Vážení spoluobčania,
blíži sa čarovný čas Vianoc, čas, keď si ľudia sadajú k spoločnému stolu, aby si prejavili vzájomnú úctu
a lásku. Čas, kedy sa snažíme aspoň na malú chvíľu
pristaviť a zaspomínať si na krásne chvíle prežité
v tomto roku. Mnohí z nás si isto spomenú na svojich blízkych, ktorí sú mimo domova alebo už nie sú
medzi nami. Vianoce sú pre každého z nás niečím
magickým a tajomným. Je to čas, kedy sa nám otvárajú naše srdcia a opäť máme všetci k sebe o niečo
bližšie. Vianoce vzbudzujú v nás pocit spolupatričnosti. V kruhu svojich blízkych prežívame neopakovateľné čaro vianočného stromčeka, radostných iskričiek
v očiach našich detí. Vianočné sviatky sú však príležitosťou znovu si uvedomiť, ako sa navzájom veľmi
potrebujeme a tiež, že ľudské dobro je tou najväčšou hodnotou života. V úprimnom úsmeve, vľúdnom
slove, či ľudskom dotyku je veľké tajomstvo a bohatstvo. Preto si vážme jeden druhého a zachovajme si
slávnostné chvíle Vianoc po celý rok.
Dovoľte mi, vážení spoluobčania, aby som Vám poprial krásne, požehnané a lásky plné vianočné sviatky v kruhu svojich najbližších. Našim deťom želám,
aby si pod vianočným stromčekom našli ten najkrajší
darček, aký si vysnívali.
Prajem Vám všetkým šťastné a veselé Vianoce a tiež
úspešný nový rok 2010.
Ing. Miroslav Blahušiak
starosta obce

Nech radosť a šťastie vládne u Vás doma,
nech zďaleka obchádza Vás nešťastie a smola.
Nech pohoda vládne za sviatočným stolom,
nech láska prevláda nad nemilým slovom.
Krásne Vianoce

Prečo slávime Vianoce?
Opäť nastal vianočný čas. Všade počujeme vianočné piesne a melódie. Znovu budeme spievať: „Čas radosti, veselosti...“, „Narodil sa Kristus Pán“, „Tichá noc, svätá noc...“
V nasledujúcich riadkoch Vás, milí spoluobčania, pozývam
zamyslieť sa nad tým, kto sa to vlastne narodil vtedy v Betleheme? Prečo sa narodil? A prečo sa Jeho narodeniny oslavujú už takmer 2000 rokov? Je veľmi veľa otázok, ktoré sa
viažu k tajomstvu tejto vianočnej udalosti...
Základom je teda narodenie Ježiša Krista, ktoré kresťanská
cirkev stanovila k sláveniu na dni zimného slnovratu - Vianoce.
Ježiš sa narodil v Betleheme. Nebolo to však obyčajné narodenie. Ježiš prišiel na túto zem predivným spôsobom – ako
Boží Syn v ľudskom tele. Prišiel do najväčšej biedy a chudoby, do špiny chlieva. Prišiel dobrovoľne, z lásky k nám. On –
dokonalý a svätý – vstúpil do nášho sveta ľudskej úbohosti,
obmedzenosti, zloby a nenávisti.

Prečo k nám vlastne prišiel?
Odpoveď nám môže priblížiť nasledovný príbeh: Jeden človek
spadol do hlbokej jamy. Pádom sa zranil a bezmocne ostal ležať
na jej dne. Vládal iba volať o pomoc. Veľa ľudí prešlo okolo jamy.
Niektorí aj počuli jeho volanie, no povedali si, že si to zavinil sám,
a tak šli ďalej. Iní prišli až k jame a radili mu, ako sa má dostať
von. Potom odišli. Po nejakom čase šiel okolo Ježiš. Počul volanie, spustil sa do jamy, vzal zraneného na chrbát, vyniesol ho von
a tam ho ošetril.
Každý človek občas v živote zakopne, padne, niekedy sa dokonca dostane až na dno, keď už nevidí žiadne východisko, prepadá
beznádeji a zúfalstvu. Cíti sa ako na dne hlbokej jamy – je v priepasti hriechu. Niekedy sa snaží zvládnuť takú situáciu sám, niekedy požiada o pomoc druhých. Z hriechu sa však človek sám ani
za pomoci iných nedokáže vyslobodiť. A najhroznejšou priepasťou,
ktorej sa určite nikto nevyhne, je priepasť smrti. Nikto z ľudí nás
z nej nedokáže vytiahnuť. Boh o smrti hovorí v Biblii tieto slová:
„Uložené je ľuďom umrieť a potom príde súd.“

