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Vážení spoluobčania!
Vo víre dnešného uponáhľaného a zložitého života si nestíhame uvedomiť, ako rýchlo nám rok ubehol a opäť
je tu čas Vianoc, sviatkov lásky, porozumenia a pokoja, kedy sa stretávajú rodiny, príbuzní a priatelia. Čas,
keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme si popriali vzájomnú úctu a lásku. Čas, kedy sa snažíme aspoň na chvíľu zastaviť a spomínať aj na svojich blízkych, ktorí sú z rôznych príčin ďaleko i na svojich blízkych,
ktorí už, bohužiaľ, nie sú medzi nami, ale stále žijú v našich srdciach a spomienkach.
Vianoce sú symbolom čarovných chvíľ prenášajúcich sa z generácie na generáciu. Na jagajúci sa stromček,
štedrovečernú večeru a okamihy čarovných pocitov, sa tešíme všetci. Za vianočným stolom spojme svoje dlane, rozkrojme jabĺčko ako symbol zdravia, sily, dlhovekosti a poďakujme za všetko, čo nás postretlo, zastihlo,
možno i prekvapilo a potešilo.
Želám Vám, milí spoluobčania, radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov, aby sa Vám splnili Vaše sny,
priania a predsavzatia, aby ste pod vianočným stromčekom našli ten najkrajší darček, ktorý ste si vysnívali.
Žijú však medzi nami aj ľudia, ktorí netúžia po darčekoch, ale majú skromné želanie, aby aspoň po tieto dni
nezostali sami. Nemali by sme preto v tieto sviatočné chvíle zabúdať na rodičov, starých rodičov a na všetkých
príbuzných. Pretože najväčším darom, ktorý môžeme svojim blízkym darovať, je láska a pocit domova. Nie bohatstvom darov, ale bohatstvom ducha, lásky a porozumenia sú Vianoce najkrajšie.
Tento čas je však aj časom bilancovania. Preto Vám chcem, vážení spoluobčania, poďakovať za Vašu prácu
v tomto roku. Za prácu vykonanú vo Vašich domácnostiach, na Vašich pracoviskách, ako aj za prácu v prospech našej obce. Zároveň Vám prajem úspešný vstup do nového roka, nech Vás počas neho sprevádza
zdravie, vnútorná sila, pokoj v duši a stály zmysel pre radosť z malých i veľkých vecí života.
Šťastné, veselé a požehnané vianočné sviatky!
Ing. Miroslav Blahušiak
starosta obce

Nech sú vaše príbytky v týchto dňoch
sviatočných naplnené láskou i radosťou,
vôňou ihličia i vôňou domova, nech teplo
rodinného krbu žiari i hreje,
nech násobí krásu tejto chvíle...
Pokojné a tiché sviatočné dni Vianoc
a úspešné vykročenie do nového roka 2014
všetkým Vám želá

Redakcia Hlasu Turian

Vianočné zamyslenie
Vianoce prichádzajú, necháme ich odísť?
Alebo – Ako prežiť trvalé Vianoce?
Stretnutie s Láskou
Vianoce opäť prichádzajú...
Mnohým ľuďom je a bude po tieto dni pekne. Niekoho obdarujú,
sami snáď budeme obdarovaní,
zažijeme radosť detí i dospelých,
pripomenieme si chvíle svojho
detstva, budeme sa snažiť vytvoriť vianočnú náladu. A koľko ľudí
si praje, aby táto atmosféra pokoja a vľúdnosti trvala stále, po celý
rok! Koľko ľudí je presvedčených,
že konflikty, násilie a nešťastia
sú s vianočnými sviatkami úplne
nezlúčiteľné! Je dobre, že mnohí
aspoň raz do roka dôjdu k presvedčeniu, že ľudský život a medziľudské vzťahy sa nemusia podobať stále otvorenému bojisku!
Praktický človek si ale položí praktickú otázku: kto to zariadi?
Kto zariadi, aby bol pokoj medzi ľuďmi, dobrá vôľa na všetkých
stranách, schopnosť a ochota mnohých k hľadaniu ciest zmierenia? Môžu to urobiť vlády a politici? Školy a vzdelaní ľudia?
Filozofovia? Sociológovia? Náboženskí myslitelia a vodcovia?
Kresťanské spoločenstvá a cirkvi vo svete?
Nádej pre nový život
Aj keď mnohí z nich môžu mnoho dobrého spraviť a tiež to
aj robia, nie je úplne v ich moci rozprestrieť krásu Vianoc nad
celým svetom a nad celým rokom, nad celou históriou ľudstva.
Čo teda? Máme sa po sviatkoch vrátiť späť do obyčajného
života bez zmeny? Čakať na ďalšie Vianoce, na ďalšie dva-tri
dni tejto jedinečnej idyly? Pýtať sa, čo sa to s nami v tieto dni
vlastne robí, prečo sa cítime inak – a nenachádzať odpoveď?
A predsa – každý z nás môže poznať vylúštenie tejto hádanky
i náznak cesty, ktorá vedie ďalej. Nech to berieme na vedomie
alebo nie, Vianoce znamenajú stretnutie s Láskou. S Božou láskou, ktorá v dieťati Ježišovi prišla na svet, medzi nás. S Láskou,
ktorá je ponúknutá celému ľudstvu, ktorá sa ale ani jednému
človeku nevnucuje. S Láskou, ktorá otvára dvere viery, ale nemá
žiadne donucovacie prostriedky, ktorými by donútila zlých ľudí
konať dobre. Lásku je predsa možné ponúknuť a na túto ponuku
odpovedať. Lásku však nie je možné nariadiť.
Zostaneme rovnakí?
A tak si znova položme otázku: Odídeme z týchto Vianoc opäť
rovnakí? Zostaneme len pri tom, že sa budeme snažiť prekonať
sklamanie a dezilúziu, ktoré prinesú obyčajné dni po Vianociach –
a budeme sa tešiť na budúce Vianoce? Alebo to môže byť inak?
Jedinečná ponuka
Ponuka je tu: Ježiš sa narodil tiež pre teba - nech si ktokoľvek. Starý či mladý, šťastný alebo nešťastný, úspešný alebo
neúspešný. Narodil sa pre teba a k tebe chce tiež prísť. Chce
prísť, aby ti ukázal nádej, ktorá nezávisí na tvojich schopnostiach
alebo na výhrach a prehrách politických strán. Chce prísť, aby
ti otvoril cestu k skutočnému bohatstvu, ktoré nie je závislé
na tvojich úspechoch, na kurze meny ani na miere inflácie.
Chce prísť, aby ti ukázal, že ti môže byť veľkoryso odpustené,

