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

Milí čitatelia a spolupracovníci,
ani sme sa nenazdali a  posledné 
záchvevy teplého počasia a  takisto 
posledné listy na stromoch sú na pár 
mesiacov preč. Pre tých, ktorí milujú 
poletovanie snehových vločiek vo 
vetre, bielu perinu na hrebeňoch hôr 
či ľadové vŕzganie snehu pod nohami, 
prišlo obľúbené ročné obdobie. Nám, 
ktorí nepatríme k  milovníkov zimy, 
nezostáva nič iné, iba počkať kedy sa 
opäť dostaví vytúžená jar. S poslednými 
jesennými mesiacmi ustávajú i  rôzne 
rekonštrukčné práce v meste a väčšina 
z nás prechádza z pracovného módu do 
módu sviatočného. 

Postupne sa pripravujeme na jedno 
z  najkrajších období v  roku, kedy 
si doma v  kruhu svojich najbližších 
užívame spoločne strávené chvíle. 
V  tomto období tiež 
spomíname na uplynulý 
rok a na ľudí, ktorí nám 
ho spríjemňovali.  

Pre redakciu Staro
turianskeho spravodajcu 
je december mesiacom, 
kedy hodnotíme uplynulý 
rok a  pripomíname si, 
čo všetko sme počas 
neho v  jednotlivých 
mesiacoch uverejnili. Pri 
tejto príležitosti si vždy 
spomenieme aj na všetkých 
našich spolupracovníkov 
a  dopisovateľov, ktorí 

spoločne s  nami tvoria obsah nášho 
mesačníka a  vďaka ktorým, môžeme 
našim čitateľom prinášať pravidelné 
informácie o dianí v našom meste. Drahí 
naši prispievatelia a  spolupracovníci, 
ďakujeme Vám!

To najväčšie poďakovanie patrí 
všetkým našim čitateľom, vďaka 
ktorým má zmysel aj naďalej pracovať 
v  redakčnej rade a  pripravovať každý 
mesiac nové číslo Staroturianskeho 
spravodajcu. Veríme, že i  naďalej si 
náš mesačník nájde miesto vo Vašich 
domácnostiach a  bude Vám prinášať 
informácie o dianí v našom meste. 

Redakcia  Starotur ianskeho 
spravodajcu praje všetkým čitateľom, 
spolupracovníkom, dopisovateľom, 
ale aj všetkým ostatným občanom 

mesta príjemné prežitie vianočných 
sviatkov a šťastný nový rok 2015 plný 
zdravia, šťastia, lásky, vzájomného 
porozumenia a  radosti z  prítomnosti 
Vašich najbližších.

redakcia
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Výročná členská 
schôdza MFK Stará Turá
11. december, 17.00 h, 
zasadačka MsÚ

Štefanský výstup na 
Veľkú Javorinu
26. december

Silvestrovský výstup 
na Veľkú Javorinu
31. december
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Benefičný koncert 
Nadácie ŽIVOT
6. december, 15.00 h, 
DK Javorina

Koncert skupiny Fragile
14. december, 18.00 h, 
DK Javorina

Výstava – Škola 
v spomienkach
od 12. decembra, DK Javorina
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Mikuláš na Námestí slobody
5. december, 16.00 h, Námestie slobody

Vianočný trh so zabíjačkou
12. december, Námestie slobody

Kúzlo Vianoc – muzikál OZ Sluha
20. december, 16.00 h, DK Javorina

Silvestrovský ohňostroj
31. december, Námestie slobody

Vo vnútri čísla

Oceňovanie dobrovoľníkov str. 2

Z denníka MsP str. 3

Kopaničársky jarmek str. 4

Spomienka na vznik prvej republiky str. 5

Úspechy tanečníkov z Free-Zee dance str. 6

Novinky zo ZŠ str. 7

Dom kultúry Javorina str. 8

Matričné okienko, smútočné spomienky str. 9

Čulý stavebný ruch v meste str. 10

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

Prváci na Kopaničárskom jarmeku
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Z rokovania mestského 
zastupiteľstva

Dňa 3. 11. 2015 sa uskutočnilo 
XIII. zasadnutie MsZ, ktoré  otvo
rila o 15.00 hod. primátorka mesta 
Ing. Anna Halinárová. Poslanci vzali 
na vedomie Vyhodnotenie plnenia 
uznesení z  IX. až XI. zasadnutia  
MsZ. V  úvodnej časti zasadnu
tia  prerokovali a schválili poslanci 
Návrh PHSR mesta Stará Turá na 
roky 20162022. Pri jeho vypraco
vaní boli zohľadnené aj nasledovné 
dokumenty: Partnerská dohoda SR 
na roky 20142020, Národná straté
gia regionálneho rozvoja  priority 
Trenčianskeho samosprávneho kraja, 
Regionálna integrovaná územná 
stratégia. Návrh materiálu bol pre
rokovávaný v komisiách mestského 
zastupiteľstva. PHSR odprezentoval  
jeho spracovateľ Mgr. Nemček.

V rámci rokovania 
o majetkových záležitostiach 
MsZ schválilo:
a) návrh
• na vloženie majetku mesta Stará 

Turá do MŠA, s. r. o., Stará Turá,
• na zriadenie záložného práva 

na bytový dom Hlubockého 676 
v prospech MDVRR SR,

b) žiadosť
• Milana Medňanského a  manž. 

Anny, bytom Stará Turá o prená
jom pozemku,

• Ing. Jozefa Koyša a  manž. 
Nadeždy, bytom Nové Mesto 
nad Váhom o  odkúpenie časti  
pozemku,

• pani Evy Majtánovej, by
tom Myjava o  odkúpenie časti 
pozemku,

• žiadosť pani Boženy Desetovej, 
bytom Martin a pána Miroslava 
Valentu, bytom Stará Turá o od
kúpenie časti pozemku,

• spoločnosti ProfiNETWORK 

Slovakia, a. s., Trenčín o zriade
nie vecného bremena,

c) zámer
• odpredaja časti pozemku Ľudmile  

Banziovej, bytom Bratislava,
• zámer prenájmu časti pozemku 

Mareka Žákovica, bytom Stará 
Turá.

Schválená nebola žiadosť:
• Mareka Žákovica, bytom Stará 

Turá o odpredaj časti pozemku.
V  ďalšej časti rokovania boli 

prerokované a  schválené návrhy 
rozpočtových opatrení k VI. zme
ne rozpočtu mesta pre rok 2015 
ako i  návrhy rozpočtových opat
rení mestských príspevkových or
ganizácií Dom kultúry Javorina 
a Technické služby pre rok 2015.

Poslanci vzali na vedomie:
• Návrh programového rozpočtu 

m. p. o. Dom kultúry Javorina na 
obdobie rokov 20162018,

• Návrh programového rozpočtu 
m. p. o. Technické služby na ob
dobie rokov 20162018,

• Návrh programového rozpočtu 
mesta Stará Turá na obdobie ro
kov 20162018,

• Správu z  kontroly z  kontroly  
ukončenej po  IX. zasadnutí MsZ,

• Informáciu o   pr íprave 
Komunitného plánu sociálnych 
služieb na roky 2017 – 2021,

• Stanovisko hlavnej kontrolórky 
k dodržaniu podmienok na pri
jatie preklenovacieho úveru.

V závere rokovania poslanci prero
kovali a schválili spôsob financova
nia investičnej akcie „Rekonštrukcia 
a modernizácia verejného osvetlenia 
mesta Stará Turá – II. etapa“.

Mgr. Ľubica Klimáčková

Pozvánka
V tomto predvianočnom období má už v našom meste každoročne trvalé 
miesto benefičné podujatie, ktoré organizuje Nadácia ŽIVOT v spolu
práci so staroturianskymi školami, centrom voľného času a Domom 
kultúry Javorina. Prijmite v tomto čase naše pozvanie na

Benefičný koncert Nadácie ŽIVOT
ktorý sa uskutoční v nedeľu 6. decembra 2015 

o 15.00 hod. v DK Javorina. 
V programe vystúpia žiaci staroturianskych škôl. 

Vstupné na podujatie je dobrovoľné.

Správna rada nadácie chce zároveň poďakovať všetkým – podnikateľom, 
fyzickým i právnickým osobám, ktorí v priebehu tohto roka prispeli fi
nančnou čiastkou na konto nadácie prostredníctvom Detskej organizácie 
FÉNIX Stará Turá, či už formou daru alebo odviedli svoje 2 % daní za 
rok 2014 pre naše deti a mládež. Finančné prostriedky sú rozdeľované 
v zmysle štatútu nadácie na rôzne mimoškolské podujatia v našom meste 
v oblasti vzdelávania, kultúry a športu.

Ing. Iveta Petrovičová, správkyňa nadácie

Ocenenie dobrovoľníkov
Je krásne stretnúť sa s ľuďmi, ktorí sa s chuťou a zanietením venujú 
nielen svojim pracovným a rodinným povinnostiam, ale kus svojho 
času nezištne venujú iným. Vďaka takýmto nadšencom sa formuje 
lepšia a ľudskejšia spoločnosť. Máme veľké šťastie, že i v Starej Turej 
žije množstvo dobrých ľudí, ktorí zachytávajú potreby našej komunity 
a podávajú pomocnú ruku alebo prídu s vlastnou ponukou aktivít pre 
určitú skupinu obyvateľov. Na tomto základe vznikajú malé občianske 
združenia alebo neziskové organizácie, ktoré sústreďujú okolo seba 
zanietených ľudí ochotných konať pre spoločné dobro. 

Práve na túto skupinu občanov sa 
zameralo Mesto Stará Turá v spo
lupráci s  Komisiou pre sociálne 
veci a bývanie, aby ich zviditeľni
lo a poďakovalo sa im za obetavú, 
v mnohých prípadoch i desaťročia 
trvajúcu dobrovoľnícku aktivitu. 
Dobrovoľníkov i  poskytovateľov 
sociálnych služieb privítala primá
torka mesta p. Halinárová v stredu 
11. novembra vo veľkej zasadač
ke MsÚ. Zvýraznila dôležitosť 
a  význam ich práce pre skvalit
nenie života občanov. Aktivity 
a  služby, v  ktorých sa angažujú 
sú orientované na všetky vekové 
kategórie – od najmenších detí až 
po najstarších seniorov. Aj vďaka 
nim sa formuje komunitný život 
v našom meste, zlepšuje sa sociál
ne prostredie a zvyšuje sa kvalita 
života, za čo im patrí veľká vďaka. 
Na záver zaželala všetkým pevné 
zdravie, aby ich život bol i naďa
lej naplnený radosťou a šťastím zo 
služby iným. Následne primátor
ka odovzdala oceneným dobro
voľníkom ďakovné listy a knihy. 

Poďakovanie všetkým pozvaným 
vyjadrila aj predsedníčka komisie 
p. Bublavá. Okrem iného zdôraz
nila potrebu spoločnými silami 
vytvárať krajší a lepší svet. To do
kážu len ľudia, ktorí majú otvore
né srdcia a počúvajú radosti, ale 
i žiale iných a hľadajú cestu, ako 
im pomôcť. A práve pozvaní hos
tia patria k tým ľuďom, ktorí svet 
menia k lepšiemu a ľudskejšiemu. 
P. Bublavá  zaželala všetkým veľa 
energie a tvorivých síl pri budú
cich aktivitách.

V  ďalšej časti stretnutia sa 
rozvírila živá debata o aktivitách 
poskytovateľov sociálnych služieb 
v ZOS, o ktorých informovala p. 
Macúchová a OZ SLUHA, ktoré 
prezentoval p. Ferík. Pre všetkých 
zúčastnených bolo krásne počú
vať dobrovoľníkov o  dôvodoch 
zapojenia sa do dobrovoľníckych 
aktivít, o ich pocitoch,  vnútornej 
naplnenosti z  tejto práce, ale aj 
o chuti pokračovať a naďalej rozví
jať komunitný život v Starej Turej.

Júlia Bublavá

Ocenení dobrovoľníci, ktorí zastupujú neziskové organizácie:
Diakonia ECAV: p. Viteková Elena, p. Poláková Oľga
Katolícka jednota Slovenska: Ing. Nikodémová Anna, p. Fecková Adriana
MC ŽABKA: Ing. Kandríková Monika, Ing. Kýšková Eva
Klub dôchodcov: Madro Emil, Zeman Milan
Jednota dôchodcov: Ing. Tomisová Eva
DO Fénix: Ing. Ištoňa Peter
SZTP: Hroncová Mária, Strážovská Emília
Klub abstinentov: Mgr. Lukáčová Terézia

Prajem všetkým obyvateľom 
Starej Turej, spolupracovníkom, 
poslancom, zamestnancom, ale 
i priateľom a známym veselé 
Vianoce plné pokoja, radosti 
a oddychu a šťastné vykročenie 
do Nového roka 2016. 
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§ Dňa 1.9.2015 v čase o 23.30 hod.  oznámila neznáma pani, že pri 
Dome štátnej správy neznámy mladík z trojčlennej skupiny odkopol 

smetnú nádobu zo stojana. Hliadka oznam preverila a opísanú trojicu 
zadržala na ulici SNP. Mladík  L. S. zo Starej Turej bol hliadkou odve-
zený na miesto, kde kopol do smetnej nádoby a túto následne nasadil 
na pôvodné miesto. Nádoba nebola poškodená a je naďalej funkčná. 
Po zjednaní nápravy hliadku kontaktovala oznamovateľka a za rýchly 
a pohotový zákrok poďakovala.