Sväté Vianoce – navždy
Skutočný Záchranca je len Ježiš, ktorý sa narodil v Betleheme.
On neodmietne nikoho, kto k Nemu príde. Nie „Ježiško“ prináša
darčeky, ale Boh nás obdaroval tým najväčším darom – svojím Synom Ježišom Kristom. Tento Boh ako dieťa v jasličkách prichádza
do našej blízkosti a ako človek sa stáva naším dôverným Priateľom,
ktorý rozumie ľudským trápeniam a bolestiam a ako Boh sa stáva
naším Záchrancom a Spasiteľom, ktorý nám vo všetkom pomáha,
keď o to stojíme. Boh na nás trpezlivo čaká. Chce nám darovať pokoj, radosť a zmysel života, ale predovšetkým nám chce odpustiť
všetky viny, uzdraviť naše duše a darovať nám odpustenie. Chce
nás vyslobodiť z nelásky, ako aj zo sebectva, v ktorom vo všetkom
hľadáme len vlastné výhody. Chce nám pomôcť stať sa úprimnými,
pomôcť prelomiť bezcitné mlčanie a konečne vyriecť prosbu o odpustenie. Lebo bez odpustenia nie je možný nový začiatok, nová
budúcnosť – nový večný život.
Preto Vám, milí spoluobčania, bratia a sestry, všetci ľudia dobrej
vôle... prajem, aby sa tohtoročné Vianoce stali pre čím viacerých
z nás novým vykročením za Spasiteľom. Oslavujme, tešme sa z darov aj z pocitu byť obdarovanými. Navštívme krásne vianočné bohoslužby počas všetkých slávnostných dní a tak slávnostne hodujme
– s Ježišom v našich srdciach! Prijmime vianočné posolstvo do svojej rodiny na celý rok. Boh zjavený v Ježišovi Kristovi nám podáva
zachraňujúcu ruku – chopme sa jej a aj my odovzdajme tento dar
pokoja, mieru a lásky ľuďom okolo nás!
Pravé a skutočné – Božou láskou a pokojom naplnené vianočné
sviatky a Bohom požehnaný Nový rok 2010 Vám prajú
		
Martin a Kristína Vargovčákovci, ev. a. v. farári

Štedrovečerná modlitba
Martin Rázus

Ku tvojim jasliam pri zbožnom vzdychu
kráčame, Kriste, v maštaľku tichú
s pastiermi, čo nad ovcami bdeli,
kým kraj bol smutný, kým kraj bol stlmelý na žiar, čo jasá nad Betlehemom,
na anjelský chór, čo v svete nemom
zvestuje radosť, zvestuje techu nesení duchom, kráčame v spechu...
A dojdúc, s vďakou skladáme dlane
u jasieľ tvojich, predrahý Pane.
Ach, prijmi nás, chudých, v chudobe svojej,
Ustatým v púti praj sily novej,
Nech na nás padne úsmev tvoj sladký Poteší otcov, poteší matky,
Poteší dietky, mládencov, panny,
Chorým bôľ zľaví, zahojí rany,
Vzdialených chráni v tom tvrdom boji
o chlieb, a doma smútky nech hojí!
Ó, prijmi nás, prijmi – to žiadosť vrúca,
a darom? vezmi tie naše srdcia;
buď naším; jak my Tvojimi byť chceme,
prebývaj u nás, jak v Betleheme,
žehnaj nám k práci, v hneve nás bratri,
uč žiť – a žiť tak, ako sa patrí by kvitli cirkev, národ, vlasť naša,
z tej lásky, jej žiar márne svet zháša,
z velikej lásky od Hospodina,
čo dal nám Teba – svojeho syna!
Buď jemu chvála v nebi i – dole
na zemi, mier a ľud dobrej vôle! Amen

Evanjelické služby Božie počas
vianočných a novoročných
sviatkov v ev. a. v. chráme
Božom v Turanoch:
Štedrý večer – 24. 12. 2009
Štedrovečerné služby Božie o 17.00 hodine
1. slávnosť vianočná. Narodenie Pána		
– 25. 12. 2009
Slávnostné služby Božie o 10.20 hod.
Večerné služby Božie o 17.00 hod.
2. slávnosť vianočná – 26. 12. 2009
Slávnostné služby Božie so spoveďou 		
a Večerou Pánovou o10.20 hod.
Nedeľa po Vianociach – 27. 12. 2009
Služby Božie o 10.20 hod.
Záver občianskeho roka – 31. 12. 2009
Silvestrovské služby Božie o 17.00 hod.
Nový rok – 1. 1. 2010
Slávnostné novoročné služby Božie o 10.20 hod.
Nedeľa po Novom roku – 3. 1. 2010
Služby Božie o 10.20 hod.
Zjavenie Krista Pána – 6. 1. 2010
Služby Božie o 10.20 hod.

S LÁSKOU VÁS POZÝVAME!

