Milí spoluobčania!
Na úvod môjho príhovoru mi
dovoľte vysloviť jedno prosté
úprimné ľudské želanie – nech
prichádzajúci nový rok 2011 patrí medzi tie roky vášho života,
ktoré budete vždy hodnotiť ako
roky úspešné a šťastné. Počas
Vianoc a na prahu nového roka
zvykneme na chvíľu spomaliť
rýchly kolobeh nášho života
a hľadať odpoveď na otázky:
kto sme, kde sa nachádzame
a kam smerujeme.
Končiaci rok 2010 nám umožňuje obzrieť sa za prežitými mesiacmi, zaregistrovať úspechy,
vytýčiť si ciele svojho snaženia
a realizovať naše spoločné vízie a predstavy o živote v našej obci. Nedávno sa
uskutočnili komunálne voľby, kde som získal vašu
podporu, za ktorú vám všetkým ďakujem. Vynasnažím sa byť dobrým starostom všetkým občanom bez
rozdielu. Verím, že pomocou vás a novozvolených
poslancov obecného zastupiteľstva vyriešime nejeden problém. Máme občiansku podporu, skúsenosti
a odhodlanie robiť veci verejné dobre a zodpovedne.
Úlohy, ktoré budú na nás budúci rok kladené, nebudú ľahké. Hoci ešte budú ovplyvnené hospodárskou
krízou, snahou obce bude využiť možnosť čerpania
európskych fondov. Verím, že spoločne túto neľahkú úlohu zvládneme.
Ďalej chcem vysloviť želanie, aby medzi našimi občanmi zavládla harmónia, porozumenie, aby sa z nášho
života stratili sváry a v našich srdciach zavládol pokoj
a mier. Ak budeme vnímavejší a ochotnejší navzájom
sa počúvať a pomáhať si, tak máme šancu nájsť hľadanú harmóniu v srdci i duši, nájsť si miesto v živote
a zmysel svojho bytia.

Milí občania!
Všetkým úprimne ďakujem za spoluprácu a pomoc pri
riešení problémov, presadzovaní aktivít a plánov v prospech nás všetkých. Pevne verím a dúfam, že naša
spolupráca bude pokračovať aj naďalej.
Prajem vám v novom roku veľa fyzického a duševného
zdravia, spokojnosť a svornosť vašim rodinám, úspech
vašim rozhodnutiam, silu a vieru v každom bytí, úctu,
toleranciu, optimizmus a lásku vašich blízkych a priateľov. Na záver mi dovoľte krátky vinš:
Povedzme slová, čo sme dávno neriekli
a zobrať skúsme tie, čo nám utiekli.
Nech slza šťastia ligoce sa v oku,
tak žime každý deň v novom roku.
Všetko krásne, dobrých ľudí popri boku,
veľa šťastia, veľa zdravia,
nech sa všetky vaše plány zdaria.
Šťastný nový rok 2011!
Ing. Miroslav Blahušiak
starosta obce

Výsledky komunálnych volieb
na starostu 27. novembra 2010
p.č. Priezvisko

Okrsok Okrsok Okrsok Okrsok
spolu
č.1
č.2
č.3
č.4

2. Blahušiak Miroslav, Ing.

288

205

164

132

789 SMER

6. Novysedlák Dušan, Ing.

157

167

204

211

739 Nez.kand.

1. Antalík Dušan, Ing.

82

58

90

71

301 Nez.kand.

5. Maťko Roman

0

14

13

31

58

34. Burica Vladimír

50

32

63

57

202 SNS

35. Brxa Pavol

68

57

33

40

198 SMER

36. Vajda Ján

64

84

30

19

197 KSS

37. Bochnička Ľubomír

48

51

57

40

196 SNS

38. Vaňo Peter

41

38

62

52

193 KDH

39. Brxa Miroslav

78

59

31

22

190 KSS

40. Brksová Miroslava

62

41

42

39

184 SNS

41 Štetka Dušan

47

27

58

43

175 SNS

42. Vrabcová Monika, Mgr.

85

30

34

24

173 SNS

Nez.kand.

43. Kapusta Ľubomír, Ing.

48

53

34

36

171 Nez.kand.

41

45

50

33

169 KDH

4. Havalda Ján, Ing.

15

4

11

9

39

Nez.kand.

44. Kapustová Jaroslava

8. Štetka Dušan

9

6

11

7

33

SNS

45. Kapusta Ladislav

33

47

29

36

145 Nez.kand.

3. Demikát Jozef, Ing.

7

7

6

5

25

Nez.kand.

46. Barienčík Jaroslav

28

24

46

42

140 KDH

7. Piecková Eva, Bc.

7

2

3

2

14

SaS,SDKÚ

47. Markovičová Ivana, Bc.

23

27

45

30

125 KDH

48. Cecko Rudolf

21

26

42

34

123 SaS,SDKÚ

49. Rybárska Jana

20

4

29

32

85

Výsledky komunálnych volieb
do obecného zastupiteľstva
27. novembra 2010
p.č. Poslanci

Okrsok Okrsok Okrsok Okrsok
spolu
č.1
č.2
č.3
č.4

1. Novysedlák Dušan, Ing.

241

201

232

245

919 Nez.kand.

2. Jesenský Ivan, Ing.

245

186

232

203

866 Nez.kand.

3. Blahušiak Miroslav, Ing.

279

231

178

153

841 SMER

4. Antalík Dušan, Ing.

200

152

199

182

733 Nez.kand.

5. Liskaj Ľubomír, JUDr.

155

107

136

148

546 Nez.kand.

6. Ulická Soňa,Mgr.

190

122

69

78

459 SMER

7. Adamov Martin, Mgr.

64

83

154

126

427 Nez.kand.

8. Kručinský Martin

106

119

94

96

415 SMER

9. Čanády Martin, Ing.

143

87

101

83

414 SNS

10. Čanádyová Oľga, Bc.

