Farby jesene
Opäť sa schyľuje k zime... rok v živote človeka preletí
ako posledný jesenný list k zemi. Farby jesenných dní
nás prekvapia svojou nádherou a hoci sú dni už kratšie,
dokážeme naplno vnímať tento novembrový čas. Čas cintorínov, čas zamyslenia, čas čakania. Október nás prekvapil ešte množstvom pekných dní, novembrové rána

nie sú také chladné a hoci vyčkávame Martina na bielom koni, vôbec to tak nemusí byť.
Jeseň je príjemná, má svoje veľké čaro, kým dažďové
kvapky nezmáčajú zem, nefúka silný vietor, neštípe mrazivý čas. Pri teple kozuba, pri svetle sviec, ktoré dávajú
nádej, je aj novembrový čas niečím výnimočný. Vnímajme ho a tešme sa z neho, veď každá chvíľa je niečo
nepoznané a neobjavené.

Komunálne voľby 27. novembra 2010
Na základe rozhodnutia predsedu NR SR zo dňa 19. mája 2010
bol vyhlásený termín konania komunálnych volieb na 27. november 2010. Obecné zastupiteľstvo v súlade so zákonom č. 346/1990
Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov schválilo 1 volebný obvod, v ktorom budú voliči voliť 11
poslancov obecného zastupiteľstva zo všetkých kandidátov, ktorých
zaregistrovala miestna volebná komisia.
Miestna volebná komisia pre voľby starostu a poslancov
Obecného zastupiteľstva v Turanoch
Rudolf Cecko, Turany, ČA 1060/13, SNS
Marián Takáč, Turany, Mierová 13, SMER
Jana Mojžišová, Turany, Obchodná 28, KDH
Marta Kubisová, Turany, Polík 10, ĽS-HZDS
Boris Klein, Turany, Obchodná 34
Ing. Janka Kleinová, Turany, Obchodná 34
V obci sa budú nachádzať 4 volebné miestnosti, 4 volebné
okrsky. Okrsky č. 1 a č. 2 budú v priestoroch Obecného úradu v Turanoch a okrsky č. 3 a č. 4 budú v Kultúrnom centre
na ulici Budovateľská.
Volebné miestnosti budú otvorené od 7,00 - 20,00 hod.

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby starostu obce
v Turanoch
27. novembra 2010

Miestna volebná komisia v Turanoch podľa § 23 zákona SNR č.
346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala
týchto kandidátov:
1. Dušan Antalík, Ing., 54 r., ekonóm, Turany, Obchodná 677/14,
nezávislý kandidát
2. Miroslav Blahušiak, Ing., 51 r., technik, Turany, Černík 41, SMER
3. Jozef Demikát, Ing., 53 r., živnostník, Turany, SNP 1123/27, nezávislý kandidát
4. Ján Havalda, Ing., 54 r., referent životného prostredia a dopravy,
Turany, Gen. Fraňu 1122/3, nezávislý kandidát
5. Roman Maťko, 35 r., živnostník, Turany, Obchodná 804/32, nezávislý kandidát
6. Dušan Novysedlák, Ing., 47 r., štátny zamestnanec, Turany,
Rybárska 517/20, nezávislý kandidát
7. Eva Piecková, Bc., 26 r., referent na právnom oddelení, Turany,
Bazovského 30, SaS, SDKÚ - DS
8. Dušan Štetka, 30 r., živnostník, Turany, Riečna 1726/43, SNS

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva
v Turanoch
27. novembra 2010
Miestna volebná komisia v Turanoch podľa § 18 zákona SNR č.
346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva
zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Martin Adamov, Mgr., 35 r., učiteľ, Turany, ČA 1028/11, nezávislý kandidát
2. Dušan Antalík, Ing., 54 r., ekonóm, Turany, Obchodná 677/14, nezávislý
kandidát
3. Jaroslav Barienčík, 36 r., elektromechanik, Turany, Obchodná 27, KDH
4. Miroslav Blahušiak, Ing. , 51 r., technik, Turany, Černík 41, SMER
5. Ľubomír Bochnička, 38 r., konateľ spoločnosti, Turany, Mládeže 596/4, SNS
6. Miroslava Brksová, 36 r., predavačka, Turany, Osloboditeľov 167, SNS
7. Miroslav Brxa, 62 r., technik - dôchodca, Turany, Družstevná 1062, KSS
8. Pavol Brxa, 57 r., majster, Turany, Bazovského 1098/14, SMER
9. Ivan Burica, 55 r., robotník, Turany, Gen. Fraňu 1124/10, SMER
10. Vladimír Burica, 37 r., živnostník, Turany, ČA 1033/16, SNS
11. Rudolf Cecko, 35 r., konateľ spoločnosti, Turany, ČA 1060/13, SaS, SDKÚ
- DS
12. Andrea Cecková, 28 r., živnostník, Turany, ČA 1060/13, SNS
13. Jaroslav Čanády, 60 r., technik - dôchodca, Turany, Rybárska 21, KSS
14. Martin Čanády, Ing., 32 r., konateľ spoločnosti, Turany, Černík 1184/40,
SNS
15. Oľga Čanádyová, Bc., 49 r., pedagog. pracovník, Turany, Osloboditeľov
41/43, SMER
16. Marián Haľama, 38 r., mechanik el. zariadení, Turany, Mierová 714/28,
nezávislý kandidát
17. Róbert Haľama, 37 r., hasič, Turany, ČA 1029/12, nezávislý kandidát
18. Marta Hrivnáková, Mgr., 67 r., učiteľka, Turany, Školská 13, SMER
19. Ivan Jesenský, Ing., 52 r., zástupca riaditeľa školy, Turany, ČA 1031/20,
nezávislý kandidát
20. Ladislav Kapusta, 53 r., ekonóm, Turany, Komenského 324/5, nezávislý
kandidát
21. Ľubomír Kapusta, Ing., 58 r., inžinier železničnej dopravy, Turany, Kollárova
1103/35, nezávislý kandidát
22. Viliam Kapusta, 66 r., maliar, Turany, Vaňovská 18, SMER
23. Jaroslava Kapustová, Bc., 37 r., hlavná pokladníčka, Turany, Mierová 35,
KDH
24. Kamil Kiša, 35 r., živnostník, Turany, Robotnícka 7, nezávislý kandidát
25. Antónia Kocholová Škutová, 29 r., zdravotná sestra, Turany, SNP 23, KDH
26. Peter Kračmer, Mgr., 25 r., obchodný zástupca, Turany, Rybárska 1121/21,
nezávislý kandidát
27. Martin Kručinský, 28 r., ekonomický manažér, Turany, Gen. Fraňu 1729/15,
SMER
28. Ľubomír Liskaj, JUDr., 58 r., právnik, Turany, Rybárska 517/20, nezávislý
kandidát
29. Ján Líška, 42 r., stavebný technik, Turany, Černík 1261/44, nezávislý kandidát
30. Ivana Markovičová, Bc., 25 r., študentka, Turany, Robotnícka 26, KDH
31. Jozef Matejčík, 34 r., hasič, Turany, ČA 1029/12, nezávislý kandidát
32. Roman Maťko, 35 r. živnostník, Turany, Obchodná 804/32, nezávislý kandidát
33. Ján Morgoš, 48 r., finančný kontrolór, Turany, Jánošíkova 54, nezávislý
kandidát
34. Ján Murín, 56 r., podnikateľ, Turany, 1. Mája 17, KDH
35. Anna Múkerová, 61 r., dôchodkyňa, Turany, Partizánska 30, SMER
36. Dušan Novysedlák, Ing., 47 r., štátny zamestnanec, Turany, Rybárska
517/20, nezávislý kandidát
37. Jaroslav Pavelica, 55 r., stavebný technik, Turany, Polík 549/4, nezávislý
kandidát
38. Martin Pirháč, 55 r., zootechnik, Turany, Jánošíkova 4, ĽS - HZDS
39. Emil Pohánka, 61 r., podnikateľ, Turany, Osloboditeľov 200, KSS
40. Emília Rybáriková, Ing., 43 r., samostatná odborná referentka, Turany, M.R.
Štefánika 939/23, nezávislá kandidátka
41. Jana Rybárska, 43 r., trať. robotník, Turany, ČA 1730/26, SNS
42. Dušan Štetka, 30 r., živnostník, Turany, Riečna 1726/43, SNS
43. Ivan Štetka, 58 r., technik, Turany, ČA 13, KDH
44. Miroslav Ujček, 56 r., technik, Turany, J. Jesenského 9, SMER
45. Soňa Ulická, Mgr., 28 r., sam. radca, Turany, Bazovského 28, SMER
46. Ján Vajda, 45 r., zámočník, Turany, Sládkovičova 37, KSS
47. Peter Vaňo, Bc., 42 r., stredoškolský učiteľ, Turany, Komenského 23, KDH
48. Monika Vrabcová, Mgr., 27 r., právnik, Turany, Černík 28, SNS
49. Ľuboš Žajdlík, 36 r., živnostník, Turany, Rybárska 517/20, SNS