TAJOMSTVO VIANOČNEJ NOCI
Dokážeme aspoň trochu pochopiť tajomstvo vianočnej noci?
Tajomstvo inkarnácie – vtelenia Božieho Syna, príchodu Boha
na svet ako človeka? Sv. Augustín /významný teológ a biskup
z prelomu 4. a 5. storočia kresťanstva/ hovorí: „Keby si ho pochopil, už by to nebol Boh“.
Toto tajomstvo sa dá pochopiť natoľko, nakoľko uveríme – nakoľko povieme svoje „áno“ Tomu, ktorý človeka a jeho obmedzený ľudský rozum nepochopiteľne a nekonečne prevyšuje. K Božím tajomstvám musíme pristupovať so srdcom dieťaťa – skôr
ich v dôvere prijímať než sa ich snažiť naplno rozumom uchopiť.
Pochopí ich len rozum uznávajúci svoju ohraničenosť a klaňajúci
sa tajomstvu Boha, nie rozum pyšne vyhlasujúci: Čo nechápem,
to nemôže byť pravda.
Jednou z ciest ako sa priblížiť k pochopeniu tajomstva vianočnej noci je cesta prijatia Božej lásky do svojho života. Práve
k tomu nás vyzýva zjavenie sa Božského dieťaťa, v ktorom sa
Nekonečno sklonilo k ľudskej biede. Okamih, keď si uvedomíme, či už vo vianočnej noci alebo kedykoľvek inokedy, že Láska
je skutočná a že tou Láskou je Boh, budeme uchvátený krásou
vianočnej noci, v ktorej sa Božia láska zjavila v úplne novej,
dovtedy ľudstvu neznámej dimenzii – Boh ako bezmocné dieťa
pokorne žobroniace o našu ľudskú lásku.
Tajomstvo vianočnej noci ako jednej z dimenzií Božskej lásky
je začiatkom poznávania tajomstva nekonečnej Lásky, ktorou
je Boh. Vrcholom tohto tajomstva lásky je, že Boh spolu s ľudskou podstatou prijal všetko, čo táto podstata obnáša – vrátane utrpenia, kríža. Keď Boh prijal podobu dieťaťa, tým súhlasil
s poslednou hodinou v úzkosti smrti. Tu sa už končí ľuďmi prikrášlená idylka vianočnej noci. Za jasličkami sa skrýva kríž. Ak
sa Kristus zasnúbil so Zemou a jej stvoreniami, tak sa zasnúbil
aj s bolesťou. To je Božia odpoveď na hriech – na odmietnutie
Božej lásky, príčinu všetkej ľudskej bolesti, utrpenia a nešťastia. Božia Láska nad hriechom zvíťazila nie jeho úplným odstránením, lebo spolu s ním by musel byť odstránený aj samotný
človek, ale obetou. Láska víťazí tým, že sa obetuje – prijíma
dôsledky našich hriechov, bolesť, utrpenie, zlo a premieňa ich
na slobodnú odovzdanosť, ktorou nás oslobodzuje z väzenia „nelásky“, v ktorom trpia všetci, čo nechcú prijať Božiu lásku ako
podstatu svojho života.
Posolstvo vianočnej noci je prístupné len pre tých, ktorí uveria.
Pre rozum vzdorujúci nepochopiteľnej logike Božej Lásky je toto
tajomstvo nerozlúštiteľné. Veriaci, to sú tí, ktorí napriek všetkým
výhradám svojej ľudskej skúsenosti a námietkam rozumu spolu
s betlehemskými pastiermi a mudrcmi z evanjelia pokľaknú pred
tajomstvom Božského dieťaťa a pokorne uznajú: Božia láska nakoniec zvíťazí nad všetkým, nad každou mocou, nad každým hriechom, zlom, pýchou, utrpením, bolesťou aj nad našou ľudskou
nechápavosťou a neschopnosťou prijať skutočnosť, že som Bohom milovaný ako jeho dieťa – práve preto sa aj on stal Dieťaťom.
Marián Majda, farár rím.-kat. farnosti v Turanoch

Keď hudba pohladí dušu
Sú chvíle, keď hudba pohládza dušu. V MKS
sa v stredu 16.12. 2009 konal vianočný koncert
žiakov ZŠ a MŠ, navštevujúcich výuku hry na klavír, akordeón a gitaru v pôsobnosti MKS.Vyučujúcou je učiteľka hudba S. Ruttkayová, ktorá koncert 13 detí pripravila.. Pre rodičov a ostatných
prítomných nacvičili program koncertných piesní,
ktoré odzneli v predvianočnom čase, spolu s hovoreným slovom aho hodnotný celok.

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Turany
Obec Turany
Vás pozývajú na

VIANOČNÝ KONCERT

„EVANJELICKÉ VIANOCE“
v 4. adventnú nedeľu

20. 12. 2009 o 15.00 hod.
v evanjelickom kostole
v Turanoch

V programe zaznejú organové a zborové úpravy adventných a vianočných piesní.
Srdečne Vás pozývame!
Vstupné dobrovoľné

Od Lucie do Vianoc
Predvianočný
čas sa už tradične
v priestoroch Miestneho kultúrneho strediska v Turanoch
spája s výstavou odrážajúcou symboliku
najkrajších sviatkov
roka. V tomto roku
sa konala v dňoch
9.- 10. decembra
a priestor na vystavenie a predaj na nej malo 28 vystavovateľov z našej obce, Martina,
Dražkoviec, Koštian, Turč. Kľačian, Blážoviec, Liskovej. Je potešiteľné,
že v našej obci ešte stále ženy tkajú koberce, vyšívajú, pečú oblátky, aranžujú vianočné dekorácie, pracujú technikou drôtovania, muži
sa venujú práci s drevom, prútím, no tiež zhotovujú bižutériu. Medzi
vystavovateľmi boli aj mladí ľudia, ktorí nachádzajú záľubu v tvorivej
činnosti a zhotovujú pekné veci. Výstava sa stretla spozitívnym ohlasom širokej verejnosti, ktorá sa počas dvoch dní do MKS prišla pozrieť za tým, čo vonia Vianocami. Nechýbal med, medovníky, vianočné
oblátky, dekorácie, vianočné ozdoby, šperky, bižutéria, drevené hračky
a výrobky z dreva, tkané koberce,bylinkové čaje no tiež krásne práce
žiakov ZUŠ a jej výtvarného
odboru v ZŠ v Turanoch. Výstava Od Lucie do Vianoc je predzvesťou blížiaceho sa času pokoja a radosti, ktorý prichádza
s vianočnými sviatkami. Ďakujeme všetkým vystavovateľom
, návštevníkom a priaznivcom
za podporu výstavy.
IJ