159

125

78

52

414 SMER

11. Hrivnáková Marta, Mgr.

135

101

72

88

396 SMER

12. Kračmer Peter, Mgr.

87

60

107

137

391 Nez.kand.

13. Maťko Roman

61

61

140

124

386 Nez.kand.

14. Pavelica Jaroslav

120

128

74

60

382 Nez.kand.

15. Matejčík Jozef

46

50

130

137

363 Nez.kand.

16. Pirháč Martin

154

66

83

56

359 ĽS-HZDS

17. Kocholová Antónia

37

42

141

127

347 KDH

18. Kiša Kamil

64

46

107

124

341 Nez.kand.

19. Múkerová Anna

136

96

57

48

337 SMER

20. Ujček Miroslav

134

90

42

49

315 SMER

21. Morgoš Ján

137

70

50

57

314 Nez.kand.

22. Haľama Róbert

49

54

100

93

296 Nez.kand.

23. Burica Ivan

99

65

50

73

287 SMER

24. Kapusta Viliam

84

70

60

51

265 SMER

25. Pohánka Emil

106

73

51

27

257 KSS

26. Cecková Andrea

33

26

105

85

249 SNS

27. Žajdlík Ľuboš

29

20

80

118

247 SNS

28. Líška Ján

100

65

45

26

236 Nez.kand.

29. Murín Ján

54

72

49

52

227 KDH

30. Štetka Ivan

36

35

82

72

225 KDH

31. Rybáriková Emília, Ing.

108

47

27

34

216 Nez.kand.

32. Čanády Jaroslav

56

48

44

64

212 KSS

33. Haľama Marián

34

53

70

47

204 Nez.kand.

SNS

ZÁPISNICA

počet osôb zapísaných
do zoznamu voličov
počet hlasovacích obálok
voličom
počet odovzdaných
obálok
počet platných lístkov
na poslancov
počet platných lístkov
na starostu
percentuálna účasť
voličov

Okrsok
č.1

Okrsok
č.2

Okrsok
č.3

Okrsok
č.4

Spolu

1000

839

939

862

3640

572

468

505

480

2025

572

468

505

480

2025

560

455

494

466

1975

565

463

502

468

1998

57,2%

55,78%

53,78% 55,68%

55,61%

predseda miestnej volebnej komisie Rudolf Cecko
27. novembra 2010

OBEC TURANY
Vás pozýva na

IV. TURIANSKY PLES
12.februára 2011 o 19,00 hod.
v Kultúrnom centre v Turanoch
vstupné 25 €
Výborná hudba, program a tombola!
Predpredaj lístkov na Obecnom úrade a v MKS v Turanoch
už v decembri

OBEC TURANY
pozýva na

XVII. ročník
TURIANSKEJ BIELEJ STOPY
8. JANUÁRA 2011

Štart podujatia bude o 9,00 hod. na RZ Trusalová

V prípade nedostatku snehu bude náhradný termín 22. 1. 2011
Dĺžka tratí: 1 km, 5 a 10 km.

Keď v srdciach sneží...
Každoročne sa v adventnom čase koná v našej obci niekoľko
pekných, už tradičných podujatí, ktoré chcú spríjemniť všetkým
predvianočný čas. Inak tomu nebolo ani v predchádzajúcich
dňoch, keď sa 4.12. 2010 uskutočnil Vianočný koncert Marty
Križanovej a jej hostí v kinosále, Mikulášska nedeľa pre naše
deti 5.12. 2010 na námestí obce a výstava Od Lucie do Vianoc
v Miestnom kultúrnom stredisku, v dňoch 8. a 9. 12. 2010.
Všetky podujatia sa stretli s priaznivou odozvou verejnosti,
hoci na koncert prišlo menej návštevníkov, ako sa očakávalo.
Ktovie, čo bolo príčinou nezáujmu, veď podujatí podobného
charakteru nie je v našej obci mnoho. Prekonať vzdialenosť
do kinosály z druhého konca Turian sa zdá byť stále vážnym problémom... Ale prečo? Veď všetci sa niekam v obci
presúvame, nič nemáme priamo pri dome. Pri organizovaní
čohokoľvek, malý záujem verejnosti nepoteší. A potom sa
často poukazuje na to, že sa pre ľudí málo robí. Nie je tomu
celkom tak, len stále delíme život v obci na ten v „Drevine“
a v „Turanoch.“ Koncert potešil dušu, potešil srdce, vďační
diváci odmenili hostí dlhotrvajúcim potleskom a účinkujúci
speváci krásnymi melódiami. A v srdciach po prvýkrát zasnežilo, keď všetci spoločne zaspievali známu „ Tichú noc...“

Mikulášska nedeľa bola pre všetky deti
Naozaj mrazivý čas druhej adventnej nedele znamenal pre všetky deti
stretnutie s mikulášskym sprievodom v plnej paráde. Mikulášska nedeľa
sa vydarila, veď na námestí postavili obecní hasiči vianočný strom,
ktorý sa rozžiaril svetlom i radosťou detských očí pri obdarúvaní , ktoré
sa spája s Mikulášom. Ten na námestie prišiel na saniach v konskom
záprahu, medzi deti, ktoré Mikuláša, čerta, anjela a Snehulienku uvítali
a potešili sa v ich prítomnosti. Oči tých najmenších žiarili nedočkavosťou, zvedavosťou a prekvapením. Bolo v nich tiež mnoho pekného, čo
sa chystali Mikulášovi porozprávať , aby dostali sladkú odmenu. Zima
bola poriadna, zahrial v nej čaj i vianočný grog, no a snáď aj veselé
koledy, ktoré zneli námestím a deti pri nich anjel so Snehulienkou krátko povykrúcali. Rodičia a deti pridali do rodinných albumov fotografiu
na pamiatku a organizátorkám podujatia – členkám ZO ÚŽS v Turanoch
pocit, že podujatie pre deti sa vydarilo.

