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Vážení spoluobčania,

v rýchlom behu dní nášho uponáhľaného sveta prišiel čas Vianoc. Čas sviatočný,
čas výnimočný, čas priam zázračný. Vošiel do našich príbytkov so všetkým, s čím
si spájame najkrajšie sviatky roka. Priniesol nám prívetivosť, znášanlivosť, láskavosť a potešenie, ktoré sa ako prirodzené vlastnosti človeka na Vianoce prejavujú
v najčistejšej podobe úprimnosti ľudských citov. Cítime vzájomnú spolupatričnosť,
náklonnosť svojich najbližších, no hlavne cítime vôňu domova. To nás v duchu tradícií zvoláva k mamám a otcom, jednoducho tam, kde sme doma. Veď Vianoce
sú predovšetkým sviatkami rodiny a domova. Verím, že sa poschádzate všetci pri
prestretom stole preplnenom sviatočnými a tradičnými jedlami. No nielen to. Verím,
že spoločné stretnutie v rodinnom kruhu sa ponesie v neopakovateľnej atmosfére
a pohode pri stromčeku, pod ktorým budú menšie či väčšie prekvapenia.
K našim Vianociam patrí aj dodržiavanie zvykov našich predkov a všetci vieme,
že bez tradícií nie sú Vianoce tými pravými. Preto v príjemnom teple domov iste
budú znieť aj vianočné koledy a modlitby. Ako poďakovanie za míňajúci sa rok i ako
prosba za zdravie a spokojnosť do budúcnosti. Niekde i ako spomienka na tých, po
ktorých zostalo pri stole prázdne miesto.
Tiché a úprimné rozhovory pri sviečkach, bez náhlenia, plné pochopenia, radosti
a potešenia z prítomnosti najbližších, zanechávajú stopy v človeku na celý život.
Vianočné sviatky plné láskavosti, porozumenia, spokojnosti a srdečnosti máme
v pamäti my starší a radi toto posolstvo odovzdávame ďalej našim deťom. Nech
čistá krása a úprimnosť sprevádzajúca vianočné sviatky pretrvá aj v ďalších generáciách. Lebo človek nepotrebuje k životu len najnovšie výdobytky vedy a technického pokroku, ale ukazuje sa, že najviac potrebuje práve lásku, dobrotivosť,
pochopenie a vľúdnosť. Dôležitý je pocit, že máte v blízkosti seba spriazneného
človeka, ktorý vám rozumie, vie a chce vám pomôcť.
Pomoc je ďalší rozmer vianočných sviatkov. Vieme, že sú medzi nami i sociálne
slabší občania, ktorí potrebujú podporu ostatných. Viem, že v tomto smere sa každý rok robí viac a viac. Som rád, že sa v tomto duchu angažujú podniky i mnoho
jednotlivcov, ktorí preukazujú spolupatričnosť susedom, známym a často i neznámym ľuďom. A to nielen v čase Vianoc. Každý z nás je obdarený schopnosťami,
ktoré nás predurčujú pomáhať slabším. V dnešnej dobe si pomoc druhým cením
o to viac, že nie každý je ochotný a naklonený byť niekomu dobrým anjelom. No
stále pribúda ľudí, ktorí majú srdce na pravom mieste.
Vianoce ako symbol čarovných chvíľ prenášajúcich sa z generácie na generáciu
opantali naše duše. Na jagajúci sa stromček, štedrovečernú večeru a okamihy čarovných pocitov, ktoré sa nedajú ničím nahradiť, sa tešíme všetci. Najviac naše deti,
pre ktoré má vianočný čas osobitné kúzlo. Je to čas očakávania, čas rozprávok,
blízkosti rodičov, dobrôt a darčekov. Darujme im všetko čo môžeme – hlavne však
lásku a pocit domova.