odpustené v miere, ktorú nikto z nás nedokážeme realizovať,
ale všetci po nej túžime.
Ježiš chce prísť – a prichádza – k človeku najprv vo svojich
slovách, v slovách Biblie. Ich význam a posolstvo ti môžu pochopiť druhí kresťania, ktorí pravdivosť Ježišových slov dosvedčujú
svojím životom. Skús ich po tieto Vianoce vyhľadať!
Maj trvalé Vianoce!
S Ježišom Kristom môžeš začať sláviť trvalé sviatky pokoja
a zmierenia v tvojom vnútri. Trvalé Vianoce! Svet sa v tebe môže
začať meniť. Nie je to málo? Na prvý pohľad to mnoho neznamená.
Veď koľko toho ponúka svet! Ale v skutočnosti to znamená všetko.
Každý z nás totiž môže začať meniť svet k lepšiemu len z vlastného
vnútra – inak bude naďalej len druhých trápiť a rozmnoží už tak
dosť veľkú paletu trápenia.
A preto: nerezignuj! Nemysli si, že keď o kresťanstve niečo vieš
(alebo vôbec), vieš už všetko. Potrebné je osobne sa stretnúť
s Ježišom. Otvor si Bibliu, zvlášť Nový zákon a evanjeliá. Vyhľadaj
kresťanov akejkoľvek tradície, ktorí úprimne žijú zo svojej viery.
Navštív bez obáv viaceré vianočné bohoslužby. Začni sláviť svoje
osobné Vianoce – svoje stretnutie s Ježišom, ktorý sa pre teba narodil, zomrel a vstal z mŕtvych. Je živý na veky. Neváhaj viac. Nečakaj.
Lebo nikto z nás nemáme neobmedzený čas pre hľadanie pravdy
a plného života. Teraz je ten pravý čas – čas pre trvalé Vianoce...
Milí spoluobčania a ľudia dobrej vôle...
prajeme vám všetkým požehnané
dni Vianoc, plné pokoja a pohody.
Nech radosť z narodenia Spasiteľa sveta
prežiari vaše domovy a prinesie novú
nádej nielen do týchto sviatočných dní,
ale aj do všedných dní celého
budúceho roka 2014.
manželia Martin a Kristína Vargovčákovci,
farári ev. a. v. cirkvi turianskej

Služby Božie
počas vianočných a novoročných sviatkov
v ev. a. v. chráme Božom v Turanoch
Štedrý večer
24. 12. 2013 (utorok)

17.00 Štedrovečerné služby Božie

1.slávnosť vianočná
25. 12. 2013 (streda)
10.15 Slávnostné služby Božie na sviatok
				
narodenia Pána
2.slávnosť vianočná
26. 12. 2013 (štvrtok) 10.15 Slávnostné služby Božie s Večerou
				
Pánovou
Nedeľa po Vianociach
30. 12. 2013		
10.15 Služby Božie
Záver občianskeho roka
31. 12. 2013 (utorok) 17.00 Ďakovné služby Božie na záver
				
občianskeho roku 2013
Nový rok 2014
1. 1. 2014 (streda)
10.15 Slávnostné novoročné služby Božie
Nedeľa po Novom roku
5. 1. 2014		
10.15 Služby Božie
Zjavenie Krista Pána mudrcom
6. 1. 2014 (pondelok)
10.15 Služby Božie na sviatok„ Troch kráľov“

Sme pripravení sláviť Vianoce?
Chceli by ste prežiť krásne
a šťastné Vianoce? Poviete
si, čo je to za divnú otázku?
Kto by nechcel? Ja samozrejme tiež! To si predsa prajeme navzájom na vianočných
pozdravoch. Otázkou však je
– čo pre to môžeme urobiť?
Ako sa pripraviť na Vianoce,
aby boli krásne a šťastné?
Ak vyjdeme v týchto dňoch
von zistíme, že všetko sa
už hemží vo vianočnom ruchu, v zhone a nakupovaní.
Všade blikajú farebné svetlá
na stromčekoch a v nákupných centrách znejú z reproduktorov vianočné koledy. Svet nám ponúka všetko možné
v snahe pomôcť nám prežiť krásne a šťastné Vianoce.
Ale možno sme už viackrát v minulosti zistili, že toto
je falošná cesta, ako sa pripraviť na Vianoce. Toto je
cesta súčasného materialistického a konzumného sveta.
My, kresťania, nesmieme touto cestou ísť. Tento hurhaj
úplne ruší posvätnosť adventného mlčania. Chceš počuť hlas Boží, ktorý ťa poteší, pohladí? Chceš započuť
hlas Boží, ktorý ťa naplní pokojom a vyčistí tvoje srdce?
Potom musíš poslúchnuť výzvu slávneho adventného
kazateľa – Jána Krstiteľa, ktorý pripravoval svet na bezprostredný príchod Spasiteľa, Ježiša Krista. Veď krásne
a šťastné Vianoce môžu byť len vtedy, keď pri nich
prežijeme stretnutie s týmto naším Spasiteľom. Veď o to
na Vianoce ide, alebo nie?
A čo nám tento adventný kazateľ hovorí? Stručne
povedané, pozýva nás odísť na púšť a tak sa pripraviť
na stretnutie s našim Spasiteľom. Odísť na púšť? V tejto
dobe? V skutočnosti odísť na púšť je aj dnes moderné, viac než tušíme. Práve život „moderného“ človeka
potrebuje samotu, potrebuje stíšenie, mlčanie. My sme
všeobecne veľmi zaneprázdnení ľudia. Musíme sa zúčastniť mnohých stretnutí, navštíviť mnoho ľudí, naše dni
a týždne prekypujú pracovnými záväzkami. Väčšinou sa
pohybujeme životom takým šialeným tempom, že nemáme dokonca ani čas stíšiť sa, upokojiť sa a zamyslieť
sa nad tým, ktoré veci majú zmysel a sú hodné toho,
aby sa vôbec robili.
Ako môžeme v tomto chaose začuť Božie slovo? Keď
je človek neustále rozptýlený všetkým možným, a to
nielen prácou a povinnosťami, ale aj neustálym vyhľadávaním zábavy, od ktorej často čaká uspokojenie svojej
túžby po zmysle svojho života, aké môžu byť potom jeho
Vianoce? Je schopný počuť tú vetu, ktorá naplnila celý
svet radosťou? Je schopný počuť tú nádhernú vianočnú
vetu: Zvestujem vám veľkú radosť – dnes sa nám
narodil Spasiteľ, Kristus Pán?
Avšak čo to znamená, že máme vyjsť na púšť, aby sme
začuli túto zvesť a pocítili túto radosť? Vyjsť na púšť
– to znamená vymaniť sa z bežného kolobehu tohto
sveta, kolobehu neustálej práce a zábavy bez chvíľky
skutočného oddychu a zamyslenia sa nad zmyslom
svojho hmýrenia sa. Vyjsť na púšť – to znamená, že

