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Aktivity MO SRZ Stará 
Turá na Dubníku I. a II.
1.– 10. máj, podľa pozvánky vzadu čísla

Podjavorinská 50ka
16. máj, prezentácia od 7.00 h pred MsÚ

Deťom pre radosť k MDD
1. jún, 14.00 h, Námestie slobody SP

OM
IE

NK
OV

É 
PO

DU
JA

TI
E

Spomienka 
na 
ukončenie 
2. svetovej 
vojny 

7. máj, 10.00 h, 
Námestie 
slobody

KU
LT

ÚR
A

Míľa pre 
mamu
9. máj, 15.00 h, 
Námestie slobody

Program ku 
Dňu matiek
10. máj, 15.00 h, 
DK Javorina

Noc múzeí 
v Mestskom 
múzeu Stará Turá
17. máj

Cesta 
rozprávkovým 
lesom
31. máj, Dubník I.

V Starej Turej bude umelé klzisko
Od piatka 1. mája 2015 budú mať všetci 
občania mesta možnosť vyskúšať si 
korčuľovanie na umelom klzisku. Táto 
plocha bude osadená v  priestoroch 
viacúčelového ihriska na Hurbanovej 
ulici na celý mesiac, teda do 1. júna 2015. 
Ide o špeciálnu plochu so syntetickým 
ľadom EZ Glide 350 a  mantinelmi 
s  rozmermi 25,15 x 11,43 m. Plocha 
je umelá, teda nie je podmienená 
chladným počasím. Korčuľovať sa tu 
dá i počas pekných teplých dní. Klzisko 
budú môcť v dopoludní využívať deti zo 
základnej školy, v poobedných hodinách 
široká verejnosť. Súčasťou služieb pri 
klzisku bude i požičiavanie korčúľ a tiež 
brúsenie korčúľ. K dispozícií bude 80 
párov korčúľ v rôznych veľkostiach – pre 
deti i dospelých. Priniesť si však môžete 
i svoje korčule na ľad. Vstup na ľadovú 
plochu bude spoplatnený poplatkom pre 
dospelých 1,- € a pre deti a mládež do 18 
rokov sumou 0,50 €.

Otváracie hodiny umelej ľadovej 
plochy budú pre verejnosť nasledovné:  

PO 
školy 900 – 1430

UT 
verejnosť 1000 – 1430

STR – PIA 
školy 1000 – 1300

PO – PIA 
verejnosť 1500 – 1900

SO 
verejnosť 900 – 1200 1300 – 1900

NE 
verejnosť 1200 – 1900

Dvakrát týždenne – vždy v  stredu 
a v nedeľu – bude vyhradená hodina 
korčuľovania len pre rodičov s deťmi 
do 8 rokov, a  to od 15.00 do 16.00 h. 
Počas posledného dňa korčuľovania, 
dňa 1.6.2015 na Medzinárodný deň detí 
bude ihrisko otvorené bez poplatku. 
MsÚ.

redakcia

Vo vnútri čísla
Rekonštrukcia ČOV str. 2
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VEĽKÝ DEŇ DETÍ
V MESTE STARÁ TURÁ

1. jún 2015
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Občania môžu využívať 
oddelenie služieb občanov
V rámci reorganizácie úradov práce, soc. vecí a rodiny, bolo od 01.03.2015 na 
Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom a na pracovisku 
Myjava zriadené nové oddelenie služieb občanovi, ktoré vybavuje pre občanov 
sprostredkovanie zamestnania a žiadosti pri uplatňovaní pomoci v hmotnej núdzi, 
náhradného výživného a všetky štátne sociálne dávky (prídavok na dieťa, prípla-
tok k prídavku na dieťa, rodičovský príspevok, príspevok na pohreb, príspevok 
pri narodení dieťaťa,  príspevok na starostlivosť o dieťa a príspevky v náhradnej 
starostlivosti). 

Uvedené oddelenie služieb pre občana sídli na Úrade práce, sociálnych vecí 
a rodiny Nové Mesto nad Váhom – na ul. Hviezdoslavova 40, (žltá budova:  prí-
zemie  +  I. poschodie, na prízemí sa nachádza recepcia, kde občana usmernia 
a navigujú, kde si má vybaviť svoju žiadosť). Občania Starej Turej vybavia tieto 
služby na pracovisku – Stará Turá.
•  pracovisko Stará Turá – ÚPSVaR,  Družstevná 2, Dom št. správy, II. poschodie

ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom

Rekonštrukcia mestskej ČOV
Voda patrí k základným zložkám život-
ného prostredia. Využíva sa na osobnú 
potrebu a spotrebu, na poľnohospodár-
sku a priemyselnú výrobu, na dopravu 
a tiež na rekreačné účely. Negatívne  
dôsledky pôsobenia človeka na život-
né prostredie sa prejavujú okrem iného 
aj značným znečistením povrchových 
vôd. Preto je dôležité zamyslieť sa nad 
možnosťami, ako vrátiť vodu prírode 
do jej prirodzeného obehu v čo možno 
najlepšej kvalite.

Na tento účel bola v našom meste už 
v  minulosti vybudovaná čistička od-
padových vôd. Je nevyhnutné, aby 
čistička spĺňala požadované paramet-
re na kvalitu čistenia kladené súčas-
nou legislatívou. Existujúca mestská 
ČOV má zastaranú a sčasti nefunkčnú 
technológiu, ktorou nie je možné po-
žadované parametre docieliť. Z  tohto 
dôvodu sa mesto Stará Turá rozhodlo 
čističku rekonštruovať. Na základe vý-
zvy Ministerstva životného prostre-
dia SR v rámci Operačného programu 
Životné prostredie podala Regionálna 
vodárenská spoločnosť AQUATUR a.s. 
Stará Turá, ktorej jediným akcionárom 
je Mesto Stará Turá, dňa 17. 06. 2014 
žiadosť o nenávratný finančný príspe-
vok na rekonštrukciu predmetnej ČOV. 
Žiadosť bola úspešná. Celkové opráv-
nené výdavky na realizáciu projektu 
sú vyčíslené vo výške 4 903 783,37 €, 
z toho výška nenávratného finančného 
príspevku je 4 658 594,20 €. Zmluva 
o poskytnutí nenávratného finančné-
ho príspevku medzi Ministerstvom ži-
votného prostredia SR a spoločnosťou 
AQUATUR a.s. Stará Turá bola pod-
písaná 27. novembra 2014. V  súlade 

s  ustanoveniami Zmluvy je žiadateľ, 
teda spoločnosť AQUATUR a.s., po-
vinný zabezpečiť i  vlastné zdroje fi-
nancovania projektu, ktorými pokryje 
rozdiel medzi celkovými oprávnenými 
výdavkami a  schváleným nenávrat-
ným finančným príspevkom a rovna-
ko je povinný zabezpečiť ďalšie zdroje 
financovania projektu na úhradu všet-
kých neoprávnených výdavkov pro-
jektu. Pretože vlastné finančné zdroje 
spoločnosti AQUATUR a.s. nepokryjú 
vyššie uvedené výdavky, bolo potrebné 
zabezpečiť ich financovanie z úverových 
zdrojov, ktorých doba splatnosti je sta-
novená na 9 rokov (2016 – 2025).

Cieľom projektu je rozšírenie a zvý-
šenie kapacity ČOV pre oblasť Starej 
Turej a prebudovanie existujúcej tech-
nologickej linky na linku ČOV s odstra-
ňovaním nutrientov. Projekt sa teda týka 
rekonštrukcie a rozšírenia existujúcej 
ČOV. Časť objektov pôvodnej ČOV sa 
bude využívať aj po rekonštrukcii, ne-
potrebné objekty sa zlikvidujú. ČOV 
bude v rámci tohto projektu prebudo-
vaná a intenzifikovaná s kapacitou 12 
650 EO (ekvivalentných obyvateľov) pri 
uplatnení technológie nízko zaťažova-
nej aktivácie vrátane odstraňovania nut-
rientov a s aeróbnou stabilizáciou kalu.

Rekonštrukčné práce na ČOV boli 
zahájené 12. januára 2015 a pokračujú 
v súlade so stanoveným  harmonogra-
mom prác. Ukončené budú v decembri 
2015. 

Realizáciou projektu sa dosiahne 
zlepšenie životného prostredia, zabráni 
sa znečisťovaniu povrchových vôd a vy-
tvoria sa vhodné podmienky pre ďalší 
rozvoj nášho mesta. 

Aquatur, a. s. Stará Turá

Veľký deň detí 
v Starej Turej
V rámci Medzinárodného dňa detí sa v Starej Turej 
dňa 1. júna 2015 uskutoční veľká oslava dňa detí 
počas celého dňa. Dopoludnia si deti môžu po-
zrieť v areáli školy na Komenského ulici ukážky 
práce policajného zboru a hasičského a záchran-
ného zboru, popoludní ich budú na námestí slo-
body čakať atrakcie zdarma, a to elektrické autíčka, 
vodné bubliny a skákacie atrakcie. Od 14.00 h sa 
na námestí uskutoční program Deťom pre radosť 
v réžií centra voľného času. Súčasťou programu 
budú nielen hry a súťaže pre deti, ale i exhibičné 
vystúpenia malých športovcov a tanečníkov z na-
šich škôl, školských zariadení a športových klubov. 
V prípade nepriaznivého počasia sa program usku-
toční v DK Javorina.

Počas celého mesiaca od 1.5.2015 do 1.6.2015 
bude deťom k  dispozícií umelé ľadové klzisko 
v priestoroch viacúčelového ihriska na Hurbanovej 
ulici. Deti i dospelí si tu môžu vyskúšať korču-
ľovanie na umelom povrchu na klasických zim-
ných korčuliach. Pri ihrisku bude zdarma možnosť 
požičať si i korčule. Vstupné na ihrisko bude pre 
dospelých 1 €, pre deti 0,50 €. Počas medzinárod-
ného dňa detí bude klzisko k dispozícií bezplat-
ne. Bližšie informácie o Medzinárodnom dni detí 
v meste bude zverejnených na plagátoch a v mest-
skom rozhlase.  MsÚ

ZO SZPB v Starej 
Turej rozšírila svoju 
členskú základňu
Na VČS ZO SZPB za rok 2014, jej dlhoročná obe-
tavá predsedníčka Elena Kovárová privítala hos-
tí a všetkých členov. V úvode zarecitovala báseň 
Vlasta Robeková. 

Správu o činnosti predniesla tajomníčka ZO 
SZPB Bc. Zuzana Zigová, ktorá oboznámila prí-
tomných so všetkými akciami, ktoré ZO organi-
zovala. Taktiež i o akciách, ktorých sa členovia 
zúčastnili  nielen v blízkom okolí, ale i na Slavíne, 
v Banskej Bystrici, na Dukle a podobne.

Už po 19krát zorganizovala detská organizácia 
Fénix v Starej Turej turistický pochod pamätníkmi 
Bielych Karpát. Na pochode sa zúčastnilo takmer 
120 nadšencov a väčšinu tvorili deti. 

ZO SZPB rozšírila svoju členskú základňu 
o osem nových členov a celkove je v nej 44 čle-
nov. Niektorým členom boli odovzdané Ďakovné 
listy, ktoré im udelil OblV SZPB Nové Mesto nad 
Váhom,  za aktívnu prácu a pomoc v Slovenskom 
zväze protifašistických bojovníkov. 

V diskusií vystúpil i člen OblV SZPB v Novom 
Meste nad Váhom - Viliam Solovič, ktorý prítom-
ných oboznámil s činnosťou OblV SZPB a poďako-
val ZO SZPB v Starej Turej za ich aktívnu činnosť.

Ladislav Grambal
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List vlastníctva 
už aj na pošte
Slovenská pošta rozširuje svoje služby. Už 
niekoľko týždňov na niektorých pracovis-
kách vybavíte aj výpis z listu vlastníctva 
na právne účely. Jedna z najvýznamnej-
ších služieb katastra nehnuteľností – výpis 
z listu vlastníctva na právne účely sa dá už 
vybaviť aj na Pošte v Starej Turej.

redakcia

Spomienka na 
oslobodenie
V tomto roku si mesto Stará Turá pripome-
nulo už 70 rokov od oslobodenia mesta od 
fašistického útlaku. I napriek nepriazni po-
časia sa spoločná spomienka na oslobodenie 
uskutočnila 7. apríla pri hroboch rumun-
ských vojakov, ktorí pri oslobodzovaní nášho 
mesta položili svoje životy. Pietnu spomien-
ku kladenia vencov každoročne usporadú-
va mesto Stará Turá, aby si uctilo pamiatku 
týchto vojakov, ale aj všetkých, ktorí obeto-
vali svoje životy a bojovali za slobodu nás 
všetkých. Spomienkového kladenia vencov 
pri hroboch 36 rumunských vojakov sa zú-
častnil poslanec Národnej rady Slovenskej 
republiky Dušan Bublavý, primátorka mesta 
Anna Halinárová, zástupkyňa primátorky 
Zuzana Zigová, prednosta mestského úra-
du Ján Volár, ale aj predstavitelia politických 
strán a hnutí pôsobiacich v meste. I keď bolo 
sychravé a nepriaznivé počasie, spomien-
kového podujatia sa zúčastnilo i množstvo 
občanov mesta. 

Spomienkový akt má každoročne za cieľ 
vzdať úctu všetkým ľuďom, ktorí zahynuli 
v krvavej II. svetovej vojne a tiež pripomínať 
tieto udalosti najmä mladším generáciám, 
aby v súčasnosti, ale i budúcnosti chránili 
mier a slobodu našej vlasti. 

Súčasná situácia vo svete nám totiž stále 
viac a viac pripomína, že mier a sloboda nie 
sú až tak samozrejmé, ako by sme si mohli 
myslieť a konflikty a mocenské boje môžu 
kedykoľvek opäť vyústiť do vojny, ktorá pri-
nesie útrapy a obete.  