§ Dňa 8.9.2015  bolo na MsP telefonicky oznámené, že na ulici 
Kozmonautov neznámi ľudia predávajú priamo z vozidla zemiaky. 

Hliadka na mieste zistila osobu Ľ. B. bytom Fiľakovo. Vzhľadom na sku-
točnosť, že sa jednalo o neoprávnený predaj bez potrebných náležitostí 
a mimo miesto na to určené, bol predajca vyzvaný, aby ukončil predaj 
a opustil miesto. Po výzve sa muž zbalil a odišiel z mesta.

§ Dňa 10.9.2015 sa hliadka MsP zúčastnila, ako nezúčastnená (ne-
stranná) osoba, pri domovej prehliadke bytu na ulici Mýtnej, ktorú 

na základe príkazu od prokurátora vykonali príslušníci kriminálnej po-
lície (spolu s kukláčmi) pre podozrenie z prechovávania a obchodovania 
s omamnými látkami.

§ Dňa 20.9.2015 v čase 10.00 hod. bolo na MsP prijaté telefonické 
oznámenie, že medzi Billou a Tescom sa pohybuje muž, chudšej 

a vysokej  postavy, ktorý pýta od nakupujúcich peniaze. Hliadka na 
mieste zistila, že sa jedná o miestneho nezamestnaného alkoholika J. S. 
Hliadka menovaného rázne upozornila, aby svojim konaním neobťažoval 
verejnosť a následne bol z miesta vykázaný.

Za MsP Kopčan

Z  denníka  MsP

Poďakovanie
Úprimne ďakujem pracovníčkam našej pošty, ktoré mi vrátili fi
nančný obnos zabudnutý pri priehradke. Svedčí to o ich čestnosti. 
Prajem im veľa osobných i pracovných úspechov.

S vďakou B. M.

Cintoríny zaplavili 
kvety a svetlá sviec

Koniec októbra a začiatok novembra mieria kroky mnohých z nás 
na miesta posledného odpočinku našich blízkych, známych a pria-
teľov. Cintoríny na celom Slovensku sa zaplavili aj tento rok kvetmi 
a sviečkami a ľudia sa stretávali v tichu a pokore pri hroboch svojich 
najbližších, kde spomínali na spoločne strávené chvíle.  

V Starej Turej sa už stalo tradíciou, že počas týchto uplynulých svia
točne ladených dní organizuje mesto ekumenické podujatie pri prí
ležitosti Pamiatky zosnulých v priestoroch Domu smútku Stará Turá. 
Aj tento rok ju vo štvrtok 29. októbra 2015 zorganizovali spoločne 
so staroturianskymi cirkevnými zbormi.

Tohtoročná spomienková slávnosť opäť spojila mnohých ľudí 
bez ohľadu na vierovyznanie. 

K prítomným občanom sa na pietnom podujatí prihovoril sta
roturiansky farár z evanjelickej a. v. cirkvi  Mgr. Radomír Vařák 
a zástupkyňa primátorky Bc. Zuzana Zigová. Chvíle spomínania 
a atmosféru pietneho podujatia umocnili básne členky Zboru pre 
občianske záležitosti pri mestskom úrade, pani Marty Adamusovej. 

Aktéri spomienky sa potom spoločne presunuli ku krížu, kde 
položili veniec a pomodlili sa. 

Cieľom tohto podujatia je spoločne si zaspomínať na všetkých 
tých, ktorí už nie sú medzi nami, no v spomienkach si ich naďalej 
pripomíname.  Tichá spomienka a modlitba išla od prítomných 
nielen pre blízkych, ale aj pre všetkých spoluobčanov, ktorí ležia na 
našich cintorínoch. Za dôstojnú prípravu podujatia ďakujeme pani 
Michalíkovej z Domu smútku Stará Turá. 

Lívia Boorová

OZNAM 
Pre rodičov detí navštevujúcich MŠ

Riaditeľstvo Materskej školy Stará Turá oznamuje rodičom, 
že bude prerušená prevádzka počas vianočných prázdnin 

v čase od 23.12.2015 do 7.1.2016 (vrátane).
Posledným vyučovacím dňom bude 22.12.2015 (utorok), 

dňom nástupu do MŠ bude 8.1.2016 (piatok). Dňa 8.1.2016 
bude v prevádzke MŠ Hurbanova 153 a MŠ Hurbanova 142. 

MŠ Komenského 320 bude zatvorená vzhľadom na to, že 
nebude v prevádzke Základná škola Komenského 320. 

DK Javorina Stará Turá pozýva na výstavu

ŠKOLA V SPOMIENKACH
ktorou chceme priblížiť školské časy našich 

rodičov, či prarodičov. Návštevníci majú možnosť 
sadnúť do dobových lavíc, opäť si vyskúšať 

krasopis, zaspomínať na svoju školu. 

Výstava sa uskutoční v stredisku cezhraničnej 
spolupráca na 2. poschodí DK Javorina, 
otvorená bude dňa 12.12.2015 od 9.00 
do 18.00 hodiny, pracovné dni 14.12. - 

22.12.2015, 28.12.2015 a 7.1.2016 - 29.1.2016 
v čase od 10.00 do 18.00 hodiny.
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O jarmoku po jarmoku
A je za nami. Myslím tým Kopaničársky jarmek. 23. októbra 2015 
sa uskutočnil už 5. ročník. Je čas zamyslieť sa, či bol tohtoročný 
jarmok úspešný, alebo mal viac nedostatkov? Na túto otázku určite 
nie je jednoznačná odpoveď. Pohľad a spokojnosť návštevníka môže 
byť iná, ako remeselníka, či organizátora. Aj keď sa my, pracovníci 
Domu kultúry Javorina ako hlavní organizátori, snažíme v maxi-
málnej miere podujatie dôsledne  pripraviť, nie je všetko v našich 
silách. Kopaničársky jarmek organizujeme v interiéri  v priestoroch 
domu kultúry, aby sme vyšli v ústrety tým, ktorým bolo počas au-
gustových Remesiel horúco, alebo naopak počas Vianočného trhu  
zima. Slnečné dni môžu byť v jesennom čase vzácnosťou, preto 
interiér považujeme za istotu. Zároveň chceme, aby budova ožila, 
aby návštevníci zavítali do všetkých priestorov. Aby náš kultúrny 
stánok žil naplno. 

Kopaničársky jarmek nie je len 
o nakupovaní. Veď v minulosti 
boli jarmoky významnou uda
losťou, kde sa nielen uzatvárali 
obchody, ale hlavne sa tu ľudia 
stretali. A to chceme i v dnešnej 
uponáhľanej dobe návštevníkom 
opäť ponúknuť. Nielen široký 
sortiment remeselných výrob
kov, ale i priestor na občerstve
nie i posedenie. V ankete, ktorú 
sme robili na Kopaničárskom 
jarmeku v roku 2013 práve málo 
miest na sedenie označili viace
rí respondenti ako nedostatok. 
Anonymným zisťovaním sme 
chceli od návštevníkov získať 
spätnú väzbu, aby sme podujatie 

stále skvalitňovali. Z ankety tiež  
vyplynulo, že uvedený typ pod
ujatia veľmi kladne hodnotia 
najmä hostia z iných miest. To 
už tak býva. Čo je doma, to sa 
neráta. Tešia nás pozitívne hod
notenia remeselníkov, ktorí sa 
k nám radi vracajú, šíria dobré 
meno našich akcií a vďaka tomu 
sa počet remeselníkov rozrastá. 
Ich záujem prísť do Starej Turej 
nie je z dôvodu veľkého odby
tu svojich výrobkov, ale skôr 
atmosférou. 

Kým však jarmok prepukne 
v plnej kráse, vyžaduje si desiat
ky, ba stovky hodín, aby bolo 
všetko k  spokojnosti zabez

pečené. Propagácia podujatia, 
zabezpečenie remeselníkov, ob
čerstvenia, kultúrneho progra
mu, materiálneho zabezpečenia, 
sprievodných akcií, tvorivých 
dielní, výroba jarmočného ozna
čenia pre remeselníkov a organi
zátorov, zabezpečenie tradičných 
jedál, príprava priestorov s plá
nom rozmiestnenia  predajcov, 
ohlasovacie povinnosti organi
zátora... A  po večeroch je po
trebné napiecť koláčiky, aby 
sme si uctili našich hostí. Toto sú 
činnosti, ktoré musia pracovníci 
domu kultúry urobiť skôr, ako 
sa „vyparádia“ do turanských 
krojov, aby oni samy prispievali 
k šíreniu zvykov a tradícií. 

Preto chcem poďakovať 
všetkým kolegom, ktorí pri ta
kýchto akciách bez ohľadu na 
svoje pracovné voľno, odvedú 
najväčší kus práce. Vďaku si za
slúžia i naše stále dobrovoľníč
ky: p. J. Durcová, M. Otiepková, 
L. Boorová, G. Hučková, 
S. Krištofíková, A. Chmurová, 
A. Haverová, M. Kozáková, 
S. Sameková, pracovníci 
Technických služieb, Lesoturu. 
Pri organizovaní remesel
ných trhov spolupracujeme 
i s p. J. Bublavou. Nezabúdame 
ani na jarmočné vyžitie detí for
mou tvorivých dielní, kultúrneho 

programu a malej školičky tanca. 
Tu sa pravidelne s dôverou ob
raciame na pedagógov ZUŠ O. 
Medňanskú, K. Rzavskú a  M. 
Stískala.  Atmosféru podujatia 
umocnil program ľudovej hud
by Poľun a Turanček. Jarmok by 
nebol jarmokom, keby nerozvo
niavali langoše a báleše. Za tie
to dobroty patrí poďakovanie p. 
E. Petrovičovej, O. Sobotkovej, 
A. Kubovičovej a kuchárkam zo 
školskej kuchyne na Hurbanovej 
ulici. 

Aby sa čo najviac priblížila 
predstava úspešného podujatia 
skutočnosti, je potrebná veľká 
dávka zanietenia, ochoty a obe
tavosti. A  týmito vlastnosťami 
sa ľudia, ktorých som v  pred
chádzajúcich riadkoch spo
menula, vyznačujú. A  vy milí 
návštevníci, ktorí ste mali pocit, 
že 50 centov určených na pod
poru remesiel, viete investovať 
účelnejšie, príďte medzi nás ako 
dobrovoľníci a vyskúšajte si po
staviť sa na druhú stranu, stranu 
organizátorov.

S novými ľuďmi prichádzajú 
nové nápady, ktoré môžu naše 
podujatia skvalitniť a obohatiť. 

Tešíme sa, že sa znova 
uvidíme...

Eva Adámková 
Dom kultúry Javorina Stará Turá

Rezbárska škola
V  septembri t. r. bolo tomu 
95 rokov, keď v r. 1920 otvori
li na Starej Turej Štátnu ško
lu pre spracovanie dreva, tzv. 
Rezbársku školu na základe 
rozhodnutia Obecného zastupi
teľstva zo 6. júna 1919. História 
tiež zaznamenala, že v  prvom 
roku v rezbárskom a stolárskom 

oddelení mali tridsať žiakov. 
V nastávajúcom školskom roku 
pripojili ešte možnosť výuky 
kollárov. Za svoje nedlhé trva
nie naša škola vyučila v týchto 
oddeleniach veľa odborníkov. 

Len si pripomeňme budú
cich umeleckých majstrov, ako 
Jána Hlubockého, Petra Uhlíka 

či Fraňa Štefunku. Po tu spome
nutých, ba i  po tu nemenova
ných majstroch, umelcoch iste 
po domácnostiach zostalo veľa 
drobných, či väčších drevore
zieb, artefaktov. Dovoľujeme 
si pri tejto príležitosti zároveň 
pripomenúť našim váženým 
spoluobčanom, že naše mest
ské múzeum trvale a vrele uví
ta Vaše prípadné rozhodnutia 
darovať mu, pri akomsi pocite 

nadbytočnosti, niektorú z  ta
kýchto prác z Vašej domácnos
ti. Stali by sa tak pred zrakom 
verejnosti ozdobou činorodosti 
a šikovnosti rúk hore spomenu
tých absolventov! Vopred Vám 
za takéto rozhodnutie ďakujeme!

Podklad: Zakvitli lipy pod 
Drahami od E. M. Rumánkovej, 
Stará Turá 2004.

GR
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28. októbra sme 
spomínali na vznik 
prvej republiky
Výročie vzniku Československa, ku ktorému oficiálne došlo 
28. októbra 1918, si Slovenská republika pripomína ako 
pamätný deň. V Českej republike je 28. október štátnym 
sviatkom. 

Prípravný výbor Slávností bratstva Čechov a Slovákov si túto 
významnú udalosť každoročne pripomína absolvovaním spo
mienkovej trasy po pamätných miestach venovaných gen. M. R. 
Štefánikovi a T. G. Masarykovi a miestach, ktoré s týmto výročím 
úzko súvisia – pamätníkoch obetiam 1. svetovej vojny. Členovia 
výboru – starostovia  a primátori prihraničných obcí a miest  si 
aspoň touto formou chcú uctiť a pripomenúť vznik spoločnej 
republiky, ktorá zabezpečila obom národom nezávislosť a mož
nosť rozvíjať sa a postupne zrieť do dnešných samostatných de
mokratických štátov. A aj keď boli nakoniec naše národy nútené 
sa „papierovo“ rozdeliť a po druhýkrát sa rozdelili i dobrovoľne, 
bratstvo a priateľstvo medzi Čechmi a Slovákmi vydržalo dodnes. 