IJ

Turany na historickej fotografii

Taký je názov nového kalendára Turian na rok 2011, ktorý vydáva Obec
Turany v spolupráci s Miestnym múzeom a redakciou Hlasu Turian. Veríme,
že sa stretne s priaznivou odozvou verejnosti.
Redakcia HT

Zbierame staré recepty

Miestny odbor Matice slovenskej v Turanoch zameriava svoju činnosť okrem
iného aj na oživovanie starých tradícií, zvykov, či na zbieranie a uchovávanie
najrozmanitejších artefaktov dokumentujúcich život a prácu našich predkov.
Jednou zo súčasných aktivít miestneho odboru je zbieranie receptúr jedál
a nápojov z kuchyne našich starých materí, z ktorých mnohé už dávno stratili svoje miesto v súčasných jedálnych lístkoch. Chceme vás preto aj touto
cestou požiadať o pomoc pri tejto objavnej práci. Možno aj vďaka vám sa
dávno zabudnuté nápoje či jedlá dostanú do receptára, ktorý pod pracovným
názvom „Z turianskej kuchyne“. pripravujeme na vydanie už v roku 2011.
Vaše námety, či konkrétne receptúry môžete poslať na obecný úrad, alebo
na Miestne kultúrne stredisko.
Ľ. Liskaj

Čo hovorí matrika
Čas výstavy „ Od Lucie do Vianoc “
Už po dvanástykrát sa konala táto známa vianočná aktivita v MKS – starej
škôlke. Organizovaním tejto výstavy zachovávame symboliku Vianoc - najkrajších sviatkov roka, prinášame medzi jej návštevníkov - mnohých skalných
- krásno, teplo, pohodu... Veď také sú Vianoce. Zavítali medzi nás už v prvom
decembrovom týždni. Medzi práce a výrobky 26 vystavovateľov a predajcov
vianočnej symboliky z obce i okolia prišli žiaci viacerých tried základnej školy,
MŠ a prišli tiež študenti Spojenej školy. O tom, že bolo na čo pozerať a zároveň
nakúpiť, svedčila spokojnosť tých, čo prišli. Vôňa medu, ihličia a medovníkov,
byliniek, oblátok a dreva vykúzlila tú pravú vianočnú atmosféru.

Uzatvorenie manželstva
Ing. Peter Ruman		

Alena Bartošová		

10.11. 2010

28. 11. 2010		
28. 11. 2010		
28. 11. 2010		
3. 12. 2010		

81 rokov
62 rokov
71 rokov
78 rokov

Úmrtie
Paulina Ondrejková
Stanislav Hnilica		
Vladimír Burica		
Pavel Janota		

Vianočná radosť
Nedávno som počul povzdychnúť si istého človeka: „Už aby bolo po Vianociach!“
V tomto povzdychu možno zachytiť veľa z vnútorných pocitov a zmýšľania
mnohých našich súčasníkov. Možno v ňom zachytiť v prvom rade sklamanie
až znechutenie zo súčasného rozšíreného spôsobu trávenia vianočných sviatkov – konzumného, povrchného, materialistického, ktorý mnohých ľudí viac
unavuje, než nejako obohacuje. A súčasne možno v pozadí tohto povzdychu
zacítiť nostalgickú túžbu za takými Vianocami, v ktorých by materiálne veci
hrali iba nepodstatnú, druhoradú úlohu, také Vianoce „ako kedysi“, ktoré si
už ale málokto z našich súčasníkov pamätá, možno len tí najstarší a my
ostatní máme snáď už len nejaké pekné spomienky na Vianoce z detstva.
Lenže detstvo sa pominulo a ako dospelí potrebujeme nájsť taký nový spôsob
slávenia Vianoc, ktorý bude nielen príjemný, ako napr. vianočná lyžovačka,
ale aj dôstojný a primeraný tomu, čo na Vianoce oslavujeme.
Ak sa dnes nespokojne sťažujeme na duchovne vyprázdnený a konzumnomaterialistický charakter Vianoc, musíme priznať, že príčinou tohto stavu
je najmä strata toho podstatného, čo robí Vianoce Vianocami. A to je viera
v Ježiša Krista, ktorého narodenie máme na Vianoce osláviť. Kto je na vine,
že Ježiš Kristus už nie je ústrednou postavou Vianoc v živote mnohých ľudí
v tejto dobe? Iste, môžeme z toho viniť dobu násilnej ateizácie, v ktorej
sme dlho žili, taktiež súčasnú dobu dravo sa presadzujúceho praktického
materializmu, proti ktorému je človek bez hlbokého duchovného základu
bezmocný, možno dokonca viniť aj kresťanské cirkvi vo všeobecnosti, že
dovolili vzniknúť takémuto stavu, že sa v konfrontácii s násilným ateizmom
a zvodným konzumným materializmom ukázali ako slabšie v duchovnom boji.
Ale v prvom rade musíme viniť sami seba, že napriek všetkým našim túžbam
po „iných Vianociach“ zotrvávame z pohodlnosti, povrchnosti a lenivosti pri
tom čisto vonkajšom, telesne príjemnom slávení Vianoc, bez snahy o ich
skutočne duchovné – alebo pre tých, ktorí sú na slovo „duchovné“ alergickí
– plnohodnotné či zmysluplné prežívanie.
Ale napriek týmto nárekom tu Vianoce s ich nádherným posolstvom o Božej
láske k človeku stále máme. A to, aké budú, napriek všetkému, závisí v prvom
rade od nás. Prvé Vianoce v dejinách slávili Jozef a Mária spolu s pastiermi
v biede a chlade betlehemskej maštale a boli to pre nich tie najkrajšie Vianoce
na svete, lebo sa tešili z toho najväčšieho daru, aký človek môže dostať –
z Božej lásky, ktorá sa na nás usmieva v betlehemskom dieťati. Pozývam
všetkých, ktorí ste sa pri čítaní tohto článku dostali až na jeho koniec, aby ste
si počas Vianoc našli čas aj na iné ako „príjemné“ prežívanie Vianoc a aby
ste v snahe o objavenie skutočnej vianočnej radosti, ktorá spočíva v otvorení
sa Božej láske a láske k blížnemu, našli odvahu „pokaziť si Vianoce“ napr.
takými aktivitami, ako je rozjímavá modlitba nad Svätým Písmom alebo
odpustenie či pomoc ľuďom.
rím. kat. farár Marián Majda