pf 2017
V domovoch rozvoniava vianočné pečivo, škorica,
vanilka, ihličie a v týchto chvíľach máme jedinečnú
príležitosť všetko to krásne, čo sprevádza Vianoce,
odovzdať svojim blízkym a často i ľuďom neznámym.
Máme príležitosť zamyslieť sa, bilancovať končiaci sa
rok, prehodnotiť skutky vykonané i nesplnené sľuby.
Na to všetko sú Vianoce.
Milí spoluobčania!
Želám vám príjemné vianočné sviatky, plné
porozumenia, lásky a spokojnosti. Prežite ich
v zdraví a šťastí a do nového roku 2017 Vám prajem všetko dobré a krásne.
Ing. Miroslav Blahušiak
primátor mesta

Po rekonštrukcii MŠ na ul. Obchodná

Zo zasadnutí mestského zastupiteľstva
Zasadnutie MZ dňa 7. 9. 2016
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí vzalo na vedomie
správu o plnení uznesení, správu HK o vykonaných kontrolách.
MZ prerokovalo a schválilo II. úpravu rozpočtu mesta Turany na rok
2016.
MZ prerokovalo a vzalo na vedomie správu o stave pohľadávok
k 30. 06. 2016.
MZ prerokovalo a schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Turany č. 8/2016 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní žúmp
podľa miestnych podmienok na území mesta Turany.
MZ prerokovalo žiadosť občianskeho združenia Kala Dance Studio
Martin o súhlas so zriadením základnej umeleckej školy na území
mesta Turany a MZ súhlasí so zriadením základnej umeleckej školy
na území mesta Turany zriaďovateľom Kala Dance Studio, Martin.
MZ prerokovalo a schválilo investíciu na vymaľovanie vnútorných
priestorov podchodu popod železnicu.
MZ prerokovalo a schválilo použitie finančných prostriedkov do výšky 3000.- eur na opravu havarijného stavu strechy objektu bývalej
plynovej kotolne na ul. ČA.

Zasadnutie MZ dňa 9. 11. 2016

II. pavilón našej Materskej školy na ulici Obchodnej prešiel rozsiahlou
rekonštrukciou. Rekonštrukcia bola financovaná z nasledovných zdrojov:
1. 40.000.- eur dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci projektu rozšírenia kapacít materských škôl
2. 28.000.- eur z rozpočtu mesta Turany
V rámci rekonštrukcie boli vykonané nasledovné práce:
- rekonštrukcia strešného plášťa s novou asfaltovou krytinou
- výmena všetkých okien a vchodových dverí
- obnova obvodového plášťa zateplením minerálnou vlnou a fasádnou omietkou
- kompletná výmena vodoinštalácie, odpadových potrubí v celom objekte
- výmena vykurovania, radiátorov
- obnova všetkých omietok, náterov stien
- výmena podlahových krytín
- kompletná rekonštrukcia všetkých sociálnych zariadení, obkladov,
dlažieb, sanity
- zakúpenie nového nábytku, inventáru, kuchynky.
Rekonštrukciou II. pavilónu vznikne na prízemí nová trieda, so samostatnou herňou a samostatnou spálňou, ktorá bude slúžiť našim najmenším
a vytvorí podstatne lepšie podmienky pre výchovno-vzdelávaciu činnosť.
Na konečných upratovacích prácach a spríjemnení prostredia sa zapojili
aj rodičia detí, pani učiteľky a pani kuchárky, za čo im patrí poďakovanie.
Prajeme našim deťom, aby sa v novej triede cítili príjemne a spokojne.

MZ prerokovalo a vzalo na vedomie správu HK o kontrole plnenia
uznesení a správu HK o výsledkoch vykonaných kontrol za obdobie od
08. 09. 2016 do 09. 11. 2016
MZ prerokovalo a vzalo na vedomie správu o výchovno- vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy na ul. Krížna
MZ prerokovalo a vzalo na vedomie správu o výchovno vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy na ul. Obchodná
MZ prerokovalo a vzalo na vedomie Vyhodnocovaciu správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2015/2016 Základnej školy Turany
MZ prerokovalo správu o stave opatrovateľskej služby v meste Turany.

