Vážení spoluobčania!
Blížia sa sviatky pokoja Vianoce a Nový rok 2012, kedy
sa my všetci spoločne stretneme so svojimi blízkymi
a spoločne prežijeme sviatočné chvíle. Nie v každej rodine, domácnosti sa sviatky Vianoc oslávia v hojnosti
a blahobyte, tak ako to bývalo donedávna.
Mali by sme si uvedomiť, že čaro Vianoc netvoria len
prekvapenia pod stromčekom ale najmä spoločne strávený čas s rodinou, priateľmi či známymi, kedy viac vnímame silu lásky, priateľstva a vzájomnej úcty.
V tejto súvislosti si dovolím citovať herca Milana Lasicu,
ktorý výstižne vyslovil, myslím si, želanie väčšiny z nás:
Želám si stretnúť človeka – priateľa. Chcem sa ráno
prebudiť a celým srdcom sa tešiť novému dňu. Chcem
mať okolo seba úprimných ľudí, ako tomu bolo voľakedy.

Chcem stretnúť kamaráta, ktorého prvá otázka nebude
smerovať k materiálnym veciam, ale opýta sa ma: Ako
sa máš? Ako žiješ? Zájdeme si spolu sadnúť? Kamaráta, ktorého v polovici debaty nevyruší zvonenie mobilu a nebude musieť odísť. „ Vieš, tento telefonát bol
tak dôležitý, že ak by som to nezobral, mohlo by ma to
stáť prácu.“
Ovládol nás nepokoj, zhon a v tom každý deň žijeme.
Snažme sa aspoň počas týchto sviatočných dní zmeniť
to a byť k sebe milí a úprimní.
K tomuto Vám želám krásne chvíle - v príjemnej atmosfére Vianoc a veľa osobných a pracovných úspechov
v novom roku 2012.
Ing. Miroslav Blahušiak
starosta obce

Vážení a milí čitatelia Hlasu Turian!
Nech za sviatočný stôl spolu
s Vami zasadne LÁSKA,
ktorá prichádza s radosťou,
nádejou a odpustením.
Pokojné, šťastné a láskyplné vianočné sviatky
a úspešný nový rok 2012 všetkým želá
redakcia Hlasu Turian

Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
Od posledného vydania Hlasu Turian zasadalo obecné
zastupiteľstvo štyri razy. Okrem iného schválilo všeobecne
záväzné nariadenie obce Turany o povinnosti vypracovať
povodňové plány záchranných prác, dodatok k VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce a Dodatok č.1 k VZN
o obecnej polícii. OZ schválilo rozpočet obce na rok 2012,
ako aj úpravu rozpočtu obce na rok 2011. Zaoberalo sa
činnosťou Obecnej polície a Obecného hasičského zboru.
Vyslovilo nesúhlas so žiadosťou firmy BW Rakovo o vypracovanie zmeny a doplnku k územnému plánu obce.
Osobitnú pozornosť venovalo pohľadávkam a ich vymáhaniu. Zápisnice a uznesenia prijaté na týchto zasadnutiach
sú zverejnené na internetovej stránke obce: www.turany.sk.

Rozvoj obce
V súčasnej dobe prebiehali a prebiehajú v réžii obce viaceré investičné aktivity. Najväčšou z nich je rekonštrukcia
Základnej školy financovaná z európskych fondov. V rámci
rekonštrukcie školy sa okrem iného vykonáva zateplenie
budov, ich prepojenie spojovacím tunelom, rekonštrukcia
strechy prvej budovy a mnohé ďalšie práce. V prípade, že
nenastanú nepredvídané okolnosti, je predpoklad ukončenia
rekonštrukcie ešte v tomto roku.
V posledných mesiacoch Prevádzkareň obce realizovala
zásadnú rekonštrukciu podchodu popod železničnú trať.
Okrem toho zrealizovala výstavbu chodníka na Obchodnej
ulici a úpravu časti komunikácie na Sadovej ulici smerujúcu
k zamedzeniu zatápania záhrad občanov.
ľl

Rekonštrukcia cesty na Železničnej ulici
Pri realizácii obecnej kanalizácie došlo vinou dodávateľa
stavby k značnému poškodeniu vozovky na Železničnej ulici.

Keďže si jej oprava vyžiada nemalé prostriedky, uplatnila si
obec prostredníctvom Turčianskej vodárenskej spoločnosti
ako investora stavby reklamáciu vykonaných prác s cieľom
zabezpečiť jej opravu na náklady dodávateľa. Zdĺhavé
reklamačné konanie a rastúca nespokojnosť užívateľov
tejto významnej dopravnej tepny si však vynútili aktívny
vstup obce do riešenia problému ešte pred ukončením
reklamačného konania. Preto po schválení v obecnom
zastupiteľstvo bolo vyhlásené verejné obstarávanie na dodávateľa rekonštrukčných prác. Z viacerých ponúk víťazne
vyšla zo súťaže firma Strabag, ktorá stavbu v uplynulých
dňoch úspešne aj zrealizovala.
ľl

Výstava v miestnom múzeu
20. októbra 2011 boli v miestnom múzeu sprístupnené
dve nové súčasti prírodopisnej expozície. Prvá z nich
pod názvom Ryby a rybárstvo ponúka pohľad na unikátne
exempláre rýb, ktoré sú dielom domáceho majstra Milana
Barčíka. Súčasťou expozície sú fotografie a olejomaľby
s rybárskou tematikou, ale aj historické rybárske náradie. Druhá časť výstavy približuje ukážky rastlinnej ríše
Turca, ktorej rozmanitosť a výnimočnosť presahuje hranice
Slovenska. Obmedzené priestorové možnosti si vynútili
orientovať sa len na liečivé a chránené rastliny. Výstavku
vhodne dopĺňajú ukážky ľudového liečiteľstva, ktoré bolo
v Turci v nedávnej minulosti veľmi rozšírené. Rozšírenú
prírodopisnú, ale aj ďalšie zaujímavé expozície miestneho
múzea si môžu organizované skupiny dojednať na obecnom
úrade alebo Miestnom kultúrnom stredisku.
ľl

