ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie MsZ pre mládež a šport zo dňa 15. februára 2012
Prítomní: MUDr. Lýdia Michalcová, Ing. Miroslav Nerád, Ing. Ján Hodermarský, Eva
Krapková, Věra Tepličková, Ján Hochel, Mgr. Ivan Klimáček, Mgr. Lívia Boorová
Hostia: Ing. Július Eisele, Ing. arch. Katarína Robeková
Ospravedlnení: Zuzana Durcová, Stanislav Slamka
P r o g r a m:
1. Otvorenie
2. Bežkárske trasy, cyklotrasy, korčuliarsky chodník a náučný chodník - informácia
3. Multifunkčné ihrisko v medzi bytovom priestore na Ul. SNP 263 a 264 a príprava
projektu ihriska v miestnej časti Topolecká
4. Žiadosti športových klubov o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta
5. Rôzne
6. Záver
K priebehu rokovania:
1. Otvorenie
Zasadnutie otvorila predsedníčka komisie MUDr. Lýdia Michalcová o 16.30 hod.
Privítala prítomných a oboznámila ich s programom stretnutia.
2. Bežkárske trasy, cyklotrasy, korčuliarsky chodník a náučný chodník –
informácia
Predsedníčka komisie MUDr. Lýdia Michalcová vyzvala projektovú manažérku MsÚ, Ing.
arch. Katarínu Robekovú, aby komisiu informovala o ukončenom projekte bežkárskych trás
a pripravovaných projektoch cyklotrás, o pripravovanom projekte korčuliarskeho chodníka
a náučného chodníka.
Ing. arch. Robeková: Informovala o ukončenom projekte vyznačenia a vytrasovania
bežkárskych trás v okolí Starej Turej v spolupráci s KR – MAS. Do projektu boli zapojené
viaceré mestá a obce združené v KR – MAS, keďže išlo o mikroprojekt zo zdrojov EÚ,
finančné prostriedky boli obmedzené. V súčasnosti sa rieši zabezpečovanie údržby a úpravy
vyznačených bežkárskych trás. V našom regióne nie je údržba ešte zabezpečená. Mesto
chcelo rokovať s Holubyho chatou, ale podľa dostupných informácií je ich snežný skúter
pokazený.
Mgr. Klimáček: Na Veľkej Javorine majú nové dva skútre.
Ing. Eisele: Áno a rozmýšľajú aj nad kúpou žehličky, ktorú by ťahal skúter. Aj pre nich by
bolo výhodné ak by trasy boli upravené. Tiež by bolo dobré upraviť trasu od Kubíkovho
vrchu po Hlavinu.
Ing. arch. Robeková: Sú potrebné ďalšie rokovania ohľadom úpravy bežkárskych trás
s Holubyho chatou, vezmem si kontakt na Ing. Eiseleho. Čo sa týka trasy od Kubíkovho vrchu
po Hlavinu, táto trasa bude upravovaná rolbou z Novej Lhoty. Zo správcom areálu v Novej
Lhote komunikoval Ing. Durec z Lesoturu.
Čo sa týka cyklotrás, sú navrhnuté dva varianty veľkého okruhu:
Veľký okruh I. – 7,2 km:
Parkovisko Topoľová alej – Ponad Myjavské chaty (lesné a pozemno-knižné cesty) Vaďovce sobotársky kostol (miestna komunikácia poza potok) – hlavná cesta do Kostolného

– 2. odbočka vrpavo –(miestna komunikácia) – poľná cesta na Dubník- Dubník – Parkovisko
Topoľová alej,
Veľký okruh II.– 10 km
Parkovisko Topoľová alej – Ponad Myjavské chaty (lesné a pozemno-knižné cesty) Vaďovce sobotársky kostol (miestna komunikácia poza potok) – hlavná cesta do Kostolného
– Poza kostol smer Hodulov Vrch (hlavná cesta) – Hodulov Vrch potraviny (napojenie na
lesnú cestu)- Dubník – Parkovisko Topoľová alej.
A malý okruh: Parkovisko Topoľová alej – okolo Dubníka
Úprava cyklotrás si nevyžaduje také veľké finančné prostriedky ako korčuliarsky chodník.
Mnohé z týchto trás vedú po existujúcich lesných a poľných cestách, čiže už teraz majú
vhodný povrch pre cyklistov, niektoré sa budú musieť upraviť.
Čo sa týka korčuliarskeho chodníka, ešte nie je doriešený. Projekt chceme predložiť
prostredníctvom KR – MAS. Trasovanie je zatiaľ ešte otázkou, pretože sa hľadá
najvhodnejšie riešenie. Aj keď bolo v záujme všetkých zainteresovaných dostať ľudí na
Dubník I., je problém trasovať takýto chodník týmto smerom. Ako najvhodnejšie riešenie sa
zatiaľ vidí trasovanie popod cestu do Vaďoviec. Je potrebné vybudovať povrch vhodný pre
korčuliarov, čiže asfaltový chodník.
Mgr. Klimáček: Nie je tam veľa súkromných pozemkov, kde bude problém s vysporiadaním?
Ing. arch. Robeková: Áno, sú tu súkromné pozemky. Bude potrebné vysporiadať každú
parcelu pod spevneným povrchom. Tento problém by nám však vznikol aj pri trasovaní inými
smermi.
