodnej životnej ceste plnej nečakaných udalostí, odhodlania 
a viery. Po strate svojho prvorodeného syna v roku 1998 uveril Radim 
Passer v Ježiša Krista a podobne ako mnoho miliónov iných ľudí Ho 
vierou prijal za svojho Spasiteľa.
Po prednáške sa môžete tešiť aj na autogramiádu.

Termín konania:   (SO) 26.4. 2014, 14:30 hod. 
Miesto konania:   Veľká sála KD Javorina v Starej Turej 

Ďalšie informácie: marfoldi@gmail.com, 0905 587 117

VSTUP VOĽNÝ!

Pozvánka na 
veľkonočný muzikál

Občianske združenie SLUHA Vás srdečne pozýva na predsta-
venie veľkonočného muzikálu Môj pastier v podaní miestne-
ho hudobno-dramatického krúžku pod vedením Jany Feríkovej 
DiS. art. Scenár pretkaný desiatimi tematickými piesňami napísal 
Peter Ferík. Vystúpenie plánujeme uskutočniť v nedeľu 27. 4. 
o 18.00 h v Dome kultúry Javorina. Informáciu prípadne spres-
níme prostredníctvom plagátov a ďalšími formami komunikácie. 

OZ SLUHA

§ Dňa 16.1.2014  bolo na MsP v čase o 21.45 hod. telefonicky oznámené, 
že pri jednom z miestnych podnikov došlo k bitke. Na uvedenom mieste 

hliadka MsP našla sedieť na lavičke D. G., bytom Stará Turá, ktorý mal na 
hlave tržnú krvácajúcu ranu. Priateľka menovaného L. P. bytom Vrbovce  
tvrdila, že pána G. zbila skupina kriminálnikov. Pán G. sa k veci odmietol 
vyjadriť a hliadke len oznámil, že vec nežiada riešiť prostredníctvom polície. 
Medzitým prišla privolaná sanitka, ktorá menovaného odviezla do nemocnice 
na chirurgické oddelenie.

 § Dňa 18.1.2014  bolo v čase o 03.18 hod. na MsP telefonicky oznámené 
z tiesňovej linky 112, že v ubytovni  na ul. Gen. M. R. Štefánika  robí 

neznáma žena na chodbe krik a hluk. Hliadka oznam preverila a na mieste 
zistila, že S. D. zo Starej Turej sa pohádala zo svojim priateľom R. V. Obaja sa 
pod vplyvom alkoholu vzájomne fyzicky a verbálne napádali. Počas hádky sa 
podarilo S. D. rozbiť sklo na balkónových dverách.  Z dôvodu  sťažnosti bola 
S. D. vykázaná z ubytovne a po predvolaní jej bola uložená bloková pokuta 
vo výške 15 € za rušenie nočného kľudu.

§ Dňa 2.2.2014 bolo v čase o 00.10 hod. telefonicky oznámené že do vchodu 
jedného z činžiakov sa dobíja  muž pod vplyvom alkoholu. Hliadka na 

mieste zistila , že M. O. zo Starej Turej sa už dostal do vchodu, kde vykonal 
malú potrebu a na zemi mal odloženú bundu, šiltovku a okuliare zrejme 
v presvedčení, že už je doma. Muž bol z miesta vykázaný a bola mu uložená 
bloková pokuta vo výške 15 €.

Za MsP Kopčan

Z denníka MsP
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Tretiacke FAŠIANGY
Fašiangy, Turíce, Veľká Noc príde,
kto nemá kožúška zima mu bude. 

Ja nemám, ja nemám, len sa tak trasiem, 
dajte mi slaninky, nech sa napasiem.

Fašiangy, Turíce, fašiangové časy, 
jedni pijú, druhí jedia za stolom klobásy.

Tuto nám nedali, tuto nám dajú, 
tu koňa zabili, tu rebrá majú.