nesmieme chcieť všetko mať, nesmieme sa stále naháňať
za úspechom a peniazmi. Vyjsť na púšť – to znamená
úplne sa uzavrieť voči tej nadmiere slov, reklám, plytkých
a ducha ubíjajúcich televíznych relácií. Vyjsť na púšť –
to znamená dokázať si sadnúť a modliť sa, a to nielen
naučenými slovami, ale aj takým spôsobom, že budeme
len načúvať Božiemu tichu. Vyjsť na púšť – to znamená
zapáliť si sviečky na adventnom venci a v tichej radosti
sa tešiť na Vianoce.
Človek, ktorý trpí nadmierou činnosti, sa domnieva, že
sadnúť si, nič nerobiť a dokonca sa prinútiť k počúvaniu
Božieho ticha, je snáď povaľačstvo či dokonca priamo
hriech. Ale to je omyl! Načúvať Božiemu tichu je spôsob
modlitby, ktorý nás vyvedie z rámusu tohto sveta na duchovnú púšť, kde jedine môžeme počuť Boží hlas. Áno,
práve toto potrebujeme, aby sme boli zdraví a normálni
ľudia, a nie nerváci a ľudia, ktorí nezvládajú sami seba.
Ktosi povedal, že najväčším problémom dnešného človeka
je, že nedokáže ticho sedieť na stoličke ani päť minút
bez toho, aby vo svojej hlave hneď niečo neplánoval
a neorganizoval. Majme na pamäti, že Božie slovo sa
zrodilo z večného mlčania Boha. Všetka duchovná sila
aj životná radosť pochádza z mlčania srdca.
Keby sme viac mlčali a počúvali, potom by sme vo
chvíľach nešťastia, tragédií a iných Božích navštívení
nekričali na Boha: Ako sa na to môžeš pozerať, prečo
práve ja, ako sa to mohlo stať, to je strašné, ja tomu
nerozumiem – a tak podobne. Áno, Boh mlčí. A keby si
aj ty mlčal, pochopil by si aj ty. Je dôležité si uvedomiť,
že len takáto vnútorná púšť a mlčanie v adventnej príprave nás môže vnútorne naladiť na pravé a nefalšované
Vianoce. Potom budeme počuť aj to, čo inokedy nie sme
schopní počuť. A potom nás zaplaví nevýslovná radosť.
A prežijeme krásne a šťastné Vianoce.
Mgr. Marián Majda
farár rím.-kat. farnosti v Turanoch

Vianočný vinš
Vianočný vinš si prizval koledu:
vraj pôjdu, kam ich oči povedúhornatým krajom, šírou rovinou
s tou tisícročia starou novinou,
že časy sviatkov ľuďom nastali.
Dieťatko narodené v maštali
svet požehnáva znovu pokojom.
Nech privíta ho každý po svojom
a nech mu lásku sveta dopraje.
Tak ako ono symbol dobra je,
nech dobrá vôľa k nám si prisadne
a skutky naše nech sú príkladné,
nech k našim blížnym cestu zaviatu
vyznačia v snehu stopy návratu.
Vianočný stromček nech nám zarodí,
nech stôl je štedrý ako na hody
a v dušiach našich dobrá pohoda
nech v jasličkách to dieťa pohojdá.
Ľ.Hudecová

Zo života obce
Z rokovaní obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí konanom dňa
20. novembra 2013 sa okrem iného zaoberalo vyhlásením voľby
hlavného kontrolóra obce, ktorá sa uskutoční 5.februára 2014
v rámci konania obecného zastupiteľstva. Bližšie podmienky
voľby sú zverejnené na webovej stránke a na úradnej tabuli
obce Turany. Poslanci odsúhlasili odpredaj nehnuteľnosti
KN-C 2470/11 o výmere 3 m2 Turčianskej vodárenskej spoločnosti Martin za účelom usporiadania pozemku zastavaného
čerpacou stanicou vo vlastníctve tejto spoločnosti. Potvrdili aj
svoj predbežný súhlas s odpredajom pozemku zastavaného
časťou prístavby k rodinnému domu Viery Pavelicovej o výmere
31 m2. V rôznom sa zaoberali financovaním voľnočasových aktivít
školskej mládeže, návrhmi na úpravu miestnych daní, doriešením vzťahov so správcovskou spoločnosťou Bytur s.r.o., ale aj
s otázkou ďalšieho fungovania športového štadióna. Obecné
zastupiteľstvo sa oboznámilo aj s postupom prípravy cesty, ktorá
by mala presmerovať podstatnú časť nákladnej dopravy smerujúcej do priemyselnej zóny. Podrobnejšie informácie o priebehu
obecného zastupiteľstva a o schválených uzneseniach nájdete
na internetovej stránke obce.
ľl

Kolkársky turnaj
29. novembra 2013 sa kolkáreň v Priekope stala dejiskom športového zápolenia turčianskych matičiarov, ktorí sa tu zišli na 4. ročníku
tradičného kolkárskeho matičného turnaja zmiešaných družstiev.
Medzi súťažiacimi kolektívmi nechýbali ani tento rok matičiari
z Turian, ktorí sa v konkurencii matičiarov z Martina a Turčianskych
Kľačian rozhodne nestratili. Domov do Turian si odnášali poháre
za druhé a tretie miesto. O cennejšiu trofej sa zaslúžila štvorica
v zložení Anna a Beáta Stančíková, Ivan Jesenský a Dušan Gallo.
ľl

