
Originály Galandu sú
doma. Dočasne
Štyri originálneobrazyMi-
kulášaGalanduvystavili
vminulýutorokvgalérii
v TurčianskychTepliciach,
ktoránesie jehomeno.

TURČIANSKE TEPLICE. Doteraz
boli v gálerii vystavené len kó-
pie. Vystevením originálov si
mesto uctilo 115 rokov od ma-
liarovho narodenia.

Obrazypožičala
Turčianskagaléria
Štyri originály obrazov mesto
dočasne umiestnilo do rodné-
ho domu maliara Mikuláša Ga-
landu vďaka vzájomným roko-
vaniam primátora Michala Sy-
gúta s Turčianskou galériou v
Martine. Pri tejto príležitosti si
primátor uctil aj maliarovu
pamiatku položením kytice
kvetov na Národnom cintoríne
v Martine. Obrazy zapožičala
mestu Turčianska galéria v
Martine. Originály sa tak po
niekoľkých rokoch opäť dostali
naspäť do rodného domu Mi-
kuláša Galandu.
Dočasne si návštevníci galé-

rie môžu pozrieť štyri origi-
nálne obrazy, ktorými sú Žob-
raví speváci (1933), Ruža (1930),
Metafyzické zátišie (1930) a
Pred zrkadlom (1937).
„Verím, že obrazy si prídu

pozrieť predovšetkým obyvate-
lia a návštevníci mesta, ale aj
školská mládež. Tieto obrazy
sú vystavené len u nás,“ uvie-
dolMichal Sygút.
O dlhšom zapožičaní mesto

neuvažovalo, ide len o výni-

močné požičanie diel pri príle-
žitosti výročia narodenia
umelca. M. Galanda patrí k
najvýznamnejším predstavite-
ľom medzivojnovej avantgar-
dy. V jeho tvorbe prevládal mo-
tív chudobnej mestskej rodiny
a najmä námet ženy –matky.

Spolus čipkami
Podujatie bolo spojené aj s vý-
stavou turčianskych čipkárok
pod názvom Stretnutie v čipke.
Svoje diela tu prezentujú Kata-
rína Búranová, Lýdia Pekari-
ková a Anna Bartošová.

(KOV)

Klienti domova sa prechádzky
po chodníkoch neboja
Domovsociálnychslužieb
predeti adospelých si
skrášľuje záhraduvosvo-
jej prevádzkenaLipovci.
S finančnoupomocouži-
linskej automobilky si
opravili zničenéchodníky.

LIPOVEC. V lipoveckej pre-
vádzke Domova sociálnych
služieb v Martine žije celoroč-
ne 35 klientov, ktorí majú
mentálne a zdravotné posti-
hnutie. Chodník pred budo-
vou, ktorý už dvadsať rokov
chátral, bol pre nich ťažko po-
užiteľný „Máme klientov, ktorí
trpia i telesnými poruchami.
Bolo nevyhnutné ho opraviť.
Náš zriaďovateľ nemal pros-

triedky na rekonštrukciu, mu-
seli sme ich hľadať inde,“ vy-
svetlila riaditeľka zariadenia
Eva Kyselová.
Pomoc našla u žilinskej au-

tomobilky, ktorá pred tromi
týždňami rozsypanú asfaltku
nahradila novou, po ktorej sa
môžu klienti bezpečne pohy-
bovať.
Nový chodník je len začiat-

kom premien v záhrade. „Plá-
nujeme si postaviť aj altánok a
vysadiť záhradu, aby sme na-
šim klientom skvalitnili a sprí-
jemnili pobyt v zariadení a
najmä na čerstvom vzduchu
počas jarných a letných dní“
povedala Eva Kyselová.

MIROSLAVADÍREROVÁ

Teplica sa už rozvodnila,
Turiec hrozil povodňou
PRI BÚRKACH HLADINY TOKOV MÔŽU ĎALEJ STÚPAŤ
Turiecpostihli záplavy.Na
potokuTeplica i na riekeTu-
riecbol vpriebehuminulého
štvrtkaapiatkavyhlásený
prvý stupeňpovodňovej ak-
tivity.

MARTIN.Najvyššie stúpla voda v
potoku Teplica minulý štvrtok.
Dosiahla hranicu päťdesiatich
centimetrov, čo už je prvý stu-
peň povodňovej aktivity.

Teplica sanaposledyvyliala
pred tromi rokmi
Na hornom Turci sa Teplica ne-
vyliala od roku 2007. Obrat na-
stal až nedávno a prekvapil
mnohých ľudí, ktorí bývajú v
okolí. Minulý štvrtok zaliala
niekoľkým obyvateľom záhrady
na Dolnej Štubni. „Na toku Tep-
lica sme vyhlásili prvý stupeň
povodňovej aktivity vo štvrtok,
v piatok už voda klesla,“ infor-
moval nás Róbert Hok zo Slo-
venského vodohospodárskeho
podniku v Martine. V piatok v
čase našej uzávierky bol vodný
stav na Teplici už stabilizovaný.