Tento rok sme si pripomenuli už 97. výročie vzniku 
Československa, no nezabudnuteľné činy osobností, akými boli 
napríklad prezident Masaryk a generál Štefánik, tak ako aj ich 
pamätníky a pamätníky na obete 1. svetovej vojny nám toto vý
ročie budú pripomenúť neustále. Pre oba naše národy bola prvá 
republika dôležitým prelomom, pretože za krátke obdobie doká
zala vytvoriť hodnoty a princípy, z ktorých môžu dodnes čerpať 
obe samostatné republiky. Zakladatelia prvej ČSR sa riadili hes
lom, ktoré dnes poznáme ako výrok generála Štefánika a ktorý 
by mal rezonovať i v súčasnosti najmä medzi mladými ľuďmi, 
ktorí budú raz tvoriť budúcnosť našich dvoch národov: Veriť, 
milovať, pracovať. 

Spomienková trasa účastníkov podujatia, vedená predsedom 
výboru Martinom Beňatinským, začala v skorých ranných ho
dinách na Mestskom úrade v Uherskom Brode. Členov výboru 
sprevádzala tento rok i delegácia z Juhomoravského kraja, a to 
člen Rady JMK Jiří Janda, zastupitelia JMK Jaroslava Baštařová 
a  Pavel Blažík. Trasa ďalej z  Uherského Brodu pokračovala 
na pamätné miesta na Veľkej Javorine, v Starej Turej, Myjave, 
Košariskách, Brezovej pod Bradlom, Skalici, Hodoníne, Strážnici, 
v Kunoviciach a okolo 18.00 hodiny zakončili členovia výboru 
spomienkovú trasu v Uherskom Hradišti pri pamätníku padlým. 

Hoci sa naša spoločná republika rozdelila a v súčasných de
jinách už viac ako dve desaťročia fungujeme ako dva samostatné 
štáty, naše vzťahy sú naďalej na výbornej úrovni. Dôkazom sú 
aj každoročné Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej 
Javorine, ktoré sršia priateľskou atmosférou a srdečnou blízkos
ťou ľudí nielen z prihraničného regiónu, ale zo všetkých kútov 
Slovenska a Čiech. 

Lívia Boorová

Z Centra voľného času Stará Turá
Čo sme zažili od polovice októbra do polovice novembra 2015?
• Vo štvrtok 22. 10. 2015 sa v CVČ uskutočnila už tradičná Gaštaniáda. Hry, súťaže, 

ale i praktické zručnosti s týmto netradičným materiálom si vyskúšalo 10 detí.
• Počas jesenných prázdnin sa 29 detí zúčastnilo akcie Noc duchov. Toto poduja

tie už niekoľko rokov zážitkovou formou deťom sprostredkováva stretnutie so 
zvykmi, tradíciami, ale i poverami, ktoré sa prenášajú z generácie na generáciu 
v období „dušičiek“. Deti navštívili trochu zabudnutý židovský cintorín, zatanco
vali si na Jacksonov Thriller, naučili sa spievať strašidelnú pesničku, skonzumo
vali kvantá cesnakovej nátierky ako ochranu proti prípadným upírom a hlavne 
 zažili nevysvetliteľné záhady, o ktorých budú musieť ešte dlho rozmýšľať. Za 
strašidelne krásne vlastnoručne upečené sladké občerstvenie pre deti ďakujeme 
mamine Terezky Drgoncovej a mamine Jakuba Barbušina. 

• Počas jesenných prázdnin sa uskutočnili i tvorivé Halloweenske tvorivé dielničky 
pre šikovné ručičky s Kikou. Akciu v IRISH PUBE sprevádzala módna prehliad
ka kostýmov, ktoré vyrobili deti v záujmovom krúžku Kreatív a prezentovali sa 
tu i členovia krúžkov Talentníček a Minizumba. V tvorivých dielničkách si deti 
vyrábali pavúkov, záložky do knihy, maľovalo sa na textil i na tvár a samozrejme 
sa veselo tancovalo.

• Od 1. 10. do 3. 11. sme organizovali súťaž Rodinné poklady, ktorej sa nakoniec 
zúčastnili iba dve rodiny. I napriek tomu, že účasť bola veľmi slabá, rodinné 
vzácnosti, ktoré priniesli rodiny  Vandlíková a Halienková do súťaže, boli naozaj 
unikátne a veľmi zaujímavé. Biblia zo 16. storočia, staré kroje, rodinné recepty 
i zoznam osobností, ktoré sa v rodinách niečím  preslávili, boli ukážkou rodin
nej súdržnosti a bohatstva, ktoré sa v rodinách uchovávali i niekoľko storočí.

• V utorok 10. 11. sa v dopoludňajších hodinách uskutočnila beseda Všeobecné 
princípy tradičnej čínskej medicíny a v podvečerných hodinách dialógy s rodič
mi na tému Potrebujú deti hranice? Obidve akcie prebehli vo veľmi úzkom kruhu.

• Od polovice októbra do polovice novembra sa uskutočnila takmer desiatka vý
ukových programov pre deti MŠ a ZŠ. Najžiadanejšími programami boli Plody 
jesene a Netradičná telesná výchova.

Čo pripravujeme na december 2015?
• Už od 1. 12. organizujeme Mikulášske besiedky vo všetkých skupinách mater

skej školy a v Babyclube. 
• V utorok 1. 12. (Svetový deň boja proti AIDS) sa členovia Detského mestského 

parlamentu zapoja do kampane a budú svojich spolužiakov informovať o akti
vite Červené stužky.

• V piatok 4. 12. a v nedeľu 6. 12. sa zapojíme do programu benefičného koncertu 
Nadácie ŽIVOT.

• V utorok 8. 12. o 16.30 hod. pozývame do CVČ všetkých záujemcov o tradičnú 
čínsku medicínu na besedu spojenú s cvičením pod názvom Využitie tradičnej 
čínskej medicíny v bežnom živote. Je potrebné si priniesť pohodlné oblečenie 
a obuv na cvičenie. 

• Vo štvrtok 10. 12. o 15.00 hod. sa v CVČ uskutoční tvorivá dielňa Detský via-
nočný stromček, kde si deti vyrobia vlastnú vianočnú dekoráciu. Materiál a po
môcky budú mať deti k dispozícii v CVČ.

• V nedeľu 13. 12. pozývame do miestnej plavárne rodiny a rodinky na akciu 
Pláva celá rodina. Čakajú na vás hry a súťaže pod vodou, na vode i nad vodou 
pre celú rodinu. Vstupné na akciu je 1 euro/osoba.

Členom záujmových krúžkov oznamujeme, že pravidelná činnosť v CVČ sa po 
vianočných sviatkoch začína 11. 1. 2016.

Všetkým deťom a ich rodinám želáme krásne Vianoce plné pokoja, 
lásky, rodinnej spolupatričnosti a pohody.

Věra Tepličková, CVČ Stará Turá

Pomôžte nájsť páchateľa
Dňa 7.11.2015 v skorých ranných hodinách ne
známy vandal posprejoval objekt na mestskej 
tržnici, čím spôsobil škodu na majetku. Týmto 
žiadame občanov mesta Stará Turá, ktorí majú 
informácie, ktoré by pomohli dopadnúť pá
chateľa, prosím kontaktujte nás priamo na MsP, telefonicky 032 776 0077, 
0907 772 868, prípadne anonymne. V prípade informácii, ktoré pomôžu 
usvedčiť páchateľa, bude Vám vyplatená finančná odmena 30 €.

Ďakujeme, MsP.
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Víťazstvo staroturianskych tanečníkov v Myjave
Dňa 24.10.2015 sa tanečná skupina  FREEZEE 
DANCE zúčastnila súťaže MY DANCE 2015. 
I tento rok bola veľká konkurencia v každej ka
tegórii. Veľmi sme sa potešili, keď sme videli na 
zozname porotcov výborného tanečníka menom 
Laci Strike. Chodíme na súťaže podporovať  deti 
už niekoľký rok a vieme posúdiť, aké je to ťažké, 
vybojovať akékoľvek ocenenie. Na tejto myjavskej 
súťaži sa nám doposiaľ veľmi nedarilo, a tak sme 
išli na súťaž s malou dušičkou, bez nejakých veľ
kých očakávaní. Čakal nás dlhý a náročný deň. 
Atmosféra bola vynikajúca, tanečníci boli úžasní. 
Choreografie i kostýmy sú z roka na rok nápa
ditejšie. FREEZEE DANCE súťažila v kategórii 
malé choreografie deti II. „DANCE FAMILY“ 

a juniori „COMEBACK“ – tieto dve choreogra
fie sa umiestnili na 5. mieste. Konkurencia bola 
naozaj veľká a 5. miesto nie je žiadna hanba. Ďalej 
FREEZEEčatá bojovali v kategórii Open deti II. 
s choreografiou „Noc v múzeu“, kde si taneční
ci úžasne užívali celý tanec a zaslúžene obsadili 
1. miesto s najväčším bodovým ohodnotením 
z celej kategórie (i voči juniorom a mládežou). 
Neskutočné návaly šťastia sme si užívali s deťmi, 
no museli sme sa sústrediť na ďalšiu kategóriu 
HIP HOP. Choreografii BUMP! sme verili, no ani 
sme len netušili ako porota ocení našich najstar
ších tanečníkov.  Sú neskutočne obetaví a i na
priek tomu, že choroby neumožnili vystupovať 
celej skupine, naši juniori podali výborný výkon. 

Ešte priamo pred vystúpením musela trénerka 
upraviť choreografiu, aby chýbajúci tanečníci na 
oko nechýbali ☺. Tanečníci sa s týmito úpravami 
popasovali ako profesionáli. Musím spomenúť 
dokonca tanečníčku, ktorá v závere tanca zle do
stúpila na nohu a i napriek bolesti dotancovala 
tak,  že si nikto nič nevšimol. Našťastie to nebolo 
nič vážne, a tak sa mohla celá skupina radovať 
z 1. miesta v kategórii HIP HOP. Nesmierne nás 
potešilo, že talent detí si všimla porota. Slová od 
Laciho Strike boli ako náplasť na všetky rany. 
Vďaka tejto choreografii trénerka Katka Rzavská 
dostala ocenenie za prácu pedagóga. Neviem si 
predstaviť lepšie „nakopnutie“ do nového škol
ského – tanečného roka. Tešíme sa spolu s ňou 
a srdečne gratulujeme. Ako posledná kategória 
bola Show dance. Tu sa predstavili deti I. s cho
reografiou Leví Kráľ a taktiež si odniesli pohár za 
krásne 3. miesto. Vrátili sme sa neskoro v noci, no 
verím, že to všetko stálo za to. S týmito choreo
grafiami pôjdu deti vystupovať ešte na dve súťa
že – BEAT FORUM Gbely 14.11.2015 a MOVE 
ON Žilina 28.11.2015. Ak máte možnosť a trochu 
času, príďte podporiť tieto talentované deti a vy
chutnať si atmosféru spolu s nimi. Vidieť kon
kurenciu a ich samotných je lepšie raz vidieť ako 
stokrát počuť.   Jana Kiššová  – FREE-ZEE rodič

Ceny pre výtvarný odbor ZUŠ
V  stredu 11. novembra 2015 sa 
v priestoroch Divadla Malá scéna 
STU v Bratislave uskutočnilo sláv
nostné udeľovanie cien víťazom 
súťaží Týždňa vedy a techniky na 
Slovensku 2015. V tomto ročníku 
boli udelené ceny víťazom piatich 
súťaží, ktoré vyhlásilo Centrum 
vedeckotechnických informácií 
v spolupráci s Národným centrom 
pre popularizáciu vedy a techniky 
v  spoločnosti. Išlo o  súťaž o  naj
lepšiu reportáž o  slovenskej vede 
a  technike, súťaž amatérskych fil
márov, výtvarnú, fotografickú a gra
fickú súťaž. Cieľom bolo podporiť 
tvorivosť žiakov a zároveň zvýšiť ich 
záujem o vedecké bádanie. V rám
ci 10. ročníka výtvarnej súťaže na 
tému Moje centrum vedy bolo za
slaných 236 prác. Krásne ocenenie 
a umiestnenie na 2. mieste v I. ka
tegórii: žiaci vo veku od 11 do 13 
rokov získala žiačka ZUŠ Tamara 
Hoštáková (13 rokov), za originálnu 
a nápaditú výtvarnú prácu s názvom 
Vedecké centrum výskumu nálad 
a emócií. Tamarke srdečne gratu
lujeme k  úspechu a  ďakujeme za 
reprezentovanie ZUŠ v Starej Turej.

