ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo a kultúru zo dňa 10. októbra 2013
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny
P r o g r a m:
1. Otvorenie
2. Kultúrno-spoločenské podujatia organizované DK Javorina (zorganizované
i pripravované)
3. Návrh rozpočtu na obdobie rokov 2014 – 2016 (školstvo, kultúra)
4. Stála expozícia v Domove bielych hláv - info
5. Návrh na rozpočtové opatrenie – príspevok mesta na vybudovanie stálej expozície
v Domove bielych hláv
6. Budovanie pamätníka Ing. Nerádovi najstar.
7. Aktuálne informácie riaditeľov škôl
8. Rôzne
9. Záver

K priebehu rokovania:
1. Otvorenie
Zasadnutie otvorila predsedníčka komisie Mgr. Soňa Krištofíková o 15.30 hod. Privítala
prítomných a oboznámila ich s programom stretnutia.
2. Kultúrno-spoločenské podujatia organizované DK Javorina
(zorganizované i pripravované)
Predsedníčka komisie Mgr. Krištofíková požiadala riaditeľku DK Javorina pani Adámkovú,
aby informovala členov komisie o kultúrno-spoločenských podujatiach, ktoré sa uskutočnili
a uskutočnia v najbližšom období.
E. Adámková
V mesiaci september sme boli na muzikáli AIDA v divadle Karlín v Prahe a na zahrádkárskej
a hobby výstave vo Věžkách. 6. októbra sa v DK Javorina predstavilo Radošinské naivné
divadlo s divadelnou hrou Polooblačno. V DKJ sme tiež mali výchovný koncert pre základnú
školu. Čo sa týka plánovaných akcií, je toho veľa, uvidíme, či budeme všetko stíhať. Na
pozícii ekonómky sa zaúča nová kolegyňa, v knižnici máme o jednu pracovnú silu menej,
dúfame, že sa všetko podarí zorganizovať tak ako je naplánované. Na 25. októbra
pripravujeme 3. ročník Kopaničárskeho jarmeku, remeselného trhu, ktorého realizácia je
naplánovaná v celej budove DK Javorina. Okrem remeselníkov tu budú aj tvorivé dielne pre
deti a tradičná domáca kuchyňa. O prípravu jedál sa vo veľkej miere postarajú dobrovoľníci.
Sme radi, že sa stále ľudia dobrovoľne zapájajú do prípravy jarmoku. Pre návštevníkov sme
pripravili aj súťaž – Najkrajšie výtvory z tekvíc. Rodiny, ale i jednotlivci môžu využiť
možnosť odfotiť sa v kroji v izbe tradičného bývania. Kroje pripravuje pani Jitka Durcová.
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Prvýkrát sme sa rozhodli dať vstupné – mýto, 50 centov. Tieto peniaze budú použité na
pokrytie niektorých nákladov. Uvidíme, akú to bude mať odozvu vo verejnosti. Mýto bude
len pre dospelých. Ak by mal niekto záujem, budeme radi ak pomôžete.
S. Krištofíková: Bolo by možné zabezpečiť z kuchyne ZŠ aj tento rok báleše?
J. Koštialová: Opýtam sa, ale myslím, že sa budú dať pripraviť.
E. Adámková: Atmosféru trhov bude dotvárať Malý Turanček a Poľún a pre návštevníkov
bude pripravený aj výčap. Na 6. november sme pripravili pre našich občanov koncert Evy
a Vaška. Tento koncert je pripravený najmä pre seniorov aj keď oneskorene, ale predsa k
mesiacu úcty k starším. V závere mesiaca ponúkneme v DK Javorina divadelné predstavenie
Kto zhasol svetlo, komédiu, v ktorej sa predstavia mnohí známi herci. Manažér nám musí ešte
upresniť termín. Som rada, že v októbri sa nám podarilo zohnať ešte dva filmy – detský film
Krúdovci a film pre dospelých Revival. Pre žiakov ZŠ máme pripravené organizované
predstavenia, pre 1. stupeň film Modrý tiger a pre 2. stupeň Probudím se včera. V súčasnosti
nám začínajú prvé kurzy – Malá rezbárska škola a v novembri Kurz varenia. Máme
pripravených až 5 lekcií pletenia z pedigu, budú zrealizované podľa záujmu ľudí. Na
november máme ponúknuté bábkové divadlo, ale nevieme či budú mať ľudia o to záujem.
V minulosti nebol o takýto druh zábavy veľký záujem.