Zo života mesta
Asfaltovanie miestnych komunikácií
V súvislosti s plánom postupnej obnovy všetkých miestnych komunikácií a schválenými kapitálovými investíciami na rok 2016 bola v mesiaci
október a november 2016 vykonaná kompletná obnova asfaltového
povrchu na uliciach :
- Jánošíkova v celej dĺžke
- Moyzesova v celej dĺžke
- Fatranská v celej dĺžke
- Partizánska od križovatky s ul. Jánošíkova po ul. Osloboditeľov
Dodávateľom stavebných prác bola spol. Eurovia, ktorá dala najnižšiu cenovú
ponuku. Dodávateľ ako aj cena bola vybratá prostredníctvom EKS – elektronického trhoviska a celková cena diela bola 132 000.- eur vrátane DPH.
V rámci tejto investície bolo zrekonštruované odvodnenie križovatky
ulíc Fatranská a Osloboditeľov.
Táto investícia podstatne skvalitní život občanov bývajúcich v tejto časti Turian.
R. Maťko

R. Maťko

Podané projekty
•

•

Mesto Turany v marci 2016 podalo žiadosť a projekt na získanie
nenávratného finančného príspevku vo výške 233 798.- eur na Obnovu a zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu
z Operačného programu Kvalita životného prostredia. V mesiaci
október 2016 prišla zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry výzva na doplnenie tejto žiadosti. Žiadosť sa v súčasnej dobe
naďalej vyhodnocuje.
Mesto Turany podalo dňa 28. 10. 2016 žiadosť na Environmentálny
fond na poskytnutie podpory formou dotácie vo výške 189.984.eur na technologické vybavenie pre zber odpadu v Meste Turany
– predchádzanie vzniku odpadov, triedený zber a zhodnocovanie
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.
R. Maťko

Zo Štatútu mesta Turany
Vyberáme zo štatútu mesta, predtým obce:
§ 25
Cena mesta Turany
1. Cena mesta Turany sa udeľuje za:
- vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej,
umeleckej, športovej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti,
- činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma a v zahraničí,
- činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho
občanov.
Túto cenu v minulosti prevzali: JUDr. Dušan Híčik, Jozef Frkáň st., Ivan
Burica st., Mgr. Jozef Liskaj, Július Burica (in memoriam), Pavel Štilla,
JUDr. Ľubomír Liskaj, Mgr. Marta Hrivnáková.
§ 26
Cena primátora mesta
2. Cenu primátora mesta udeľuje primátor mesta občanom mesta za
úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta.
Cenu starostu prevzali: Jozef Hrivnák, Pavol Múkera, Ivan Burica st.,
JUDr. Dušan Híčik, Jozef Stančík, JUDr. Ľubomír Liskaj, Mgr. Marta
Hrivnáková, Dobroslav Fúčela, Emília Reichlová, Viliam Gross, Božena
Vandlíková,.
Cenu primátora prevzali: Mgr. Marta Hrivnáková, Mgr. Jozef Liskaj,
MVDr. Ján Chrenko, Ing. Ivan Jesenský, JUDr. Ľubomír Liskaj, Ing. Dušan Novysedlák, Ženská spevácka skupina Turianka.
Ing. Ivan Jesenský, poslanec MsZ, predseda komisie ŠŠK a I