Tvrdšie proti neplatičom
Miestne dane tvoria nezanedbateľnú časť príjmov každej
obce, teda aj tej našej. Povinnosť vyberať tieto dane vyplýva
obciam zo zákona. I v poslednom čase silnie tlak štátu smerujúci k tomu, aby si samospráva riešila svoje finančné problémy
práve zvyšovaním tejto časti svojich príjmov. Naša obec nechce
automaticky prenášať toto bremeno na občanov. Aj z tohto dôvodu pristupujeme k realizácii opatrení, ktoré by mali zabezpečiť
maximálny výber v súčasnosti vyrubovaných poplatkov.
Sme presvedčení o tom, že drvivá väčšina našich občanov
považuje platenie daní za samozrejmosť. Stáva sa však, že
v návale iných niekedy unikne našej pozornosti práve táto povinnosť. A preto na jej pripomenutie majú slúžiť výzvy, ktoré sa
dostávajú v týchto dňoch do poštových schránok viacerých z vás.
Veríme, že tí, ktorých sa to týka, si svoje nedoplatky voči obci
včas vyrovnajú. Žiaľ, nájdu sa medzi nami aj takí, pre ktorých je
skôr samozrejmosťou vyhýbanie sa plneniu svojich povinností.
Práve tých chceme upozorniť na sprísnenie postupu obce,
ktorý bude nasledovať v prípade, že včas neuhradia svoj
dlh voči obci alebo písomne nedohodnú podmienky jeho

splácania. Nikoho nechceme strašiť, no po právnických osobách
budeme musieť v odôvodnených prípadoch prikročiť k súdnemu a exekučnému vymáhaniu aj voči občanom. Netreba
pritom zvlášť zdôrazňovať, že tým sa výška ich nedoplatkov
môže podstatne zvýšiť. A to si musí poriadne zvážiť každý, koho
sa tento postup môže dotknúť. Veríme preto aj v mene slušnej
väčšiny občanov, že ponúknutá šanca na obojstranne prijateľný
kompromis nezostane nevyužitá.
ľl

Stanovisko obce k nepovolenej ťažbe
štrkov v katastrálnom území Turany
S výstavbou diaľnice sa v našom katastrálnom území vyskytli
nepovolené ťažby štrkov pre potreby výstavby diaľnice. K tomuto
uvádzame nasledovné stanovisko obce :
- povoľovacím orgánom pre ťažbu je Banský úrad SR, obec
k ťažbe vydáva územné rozhodnutie
- poslanci obecného zastupiteľstva uznesením dali súhlas k ťažbe
pre potreby výstavby diaľnice len v dvoch lokalitách v Záblatí
pri Sučanoch a pri Bôri pred Nolčovom
- ťažby oproti osade Ráztoka, západne od diaľnice, za železničným mostom pri Sučanoch a pod motorestom v Hrabinkách
nie sú obcou a ani banským úradom povolené ťažby. Obec
tieto skutočnosti nahlásila a ďalej bude nahlasovať banskému
úradu, ktorý je povoľovacím a kontrolným úradom pre banskú
činnosť. Ďalej v týchto lokalitách obec vykonala štátny dohľad
a v súčasnej dobe vo veci prebieha konanie do uzavretia
jednotlivých prípadov. V lokalite Hrabinky sa vykoná štátny
dohľad po 1.12.2013.
Nepovolená ťažba štrkov je pre obec neprijateľná, nesúhlasíme
s ňou. Chceme zdôrazniť, že obec má len obmedzené zákonné
možnosti ako zabrániť nepovolenej ťažbe. V prvom rade by si
mali ochrániť svoje majetkové práva vlastníci pozemkov a porušenie zákona nahlásiť banskému úradu, obci a príslušným
orgánom. Na záver obec apeluje na vlastníkov pozemkov, aby
zvážili za akým účelom a komu ich predávajú a tým čiastočne
eliminovali nepovolené ťažby.
Ing. Miroslav Blahušiak
starosta obce

Upozornenie pre chovateľov psov
Na základe čoraz častejších sťažností a skutočností, že sa
v našej obci znova vo zvýšenej miere na verejnom priestranstve voľne pohybujú psy, čím dochádza k porušovaniu zákonov
a VZN obce, vyzývame chovateľov psov k dodržovaniu povinnosti
chovateľa psa. Voľne pohybujúce sa psy v prvom rade ohrozujú zdravie občanov a hlavne detí, v ktorých ich voľný pohyb
vyvoláva mnohokrát neprekonateľný strach. Preto vyzývame
občanov, aby dodržali povinnosti chovateľa psa, nepúšťali ich
voľne na verejné priestranstvo. V prípade, že im pes z dvora
opakovane uniká, aby vykonali účinné opatrenia na jeho zabezpečenie. Pri opakovanom priestupku obecná polícia uloží
majiteľovi psa pokutu. V prípade, že sa situácia v obci nezlepší,
obec zabezpečí odchyt psov. Finančné náklady na odchyt,
v prípade ak sa nezistí majiteľ psa, bude musieť hradiť obec,
čo znamená, že my všetci.
eč

Čo hovorí matrika

MIESTNY ODBOR
MATICE SLOVENSKEJ
TURANY

Narodenie
Zuzana Dubcová
Laura Hlavatá
Nina Holubcová
Tomáš Hlavatý
Andrea Hlavatá
Barbora Hlavatá

Matičné Turany

Vás pozýva na
VII. ročník
MATIČNÉHO TURNAJA V STOLNOM TENISE
30.12.2013 v pondelok

Úmrtie
Anna Palková
Jozef Molnár
Marta Zacharová
Jozef Maťko
Viera Maťková

v areáli ZŠ Turany
9. 11. 2013
13. 11. 2013
14. 11. 2013
17. 11. 2013
24. 11. 2013

82 rokov
79 rokov
77 rokov
70 rokov
49 rokov

Nový šat predajne JEDNOTY

Súťažné kategórie:
deti do 15 rokov, muži do 50 rokov,
muži nad 50 rokov,
ženy bez rozdielu veku.
Prví traja z každej kategórie budú
odmenení vecnými cenami.