K predvianočných akciám Vám poviem bližšie na ďalšom zasadnutí komisie.
I. Slezáček: Na internetovej stránke mesta som si všimol podujatia v kopaničiarskom regióne
na mesiac október a Dom kultúry Javorina mal rovnako akcií ako Myjava. Je vidieť, že sa tu
robí veľa kvalitných akcií.
3. Návrh rozpočtu na obdobie rokov 2014 – 2016 (školstvo, kultúra)
S. Krištofíková:
V materiáloch do komisie som Vám rozposlala aj návrh rozpočtu na obdobie rokov 20142016. Zatiaľ ide o prvý návrh rozpočtu. Pre školstvo som nastavila reálne čísla a snažila som
sa zohľadniť všetko, čo nás v budúcom roku čaká. Ku kultúre sa môže vyjadriť pani riaditeľka
DK Javorina. Stali sa správcom budovy DK Javorina, takže nám pani riaditeľka môže
povedať ako sa to vyvíja keď sú si samy pánmi. Tento rok ešte znášajú náklady – energie,
ktoré zostali po minulom správcovi, ale budúci rok už bude iný. Bolo by dobré ak by sa
podarilo prenajať všetky priestory. K rozpočtu sa budú ešte vyjadrovať komisie, určite budú
ešte zmeny a schvaľovať sa bude až na decembrovom zastupiteľstve. Dôležité bude úroveň
podielových daní v budúcom roku. V súčasnosti stále nemáme uhradenú sumu 324 000 €
z Ministerstva pôdohospodárstva za ZUŠku. Peniaze dostaneme, ale podľa vyjadrenia
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pravdepodobne už nie tento rok.
Rozpočet školstva je na rok 2014 naozaj opatrný a skromný.
E. Adámková:
V DKJ sa mierne navyšujú energie a tak sme ich navýšili aj v rozpočte. Zvýšili sme aj
kapitálové výdavky na nákup svetelného parku, ktorý je naozaj úbohý. Keď sme mali
predstavenie Radošinského naivného divadla, technik povedal, že toto osvetelenie už naozaj
nepostačuje. Je nevyhnutné do tejto techniky zainvestovať. Bolo by dobré, aby bola táto
technika kvalitná a dlho vydržala.
I. Slezáček:
Stačí 7 500 € na všetku techniku?
E. Adámková:
Technik povedal, že za túto sumu môžeme nakúpiť kvalitný svetelný park. Uvidíme, aké budú
naše finančné možnosti.
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4. Stála expozícia v Domove bielych hláv - info
S. Krištofíková:
OZ Sluha chystá stálu expozíciu v Domove bielych hláv, ktorá bude venovaná činnosti sestier
Royových a osobnostiam Starej Turej. Na mestský úrad nám priniesli projekt, v ktorom je
vizualizácia, ako bude expozícia vyzerať a požiadali nás o pomoc pri realizácii expozície. Na
zasadnutie zastupiteľstva plánujeme predložiť rozpočtové opatrenie, aby mohlo mesto
prispieť na vybudovanie tejto expozície. Jednoduchšie riešenie projektu by stálo 8 000 €
a kvalitnejšie a rozsiahlejšie riešenie 15 000 €. Zhruba 5 000 € získalo OZ Sluha od
sponzorov. Myslím si, že to bude kultúrna ustanovizeň aj pre mesto, môžeme sem priviesť
návštevy. OZ Sluha stále napĺňa svoj cieľ, robí rôzne aktivity tak sa snaží zachovať odkaz
sestier Royových. Mesto by malo toto snaženie podporiť. Spolupráca s nimi bola vždy dobrá
a na úrovni. V priestoroch DBH prevádzkujú malú ZUŠku, divadelný súbor, robia kultúrne
akcie, venujú sa deťom. K Vianociam pripravujú muzikál.
5. Návrh na rozpočtové opatrenie – príspevok mesta na
vybudovanie stálej expozície v Domove bielych hláv
S. Krištofíková:
V rozpočtovom opatrení navrhujeme 3 000 € - dotáciu od mesta. Odporúča komisia
schválenie rozpočtového opatrenia?
Prítomní členovia jednohlasne odporučili rozpočtové opatrenie na rokovanie zastupieľstva.
I. Slezáček:
Ako to vyzerá s denným stacionárom, ktorý by malo OZ Sluha prevádzkovať?
S. Krištofíková:
Zatiaľ na tomto projekte stále pracujú, pretože vybudovanie a prevádzkovanie takéhoto
stacionáru je finančne veľmi náročné. Problém je so spolufinancovaním zo strany cirkvi.