Povodne
Situácia s prívalovými dažďami koncom augusta spôsobila
nielen v Turci povodne a následne zatápanie častí sídel obcí
a miest. Táto zmena vznikla v krátkom časovom intervale
a prekvapila občanov, samosprávy a krízové štáby. Obzvlášť
ťažká situácia bola v hornom Turci a okolí Martina. U nás,
v Turanoch, sa navonok celkový stav javil ako únosný, no
nebolo to tak. Veľa vody bolo v potokoch Žatkovo, Černík
a Vaňovo, ktoré vodou ohrozovali hlavne dolný koniec. Obec
okamžite zvolala krízový štáb a povolala obecný hasičský
zbor a mechanizmy prevádzkarne obce na záchranné práce.
Pod Pôtovom sa ihneď spevnil a utesnil odľahčovací objekt
na Studenci, ktorý odklonil povodňovú vodu zo Studenca
do Váhu. Týmto sme zamedzili vyliatiu vody z koryta hlavne
na dolnom konci obce. Prívalovej vody bolo toľko, že bez tohto
rozhodnutia by bola značná časť obce pod vodou. Obecný
hasičský zbor potom následne vyčerpával dažďovú vodu zo
školy a monitoroval situáciu. Po skončení ohrozenia obecný
hasičský zbor ešte vypomáhal v meste Martin pri povodni.

Okrem tohto problému nastal ďalší – s obecnou kanalizáciou.
V dôsledku vysokej spodnej vody a dažďov nestačili odčerpávať čerpadlá vodu z kanalizácie. O tejto skutočnosti obec
informovala vlastníka kanalizácie – Turčiansku vodárenskú
spoločnosť no aj napriek tomu nebolo možné tento nepriaznivý stav okamžite odstrániť. Podľa stanoviska Turčianskej
vodárenskej spoločnosti táto stavba je v súčasnej dobe
reklamovaná. K naberaniu vody dochádza pravdepodobne
netesnosťou poklopov šácht, netesnosťou potrubia ale aj
tým, že niektorí naši občania majú netesné prípojky a majú
zvedenú dažďovú vodu do kanalizácie. Potom je zrejmé, že
kapacita čerpadiel je nedostatočná.

Na základe pozorovaní môžeme za prvotné príčiny turianskych
povodní označiť nečakané prívalové dažde, neobrábanie
poľnohospodárskych plôch v podhorí, ktoré spôsobuje nevsakovanie vody do pôdy a veľký prietok vody v koryte Váhu
a následné prevalenie vody na Brvnách.
Poučení z doterajších povodní obec zabezpečí odstránenie
niektorých prekážok v tokoch a hlavne vylepšenie odľahčovača vody na Studenci do kanála.
Na záver chcem poďakovať všetkým tým, ktorí sa podieľali
na protipovodňových prácach a to predovšetkým členom

obecného hasičského zboru, krízovému štábu a prevádzkarni
obce za ich vynaložené úsilie a obetavosť.

Pravda o pozemkoch

Ing. Miroslav Blahušiak
starosta obce

Fámy najrôznejšieho druhu si medzi ľuďmi stále nachádzajú živnú
pôdu. Platí nepísané pravidlo, že čím viac vie fáma ohúriť, tým lepšiu
živnú pôdu u ľudí nachádza.Jednou z takýchto bublín, ktoré sa vynárajú
z predvolebného kvasenia, je aj fáma o nakladaní s pozemkami v južnej
časti obce. Podľa nej obec odkúpila pozemky bývalej Dreviny a predala
ich pani Gomolovej, ktorá ich teraz za podstatne vyššiu cenu ponúka
občanom na predaj.
Pre poriadok a orientáciu občanov chceme uviesť fakty na pravú mieru.
V rámci konkurzného konania bývalého štátneho podniku Drevina sa
obec uchádzala o odkúpenie všetkých nehnuteľností nachádzajúcich sa
v južnej časti obce, ktoré slúžili a slúžia na verejné účely. Jednalo sa
predovšetkým o cesty, chodníky a ostatné verejné priestranstvá v tejto
časti obce. Po predchádzajúcich rokovaniach so správcom konkurznej
podstaty JUDr. Feníkom ponúkla obec správcovi kúpnu cenu 500 000 Sk.
Odkúpenie týchto pozemkov odsúhlasilo obecné zastupiteľstvo ako orgán,
v ktorého výlučnej kompetencii je schvaľovať akékoľvek predaje a kúpy
pozemkov. Keďže ponúknutá cena nezodpovedala očakávaniam správcu
konkurznej podstaty, na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva bola
ponuka obce zvýšená na 550 000 Sk. Ku podivu, na druhý deň odpredal
správca pozemky neznámej esereočke za sumu prevyšujúcu ponuku obce
o zanedbateľných 5 000 Sk. Táto ich následne odpredala terajšej majiteľke.
Odpoveď na to, ako sa neznáma rakovská firma dostala k informácii
o predaji pozemkov v Turanoch a k ponúkanej kúpnej cene zo strany
obce, by mohla byť len v špekulatívnej polohe. Jedno je však isté. Obec
predmetné pozemky nikdy nevlastnila a teda ich ani nemohla predať
pani Gomolovej.
Pre úplnosť uvádzame, že obec už dlhšiu dobu rokuje s vlastníčkou
pozemkov o odkúpení všetkých ciest a prístupových komunikácií k jednotlivým bytovým domom. O prípadnom podpise kúpnej zmluvy budeme
dotknutých vlastníkov bytových domov informovať.
ľlj

