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

Čo človek potrebuje k spokojnosti...
Nedávno som si vypočula veľmi zaujímavú 
prednášku známeho českého spisovateľa, 
psychiatra, pedagóga, premoštrátskeho 
diakona Jaroslava Maxmiliána Kašparů 
a  jedna z  jeho myšlienok ma inšpirovala 
k malému novoročnému vinšu. Vychádzajúc 
z jeho slov 

je život každého z  nás ako horiaca 
svieca uprostred prázdnej miestnosti. Tento 
šesťsten (predná stena, zadná stena, pravá 
a  ľavá stena, podlaha a  strop) podľa neho 
symbolizuje akúsi záruku nerušeného, 
pokojného plameňa a  zároveň i  pokoja 
a spokojnosti ľudského bytia. Prvá, predná 
stena miestnosti charakterizuje to, čo je pred 
nami. Naše ciele, sny, naše želania. Potrebuje 
ju každý z nás. Každý človek sa musí na niečo 
tešiť, musí mať nejakú perspektívu, vidinu 
niečoho, prečo sa oplatí žiť. Ak predná stena 
chýba, tak plamienok sviečky i spokojné ľudské 
bytie sú ohrozené. Zadná stena charakterizuje 
ľudí, o ktorých sa môžeme oprieť. Žena musí 
mať istotu, že sa môže oprieť o svojho muža, 
deti musia cítiť oporu svojich rodičov. Ak 
chýba i zadná stena, tzn. že nemáme nikoho, 
o koho by sme sa mohli oprieť, ba dokonca, 

že sa bojíme pozrieť dozadu, kto tam je, kto 
by nám mohol vraziť nôž do chrbta, tak to 
už nám chýbajú dve steny. V  prenesenom 
slova zmysle vzniká prievan, a  tak, ako 
prievan uhasí plameň sviece, zhasína 
i život človeka. Stena po našej ľavici je nám 
najbližšie k srdcu a znamená našich priateľov, 
stena vpravo charakterizuje ľudí, s ktorými 
spolupracujeme, s ktorými zdieľame činnosti, 
prácu, výsledky spoločného snaženia. Podlaha 
je našou istotou, stabilitou, našim pevným 
miestom – domovom. Ak sviečku prenášame 
z jedného kúta miestnosti do druhého, hrozí, 
že plameň zhasne. Rovnako i  človek, keď 
nemá pevné miesto na Zemi, stále niečo 
hľadá, nie je spokojný, niečo mu chýba, 
chradne. Rozžiarený strop je svetlom nášho 
života. Je symbolom toho, čo nás presahuje 
– duchovných hodnôt. Kultúra, umenie, 
dobro, krása, pravda, viera, nádej, láska. To, 
čo k nám prichádza z neba. 

Ak sú všetky steny pevné, šesťsten ideálne 
chráni a stráži všetko to, pre čo človek žije, 
čo ho teší a uspokojuje. Ak je len jedna stena 
nestabilná, poškodená alebo chýba, spokojný 
život človeka sa stáva ohrozeným. 

Mať tento šesťsten, nie je samozrejmosťou. 
Každý si ho stavia, buduje a opatruje sám. 
A  ja vám do roku 2016 prajem, aby ste 
boli šikovnými staviteľmi a správcami tejto 
nehnuteľnosti a  aby sa tento šesťsten stal 
vašim chrámom. Jedinečným a pevným. 

Věra Tepličková
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v spomienkach 
7. - 29. januára 2016 
(v pracovné dni) od 10.00 
do 18.00 hod. v DK Javorina

Kopaničiarsky 
ples
6. február, 
KD Papraď

Hudobno-zábavný program 
skupiny Progres, Veselej 
trojky a Števa Hruštinca
28. januára 2016, DK Javorina

NÁRODNÁ TRANSFÚZNA SLUŽBA 
organizuje 19. januára 2016 od 8.00 do 10.00 v Dome kultúry Javorina odber krvi. 

Darovanie krvi je prejav ľudskosti a spolupatričnosti.
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Všetkým čitateľom, prispievateľom 
a spolupracovníkom praje redakcia 

Staroturianskeho spravodajcu najmä 
veľa zdravia, ale aj dostatok šťastia, 
lásky a vzájomného porozumenia 

v novom roku 2016. 
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Vážení spoluobčania,
čas je neúprosný a veľakrát plynie rýchlejšie ako by sme chceli. Opäť sa k Vám prihováram na pre-
lome rokov, v okamihu, kedy každý z nás bilancuje, hodnotí uplynulý rok, v ktorom plánoval a plnil 
si rôzne predsavzatia a sľuby. Uplynulý rok bol pre samosprávu mesta Stará Turá rokom, kedy sme 
sa snažili zosúladiť potreby nášho mesta a názory jednotlivých poslancov mestského zastupiteľstva 
s mojim volebným programom, ktorému občania mesta dali vo voľbách zelenú. Našim želaním bolo 
konštruktívne diskutovať a riešiť problémy mesta spolu – ako Staroturanci. Každému z nás predsa 
išlo o jedno – aby naše mesto fungovalo a rozvíjalo sa vo všetkých základných oblastiach svojho 
života. Nadviazali sme na mnohé pozitívne projekty z minulého obdobia, no pokúšali sme sa vniesť 
do mnohých oblastí i nový pohľad so zreteľom na potreby mesta a jeho občanov. 

Poďakovanie za úspešný rok 
2015 patrí všetkým mojim ko-
legom, poslancom mestského 
zastupiteľstva, pracovníkom 
mestského úradu, príspevko-
vých organizácii, organizácii 
s  majetkovou účasťou mesta, 
ale aj škôl a školských zariade-
ní za ich prácu v prospech mes-
ta a  jeho obyvateľov. Zároveň 
sa chcem poďakovať všetkým 
občanom mesta, ktorí poctivo 
pracovali a neboli ľahostajní ku 
svojmu okoliu pri rodinnom či 
bytovom dome a ktorí podporo-
vali aktivity mesta na všetkých 
úrovniach spoločenského, poli-
tického, kultúrneho či športové-
ho diania. 

Moje poďakovanie patrí 
všetkým tým, s  ktorými udr-
žuje mesto Stará Turá tradične 
dobré vzťahy. Sú to všetky in-
štitúcie, úrady, zamestnávatelia, 
podniky, ale aj malí a  strední 
podnikatelia a  živnostníci, le-
kári, Rímsko-katolícka cirkev, 
Evanjelická cirkev augsburské-
ho vyznania, Cirkev bratská či 
ostatné cirkevné spoločenstvá 
pôsobiace v našom meste, klub 
dôchodcov, jednota dôchodcov, 
športové kluby, dobrovoľné zbo-
ry a občianske združenia, ktoré 
pôsobia na území Starej Turej.

Nedávno sa začalo nové 
programové obdobie 2013 - 
2020, kedy môžeme získať fi-
nancie z  EÚ, a  to bola jedna 
z vecí, na ktoré sme sa v tomto 
roku zamerali. Mojim hlavným 
cieľom bolo a aj stále je dokončiť 
projekty, ktoré sa rozpracovali 
v uplynulom volebnom období, 
udržať nastolený trend získa-
vania prostriedkov z Európskej 
únie a efektívne využívať finanč-
né prostriedky z grantov a vlast-
ných zdrojov.

V  roku 2015 sa nám poda-
rilo vďaka spolupráci poslancov, 
vedenia mesta, pracovníkov 

mestského úradu a organizácii 
a  spoločností s účasťou mesta 
zrealizovať niekoľko investič-
ných akcií. Z tých najväčších by 
som spomenula nákup triediacej 
linky a technologického a tech-
nického vybavenia zberného 
dvora. Vďaka získaniu nená-
vratného finančného príspevku 
z Ministerstva životného pros-
tredia SR spolufinancovaného 
Kohéznym fondom Európskej 
únie bolo zariadenie zberného 
dvora rozšírené o triediacu lin-
ku odpadu, ekosklad nebezpeč-
ného odpadu a elektroodpadu. 
Predmetom projektu bolo zakú-
penie triediacej linky so šiestimi 
triediacimi miestami, dvojko-
morového lisu, vysokozdvižné-
ho vozíka, dve nákladné vozidlá, 
80 ks zberných nádob na kovy 
a 2 kusy exteriérových zberných 
nádob na papier, plasty a sklo, 
z ktorých jedna je umiestnená 
na Námestí Slobody a  druhá 
pri mestskom úrade. Výška po-
skytnutého príspevku bola 565 
312,29 EUR. 

Vďaka získaniu nenávrat-
ného finančného príspevku na 
základe podpory z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja 
v rámci Operačného programu 
Konkurencieschopnosť a hospo-
dársky rast bol v r. 2015 ukonče-
ný aj projekt modernizácie časti 
verejného osvetlenia mesta Stará 
Turá. V  rámci tohto projektu 
bolo vymenených 51 kusov svie-
tidiel za LED svietidlá, stožiare, 
káblové vedenia, dva rozvádza-
če a boli osvetlené 4 prechody 
pre chodcov. Zároveň bolo, za 
účelom splnenia technickými 
predpismi požadovaných hod-
nôt intenzity a  predovšetkým 
rovnomernosti osvetlenia, do-
plnených 24 kusov svietidiel. 
Výška poskytnutého príspevku 
bola 202 908,47 EUR. 

V druhej polovici roka mesto 

začalo realizovať II. etapu pro-
jektu rekonštrukcie a moderni-
zácie verejného osvetlenia mesta 
Stará Turá vo výške 719 950 €. 
Túto akciu bolo mesto nútené 
predfinancovať z vlastných pro-
striedkov a v r. 2016 mu budú 
z fondov EÚ prostriedky refun-
dované. Na túto akciu si mesto 
muselo vziať preklenovací úver 
v sume 500 000 €, ktorý bude 
splatený hneď ako nám budú 
refundované prostriedky z EÚ.

K významným investíciám 
v našom meste patril v roku 2015 
projekt rekonštrukcie čističky 
odpadových vôd. Išlo o najväč-
šiu investíciu z  fondov EÚ do 
mesta Stará Turá vôbec. Projekt 
realizovala regionálna vodáren-
ská spoločnosť AQUATUR, a. s., 
Stará Turá, ktorej jediným ak-
cionárom je Mesto Stará Turá. 
Cieľom projektu bolo rozšírenie 
a zvýšenie kapacity ČOV pre ob-
lasť Starej Turej a prebudovanie 
existujúcej technologickej linky 
na linku ČOV s  odstraňova-
ním nutrientov. Rekonštrukčné 
práce na ČOV boli zahájené 
v januári 2015 a dňa 4. decem-
bra 2015 bola zrekonštruovaná 
ČOV skolaudovaná. Celkové 
oprávnené výdavky na realizáciu 
projektu boli vyčíslené vo výške 
4 903 783,37 €, z toho výška ne-
návratného finančného príspev-
ku je 4 658 594,20 €.

Dôležitou oblasťou, v ktorej 
sme investovali finančné pro-
striedky, boli tiež miestne ko-
munikácie a chodníky. V rámci 
rekonštrukcie miestnych komu-
nikácii sa realizovala časť úseku 
cesty v  miestnej časti Papraď, 
komunikácie na Ul. Hurbanova, 
Námestie slobody – pri rímsko-

-katolíckom kostole smerom na 
Ul. Hurbanovu. Ďalej technic-
ké služby mesta realizovali re-
konštrukciu chodníka pri Pošte 
smerom k  tržnici a  spevnenej 

plochy pred tržnicou a  zboku 
tržnice. V  roku 2015 sa zača-
la aj rekonštrukcia časti scho-
diska pred Domom smútku. 
Rekonštrukcia bude pokračo-
vať v  roku 2016. Dôležitou in-
vestičnou akciou bola úprava 
priestoru medzi Ul. Mierovou 
a SNP. V r. 2015 sa realizovala 
rekonštrukcia pešej zóny od kve-
tinárstva Iris po bývalý Pivobar 
položením zámkovej dlažby 
a výmenou svietidiel. Následne 
rekonštrukcia spevnených plôch 
smerom na Ul. Mierovú a tiež 
budovanie krížneho chodníka 
popri trafostanici k  detskému 
ihrisku na Ul. Mierovej. Vedľa 
činžiaku na Ul. Mierovej boli 
osadené 4 kusy fitnes prvkov. 
Rekonštrukcia bude pokračovať 
v roku 2016 sadbovou úpravou. 
Ďalší osud priestoru uprostred 
bude zrejmý po zvážení viace-
rých možností. V priestore môže 
vzniknúť polyfunkčný objekt 
alebo tu môže byť vybudovaný 
park – oddychová zóna. Tieto 
akcie boli financované z rozpoč-
tu mesta. Spoločnosť Technotur 
sa tento rok zamerala pri Dome 
služieb na úpravu priestoru par-
koviska pri zadnom schodisku 
budovy. 

V rámci kultúrnych inštitú-
cii bolo v Dome kultúry Javorina 
zrekonštruované vstupné scho-
disko do budovy, sociálne 
zariadenia v šatniach hercov, vy-
menené boli aj okná v kaviarni 
a múzeu a dvere a okná v zadnej 
časti budovy. Na rekonštrukciu 
v DK Javorina sme získali pod-
statnú časť prostriedkov – 30 
000 € z Úrady vlády SR. V kul-
túrnom dome v miestnej časti 
Papraď boli zrekonštruované 
sociálne zariadenia a vymenili 
sa tu vchodové dvere. 
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Rekonštrukčné práce sa do-
tkli i sociálnej oblasti. Podarilo 
sa vybudovať bezbariérové soci-
álne zariadenie v Dennom cen-
tre pre seniorov v Starej Turej, na 
ktorého realizáciu sme získali 
dar od spoločnosti MIPP SK. 
Na konci roka sa urobila v den-
nom centre výmena kobercov za 
novú podlahu. 

K  menším akciám v  škol-
stve patrilo tento rok napo-
jenie zvodov dažďovej vody 
z budovy Základnej umeleckej 
školy Stará Turá do existujúcej 
verejnej kanalizácie. Veľkým 
projektom bolo zateplenie obvo-
dového plášťa telocvične ZŠ na 
Ul. Komenského. Havarijný stav 
obvodového plášťa telocvične ZŠ 
bol odstránený vďaka poskyt-
nutia finančných prostriedkov 
prostredníctvom Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu 
SR z kapitálových výdavkov z ka-
pitoly Ministerstva vnútra SR. 

Mesto počas roka zveľaďo-
valo aj svoj majetok. Pristúpili 
sme k  oprave bytového domu 
na Ul. Mýtnej č. 595. V rámci 
opráv sme realizovali drobné 
opravy v  budove mestského 
úradu, v požiarnej zbrojnici na 
Papradi, na budove Technoturu 
a opravu strechy na budove klu-
bu dôchodcov. Ďalej sme na zá-
klade finančného príspevku zo 
ŠFRB odkúpili nájomný bytový 

dom so 14 bytovými jednotka-
mi na Ul. Hlubockého. Zároveň 
sa pripravuje výstavba druhého 
bytového domu s  nájomnými 
bytmi na tej istej ulici, na ktorý 
budeme rovnako žiadať dotáciu 
zo ŠFRB.

Pre deti a mládež tento rok 
pribudlo malé detské ihrisko 
v lokalite nad Chiranou na Ul. 
Mýtnej a mesto tiež peňažným 
vkladom do spoločnosti MŠA 
Stará Turá, s. r.o. prispelo na 
prestavbu ľadovej plochy v špor-
tovom areáli na futbalové trénin-
gové ihrisko s umelou trávou. 