Mgr. Medňanská Oľga, ZUŠ

Oceňovanie na  
Oblastnom výbore SZPB
Dňa 10.11.2015 sa na slávnostnom 
zasadnutí OblV SZPB v Novom 
Meste nad Váhom i  oceňovalo. 
Ministerstvo obrany Českej re
publiky ocenilo vyznamenaním 
priamych účastníkov oslobodzova
cieho boja a zaslúžilých funkcioná
rov SZPB. Pamätnú medailu k 70. 
výročiu víťazstva nad fašizmom 
a ukončenia 2.svetovej vojny im 
odovzdali: podpredseda ÚR SZPB 
Juraj Drotár, podpredseda OblV 
SZPB a predseda ZV SR klub Nové 
Mesto nad Váhom Kamil Krištofík 
a zástupkyňa primátora Nového 
Mesta nad Váhom Kvetoslava 
Hejbalová. Medzi 9 ocenenými 
bola i dlhoročná predsedníčka ZO 

SZPB v Starej Turej a členka OblV 
SZPB v Novom Meste nad Váhom 
Helena Kovárová, na snímke pri 
odovzdaní ocenenia Jurajom 
Drotárom.

Text a foto: Viliam Solovič  

SILVESTER NA POMEDZÍ
Tradičné  Silvestrovské stretnutie na slovensko- moravskom pomedzí sa bude konať 

31. 12. 2015 od 13.00 h pri pamätníku na Veľkej Javorine. Vystúpi tu i mužský spevácky 
zbor z Kudlovic. Odchod bezplatného autobusu pre obyvateľov Starej Turej, je 

o 10. 00 h od DK Javorina.
Teší sa na Vás prípravný výbor Slávností bratstva Čechov a Slovákov na Javorine.
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Novinky zo ZŠ
Mesiac október a začiatok novem
bra sa v našej škole niesli v znamení 
športu a kultúry. Akcií bolo veľmi 
veľa a našim žiakom sa darilo aj na 
všetkých súťažiach. Posúďte sami, 
čo všetko sme stihli za takú krátku 
dobu:

Dňa 20. októbra 2015 sa mlad
ší žiaci zúčastnili okresného kola 
OXDOG FLORBAL ZŠ CUP 
v športovej hale v Novom Meste 
nad Váhom. Školu reprezentova
li: Ján Záhora, Fabián Nemec, 
Filip Kocúrik, Matúš Fecko, Matúš 
Marták, Lukáš Spusta, Adam 
Mikuš, Matej Poruban, Adam 
Mezzey, Patrik Počarovský, Roman 
Svatoň. Okresného kola sa zúčast
nilo 10 ZŠ, ktoré boli rozdelené 
do 2 skupín. Zo skupiny naši žiaci 
postúpili z 3. miesta a v osemfinále 
sa stretli zo ZŠ Kočovce, nad ktorou 
vyhrali 2:1. V semifinále sa žiaci 
opäť stretli so ZŠ Čachtice, s ktorou 
remizovali 0:0, ale na samostatné 
nájazdy naši žiaci vyhrali 2:1 a po
stúpili do finále. Finále ZŠ Stará 
Turá  ZŠ Odborárska Nové Mesto 
n.V. žiaľ prehrali 2:4. Celkovo sa 
žiaci umiestnili na 2. mieste a po-
stúpili do krajského kola.

21. októbra 2015 sa konala lite
rárna exkurzia Po stopách štúrov-
cov pre žiakov 8. ročníka.  V rámci 
dejepisu a slovenčiny sa naši ôsmaci 
vybrali po stopách Jozefa Miloslava 
Hurbana a Ľudovíta Štúra. Navštívili 
pamätník U Klasovitých, múzeum 
SNR v Myjave, pamätný dom Jozefa 
Miloslava Hurbana v Hlbokom 
a pomník J. M. Hurbana. Nakoniec 
zakončili svoje putovanie v Modre, 
mieste posledného odpočinku náš
ho národného buditeľa Ľudovíta 
Štúra. Prezreli si múzeum i pamätnú 
izbu a zapálili sviečku na jeho hrobe 
a pripomenuli si život a dielo tohto 
veľkého syna nášho národa. 

Stredná priemyselná škola Nové 
Mesto nad Váhom vo štvrtok 22. ok
tóbra 2015 usporiadala Súťaž zruč-
nosti pre žiakov ZŠ v okrese Nové 
Mesto nad Váhom. Súťaž organizo
vala v spolupráci s Komisiou škol
stva, mládeže a telesnej kultúry pri 
Mestskom zastupiteľstve v Novom 
Meste nad Váhom s podporou gene
rálneho sponzora EMERSON, a. s., 
firmou S servis, Modrovka a v rámci 
rozvojového projektu Propagácia 
odborného vzdelávania a prípravy 
v nedostatkových odboroch vzdelá
vania na rok 2015. Súťaž prebiehala 

v kategóriách elektrotechnika – 
elektromechanik, strojárstvo a in-
formatika. V kategórii informatika 
získala vynikajúce 1. miesto Diana 
Kubaláková z 9. D.

Dňa 23. októbra 2015 sa staršie 
žiačky zúčastnili okresného kola 
OXDOG FLORBAL ZŠ CUP v ZŠ 
Považany. Okresného kola sa zú
častnili 4 ZŠ. Školu reprezentovali: 
Karolína Dlhá, Alena Durcová, 
Lucia Kucharovičová, Lenka 
Slezáková, Michaela Uková, Vanda 
Bobocká, Katarína Patrnčiaková, 
Simona Žáková. Staršie žiačky 
našej ZŠ sa umiestnili v okresnom 
kole na 3. mieste. 

Dňa 27. 10. 2015 sa starší žiaci 
zúčastnili okresného kola OXDOG 
FLORBAL ZŠ CUP v športovej hale 
v Novom Meste nad Váhom. Školu 
reprezentovali: Radúz Dzureň, 
Andrej Otrubný, Filip Hanic, 
Radoslav Štefanech, Filip Lehuta, 
Lukáš Gregor, Andrej Adásek, 
Martin Žoldák. Okresného kola sa 
zúčastnilo 8 ZŠ. Hralo sa systémom 
každý s každým. Starší žiaci našej 
ZŠ sa umiestnili na 1. mieste a po-
stúpili do krajského kola.

28. októbra 2015 sme mali 
Halloweensku diskotéku. 
Prehliadka masiek a diskotéka boli 
spojené so súťažami aj v anglickom 
jazyku. Zúčastnilo sa ho približne 50 
detí v maskách a 60 detí bez masiek. 
Mnohé masky boli veľmi vtipné 
a nápadité. Niektorí  žiaci si masky 
vyrobili sami.  Všetci sme prežili 
zábavné popoludnie pod vedením 
učiteľov školy. 

4. novembra 2015 sa konala 
generálna skúška elektronického 
testovania žiakov piateho ročníka. 
Aj na našej škole si mohli prihlásení 
žiaci vyskúšať testovanie z matema
tiky a slovenského jazyka a literatúry 
na počítačoch. Hlavné testovanie sa 
bude konať 25. novembra 2015.

4. novembra 2015 navštívili naši 
šiestaci a siedmaci divadelné pred
stavenie Ostrov pokladov v Divadle 
Jána Palárika v Trnave. Divadelné 
spracovanie dobrodružného ro
mánu Roberta Louisa Stevensona 
Ostrov pokladov je vskutku veľmi 
vydarené. Výborné herecké výkony 
skvelo dopĺňala hudba a zaujímavé 
kulisy, vďaka čomu sme sa vydali na 
dobrodružnú cestu za pokladom. 
Trošku nás vydesili piráti, ale nako
niec sme šťastne doplávali a tešili sa 
z úžasného kultúrneho zážitku. 

 Dňa 5. novembra 2015 sa ko
nalo okresné kolo Turnaja žia-
čok v stolnom tenise v Novom 
Meste nad Váhom. Školu reprezen
tovali: Simona Horáková, Lenka 
Dzurová, Petra Sadloňová. Turnaja 
sa zúčastnilo 9 družstiev. Získali 
sme 1. miesto a postúpili na regio-
nálne kolo do Trenčína. 

11. novembra 2015 boli naši 
šikovní štvrtáci na Bádateľsko 
vlastivednej exkurzii v Hlohovci. 
Navšt ív i l i  P lanetár ium 
M. R. Štefánika, rodáka z nášho 
kraja, po ktorom je aj pomenované 
toto planetárium. V skoro dvojho
dinovej, náučno  pútavej prednáške 
prešli ako astronauti v kozmickej 
rakete celý vesmír. Dokonca sa pri
blížili i k Slnku v takej vzdialenosti, 
akej sa to nepodarí ani naozajstným 
kozmonautom. Zavŕšením ich bá
dateľskej činnosti bola návšteva 
Vlastivedného múzea v Hlohovci, 
ktoré sídli v objekte kláštora fran
tiškánov pri kostole Všetkých svä
tých na Františkánskom námestí 
v Hlohovci.

 Dňa 11. novembra 2015 sa 
konalo regionálne  kolo Turnaja 
žiačok v stolnom tenise v Trenčíne. 
Zúčastnili sa ho: Simona Horáková, 
Lenka Dzurová, Petra Sadloňová. 
Získali sme 2. miesto. 

12. novembra 2015 navštívili 
žiaci 8. ročníka divadelné predstave
nie Bola raz jedna trieda v Divadle 
Andreja Bagara v Nitre. Bola to 
vtipná a v mnohom výnimočná  in
scenácia pre tých, ktorí do školy ešte 
iba chodia, ale aj pre tých, ktorí ju 
opustili dávno. Veľmi vydarená, ale 
aj poučná hra o škole, veselo i vážne. 
Ale na záver vidieť, že tí, čo do školy 
už nechodia na ňu spomínajú s lás
kou, nostalgiou a humorom.  A pre 
našich ôsmakov to bol určite najsil
nejší divadelný zážitok, na ktorý tak 
skoro nezabudnú.

 12. novembra 2015 návštívi
li žiaci 9. ročníka výstavu stred-
ných škôl Trenčianskeho kraja 
-  Stredoškolák v spolupráci s pro
jektom Hrdina remesla. Výnimočná 
príležitosť oboznámiť sa so všetkými 
strednými odbornými školami náš
ho Trenčianskeho kraja. Žiaci mohli 
navštíviť ich stánky, prezrieť si pro
pagačné materiály, porozprávať sa 
s učiteľmi, ale aj žiakmi navštevujú
cimi jednotlivé školy.

Čo nás čaká? Piatakov 25. 11. 
2015 testovanie. V tento deň sa 
vyberú deviataci na Deň otvo
rených dverí do SOŠ Stará Turá. 
Na začiatku decembra budú 
Rodičovské združenia formou 
Dňa otvorených dverí v jednot
livých triedach. Deviataci navští
via muzikál Princ a večernica na 
Novej scéne v Bratislave.

Mgr. Lenka Durcová

Čas vianočný
Ó, ty čas vianočný,
aspoň chvíľu postoj,
pre svet nemenný

čaro lásky, dobroty odkroj.

Zaváňa vôňa ihličia,
vosk sa v sviečke roztápa,
veď tak učili nás rodičia,
čas pokoja tak chápať.

By sváru nebolo,
nech človek človeka má rád,

v plameni svetiel okolo,
nech zhorí závisť, zášť.

V daroch Vianoc nájdeš
teplo ľudských dlaní, 

čo tak veľmi potrebuješ,
v tomto časnom dianí...

J. Trúsiková

Neviete, čo darovať na Vianoce?
Darujte darčekovú 

poukážku do salónu Ewita 
pre krásu a relax tela i duše.

kadernícke služby – 0904 607 257
masáže – 0910 364 734

pedikúru a manikúru – 0903 459 685
kozmetiku a vizáž – 0902 704 995

Nájdete nás na ul. Dibrovova 223/20, Stará Turá 
(pod výjazdom zo železničnej stanice).

Ponúkame:
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Zoznam jubilantov za mesiac DECEMBER 2015

Vladimír Horváth, Peter Hudcovic, Vlasta Potúčková, Dušan Čičo, 
Darina Šidlová, Miroslav Pilát, Oľga Gregorová, Emília Madrová, 
Anna Kubovičová, Mária Valenčíková, Eva Jankovičová, Šimon Mikláš, 
Ing. Ján Görög, Ján Blanárik, Ing. Jaroslav Marták, Michal Tilinger, 
Imrich Boledovič, Adela Klementovičová, František Červenský, Anna 
Knápková, Tibor Lindtner, Bohuslava Machajdíková, Anna Makytová, 
Božena Fridrichová, Emília Andrejkovičová, Ľudmila Mikulášová, 
Milada Prochádzková, Ľudmila Vagačová, Martin Bača, Mária 
Hornáčková, Anna Hubinová, František Truhlík, Anna Bunová, Štefan 
Mikulček, Ján Potfaj, Ing. Dušan Hrnčiřík, Alžbeta Viselková, Libuša 
Kollárová, Anna Bunčáková, Jozef Lackovič, Jaroslav Novomestský, 
Anna Vráblová, Mária Mikulcová

DOM KULTÚRY JAVORINA
ORGANIZUJE / PRIPRAVUJE / POZÝVA

•	5. decembra 2015 o 15.00 hod – do veľkej sály DK Javorina 
na Mikulášsky program kúzelníka Talostana. Vstupné: 
0,50 €. O 16.00 hod. Mikuláš slávnostne rozsvieti vianočný strom-
ček na Námestí slobody. 