Stanovisko mesta Turany
k premiestneniu bankomatu
So znepokojením sme prijali informáciu od občanov, že VÚB premiestňuje bankomat z Obchodnej ulice na ulicu Osloboditeľov. VÚB mestský
úrad o tomto zámere a o zrušení zmluvy s p. Buricom neinformovala.
Pri zrušení pobočky banky nám bolo prisľúbené, že bankomat bude
ponechaný na Obchodnej ulici a úrad navrhol, že v prípade nutnosti
by mohol ponúknuť pre bankomat priestory zdravotného strediska na
Obchodnej ulici. Po zistení skutočnosti, že sa premiestňuje bankomat,
sme kontaktovali VÚB a požiadali o vysvetlenie ich rozhodnutia a zároveň o jeho prehodnotenie. Mesto Turany bude pokračovať v rokovaní
o prinavrátení bankomatu na Obchodnú ulicu. Taktiež rokujeme s ďalšími bankami o umiestnení bankomatu v tejto časti. Na záver chceme
zdôrazniť, že bankomat bol umiestnený v priestoroch, ktoré vlastní súkromná osoba na základe vzájomnej zmluvy s VÚB.
O vypovedaní tejto zmluvy sme nemali informácie ani zo strany vlastníka objektu ani zo strany VÚB.
Ing. Miroslav Blahušiak, primátor mesta

Okienko mestskej polície
Mestská polícia v Turanoch na základe viacerých sťažností občanov
zareagovala na problémy, ktoré vznikajú pred Základnou školou na
ulici Komenského v Turanoch. Ide hlavne o bezpečnosť žiakov, ktorí
pri príchode a odchode zo ZŠ prechádzajú cez miestnu komunikáciu.
Problém vzniká hlavne nevhodným parkovaním motorových vozidiel
po oboch stranách komunikácie, kde vodiči zaparkujú oproti sebe
a tým je komunikácia čiastočne neprejazdná. Pri takomto parkovaní

vzniká problém, kde žiaci mnohokrát v sprievode rodičov, prechádzajú mimo označenia prechodu pre chodcov. Takýmto konaním
vodičov (rodičov) dochádza k priamemu ohrozeniu osôb, ale aj
motorových vozidiel, nakoľko komunikácia obojstranným parkovaním sa stáva neprehľadná. Vzhľadom ku skutočnostiam mesto
Turany oslovilo správcu komunikácie Slovenskú správu ciest
a spoločne bolo navrhnuté dopravné opatrenie. Pôjde o osadenie
dopravnej značky B34 zákaz zastavenia v smere na železničnú
stanicu a upravenie rýchlosti v oboch smeroch na 40 km/hod.
dopravným značením B31a. V prípade schválenia žiadosti dopravným inšpektorom očakávame, že uvedené zmeny v značení
dopomôžu k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti účastníkov cestnej
premávky v uvedenom úseku. Žiadame týmto občanov (hlavne
rodičov detí), aby danú skutočnosť vzali na vedomie a správnym
bezpečným parkovaním prispeli k vyššej bezpečnosti detí a aj
ostatných občanov mesta.
Ďalej mestská polícia v Turanoch žiada majiteľov motorových
vozidiel, aby v zimnom období, v čase
zimnej údržby, ale aj
mimo nej, neparkovali svoje motorové
vozidlá na miestnych komunikáciách
a tak svojím konaním
obmedzovali výkon
zimnej údržby.
E. Szimanský, náčelník MP

Stretnutie s najstaršími
Tak ako sa končí leto a začína jeseň, prichádza do života človeka staroba, nenápadne
a pomaly...
Október je vyhlásený za Mesiac úcty k starším a dňa 25.10.2016 si Slovenský zväz
zdravotne postihnutých, základná organizácia Turany, uctil svojich členov v Miestnom
kultúrnom stredisku v Turanoch príjemným
p o s e d e ním
a pohostením. Z 80-tich
členov bolo
pozvaných 40
členov, ktorí
dovŕšili 70
a viac rokov,
na posedení