Z rokovaní obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí konanom dňa 21. júna 2010
schválilo záverečný účet obce Turany za rok 2009. Schválilo aj všeobecne
záväzné nariadenie obce upravujúce podmienky miestneho referenda. OZ
vyslovilo okrem iného súhlas s odpredajom pozemkov vo vlastníctve obce,
s odkúpením niektorých parciel za účelom usporiadania komunikácie pre
individuálnu bytovú výstavbu v lokalite, ako aj s odkúpením neusporiadaných parciel na Priesadiskách. OZ odsúhlasilo aj príspevok obce na projekt
multimediálnej tabule pre Základnú školu. Poslanci sa zaoberali aj riešením
problému zatápania pozemkov za štadiónom v lokalite Močidlá a oboznámili
sa so situáciou vo vymáhaní pohľadávok obce.
Na zasadnutí konanom 24.augusta 2010 prijali uznesenie, že aj v nadchádzajúcom volebnom období bude zastupiteľstvo tvoriť 11 poslancov. Rovnako
potvrdili, že funkcia starostu obce sa bude vykonávať v rozsahu plného
pracovného úväzku. Plné znenie všetkých prijatých uznesení je dostupné
na internetovej stránke obce.
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva konanom dňa 27.10. 2010 schválili
poslanci zmenu rozpočtu obce na rok 2010, rozpočet obce na roky 2011 až
2013, ako aj rozpočet Prevádzkarne obce Turany na rok 2011. Zaoberali sa
informáciou obecnej polície o situácii v oblasti verejného poriadku, či stave
pohľadávok obce. V súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy schválili
poslanci pravidlá, podľa ktorých bude obec postupovať pri usmerňovaní
volebnej kampane na území obce Turany. Ich plné znenie je uverejnené
na internetovej stránke obce Turany.
ľlj

X. ročník Dňa obce – oslavy úrody,
chovateľstva a remesiel
Tretia septembrová nedeľa je v Turanoch každoročne venovaná Dňu obce.
S týmto dňom sú spojené viaceré sprievodné podujatia, ktoré organizátori
pripravujú, aby bola nedeľa skutočnou nedeľou. 19. september 2010 bol
venovaný Turanom, Turancom, rodákom ale i hosťom, ktorí do Turian prišli.
Tradičné podujatie pripravuje Obec Turany, chovatelia, pestovatelia, záhradkári v spolupráci so záujmovými združeniami v obci. Súťaže Najlepší guľáš,
Najťažší moriak, Najťažšia tekvica, Najkrajší šarkan, Môj dom – môj domov,
moja záhradka sú tým, čo toto podujatie obohatí.
Pekné sprievodné výstavy, chovateľov a pestovateľov
zas navodia správnu atmosféru, končiaceho sa leta
a začínajúcej jesene. V tomto roku k nim pribudla
výstava „Keď struny zahrajú“ venovaná už nežijúcim dvom hudobníkom, folkloristom,
ľuďom, ktorí prežili
v Turanoch väčšinu

Hodnotiaca komisia určila za najkrajších z tvorivej dielne detí:
Martiny, Dávida a Adama Černekovcov
Lenky Thomkovej a Michaely Revallovej
Renáty Najšlovej a Nikoly Bochničkovej
Katky Sochuľákovej
Barborky Maronovej
Klárky Čintalanovej
Triedy Včielok z MŠ Obchodnej
STRIEĽA CELÁ RODINA
V kategórii družstiev zvíťazili v tomto ročníku Libuša a Vladimír Vaškovci,
ktorí získali tiež hlavnú cenu streleckej súťaže, venovanú obecným úradom.

Môj dom - môj domov, moja záhradka
VII. ročník rok 2010
Kategória novší dom
1. miesto
rodina Kapustová , Cintorínska 1739/15
2. miesto
rodina Siheľová, Bazovského 1090/21
3. miesto
rodina Kňazúrová, J. Kráľa 1174/5
Kategória starší dom
1. miesto
rodina Gubányová, Malý riadok 227/30
2. miesto
rodina Kôpková, Sadova 599/3
3. miesto
rodina Maťková, Obchodná 521/17
Kategória bytovka
1. miesto
bytovka Obchodná 802/28

svojho života Júliusovi Buricovi a Martinovi Struhárňanskému. Spolu s výstavou Najkrajší šarkan a výstavou kaktusov dotvorili atmosféru obradných
priestorov obecného úradu. Na Dni obce nechýbali remeselníci, rôzni predajcovia, atrakcie pre deti a hlavne vždy zaujímavý sprievodný program,
ktorý prebiehal na pódiu a v jeho blízkosti. Bol postavený na tradíciách,
hudbe, speve, folklóre a účinkovali v ňom viacerí domáci a hostia. Najskôr
sa predstavila DH Turčianka, neskôr Bačovské trio, DFS Turianček z MŠ
Krížna, deti MŠ Obchodná, sólisti B. Vrabcová, P. Kapusta, speváčky FS
Kriváň, ĽH Hanuliakovci a ĽH D. Tumu, ženská spevácka skupina Turianka
a hlavný hosť programu FS Šumiačan zo Šumiaca . Spoločne uvili kyticu
piesní a tancov, ktoré zneli vyzdobeným námestím. Tanečná zábava hudobnej
skupina EMINENT a záverečná ohňová show v podaní šermiarov TAURUS
ATER a MILES STIPENDIARIS boli záverečnou bodkou tohtoročného X. ročníka Dňa obce – oslavy úrody chovateľstva a remesiel v Turanoch.
JI

Výsledky súťaží ku Dňu obce
NAJLEPŠÍ GUĽÁŠ
Súťažilo 8 družstiev, 3 guľáše boli nesúťažné.
Hodnotiaca komisia určila víťazov:
1. miesto
Pohostinstvo Zastávka E. Pohánka
2. miesto
Obvodná organizácia SRZ Turany
3. miesto
Obecný hasičský zbor Turany
NAJŤAŽŠIA TEKVICA
Vystavované tekvice boli odvážené a s hmotnosťou 45 kg zvíťazila tekvica
pestovateľa Zdenka Sobola, dopestovaná v záhradkárskej osade Ráztoka.
NAJŤAŽŠÍ MORIAK
Súťažilo 6 chovateľov, moriaci boli odvážení a s hmotnosťou 24 kg zvíťazil
moriak chovateľa Jána Kričku.
NAJKRAJŠÍ ŠARKAN
Súťaž bola vyhlásená už po tretíkrát , zúčastnilo sa jej 45 šarkanov.
Všetky boli vystavené v priestoroch obecného úradu.