A mi žiaci, neboráci nemáme čo jesti, 
musíme sa z dom do dom po dedine pliesti.

Naši tretiaci prežili Fašiangy ako sa patrí so 
sprievodom v maskách, tancom a šiškami, vďa-
ka Nadácii ŽIVOT, ktorá podporila projekt ve-
novaný zachovaniu starých tradícií.

Mgr. Soňa Kotrasová

Stretnutie seniorov 
pri príležitosti MDŽ

Priateľstvá sú na to, aby sa udr-
žovali a obnovovali. Týmto hes-
lom sa už niekoľko rokov riadia 
aj seniori z Kunovíc a Starej Tu-
rej a dvakrát ročne sa stretávajú 

na spoločných podujatiach strie-
davo v jednom a druhom meste.

V sobotu 8. marca sa jedno zo 
spoločných stretnutí uskutoč-
nilo v jedálni Strednej odbornej 
školy v Starej Turej. Pri príleži-
tosti medzinárodného dňa žien 
privítal hostí z Kunovíc, ale aj 
domácich seniorov primátor 
mesta Stará Turá, Ing. Ján Kišš. 
K  prítomným sa prihovorila 
i starostka Kunovíc Mgr. Ivana 
Majíčková, MBA, místostarosta 
Ing. Pavel Vardan a predsedovia 
jednoty dôchodcov Stará Turá, 
klubu dôchodcov Kunovice 
a klubu dôchodcov Stará Turá. 
Všetci zaželali prítomným se-
niorkám všetko najlepšie k ich 
sviatku a  vyjadrili úctu k  ich 
veku a skúsenostiam. 

Priateľské posedenie obo-
hatili svojim vystúpením žiačky 

hudobného odboru Základnej 
umeleckej školy v  Starej Turej 
pod vedením pani učiteľ-
ky Michalcovej. Prítomným 
sa prihovorila básňou žiačka 
Základnej školy v  Starej Turej 
spolu s  pani učiteľkou Mgr. 
Katarínou Medňanskou a v zá-
vere predniesla báseň venovanú 

seniorom pani Oľga Pagáčová. 
Celé popoludnie sa už po-

tom nieslo v družných debatách 
seniorov a vo voľnej zábave. Naši 
aj kunovickí dôchodcovia uká-
zali, že im nie je cudzí ani spev 
a ani tanec a niektorí z nich vy-
držali tancovať na parkete až do 
večera. Lívia Boorová

Mierová pieseň života
Veru sme radi, že slnce nám žiari,

v záhradách, mestách a šírom chotári.

Už je to, priatelia, viac než pol storočia,
čo zbrane zákerné na nás neútočia.

Dobrá, či zlá – nuž ktoráže vojna je?
Rozmýšľaj, ako chceš, výsledok jeden je:

Vojna je ľad a tma a mier je sviatok, 
čo srdce naplní, aj keď je piatok.

Vojna je nenávisť, násilie hrozné,
hodnoty ničia sa a ľudstvo hynie.

Zem predsa človeku slúžiť chce dobre.
Nech človek nezbíja, nech tú ZEM orie.

Spory  a hádky – to gordický uzol.
Rozťať ho nemožno, nebol by pokoj.

Sváry by nemali konca-ni kraja,
nech radšej šancu má, čo ľudí spája!

To cesty uznania, porozumenia
a správa metóda DIALÓG zvaná.

Prvý bod programu ŽIVOT musí byť,
druhý a posledný – životy chrániť. 

Tak znie ten zákon od vekov daný,
že človek ČLOVEKOM má byť na ZEMI.

V. Truhlíková
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IV.ročník „Plesu 
futbalistov“

Dňa 25.1.2014 sa nám opäť 
podarilo zorganizovať už IV. 
ročník „Plesu futbalistov“. Ples 
sa konal v SOŠ v Starej Turej. 
Úroveň plesu sa z roka na rok 
výrazne posúva vpred práve 
vďaka organizátorom, šted-
rým sponzorom – p. Cibulko-
vej, i pomoci rodičov detí. 