Lívia Boorová

Počasie tohtoročnému Vítaniu jari neprialo
Rozlúčiť sa  s Morenou a privítať jar sme 
v  Starej Turej naplánovali na 27. marca 
2015.  Po niekoľkotýždňových prípravách, 
keď už bolo všetko pripravené, nastal deň, 
keď Námestie slobody ožilo jarmočným ru-
chom. Záujem zo strany remeselníkov o sta-
roturanské remeselné akcie z roka na rok 
rastie,  čo nás, organizátorov teší. Tento rok 
bolo prihlásených takmer 60 remeselníkov.  
Šikovní remeselníci a zaujímavý sortiment  
výrobkov mali byť zárukou úspechu. Čo bolo 
v silách organizátorov sme zabezpečili, no 
počasie ovplyvniť nedokážeme. A práve to 
nám zamiešalo karty. Od skorého rána mr-
holilo, fúkal vietor, zima sa tlačila až pod 
kožu. Remeselníci, zvyknutí na rôzne vr-
tochy počasia, prichádzali dobre naladení 
s úsmevom na tvári. Ponuka jarmočných 
výrobkov bola pestrá, ale nevľúdny čas bol 
dôvodom, že návštevnosť bola nižšia ako 
sme očakávali. Vyvrcholením  podujatia 

bol  kultúrny program, v ktorom sa pred-
stavili žiaci ZUŠ. Po pásme piesní a tancov 
Morena odplávala dolu Tŕstím a program 
pokračoval oceňovaním úspešných basket-
balistiek za reprezentáciu mesta. Dievčence 
dosiahli viaceré významné úspechy, za kto-
rými sú stovky hodín driny, preto si zaslúžia, 
aby sa o nich dozvedela verejnosť a zároveň 
motivovali ďalších potenciálnych záujemcov 
o basketbal. Program zakončil moravskými 
piesňami i tancami detský folklórny súbor 
Kunovjánek z Kunovíc.

Sprievodným podujatím bola výstava vý-
tvarných prác žiakov staroturanských škôl 
Stará Turá – naše mesto. DK Javorina a ZUŠ 
26. marca 2015 vyhlásili výsledky a odmenili 
25 detských autorov. Do súťaže bolo prihlá-
sených takmer 200 prác, ktoré Starú Turú 
predstavili tak, ako ju vidia detské očká. 
Súčasťou Vítania jari bola burza kníh a ča-
sopisov, ktorá sa opäť stretla s veľkým zá-

ujmom zo strany predávajúcich 
i kupujúcich.

Za organizáciou podujatia 
okrem pracovníkov DK Javorina  
stáli i spolupracovníci - technic-
ké služby, ochotní dobrovoľní-
ci, bez pomoci ktorých by bolo 
veľmi náročné zorganizovať 
podujatie v  takomto rozsahu 
a kuchárky zo základnej školy, 
známe výbornými bálešami, 
za čo chcem všetkým srdečne 
poďakovať.

Eva Adámková

Z denníka MsP
§ Dňa 28.2.2015 bol hliadkou MsP v čase 

o 04:30 hod. zistený vandalizmus na ul. 
Hurbanovej pod Salašom, kde neznáme osoby  
z briežku pri Salaši spustili na vozovku kontaj-
ner, ktorý zastal na vozovke pred parkujúcimi 
vozidlami a tvoril prekážku v cestnej premávke. 
Kontajner bol hliadkou odtlačený na krajnicu, 
aby nezavadzal v premávke.

§ Dňa 7.3.2015 bolo na MsP telefonicky pri-
jaté oznámenie, že na benzínovej pumpe 

neznámy muž nadáva obsluhe. Hliadka na 
mieste zistila že pán J. C. bytom Stará Turá sa 
podľa obsluhy neprimeraným spôsobom sťažo-
val  na nedokonalé umytie vozidla. Nakoniec 
sa za prítomnosti hliadky dohodli na spôsobe 
riešenia sťažnosti. Pán C. následne opustil areál 
benzínovej pumpy.

§ Dňa 10.3.2015 v čase 00:55 hod. nahlásila 
pracovníčka MKS, že po ulici SNP ide 3 

členná skupina mužov, ktorí sú pod vplyvom 
alkoholu, motajú sa okolo zaparkovaných vo-
zidiel a skúšajú na nich či sú uzamknuté dvere 
a batožinové  priestory. Po príchode hliad-
ky MsP na miesto sa začali dvaja muži me-
dzi sebou hádať a vzájomne fyzicky napádať. 
Účastníkmi  incidentu boli J. L. a Š. M. oba-
ja zo Starej Turej. Hliadka mužov ukľudnila 
a následne boli z miesta vykázaní. Pri odchode 
z miesta sa najhlučnejšie správal Š. M., stále 
vykrikoval a nereagoval ani na upozornenia 
zo strany hliadky. Po predvolaní na MsP mu 
pravdepodobne nebolo tak veselo ako v uvede-
nú noc, lebo mu bola uložená bloková pokuta 
vo výške 20 €.

§ Dňa 28.3.2015 bolo v čase o 15:45 hod. 
telefonicky oznámené, že v Dome špecia-

listov sa po treťom poschodí pohybuje neznámy 
muž, ktorý všetkým vulgárne nadáva a rozbíja 
všetko, čo mu príde do cesty. Po príchode hliad-
ky bolo zistené, že týchto skutkov sa dopustil 
miestny bezdomovec Ľ. M. Na miesto sa dosta-
vila i hliadka OO PZ a vozidlo RZP, ktorým bol 
pán M. prevezený do nemocnice na vyšetrenie.
 MsP
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Stredisko triedeného zberu 
„Investícia do Vašej budúcnosti“
Stredisko triedeného zberu je situ-
ované v okrajovej časti mesta Stará 
Turá v  priestoroch bývalej tehel-
ne. V  areáli bol v  predchádzajú-
cich rokoch zriadený zberný dvor 
a kompostáreň. 

Vďaka tomu, že v  roku 2013 
Mesto Stará Turá získalo nenávrat-
ný finančný príspevok pre projekt, 
ktorý bol podporený z Operačného 
programu: Životné prostredie, 
Prioritná os: 4 – Odpadové hospo-
dárstvo, Operačný cieľ: 4.1 Podpora 
aktivít v oblasti separovaného zberu, 
bolo možné toto zariadenie rozší-
riť o triediacu linku odpadu, zriadiť 
sklad nebezpečného odpadu a elek-
troodpadu, ako aj rozšíriť a doplniť 

jestvujúce činnosti. Projekt  nám 
umožní vyššie zhodnotenie vyse-
parovaných zložiek komunálneho 
odpadu.

Celková výška oprávnených 
výdavkov pre projekt bola 572 
597,76 €, z  čoho výška finanč-
ných prostriedkov poskytnutých 
Ministerstvom životného prostredia 
SR z prostriedkov Kohézneho fondu 
Európskej únie,  bola vo výške 95 % 
z celkových oprávnených výdavkov, 
čiže 543 967,87 €. 

Hlavným cieľom projektu bolo 
zefektívnenie dotrieďovania vyse-
parovaných zložiek komunálneho 
odpadu a skvalitnenie existujúceho 
separovaného zberu. 

Predmetom projektu bolo za-
kúpenie triediacej linky so šiesti-
mi triediacimi miestami, ktorá sa 
skladá zo šikmého príjmového do-
pravníka, z vodorovného triediace-
ho dopravníka, z 6 ks pracovných 
plošín a  z  8 ks držiakov big-ba-
gov. Dotriedené odpady z linky sa 
následne premiestňujú k  dvojko-
morovému lisu, kde sú stlačené 
a  zviazané do balíkov vhodných 
pre ďalšie spracovanie a  použitie. 
Výsledné balíky sú vysokozdvižným 
vozíkom prepravované na vonkajšiu 
odkladaciu plochu, kde sa dočasne 
uskladňujú a po zhromaždení do-
statočného množstva sú prepravené 
priamo na zhodnotenie k zmluvné-
mu spracovateľovi.

Vďaka poskytnutým finančným 
prostriedkom boli zakúpené tech-
nologické zariadenia potrebné pre 
účely separovaného zberu, a to dve 
nákladné vozidlá, 80 ks zberných 
nádob na kovy, zariadenie na úpravu 
vyseparovaných odpadov (dvojko-
morový lis) a bol zriadený ekosklad 
nebezpečného odpadu.  Ďalej boli 
zakúpené 2 kusy exteriérových 

zberných nádob na papier, plasty 
a sklo, z ktorých jedna bude umiest-
nená na námestí a druhá pri mest-
skom úrade.  

Termín ukončenia realizácie 
projektu „Stredisko triedeného zbe-
ru Stará Turá“ je jún 2015.

Občania budú prostredníctvom 
informačnej kampane informovaní 
o možnostiach separovaného zbe-
ru, zberaných surovinách aj o mož-
nosti spracovania a zhodnocovania 
BRO. Realizáciou projektu sa vy-
tvoria predpoklady pre vyseparo-
vanie 600,26 ton KO za rok, čím sa 
zníži celkové množstvo odpadov 
zneškodnených uložením na sklád-
ky odpadov. 

Ing. arch. Katarína Robeková 
projektová manažérka

SEPARUJME: BUĎME EKO J 
Projekt „Stredisko triedeného 
zberu“ v našom meste
Naše mestečko právom patrí medzi 
mestá na Slovensku s prívlastkom 
EKO.

Je to z  toho dôvodu, že sa 
k  odpadom neotáčame chrbtom, 
ale naopak sa snažíme popasovať 
s ich recykláciou, aj keď je to často 
obtiažne.

Separáciu sme v  našom mes-
te začali rozvíjať už veľmi, veľmi 
dávno. Jej začiatky siahajú až do 
roku 1995 (separácia v rodinných 
domoch do vriec). Neskôr v roku 
2003 sme aj vďaka finančnej pomo-
ci z Recyklačného fondu dokázali 
pre občanov vytvoriť Zberný dvor, 
kde si môžu občania svoj odpad le-
gálne odovzdať v podstate zdarma. 
Vytvorili sme kontajnerové státia aj 
na sídliskách, kde sme umiestnili 
nádoby na separáciu plastov, papie-
ra, skla.

Od roku 2007 sme začali v na-
šom meste aj so separáciou bioodpa-
du. Pravdupovediac tejto separácie 
sme sa obávali najviac. Mali sme 
mnoho nezodpovedaných otázok. 

Ako sa k tomuto zberu  postavia 

občania? Ako to bude vyzerať v kon-
tajneroch? Nebude tam všetko, len 
nie to, čo tam má byť?

Po veľa diskusiách s kolegami 
z  iných miest, ktorí nás vystríha-
li, že čistota vyseparovaného od-
padu býva najmä na sídliskách na 
bode mrazu, naše obavy boli veľké. 
Našťastie, vďaka Vám všetkým, kto-
rí sa do separácie zapájate,  sa tieto 
obavy nenaplnili. Naopak, čistota 
vyseparovaného odpadu je práve 
pri bioodpade najlepšia. 

A  keďže jedna vec je odpad 
vyseparovať, potom ho vyzbierať, 
ale čo je ďalším orieškom na roz-
lúsknutie, je odpad pretriediť, po-
lisovať a dostať ku jeho konečnému 
zhodnotiteľovi.

Keď sa separácia v našom meste 
rozbiehala, jej množstvá z roka na 
rok rástli a teda rástla aj potreba rie-
šiť práve to dotrieďovanie a násled-
ne neustále hľadanie tých najlepších 
odberateľov druhotných surovín.

Zberný dvor sme už mali, ale 
nemali sme triediacu linku, lis a ďal-
šie pomocné zariadenia, ktoré nám 

prácu pomôžu zautomati-
zovať, uľahčiť a následne aj finančne 
zefektívniť.

A  táto etapa sa nám podarila 
práve v  tomto roku a  to aj vďaka 
dotácii z Európskej únie.

Realizáciou tohto projektu sme 
mohli zakúpiť: triediacu linku, lis 
(s  ktorým môžeme robiť balíky 
vyšších hmotností – cca 200 kg pri 
plastoch a teda aj surovina je ove-
ľa zaujímavejšia pre odberateľov 
ako pri balíkoch menších, kedy sa 
vlastne prevážal častokrát len vzdu-
ch), vysokozdvižný vozík, zberové 
vozidlo, auto s rukou, ekosklad na 
zber nebezpečného odpadu a tiež aj 
kontajnery na zber kovov. 

Takže tieto kontajnery už čosko-
ro pribudnú na kontajnerových stá-
tiach. Viacerí z Vás už dávno kovy 
separovali, ale obtiažnejšie bolo po-
tom dostať ich k nám do Zberného 
dvora. Takto sa vlastne umožní via-
cerým občanom separovať aj ďalší 

druh odpadu a  teda v ko-
nečnom dôsledku, znovu znižovať 
odpad, ktorý je umiestnený v kon-
tajneroch na ostatný komunálny 
odpad, ktorý je už nenávratne od-
vezený na skládku odpadov.

Nenadarmo sa hovorí, že naj-
lepší odpad je ten, ktorý vôbec ne-
vznikne. Ale keď už vznikne, tak je 
našou snahou a  vďaka Vám všet-
kým, čo najväčšie množstvo také-
hoto odpadu vyseparovať, vytriediť, 
odovzdať na jeho recykláciu a len to 
najnevyhnutnejšie množstvo od-
viezť na skládku. 

Takže  vďaka  realizácii tohto 
projektu máme ďalšiu etapu sepa-
rovania za nami, ale vlastne aj pred 
nami. 

Veríme, že spoločnými silami 
si budeme i naďalej môcť hovoriť, 
že naše mestečko vie: EKO ĎALEJ. 

J. Vráblová, TSST
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PROGRAM Dotácie pre športové 
podujatia na rok 2015
Mesto Stará Turá pri výkone samosprávy utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života 
a práce obyvateľov obce. Utvára aj podmienky na zabezpečovanie telesnej kultúry a športu v meste. 
V rámci dostupných finančných prostriedkov z programového rozpočtu sa mesto snaží formou dotácii 
podporovať staroturianske športové združenia, športové kluby a organizácie venujúce sa telovýchovnej 
činnosti v meste a športový areál na štadióne, ktorý slúži občanom Starej Turej na športové aktivity. 
Primátorka mesta Stará Turá sa rozhodla, že navyše podporí sumou 3 000 € projekty, ktoré sa venujú 
športovým činnostiam vo voľnom čase detí a mládeže do 26 rokov a činnostiam rodín s deťmi. 

Mesto Stará Turá vyhlasuje 1. kolo programu: 
Dotácie pre športové podujatia na rok 2015.

CIELE PROGRAMU
Mesto podporí športové aktivity, ktoré budú viesť 
k skvalitneniu a obohateniu voľnočasových akti-
vít detí a mládeže.
Podporované  aktivity môžu byť z nasledovných 
oblastí: podpora celoročných, jednodňových či 
viacdňových podujatí a aktivít zameraných na 
športovú a telovýchovnú činnosť detí a mládeže 
do 26 rokov a činnosť rodín s deťmi.  
Najmä aktivity zamerané na zatraktívnenie po-
nuky krúžkov, klubov a organizácií, ktoré sa pra-
videlne venujú deťom s cieľom pritiahnuť ďalšie 
deti a mládež k športu a rozšíriť členskú základňu, 
pripraviť podmienky na celoročnú prácu v oblasti 
telovýchovnej činnosti s deťmi a mládežou.
Prednosť budú mať projekty, ktoré umožnia zapo-
jenie čo najväčšieho počtu detí, prípadne mládeže 
a možnosť opakovania akcie, najmä činnosti. 

