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Vážení spoluobčania,
opäť je tu ten čarovný čas Vianoc, čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní a priatelia, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme si popriali vzájomnú úctu a lásku.
Čas, kedy sa snažíme aspoň na malú chvíľu zastaviť a zaspomínať si na krásne chvíle prežité v tomto roku.
Mnohí z nás si isto spomenú aj na svojich blízkych, ktorí sú ďaleko od domova. Tiež na tých , ktorí už nie sú medzi nami, ale stále žijú v našich srdciach a spomienkach. Spoločne prežité chvíle radosti, pokory a odpustenia,
sú tým najkrajším darčekom, ktorý si môžeme dať. Zachovajme si posvätnú úctu k týmto sviatkom, sviatkom
pokoja, lásky a porozumenia.
Tento čas je aj časom bilancovania. Pri tejto príležitosti Vám chcem, vážení spoluobčania, poďakovať za vašu
prácu v končiacom sa roku 2017. Ďakujem Vám
za množstvo vykonanej práce pri fungovaní vašich domácností, za prácu na vašich pracoviskách a tiež za prácu v prospech nášho mesta.
Preto mi, milí spoluobčania, dovoľte, aby som
Vám zaželal nielen v svojom mene, ale aj v mene
pracovníkov mestského úradu a poslancov
mestského zastupiteľstva radostné a pokojné
prežitie vianočných sviatkov.
Želám Vám, aby sa splnili vaše priania, očakávania a predsavzatia. Našim deťom želám,
aby si pod vianočným stromčekom našli ten
najkrajší darček, aký si vysnívali. Zvlášť chcem
v tejto chvíli Vianoc pozdraviť našich chorých
a osamelých spoluobčanov, popriať im chcem
skoré uzdravenie a veľa psychických a fyzických síl.
Šťastné, veselé a požehnané vianočné sviatky
a úspešný nový rok 2018.
Ing. Miroslav Blahušiak
primátor mesta

Zo života mesta
Prevádzkareň mesta
v hodnotení svojej práce
Rok 2017 sa pomaly blíži ku koncu a aj Prevádzkareň mesta Turany
pomaly bilancuje tento rok.
V tomto období sú už dokončené stavebné práce na ul. Mohylka a Malý
Riadok, kde je už položený nový asfaltový koberec. Veríme, že obrovské kaluže vody po dažďoch, ktoré vznikali na týchto uliciach, už budú
minulosťou.
Prevádzkareň mesta Turany funguje počas celého roku. V zimnom období je jej činnosť zameraná na údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk a opravy strojov a mechanizmov. V ostatnom ročnom
období sa zameriavame hlavne na stavebnú činnosť a opravy asfaltového povrchu vozoviek.
Zo zákaziek realizovaných pre mesto v tomto roku spomeniem aspoň
niektoré. Rekonštrukcia plynovej kotolne, sociálneho zariadenia, spálne a herne v MŠ na ul. Obchodnej, výstavba chodníka s premostením
potoka na ul. Osloboditeľov na dolnom konci, taktiež sa rekonštruoval
chodník od starej hasičskej zbrojnice, rozšírila sa časť ul. Partizánskej,
ktorá sa zároveň odvodnila a vyasfaltovala, priebežne sa asfaltovali výtlky so zálievkou, odvodnili sa časti ulíc Školská, Mohylka, Malý Riadok
a Krížna. Ako som už na začiatku spomínal, v tomto období sa realizujú
stavebné práce na ul. Malý Riadok a Mohylka, kde sa rekonštruuje aj
chodník pre chodcov. Taktiež musím spomenúť pravidelný vývoz separovaného odpadu, mulčovanie trávnatých povrchov a náletov, štiepkovanie a ostatné služby.
Prevádzkareň mesta sa realizuje aj mimo Turian. O naše služby prejavujú záujem hlavne samosprávy obcí nášho regiónu. V tomto roku sme
v obci Diaková osadili 400 m obrubníkov a prídlažby, asfaltové opravy
komunikácií sme realizovali v obciach Turčianska Štiavnička, Podhradie, Krpeľany, Turčianske Jaseno a minulý rok v Kláštore pod Znievom,
Košťanoch a na Lipovci.
Našou prácou prispievame k skvalitňovaniu života našich spoluobčanov v meste a svojimi výsledkami robíme dobrú reklamu nielen sebe,
ale aj mestu.
Stanislav Kapusta
vedúci Prevádzkarne mesta Turany

Zo života klubov a organizácií
ZO Technických športov
a jej najlepšie výsledky v roku 2017
Ďalšia úspešná sezóna za nami...
Tento rok bol pre nás náročný nielen súťažne ale aj organizačne,
nakoľko sme po dvoch rokoch opäť usporiadali najvyššiu slovenskú
súťaž a to konkrétne 25. Majstrovstvá v streleckom viacboji vojakov
v zálohe, ktoré sa konali 2. septembra na našej strelnici. Aby táto
súťaž prebehla na vysokej úrovni, naši členovia venovali príprave
majstrovstiev a úprave areálu veľký počet brigádnických hodín. To
všetko prispelo k tomu, že sa u nás súťažiaci cítili veľmi dobre a svojimi výsledkami to len potvrdzovali. V súťaži družstiev naši chlapci
obhajovali titul z pred roka. Konkurencia bola naozaj silná a kvalitné
výsledky vie podať veľa strelcov, tak napokon na 1. mieste skončilo

trio z Michaloviec, na 2.mieste skončilo družstvo z Lučenca a tretia
priečka patrila domácemu družstvu v zložení Marek Vajda, Zdeno
Mertl a Róbert Dargaj. V jednotlivcoch v celkovom hodnotení MSR
skončil Róbert Dargaj na 2.mieste.
V kategórii žien sme mali len jedno zastúpenie a to Vierku Ujčekovú, ktorá tak isto podala veľmi pekný výkon a skončila na 3. mieste.
Športoví strelci a hlavne naše dievčatá sa tento rok stabilne presadzovali v disciplíne športová puška (malokalibrovka) na kolách najvyšších ligových súťažiach Extraliga a I. slovenská strelecká liga.
Za úspechmi našich mladých strelkýň Emy Holkovej a Terezy Albertovej je vidieť poctivú celoročnú prípravu a veľké množstvo tréningových hodín pod vedením trénera Gustáva Blažeka.
Svojimi výkonmi počas sezóny si vybojovali postup na Majstrovstvá SR
v Domaniži, ktoré sa konali 9.-10.septembra. V disciplíne športová malokalibrovka 60 výstrelov v kategórii junioriek 2.miesto obsadila Júlia Kluknavská a v kategórii dorasteniek si 2. miesto vystrieľala Ema Holková
a 3. miesto patrilo Tereze Albertovej. V disciplíne športová malokalibrovka
3x20 výstrelov (kľak, ľah a stoj) skončila v juniorkách na 3.mieste Júlia
Kluknavská a v dorastenkách na 4. mieste Tereza Albertová. V kategórii
mužov sme mali zastúpenie v disciplíne ľubovoľná malokalibrovka 60 rán,
Miroslav Kochol skončil
na 14. mieste a Ivan Bublák na 17. mieste.
Nesmieme zabudnúť ani
na nášho člena a občana

Turian aj keď už strieľajúceho za reprezentačný klub Dukla Banská Bystrica Ondreja Holku, ktorý sa prvýkrát
predstavil na majstrovstvách SR v kategórii mužov a v disciplíne ľubovoľná
malokalibrovka 60 výstrelov, skončil
na 2. mieste a v disciplíne ľubovoľná malokalibrovka 3x40 výstrelov si
vybojoval titul Majstra SR.
Ako posledná ukončovala letnú streleckú sezónu Lenka Frkáňová
na Majstrovstvách SR v streleckom trojboji z veľkorážnej pištole, ktoré sa
konali v Príbelciach 30.septembra a v kategórii žien skončila na 2.mieste.
Po skončení letnej streleckej sezóny a krátkej prestávke sa už v tejto dobe naši strelci venujú príprave a súťažiam zimnej, prevažne
halovej sezóny, kde dúfame, že sa im bude dariť a budú úspešne
reprezentovať náš klub a tiež mesto Turany.
Výbor ZO TŠ Turany

Aktívni seniori v Turanoch
Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Turanoch oslávila v lete
piate výročie svojho trvania. Za to obdobie dosiahla rad pekných úspechov na zviditeľnenie nášho mestečka.
Aj v tomto roku po výročnej schôdzi vo februári sme naplánovali program, ktorý úspešne plníme. Okresného Seniorbálu v Martine
u Čiernej pani sa zúčastnilo 10 % členov. Týždenný liečebno – rehabilitačný pobyt v Piešťanoch absolvovalo kolektívne 40 členov. Pre naše
členky sme pripravili oslavu MDŽ pri živej hudbe a kultúrnom programe
v KC. Na jar aj počas leta sme skrášľovali záhradu Klubu dôchodcov
a starali sa o hroby padlých vojakov na cintoríne. Pri oslavách oslobodenia aj SNP sme položili aj my kytice vďaky k pomníku na námestí.
Pomohli sme aj pri veľkom upratovaní v miestnom múzeu pred Večerom
v múzeu. Náš spevokol Ďatelinka nás reprezentoval na Seniorparáde
v Sučanoch aj na Krajskej prehliadke v Nižnej, vystúpil aj na domácich

podujatiach - Deň mesta, Matičné Turany. Mimo letných prázdnin sme
mesačne zabezpečovali kúpanie v Tatralandii a v Bešeňovej.
Zorganizovali sme autobusový zájazd pre najaktívnejších členov do Tatranskej Lomnice. Venovali sme sa aj turistike pri Výstupe na V.F. Kriváň
a na Šútovskom vodopáde. Naši členovia boli aktívni aj na Okresnom
turistickom zraze dôchodcov v Turčianskych Kľačanoch. Na stretnutí
seniorov kraja „Na hranici“ vo Východnej boli aj naši členovia.
Náš člen Jozef Liskaj sa zúčastnil okresnej prehliadky v prednese seniorov „Kalinčiakovo Záturčie“ v Martine a postúpil aj na krajskú prehliadku v Liptovskom Mikuláši „Rúfusov Mikuláš“.
Na Okresných športových hrách v Kláštore pod Znievom sme ako najlepšia organizácia v okrese získali 11 medailí, z toho 7 zlatých. Traja
naši členovia, Eva Kocholová, Ondrej Adamov a Jozef Liskaj nás reprezentovali na Krajských športových hrách v Rabči kde získali 4 medaily
a 12 členov sa zúčastnilo Slávnostného okresného aktívu „Úcta k starším“ v Martine. V tomto predvianočnom čase sme spoločne navarili
kapustnicu a pripravili pre členov posedenie v KD.
Naša činnosť je koordinovaná výborom a revíznou komisiou, ktoré sa
pravidelne schádzajú a pripravujú podujatia. Je nás už vyše 150 a naši
členovia sú aj z okolitých obci aj z Martina. Privítame radi medzi nami
ďalších dôchodcov nášho mestečka. Klubovú činnosť rozvíjame v Klube dôchodcov, ktorý sme vďaka porozumeniu vedenia mesta spoločne
zveľadili a vytvorili tak príjemné prostredie na stretávanie sa po večeroch.
Výbor Jednoty dôchodcov v Turanoch

v podaní divákov a Jána Ambróza, čo zanechalo v prítomných silné
emocionálne pocity.
IJ

Žabokreckí ochotníci hrali v Turanoch
Začiatok novembra bol časom ochotníckeho divadla, ktoré sa z Turian
vytratilo a nechce sa akosi vrátiť. Prijali sme ponuku na divadelné predstavenie ochotníkov zo Žabokriek z čias starovekého Grécka – Lýsistrata a diváci, ktorí do miestneho kina prišli, zostali príjemne prekvapení
z profesionálnych výkonov hercov. Mladý režisér M. Zachar, ktorý so
svojimi rodákmi predstavenie naštudoval a zároveň si v ňom aj zahral,
sa môže tešiť z hry, ktorá sa všetkým divákom páčila. Turianska kinosála bola miestom, kde diváci videli výbornú komédiu, s vynikajúcimi
hercami. Čo prinesú nabudúce?