•	5. decembra 2015 – vianočné trhy do Krakowa. Vianočné 
trhy v poľskom meste Krakow patria medzi najkrajšie v strednej 
Európe. Poplatok: 24,- €

•	14. decembra 2015 o 18.00 hod. – koncert FRAGILE. 
Vstupné: 12,- €

•	18. decembra 2015 o 17.00 hod. – do Rímskokatolíckeho kostola 
na adventný koncert Maroša Banga. Spoluorganizátorom 
koncertu je Rímskokatolícky úrad. Vstupné: 5,- €

•	26. januára 2016 – autobusový zájazd do SND Bratislava na 
predstavenie Božena Slančíková Timrava: Bál. Účinkujú: 
A. Bárta, T. Pauhofová, J. Koleník, Z. Studenková, Ľ. Kostelný, 
D. Mórová, J. Vajda, K. Magálová, J. Oľhová, F. Kovár a ďalší. 
Poplatok: 29,- € alebo 24,- €

Pracovníci Domu kultúry Javorina Stará Turá 
ďakujú za priazeň a prajú všetkým šťastné 

a pokojné vianočné sviatky.

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

NOVINKY 
MESTSKEJ KNIŽNICE

Beletria Balko, Peter: Vtedy v Lošonci • Peteraj, Kamil: 
S tebou a bez teba • Chriatiane, F: My deti zo stanice 
ZOO Detektívky Lagercrantz, David: Dievča, ktoré uviazlo 
v pavúčej sieti • Hvorecký, Michal: Wilsonov • Červenák, Juraj: Mŕtvy 
na Pekelnom vrchu • Fieldingová, Joy: Niekto sa díva • Silva, Daniel: 
Padlý anjel Náučná literatúra Rusnák, Ernest: Ako vznikali 
turistické chaty a útulne na Slovensku • Kele, František: Everest - hora 
smrti • Kol.: Päťdesiat súčasných umelcov na Slovensku Detská 
literatúra Bernerová, Susanne.: Potulky zimou • Primusová, 
Hana: Škriatok Rozumbriadok : rok v prírode Detská náučná 
literatúra Kol.: Moja prvá knižka - doprava •Kol.: Obrázkový 
slovníček - Angličtina pre deti

Knižnica bude otvorená:
pred Vianocami do pondelka 21.12.2015 od 1200 – 1800

medzi sviatkami len v pondelok 28.12.2015 od 1200 – 1800

V Novom roku od štvrtka 7. 1. 2016 od 1200 – 1800 

DK Javorina Stará Turá pripravuje v predvianočnom období

VÝSTAVU O ŠKOLÁCH
Prosíme všetkých, ktorí vlastnia staré školské pomôcky, 

učebnice, alebo iné predmety, ktoré sa používali 
v školách o ich zapožičanie. Tým prispejete k rozšíreniu 
a skvalitneniu výstavy. Exponáty je potrebné priniesť do 

Domu kultúry Javorina do 7. decembra 2015.

Dom kultúry Javorina pripravuje

kurz frivolitkovania 
– textilná technika 
viazania frivolitiek

Kurz v rozsahu 10 hodín začne 
v polovici januára 2016, týždenne 
2 hod. Poplatok je 17,- € v cene je 

zahrnutý materiál (člnok + priadza).  

Hľadáme fotografie z 1. sv. vojny
Mestské múzeum Stará Turá prosí 
o pomoc – ak máte doma fotogra
fie Vašich predkov (pôvodom zo 
Starej Turej) z obdobia 1. svetovej 
vojny, prípadne i dobovú koreš
pondenciu a  boli by ste ochot
ní ich zapožičať pre uverejnenie 
v rámci pripravovanej renovácie mú
zejnej expozície, môžete tak urobiť v DK Javorina, resp. 
mestskom múzeu. Fotografie budú po naskenovaní vrá
tené majiteľom. Ďakujeme.

Mestské múzeum Stará Turá

Hudobno-dramatický krúžok pri o. z. SLUHA 
Vás srdečne pozýva na

muzikál KÚZLO VIANOC

20. decembra o 16.00 h v Dome kultúry Javorina 
a 20. decembra o 18.00 h v MsKS Nové Mesto n/V.
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Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Dni plynú ako tichej rieky prúd, len 
smútok v srdci zostáva a nedá zabudnúť... 
Dňa 8.12.2015 uplynú 2 roky, odkedy 
nás navždy opustil náš manžel, brat, 
otec a starý otec Jozef ŠKRIEČKA.

S láskou spomínajú manželka, 
sestra a deti s rodinami.

•
Ten, kto Ťa poznal, spomenie si, ten, kto 
Ťa mal rád, nezabudne... Dňa 
23.12.2015 uplynie 19 rokov, odkedy 
nás navždy opustil náš syn, brat a ujo 
Miroslav JEŽO.

S láskou spomínajú mama 
a sestry s rodinami.

•
Odišiel si tíško ako deň, v našich srdciach 
zostala spomienka len... Dňa 1.12.2015 
uplynie 11 rokov, odkedy nás navždy 
opustil náš syn, brat a ujo Vladislav 
JEŽO.

S láskou spomínajú mama 
a sestry s rodinami.

•
More lásky si so sebou vzal, hory bolesti 
zanechal. Prázdno je tam, kde chýba 
Tvoj hlas, spomienka na Teba zostáva 
v nás. Dňa 11.12.2015 uplynú 2 roky, 
čo nás navždy opustil náš blízky Juraj 
DUREC.

S láskou spomína celá rodina.

•
Veľmi často ku Tvojmu hrobu chodíme, 
každý deň na Teba myslíme. Osud Ti 
nedoprial s nami dlhšie byť, no v našich 
srdciach budeš večne žiť. Dňa 19.12.2015 
uplynie už 11 rokov, čo od nás navždy 
odišla naša dobrá mamička a babka 
Anna STANČÍKOVÁ rod. Bičianová 

z Drgonovej Doliny. Kto ste ju poznali a mali radi, spo-
mínajte na ňu spolu s nami.

Manžel Jaroslav a deti Ľubica, Mirko a Jarka s rodinou.

•
Aj keď už nie si medzi nami, v našich srdciach žiješ stále 
s nami.
Dňa 18.12.2015 uplynie smutných 6 rokov, čo nás navždy 
a nečakane opustil náš manžel, otec a dedko Ján ARBET 
z Vaďoviec. Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu 
tichú spomienku.

S láskou a vďakou spomínajú manželka Anna, 
dcéra Adriana a syn Peter s rodinou.

•

Dňa 4.12.2015 uplynie 10 rokov, čo 
nás navždy opustila naša manželka, 
mama, babička a prababička Anna 
MALEKOVÁ. Kto ste ju poznali, spo-
mínajte s nami.

Smútiaca rodina.

Kto v srdciach žije, nezomiera. V spomienkach navždy 
zostáva. V dňoch 17. 9. 2015 a 30. 10. 2015 sme si 
pripomenuli 5. výročie smrti rodičov, starých rodičov 
a prarodičov Kataríny a Adama OTIEPKOVÝCH. 
Kto ste ich poznali a radi mali, venujte im prosím tichú 
spomienku. Náhle, bez rozlúčky, 2. 11. 2015 si k sebe 
privolali dcéru Vieru OTIEPKOVÚ vo veku 74 rokov. 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa s ňou prišli rozlúčiť na jej 
poslednej ceste, za prejavy sústrasti a kvetinové dary.

Spomína a smúti celá rodina.

•

Dňa 26.10.2015 sme si pripomenuli 
11. výročie úmrtia Ľudmily SADLO-
ŇOVEJ. Od života pre seba nič si ne-
žiadala, všetko len pre svoje deti a rodinu. 
Svoje zlaté srdce celé si nám dala, večný 
kľud nech dá Boh Ti za odmenu.

Smútiaca rodina.

•
Dňa 29.10.2015 uplynul rok, čo nás 
opustil Ján SADLOŇ. Stíchlo srdce 
Tvojej šľachetnej bytosti, ktoré pre nás 
najdrahším pokladom bolo, nás si tu 
zanechal, len vďačná spomienka otecko 
drahý na tvoju lásku ako drahokam 
zostala.

•
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú 
chvíle, na ktoré tisíckrát spomíname. 
Zostali spomienky a odkaz jediný, veľmi 
chýbaš v kruhu našej rodiny. Dňa 
5.12.2015 uplynie 10 rokov, čo nás 
navždy opustil náš drahý otec, manžel 
a dedko Rudolf VALENTA.

S láskou spomína celá rodina.

•
Odišiel si tam, odkiaľ niet návratu. Spi 
sladko Danko. Chýbaš nám. Dňa 
29.12.2015 si pripomíname 10. výročie 
odchodu môjho syna a brata Danka 
KLIMÁČKA ml., ktorý nás opustil 
v krásnom mladom veku 22 rokov.

S láskou spomínajú 
mama Erika a brat Tomáško.

•
Odišiel tíško, niet ho medzi nami, ale 
v našich srdciach žije stále s nami. Dňa 
17.11.2015 uplynulo 13 rokov, čo si 
Pán povolal do večnosti nášho otca 
a dedka Jozefa KRÁLIKA.

S láskou spomína dcéra Veronika 
s rodinou, syn Jozef s rodinou, 

dcéra Adelka s rodinou a celá ostatná rodina.

Milovali sme ho a on miloval nás, tú 
lásku v našich srdciach nezmenil ani 
čas. Dňa 2.12.2015 uplynie 13 rokov, 
čo nás predišiel do večnosti náš otec, 
manžel, dedko a brat Ján BUŠO.

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

s priateľkou Agátkou a celá ostatná rodina. 

•
V to ráno... do sĺz a smútku zahalený 
bol Tvoj odchod nečakaný. Prázdno 
a ticho, bolesť a žiaľ. Kdeže je Tvoja 
usmiata tvár? Hoci si odišiel bez slova 
a na rozlúčku nebol čas, spomienky na 
Teba zostanú navždy v nás.  Dňa 
29.11.2015 uplynuli 3 roky, odkedy 

nás tragicky opustil náš manžel, otec, syn, brat, vnuk 
a kamarát Matúš KOVÁČIK. Všetci, kto ste ho mali 
radi, spomínajte s nami.

Smútiaca rodina.

•
Odišla si náhle, na rozlúčku už nebol čas, 
spomienky na teba ostanú navždy v nás.

Touto cestou úprimne ďakujeme všetkým 
príbuzným, priateľom, susedom a zná-
mym, ktorí dňa 5.11.2015 odprevadili 
na poslednej ceste Ľudmilu NÁHLI-
KOVÚ, ktorá tragicky zahynula dňa 
31.10.2015. Ďakujeme predovšetkým 
rodine po svatovi Gustávovi Blaškovi, 

ktorá nám bola oporou v ťažkých chvíľach. Všetkým 
tiež ďakujeme za dôstojnú rozlúčku, kvetinové dary 
a slová útechy, ktorými sa snažili zmierniť náš žiaľ. 

•
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným 
a známym, ktorí sa prišli dňa 
20.11.2015 naposledy rozlúčiť s našou 
milovanou mamou, dcérou, sestrou, 
švagrinou a tetou Ing. Miroslavou 
Medňanskou rod. Malkovou, ktorá 
nás opustila dňa 14.11.2015 vo veku 

42 rokov. Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. 

Smútiaca rodina

Matričné okienko
Vítame bábätká
Matej Augustín, Tomáš Lackovič, Lucia 
Hučková

Idú spoločným životom
Milan Naď zo Starej Turej a Stanislava 
Burdová z Piešťan, Milan Rojko zo Starej 
Turej a Michaela Žáková z Ratnovíc, 
Stanislav Stano z Krajného a Hana Tučeková 
zo Starej Turej, Ing. Tomáš Hučko z Myjavy 
a Ing. Katarína Gáliková zo Starej Turej, 
Peter Vlasák zo Starej Turej a Ing. Anežka 
Veselovská z Liptovskej Lúžnej, Martin Alušic 
zo Starej Turej a Jana Malečková zo Starej 
Turej

Posledné rozlúčky
Ján Mocko, Michal Popelka, Katarína 
Stančíková, Karol Dudík, František Hruša, 
Oľga Zelková, Ľudmila Náhliková, Ján Lukáč, 
Alžbeta Klimáčková, Michal Valenta
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Čulý stavebný ruch v meste
Mesto Stará Turá sa prostredníctvom vybraných firiem na základe verejných obstarávaní, 
ale najmä prostredníctvom technických služieb mesta snaží každoročne rekonštruovať 
miestne komunikácie, chodníky a verejné priestranstvá v našom meste. 

V tomto roku patril k najväčším takýmto 
investíciám projekt rekonštrukcie miestnych 
komunikácii v miestnej časti Papraď, úsek 
cesty na Ul. Hurbanovej od budovy býva
lého obecného domu k starému cintorínu 
a na Námestí slobody od rímskokatolíc
keho cintorína smerom na Ul. Hurbanovu. 
Rekonštrukciu týchto komunikácii reali
zovala v novembri tohto roka spoločnosť 
Stavby Nitra, s. r. o. (vybraná na základe 
verejného obstarávania) v  celkovej sume 
79 887,68 €. 