Predstavujeme naše osobnosti

Potravinová pomoc

Najznámejšou turianskou osobnosťou je nesporne národný
umelec, akademický maliar - Miloš Alexander Bazovský. Naše
staršie i novšie dejiny sú však popretkávané osudmi viacerých
pozoruhodných ľudí, ktorí neprávom unikajú našej pozornosti.
Chceme preto využiť toto naše obecné periodikum k tomu, aby
sme si pripomenuli osudy a životy ďalších osobností spätých
s našou obcou. Prvý pokus sme uskutočnili v rámci aktivít
Miestneho múzea, v ktorom sme predstavili päticu mužov,
ktorých život a práca ďaleko prekročili hranice rodného chotára.
Dnes vám chceme predstaviť turianskeho rodáka Gustáva Izáka,
ktorý sa významne zapísal do slovenských národných dejín.
Gustáv Izák sa narodil 24.augusta 1847 v Turanoch. Tu
vychodil aj ľudovú školu. Neskôr študoval na gymnáziu
v Banskej Štiavnici a Levoči, ako aj na právnickej akadémii
v Prešove. Po skončení štúdia pôsobil ako advokátsky koncipient u známeho martinského advokáta Pavla Mudroňa,
neskôr ako advokát v Kláštore pod Znievom. V roku 1918
zastával významnú funkciu hlavného notára Turčianskej župy.
Aktívne sa zapájal do národného života, keď sa v máji 1918
zúčastnil porady o samourčení Slovákov a v októbri 1918 sa
stal jedným zo signatárov Martinskej deklarácie.

Na základe rozhodnutia Európskej komisie sa v rámci jednotlivých
členských štátov Európskej únie zabezpečujú dodávky potravín z intervenčných zásob pre sociálne odkázané osoby. O túto pomoc sa
uchádzalo aj 440 občanov našej obce, ktorí spĺňali podmienky pre
jej poskytnutie. Aj napriek počiatočným problémom sa nám podarilo
prostredníctvom Potravinovej banky Slovenska vybaviť celkom 17,5
tony potravín. Tieto boli uskladnené v Kultúrnom centre a následne
vydávané zamestnancami obce sociálne odkázaným občanom. Po negatívnych skúsenostiach z viacerých obcí môžeme konštatovať, že výdaj
potravinovej pomoci vďaka dobrej organizácii zo strany obce, ale aj
disciplinovanosti prijímateľov pomoci prebehol bez väčších komplikácií.
IJ

Návšteva Lehoty

V dňoch 24. a 25. septembra 2011 zavítali turianski matičiari do družobnej Lehoty pri Nitre. Cestou tam sa zastavili v Arborete Mlyňany,
ktoré patrí medzi najväčšie svojho druhu v strednej Európe. V Lehote
ich okrem matičiarov privítali aj predstavitelia samosprávy, ktorí
im ukázali najzaujímavejšie miesta tejto dvojtisícovej obce. Potom
sa už naplno rozbehli športovo-zábavné súťaže, v ktorých platilo
heslo“ zúčastniť sa!“. Večer už patril spoločnej zábave v miestnom
kultúrnom dome. Miestni matičiari sa blysli novým dvojcédéčkom
so svadobnými piesňami a keďže ani Turanci sa nedali zahanbiť,
o dobrú náladu nebolo núdze. Čas ubiehal ako voda a tak prišla
chvíľa rozlúčky s novými priateľmi. Veď už ráno čakala na matičiarov
prehliadka starobylej Nitry. Prehliadka historického jadra vyvrcholila
návštevou Nitrianskeho hradu. Na spiatočnej ceste domov navštívili
národný žrebčinec a zámocký areál v Topoľčiankach. Prvé dejstvo
družobnej spolupráce sa teda úspešne naplnilo a Turanci už dnes
hútajú, ako svojim priateľom z Lehoty oplatiť ich pohostinnosť.
ľl

OBEC TURANY
Organizuje a srdečne Vás pozýva na

Gustáv Izák aktívne pôsobil aj na kultúrnom poli. V rokoch
1872 až 1891 účinkoval ako herec a režisér Slovenského
spevokolu, zastával funkciu riaditeľa knižnice Národného
domu v Martine. Bol zakladajúcim členom Matice slovenskej,
Slovenského spevokolu, Muzeálnej slovenskej spoločnosti,
Živeny, Národného domu a Slovenského národného múzea.
Angažoval sa aj ako publicista, keď svoje články uverejňoval
v Pešťbudínskych vedomostiach, Národných novinách a ďalších periodikách. Zbieral slovenské ľudové piesne, venoval sa
prekladateľskej činnosti, ale aj propagácii včelárstva a šachu.
Gustáv Izák uzatvoril poslednú kapitolu svojho mimoriadne
plodného života 11. augusta 1937. Je pochovaný na Národnom
cintoríne v Martine po boku velikánov národného života,
ktorým bol za svojho života dôstojným partnerom
Ľ.Liskaj

Duchovné zamyslenie
Milí spoluobčania, prijmite od nás krátke zamyslenie
k tohtoročným vianočným slávnostiam!
Vianoce – dva-tri dni ilúzie?