Vianočný pozdrav – posolstvo Božej lásky
Po roku opäť prichádza ten túžobne očakávaný čas. Čas Vianoc. Každé dieťa
netrpezlivo čaká tú čarovnú, tajomnú chvíľu. Chvíľu, počas ktorej je rodina
spolu, chvíľu, keď sa ľudia k sebe správajú akosi milšie, chvíľu plnú harmónie,
pokoja a lásky. Ale aj nejeden dospelý si uvedomuje, ako čas letí a opäť po roku
k nám zavítali najkrajšie sviatky v roku – Vianoce. Pre niektorých sú Vianoce
sviatkami darčekov, ktoré si navzájom odovzdávame. Pre ďalších sú sviatkami
vianočných kolied a pradávnych vianočných zvykov.
Otázkou je: Je to všetko? Neznamenajú Vianoce omnoho, omnoho viac? Isteže
áno. Podstata Vianoc je hlbšia než toto všetko. Podstata Vianoc sa skrýva
v niečom inom, v niečom trvalejšom, krajšom, vzácnejšom. Aká je zvesť, ktorú
nám Vianoce prinášajú? Aká je podstata Vianoc? Čo nám chcú Vianoce odovzdať? Zvesť Vianoc nám rok čo rok pripomína: Človeče, prišla k tebe Láska.
Evanjelista Ján túto Lásku opisuje nasledovne: „Lebo tak Boh miloval svet,
že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal
každý, kto verí v Neho.“ (Ján 3,16)
Odkazom vianočných sviatkov je Božia láska. Božia všemohúca Láska. Božia
nekonečná Láska. Božia sebadávajúca Láska. Táto láska sa prejavila tým, že
Boží Syn – Ježiš Kristus – prišiel na našu zem, zobral na seba podobu človeka.

Takto pozýval ľudí k láske k Bohu a blížnemu. Tú lásku dokonale preukázal,
keď trpel a zomrel na kríži, no potom vstal z mŕtvych a tak dokázal, že Božia
láska a pravda je mocnejšia ako hriech, diabol a smrť. A to preto, aby sme boli
zachránení. Preto, aby sme v Neho uverili, aby sme uverili Jeho láske.
On, ktorý je Láska, sa dotýka srdca každého z nás. On, ktorý je Láska, prichádza
ku každému, kto je chorý, kto je sám, kto sa trápi. On, ktorý je Pokoj, prichádza
ku každému, kto sa cíti neistý, slabý, nepokojný. Prichádza ku každému, kto sa
cíti nemilovaný. Boží Syn prichádza a prináša radosť, pokoj, lásku. Posolstvo,
že Boh nás miluje, je najpodstatnejšie na vianočných sviatkoch. Bez tohto
posolstva by Vianoce iste stratili svoju podstatu.
Milý brat, milá sestra: Boh miluje aj teba. Aj k tebe prichádza, aj v tvojom
živote, v tvojom srdci chce mať svoje miesto. Chce s tebou prežívať všetko.
Tvoju bolesť, smútok, strach, ale aj tvoju radosť. Chce ti priniesť pokoj, chce ti
odovzdať radosť, chce ťa osloviť svojou láskou. Dovoľ mu to! Otvor mu svoje
srdce! Tak sa môže stať Pánom tvojho života. A raduj sa! Veď narodil sa ti
Spasiteľ, Kristus Pán. Raduj sa a odovzdaj vianočnú zvesť svojim najbližším,
svojej rodine, priateľom, známym, ale aj všetkým pochybujúcim, všetkým
trpiacim, všetkým opusteným. Otvor svoje srdce a oslavuj skutočné Vianoce
prostredníctvom Božej i tvojej lásky. Nech je vianočný čas naplnený pokojom,
radosťou a láskou. Veď narodené betlehemské dieťa, ktoré prišlo na svet, aby
zachránilo všetkých ľudí, je tu stále pre nás...
Prajem všetkým nám, aby sme nielen teraz, počas niekoľkých sviatočných
dní, prežívali takéto chvíle, ale aby sme počas celého nášho života prežívali
skutočné Vianoce – narodenie Ježiša vo svojom srdci! Len vtedy bude celý
náš život presiaknutý vianočnou zvesťou, pri ktorej si budeme uvedomovať
skutočnosť, že Boh nás miluje, odpúšťa nám hriechy a dáva večný život. Preto
nech je „Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“
Martin Vargovčák, ev. a. v. farár

Modlitba na sklonku starého roka
Ďakujem Ti, Pane, za všetky požehnania,
ktoré si mi dal v tomto roku, za dni slnečné i zamračené,
za pokojné popoludnia i za dlhé tmavé noci.
Ďakujem Ti za zdravie i choroby, za trápenie a radosti.
Ďakujem Ti za všetky veci, ktoré si mi požičal a potom
vzal späť. Ďakujem Ti za priateľský úsmev
a pomocnú ruku, za lásku, ktorú som prijal/a
i za všetky nádherné veci – za kvety a hviezdy,
za deti a láskyplné duše...
Vďaka Ti za samotu, za prácu, za ťažkosti a problémy,
za neistoty a slzy, pretože toto všetko
ma priviedlo bližšie k Tebe.
Ďakujem Ti, že si zachoval môj život, že si sa postaral
o moje prístrešie, pokrm a všetky moje potreby. Amen.