6. Budovanie pamätníka Ing. Nerádovi najstar.
S. Krištofíková: V rámci dlhoročnej činnosti v prospech mesta navrhol Ing. Rumánek
vybudovať pamätník Ing. Nerádovi najstaršiemu. Pamätník by mal byť osadený pri
príležitosti 100. výročia jeho narodenia. Na realizácii pamätníka chce participovať aj mesto.
Zo zastupiteľstva vzišla skupina ľudí, ktorí budú koordinovať práce okolo vybudovania tohto
pamätníka. Ing. Gavač a Ing. Rumánek komunikovali s akad. maliarmi – manželmi
Šickovcami a s ďalším akadem. sochárom z Nitry. Do polovice novembra majú dodať návrhy
pamätníka. Potom sa vyberie, ktorý návrh bude najvhodnejší. Pamätník by mal stáť v zadnej
časti námestia. Čo sa týka financovania, najprv sa rozmýšľalo o zbierke, ale nakoniec
zafinancuje osadenie pamätníka Ing. Nerád najmladší. V skupine, ktorá má koordinovať
projekt je Ing. Gavač, JUDr. Baranová, MUDr. Michalcová a Mgr. Krištofíková. Ing. Gavač
informoval, že by malo ísť o kameň, na ktorom bude umiestnená doska. Vyberie sa najlepšie
umelecké spracovanie. Treba spomenúť aj nepríjemnosť, ktorá sa pri začiatku realizácie
projektu vyskytla. Pamätník mal stáť na mieste cimburia na Námestí slobody. O súhlas sme
požiadali dedičov sochára, ktorý pamätník s cimburím na námestí vybudoval. Títo
s umiestnením pamätnej tabule nesúhlasili a dožadujú sa svojich autorských práv, do ktorých
im vraj bolo zasiahnuté pri rekonštrukcii námestia. Oslovili sme ich teda na stretnutie, ktoré
sa uskutoční 16.10.2013 u nás na MsÚ. O výsledkoch rokovania Vás budem informovať na
ďalšom zasadnutí.
7. Aktuálne informácie riaditeľov škôl
S. Krištofíková: Už určite viete, že pán riaditeľ Masár svoju činnosť v Základnej umeleckej
škole ukončil. Výkonom funkcie riaditeľky do úspešného vykonania výberového konania bola
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menovaná Mgr. Miroslava Lacová. Vítame ju na komisii. Poprosím ju, aby nám zreferovala,
čo nové je u nich v škole.
ZUŠ Stará Turá
M. Lacová: Počet žiakov k 15. septembru 2013 je 329 žiakov, teda mínus jeden oproti
minulému školskému roku. Individuálne študuje 126 detí, kolektívne 203 detí, nadštandard si
platí 5 detí. Škola dosiahla mnohé nové úspechy. Výtvarný odbor vystavoval práce
z medzinárodnej súťaže Cyril a Metod v Štrasburku v hlavnej budove Rady Európy. Deti sa
zúčastnili medzinárodnej výtvarnej súťaže v Japonsku – The 43th International Children´s art
exhibition v Tokiu. Súťaže sa zúčastnilo 40 000 prác detí z 38 krajín sveta. Všetky prvé tri
miesta – zlatú, striebornú a bronzovú medailu získali dievčatá zo ZUŠ Stará Turá. Víťazné
práce putujú na výstavu v Osake, Tokiu a do ďalších miesta Japonska a sveta. Ďalej sa
zúčastnili deti medzinárodnej výtvarnej súťaže Nova Zagora v Bulharsku. Tu boli zapojené
deti z 27 krajín sveta. V septembri boli v rámci tejto súťaže ocenení siedmi žiaci ZUŠ, celá
kolekcia prác ZUŠ a tiež pedagóg – Mgr. Lacová. Ďalej posielali práce do celoslovenskej
výtvarno-literárnej súťaže – Naši národní buditelia J. Mártí a Ľ. Štúr. V 1. a 2. kategórií
získali všetky prvé tri miesta a v 3. kategórií 1. miesto.