V piatok zaznamenal Sloven-
ský vodohospodársky podnik
(SVP) prvý stupeň povodňovej
aktivity zase na rieke Turiec. A
to na niekoľkýchmiestach.

Moškovecklasickypod
vodou
Rozvodnil sa aj na nive pri Moš-
kovci, voda zaliala tradične oko-
lie domov v Moškovci a celú ni-

vu až k Turčianskemu Ďuru. Vo-
da tiekla aj cez cestu za Ivanči-
nou smerom na Slovenské Prav-
no. Podľa našich informácií tam
vo štvrtok bolo asi 15 centimet-
rov vody na ceste. Vďaka výdat-
ným dažďom stúpla aj spodná
voda. Podľa našich informácií
zatopila asi tri pivnice na Dubo-
vom.

Pokles tokov,aleaj
prehánky
„Na rieke Turiec bol koncom
týždňa vyhlásený prvý stupeň
povodňovej aktivity. V piatok o
14. hodine už hladina klesla pod
200 centimetrov a rieka je aktu-
álne bez povodňovej aktivity,“
uviedol R. Hok z SVP vMartine.
Slovenský hydrometeorolo-

gický ústav (SHMÚ) predpokla-
dá v najbližších dňoch v povodí
Váhu prevažne pokles vodných
tokov, no na miestach s búrko-
vou činnosťou hladina tokov
môže stúpnuť a dosiahnuť alebo
aj prekročiť stupeň povodňovej
aktivity.

JANAKOVALČÍKOVÁ

Najlepšie víno neexistuje, je ním to, ktoré nám chutí
Hoci je Turiecnevinársky
región,domáci sapočaspr-
vomájovéhovíkendustretli
s najlepšímivinármi.Do
Martina ichpozval organi-
zátornultého ročníkaFesti-
valudobréhovínaAndrej
Gubány.

MARTIN. Do nevinárskeho Mar-
tina prijalo pozvanie 22 vinárov
zo Slovenska i z Moravy, na pul-
toch sa objavilo i gruzínske ví-
no.
Návštevníci sa pristavovali

pri ich stánkoch, aby degustova-
li ich vína a hodnotili najlepšie-

ho vinára. Jeho meno prezradí
organizátor dodatočne.

Majster sabragemuselprísť
doMartina
Festival sa stal i dejiskom maj-
strovstiev SR v disciplíne sabra-
ge, teda otvárania šumivých vín
šabľou a víťaz sa stal Sekáčom
roka. Do súťaže sa zapojilo osem
sekáčov, tým najlepším sa stal
český profesionál J. Málek, po-
rota druhé miesto udelila štu-
dentovi z Martina J. Chorvátovi,
ktorý predbehol majstra Českej
republiky K. Prokeša.
Na festivale sa stretli odborní-

ci i amatéri, ktorí si medzi ví-
nami hľadali to svoje. Ako pri-
znali, bolo to ťažké. Samotný or-
ganizátor Andrej Gubány si
myslí, že najlepšie víno neexis-
tuje. „Dobré víno je to, ktoré do-
tyčnému chutí,“ tvrdí profesi-
onál kultúry pitia vína.

Na festivalprišli, abysi
vybrali dobrévíno
Martin Žila z Martina sa považu-
je za bežného ochutnávača dob-
rých vín. „Nemám obľúbenú
značku vína, ale prišiel som
sem, aby sommal lepší prehľad.
Rozoznám dobré víno od zlého.

Na tomto festivale som našiel i
také, ktoré mi nechutilo, ale ani
jedno zlé. Dobré víno je podľa
mňa také, z ktorého mám dobrý
pocit,“myslí siMartinčan.
Tibor Vittek z Trnavy, dlho-

ročný degustátor vína, priznal,
že na vínnom festivale sa v ne-
vinárskom regióne objavil prvý-
krát. „Myslím, že akcia sa vyda-
rila, dáva dobrú nádej do budúc-
nosti. Ako vidím, stretlo sa tu
veľa milovníkov vína. Videl som
i študentky zNórska, kde sa víno
tiež nerodí, a boli ochutnávkou
nadšené,“ povedal.

MIROSLAVADÍREROVÁ

Matka
Túto témuGalandaspracoval
vmnožstváchvariácií.
FOTO:ARCHÍVTN

Ochutnávka
Naktoré steukázali, továmna-
liali. FOTO:AUTORKA

Pri Moškovci nič nové
Takto savylievaTuriec priMoškovci zakaždým,keďsaprudšie rozprší.
Domáci súpretov strehu. FOTO:G.AVRAMOVÁ
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Teplický park
InakpokojnáTeplica sananiekto-
rýchmiestach aj vyliala.
FOTO:MIRIAMHECHELMANN