Modlitba do nového roka
Prosím Ťa o vieru, aby som Ťa videl/a vo všetkom, čo mi
príde do cesty, nádej i odvahu, aby som sa nepoddal/la
a lásku... viac lásky na každý deň pre Teba
a pre ľudí okolo mňa.
Bože, udeľ nám tento rok širší pohľad, aby sme chyby
druhých videli Tvojimi očami.
Nauč nás nesúdiť urýchlene nielen dospelých, ale aj
mladých. Namiesto pamätania pomôž nám zabudnúť
na všetky veci, čo nám spôsobili trápenie.
Prosím Ťa o trpezlivosť, pokoru, milosť
vytrvať a pevnejšiu vieru.
Prosím Ťa, pomôž nám začať tento rok rozdávaním lásky,
ktorá rozptýli oblaky nenávisti, hnevu, zlosti a strachu.
Prosím o oddané srdce, ucho, ktoré počuje, bdelého ducha
a aktívne ruky, aby som sa oddal/a Tvojím prianiam
a svoj život podriadil/a Tvojej dokonalej vôli. Amen.
Kristína Vargovčáková, ev. a. v. farárka

Evanjelické služby Božie
počas vianočných a novoročných sviatkov
v ev. a. v. chráme Božom v Turanoch:

Nedeľa po Novom roku – 2. 1. 2011
Služby Božie o 10.15 hod.
Zjavenie Krista Pána – 6. 1. 2011
Služby Božie o 10.15 hod.

Štedrý večer – 24. 12. 2010
Štedrovečerné služby Božie o 17.00 hodine
1. slávnosť vianočná. Narodenie Pána – 25. 12. 2010
Slávnostné služby Božie o 10.15 hod.
Večerné služby Božie o 17.00 hod.
2. slávnosť vianočná – 26. 12. 2010
Slávnostné služby Božie s Večerou Pánovou o 10.20 hod.
Záver občianskeho roka – 31. 12. 2010
Silvestrovské služby Božie o 17.00 hod.
Nový rok – 1. 1. 2011
Slávnostné novoročné služby Božie o 10.15 hod.

A už sme ozajstní prváci
V stredu, 1. decembra sa v MKS v Turanoch uskutočnil už tretí pasovací
večierok žiakov 1. ročníka ZŠ. Bolo to veľmi pekné spoločenské podujatie,
ktoré pripravili žiaci deviateho ročníka pre svojich malých kamarátov. Všetci
zúčastnení sa mali možnosť preniesť
do krajiny šmolkov, s ich radosťami
a starosťami. Prváčikovia ukázali
svoju odvahu v rôznych ťažkých úlo-

hách a za odmenu boli
pasovaní medzi žiakov
tunajšej ZŠ. Odniesli si aj
pekné darčeky , ktoré im
budú tento deň pripomínať aj po mnohých rokoch.
Vďaka patrí všetkým organizátorom , hlavne p. učiteľkám Mgr. Borimečevovej,
Mgr. Garajovej , Mgr. Mazalovej a Mgr. Otrubovej. Ďakujeme aj p. Jesenskej,
vedúcej MKS a všetkým rodičom , ktorí tiež prispeli k výbornej atmosfére večera.
OJ

Zo života ZŠ

• V tomto predvianočnom čase sa na chodbe druhej budovy ZŠ uskutočnila výstava výtvarných prác žiakov ZUŠ Frica Kafendu vo Vrútkach. Výstavu pripravila
p. učiteľka Mária Virdzeková. Boli
tam naozaj krásne práce našich
šikovných žiakov. Posúďte sami.

• Aj žiaci deviateho ročníka sa nedali
zahanbiť. Na technickej výchove vyrobili pekné a zaujímavé obrázky.

• Všetci vieme , že život našich vojakov
v zahraničných misiách je veľmi náročný. Uvedomili si to aj žiaci našej školy
a pod vedením p.učiteľky Mgr. Miroslavy
Slávikovej vyrobili, napísali a poslali pozdravy vojakom do Afganistanu. Veríme,
že ich potešia.
• V dňoch 1. a 2. decembra 2010 sa
konala súťaž v pečení a zdobení
medovníkov. Žiaci sa naozaj usilovali a všetci sa snažili, aby ten
ich medovníček bol čo najkrajší.
Medovníky ďalej poputujú ku deťom
z detských domovov, aby aspoň
trochu potešili ich srdiečka v tomto
vianočnom čase.
• V pondelok, 6.decembra sa na našej
ZŠ uskutočnila ďalšia vydarená akcia.
Všetkým dobrým a usilovným žiakom
doniesol Mikuláš svoju nádielku. Bolo to
milé a príjemné prekvapenie hlavne pre
žiakov nižších ročníkov. Ďakujeme žiakom
deviateho ročníka a ich pani učiteľkám.

PROJEKT – Premena tradičnej školy
na modernú pokračuje...

Ako sme už informovali v predchádzajúcich číslach Hlasu Turian naša ZŠ je
zapojená do projektu hradeného z fondov EÚ Premena tradičnej školy
na modernú. Projekt prebieha od októbra r. 2009. Zatiaľ boli realizované dve
etapy projektu a to Analýza potrieb (bola ukončená v apríli 2010) a Vytvorenie
školského vzdelávacieho programu (ukončené v októbri 2010). Momentálne prebieha tretia etapa projektu (od septembra 2010) , kde sa uskutočňuje implementácia projektu do vyučovania. Žiaci 2. – 9. ročníka sa na vybraných vyučovacích
hodinách a predmetoch vzdelávajú modulovým systémom prostredníctvom
e – learningového portálu s možnosťou využitia nových učebných pomôcok.
Bola už uskutočnená aj dodávka multimediálnej učebne a podporného hardvéru
pre pedagogických zamestnancov (apríl 2010) , školenie koordinátora odborných
aktivít (január 2010) a školenie pedagogických zamestnancov (ukončené august
2010). Práca na projekte pokračuje a prináša aj kladnú spätnú väzbu v podobe
spokojnosti našich žiakov, ktorí si tento moderný spôsob vyučovania rýchlo obľúbili.
OJ

Burza stredných škôl 2010
Dňa 16.11. 2010 sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili návštevy Spojenej školy
v Martine. Študenti tejto školy pripravili pre hostí akadémiu o úspechoch žiakov
a celej školy. O týždeň 23.11. 2010 sa zúčastnili burzy stredných škôl v Slovenskej
národnej knižnici v Martine. Prezentovali za na nej školy z celého Slovenska.
Každý žiak - deviatak sa mohol oboznámiť so životom a prácou žiakov tej
strednej školy , o ktorú mal záujem. Žiakom sa na burze stredných škôl páčilo.