Z rokovania obecného zastupiteľstva Obecná knižnica pozýva
Obecné zastupiteľstvo sa na svojom zasadnutí, konanom dňa
9. decembra 2009 zaoberalo problematikou úpravy rozpočtu obce
na rok 2009, ako aj schvaľovaním obecného rozpočtu na roky 20102012. Schválilo aj úpravu rozpočtu Prevádzkarne obce a rozpočet
tejto obecnej príspevkovej organizácie na nastávajúce obdobie.
Poslanci si vypočuli aj informáciu o vývoji pohľadávok obce podľa
stavu k 30. septembru 2009, schválili plán zasadnutí obecného
zastupiteľstva na 1. polrok 2010 a plán hlavných úloh hlavného
kontrolóra na to isté obdobie.Vyslovili súhlas s dodatkom k Zmluve
o zriadení spoločného stavebného úradu uzatvorenej medzi obcou
Turany a obcami Šútovo, Ratkovo a Nolčovo. V závere rokovania
oboznámil starosta obce prítomných s projektovou dokumentáciou
pripravovanej revitalizácie centier obce, ktorú chce obec realizovať
s využitím európskych fondov. 			
ľl

Mikulášska nedeľa

Hoci bola bez
snehu, priniesla so sebou potešenie deťom,
väčším i menším. Pod rozsvieteným stromčekom na námestí
žiarili tiež svetielka v očiach detí,
ktoré sa stretli s Mikulášom
a jeho sprievodom. Nechýbal čert, anjel a Snehulienky. Tradíciu Mikulášskej nedele už po niekoľko rokov zachováva a
pripravuje obec v spolupráci so ZO ÚŽS. Stromček postavili
na námestí členovia Obecného hasičského zboru a po prvýkrát
sa podieľali aj na spoluorganizovaní podujatia. Mikulášsky
sprievod sa najskôr prešiel v záprahu koní po uliciach obce
až nakoniec zastal na námestí, kde ho čakali deti, mnohé
v sprievode rodičov. Sladké obdarovanie z mikulášskej nádielky potešilo aj tých, ktorí sa Mikulášovi predstavili pesničkami
a básničkami. Horúci čaj a mikulášsky grog zahriali v sychravom zimnom počasí. Spomienkou pre mnohých ostane fotografia s Mikulášom a jeho sprievodom a pohľad na vysvietený stromček, ktorý bude zdobiť naše turianske námestie
do prvých dní kalendárneho roka 2010. 			
IJ

Postrehy a pripomienky občanov
V tejto rubrike obecných novín chceme dať priestor širokej verejnosti na ich pripomienky a postrehy zo života v obci
a vecí, bezprostredne sa dotýkajúcich nás všetkých. Môžete
sa s nimi obrátiť na redakciu HT.

Spaľovanie odpadu
O zákaze spaľovania odpadov a najmä plastov, ktoré ohrozujú
zdravie nielen ľudí sa zmienime v tomto čísle HT.
V priestore povodia Váhu sa hromadia skládky odpadu, ktorý miestni
obyvatelia vyvážajú. Pre zdravie každého z nás sa stáva nebezpečným
odpadom vtedy, keď sa ho chceme zbaviť spôsobom zakázaným, no
nie celkom neobvyklým v praxi. Mnohým z nás nerobí problém založiť oheň na priestore viditeľnom, blízko rodinných domov a likvidovať
tam plastový odpad . Separovanie a zber odpadov zabezpečených
obcou, resp. použitie kontajnerov na vývoz je pre mnohých občanov
veľkou neznámou. Len dokedy? Viac informácií o separácii a vývoze
odpadov na obecnej internetovej stránke www.turany.sk

Vážení budúci čitatelia,
Omrzela vás svetielkujúca obrazovka televízora, znervozňuje vás vyzváňanie mobilu, nechce sa vám strnulo sedieť pri internete? Všetko vypnite,
urobte si pohodlie a siahnite po knihe.
Čítajte – ponorte sa do deja, sledujte osudy hrdinov, po svojom si predstavujte časti príbehu- nie tak, ako vám ich nanúti film alebo televízia. Čítajte –
získavajte odpovde na mnohé otázky, cibrite si slovnú zásobu, rozširujte si
svoje vedomosti, rozvíjajte svoju fantáziu. Pre toto všetko sú dôležité knihy.
Uvedomilo si to aj 85 žiakov a študentov a 57 dospelých občanov našej
obce. Na počet obyvateľov to nie je veľa, skôr málo, ale sú to väčšinou tzv.
skalní čitatelia. Spolu navštívili do tohtoto času knižnicu 1760 x a vypožičali
si spolu 3950 kníh spolu s časopismi.
Každoročne pribudne do knižných regálov okolo 120 nových kníh a čitatelia
sú mnohokrát prekvapení knihou, ktorú v knižnici objavia. Okrem kníh si čitatelia požičiavajú aj Slovenku, Zdravie a od januára 2010 pribudne Záhradkár
a Línia. V knižnici je k dispozícii aj internet a služby tlačiarne a kopírovania.
Musíme na tomto mieste spomenúť aj takých čiteteľov, ktorí si knihy vypožičajú a viac sa v knižnici neukážu. Knihy vrátia po mnohých napomenutiach alebo ich nevrátia vôbec. Pretože sú knihy veľmi drahé a knižnici - teda
obci vzniká nemalá finančná škoda, v budúcnosti budeme takýchto čitateľov
zverejňovať v Hlase Turian.
Naša knižnica sa nachádza v Dome služieb na ul. Komenského na 1.
poschodí, je otvorená 3 x v týždni, v utorok , stredu a štvrtok od 14,00
– do 18,00 hod. Členský príspevok je 1 € deti a dôchodcovia a 1,34 € pre
dospelých na rok. Obecný úrad na nákup kníh a časopisov prispieva ročne
sumou 1 000 €. Môžeme teda vyberať hodnotné a zaujímavé knihy, teda
také, aké si žiadajú naši čitatelia. Zoznam tohtoročných knižných noviniek
je uverejnený na obecnej internetovej stránke. Za svoju činnosť bola knižnica už po dvakrát ocenená titulom, knižnica roka. Hodnotené boli knižnice
v okrese Martin a za rok 2008 si svoje prvenstvo po dvoch rokoch knižnica
v našej obci obhájila.
Nuž, vážení spoluobčania, neváhajte, skúste stráviť pár voľných chvíľ pri
dobrej knihe a navštívte našu knižnicu. Ste úprime vítaní!
S. Morgošová