Projekt Náučný chodník zameraný na prírodné a krajinné bohatstvo bude predkladaný KRMAS Myjava v marci 2012. Z našej strany je trasa zatiaľ vedená: Dolinky (Dubník I)Vankovia - Bunéch Skalka - Lom- Klimáčkov mlyn - Durcová Dolina- po miestnej
komunikácií do Drgoňovej Doliny k autobusovej zastávke. Na tomto náučnom chodníku budú
osadené štyri informačné tabule s tematikou - Prírodné prostredie a jeho využitie človekom (v
minulosti).
Predsedníčka komisie, MUDr. Michalcová poďakovala Ing. arch. Robekovej za informácie.
3. Multifunkčné ihrisko v medzi bytovom priestore na Ul. SNP 263 a 264
a príprava projektu ihriska v miestnej časti Topolecká
Predsedníčka komisie MUDr. Lýdia Michalcová vyzvala projektovú manažérku MsÚ, Ing.
arch. Katarínu Robekovú, aby komisiu informovala, ako pokračujú prípravy na realizáciu
multifunkčného ihriska na Ul. SNP 263, 264 a ihriska v miestnej časti Topolecká.
Ing. arch. Robeková: Čo sa týka multifunkčného ihriska, vybavujú sa povolenia.
Ing. Nerád: Prebehli rokovania s Prevakom ohľadom potrubia, ktoré vedie pod pozemkom
ihriska. Prevak sa bude na výstavbe ihriska podieľať. Do 30.6.2012 sa bude čakať, či nebude
vypísaná výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok z fondov EU na realizáciu
ihrísk. Ak nebude žiadna výzva, do 30.6.2012 musí byť ukončené výberové konanie na stavbu
ihriska a začne sa s realizáciou. Ihrisko by malo byť dokončené do konca roku 2012.
Ing. arch. Robeková: Ihrisko v Topoleckej je ešte len v štádiu príprav. Je potrebné sa
dohodnúť ako by malo ihrisko vyzerať. Viem, že určité návrhy mal poslanec MsZ, pán Milan
Skovajsa.
MUDr. Michalcová: Na budúce zasadnutie komisie pozveme poslanca Milana Skovajsu.
4. Žiadosti športových klubov o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta
MUDr. Michalcová: Niektoré športové kluby už poslali žiadosti o poskytnutie dotácie
z rozpočtu mesta Stará Turá na druhú polovicu roka 2012.

Mgr. Boorová: Žiadosť Wu-shu centra obsahuje všetky náležitosti, ktoré sú stanovené vo
VZN č. 11/2011. Žiadosť Mestského kolkárskeho klubu a Mestského futbalového klubu treba
doplniť, Stolnotenisový klub Stará Turá zatiaľ žiadosť nepodal.
Ing. Nerád: Športové kluby musia poslať najprv žiadosti, ktoré budú obsahovať všetky
náležitosti podľa VZN č. 11/2011 o dotáciách na podporu športu v meste Stará Turá
z rozpočtu mesta a z neverejných zdrojov od sponzorov. Až po kontrole žiadostí im môžu byť
vyplatené finančné prostriedky.
MUDr. Michalcová: Požiadala Mgr. Boorovú, aby vyzvala všetky športové kluby, aby poslali
žiadosti o poskytnutie dotácie, ktoré budú obsahovať všetky náležitosti, ktoré upravuje VZN
č. 11/2011. Všetky žiadosti klubov na prvý polrok 2012 budú skontrolované správcom
finančných prostriedkov na šport a prehodnotené dozornou radou na podporu športu. Podľa
žiadostí sa prerozdelia peniaze. V tomto roku si mimoriadne dávajú žiadosti dvakrát. Taktiež
požiadala, aby informovala Ing. Mareka Mikloviča, správcu internetovej stránky mesta Stará
Turá, aby opravil lištu, kde je potrebné doplniť mestské športové kluby, aby si mohli
dopisovať vlastné športové akcie samostatne, nie do podujatí. V spoločnej sekcií podujatia sa
miešajú kultúrne a spoločenské akcie so športovými a pôsobí to neprehľadne.
5. Rôzne
Predsedníčka komisie MUDr. Lýdia Michalcová vyzvala prítomných k diskusií.
Ing. Hodermarský: Informoval, že 3.3. 2012 sa uskutoční Turnaj v nohejbale, ktorý organizuje
Základná škola v Starej Turej v spolupráci s mestom Stará Turá. Ide o turnaj so spomienkou
na Miroslava Dunajčíka.
p. Hochel: Informoval o dvoch pripravovaných podujatiach mestského kolkárskeho klubu.
Prvým podujatím bude v marci turnaj v kolkoch a v júni, týždeň pred jarmokom 5. ročník
medzinárodného turnaja Turancup.
Ing. Hodermarský: Informoval komisiu, že v júni budú organizovať turnaj Firemcup.
p. Tepličková: Informovala komisiu, že na tento polrok tiež pripravujú dve veľké športové
akcie. V júni bude detský parlament CVČ na deň detí organizovať Športový deň pre deti zo
ZŠ a 8.6.2012 CVČ v spolupráci so ZŠ zorganizuje Podjavorinské ľahkoatletické hry
mládeže.
MUDr. Michalcová: V apríli nie je naplánované žiadne podujatie. Treba nad tým
porozmýšľať a pripraviť športové podujatie aj na apríl.
Na záver predsedníčka MUDr. Lýdia Michalcová poďakovala prítomným za účasť
a zasadnutie komisie o 17.55 hod. ukončila.
Zapísala: Mgr. Lívia Boorová
Schválila: MUDr. Lýdia Michalcová