Ples otvorila príhovorom 
p. Záhorová, členka výkonného 
výboru Mestského futbalového 
klubu Stará Turá. Informovala 
hostí o využití zisku z minulo-
ročných plesov, pretože prá-
ve vďaka nim sa každoročne 
môžu mládežnícke mužstvá 
zúčastniť rôznych medziná-
rodných futbalových turnajov. 
Poďakovala všetkým tréne-
rom MFK, ktorí sa dlhoročne 

venujú staroturianskej mládeži, 
ale i „A“ mužstvu. Ďalej poďa-
kovala vedeniu Mestského fut-
balového klubu – p. Barszczovi, 
Hodermarskému, Makarovi, 
Krčovi za ich prácu v  klube, 
sponzorstvo. 

Bohatá tombola, živá 
hudba „Lagúna“, tanečné di-
vadlo z  Brna, výborná veče-
ra, švédske stoly, krásna torta 
s logom MFK – to všetko sme 
v tento večer zažili. Však zla-
tým klincom bolo vystúpenie 
šikovných chlapcov – futba-
lových freestylistov z Prešova, 
ktorí zožali veľký úspech. 

Veríme, že sme naplni-
li očakávania a všetci sa cítili 
príjemne.

za MFK S. Záhorová

Výstava – Krása čipky
Klub paličkovanej čipky pô-
sobí v  Dome kultúry Javorina 
Stará Turá už sedem rokov. Pri 
jeho zrode stála pani Vlasta 
Stoklasová, ktorá začala oko-
lo seba zhromažďovať ženy, 
ktoré mali vzťah k  takémuto 
druhu umenia a  chuť tvoriť. 
Organizovala kurzy paličkovania 
a vychovávala ďalšie nadšenky-
ne. Dnes na čele klubu stojí pani 
Anka Vráblová,  klub má 22 čle-
niek a podľa záujmu vedie kur-
zy paličkovania. Staroturianske 
paličkárky stretávame na reme-
selných podujatiach, kde prezen-
tujú svoju tvorbu.  Pravidelne 
raz ročne pripravujú výstavu 
svojich prác. Tohto roku sa vý-
stava uskutočnila od 8. do 15. 
marca 2014. Vernisáž  spríjem-
nil  hudobný vstup pani učite-
liek ZUŠ Mgr. Borovskej a Mgr. 
Klimekovej.  Jemné tóny do-
tvorili jedinečnú atmosféru. 
Úprimne som sa tešila z krásy, 
ktorá čakala na návštevníkov 

výstavy. Obdivuhodné originál-
ne exponáty, nainštalované s ci-
tom, aby vynikla ich dokonalá 
krása. Desiatky, stovky hodín 
strávené s paličkami v  ruke ... 
to je paličkovanie. Ale výsledok 
stojí  za to... Spojenie originality 
so šikovnosťou a umom zhoto-
viteliek. Návštevníci naozaj po-
chvalne hodnotili vystavované 
exponáty. Je smutné, že preva-
ha návštevníkov prišla z  bliž-
šieho a  vzdialenejšieho okolia 
(Trnava, Krakovany, Nitra, 
Nové Zámky, Šoporňa, Brezová 
pod Br., Dubnica nad Váhom) 
a  našich domácich návštevní-
kov bolo ako šafranu. Neviem, 
či sme už na všetko apatickí 
a ľahostajní,  alebo víťazí poho-
dlnosť, keď by sme mali preko-
nať niekoľko schodov? Alebo  si 
už nevážime  nikoho a ničoho? 
Ďakujem Vám ženy, za kus ume-
nia, ktoré ste výstavou ponúkli.