Tento rok sa pre mesto začala 
príprava dvoch dôležitých doku-
mentov, a to Programu hospo-
dárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta a  Komunitného plánu 
sociálnych služieb mesta. 

V rámci kultúrnych a spolo-
čenských akcií si tento rok mesto 
okrem tradičného jarného, let-
ného, jesenného a vianočného 
remeselného trhu užilo i množ-
stvo ďalších podujatí a  akti-
vít. K  najväčším určite patril 
Staroturiansky jarmok a veľký 
Deň detí pre všetky deti mesta. 
Na jeseň sme v  našom meste 
privítali i ministra vnútra, ktorý 
našim hasičom odovzdal repa-
sové hasičské vozidlo Tatra 815 
a protipovodňový vozík.

Milí Staroturanci,
to bola len časť toho, čo sa 

tento rok podarilo urobiť v na-
šom meste. Žiaľ, nie všetko sa dá 
zrealizovať naraz a nie na všet-
ko sa dajú nájsť finančné pros-
triedky. Verím, že každý z Vás by 
našiel aspoň jednu vec, ktorá ho 
v našom meste trápi a ktorú by 
chcel zmeniť. Preto Vás aj touto 
formou vyzývam na spoluprácu. 
Aby ste hovorili o problémoch, 
ktoré Vás trápia a  obracali sa 
s nimi na naše mesto. Spoločne 
sa budeme snažiť hľadať riešenia 
a určovať priority a ciele mesta 
na ďalšie obdobie. 

Pred nami je rok 2016 so svo-
jimi výzvami i úlohami. Chceme 
urobiť čo najviac krokov, ktorý-
mi by pokračoval proces rozvo-
ja mesta. Chceme pokračovať 
vo väčšine začatých investič-
ných aktivít, ale i začať aktivity 
nové, ktoré chceme realizovať 
najmä vďaka externým zdrojom. 
Verím, že budeme úspešní v pro-
jektoch, ktoré sme už podali, že 

budeme schopní reagovať na 
viaceré z  očakávaných výziev 
na podávanie projektov z  eu-
rópskych či iných fondov. Popri 
tom chceme zachovať všetko, 
čo sa v živote mesta osvedčilo, 
vrátane všetkých podpôr a úľav, 
a to bez toho, aby sme zvyšovali 
dane, či iné poplatky. Verím, že 
rozpočet, ktorý sme schválili na 
decembrovom zastupiteľstve, je 
zostavený tak, aby pokryl všetky 
potreby nášho mesta a jeho oby-
vateľov a zabezpečil jeho rozvoj 
v ďalšom roku.

Tak ako minulý rok, aj te-
raz je mojim hlavným želaním, 
aby Stará Turá bola v roku 2016 
mestom plným pokoja, šťastia 
a  vzájomného porozumenia. 
Verím, že sa naše mesto bude po-
zitívne rozvíjať a bude pre obča-
nov stabilným miestom pre ich 
život a prácu. 

Ing. Anna Halinárová, 
primátorka mesta 

Zóna bez peňazí v Starej Turej
V poslednú novembrovú nede-
ľu sa už po štvrtýkrát konala vo 
vyše 45 mestách Slovenska vy-
darená akcia s názvom Zóna bez 
peňazí. Už názov napovedá, že 
ide o priestor, kde ľudia môžu 
darovať alebo vymieňať veci, 
ktoré už nepotrebujú, ale stále 
môžu svojim účelom slúžiť nie-
komu inému. Zóna bez peňazí 
nechala aj v Starej Turej v Dome 
kultúry Javorina tento rok oddy-
chovať peňaženky všetkých náv-
števníkov. Organizátorkou akcie 
bola Olinka Medňanská - peda-
gogička Základnej umeleckej 
školy Stará Turá, Júlia Bublavá – 
predsedníčka Komisie MsZ pre 
sociálne veci a bývanie a ďalšie 
dobrovoľníčky.

Od ranných hodín sa 
priestor vestibulu napĺňal ľuď-
mi, ktorí postupne prinášali 

rôzne používané veci, ktoré 
však boli vo väčšine prípadov 
stále pekné, funkčné a vhodné 
na ďalšie používanie. Všetky 
veci priniesli ľudia na darova-
nie. Vybrať z týchto vecí si mohol 
prísť ktokoľvek, ten, ktorý niečo 
priniesol, ale aj ten, ktorý nepri-
niesol nič. Predvianočný dátum 
tejto akcie je vybraný zámerne. 
Nejeden človek tu našiel zaují-
mavý darček k Vianociam pre 
svojho blízkeho. Ušetril tak pe-
niaze, potešil niekoho blízkeho 
a zároveň zrecykloval vec, ktorá 
by inak možno poputovala na 
smetisko či do zberných surovín. 
Okrem veľkého množstva oble-
čenia a topánok, ľudia priniesli 
tiež veľa hračiek, kníh, malých 
spotrebičov, keramiky, vybave-
nia do kuchyne, kabeliek, deko-
rácii do bytu a iných vecí. Veci 

darovalo približne 30 ľudí. 
Počas celého dňa sme spo-

zorovali aj ďalšiu dôležitú myš-
lienku celej akcie. Celé podujatie 
bolo nasiaknuté atmosférou vzá-
jomnej nezištnej pomoci. Každý, 
kto na podujatie prišiel veci odo-
vzdať či nejaké vziať, sa usmieval. 
Peňažná hodnota vecí stratila 
v tento deň a v tomto priestore 
svoj význam.

Veci, ktoré po Zóne bez pe-
ňazí zostali, boli rozdelené a po-
sunuté ďalej. Detské oblečenie 

bolo podarované Farskej chari-
te v Novom Meste nad Váhom, 
odevy pre dospelých sme pre-
sunuli do Sociálneho šatníka 
v  Trenčíne. Zvyšné knihy boli 
umiestnené do knižného boxu 
na Námestí slobody. 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa 
Zóny bez peňazí zúčastnili. Aj vy 
ste pomohli naplniť hlavnú myš-
lienku akcie, a to spraviť krajšie 
Vianoce tým, ktorí si to pre svoje 
finančné možnosti nemôžu do-
voliť. Lívia Boorová

Milí Staroturanci,
prajem Vám do nového roka veľa zdravia, 

šťastia, lásky, tolerancie a vzájomného 
porozumenia. Prajem Vám zo srdca 

pokojný a šťastný nový rok 2016. 
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Z rokovania mestského zastupiteľstva
Poslanci mestského zastupiteľstva Stará Turá sa 
dňa 3. decembra stretli poslednýkrát v tomto roku, 
aby prediskutovali a schválili dôležité materiály, 
ktoré sa týkajú nášho mesta.
V poradí XIII. zasadnutie mestského zastupiteľ-
stva otvorila primátorka mesta Anna Halinárová. 
Poslanci vzali na vedomie vyhodnotenie uzne-
sení z XII. zasadnutia mestského zastupiteľstva 
a prerokovali materiály týkajúce sa majetkových 
záležitostí mesta. 

V rámci rokovania o majetkových 
záležitostiach MsZ schválilo:
a) návrh
• na zverenie majetku mesta do správy Základnej 

školy Stará Turá,
• zmeny zmluvy o užívaní uznaného Poľovného 

revíru Stará Turá – Mestské lesy uzatvorenej 
medzi mestom Stará Turá a Poľovníckym zdru-
žením Les Stará Turá,

• na doplnenie uznesenia č. 25-IX/2015 zo 27. 9. 
2015

b) žiadosť
• Milana Medňanského a manž. Anny Biesovej, 

bytom Stará Turá o odkúpenie časti pozemku,
• Ľudmily Banziovej, bytom Bratislava o odkú-

penie pozemku,
• Mareka Žákovica, bytom Stará Turá na zruše-

nie uznesenia č. 5 – XII/2015,
• Drahomíry Galářové, bytom Veselí nad 

Moravou o odkúpenie pozemku
c) zámer
• prenájmu časti pozemku pre Ing. Jozefa Koyša 

a  manž. Nadeždu, bytom Nové Mesto nad 
Váhom

d) ďalej bol schválený
• odpredaj budovy súp. č. 167 pre pána Michala 

Jurču

Schválená nebola žiadosť:
• Bc. Erika Bartóka a manž. Mgr. Andrei, bytom 

Čachtice o odkúpenie časti pozemku,

• Miroslava Polláka, Dibrovova 244/4, Stará Turá 
o odkúpenie časti pozemku,

• Ing. Martina Šviglera a manž. Márie, bytom 
Stará Turá o zámenu pozemkov.

V  programe zastupiteľstva ďalej vystúpil Ing. 
Jaromír Ješko, predseda predstavenstva spoloč-
nosti AQUATUR, a. s., ktorý oboznámil prí-
tomných a  poslancov s  ďalším napredovaním 
projektu rekonštrukcie čističky odpadových vôd. 
Poslancov ubezpečil, že rekonštrukcia ide podľa 
plánu a dňa 4. decembra 2015 sa uskutoční ko-
laudácia ČOV. Do konca roka by mal byť projekt 
rekonštrukcie ČOV ukončený. Vedúci ekono-
mického oddelenia v  informácii o  aktuálnom 
hospodárení mesta skonštatoval, že mesto je vo 
veľmi dobrom finančnom stave. Tento stav bude 
na určitú dobu narušený financovaním II. etapy 
projektu Verejného osvetlenia, ktorý musí mesto 
financovať z vlastných prostriedkov a v budúcom 
roku mu budú tieto prostriedky refundované 
z fondov Európskej únie. Na tento projekt bude 
mesto čerpať preklenovací úver v sume 500 000 €.

S  posledným zasadnutím zastupiteľstva 
sa schvaľovala aj posledná zmena rozpočtu na 
r. 2015 a s ňou spojené rozpočtové opatrenia pre 
mesto, ale aj pre Technické služby mesta. 

Najdôležitejším bodom rokovania zastupiteľ-
stva bolo schvaľovanie programového rozpočtu 
mesta na rok 2016. MsZ schválilo rozpočet na 
rok 2016 vrátane programovej časti v nasledov-
nej štruktúre:

Bežné príjmy: 5 313 822
Kapitálové príjmy: 1 798 310
Finančné príjmové operácie: 0
Príjmy celkom: 7 112 132

Bežné výdavky: 4 911 326
Kapitálové výdavky 1 565 724
Finančné výdavkové operácie: 635 005
Výdavky celkom: 7 112 055

Súčasne vzalo na vedomie: rozpočet na roky 2017 
a 2018 vrátane programovej časti a stanovisko 
hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta 
Stará Turá na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 
a 2018.

Poslanci schválili rovnako aj rozpočty 

mestských príspevkových organizácii Technické 
služby Stará Turá a Dom kultúry Javorina Stará 
Turá na obdobie roku 2016. 

Ďalej boli schválené termíny príležitostných 
trhov v meste pre r. 2016 a termíny zasadnutí za-
stupiteľstva na rok 2016. Poslanci ďalej schválili 
správu hlavnej kontrolórky mesta z vykonaných 
kontrol a  tiež plán jej kontrolnej činnosti na 
1. polrok 2016. 

Každoročne sa v rámci vianočného trhu na 
Námestí slobody koná dobrovoľná zbierka finanč-
ných prostriedkov na charitatívny účet mesta. Aj 
tento rok poslanci schválili vyhlásenie zbierky za 
účelom poskytnutia sociálnej pomoci občanom 
pri postihnutí živelnou pohromou, pri náhlom 
úmrtí rodinného príslušníka v sociálne odkázanej 
rodine, na preklenutie vážnej sociálnej situácie 
osobám s ťažkým zdravotným postihnutím ako 
aj na ich mimoriadne zvýšené náklady spojené 
s liečbou alebo rehabilitáciou, na pomoc jednot-
livcom a rodinám v sociálnej núdzi, na podporu 
mimoškolských aktivít pre deti zo sociálne zne-
výhodnených rodín a podporu rozvíjania talen-
tu pre nadané deti zo sociálne znevýhodnených 
rodín.

Mestské zastupiteľstvo schválilo štyri 
všeobecne záväzné nariadenia mesta:
• VZN č. 7/2015 o určení výšky dotácie na pre-

vádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej 
školy, dieťa materskej školy a dieťa školského 
zariadenia a o určení výšky mesačných prí-
spevkov žiakov a zákonných zástupcov detí 
a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v ško-
lách a školských zariadeniach,

• VZN č. 8/2015 o vymedzení miest na vylepo-
vanie volebných plagátov,

• VZN č. 9/2015 o podmienkach určovania a vy-
berania miestnych daní,

• VZN č. 10/2015 o miestnom poplatku za ko-
munálne odpady a drobné stavebné odpady.

V záverečnej časti zasadnutia zastupiteľstva sa 
rozoberali otázky a návrhy poslancov mestského 
zastupiteľstva. Na záver primátorka mesta po-
ďakovala všetkým poslancom, zamestnancom 
mestského úradu, riaditeľom mestských spoloč-
ností a príspevkových organizácii, riaditeľom škôl 
a školských zariadení a ďalším spolupracovníkom 
za ich prácu pre mesto a popriala im príjemné 
a pokojné Vianoce a šťastný Nový rok 2016

Mgr. Ľubica Klimáčková

Nový rok
Už prichádza k nám,

ako malý pútnik,
čo kráča sám

a nesie niečoho vznik.

Prestiera čistý stôl,
nakladá naň dni, mesiace,

zdravie aj dáky ten bôľ,
farby prírody, meniace.

Možno túžby, sny chceš,
aj tie splniteľné razom,

na tebe je, čím sa ponúkneš,
či prázdnym, či plným klasom.

Vykroč do nepoznaného,
ber priehrštím každým dňom,

uvidíš, čo si vybral z ponúkaného
a nezabudni ísť za svojim snom...

J. Trúsiková

Z detského parlamentu 
mesta Stará Turá
Detský parlament mesta Stará Turá (DPMST) funguje 
i v tomto školskom roku a pravidelne sa stretáva už od 
septembra. Dňa 27. 11. sa uskutočnilo mimoriadne 
stretnutie členov. Bol to vlastne seminár, na ktorom sme 
sa rozprávali o závažnej chorobe AIDS a zároveň sme 
vyrábali červené stužky, teda symbol Medzinárodného 
dňa boja proti AIDS (1. 12.). Vyrobilo sa veľké množ-
stvo stužiek pre celý druhý stupeň ZŠ v Starej Turej. 
Zvolení členovia DPMST potom 1. 12. informovali 
žiakov a učiteľov o tejto chorobe a zároveň im pripínali 
vyrobené červené stužky.

Ďakujeme všetkým účastníkom, ktorí sa podieľali 
na uskutočnení tejto akcie.

Michaela Chudíková, hovorkyňa DPMST Gratulácia jubilantom u
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Rozpočet mesta na r. 2016
Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom decembrovom zasadnutí 
odsúhlasilo programový rozpočet mesta pre roky 2016 až 2018, ktorý je zo-
stavený v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy. Rozpočet na rok 2016 je záväzný, rozpočty na roky 2017 
- 2018 sú orientačné a vyjadrujú zámery rozvoja mesta pre toto obdobie.