Vianoce sú nazvané sviatkami pokoja lebo roznecujú v ľudských srdciach
lásku. Pri pohľade na dieťa narodené v betlehemských jasliach sa možno
srdce niektorých ľudí zahreje a tak sa ľudia chcú na chvíľku správať k svojim

V. TURIANSKY PLES
11.februára 2012 o 19,00 hod.
v Kultúrnom centre v Turanoch
vstupné 27 €
O dobrú zábavu je postarané.
Pripravený je zaujímavý
sprievodný program a tombola.
Občerstvenie je zabezpečené.
Predpredaj lístkov na Obecnom úrade v Turanoch
od začiatku roka 2012.

blízkym pekne. V niektorých rodinách si dokonca sľubujú, že sa na Štedrý
deň nebudú hádať, občas sa na Vianoce prerušujú aj vojny.
Najneskôr 27. decembra sa ale všetko vráti do „normálu“. A tak sa zdá,
že harmónia, ktorá medzi ľuďmi zavládla počas Vianoc, bola len ilúziou.
Alebo neuskutočniteľným snom – niečím, po čom v hĺbke srdca túžime, no
neočakávame však, že by sa to mohlo niekedy naplniť.
Boh nám ale neprejavil svoju dobrotu a lásku len preto, aby sme sa rozcitliveli
pri pohľade na Betlehem alebo prežili pár dní v roku v ilúzii o pokoji medzi

ľuďmi. Chce vo svojom milosrdenstve každého z nás očistiť od sebectva
a obnoviť nás svojím Duchom lásky.
Kráľovstvo pokoja totiž nepríde skrze lepšiu vládu, spravodlivejšie zákony,
alebo polepšením druhých ľudí. Božie kráľovstvo môže každý z nás zakúsiť,
keď dovolí Bohu, aby premenil jeho srdce tým, že ho naplní svojou láskou.
A toto platí pre každého z nás. Aj pre Teba!
„Ale keď sa zjavila dobrota a láskavosť nášho Spasiteľa Boha k ľuďom,
spasil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme konali, ale podľa svojho
milosrdenstva.“ (List Títovi 3, 4-5)

Vianoce – miesto pre Boha v našom srdci

Vo vianočnom evanjeliu počujeme aj túto správu: Mária „porodila svojho
prvorodeného syna, obvinula Ho plienkami a uložila v jasliach, lebo v nocľahárni pre nich nebolo miesto.“ (Evanjelium podľa Lukáša 2, 7)
Je nepríjemné stáť pred zatvorenými dverami. O to väčšia je radosť vtedy,
keď sa takéto dvere otvoria.
Vianoce znamenajú: Boh otvára dvere, ktoré nás od Neho oddeľujú. Pribuchli
sme ich vlastnou vinou – hriechom. A pretože už nie sme schopní sami prísť
k Bohu, prichádza Boh vo svojom Synovi k nám. Stáva sa človekom, rodí
sa v chlieve ako bezmocné dieťatko. Boh prichádza do nášho zatemneného
sveta, do temnoty a chladu stajne, do temnoty a chladu nášho života...
Boh hľadá príbytok, ale všetko je obsadené! Boh prichádza k dverám, ale
všetky sú zatvorené... Boh hľadá príbytok aj u Teba! Neprichádza však len
ako dieťa v jasličkách. Lebo On nezostal dieťaťom v jasliach. Stal sa z Neho
muž. Muž, ktorý za nás zomrel na kríži. Nezostal v hrobe, ale vstal z mŕtvych
a žije! Prišiel, aby prežiaril temnotu a vzal na seba našu vinu – hriech. Žiadne
miesto nie je pre Neho tak špinavé, aby v ňom nemohol prebývať. Žiadny
život Mu nie je tak skazený, aby do neho nemohol a nechcel vojsť!

Vianoce znamenajú: Aj dnes k nám prichádza Boh!

Boh môže všetko, okrem jednej veci: nechce a preto nemôže vstúpiť
do nášho srdca proti našej vôli, pokiaľ Mu sami neotvoríme, pokiaľ Ho sami
nepozveme ďalej...
Môžeme tak spraviť na spoločne slávených službách Božích, aj každý sám
doma pri osobnej modlitbe.
Prajeme Vám pokojné, radostné sviatky, naplnené vzájomným porozumením
a Božou láskou, prežívané s istotou v srdci, že Boh je s nami v každom čase.
Aj v tom novom roku 2012, do ktorého Vám želáme veľa nádeje, trpezlivosti,
duševného i telesného zdravia a porozumenia v medziľudských vzťahoch.
Pokoj Vám!
Martin a Kristína Vargovčákovci, ev. a. v. farári