Eva Adámková 
 Dom kultúry Javorina  

Spomienka na oslobodenie
Mesto Stará Turá pozýva na spomienkovú slávnosť 

pri príležitosti 69. výročia oslobodenia mesta v utorok 
8. apríla 2014 o 16.00 h – pietny akt položenia vencov 

na hroby rumunských vojakov (mestský cintorín).
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Zmena prevádzkovateľa športového areálu
Mesto Stará Turá prispievalo každoročne 
združeniu Športové kluby mesta Stará Turá 
na prevádzku športových objektov v areáli 
na štadióne v Starej Turej ako podporu na 
rozvoj športového vyžitia obyvateľov mesta 
Stará Turá. Združenie vykazovalo dlhodobo 
stratové hospodárenie a dĺžilo na energiách 
vysokú sumu. Tento stav sa každým rokom 
zhoršoval. Na rokovaní mestského zastupiteľ-
stva Stará Turá dňa 12.12.2013 predložil Ing. 
Nerád poslanecký návrh k riešeniu problému 
s financovaním združenia Športových klu-
bov mesta. Bolo potrebné zvoliť nový postup 
pri financovaní športového areálu. Poslanci 
schválili návrh, na základe ktorého mesto 
prepláca od roku 2014 energie formou dotá-
cie spoločnosti Mestský športový areál Stará 
Turá, s. r. o., kde sú spoločníkmi mesto Stará 

Turá a spoločnosť EUR-MED, a. s.  Dotácia 
bude použitá na úhradu nákladov na spot-
rebované energie (elektrická energia, teplo, 
teplá voda, vodné, stočné a dažďová voda), 
na úhradu poplatkov za komunálne odpa-
dy v budovách kolkárne, futbalovej tribúny 
a  ihriska v  športovom areáli na štadióne 
v Starej Turej, ktoré má vo vlastníctve MŠA 
Stará Turá, s. r. o., na úhradu nákladov na 
spotrebované energie (elektrická energia, 
teplo, teplá voda, vodné, stočné a dažďová 
voda), na úhradu poplatkov za komunálne 
odpady v budove športovej haly v priesto-
roch, ktoré slúžia športovým klubom pô-
sobiacim v  meste Stará Turá a  občanom 
Starej Turej na športové aktivity a neslúžia 
na podnikateľskú činnosť iným subjektom 
ako je MŠA, s. r. o. alebo jednotlivé športové 

kluby a v poslednom rade na úhradu opráv 
a údržbu budov v športovom areáli, ktoré slú-
žia športovým klubom pôsobiacim v meste 
Stará Turá a občanom Starej Turej na športo-
vé aktivity. Na rok 2014 je v rozpočte mesta 
na dotáciu na prevádzku športového areálu 
vyčlenených 50 000 €. Tieto peniaze sú nevy-
hnutné na chod areálu pre potreby občanov. 
 Lívia Boorová

Juniorská súťaž Kungfu deti 2014
V sobotu 22. februára 2014 sa 
v telocvični prvého stupňa ZŠ na 
ulici Komenského konala junior-
ská súťaž Kungfu deti 2014. Je 
to tradičná súťaž poriadaná 
našim klubom Wushu centrum 
Stará Turá, na ktorú sú vždy 
pozvané aj ostatné slovenské 
wushu kluby, ktoré majú junior-
ských cvičencov.

Je to skvelá príležitosť pre deti 
zažiť atmosféru súťaže, zistiť 
ako to na súťažiach chodí, aké 
sú ich povinnosti, ako sa sprá-
vať na súťažnej ploche i mimo 
nej, čo majú a čo nemajú dovo-
lené. Mimo súťažného vystúpe-
nia majú možnosť stretnúť deti 
rovnakého veku z iných klubov, 
s ktorými majú spoločnú záľu-
bu – wushu. S týmito deťmi sa 
následne stretávajú na letných 
táboroch a tak vznikajú pekné 
priateľstvá. Získajú možnosť 
zacvičiť pred porotou a tým za-
bojovať proti tréme, ktorú pri 
prvom verejnom vystúpení cíti 
každý. Dôležité je na súťažnej 
ploche zo seba vydať to najlep-
šie. Body, celkové hodnotenie 
a umiestnenie na stupni víťazov 
je už v rukách rozhodcov, no čo 
najlepšie predvedenie cvikov 
je len a  iba v  rukách každého 
súťažiaceho.