S nostalgiou sme niektorí v septembri pozerali na rozoberanie pôvodnej budovy nákupného strediska Jednoty, aby
sme s potešením za dva mesiace vzhliadli jej nový šat.
22. novembra 2013 bola po rozsiahlej rekonštrukcii otvorená
v našej obci predajňa COOP JEDNOTA –SUPERMARKET.
O rekonštrukciu sa postaralo vedenie COOP Jednoty Martin
so sídlom v Turčianskych Tepliciach so značnými finančnými
nákladmi. V predajni sa vytvorili 3 nové pracovné miesta.
684 členov COOP JEDNOTY v našej obci spolu s ostatnými spoluobčanmi dostalo do vienka veľmi pekné nákupné
priestory s bohatým výberom tovaru. Aj touto cestou patrí
vedeniu COOP JEDNOTY so sídlom v Turčianskych Tepliciach
poďakovanie za poskytované služby.
Našim spoluobčanom prajeme spokojnosť pri nákupoch
a personálu predajne len dobrých zákazníkov.

DV COOP JEDNOTY
TURANY

Vyberáme z uskutočnených podujatí
Ženy- ženám
Pripraviť podujatie takéhoto charakteru vzniklo spontánne vo výbore ZO ÚŽS v našej obci. Rozhodli sa takýmto spôsobom poukázať
na množstvo tvorivých aktivít, ktoré ženy vykonávajú. Pre mnohé ako
koníček vo voľnom čase, pre iné sčasti prepojenie na prácu a celoživotné smerovanie, pre mladé dievčatá, žiačky, rozvíjanie talentu.
Viac ako 70 žien a to nielen organizovaných v ženskom kolektíve,
prišlo 30.11.2013 do MKS, aby pri káve, čaji, či dobrých koláčoch si
trochu oddýchli a porozprávali sa.
Zároveň však mali možnosť uvidieť krátke vystúpenie účinkujúcich
žien a dievčat, či pripravenú výstavku ručnej tvorivosti. Pozitívne
ohlasy na stretnutie pod názvom
„Ženy- ženám“ je výzvou organizovať niečo podujatie podobného
zamerania aj do budúcnosti.

Výbor ZO ÚŽS

Ako sa na Mikulášsku nedeľu
stromček rozsvietil
Takýto názov by mohla mať rozprávka pre deti,
ktoré prišli na stretnutie
s Mikulášom a jeho sprievodom v nedeľu 8. decembra
2013 pred obecný úrad. Už
po tretíkrát sa rozsvietil pred
ním aj vianočný stromček,
ktorý tu rastie niekoľko rokov. Tento rok sa však odel
do nového rúcha, keďže

v obci má premiéru nová vianočná výzdoba. Mikuláš spolu
so svojimi pomocníkmi čertom
a anjelmi prišli medzi deti aj
tento rok. Strom rozsvietil
Mikuláš svojou pozlátenou
palicou a spolu s ním sa rozsvietili aj zvedavé očká našich
detí, ktoré mnohé v sprievode rodičov a starých rodičov
na podujatie prišli. Tradícia usporiadania Mikulášskej nedele má
za sebou 15 rokov trvania, a tak je pochopiteľné, že na nej odrástla
jedna generácia detí. Usporiadateľmi v tomto roku boli opäť Obec
Turany, ZO ÚŽS a Obecný hasičský zbor, ktorí spoločne podujatie
pripravujú. Deti si pre Mikuláša pripravili známe i menej známe koledy
a pesničky a on ich obdaroval sladkosťami. Takýto scenár sa opakuje
každoročne a pre všetky menšie deti, je toto stretnutie s Mikulášom
vždy niečím zaujímavé... Vôňa ovocného čaju a mikulášskeho grogu
dotvorila atmosféru druhej adventnej – Mikulášskej nedele, ktorá
patrila našim, predovšetkým mladším deťom. Snehová kulisa pod
krásne vyzdobeným stromčekom nápadne pripomenula blížiace sa
Vianoce. Nuž – šťastné a veselé ...

IJ

Od Lucie do Vianoc
Viac ako 40 vystavovateľov sa v tomto roku
rozhodlo podporiť už dlhoročne organizovanú
predvianočnú výstavu,
spojenú s predajom,
pod názvom „OD LUCIE
DO VIANOC.“ Je milou
príležitosťou pre mnohých šikovných ľudí
z našej obce i bližšieho okolia prezentovať
svoje práce, ktoré tvoria a vyrábajú. Vo veľkej
miere sú to dekoračné
predmety, čipka, tkané
koberce, pletené výrobky, drevené hračky,
prútené koše, vianočné
oblátky a trubičky, med a medovníky. V tomto roku na výstave
mali možnosť prezentácie i viacerí nováčikovia, mladí ľudia, ktorí
tvoria, hľadajú niečo nové, či zachovávajú tradície. Potešiteľným je
fakt, že práve v predvianočnom čase je táto výstava navštevovaná
širšou verejnosťou a že sa návštevníkom páči. Ďakujeme všetkým
vystavovateľom i návštevníkom, ktorí radi na podujatie prišli, že

Zo života školákov ZŠ Turany

nám zachovali svoju priazeň a tvorivosť zoskupená v jednoduchom
priestore MKS nezostala nepovšimnutá.
IJ

diaľka
4x60 m

3.
1.
2.
2.

Úspešní športovci nám robia radosť
Už na 1. kole 34. ročníka Turčianskej žiackej ligy získala naša
atletická výprava opäť pohár a titul najúspešnejšia ZŠ v školskom
roku 2012/2013.
V 1. kole nového ročníka TŽL sa na martinskom tartane najviac
darilo starším žiačkam a príjemne prekvapil aj Norman Siheľa.
kategória

disciplína

mladší žiaci

výška
60 m

staršie žiačky

300 m
výška

Výsledky 3. kola:
ml žiačky

600 m
diaľka

mladší žiaci

diaľka

staršie žiačky

loptička
150 m

umiestmeno a priezvisko
nenie
2.
2.
3.
1.
3.
1.
2.

Norman Siheľa
Vanessa Siheľová
Miriam Mojžišová
Vanessa Siheľová
Miriam Mojžišová
Vanessa Siheľová
Miriam Mojžišová

3.
1.
3.
2.
3.
3.
1.

Alexandra Kacvinská
Nina Nalevanková
Viktória Mušková
Adrián Jurečka
Norman Siheľa
Adrián Jurečka
Vanessa Siheľová

Miriam Mojžišová
Vanessa Siheľová
Miriam Mojžišová
Miriam Mojžišová
Michaela Revalová
Petra Blažeková
Vanessa Siheľová

V priebežnom hodnotení našej ZŠ patrí zatiaľ 4. miesto. Už
sa tešíme na 4. kolo TŽL – Majstrovstvá okresu v skoku do výšky Vianočnú latku, ktorá sa uskutoční 10.12. 2013 v telocvični
našej školy.