Celkový rozpočet na rok 2016 je 
zostavený ako prebytkový, výsle-
dok hospodárenia bežného roz-
počtu je prebytok vo výške 402 496 
€ a  kapitálový rozpočet vykazuje 
rovnako prebytok vo výške 232 586 
€. Celkový výsledok hospodárenia 
podľa metodiky ESA 95 je prebytok 
vo výške 635 082 €. Finančné ope-
rácie, ktorými sa realizujú návratné 
zdroje financovania a ich splácanie, 
sú schodkové. Výška schodku fi-
nančných operácií dosahuje sumu 
635 005 €. 

Príjmová časť rozpočtu na rok 
2016 odzrkadľuje zvýšený príjem 
z  podielových daní, ktoré avizu-
je Ministerstvo financií Slovenskej 
republiky. Na rok 2016 mesto 
rozpočtuje tento príjem vo výš-
ke 2 555 265 €, čo je o 351 265 € 
viac ako tomu bolo pri schvaľova-
ní rozpočtu na rok 2015. Príjem 
dane z nehnuteľností rozpočtujeme 
pre rok 2016 vo výške 560 000 €. 
Významný zdroj príjmov pre mesto 
predstavujú aj poplatky za komunál-
ny odpad, ktoré rozpočtujeme na 
rovnakej úrovni ako v roku 2015, 
t. j. v čiastke 295 500 €. Príjem zo 

štátnych dotácií mesto rozpočtuje 
v sume 1 275 408 €, čo je v porov-
naní s  rokom 2015 mierne navý-
šenie o sumu 68 567 €. Kapitálové 
príjmy v roku 2016 sú rozpočtované 
vo významnom objeme, celkovo ide 
o sumu 1 798 310 €, z čoho suma 
10 000  € je rozpočtovaný príjem 
z predaja pozemkov mesta a suma 
1 788 310 € sú granty a dotácie z eu-
rofondov na financovanie rôznych 
investičných akcií ako napríklad: 
Rekonštrukcia a  zateplenie MŠ 
Hurbanova 153, Zateplenie obvodo-
vého plášťa a strechy ZŠ Hurbanova, 
Rekonštrukcia verejného osvetlenia 
II. etapa, Kotolňa č. 2 pre telocvičňu 
ZŠ na Komenského ulici, Prípojka 
plynu a kotolňa č. 3 pre hospodár-
sky pavilón ZŠ na Komenského 
ulici, Rekonštrukcia národnej kul-
túrnej pamiatky Husitská veža, 
Zateplenie strechy na kultúrnom 
dome Papraď, Vybudovanie detské-
ho ihriska v miestnej časti Trávniky 
a Vybudovanie Street work ihriska 
na Hurbanovej ulici. 

Výdavky bežného rozpočtu na 
rok 2016 sú vo výške 4 911 326 €, 
z ktorých suma 2 262 659 € je určená 

školstvu. Podiel rozpočtovaných 
bežných výdavkov v roku 2016 pre 
školstvo predstavuje 46,07 % z cel-
kových bežných výdavkov mesta. 
Nemalé finančné prostriedky sú 
však adresované aj na rozvoj a pod-
poru ostatných oblastí spoločen-
ského života občanov nášho mesta. 
Na kultúru mesto Stará Turá v roku 
2016 rozpočtuje prostriedky vo výš-
ke 182 520 €, na šport 87 172 €, na 
sociálnu starostlivosť 293 010 € a na 
ochranu majetku a bezpečnosť oby-
vateľov mesta je vyčlenená čiastka 
367 721 €. Významné čiastky finanč-
ných prostriedkov sú smerované aj 
na udržiavanie čistoty a  vzhľadu 
nášho mesta a  tiež na zveľaďova-
nie životného prostredia. Za tým-
to účelom mesto prostredníctvom 
finančných transferov pre mestskú 
príspevkovú organizáciu Technické 
služby v rozpočte na rok 2016 vy-
členilo na likvidáciu komunálneho 
odpadu čiastku 202 800 €, na údržbu 

komunikácií 194 600 € a na údržbu 
verejných priestranstiev sumu 
97 350 €. Ostatné výdavky bežné-
ho rozpočtu sú vyčlenené na chod 
mestského úradu a zabezpečenie os-
tatných služieb obyvateľstvu. 

Výdavky kapitálového rozpočtu 
na rok 2016 sú vo výške 1 565 724 €. 
Mesto v roku 2016 okrem vyššie uve-
dených investičných akcií plánuje 
i naďalej investovať do komplexných 
rekonštrukcií miestnych chodníkov 
a ciest a k tomuto účelu vyčlenilo 
v rozpočte čiastku 100 000 €. V rám-
ci úprav verejného priestranstva je 
v rozpočte na rok 2016 vyčlenená 
suma 80 000 €. Tieto investičné ak-
cie budú financované z  vlastných 
finančných zdrojov mesta. 

Podrobné členenie príjmov 
i výdavkov rozpočtu mesta na rok 
2016 nájdete na internetovej strán-
ke mesta.

Ing. Jaroslav Holota 
vedúci ekonomického oddelenia

Mesto si uctilo jubilantov
Čas, ten v živote veľmi rýchlo plynie. A počas života sa všetci veľmi me-
níme. Zhusťujú a prehlbujú sa nám vrásky a vytvárajú krásne ornamenty 
na našich tvárach. Striebrom sa poprašujú naše vlasy a my sme rok od 
roka bohatší o životné skúsenosti. Tieto skúsenosti potom vo vyššom veku 
môžeme predávať tým mladším, ktorí možno neokúsili starosti i radosti 
života tak naplno ako my. 

Svoje životné skúsenosti odovzdá-
vajú ďalším generáciám aj naši milí 
jubilanti, ktorí sa v druhom polroku 
2015 dožili krásneho jubilea 70 a 75 
rokov. S radosťou sme ich privíta-
li v obradnej sieni nášho mesta 24. 
novembra 2015. Zo 74 pozvaných 
jubilantov prijalo pozvanie pani 
primátorky Ing. Anny Halinárovej 
a členov Zboru pre občianske zále-
žitosti 37 oslávencov. 

Vo svojom príhovore sa primá-
torka poďakovala našim jubilantom 
za prácu, ktorú vykonávali v pro-
spech mesta na svojich rôznorodých 
pozíciách, ale aj za to, že vychovávali 
svoje deti a starali sa o svoje rodiny. 
Potom každý z nich prevzal z jej rúk 

osobné blahoželanie a zapísal sa do 
pamätnej knihy nášho mesta. 

Na roky, ktoré ubehli, ale kto-
ré všeličo dali i všeličo vzali, potom 
spoločne zaspomínali pri malom 
posedení v  zasadacej miestnosti 
mestského úradu spoločne s pani 
primátorkou a zástupkyňou primá-
torky Bc. Zuzanou Zigovou. 

Nájsť v živote niekoho, kto bude 
stáť po Vašom boku v povestnom 
„dobrom i zlom“ je túžbou snáď kaž-
dého človeka. Keď takého človeka 
nájdete, stane sa pre Vás najväčším 
drahokamom zo všetkých na svete. 
Takéto krásne súznenia dvoch duší 
si váži i mesto Stará Turá. Aj preto sa 
obradná miestnosť mestského úradu 

hneď na druhý deň po stretnutí jubi-
lantov zaplnila ďalšími jubilujúcimi 
občanmi. Tentokrát však pozva-
nie prijali manželské páry, ktoré 
v  druhom polroku 2015 oslávili 
výročie svojho sobáša. V  jednom 
prípade to bolo neuveriteľných 60 
rokov spoločného života a ďalších 
10 manželských párov si tento rok 
pripomenulo 50 rokov manželstva. 

K  tomuto krásnemu výročiu 
poblahoželala manželom primátor-
ka mesta spoločne so zástupkyňou 
primátorky a  odovzdali im malé 
darčeky. 

Za organizačnú prípravu a re-
alizáciu týchto pekných podujatí 

ďakujeme členkám Zboru pre ob-
čianske záležitosti mesta Stará 
Turá a  pani matrikárke Bc. Erike 
Držkovej. Program doplnili prí-
jemným spevom a hrou pedagógo-
via zo Základnej umeleckej školy 
Stará Turá. 

Prajeme všetkým našim milým 
jubilantom ešte veľa zdravia, šťas-
tia, lásky a pohody v kruhu rodiny 
a najbližších. Manželom, ktorí osla-
vujú v tomto polroku zlatú svadbu, 
chceme popriať ešte veľa krásne 
prežitých spoločných rokov, lásky, 
spolupatričnosti, ale aj trpezlivosti 
a ohľaduplnosti voči tomu druhému. 

Lívia Boorová

Rozpo et 
2016

Rozpo et 
2017

Rozpo et 
2018

príjmy (BR) 5.313.822 5.526.507 5.773.013
v davky (BR) 4.911.326 5.149.914 5.334.739

V sledok hospodárenia (BR): 402.496 376.593 438.274

príjmy (KR) 1.798.310 1.890.165 207.543
v davky (KR) 1.565.724 2.397.616 473.940

V sledok hospodárenia (KR): 232.586 -507.451 -266.397

príjmy spolu (BR + KR): 7.112.132 7.416.672 5.980.556
v davky spolu (BR + KR): 6.477.050 7.547.530 5.808.679

CELKOV  V SLEDOK HOSPODÁRENIA: 635.082 -130.858 171.877

Rozpo et 
2016

Rozpo et 
2017

Rozpo et 
2018

príjmy (FO) 0 402.750 0
v davky (FO) 635.005 51.947 53.925

Finan né operácie CELKOM: -635.005 350.803 -53.925

v sledn  rozpo et príjmov: 7.112.132 7.819.422 5.980.556
v sledn  rozpo et v davkov: 7.112.055 7.599.477 5.862.604

V SLEDN  ROZPO ET: 77 219.945 117.952

Finan né 
operácie       

(FO)

Celkov  
rozpo et:

Rozpo et bez finan n ch operácií
Be n  

rozpo et               
(BR)

Kapitálov  
rozpo et      

(KR)

Be n  + 
Kapitálov  

rozpo et spolu

Rozpo et s finan n mi operáciami
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Daň z nehnuteľnosti, daň za psa
Vážení občania, vzhľadom na to, že čoskoro 
začne nové zdaňovacie obdobie roku 2016, 
radi by sme Vás informovali, o zmene VZN 
k dani z nehnuteľností č. 9/2015.

Sadzby pre výpočet dane z nehnuteľností sa 
pre rok 2016 nemenia.

V členení stavieb nastala zmena v tom, 
že garáže sa rozčlenili na samostatne stoja-
ce garáže, stavby hromadných garáží, stavby 
hromadných garáží umiestnené pod zemou. 

Pri oslobodeniach a zníženiach správ-
ca dane zrušil zníženie pri pozemkoch 
a stavbách:
• na pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na 

rozvod elektrickej energie z dôvodu, že 
doposiaľ nebola podaná ani jedna žiadosť 
o uvedené zníženie,

• na stavby na bývanie, alebo byty, ktorých 
využitie je obmedzené z  dôvodu roz-
siahlej rekonštrukcie, stavebnej uzávery, 
alebo umiestnenia na podkopanom po-
zemku. Toto zníženie nebolo v mnohých 
prípadoch efektívne, nakoľko stavby, kto-
ré mali právoplatné stavebné povolenie 
na rekonštrukciu sa viackrát predlžovali 
a výsledkom bolo, že dlhé roky sa stavby 
neopravovali, znečisťovali životné pros-
tredie a vyrubená daň bola veľmi nízka. 
Pribudlo oslobodenie od dane zo stavieb 

a dane z bytov, na stavby alebo byty slú-
žiace školám. 

Mesto Stará Turá ustanovilo, že daň najviac 
v úhrne do sumy 3 eur nebude vyrubovať. 

Pri dani za užívanie verejného priestran-
stva sa znížila sadzba za umiestnenie cirku-
su, lunaparku alebo inej zábavnej atrakcie 
z 0,10€/m2 na 0,05€m2, pretože pri pôvodnej 
sadzbe bola vypočítaná daň vysoká a takíto 
podnikatelia nemali záujem o vystúpenia 
v Starej Turej. Sadzba za umiestnenie cirku-
su, lunaparku alebo inej zábavnej atrakcie 
trvajúcej viac ako päť dní, sa z nariadenia 
vypustila z dôvodu nezáujmu žiadateľov.

Horňáková Magdaléna, ekonomické odd. MsÚ

Miestny poplatok za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady pre rok 2016
Mestské zastupiteľstvo dňa 
3.12.2015 schválilo Všeobec-
ne záväzné nariadenie č. 
10/2015-Nar. o miestnom po-
platku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady.

Poplatok za komunálny od-
pad pre obyvateľov mesta 
Stará Turá v roku 2016 je ne-
zmenený a platí sa vo výške 
21,50 € osoba/rok na základe 
rozhodnutia.

Podľa zákona 582/2004 
Z.z. v znení neskorších pred-
pisov platného od 1.1.2016 
pribudla nová sadzba poplat-
ku pre občanov, a to: poplatok 
za drobný stavebný odpad.

Mestské zastupiteľstvo 

schválilo sadzbu poplatku za 
drobný stavebný odpad vo 
výške 0,0545 € za kg.

Podľa platného všeobec-
ne záväzného nariadenia č. 
10/2015 – Nar. je možné aj 
v roku 2016 požiadať o úľavu 
na poplatku za komunálny 
odpad.

Správca poplatku popla-
tok zníži v zmysle § 5 tohto 
VZN na základe písomnej žia-
dosti poplatníka a doložených 
dokladov, len v prípade, ak si 
poplatník plní riadne poplat-
kovú povinnosť a nemá evido-
vané nedoplatky z poplatku za 
komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. 

Doklady na zníženie musia 

byť hodnoverné a z takto do-
ložených dokladov musí byť 
jednoznačné, že poplatník má 
nárok na zníženie alebo od-
pustenie poplatku na aktuálne 
zdaňovacie obdobie. 

Žiadosť a doklady je po-
trebné predkladať každoroč-
ne na ekonomické oddelenie 
MsÚ.

Upozorňujeme občanov, 
aby pri svojich úhradách 
uviedli správny variabilný 
symbol z rozhodnutia.

Bližšie informácie po-
skytneme na telefónnom čís-
le ekonomického oddelenia 
032/746 16 27. 

Anna Oslayová 
ekonomické oddelenie MsÚ 

Kalendár zvozu separovaného odpadu na rok 2016

zber bioodpadu (1 x za 2 týždne)zber separovaného odpadu (1 x za mesiac)

November
P U S Š P S N

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Máj
P U S Š P S N

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

September
P U S Š P S N

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

December
P U S Š P S N

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Február
P U S Š P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29

Marec
P U S Š P S N

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Január
P U S Š P S N

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Október
P U S Š P S N

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Jún
P U S Š P S N

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Apríl
P U S Š P S N

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Júl
P U S Š P S N

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

August
P U S Š P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Hľadáme nových 
kolegov

Zbor pre občianske záležitosti pri 
Mestskom úrade Stará Turá hľa-
dá nové tváre pre prácu v  zbore. 
Hľadáme zdatných rečníkov na 
smútočné obrady a šikovných re-
citátorov na občianske obrady 
rôznych druhov – ako sú sobá-
še, uvítania do života a  smútoč-
né rozlúčky. V prípade, ak by ste 
mali záujem pracovať v  ZPOZe 
a  spĺňate uvedené požiadavky, 
prosím ohláste sa nám priamo na 
Mestskom úrade Stará Turá u zá-
stupkyne primátorky – Bc. Zuzany 
Zigovej alebo na t. č.: 0905 296 044. 