MŠ Obchodná – Turany
Súkromná ZŠ BellAmos v Martine
vyhlasuje
literárno – výtvarnú súťaž
na tému

Janko Hraško dnes...
Propozície:
Termín súťaže: január – február 2010
Súťažné kategórie:
• dieťa predškolského veku
• dieťa predškolského veku + súrodenec
• dieťa predškolského veku + rodič
• dieťa predškolského veku + starý rodič
Témy pre súťažné kategórie:
• dieťa predškolského veku – výtvarná tvorba na tému
„Ako vidím Janka Hraška“ ( práce na formáte A4)
• dieťa predškolského veku + súrodenec - výtvarná tvorba na tému „Janko Hraško v Rozprávkovej ríši“ (práce
na formáte A4)
• dieťa predškolského veku + rodič – literárna tvorba
na tému „Prečo si myslím, že sa Janko Hraško mohol
narodiť v Turanoch...?“ (poézia – rozsah max. 16 veršov
a próza - rozsah max. na 1 stranu – 30 riadkov)
• dieťa predškolského veku + starý rodič – tvorivé dielne
– práce z rôzneho materiálu, súvisiace s témou Janka
Hraška - práce z papiera, kartónu, cesta, prírodnín, dreva, moduritu, plastelíny...,
príp. zhotovenie trojrozmerného Zámku na stračej nôžke
(veľkosť modelu nesmie presiahnuť rozmery 35x35x35 cm
a výšku 80 cm)
Zbieranie výtvarných a literárnych prác:
• priebežne v mesiacoch január a február v MŠ Obchodná
Vyhodnotenie súťaže:
• marec 2010 v priestoroch Kultúrneho centra Obce Turany za prítomnosti samozvaného profesora Hraškológie,
p. Janka Cígera
• ocenenie prác

Pasovací večierok

Premena tradičnej školy na modernú
ZŠ Turany sa za 49 rokov svojej existencie hlboko zapísala do povedomia občanov Turian a získala dobré meno v okrese. Prezentovala sa
dobrými výchovno-vzdelávacími výsledkami, kultúrnymi vystúpeniami,
spoločenskými aktivitami a úspechmi v rôznych súťažiach. Najmä vďaka výrazným úspechom v športe a dlhoročným organizovaním okresných
súťaží Majstrovstiev okresu najmladšieho žiactva v atletickom štvorboji a Turčianskych hier mládeže sa stala známou v kraji i v celoslovenskom meradle.
Našim cieľom je vytvoriť zo ZŠ nielen inštitúciu nového 21. storočia
kde sa žiaci budú radi vzdelávať, ale aj miesto na ktorom budú realizovať
svoje záujmy. K uskutočneniu tohto cieľa nám pomôže aj úspešne schválený projekt Premena tradičnej školy na modernú, ktorého zmluva bola
podpísaná dňa 23. 9. 2009 medzi poskytovateľom MŠ SR v zastúpení
Agentúrou MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ a prijímateľom ZŠ Turany.
Popis projektu:
Názov projektu:		
Kód výzvy: 		
Operačný program : 		
Spolufinancovaný z:		
			
Prioritná os : 		
Opatrenie : 		
Časový rámec realizácie projektu :
Oprávnené výdavky projektu :
Cieľová skupina : 		
			

Premena tradičnej školy na modernú
OPV–2008/1.1/03-SORO
Vzdelávanie
Európskeho sociálneho fondu
a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
1.1 Premena tradičnej školy na modernú
10/2009 - 03/2011
150 790,02 €
Žiaci školy vo vekovej štruktúre od 7 do 15 rokov
pedagogickí zamestnanci

Po druhýkrát pripravili v ZŠ Turany slávnostné prijatie prvákov,
no v MKS malo svoju premiéru. Pani učiteľky Mgr. K. Sabová
a Mgr. M. Jarošíková spolu so svojimi žiakmi – prvákmi, boli staršími žiačkami – ôsmačkami, dekorovaní za prvákov . Hoci od začiatku školského roku uplynuli už 3 mesiace, deti sa na pasovací večierok veľmi tešili. Miestne kultúrne stredisko sa zmenilo
na malý indiánsky tábor, kde plnili prváčikovia stanovené úlohy,
aby nakoniec
získali dekrét
prváka, spolu
s indiánskym
menom. Rýchly šíp, Spievajúca labuť, Sivý
vlk, Dlhý vlas,
to boli mená,
ktoré si po pasovacom večierku odniesli
najmenší žiaci
ZŠ zapísané pri svojich rodných menách. Podujatie sa tešilo širokej diváckej verejnosti z radov rodičov, obohatené bolo
o diskotéku a občerstvenie, ktoré pripravili rodičia detí- prvákov, ktorých bolo 32. Deti strávili príjemné popoludnie, na ktoré im zostanú pekné spomienky