Zvuky farieb
Pri príležitosti výstavy Miroslava Cipára vyhlásila Galéria mesta
Bratislavy výtvarnú súťaže pre deti od 6 – 15 rokov. Zapojilo sa
do nej takmer 2900 detí z celého Slovenska, ktoré zaslali svoje
abstraktné obrazy vytvorené na základe hudobnej inšpirácie.
Práca našej žiačky Lívie Kolkovej „Náraz meteoritu“ bola ocenená
porotou a spolu s 30 najlepšími prácami je vystavená v Galérii
mesta Bratislavy.

Mokré vysvedčenie
z plaveckého výcviku
54 chlapcov a dievčat 3. a 4. ročníka príjemne strávilo celý
týždeň od 11. do 15. novembra v Aquarelaxe v Dolnom Kubíne.

Cieľom základného plaveckého výcviku bolo hravou činnosťou
zvládnuť plavecké návyky, dýchanie do vody, splývanie, lovenie
predmetov z vody, kraulové a znakové nohy s dýchaním do vody,
zoskok a vynáranie v malej a veľkej vode.
Pokročilejší si zdokonaľovali plavecké spôsoby kraul, znak, prsia,
vyskúšali si i plávanie s plutvami.
Za pozoruhodné plavecké výkony všetci dostali sladké odmeny
a mokré vysvedčenie.

Alkohol a drogy slobodu nedávajú,
ale berú...
Odveká a prirodzená túžba dospelých je chrániť deti pred všetkým
zlom. Predovšetkým chceme, aby z detí vyrástli rozumní ľudia,
ktorí už budú menej zraniteľní a budú sa vedieť zodpovedne rozhodovať sami za seba. Prevencia drogových závislostí a sociálnopatologických javov sa zameriava na realizáciu rôznych aktivít.
V našom školskom preventívnom programe sme využili dobrú
spoluprácu s Ústavom na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých v Sučanoch a privítali sme možnosť uskutočniť besedu
s mladistvým odsúdeným.
V posledný novembrový týždeň sa dopoludnia stretli žiaci 8. ročníka v školskej jedálni a netrpezlivo očakávali príchod „účinkujúcich“.
Pani riaditeľka privítala pedagogickú pracovníčku ústavu a mladého
22-ročného odsúdeného Miloša. Vyrozprával nám svoj životný príbeh,
skúsenosti s drogami, alkoholom, fajčením marihuany, výtržníctvom,
s distribúciou kokaínu, rozvrátenými vzťahmi v rodine, kamarátmi,
až bol nakoniec odsúdený. Všetci prítomní, žiaci i dospelí, pozorne
počúvali a neverili vlastným ušiam, čo tento sympatický mladý muž
má za sebou, ako dokázal riskovať so svojím životom a zdravím iných
ľudí, čo dokázal urobiť pre peniaze. Zaujímavé na jeho rozprávaní bolo,
že oľutoval svoje činy, uvedomil si ako veľmi ublížil blízkym a radil
nám, aby sme sa vyhýbali zlým partiám tzv. kamarátov, alkoholu,
fajčeniu a drogám. Dievčatá a chlapci svojimi otázkami prejavili
záujem o diskutované témy a popriali Milošovi, aby tieto Vianoce
boli jeho posledné strávené mimo jeho rodiny, aby sa mu splnili jeho
predsavzatia a nevrátil sa späť do starých koľají.
Na besede sme mali možnosť presvedčiť sa, aké ľahké je podľahnúť
negatívnym vplyvom prostredia a aké náročné je nájsť si opäť správnu
cestu v živote a venovať sa zmysluplnejším aktivitám.

Vianočné pozdravy pre vojakov
v Afganistane
Koncom novembra mali šiestaci a deviataci možnosť zaujímavo besedovať s kpt. Ing. Jánom Bartošom o činnosti našich
ozbrojených síl SR v mierových misiách a ich pôsobení v riešení
medzinárodného krízového manažmentu. Pán Bartoš poskytol
základné informácie a skúsenosti získané z osobnej účasti v misiách ISAF a UNMEE.
Každoročne naši žiaci posielajú profesionálnym vojakom OS SR
pôsobiacim v mierových misiách v zahraničí desiatky vianočných
pohľadníc do Afganistanu.
I tento rok ich vlastnoručne pripravovali na hodinách výtvarnej
výchovy. Pracovníci ministerstva obrany SR sa rozhodli deťom
poďakovať za podporu, ktorú týmto gestom preukázali vojakom.
89 žiakov priniesli mikulášske balíčky za krásne pozdravy, ktoré
vyhotovili vojakom, pôsobiacim v rámci slovenského kontingentu
na leteckej základni v Kandaháre.

Chránime lesy a chceme pomáhať...
V rámci projektu Zelená škola sa aj tento školský rok venujeme
téme odpad – zberu druhotných surovín – papiera, umelých vrchnáčikov, plechoviek.
Koncom októbra sme vyhlásili medzitriednu súťaž v zbere papiera
a opäť sme sa rozhodli získanú finančnú odmenu venovať na podporu liečby nášho spolužiaka Samka Dlugopolského. Ušľachtilou
myšlienkou žila celá škola. Okrem žiakov sa zapojili do zberu aj
rodičia a zamestnanci ZŠ. Vyzbierali sme 6103 kg starého papiera,
čím sme zachránili 46 stromov (125 kg papiera = 1 strom). Najviac
papiera priniesol Martin Kurhajec a Samkovi spolužiaci z IX. A triedy.
Všetkým Vám patrí úprimné poďakovanie.
Spoločne si najviac želáme, aby sa náš spolužiak vrátil opäť
medzi nás.