Matičné Turany
6. ročník
Už po šiestykrát sa v KC 28.10. 2017 uskutočnilo podujatie MO MS,
s podporou mesta – Matičné Turany. Vystúpili na ňom viacerí účinkujúci,
spevácke skupiny Ďatelinka, Turianka, Severanka, s domácim folklórnym súborom Kriváň a ĽH M. Rusnáka. Hosťom podujatia bol spevák
z Telgártu Ján Ambróz, sprevádzaný ĽH Borievka, ktorý vystupoval
v Turanoch po prvýkrát.
Októbrové Matičné
Turany sa stávajú
stretnutím folklórnych skupín, tanečníkov a spevákov,

z blízkeho i vzdialenejšieho okolia. Dostávajú sa do povedomia verejnosti, majú svojich priaznivcov i mimo členov MS. Záver tých tohtoročných znamenal i spoločne zaspievanú pieseň Na Kráľovej holi,

IJ

Bez raňajok ani na krok
Ich význam spočíva v nutričnej hodnote a sú rovnako dôležité pre deti aj
dospelých. V dôsledku ich odmietania organizmus trpí a je unavený už
pred obedom. Nemá dostatok síl na druhú časť dňa a preto nedokáže
využívať naplno ani telo a ani mozog. Naše deti sa vrhajú na hamburger,
pizzu, s mobilom na uchu, sladkosťou v druhej ruke, ktorá má nahradiť raňajky vbiehajú do školy. Ku dňu výživy v októbri opäť pracovníčky
školskej jedálne pripravili deťom na ochutnávku veľa zdravých a pestrých
nátierok a tak sa snažili upozorniť na význam raňajok v stravovacích návykoch detí. Pracovníčky školskej jedálne pod vedením novej vedúcej
M. Kapustovej už pripravujú jedlo na novom a modernom konvektomate.
Je to teplovzdušná rúra, v ktorej sa jedlo pripravuje zdravšie a chutnejšie.
Stravníci už ochutnali dusené i pečené mäso, parené buchty, dukátové
buchtičky, makové a tvarohové koláče, žemľovku aj knedle. Potraviny pripravené v konvektomate sú šťavnatejšie a nevysušujú sa.
Zmodernizovanie spôsobu varenia personálu uľahčil prácu, teší aj narastajúci počet stravníkov s presvedčením rodičov, že zdravé stravovanie má veľký význam na zdravie detí.
AS

POZVÁNKA NA SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
31. decembra o 24,00 hod. na námestí
Príďme spoločne privítať Nový rok 2018 !

Čo hovorí matrika
Narodenie
Roman Fúčela
Alica Motyková
Viktória Ľubomírska
Natália Kapustová
Nina Kondrcová
Emma Lacková
Michaela Bodjanová

Emma Štefáneková
Alexej Spiššák
Adam Gdovin
Karolína Fojtíková
Filip Aux

Uzatvorenie manželstva
Miroslav Plaskúr
Anton Radolský
Peter Franek
Ľudovít Vávra

Marta Košinárová
Nina Kričková
Martina Procházková
Erika Holková

Upozornenie pre občanov
Mesto Turany dôrazne upozorňuje občanov, že je PRÍSNY ZÁKAZ UKLADANIA objemového odpadu(koberce, nábytok),
elektroopadu, objemového skla, nebezpečného odpadu (farby, riedidlá,
azbest) vedľa kontajnerov na triedený zber na zberných miestach.

ZBERNÝ DVOR MESTA TURANY
Otváracie hodiny
Pondelok
8,00 - 15,00 hod
Utorok
8,00 - 15,00 hod.
Streda
8,00 - 18,00 hod.
Štvrtok
8,00- 12,00 hod.
Piatok
8,00 - 15,00 hod.
Sobota
9,00 - 15,00 hod.
Prestávka na obed 12,15 – 13,00 hod.
Občania, ktorí potrebuju odovzdať separované zložky komunálneho
odpadu, môžu tak urobiť vo vyššie uvedenom čase na zbernom dvore. Možnosť bezplatne odovzdať odpad sa vzťahuje len na fyzické
osoby – občanov, ktorí platia poplatok za komunálne odpady v našom
meste.
ODPAD, KTORÝ MÔŽE OBČAN BEZPLATNE
ODOVZDAŤ POČAS CELÉHO ROKA
NA ZBERNÝ DVOR:
- objemné odpady (koberce, nábytok...)
- elektroodpad (chladničky, mrazničky, práčky, mikrovlnné rúry,
fény, vysávače, počítače, rádiá, televízory a iné)
- biologicky rozložiteľné odpady (napr., tráva, lístie, konáre,
drevo...)
- nebezpečný odpad (autobatérie,farby, riedidlá, oleje)
- v prípade drobných stavebných odpadov, môže občan tento odpad odovzdať na zbernom dvore.

Úmrtie
Miloslav Ivan
Darina Matulová
Zuzana Volnová
Jozef Matejčík
Ladislav Chudý
Jozef Sušienka
Ľubomír Vajčovec
Emília Vrabcová
Ing. Eduard Ďaďo
Ľubica Černáková
Milan Kišša
Jozef Cíger
Jozef Kuka
Ľudmila Revallová
Július Ujček
Paulina Petruščáková
Tomáš Ján Ranto
Gabriela Kotyrová

14. 8.
24. 8.
25 .8.
28. 8.
7. 9.
24. 9.
28. 9.
29. 9.
13. 10.
22. 10.
25. 10.
28. 10.
2. 11.
9. 11.
20. 11.
25. 11.
29. 11.
8. 12.

76 rokov
81 rokov
83 rokov
75 rokov
60 rokov
72 rokov
71 rokov
66 rokov
79 rokov
74 rokov
48 rokov
89 rokov
96 rokov
72 rokov
70 rokov
89 rokov
17 rokov
54 rokov

Komodity ako sklo, papier, plasty, viacvrstvové kombinované obaly, textil, šatstvo, kovové obaly a pod., môže občan odovzdať do príslušných
kontajnerov na triedený zber v meste. V prípade, že budú kontajnery
plné, uvedené komodity je možné odovzdať na zbernom dvore. Výkup
papiera a použitých jedlých olejov podľa harmonogramu. Vrecový systém
zberu plastov stále ostáva podľa harmonogramu zberu.
Opotrebované pneumatiky od 1. 1. 2016 je možné bezplatne odovzdať
už len prevádzkovateľovi pneuservisov (nie na zbernom dvore), tzn.
nový zákon o odpadoch od 1. 1. 2016 zaväzuje výrobcov a distribútorov
pneumatík zabezpečiť bezplatný spätný zber opotrebovaných pneumatík cez predajné miesta.
V prípade porušenia VZN mesta o nakladaní s odpadmi bude mesto
jeho porušenie riešiť v priestupkovom konaní.
T. Feriančeková
VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU
A TRIEDENÉHO ODPADU ROK 2018
TURANY – vývoz 110 litrových Kuka nádob
Cyklus 1 x za 2 týždne – párny týždeň v stredu
Cyklus 1 x za 4 týždne – 10.1., 7.2., 7.3., 4.4., 2.5., 30.5., 27.6.
25.7., 22.8., 19.9., 17.10., 14.11., 12. 12. 2018
TURANY – vývoz 1100 litrových kontajnerov
Cyklus 1 x za týždeň – každá streda
Cyklus 1 x za 2 týždne – párny týždeň v stredu
Cyklus 1 x za 4 týždne – 1. streda v mesiaci
ZBER PLASTOV DO VRIEC NAĎALEJ OSTÁVA!
Zber plastov do vriec
25.1., 22.2., 22.3., 19.4., 17.5., 14.6., 12.7., 9.8., 6.9., 4.10., 1.11.,
29.11.,28.12. 2018
Výkup papiera a zber použitých jedlých olejov
27. 3. 2018 severná časť a 28. 3.2018 južná časť
10.10.2018 severná časť a 11.10.2018 južná časť

II. ročník DŇA MESTA
9. 9. 2017

Sobota 9. septembra 2017 bola v Turanoch slávnostnejšia.
Konal sa II. ročník Dňa mesta – oslavy úrody, chovateľstva
a remesiel, ktorý sa už tradične v septembri uskutočňuje. Pre
spomienku a pripomenutie na tento slnečný jesenný čas použijeme fotografie.