Cieľ projektu:
Vytvorenie a implementácia školského vzdelávacieho programu, ktorý dokáže s využitím inovovaných foriem a metód výučby flexibilne reagovať na požiadavky spoločnosti a pripraviť absolventov na ďalšie celoživotné vzdelávanie.
Špecifický cieľ Projektu 1:
Tvorba a overenie nového vzdelávacieho programu
			
využívajúceho nové formy a metódy výučby.
Špecifický cieľ Projektu 2:
Zostavenie multimediálnej učebne.
Špecifický cieľ Projektu 3:
			
			

Príprava pedagogických zamestnancov na implementáciu
inovačných foriem a metód vzdelávania z nového
školského vzdelávacieho programu do vyučovacieho procesu

Aktivity projektu:
1.1 Analýza potrieb – zanalyzovanie potrieb cieľových skupín (pre získanie zamerania budúceho ŠkVP) a ich zadefinovanie do e-learningového portálu
1.2 Vytvorenie školského vzdelávacieho programu – upravenie pedagogických dokumentov
a vyšpecifikovanie požiadaviek na zaradenie nových modulov do e-learningového portálu
1.3 Implementácia do vyučovania – zavedenie nových foriem vzdelávania podľa nového
ŠkVP (e-learningové a dištančné vzdelávanie )
2.1 Dodávka multimediálnej učebne – inovatívna prezentácia učiva a výukových materiálov
podľa nového ŠKVP na vyučovaní
2.2 Dodávka podporného hardvéru pre pedagogických zamestnancov – poskytnutie podporného hardvéru pre pedagogických zamestnancov
3.1 Školenie koordinátora odborných aktivít – zaškolenie koordinátora odborných aktivít pre
prácu a správu e-learningového portálu na škole
3.2 Školenie pedagogických zamestnancov – zaškolenie pedagogických zamestnancov školy
pre prácu s e-lerningovým portálom
Prínos pre školu
Škola získa učiteľov s novými kompetenciami pre prácu v škole 21. storočia.
Prostredníctvom dodávky podporného hardvéru budú škole poskytnuté nástroje na implementáciu moderného školského vzdelávacieho programu.
Prínos pre žiakov
Žiaci budú vzdelávaní formou e-learningového systému v predmetoch: slovenský jazyk, anglický jazyk, chémia, fyzika, matematika, dejepis, biológia, prírodoveda v moderne vybavenej multimediálnej učebni. V e-learningovom portáli budú na zadaniach a úlohách pracovať samostatne,
v obsahu však bude kladený dôraz aj na spoluprácu a komunikáciu, a tiež na rozširovanie ich
zručností práce s informáciami a technológiami.				
ag

Superstar v ZŠ
O tom, že deti v našej obci vedia spievať
a máme medzi nimi moho talentov, sme sa už
nie raz presvedčili. No súťaž Superstar na ZŠ
bola po prvýkrát. Zúčastnilo sa jej takmer dvadsať žiakov, ktorí sa vopred prihlasovali. Organizačne súťaž pripravila Mgr. M. Sláviková, ktorá
vyučuje hudobnú výchovu. Odborná porota zložená zo žiakov vyšších tried posudzovala a hodnotila výkony jednotlivých účinkujúcich. Nakoniec
určila poradie a víťazov.
1. miesto: Z. Bartošová a L. Čiljaková 6. A
2. miesto: O. Klein 1. A
3. miesto: L. Kráľová a L. Rúriková 9.B
Všetci súťažiaci podali vynikajúce výkony, ktoré diváci odmenili potleskom a uznaním. Niekedy nabudúce dovidenia a dopočutia!

Predvianočná Viedeň
K Vianociam a k adventnému obdobiu patrí učite vianočná výzdoba v mestách, vianočné trhy plné dobrôt, či ozdobených stromčekov,
pokojná atmosféra, rozhovor s priateľmi, nákup darčekov. Kúzelné
sú vianočné trhy v srdci hlavného mesta Rakúska....
Vianočnú atmosféru vo Viedni mali možnosť zažiť aj študenti
Spojenej školy v Turanoch – odbor pracovník marketingu. V rámci
odborného výcviku služieb cestovného ruchu a predmetu nemecký jazyk, zorganizovali odbornú exkurziu – zájazd, s ponukou nielen
pre žiakov školy, ale aj pre jej zamestnancov, rodičov a iných záujemcov z Turian a okolia.
Zaujímavý program umožnil okrem atraktívnych vianočných trhov
pred radnicou prejsť aj najznámejšími historickými pamätihodnosťami Viedne, ako sú: Shonbrunn, Hofburg, Dóm sv. Štefana, Národné
divadlo, Parlament... Nádherná vianočná výzdoba, vôňa cukroviniek,
medovníkov, praclíkov či pečených delikatesov, umocňovali družnú
a pritom sviatočnú atmosféru. V nepriaznivom, upršanom počasí
veru dobra padol aj hrejivý punč. Nielen cudzí jazyk, ale aj sprievodný príhovor si vyskúšali „ naživo“ aj študenti odboru pracovník
marketingu. Zistili, že sprievodcovská činnosť ozaj nie je taká jednoduchá záležitosť. Niektorí zablúdilí zas spoznali, že znalosť cudzieho jazyka sa v cudzom svete oplatí. Pri ceste späť rozdal všetkým
skvelým a ukázneným účastníkom zájazdu sladkosti naozajstný Mikuláš. šš