Kolektív pracovníkov ZPOZ
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Novinky zo ZŠ
V mesiacoch november a december sa v škole 
uskutočnilo veľké množstvo súťaží, akcií, zaži-
li sme aj veľa zábavy a veľmi veľa úspechov na 
rôznych vedomostných a športových súťažiach.

Najskôr 11. až 13. novembra sa aj na našej 
škole uskutočnila medzinárodná internetová sú-
ťaž iBobor. Čo je iBobor? V roku 2004 vznikla 
v Litve informatická súťaž Bebras - Informatický 
bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do ďal-
ších európskych krajín. Hlavným cieľom súťaže 
je podporiť záujem o informačné a komunikačné 
technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce 
iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich 
v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní mo-
derných technológií pri učení sa. Symbolom sú-
ťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor. 
V tomto školskom roku sa jej zúčastnilo 66 842 
súťažiacich z 982 škôl. Z našej školy sme súťažili 
v 3 kategóriách: Bobríci – žiaci 3 a 4. ročníka - 50 
žiakov. Najlepšie výsledky získali: Nino Kontina 
zo 4. C 88,00 bodov - 99 %, Katarína Brkalová 
z 4. B 84,00 bodov - 99 %, Kristína Tinková z 4. 
C 80,00 bodov - 97 %. Benjamíni – 5. a 6. ročník 
– 7 žiakov. Kadeti – 8. a 9. ročník - 40 žiakov. 
Najlepšie výsledky získali: Martin Žoldák z 8. B 
70, 67 bodov – 99 %, Peter Tupý z 9. A 66, 68 
bodov – 98 %, Martina Gajdošíková z 8. C 62, 
68 bodov – 96 %. Úlohy boli skutočne náročné, 
ale vidieť, že naši žiaci sa veľmi snažili a všetkým 
patrí veľká pochvala. 

Dňa 19.11.2015 sa uskutočnil medzitriedny 
turnaj vo vybíjanej zmiešaných družstiev v 5. 
až 7. ročníku. V  žiakoch sa prebudil súťaživý 
duch a boj o prvé miesta v ročníkoch skončil 
nasledovne: 

Umiestnenie 5. ročník: 
1. miesto 5. B, 2. miesto 5. C, 3. miesto 5. A

Umiestnenie 6. ročník: 
1. miesto 6. A, 2. miesto 6. C, 3. miesto 6. B

Umiestnenie 7. ročník: 
1. miesto 7. A, 2. miesto 7. B, 3. miesto 7. C

Dňa 30. 11. 2015 sa starší žiaci (8. a 9. roč-
níka) zúčastnili krajského kola OXDOG Florbal 
ZŠ CUP v Partizánskom. Turnaja sa zúčastnilo 8 
ZŠ. Školu reprezentovali: Adrián Adásek, Martin 
Žoldák, Andrej Otrubný, Radúz Dzureň, Filip 
Hanic, Radoslav Štefanech, Martin Mikuš, 
Filip Lehuta, Peter Čeleš, Lukáš Gregor. Školy 
boli rozlosované do dvoch skupín. Naši žiaci sa 
umiestnili v skupine po výbornom výkone na pr-
vom mieste. V osemfinále sa naši žiaci stretli so 
ZŠ Nemocničná Považská Bystrica a po prehre 
nepostúpili do semifinále, čo nás po predvede-
nom výkone v základnej skupine veľmi mrzelo. 
Celkovo sme sa v krajskom kole umiestnili na 
5. mieste.

Dňa 25. novembra 2015 sa konalo celoslo-
venské testovanie žiakov 5. ročníka. Všetci žia-
ci boli testovaní z matematiky a zo slovenského 
jazyka a literatúry, ktorú sa naučili na 1. stupni. 
Niektoré úlohy boli veľmi náročné, vyžadovali 
si veľké sústredenie, no niektorí žiaci sa veľmi 
ponáhľali test ukončiť, čo sa zrejme odrazí aj na 
celkových výsledkoch. 

Dňa 25. 11. a 30. 11. 2015 sa žiaci 6. ročníka 
zúčastnili exkurzie do CVČ Stará Turá, ktorá sa 
konala v rámci predmetu biológia. Žiaci sa zozná-
mili s najčastejšie chovanými domácimi zvierat-
kami i menej známymi druhmi. 

Dňa 27. 11. 2015 sa mladší žiaci (7. roční-
ka) zúčastnili krajského kola OXDOG Florbal 
ZŠ CUP v Partizánskom. Turnaja sa zúčastnilo 

9 ZŠ. Školu reprezentovali: Ján Záhora, Fabián 
Nemec, Filip Kocúrik, Lukáš Spusta, Matúš 
Fecko, Matej Poruban, Adam Mikuš, Matúš 
Marták, Adam Mezzey, Roman Svatoň. Školy 
boli rozlosované do troch skupín. Naši žiaci sa 
umiestnili v skupine na druhom mieste. V osem-
finále sa naši žiaci stretli so ZŠ SNP Považská 
Bystrica a postúpili do semifinále.

ZŠ Stará Turá - ZŠ SNP Považská Bystrica 
5:1. V semifinále sa naši žiaci stretli opäť so ZŠ 
Malinovského Partizánske. V riadnom hracom 
čase sme remizovali 2:2, no na samostatné ná-
jazdy sme prehrali 2:1.

ZŠ Stará Turá - ZŠ Malinovského Partizánske 
2:3 s. n. Zápas o 3. miesto sme po sklamaní v se-
mifinále nezvládli a prehrali. ZŠ Stará Turá - ZŠ 
Nemocničná Považská Bystrica 1:5 Celkovo sme 
sa v krajskom kole umiestnili na 4. mieste.

Dňa 1. 12. 2015 sa konalo oblastné kolo sálo-
vého futbalu žiakov. Tu sme získali jeden z najväč-
ších úspechov vo futbale v tomto školskom roku. 
Turnaja sa zúčastnilo 5 družstiev. ZŠ Bošáca, ZŠ 
Kočovce, ZŠ Horná Streda, ZŠ Nové Mesto nad 
Váhom - Odborárska a ZŠ Stará Turá. Našu školu 
reprezentovali: Andrej Otrubný, Radúz Dzureň, 
Jan Záhora, Fabián Nemec, Michal Rozbeský, 
Lukáš Spusta, Martin Žoldák a Andrej Adásek. 
Turnaj prebiehal formou hry každého mužstva 
s každým. Naši chlapci boli vo výbornej kondícií, 
s elánom sa pustili do hry a podarilo sa im uspieť. 
Naši žiaci obsadili 1. miesto a postúpili do kraj-
ského kola. Z tohto úspechu sa veľmi tešíme a dú-
fame, že sa nám bude dariť aj v krajskom kole. 

Dňa 1. 12. 2015 žiaci 9. ročníka navštívili mu-
zikál Princ a večernica v Divadle Nová scéna 
v Bratislave. Strávili sme príjemné dopoludnie 
a domov sme odchádzali nadšení a naplnení úžas-
nými umeleckými zážitkami. Dňa 2. 12 sa usku-
točnilo okresné kolo Technickej olympiády, viac 
informácii o súťaži v samostatnom článku.

Dňa 10. 12. 2015 sa uskutočnilo Okresné 
kolo olympiády v slovenskom jazyku. Našu ško-
lu reprezentovala Dobroslava Pribišová z 8. A, 
získala 1. miesto a postupuje do Krajského kola. 
K úspechu gratulujeme a tešíme sa na jej ďalšie 
výsledky v krajskom kole.

Stále prebiehajú okresné a krajské kolá v bas-
ketbale. Konala sa matematická pytagoriáda, 
geografická, biologická olympiáda, olympiáda 
v anglickom jazyku. O výsledkoch vás budeme 
informovať v nasledujúcom čísle. 

Počas adventného obdobia sme sa všetci 
stretli v školskej jedálni na vianočnom koncerte, 
ktorý pre nás pripravila naša milá kolegyňa pani 
učiteľka Boženka Michalcová spolu so svojimi 
deťmi, ktoré navštevujú jej oddelenie v ŠKD (3.B 
a žiaci 4. ročníkov). Táto bohatá predvianočná 
nádielka plná krásnych vianočných piesní nám 
všetkým pohladila dušičku a naladila nás du-
chom Vianoc. Pod krásne ozdobeným vianočným 
stromčekom čakali darčeky (nové hračky), ktoré 
dostalo každé oddelenie v ŠKD. V mene detí za ne 
srdečne ďakujeme. Veľké poďakovanie patrí pani 
učiteľke Božke Michalcovej a jej žiakom.

Prajeme Vám krásne a veselé Vianoce, nech 
sú sviatkami plnými lásky, pokoja a oddychu. 
Nech je vaše srdce obklopené láskou všetkých 
blízkych a žiari šťastím jasne ako Betlehemská 
hviezda. Nech pod stromčekom nájdete veľa 
darčekov, ktoré vás pri srdiečku zohrejú a za-
žijete chvíle, na ktoré budete vždy s úsmevom 
spomínať. Ešte raz všetko dobré...

Praje vedenie školy a všetci zamestnanci ZŠ 
Stará Turá.

Mgr. Lenka Durcová

Z Centra voľného 
času Stará Turá
Čo sme zažili od polovice novembra 
do polovice decembra 2015?
• V sobotu 21. 11 sa v CVČ stretlo 10 detí 

na tvorivých dielničkách s Kikou, kde hlav-
nou témou bola jeseň.

• Vo štvrtok 26. 11. sa v CVČ uskutočnila 
akcia pre 14 tvorivých detí pod názvom 
Výroba ozdôb zo slaného cesta.

• Pre všetky deti z materských škôl a pre 
deti z Babyclubu sme v období od 1. - 4. 
12. zorganizovali niekoľko Mikulášskych 
besiedok.

• V nedeľu 6. 12. a v pondelok 7. 12. sme sa 
tanečným vystúpením dievčat z orientál-
nej skupiny LAYLA podieľali na benefič-
nom programe Nadácie ŽIVOT.

• Vo štvrtok 10. 12. sme podporili protest-
nú akciu bratislavských učiteľov a ponúkli 
sme školám priestory na tzv. Babysitting 
day. V dopoludňajších hodinách tak pre-
behla preventívna aktivita pre žiakov 7. 
ročníka zameraná na problém fajčenia.

• Vo štvrtok 10. 12. sa v CVČ uskutočnila 
tvorivá dielňa Detský vianočný stromček, 
kde si deti vyrábali netradičné vianočné 
dekorácie.

• V nedeľu 13. 12. sme na miestnej plavárni 
zorganizovali akciu Pláva celá rodina.

• V novembri a decembri prebehlo niekoľko 
výukových programov pre deti ZŠ, najna-
vštevovanejšími boli Netradičná telesná 
výchova pre žiakov I. stupňa a Plazy pre 
žiakov 6. ročníka.

Čo pripravujeme na január 2016?
• Takmer všetky nepravidelné januáro-

vé aktivity sú závislé na snehových pod-
mienkach, preto podrobné informácie 
o týchto akciách spresníme na našich we-
bových stránkach a na facebooku aktuálne 
v januári.

• Vo štvrtok 7. 1. o 14.00 hod., teda v čase 
prázdnin, ponúkame v CVČ priestor de-
ťom, ktoré sa už budú doma nudiť a po-
zývame ich na Čarovné popoludnie 
s mandalami. Deti sa tu dozvedia, čo je 
mandala, ako sa s ňou pracuje a môžu si 
vytvoriť vlastné dielko. Akcia je bezplatná 
a je vhodná pre deti od 10 rokov. Potrebné 
pomôcky a materiál zabezpečí CVČ. 

• Utorňajšie popoludnie 12. 1. v  čase od 
13.00 - 16.00 hod. poskytujeme rodičom 
rodinné poradenstvo a konzultácie za-
merané na partnerské a rodinné vzťahy. 
Poradenstvo i konzultácie sú bezplatné.

• V utorok 12. 1. o 16.30 hod. pozývame do 
CVČ nastávajúce mamičky na Relaxačné 
orientálne tancovanie pre tehuľky. Obsah 
tanečnej hodinky bude zameraný na jemné, 
pomalé a uvoľňujúce pohyby, ktoré pomá-
hajú mamičkám spevniť svalstvo a uvoľniť 
stuhnutý chrbát. Stačí si priniesť pohodl-
né oblečenie a hrubšie ponožky. Pomôcky 
a šatky zabezpečí CVČ. Vstupné: 2,- eurá.

• Vo štvrtok 28. 1. pripravujeme s členmi 
detského parlamentu ďalší ročník súťaže 
pre 7. – 9. ročníky pod názvom IQ tím.

Členom záujmových krúžkov oznamujeme, 
že pravidelná činnosť v CVČ sa po vianoč-
ných sviatkoch začína v pondelok 11. 1. 2016.

Věra Tepličková, CVČ Stará Turá
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DOM KULTÚRY JAVORINA
ORGANIZUJE / PRIPRAVUJE / POZÝVA

•	28. januára 2016 – hudobno-zábavný program skupiny 
Progres, Veselej trojky a Števa Hruštinca. Vstupné: 
8,50 a 8,- €

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

NOVINKY 
MESTSKEJ KNIŽNICE

Beletria Filan, Boris: Rozhovor s tigrom • Keleová-Vasilková, Táňa: 
Vône života • Kol.: Guinnes world records 2016 • Ogino, Denisa: 
S dušou Japonky Detektívky King, Stephen: Stratení a nájdení • 
Karjel, Robert: Švéd • Cook, Robin: Vražda na diaľku • Patterson, 
James: Priznanie podozrivej Náučná literatúra Kňaze, Ivan: So 
spevom na vtáčiu svadbu: atlas slovenských spevavcov • Tepperwein, 
Kurt: Omladzujúce odkyslenie • Phillips, Sam: -izmy (ako rozumieť 
modernému a súčasnému umeniu) • Mandžuková, Jarmila: Dotyk 
lieči telo, úsmev dušu Detská literatúra Lazárová, Mária: Ema 
a ružová veľryba • Žáček, Jiří: Ezopove bájky • Simon, Francesca: 
Grázlik Gabo a žravá Žofia Detská náučná literatúra Gianitsová-
Ološtiaková, Lucia: Píšem bez chýb • Bidner, Jenni: Fotografovanie 
pre deti

DK Javorina Stará Turá pripravuje pozýva na

VÝSTAVU O ŠKOLÁCH
ktorá u návštevníkov oživí spomienky na školské časy 
a deťom ponúkne možnosť nazrieť do triedy, v akej sa 

učili prarodičia.
Výstava je otvorená 7.1. - 29.1.2016 

(v pracovné dni) od 10.00 do 18.00 hod

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). 

Kultúrny dom Papraď Vás srdečne 
pozýva na Kopaničiarsky ples 

6. februára 2016.
Hudba: Formát 2 

Vstupenky 15EUR (večera + 0,7 l vína na pár) 
si môžete zabezpečiť u E. Adámkovej, tel. 

0908 748 983, alebo na sekretariáte Domu Kultúry 
Javorina Stará Turá, tel. 032/776 33 66.

Národná transfúzna služba SR
organizuje odber krvi 19. januára 
2016 od 8.00 do 10.00 hod. v Dome 
kultúry Javorina Stará Turá.
Darovanie krvi je prejav ľudskosti 
a spolupatričnosti.

