ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie MsZ pre školstvo a kultúru zo dňa 4. septembra 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. Školský rok 2013/2014 v školách a školských zariadeniach mesta – aktuálne
informácie
4. Návrh na umiestnenie pamätníka či pamätnej tabule čestnému občanovi mesta Ing.
Miroslavovi Nerádovi
5. Návrh na vybudovanie pamätnej tabule generálovi Augustínovi Malárovi – podnet od
historika Mgr. Kinčoka z ÚPN v Bratislave
6. Zmeny v Redakčnej rade Staroturianskeho spravodajcu
7. Rôzne
8. 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 priebehu dvoch letných prázdninových mesiacoch sa uskutočnili dva koncerty na Námestí
slobody – v júli to bola Tomaníkova nota, kde vystúpili „Lieskované“, orchester z Myjavy
a taktiež náš dychový orchester. Odozva na obidva koncerty bola veľmi dobrá. Počas
prázdninových mesiacov boli zrealizované viaceré autobusové zájazdy s rôznym zameraním.
Hlavne pre rodičov s deťmi boli určené nasledovné zájazdy: ZOO Dvůr Králové, Family Park
Neusiedlersee v Rakúsku, ZOO v Lešnej, vodný svet Termal centrum Galandia a Tropicarium
Budapešť. Ďalej sa uskutočnili zájazdy na Shakespearovské slávnosti v Bratislave a na
Medzinárodný záhradnícky veľtrh v Tullne (Rakúsko). Záujem o jednotlivé zájazdy bol
rôzny. Problém bol s obsadením zájazdu na Shakespearovské slávnosti.
Ďalšou veľkou akciou počas leta boli Remeslá našich predkov. Uskutočnil sa už 9. ročník.
V tomto roku prejavilo záujem o predvádzanie remesiel či predaj svojich výrobkov viac ako
60 remeselníkov. Z toho dôvodu bolo potrebné rozšíriť „jarmočnú plochu“ aj na pešiu zónu
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v blízkosti RK kostola. Vzhľadom na to, že DK sa podarilo získať finančné prostriedky
z grantu, bolo možné pozvať kvalitné súbory, ktoré predviedli veľmi dobré kultúrne
programy. Boli to Družba z Trenčína, Mužský spevácky zbor z Kunovíc, Heligonkári
z Myjavy a v neposlednom rade Poľún z našej ZUŠ-ky. Sprievodným podujatím bola výstava
starej techniky nazvaná príznačne „Poklady z deduškovej povaly“. Táto výstava je ešte stále
otvorená – do 13. septembra. Ohlasy na celé podujatie zo strany návštevníkov sú pozitívne.
Sppokojnosť prejavili aj remeselníci, ktorí hneď prejavili záujem o účasť na našich ďalších
podujatiach. Pani riaditeľka poďakovala všetkým členom komisie, ktorí sa spolupodieľali na
organizovaní trhov.
Na nasledujúce jesenné obdobie sú pripravené dva zájazdy – jeden na muzikál AIDA do
Hudobného divadla Karlín v Prahe a už tradične zájazd do Věžek na Morave. Na 6. októbra je
naplánované divadelné predstavenie Radošinského naivného divadla, 25. októbra
pripravujeme „Kopaničárský jarmek“, ktorý by mal byť z väčšej časti v priestoroch DK
Javorina. V novembri – 6. 11. – bude koncert Evy a Vaška. V jesenných mesiacoch
uvažujeme so zahájením niektorých kurzov. Ide hlavne o Rezbársku školu a Kurz varenia
tradičných jedál.
3. Školský rok 2013/2014 v školách a školských zariadeniach mesta –
aktuálne informácie
S. Krištofíková:
Vo všetkých našich školách a zariadenia sme začali nový školský rok bez väčších problémov.
Školy boli pripravené, za čo patrí poďakovanie všetkým riaditeľom škôl a samozrejme
i učiteľom a ostatným zamestnancom škôl a zariadení. Časť detí predškolského veku zahájila
nový školský rok v novovybudovaných priestoroch MŠ na Komenského ulici. Pavilón je
veľmi pekne upravený, z veľkej časti zariadený novým nábytkom a vybavením. Na niektoré
zariaďovacie prvky už nemáme v tohtoročnom rozpočte financie. Tieto budú doplnené
v budúcom roku.