Nechýbal pestrý program, v ňom dostali svoje miesto rôzne
výstavy, súťaže, vystúpenia mnohých účinkujúcich, domácich
i hostí. V programe vystúpili viaceré folklórne a spevácke skupiny - FS Kriváň s ĽH M. Rusnáka, M. Brxa, DFS Turianček, FS
zo Šútova, Heligonkári Majerčíkovci, spevácka skupina Ďatelinka a Sučianka, tanečná skupina Orientalico, šermiari TAURUS
ATER. Dopoludnie patrilo však skupine Rytmus z Oslian, ktorá
prilákala divákov aj z okolitých obcí. Hlavný hosť II. ročníka Dňa
mesta Turany – skupina GLADIATOR a koncert tejto populárnej
slovenskej skupiny zaplnil námestie, diváci prišli aj zo širokého
okolia. Potom vystúpil spevák a hudobník Juraj Hnilica a po-

tom sa pri diskotéke ľudia zabávali do nočných hodín. Počas
celého dňa fungovala detská zóna, kde účinkovalo Divadlo zo
šuflíka a okrem toho sa deti tešili z rôznych atrakcií. Počas
Dňa mesta prebiehala opäť každoročná súťaž vo varení koltíkového guľášu, v ktorej si tentokrát víťazstvo odnieslo družstvo
DHZ. Tradícia výtvarnej súťaže pre deti Najkrajší šarkan bola
rozšírená o súťaž Kvety Turian, súťaž Najťažšia tekvica a Môj
dom, moja záhradka zaznamenala tiež dlhoročnú tradíciu hodnotenia. Výstava vtáctva, hydiny a úžitkových zvierat domácich chovateľov nechýbala a bola opäť príjemným spestrením.
Po prvýkrát sa v Turanoch prezentovali svojou tvorbou členky

Kreativ klubu patchworku z Martina s výstavou svojej
tvorby. Kvôli rekonštrukcii mestského úradu boli podmienky na uskutočnenie všetkých aktivít obmedzené
a tak mesto spolupracovalo s obidvomi farskými úradmi a dve výstavy sa konali v ich priestoroch. Deň mesta patril všetkým domácim, ale i hosťom, v predajných
stánkoch na všetkých čakalo chutné občerstvenie
a špeciality, domáce koláče, guľáš na výber, nechýbali zruční remeselníci a iní predajcovia zaujímavého
tovaru. Organizátori pozývajú širokú verejnosť na III.
ročník Dňa mesta- oslavy úrody, chovateľstva a remesiel 8. 9. 2018.

IJ

Príbeh muža Reformácie
,,Laudate omnes gentes, Laudate dominum“
Deň reformácie sme oslávili koncertom spevokolistov z Turian a zo
Sučian. Pod vedením sestry Renáty Hurkútovej vzniklo pásmo zo života Martina Luthera s názvom ,,Príbeh muža Reformácie“. Skúšky
neboli ľahké, ale s Božou pomocou sme to napokon zvládli. Obohatením programu bolo aj hovorené slovo Ivety Jesenskej, Aleny Pirháčovej a Michala Líšku. O sólo spev sa postarali Andrea Maronová
a Nadežda Vaňková. Veľká vďaka patrí spevokolu CZ Sučany, ktorý
sa do tohto programu zapojil. Vďaka patrí sestre dirigentke Jarmile
Hanákovej, za hovorené slovo Kristíne Chorvátovej, Andrei Volnovej
a Samuelovi Chalúpkovi. Tiež farárovcom Beňuchovcom a Gdovinovcom. Ďakujeme všetkým zúčastneným, ale aj tým, ktorí prišli nedeľné
odpoludnie stráviť v chráme Božom a dozvedieť sa niečo nové o ži-

vote Martina Luthera.
,,Oslávte Hospodina dnes všetky národy“.
M. Maronová

Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis!
„Daj, Bože, nádeje, jak ten chlieb voňavý, že zášť sa pristaví!
A radosť národy poleje, poleje.“
Martin Rázus

Pozývame Vás
Rozpis služieb Božích počas vianočných a novoročných sviatkov
24. 12. 2017 Štedrý večer

15:00 Šútovo
17:00 Turany

25. 12. 2017 1.slávnosť vianočná

10:15 Turany

26. 12. 2017 2.slávnosť vianočná SB s Večerou Pánovou 10:15 Turany
31. 12. 2017 Závierka občianskeho roka

15:00 Ratkovo
17:00 Turany

1. 1. 2018 Nový rok

10:15 Turany

6. 1. 2018 Zjavenie Krista Pána

10:15 Turany

Anjeli z nebies výsosti
priniesli nám zvesť radosti:
hľa, Dieťatko utešené
v jasličkách je položené.

Evanjelická a. v. cirkev v čase Vianoc
Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. A toto vám bude znamením: nájdete
nemluvniatko, obvinuté plienkami, ležať v jasliach. L 2, 10 – 12
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Turany s najväčšou láskou želá svojim členom, ako aj priaznivcom doma i v zahraničí požehnané Vianoce 2017 a nádejou naplnený
nový rok 2018.
Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!

Z príchodu Jeho tešme sa,
sklonili sa k nám nebesá.
Priodial Boh rúchom tela
večnú milosť, Spasiteľa.
Zostane Boh navždy s nami,
lebo sme Jeho dietkami,
preto sa spolu radujme,
za dar spásy Mu ďakujme.
			
Martin Luther 1539
Sláva Bohu na výsostiach!
D. Gdovin ev. farár v Turanoch

Mikulášska nedeľa
Prvá adventná nedeľa bola v našom meste spojená s príchodom Mikuláša a veselým popoludním venovaným deťom. Podujatie Mikulášska
nedeľa niesla v sebe veľa radosti. Predstavenie pre deti Jančiči a Mikuláš
deti zabavilo, spoločne si zatancovali a v jeho závere zavítal medzi ne
ozajstný Mikuláš. Pre všetky deti doniesol plný kôš sladkostí, ktoré rozdával s anjelom a čertom. Maľovanie na tvár, detský kolotoč a balóniky
všetky deti potešili tiež. Kultúrne centrum a priestor v jeho blízkosti navštívili rodičia s deťmi nielen z Turian a až do večera sa veselo zabávali.
IJ

Zumba po mikulášsky
Cvičenie zumby bolo presne na Mikuláša okorenené štipkou symboliky.
Cvičenky spolu z cvičiteľkou Maťou sa obliekli do mikulášskych športových dresov a veselo si zacvičili na známe choreografie. Stretlo sa ich
viac ako inokedy a nálada bola priam mikulášska. Hudba a tanec patria
v zumbe k sebe a tak to bolo aj 6. decembra vo veľkej sála Kultúrneho
centra.

IJ

Od Lucie do Vianoc
Po dvoch rokoch sa vrátila späť do MKS v čase predvianočnom aj výstava Od Lucie do Vianoc. Ľudoví tvorcovia, šikovní domáci i z blízkeho okolia našli svoj priestor na prezentáciu svojej tvorivosti. A čo všetko tu mohli
návštevníci nájsť a tiež si kúpiť? Drevené a textilné výrobky, hračky, tkané koberce, maľované obrazy, tvorbu z papiera, vianočné oblátky, med,
medovníky, prútené výrobky a mnoho vianočnej dekorácie, to všetko sa
stretlo na malom priestore v MKS na tejto dvojdňovej výstave.

Príjemný novembrový večer
bol pozvaním pre ženy, aby
sa spoločne stretli, porozprávali sa, potešili sa z tónov piesní a sprievodného
programu. Po minulom roku, kedy tento deň patril jablkám, pozornosť
bola zameraná na plodinu známu a rozšírenú - zemiaky. Aj názov zemiakové hodovanie malo osloviť ženy, aby sa zapojili do súťaže o najlepší zemiakový koláč, jedlo, špecialitu. Stalo sa, veď 25 súťažných
receptov spolu s ukážkou a ochutnaním, dalo ťažkú úlohu porote, vyhodnotiť najlepších. Zemiaky majú naozaj všestranné použitie v slovenskej kuchyni. Svedčí o tom skutočnosť, že víťazom v hodnotení sa stali
zemiakové rezy Anny Frkáňovej, zemiakový štedrák Anny Holkovej, či
zemiakové rezy bez múky s orechami Viery Cígrovej. A všetky recepty
boli originálne a jedinečné, či už chutili sladko alebo slano. Hodnotiť
toto podujatie aj po treťom ročníku možno len pozitívne. Veď stretnúť
pokope 70 žien a cítiť sa príjemne, sa nepodarí každý deň.
IJ

Medovníčky od babičky
800 g hladkej múky
300 g práškového cukru
220 g medu
5 vajec
1 balíček perníkového korenia

IJ

Zemiakové hodovanie na podujatí
Ženy-ženám

Už po tretíkrát sa konalo
v priestoroch MKS Turany podujatie pripravované ZO ÚŽS
za podpory okresnej i krajskej
organizácie ÚŽS nazvané symbolicky Ženy-ženám.

1 PL mletej škorice
3 ČL sódy bikarbóny
120 g Hery
1 vajíčko na potretie po dopečení

Postup:
1. Dáme si rozpustiť Heru. Všetky vlhké suroviny (Hera, med, vajíčka)
spolu vymiešame mixérom.
2. Postupne k tekutej zmesi cez sitko pridávame všetky suché prísady
(múka, cukor, perníkové korenie, škoricu, sódu bikarbónu).
3. Rukou vypracujeme nelepivé cesto. Zabalíme ho do fólie a uložíme
na noc (12 hod.) do chladničky.
4. Na druhý deň na pomúčenej doske vyvaľkáme na výšku cca 4 mm.
Vykrajujeme ľubovoľné tvary, ktoré umiestňujeme na papier na pečenie na plechu. Ukladáme od seba 2 cm, pretože medovníky napuchnú.
Vykrojené potrieme studenou vodou.
5. Pečieme pri teplote 180 oC asi 8-10 min., kým nie sú medovníky zlaté.
6. Po dopečení, okamžite potrieme vyšľahaným vajíčkom.
Sú vynikajúce a mäkké!
Keď ihličie vonia
a rolničky zvonia,
keď na stole misa s koláčmi vonia,
keď zrazu stíchne celá ulica
a mráz vyštípe nás na obe líca,
vtedy už každý vie, že je tu čas
privítať vianočné sviatky zas...

Október
ZŠ Turany
Spomienky na Belgicko...
Mobilita-Brusel (24. – 30. 09. 2017)
6. MOBILITA-BRUSEL (24. – 30. 09. 2017)
Účastníci: Matej Blaško, Alexandra Morgošová, Daniela Maťková, Patrik Berešík, Timotej Doležal, Michal Stano, Kristián Sochuľák, Monika
Majková, Zuzana Roľková, Mgr. art. Marika Hrnčiarová, Mgr. Tatiana
Otrubová, Mgr. Katarína Garajová
1. deň - Slnko nad oblakmi
O šiestej ráno sme prišli na stanicu vo Vrútkach, kde sme sa rozlúčili
s našimi rodičmi. Do Prahy sme cestovali päť a pol hodiny. Cesta nám
ubehla pomerne rýchlo, pretože vo vlaku bolo kopec zábavy. Potom
sme počkali na autobus, ktorý nás doviezol na letisko. Tam nám čas
šiel o čosi pomalšie, ale veľmi sme sa tešili, pretože pre väčšinu z nás
to mal byť prvý let. Nastúpili sme do lietadla, pripútali sa a o 18:40 sme
vzlietli na oblaky, kde nás očarila modrá obloha s hrejivým slnkom a prísľubom týždňa plného prekvapení a zážitkov.