Dve modlitby moderného kresťana
(alebo prečo cirkev nie je skanzen)
Drevené jasle i kríž. Prišiel si v pokore
a ponížení pre našu záchranu.
Milý Pán Ježiš, narodený Spasiteľ sveta i môjho
biedneho života. Unesený zvesťou anjelov stojím
v duchu s úžasom pri betlehemských jasličkách.
Hľadím na Teba, na Tvoju bezmocnosť, poníženosť,
na všetku biedu, čo Ťa obklopuje a nedokážem
zmerať prenesmiernu lásku, ktorá je za ňou – ktorá
nám darovala Teba. S rozochveným srdcom sa
pýtam: kde si našiel odvahu narodiť sa do tohto nášho sveta? Či si vedel,
čo Ťa tu čaká? Od prvého zaplakania po posledný výkrik na golgotskom
kríži? Viem, múdrosť a vernosť Tvojho i nášho nebeského Otca usúdila, že
pre našu záchranu niet inej cesty ako Tvoj príchod a len Ty nás dokážeš
vytrhnúť zo smrteľného zovretia diabla a z moci našich vín. Ďakujem, že
si nezaváhal a nikdy necúvol. Prosím Ťa, naplň ma svojou láskou, aby som
Ťa aj ja miloval/a, vierou sa Ťa držal/a, lásku Tvoju hojne rozdával/a a nikdy
nezaprel/a, že si mi drahý, najdrahší. Pomáhaj mi svojím Svätým Duchom, aby
som sa Ťa nikdy nezriekol/la. Naveky prebývaj a kraľuj v mojom srdci. Amen.
Vieme sa tešiť z akciových cien, ale zabudli sme sa radovať z Tvojej
blízkosti.
Otče nebeský, dal si nám slobodnú vôľu a postavil si nás na cestu, po ktorej
máme kráčať týmto životom. Chceš, aby sme prišli k Tebe do slávy – tam, kde
si pripravil miesto všetkým, ktorí v Teba veria. Aby sme tam došli, potrebujeme
povzbudenie, potrebujeme nedeľu prežitú v Tvojej blízkosti. Na službách Božích
si môžeme odpočinúť od zhonu sveta a načerpať novej sily z Božieho slova.
Nedeľa je naša, Pane, keď budeme v chráme. Tam, pri Tvojom slove sme Ti
najbližšie. Pomôž nám spoznať, že v akciových cenách je pokušiteľov zámer
odviesť nás od Teba. Diabol vie, že v supermarketoch sme od Teba vzdialení
a vtedy môžeme ľahko podľahnúť jeho úmyslom. Pomôž nám, prosíme, aby
sme Tebe podávali ruky, kým máme čas života, čas Tvojej milosti. Na to, aby
sme sa zhromažďovali v spoločenstve tých, ktorí Ťa milujú, si nám daroval
nedeľu. Ako deň pracovného pokoja ju akceptuje i svet – aj keď nedokonale.
Ďakujeme Ti za nedeľu. Daj, nech je pre nás Pánovým dňom, ktorý nám
pomáha nezabúdať, že sa smieme radovať z Tvojej blízkosti. Vďaka, že sme
počuli Božie slovo, že sme Ťa spoznali, že si nám dal Desať Božích prikázaní,
že si nám v Ježišovi Kristovi ukázal lásku. Vďaka, že sme Tvojimi deťmi. Amen.
Zdroj: Keď chýbajú slová
/Kniha modlitieb/

Evanjelické služby Božie počas vianočných a novoročných
sviatkov v ev. a. v. chráme Božom v Turanoch:
Štedrý večer – 24. 12. 2011
Štedrovečerné služby Božie o 17.00 hodine
1.slávnosť vianočná. Narodenie Pána – 25. 12. 2011
Slávnostné služby Božie o 10.15 hod.
Večerná vianočná pobožnosť/tzv.
vianočné meditácie/ o 17.00 hod.
2. slávnosť vianočná – 26. 12. 2011
Slávnostné služby Božie s Večerou Pánovou o10.15 hod.
Záver občianskeho roka – 31. 12. 2011
Ďakovné služby Božie o 17.00 hod.
Nový rok – 1. 1. 2012
Slávnostné novoročné služby Božie o 10.15 hod.
Zjavenie Krista Pána – 6. 1. 2012
Služby Božie o 10.15 hod.

Čo hovorí matrika
Narodenie
Amelie Vajdová
Lukáš Štetka
Kristína Čižnárová
Timea Eichlerová
Aneta Kasalová
Lucas Avila
Sophia Kapustová
Zina Kleinová
Kristína Kručinská

Uzatvorenie manželstva
Tibor Skucok
Michal Lacka
Ján Kralovanský
Jakub Novák
Róbert Ranto
Ján Pilarčík
Ľuboš Bella
Leonard Tarčák

Veronika Vyletelová
Ivana Gemeľová
Miroslava Svobodová
Emília Adamovská
Nina Calíková
Katarína Dutková
Simona Jurečková
Silvia Frajtágová

Úmrtie
Paulína Kolková
Ján Morgoš
Juraj Mičko
Zuzana Dubovcová
Elena Kolesárová
Andrej Tkáč
Ivan Ociepka
Daniel Meliš
Paulína Gajnová
František Pittner
Miloslav Pohánka
Anna Bačíková
Anna Cígrová
Ondrej Ujček
Miroslav Stano
Elena Valášková
Jaroslav Michalko
Božena Zimová
Jakub Pták
Elena Pohánková
Anna Janíková
Darina Pronajová

7. 7. 2011
16. 7. 2011
18. 7. 2011
19. 7. 2011
24. 7. 2011
1. 8. 2011
1. 8. 2011
1. 9. 2011
9. 9. 2011
15. 9. 2011
25. 9. 2011
28. 9. 2011
29. 9. 2011
14.10.2011
21.10. 2011
30.10.2011
7.11. 2011
18.11. 2011
28.11. 2011
6.12. 2011
14.12. 2011
17.12. 2011

76 rokov
73 rokov
85 rokov
87 rokov
88 rokov
92 rokov
67 rokov
66 rokov
91 rokov
59 rokov
66 rokov
71 rokov
83 rokov
86 rokov
31 rokov
66 rokov
85 rokov
80 rokov
19 rokov
84 rokov
59 rokov
76 rokov

Slávnostné uvítanie detí
Do veľkej rodiny našej obce pribudli ďalší novorodenci. Privítali
sme ich spoločne na milej slávnosti v obradnej miestnosti obecného úradu 26. októbra 2011. V krátkom programe im milé slová a pesničky zneli
z úst ich trochu
väčších kamarátov – škôlkarov MŠ
Krížna. Rodičom,
starým rodičom i trinástim deťom sa
prihovoril starosta
obce Ing. Miroslav
Blahušiak . Všetkým
prajeme šťastné detstvo v rodnej obci.