Kategória záhrada
1. miesto
rodina Čanádyová, Černík 1184/40
2. miesto
rodina Kalousová, Budovateľská
3. miesto
rodina Sajdáková, Moyzesova 1105/5
Kategória detail záhrady
1. miesto
rodina Melišová, Sládkovičova 1173/36
2. miesto
rodina Líšková, Moyzesova 1027/33
3. miesto
rodina Hlavatá, Jánošíkova 1692/43

Máme majstra sveta
V dňoch 25.-30.augusta 2010 sa v meste
Doneck na Ukrajine v komplexe Národného
olympijského štadióna konali VI. Majstrovstvá
sveta hasičov záchranárov. Členom súťažného
družstva a slovenskej reprezentácie bol aj náš
občan, príslušník jednotky Okresného riaditeľstva
hasičského a záchranného zboru v Martine, ppráp.
Marián Beránek.
Samotná súťaž pozostávala zo štyroch disciplín
a to výstup do štvrtého podlažia cvičnej veže,
beh na 100 m s prekážkami , štafeta 4x100 m
s prekážkami a poslednej , kráľovskej disciplíny požiarny útok s vodou, kde časom 28,53 s.
Slovensko obsadilo 1. miesto a získalo tým prvý historický titul majstrov sveta
v tejto disciplíne. Toto prvenstvo sa zapíše veľkými písmenami do slovenskej
histórie hasičského športu medzi najlepšie a najcennejšie výkony. V celkovom
hodnotení všetkých disciplín v rámci družstiev obsadilo družstvo slovenských
reprezentantov - hasičov výborné 6. miesto.
Na Slovensku má hasičský šport dlhoročnú tradíciu a je na vysokej úrovni,
tento úspech ju len korunoval a vyniesol na výslnie svetového športu hasičov
záchranárov. O to viac nás nesmierne teší, že členom súťažného družstva
a výberu tých najlepších bol aj náš spoluobčan, Marián Beránek. Úprimne
k tomuto úspechu gratulujeme jemu ako aj všetkým členom súťažného družstva.
R. Maťko, OHZ Turany

Jeseň
Zamĺkli už vtáčky, utíchlo i pole
prestal i spev milý ľudí dobrej vôle,
zmizla pestrá zeleň, vonných kvetín krása,
všetko toto Božiu múdru správu hlása!
Aj zrno pšeničné v zemi berie zkazu,
vystavené smrti, nebezpečia mrazu,
ale mocou Božou na jar živé vstáva,
hľa, čo bolo mŕtve, to nám život dáva.
Aj človeka krása, všetka jeho vzácnosť,
ach, jak rýchlo mizne, vychodí na márnosť,
príde pozdná jeseň, chumelice , mrazy,
a už klesá, padá, smrť nad ním víťazí.
Aj mne svieca žitia takmer už dohára,
blen, trpkostí, súžieb míňa sa z pohára,
avšak svetlo viery v môjho Spasiteľa,
to mi ručí, že v Ňom dôjdem slávy cieľa!
Verím, Kristus svojím časom v onú dobu,
vyvedie ma slávne živého von z hrobu,
On vyzdvihne z prachu, poníženia stavu
a uvedie v radosť v nekonečnú slávu!

František Jesenský Mošovský

Duchovný odkaz jesene
Milí priatelia,
Prežívame dojemný, citlivý a pochmúrny jesenný čas. Naše myšlienky sa
častejšie ako inokedy venujú pominuteľnosti všetkého živého – nášho sveta,
prírody, človeka. Prelomové dni októbra a novembra sú spomienkovými dňami.
Pre nás evanjelikov na Slovensku bol posledný októbrový deň pripomienkou
31. októbra 1517, kedy augustínsky mních a profesor Dr. Martin Luther pribil
na dvere zámockého chrámu vo Wittenbergu 95 výpovedí proti predávaniu
odpustkov a neporiadkom vo vtedajšej cirkvi. Tým sa začal proces, ktorý
nazývame reformácia – od latinského slova reformare – opraviť, znova dať
do poriadku to, čo bolo vplyvom času a rôznych iných činiteľov narušené.
Sviatok pamiatky reformácie je proces, ktorý sa každoročne má odohrávať
v živote človeka, cirkvi, spoločnosti. Je potrebné si uvedomovať nesprávne
smerovanie, chyby a omyly a usilovať sa vrátiť k tej správnej ceste. Reformácia
v živote kresťana, nielen evanjelika a cirkvi znamená každodenný návrat
k Božiemu slovu, každodennú konfrontáciu svojho života s Božími prikázaniami a každodennú snahu o obnovu vo všetkých zložkách života. Preto
bola v roku 2007 vo Wittenbergu vyhlásená Lutherova dekáda – desaťročie
príprav na oslavu 500. výročia reformácie. Na toto výročie sa my, evanjelici,
pripravujeme na službách Božích, biblických hodinách, mládežníckych či
iných stretnutiach, kde si prehlbujeme znalosti Božieho slova a modlíme sa
za dar Ducha Svätého, aby nám otváral srdcia a mysle Božiemu slovu tak,
aby sme mu porozumeli a podľa neho aj žili.
Prvé novembrové dni sme prežili spoločne spomienkou na našich zosnulých príbuzných. Svojou účasťou na cintorínoch, pri tichom sústredení
a modlitbe spomíname na životy tých, ktorí nám boli drahí a blízki nášmu
srdcu a už nie sú medzi nami. Odchod blízkeho človeka, smrť a pohreb – to
sú udalosti v živote človeka, ktoré sa ho bytostne dotýkajú. Pretože človek
už po narodení smeruje k smrti. Lebo je porušiteľný.
Ako súvisia tieto dve spomienky a pamätné dni? Má niečo spoločné
pamiatka zosnulých s pamiatkou reformácie? My sami sme už potencionálni
zosnulí. Pod kožou si nosíme otázku smrti. Je to ako nevylúštená tajnička,
na ktorú hľadáme odpoveď. Deň čo deň odhaľujeme ďalšie políčka, aby
sme sa dostali k pointe. My ľudia žijeme ako bytosti, ktoré o sebe vedia.
Máme povedomie svojej bytosti. Viem, že som. A vidíme ako blízki okolo
nás, aj tí najvzácnejší umierajú a odchádzajú pre nás mnohokrát dostratena