sa ich zúčastnilo 36.  
Predseda ZO SZZP Turany Anton Škuta v krátkom príhovore privítal
svojich členov a taktiež primátora mesta Turany Ing. Miroslava Blahušiaka. Potom nasledovalo vystúpenie detí z MŠ Turany Krížna. Deti
svojím vystúpením obohatili posedenie a prítomní si zaspomínali na
svoje detské časy a nie jednému sa zaleskla slza v oku...
Nasledoval príhovor pána primátora, v ktorom si slovami uctil všetkých
starších občanov. Pripravené bolo  pohostenie a stretnutie pokračovalo
v príjemnej atmosfére a debate až do večerných hodín.
Staroba sa týka všetkých nás. Je prirodzenou súčasťou nášho života.
Je len na nás, ako sa k nej postavíme. A aj keď mesiac október je venovaný seniorom a úcte k starším, nemali by sme na nich zabúdať a mali
by sme im venovať viac úcty po celý rok.
Anton Škuta, predseda ZO SZZP

Čo hovorí matrika
Narodenie
Zdenka Kurucová
Peter Bochnička
Matúš Volna
Kristína Kaclová
Adam Jurčík
Ján Poliak
Damián Imrulík
Lea Barániová
Kristián Ujček
Martin Murček
Kristína Donovalová
Ema Kidonová

Viktória Vávrová
Emma Medovčíková
Elizabeth Eliška Duchoňová
Noemi Gašparovská
Tomáš Fuják
Manu Mandeep Sheoran
Simona Trnovcová
Dominik Ján Líška
Samuel Jozef Keselý
Milan Ďuriš

Uzatvorenie manželstva
Marcel Fúčela
Pavol Medovčík
Edmund Buranský
Milan Ďuriš
Peter Čanády

Dáša Komorníková
Silvia Rizmanová
Petra Čániová
Lucia Košutová
Kristína Füzeková

Vyberáme z uskutočnených podujatí
Ženy- ženám
Aktívna práca členiek ZO ÚŽS v Turanoch počas celého roka 2016
vyvrcholila podujatím ŽENY-ŽENÁM, ktoré sa uskutočnilo v MKS
11. 11. 2016, s podporou okresnej a krajskej organizácie ÚŽS. Tohtoročné generačné stretnutie žien sa nieslo v znamení súťaže o najlepší
jablkový koláč. Rôzne koláče prinieslo do súťaže 26 žien a hodnotiaca
komisia mala ťažkú úlohu- vybrať 3 najlepšie. Nakoniec si víťazstvo
odniesli Anna Holková, Emília Adamová a Marta Morgošová, všetky
členky našej organizácie. Príjemný podvečer na Martina bol sprevá-

Úmrtie
Mária Abaffyová
Václav Maťko
Emil Macik
Ivan Líška
Marta Revalová
Milan Turanec
Radoslav Fúčela
Jozef Fúčela
Milan Chlúda
Ing. Jozef Bonda, CSc.
Ivan Grilus
Ján Matúška
Ing. Dušan Piatka
Jozef Getta
Paulína Žajdlíková
Ondrej Červík
Mgr. Soňa Struhárňanská
Marián Kasala
Mária Sigetová
Emília Milanová
Kamila Kapustová
Juraj Karcol
Anna Matúšková
Milan Barčík
Damián Jurčík

12. 7.
19. 7.
30. 7.
1. 8.
13. 8.
15. 8.
22. 8.
27. 8.
30. 8.
7. 9.
10. 9.
17. 9.
26. 9.
3. 10.
6. 10.
17. 10.
24. 10.
6. 11.
9. 11.
9. 11.
18. 11.
21. 11.
22. 11.
23. 11.
28. 11.