2. deň - Sladký Brusel
Ráno nás zobudilo slniečko a vyhnalo do ulíc Bruselu. Ulicami sa šírila
vôňa sladkej čokolády a waflí so šľahačkou a ovocím. Pred Grand Place
nás vítal symbol Belgicka MannekenPis (Cikajúci chlapček). Hosťujúca
partnerka projektu Vendulka nám ukázala historické budovy na Grand
Place - radnicu, galérie a múzeá. Smerom na stanicu metra sme sa dotýkali starodávnych dvier, pretože dotykom sa nám plnili naše priania.
Pred stanicou metra na ďalšom námestí stála socha prvého starostu
Bruselu, ktorý má čarovné fúzy. Týchto fúzov sa dotýkajú študenti, ktorí
chcú byť brilantní v škole. 15 minút sme sa viezli metrom a vystúpili sme
pri ambasáde ČR. Po chvíli sa objavili pred nami presklené budovy Európskeho parlamentu. Dnes sme si prezreli vonkajšie priestory a okolie
parlamentu, park a Dom európskej histórie. Prešli sme 12. 6 kilometra:
21 247 krokov.
3. deň - aktivita a komunikácia
V utorok sme vstávali na ôsmu. Čakali nás chutné a čerstvé raňajky.
Neskôr sme sa stretli s kamarátmi z Rumunska, Talianska a Estónska.
Presunuli sme sa na Stále zastúpenie ČR pri EU, kde sme mali konferenciu s reprezentantom ČR a ďalšími komisionármi. Po konferencii
sme sa išli občerstviť do bufetu formou žemlí a džúsu. Mali sme aktivitu

v parku neďaleko Consilia, ktorú pripravili partneri Talianska a Estónska. Zoznámili sme sa s našimi rovesníkmi z tohto projektu. Neskôr sme
vstúpili do Consilia, kde sme za okrúhlym stolom sedeli na miestach
predstaviteľov štátov Európskej únie. Diskutovali a kládli sme otázky
zástupcovi ČR v anglickom jazyku. Budova a okolie Consilia boli veľmi
prísne strážené. Po ukončení návštevy sme išli na večeru. Mohli sme
si vybrať medzi kebabom, pizzou, lasagnami, špagetami a zeleninovým
šalátom, na ktorých sme si pochutili. Na terase nášho hostela sme oslávili narodeniny dvoch spolužiakov - Kristiána a Patrika. V tento deň sme
prešli 11 kilometrov, čo je 19 530 krokov.
4. deň - Anglický jazyk všade okolo nás
Po daždivej noci sme sa prebrali do slnečného rána, pripravení na ďalšiu konferenciu v anglickom jazyku. To, že je bezpečnosť na takýchto
miestach mimoriadne dôležitá, sme sa presvedčili aj na vlastnej koži.
Kvôli evakuácii budovy sa nám posunul čas prednášky a pred samotným vstupom sme museli prejsť dôkladnou osobnou bezpečnostnou
kontrolou. Prednášali nám viacerí zástupcovia Európskeho ekonomicko-sociálneho výboru. Po dobrom obede sme sa presunuli do Kráľovského vojenského múzea, kde sme sa zoznámili z históriou vojenskej
techniky Belgicka. Boli sme aj vo vyhliadkovej veži tohto múzea a mali
sme krásny pohľad na Brusel. Po prehliadke sme si išli oddýchnuť
do parku, kde sme videli netradičné akrobatické vystúpenia mladých
ľudí. Mali sme ešte čas do večere, tak sme išli metrom do Atomia. Atomium patrí medzi symboly Belgicka. Je to znázornený atóm železa. Bol
to vzrušujúci zážitok. Cestou naspäť sme sa zastavili na večeru a dali
sme si cestoviny s kuracím mäsom a syrom. Zotmelo sa a pri písaní
tohto článku sme zistili, že dnes sme prešli 17 km: 24 746 krokov.
5. deň - Európsky parlament
Predposledné ráno bolo daždivé, preto sme po raňajkách cestovali
metrom do Európskeho parlamentu. Bezpečnosť parlamentu bola zabezpečená ozbrojenými silami a detektormi. V rozľahlej hale sú umiestnené vlajky 28 krajín EU, fototapeta parlamentu a rôzne informačné
a propagačné materiály. Privítal nás reprezentant ČR, ktorý nám stručne opísal funkciu parlamentu. Previedol nás parlamentom a zaviedol
do zasadacej miestnosti parlamentu. Neskôr nás prišla pozdraviť europoslankyňa z Estónska. Pretože aktivity pokračovali ešte ďalej, obedovali sme v jedálni parlamentu. Poobedie sme trávili v parku a potom
sme vstúpili do domu európskej histórie. V tomto šesť- poschodovom
múzeu každý z nás dostal tablet , ktorý nás sprevádzal a informoval.
V takomto múzeu sme ešte neboli. Cestou na hotel sme sa navečerali
a spoznávali ďalšie miesta Bruselu. Dnes sme prešli 14 787 krokov, to
je 10,08 km.

6. deň - Všade dobre, ale doma najlepšie
Posledný večer bol prijemný, lebo sme sa zabávali a komunikovali s kamarátmi na terase nášho hostelu.
Ráno sme vstávali so slovami Všade dobre, ale doma najlepšie. Všetci
sa pobalili, naraňajkovali a odišli na záverečné stretnutie. Na Stálom

zastúpení Českej republiky v EU nás srdečne privítali. Pýtali sa nás, čo
sa nám páčilo počas pobytu (stále po anglicky) a odovzdali certifikáty
o účasti na mobilite. Po chutnom obede v centre mesta sme nakúpili drobnosti a išli si po kufre do hostelu. Vlak nás odviezol na letisko
a o dve hodiny sme odleteli z Brusselu do Prahy – 700 km.
Nočnú Prahu bolo vidieť len z lietadla, autobusu, metra, električky, lebo
na Hlavnom nádraží nás čakal lôžkový vlak do Vrútok (440 km). Na stanici už čakali rodičia, ktorí nás objali a pomohli s kuframi. Ďakujeme
za možnosť cestovať, poznávať nové krajiny a ľudí, komunikovať a zapájať sa do aktivít, overiť sa a riešiť rôzne situácie v anglickom jazyku.

Nadnárodné projektové stretnutie
ERASMUS+ vo ŠVÉDSKU
V sobotu 14.10. 2017 v neskorých nočných hodinách 4 pedagogickí
pracovníci Mgr. M. Klučiarovská, PhDr. L. Porubská, Mgr. art. M. Hrnčiarová, Mgr. T. Otrubová vyštartovali z Turian na pracovnú cestu smer
Viedeň - Mníchov- Göteborg- Lidköping v rámci projektu Erasmus +.
Počas troch dní predposlednej aktivity účastníci zo 6 krajín, medzi
ktorých patrí aj naša ZŠ, sme pracovali na intelektuálnych výstupoch
a tvorbe profilu inkluzívneho učiteľa hudby a športu. Švédske mesto
Lidköping nám poskytlo na prácu multikultúrne priestory školy Campus. Posledné projektové stretnutie pripravujeme na koniec júna 2018
na Slovensku.

štafeta dievčat na 4 x 60m
Emily Bíziková, Diana Hlavatá, Rebeka Haľamová, Zuzana Žiaková
skok do výšky		
Natália Majtáňová
hod loptičkou		
Marco Turčan
Bronzové medaily získali:
beh na 60 m		
Zuzana Žiaková
hod loptičkou 		
Marco Turčan
skok do výšky		
Diana Hlavatá
Všetkým pretekárom gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu AC VICTÓRIA, školy, Mesta Turany a regiónu Turiec.

Vydarená atletická sezóna
V piatok popoludní 10. novembra vyvrcholili v ZŠ prípravy na slávnostné vyhodnotenie atletickej sezóny. Prichádzali športovci, rodičia i starí rodičia, hostia, ktorí odmenili celoročné úsilie mladých atlétov potleskom. Všetci pretekári, ktorí usilovne trénovali počas celého roka sa
tešili z úspechov a ocenení v podobe medailí, ďakovných listov za vzornú reprezentáciu a čeleniek s logom atletického klubu.
Predseda A.C. VICTÓRIA TURANY a zároveň aj tréner turianskych
žiackych športovcov Mgr. Miroslav Klučiarovský vyhlásil aj najlepšieho atléta roka 2017 Marca Turčana a najlepšiu atlétku Dianu Hlavatú.
Ceny odovzdávali zástupca primátora Mesta Turany Roman Maťko,
predseda bežeckého spolku Mgr. Jozef Liskaj a naša bývalá úspešná
atlétka Miriam Mojžišová. O chutný guľáš sa postarali rodičia Dlugošovci, na chodbe rozvoniaval predvianočný punč, Adrian Kišša a Marek
Pavelica sa postarali o hudbu a prezentáciu z pretekov a všade vládla
príjemná atmosféra. Už teraz sa tešíme na novú atletickú sezónu.

Výstup na 101 slovenských hradov,
zámkov a ...
Naše úspešné atlétky ...
V nedeľu 10. 09. 2017 sa naši žiaci športových tried zúčastnili záverečného IV. kola atletickej ligy Majstrovstiev stredoslovenského atletického
zväzu v kategóriách prípravka, staršie žiačky, starší žiaci v Dubnici nad
Váhom. Desaťčlenné družstvo prípraviek svojím 2. miestom potvrdilo
celkové 2. miesto v Krajskej atletickej lige.
Družstvo tvorili : S. Foťková, Z. Kleinová, E. Bíziková, B. Janotová,
N. Jančovičová, R. Haľamová, D. Hlavatá,E. Berešíková, Z. Žiaková,
N. Majtáňová.
Na medailových pozíciách sa umiestnila štafeta prípravky dievčat
4 x 60 m v zložení :
N. Majtáňová, Z. Žiaková, E. Berešíková, D. Hlavatá.
Absolútne sme ovládli skok vysoký, keď žiačky N. Majtáňová, Z. Žiaková, D. Hlavatá skončili na prvých troch miestach. Diana Hlavatá výkonom 130 cm si vytvorila osobný rekord a dostala sa na 1.miesto v slovenských tabuľkách za rok 2017 v skoku do výšky prípravky dievčat.