A. Halinárová:
Podľa dostupných informácií budú v nasledujúcom programovacom období výzvy zamerané
aj na školy– ich rekonštrukcie a vybavenie. Z toho dôvodu je potrebné, aby bolo mestu na túto
alternatívu pripravené – projekčne.
J. Koštialová:
MŠVVaŠ SR spustilo pilotný projekt, ktorý je zameraný na posilnenie a skvalitnenie
vyučovania prírodovedných a technických predmetov. Naša ZŠ bola na základe viacročných
dobrých výsledkov a taktiež vzhľadom na dobrú spoluprácu so SOŠ vybraná do tohto
projektu. Práve preto dostane z MŠVVaŠ SR vybavenie do 3 odborných učební. Z tohto
dôvodu bolo potrebné pripraviť tri učebne, do ktorých sa vybavenie umiestni. V pavilóne
A vznikla malou rekonštrukciou nová učebňa pre potrebu vyučovania cudzích jazykov.
Náklady boli spolufinancované z finančných prostriedkov RZ, ktoré pracuje pri ZŠ. Do
všetkých učební bol zakúpený nábytok – skrinky, pretože tie pôvodné boli už do značnej
miery poškodené.
Školu v súčasnosti navštevuje 686 žiakov, čo je pokles oproti minulému školskému roku o 10
žiakov. Aj v tomto roku deti s určitými zdravotnými či vývojovými problémami navštevujú
nultý ročník. Je ich 11.
S. Krištofíková:
V ZUŠ prebehlo výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy,pretože pán riaditeľ
Masár sa rozhodol ukončiť svoje pôsobenie v ZUŠ (odchod do starobného dôchodku).
Výberové konanie nebolo úspešné.Ani jeden z uchádzačov nezískal nadpolovičnú väčšinu
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hlasov všetkých členov RŠ. Pán riaditeľ Masár ukončí svoju prácu v ZUŠ 30. septembra.
Zriaďovateľ je povinný vyhlásiť nové výberové konanie. Do jeho ukončenia (najdlhšie na
dobu 6 mesiacov od neúspešného výberového konania) poveril vedením ZUŠ primátor mesta
Mgr. Miroslavu Lacovú.
M. Masár:
Škola pracovala celý rok v zrekonštruovaných priestoroch. ZUŠ navštevuje asi polovica detí
základnej školy, čo je oproti minulosti takmer dvojnásobok. Problémom v budove je
kanalizácia, ktorú je potrebné ešte zrekonštruovať– jej časť.
Odbory v ZUŠ ostávajú nezmenené, podobne ako obsadenie učiteľmi.
4. Návrh na umiestnenie pamätníka či pamätnej tabule čestnému občanovi
mesta Ing. Miroslavovi Nerádovi
Mgr. Krištofíková:
Mestský úrad v Starej Turej sa zaoberal podnetom pána Ing. Gustáva Rumánka na
vybudovanie a osadenie pamätníka či pamätnej tabule čestnému občanovi Starej Turej Ing.
Miroslavovi Nerádovi pri príležitosti stého výročia jeho narodenia (12. 9. 1914).
Ing. Rumánek sa dňa 20. júna 2013 zúčastnil XXVIII. zasadnutia MsZ, kde informoval
prítomných o vyššie uvedenom zámere a zároveň navrhol, aby sa vytvorila skupina, ktorá
bude zodpovedná za jeho prípravu a realizáciu. Navrhnutí boli Ing. Gavač a Mgr.
Krištofíková za poslancov MsZ a Ing. Rumánek. Poslanci zobrali túto informáciu na vedomie.
Primátor mesta zároveň informoval, že asi pred rokom a pol sa stretol s pánmi Ing.
Hrnčiříkom, Ing. Nerádom prostr. a Ing. Rumánkom. Dôvodom stretnutia bol práve vyššie
uvedený zámer. Dohodli sa, že Ing. Nerádovi najst. by mala byť venovaná vhodná pamätná
tabuľa, ktorá by mohla byť umiestnená na cimburí na Námestí slobody.
Na základe tejto informácie sme sa obrátili na autorov námestia, resp. ich dedičov – Ing. arch.