Správne sa rozhodnúť, mať šancu
uplatniť sa!
Mnohí tohtoroční deviataci a ich rodičia v dňoch 23.- 24. 11. 2010 využili možnosť
navštíviť 9.ročník Burzy informácií pre voľbu povolania vo vestibule v Matici
slovenskej v Martine. Celú akciu pripravil Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Martine. Každý, kto mal záujem, mohol dostať informácie z „ pravej ruky“
o škole, odboroch, odbornej praxi, aktivitách. Na podujatí sa prezentovali tohto
roku aj veľké firmy: Kia Motors Slovakia s. r. o., Neografia a. s. , ŽOS Vrútky aj
vzdelávacia inštitúcia Akadémia vzdelávania v Martine. Bolo možné si prezrieť
výstavné priestory škôl hlavne z regiónu Turiec v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC
Žilina, ale aj zopár cezpoľných.
Ponuka štúdia na SŠ pre región Turiec je veľmi bohato a pestro zastúpená :strojárstvo, stavebníctvo ,drevárstvo, doprava, informatika, ekonomika-marketing ,obchod
a služby, poľnohospodárstvo ,umelecké konzervatória či úžitkové výtvarníctvo...Bližšie
informácie bolo možné získať osobnou komunikáciou so zástupcami školy, cez IKT
prezentácie, v prezentáciách aplikačného softvéru na výuku, informačné bulletiny,
letáky či upomienkové predmety, odborné prezentácie so strojovým parkom, služby,
či výstavné panely... Európska únia pre trh práce doma i v zahraničí jednoznačne
preferuje odborné školy na potrebu pripraviť pre prax kvalitných remeselníkov.

Príkladom toho je aj Spojená škola Turany. Škola má tradície v drevárstve, efektívne
realizuje 4 roky študijný odbor pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch.
Atraktívne do pozornosti verejnosti škola dáva do siete nový odbor: Agropodnikanie,
chov koní a jazdectvo – upútavkou cez figurínu hojdacieho koňa. Návštevníci sa
mali možnosť dokonca povoziť sa na koníkoch pred budovou MS dopoludnia. SŠ
Turany si cez pilotné projekty: Škola 21.storočia, Modernizácia vzdelávacieho
procesu na SŠ zlepšuje vybavenie školy ,aj modernizuje
výchovno-vzdelávací proces
.Vzniklo 5 nových multimediálnych učební s IKT vybavením .
Škola má inovovaný športový
areál s multifunkčným ihriskom,
plážovým ihriskom, tenisovými
kurtmi, environmentálny objekt

so saunou- vlastní Zelenú
zástavu... Odborný výcvik
pre drevárske odbory sa
realizuje v dielňach so
strojovňou aj vo firmách.
Praktický výcvik odboru
Pracovník marketingu so

zameraním na cestovný ruch je realizovaný veľmi zaujímavo aj v teréne. To všetko
bolo možné uzrieť vo fotodokumentácii na paneloch . A niečo pre drevárov -škola
hrou! Priamo na výstave v akcii bolo možné vidieť malé modely obrábacích strojov
UNIMAT. Nechýbal ani model CNC stroj, Hoffmannova fréza na rohové spoje . Taktiež
zaujal predaj drobných drevárskych výrobkov pôvabných hostesiek: kuchynské dosky,
stojan na víno, drevené hračky -rozmanité figúrky, magnetky aj vyrezávané obrazy
slovenskej dediny z lipy priamo z výstavy z rúk šikovných chlapcov.
Mgr.Roháčeková Jarmila

MŠ – Krížna
Dopravné ihrisko
Hoci malý, už to viem,
kde je priechod a kde nie.
Idem, keď je zelená,
červená stáť znamená.
Takto sme si overovali naše poznatky z dopravnej výchovy.
Vychádzka do prírody – Trusalová
Les, môj dobrý kamarát,
pomôžem ti veľmi rád.
Chránim stromy, chránim kvety,
tak to robia z Krížnej deti.

Priamo v prírode sa o nej najlepšie všetko dozvieme.
Divadlo
V mesiaci november zavítalo
medzi nás divadelné predstavenie „O smutnom kráľovi“
z Banskej Bystrice.

Projekt „Zdravé zúbky“
Pri plnení projektu si deti zahrali divadielko „O bacilovi
Ferovi“.

Mikuláš
Pod okienkom z večera,
ktosi ťuká, nazerá.
Biela brada až po pás,
jaj, veď je to Mikuláš.
Piesňami, básňami a tančekmi sme privítali v našej materskej škole nielen
Mikuláša, ale aj čerta.
Mgr. Sobeková