Potravinová zbierka
Supermarket TESCO Stará Turá sa tento rok zapojil do potravinovej 
zbierky, ktorú organizuje sieť TESCO už tretí rok. Zbierka je orga-
nizovaná v spolupráci s viacerými charitatívnymi organizáciami: 
Slovenská katolícka charita, Deapul Slovensko, Potravinová banka, 
Evanjelická diakonia. Zbierka prebiehala v 78 predajniach a celko-
vá hmotnosť darovaného tovaru dosiahla tento rok 77 ton.

Vďaka iniciatíve seniorky ThDr. 
Juríkovej a dobrovoľníkov z ECAV 
v Lubine a Starej Turej prebehla 
potravinová zbierka 16.11. – 
21.11.2015 po prvýkrát i v Tescu 
v Starej Turej. Zapojiť do zbierky 
sa mohol každý, kto venoval tr-
vanlivé potraviny, sladkosti, hy-
gienické potreby alebo drogériu 
dobrovoľníkom, ktorí ústne alebo 
letákmi informovali o zbierke pria-
mo v predajni. Výsledok zbierky všetkých dobrovoľníkov pozitív-
ne prekvapil. Množstvo darovaných potravín, čistiacich a pracích 
prostriedkov, ale i sladkostí bolo následne rozdelené a odovzdané 
sociálne slabým rodinám, seniorom, zdravotne postihnutým ľuďom 
v Lubine a v Starej Turej. Vďaka štedrým darcom bolo obdarovaných 
množstvo rodín, ktoré budú môcť prežiť bohatšie Vianoce. 

Potravinová zbierka sa mohla realizovať zapojením množstva 
dobrovoľníkov, ktorí venovali svoj voľný čas dobrej myšlienke, v sna-
he pomôcť ľuďom, ktorí takúto pomoc potrebujú. V nemalej mie-
re prispeli i tí, ktorí osobne roznášali potravinové balíky priamo 
do domácností. Všetkým, štedrým darcom i dobrovoľníkom, ktorí 
prispeli k zmysluplnej a vydarenej akcii patrí veľké poďakovanie od 
obdarovaných ľudí.

Júlia Bublavá
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Jedno obzretie
Tak zasa máme tu nový 
rok. Bilancujeme, čo 
a ako bolo a čo a ako bude. 
Máme za sebou i  Rok 
Ľudovíta Štúra (1815 – 
1856), ktorý bol venovaný 
najvýznačnejšiemu pred-
staviteľovi slovenského 
národného života v polo-
vici 19. storočia. Nemusíme ísť až tak ďaleko, 
aby sme v susednej Lubine nenašli stopy jeho 
predkov. Nemusíme ísť až tak ďaleko, aby sme 
nad našim Dubníkom nenašli skalu, ktorá sa 
nazýva jeho menom. Vraví sa, že má v tom 
prsty ev. farár z Kostolného, Ján Trokan (1810 
– 1894), rodák z Myjavy. Summa summarum, 
isto i napr. v takýchto pripomenutiach z náš-
ho mesta, či okolia niekto vedel by zarámovať 
túto osobnosť do odpovedajúceho a dôstojnej-
šieho obrazu. Táto téma nikdy ver nestane sa 
obohranou i navzdory tak často úporne vnu-
covanými podenkovými existenciami v ko-
munikačných médiach! A tak aspoň si 12. 1. 
2016 zadržme pietu nad 160. výročím tragic-
kého nešťastia nášho Ľudovíta Štúra, ktoré mu 
ukončilo jeho požehnaný život!

Odznova tu máme nový rok a bilancuje-
me...  Gustáv Rumánek

Smútočné spomienky, poďakovania, rozlúčky
Osud je občas veľmi krutý, nevráti čo raz vzal... 

Zostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ.
V tomto roku si pri-

pomíname 40 rokov 

od úmrtia našej 

drahej mamičky, ba-

bičky a prababičky 

Marišky VOZÁRO-

VEJ, a taktiež 35 rokov od úmrtia nášho otca , dedka 

a pradeda Alexandra VOZÁRA. Kto ste ich poznali, 

venujte im spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomína syn Peter s rodinou.

•
Dňa 20.1.2016 si pripomíname 20 

rokov, kedy nás náhle opustil môj 

manžel, otec, starý otec MUDr. Leo-

pold BARSZCZ. 

S láskou a úctou spomínajú 
manželka Viera a deti s rodinami.

•
Čas síce zahojil hlbokú bolesť a žiaľ, ale 
každý deň je nám ľúto, že im už osobne 

nemôžeme povedať veľké ďakujem.
V januári uplynie 5 

rokov od smrti našej 

mamy Alžbety 

KOŠTIALOVEJ a 10 

rokov od smrti náš-

ho otca Pavla 

KOŠTIALA.

S láskou a úctou spomínajú dcéra a syn s rodinami.

•
Ten, kto ho poznal, spomenie si, kto 

ho mal rád, nezabudne.
Dňa 28.12.2015 uplynulo 5 rokov, čo 

nás navždy opustil náš drahý manžel, 

otec a dedko Gustáv STANČÍK.

S láskou spomína celá rodina.

•
Dňa 14.1.2016 si pripomenieme 5. 

výročie smrti našej milovanej manželky, 

matky, babičky a prababičky Anky 

PEŠKOVEJ. Kto ste ju poznali, venujte 

jej prosím tichú spomienku. 

Ďakujeme.

S láskou a úctou spomínajú manžel a dcéry s rodinami.

•
So smútkom v srdci sme si dňa 2. ja-

nuára 2016 pripomenuli 2. výročie, 

odkedy nás navždy opustil náš otec 

a dedo Ivan DRŠKA.

Dňa 6.12.2015 uplynul rok od smrti 

môjho manžela, nášho otca a dedka 

Karola KUČERU.

S láskou a úctou spomína manželka, 
deti s rodinami a ostatní príbuzní.

•

Dňa 8.12.2015 sme si pripomenuli 10. 

výročie úmrtia našej mamy, babky 

a prababky Evy KLIMÁČKOVEJ a zá-

roveň si pripomíname spomienku na 

3. výročie úmrtia bratov a strýkov Jána 

a Vladislava KLIMÁČKOVÝCH. 

Spomína celá rodina.

•

Už len kytičku kvetov Ti môžeme na hrob položiť, 
lebo osud Ti nedoprial s nami ďalej žiť.

Dňa 14.12.2015 si pripomíname ne-

dožitých 26 rokov a zároveň dňa 

28.1.2016 2. výročie úmrtia nášho syna, 

brata, vnuka Patrika DRUKA, ktorý 

nás náhle bez rozlúčky opustil. Kto 

ste ho poznali a mali radi, v tichosti 

spomínajte s nami.

S láskou spomínajú rodičia, brat, bratanci, 
babičky a ostatná rodina.

•

Čas plynie, bolesť zostáva.
Dňa 30.1.2016 uplynie 10 rokov, čo 

nás navždy opustil náš drahý manžel, 

otec a starý otec Vladimír 

KLIMÁČEK.

S láskou a úctou spomínajú manželka 
a synovia Vladimír a Miloš s rodinami.

•
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, 

priateľom a známym, ktorí sa prišli 

dňa 18.11.2015 rozlúčiť s našim man-

želom, otcom, starým otcom Micha-

lom VALENTOM, ktorý nás opustil 

vo veku 93 rokov dňa 12.11.2015. 

Ďakujeme za prejavy sústrasti a za kvetinové dary, kto-

rými ste sa snažili zmierniť náš žiaľ.

Smútiaca rodina.

•
Čas plynie, spomienky stále bolia, 

zabudnúť na Teba nikdy nedovolia.
Dňa 19.1.2016 si pripomíname 5. vý-

ročie úmrtia nášho milovaného

Janka ŠURINU.

S láskou a úctou spomína 
manželka, deti a ostatná rodina.

Matričné okienko
Vítame bábätká
Dominik Hvožďara, Matias Lukáš Kaňo, 
Matilda Dingová, Teo Ukropec, Vanda 
Gregorová, Linda Susková, Sofia Gregorová, 
Timea Bačová, Filip Barančík, Marek 
Zemanovič, Anna Bielčíková, Jakub Konkuš, 
Adam Kubiš 

Posledné rozlúčky
Ing. Miroslava Medňanská, Tibor 
Medňanský, Zdenka Pribišová, Gustáv 
Buno, Emil Herák, Dušan Pullman, Miroslav 
Tesárek, Marta Kováčová, Emília Kotulová, 
Martin Súrovský

Zoznam jubilantov 
za mesiac JANUÁR 2016

Elena Sameková, Pavel Bielčik, Marta 
Hargašová, Alojzia Bunčiaková, Jaroslav 
Dedík, Anna Györögová, Božena Boorová, 
Anna Gadušová, Ján Vrábel, Vlasta Kubišová, 
Magdaléna Fenďová, Vlasta Lessová, Rudolf 
Jankovič, Anna Zálešáková, Pavel Hornáček, 
Jarmila Príbišová, Ľudmila Pilátová, 
Miroslav Valenčík, Emília Kadlecová, Oľga 
Andová, Bohuš Bača, Emília Kováčová, 
Jaromír Solovic, Vlasta Koštialová, Ing. Ján 
Zelko, Alžbeta Dolníková, Anna Sekerková, 
Anna Zemanová, Anna Nemcová, Emil 
Medňanský, Emília Vychlopnová, Anastázia 
Ukropcová, Oľga Horáková, Ing. Tibor 
Michalička, Oľga Nemcová, Emília Durcová, 
Alžbeta Vrkočová, Ján Zálešák, Mária 
Dornáková, Emília Tučková, Anna Bunová, 
Alžbeta Hluchá, 
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Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
R O Z H O D N U T I E
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 12. novembra 
2015 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky podľa 
čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 56 ods. 
1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa 
uskutočnia v sobotu 5. marca 2016 od 700 – 2200 hod.

Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním preukazom 
totožnosti.

V Starej Turej 1. 12. 2015 Ing. Anna Halinárová, primátorka mesta

Miesto konania volieb
Okrsok č. 1 – Stará Turá 
pre	voličov	bývajúcich	na	ulici

Mestský úrad, SNP 1/2, prízemie-
veľká zasadačka č. dv. 136

Mesto
Družstevná 430-452, 454, 456-481, 483-485, 487-501, 507-

512, 677, 680, 689-690, 692-693, 740, 745
Hurbanova 156-157, 3157
Podjavorinskej 516, 519, 524-535
SNP 3, 265-266, 3265, 291
Športová 503, 506, 675
Okrsok č. 2 – Stará Turá 
pre	voličov	bývajúcich	na	ulici

Základná škola, 
Hurbanova ul. č. 128/25

Hurbanova 91, 97, 103, 120, 125, 138-139, 
3138, 143, 152, 154, 3154

Námestie Slobody 76
SNP 73-74, 83, 149
Okrsok č. 3 – Stará Turá 
pre	voličov	bývajúcich	na	ulici

Požiarna zbrojnica, 
Mýtna ul. č. 554/18, I. posch.

Dubník I. a II. 1111, 1144, 1157, 1162, 1184, 1190, 1320
Hurbanova 130-133, 136-137, 3130
Hviezdoslavova 612-652, 712-723, 741, 2707
Lúčna 3024-3026, 3028-3030
Mýtna 290, 537, 539, 541, 544-553, 555-557, 595
Němcovej 654-659
Sadová 3000-3010, 3012-3022
Sasinkova 722-729, 751-753, 755-762
Slnečná 3031-3033, 3037
Štúrova 108, 127, 559-594, 596-611, 653, 

683-687, 738, 739, 750
Uhrova 660-673, 701-711
Okrsok č. 4 – Stará Turá 
pre	voličov	bývajúcich	na	ulici

Jiráskova ul. č. 168/16, Prevak, 
bývalé dets. jasle, prízemie

Dibrovova 220-229, 232-238, 242, 243-245
Dr. D. Úradníčka 189-190, 193
Nám. Dr. A. Schweitzera 195, 196
Husitská cesta 250, 252
Jiráskova 165, 188
Lipová 372
Mýtna 144
8. apríla 201-217, 764-771
SNP 151

Okrsok č. 5 – Stará Turá 
pre	voličov	bývajúcich	na	ulici

Dom kultúry Javorina 
č. 378/55, učebňa č. 82

Gen. M. R. Štefánika 363-368, 383-385
Lipová 369-371
SNP 261, 270, 273, 276
Okrsok č. 6 – Stará Turá 
pre	voličov	bývajúcich	na	ulici

Dom kultúry Javorina, 
č. 378/55, býv. kaviareň

Gen. M. R. Štefánika 356-362, 373-382, 386-388
Hlubockého 304, 308-317
Holubyho 283, 289, 335, 349-353, 682
Komenského 264
Kozmonautov 119, 323, 389-428, 691, 694-772
Mierová 5
SNP 263
Trávniky 2551-2599, 2601-2604, 2607, 

2613-2614, 2621, 2630, 2635, 2642
Okrsok č. 7 – 
Drgoňova dolina

Požiarna zbrojnica, 
I. poschodie č. d. 1239

Černochov vrch 1256-1296, 1321, 1329-1330
Drgoňova dolina 1203-1254, 1316, 1324, 1327
Durcova dolina 1297-1315, 1323, 1328, 1332-1333
Okrsok č. 8 – Papraď Kultúrny dom, č. d. 1569
Jazviny 1726--1757, 1799
Papraď 1505-1724, 1728, 1791-1798, 1800-1804, 

1809, 1811, 1813, 1817-1818, 1820-1821, 
1823, 1825, 1829, 1835

U Mikulcov 1759-1789
Okrsok č. 9 – Topolecká Požiarna zbrojnica č. d. 2118
Hlavina 2001-2034
Topolecká 2038-2255, 2258, 2260, 2265-2266, 2269, 

2274-2276, 2281, 2282, 2284, 2285, 2289
Okrsok č. 10 – Súš Požiarna zbrojnica č. d. 2462
Lazy 2406-2428, 2618
Súš 2432-2526, 2600, 2605, 2608, 

2626, 2637, 2638
U Samkov 2527-2548, 2609, 2612

Nová verejná oddychová zóna v ZUŠ
Nadácia Tesco v  Grantovom 
programe Kolegov - Kolegovia 
pre dobrú vec podporila 48 
projektov na celom Slovensku. 
Mesto Stará Turá sa do progra-
mu zapojilo projektom Verejná 
oddychová zóna pre deti aj 

dospelých. Cieľom projektu je 
vytvorenie malej oddychovej 
zóny, obnova a  skrášlenie ve-
rejného priestranstva - priesto-
ru pred Základnou umeleckou 
školou v  Starej Turej tak, aby 
sa prirodzene dotvoril celkový 

ráz budovy, ktorá patrí 
k  najstarším historic-
kým budovám v našom 
meste. Súčasťou úpravy 
je výsadba zelene.

Projekt finančne 
podporila Nadácia 
Pontis. Do projekto-
vých prác sa zapojila 
nielen Základná ume-
lecká škola Stará Turá, 
ďalšie organizácie a fir-
my, ale aj dobrovoľníci. 