6 pretekárov = 6 medailí
V nedeľu 1. 10. 2017 sa uskutočnili v Dubnici nad Váhom Majstrovstvá
kraja v atletike prípraviek a mladších žiakov. Našu školu reprezentovala
šesťčlenná výprava žiakov športových tried.
Zlaté medaily a tituly Majstrov kraja si vybojovali:

Včas ráno 13.10.2017 sme sa žiaci 6. a 8. ročníka zúčastnili krásnej
celodennej exkurzie po slovenských hradoch.
Ako prvý hrad bol v Beckove. To čo sme videli a počuli od pani sprievodkyne, si nedokážem úplne celé zapamätať. Hrad bol jednoducho
nádherný, očarujúci, ale hlavne aj plný povestí. Najzaujímavejšia bola
tá, v ktorej sa hovorí o tom, ako hradný pán zhodil zo skaly sluhu za to,
že mu chrániac svoje dieťa zabil najobľúbenejšieho poľovníckeho
psa Sultána. Sluha pri páde zo skaly povedal, že sa stretnú ,,do roka
a do dňa“. Presne v tomto čase hradného pána Ctibora uštipla do oka
vretenica, keď sa vyhrieval na okne, a tak oslepený spadol zo skaly.
Dozvedeli sme sa aj, že názov hradu sa odvodzuje od mena hradného

šaša Becka. Za vstupom do hradu bolo javisko, na ktorom mali VIP vystúpenie chlapci z 8.A, ktorí fantasticky oživili atmosféru. Bol to úžasný
zážitok, na ktorý nezabudneme...
Múzeum Milana Rastislava Štefánika v jeho rodnej obci Košariská nám
predstavili v autentickom prostredí jeho rodného domu a pani sprievodkyňa vyrozprávala neuveriteľný životný príbeh tohto malého –veľkého
muža. Milan Rastislav Štefánik sa svojou neuveriteľnou pracovitosťou,
húževnatosťou a talentom dokázal uplatniť vo veľkom svete vedy, politiky a svetovej diplomacie.
Považský hrad sme navštívili vlastne náhodou, lebo naším plánom bol
hrad Čachtice. Hrad sa nachádza v blízkosti mesta Považská Bystrica.
Odtiaľto je aj názov, ktorý niesol hrad v minulosti – Bystrica. Hrad stojí
na vysokom kopci od 13. storočia a história hovorí, že na ňom prebývali
lúpežní rytieri.
M. Kytasová 8.A, T. Javorová 8.A

Geografická exkurzia Špania dolina
Dňa 11.10.2017 sa žiaci 9. A a 6. A triedy zúčastnili geografickej exkurzie spojenej s návštevou banského múzea medi v Španej doline.
V múzeu sa dozvedeli mnoho zaujímavých informácií o histórií a ťažbe
medi v tejto krásnej lokalite. Potom absolvovali geografickú vychádzku
po miestnom náučnom chodníku.

Deň zdravej výživy
Aj tento školský rok sme si pripomenuli Svetový deň výživy, ktorý sa
oslavuje každý rok 16. októbra na pamiatku založenia Organizácie
pre výživu a poľnohospodárstvo Spojených národov (FAO) v roku
1945.
Spoločne si uvedomujeme aká dôležitá je zdravá výživa pre nás
všetkých. Je veľmi potrebné, aby sme spoločným konaním dosiahli
dostatočný príjem látok potrebných na plnenie dôležitých životných
funkcií. Pre ľudí v dnešnom uponáhľanom svete je nutné dodržiavať
pravidlá správnej životosprávy a konzumácie zdravých potravín.
Pri tejto príležitosti sme aj my – žiaci, učitelia, kuchárky a rodičia
usporiadali výstavu, ochutnávku a súťaž pre našich žiakov dňa
19. 10. 2017. Spoločnou aktívnou účasťou sa dokazuje, že nám
všetkým záleží na našom zdraví a najmä zdraví našich detí .
V tomto školskom roku sa aktívne zapojilo viac ako 100 žiakov našej

školy spolu s pomocou rodičov a zamestnancov školy. Výber najzaujímavejších prác bol ťažký. Hodnotiaca komisia vybrala práce
týchto žiakov:
Filip Vajda, Dávid Guniš, Martina Volnová, Jakub Majerík, Ella Karcolová, Samuel Maťko, Michaela Kapustová, Daniela Frkáňová, Leo
Gregor, Viktória Čižnárová, Jakub Kapusta, Michael Froľo, Sofia
Jurčíková, Adriana Litvajová, Marek Fúčela, Andrej Kostelanský,
Tobiáš Peter Ondrla, Jakub Calík, Timotej Karak,Vivien Sirmaiová, Jakub Mišuta, Sebastián a Kristián Dubovec, Paulína a Martina Vavrečanová, Michaela a Alexandra Ujčeková, Kristián a Sofia
Kevešová, dievčatá z 8.A, Patrik Berešík, ZojaKubíková, Klaudia
Špačková, Kamila Medovčíková.
Medzi najaktívnejšie kolektívy patrili 1.A, 1.B a 2.A
Október – Mesiac úcty k starším
Človek je ako košatý strom, ktorý rástol, mohutnel do sily a vydal
svoje plody všetkým pre radosť. Jeseň života si zaslúži úctu i pozornosť od nás mladších, veď staroba si nás všetkých nájde.
V stredu 18. októbra 2017 žiaci I. B prišli pozdraviť turianskych dôchodcov - jubilantov do Kultúrneho centra. Svojim programom spríjemnili slávnostné popoludnie mnohým seniorom na podujatí. Sálou
zazneli básne, ľudové piesne i známe riekanky našich šikovných
prvákov.

Halloween karneval
Na hodinách anglického jazyka sa bežne oboznamujeme s významnými udalosťami a sviatkami v anglicky hovoriacich krajinách.
Nemohli sme vynechať ani Halloween, ktorý je práve v týchto krajinách významným sviatkom a po revolúcii v roku 1989 sa k nám dostal z USA. Dovtedy pre nás neznámy sviatok sa začal aj v našich
končinách udomácňovať. Ľudia začali zdobiť tekvice, organizovať
párty v strašidelných kostýmoch, či súkromné večierky plné hororových prekvapení. V našej škole sme pri tejto príležitosti zorganizovali karneval, na ktorom sa zúčastnili žiaci II. stupňa. A veru
sa bolo na čo pozerať... Chodbu druhej budovy zaplnili naozaj nápadité masky, upírske príšery, ježibaby a čarodejnice, krvavé mŕtvoly a ďalšie strašidelné postavy z filmov. Žiacka porota hodnotila
masky na základe troch kritérií: originalita, súvis s témou a vlastná
prezentácia. Ocenení boli viacerí žiaci a žiacke kolektívy. Za najoriginálnejšiu masku porota jednoznačne označila: ZLOBU – autor
Sabina Štetková. Za najaktívnejšie kolektívy boli ocenené triedy:
V.A, VI.A a VI. B.
Ako vlastne Halloween vznikol?
Autorstvo Halloweenu, ako pôvodne pohanského sviatku, sa
pripisuje starým Keltom. Pôvodne to bol sviatok Samhian, ktorý
sa oslavoval na prelome letnej
a zimnej časti roka. Verilo sa,
že vychádzajú škriatkovia, ktorí
môžu ovplyvňovať ľudí. Vtedy sa
ľudia prezliekali, aby zmiatli tieto
bytosti a v podstate to bol večer
plný čarov, ktorý Kelti svätili.

Zachránili sme niekoľko stromov...
V dňoch 24. – 25. októbra 2017sa na našej škole uskutočnil jesenný
zber papiera, do ktorého sa opäť zapojili všetky triedy.
Vyzbierali sme 6 880 kg. Najlepším kolektívom bola trieda 3.A, kto-

rá nazbierala 1 505 kg
papiera, za čo si odnesie
sladké prekvapenie v podobe torty. Zuzana Vavrečanová zo 7. B, ktorá
doniesla 590 kg, získala
ocenenie spoločnosťou
Brantner ako najlepší jednotlivec školy. Na druhom mieste sa umiestnila Michaela Kapustová
(569 kg) a na treťom Richard Ruman (484 kg) z 3.B triedy.
Peniaze, ktoré získame zberom papiera využijeme na revitalizáciu
nášho školského prostredia .

Vianočné pozdravy našim vojakom

hé deti našej školy. Na Ministerstve obrany SR v Bratislave nás povzbudili a potvrdili, že vlastnoručne pripravené vianočné pohľadnice
detí, majú pre našich vojakov slúžiacich v mierových misiách veľký
význam. Na hodinách výtvarnej výchovy žiaci opäť pripravovali pohľadnice. Tohto roku sme zaslali vianočné a novoročné vinše pre 61
vojakov. Dúfame, že všetci sa potešia a v ďalekej cudzine si spomenú, že doma - na našom krásnom Slovensku, v turianskej základnej
škole - na nich myslíme.

Dožič aj inému kúsoček šťastia
a ver, že dobré sny sa ti raz vrátia...
Dňa 9.- 11.11.2017 sa uskutočnila celoslovenská zbierka trvanlivých potravín. Už piaty rok po sebe sa spojilo množstvo charitatívnych organizácii a 56 obchodných domov Tesco, aby pomohli
ľuďom v ťažkej sociálnej situácii. Vďaka úžasne láskavým a štedrým ľuďom sa tento rok podarilo vyzbierať viac ako 2 tony potravín
a pripraviť tak bohatší vianočný stôl pre mnohých ľudí v hmotnej
núdzi.
Na tejto zmysluplnej akciipomáhaliaj dve naše dobrovoľníčky (T. Javorová, L. Ujčeková) a žiaci, ktorí vyrobili krásne darčeky pre všetkých, čo
prispeli do darcovského koša.
...Pohlaď svet dlaňami, na to ich máme
a prilož dobrý liek vždy k ľudskej rane.
Pozri sa do očí deťom a chorým,
tým, čo sa chytajú aj slamky v mori.
Skús plachtu rozprestrieť, keď niekto mrzne
a daj mu kus tepla, vždy ľahšie usneš.

Významné ocenenie za aktívnu prácu žiakov - Vojenský čin roka
2016 v kategórii ,,Priateľ armády“ - sa stal silným zážitkom pre mno-

MŠ Obchodná
Farebná jeseň

Žiaci a pedagógovia ZŠ Turany
Najviac by nás však potešilo slniečko, ale nie všetky dni sú slnečné. Tie
krajšie sme využili na prechádzky do prírody, aby sme nazbierali materiál
od výmyslu sveta a ďalej s ním mohli pracovať. Tak sa nám gaštany, zemiaky a jablká podarilo premeniť na ježkov.

Príroda nám posmutnela, stromy stratili šat, utíchol spev vtákov. Vietor
sfúkol posledné listy zo stromov a kríkov a k oblohe sa dvíhajú šarkany.
Letia s vetrom opreteky a vyškierajú sa na nás. Sú veselé, pretože také
ich vyrobili deti z materskej školy s pomocou pani učiteliek. Povymýšľali
im všelijaké úsmevy, len aby nás potešili.