IJ

Katarína Hudecová
Zimný slnovrat
Z dlhých zimných nocí
bludiská ľudských snov,
nekonečné škriepky
myšlienok s hluchou tmou.
Ešteže sú sviatky
na rube všedných dní –
lampy, ktorých svetlo
ponurosť sprievidní.
Čosi nežné, biele
na čiernom pozadí
dobou udychčanú
dušu mi pohladí.
Povedomá pieseň
v zvonkovej ozvene
hlasom pokoja ma
osloví po mene –
sťaby starý známy
december so mnou rád
cencúľom si štrngol
na zimný slnovrat.

Krása tvorivých rúk s príchuťou Vianoc
Každoročne v čase adventu sa v našom Miestnom kultúrnom
stredisku v Turanoch koná výstava spojená s predajom, ktorá
má názov „ Od Lucie do Vianoc“. Svoje výrobky tu vystavujú
i predávajú viacerí naši spoluobčania, ale dvere majú otvorené
aj tí z blízkeho okolia. Výrobky z dreva, prútia, tkané koberce,
rôzne vianočné dekorácie, hračky, med, medovníky, medovinu,
oblátky, koláče, bylinkové čaje, čipky, obrázky, ručne vyrábané
šperky, batikované doplnky, výšivky – to všetko tvorilo súčasť
dvojdňovej výstavy. Tá sa stretla s priaznivou odozvou verejnosti,
detí i dospelých. Priestor na výstavu svojich výtvarných dielok
dostali aj žiaci ZUŠ – výtvarného odboru, pod vedením p. učiteľky
M. Virdzekovej. Od Lucie do Vianoc – to je krása tvorivých rúk,
ktorá vonia Vianocami. Ďakujeme tým, čo ju pomohli vytvoriť.
NA VÝSTAVE SA PREZENTOVALI
EMÍLIA BAJÁKOVÁ
MARTIN BRXA
ANDREA CECKOVÁ
DARINA DLUGOPOLSKÁ
SAMUEL DLUGOPOLSKÝ
ANNA HLAVATÁ
JAROSLAV HOLKO
NATÁLIA JESENSKÁ
ELENA KUČEROVÁ
JAROSLAVA LÚČANSKÁ
MICHAL LÚČANSKÝ
STELA LUKÁČOVÁ
TOMÁS a GABRIELA PRONAJOVCI
FERDINAND SITARČÍK
PETRA TURČANOVÁ
PAVEL ŽILA
KVETINÁRSTVO DEKOR
KVETINÁRSTVO ZÁHRADA
PAVOL MAJKO
ŽIACI ZUŠ F. KAFENDU VRÚTKY,
ZŠ TURANY
PATRIK BAŇÁK
JANA GAVUROVÁ
GITKA HÜBEROVÁ
KAMILA JUNASOVÁ
MÁRIA MILANOVÁ
DANA OBUCHOVÁ
MAGDA ŽILINSKÁ
MONIKA STAŠÍKOVÁ

Nech vôňa ihličia zavonia Vašim bytom,
nech láska a šťastie preniká Vašim srdcom.
Nech Vám Vianoce prinesú mnoho radosti
a v novom roku žiadne starosti.
Všetkým priateľom,
našim zákazníkom želá

Silvia a Dagmar
Kvetinárstvo
na ul. Osloboditeľov
v Turanoch

Skialp klub Kriváň bilancuje

S blížiacim sa koncom roka nastáva čas na bilancovanie našich
aktivít. Všeobecne môžeme povedať, že snehu bolo tento rok
veľmi málo a sezóna bola krátka. Snehová kríza pokračuje,
o čom svedčí aj dlhá a suchá jeseň. Aj napriek tomu bol rok
2011 z nášho pohľadu celkom úspešný.
Pretekovú sezónu sme začali vo Valči, odkiaľ sme si odniesli
dve prvé a jedno tretie miesto. V štafete zvíťazila dvojica Peter
Kračmer a Marek Stančík, a tretie miesto obsadili Jozef Liskaj
s Michalom Baďom. Víťazom v kategórii mužov na dve kolá
sa stal Marek Litvaj, ktorý sa na druhý deň zúčastnil preteku
Stredoeurópskeho pohára v Zakopanom, kde skončil na prvom
mieste v kategórii juniori. Marek postupne zvíťazil v ďalších troch
kolách Slovenského pohára a jednoznačne sa stal celkovým
víťazom Slovenského pohára v skialpinizme vo svojej kategórii. Okrem toho zbieral skúsenosti aj na pretekoch Svetového
pohára v Zakopanom. Ďalší naši členovia si počas pretekov
Slovenského pohára udržiavali výkonnosť tak ako po minulé
roky. Peter Roštek sa pravidelne umiestňoval okolo 10. miesta
v kategórii A. Marek Stančík sa o niečo zlepšil a získal aj jedno
tretie miesto v kategórii B.
Ďalej naši členovia v zimnom období individuálne vykonávali
skialpinistické túry v našich horstvách. Zorganizovali aj dva
výjazdy do Rakúska, do oblasti Dachstein, kde sa len Jozefovi
Liskajovi a Michalovi Baďovi podarilo vystúpiť na najvyšší vrchol oblasti Hoher Dachstein 2996 m n.m. Peter Kračmer bol
opäť v Ortlerských Alpách v Taliansku, kde na lyžiach vystúpil
na niekoľko trojtisícových vrcholov, najvyššie na Suldenspitz
3365 m n.m.