Ruženu Mihalčikovú a akad. sochára Miroslava Pribiša. Urobili sme tak z dôvodu, aby sme
neporušili ich autorské práva. Títo vyjadrili nesúhlas s umiestnením akýchkoľvek pamätných
tabúľ či pamätníkov v tomto priestore. Okrem iného Ing. arch. Mihalčiková podrobila naše
námestie kritike, čo vyjadrila i v liste, ktorý adresovala Mestu. Zároveň však prejavila záujem
spolupracovať.
Ing. Rumánek s Ing. Gavačom navštívili v Bratislave akad. sochárov manželov Šickových,
ktorí sú autormi sochy prof. Roháčka. Taktiež navštívili v Nitre akad. sochára Milana
Marciňu. Uvedení umelci pripravia návrhy -skice, z ktorých bude vybraný najvhodnejší
návrh. Umiestnenie pamätníka či pamätných tabúľ ešte nie je definitívne. Navrhovaný je
priestor na premostení potoka oproti Domu služieb alebo priestor za fontánou na Námestí
slobody. Toto bude ešte predmetom diskusie
Komisia navrhuje, aby pamätné tabule venované významným osobnostiam mesta boli
umiestňované na cimburí na Námestí slobody. Preto navrhuje stretnúť sa s dedičmi
pôvodného diela a návrh prerokovať.
5. Návrh na vybudovanie pamätnej tabule generálovi Augustínovi Malárovi
Mgr. Krištofíková:
Na Mesto sa listom obrátil Mgr. Kinčok, historik z ÚPN v Bratislave, ktorý sa o svojej práci
venuje osobe gen. Augustína Malára. A. Malár prežil svoje detstvo v Starej Turej a vždy ju
považoval za svoj domov. Do našich dejín vošiel ako jeden z najschopnejších
a najpopulárnejších generálov slovenskej armády. Dodnes nevedia historici povedať, kde
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vlastne zahynul – či v nemeckých koncentračných táboroch alebo v sovietskych Gulagoch.
Bolo by vhodné, aby táto osobnosť mala pamätnú tabuľu v našom meste.
Komisia navrhuje získať viac informácií o generálovi Malárovi, prípadne zistiť príbuzenské
väzby k Starej Turej.
6. Zmeny v Redakčnej rade Staroturianskeho spravodajcu
Mgr. Krištofíková:
Dlhoročná členka RR pani Chmurová sa rozhodla ukončiť svoju činnosť. Dôvodom je jej
odchod do dôchodku a to, že nebude v priamom kontakte so školou a dianím v nej. Na jej
miesto nastúpila Mgr. Dana Pribišová, ktorá v súčasnosti zastáva funkciu zástupkyne
riaditeľky školy.
Ďalšia zmena sa dotýka pána Rumánka, ktorého v redakčnej rade nahradil Mgr. Milan
Klimáček.
Obidvom dlhoročným členom RR patrí poďakovanie za ich prácu v RR a taktiež za množstvo
príspevkov, ktoré boli v časopise uverejnené. Zároveň želáme novým členom veľa zdaru.
7. Rôzne
D. Kohútová:
Zaujímala sa o to, komu patrí „Židovský cintorín“, ktorý je v súčasnosti vo veľmi zlom stave.
Bolo by vhodné ho vyčistiť.
S. Krištofíková:
Tieto informácie zistím u kolegýň na majetkovom oddelení.
Mesto oslovil riaditeľ občianskeho združenia SLUHA pán Ferík. Informoval nás
o prípravách, ktoré smerujú k založeniu múzea venovaného histórii Starej Turej a významným
osobnostiam. Múzeum bude situované v objekte Domova bielych hláv, ktorý je už čiastočne
zrekonštruovaný.
Komisia odporúča spolupracovať na projekte a podporiť ho.
JUDr. Gažík sa obrátil listom na MsZ ohľadom obnovenia písma na pamätnej tabuli, ktorá
označuje miesto postavenia židovskej synagógy. Na základe tohto upozornenia sme
zabezpečili jej obnovu.
8. Záver
Na záver predsedníčka Mgr. Soňa Krištofíková poďakovala prítomným za účasť
a zasadnutie komisie o 17.30 hod. ukončila.
Zapísala: S. Krištofíková
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