Šípky, šušky, šúpolie
a rôzne vetvičky sme
využili na tvorivých
dielňach, kde si vyskúšali svoju zručnosť
a predviedli svoju
fantáziu deti spolu
s rodičmi a starými rodičmi. Vytvorili zaujímavé ikebany, obrazy,
figúrky a venčeky, ktoré nám zdobia vstup do budovy materskej školy.

Veselú náladu v pochmúrnom počasí vyspieval ujo
Viktor s hudobno-zábavným
programom Pesnička je
liek, povzbudil deti do spevu
a tanca.

Pani učiteľky vydlabali tekvicu a o chvíľu tvorivú atmosféru dotváral svetlonos.

Dobrá nálada nás neopúšťala ani počas tekvičkovej oslavy.

V duchu hesla V zdravom tele zdravý duch zúčastnili sa deti s pani učiteľkami Dňa behu, na ktorom najstaršie deti odbehli svoje kolo, niektoré
aj dve.

Otužilosť a odvahu si overili na plaveckom výcviku, výsledkom ktorého
bolo zbavenia sa strachu
z vody. V závere výcviku
preplávali deti dĺžku bazéna
a boli odmenené mokrým
vysvedčením.

Osviežili sme sa bylinkovým čajom a posilnili rôznym druhom
ovocia, z ktorého deti vytvorili
figúrky ovocníčkov.
Svoje miesto v jedálničku detí

má aj zeleninka... mňam,
mňam, po nej sa im dobre
spinká.

hrali scénku Dedko repu zasadil.

Jesenný mesiac a jeseň
života úzko spolu súvisia.
Deti potešili a uctili si svojim
vystúpením seniorov pri príležitosti Október – mesiac
úcty k starším. Zaspievali,
zatancovali, zarecitovali, za-

Čas neúprosne beží a kalendár počasia nám pomaly
a isto pripomína príchod
zimy a s ňou aj zimné radovánky, na ktoré sa tešíme.

A. Buricová

Zo športu
Dni behu pre všetkých
Bežecký spolok Tatran Turany v spolupráci s mestom a školami
na území mesta v dňoch 5. - 6.10. 2017 zabezpečili toto podujatie pre
širokú verejnosť už po trinásty raz.
Ľubovoľný počet okruhov na škvárovej atletickej dráhe štadióna odbehlo 17 detí z MŠ Obchodná spolu s 2 učiteľkami prebehlo 11,6 km
a 139 žiakov z 9 tried zo ZŠ spolu 219 km a 600 m. Nepotešila slabšia
účasť dospelých bežcov, najmä členov BS Tatran z Turian i okolia.
Spolu tak 12 ľudí vrátane troch učiteliek z MŠ a ZŠ, redaktora a kameramana TV Turiec zabehlo spolu 72 km a 800 m. Oproti vlaňajšku ubudlo žiakov ZŠ , keď nebežalo 7 tried. Tieto si chceli zabehať
v pondelok 9.10. dopoludnia namiesto štvrtka, keď sa 40 žiakov zúčastnilo Turčianskej atletickej žiackej ligy v Martine.
Spolu len 163 účastníkov, menej ako v minulých rokoch, odbehlo
304 km, priemer na 1 účastníka behu bol 1 865 km. Ani jedna trieda
ZŠ neodbehla spolu viac ako je trať maratónu, čo v minulosti bolo
bežné. Najviac prekvapujúco zabehli žiaci VIII.A 36,4 km, s priemerom 1,82 km na žiaka najmä zásluhou Adama Vajdu, ktorý si prišiel
spolu s mamou a sestrou zabehnúť aj popoludní. Vyše 25 km zabehli
ešte štyri triedy – III.A , IV.B, VII.B a IX.A. Najlepší priemer na žiaka
dosiahli žiaci VII.B – 1,94 km, ktorí zabehli spolu 35,2 km.
Najlepší jednotlivci podujatia
Andrej Kostelánsky z III.B , popoludní behal s mamou Zuzanou 8,8 km, Kristián Keveš z III.A - 4,2 km, Richard Haľama a Adrián Slezák zabehli po 3,8 km, 6 žiakov zo IV.B zabehlo po 2,4 km, Radoslav
Bače a Martin Maťko zo VII.B po 3,2 km a Benjamín Hríb s Tobiasom
Chudým z VIII.A po 2,4 km.
Z dospelých členov BS Tatran najviac zabehli Marián Pták a Lukáš
Šichta po 16,4 km, Pavol Ďurdík 14 km, Miroslav Mojžiš a Jozef Liskaj
st. po 8 km, Alena Vajdová 7,2 km.
Tohtoročný 94. ročník Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach
úspešne zdolali piati členovia BS Tatran Turany – Barbora Kamenská,
Michal Kamenský, Anton Staš z Turian, Vladimír Kaštier a Juraj Dojčár
st. z Martina, Pavol Kincel z Belej – Dulíc, trať polmaratónu Jozef Liskaj.
Mgr. Jozef Liskaj, predseda BS Tatran Turany

Motocross a pretekár Radoslav Bače
O svojich začiatkoch v súťaži motocrossových motoriek sa pochválil,
že prvýkrát si sadol na motorku ako 4-ročný. „Daroval mi ju krstný otec.
Začal som sa na nej učiť jazdiť na ihrisku, kde ma učil jazdiť môj ocko.
Neskôr som sa odvážil jazdiť v teréne na Dubovej. Neskôr mi rodičia
kúpili motocrossovú motorku značky KTM 65 SX. Intenzívnejšie som
začal pretekať v roku 2017.“
V tejto sezóne získal celkovo 11 pohárov.
Medzi najúspešnejšie preteky patrili: 2. a 3. miesto
Slovenské Pravno, 1.a 2.
miesto Kopernica, 2. miesto
Domaniža, 2. miesto Lehota pod Vtáčnikom a 2 x 3.
miesto Brezno.
„Tento šport je finančne náročný, viem, že bez podpory
rodičov a najbližšej rodiny

by som sa mu nemohol venovať“ – zdôveril sa Radko , ktorý dúfa, že sa
nájdu finančné prostriedky, aby mohol pokračovať vo svojich úspechoch.
Veľmi si túži splniť svoj sen , byť úspešným i v roku 2018.

IJ

Preteky kynologických dvojíc
Pretek kynologických dvojíc – Slovenská republika. Po dlhom období
sa v Turanoch opäť konalo podujatie určené kynologickej verejnosti.
V znamení Národného skúšobného poriadku podľa stupňa skúšky
SVV 1 na športovej strelnici v Turanoch 14. 10. 2017 súťažilo 12 pretekárov so psami pracovných plemien pre ktoré bolo toto podujatie

odporučené. PKD (Pretek kynologických dvojíc) vzbudil záujem kynologickej verejnosti, regionálnych médií i divákov, ktorí do Turian prišli.
Organizátorov PKD združuje Kynologický klub KK Gladiator K9 so
sídlom v Slovenskom Pravne a pôsobením v meste Martin.
Za organizátorov člen klubu KK Gladiator K9 – Jakub Chorvát :Turany
som od môjho prvého kontaktu s kynológiou vnímal ako vtedy ešte
obec s veľkým počtom kvalitných kynológov a dobrou základňou pre
rozvoj tohto krásneho hobby, pre mnohých i zamestnania, životného
štýlu a vlastne i zmyslu života. Pri mojom spoznávaní tohto sveta som
narazil na človeka, ktorý mal pre mňa klenot v podobe VHS (videokazeta). Mal som tú možnosť vrátiť sa do roku 1998 a vidieť priebeh
prvého ročníku Preteku o putovný pohár starostu obce Turany. Bolo
to pred piatimi rokmi (2012) a bolo to úsmevné , keď som prehlásil, že
takéto podujatie si Turany zaslúžia a musíme ho „oprášiť“.
V tom, čo ľudí spája by sme mali pokračovať a tak sa v roku 2017
podarilo do Turian vrátiť podujatie, ktoré nesie názov - Pretek kynologických dvojíc – Slovenská republika. Stálo nás to spoločne veľa
síl, dať dohromady tých správnych ľudí , ktorým patrí vďaka a obdiv .
Podarilo sa to a už dnes sa tešíme na ďalší ročník, ktorý 13. 10. 2018
odštartujeme a veríme že nám ako aj tento rok bude priať i počasie. Kto má záujem môže dokonca navštíviť aj webové stránky www.
pretekdvojic.sk, kde sa dozvie omnoho viac o Preteku kynologických
dvojíc.
J. Chorvát

MŠ Krížna

príbehy.Aj počas uplynulých jesenných dní spojili rodičov, možno aj
starých rodičov, s ich deťmi a vnúčatami tvorivé aktivity. Príroda a záhradky boli štedré svojimi plodmi
a preto bolo z čoho vyberať. Výstav-

Plavecký výcvik v materskej škole
Vedieť plávať je dôležité a prospešné z hľadiska zdravotného,
telovýchovného aj bezpečnost-

ného. Kto sa naučí plávať,
akoby získal novú gramotnosť. V našej materskej škole
je plavecký výcvik súčasťou
cieľov telesnej výchovy
a školského vzdelávacieho programu. V tomto
školskom roku sa ho zúčastnilo 15 detí. Konal sa
na krytej plavárni FitKlub
Martin ZŠ Hurbanova
a trval desať dní. Deti
nadobudli odvahu nebáť
sa vody, prekonali rôzne
prekážky, získali základné plavecké
návyky pri hrách vo vode, potápaní, splývaní a plávaní. Výcvik určite
prispel k ich otužovaniu. Výsledkom
u nich boli samostatne preplávané metre, ba aj celý bazén po šírke. Zistili,
že skákanie a ponorenie do vody môže byť zábavné.

ka v materskej škole dokumentuje mnohé nápadité, estetické a humorné
výtvory, na ktorých sme
sa mohli všetci pobaviť,
ale i načerpať nové inšpirácie. Ďakujeme rodičom,
že dali možnosť svojim
deťom prežiť spoločné
tvorivé chvíle.
„Výmysly rodičov a ich
detí nemajú konca.“ –
A práve to je na tom najkrajšie.