Druhou väčšou investíciou v rámci re
konštrukcie verejných priestranstiev bol pro
jekt revitalizácie priestoru na Ul. Mierovej, 
kde boli v minulosti osadené podnikateľské 
unimobunky. Tento projekt realizovali tech
nické služby mesta a Jozef Podolan – staveb
né práce. Realizácia sa začala už v r. 2014, 
kedy sa vykonali búracie práce, nakúpil sa 
elektroinštalačný materiál a začali sa prvé 
stavebné práce. V r. 2014 bolo na tomto pro
jekte prefinancovaných 19 483,29 €. V roku 
2015 sa realizovala a ešte i realizuje rekon
štrukcia pešej zóny od kvetinárstva Iris po 
bývalý Pivobar položením zámkovej dlažby 
a  výmenou svietidiel. Následne rekon
štrukcia spevnených plôch smerom na Ul. 
Mierovú a tiež budovanie krížneho chodníka 

popri trafostanici k detskému ihrisku na Ul. 
Mierovej. Ďalej budú v tejto časti osadené 
4 exteriérové fitnes prvky, ktoré budú vhod
né pre mladšie i staršie ročníky.  Na r. 2015 
je v rozpočte naplánovaných na túto akciu 
60 000 €. Rekonštrukcia bude pokračovať 
v roku 2016 sadbovou úpravou. Ďalší osud 
priestoru uprostred bude zrejmý po zváže
ní viacerých možností. V  priestore môže 
vzniknúť polyfunkčný objekt (štúdie budú 
k dispozícii začiatkom roka 2016) alebo tu 
môže byť vybudovaný park – oddychová 
zóna. Realizácia konečnej úpravy priestoru 
je predbežne naplánovaná na r. 2017. 

V rámci rekonštrukcii chodníkov, bola 
ďalšou dôležitou obnovou tento rok reali
zácia chodníka pri Pošte a spevnenej plochy 
pred tržnicou. Tento projekt bol financova
ný v réžii Technických služieb Stará Turá 
v  septembri tohto roku v  celkovej sume 
12 908,87 €. 

Mnohí obyvatelia mesta častokrát upo
zorňovali vedenie mesta na zlý stav schodis
ka pri Dome smútku. Tento rok technické 
služby mesta začali s rekonštrukciou časti 
schodov pred Domom smútku. Celkové 
náklady na túto akciu boli v r. 2015 v sume 
12 702,47 €. Zrealizovala sa iba časť prác na 
schodisku, ďalšia rekonštrukcia bude pokra

čovať aj v roku 2016.
Technické služ

by okrem týchto 
väčších akcií pravi
delne pristupovali 

i k menších opravám, úpravám a údržbám 
miestnych komunikácii a chodníkov. Žiaľ, 
nie všetky sa dajú zrekonštruovať naraz 
a podľa predstáv všetkých občanov mesta. 
Mesto Stará Turá sa snaží každý rok vyčleniť 
dostatok finančných prostriedkov, aby tech
nické služby mohli zrekonštruovať čo možno 
najviac chodníkov a miestnych komunikácii, 
ktoré sú v najhoršom stave a sú najviac vy
užívané občanmi mesta. I na rok 2016 je na 
rekonštrukciu mestských komunikácii a na 
obnovu chodníkov vyčlenených v rozpočte 
technických služieb 100 000  €.  

Lívia Boorová

Otváracie hodiny 
Zberný dvor počas 

vianočných sviatkov
deň dátum otváracia doba

Pondelok 21.12.2015 8:00:00 - 12:00
Utorok 22.12.2015 8:00:00 - 12:00
Streda 23.12.2015 8:00:00 - 12:00

Štvrtok 24.12.2015 zatvorené
Piatok 25.12.2015 zatvorené

Sobota 26.12.2015 zatvorené
Nedeľa 27.12.2015 zatvorené

Pondelok 28.12.2015 8:00:00 - 12:00
Utorok 29.12.2015 8:00:00 - 12:00
Streda 30.12.2015 8:00:00 - 12:00
Štvrtok 31.12.2015 8:00:00 - 12:00
Piatok 1.1.2016 zatvorené

Sobota 2.1.2016 zatvorené
Nedeľa 3.1.2016 zatvorené

Pondelok 4.1.2016 8:00:00 - 12:00
Utorok 5.1.2016 8:00:00 - 12:00

Streda 6.1.2016 8:00:00 - 12:00
Štvrtok 7.1.2016 8:00:00 - 12:00
Piatok 8.1.2016 8:00:00 - 12:00

Sobota 9.1.2016 8:00:00 - 12:00
Nedeľa 10.1.2016 zatvorené

OBČIANSKA INZERCIA

• Novootvorená autoškola A+K v Starej Turej Vás 
pozýva na otvorenie kurzu, každý pondelok 
o 15.00 hodine na Ulici Dibrovovej č. 241 – v bývalom 
penzióne Arkádia. Vykonáva sa výcvik na skupiny 
B, C, CE, D, DE, T vodičských oprávnení. Bližšie 
informácie na www.akautoskola.sk, na emaile: 
autoskola@akautoskola.sk alebo na telefónnom 
čísle 0948/456 330, 0948/456 329.



www.staratura.sk Staroturiansky Spravodajca 12/2015  11

Projekt SkillME
Zručnosti v strojárskom a elektrotechnickom 
priemysle, alebo Projekt skillME, je trojroč
ný projekt spolupráce medzi poskytovateľmi 
odborného vzdelávania (SOŠ), národnými 
regulačnými inštitúciami a reprezentantmi 
strojárskeho a elektrotechnického priemyslu 
členov EÚ zo štátov Chorvátsko, Lotyšsko, 
Slovensko a Slovinsko, ktorý má za cieľ iden-
tifikovať najzávažnejšie medzery v  zruč-
nostiach v strojárskom a elektrotechnickom 
priemysle a vytvoriť štyri učebné plány na za
plnenie týchto medzier.

Projekt trvá od novembra 2014 do ok-
tóbra 2017 a je spolufinancovaný programom 
európskej únie Erasmus+. Zo slovenských 
partnerov je do projektu je zapojená aj 
Stredná odborná škola v Starej Turej (www.
gzs.si/skillme). 

Výskum v rámci projektu ukázal, že najbež
nejšie medzery v zručnostiach v strojníckom 

a elektrotechnickom priemysle boli spozoro
vané v týchto oblastiach:

1.  TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
2.  SYSTÉMY CAD/CAM
3.  AUTOMATIZÁCIA
4.  NOVÉ MATERIÁLY
Identifikované medzery sa nevyskytujú iba 

na súčasnom pracovnom trhu, ale budú prav
depodobne hrať dôležitú úlohu i v budúcnosti. 

NASLEDUJÚCE AKTIVITY:
V ďalšej fáze partneri projektu zúžia rozsah 
v zistených medzerách a pripravia podklady 
pre vytvorenie učebných plánov, ktoré ich vy
plnia. Učebné plány budú vytvorené tak, aby 
ich mohli využívať nielen študenti, ale i pra
covníci.  SOŠ Stará Turá

Deviataci  základných škôl  P O Z O R !
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA V STAREJ TUREJ – www.sosst.sk bude pre budúci rok prijímať žiakov do nasledovných odborov:

Moderné elektrotechnicko-informatické odbory
Informačné a sieťové technológie – 2694 M 
študijný „priemyslovácky“ odbor (absolvent získa maturitné vysvedčenie) – „o niečo viac IKT 
oznamovacích sietí, ako elektrotechniky“

Elektrotechnika – 2675 M
študijný „priemyslovácky“ odbor (absolvent získa maturitné vysvedčenie) - „o niečo viac 
elektrotechniky, elektroniky z rôznych oblastí a automatizácie, ako IKT a sietí“

Mechanik počítačových sietí – 2683 K
študijný „učilištný“ odbor (absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list)

Mechanik elektrotechnik – 2697 K
študijný „učilištný“ odbor (absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list)

Elektromechanik – 2675 H učebný „učilištný“ odbor (absolvent získa 
výučný list, možnosť získať maturitné vysvedčenie v nadstavbovom štúdiu) 

Odbory obsahujú v rámci modernej elektroniky a informačných technológii prípravu špecialistov v nasledovných oblastiach: elektroin-
štalácie a inteligentné elektroinštalácie - montáž, projektovanie, programovanie, elektrotechnika/elektronika, kamerové a zabezpečovacie 
systémy, softvérové aplikácie, sieťové a komunikačné technológie, programovanie, PC architektúra, operačné systémy, serverové technológie, 
tvorbu www, fotovoltiku, automatizáciu a diaľkové meranie, mikroprocesorovú techniku a i. Získané zručnosti môžu byť žiakom potvrdené aj 
priemyselnými certifikátmi od významných firiem, ktoré sú špecializované na elektrotechniku a informačné technológie (napr. Cisco networking 
academy program, Microsoft academy program, ABB - inteligentné elektroinštalácie, osvedčenie SOPK - fotovoltika, odborná spôsobilosť 
v elektrotechnike podľa platnej vyhlášky atď.). Absolventi ovládajúci moderné technológie budú v budúcnosti veľmi žiadaní na trhu práce.

Strojárske odbory
Mechanik nastavovač – 2441 K
študijný „učilištný“ odbor (absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list)

Obrábač kovov – 2433 H učebný „učilištný“ odbor (absolvent získa výučný 
list, možnosť získať maturitné vysvedčenie v nadstavbovom štúdiu)

– ručné aj strojové obrábanie materiálov, znalosť technológie obrábania, čítanie technickej dokumentácie a technické kreslenie
–  projektovanie (pomocou počítača a CAD technológií), obsluha klasických aj moderných CMC strojov. Absolvent tiež ovláda a zabezpečuje 

nastavovanie a programovanie NC a moderných profesionálnych CNC strojov a robotov ABB. Absolventi odboru sú momentálne veľmi žiadaní 
na trhu práce nielen v strojárskych firmách.

Grafický polytechnický odbor

grafik digitálnych médií – 3447 K študijný „učilištný“ odbor (absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list)

–  absolvent ovláda tvorbu a získanie grafického materiálu (kreslenie, písanie, skenovanie, fotenie, filmovanie a pod.), spracovanie týchto vstupov 
pomocou rôznych programov na počítači a vytvorenie výsledného produktu (tvorba dynamických www stránok, prezentačných materiálov pre 
organizácie, tvorba novín, prospektov, reklamnej tlače, 3-D a 4-D animácie, tvorba fotomontáží, vytvorenie audio a video prezentácií, strih 
filmov a produkcia DVD – žiaci zabezpečujú aj výrobu programov staroturianskej televízie a pod). Žiaci pracujú s modernými zariadeniami 
– fotoaparáty, poloprofesionálne a profesionálne kamery, PC a programové vybavenie.

ĎALŠIE MOŽNOSTI V PRIEBEHU ŠTÚDIA
• internát a jedáleň v objekte
• krúžková činnosť rôzneho zamerania - technického (Lego RoboLab, 

filmovanie, intelig. inštalácie, robotika...) i športového 

• účasť v súťažiach - ZENIT, SOČ, ENERSOL, olympiády, športové súťaže – 
telocvičňa, plaváreň

•  posilňovňa, plaváreň pri objekte školy

Informácie (aj možnosť návštevy školy) tiež na tel.: 032 77 63 077, 0905 647 874  www.sosst.sk

PARTNERI PROJEKTU
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Ocenenie pre pani Tomisovú od ÚZ ŽNO
Pani Ing. Eva Tomisová získala 
od Ústredného zväzu židovských 
náboženských obcí (ÚZ ŽNO) 
významné ocenenie za svoju for
mu záchrany židovského kultúr
neho bohatstva prostredníctvom 
knihy Osudy Židov Starej Turej. 
O ocenení, účasti na konferencii 
na tému židovského kultúrneho 
dedičstva a ďalších témach nám 
napísala pár slov:

„Na pozvanie Ústredného 
zväzu židovských náboženských 
obcí (ÚZ ŽNO) som sa zúčastnila 
9.11.2015 v Bratislave konferen-
cie na tému židovské kultúrne de-
dičstvo na Slovensku. Pozvánku 
som dostala buď na podnet pro-
fesora Pavla Mešťana, riaditeľa 
Múzea židovskej kultúry alebo 
Pavla Breinera, odborného po-
radcu predsedu ÚZ ŽNO, kto-
rý sa 25.9.2015 zúčastnil krstu 
mojej knihy. Keď som počúvala 
jednotlivé prednášky prítomných 
o tom, ako sa mnohí ľudia zúčast-
ňujú obnovy židovských kultúr-
nych pamiatok, ako sa zasadzujú 
o rekonštrukciu synagóg, koľkí 
mladí ľudia brigádnicky upra-
vujú spustnuté cintoríny, mysle-
la som si, že na konferenciu som 
bola pozvaná omylom. Ja som 
predsa nič nezorganizovala, nik-
de som nebrigádovala. Napísala 
som iba knihu o osudoch Židov 
v Starej Turej, v ktorej som sa 
snažila zdokumentovať život 
našich židovských spoluobčanov 
pred ich deportáciou do kon-
centračných táborov. Ďalej som 
chcela vzdať hold tým statočným 
ľuďom v Starej Turej, ktorí za-
chránili niekoľko desiatok Židov 
pred deportáciou. 

O to viac ma potešilo, že čle-
novia ÚZ ŽNO aj moju knihu po-
važujú za určitú formu záchrany 
židovského kultúrneho bohatstva, 
keď ma pozvali na túto konferen-
ciu. Ale i tak som zažila veľký šok, 
keď pri odmeňovaní vyvolal Igor 

Rintel, predseda ÚZ ŽNO, i moje 
meno. Získala som krásnu plake-
tu za činnosť pri záchrane a zvi-
diteľnení židovského kultúrneho 
dedičstva.