Vo februári sme spolu s KST Turany a za pomoci Obce Turany
zorganizovali premietanie o horách, cestách a ľuďoch pod názvom Dobrodruh. Diváci si mohli pozrieť filmy a fotografie zo
slovenských, ale aj svetových hôr. Na premietanie sa prišlo pozrieť približne 70 divákov. V roku 2012 sa Dobrodruh bude konať
21. januára opäť v Kultúrnom centre. Všetci ste srdečne vítaní.
V marci sme zorganizovali skialpinistický pretek Malá Fatra
Open. Bol to 5. ročník, ktorého sa zúčastnilo 59 súťažiacich.
Okrem organizátorských povinností sa niektorí naši členovia
postavili aj na štart. Darilo sa im výborne, spolu získali dve druhé
a dve štvrté miesta. V roku 2012 budeme pretek organizovať
18. februára, v prípade zlých snehových podmienok 17. marca.
Taktiež ste všetci srdečne vítaní.
V letnom období sme pomáhali pri organizácii 38. ročníka Výstupu
na Veľký Fatranský Kriváň. Naši členovia sa zúčastňovali rôznych
pretekov v behu do vrchu, cyklomaratónov, triatlonov a podobne. Marek Stančík sa zúčastnil jedného z najťažších triatlonov
na Slovensku, OravaMan. Okrem toho individuálne navštevovali
rôzne horské oblasti nielen na Slovensku.
Jeseň bola krásna a dlhá, venovali sme sa turistike. V októbri sme
prečistili turistický chodník zo Zajacovej na Chatu pod Chlebom
a v jeho okolí sme vyzbierali odpadky. Viac o našej činnosti sa
dočítate na našej stránke www.skialpkrivan.sk
Takýto bol rok 2011 v našom klube. Neostáva nám nič iné, len
si navzájom popriať , aby bol rok 2012 úspešnejší.
Peter Kračmer

služby
Naša firma poskytuje:
● kompletné vedenie a spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva
● kompletné vypracovanie DPH výkazov pre mesačných alebo štvrťročných platiteľov
● spracovanie mzdovej a personálnej agendy
● ekonomické, účtovné a organizačné poradenstvo
● komplexné spracovanie účtovnej agendy pre spoločenstvá vlastníkov bytov
Naše služby poskytujeme fyzickým aj právnickým osobám v zmysle Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z., pomocou elektronického software na základe predložených dokladov.
Za spracovanú účtovnú a mzdovú agendu, pri dodržaní dohodnutých podmienok, preberáme 100% záruku. Ručíme za maximálnu diskrétnosť a serióznosť.
kontakt
WATTEAM, s.r.o.
Kollárova 96
036 01 Martin
IČO: 44 874 278

Telefón: +421 43 430 36 30, Fax: +421 43 428 72 20,
Email: info@watteam.sk
Mobil: 0903895517, 0948529152

MŠ Krížna
Nebojím sa lekára, komu treba tomu pomáha.

Policajti a služobné psy
Pomocník človeka služobný pes,
predviedol poslušnosť a to veru hneď.

Deň ovocia a zeleniny v materskej škole, Krížna.
Ovocie a zelenina, to je zdravie to je sila.

Krása stromov a kríkov.
Kde príroda vyžaruje krásu a čistotu,
tam každý strom a krík majú svoju podstatu.

Vitaj, vitaj Mikuláš.
Mikuláš prišiel aj medzi nás.

Plavecký výcvik

Stretnutie s Mikulášom

Medzi atraktívne aktivity ortopedicko – rehabilitačného oddelenia
v Martine patrí kurz plávania, ktorý organizuje MUDr. Szabo
na plavárni ZŠ Hurbanova, pre deti materských a základných škôl.
Aj naša materská škola vytvorila prvý krok na rozvinutie plaveckej
gramotnosti. Plavecký kurz absolvovalo 12 detí z predškolskej
triedy z Materskej školy Krížna. Deti počas novembra prešli 12
lekciami od oboznamovania sa s vodou cez dýchanie vo vode
a samostatné plávanie s doskou. Kladným prínosom bolo, že
deti nadobudli odvahu nebáť sa vody, získali základné plavecké
návyky pri hrách vo vode, potápaní, skákaní a splývaní. Na záver
kurzu nás potešili ,,plavci’’, ktorí preplávali samostatne bazén.
Dúfame, že aj v budúcom školskom roku sa nám podarí zorganizovať predplaveckú prípravu pre deti v materskej škole.

Mikulášska nedeľa 4. decembra 2011, hoci bola bez zimnej
atmosféry, prilákala pod vysvietený vianočný stromček naše
turianske deti. Prišli menší i tí väčší. Koníky s kočišom povozili
po Turanoch sprievod hlavných účinkujúcich: Mikuláša, čerta,
anjela a Snehulienku a potom zavítali medzi deti pred obecný
úrad, ku vysvietenému vianočnému stromčeku. Mikuláš s košom sladkostí obdarovával smelé deti, ktoré recitovali a spievali dovtedy, kým sa kôš nevyprázdnil. Spoľahlivo mu asistovali
jeho pomocníci, čert i Snehulienka s anjelom. Deťom teplý čaj
a ešte ďalšie sladkosti rozdávali aj členky ZO ÚŽS v Turanoch.
Na strieborno sa ligotajúci symbol Vianoc, ktorý vyrástol pred
obecným úradom pripomenul , že najkrajšie sviatky roka tu budú
čoskoro. Mikulášske stretnutie v druhú adventnú nedeľu bolo
peknou kulisou ostatných vianočných podujatí, ktoré v priebehu
decembra už potešili a ešte potešia verejnosť.
MK