Na tomto ročníku sa okrem 
22 detí z  Wushu centra Stará 
Turá zúčastnilo aj 21 detí 
z Wushu klubu Trnava, takže po-
mer síl bol vyrovnaný. Spoločne 

bolo 8 kategórií, z toho dve ka-
tegórie zápasu a  šesť kategórií 
cvičení zostáv. Cvičili sa zosta-
vy bez zbrane, so zbraňou a zá-
pasy Sjuši. Organizácia súťaže 
bola plynulá, kategórie sa hlad-
ko striedali. Po odcvičení zostáv 
bola krátka prestávka, potom 
vyhodnotenie s odovzdávaním 
medailí a diplomov a nasledo-
vali zápasy Sjuši. Súťažiaci sa 
bili ako levy, dávali najavo svoju 
srdnatosť a túžbu vyhrať. Máme 
radosť, že záujem o zápasy pre-
javovali aj mladší členovia klubu, 
aj nováčikovia, takže na budúcu 
súťaž budeme môcť postaviť ešte 
silnejší tím.

 Deti z Wushu centra Stará 
Turá získali celkovo 17 medailí 
(6x zlato, 6x striebro, 5x bronz) 
z 31 umiestnení. Cvičenci nášho 
klubu sa umiestnili nasledovne: 

v kategórii Začiatočníci, ktorá sa 
hodnotila festivalovým spôso-
bom, získali prvé miesto Martin 
Mikulec a Samuel Štepanovic, na 
druhom mieste boli Agáta Pevná 
a  Samuel Zámečník a  na tre-
ťom mieste Ľubomír Ostrovský. 
V  kategórii 7-8 rokov získala 
druhé miesto Tatiana Kiššová, 
tretie miesto Jakub Gergely. 
V kategórii 9 rokov získala zlato 
Inka Kiššová. V kategórii 10-11 
rokov vybojovala prvé miesto 
Simona Václavová, druhé miesto 
patrí Michalovi Tóthovi. V ka-
tegórii 12-14 rokov získal tretie 
miesto Ján Pevný. V  kategórii 
zápasu Sjuši do 31 kg patrí prvé 
miesto Michalovi Tóthovi, druhé 
miesto má Inka Kiššová a tretie 
Tomáš Vandlík. V kategórii zá-
pasu Sjuši nad 31 kg vybojoval 
prvé miesto Erik Borbély, druhé 

miesto Matej Galbavý a  tre-
tie miesto má Samuel Hučko. 
Všetkým medailistom gratulu-
jeme a  každému súťažiacemu 
z nášho i trnavského klubu ďa-
kujeme za účasť.

Už teraz sa tešíme na ďal-
šiu súťaž, ktorá sa opäť bude 
konať v  Starej Turej. Budú to 
Majstrovstvá Slovenska vo 
Wushu, na ktorých budú cvi-
čenia bez zbrane i  so zbraňou 
a tvrdé zápasy v čínskom boxe 
Sanda i zápasy mäkkých štýlov 
Taiji. Štvrtý ročník Majstrovstiev 
Slovenska sa bude konať 
29. marca a srdečne pozývame 
všetkých priaznivcov, aby sa pri-
šli pozrieť a podporiť rozvoj čín-
skeho bojového umenia Wushu 
na Slovensku.

Nie je dôležité vyhrať, ale 
zvíťaziť... sám nad sebou, prísť 
a odcvičiť najlepšie ako viem.

Wushu centrum Stará Turá
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