Zlepší sa postavenie školy na verejnosti, zvýši sa úroveň vzdelávania v odbornom školstve, rozvoj digitálnej spoločnosti, využívanie IKT
v odbore, zvýšia sa šance ne uplatnenie absolventov na trhu práce.
Spätnú väzbu tískame štatistickým prieskumom cez dotazník.
jr

Výstava zbierok zaujímavostí

Už po druhýkrát sa výstava zbierok zaujímavostí uskutočnila
v MKS. Vystavovalo 12 vystavovateľov, ktorí sa prezentovali
zbierkami svojich exponátov. Návštevníci si počas dvoch dní
mohli pozrieť, čo všetko obohacuje tých, ktorí sa zaoberajú
zhromažďovaním zbierok rôzneho charakteru a zamerania..
Nechýbali a vystavované boli: modely áut, motýle, chrobáky,
svadobné oznámenia, kalendáre, známky, odznaky, šálky,
porcelánové bábiky, pivné suveníry, poháre, staré bankovky,
zapaľovače, pohľadnice. Výstavu počas dvoch dní trvania navštívilo asi dvesto návštevníkov z radov detí MŠ, ZŠ a obyvateľov obce.						
IJ

Bojnická kapela v Kultúrnom centre

Škola 21. storočia
Vidiecka stredná škola v regióne Turiec – Spojená škola v Turanoch,
v tomto školskom roku získala projeklt, ktorý význanme podporí modernizáciu vyučovania. Zlepší sa vybavenosť na využívanie IKT, následne
sa pristúpi k moderným progresívnym metódam vo vzdelávaní, ktoré
prispejú k výchove digitálnej spoločnosti a lepšiemu uplatneniu absolventov na trhu práce.
„ Škola 21. storočia “ s viacerými prívlastkami: Premena tradičnej
školy na modernú, Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť,
Investícia do vašej budúcnosti, Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy.
Trvanie projektu je plánované od októbra 2009 do marca 2011 –
18 mesiacov. Je to finančný príspevok 318 997,54 eur / 10 miliónov Sk /, z čoho 95 % prispelo Ministerstvo školstva SR v zastúpení:
Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ a 5 % prispel zriaďovateľ
školy VÚC Žilina. Čo cez projekt možno očakávať? Vytvorený školský
vzdelávací program komplexne bude treba prepracovať na implementáciu e-learningvej metódy vo vyučovaní niektorých okruhov učebných
osnov. Zvýši sa IKT vybavenosť školy dodávkou výpočtovej techniky
pre 3 multimediálne učebne so zariadením: 3 dataprojektori, 3 interaktívne tabule eBeam, 46 notebookov prežiakov, aplikačný softvér,
sada Ethernet a wi-fi router, multifunkčné zariadenie... Súbežne sa zadovážia aj didaktické pomôcky na vyučovanie. Zriadi sa e-learningový
portál externou firmou pre potreby SŠ Turany na vyučovanie. Kolektív
pedagógov získa 13 notebookov a absolvuje vzdelávanie na využívanie e-learningového portálu.

V nedeľu 22. novembra 2009 sa v Kultúrnom centre, pre
mnohých ešte stále v bývalej jedálni, uskutočnilo vystúpenie
Bojnickej kapely. Pre priaznivcov dychovej hudby bolo pozvaním na stretnutie s hudobnou skupinou mladých ĺudí, ktorí
nehrajú len dychovku. Po minuloročnom premiérovom podujatí
podobného charakteru – koncerte Maguranky, prišla hudba
z Bojníc a možnosť vypočiť si ju využilo takmer 150 divákov.
Prišli mladší i starší a hudba Bojnickej kapely to neboli len
ľudové piesne. V príjemnom prevedení znela tiež hudba stredného prúdu, zahraničné melódie, slovanské polky, slovenské
valčíky. Publikum účinkujúcich odmenilo potleskom aj spoločným spievaním známych piesní. Spomienkou pre viacerých
bude CD, ktoré si mali možnosť zakúpiť po koncerte. Kultúrne centrum otvorilo teraz svoje dvere koncertu dychovej hudby, v najbližšom čase pribudnú ďalšie kultúrno-spoločenské
stretnutia.							
IJ

za záslužné skutky, ktoré svojim darcovstvom vykonávajú.
V tomto roku sa uskutočnilo v piatok 11. decembra v malej
sále KC , kde prišlo 40 darcov krvi, ktorí na pozvanie obecného úradu zareagovali. Prihovoril sa im a poďakoval starosta obce Ing. M. Blahušiak a tiež zástupca starostu JUDr. Ľ.
Liskaj. V krátkom programe vystúpili žiačky ZŠ s pásmom hovoreného slova a piesní. Orgaizačne stretnutie s darcami pripravil ZPOZ Človek človeku a sociálno-zdravotná komisia OZ.
Je potešiteľným zistením, že medzi darcami krvi pribúda mladých ľudí, že sa objavujú manželia, rodičia a deti, ktorí si štafetu darovania nejvzácnejšej tekutiny nevedome odovzdávajú.