a zabudnutia. A už nie sú. Kto teda som , Čo zo mňa zostane? No existuje
ešte niečo horšie a to je smrť ducha. Alebo povedané inak: život v smrti.
Mŕtvy život. Fyzicky som síce živý, ale duchovne som mŕtvy. A práve tu je
ten bod, kde sa stretáva reformácia s pamiatkou zosnulých. Hlavná téma
reformácie je práve o záchrane Božou milosťou skrze vieru pre zásluhy Pána
Ježiša Krista zo smrti ako spoluumierania s Kristom. Práve reformácia je
hľadanie cesty ku večnej záchrane – spáse. Hľadanie záchrany či lepšie
povedané záchrancu. Pamiatka zosnulých ukazuje na stratu, zánik a pominuteľnosť, ale predchádza ju práve pamiatka reformácie, ktorá poukazuje
na život v Kristovi a záchranu v Ukrižovanom a vzkriesenom.
Ježiš Kristus, ktorý stojí v centre evanjelickej viery dáva nový život. Jeho
hlas a jeho volanie malo moc priviesť mŕtveho k životu. Či už to bol človek
telesne alebo duchovne mŕtvy. Presne tak isto dáva Jeho volanie nový život
tým, ktorí sú aj dnes duchovne mŕtvi. Aj dnes, jedine Ježiš Kristus dokáže
vzkriesiť duchovné mŕtvoly. Jedine on dokáže uzdraviť duchovných mrzákov.
Spasenie – večný život začína tým, že Boh si povoláva nás a nie tým, že my
si volíme Boha. Pôvod a zdroj spasenia je v Bohu. Boh povoláva človeka.
Boh v Kristovi povoláva ľudí, volá aj teba aj mňa...
Preto, milí priatelia, v tomto duchu prijmime odkaz týchto dní, tejto jesene.
Aj keď smrť je častokrát trauma, odlúčenie a bolesť, smrť v Kristovi, smrť
pre kresťana však neznamená pád do neznáma, do ničoty, ale do Božej
náruče. Prijmime preto jeseň i zimu také aké sú – nielen s ich krásou, ale
aj s ich drsnosťou. A pri všetkom, čo nás ťaží, objavme znovu Božiu lásku.
Lebo len ona dokáže prežiariť a premeniť každú etapu nášho života a ukázať
nám to najistejšie útočisko, ktorým je Boh sám.
Prajem Vám, aby ste toto víťazstvo v Ježišovi Kristovi pociťovali aj Vy.
A aby ste naplno prežívali pokoj a šťastie z istoty večného života!
Martin Vargovčák, ev. a. v. farár

Nová výstava v múzeu
Miestne múzeum v spolupráci s miestnym odborom Matice slovenskej
pripravili a otvorili 28.10.2010 výstavku fotografií, dokumentov a predmetov
približujúcich život a dielo piatich pozoruhodných ľudí, ktorí žili, či pôsobili
v našej obci. Popri Milošovi Bazovskom a Petrovi Mendelovi, ktorým boli venované osobitné výstavy, predstavujú katolíckeho kňaza Ladislava Strmeňa, dlhoročného učiteľa Petra Vencela a ľudového
básnika Františka Jesenského Mošovského.
Ak sa chcete dozvedieť niečo viac zo života
týchto zaujímavých ľudí, navštívte naše miestne múzeum. Konkrétny termín návštevy si
môžete dohodnúť na obecnom úrade alebo
v miestnom kultúrnom stredisku.

ľl

Čo hovorí matrika
Narodenie

Lucia Kňazúrová
Vivien Sirmaiová
Adam Vajs
Lukáš Dvorštiak
Timea Kubičárová
Michal Mlčoch
Alexandra Kocholová
Jakub Kapusta
Salome Fúčelová

Nela Bochničková
Nicolas Orolín
Sofia Kevešová
Diana Ujčeková
Alexandra Ujčeková
Lukáš Babčo
Sofia Bíziková
Vanesa Vargovčáková
Adriana Litvajová

Uzatvorenie manželstva
Peter Bella
Andrej Gerec
Piotr Stanisław Piątkowski
Juraj Jelšovský
Peter Vengrín
Marek Ďuriš
Martin Zubček
Rudolf Triebel

Lýdia Gašparíková
Martina Híčiková
Lenka Lajšnerová
Tatiana Lojšová
Monika Vallová
Barbora Majeríková
Miroslava Kyrczová
Monika Mitliková

18.6. 2010
19.6. 2010
26.6. 2010
30.7. 2010
21.8. 2010
10.9. 2010
25.9. 2010
20.10.2010

23. 6.
08. 7.
13. 7.
16. 7.
27. 7.
29. 7.
02. 8.
07. 8.
10. 8
13. 8.
29. 8.
14. 9.
02. 11.

58 rokov
72 rokov
71 rokov
71 rokov
76 rokov
40 rokov
70 rokov
88 rokov
62 rokov
53 rokov
79 rokov
82 rokov
70 rokov

Úmrtie
Ján Morgoš
Paulina Porubcová
Juraj Jurčík
Miloš Frkáň
Juraj Aláč
Marian Faglic
Daniel Holko
Mária Ujčeková
Ivan Zachar
Pavol Kapusta
Emília Baricová
Vladimír Pavelica
Antónia Litvajová

Vyberáme z uskutočnených podujatí
Októbrové stretnutie seniorov
Každoročne sa v októbri – Mesiaci úcty k starším , stretávajú pozvaní seniori
na spoločnom stretnutí venovanom práve najstarším obyvateľom našej obce.
V tomto roku sa všetci, pozvaní, účinkujúci i hostitelia stretli v MKS v nedeľu 24.
októbra 2010. Príjemné nedeľné popoludnie organizované obcou, ZPOZ a ZO
ÚŽS v Turanoch, znamenalo stretnutie takmer osemdesiatky pozvaných seniorov, ktorí pozvanie neodmietli a prišli medzi seberovných. V peknom programe
vystúpili deti z MŠ na ulici Krížnej, dôchodcom zaspievali a zahrali členovia
skupiny dôchodcov Severanka z Martina. Prítomným sa prihovoril starosta

obce Ing. M. Blahušiak a zástupkyňa organizátorov podujatia I. Jesenská.
Stretnúť sa, porozprávať, potešiť sa navzájom, zaspomínať na časy dávno
minulé a poďakovať za roky života, to bol cieľ tohto stretnutia. Aj keď je to len
raz do roka, našich najstarších spoluobčanov vždy radi medzi sebou privítame.
IJ