PROGRAM JE URČENÝ:
• pre kluby, organizácie, združenia, ktoré pra-

cujú s deťmi a mladými ľuďmi a venujú sa im 
v oblasti športu a telovýchovy.

KRITÉRIÁ:
• projekt je určený vekovej skupine do 26 rokov 

alebo rodinám s deťmi
• projekt sa realizuje v  komunite na lokálnej 

úrovni
• aktivity skupiny môžu mať  pravidelný alebo 

nepravidelný charakter
• max. výška dotácie na jeden projekt, ktorú je 

možné žiadať od mesta je do 500 €, 
• dotácia v zásade nesmie byť použitá na investí-

cie - posudzuje sa individuálne v  súvislosti 
s požiadavkami projektu      

• finančné krytie zo zdrojov programu nesmie 
presiahnuť 90% celkovej sumy projektu – 10% 
zdrojov musí byť z vlastných zdrojov

• financie budú záujemcom poukázané vopred 
naraz na základe zmluvy. 

AKO ZÍSKAŤ PODPORU Z PROGRAMU:
• všetci záujemcovia o  program a  podporu 

majú možnosť informovať sa u koordinátora 
programu

• záujemcovia o  finančnú podporu spracujú 
projekt a  pošlú ho na adresu koordinátora 
programu

• Komisia MsZ pre školstvo, kultúru, mládež 
a šport odporučí projekty na schválenie

• s predkladateľmi schválených dotácií sa uza-
vrie zmluva

• po ukončení projektu zodpovedný realizátor 
vypracuje hodnotenie projektu spolu s vyúčto-
vaním a predloží ho koordinátorovi programu

Uzávierka prijímania projektov: 15.05.2015
Trvanie projektu: 1.6.2015 –  30.10.2015
Predloženie záverečnej správy: do 15.12.2015

Bližšie informácie k vypracovaniu a podaniu žia-
dostí o grant dostanete u koordinátora programu 
Dotácie pre športové podujatia na rok 2015 Mgr. 
Lívie Boorovej, 032 746 1615; 0905 446 984, e-
-mail: media@staratura.sk v pracovných dňoch.
Formuláre sú k dispozícii na webovej stránke 
mesta Stará Turá: www.staratura.sk.

Lívia Boorová 
koordinátor programu

Výzva na podávanie žiadostí

Výzva na podávanie žiadostí o grant
Nadácia ŽIVOT je nezisková mimovládna or-
ganizácia, ktorej poslaním je zvyšovať a zveľa-
ďovať kvalitu života všetkých ľudí mesta Stará 
Turá a blízkeho okolia a vytvárať priestor, kde sa 
práca a schopnosti jedných stretávajú s finanč-
nou pomocou druhých. Nadácia bola zriadená 
za účelom podpory rozvoja neziskových činností 
v Starej Turej a okolí v oblasti kultúry, športu, 
zdravotníctva, školstva, humanitných akcií a pri-
spievania k všeobecnému zlepšeniu kvality života 
obyvateľov Starej Turej a okolia.

Nadácia ŽIVOT Stará Turá 
vyhlasuje 1. kolo Programu malých 
komunitných grantov na rok 2015.

CIELE PROGRAMU
Nadácia podporí  aktivity, ktoré budú viesť 
k skvalitneniu a obohateniu voľnočasových ak-
tivít detí a mládeže. Podporované  aktivity môžu 
byť z  nasledovných oblastí: ochrana a podpora 
zdravia; prevencia a  liečba drogovo závislých; 
podpora športu; zachovanie kultúrnych hodnôt. 
Najmä aktivity zamerané na zatraktívnenie po-
nuky krúžkov a organizácií, ktoré sa pravidel-
ne venujú deťom s cieľom pritiahnuť ďalšie deti 
a rozšíriť členskú základňu, pripraviť podmienky 
na celoročnú prácu s deťmi. Prednosť budú mať 
projekty, ktoré umožnia zapojenie, čo najväčšieho 
počtu detí prípadne mládeže a možnosť opako-
vania akcie, najmä činnosti. 

PROGRAM JE URČENÝ
•  pre formálne aj neformálne dobrovoľnícke 

skupiny, krúžky, kluby, ktoré pracujú s deťmi 
a mladými ľuďmi,

•  pre vrstovnícke skupiny, ktoré pripravujú akti-
vity pre svojich rovesníkov,

•  pre dobrovoľníkov, ktorí sa vo svojom voľnom 
čase venujú pravidelne deťom a mládeži.

KRITÉRIÁ
•  projekt je určený vekovej skupine  do 26 rokov,
•  projekt sa realizuje v  komunite na lokálnej 

úrovni,
•  aktivity skupiny môžu mať  pravidelný alebo 

nepravidelný charakter,
•  celková výška nákladov na projekt nie je ob-

medzená, max. výška grantu na jeden projekt, 
ktorú je možné žiadať  od nadácie nie je stano-
vená, obvyklá výška grantu je do 500 €, 

•  grant v zásade nesmie byť použitý na investície 
- posudzuje sa individuálne  v súvislosti s po-
žiadavkami projektu,      

•  finančné krytie zo zdrojov nadácie nesmie 
presiahnuť 90% celkovej sumy projektu – 10% 
zdrojov musí byť z vlastných zdrojov (musí byť 
finančný),

•  financie budú záujemcom poukázané naraz.

AKO ZÍSKAŤ PODPORU Z PROGRAMU
• všetci záujemcovia o  program a  podporu 

majú možnosť informovať sa u koordinátora 

projektu a  v  infor-
mačnej kancelárii 
mesta,

• záujemcovia o  fi-
nančnú podporu 
spracujú projekt 
a  pošlú ho na ad-
resu koordinátora 
projektu,

• správna rada rozhod-
ne o udelení grantu,

• s predkladateľmi schválených grantov sa uza-
vrie zmluva,

• po ukončení projektu zodpovedný realizátor 
vypracuje hodnotenie projektu a predloží ho 
koordinátorovi projektu.

Uzávierka prijímania projektov: 
15.05.2015
Trvanie projektu: 01.06.2015 – 30.09.2015
Predloženie záverečnej správy: do 31.10.2015

Bližšie informácie k vypracovaniu a poda-
niu žiadostí o grant dostanete u koordinátora 
Programu malých komunitných grantov: Ing. Ivety 
Petrovičovej 032 746 1635; 0915 984 308, e-mail: 
organizacne@staratura.sk v pracovných dňoch. 
Formuláre sú k dispozícii na webovej stránke mes-
ta Stará Turá: www.staratura.sk/nadacia-zivot.

Ing. Petrovičová, správca nadácie

PROGRAM MALÝCH 
KOMUNITNÝCH 
GRANTOV 2015
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Ruky matky
Keď hladili ti nežne vlásky,

podávali pohár mlieka,
bolo v nich veľa lásky

a život plynul sťa rieka.
Skúšali horúce čielko,

zotreli z neho pot,
keď horel si v nemoci.

Núkajú chlieb, čo vonia zemou,
v smútkoch dajú liek,
čo nikto iný nedá ti.

Sú láskavé pri pohladení,
pri chytení, keď ideš cez mláky,
rozdávajú nehu bez obmedzení,

zadržia bolesť, smútky.

Aj keď dnes už vráskavé,
no vždy ochotné vystrieť dlane,

a ty sa môžeš spoľahnúť,
v každom čase na ne.

Ľúb ich láskou nekonečnou,
aj tú, čo ich má,

čo nazývaš ju svojou mamou,
ona je tvoja jediná.

J. Trúsiková

Čestný občan mesta – Doc. MUDr. Peter Hnilica, CSc.
Dňa 15. apríla 2015 pribudol do našej veľkej rodiny mesta Stará 
Turá nový čestný občan – Doc. MUDr. Peter Hnilica, CSc.

Udelenie čestného občianstva 
schválilo na základe návrhu Ing. 
Rumánka a pani Peprníkovej na 
svojom zasadnutí mestské za-
stupiteľstvo. Čestné občianstvo 
sa udeľuje osobám,  ktoré sa ob-
zvlášť významným spôsobom 
a  dlhodobo zaslúžili o  rozvoj 
nášho mesta a zvyšovanie kva-
lity života jeho obyvateľov, kto-
rých pôsobenie v našom meste 
alebo v jeho prospech bolo ci-
teľným prínosom v oblasti spo-
ločenskej, kultúrnej, duchovnej, 
v  oblasti spolunažívania jeho 
obyvateľov, ktoré obohatili ľud-
ské poznanie vynikajúcimi vý-
konmi, či dielami v oblasti vedy 
a techniky, umenia, športu a po-
dobne. Takouto osobou je i pán 
Hnilica, ktorému sa čestné ob-
čianstvo udelilo pri príležitosti 
krásneho životného jubilea – 80. 
narodenín. 

Pán Peter Hnilica, význam-
ný slovenský endokrinológ sa 
narodil v Starej Turej 4.4.1935. 
Študoval na gymnáziách 
v NMnV a v TN. Rok pracoval 
ako plánovač v podniku PREMA 

Stará Turá. V rokoch 1954-1960 
absolvoval štúdium lekárstva 
na Lekárskej fakulte Univerzity 
Palackého v  Olomouci. Po 
ukončení štúdia najskôr pra-
coval ako sekundárny lekár 
OÚNZ v  Trenčíne, v  rokoch 
1965-2001 najskôr 2 roky ako 
odborný asistent Katedry vnú-
torného lekárstva na Inštitúte 
pre ďalšie vzdelávanie lekárov 
v Trenčíne, neskôr v Bratislave, 
a v rokoch 1992-2001 súčasne 
aj ako vedúci Subkatedry  en-
dokrinológie, metabolických 
chorôb a  výživy Inštitútu pre 
vzdelávanie v  zdravotníctve 
a  vedúci úseku endokrinoló-
gie I. internej kliniky Dérerovej 
Nemocnice s poliklinikou. V ro-
koch 2001-2009 pôsobil ako en-
dokrinológ na Onkologickom 
ústave sv. Alžbety v Bratislave. 
Docent Peter Hnilica je nosite-
ľom Dérerovej ceny Slovenskej 

lekárskej spoločnosti a  Zlatej 
medaily Slovenskej lekárskej 
spoločnosti. Celý svoj profesi-
onálny život zasvätil lekárskej 
vede, liečeniu a  záchrane ľud-
ských životov. Jeho pacienti ho 
poznajú a  spomínajú na neho 
ako na lekára vynikajúceho vo 
svojom odbore a  človeka mi-
moriadne ľudského a  skrom-
ného. A tak na neho spomínajú 
i  Staroturanci. Pred 5 rokmi 
získal titul Významná osobnosť 
Podjavoriny. Hoci pán Peter 
Hnilica žije v  Bratislave, rád 
sa vracia do svojho rodného 
kraja, kde má svojich známych 
a priateľov. 

Slávnostného obradu ude-
lenia občianstva, ktorý sa konal 
v  Obradnej sieni mesta Stará 
Turá sa zúčastnili rodinní prí-
slušníci pána Hnilicu, jeho 
priatelia, bývalí susedia, zná-
mi, ale aj poslanci mestského 
zastupiteľstva a  zamestnanci 
mestského úradu. Počas obra-
du zazneli piesne v podaní pani 

Boženy Michalcovej a  pána 
Jána Pavloviča a  básne pred-
niesla pani Marta Adamusová. 
Vypočuli sme si krásnu pieseň 
o  Starej Turej, ktorú vytvorila 
Elena Mária Rumánková a tiež 
pútavú báseň od Ing. Gustáva 
Rumánka. Primátorka mesta 
Ing. Anna Halinárová v  sláv-
nostnom príhovore okrem iného 
povedala: Hlboko si vážim prácu 
každého človeka, ktorý sa svojou 
usilovnosťou, aktivitou a predo-
všetkým oddanosťou, obetavosťou 
a trpezlivosťou dokáže rozdávať 
iným ľuďom. Takýmto vzácnym 
človekom a výborným lekárom 
je Dr. Hnilica. Po príhovore mu 
odovzdala plaketu a listinu čest-
ného občana mesta a pogratulo-
vala mu i k uplynulému jubileu, 
ktoré nedávno oslávil. Na záver 
slávnosti sa všetkým prítomným 
prihovoril i samotný oslávenec 
a  priblížil im históriu svojho 
rodu, ktorý pôsobil v Starej Turej 
mnohé desaťročia. Po slávnost-
nej časti obradu si prítomní hos-
tia spoločne posedeli vo Vinárni 
Gažovič a pospomínali na staré 
dobré časy, ktoré spolu prežili. 

Prajeme Dr. Petrovi 
Hnilicovi pri príležitosti jeho 
krásneho životného jubilea, 
ale aj pri príležitosti ocenenia 
čestný občan mesta ešte veľa 
krásnych chvíľ prežitých v kru-
hu svojej rodiny, mnoho rokov 
plných zdravia, šťastia, spokoj-
nosti a nevyčerpateľného elánu.  
Ďakujeme tiež všetkým, ktorí 
sa zúčastnili slávnostného aktu 
udelenia čestného občianstva. 

Lívia Boorová
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Novinky zo ZŠ
A je tu mesiac apríl. Predvádza sa v pl-

nej kráse. Vonku nám príroda pripravuje 
rôzne premenlivé počasie a my pre svojich 
žiakov pripravujeme rôzne aktivity, pros-
tredníctvom ktorých sa môžu prezentovať 
a ukázať, čo sa v škole naučili. Skôr však ako 
načrieme do apríla ešte pár aktivít nám zo-
stalo z marca.

ŽIŤ ENERGIOU - v takomto duchu sa 
nieslo dopoludnie 17. marca 2015 pre 70 
vybraných žiakov 7., 8. a 9-teho ročníka. 
Do našej školy zavítali odborní pracovníci 
Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry 
z Banskej Bystrice, ktorí pripravili a realizujú 
projekt bezplatného energetického poraden-
stva financovaného prostredníctvom štruk-
turálnych fondov EÚ. Žiaci, rozdelení do 
šiestich tímov, absolvovali poldňový súťaž-
ný program plný interaktívnych hier. Všetky 
aktivity boli zamerané na energiu, jej úspo-
ry, využívanie alternatívnych zdrojov. Našim 
cieľom bolo, aby si žiaci zábavnou a zážitko-
vou formou rozšírili svoje vedomosti nie-
len z Fyziky a prírodovedných predmetov, 
ale aby sa prehĺbilo aj ich envinromentálne 
povedomie a cítenie. Na záver dopoludnia 
plného energie boli vyhodnotené všetky 
tímy a každý žiak bol odmenený drobný-
mi vecnými cenami. Najlepšie sa darilo 
tímu Vodníkov, získali 1. miesto, na dru-
hom mieste skončili Pascali a na treťom 
Zateplovači. Srdečná vďaka za inšpiratívne 
dopoludnie patrí pani Diane Kosovej a jej 
kolegom, ktorí do školy priniesli množstvo 
pomôcok, meracích prístrojov a hier. Určite 
si zaslúžia pochvalu aj naši žiaci, ktorí ak-
tívne a disciplinovane pracovali vo svojich 
tímoch a využili príležitosť naučiť sa a vy-
skúšať si niečo nové.