A stalo sa aj niečo neuveriteľ-
né. Najbližšiu prestávku ma oslo-
vil pán Pavel Frankl, predseda 
Žid. náboženskej obce zo Žiliny, 
či neviem niečo o ukrývaní sa 
jeho strýka s rodinou v r. 1944 
v Starej Turej. Okamžite som si 
spomenula na židovskú rodinu, 
ktorú ukrývala v Hoštákoch ro-
dina Gejzu Vrbu. Nevedela som 
však ich priezvisko. Keď sme 
si s pánom Franklom vymenili 
pár indícií, tak sme vedeli, že to 
bola rodina jeho strýka Frankla. 
V knihe píšem, že ich úkryt bol 
vyzradený a rodina bola depor-
tovaná do koncentračného tá-
bora (KT), kde pravdepodobne 
zahynuli. Osud tejto rodiny bol 
iný, v KT Dachau zahynul iba 
Ondrej Frankl a jeho manželka 
Ružena, 12 ročný syn Juraj a 16 
ročná dcéra Erika pobyt v KT 
prežili. V roku 1949 sa presťaho-
vali do Kanady, kde v Otave ešte 
žije syn Juraj. Dôležité bolo pre 
mňa dozvedieť sa i to, že rodinu 
Franklovcov nezradil starotu-
ranský občan, ale Žilinčan, ktorý 
pani Franklovú náhodne v Starej 
Turej uvidel. V knihe pri tomto 
príbehu uvádzame, že informácie 
mi sprostredkoval môj spolužiak 
Miroslav Vrba od svojho strýka 
Ing. Jána Vrbu – syna záchrancov 
z Bratislavy. 

Tešila som sa, že p. Jánovi 
Vrbovi oznámim, čo som sa do-
zvedela, kontakt na neho chcel 
i pán Frankl. Bohužiaľ, pán 
Vrba pred dvoma týždňami 
zomrel a už sa nemohol dozve-
dieť, že traja zo židovskej rodiny 
Franklovcov prežili holokaust.

Veľa ľudí v Starej Turej sa 
pýta na MsÚ a teraz už i mňa, 
či by sa nedal upraviť židovský 

cintorín v Starej Turej. MsÚ 
nemá na takúto činnosť peniaze 
a ani to nie je jeho majetok, tak-
že  nemôže do neho investovať. 
Na Slovensku je 12 židovských 
náboženských obcí s asi 2 000 
členmi a cintorínov je okolo 700. 
Čiže nie je iba v silách ÚZ ŽNO 
náš cintorín obnoviť. Na filmo-
vých ukážkach na konferencii 
som videla ako bolo ťažké obno-
viť hoci malý cintorín. Nestačilo 
iba vyrezať stromy a nálety, ale 
museli vytrhať i korene s ťažkou 
technikou, čo v Starej Turej pre 
sklon pozemku cintorína asi ne-
prichádza do úvahy. Ale počula 
som názor, že keď sa nálety vyre-
žú a pníčky sa úplne rozbijú, že 
by z nich nemali vyrastať ďalšie 
výhony. Keďže asi z 2/3 spodnej 
časti cintorína sú pomníky ukrad-
nuté, stačilo by takto upraviť iba 
hornú časť, pomníky postaviť, 
skatalogizovať s niekým, kto ovlá-
da hebrejčinu. Túto menšiu časť 
cintorína ohradiť a urobiť k nemu 
chodník. Riešení by bolo možno 
i viac, napríklad upraviť časť dol-
ného cintorína a poznášať a po-
staviť náhrobky tam. A poprosiť 

o spoluprácu a financovanie 
potomkov pochovaných Židov, 
ktorí niektorí žijú. A verím, že 
veľa občanov by sa prác na cin-
toríne i zúčastnilo. Hlavne mla-
dých ľudí. Milí čitatelia, prosím, 
či by nebolo v silách nášho mes-
ta pomôcť zachovať aspoň časť 
cintorína. Ak budete mať nejaké 
návrhy, adresujte ich na redakciu 
Staroturianskeho spravodajcu.“

E. Tomisová

K oceneniu p. Tomisovej za celú re
dakciu gratulujeme. Za jej zanietenú 
činnosť v oblasti skúmania osudov 
Židov žijúcich v našom meste, ale 
aj za činnosť v iných oblastiach re
gionálnej histórie si ju oprávnene 
zaslúžila.

Pripravila LB

Halloween 
v školskom klube

Dňa 28.11.2015 sme pripravili pre deti, ktoré navštevujú 
školský klub detí halloweenský večierok. Podujatie sa konalo 
v telocvični a prišlo naň 130 detí prezlečených za rôzne hallowe
enské masky. Deti sa zabávali pri hudbe, zasúťažili a nakoniec boli 
odmenené darčekom a malou sladkosťou. Náš večierok sa nám 
podaril, o čom nás presvedčili i spokojné tváre detí.

Touto cestou sa chceme veľmi pekne poďakovať pani Monike 
Ambrušovej, ktorá venovala deťom pamätné medaile na tento 
večer a vždy je ochotná nám pomôcť. 

Školský klub detí pri ZŠ v Starej Turej

Predaj pstruhov cena 5 eur/1 kg živej váhy.
do 09.12.2015 Od 14.12.2015 predaj vianočného kapra do 
vypredania. Info a objednávky: Miroslav Blaško, Stará Turá, 
Hrádzny dom, Starý Dubník I, tel. 0905 732 483
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JEŽOVCI
I poriadky bývajú na niečo dobré! Pri tejto, nie 
vždy obľúbenej práci, dačo sa i objaví. Nuž ponú
kam váženým čitateľom niečo s korešpondencie 
s Ing. Milanom Ježom, kde sa zmieňuje o svojich 
príbuzných, či menovcoch. Na konci článku som 
i jeho pripojil!  

V Staroturianskom spravodajcovi bolo uverej
nených veľa článkov o miestnych rodákoch, ktorí 
sa nejakým spôsobom viac „zviditeľnili“. Aj medzi 
Ježami sa nájdu takí, ktorí si zaslúžia za životné 
postoje, alebo svoju činnosť spomienku.

Michael Jezsó,  (nar. 17.12.1818), rímskokatolícky 
kňaz. Filozofiu a teológiu študoval v seminári sv. 
Štefana, štúdium ukončil v Antoniu v Terste v r. 
1842. Bol kaplánom v Táloši a Vendroete, v r. 1845 
sa stal kňazom v Jelke pri Senci. Obnovil interiér 
a exteriér kostola, kúpil veľký zvon, liturgické ru
che, založil školu a vybudoval starobinec. R. 1869 
bol preložený do Vásárútu a v r. 1883 do Solgyénu. 
Ako právnik a ľudový liečiteľ urobil mnoho pre 
prostý ľud.   

Michal (1770 – 1828) a Juraj (1774 – 1836) Ježovci 
pri stavbe evanjelického kostola dali zhotoviť ka
menné zárubne pre vchod z podchodu veže do kos
tola za 24 zlatých. Okrem toho Michal vo svojom 
testamente (1837) venoval na „obidva chrámy bož
ské, t.j. evangelický a katolický po 10 z.“ Juraj bol 
po r. 1820 presbyterom evanjelickej cirkvi.

Juraj Ježo (7.10.1824 – 4.3.1890), takmer tridsať 
rokov bol členom obecného zastupiteľstva, po
kladník obce, richtár (1864, 1866), zakladajúci 
člen Matice slovenskej a účastník jej zakladajúce
ho valného zhromaždenia. Podieľal sa na založení 
Pomocnej pokladnice (1872) a bol jej pokladní
kom do r. 1889. Pochovaný je pod Starou vežou. 
Na pohrebe, podľa Národných novín, zúčastnilo sa 
vyše tisíc občanov z mestečka a i okolia od Senice 
po Trenčín.

Judita Ježová (1842 – 1870), rod. Malárová, zbe
rateľka skamenelín a starožitností. Sekerku z ne
olitu (mladšej doby kamennej, asi päť tisíc rokov 
pred n. l.) darovala prostredníctvom Ľ. Riznera 
Slovenskému národnému múzeu v Martine.

Martin Ježo (6.5.1880 – 21.12.1946), pedagóg, or
ganológ a kartograf, absolvent Učiteľského ústavu 
v Šoproni. Učil na viacerých miestach. Za svojho 
pôsobenia vo Východnej založil folklórny súbor 
Kriváň. Tento počin neskôr vyústil v r. 1953 do 
založenia Folklórneho festivalu Východná. Neskôr 
bol školským inšpektorom v Komárne a v Banskej 
Bystrici. Bol spoluautorom školských osnov, au
torom učebníc  a poradcom pre stavbu organov. 
Zozbieral vyše dvetisíc piesní a chorálov do Zbierky 
nápevov nábožných piesní Tranoscia. Venoval sa 
aj kartografii. Za účasť v SNP bol väznený gesta
pom. Je nositeľ Rádu SNP I. triedy (1946) a Čs. 
vojnového kríža (1949) in memoriam. Pochovaný 
je v Banskej Bystrici.

Martin a  Ján Ježo, (ľudoví) učitelia na škole 
v Dúbrave (1867 – 1892) a (1896 – 1899).

Juraj Ježo (1890), diplomovaný učiteľ.

Juraj Vladislav Ježo (21.10.1871 – 31.1.1941), ab
solvent mlynárskej akadémie vo Wormsi, spolu
zakladateľ Úverného spolku (s farárom Martinom 

Červeňanským, Jánom Drobným a ďalšími). Prvý 
v mestečku zaviedol v mlyne valcovacie stolice na
miesto kameňov a pomocný motor na uholný plyn. 
Istý čas bol poslancom v okresnom zastupiteľstve za 
republikánsku stranu maloroľníckeho ľudu.

Mária Želmíra Ježová, (9.11.1876 – 26.1.1948), 
vydatá Bellová (manžel Metod Bella, rodák 
z Kostolného, bratislavský župan). Spolupracovala 
s  českým dialektológom prof. Dr. Františkom 
Pastrnkom a zbierala krajové porekadlá a povery.

Mária (10.12.1879 – 23.10.1915 a  Viktória 
(28.8.1875 – 21.2.1926) Ježové, rodené Hargašové. 
Boli manželky Juraja Vladislava Ježu, prispievali 
do časopisu Slovenské pohľady, spisovali povery 
a povesti v turianskom dialekte, z ktorých dodnes 
jazykovedci čerpajú poznatky o vývine slovenské
ho jazyka.

Dušan Ježo (25.1.1898 – 9.3.1956), maturoval 
na evanjelickom lýceu v Bratislave v máji r.1917. 
O mesiac už musel narukovať na taliansky front. 
V r. 1919 bol veliteľ roty čs. armády v Čadci, ne
skoršie prešiel k žandárstvu. V r. 1944 bol veliteľom 
roty čs. žandárstva na Slovensku, ktorá bojovala 
v SNP. Neskôr bol zajatý a odtransportovaný do 
koncentračného tábora v  Sasku. Za vlastenec
tvo bol vyznamenaný Čs. medailou za chrabrosť 
a Radom SNP II. triedy. Učil na Škole národnej 
bezpečnosti v Trenčianskych Tepliciach, neskoršie 
pracoval na Povereníctve vnútra. V r. 1949 bol vte
dajším režimom nútený odísť do trvalej výslužby 
a nakoniec pracoval ako knihovník na Povereníctve 
obchodu.

Mária Ježová (2.1.1892 – 12.6.1957), rodená 
Benárová, manžel Viliam Ježo. Bola dlhoročná uči
teľka v r. 1910 – 1927 najmladších detí na evanje
lickej ľudovej škole na Starej Turej.

Ján Ježo (1898 – 1918), Jozef Ježo (1875 – 1918), 
Samuel Ježo (1880 – 1918), Ježo-Párovský (1878 
– 1918). Všetci padli v priebehu 1. svetovej vojny.

Štefan Ježo (1906), Juraj Ježo (1908), Michal Ježo 
(1913) boli poprední výrobcovia dreveného riadu 
so živnostenským oprávnením. Varešky, habar
ky, vázy, taniere začali vyrábať už v mladosti, ne
skôr ich dodávali do Podjavorinského výrobného 
družstva.

Vladimír Fedor Ježo (31.8.1926 – 20.9.2003), 
absolvent gymnázia v Novom Meste nad Váhom 
a strojníckej fakulty SVŠT v Bratislave. Pracoval 
v  Bratislavských  elektrotechnických závodoch 
(BEZ). Prepracoval sa od radového konštruktéra po 
post generálneho riaditeľa BEZ, n.p., vyznamena
ného Radom republiky. Od r. 1982 bol ekonomic
kým námestníkom vo Výskumnom ústave káblov 
a izolantov (VÚKI), odkiaľ odišiel do dôchodku. 

Milan Ján Ježo (7.7.1933 – 25.8.2014), absolvent 
gymnázia v Novom Meste nad Váhom a strojníckej 
fakulty SVŠT v Bratislave. Pracoval v Bratislavských 
elektrotechnických závodoch, neskôr bol predseda 
Kovodružstva Bratislava, z ktorého mal pracovné 
kontakty s Podjavorinským výrobným družstvom 
na Starej Turej. Posledne pracoval v Slovenskom 
zväze výrobných družstiev v Bratislave. Venoval 
sa regionálnej histórii svojho rodiska, Starej Turej.

Peter Ježo-Párovský, syn staroturianskych vysťa
hovalcov do Rakúska. Vynikajúci kameraman ORF. 