Spomienka vo svetle sviec
Čas chryzantém, čas spomienok, čas dušičkový... Taká bola spoločná
ekumenická spomienka na našich zosnulých, ktorá sa aj v tomto roku konala
v našom dome smútku za účasti predstaviteľov oboch cirkevných zborov
na území našej obce, M. Majdu a M. Vargovčáka, obec zastupovala predsedníčka ZPOZ - Človek človeku I. Jesenská a matrikárka obce A. Pirháčová.
V programe okrem spomínaných účinkovali kantor katolíckej farnosti I. Štetka
a sólistka E. Stašová, nechýbal ani spevokol žien účinkujúcich na občianskych obradoch. Spoločným pripomenutím si všetkých zosnulých, ktorí nás
v priebehu roka opustili, ale i tých, ktorí odišli navždy už dávnejšie, nadviazali
všetci spoločne na už niekoľko rokov zasvätenú tradíciu , ktorým takýto spôsob
ekuménie v našej obci je. Spolupráca oboch cirkevných zborov s obcou nasvedčuje o snahe zachovať vzťahy na doterajšej úrovni, k spokojnosti všetkých
obyvateľov Turian. Je smutným konštatovaním, že za rok pribudlo na našom
cintoríne 45 hrobov a urnových miest, opustilo nás 28 mužov a 17 žien. Dom
smútku sa zaplnil v tento spomienkový čas obyvateľmi Turian i blízkeho okolia,
ktorí 1. novembra 2010 na miestny cintorín prišli ku hrobom svojich blížnych,
aby položili symbolickú kyticu kvetov, či zapálili sviecu.

OBEC TURANY
Vás pozýva na

IV. TURIANSKY PLES
12.februára 2011 o 19,00 hod.
v Kultúrnom centre v Turanoch
vstupné 25 €
Hudba: MALÝ BRIGGS a ĽH KONČEKOVCI
Tombola a kultúrny program!
Predpredaj a rezervácia vstupeniek na obecnom úrade
a v MKS v Turanoch od 15.12.2010

Pripravované podujatia v obci
4. december 2010
5. december 2010
8. – 9. december 2010
31. december 2010

Vianočný koncert
Mikulášska nedeľa
Od Lucie do Vianoc
Vítame Nový rok 2011

kinosála
námestie obce
tradičná výstava v MKS
ohňostroj na námestí obce

Zo športu
26.ročník Turčianskej žiackej ligy
v atletike v školskom roku 2010 /2011

Turčianska žiacka liga je súťažou kolektívov základných škôl okresu Martin.
Cieľom súťaže je umožnenie pravidelnej športovej činnosti mládeže
a vyhľadávanie športových talentov.
Plán stretnutí v školskom roku 2010/2011 :
1.kolo – Majstrovstvá okresu Martin – I. časť – 20.9.2010
2.kolo – Okresné kolo SASŠ žiactva v cezpoľnom behu – 28.9.2010
3.kolo – Majstrovstvá okresu Martin – II. časť- 4.10.2010
4.kolo – Vianočná latka – telocvičňa ZŠ Turany - december 2010
5.kolo – Memoriál Z. Fojtíka a O. Nezvala a Jarný beh zdravia Martin – apríl 2011
6.kolo – Turčianske hry mládeže – Martin – máj 2011
7.kolo – Atletický štvorboj najmladšieho žiactva – Turany – máj 2011
Súťaž organizuje Mesto Martin, Atletický klub ZŤS Martin, CVČ Domino.
Jednotlivé súťaže zabezpečuje Atletický klub ZŤS Martin a Základná
škola Turany.
TŽL prebieha formou viac stretnutí za účasti škôl okresu.
Tak ako každý rok aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do tejto
súťaže a talentovaní žiaci úspešne reprezentujú ZŠ. Po troch kolách TŽL je
z 15 ZŠ v okrese, ktoré sa zapojili do súťaže ZŠ v Turanoch na 2.mieste .
Medailové umiestnenia
1. kolo - Majstrovstvá okresu Martin - I. časť , Martin - 20.9.2010
Mladšie žiačky:
60 m 2. miesto - Vanesa Vrabcová
3. miesto - Vanesa Siheľová
300 m 3. miesto - Miriam Mojžišová
1000 m chôdza - 2. miesto - Miriam Mojžišová
3. miesto - Laura Pavelková
Diaľka 1. miesto – Vanesa Vrabcová
2. miesto - Vanesa Siheľová
Mladší žiaci:
300 m 3. miesto - Martin Beňo
Staršie žiačky:
300 m 3. miesto – Stanislava Líšková
Starší žiaci:
60 m 1. miesto - Martin Litvaj
2. miesto - Andrej Gallo
1000 m chôdza - 1. miesto – Matej Vojtko
2. miesto - Martin Litvaj
2. kolo - Okresné kolo SAŠŠ v cezpoľnom behu - Martin - 28.10.2010
Žiaci:
1. miesto – Jakub Ujček
Žiačky:
2. miesto – Stanislava Líšková
3. kolo - Majstrovstvá okresu Martin – 2. časť, Martin - 4.10.2010
Mladšie žiačky:
150 m 1. miesto – Vanesa Vrabcová
2. miesto – Vanesa Siheľová
Výška 1. miesto – Vanesa Vrabcová
2. miesto – Vanesa Siheľová
4 x60 m štafeta - 1. miesto – V. Siheľová , V. Vrabcová ,
M. Vrabcová , M.Mojžišová
Mladší žiaci:
600 m 3. miesto – Stanislav Líška
Výška 1. miesto – Stanislav Líška
Staršie žiačky:
800 m 2. miesto – Stanislava Líšková
Výška 1. miesto – Karina Tarnovská
3. miesto – Stanislava Líšková
Guľa 2. miesto – Karina Tarnovská
Starší žiaci:
Skok do výšky - 2. miesto – Eugen Majerík

4 x 60 m štafeta -

1. miesto – E. Majerík , P. Borko,
M. Litvaj , A. Gallo
Blahoželáme víťazom a ďakujeme všetkým žiakom za vzornú reprezentáciu našej školy. Veľa športových úspechov v ďalších súťažiach!
J.U.