Zážitky z turistických výletov
V rámci podujatia Výstup na 101 hradov a zámkov Slovenska,
ktorého hlavným poslaním je priblížiť ich históriu, sme si tento rok
vybrali návštevu hradov Zniev a Blatnica.
Ráno sme sa v dobrej nálade zišli pred školou a ponorení do rozhovorov sme čakali na autobus. Zaviezol nás do dedinky Kláštor
pod Znievom a potom sme sa pustili do stúpania vyznačeným chodníkom na zrúcaninu Zniev. Bola to pekná, ale aj namáhavá cesta.
Na hradnom vrchu sme si prezreli zrúcaninu, najedli sa, porozprávali
si o histórii hradu a samozrejme odfotografovali. Po prestávke sme
zas museli pokračovať podľa plánu cesty – smer Blatnica. Blatnický
hrad bol zaujímavejší ako Zniev. Zvedaví piataci, šiestaci i siedmaci
preliezli, čo sa dalo. Bolo krásne počasie a výhľady na naše krásne
pohoria a Turiec boli neopísateľné.
Výlet sa nám páčil a potešilo nás, že okolo nás je toľká krása.
Cestujeme vlakom do múzeí a galérií – Naším ďalším miestom poznávania boli Košice, kde sme cestovali pri východe slnka
vyše troch hodín. Po príchode sme ako prvé navštívili námestie.
Na námestí sme si pozreli Dóm sv. Alžbety, Spievajúcu fontánu,
Urbanov zvon, Technické múzeum a Erb Košíc. Sú to krásne starobylé miesta, ktorými sa môžeme pýšiť. Už na nás prichádzala
únava, preto sme dostali čas na oddych, aby sme vládali navštíviť.
Technické múzeum. A tam sme toho veľa videli a vyskúšali. Mohli
sme sa pohrať, porozmýšľať, ale i otestovať pri rôznych experimentoch a technických zariadeniach. To netradičné múzeum sa stalo
technickým centrom nielen pre nás, ale aj pre dospelých. Z Košíc
sme odchádzali spokojní a unavení ako zapadajúce slnko na oblohe.
...cesta zaviata snehom... – Sobota ráno v Turanoch bola zamračená, ale my sme sa rozhodli ísť na turistickú vychádzku smerom
na Šíp. Vlakom sme sa dostali do zasnežených Stankovian, odkiaľ
vyrážame po žlto značenom turistickom chodníku. Prekračujeme
železničnú trať (pozor na rýchliky, v obci nestoja a spoza zákruty ich
nevidno prichádzať) a mierime do Škutovej doliny. Rozbitá lesná cesta
je prikrytá 20 cm vrstvou snehu. Vchádzame do lesa a po dvoch
km cesty prichádzame na rozľahlú čistinu – do Žaškovského sedla.
Z neho je dobrý výhľad na juhu sa vypínajúcu Kopu. Na sever zase
vedie neznačkovaná lesná cesta do dolnooravskej obce Žaškov.
Začalo silno snežiť, fúkať. Po krátkej pauze prekračujeme hranice
Národnej prírodnej rezervácie Šíp. Sneženie neprestávalo, rozmysleli
sme si, že nebudeme pokračovať vo výstupe na Šíp, mohlo by to
byť pre nás ťažké. Radšej sme sa vrátili domov.

Teplo a vôňa domova,
láskavé slová,
spoločné spomienky,
neha a pochopenie – to sú Vianoce.
Vydarené Vianoce,
v novom roku veľa zdravia a spokojnosti
všetkým svojim zákazníkom
praje Silvia a Dagmar
Kvety a záhradkárske potreby

MŠ Obchodná
Čas adventný...
Deň za dňom ubieha a rok sa pomaly chýli ku koncu. Prichádza
najkrajšie a najočakávanejšie obdobie roka, prichádza predvianočný
čas. Postupný príchod Vianoc symbolizuje adventné obdobie. Štyri
nedele pred Štedrým večerom sa v materskej škole rozhorela prvá
sviečka na adventnom venci. Priestory materskej školy vyzdobili
pani učiteľky symbolmi Vianoc, všade vládne sviatočná nálada.
Deti pospevujú vianočné piesne a recitujú básničky, triedami znie
komorná hudba.
Prvým zimným sviatkom bol deťmi očakávaný Mikuláš, ktorý
im okrem veselej nálady a balíčkov priniesol aj vytúžený sneh.
„A na toho Mikuláša celá zima už je naša.“ Krajina sa zakryla
bielou perinou a vietor nám ukázal svoju silu. Deti sa tešia
z prvého snehu, šantia zarovno s vločkami. V predvianočnom
zhone si nájdeme čas aj na výrobu darčekov pre najbližších,
na milé prekvapenia. Nastal čas pečenia medovníkov, ktoré
sú spájané so sviatkami. Deti drobnými rúčkami miesili cesto,
vaľkali a vykrajovali formičkami rôzne obrazce, ktorými potom vyzdobili vianočný stromček. Rodičov a blízkych potešia
vystúpením na vianočnej besiedke v podobe vianočných
piesní a básní. Po celoročnom zhone prichádza čas pokoja
a zamyslenia sa.

Radostný čas adventný a šťastné a veselé Vianoce praje
Materská škola na Obchodnej ulici.
A. Buricová

Zo športu
Florbalu sa v našej obci darí
Florbalový klub FbK Turany sa pomaly dostáva do povedomia
športovcov v obci. Počtom svojich členov je najväčším združením
športovcov v obci. Čo nás najviac teší, polovicu členov tvorí mládež,
ale nemôžeme zabudnúť ani na ženy, ktoré aj napriek neprajníkom
stále tvoria súčasť klubu. A hlavne táto mládež zviditeľňuje obec
na celom Slovensku. Sme radi, že sme sa pridali ku klubom, ktoré
sa dokázali presadiť na celoslovenskej úrovni, no ako jediný v kolektívnych športoch.
Mladší žiaci / rok narodenia 2001 a mladší / dosiahli fantastický
úspech, keď na Majstrovstvách Slovenska, ktoré sa uskutočnili
v našej obci, obsadili 3.miesto, za veľkoklubmi z Košíc a Trebišova.
V tejto kategórii sa stretla partia chlapcov, ktorí svojimi výkonmi získavajú rešpekt, čo dokázali aj na medzinárodnom turnaji
v Stupave, kde sa umiestnili na druhom mieste, kde vo finále pred
plnou halou podľahli po dramatickom boji rovesníkom z Trebišova.
Na ceste do finále sme vyhrali nad družstvami z Maďarska, Poľska,
Bratislavy.