V  stredu 18. 3. 2015 sa žiaci našej 
školy zúčastnili v  Domaniži Krajského 
kola v  streľbe zo vzduchových zbraní. 
Marcel Bobocký súťažil za starších žiakov 
a Dominik Truhlík za mladších žiakov.

Dňa 21.3. 2015 sa všetci štvrtáci zúčast-
nili exkurzie do Zberného dvora. Na ex-
kurziu ich pozvali kamaráti zo skupiny DO 
Fénix. Spoločne sa vybrali cestou-necestou. 
Dozvedeli sa o recyklovaní plastov a iných 
odpadových materiálov, spoločne sa odvá-
žili, najviac ich zaujala technika - traktory, 
pásy, triedičky, drvička. Nakoniec si v trie-
dach preverili svoje vedomosti a  dostali 
odznak.

Aktuálny 19. ročník verejnej finančnej 
zbierky Ligy proti rakovine Deň narcisov 
v tomto roku pripadol na 27. marec, a hoci 
nám tento rok počasie vôbec neprialo, tešíme 
sa, že to bol podobne ako po všetky minulé 
roky deň plný pozitívnych emócii, zážitkov 
a udalostí. Do zbierky sa už po niekoľký-
krát aktívne zapojili aj naši žiaci v spolupráci 
so SOŠ Stará Turá. Vytvorili sme spoločne 
6 hliadok, ktoré sa snažili čo najlepšie zre-
alizovať myšlienku tejto jedinečnej akcie 

podporujúcej onkologických pacientov a ich 
rodiny. Počas rokov sa vypracoval tento pro-
jekt vďaka dôvere ľudí a skvelej organizácií 
LPR na najväčšiu verejnoprospešnú finanč-
nú zbierku na Slovensku. Sme hrdí, že sa 
nám tento rok opäť celkom darilo a dokázali 
sme pre tých, ktorí to najviac potrebujú, zís-
kať i s pomocou dobrých ľudí a ústretovosti 
firiem Elster i Sensus v našom meste krásnu 
okrúhlu sumu 1700 €. Pripnutím si žltého 
narcisu 27. marca ste podporili myšlienku 
spolupatričnosti s tými, ktorí bojujú s on-
kologickým ochorením. Narcis ako jeden 
z prvých kvietkov jari predznačuje príchod 
tohto obdobia, prebúdzania prírody a života. 
Tak je i symbolom nádeje, že aj náročný boj 
môže mať dobrý koniec.

30. marec bol dňom plným aktivít. Žiaci 
našej školy boli na Okresnom kole recitačnej 
súťaže Podjavorinskej Bzince, kde v 1. ka-
tegórii získala naša žiačka 2. ročníka Vaneska 
Sekerková 3. miesto, v 2. kategórii sa umiest-
nil žiak 5. ročníka Hubert Závodský na 2. 
mieste. V tento deň žiaci 2. ročníkov v rámci 
regionálnej výchovy mali možnosť maľovať 
vajíčka a pliesť korbáče na gazdovskom dvo-
re v Turej Lúke. Zároveň sa tu oboznámili 
so zvykmi, ktoré sprevádzajú veľkonočné 
sviatky. 30.3.2015 vypukol aj medzitriedny 
turnaj vo vybíjanej štvrtákov. Michal Denk 
ako hlavný rozhodca spresnil pravidlá, pri-
vítal družstvá. Štvrtáci predviedli krásnu 
hru podľa pravidiel. Víťazstvo obhájila 4.C, 
4.A skončila na druhom mieste a 4.B bola 
tretia. Medaila na krku bola odmenou pre 
všetkých hráčov.

31.3. prebehol v telocvični jarný medzit-
riedny súboj vo vybíjanej. Z telocvične sa 
ozýval krik, vlastne hlasité povzbudzovanie 
detí troch tretiackych tried o majstra v ši-
kovnosti vo VYBÍJANEJ. Transparenty, pú-
tače dodávali silu a elán v bojovnosti hráčov. 
Zvíťazili žiaci z 3.B triedy.

Zapojili sme sa do súťaže Matematický 
klokan SR, kde sme získali nasledovné 
ocenenia: v 1. ročníku: 1. miesto - Ondrej 

Stuchlý, 2. miesto- Svetlanka Idesová, 3. 
miesto - Sophia Alexandra Pavlechová, v 2. 
ročníku: 1. miesto - Alexandra Molcová, 2. 
miesto - Katarína Hornáčková, 3.  miesto 
- Veronika Schindlerová, v  3. ročníku: 
bol úspešným riešiteľom Jakub Barbušin 
a v 4. ročníku: 1. miesto - Aneta Ivanová, 
2. miesto - Martin Hornáček, 3. miesto - 
Timotej Stuchlý.

V dňoch 31.3. - 1.4.2015 sa uskutočnil 
Trenčiansky robotický deň - medzinárodná 
súťažná prehliadka robotov. Cieľom robotic-
kej súťaže je popularizovať vedu a techniku 
medzi mladými ľuďmi trenčianskeho regió-
nu. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky. Jubilejný 10. ročník TRD sa usku-
točnil v dňoch 31.3. a 1.4.2015 v priestoroch 
trenčianskeho výstaviska Expo Center, a. s.

Na pozvanie ŠIOV Bratislava v  rámci 
projektu ZŠ - odborne sa ho dňa 31.3.2015 
zúčastnili aj naši dvaja žiaci Filip Bajjani 
a Ondrej Kokavec, ktorí na hlavnom pódiu 
predvádzali prácu s robotickou rukou sta-
vebnice Merkur. Naši žiaci boli už na rôz-
nych súťažiach v rámci projektu ZŠ odborne 
a veľmi sa im darilo aj teraz pri prezentácií 
na hlavnom pódiu, začo im bolo vyslovené 
uznanie od vedúcich pracovníkov ŠIOV.

1.4.2015 k  nám na 1. stupeň zavítalo 
múzeum na kolesách. Deti sa hravou for-
mou oboznamovali s  etiketou a  slušným 
správaním sa v spoločnosti a na verejnosti. 
15.4.2015 žiaci 9. ročníkov preukázali svoje 
vedomosti na monitoroch (testoch zo slo-
venského jazyka a matematiky). V dňoch 
20.4.-21.4. 2015 sme mali rodičovské zdru-
ženia. 22. apríl patrí Dňu Zeme. Svojich žia-
kov vedieme k tomu, aby si neničili životné 
prostredie, práve naopak. V tento deň s nimi 
chodíme do prírody, aby sme vyzberali všet-
ky nečistoty, ktoré do nej priniesli nediscipli-
novaní návštevníci a ľahostajní ľudia.

Mgr. Dana Pribišová

Detský letný tanečný tábor pre deti od 6 do 10 rokov
Termín: 05.07. – 10.07.2015

Miesto: Tábor Podvišňové (nové 
moderné chaty so soc. zariadením, 
celé skupinky sú v jednej chate 
v izbách 2 – 3 lôžka) cca pre 15 osôb 
(www.tabor-podvisnove.sk)
Strava: 5x denne
Lektori: • Katarína Vidová 
(lic. instructor aeróbnych športov, 
tanečná školička Žihadielka) 
• Bibiana Michalcová 
(tanečná škola Bibs)

Program: Denne pohybové a taneč-
né lekcie, postupne vytvoríme všetci 
veľkú záverečnú táborovú choreo-
grafiu, súťaže, hry, tvorivé dielničky, 
výlety, opekačky, veľa zábavy, hudby, 
tanca... a to všetko priamo v prírode 
(v prípade nepriaznivého počasia je 
k dispozícii hala)
Cena: 139 €
Prihlášky: K. Vidová 0903 880 098, 
tanecnaskolickakv@gmail.com

Deti nechcú sedieť len doma, chcú sa hýbať, hrať sa, spoznávať 
kamošov a tie, čo chcú aj tancovať, priveďte k nám!!!
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DOM KULTÚRY JAVORINA
ORGANIZUJE / PRIPRAVUJE / POZÝVA

• 10. mája 2015 o 15.00 hod. – DK Javorina v spolupráci so 
ZŠ, MŠ a ZUŠ pozývajú na slávnostný program ku Dňu 
matiek.

• 16. – 23. mája 2015 – Klub paličkovanej čipky pri DK Javorina 
Vás pozýva na výstavu  Krása  čipky, ktorá sa uskutoční 
v Dome kultúry Javorina – miestnosť č. 82.
Výstava bude otvorená:
16. mája 2015 14.00 – 20.00 hod.
17. mája 2015 14.00 – 18.00 hod.
18. – 22. mája 2015 10.00 – 18.00 hod.
23. mája 2015 13.00 – 17.00 hod. 

• 27. mája 2015 o 18.30 hod – Dom kultúry Javorina Stará 
Turá Vás srdečne pozýva na koncert ZLATÉ DOBRÉ ČASY, 
v ktorom sa predstaví: Naďa Urbánková, Petr Kotvald, Standa 
Hložek a Maduar. Doprajte si neopakovateľný hudobný zážitok 
plný spomienok na zlaté dobré časy, s nezabudnuteľnými hitmi 
ako - Vilém peče housky, Závidím, Blonďák s červenou bugatkou, 
Diana, Bílá královna, Holky z naší školky, Milujem se čím dál víc, 
Anjel, Do it, Hafanana, One way ticket. Vstupné v predpredaji: 
18,- €, pred koncertom 21,- €. Rezervácie a predpredaj sa usku-
toční na sekretariáte DK Javorina alebo na PREDPREDAJ.SK

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na sekretariáte 
DK Javorina, tel. 776 33 66, dkjavorina@gmail.com.

NOVINKY MESTSKEJ KNIŽNICE

Beletria Ondriová, I.: Nezvestný • Srholec, A.: Sviatočné pozdravy 
• Hríb, Š.: Môj bláznivý život • Pastirčák, D.: Slovo pred slovom • 
Vilikovský, P.: Príbeh ozajského človeka Náučná literatúra Ottov 
sprievodca na cesty. Španielčina • Zelina, M.: Teória výchovy alebo 
hľadanie dobra Detská literatúra Pospíšilová, Z.: Predškolák • Lenk, 
F.: Detektívi v čase • Nöstlinger, Christine: Grétkin príbeh Detská 
náučná literatúra Milton, S.: Minecraft

V mesiaci marec a apríl sme mali milé návštevy detí z materských 
a základnej školy. Rozprávali sme si o spisovateľov, písmenkách, 
záložkách, ako sa starať o knihy. Školákom sme rozprávali o ľu-
dových rozprávkach a čítali rozprávky od Pavla Dobšinského.

Noc s Andersenom
Už po štvrtýkrát sme sa stretli v knižnici s deťmi zo ZŠ. Priniesli 
si so sebou večerné dobroty, spacáky a hlavne dobrú náladu.
Podvečer 1. 4. 2015 po privítaní a predstavení rozprávkárom 
H. Ch. Andersenom a postavičkami z rozprávkových kníh (pirát 
a Pipi dlhá pančucha) sa deti pustili do súťaží. Skladali puzzle 
zo známych obálok kníh, hádali mená známeho vedca, básnika, 
speváka, spisovateľa. Poznali odpovede na otázky z oblasti príro-
dy, histórie nášho okolia. Šikovní boli v lúštení osemsmeroviek 
i hádaní zašifrovaných mien spisovateľov.

Dom kultúry Javorina v spolupráci so ZŠ a PreVaK, s.r.o. Stará Turá 

pozývajú všetky deti na tradičnú

CESTU ROZPRÁVKOVÝM LESOM
v nedeľu 31. mája 2015

Štart je od 10.00 do 13.00 hod. na parkovisku pri topoľovej aleji.

Cieľ rozprávkovej cesty bude v autocampingu, kde bude pre deti 
pripravený zaujímavý program: nafukovací hrad, maľovanie na tvár, 

minidiskotéka a o 13.00 hod. divadelné predstavenie Môj macík.

Účastnícky poplatok hradený na štarte 0,50 EUR.

NOC MÚZEI 
A GALÉRIÍ 2015
Dňa 16. mája 2015 sa Mestské 
múzeum v  Starej Turej už po 
druhýkrát zapojí do celoeu-
rópskeho podujatia Noc múzeí 
a galérií. Tento rok sa k nám pri-
poja i pracovníci Múzea sestier 
Royových a Železničného mú-
zea v  Starej Turej. V  priesto-
roch Domu kultúry Javorina si 
návštevníci budú môcť prezrieť  
stále expozície Mestského mú-
zea, časť expozície a prezentáciu 
fotografií Železničného múzea 
i Múzea sestier Royových. V rámci sprievodného programu bude 
pre návštevníkov pripravená výstava o histórii bývalého podniku 
Chirana pri príležitosti 80. výročia jeho vzniku, premietanie dopo-
siaľ nepublikovaných filmových  záberov Starej Turej z rokov 1943 
– 1972 a i. Podujatie sa uskutoční v sobotu 16. mája 2015 od 17.00 
do 24.00 hodiny.

Lucia Poľanská, mestské múzeum

Nové krakelované 
fľašky v predaji
Od apríla si môžete v našej Informačnej 
kancelárii zakúpiť nové fľaše, či už na napl-
nenie tekutinou alebo na dekoráciu. Fľašky 
sú ručne vyrábané metódou decoupage – 
krakelovanie, s ovocnými vzormi vo veľ-
kostiach 0,3 l, 0,5 l a 0,7 l.  
Informácie o  cene sa dozviete priamo 
v Informačnej kancelárii hneď vedľa banko-
matu pri Bille. Tešíme sa na Vašu návštevu!

Informačná kancelária mesta
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Čas letí, ale spomienky v srdciach zostávajú. 
Už len ticho prichádzame k Tvojmu hrobu, 

postojíme, spomíname na lásku Tvoju.
Dňa 23.5.2015 si pripomíname 

15. výročie, keď nás opustil manžel, 

otec, starý otec, brat a švagor 

Michal BUNO.
S láskou a úctou spomína celá rodina.

•
Tvoj odchod zabolel a bolí celý čas, tá rana 

v srdci sa už nezahojí, aj keď prejde dlhý čas. 
Odišiel si od nás v jeden krásny deň, nepovedal 

si ani zbohom moji milí, ja už neprídem.
Dňa 18.4.2015 uplynuli 3 roky od 

smrti Branislava HVOŽĎARU.
S bolesťou v srdci na neho 

spomína manželka Emília, syn 
Martinko s priateľkou a vnučkou 
Natálkou, syn Romanko, svokor 

Alojz Stupavský, švagriná Ružena 
Popelárová s rodinou Andrejkom, Evkou, Adamkom 

a Kristínkou, rod. Ochodnícka a ostatná rodina.