Predstavujeme Vám nový klub v Turanoch
FLORBALOVÝ KLUB FbK TURANY
Florbal pôvodne vznikol vo Švédsku kde sa táto hra hrávala od polovice 70tych rokov. Táto nová hra má svoj pôvod na celom svete, pretože podobné hry
florbalu sa hrávali počas 19 st. Napríklad v Severnej Amerike a Anglicku bol
florhokej vytvorený z ľadového hokeja, v Austrálií populárny pozemný hokej sa
pretransformoval do halového hokeja. Podstata florbalu sa mohla objavovať
v mnohých rozmanitých formách hier, ale to nebol florbal pokiaľ Švédi nezaložili
prvú oficiálnu národnú Florbalovú federáciu 7.novembra 1981 v Sale, Švédsko.
Keď uzrela svetlo sveta prvá oficiálna brožúra pravidiel v septembri 1983,
a určilo sa, že okolo ihriska bude použitý mantinel, moderný florbal urobil svoj
prvý krok smerom ku organizovanému športu. V tom čase sa florbal dosť odlišoval od toho ako ho poznáme dnes, ale položili sa základy medzinárodného
napredovania v tomto novom vzrušujúcom kolektívnom športe, ktorý fascinuje
ľudí na celom svete.
Oficiálna verzia tejto hry je známa ako halový tímový šport. Podlaha, ktorá sa
používa môže pozostávať z rôznych materiálov ako drevo, matný umelý povrch.
Ihrisko je o trochu väčšie ako basketbalové, takmer rovnako veľké ako ihrisko
na hádzanú resp. futsal. Odporúčaný rozmer ihriska je 40 m dĺžka a 20 m šírka.
Je ohraničené mantinelom vyrobeným z plastu alebo dreva 50 cm vysokým
a zaoblenými rohmi. Florbal sa môže hrať s menšími modifikáciami pravidiel.
Najdôležitejšou vecou, ktorú je treba mať vždy na pamäti je bezpečnosť pre
všetkých hráčov. Florbal je známy tým, že je dosť podobný ľadovému i pozemnému hokeju. Zápas sa normálne hrá s 5 hráčmi v poli a brankárom v každom
z tímov. Začať s florbalom je jednoduché, pretože si nevyžaduje žiadnu komplexnú a nákladnú výstroj, dokonca ani na tej najvyššej úrovni. Potrebujete iba
florbalovú hokejku, loptičku, obuv a samozrejme pohodlné oblečenie na tréning.
Hokejka a loptička sú ľahké, dobre ovládateľné a jednoducho sa s nimi učí.
Pohyb vychádza z behu a môžeme ho porovnať s basketbalom. Postatou hry
je taktiež vysoká bezpečnosť, nakoľko nie je dovolený žiaden kontakt. Toto
robí florbal vhodnou hrou pre zmiešané družstvá ale aj pre deti, hoci zápas
na medzinárodnej úrovni môže byť dosť náročný po fyzickej a taktickej stránke.
Ak si vyberáte hokejku musíte vziať do úvahy niektoré podstatné detaily. Sú
to najmä tvrdosť a dĺžka rukoväte, materiál a tvar čepele.
Rukoväte sú obvykle vyrobené z laminátových, poly-karbónových alebo karbónových vlákien. Z tohoto dôvodu sú veľmi ľahké a majú dlhú životnosť. Ich váha
sa zvyčajne pohybuje v rozmedzí okolo 150-250 gramov. Pre začiatočníkov
odporúčame rukoväte s väčšou ohybnosťou (flexibilitou) približne 28-32 mm,
pretože sa s nimi jednoduchšie kontroluje loptička, hoci s tvrdšou rukoväťou sa
dajú docieliť prudšie strely. Rukoväť obsahuje taktiež vymeniteľný grip, ktorý
slúži na lepšie uchopenie a kontrolu hokejky.
Dĺžka rukoväte je ďalším dôležitým aspektom pri výbere hokejky, pretože
je to priamoúmerné s bezpečnosťou a so schopnosťou učiť sa jednotlivým
zručnostiam.
Dĺžka hokejky je závislá od výšky hráča a meria sa postavením hokejky vo
vertikálnom smere pred hráčom. Pre deti a mládež je vhodná dĺžka po spodnú
časť hrudníka a pre mládež po pupok. Odporúčaná dĺžka v závislosti od výšky
hráča je uvedená v nasledujúcej tabuľke.
Výška hráča (cm)
Hokejka (cm)

130
80

150
85

160
90

170
95

180
100

pretože naše mladé družstvo sa presadilo medzi omnoho staršími družstvami.
Plán činnosti na rok 2011 počíta s vytvorením družstiev žiakov v rámci SZFB,
čo si vyžaduje doplnenie družstiev o nových skúsených hráčov z iných škôl.
V ďalšom období by sme chceli rozšíriť členskú základňu hlavne o žiakov
a ženy, pretože by sme chceli na Základnej škole pomôcť s vytvorením
športových florbalových tried a tým pritiahnuť žiakov do ZŠ. To si vyžaduje
vyškolenie trénerov v spolupráci so SZFB.
Náš klub nechce patriť ku klubom, ktoré čakajú na peniaze na svoju činnosť
iba od obce, preto v roku 2010 sme oslovili rôzne podnikateľské subjekty
s možnosťou sponzorovania, a zabezpečili sme finančné prostriedky na materiálne vybavenie klubu. V roku 2010 boli do telocvične ZŠ zakúpené mantinely
z finančných prostriedkov členov klubu, sponzorov a prispenia Obecného úradu.
Program III. ligy sa bude odohrávať dvojkolovo každý s každým v turnajovom
systéme. Spolu v III. lige stred sa odohrá sedem kôl a víťaz si zabezpečí
postup do II. ligy. V kolotoči sa bude točiť týchto sedem celkov zo stredného
Slovenska - Žatva 90 Dolný Kubín „B“, Fbk Tvrdošín , Meteníci Likavka,
N Šport Zvolen, Devils Čadca, Fbk Turany, Unihoc Žilina.
Výsledky 1. kola – hralo sa v Dolnom Kubíne
JSC HTM DEVILS ČADCA - ŽATVA 90 DOLNÝ KUBÍN „B“		
FBK TURANY - N-SPORT ZVOLEN				
FBK TVRDOŠÍN - METENÍCI LIKAVKA			
JSC HTM DEVILS ČADCA - FBK TURANY			
N-SPORT ZVOLEN - METENÍCI LIKAVKA			
ŽATVA 90 DOLNÝ KUBÍN „B“ - FBK TVRDOŠÍN		

1:4 (1:3, 0:0, 0:1)
2:9 (0:1, 0:3, 2:5)
5:1 (0:0, 2:0, 3:1)
4:4 (2:2, 2:1, 0:1)
8:1 (3:1, 1:0, 4:0)
3:6 (2:1, 0:3, 1:2)

Výsledky 2. kola – hralo sa na ZŠ Turany
N-SPORT ZVOLEN - FBK TVRDOŠÍN			
ŽATVA 90 DOLNÝ KUBÍN „B“ - FBK TURANY			
ŠK JUVENTA ŽILINA - JSC HTM DEVILS ČADCA		
FBK TVRDOŠÍN - FBK TURANY				
N-SPORT ZVOLEN - ŠK JUVENTA ŽILINA			
ŽATVA 90 DOLNÝ KUBÍN „B“ - JSC HTM DEVILS ČADCA		