V I. etape bolo treba priorit-
ne zabezpečiť odvod dažďových 
vôd vytekajúcich na chodník, 
ktoré ohrozovali bezpečný po-
hyb osôb pred budovou ZUŠ, 
zlikvidovať existujúce ríno-
vé zvody. V  ďalšej etape sme 
odstránili pôvodné oplote-
nie, opravili a  zrekonštruovali 
oporný múrik, upravili zelené 
plochy medzi budovou a oplo-
tením, vysadili okrasné kríky. 
V prácach sa bude v budúcom 
kalendárnom roku pokračovať 
– v ďalšej fáze plánujeme doplniť 
výsadbu, opraviť chodník a zre-
konštruovať studňu, ktorá patrí 
k histórií nášho mesta. Vybraný 
model bude možné v budúcnos-
ti využiť aj pri postupnej úprave 

a rekonštrukcii všetkých studní, 
ktoré sa na území nášho mes-
ta nachádzajú. Cieľom obnovy 
studní je vzbudiť u detí aj do-
spelých záujem o históriu vody 
a  ochranu vodných zdrojov, 
podporiť a rozvíjať neformálne 
vzdelávanie, zapojiť deti, mládež 
a dospelých do riešenia problé-
mov miestnej komunity.

Problém riešenia oddycho-
vej zóny a obnovy studne zau-
jal i žiakov výtvarného odboru, 
ktorí vytvorili vlastné výtvarné 
návrhy na realizáciu skrášlenia 
okolia svojej školy. 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa 
do projektu zapojili. 

Mgr. Soňa Dolníková, 
Školský úrad Stará Turá
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Benefičný koncert Nadácie ŽIVOT Stará Turá
Naša nadácia pôsobí v meste Stará Turá od roku 1996 ako nezisková mimovládna organizácia, 
ktorej hlavným poslaním je zvyšovať a zveľaďovať kvalitu života všetkých ľudí, no najmä mládeže 
v našom mestečku i blízkom okolí. Základným cieľom nadácie je podporovať rozvoj činností v oblasti 
kultúry, športu, školstva a životného prostredia, pomáhať chorým a ľuďom v núdzi. Nadácii nie sú 
cudzie ani humanitné akcie. Teda jednoducho možno povedať, že sa snaží svojou činnosťou pomáhať 
tam, kde je to najviac potrebné. Ciele, ktoré si nadácia vytýčila pri svojom vzniku, dokáže napĺňať 
len v úzkej spolupráci s mestom, podnikateľskými subjektmi a hlavne s aktívnou pomocou mnohých 
dobrovoľníkov, sympatizantov a priateľov.

Aj v  tomto roku Nadácia ŽIVOT pokračova-
la v „Programe malých komunitných grantov“. 
Takouto formou sa usiluje o rozvoj voľnočaso-
vých aktivít pre deti a mládež do 26 rokov. Všetci 
veľmi dobre vieme, že žiadnu akciu či aktivitu nie 
je možné pripraviť a zrealizovať bez finančných 
prostriedkov. A tu sme pri podstate veci, preto-
že práve vďaka štedrým prispievateľom mohla 
nadácia v roku 2015 rozdeliť 10 000 eur z dvoch 
percent podielových daní, 2 000 eur z dotácie od 
mesta Stará Turá a tým podporiť v dvoch kolách 
23 projektov. Vo veľkej miere pomáha rodinám 
finančným príspevkom na rehabilitácie detí s váž-
nym zdravotným postihnutím a pozostalým de-
ťom po tragickej smrti rodičov.

Dôstojným poďakovaním nadácii za jej celo-
ročnú prácu a hlavne pomoc je už tradičné zor-
ganizovanie benefičného programu v nedeľu 6. 
decembra , v ktorom vystúpili deti a mládež zo 
staroturianskej základnej umeleckej školy, mater-
skej školy, základnej školy a centra voľného času. 
Príjemné nedeľné popoludnie sa nieslo v duchu 

nadchádzajúcich vianočných sviatkov. Deti spie-
vali, tancovali a ponúkli divákom aj vianočné bás-
ničky a rozprávku o Mrázikovi.

Príjemnú povinnosť mala členka správnej 
rady Nadácie ŽIVOT, Bc. Věra Tepličková. Na 
pódium pozvala dve osobnosti, ktorým sa nadá-
cia rozhodla poďakovať a oceniť ich za ich prí-
nos pre mesto Stará Turá. Prvým oceneným bol 
Mgr. Slavomír Masár, ktorý dlhé roky pôsobil 
ako riaditeľ i pedagóg Základnej umeleckej ško-
ly v Starej Turej. Ocenenie získal za svoj prínos 
v oblasti vzdelávania a za nadštandardný prístup 
k práci s deťmi. Druhým oceneným bol pán Ján 
Mikláš, dlhoročný šéfredaktor Staroturianskeho 
spravodajcu, človek, ktorý podjavorinskej kultú-
re zasvätil celý svoj život. Ocenenie si zaslúžil za 
svoju dlhoročnú činnosť v podjavorinskej kul-
túre, za dlhoročnú prácu v rôznych záujmových 
združeniach, inštitúciách a za prácu v prospech 
mesta na rôznych pozíciách v štruktúrach mesta. 
Dlhé roky bol tiež riaditeľom Staroturianskeho 
jarmoku a predsedom ZPOZ. 

Za Nadáciu, ale aj za divákov by som sa rada 
poďakovala za réžiu programu a za výzdobu sály 
vedeniu a pedagógom Základnej umeleckej školy 
Stará Turá a všetkým, ktorí sa na programe podie-
ľali. Plná sála domu kultúry bola určite ocenením 
za prípravu tohto podujatia. 

Nadácia už tradične realizuje krásnu charita-
tívnu akciu „Urobme si štedrejšie Vianoce“, ktorú 
pripravuje v spolupráci s veriacimi z Evanjelickej 
cirkvi augsburského vyznania, Rímskokatolíckej 
cirkvi, Cirkvi bratskej a Materského centra Žabka.

Snahou je predovšetkým pomôcť vytvoriť 
krajšie a  radostnejšie Vianoce osamelým ľu-
ďom, ale i rodinám vo finančnej núdzi, ktorí žijú 
v Starej Turej. Mladí vinšovníci z cirkví priniesli 
okrem kolied a dobrej nálady i vianočnú kapust-
nicu, sladké domáce pečivo a ovocie. Veríme, že 
pre týchto ľudí má veľkú hodnotu nielen darček, 
ktorý dostali, ale aj vedomie, že nezostali zabud-
nutí a osamotení, že okolo nich žijú ľudia, ktorí 
ich chcú potešiť a odovzdať im kúsok lásky a ra-
dosti práve v čase Vianoc.

Práve preto mi dovoľte úprimne poďakovať 
všetkým, ktorí si uvedomujú zmysel nadácie 
a akoukoľvek sumou pomohli či už formou daru 
alebo odvedením svojich 2 % z daní.

Už sa stalo takmer tradíciou, že najvýznam-
nejšími prispievateľmi na konto našej Nadácie 
ŽIVOT sú spoločnosti Sensus Slovensko, a. s., 
spoločnosť Elster, s. r. o. a mesto Stará Turá. 

Ešte raz srdečne ďakujeme všetkým prispie-
vateľom, veľkým či malým. Bez Vašej pomoci by 
bola naša práca veľmi ťažká, ba priam nemožná. 

Ing. Iveta Petrovičová, správca nadácie

3. folklórno-tanečný 
večer v Hoteli Lipa
V piatok 20. novembra 2015 sa v skorých večerných hodinách stretli 
v Hoteli Lipa milovníci folklóru a lahodného moku tak typického pre našu 
oblasť, na už 3. folklórnom večere spojenom s koštovkou slivovice a iných 
destilátov.

Atmosféra večera bola od začiatku 
výborná. Po kalíšku slivovice na 
privítanie, po obdivovaní výzdoby 
hlavnej sály, ktorá bola tento rok 
pojatá veľmi ľudovo, nám celý ve-
čer spríjemňovala ako vždy skupi-
na ŠRAMEL z Turej Lúky a najmä 
vzácni hostia – súbor ŽENUŠKY 
z Ratíškovic na Morave, krásne fe-
šandy, ktoré prišli odeté v nádher-
ných krojoch typických pre svoju 
oblasť. Svojimi vtipnými piesňami 
a scénkami vyvolali úsmev na ne-
jednej tvári. Ďalším hosťom veče-
ra bol folklórny súbor KASANKA 
z Moravského Lieskového, členovia 
ktorého nás pobavili svojimi vystú-
peniami a  vynikajúco zahrali do 
spevu i do tanca.

Zábava bola naozaj výborná, 
koštovka náročná - bolo treba de-
gustovať niekoľko druhov destilá-
tov, čo si vyžaduje riadneho chlapa. 
Avšak prekvapením bolo, že na-
koniec vyhrala žena! Bolo taktiež 
nádherné pozorovať radosť na tvári 
tých, ktorí boli odmenení diplomom 
za výbornú kvalitu vzorky destilátu, 

ktorú odovzdali vopred skúseným 
degustátorom p. Ing. V. Bunčiakovi 
a p. R. Jurákovi na ohodnotenie.

Zahanbiť sa nedali ani kuchári 
v Hoteli Lipa, ktorí nám pripravili 
vskutku vynikajúcu večeru – pečené 
prasiatko, zabíjačkovú kašu, pečené 
klobásky a jaterničky, pečené brav-
čové mäsko, oškvarkovú nátierku 
a kapustnicu! Pána Dr. Bukovského 
by sme asi nepotešili! Ale veď to 
všetci dobre vieme, tam kde sa koš-
tuje, musí byť dobrá zájedka, aby 
nedošlo k zbytočným katastrofám!

Nádherným spestrením veče-
ra bolo, keď sa úplne spontánne 
spojili všetky vystupujúce súbory 
a účastníci do dvoch veľkých kruhov 
a spoločne si zaspievali a zatancova-
li. Bolo úžasné byť súčasťou toľkej 
radosti zo spevu a krásy z tanca!

Veľmi príjemným prekvapením 
večera boli osemdesiatnici manže-
lia Lednickí /inak rodičia Julky 
Bublavej/ oblečení v  nádherných 
krojoch z Pobedima, dediny, v kto-
rej celý život žijú. Aj keď im nohy 
už tak neslúžia ako za mlada, aj tak 

si spolu zakrepčili. Pre krásu, nád-
herný súlad, lásku a oddanosť, ktoré 
im aj po toľkých spoločných rokoch 
priam sálali z očí, si vyslúžili pozor-
nosť každého účastníka. Od vedenia 
Hotela Lipa dostali ako pozornosť 
knižnú publikáciu.

Folklórny večer 
veľmi rýchlo ube-
hol, tak ako to pri 
dobrej zábave býva. 
Ďakujeme našim 
milým Ženuškám, 
Kasanke, Šramelákom, 
Lipákom, p. Bunčia-
kovi a Jurákovi, p. Jitke 
Durcovej, za zapožiča-
nie krojov a  p. Elene 
Lukáčovej za výstavku 
výšiviek a čipiek. A my 
účastníci si poďakujme 

za to, že sme si našli čas a prišli na 
toto veľmi vydarené podujatie v kul-
tivovanom prostredí. Veríme, že sa 
bude konať aj o rok a že v krojoch 
nás bude ešte viac ako tentoraz. Už 
teraz sa tešíme!

Účastníci folklórneho večera
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Zo života Denného centra (Klubu Dôchodcov)
Klub dôchodcov prešiel od januára tohto roka niektorými zmenami. V súlade so zákonom o sociál-
nych službách č. 448/2008 nesie klub názov „Denné centrum“. V súvislosti s touto zmenou vstúpil 
do platnosti nový Štatút Denného centra a jeho Prevádzkový poriadok.

Denné centrum zostalo i naďalej v objekte býva-
lých detských jaslí na Ul. M. R. Štefánika a je na-
ďalej určené pre záujmovú a oddychovú činnosť 
občanov v dôchodkovom veku. 

Činnosť v klube je rozmanitá a riadi sa svojím 
plánom činnosti na kalendárny rok. Jeho členo-
via sa v tomto zariadení stretávajú každý utorok 
a v zimnom období i v nedeľu, kde v družných 
debatách, hrách, stretnutiach s pozvanými hos-
ťami, ale i v speve, prežívajú svoj voľný čas a utu-
žujú vzájomne vzťahy. Mimo klubu navštevujú 
kultúrne, spoločenské a rôzne zábavné podujatia. 
I v tomto roku navštívili členovia klubu niektoré 
akcie organizované Domom kultúry. Boli sa okú-
pať v termálnych kúpaliskách, strávili spoločný 
pobyt na Orave v Zuberci a zúčastnili sa viackrát 
opekačky v prírode. Za toto všetko vďačia mestu 
Stará Turá, ktoré hlavne prostredníctvom finanč-
ných prostriedkov umožňuje absolvovať väčšinu 
z týchto podujatí. Členovia nechýbali ani na spo-
mienkových oslavách SNP v Nárcí, oslobodenia 

nášho mesta a pri stavaní mája. V októbri, mesia-
ci úcty k starším nás nikdy nezabudnú navštíviť 
a popriať zdravie pracovníci mestského úradu, 
hlavne sociálneho oddelenia a pani riaditeľka 
Centra voľného času. V  novembri privítame 
medzi nami Mikuláša a na rozlúčku s rokom, 
v decembri, si posedíme pri vianočnej kapustnici.

Dvakrát do roka sa stretávame v družnej zá-
bave na posedení pri hudbe a tanci s priateľmi, 
dôchodcami z Kunovíc. 

27.11.2015 sa dožil náš priateľ M. Zeman 
krásneho životného jubilea 90 rokov svojho života 
a zároveň oslávil svoje meniny. Členovia klubu 
i oslávenec boli zhodou okolností v ten deň na 
vystúpení súboru Moravanka v Kultúrnom dome, 
kde mu účinkujúci v svojom mene a v mene čle-
nov klubu zablahoželali, zahrali a zaspievali pek-
nú pieseň.

Veľmi dôležitým predpokladom pre príjemné 
stretnutia v klube sú jeho priestory a vybavenie. 
V tomto roku bola z prostriedkov mesta opravená 

strecha klubu, vymaľované vnútorné priestory 
a priestor toaliet bol prestavaný na bezbariéro-
vý vstup. K Vianociam sa ešte prerába podlaha 
v zasadačke klubu.

Sme si vedomí, že toto všetko stojí nemalé fi-
nančné prostriedky a veľa úsilia vedenia a pracov-
níkov mesta Stará Turá. Touto cestou sa chceme 
veľmi poďakovať všetkým týmto ľuďom, ich ocho-
te a pochopeniu pri napĺňaní našich potrieb a sme 
vďační, že v starobe na nás naše mesto nezabúda.

Keďže sa blížia Vianoce, sviatky pokoja, pra-
jem všetkým dobrým ľuďom zdravie, šťastie a po-
hodu. predsedníčka klubu J. Halabrínová

Skvelý úspech žiakov 
ZŠ na Technickej 
olympiáde
Po úspešnom absolvovaní školského kola sa žiaci 2. stup-
ňa Základnej školy na Hurbanovej ulici v Starej Turej 
zúčastnili Okresného kola Technickej olympiády, 
ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR. Okresné kolo sa uskutočnilo 
2. 12. 2015 na SPŠ Bzinská v Novom Meste nad Váhom. 

Súťažilo sa v 2 kategóriách: kategória A (žiaci 8. – 9. roč-
níka) - súťaž dvojíc a kategória B (žiaci 5. – 7. ročníka) 
– súťaž jednotlivcov. Žiaci po absolvovaní vedomostného 
testu z obsahu učiva predmetu technika išli riešiť prak-
tickú časť, v ktorej mali skonštruovať svietnik (kategória 
A) a uholník (kategória B) z dreva podľa technického 
výkresu. 