•
Spomienky sú večné, 

v srdciach našich budete žiť nekonečne. 
Vašu lásku neodveje čas, 
tá zostane navždy v nás.

Dňa 18.5.2015 

uplynie 10 rokov, 

čo nás navždy 

opustila naša dra-

há mama, babič-

ka, svokra Viera BUNOVÁ, rod. Jakubcová 

z Drgoňovej Doliny. A zároveň si pripomenieme 

dňa 28.6.2015 6 rokov, čo nás navždy opustil náš 

otec, dedko, svokor Gustáv BUNO z Drgoňovej 

doliny.
S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami.

•
Čas plynie, ale v našich srdciach 

budeš s nami stále.
Dňa 30.4.2015 uplynulo 5 rokov, 

čo nás navždy opustil Pavol 
BÚZIK.
S láskou a úctou spomína celá rodina.

Slza za slzou padá a zmýva z tváre žiaľ, 
čas nikdy nevráti, čo si už raz vzal. 

Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť, 
no v našich srdciach budeš večne žiť.

Dňa 23.5.2015 uplynulo 5 rokov, 

čo nás navždy opustil náš drahý 

otec, dedko, brat, priateľ Michal 
DUREC.

S láskou a úctou spomína 
syn Miroslav, dcéra 

Janka s rodinou a ostatní známi. 

•
Roky sa míňajú, rýchlo plynie čas, 
spomienky na Vás sú stále v nás.

Dňa 2.5.2015 uply-

nie 20 rokov, čo 

nás navždy opustil 

syn, brat, švagor 

a strýko Milan 
SLEZÁK, ktorý nás opustil vo veku 30 rokov. Dňa 

21.1.2015 bolo 7 rokov, čo nás opustil manžel, 

otec, svokor a dedko Milan SLEZÁK st. vo veku 

66 rokov.
S láskou spomína celá rodina.

•

Aj keď nie si medzi nami, 
v našich srdciach žiješ stále s nami.

Dňa 2.5.2015 bude štyri roky, čo 

nás navždy opustil môj manžel, 

otec, starý otec, brat Ján DUREC 

z Paprade. Kto ste ho poznali 

a mali radi, spomínajte s nami.
Smútiaca rodina.

•

Dňa 20.5.2015 si pripomíname 

prvé výročie úmrtia našej dcéry 

Alenky LEDNICKEJ, rod. 

Biesikovej.
S láskou spomínajú rodičia, synovia 

Tomáško a Patrik, babička, krstná 
mama, tety Oľgy, ujo Dušan a sesternice s rodinami.

Matričné okienko

Vítame bábätká
Nattali Malárová, Milan Vavro, Nela 
Jankechová, Alžbeta Durcová, Viktória 
Kuťková 

Idú spoločným životom
Ľuboš Maroň zo Starej Turej a Soňa 
Pavlúsová z Myjavy, Michal Hollý zo Starej 
Turej a Gabriela Jurkovičová zo Starej 
Turej, Peter Viskup zo Starej Myjavy a Mgr. 
Ľudmila Bartalová zo Starej Turej

Posledné rozlúčky
Marta Križanová

Zoznam jubilantov 
za mesiac MÁJ 2015

Anna Dunajčíková, Emília Ilovičná, 
Milan Medňanský, Ján Hvoždara, Ján 
Durec, Anna Štefíková, Vilma Matejková, 
Mária Krchnavá, Jaroslav Kýška, Anna 
Klimáčková, Emília Kuklínková, Zuzana 
Valenová, Kristína Moravčíková, Kvetoslava 
Třetinová, Rudolf Potfaj, Anna Sadloňová, 
PhMr. Mária Václavková, Anna Durcová, 
Pavlína Gregorová, Viktor Ivana, Anna 
Dornáková, Mária Magdalena Peprníková, 
Rudolf Kubánek, Oľga Štrbová, Magdaléna 
Hvožďarová, Jozef Duďák, Ľudmila 
Náhliková, Marie Bridová, Milan Ilušák, 
Emília Homolová

Pozvánka na prezentáciu kníh
Dňa 4.5.2015 o 17.00 hodine bude v kaviarni Domu kultúry Javorina 
uskutočnené uvedenie do života knihy Mgr. Eleny Márie Rumánkovej 
Spýtaj sa vetra (staroturanská sága) a  knihy Ing. Gustáva Rumánka 
S dejinami pod Drahami (z geletky a spod geletky). Tešíme sa na Vašu 
hojnú účasť! Knihy možno kúpiť v Infoture v Starej Turej.

Na bojiskách
Bojiská, 
hlavolamy miliónov mŕtvych.
 
Odišli  tam s osudom 
osobito skľučujúcim 
v zlobe náhod,
osobito beznádejným
v besnení vrážd, 
osobito bezkonečným,
keď nádej v nedovidne!

 Ako dobre, že už mlčia! 
Živí zabudli, 
nahluchli k plaču materí, 
k stonom mrzákov,
ku klepotu bariel, 
k preklínaniu osudov.
Od bied pozostalých len preč a preč!
 
Ako dobre, že života knihy reč 
po kapitolách hrôz má len stránky 
zabúdania!

G. R.
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Z Centra voľného času Stará Turá
Čo sme zažili od polovice marca do polovice apríla 2015?
•  Činnosť v druhej polovici marca sme začali výrobou moreny (17. 3.), 

ktorou každoročne prispievame do aktivity vítania jari.
• V piatok 20. 3. sme si v CVČ pripomenuli Medzinárodný deň šťastia 

akciou Šťastie v hre, kde sa deti učili akceptovať náhodu a šťastie ako 
neoddeliteľnú súčasť niektorých hier. Víťazom sa stal Samko Halienka 
z 2.B. Blahoželáme.

• Vo štvrtok 26. 3. sme u detí rozvíjali tvorivosť a estetické cítenie pri výrobe 
veľkonočných vajíčok pomocou servítkovej techniky.

• V posledných marcových dňoch sa v spolupráci s I. stupňom ZŠ usku-
točnili turnaje vo vybíjanej.

• Počas druhej polovice marca prebehlo niekoľko výukových programov. 
Tými najnavštevovanejšími z nich boli Deň vody a Poznáte zajka, čo vždy 
krčí nos (pre predškolákov) a Netradičná telesná výchova pre deti I. stup-
ňa ZŠ.

• Výtvarnú súťaž Najpestrofarebnejší vták organizovanú ku Dňu vtákov 
(1. 4.) vyhrala trinásťročná Emka Stupavská. Blahoželáme.

• Počas veľkonočných prázdnin sme deťom vyplnili prázdninový štvrtok 
(2.4.) turnajom v stolnom futbale O veľkonočné vajíčko, ktorý vyhral Janko 
Rubaninský zo 4.A, turnajom v šípkach O veľkonočného zajaca, v ktorom 
sa víťazom stal Martin Mikulec z 2.A, a výrobou veľkonočných dekorácií. 
Akciu Hľadanie veľkonočných vajíčok sme museli z dôvodu nepriazni-
vého počasia nahradiť akciou Vajiceshow, ktorá prebehla v CVČ a bola 
zameraná na znalosti veľkonočných tradícií. 

• Vo štvrtok 9. 4. si deti v rámci aktivity Kreatívny svet vyskúšali výtvarnú 
techniku – decoupage na drevo.

• Nepravidelnú činnosť v prvej polovici apríla sme zakončili výukovým 
programom pre 80 žiakov 3. ročníka ZŠ pod názvom Teoretická príprava 
k plaveckému výcviku.

Čo pripravujeme na máj 2015?
• V sobotu 9. 5. priložíme ruku k dielu a pomôžeme mamičkám z mater-

ského centra Žabka pri akcii Míľa pre mamu.
• Vo štvrtok 14. 5. 2015 prebehne v CVČ súťaž pre malých chovateľov Moje 

najmilšie zvieratko. Záujemcovia o zapojenie sa do súťaže môžu prísť so 
svojimi miláčikmi o 15.00 hod. Zo súťaže sú z dôvodu bezpečnosti detí 
a zvierat vylúčené psy, mačky, jedovaté hady a pavúky. 

• Pre deti ZŠ organizujeme v piatok 15. 5. o 16.00 hod. na štadióne Kopanie 
jedenástok. 

• V mesiaci máj pripravujeme pre deti zo záujmových krúžkov Detský 
parkour a Break dance zaujímavú exkurziu do lanového parku Tarzánia 
v Skalici.

Prímestské tábory 2015 
Cestovatelia v čase

CVČ Stará Turá pripravuje pre deti od 7 (od ukončeného prvého ročníka) – 
12 rokov 2 letné prímestské tábory. 1. turnus: 6. – 10. 7., 2. turnus: 13. – 17. 
7. vždy od 8.00 – 16.00 hod. Miesto: CVČ Stará Turá. Poplatok: 40,- eur/
týždeň (v cene sú zahrnuté: animátorské služby, 5 x teplý obed a pitný režim, 
poistenie, materiál a pomôcky na aktivity, ceny do hier a súťaží, cestovné, 
vstupné na plaváreň). Program tábora je zameraný na zážitok a aktívny 
oddych detí. Deti zažijú nevšedné objavovanie tajov života v rôznych his-
torických obdobiach od praveku až po život v ďalekej budúcnosti a vytvoria 
si vlastného sprievodcu po dejinách našej civilizácie. Prihlášky a podrobné 
informácie získate v CVČ Stará Turá už v mesiaci máj. Prihlásiť sa treba 
vopred najneskôr do 12. 6. 2015. Kapacita tábora je obmedzená, každé dieťa 
môže absolvovať iba jeden turnus.

Věra Tepličková, CVČ Stará Turá

Udeľovanie vyznamenaní 
členom SZPB
Dňa 8.4.2015 v  budove Spoločenského 
domu v Novom Meste nad Váhom sa usku-
točnilo udeľovanie vyznamenaní 61 členom  
Slovenského zväzu protifašistických bojovní-
kov (SZPB), držiteľom 255-ky na stretnutí pri 
príležitosti k 70. výročiu SNP, k 70. výročiu 
oslobodenia a  ukončenia 2. svetovej vojny 
v podjavorinsko-podbradlianskom regióne.

Dôstojné stretnutie zorganizovali 
Ministerstvo obrany SR a Oblastná organi-
zácia SZPB Nové Mesto nad Váhom. K prí-
tomným sa  prihovorili a  vyznamenaným 
poďakovali primátor Nového mesta nad 
Váhom Jozef Trstenský, predseda OblV SZPB 
Ján Hulínek a z MO SR hlavný štátny radca 
Richard Zimányi. Akcie sa zúčastnila i primá-
torka mesta Ing. Anna Halinárová.

Text a foto: Viliam Solovič

Krajské kolo súťaže SOČ v SOŠ Stará Turá
V dňoch 31. 3. a 1. 4. 2015 sa v priestoroch SOŠ 
Stará Turá uskutočnila krajská prehliadka 37. 
ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti. 

Prvý deň sa konala porada krajskej komisie 
SOČ, následne porada odborných hodnotiacich 
komisií SOČ. Prítomných privítal riaditeľ SOŠ 
Stará Turá Ing. Milan Duroška, primátorka 
mesta Stará Turá a poslankyňa TSK Ing. Anna 
Halinárová a potom sa im prihovorila riaditeľ-
ka KCVČ v Trenčíne PaedDr. Renáta Bieliková 
a  predsedníčka krajskej komisie SOČ Jana 
Klemensová. Večer sa konalo malé občerstvenie 
pre odborné hodnotiace komisie. 

Na druhý deň (1. apríla 2015) prebieha-
li obhajoby žiakov. V SOČ žiaci stredných škôl 
trenčianskeho kraja súťažili v 17 súťažných odbo-
roch. V deň obhajob súťažných prác prišli žiakov 
a porotcov pozdraviť aj poslankyňa TSK PhDr. 
Kvetoslava Hejbalová a vedúca odboru škol-
stva OÚ Trenčín Mgr. Iveta Kováčiková spolu 
s Mgr. Tatianou Križanovou. Víťazov vyhlásili 
predsedovia jednotlivých komisií a odovzdali im 
diplomy a vecné dary od sponzorov. Z každého 
odboru prvý a druhý žiak postupuje do celoštát-
neho kola, ktoré sa bude konať 21. – 24. apríla 
2015 v Piešťanoch. 

Členstvo v odborných hodnotiacich komi-
siách okrem stredoškolských učiteľov prijali aj 
zástupcovia zamestnávateľov (podnikatelia) – 
členovia Slovenskej obchodnej a priemyselnej 
komory, čo určite zvýšilo odbornú úroveň hod-
notenia a väčšie prepojenie tejto súťaže s praxou. 

Súťažilo sa v 17-tich odboroch:
• 01 Problematika voľného času 
• 02 Matematika, fyzika 
• 03 Chémia, potravinárstvo 
• 04 Biológia 
• 05  Životné prostredie, geografia, geológia 
• 06 Zdravotníctvo a farmakológia 
• 07  Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, 

lesné a vodné hospodárstvo) 
• 08  Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia 
• 09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava 
• 10 Stavebníctvo, geodézia, kartografia 
• 11 Informatika 
• 12 Elektrotechnika a hardware 
• 13 História, filozofia, právne vedy 
• 14  Tvorba učebných pomôcok, didaktické 

technológie 
• 15 Ekonomika a riadenie 
• 16  Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná 

tvorba 
• 17  Pedagogika, psycholó-

gia, sociológia 

Aj žiaci SOŠ Stará Turá mali 
úspechy v  tejto súťaži a  traja 
z nich postupujú do celoštátne-
ho kola. Budeme im držať palce, 
aby čo najlepšie reprezentovali 
seba, školu aj Trenčiansky kraj. 