Pesnička je liek

Jesenné plody a fantázia

Do materskej školy zavítal ujo Viktor, ktorý
pripravil pre deti hudobno-zábavný
program
„Pesnička je liek“. Deti pozorne počúvali, s ujom Viktorom aktívne spievali, tlieskali do rytmu, vymýšľali odpovede na jeho otázky. Program bol
zábavný, deti veselé a uvoľnené. Pieseň sa im dostala na pery,ani nevedeli ako. Potvrdilo sa, že pesnička je skutočne liekom pre všetky deti.
Ak sa dajú dokopy jesenné plody s fantáziou detí a ich rodičov,
vznikne celá galéria krásnych
figúrok, jesenných dekorácií,
rozprávkových postavičiek, ktoré často nesú so sebourôzne

Paličkovaná krása
Je veľa starých remesiel a ručných prác, ktoré zanechávajú na tomto
svete svoju stopu. Do materskej školy sme pozvali tetu Hanku Holkovú,
ktorá pozná jednu z najstarších ručných prác (16. storočie) - vyrába pa-

Nová strieška

Náš zriaďovateľ, aj napriek mnohým iným aktivitám v meste, nezabudol na vybudovanie odkladacieho priestoru medzi budovami materskej
školy. Priestory budú slúžiť na odkladanie pomôcok k dopravnému ihrisku.

To sa nám bude spinkať
ličkovanú čipku. Paličkovanie je veľmi zaujímavá, ale
náročná práca. Vyžaduje
rýchle precízne ruky, ktoré
sa nepomýlia a veľkú trpezlivosť, lebo paličkovaná čipka pribúda pomaly. Deti v materskej škole mali možnosť túto zaujímavú činnosť
pozorovať, vyskúšať si používanie drevených čipkárskych paličiek,
poprezerali si valec, podstavec, priadze a špendlíky na paličkovanie.
Deti a možno ani pani učiteľky nevedeli, že tie špendlíky musia byť
nehrdzavejúce a paličkovanie sa realizuje vždy na predkreslenom
podklade. Teta Hanka nám priniesla ukázať svoje hotové výtvory,
ktoré sme si mohli poprezerať.

... do tretice ...

Pre kvalitnejší a hygienickejší spánok
dostali deti nové ležadlá, plachty a obliečky na perinky. Ležadlá sú
z kvalitného bukového dreva a obliečky majú jemné farby s detským
motívom. Deťom sa v nich bude určite dobre spať a snívať. Za všetko
nášmu zriaďovateľovi ďakujeme.

Hojdačka „hniezdo“

Už po tretíkrát náš
zriaďovateľ - Mesto
Turany zrealizovalo
v materskej škole
rekonštrukciu detských sociálnych
zariadení.
Všetky deti tak dostali
možnosť používať
moderné, estetické
a hlavne hygienické priestory. Na ich stenách sa usmievajú rozprávkové postavičky a rôzne farebné obkladačky spolu s ostatným vybavením
dávajú priestorom veselú detskú atmosféru. Veríme, že deti ich budú
dlho a s radosťou používať.

V tomto roku sa nám opäť podarilo, z 2% z daní a z časti príspevku rodičov do rodičovského združenia, zakúpiť pre deti na školský dvor nový
certifikovaný hrací prvok „Reťazovú hojdačku HNIEZDO“. Zariadenie má
slúžiť hlavne deťom materskej školy a jeho nosnosť je určená ich vekom.
Preto aj touto cestou by sme chceli požiadať mladých chlapcov a dievčatá, ktorí sa v našej záhrade hrávajú, aby zariadenia pre deti nepoužívali,
nakoľko ich osobná hmotnosť nespĺňa požiadavky výrobcu. Ďakujeme.
Zároveň sa chceme poďakovať všetkým, ktorí darovali 2% dane pre
naše deti. Deťom prajeme príjemné hojdanie a veľa zábavy.
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ODCHODY AUTOBUSOV, zo zastávky TURANY

T – pošta, Z – žel.stanica, H – zdravotné stredisko

Martin

autobusová
stanica

Šútovo

TZ
6+16
4.57

Zx
5.05

Tx
5.03

Tx
7.15
Z x28
13.11
Z x27
16.24
Z x10
5.40
T +D
11.52

T x30
8.15
Tx
13.42

Tx19
8.15
Z x22
14.05

17.20

Tx
Zx
8.45
9.20
T 6+
T 6+
14.09 14.14
T6+21 Z6+21
Tx
Z6+21
17.03 17.08 17.10 17.08
T x10 Z6+16 T6+16
Tx
5.42
5.54
5.56
6.01
TxR T617D Z x15 T x15
12.04 12.24 12.27 12.29
T 6+
Zx
Tx
Zx
17.22 18.53 18.55 20.03

Z x18
5.37
T x18
8.02

T x18
5.39
T x15
9.22

Tx
6.50
T 6+
9.27

Tx

Krpeľany
Nolčovo

Tx
5.11

T x27
16.54
T x+
11.48

T x15
5.40

Z x15
5.45

T 6+
5.42

platí od 10.12.2017 do 8.12.2018

H x27
6.00

Tx
6.13

Zx
6.20

T 6+
6.27

Z 6+
6.30

Tx
6.42

Z x15
7.05

Tx
T 6+
T 6+
T x15
Tx
T x15 Z x22 T x22
T x28
9.43
9.54 10.03 10.05 10.29 12.41 13.05 13.08 13.08
Tx
Zx
T x27 Z x29 Z x19
Zx
T x30 T x19 T x27
14.27 14.30 14.45 14.55 14.55 15.20 15.55 15.55 16.21
Tx
T6+21
Tx
T6+21 Z6+21 T x15
20.55
18.00 18.32 20.02 20.17 20.20
T x19 T x20 Z x26 T x26
T6 + Tx15R
Zx
Tx
T xD
7.05
7.06
7.09
7.11
7.26
8.09
9.56
9.58
10.55
Zx
Tx
Zx
Tx
Tx
Tx
Zx
Tx
Zx
13.24 13.26 14.13 14.15 14.58 15.28 16.30 16.32 17.18
Tx
T+621
Zx
Tx
20.05 20.21 22.48 22.50

Z 6 16 T 6 16 Z 6+
13.24 13.26 16.24
6 - premáva v sobotu

T 6+
16.26

Z6+21 T6+21 T6+21
18.36 18.38 21.21

Vysvetlivky: x – premáva v pracovné dni
+ - premáva v nedeľu a vo sviatok
10 - nejde od 1.7.18 do 31.8.18
15 - nejde od 27.12.17 do 29.12.17
17 - nejde 6.1.18, 1.9.18, 15.9.18, 17.11.18
16 - nejde 24.12.17
18 - ide od 1.7.18 do 31.8.18
19 - nejde od 27.12.17 do 5.1.18, 2.2.18, od 19.2.18 do 23.2.18, od 29.3.18 do 3.4.18, od 2.7.18 do 31.8.18,od 31.10.18 do 2.11.18
20 - ide od 2.1.18 do 5.1.18, 2.2.18, od 19.2.18 do 23.2.18, 29.3.18, 3.4.18, od 1.7.18 do 31.8.18, od 31.10.18 do 2.11.18
21 - nejde 24.12.17, 31.12.17
22 - nejde od 27.12.17 do 5.1.18, od 1.7.18 do 31.8.18
26 - ide od 23.12.17 do 30.12.17
27 - nejde od 27.12.17 do 5.1.18
28 - ide od 27.12.17 do 5.1.18, od 1.7.18 do 31.8.18 29 - ide 2.2.18, od 19.2.18 do 23.2.18, 29.3.18, 3.4.18, od 31.10.18 do 2.11.18
30 - ide od 27.12.17 do 5.1.18, 2.2.18, od 19.2.18 do 23.2.18, od 29.3.18 do 3.4.18, od 2.7.18 do 31.8.18, od 31.10.18 do 2.11.18
R- spoj premáva až do Ružomberka
D - spoj premáva až do Dolného Kubína

ODCHODY VLAKOV zo stanice TURANY platí
smer KRAĽOVANY
Žilina
X,D
5.58
X
6.25
6,N
6.43
X,D
7.23
8.43
10.43
X
11.43
6,N
12.43
X
13.31
Rýchl., 14.10
X

X, A

X

6,N
X,A
Rýchl.,
X

Vrútky
4.58
5.47
6.23
7.03
7.03
7.44
9.03
11.03
12.03
13.03
14.04
14.31

od 10.12.2017 do 8.12.2018

smer ŽILINA

Turany Kraľovany Ružomberok
5.08
5.19
5.41
5.58
6.08
6.30
6.33
6.43
7.05
7.13
7.26
7.48
7.13
7.26
7.48
7.54
8.04
9.13
9.25
9.48
11.13
11.24
11.46
12.13
12.25
12.48
13.13
13.24
13.46
14.14
14.25
14.48
14.39
14.53
15.10

14.30
14.43
15.43
16.08

15.03
15.03
16.03
16.28

15.13
15.13
16.15
16.37

15.24
15.24
16.27
16.47

15.46
15.46
16.51
17.03

16.43
17.25
18.43
21.50
22.50

17.03
17.45
19.03
22.15
23.09

17.13
18.06
19.13
22.25
-

17.25
18.17
19.25
22.37
-

17.53
18.40
19.48
23.00
-

Rýchl. - rýchlik
X - ide len cez pracovné dni
S - ide len v sobotu
N - ide len v nedeľu
A - nejde od 23.XII. do 7.I. D – nejde 23.XII. - 7.I. a 30.VI. - 2.IX.

www.turany.sk

Ružomberok Kraľovany Turany Vrútky Žilina
X
Rýchl.,
X,A
X
X,D

X,D
6,N
X
X
X,A

4.11
4.54
5.29
5.47

4.33
5.20
5.52
6.04

4.43
5.31
6.02
6.11

4.54
5.46
6.13
6.21

5.13
6.05
6.32
6.37

6.13
7.02
10.13
12.13
12.54
14.13
14.14
14.57
16.14
17.14
18.14
20.15

6.37
7.25
8.37
10.37
12.37
13.19
14.37
14.37
15.20
16.37
17.37
18.37
20.38

6.47
7.35
8.47
10.47
12.47
13.29
14.47
14.47
15.31
16.47
17.47
18.47
20.48

6.58
7.46
8.58
10.58
12.58
13.46
14.58
14.58
15.53
16.58
17.58
18.58
21.17

7.17
8.05
9.17
11.17
13.17
14.05
15.17
15.17
16.12
17.17
18.17
19.17
21.36

Rýchl. - rýchlik
X - ide len cez pracovné dni
A - nejde od 23.XII. do 7.I.
D – nejde 23.XII. - 7.I. a 30.VI. - 2.IX.
S - ide v sobotu, N - ide v nedeľu

aktualizované 12.12.2017, Zdeno ČERNEK ©

ODCHODY AUTOBUSOV , zo zastávky MARTIN autobusová stanica
platné od 10.12.2017 do 8.12.2018