V  kategórii A  súťažili žiaci Martin Mikuš z 9.  C 
a Radoslav Štefanech z 9. B, ktorí získali krásne 3. miesto. 

V kategórii B súťažil Patrik Klimáček zo 7. B, kto-
rý porazil všetkých svojich súperov a zvíťazil vo svojej 
kategórii. Svojím víťazstvom si zabezpečil postup do 
Krajského kola Technickej olympiády, ktorá sa usku-
toční vo februári 2016.

Žiakom zo srdca gratulujeme a sme hrdí, že reprezen-
tujú našu školu. Patrikovi budeme držať palce vo februári.

Mgr. Eva Fajnorová, učiteľka ZŠ Stará Turá

Stará Turá pracuje pre Tranoscius
Vážení čitatelia dovoľte, aby som Vás poin-
formoval o nevšedných aktivitách niektorých 
našich spoluobčanov. Sú natoľko dôstojné, že 
im patrí pozornosť občianstva Starej Turej. 

Tranoscius je názov, ktorý si prevzalo 
toto vydavateľstvo z latinizovanej podoby 
priezviska teológa a  evanjelického kňa-
za pôsobiaceho v  Lipt. Mikuláši, Juraja 
Tranovského. Bolo založené 28. apríla 1898 
s cieľom vydávať a podporovať vydávanie 
náboženskej a inej literatúry v slovenskej 
reči, čo bola odpoveď na vtedajší národ-
nostný tlak v Rakúsko-Uhorskej monarchii. 
V roku 1953 bola jeho činnosť zastavená. 
Tento stav trval až do roku 1991, kedy 
došlo k obnoveniu jeho činnosti. Dnes je 
Tranoscius oficiálnym vydavateľstvom 
Evanjelickej cirkvi augsburského vyzna-
nia na Slovensku a jeho riaditeľom je Mgr. 
Ľubomír Turčan. 

Zuzana Kuglerová (1955), sloven-
ská spisovateľka a  novinárka v  r. 1987 – 
1991 pracovala ako knihovníčka v Starej 
Turej, v  tomto období, za primátorstva 
Ing. Vladimíra Kubicu, tu ešte pod me-
nom Zuzana Kozičová 
o. i. spoluzakladala s Ing. 
Gustávom Rumánkom 
miestny mesačník 
Staroturiansky spravo-
dajca, ktorý vychádza 
dodnes. V našom meste 
predovšetkým úspešne 
odštartovala a odredigo-
vala vydávanie detského 
časopisu Dúha, cielené-
ho pre kategóriu detí do 
12 rokov. Od r. 1998 vy-
chádza už vo vydavateľ-
stve Tranoscius. Zuzana 
Kuglerová žije a  tvorí 
v Žiline.

Našich čitateľov iste bude zaujímať, že 
naša občianka, Mgr. Iveta Topolčanyová, 
rod. Nemcová (1975), pôvodne vyštudo-
vaná zdravotná sestra v Trenčíne neskôr 
vyštudovala Evanjelickú bohosloveckú fa-
kultu Univerzity Komenského v Bratislave. 
V  súčasnosti je vedúcou redaktorkou 
Dúhy v kolektíve pätnástich prispievate-
ľov. Jej manžel Roman Topolčany (1962), 
absolvent Strednej umeleckopriemyselnej 
školy v Bratislave jej robí výtvarnú stránku 
a za desiatky rokov pôsobí ako výtvarník 
v Chirane (od. r.1984), kde nadviazal na 
prácu svojho predchodcu Josefa Havlíka 
(1937 – 1990). Prezradím, že Roman 
umelecké vlohy zdedil po svojom otcovi 
Štefanovi, rodákovi z Nového Mesta nad 
Váhom, ktorý neukončil žiaľ, vysokoškolské 
umelecké vzdelanie. Bol som osobne sved-
kom jeho bezkonkurenčných študentských 
kresieb, hlavne koní v pohybe. V kolektíve 
tvorcov časopisu Dúha zo Starej Turej ešte 
pracuje Ing. Martin Medňanský ako foto-
graf a grafik a Mgr. Pavol Trúsik.

Manželia Topolčanyovci za prácu vo 
vydavateľstve Tranoscius 
pri príprave a  vzniku 
učebníc na výučbu ná-
boženstva získali v r. 2014 
cenu Ľudovíta Šenšela. 
Popri mesačníku Dúha 
začali nedávno vydávať 
ďalšie periodikum pre 
deti, Poznajko, ktorý by 
mal byť ich sprievodcom 
biblickými históriami.

Za dobré prezen-
tovanie nášho mes-
ta patrí manželom 
Topolčanyovcom naše 
poďakovanie!

Gustáv RumánekZľava: Mikuš Martin, Klimáček Patrik, Štefanech Radoslav
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Poďakovanie a ocenenia 
výtvarníkom ZUŠ od 
pražského kardinála
Je to už 22 rokov, čo žiaci výtvarného odboru ZUŠ v Starej Turej aktívne 
podporujú svojimi výtvarnými prácami humanitárnu organizáciu „Na 
vlastných nohách - stonožku“, ktorej zakladateľkou je Češka žijúca v Nór-
sku - p. Běla Gran Jensen. Za tie dlhé roky spolupráce kreslili vianočné 
pozdravy a ilustrácie do kalendárov pre viaceré významné svetové firmy, 
ich práce boli uverejnené knihách, vystavované v Štrasburgu, Parlamen-
te ČR, Strahovskom kláštore či Kláštore sv. Anežky v Prahe. Zapájali sa 
do medzinárodných súťaží organizovaných hnutím, z ktorých si odnášali 
popredné ocenenia. 

V  piatok 4.12.2015 sa zaplni-
la Katedrála sv. Víta, Václava 
a Vojtecha v Prahe „stonožkovými“ 
deťmi, ich pedagógmi a  vojakmi 
AČR, prostredníctvom ktorých sa 
humanitárna pomoc dostáva k de-
ťom do vojnou postihnutých oblastí. 
Nechýbali ani žiaci výtvarného od-
boru ZUŠ v Starej Turej spolu s Mgr. 
Miroslavou Lacovou a Mgr. Oľgou 
Medňanskou. Prijali pozvanie na 
slávnostnú omšu „pre Stonožku“, 
ktorú celebroval J. Em. Dominik 
kardinál Duka OP, ktorý im týmto 
spôsobom chcel poďakovať za ich 
dobrovoľnú prácu, ktorou uľahčujú 
život tým, ktorí to najviac potrebu-
jú. Omše sa zúčastnili i významní 

hostia – podpredseda Senátu 
Parlamentu ČR MUDr. P. Sobotka, 
náčelník GŠ AČR generálporučík J. 
Bečvář a ďalší. Veľkolepým priesto-
rom katedrály zazneli piesne mno-
hopočetného zboru. Ako sólista 
vystúpil uznávaný svetoznámy čes-
ký operný spevák - basbarytonista 
a barytonista Adam Plachetka, só-
lista Viedenskej štátnej opery, ktorý 
v  minulosti tiež pôsobil v  radách 
stonožkových detí a  sopranistka 
Marie Fajtová, sólistka Národného 
divadla v Prahe. Slávnostnú omšu 
v priamom prenose vysielala tele-
vízia NOE.

Po skončení ďakovnej omše si 
prevzala Mgr. Miroslava Lacová, 

v  reprezentačných priestoroch 
Arcibiskupského paláca, z rúk J. E. 
Dominika kardinála Duka OP 12 
ocenení, ktoré získali žiaci výtvarné-
ho odboru v medzinárodnej súťaži 
na tému „Karol IV“. Po oceňovaní sa 
uskutočnila vernisáž víťazných prác 
v Kláštore sv. Anežky. 

Srdečne blahoželáme za získanie 
významných ocenení:

Petre Gadušovej, Tereze 
Vandlíkovej, Patrikovi Truhlíkovi, 
Alexandrovi Biesovi, Dobroslave 
Pribišovej, Vladimíre Vávrovej, 
Kristíne Knapovej a získanie čest-
ných uznaní – Zuzane Naďovej, 
Karolíne Benianovej, Kristíne 
Hrubej, Alici Hrinovej a Marianne 
Osuskej.

ZUŠ Stará Turá

Významné ocenenie pre hudobný 
odbor ZUŠ v Starej Turej
Prišiel november a s ním aj opäť čas na už 
starú známu súťaž „Čarovná flauta“. Pre tých, 
ktorí by náhodou nevedeli, je to prestíž-
na celoslovenská súťaž žiakov Základných 
umeleckých škôl v  hre na drevené dy-
chové nástroje, ktorej vyhlasovateľom je 

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 
a organizátorom ZUŠ v Nižnej. V dňoch 18. 
- ¬20. novembra 2015 sa odohral už 14. roč-
ník tejto súťaže. Účasť študentov bola opäť 
hojná. Mohli súťažiť v dvoch odboroch, a to 
v hre na zobcovej flaute a v hre na drevených 
dychových nástrojoch. V oboch odboroch 
bolo 6 kategórií. V porote sedeli pedagógo-
via dychového odboru konzervatórií a ZUŠ.

Našu ZUŠ v  Starej Turej zastupoval 
a  reprezentoval v  odbore hra na dreve-
ných dychových nástrojoch v 5A kategórii 
úspešný študent, Dominik Sedlák, z triedy 
pána učiteľa Mareka Lacka. Mladý talent si 
opäť obhájil svoje schopnosti a získal druhé 
miesto. Musím podotknúť, že prvé miesto 
udelené nebolo a študent súťažil s ďalšími 
dvanástimi rovesníkmi. Dominik nie je na 
tejto súťaži nováčikom, v posledných dvoch 
ročníkoch získal prvé a tretie miesto. Svoj 
nesporný talent mieni ďalej rozvíjať aj na 
konzervatóriu, na ktoré sa momentálne 
pripravuje pod vedením svojho pedagóga. 
Sme hrdí, že aj na našej ZUŠ sa zrodil taký 
výnimočný talent. Dominikovi prajeme 
veľa úspechov v jeho ďalšom profesionál-
nom živote.

Poďakovanie patrí aj Mgr. Andrei 
Borovskej za jej korepetíciu na súťaži a tiež 
za trpezlivosť pri príprave študenta. Na 
stránke www.zusnizna.sk môžete vzhliad-
nuť videá zo súťaže.

Marek Lacko, ZUŠ Stará Turá

V Starej Turej bol Mikuláš 
štedrý k členom SZTP
V pondelok 30.11.2015 sa členovia ZO SZTP v Starej Tu-
rej opäť stretli na pravidelnom Mikulášskom posedení 
spojeným s členskou schôdzou.

Dlhoročná obetavá predsedníčka ZO SZTP Mária 
Hroncová na ňom privítala predsedníčku Okresného cen-
tra SZTP z Nového Mesta nad Váhom Janku Kubánovú, 
podpredsedníčku Anku Bartošovú, vedúcu sociálneho 
oddelenia MsÚ v Starej Turej Mgr. Ivonu Barbušinovú, 
riaditeľa firmy SEVOTECH, s. r. o, Stará Turá, Ing. Jána 
Hodermarského a všetkých členov. Všetci hostia sa k prí-
tomným i prihovorili.

Janka Kubánová a Anka Bartošová odovzdali Márie 
Hroncovej, pri príležitosti jubilea (70 – tky) od Slovenského 
zväzu telesne postihnutých (SZTP) v Bratislave, pri príle-
žitosti 25- teho výročia založenia zväzu ocenenie, za dlho-
ročnú aktívnu prácu v prospech telesne postihnutých. Za 
ZO SZTP jej zablahoželala pokladníčka Emília Strážovská 
a členovia jej k jubileu zatlieskali.

Po dobrom obede sa mali prítomní o čom porozprá-
vať, pospomínať a každý si odniesol domov i darček. Čo 
najviac členovia SZTP potrebujú nielen na Starej Turej, 
je hlavne zdravie.

Poďakovanie za príjemné posedenie patrí hlavne 
Márii Hroncovej, sponzorovi – firme SEVOTECH s. r. 
o. (Ing. Jánovi Hodermarskému) a všetkým ostatným, 
ktorí sa na ňom podieľali. Taktiež i speváckemu súboru 
Orchidea (spieva v ňom i dcéra Márie Hroncovej, Hana 
Madrová) z Dolného Lopašova, ktorí svojimi krásnymi 
piesňami navodili prítomným peknú atmosféru a blížiace 
sa vianočné sviatky. Všetci prítomní odchádzali domov 
s dobrým pocitom, tešiac sa na stretnutie o rok.

Viliam Solovič
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Tancom k víťazstvám 
FREE-ZEE DANCE!
Dve novembrové soboty 14. a 28. patrili opäť tancu. Zúčastnili sme 
sa celoslovenských tanečných súťaží – 14.11. v Gbeloch a 28.11. 
v Žiline. Poctivo sme sa na tieto súťaže pripravovali. Túžba podať 
super výkony a počuť pri vyhlasovaní výsledkov „FREE-ZEE DANCE“ 
bola veľká. V Gbeloch na tanečnej súťaži „Beat Fórum 2015“ sme 
si vytancovali 1. miesto v kategórií Deti II. s open choreografiou 
„Noc v múzeu“. Najstarší FREE-ZEE tanečníci získali za hip – hopovú 
choreografiu „BUMP! “ taktiež 1. miesto. Naše najmladšie zastúpe-
nie detí na súťaži so show choreografiou „Leví kráľ “porota ocenila 
na 3. miesto. A tak sa podarilo z troch prihlásených choreografií 
odniesť si domov tri ceny.

 Po víkendovej pauze nás čakala spomínaná 
Žilina a tanečná súťaž „MOVE ON 2015“. 
Tejto súťaže sme sa zúčastnili prvýkrát. I keď 
sme nevedeli čo nás čaká, veľmi sme sa tešili. 
No Žilina nesklamala! Zastúpenie tanečných 
skupín bolo naozaj pestré. Zúčastnili sa ta-
nečníci nielen zo Slovenska, ale aj z Českej 
republiky. A ich úroveň? Tak tá bola naozaj 
vysoká. Mnohopočetná konkurencia bola 
pre nás veľkou motiváciou. Ako prví zatan-
covali z našich detí Deti I. so show choreo-
grafiou „Leví kráľ“. Z 15-tich prihlásených 
skupín sa nám nepodarilo postúpiť do finále. 
No deťom patrí aj tak veľká pochvala a gra-
tulácia i za to, že tancovali v oslabení kvôli 
chorobám žiačok, v počte osem z desiatich. 

Po deťoch I. sa predstavila druhá kategória 
detí Deti II. Naši tanečníci s krásne zatan-
covanou choreografiou „Noc v múzeu“ zís-
kali úžasné 2. miesto. Na prvom mieste sa 
umiestnili susedia z Čiech - čo nás potešilo, 
lebo spomedzi slovenských tanečníkov sme 
boli opäť prví. Detské tanečné trio v kategó-
rií Deti II. s názvom „Dance Family“ v zlo-
žení tanečníkov Alexandra Sofia Kovácsová, 
Victoria Michalcová a Alex Kadlecaj porota 
ohodnotila na 2. miesto, a tak sme sa mohli 
tešiť zo strieborných medailí. Juniorské trio 
„ Come back“ skončilo na 4. mieste síce bez 
medailí, ale bol to výborný tanečný výkon. 