SOŠ Stará Turá

Richard Zimányi odovzdal vyznamenanie (medaile) 
i členkám ZO SZPB Stará Turá, zľava: predsedníčke 
Elene Kovárovej, Anne Samekovej, Emílie Valenčí-
kovej, Emílie Gregorovej. Udelené boli i Anne Mi-
chalcovej a Emílií Kubišovej, ktoré si ich ale osobne 
zo zdravotných dôvodov nemohli prísť prevziať.
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Generálny riaditeľ firmy Evonik Fermas s.r.o., 
Slovenská Ľupča, Ing. Miroslav Havlík
Dňa 10.2.1935 bolo tomu práve 
osemdesiat rokov, čo začal bra-
tislavský podnikateľ František 
Michera s  výstavbou továrne na 
výrobu súčiastok na vodomery 
a plynomery v Starej Turej, z ktorej 
po r. 1950 vzniká Presná mechani-
ka (Prema). Autor tohto životopisu 
spolu s  Josefom Havlíkom (1937 
– 1990), otcom nášho riaditeľa, 
spoločne nastupoval do Premy po 
maturite v r. 1956. On bol absolvent 
Strednej umeleckopriemyselnej ško-
ly (SUPŠ) v Uherskom Hradišti. Bol 
rodák z  Kašavy na Valašsku, mal 
výrazný kresliarsky talent. S touto 
jeho danosťou mám osobne spoje-
né krásne, svojské zážitky. V okolí 
jeho pracoviska bolo dosť drobných 
osláv, či životných jubileí, na ktorých 
on na požiadanie kolegov často svoj-
sky ozdoboval napr. plochu našich 
rysovacích dosiek švihom s  jemu 
vlastným úsmevom a  s  cigaretou 
v kútiku úst, nehovoriac i o drob-
ných karikatúrnych portrétoch 
škicovaných na pár ťahov na poč-
kanie! Profesne sa Josef podieľal na 
nespočetných návrhoch na tvarové 
prevedenie  vyrábaných prístrojov, 
vrátane návrhu grafiky ich ovláda-
cích panelov. Podieľal sa svojho času 
i na návrhoch farebného prevede-
nia výrobných interiérov (patrila 
sem tiež jeho veľkoplošná maľba 
so zbojníckym motívom v bývalej 
Závodnej jedálni Chirana, žiaľ, po 
rekonštrukcii priestorov bola zniče-
ná!), výrobných priestorov, ale i in-
teriéru budov, ako napr. donedávna 

farebne vyzdobený strop sály Dom 
kultúry Javorina. Publikácia Stará 
Turá, naše mesto zmapovala napr. 
jeho obraz Evanjelická fara a škola 
na str. 241 z r. 1980!

Mamička nášho riaditeľa 
bola miestna rodáčka, Edita, rod. 
Hrevušová. Obaja jej rodičia pra-
covali, ako tu hovoríme, v  našej 
fabrike. Celoživotne bola učiteľkou 
prvého stupňa miestnej základnej 
školy. Bola excelentným pedagó-
gom a takúto si ju dodnes v pamäti 
zachovali jej žiaci i kolegovia.  Pri 
výkone povolania manžel Josef, ako 
výtvarník, jej vo veľkom zhotovoval 
učebné obrázkové pomôcky. Editka 
spievala i v miestnom učiteľskom 
speváckom zbore, ktorý viedla uči-
teľka Oľga Baginová. 

Miroslav Havlík narodil sa do 
rodiny k  sestre Danke, budúcej 
učiteľke. Základnú školu vychodil 
na Starej Turej, na Strednej priem. 
škole v  Novom Meste n.V. matu-
roval r. 1983. Následne vyštudoval 
Strojnícku fakultu na Slovenskej 
technickej univerzite v Bratislave, 
špecializáciu Chemické a potravi-
nárske stroje a zariadenia. Miroslav 
Havlík si jediné doterajšie pracovis-
ko našiel už počas vysokoškolských 
štúdií, lepšie povedané, oni si našli 
jeho. Vyhliadli si ho tam farmaceu-
ti z Biotiky zo Slovenskej Ľupče. Po 
promócii tu nastúpil ako konštruk-
tér a v roku 1992 sa stal technickým 
a výrobným riaditeľom novozalo-
ženej spoločnosti Fermas. Na svojej 
informačnej stránke o. i. si uvádza, 

že komunikácia je možná anglicky, 
nemecky a  slovensky! Spoločnosť 
Fermas vznikla následným zlúče-
ním Biotiky, a. s. s firmou Degussa 
AG a neskôr sa stala súčasťou kon-
cernu Evonik Industries AG a bola 
premenovaná na dnešný Evonik 
Fermas. Firma má cca 220 pracov-
níkov a orientuje sa na výrobu ami-
nokyselín pre výživu hospodárskych 
zvierat biotechnologickou cestou. 
Pri tejto príležitosti uveďme, že 
v roku 2010 bol Ing. Miroslav Havlík 
nominovaný na titul Manažér roka 
v  ankete ekonomického týžden-
níku Trend. Na svoje začiatky si 
takto spomína: „Motívom spoloč-
ného podniku nazvanom Fermas, 
bolo posunúť výsledky z laborató-
rií priamo do výroby. Mala to ria-
diť dvojica konateľov. Prihlásil som 
sa do výberového konania a uspel 
som. No priamo v praxi to pre mňa 
bolo doslova vhodenie do studenej 
vody...V rokoch 2003 až 2007 ne-
meckí podnikatelia zainvestovali 
do zefektívnenia ľupčianskej výroby 
aminokyselín vyše 20 miliónov eur. 
Po nich fabrika už  dokáže stabilnej-
šie odolať tlaku v tomto sortimente 
z Ázie či Brazílie. Nemeckí vlastní-
ci tuzemskému dcérskemu podniku 
umožnili, aby sa z nej stal vývojový 
podnik pre celý Evonik. Čo sa z ľup-
čianskych laboratórií podarí úspeš-
ne previesť do výroby, neodchádza 
do veľkovýrob v Ázii. Výroba sa po 
pilotnej fáze v Slovenskej Ľupči sťa-
huje opačným smerom, do mekky 
svetových bio¬technológií – USA, 

kde má Evonik iný väčší dcérsky 
závod.“

K takýmto výpovedným infor-
máciám nie je čo dodať. Beriem 
ho ako jedného z generácie našich 
detí, ktoré sa úspešne popasovali so 
životom a robia svojmu rodnému 
hniezdu viac ako radosť. Nie ná-
hodou som úvod tohto životopisu 
volil, ako som volil! Na históriu, na 
podhubie, vraviace nám z čoho sme 
tu vyšli a na naznačujúce ďalšie sme-
rovanie neslobodno v žiadnom čase 
zabúdať, najmä dnes, keď obrazne 
povedané, plné žalúdky odkrvujú 
mozog. Sme tu v pokore a v obdive 
nad výsledkami, ku ktorým sa pre-
pracovala Vaša generácia, Mirko! To 
by mali ale rodičia radosť! Prajeme 
touto cestou Tebe, manželke Vierke, 
synom Jurajovi a  Jakubovi všetko 
najlepšie. Dodatočne, ale nie nako-
niec, chceme Ti všetci Staroturianci 
zablahoželať pri  príležitosti Tvojich, 
nie dávno dožitých aprílových 
jedenapäťdesiatin.

Gustáv Rumánek.

O
db

or
ár

sk
e 

ok
ie

nk
o

Prešiel už ďalší rok, ktorý bol pre našu odborovú organizáciu ZZO 
OZ KOVO pri CHIRANA-PREMA Stará Turá rovnako dôležitý ako 
tie predošlé. Okrem hlavnej činnosti – vyjednávania Kolektívnych 
zmlúv alebo Protokolárnych zmien Kolektívnej zmluvy, pracov-
no-právneho poradenstva, účasti na protestných akciách organi-
zovaných OZ KOVO, chceme našim členom spríjemniť aj oddych 
organizovaním zájazdov, rekreácií. Vlani sme organizovali 2-dňový 
poznávací zájazd do Tirolska, kde sme sa vydali po stopách rozpráv-
kových zámkov, nádhernej alpskej prírody a spoznali sme zaujímavý 
životný príbeh kráľa Ludwika II., ktorý je plný kontrastov, záhad 
a irónie. V lete sme organizovali 10- dňovú dovolenku na krásnom 
ostrove v Grécku – Thassos, ďalej sme organizovali pre zamestnancov 
2 zájazdy na termálne kúpaliská, 2 zájazdy do Noweho Targu a tiež 
2 zájazdy pre záujemcov o turistiku.
Popritom nezabúdame ani na našich členov – dôchodcov. Tento 
rok – po vlaňajšej prestávke, budeme organizovať v  septembri 
STRETNUTIE  DÔCHODCOV, presný termín ešte nie je určený. 
Tradičné je už organizovanie zájazdov – v  r. 2014 sme boli na 
poznávacom zájazde na trase UHROVEC – BRODZANY – 
TOPOĽČIANKY a tiež na zájazde v termálnom kúpalisku VEĽKÝ 
MEDER.

ZZO OZ KOVO pri CHIRANA-PREMA Stará Turá aj tento rok 
organizuje pre svojich  členov – dôchodcov  jednodňové zájazdy 
v termínoch: 
•  17.6.2015 (streda) poznávací zájazd – Stará Turá –  Rakúsko 

– cca 15 km za Viedňou leží zámok Laxenburg, ktorého areál patrí 
k jedným z najzaujímavejších v Európe – je objednaná aj prehliad-
ka zámku.
Kitsee – prehliadka čokoládovne, pre záujemcov nákup výrobkov 
v podnikovej predajni.

• 8.7.2015 (streda) termálne kúpalisko VEĽKÝ  MEDER
ODCHOD  AUTOBUSU  na obidva zájazdy je o 7.00 hod. spred ad-
ministratívnej budovy CHIRANY. P O P L A T O K  na pozná-
vací zájazd pre členov ZZO OZ KOVO je 18,- € (v cene je zahrnutá 
vstupenka do zámku a parku, sprievodca, príspevok na dopravu). 
Príspevok na zájazd na termálne kúpalisko je 2,- €.  Podmienkou 
účasti na zájazdoch je zaplatenie členského príspevku na rok 2015.
Záujemcovia o zájazdy nahlasujte sa na sekretariáte ZZO OZ KOVO 
CHIRANA-PREMA v budove SPOLDOMu – osobne alebo prostred-
níctvom blízkej osoby, je potrebné zaplatiť poplatok. 

ZZO OZ KOVO CHIRANA-PREMA
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Beseda s Danielom Pastirčákom 
Dňa 24. marca sa pod záštitou Mestskej knižni-
ce K. Royovej pri Dome kultúry Javorina a o. z. 
SLUHA uskutočnilo stretnutie s umelcom a te-
ológom Danielom Pastirčákom. Témou besedy 
bol (Ne)zmysel utrpenia a predstavenie knižky 
Evanjelium podľa Jóba. Piesne Karla Kryla hral 
a spieval Rastislav Samek. Uverejňujeme tu upra-
vené odpovede pozvaného hosťa na naše prvé 
položené otázky:   

Daniel, ty si básnik, autor  próz i drám, výtvarník, 
čiastočne hudobník. Ktoré umenie ti je najbližšie? Ako 
vnímaš sám seba ako umelca?
V prvom rade sa nevnímam ako umelec. Narodil 
som sa, som na svete, život mi zadal tému. Som 
človek, ktorý rozmýšľa a dáva si otázku, čo to vlast-
ne znamená, že je tu svet, že som tu ja. Keď som 
mal 10 rokov dozvedel som sa, že všetci zomrieme. 
Odvtedy ma nepretržite zaujíma téma smrti. A keď 
som mal 20 rokov, po 7 rokoch oddaného ateizmu 
som sa pokúsil vážne modliť a v tej modlitbe som 
zažil Boha ako skutočnosť, ktorá na konci temno-
ty, ktorú všetci cítime, otvára nekonečný priestor 
pravdy, lásky, slobody. Toto sa stalo mojou témou: 
rozpor medzi tým, že sme tu, umierame, milujeme 
sa, nenávidíme, riešime otázky pravdy a lži... deje 
sa tu zápas medzi dobrom a zlom a celé to vyzerá 
také márne. Zdá sa, že tí, čo viac klamú a sú viac 
egoistickí to celé vyhrávajú. Na druhej strane je tu 
však skúsenosť zmyslu toho, že môže tu byť člo-
vek, s ktorým si hlboko porozumiem, že môžem 
prenikať k tomu, čo je skutočne pravda a nakoniec 
skúsenosť Boha, ktorý to všetko otvára do večnosti. 
Takže ja sa len snažím rôznym spôsobom vyjadriť 
túto drámu, rozpor, otázky. Niekedy to má formu 
poézie, niekedy obrazu, homílie. A s tým hudob-
níkom, je to taká lichôtka. Keby som sa mal znova 

narodiť, chcel by som byť práve hudobník, pretože 
hudba vyjadruje to, čo v iných ľudských jazykoch 
nie je možné vyjadriť tak, aby sme to bezprostred-
ne cítili. Hudba je jazyk, ktorým možno vyjadriť 
nekonečné, večné, absolútne; to najdôležitejšie, čo 
je už za slovami.

Keď hovoríme o hudbe, o tých najhodnotnejších die-
lach rozprávame ako o vážnej hudbe. Keď hovoríme 
o divadle, často za najlepšie hry považujeme tie, kto-
ré v sebe nesú určitú ťažobu, bolesť, tragédiu, smrť... 
kým o komédiách hovoríme ako o menej hodnotných 
hrách. Je to naozaj tak, že bolesť môže nejakým spôso-
bom prehlbovať umelecké vnímanie diela? 
Nie celkom. Môžu byť tragédie, ktoré sú úbohé... 
Môžu byť komédie, ktoré sú strašne hlboké. Myslím 
si, že humor na jednej strane a bolesť na druhej 
strane predstavujú dve odlišné cesty ako nahliad-
nuť hĺbku a zmysel života. Myslím, že najdoko-
nalejšie diela spájajú v sebe komédiu s tragédiou, 
prvok bolesti aj prvok humoru. Dobrým príkladom 
je Danteho veľké dielo Božská komédia.  

Viktor Frankl, rakúsky psychiater židovského 
pôvodu, ktorý bol deportovaný do koncentračného 
tábora, kde stratil svojich príbuzných, na základe 
svojich životných skúseností založil logoterapiu, 
v rámci ktorej tvrdí, že pre zdravý vnútorný život 
človeka je dôležité žiť zmysel – v danom životnom 
okamihu rozpoznať zmysel toho, čo sa práve deje 
a odovzdať sa tomu. V Osvienčime objavil, že sa 
človek nemôže celkom odovzdať životu ako zmys-
lu, ak v ňom nie je zahrnuté aj utrpenie a zmysel 
utrpenia. Prijaté utrpenie nakoniec ukončuje celú 
stavbu zmyslu nášho života a keď nie sme schopní 
sa otvoriť tomuto zmyslu, nakoniec bude všetko, 
čo sme považovali za zmysluplné v našom živote 
popreté tou poslednou bolesťou. Na druhej strane 

Frankl hovorí o duchovnej dimenzii človeka, ktorá 
sa rozprestiera tam, kde je človek slobodný, teda 
tam, kde máme možnosť odstúpiť sami od seba. 
A nikde sa človek nedištancuje sám od seba vý-
raznejšie a dôslednejšie ako v humore. Humor je 
schopnosť pozrieť sa na našu možno aj bolestnú 
a bezvýchodiskovú situáciu z odstupu, v ktorom 
sme zrazu slobodní. 