Vyhodnotenie Dňa behu pre všetkých v Turanoch
Bežecký spolok Tatran Turany v spolupráci s obcou a školami na území obce
Turany dňa 7.10.2010 zabezpečoval na dráhe štadióna ŠK Tatran Turany toto masové
podujatie už po šiesty raz.
Ľubovoľný počet okruhov na atletickej dráhe štadióna odbehlo 19 študentov Spojenej
školy spolu len 14.400 m – priemer 760 m / študent, 45 detí MŠ Krížna so štyrmi
učiteľkami 20. 800 m, a najmä dopoludnia 287 žiakov ZŠ zo 17 tried spolu 944 .200
m s priemerom 3. 289 m na žiaka ! Popoludní si 2 žiaci 5. B ZŠ Matúš Tvarožný
a Erika Rúriková pridali ďalšie bežecké okruhy.
Z dospelých bežcov za bohužiaľ zapojili len Jozef Liskaj – 3,6 km, Alena Vajdová –
8,8 km, ktorí podujatie spolu s učiteľmi aj organizačne zabezpečovali. Symbolicky
zabehli aj niektorí z vyučujúcich, z nich Katarína Garajová 3 okruhy a pripojil sa aj
zástupca starostu obce Ľubomír Liskaj.
Všetkých 357 účastníkov nenáročného podujatia, / viac ako vlani / odbehlo
991 km a 200 m.
10 tried ZŠ zabehlo spolu viac ako je trať maratónu - 2.B – 46. 800 m – priemer
2. 463 m / žiak, 3.B – 57. 200 m – 5. 575 m / ž. , 4.B – 118. 800 m – 6. 988 m
/ ž. , 5.A – 76. 400 m – 5. 093 m / ž., 5.B. – 118. 800 m – 6. 252 m / ž. , 6.B. – 42.
400 m – 2. 494 m / ž.,
7.B. 52. 000m – 5. 778 m / ž. , 8.A. – 64. 000 m – 4. 571 m / ž., 8.B. 81. 200 m – 4.
510 m / ž. a 9. A. 48. 000 m – 2. 526 m / ž.
Priemer nad 2. 400 m / ž. dosiahli ešte 3.A – 3. 250 m, 6.A – 2. 500 m a 7.A
– 2. 800 m.
Najlepší jednotlivci – Matúš Tvarožný – 5.B. a Jakub Ujček – 8.A. po 16 km ,
Martin Litvaj a Jaroslav Vrabec z 8.B. po 14,8 km, Róbert Foťko z 5. A. 13,6 km
a z dievčat Erika Rúriková z 5.B. 12,8 km a Laura Pavelková zo 7.B. 12 km.
V budúcom ročníku, tradične po Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach
začiatkom októbra očakávame najmä väčší záujem dospelých, aj tých čo nebehajú,
resp. behajú len sporadicky.
Mgr. Jozef Liskaj, predseda BS Tatran Turany

Z činnosti DHZ Turany – juh
Dobrovoľný hasičský zbor Turany – juh patrí medzi najaktívnejšie a popredné
zbory nielen v našom okrese. Aj v tomto roku hasičské družstvá DHZ Turany
juh úspešne reprezentovali našu obec na súťažnom poli. V kategórii dospelých
dňa 26.6. vyhrali spomedzi 47 družstiev okresné kolo v hasičskom športe
v Podhradí a 7.8. 2010 v súťaži O pohár starostu obce Nolčovo obsadili 3.
miesto. Veľkú radosť nám robí družstvo mladých hasičov, ktoré pracuje pod
vedením P. Rumana ml. Členmi družstva sú : Ruman Michal, Vaňko Lukáš,
Protus Erik, Protusová Andrea Angelika, Kubisová Michaela, Santus Martin,
Pešák Andrej, Haľama Boris, Doležal Juraj, Vaško Ján, Vojtko Matej a Bella
Lukáš. V uplynulej sezóne sa zúčastnili 15.5. 2010 okresného kola hry Plameň
v Dražkovciach, ktoré vyhrali a postúpili na krajské kolo v Kysuckom Lieskovci ,
kde sa im však nedarilo. Dňa 3.7. 2010 sa zúčastnili súťaže o Pohár primátora
Mesta Vrútky, kde obsadili 2. miesto a dňa 18.9. 2010 skončili na druhom mieste
v brannom preteku o Pohár predsedu OV DPO Martin v Blatnici. Úspešní boli
aj dňa 25.9. 2010, keď zvíťazili v brannom preteku Memoriálu V. Hrivnáka
v Kláštore pod Znievom. V týchto mladých hasičoch vidíme našu budúcnosť,
pokračovateľov v našej práci a pri podmienkach, ktoré v našom zbore majú,
predpokladáme, že dosiahnu ešte veľa športových úspechov. Okrem účastí
na súťažiach sa členovia nášho zboru podieľali na všetkých okresných kolách
v hasičskom športe, či už ako rozhodcovia alebo na okresnom kole dospelých
aj s hasičskou technikou , na zabezpečení dodávky vody, takisto aj na súťaži
v Nolčove. Najviac práce vykonali však tí naši členovia, ktorí sú v jednotke
Obecného hasičského zboru Turany a podieľali sa na záchranných a zabezpečovacích prácach počas povodní v priebehu roka.
Peter Ruman ml.

Stretli sa po rokoch
V sobotu 16. októbra 2010 sa v priestoroch Kultúrneho centra stretli
absolventi ZDŠ Turany šk. r. 1964/65, aby si zaspomínali na mladé časy
a stretli sa so spolužiakmi. Mnohí z nás sme sa nevideli takmer od skončenia
základnej školy. Pred piatimi rokmi sme sa stretli celý ročník – tri triedy
po prvý raz v priestoroch MKS a zišlo sa nás neúrekom – 73 vyše 75 %!
Tento rok nás už bolo len 46 z 96 žijúcich, ale tí, čo sa chceli stretnúť prišli
a neľutovali. Minútou ticha sme si uctili pamiatku 7 zosnulých spolužiakov,
ale aj učiteľov, ktorí už nie sú medzi nami. Pozvali sme aj štyroch učiteľov,
ktorí naše pozvanie prijali, triedneho učiteľa 9.C. Róberta Babica, učiteľky
Máriu Matúškovú – Frimelovú, Irenu Buricovú – Fremalovú a po mnohých
rokoch aj učiteľa chémie Pavla Brtáňa. Prišli aj niektorí spolužiaci, ktorí
pred piatimi rokmi chýbali. Teší nás že prišli spolužiaci z ďaleka, z južného
a západného Slovenska, ale mrzí nás, že stretnutie ignorovali niektorí Turanci
a spolužiaci z Krpelian, Šútova, Nolčova a Ratkova. Asi im na stretnutí
s priateľmi , s ktorými drali školské lavice a dlhé roky sa s mnohými nevideli,
nezáleží. Stretnutie sme si spestrili návštevou blízkeho miestneho múzea,
ktoré aj mnohí Turanci navštívili po prvý raz. O dobrú náladu sa nám staral
muzikant Janko Morgoš, ale prispeli k nej všetci, lebo tí najvytrvalejší sa
rozchádzali až nad ránom.
Dúfame že sa nabudúce stretneme vo väčšom počte.
za organizátorov, Mgr. Jozef Liskaj