Žiaci ZUŠ Stará Turá spolupracujú aj pri rôznych akciách mesta a DK Javorina. Zapojili sa do
realizácie Remesiel našich predkov, vystúpil tu Poľun a deti z výtvarného odboru boli
v tvorivých dielňach. Na krste knihy p. Tomisovej sa predstavila piesňou p. Michalcová
a hraním p. Pavlovič. Spevácka skupina urobila pre dôchodcov v Chirane tri koncerty a Poľun
vystúpil v Kunoviciach. Výtvarný odbor sa koncom septembra zapojil do súťaže Maľované
kopanice z KR- MAS. Do konca roka 2013 plánujeme tieto akcie: tanečné súťaže v Gbeloch
a Myjave, koncerty a tvorivé keramické dielne na Kopaničárskom jarmoku, kolekciu prác na
medzinárodnú výtvarnú súťaž do Japonska, Macedónie a Iránu, vianočné pozdravy pre
humanitárnu organizáciu Na vlastných nohách do Nórska, kultúrny program pre Nadáciu
ŽIVOT, verejný vianočný koncert spev. oddelenia, vianočný koncert MŠ, klavírny koncert,
koncert PŠ HO, školskú besiedku, flautový koncert, vianočný koncert v Klube dôchodcov,
účinkovanie na vianočných trhoch, na vianočných posedeniach rôznych firiem a podnikov.
Ku všetkému bude robiť sprievodné slovo literárno-dramatický krúžok, ktorý si naštuduje aj
vianočnú scénku.
Mgr. Krištofíková poďakovala a požiadala o informácie o Základnej škole v Starej Turej
riaditeľku školy Mgr. Koštialovú.
ZŠ Stará Turá
J. Koštialová:
Základná škola má v súčasnosti 688 žiakov, z toho 346 chlapcov. V súčasnosti máme v škole
samé kontroly – prišli nás kontrolovať z nadačného programu Tesco, Štátny inštitút
vzdelávania, požiarnici. Máme pripravené 3 nové učebne, ktoré by mali byť vybavené novým
zariadením. Rekonštrukčné práce sú ukončené, z ministerstva nám sľúbili, že prebehne
verejné obstarávanie a v decembri by sme triedy mohli pomaly vybavovať. V škole prebieha
zber papiera a šípok. Máme rekord – jeden žiak nazbieral 40 kg šípok. Tento rok sa
vyzbieralo aj veľa papiera. Budúci týždeň máme naplánované rodičovské združenia. 15.
októbra máme naplánované anglické divadlo, 29. októbra film. Chceme ísť s deťmi na
výstavu Elo sys do Trenčína. Žiaci sa zúčastnili speváckeho koncertu, obvodného kola
cezpoľného behu. Pre dievčatá sme pripravili besedu s gynekológom, boli sme na exkurzii
v Bratislave. V súčasnosti máme problémy s uplatňovaním rodičovských práv. Rodičia riešia
problémy v rodine cez školu. Problémy sa objavujú aj v nultom ročníku, starostlivosť
o niektoré deti je veľmi náročná. Žiadali sme o asistenta učiteľa, ale nebol nám pridelený.
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V nultom ročníku vypomáha p. učiteľka zo ŠKD a tiež naša špeciálna pedagogička. Hľadáme
aj mamičku, ktorá by bola ochotná na 4 hodiny denne ísť robiť do nultého ročníka
dobrovoľnícku činnosť. V budove na Komenského ulici v súčasnosti odstraňujú závady
v rámci reklamácie – podlahy v niektorých triedach, fasáda.
Mgr. Krištofíková poďakovala a požiadala o informácie o Materskej škole v Starej Turej
riaditeľku školy Bc. Sládkovú.
MŠ Stará Turá
E. Sládková:
V škôlke máme 287 detí v 12 skupinách. Tento šk. rok máme 75 predškolákov. V septembri
sme oficiálne otvorili nový pavilón pri Základnej škole na Komenského ulici. Dúfam, že
rodičia budú spokojní s týmto priestorom. V septembri sme museli prejsť adaptáciou
najmenších detičiek, ktoré vo veľkom počte plakali. Máme 5 tried dvoj-troj ročných detí po
24 detí. Je to naozaj veľa detí. Zorganizovali sme celoškolské rodičovské združenie. Čo sa
týka aktivít, deti si boli púšťať šarkanov. Snažíme sa využívať popoludnia s rodičmi. Na
šarkanoch bolo viac ako 150 detí. V rámci jesennej tematiky robíme s deťmi tvorivé dielne.