Čiže v niečom by som povedal, že naozaj múd-
re a hlboké ľudské diela majú v sebe aj jednu aj 
druhú fazetu toho drahokamu; aj poctivo reflek-
tujú bolesť, ktorú musíme podstúpiť, ale robia to 
tiež s humorom vytvárajúcim slobodný odstup 
a nahliadnutie tej veci. 

Ďalšia časť rozhovoru bude uverejnená v nasledu-
júcom čísle Staroturianskeho spravodajcu.

Pavol Trúsik

Noc s Andersenom 2015
Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden rozprávkar. Hovorí sa o ňom, že bol 
najväčším rozprávkarom všetkých čias: Hans Christian Andersen. No ne-
predstavujte si ho ako veselého zabávača, ktorý si šarmom a suverénnosťou 
vedel získať svojich poslucháčov. Andersen bol chudorľavej postavy s vy-
chudnutou tvárou a smutnými očami. Často nepochopený, prežil smutné 
detstvo, neskôr sklamania v láske a hoci sa túžil presláviť v divadle, ani to 
sa mu nepodarilo. Napriek tomu slávu nakoniec získal - písaním rozprávok. 
Jeho rozprávky dodnes čítajú deti i dospelí. Trochu mi pripomína postavu 
Popolvára - i tomu sa najprv posmievali pre jeho “ nedôstojný” vzhľad, no 
nakoniec to bol on, kto ukázal svoju veľkosť a zachránil princeznú a krá-
ľovstvo. Tak aj H. Ch. Andersen, hoci nedocenený svojimi súčasníkmi, pri-
niesol nám všetkým ako vzácny poklad  čaro svojich príbehov a rozprávok.

Dátum jeho narodenia, 2. apríl, sa stal Dňom detskej knihy. Na jeho 
počesť sa každý rok koná akcia Noc s Andersenom, ktorú organizuje Spolok 
slovenských knihovníkov a knižníc v spolupráci s Vydavateľstvom Slovart. 
Už niekoľko rokov sa k tejto výnimočnej akcii pridáva i naša škola. Vďaka 
Nadácii ŽIVOT, Mestskej knižnici Kristíny Royovej a ZŠ Hurbanova majú 
možnosť i naši žiaci prežiť nezabudnuteľné popoludnie, večer a noc plné 
hier, tvorivých čitateľských a dramatických aktivít spolu so zaujímavým 
hosťom - hercom, spisovateľom, ilustrátorom…Tento rok, 1.4., čakalo na 
30 najlepších čitateľov v našej mestskej knižnici a v Hoteli Lipa mnoho 
zaujímavých úloh a hier. Tešíme sa, že naše pozvanie prijal i básnik, textár, 
hudobník a fotograf Peter Konečný. Dobre sme sa zabavili pri spoločnom 
čítaní jeho veselých básní i pri spoločnom vymýšľaní a tvorení.

 Ďakujeme za spoluprácu Nadácii ŽIVOT, vďaka ktorej sme mohli 

pozvať hosťa, deťom nachystať chutné pohostenie i odmeny v podobe kníh. 
Ďakujeme tiež Hotelu Lipa za poskytnutie priestorov. V neposlednom rade 
patrí vďaka i pani knihovníčkam a pani učiteľkám Haverovej, Medňanskej 
a Zimovej, ktoré sa deťom venovali. Verím, že všetci si z tejto rozprávkovej 
noci odniesli krásne zážitky.  

Ako bonus prinášam časť básne, ktorá je naším spoločným výtvorom: 
Sedím sama - a máta ma. 
Lieta tu muška - bzum-bzum mi šušká.
Počujem vonku štebot vtákov - som strašne zasnená, veď ty vieš ako…
Na lavičke sedím a nikto nikde - zrazu niečo počujem, tuším niekto ide! Po 
okne steká malá kvapka - to aj môj život takto kvapká.

Mgr. Katarína Medňanská

FOTO: M. Medňanský

FOTO: M. Medňanský
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„Morena, Morena, des´ klúče podela…“
Takúto a ešte iné piesne sa 45 detí z materskej 
školy pod Salašom naučili pred veľkonočný-
mi sviatkami na výlete na Gazdovskom  dvo-
re v Turej Lúke. A nielen to, oboznámili sa 
s veľkonočnými zvykmi a tradíciami nášho 
regiónu. Celú atmosféru umocňovalo pros-
tredie útulnej izbičky v starodávnom štýle 
a príjemní hostitelia v myjavských krojoch. 
Spoločne sme vyrobili Morenu, ako symbol 
zimy a vyniesli ju von, aby ukončila svoju 
vládu a mohla prísť jar s teplým slniečkom. 
Deti potom podľa tradície vyrobili „letečko“ 
– na brezovú halúzku uviazali pekné farebné 
stužky, biely čipkový ručník, maľované vajíč-
ka a pustili sa do ďalšej práce. Dievčatá viaza-
li vajíčka do gázy s rastlinkou, ktoré gazdiná 
dala variť s cibuľovými šupkami, chlapci po-
máhali pri pletení korbáča a učili sa šibačko-
vú riekanku. Za znenia harmoniky a spevu 
detí sme vyniesli letečko na dvor a chlapci 

upleteným korbáčom vyšibali gazdinú, ktorá 
im dala uvarené vajíčka. Pohostila nás bylin-
kovým čajom a chutným lekvárovým chle-
bíkom. Deti odchádzali spokojné  s novými 
zážitkami a skúsenosťami. 

Preto by sme chceli i touto cestou poďa-
kovať Nadácii ŽIVOT za finančný dar, vďaka 
ktorému deti prežili nielen príjemné dopo-
ludnie, ale i tvorivé popoludnie so svojimi 
najbližšími. Po krátkom kultúrnom progra-
me z básní, piesní, vinšovačiek a prekáračiek, 
ktoré sa  deti naučili, pustili sa s pomocou 
rodičov a chuťou do tvorenia veľkonočných 
dekorácií.Vyzdobili si tiež medovníkových 
zajačikov, sliepočku, kačku a vajíčko, ktoré 
nám napiekla pani Čierniková. Za šikov-
nosť bolo každé dieťa odmenené sladkým 
prekvapením.Tešíme sa na ďalšie príjemné 
stretnutia.

Učiteľky z tried č.4 a 6, MŠ Hurbanova 153

Spolupráca s rodinami v materskej škole
Deti vždy poteší, keď im pani učiteľky oznámia, že príde niekto z rodinných príslušníkov, aby obohatil 
ich poznatky a sprostredkoval im zážitky zo svojho povolania, alebo záľub.

V tomto školskom roku prišiel pán Matejdes. Je 
lodníkom v riečnej lodnej doprave. Plaví sa po 
Labe až do Hamburgu. V bohatej prezentácii deti 
oboznámil:
• s rôznymi druhmi nákladných a výletných lodí
• s konkrétnou loďou, na ktorej sa plaví s dvoma 

spolupracovníkmi
• so spôsobom ich života počas plavby
• s  druhmi nákladov, ktoré prevážajú, ale 

i s problémami pri nízkom stave vody alebo 
zamrznutej rieke

• s plavebnou komorou s oceľovými vrátami, ob-
rovskými nakladacími žeriavmi 

• s prírodou v okolí rieky, mostmi
• s dôležitosťou bezpečnej a rýchlej prepravy to-

varu od dodávateľa k odberateľovi

Mgr. Gašparík priblížil deťom náplň práce poľov-
níka. Deti primerane ich veku spoznali:
• faunu a flóru v našich okolitých lesoch
• užitočnosť vtákov v prírode 
• liečbu srnčích stád granulami, líšok vakcínami, 

ochranu srnčiat počas kosby lúk a ďatelinových 
lánov

• kŕmenie zvierat v zimných mesiacoch a druhy 
potravy

• ochranu prírody, jej čistenie od odpadkov, 
opravy krmelcov, udržovanie lesných cestičiek, 
zákonom chránený hmyz

• vysvetlil im prečo poľovníci strieľajú zver a re-
gulujú jej stavy pri premnožení, ako i dôsledky 
ich premnoženia pre prírodu a ostatné druhy 
zvierat alebo pri vážnych ochoreniach zveri

• zvuky vábničiek – myš, srnča, divá kačka, jeleň
• v ikebane z ihličnatých stromov a bahniatok 

deti priamo pozorovali ich vzhľad, druh

Za hasičmi sme cestovali na Myjavu. Pán Zigo 
a Jarábek ukázali deťom priestory stanice, kde 
videli:
• telefónnu centrálu hlásenia požiarov a iných 

záchranných akcií
• miestnosť s rôznymi druhmi oblečenia, obutia 

i prilby, ktoré si deti vyskúšali a boli obozná-
mené v akej akcii sa využívajú

• prácu s prenosnou vysielačkou
• garáže s rôznymi druhmi hasiacich áut, ktoré 

vytiahli z garáží a ukázali ich praktické využitie
• deti mali možnosť vidieť dĺžku záchranného 

rebríka a vyšplhať do určitej výšky, pracovali 
s hydraulickými nožnicami, posadili sa do šo-
férovej kabíny, striekali vodu z hadice 

• spoznali prácu s vodným delom, rôznym ná-
radím, ktoré hasiči používajú pri požiaroch 
a v záchranných akciách

• hasiči sa rozlúčili s deťmi so svetelnými i zvu-
kovými sirénami na hasičskom aute

Deti i pani učiteľky ďakujú p. Matejdesovi, 
Mgr. Gašparíkovi, p. Zigovi i p. Jarábkovi za prí-
jemné a poučné chvíle strávené v ich spoločnosti.

A. Václavková 

Výborný úspech na 
majstrovstvách Slovenska
V dňoch 28. a 29. marca sa v Borskom Mikuláši usku-
točnili Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v country 
crose. 254 účastníkov zo 4 krajín súťažilo v desiatich 
kategóriách podľa kubatúry motoriek a veku pretekárov. 
V kategórii Regional sa počas dvoch dní zúčastnilo 48 
jazdcov.  Medzi nimi štartoval aj 18 ročný Staroturanec 
Vlastimil Dornák, ktorý preteká za Enduro Team Jazviny 
pôsobiaci v  Starej Turej.  Pretekal na stroji Suzuky 
BM-Z 250.  V prvý deň súťaže sa umiestnil na 8. mieste 
a druhý deň na medailovom 3. mieste. Po sčítaní bodov 
za oba súťažné dni skončil na vynikajúcom 4. mies-
te, keď mu tretia priečka unikla o dva body. Mladému 
š p o r t o v c o v i 
b l a h ož e l ám e 
a  ďakujeme 
za vzorné re-
prezentovanie 
Starej Turej. 
Prajeme mu 
veľa športové-
ho šťastia, ktoré 
bude potrebo-
vať už za krátko, 
keď sa dňa 19. 
apríla zúčastní 
na motokroso-
vých pretekoch 
v Šaštíne Stráže. 

-mm-
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Vernisáž výstavy 
Stará Turá – naše mesto
Základná umelecká škola v spolupráci s Domom kultúry Javorina vyhlásila vo 
februári tohto roku výtvarnú súťaž pre deti MŠ, ZŠ a ZUŠ pod názvom Stará Turá – 
naše mesto.  Deti mali prostredníctvom  kresby, maľby, grafiky a kombinovaných 
techník zachytiť  historické i súčasné dominanty mesta, kultúrne podujatia propa-
gujúce tradície našich predkov a miesta v našom meste, kde trávia svoj voľný čas.

Deti sa s touto úlohou popasovali naozaj 
svedomite a pripravili krásne a pútavé 
práce. Pani učiteľky v jednotlivých ško-
lách vybrali zo všetkých prác tie najlep-
šie a predložili ich porote v Základnej 
umeleckej škole,  ktorá sa skladala z vý-
tvarných pedagogičiek - Mgr. Miroslavy 
Lacovej a  Mgr. Oľgy Medňanskej.  
Posudzovanie výtvarných dielok ma-
lých umelcov a vyberanie tých najlep-
ších prác bolo určite veľmi náročné. 
Deti najčastejšie stvárňovali námestie 
s fontánou, ktoré je pre nich  najkrajšie 
miesto v Starej Turej, kde si radi pose-
dia so zmrzlinou v ruke s kamarátmi, 
či rodičmi.

Pedagógovia zo ZUŠ potom pristú-
pili k najdôležitejšiemu bodu celej súťa-
že – príprave výstavy prác a samotnému 
oceňovaniu detí. Vernisáž s odovzdáva-
ním ocenení a diplomov sa uskutočnila 
vo výstavnej sále Domu kultúry Javorina 
dňa 26. marca a stretla sa s pozitívnym 
ohlasom verejnosti. Vernisáže sa zúčast-
nilo množstvo malých umelcov, ich ro-
dičov a starých rodičov, pedagógov, ale 
aj ostatnej verejnosti. Výstavná sieň bola 
zaplnená do posledného miesta na stá-
tie. Vernisáže sa zúčastnila i primátorka 
mesta Ing. Anna Halinárová, zástupkyňa 

primátorky Bc. Zuzana Zigová a vedúca 
školského úradu Mgr. Soňa Dolníková. 
Pozvanie prijali i manželia Rumánkovci, 
ktorí majú blízky vzťah k  umeniu. 
Talentové deti vytvorili výtvarné prá-
ce, ktoré sa stretli s výbornou odozvou 
a milými reakciami prítomných návštev-
níkov vernisáže.

Na začiatku vernisáže sa básňou 
od Ing. Gustáva Rumánka prítomným 
prihovorila Mgr. Katarína Medňanská. 
O  priebehu celej súťaže informova-
la riaditeľka  ZUŠ Mgr. Miroslava 
Lacová a riaditeľka DK Javorina Bc. Eva 
Adámková. Potom už nasledovalo to, 
na čo čakali všetky prítomné deti. Ceny 
za najkrajšie výtvarné práce odovzdali 
obe riaditeľky spoločne s pani učiteľ-
kou Mgr. Oľgou Medňanskou. Deti si 
odniesli výtvarné potreby, pekné knihy 
a iné hodnotné ceny, ktoré im zakúpila 
Rodičovská Rada pri ZUŠ, Dom kultúry 
Javorina a mesto Stará Turá. 

Celé podujatie spríjemnila rezkými 
ľudovými tónmi ľudová hudba Turanček 
a spevácke oddelenie ZUŠ pod vedením 
pána učiteľa BcA. Michala Stískala. 
Výstava bola po vernisáži prístupná pre 
verejnosť dva týždne. Veľkú účasť náv-
števníkov na výstave zaznamenali pra-
covníci Domu kultúry Javorina i počas 
veľkonočného trhu. 