85 rokov
84 rokov
82 rokov
78 rokov
53 rokov
75 rokov
46 rokov
79 rokov
78 rokov
89 rokov
74 rokov
91 rokov
72 rokov
51 rokov
69 rokov
82 rokov
51 rokov
30 rokov
82 rokov
94 rokov
87 rokov  
65 rokov
84 rokov
60 rokov
20 rokov

dzaný aj kultúrnym vystúpením detí MŠ Krížna, M. Kukovej, speváckej
skupiny Turianka a v závere večera tiež speváčky Marty Križanovej.
Stretnutia sa zúčastnilo takmer 70 žien, ktoré aktivitu výboru podporili
a do MKS prijali pozvanie na podujatie ŽENY –ŽENÁM, v tomto roku
nazvané tiež ako Deň jabĺk.
Výbor ZO ÚŽS

Tvorivé dielne KLUBU ZDRAVIA
OZ Život a zdravie spolupracuje s MKS v Turanoch už niekoľko rokov.
Pravidelné dvojmesačné stretnutia spojené so zaujímavými prednáškami sa konali i v tomto roku pod vedením lektorky Jarmily Ceckovej.
Nechýbali na nich ochutnávky zdravých jedál a rozdávanie receptov,
ktorých majú členky klubu už značnú zbierku. V závere roka organizujú
v Klube zdravia už tradične „Tvorivú dielňu so Zuzanou“, ktorá v tomto roku bola 6. 12. 2016 za účasti viac ako 30 záujemcov. Boli medzi
nimi aj šikovné deti ZŠ spolu s rodičmi. Vytvorili si originálne vianočné
darčeky, ktorých techniku a pomôcky pripravila lektorka Zuzka. Radosť
z vytvoreného diela u každého určite nechýbala.
IJ

Nová expozícia o lyžovaní
v Miestnom múzeu
Milovníkov lyžovania a tiež ostatných návštevníkov nášho múzea určite
poteší otvorenie novej expozície o lyžovaní. Ukážky dobových predmetov vám názorne predvedú, aké lyže, oblečenie i rôzne pomôcky
sa používali nielen na zjazdovkách pred desiatkami rokov. Zaujímavé
sú i staré čiernobiele fotografie zachytávajúce vysokohorské chaty,

Mikulášska nedeľa

lyžiarov pri športovaní, ako aj celú
históriu lyžovania
v Turanoch a okolí.
Expozícia je zostavená zo zbierok
Miestneho múzea
a nadšenca lyžovania Ing. Ľ. Bernáta z Vrútok. Nový rukopis a grafické
dotvorenie jej dala G. Špalková a jej znovuotvorenie bolo v Miestnom
múzeu 10. 11. 2016. Týmto pozývame aj ostatnú širokú verejnosť k jej
vzhliadnutiu i možnosti vidieť ostatné expozície nášho turianskeho múzea. Skupinové i individuálne návštevy je možné dohodnúť na mestskom úrade a v MKS aj počas nového roka 2017.
IJ

Matičné Turany 2016

Opäť sme nezabudli na našich najmenších, keď v druhú adventnú nedeľu  
4. 12. 2016 sa v Kultúrnom centre konala Mikulášska nedeľa – stretnutie
detí s Mikulášom a jeho sprievodom, odovzdávaním darčekov a predstavením Šašo Fifo a priatelia. Deti sa výborne zabavili, zasúťažili si, Mikuláš, čert i anjel mali pripravené sladké dobroty, ktoré rozdávali plným
priehrštím. Veršíky, pesničky i trochu strachu a trémy sprevádzali toto
popoludnie, ktoré bolo venované, len našim deťom, ktoré prišli spolu s rodičmi. Podujatie organizované mestom pomohli pripraviť členky výboru
ÚŽS, ktoré deťom navarili výborný čajík a pri vstupe každému dali sladkú
vstupenku.
IJ

Mikulášska zumba

V čase pric h ádz ajú cej jesene,
15. októbra 2016, sa vo veľkej sále KC konal už. 5. ročník podujatia spojeného s prehliadkou folklóru nazvaného Matičné Turany, organizovaný
MO MS. Finančnú podporu dostal MO od mesta Turany a Nadácie MS.
Aj vďaka tomu, bez nároku na honorár, vystúpili pozvaní hostia: spevácka skupina Sučianka, folklórna skupina zo Šútova, spevácka skupina
Ďatelinka, pracujúca pri miestnej JDS v Turanoch, ženská spevácka
skupina Turianka i domáci FS Kriváň s ĽH Michala Rusnáka. Vstup na
podujatie bol voľný a mohla sa ho zúčastniť široká verejnosť.
Ľ. Liskaj