žltá – autobus
ide cez žel.stanicu TURANY,
autobus ide
k zdravotnému
stredisku
ODCHODY
AUTOBUSOV
, zo zastávky
MARTIN
autobusová
stanica
platné od 10.12.2017 do 8.12.2018

X
Dolný
6 17
Krpeľany,
žel.st. autobus
X žltá – +
X 18
X 15
autobus ide
cez žel.stanicu
TURANY,
ide k zdravotnému
stredisku
10.30
11.30
05.15 06.25
16.30
Kubín,žel.st.
12.00
X
Dolný
6 17
Krpeľany, žel.st.
X
+
X 18
X 15
+6 21
+6 05.15
21
06.25
Nolčovo
X 26
6+
6 17
6+
11.30 X+ 12.00
16.30
Kubín,žel.st. X 18 10.30
7.40

Nolčovo
Ružomberok

9.00

X 18
x22
7.40
07.45

9.05

X 26
9.00

11.25

6+

9.05

13.00

X+ X 6 17
11.2511.45
13.00

X
X 19 X 20
RužomberokX 10 6+16
x22
6.45
6.45
5.15 07.45
5.30
5.40
Šútovo
X X 10
X 6+16
6+
X
X
X 19X
17.00 5.40
16.00 5.15
16.50 5.30
18.25 6.45
19.40
Šútovo
Turany, žel.st.
X
XX 26 X X 6+X 22 XX 22

18.10

16.00

6+

16.00

X X27
11.45
6.45

21.00

+6 21
18.10

6+

7.05

X +621
20 X 27X

X
9.30

+6 21
21.00

X15

12.00

X

12.55

6+
X
X15
20.00 6.45
22.25 7.05
6.45
9.30 12.00
X 10 X 22 X 26 X 26
XX 15 +621
5.50 16.00
6.3516.50
8.45 17.00
11.2518.25
13.2519.40
14.10 20.00
14.45 22.25
15.15 15.35
21.30

X

X

13.45 14.30

X

12.55

X

X

15.00

X

13.45 14.30

X

15.00

Turany, žel.st.
X
X 26
X
X 22 X 22 X 15 X 10 X 22 X 26 X 26
8.45 611.25
13.25
14.10 14.45 15.15 15.35+ - premáva
21.30 v nedeľu a vo sviatok
Vysvetlivky: x – premáva v5.50
pracovné6.35
dni
- premáva
v sobotu
10 - nejde od 1.7.18 do 31.8.18
15 - nejde
od 27.12.17
5.1.18 v pracovné dni
17 - nejde
6.1.18, 1.9.18,
15.9.18, 17.11.18
Vysvetlivky
: xdo
– premáva
6 - premáva
v sobotu
+ - premáva v nedeľu a vo sviatok
10 - 24.12.17
nejde od 1.7.18 do 31.8.18
16 - nejde
18 - ide od 1.7.18 do 31.8.18
15 -odnejde
od 27.12.17
do 5.1.18
- nejde 6.1.18,
1.9.18,
15.9.18,
19 - nejde
27.12.17
do 5.1.18,
2.2.18, od 19.2.18 do 23.2.18,17
od 29.3.18
do 3.4.18,
od 2.7.18
do 17.11.18
31.8.18, od 31.10.18 do 2.11.18
16od- nejde
18 - ide
od 1.7.18
do 31.8.18
20 - ide
2.1.1824.12.17
do 5.1.18, 2.2.18, od 19.2.18 do 23.2.18, 29.3.18,
3.4.18,
od 1.7.18
do 31.8.18, od 31.10.18 do 2.11.18
19 - 24.12.17,
nejde od 27.12.17
23.2.18,
29.3.18dodo5.1.18,
3.4.18,odod1.7.18
2.7.18dodo31.8.18
31.8.18, od 31.10.18 do 2.11.18
21 - nejde
31.12.17 do 5.1.18, 2.2.18, od 19.2.18
22do- nejde
od od
27.12.17
20 -odide27.12.17
od 2.1.18
5.1.18, 2.2.18, od 19.2.18 do27
23.2.18,
29.3.18,
3.4.18,
od 1.7.18 do 31.8.18, od 31.10.18 do 2.11.18
26 - nejde
dodo
29.12.17
- ide od
27.12.17
do 29.12.17
21 - nejde 24.12.17, 31.12.17
22 - nejde od 27.12.17 do 5.1.18, od 1.7.18 do 31.8.18
_____________________________________________________________________________________________________
26 - nejde od 27.12.17 do 29.12.17
27 - ide od 27.12.17 do 29.12.17

ODCHODY VLAKOV , platí od 10.12.2017 do 8.12.2018
_____________________________________________________________________________________________________

ODCHODY
VLAKOV ODCHODY
, platí od 10.12.2017
8.12.2018
ODCHODY VLAKOV zo stanice VRÚTKY,
smer B.Bystrica
VLAKOVdozo
stanice B.Bystrica , smer
Vrútky
Martin
B.Bystrica
VRÚTKY
X
4.50
4.58
5.27 TT
B.Bystrica
Vrútky
ODCHODY
VLAKOV
zo
stanice VRÚTKY,
smer B.Bystrica
ODCHODY
VLAKOV zoMartin
stanice B.Bystrica
, smer
Rýchl.
5.13
5.20
6.26
5.03 TT
5.33
5.41
VRÚTKY
5.19 Vrútky 5.28 Martin 5.57B.Bystrica
TT
X, E
5.28 TT
5.58
6.06
Rýchl., X,E X
6.20
X, E Rýchl. 6.50
Rýchl.
7.13
Rýchl., X,E7.19
Rýchl. X, E
9.13
Rýchl. 9.19
Rýchl.
11.13
Rýchl. 11.19
Rýchl.
13.13
Rýchl. 13.19
X
14.19
X, K Rýchl. 14.52
Rýchl.
15.13
X
15.19
X,
K
X, K
16.19
Rychl.Rýchl. 17.13
17.19
X, 6 X, K 18.19
Rychl.
Rýchl.
19.13
19.19
X, 6 21.19
N
X, 6 Rýchl. 22.19

4.50
5.13
5.19
6.20
6.50
7.13
7.19
9.13
9.19
11.13
11.19
13.13
13.19
14.19
14.52
15.13
15.19
16.19
17.13
17.19
18.19
19.13
19.19
N
21.19
TT - Turčianske
Teplice (spoj
X, 6
22.19
X - ide len cez pracovné dni

4.58
7.29 5.27 TT
5.20 7.28 TT 6.26
5.28
8.26 5.57 TT
6.27 7.57 TT 7.29
6.59
10.267.28 TT
7.20 9.57 TT 8.26
7.28
12.267.57 TT
9.20 11.57 TT10.26
9.28
14.269.57 TT
11.20 13.57 TT12.26
11.28 14.57 TT
11.57 TT
13.20 15.30 TT14.26
13.28
16.2613.57 TT
14.28 15.57 TT
14.57 TT
15.00 16.57 TT
15.30 TT
15.20
18.26 16.26
15.28 17.57 TT
15.57 TT
16.28 18.57 TT
16.57 TT
17.20
20.29 18.26
17.28 19.57 TT
17.57 TT
18.28 21.57 TT
18.57 TT
19.20 22.57 TT20.29
19.28
19.57 TT
21.28
21.57 TT
nestojí v Banskej Bystrici)
22.28
22.57 TT
N - ide v nedeľu
6.27
6.59
7.20
7.28
9.20
9.28
11.20
11.28
13.20
13.28
14.28
15.00
15.20
15.28
16.28
17.20
17.28
18.28
19.20
19.28
21.28
22.28

- Turčianske Teplice (spoj nestojí
v Banskej
Bystrici)
6 - ideTT
v sobotu
Rychl.
- rýchlik
X - 23.XII.ide len cez
pracovné
N - ide v nedeľu
E - nejde
7.I.,
30.VI. dni
až 2.IX.
6 - 23.XII.ide v sobotu
Rychl. - rýchlik
K - nejde
7.I.
E - nejde 23.XII.- 7.I., 30.VI. až 2.IX.
K - nejde 23.XII.- 7.I.

6.03B.Bystrica
TT
5.34 5.03 TT
7.03 TT5.28 TT
8.03 TT6.03 TT
Rýchl. Rýchl.
7.34 5.34
X,K
7.03 TT
10.03 TT
Rychl.
9.34 8.03 TT
Rýchl.
12.03 TT7.34
Rýchl.
11.3410.03 TT
X Rychl. 13.03 TT9.34
12.03 TT
14.03 TT
Rýchl.,Rýchl.
13.34 11.34
X
13.03 TT
X
15.03 TT
Rýchl., X, E
14.3414.03 TT
Rýchl., 16.03 TT13.34
Rýchl. X
15.3415.03 TT
X, E 17.03 TT14.34
X, Rýchl.,
K
16.03 TT
18.03 TT
Rýchl.Rýchl.
17.34 15.34
Rýchl. X, K
19.3417.03 TT
18.03 TT
20.31 TT
Rýchl.
17.34
Rýchl.
19.34
TT - Turčianske Teplice (spoj20.31
nestojí
TT v
X - ide len cez pracovné dni
Rýchl.
X , K X, E

6.33 Martin 6.41 Vrútky
6.40 5.33
6.47 5.41
7.33 5.58
7.41 6.06
8.33 6.33
8.41 6.41
8.40 6.40
8.47 6.47
10.33 7.33 10.41 7.41
10.40 8.33 10.47 8.41
12.33 8.40 12.41 8.47
12.40 10.33 12.47 10.41
13.33 10.40 13.41 10.47
14.33 12.33 14.41 12.41
14.40 12.40 14.47 12.47
15.33 13.33 15.41 13.41
15.40 14.33 15.47 14.41
16.33 14.40 16.41 14.47
16.40 15.33 16.47 15.41
17.33 15.40 17.41 15.47
18.33 16.33 18.41 16.41
18.40 16.40 18.47 16.47
20.40 17.33 20.47 17.41
21.00 18.33 21.08 18.41
18.40
18.47
20.40
20.47
Banskej
Bystrici)
21.00
21.08
N - ide v nedeľu

- Turčianske Teplice (spoj nestojí
v Banskej
Bystrici)
6 - ideTT
v sobotu
Rýchl.
- rýchlik
X - ide
len cez7.I.,
pracovné
N - ide v nedeľu
E – nejde
23.XII.30.VI.dni
až 2.IX.
6 - ide
v sobotu
Rýchl. - rýchlik
K - nejde
23.XII.7.I.
E – nejde 23.XII.- 7.I., 30.VI. až 2.IX.
K - nejde 23.XII.- 7.I.

www.turany.sk
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