IJ

Stretnutia v Klube zdravia
Každý mesiac sa jedenkrát stretávali v MKS záujemcovia o Klub
zdravia, organizovanom v OZ Život a zdravie. Vždy nejaká zaujímavá prednášková téma spojená s premietaním doplňujúceho
a poučného materiálu a nakoniec ochutnávka zdravých jedál
a nápojov, oslovovalo vždy niekoľko poslucháčov. Lektorkou
bola Jarmila Cecková, ktorú dopĺňali jej kolegyne z Ostravy
a Košíc. V novom roku budeme v Kluboch zdravia pokračovať
a o ich uskutočnení vás budeme pravidelne informovať letákmi, či správou v miestnom rozhlase. No a pre tých, čo chcú
ochutnať niečo iné, ako vianočné špeciality, posielame dva
recepty z dielne klubu.
IJ
1. KOLÁČ BEÁTY DUBASOVEJ
Potrebujeme:
200 g polohrubej múky, 200 g celozrnnej múky (pšeničná alebo
ražná alebo špaldová), 2 celé vajcia, 250 g hnedého cukru, 1
prášok do pečiva, 2-3 PL karobu (svetlý), 1dcl oleja, 2 dcl mlieka,
1 balík študentská zmes, 10 dkg pomletých orechov, ½ sáčku
sušeného ovocia, 2 PL hrozienok
Poleva: kyslejší džem a kokos na posypanie.

Správne sa rozhodnúť, mať šancu uplatniť
sa na trhu práce!
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Martine spolu s Centrom
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Martine
zorganizovali v dňoch 22.-23.novembra 2011 vo vestibule SNK
v Martine Burzu informácií pre voľbu povolania. Každý
(t. j. najmä deviataci ZŠ, ich rodičia) kto mal záujem mohol dostať informácie z „pravej ruky“ o škole, odboroch, odbornej praxi,
aktivitách. Bolo možné si prezrieť výstavné priestory škôl hlavne
z regiónu Turiec v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC Žilina ale aj
zopár cezpoľných. Na podujatí sa prezentovali tohto roku aj veľké
firmy s priamou ponukou práce: KIA MOTORS SLOVAKIA s.r.o.
Žilina; ŽOS Vrútky a.s. Vrútky; MOBIS SLOVAKIA s.r.o Žilina
Prezentujúce sa stredné školy na profesijno prezentačnej výstave:
1. Gymnázium V.P.Tótha Martin
2. Gymnázium J.C.Hronského Vrútky
3. Spojená škola- gymnázium M. Galandu Turčianske Teplice
4. Súkromné gymnázium Žilina(slovensko-anglické)
5. Obchodná akadémia Martin
6. Súkromná obchodná akadémia akadémie vzdelávania Žilina
7. Školy Živeny Považská Bystrica
8. Spojená škola Slovenská Lupča
9. Súkromná stredná umelecká škola a súkromné hudobné
a dramatické konzervatóriu v Martine
10. Súkromná stredná umelecká škola Hodruša - Hámre
11. Súkromná škola úžitkového výtvarníctva Kremnica
12. Stredná priemyselná škola Martin
13. Spojená škola Martin
14. Spojená škola Turany
15. Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin
16. Stredná odborná škola dopravná Martin -Priekopa
17. Stredná odborná škola rybárska Mošovce
18. Stredná odborná škola drevárska Zvolen
19. Stredná odborná škola so zameraním na informačné technológie, poštové a bankové služby, grafiku Banská Bystrica
20. Stredná odborná škola stavebná Kremnička

Postup:
Vajcia a cukor vymiešame, pridáme múku a práškom do pečiva,
potom olej, mlieko, orechy, zmes a hrozienka. Cesto vylejeme
na plech vymastený a vysypaný múkou. Pečieme na 200 °C
prvých 5 minút, potom 180 °C. Celkom pečieme cca 30 – 35
min. Po vychladnutí natrieme džemom a posypeme kokosom.
2. ČESKÁ ZABÍJAČKOVÁ ZMES
Potrebujeme:
1 balenie jačmenných krúpov (stredných), 5 ks veľkej cibule, 1
hlávka cesnaku, olej, majoránka, zabíjačkové alebo grilovacie
korenie, 2 čl karobu (svetlý), soľ.
Postup:
Krúpy varíme cca 1 hodinu do mäkka a premyjeme vodou. Cibuľu
olúpeme, nakrájame na malé kocky a opražíme. Cesnak olúpeme a prelisujeme. Všetko zmiešame a dochutíme. Hmotu dáme
do vymasteného pekáča a pečieme pri 180 °C cca 45 - 60 min.
Podávame – 2 možnosti:
1. so zemiakmi alebo s chlebom a kyslou uhorkou
2. s dusenou kyslou kapustou a knedľou.