Narodenie
ANina Marušová
Úmrtie
Ondrej Ďurek				
Zlatica Kuková				
Ing. Milan Revalo			
Pavol Čížek				
Jozef Kiš				
Jozef Kubala				

76 rokov
83 rokov
60 rokov
61 rokov
41 rokov
79 rokov

Uvítanie nových občanov obce

V piatok 4. 12. 2009 sa na pozvanie Obecného úradu
a ZPOZ Človek človeku pri Obecnom úrade v Turanoch uskutočnilo stretnutie a uvítanie nových občanov našej obce. Stretlo
sa tu viac ako 30 najmenších pozvaných hostí- rodičov a ich
ratolestí, ktorých starosta obce Ing. Miroslav Blahušiak slávnostne uvítal do života. Rodičia potvrdili uvítanie podpisom
do pamätnej knihyobce.V programe účinkovali deti MŠ Krížna
, ktoré mali pripravené pásmo piesní, básní a kolied. Uvítanie
detí do života je milou povinnosťou a udalosťou v živote každej obce a inak tomu
nebolo ani u nás. Je
potešiteľným zistením,
že počet narodených
detí postupne rastie
a obec získava prirodzený prírastok obyvateľstva. Všetkým narodeným deťom prajeme
šťastné detstvo. IJ

Obec Turany pripravuje na 9. 1. 2010

XVI. ročník Turianskej bielej stopy
Štart podujatia bude
o 9,00 hod na RZ Trusalová.
V prípade nedostatku snehu bude
náhradný termín 23.1.2010.
Dĺžka tratí: 1 km, 5 a 10 km.
Príďte urobiť niečo pre svoje zdravie!

Obec Turany
Vás pozýva na

III. TURIANSKY PLES
6. februára 2010 o 19,00 hod
v Kultúrnom centre v Turanoch

Daruješ krv – zachrániš život
Tento vysokohumánny čin má v srdci nemálo občanov našej obce. Viac ako stovka obyvateľov Turian prišla aspoň raz
v tomto roku odovzdať tekutinu najvzácnejšiu s presvedčením , napomôcť tým, ktorí ju potrebujú. Obecný úrad každoročne uskutočňuje stretnutie s darcami krvi s poďakovaním

vstupné 25 €
Hudba: MALÝ BRIGGS a KONČEKOVCI
Tombola a kultúrny program !
Predpredaj a rezervácia vstupeniek
na Obecnom úrade a v MKS v Turanoch.

Penzion Janka
Trusalová
038 53 Turany

mobil: +421 918 634144
Penzión Janka sa nachádza v prekrásnom, tichom
lesnom prostredí pohoria Malej Fatry. Novovybudovaná chata s pohodlne a štýlovo zariadeným interiérom.

- futbal
- turistika v Malej Fatre
- hubárstvo
- cykloturistika
- kúpanie
ZIMA
- lyžovanie v priľahlých strediskách (Martinské hole, Jasenská dolina, Kubínska hoľa)
- bežkovanie
- skialpinismus
Nová predajňa mäsa a údenín
HM + KR
otvorená v Dome služieb na ul. Komenského vás pozýva
na predvianočný nákup.
Otvorená je denne, okrem pondelka v čase od
8,00 -17,00 hod
v sobotu od 7,00 -12,00 hod.
Ponúkajú široký sortiment mäsa a mäsových výrobkov!

Zo života MŠ Obchodná
UBYTOVANIE
- Kapacita zariadenia je 10 lôžok
(2x4 a 1x2)
- Možnosť prístelky
- Spoločné sociálne zariadenie
STRAVOVANIE
- Stravovacie služby priamo v penzióne
VYBAVENIE ZARIADENIA
- Bar s TV a krbom
- Letná terasa
- Ohnisko
- Detské ihrisko
- Priestranné parkovisko
- Stolný tenis, badmington a iné
SLUŽBY
- firemné akcie
- rodinné oslavy
- guľáš party
- silvestrovské party
MOŽNOSTI V BLÍZKOM OKOLI
LETO
- rybolov (v rybníku) s možnosťou grilovania
- agroturistika

Dopravé ihrisko
O tom, že semafory nie
sú fóry a že nie je značka
ako znčka sa deti presvedčili na dopravnom ihrisku
v Martine. Za účasti príslušníkov policajného zbor získali praktické skúsenosti
o správaní sa na ceste.

Mikuláš v škôlke
Martin na bielom
koni neprišiel, ale Mikuláš na nás nezabudol.
Zvonček zvestoval jeho
príchod. Deti ho privítali
pásmom vianočných kolied a piesní a v závere
si spoločne zatancovali.
A za všetky tie básničky
a pesničky rozdal vinšovníkom balíčky. Tešíme sa o rok zas, príď, Mikuláš, medzi nás...
Literárne stretnutie s ujom Jankom
Sa odohralo
za účasti všetkých
detí MŠ a bábky Janka Hraška. Deti sa
pochválili výtvarnými prácami a porozprávali o príbehoch
s Jankom. Spoločne si zarecitovali,
zaspievali i zatancovali, pozreli ukážku
z muzikálu. Aj takto
môže vyzerať literárna besiedka so spisovateľom.

A.B.