Na záver náročného dňa tancovali naši 
juniori v kategórii Hip–Hop. V sále bolo opäť 

počuť FREE-ZEE DANCE zo Starej Turej. 
Choreografia BUMP! po sčítaní bodov ob-
sadila 3. miesto. Šťastní, spokojní s vytanco-
vanými trofejami sme z javiska začuli: Porota 
by chcela udeliť Cenu poroty a to cenu za 
dynamiku! Cena putuje pre FREE-ZEE 
DANCE a choreografiu BUMP! Naše emó-
cie sa v tom okamihu zdvojnásobili a FREE-
ZEE–juniori si utekali po ďalší pohár. Tešíme 
sa, že sa nám aj Žilina takto vydarila. Prvý 
polrok školského roka 2015/2016 hodnotíme 
ako mimoriadne úspešný a tešíme sa, čo nás 
čaká v tom druhom - ďalšie výzvy, skúsenos-
ti a pretancované dni.

Katarína Rzavská, ZUŠ Stará Turá

Úspechy SOŠ Stará Turá na výstave STREDOŠKOLÁK – HRDINA REMESLA 
12. a 13. novembra 2015 v Trenčíne

Žiaci Strednej odbornej školy v Starej Turej sa pravidelne zúčast-
ňujú rôznych súťaží, prezentácií a výstav, kde nielen často získajú 
významné ocenenia, ale naučia sa aj prezentovať svoju prácu a ve-
domosti. Nakoľko tieto „mäkké zručnosti“ absolventom škôl podľa 
zamestnávateľov často veľmi chýbajú, je to pre nich zaujímavá 
„škola života“.

Aj v  tomto školskom roku už 
absolvovali niekoľko takýchto 
akcií. Prvá bola aktívna účasť 

na Dni otvorených dverí v spo-
ločnosti ABB v Bratislave, ďalej 
prezentácia na elektrotechnickej 
výstave ELOSYS Trenčín, Burzy 
stredných škôl v Novom Meste 
nad Váhom, Myjave a  Senici 
a  zatiaľ na poslednej prezen-
tácii – 17. ročníku výstavy 
STREDOŠKOLÁK – HRDINA 
REMESLA, ktorá sa konala 
v dňoch 12. a 13. novembra 2015 
na výstavisku TMM v Trenčíne. 
Táto výstava už dlhé roky spája 
kľúčových hráčov na poli vzde-
lávania a  trhu práce. Stovkám 
žiakov základných škôl 17. roč-
ník výstavy STREDOŠKOLÁK 
– HRDINA REMESLA predsta-
vil portfólio viac ako tridsiatky 

stredných škôl z kraja. Svoj stá-
nok s najmodernejšími techno-
lógiami využívanými pri výučbe 
predstavili aj študenti SOŠ Stará 
Turá. Žiakom základných škôl, 
ale aj ich učiteľom a  rodičom, 
ďalším návštevníkom (hlavne 
z firiem), ako aj predsedovi TKS 
Ing. Jaroslavovi Baškovi a pred-
staviteľom odboru školstva 
a kultúry TSK ukázali vystave-
né učebné pomôcky, na ktorých 
vývoji a výrobe, alebo uvedení 
do výučby sa sami podieľali. 
Medzi najzaujímavejšie patrili 
modely inteligentnej elektroin-
štalácie, fotovoltický zdroj a de-
monštračné zariadenie riadené 
modernými PLC systémami, po-
čítačom riadená meteostanica, 
robot ABB píšuci rôzne nápisy 
na tabuľu, ale aj malé modely 
robotov, pomocou ktorých si 
návštevníci mohli „loviť“ cuk-
ríky, termovíznu kameru a veľa 
ďalších zaujímavých „hračiek“. 

Okrem toho žiaci školy z od-
boru grafik digitálnych médií za-
bezpečili aj filmovanie podujatia 
a prenos obrazu na veľkoplošné 
obrazovky v  areáli výstaviska, 
ako aj výrobu dokumentárneho 
DVD z výstavy a sprievodného 
programu.

Súčasťou slávnostného otvo-
renia výstavy bolo tiež odovzda-
nie ocenení žiakom a školám za 
významné úspechy na výstave 
alebo počas minulého školského 
roka. Žiak odboru grafik digitál-
nych médií Slavko Kulik získal 
tablet a pohár za návrh víťazné-
ho loga tejto výstavy, SOŠ Stará 
Turá získala pohár predsedu 
TSK a diplom za druhé miesto 
v  súťaži o  najúspešnejšiu od-
bornú školu v kraji (v dvanásť 
ročnej histórii tejto súťaže škola 
už získala prvé miesto šesťkrát, 
druhé miesto trikrát a  tretie 
miesto tiež trikrát).

SOŠ Stará Turá
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Wushu exhibícia v Trenčíne
Dňa 5. decembra 2015 sme sa zúčast-
nili piateho ročníka Športfestivalu 
v našom krajskom meste Trenčíne. 
Ide o  športové podujatie prezen-
tujúce menej známe neolympijské 
športy, podporované Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a  športu 
SR, organizované s pomocou mes-
ta Trenčín, ktoré každoročne láka 
množstvo divákov, fanúšikov športu 
a športovcov samotných. Na výsta-
visku sa prezentovali známe aj me-
nej známe športy z celého Slovenska. 
Tento rok to bolo dokopy 32 rôz-
nych športov reprezentovaných až 
500 účinkujúcimi športov-
cami, ktorí predviedli malú 
ukážku zo svojej práce alebo 
zastupovali svoj odbor v pre-
zentačnom stánku. Wu Shu 
reprezentovalo celkovo päť 
klubov – z Bratislavy, Trnavy, 
Banskej Bystrice a Starej Turej. 
V dvoch po sebe nasledujúcich 
blokoch každá škola predvied-
la, čo dokáže pravý bojovník 
kung fu. Okrem taiji a klasic-
kých zostáv vonkajších štý-
lov mohli diváci teda vidieť aj 
duilany (nacvičené zápasy), 

ukážky aplikácii jednotlivých po-
hybov či sebaobranu. Náš klub sa 
predviedol tiež. Vyrazili sme síce 
v zostave len šiestich cvičencov, no 
to nám nezabránilo v podaní krás-
neho výkonu. Po náročnom dni sme 
sa vrátili s peknými spomienkami. 
Ďakujeme samozrejme rodičom za 
podporu a divákom, že prejavili zá-
ujem a pozreli si, čo sme si pre nich 
pripravili. Dúfame teda, že sa nie-
ktorí čoskoro do našich radov tiež 
pripoja. Tešíme sa na ďalšie akcie.

Autor: Wushu centrum Stará Turá

Majstrovstvá okresu 
Nové Mesto nad Váhom 
v športovej streľbe žiakov
Dňa 27.11.2015 sa v telocvični v ZŠ Stará Turá konala 
strelecká postupová súťaž žiakov. Za účasti dobrých strel-
cov zo ZŠ Podolie a ZŠ Čachtice súťažili v jednotlivcoch 
i v družstvách mladší i starší chlapci a dievčatá v počte 22 
žiakov. V družstvách na Krajské majstrovstvá postupujú 
žiaci z Podolia. Naši strelci - Truhlík Dominik a Klimáček 
Valér postúpili ako jednotlivci. Krajské majstrovstvá budú 
v Prievidzi vo februári 2016.

Veľmi dobre si počínala i  naša najmladšia žiačka 
Augustínova Eva, ktorá zároveň odprezentovala naše foto-
pušky.Víťazi obdržali poháre, medaile a diplomy. Preteky 
rozhodoval Milata Peter A a PHK Ing. Recký Emil.

Podujatie finančne podporilo mesto Stará Turá, 
Nadácia Život a ZŠ Stará Turá. Peter Milata

12. ročník Mikulášskeho volejbalového turnaja
12. 12. 2015 o 12.00 hodine bol otvorený 12. ročník Mikulášskeho 
volejbalového turnaja zmiešaných družstiev – 2 ženy a 4 muži.

V toto daždivé, sychravé počasie 
sa priaznivci volejbalu zišli v te-
locvični ZŠ Hurbanova Stará 
Turá. Lákala ich dobrá spoloč-
nosť, dobrá atmosféra a výbor-
ný volejbal. Turnaj otvorila Mgr. 
Elena Čierniková, privítala prí-
tomných, zaželala im príjemný 
deň a  zároveň ich pozvala na 
vianočný jarmok na námes-
tí v  našom meste. Prítomní si 
minútou ticha uctili pamiatku 
volejbalistu a  rozhodcu Janka 
Charváta, ktorý nečakane odišiel 
do volejbalového neba. Chýbal 
nám jeho humor a spravodlivé 
rozhodovanie.

Volejbal mal klasicky veľmi 
dobrú úroveň. Bol plný zvratov, 
prekvapení, krásnych smečov.

Družstvá, ktoré nakoniec ne-
skončili na pohárových miestach 
a  nemohli sa tešiť z  víťazstva, 
boli spokojní, že si dobre zahra-
li volejbal, postretali známych, 
navštívili vianočný jarmok.

My, organizátori sme sa teši-
li, že sme vytvorili všetko potreb-
né, aby sa účastníci u nás v Starej 
Turej cítili príjemne a boli spo-
kojní. Nechýbala kapustnica, ko-
láčiky, štrúdľa a ďalšie sladkosti, 
ktoré priniesli pozvaní účastníci. 
Bolo nám fakt výborne a v ten-
to predvianočný uponáhľaný čas 
sme boli radi, že sme sa postre-
tali a  zašportovali. Lúčili sme 

sa s  prianím krásnych Vianoc 
a s plánmi na ďalšie turnaje.

Poradie družstiev:
1.  Erikovci – Nové Mesto 

nad Váhom
2. Kopaničiari – Uherský Brod
3.  ZŠ Tematínska Nové Mesto 

nad Váhom
4. ZŠ Stará Turá
5. ZŠ Podolie

Na záver poďakovanie všet-
kým účastníkom za príjemnú 

atmosféru, ktorú sa nám poda-
rilo spoločne vytvoriť. Michalovi 
a  Lukášovi Čiernikovcom za 
pekné fotky a diplomy. Jozefovi 
Čiernikovi za sponzorstvo 
a  vedeniu ZŠ Stará Turá, že 
nám umožnili tento turnaj 
uskutočniť.

Starú Turú reprezentova-
li Peťo Patyla, Milan Hučko, 
Richard Potfaj, Tomáš Hlísta, 
Juraj Valach, Ivanka Rebrová 
a Elena Čierniková. 

Elena Čierniková
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Daniela Magálová koncertovala 
s Moravankou vo svojom rodnom meste
V piatok 27.11.2015 mala Vianočný koncert 
v Dome kultúry Javorina na Starej Turej, stáli-
ca českej dychovky, populárna MORAVANKA 
Jána Slabáka, ktorý je v nej kapelníkom, hral 

na trubke i  spieval. Okrem neho spievala 
a koncert vynikajúco moderovala jeho man-
želka Ivana Slabáková, spieval Břetislav Osička 
a spievala i rodáčka zo Starej Turej Daniela 

Magálová. Vynikajúci koncert 
trval dva a pol hodiny. Zazneli 
na ňom nielen vianočné piesne, 
ale i piesne všetkých žánrov z ich 
bohatého repertoáru. Prítomní 
nešetrili potleskom. Keď po-
čas koncertu Ivana Slabáková 
oznámila, že dnes má meniny 
a zároveň sa dožil jubilea (90 – 
tky) Milan Zeman (podpredse-
da Klubu dôchodcov mesta Stará 
Turá), veľký potlesk sálou zaznel 
i pre neho. Moravanka zanechala 
opäť v Starej Turej veľmi dobrý 
dojem a všetkých prítomných po-
tešilo i to, že s Moravankou šíri 
a rozdáva radosť nielen doma, ale 
i v zahraničí Daniela Magálová.

Text a foto: Viliam Solovič

Memoriál Prof. 
Dušana Drienskeho
V  stredu 18. novembra 2015 sa 
v  Dubnickom technologickom in-
štitúte v  Dubnici nad Váhom žiaci 
SOŠ Stará Turá zúčastnili Memoriálu 
Prof. Dušana Drienskeho, ktorý sa 
konal pod hlavičkou Informačnej 
spoločnosti pre výchovu a vzdeláva-
nie, člena Zväzu slovenských vedec-
kotechnických spoločností. Memoriál 
bol spomienkovou slávnosťou a  se-
minárom o  živote a  diele prof. Ing. 
Dušana Drienskeho, CSc, ktorý bol 
zakladateľom inžinierskej pedagogi-
ky v Československu a pripravil mno-
ho inžinierov, technikov na učiteľské 
povolanie. 

Na tomto fóre bola udelená Cena 
Dušana Drienskeho aj Štefanovi 
Schindlerovi, žiakovi našej školy. 
Aj keď je ešte len „druhák“ odboru 
Informačné a sieťové technológie, jeho 
vedomosti, práca a úspechy v technic-
kých oblastiach a súťažiach sú nielen 
výbornou reklamou školy a jeho sa-
motného, ale hlavne ocenenie a po-
vzbudenie do ďalšej tvorivej práce.

SOŠ Stará Turá

Na VČS MFK Stará Turá sa i oceňovalo
V piatok 11.12.2015 sa uskutočnila Výroč-
ná členská schôdza Mestského futbalového 
klubu (MFK) Stará Turá, v zasadačke MsÚ, 
za prítomnosti primátorky mesta Ing. Anny 
Halinárovej a jej zástupkyne, ktorá je zároveň 
i predsedníčkou komisie MsZ pre školstvo, 
kultúru, mládež a šport Bc. Zuzany Zigovej. 
Na uvedenej VČS sa i oceňovalo.

Ocenení boli: 90 ročný Milan Zeman, 85 roč-
ný František Truhlík, 84 ročný Martin Bača 
a 79 ročný Milan Kusenda.

Mesto Stará Turá im udelilo Ďakovný list, 
v ktorom im vyjadruje poďakovanie za ich 
dlhoročnú činnosť v Mestskom futbalovom 
klube Stará Turá, pri ktorej dôstojne repre-
zentovali naše mesto a boli vzorom pre ďalšie 
generácie futbalistov. Ocenenie i s darčekom 
im odovzdala Ing. Anna Halinárová a  Bc. 
Zuzana Zigová.

VV MFK Stará Turá im udelil Pamätnú 
plaketu, za dlhoročnú činnosť v  prospech 
futbalového klubu. Ocenenie im odovzdal 
Mgr. Miroslav Krč, ktorý je poverená osoba 

riadením MFK a  riaditeľ firmy 
SEVOTECH Stará Turá, Ing. Ján 
Hodermarský, ktorý zabezpečil 
ochotne zhotovenie plakiet.

Ocenení boli dojatí, nečaka-
li, že si ich po mnohých rokoch 
niekto všimne. Vrátili sa i do spo-
mienok, keď pracovali ako funk-
cionári. Bez pochopenia svojich 
blízkych by však neboli pri futba-
le niekoľko desaťročí, takže tieto 
ocenenia sú aj ich zásluhou.

Text a foto: Viliam Solovič
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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

Cez prestávku Damiela Magálová (1. sprava) a Břetislav Osička 
(4. sprava), zablahoželali osobne k jubileu i meninám Milanovi Zemanovi 
(2. sprava), za prítomnosti predsedníčky Klubu dôchodcov mesta Stará 
Turá Jarmily Halabrínovej (3. sprava).

Zľava: Ing. Ján Hodermarský, Mgr. Miroslav Krč, 
Martin Bača, Ing. Anna Halinárová, Milan Zeman, 
Bc. Zuzana Zigová, Milan Kusenda, František Truhlík. 