☺

Prajeme vám dobrú chuť
Jarmila Cecková. Lektorka OZ Život a zdravie
Klub zdravia Turany a Martin, www.zivotazdravie.sk

21. Stredná odborná škola stavebná Žilina
22. Stredná zdravotná škola Liptovský Mikuláš

Ponuka štúdia na SŠ pre región Turiec je v súčasnosti veľmi
bohato a pestro zastúpená : strojárstvo, stavebníctvo ,drevárstvo,
doprava, informatika, ekonomika - marketing ,obchod a služby,
poľnohospodárstvo , agropodnikanie , umelecké konzervatória ,
úžitkové výtvarníctvo. Kľúčový význam majú gymnáziá na získanie
všeobecného prehľadu, pripraviť sa na vysokoškolské štúdium...
Bližšie informácie bolo možné získať osobnou komunikáciou
so zástupcami školy, cez IKT prezentácie, cez webové stránky,
v prezentáciách aplikačného softvéru na výuku, informačné
bulletiny, letáky či upomienkové predmety, odborné prezentácie
so strojovým parkom, služby, či výstavné panely, experimenty,
rozhovorom priamo so študentmi škôl. Európska únia pre trh
práce doma i v zahraničí jednoznačne preferuje odborné školy
na potrebu pripraviť pre prax kvalitných remeselníkov jazykovo
zdatných v cudzom jazyku. Dáva súčasne možnosť skvalitňovať
výchovno-vyučovací proces, rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov. V školách získať a robiť na projektoch pestrého zamerania
a významu. Príkladom toho je aj Spojená škola Turany a projekty:

Škola 21. storočia, MVP na SŠ, Vráťme
šport do škôl, Zelená škola. Výber a zameranie štúdia v škole sa dômyselne orientuje na potreby spoločnosti.
Slovensko má bohatú surovinovú základňu dreva - tradíciu v drevárstve
a rozvoj vidieka. Obe oblasti treba
umne a kontinuálne rozvíjať. Na prezentáciu školy návštevníkov poslúžili výpovedné nadrozmerné farebné pôsobivé
postery, figuríny a pôsobivé vyrezávané
magnetky. Táto vidiecka škola rodinného typu má v ponuke 4-ročné odbory
s maturitou: Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby; Pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch;
Agropodnikanie, chov koní a jazdectvo; a novinkou bude Agropodnikanie
– kynológia; 3. ročný odbor s výučným
listom stolár; 2.ročný odbor s osvedčením Spracúvanie dreva; 2.ročné
nadstavbové štúdium drevárska a nábytkárska výroba. Taktiež všetky školy
potencionálnych záujemcov o štúdium
pozývajú na osobnú návštevu na Dni
otvorených dverí do škôl.
Mgr. Jarmila Roháčeková

ktorý pripravovali rodičia, rozohrial telo a dušu potešila táto obyčajná návšteva priestorov
v novom šate. Nech sa všetkým deťom a ich učiteľom v nej dobre učí!

Škola v novom šate
Je príjemné v tomto končiacom sa kalendárnom roku zistiť, ako nám naša
škola skrásnela. Základná škola a jej
zrekonštruované priestory pozvali medzi seba rodičov, deti, verejnosť na Deň
otvorených dverí, ktorý sa uskutočnil v
piatok 16. 12. 2011. Krásne vyzdobená
prácami svojich žiakov vítala prítomných, ktorí prišli. Všetci sa potešili tiež
z malého koncertu žiakov hudobného
odboru ZUŠ. Burza prác detí predstavila neobyčajnú tvorivosť a nápady.
Tie si prítomní mohli odniesť aj domov,
po zakúpení milých suvenírov, pripomínajúcich návštevu vlani jubilujúcej
50 – ročnej ZŠ Turany. Vianočný punč,

A(J) FOR(H)RIZMY
●

IN VINNO VERITAS. VO VÍNE JE PRAVDA.
V ČOM JU HĽADAJÚ ABSTINENTI?

●

HRYZIE VÁS SVEDOMIE?
PRÍDE ČAS, KEĎ UŽ NEBUDE MAŤ ČÍM A ČO HRÝZŤ.

●

ŠATY ROBIA ČLOVEKA. HLÚPE REČI CHARAKTER.

●

LEN INTELIGENT NEPOVIE, ŽE JE INTELIGENT.

●

MNOHÝM TO SKUTOČNE PÁLI IBA NA SLNKU.

●

SVITNÚŤ VÁM MOŽE. SVITAŤ MUSÍ.

●

NIE JE PODSTATNÉ ČO SI O SEBE MYSLÍTE VY,
ALE TO, ABY SI INÍ NEMYSLELI O VÁS EŠTE HORŠIE.

●

KEĎ JE S KÝM, NIET O ČOM. KEĎ JE KDE, NIET S KÝM.
KEĎ JE AJ KDE, AJ S KÝM, UŽ NIET O ČOM.

●

OBČAS NEVINNÝ ŽART SA JAVÍ AKO KRUTÁ PRAVDA.

●

FAJČENIE JE JEDINÝ SPÔSOB, AKO KONZERVOVAŤ
OSOBNOSŤ.
autor Ivan Stuchlík

Vážení spoluobčania!
Dnes stojíme na pomyselnej štartovacej čiare roka 2012. Miesto tradičného priania posielame Vám jednu nadčasovú myšlienku
nezabudnuteľného Jána Wericha:
Ak si predstavíme človeka ako pevný bod
a skutočnosť ako bežiaci pás udalosti pred ním,
potom skutočnosť prichádza k človeku.
Prichádza taká, aká je, ani veselá, ani smutná.
To až vzťah človeka ku skutočnosti,
to ako ju ten človek vidí,
jej dáva charakter.
A ja čo vidím, to chcem vypovedať, preto teraz
vravím:
To je dobre, že sme spolu.
Tu – v našej zemi, v našom svete, že sme.
Že sme spolu v jednej dobe,
že si môžeme vymieňať názory pre dobro veci
a hľadať to správne, to čo teší,
aby život tešil nás, naše deti.
Každého.
Dávame si veľa vecí, vypovedáme boj nude.
Učíme sa milovať domov slobodným srdcom
slobodného človeka slobodných snov a túžob.
A to je len zrnko z hory klenotov,
Ktoré si môžeme sami vykúzliť.
A nepotrebujeme k tomu ani začarovanú
paličku...
Stačíme si sami...
Veľa šťastia v roku 2012 !
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