Všetkým oceneným deťom ešte raz 
gratulujeme a ďakujeme za peknú ume-
leckú reprezentáciu mesta. Ďakujeme 
pedagógom a vedeniu Základnej ume-
leckej školy a Domu kultúry Javorina za 
výborne pripravenú akciu, ktorá opäť 
potvrdila, že talent našich staroturian-
skych detí by sme mohli vyvážať ako 
cenný artikel do celého sveta. 

Lívia Boorová

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV STARÁ TURÁ

v spolupráci s mestským úradom Stará Turá Vás pozýva na diaľkový 

pochod na počesť 70. výročia oslobodenia a 71. výročia SNP

PODJAVORINSKÁ 
PÄŤDESIATKA
40. ročník – 16. 5. 2015

TRASY
P1 - 10 km - Stará Turá, Dubník, Stará Turá

P2 – 20a km - Stará Turá, V. Javorina, Stará Turá

P2 – 20b km - Lubina, Hrušové, Višňové, Čachtický hrad, Stará Turá

P3 – 30 km - Stará Turá, V. Javorina, Dibrovov pomník, Nárcie, Stará Turá

P4 – 50 km - Stará Turá, Višňové, Hrušové, Lubina, Roh, Cetuna, V. 

Javorina, Dibrovov pomník, Nárcie, Stará Turá

Pre horské bicykle:
C – 50 km - Stará Turá - Lazy - Penaze - V. Javorina - U Bětina Javoru 

- Kamenná búda - Vápenky - Nová Lhota - Kubíkov vrch - Zemlianky - 

Šlahorová Dolina - Paprad - Stará Turá

PREZENTÁCIA
Na všetky trasy pred mestským úradom od 7:00 do 8:30 h 

DOPRAVU AUTOBUSOM NA ŠTART JEDNOTLIVÝCH TRÁS ZABEZPEČÍ 

USPORIADATEĽ.

CIEĽ všetkých trás je v Šport-Penzióne na štadióne  do 17.00 h

ŠTARTOVNÉ
dospelí - 1 EUR. Mládež do 15 rokov a členovia KST (platný preukaz) – 

0,5 EUR. Prosíme, prineste si drobné.

OBČERSTVENIE
Z vlastných zásob. 

Pohostinské občerstvenie - Lubina, Cetuna, Veľká Javorina, Stará Turá.

Usporiadateľ podáva občerstvenie na V. Javorine a v Nárcí.

TRASA POCHODU
Pochoduje sa po cestách vyznačených turistickými značkami a vlastným 

značením v oblasti Bielych Karpát. Trasy sú turisticky príťažlivé, na 10 

a 15 km vhodné pre rodiny s deťmi. Po absolvovaní trasy bude udelený 

pamätný list. Oblasť pochodu je v turistickej mape: 

Mapa č. 129 Malé Karpaty – Bradlo M 1:50 000, 

Mapa č. 107 Biele Karpaty – Trenčín M 1:50 000

UPOZORNENIE
Každý účastník ide na vlastnú zodpovednosť. Trasy prechádzajú aj 

v Českej republike, preto je nutný platný občiansky preukaz alebo pas 

a odporúčame Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP).

V cieli po pochode je možné sa zregenerovať na plavárni.

POUJATIE PODPORILI
Molitex Krajné, Šport-penzión Stará Turá, Premares Stará Turá, 

Vináreň Gažovič Stará Turá, Autopotreby Trio Jakubec Stará Turá.

65. výročie založenia Školského klubu detí
Dňa 19.3.2015 sme si pripomenuli 65. 
výročie založenia ŠKD. Pri tejto príleži-
tosti sme zorganizovali besedu, na ktorú 
prijali pozvanie bývalé pani vychováva-
teľky: p. D. Štarke, p. B. Kaššová, p. V. 
Bokorová a p. M. Orihelová. Takisto me-
dzi pozvanými bola aj naša pani riaditeľ-
ka Mgr. J.  Koštialová a pani zástupkyňa 
Mgr. D. Pribišová.
Deti si pod vedením  svojich vycho-
vávateliek pripravili krátky, ale pútavý  
program, v  ktorom previedli svoj ta-
lent a šikovnosť. Prítomných  potešili 
tancom, piesňami, recitovaním, diva-
dielkom a hrou na flaute a husliach. Po 
programe nasledovala beseda, v ktorej 

si naše bývalé kolegyne zaspomínali 
na svoju prácu s deťmi a odpovedali aj 
na zaujímavé otázky detí. Po skončení 
besedy sme si spoločne pozreli výstavu 
historických fotografií, na ktorých sme 
videli ako to bolo v minulosti v školskej 
družine.
Na záver sme zaželali nášmu ŠKD veľa 
spokojných detí,  úspechov pri práci 
s nimi, veselú náladu a príjemnú atmo-
sféru v našich oddeleniach a tiež priazeň 
rodičov, ktorá je pre túto náročnú prácu 
veľmi potrebná.
Bližšie informácie o  našej činnosti si 
môžete pozrieť na internetovej stránke 
školy: www.zsstaratura.sk/skd/. www.kstst.sk
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Mesto Stará Turá, S N P č. 1/2
vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta 

vedúci(a) sociálneho oddelenia 
Mestského úradu Stará Turá, S N P č. 1/2

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

Termín a miesto podania prihlášky: 
do 26. 5. 2015 (utorok) do 12.00 hod. na sekretariáte Mestského úradu 
v Starej Turej, SNP 1/2, PSČ: 916 01, alebo poštou. 
Predpokladaný nástup do funkcie: 1. august 2015.

Predpoklady a požiadavky:
V zmysle zák. č. 341/2004 Z. z. Katalógu pracovných činností pri výkone práce vo 
verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní a jeho prílohy 1, zákona č. 448/2008 
Z. z. o sociálnych službách, § 5 ods.1 zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci 
a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí 
a rodiny  a pracovného poriadku mesta Stará Turá t.j.:

Povinné kvalifikačné predpoklady:
a)  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané v odbore sociálna práca, soci-

álna pedagogika, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika  a humanitárna 
práca, sociálno-právna činnosť a charitatívno-misijná činnosť (preukazuje sa 
doloženým dokladom o absolvovaní vysokoškolského štúdia druhého stupňa 
v študijnom programe sociálna práca vydaným príslušnou vysokou školou alebo 
doloženým rozhodnutím o uznaní dokladu o takom vzdelaní),

b) skúsenosti v aplikácii správneho práva.

Ďalšie požiadavky a kritériá:
c)  znalosť zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších pred-

pisov a zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní,
d)  bezúhonnosť (preukazuje sa odpisom registra trestov nie starším ako 3 mesiace),
e)  ovládanie práce s PC (Word, Excel),
f)  vodičský preukaz typu B (požaduje sa vedenie referentského vozidla).

Požadované doklady od uchádzačov:
1) písomná prihláška do výberového konania,
2) štruktúrovaný životopis,
3) vyplnený osobný dotazník (možno dostať na MsÚ),
4) overené kópie dokladov o kvalifikácii, 
5) odpis registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
6) kópia vodičského oprávnenia typu B,
7) zámer – koncepcia rozvoja sociálnych služieb v meste,
8) súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov.
Prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady, nebudú vo 
výberovom konaní akceptované. Pre rozhodovanie o víťazovi výberového konania 
sú všetky vyššie uvedené predpoklady a požiadavky rovnocenné.

V Starej Turej dňa 4. 5. 2015 Ing. Anna Halinárová, primátorka mesta

Národný turnaj vo Wushu 2015
V  sobotu 18. apríla 2015 sa 
v  telocvični druhého stupňa 
Základnej školy na Starej Turej 
konal Národný turnaj v čínskom 
bojovom umení wushu. Po dô-
kladnej príprave súťaže domá-
cim klubom Wushu centrum 
Stará Turá sa v sobotu o pol de-
siatej otvorili brány pre divákov 
a do pol hodiny sa začala samot-
ná súťaž. Zúčastnili sa mnohé 
kluby zo Slovenska a  bolo aj 
české zastúpenie. Zúčastnilo sa 
asi 50 súťažiacich, ktorí mali 
spoločne približne 100 štartov, 
keďže mnohí súťažili vo viace-
rých disciplínach. Radi by sme 
uvítali viac športovcov, no nie-
ktorí na súťaž neprišli kvôli 3. 
Medzinárodnému festivalu čín-
skeho wushu v Prahe, ktorý sa 

koná už o týždeň. Žiaľ, neprišli 
aj daktorí prihlásení súťažiaci, čo 
sa odrazilo na krátkej časti zá-
pasenia, z ktorej úplne vypadol 
taiji zápas tuishou. Avšak toto 
bol jediný mráčik na inak veľmi 
peknej a vydarenej súťaži, kto-
rá prebiehala svižne, bez prob-
lémov a prestojov. Začiatok bol 
o desiatej doobeda a o pol štvr-
tej turnaj skončil. Pochvalne sa 
o  súťaži okrem divákov a  sú-
ťažiacich vyjadril aj prezident 
Slovenskej asociácie čínskeho 
wushu.

Diváci sa mohli pokochať 
pohľadom na cvičenie zostáv 
rôznych wushu štýlov bez zbrane 
i so zbraňou. Cvičili veľkí aj malí, 
dievčatá i  chlapci. Okrem tvr-
dých vonkajších štýlov sa cvičili 

aj mäkké vnútorné štýly Taiji.
Za Starú Turú bojovalo 

o medaile 13 borcov, ktorí spo-
lu získali až 19 ocenení. Všetci 
sa snažili a ukázali svoju túžbu 
vyhrať. A  to je to podstatné, 
prejaviť bojovnosť a zacvičiť naj-
lepšie ako sa dá, pretože ako už 
všetci dobre vieme, nie je dôle-
žité vyhrať, ale zvíťaziť v prvom 
rade sám nad sebou a posunúť 

svoje hranice aspoň o  malý 
kúsok vpred.

Súťaž by sa nebola tak skvele 
podarila nebyť obetavej pomoci 
členov Wushu centra Stará Turá 
a rodičov našich wushu detí, kto-
rí prišli na súťaž pomôcť s orga-
nizáciou a veľmi dobre zvládali 
potrebné činnosti. Ďakujeme!

Autor: Wushu centrum Stará Turá

Zaslúžilý hasič
Dňa 1. apríla 2015 sa v Žiline konal akt odovzdávania titulov 
„Zaslúžilý člen Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej repub-
liky“. Toto najvyššie vyznamenanie prevzal za dlhoročnú, aktívnu 
a záslužnú prácu v dobrovoľnej požiarnej ochrane (DPO) predseda 
okresného výboru DPO v Novom meste nad Váhom a občan mes-
ta Stará Turá Bc. Jozef Smolinský, ktorý je dobrovoľným hasičom 
už 45 rokov. Počas svojho pôsobenia v radoch dobrovoľných ha-
sičov absolvoval celý rad odborných školení. Hasičstvu sa venoval 
i profesionálne, keď 20 rokov pôsobil ako technik požiarnej ochra-
ny v podniku Chirana, a. s., Stará Turá a od roku 1999 bol prednos-
tom okresného úradu vymenovaný do funkcie náčelníka odboru 
požiarnej ochrany. Úlohy vyplývajúce zo zastávaných funkcií si 
plnil  vždy zodpovedne a získané skúsenosti ochotne prenášal 
na ostatných členov a funkcionárov. Počas svojho členstva sa vý-
znamnou mierou pričinil o rozvoj dobrovoľného hasičstva hlavne 
v okresoch Trenčín a Nové Mesto nad Váhom. Za svoju prácu bol 
ocenený množstvom ďakovných listov a ocenení, či už na úrovni 
okresu, kraja a DPO SR. Ako člen pracovnej skupiny za DPO SR 
sa podieľal  i na spracovaní návrhu celoplošného rozmiestne-
nia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej 
republiky. Je len na škodu, že jeho skúsenosti a vedomosti nie 
sú využívané i v našom meste. V súčasnosti je členom Snemu 
DPO SR, členom republikovej organizačno-právnej komisie DPO, 
predsedom okresného výboru DPO a predsedom dobrovoľných 

hasičov v  Starej Turej. 
K udeleniu najvyššieho 
vyznamenania i  touto 
cestou blahoželajú a do 
ďalšieho života prajú 
pevné zdravie, šťastie, 
vytrvalosť a  veľa úspe-
chov v  osobnom i  ha-
sičskom živote členovia 
Predsedníctva OV DPO. 

Foto a text: Ing. Michaela 
Černáčková Lužná, členka 

preventívno-výchovnej 
komisie OV
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Memoriál Jaromíra Šindeláře
V rámci cezhraničnej spolupráce Stará Turá - Kunovice sa 28.3.2015 
konala strelecká súťaž, na ktorej nás zastupovali žiaci našej školy Marcel 
Bobocký, Dominik Truhlík a Valér Klimáček.

V kategórii starších žiakov, otvorené mie-
ridlá skončil na prvom mieste žiak Marcel 
Bobocký s nástrelom 186 bodov. V kategórii 
mladších žiakov, otvorené mieridlá skončil na 
prvom mieste žiak Dominik Truhlík s nástre-
lom 186 bodov. Žiak Valér Klimáček v kategórii 
mladších žiakov skončil na šiestom mieste s ná-
strelom D-113 bodov, OM-118 bodov. Vďaka 
za vzornú reprezentáciu školy i nášho mesta.

Milata Peter tréner
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PREDAJ NAŠTIEPANÉHO 
PALIVOVÉHO DREVA

Predzásobte sa drevom
na budúcu zimu už teraz!

Pri objednaní celej fúry je doprava
do 20 kilometrov ZDARMA !!!

kontakt: 0948 308 448
prevádzka Bzince pod  Javorinou

Otvorili sme pre Vás
DOBRÝ STÁNOK

na ulici SNP (vedľa Jednoty), kde si môžete kúpiť 
SYROVÉ VÝROBKY priamo zo Zázrivej, 

ČERSTVÉ KOZIE MLIEKO z kozej farmy 
z Hrubej Strany, GURMÁNSKE PÁRKY 

s 88% obsahom mäsa a STAROSLOVENSKÚ KLOBÁSU 
s 91 % obsahom mäsa.

Máme aj čerstvo pečené Fornetti 
a skvelú zdravú kávičku Power coffee. 

SORTIMENT BUDEME POSTUPNE ROZŠIROVAŤ. 

Otváracie hodiny: 
Pondelok až Piatok: 5:30 – 17:00

Sobota: 6:00 – 13:00
Kontakt a objednávky:

na tel. čísle 0917 510 473 alebo 
email: dobrystanok@gmail.com

Tešíme sa na Vás.

ZĽAVA
po predložení 

kupónu dostanete 
zľavu 5 %