Gustáv Rumánek

Stretnutie 
dôchodcov, bývalých 
pracovníkov 
podniku Chirana
Nedávno sa uskutočnilo počas troch 
dní, stretnutie dôchodcov – bývalých 
pracovníkov podniku Chirana v Starej 
Turej, v  rámci spolupráce ZZO OZ 
KOVO a vedením jednotlivých spo
ločností. Stretnutie sa koná po dvoch 
rokoch a pozvaní boli všetci dôchod
covia (860), zo všetkých spoločností 
z  bývalého zoskupenia CHIRANA
PREMA a súčasných spoločností.

Na stretnutie v  tomto roku boli 
pozvaní dôchodcovia, ktorým vzni
kol nárok na dôchodok v roku 2012 
a skôr (prípadne podľa pokynov a po
žiadaviek jednotlivých spoločností). 
Súčasťou stretnutia dôchodcov bola 
aj prehliadka vybraných pracovísk 
podniku pre tých dôchodcov, ktorí 
prejavili záujem a ktorých materské 
spoločnosti a pracoviská ešte existujú. 

Stretnutie sa uskutočnilo vo veľ
kej sále budovy SPOLDOM v  areá
li CHIRANY. Slávnostný príhovor 
mal predseda ZZO OZ KOVO Peter 
Nemček a  zástupcovia jednotlivých 
spoločností. V  rámci kultúrneho 
programu mali vystúpenie žiaci ZUŠ 
Stará Turá, pod vedením pána učite
ľa Michala Stískala. Pri ich peknom 
programe sa mnohí dôchodcovia vrá
tili i do spomienok mladosti. Po sláv
nostnom obede sa dôchodcovia mali 
navzájom o čom porozprávať, pospo
mínať, veď mnohí prežili kus svojho 
života v  podniku Chirana. Okrem 
dobrého pocitu zo stretnutia si každý 
odniesol domov i darček a prianie, aby 
sa opäť po dvoch rokoch stretli znovu.

Text a foto: Viliam Solovič

Peter Nemček počas príhovoru

Pohľad na časť prítomných dôchodcov
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Odovzdávanie cien žiačkam 
ZUŠ za výborné výsledky 
na súťaži v Japonsku
Primátorka mesta Stará Turá Ing. Anna Halinárová sa na zá-
klade vynikajúcich úspechov dosiahnutých na 45ej International 
children´s art exhibition v Japonsku a na základe úspešnej re-
prezentácie mesta Stará Turá rozhodla oceniť tri žiačky výtvar-
ného odboru Základnej umeleckej školy Stará Turá, ktoré získali 
na tejto súťaži tri cenné kovy pre seba i svoju školu. Žiačky pra-
covali pod vedením svojej pani učiteľky a zároveň riaditeľky školy 
Mgr. Miroslavy Lacovej. 

N a j v ä č š i u  m e d z i n á 
rodnú výtvarnú súťaž 
v Japonsku INTERNATIONAL 
CHILDREN´S ART EXHI-
BITION organizuje od r. 1970 
nadácia pre výtvarnú výchovu 
Biiku Bunka Kyokai. 45. roč
níka sa zúčastnilo 250 000 prác 
detí z 52 krajín sveta. Hlavným 
sponzorom súťaže je firma 
PENTEL, ktorá okrem iného 
vyrába pomôcky pre výtvar
ne tvorivých ľudí. Jej cieľom je 
dať možnosť  deťom vo veku 
od 3 do 15 rokov vyjadriť svo
ju tvorivosť  prostredníctvom 
kresieb, malieb a koláží. Ukázať 
to, že majú viac spoločného než 
toho, čo ich rozdeľuje. Práce sa 
posielajú do Japonska do konca 
októbra, dieťa smie poslať len 
jednu prácu na ľubovoľnú tému.  
Vždy v januári zasadá  v Tokiu 
medzinárodná odborná porota, 
ktorá počas štyroch mesiacov  
posudzuje desaťtisíce prijatých  

prác.  Podľa jej kritérií, okrem 
originality, by umenie malo byť 
v prvom rade vyjadrením srdca 
a mysle. Technika by nemala byť 
v popredí nad tým, čo deti vidia 
a cítia.

Sme radi, že odborná porota 
aj tento rok (v minulom roku na 
tejto súťaži naše deti tiež získali 
vzácne ocenenia) vybrala spo
medzi desaťtisícov prác ume
lecké výtvory šikovných dievčat 
zo ZUŠ Stará Turá.

Oceňovanie žiačok sa usku
točnilo v stredu 18. novembra 
v priestoroch obradnej siene 
mesta Stará Turá za účasti pri
mátorky mesta, pani riaditeľky 
ZUŠ Stará Turá, ocenených diev
čat a ich rodičov a rodinných 
príslušníkov. Na pôde mesta 
sme privítali i vzácnych hostí, 
a to obchodného riaditeľa firmy 
ŠEVT Bratislava – Ing. Artura 
Bobovnického, CSc. a marke
tingovú vedúcu firmy – Mgr. 

Líviu Hraškovú. Firma ŠEVT 
je dovozcom výrobkov firmy 
PENTEL na Slovensku a tak sa 
jej zástupcovia podujali vzácne 
ocenenia deťom odovzdať.
Svoje medaile a ocenenia od fir
my ŠEVT a od primátorky mesta 
si prevzali:
• Za mimoriadnu zlatú medailu: 

Karolína Benianová,
• za získanie striebornej medai

le: Zuzana Naďová
• a za získanie bronzovej medai

le: Ester Belišová. 
Všetky tri žiačky získali vo vý
tvarných súťažiach už viacero 
ocenení, Karolína Benianová 
dokonca i na svetovej súťaží 
v Číne a Bulharsku.

Oceneným žiačkam, pani 
učiteľke Lacovej i rodičom sa 
prihovorila primátorka mesta 
a takisto pán Bobovnický z firmy 
ŠEVT. Pani primátorka okrem 
iného povedala, že aktívna čin
nosť nielen základnej umeleckej 
školy, ale aj ostatných škôl a škol
ských zariadení v rôznych súťa
žiach je dôkazom toho, že naši 

pedagógovia sa venujú žiakom 
nielen v rámci svojich učebných 
osnov, ale častokrát obetujú aj 
svoj voľný čas na prácu s deťmi. 
Dodala tiež, že naše školy dôs
tojne reprezentujú naše mesto, 
za čo im patrí naša veľká vďaka.  

V milom programe vystúpi
li v obradnej sieni pedagógovia 
Základnej umeleckej školy –
Katarína Medňanská, Alexandra 
Klimeková a Ján Pavlovič. 

Víťazné práce našich žiačok 
budú vystavené na výstave sú
ťaže v Tokiu, v Osake a ďalších 
mestách Japonska a v rôznych 
krajinách sveta.

  V mene mesta Stará Turá 
srdečne blahoželáme všetkým 
oceneným, želáme im veľa pev
ného zdravia a úspechov nielen 
v oblasti umeleckej činnosti, ale 
aj v škole a doma. Zároveň ďa
kujeme žiakom a pedagógom 
základnej umeleckej školy za 
pekný program, ktorý pre nás 
pripravili. 

Lívia Boorová

Spomienkové fotografie
Prinášame Vám spomienkové fo-
tografie z archívu p. Oľgy Lavundi 
r. Baginovej. 

Na prvej fotografii je jej mama 
Oľga Baginová so speváčkami Majou 
Velšicovou, Evou Máriou Uhríkovou 
a Jadrankou v Dome Kultúry Javorina.

Druhá fotografia je z pionierskej 
rekreácie z Gdanska z Poľska z r. 1966. 
Hneď na začiatku sprava je pani Oľga 
Lavundi, r.  Baginová a pani učiteľka 
Ondrášiková, ktorá dlhé roky pôsobila 
v staroturianskom múzeu. Vedúcim pio
nierskeho tábora bol Ing. Milan Bagin. 
Počas dvoch dní videli účastníci rekre
ácie Krakow, Warschawu, Gdyniu, Gdansk, Sopoty, plávali loďou. Vedúca bola i pani 
učiteľka Rumánková. Celý výlet trval 22 dní a zúčastnilo sa ho asi 200 ľudí. Rekreanti 
bývali v škole neďaleko od mora v meste Gdansk.

Podľa spomienok p. Lavundi pripravila LB
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Výročná členska schôdza MFK Stará Turá

Mestský futbalový klub v Starej Turej Vás pozýva na výročnú 

členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 11. decembra 

2015 o 17.00 hod. v zasadačke na MsÚ Stará Turá.

Druhé kolo 
súťaže Kungfu 
deti 2015
Dňa 31.10.2015 sa v Starej Turej, v telocvič-
ni bývalej priemyslovky, uskutočnilo druhé 
kolo súťaže pre našich najmladších cvičen-
cov pod názvom Kung Fu Deti. Zúčastnili sa 
tri kluby. Okrem domáceho Wu Shu Centra 
Stará Turá prišli aj naši kamaráti z Wu Shu 
klubu Trnava a zo Školy Čínskeho Wushu z 
Bratislavy.

Aj napriek povinnostiam si k nám našlo ces
tu a na štart sa postavilo 20 detí v siedmich 
kategóriách. Súťažilo sa v zostavách so zbra
ňami aj bez zbraní a niekoľkí smelí bojovníci 
si vyskúšali aj detský zápas siu shi. Na našu 
juniorskú súťaž prišli niektorí ako na svoju 
prvú súťaž vôbec a mohli si teda vyskúšať, 
ako to na takej súťaži chodí. Ako sa treba 
rozcvičiť a obrniť sa proti najväčšiemu ne
priateľovi malého bojovníka na súťažiach 
 tréme. S touto úlohou sa deti popasovali 
výborne aj vďaka starším kamarátom, ktorí 
mali s podobnými akciami už skúsenosť.

V kategóriách bez zbrane sa domácim 
cvičencom podarilo ukoristiť 10 medailí, 
z toho štyri zlaté, tri strieborné a tri bronzo
vé. V kategóriách so zbraňou napriek silnej 
konkurencii získali naši cvičenci 3 medaile 
– jednu zlatú, jednu striebornú a jednu bron
zovú. V troch kategóriách detských zápasov 
siu shi sa do ringu postavili ôsmi bojovníci. 
Ako levy bojovali o každý bod a nakoniec 
treba povedať, že sa naozaj bolo na čo poze
rať. Výsledkom je zisk dvoch zlatých, piatich 
strieborných a jednej bronzovej medaile.

Organizácia súťaže bola plynulá 

a program vcelku odsýpal. Spravodlivé roz
hodovanie bolo tiež posilnené účasťou roz
hodcov z hosťujúcich klubov. Za účasť teda 
všetkým súťažiacim ďakujeme a blahoželáme 
víťazom. Sme radi, že svoje deti prišli pod
poriť aj rodičia a prišli sa pozrieť aj fanúši
kovia tohto krásneho športu. Tešíme sa, ak 
sa opäť stretneme na našej ďalšej akcii. Hoci 
nie všetci získali medailu, všetci sa správa
li v duchu hesla: Nie je dôležité vyhrať, ale 
zvíťaziť... sám nad sebou.

Wushu centrum Stará Turá

Strelci 
v akcii
Žiaci streleckého krúžku a záro
veň členovia ŠSK v Starej Turej 
súťažili dňa 30.10.2015 v streľbe 
z malokalibrovej pušky a pištole 
MARGOLIN.
Najlepšími strelcami sa stali:
Starší žiak Truhlík Dominik
Mladší žiak Chudík Majo
Najmladší žiak Nemec Nikolas

Okrem super zážitkov si 
strelci odniesli hodnotné ceny 
a drobné sladkosti.

Akciu finančne podporilo 
mesto Stará Turá. Foto z uve
denej akcie je možné vidieť na 
facebooku, stránka Peter Milata.

Tréner Milata Peter

Z činnosti streleckého 
krúžku pri ZŠ Stará Turá

Tak sme sa konečne dočkali 
a veselo trénujeme s novými fo
topuškami, ktoré sme mohli za
kúpiť aj vďaka finančnej podpore 
Raiffeisen banky, mesta Stará Turá 
a ŠSK v Starej Turej, kde sa poda
rilo vyhrať čiastku 1.000, Euro 
vďaka našim rodičom a priateľom, 
ktorí podporili svojim hlasom pro
jekt streleckého krúžku.

Osobitne ďakujeme nemeno
vanému sponzorovi za dar – nová 
vzduchová puška, ktorú získal 
žiak Dunajčík Michal, ktorý sa ne
bál napísať, čo by si jeho srdiečko 
prialo pod stromček.

Na jeho radosť jeho prianie 
nemenovaný sponzor splnil. Žiaci 

na moje prekvapenie zvládli zák
lady zamierovania s otvorenými 
mieridlami a na každý tréning sa 
veľmi tešia.

Na tréningu 12.11.2015  sme 
absolvovali prednášku o používaní 
zábavnej pyrotechniky v spolupráci 
s Mestskou políciou v Starej Turej.

Pán Tanglmayer zaujímavou 
formou poučil žiakov o nebez
pečenstvách, ktoré im hrozia pri 
neodbornej manipulácii a žiaci 
sa aktívne zapájali do prednášky. 
Žiaci sa tešia na prvé súťaže, 
a to budú Majstrovstvá okresu 
27.11.2015 na našej škole. Držíme 
im palce.

Tréner  Milata Peter
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