3:4 (1:1, 0:1, 2:2)
5:4 (1:3, 1:0, 3:1)
6:1 (0:1, 1:0, 5:0)
3:11 (1:2, 0:4, 2:5)
3:5 (0:1, 1:3, 2:1))
3:9 (0:4, 2:3, 1:2)

Tabuľka po 1.kole
1, N-SPORT ZVOLEN
2, FBK TVRDOŠÍN
3, ŽATVA 90 DOLNÝ KUBÍN
4, JSC HTM DEVILS ČADCA
5, FBK TURANY
6, METENÍCI LIKAVKA
7, ŠK JUVENTA ŽILINA

4
4
2
4
4
4
2

18:18
23:12
11:4
15:20
21:21
15:17
2:13

6
4
4
4
3
3
0

190
105

Môžete si kúpiť hokejky, ktorých dĺžka sa pohybuje v obchodoch v rozmedzí
80 – 100 cm, a podľa svojho uváženia si ju môžete skrátiť na veľkosť, ktorá
Vám vyhovuje. Skracujte vždy na konci hokejky. Najskôr odstránite grip
a čiapočku na konci hokejky.
Pretože sme nový klub, chceli by sme sa predstaviť. Klub má registrovaných 42
mužov, 1 ženu, 14 mladších žiakov a 16 starších žiakov. V Slovenskom zväze
florbalu je registrovaných 27 mužov, ktorí budú reprezentovať obec v III.lige.
Žiaci pod hlavičkou ZŠ Turany sa zúčastňujú Školskej florbalovej ligy, ktorá
sa hrá v Martine. Žiaci sa zúčastnili aj okresného kola EXEL florbal cup-u,
kde mladší žiaci obsadili 4.miesto a starší žiaci 3.miesto, na ktoré sme hrdí,

I.Raffaj

Skialp klub Kriváň bilancuje
S blížiacim sa koncom roka nastáva čas na bilancovanie našich aktivít.
V roku 2010 sme spolu s KST Fatran Turany organizovali premietanie
o horách „Hory očami turistu“, ktoré sa konalo 9. januára v MKS. Toto
podujatie malo veľký úspech, o čom svedčila vysoká návštevnosť nielen
z nášho regiónu. Už po piatykrát sme zorganizovali preteky v skialpinizme
pod názvom Malá Fatra Open. Pretek sa konal 6. marca a zúčastnilo sa
ho 88 pretekárov. Veľkú noc niektorí naši členovia strávili v Rumunsku,
kde spoznávali pohorie Retezat. Počas štyroch dní absolvovali niekoľko
skialpinistických túr a zdolali aj najvyšší vrchol Peleaga (2.509 m n.m.).
Naši členovia sa zúčastňovali domácich a zahraničných skialpinistických pretekov. Najlepšie sa darilo Marekovi Litvajovi, ktorý sa zúčastnil aj Majstrovstiev
sveta v Andorre. Vo vertikálnom preteku obsadil 10. a v klasickom preteku
13. miesto. Marek Stančík bol zbierať skúsenosti na prestížnom preteku
dvojíc Tre Rifugi v Taliansku. Bol to už 58. ročník, vo svojej kategórii obsadil
s partnerom 7. miesto. Ďalej naši členovia v zimnom období individuálne vykonávali skialpinistické túry v našich horstvách. Peter Kračmer bol
na týždňovom pobyte v Ortlerských Alpách v Taliansku, kde na lyžiach
vystúpil na niekoľko trojtisícových vrcholov, najvyššie na Monte Cevedale
(3.770 m n.m.).
V letnom období sme pomáhali pri organizácii 38. ročníku Výstupu na Veľký
Fatranský Kriváň. Naši členovia sa zúčastňovali rôznych pretekov v behu
do vrchu, cyklomaratónov, triatlonov a podobne. Okrem toho individuálne
navštevovali rôzne horské oblasti nielen na Slovensku. V júli, v rámci prípravy
na expedíciu Elbrus, absolvovali Peter Kračmer a Marek Stančík niekoľkodňové sústredenie v Rakúsku. Pôsobili v oblastiach Dachstein a Hohe
Tauern, kde vystúpili na najvyšší vrchol Rakúska Grossglockner (3.798 m
n.m.). Následne odleteli do Ruska, kde 12 dní pôsobili na Kaukaze v národnom parku Prielbrusie. Tu za veľmi krátky čas úspešne vystúpili na najvyšší
vrchol Európy Elbrus (5.642 m n.m.). Okrem toho prešli viaceré významné
doliny v oblasti a v rámci aklimatizácie vystúpili na trojtisícový vrchol Čeget.

V auguste sa trojici Peter Roštek, Marek Stančík a Peter Kračmer podaril
výstup na náš najvyšší vrchol Gerlachovský štít (2.655 m n.m.). V októbri
sme prečistili turistický chodník – „kamenný závoz“ z Trusalovej na Zajacovú
a v jeho okolí sme vyzbierali odpadky.

V nasledujúcom roku plánujeme organizovať skialpinistický pretek Malá Fatra
Open, ktorý sa uskutoční 5. marca 2011. Takisto sa budeme spolupodieľať
na organizácii vyššie spomenutých podujatí. Okrem toho sa určite zúčastníme pretekov Slovenského pohára v skialpinizme a ďalších podujatí. Viac
informácií o činnosti nášho klubu nájdete na www.skialpkrivan.sk
Peter Kračmer

Radosť a šťastie, krásu a nehu,
nech Vám prinesie vianočný sen.
Posielame Vám ho po vločkách snehu,
zachytiť ho v dlaniach v ten zázračný deň.
Prežite každý sviatok vianočný,
plný slasti a radosti.
PF 2011
želá redakcia Hlasu Turian

Milí priatelia, naši zákazníci!
Ďakujeme Vám za Vašu priazeň v končiacom sa roku 2010 a tešíme sa
na spoluprácu v v roku 2011.
„ Keď udrie zvon zvestujúci príchod čarokrásnych Vianoc, zabudnite
na starosti a nový rok privítajte v zdraví, šťastí a radosti. “
Dagmar a Silvia, Kvetinárstvo DEKOR Turany
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