V Stupave sa nedali zahanbiť ani hráči družstva
staršej prípravky, ktorí vybojovali 3.miesto po výborných výkonoch a úspešne reprezentovali klub a samozrejme aj obec.
Medzi úspechy považujeme aj postup starších žiakov
na Majstrovstvá Slovenska v Košiciach, kde obsadili 8.miesto, ale

MŠ Krížna
Jesenná vychádzka na Trusalovú
Príroda sa najlepšie spoznáva priamo v lese. Naša
vychádzka preto smerovala
na Trusalovú, kde je veľa
stromov, kríkov, kvetov
a jesenných plodov. Mali
sme čo obzerať. Deti najviac potešili popadané listy,
ktoré šušťali a ľahučko sa
vyhadzovali do výšky.

svojím účinkovaním potešili trénerov a divákov, keď hrali vyrovnané
zápasy a získali bohaté skúsenosti, ktoré využijú v ďalšom pôsobení.
V aktuálnom ligovom ročníku sú na druhom mieste, čo by stačilo
na postup, ale ešte sú pred nami ťažké zápasy s družstvom zo Žiliny.
Prežili sme športovo veľmi úspešný rok, pretože ako klub, ktorý
má tri roky, sme dosiahli výsledky, o ktoré sa pokúšajú iné kluby
omnoho dlhšie. Sme radi, že na prácu s mládežou sa pridávajú aj
ďalší hráči a členovia klubu. Všetky tieto úspechy by sme nemohli
dosiahnuť za pomoci rodičov, obce a sponzorov, preto by som sa im
chcel touto cestou poďakovať a zaželať im, ako aj všetkým občanom
do nového roku veľa zdravia, šťastia a hlavne peňazí, bez ktorých
by sme ťažko dosahovali úspechy.
Za FbK Ivan Raffaj

Návšteva v obore pre zvieratká
V jeden krásny jesenný deň sme sa vybrali do Černíka. V obore
na nás čakali plaché, ale krásne daniele. Ujo nám ukázal ako sa
zvieratkám dáva seno do krmelca.

Plavecký kurz detí
predškolského veku
Najprv sme sa vody
trošku báli, ale v závere
sa všetky deti s ňou skamarátili. Za veľkú snahu
a pokroky v plávaní dostali pekný diplom a malú
odmenu.

Návšteva tlačiarne
Ako sa tlačia knihy? To zaujímalo aj nás. Spolu s deťmi sme sa
vybrali do Tlačiarne P+M v Turanoch, kde sme sa všetko dozvedeli. Deti boli prekvapené, aké veľké stroje sa
na túto činnosť používajú. Dozvedeli sa čo
všetko je potrebné, aby
sa popísané listy papiera
stali zviazanou knihou.
Určite si teraz svoje knihy budú viac chrániť, aby
sa im nezničili.

Klub zdravia
Stretnutie v Klube zdravia trochu inak
Každý mesiac sa pravidelne počas roka stretávali záujemcovia
o Klub zdravia na pútavých prednáškach organizovaných v MKS.
Spojené boli tiež s ochutnávkami výživných a zdravých jedál a spájali
tým okruh takmer dvadsiatky ľudí. Väčšinou žien z našej obce i keď
mali aj hostí. OZ Život a zdravie vedie Jarmila Cecková a po minuloročnom úspechu tvorivých dielní so Zuzkou, keď maľovali hodvábne

šatky, bola tentokrát zvolená iná téma. Určite bola zaujímavá, tvorili
si vianočný darček, vyrábali ozdobné sviečky. Okrem toho mali
za úlohu priniesť niečo z vlastných kuchárskych nápadov do hodnotiacej súťaže. Zišlo sa ich takmer dvadsať, vytvorili si pod taktovkou
lektorky Zuzky pekný darček a po ochutnávke 12 súťažných jedál,
mali víťazky. Najúspešnejšou bola Janka Košťanová s ananásovokukuricovým šalátom a Emília Šľuchová s arašidovo-fazuľovými
bonbónmi.
Ale konkurencia bola značná a všetky jedlá boli veľmi chutné
a zaujímavé. Pre inšpiráciu ostatným ponúkame dva recepty, ktoré
ochutnávali a mali úspech.
IJ

Recepty z Klubu zdravia
KÔPROVNÍKY
Potrebujeme:
Cesto: 250 g špaldovej hladkej múky, 150 g polohrubej múky, 2 čl soli, 1/2
kocky droždia, 250 ml teplej vody
Plnka: jeden malý biely sójový jogurt (alebo 250 g kyslej smotany), 1 sojakrém,
nakrájaný čerstvý kôpor.
Postup:
Vymiesime a dáme vykysnúť cesto. Potom rozvaľkáme a vykrajujeme kolieska. Dnom pohára v strede zatlačíme na kolieska, vzniknú nám „jamky“,
do ktorých dáme kôprovú zmes. Necháme ešte chvíľku podkysnúť a dáme
piecť do vyhriatej rúry na 225°C asi 15 minút. Z uvedeného množstva vychádza
cca 18 kusov kôprovníkov.
ARAŠIDOVO – FAZUĽOVÉ BONBÓNY
Potrebujeme:
100 - 120 g veľkej bielej (maslovej) fazule, 4 PL arašidového masla, 100 - 140 g
hnedého cukru (podľa chuti), 7 - 8 PL ovsených vločiek, štipka soli, 1 vanilkový
cukor, horká čokoláda do bonbónov a na polevu.
Postup:
Fazuľu si dopredu namočíme. Po namočení by mala mať váhu cca 250 g.
Pripravíme si ostatné suroviny. Fazuľu uvaríme v čistej vode domäkka. Necháme
ju mierne vychladnúť a preložíme do mixéra, pridáme arašidové maslo, ovsené vločky, cukor, vanilku, štipku soli. Všetko rozmixujeme na hladkú hmotu.
Do hmoty pridáme kúsky horkej čokolády, premiešame a uložíme do chladničky.
Po hodine formujeme z cesta guľky, ktoré namáčame v roztopenej čokoláde.
Podávame vychladené.
Prajeme vám dobrú chuť
Jarmila Cecková
Lektorka OZ Život a zdravie, Klub zdravia Turany
www.zivotazdravie.sk, FB: Klub Zdravia Turany

OBEC TURANY

Vás srdečne pozýva na

VII. TURIANSKY
PLES
22. februára 2014 o 19,00 hod.
v Kultúrnom centre Turany

Silvester 2013 a Nový rok 2014
privítame polnočným ohňostrojom
na námestí obce.
Pozývame Vás !

ZO ÚŽS v Turanoch pripravuje

Vstupné 27 €
Hudba: BLACK BAND
a ĽH T. Uličného

FAŠIANGOVÚ ZÁBAVU

Tombola
Kultúrny program
Dobrá zábava

Vstupné 10 €
Do tanca hrá hudobná skupina
SUNNY MUSIC zo Strečna

8. februára 2014 o 19,00 hod.
v Kultúrnom centre Turany
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