Už od septembra pravidelne dvakrát týždenne prebieha cvičenie zumby
pre ženy. Niekedy i dvadsať žien cvičí v KC v rezkých rytmoch pod dohľadom cvičiteľky Maťky. Trochu iná – Mikulášska zumba bola 5. 12. 2016
a cvičenky, trochu prestrojené do mikulášskej nálady cvičili ako vždy.
Príjemná atmosféra bola súčasťou aj tohto dňa a tak sa oprávnene tešia na ďalšie hodiny tanca, ktoré neprerušia ani v novom roku. Pre nové
záujemkyne je informácia a pozvánka: pondelok a streda od 18,30 hod.
v Kultúrnom centre Turany - ZUMBA S MAŤOU.
Príďte!
IJ

I. ročník DŇA MESTA
17. 9. 2016

Hoci je jeseň dávno za nami, v spomienkach a fotografiách sa
prostredníctvom našich novín vraciame ešte k najväčšiemu podujatiu, ktoré tohtoročný september charakterizovalo. Bol to 1. ročník Dňa mesta – oslavy úrody, chovateľstva a remesiel, ktorý bol
odetý v novom šate. Prvá zmena bola v tom, že to bol historicky
prvý Deň mesta Turany a XV. ročníkov Dňa obce vojde natrvalo
do histórie. Druhá – viditeľná zmena bola tá, že prvý ročník bol
skúpy na pekné počasie, keďže ráno výdatne pršalo. Postupne sa to zlepšovalo, no úvod dňa nebol organizátorom priaznivo naklonený. I napriek tomu priebeh celého dňa to nenarušilo
a všetko išlo tak, ako keby svietilo slnko. Od rána sa súťažne

v piatich kotlíkoch varil guľáš, nesúťažne v ďalších štyroch, výstava zvierat, hydiny a vtáctva mala podmienky pre vystavovanie
horšie, ale na kráse jej to neubralo. Vo vestibule mestského úradu vystavovali znovu pestovatelia z oboch záhradkárskych osád,
v sobášnej miestnosti zas našli svoje miesto výstavy výtvarných
prác detí: Moje Turany a Najkrajší šarkan. Zároveň sa tu prezentovalo aj Miestne múzeum so svojimi exponátmi, dokumentmi
a zaujímavosťami. Program s účinkujúcimi domácimi i pozvanými
hosťami sa odohrával na veľkom pódiu a vystúpili deti oboch MŠ,
bubeníci CAMPANA BATUCADA, FS Kriváň a ĽH M. Rusnáka,
M. Brxa, Kysucká vrchárska heligónka a humorista Jožko Jožka.
Pre deti vystúpili herci bábkového divadla Pod balkónom, tešili sa z ukážky sokoliarov, hasičskej techniky, maľovania na tvár
i atrakcií. Predajcovia a remeselníci prišli trochu v menšom počte, pretože ich odradilo zlé počasie, no naopak, tých, čo chceli
vidieť hlavných hostí – skupinu POLEMIC prišlo na popoludňajší
program viac, ako po minulé roky. Večerná zábava bola v réžii
skupiny SUNNY MUSIC, ktorá I. ročník Dňa mesta zakončila.
V priebehu popoludnia boli vyhodnocované všetky súťaže, ktoré
tento deň v Turanoch sprevádzajú. Najlepší guľáš navarili opäť
členky ZO ÚŽS, za najkrajší dom bol ocenený ten, v ktorom žije
rodina R. Podrackého, J. Berešíka, T. Hlavatého, M. Čanádyho
a J. Hlavatého. Ako najťažšia tekvica bola v tomto roku ocenená
tá, ktorá sa urodila v záhrade B. Revallu. A deti opäť bodovali ako
najlepší autori svojich výtvarných prác.
Podujatie organizované mestom Turany, v spolupráci so základnými a spoločenskými organizáciami a záujmovými združeniami bolo aj v tomto roku tým, čo obohatilo život v našom malom
mestečku a prinieslo jeho obyvateľom príjemné prežitie jesennej
soboty.
IJ