S rodičmi vyrábajú výrobky z tekvice, zo zemiakov. Škôlkari pôjdu na exkurziu na
Gazdovský dvor v Turej Lúke, kde sa zúčastnia varenia lekváru a na exkurziu do Miškech
dedinky do sušiarne ovocia. Ďalej sme pre deti pripravili plavecký výcvik, ktorý bude
tentokrát už v Starej Turej. Začíname nacvičovať program na kultúrnu akciu organizovanú
nadáciou ŽIVOT. V rámci výzvy nadácie sme spracovali niekoľko projektov. Spolu s MŠ
Hustopeče sme vypracovali spoločný projekt v rámci cezhraničnej spolupráce, ktorý bol
úspešný. V rámci neho budú rôzne aktivity, odborné semináre medzi učiteľmi, potom výlety
z deťmi, my do Ledníc oni na Trenčiansky hrad. Do projektu sme zahrnuli 40 detí, ale
prihlásilo sa nám ich až 70. Budeme to musieť dofinancovať buď z Nadácie ŽIVOT alebo
z rodičovského združenia.
Mgr. Krištofíková poďakovala a informovala o činnosti Centra voľného času Stará Turá.
CVČ Stará Turá
S. Krištofíková:
Centrum voľného času sa takisto výborne rozbieha. Ešte stále sa hlásia deti a aj dospeláci.
Dospelým záujemcom možno vyhovieť len v tom prípade, ak sú uspokojené záujmy detí.
E. Sládková: Rodičia našich detí si schválili príspevok do RZ vo výške 25 €, ktoré budú
použité na financovanie akcií – Mikuláš, 10 divadelných predstavení a odmeny pri rôznych
aktivitách.
S. Krištofíková: Financie sú veľmi citlivá téma. Aj pri iných školách a školských zariadeniach
je problém s financovaním aktivít zo strany rodičov. Mnohé voľnočasové aktivity v minulosti
zastrešovala finančne bývalá Chirana, dnes si to musia ľudia platiť zo svojho a niektorí si na
to ťažko zvykajú.
8. Rôzne
S. Krištofíková: Možno si pamätáte, keď sme na komisii prezentovali projekt cezhraničnej
spolupráce cez Ministerstvo pôdoh. a rozvoja vidieka SR. Išlo o projekt Zachovanie remesiel
v Staerj Turej a Kunoviciach a podával sa vo februári 2013. Tento projekt nám bol
zamietnutý, ale výzva bola v septembri 2013 vypísaná znova. V pondelok ideme ohľadom
výzvy na seminár, 21. októbra 2013 budeme mať stretnutie s Kunovicami a chceme projekt
znovu aktualizovať a podať. V rámci projektu by sme chceli zakúpiť markízy na zastrešenie
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časti námestia pred pódiom. V rámci projektu sa vyžaduje 5 % spoluúčasť mesta, ktorú
musíme doložiť uznesením zo zastupiteľstva.
Ďalej Vás chcem informovať v rámci rôzneho, že máme ďalšie elokované pracovisko MŠ pri
ZŠ. Budova je už skolaudovaná, ale musí prejsť zo správy ZŠ do správy MŠ a tiež sa zapísať
do zriaďovacej listiny. Tento materiál pôjde tiež na schválenie MsZ.
V rámci októbra – mesiaca úcty k starším by som Vás chcela požiadať, aby ste navštívili
spolu z deťmi zo ZŠ a MŠ Klub dôchodcov a Zariadenie opatrovateľskej služby.
Po poslednej obchodnej verejnej súťaži nebude znovu odpredaný dom po pani Rozsypalovej.
Dom by sa dal zrekonštruovať a využiť na kultúrne účely a zachovávanie trádicií – s využitím
eurofondov.
D. Kohútová: Myslím si, že v horšom stave ako tento dom je budova Matrasu. Je
v dezolátnom stave a je to jediná kultúrna pamiatka v meste. Mesto by sa malo angažovať,
aby sa táto budova zrekonštruovala. Takisto by sa mal vyčistiť židovský cintorín, ktorý je tiež
v dezolátnom stave.
L. Boorová: Matras nie je vo vlastníctve mesta a židovský cintorín takisto nie. O židovskom
cintoríne židovská obec vie, ale nežijú tu žiadni Židia, ktorí by sa oň starali.
I. Slezáček: Dom po pani Rozsypalovej do pár rokov spadne. A druhá časť domu je
v súkromnom vlastníctve, takže dvor je tam spoločný.
9. Záver
Na záver predsedníčka Mgr. Soňa Krištofíková poďakovala prítomným za účasť
a zasadnutie komisie o 17.30 hod. ukončila.
Zapísala: L. Boorová
Schválila: S. Krištofíková
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