Naša stopa na Záhorí
Nie v snehovom záveji ani v blate, hoci počasie tomu nasvedčovalo. Počas
leta bola núdza o pekné dni na výlety, no skupina 50 – tich dôchodcov z našej obce sa vybrala za poznaním ďalšieho regiónu našej vlasti, na Záhorie.
V meste Holíč sa poslednú augustovú nedeľu konala prehliadka dychových
hudieb „ Z oboch brehov rieky Moravy.“
Cestou sme sa zastavili v Dubnici nad Váhom na obhliadke kaštieľa
Ilesháziovcov. Oboznámili sme sa s históriou dávnej minulosti z obdobia
„temna“, s ktorou je tento kaštieľ bezprostredne spätý. Prešli sme sa rozľahlým
parkom a v jednom jeho kúte sme natrafili na kamennú stavbu kruhovitého
vzhľadu. Na jeho vrchole bola novopostavená rozhľadňa, kde sme sa pre
zatvorenie nedostali a výhľad na mesto sme nevideli. Miestni obyvatelia ju
volajú Bludisko a nás zaujala stavba, pospájaná s ostrých kameňov, nápadne
pripomínajúca ježka. Druhá zastávka bola v meste Šaštín. Stáli sme pred
kostolom zasvätenom Sedembolestnej Panne Márii. S pokorou a úctou obzreli
sme si tento svätostánok, známy po celom Slovensku. Práve prebiehala svätá
omša, prekrásne vyzdobený interiér kostola žiaril ako slnko. Biblické výjavy,
oltár zdobený zlatom v nás zanechali pekné spomienky, hoci výklad nám nebol
umožnený, kvôli zaneprázneniu miestneho pána farára. Na obed sme už stáli
na nádvorí zámku v Holíči. Ako nám prezradila miestna kastelánka, holíčsky
zámok je ako jediný na Slovensku postavený na bukových podstavcoch,
ktoré čím viac sú nasiaknuté vodou, tým sú pevnejšie. Zámok obklopuje
priekopa, čo je ďalšia atrakcia. Obísť areál zámku je možné len na člne
a preto sa právom hovorí, že v Holíči nájdete kúsok Benátok. V podzemí
hradu je spleť ešte nepreskúmaných chodieb, jedna z nich vraj vyúsťuje až
v Šaštíne, vzdialenom 22 km.
Milí spoluobčania! Na zámku sme zanechali stopu aj za vás, čo ste s nami
neboli. Dokument je založený v knihe návštev a svedčí aj o našej prítomnosti.,
i keď tento historický objekt má základy zapustené na Záhorí, je tak trochu aj
našim zámkom. Cítili sme potrebu prispieť na jeho záchranu a sumou 100 €
sme spoločne prispeli. Dôkazom je listina napísaná švabachom – písmom
našich predkov s fotografiou Malej Fatry a Turian. Po spoločnom obede sme
sa usadili v miestnom amfiteátri v strede mesta, postavenom na rovine. Tu
sme si vychutnali ako zákusok piesne členov piatich krojovaných folklórnych
skupín. Dodali nám dobrú náladu, čo nám trvala počas celej cesty späť.
Nezaháľali ani naši muzikanti – amatéri a nástrojom dali poriadne zabrať.

Prespievali sme takmer celú cestu domov. Stíchli sme až pri novodobom
pomníku, doďaleka vysvietenom, ktorý zdobí mesto Považská Bystrica. Sedem
vysokých pilierov, od seba vzdialených 122 m bolo vysvietených dvojfarebne.
Tento most je dielom našich ľudí, ktorí vložili doňho všetok svoj um. Naozaj
je to krásny, novodobý architektonický objekt, ktorý treba vidieť. Bola už
tma, keď sme autobusom zastavili na našich turianskych Priesadiskách.
So spokojnou mysľou, obohatení o nové poznatky a zážitky sme sa rozišli
do svojich príbytkov spolu so spomienkami na krásne a pestro prežitý deň.
za Klub dôchodcov, M. Čanádyová

Bližšie k praxi
Projekt škola 21. storočia sa podieľa na zlepšení vybavenosti VT technikou, aj modernými didaktickými pomôckami, zároveň na modernizácii
vzdelávania s podporou IKT v spojenej škole v Turanoch. V októbri 2010
škola získala cez
projekt na inováciu
VVP odborných drevárskych predmetov
didaktické stavebnice UNIMAT. Zložené
vynikajúce miniatúrne obrábacie stroje,
vrchnú frézu, sústruh
s jednoduchým a pohyblivým suportom,
pílka, kotúčová brúska, CNC stroj... Sú plne funkčné a majú presnú podobu ozajstných v praxi. Teoretické poznatky o obrábacích strojoch možno
takto priamo vidieť a okamžite si vyskúšať na plne funkčných modeloch.
V súčasnosti sa dolaďuje širšie využívanie vo vyučovaní, prostredníctvom
e- learningového portálu www.esf edu na prácu cez internet a notebookoch.
Všetci pedagógovia modernizujú zaujímavo výuku vo všetkých predmetoch
prácou s integrovaným systémom eBeam na interaktívnej tabuli v 5 moderných multimediálnych učebniach. Interaktívnym perom možno robiť zásahy
do premietaného výučbového digitálneho materiálu, čo je veľmi praktické.
Rozšírením IKT kompetencií žiakov v modernizácii výchovno-vyučovacieho procesu škola podporí rozvoj digitálnej spoločnosti a pre absolventov
sa zväčšia šance na uplatnenie absolventov na trhu práce.
Mgr. Roháčeková Jarmila, manažér publicity

Slovenská pošta Turany

Osloboditeľov, 4292 528, 4292 441,4292 440
Otváracie hodiny
Pondelok:
7,00 hod. – 11,00 hod.
Utorok:
7,00 hod. – 11,00 hod.
Streda:
7,00 hod. – 11,00 hod.
Štvrtok:
7,00 hod. – 11,00 hod.
Piatok:
7,00 hod. – 11,00 hod.
Sobota:
zatvorená

13,00 hod.
13,00 hod.
13,00 hod.
13,00 hod.
13,00 hod.

– 15,00 hod.
– 15,00 hod.
– 17,00 hod.
– 15,00 hod.
– 15,00 hod.

Pedikúra priamo u vás doma!
Chcete využiť služby pedikúry doma?
Volajte č. t. 0907 302 553
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