ZŠ Turany
Jeseň, pani bohatá...
A už máme za sebou I. štvrťrok školského roka, ktorý bol opäť veľmi bohatý na akcie a podujatia. Školský rok 2016/2017 sme pár dní po jeho
slávnostnom otvorení začali športovo.

September
V polovici septembra sa žiaci našej školy zapojili do Európskeho týždňa
športu pod heslom: ŠPORT = ZDRAVIE, RADOSŤ, ZÁBAVA, ktorý vyhlásila Európska komisia na podporu športu a fyzickej aktivity v celej
Európe. Bol to už II. ročník a hlavná téma kampane bola „#BEACTIVE“,
ktorá má nabádať k pohybu nielen jeden týždeň, ale po celý rok.

Naši atléti sa 3. 9. 2016 zúčastnili III. kola MSsAZ v Dubnici nad Váhom
a 21. 9. 2016 I. kola TŽL, odkiaľ si za uplynulý školský rok odniesli pohár
za 1. miesto. Žiačka 8.A triedy Alexandra Kacvinská v behu na 60 m
obsadila 3. miesto časom 8,4 s.
27. 9. 2016 sa konalo II. kolo TŽL (cezpoľný beh), kde náš žiak Samuel
Sedlák z 9.A získal bronz.
Zapojili sme sa aj do súťaží, ktoré boli spojené s I. ročníkom Dňa mesta.
Výtvarné práce našich žiakov boli odmenené peknými cenami.
Žili sme aj kultúrou, v kine sme navštívili predstavenie Čarovná flauta.
Žiaci 7. – 9. ročníka v rámci akcie Výstup na 101 hradov a zámkov sa
30. 9. 2016 zúčastnili výstupu na Ľubovniansky a Kežmarský hrad.

Október

A čo nového v projekte ERASMUS +?

Zdravo sme pokračovali aj v októbri. V dňoch 13. a 14. 11. 2016
sme sa zúčastnili Behu pre všetkých. Nadviazali sme tiež už tradičnou akciou mesiaca Deň zdravej výživy. Svetový deň výživy
sa oslavuje každý rok (od r. 1945) 16. októbra na pamiatku založenia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo Spojených
národov (FAO) . Pri tejto príležitosti sme v piatok 14. 10. usporiadali výstavu, ochutnávku a súťaž výrobkov z ovocia a zeleniny.
Do vydarenej akcie sa zapojili všetky triedy so svojimi pedagógmi, pani kuchárky, ale aj mnoho šikovných rodičov. Bližšie informácie sú na stránke školy.
Vzdelávali sme sa aj pod vedením kpt. Húskovej z Policajného
zboru o nebezpečenstve internetu „Ovce“ (3. ročník), o šikanovaní
„Eliminácia šikanovania v školskom prostredí“ (6. ročník) a o zodpovednom správaní „Trestnoprávna zodpovednosť“ (9. ročník).
Na I. stupni sme súťažili:
24. 10. 2016 – ROPE SKIPPING 	
Najviac preskokov dosiahli:		
1. ročník: Sofia Syčová, 1.B (76)
2. ročník: Samuel Doležal, 2.A (111)
3. ročník: Matej Božík, 3.A (102)
4. ročník: Veronika Kostrová, 4.B (110)

27. 10. 2016 – PEXESO
Najviac sa darilo:
1. ročník: Nina Marušová, 1.B
2. ročník: Patrik Raffaj, 2.B
3. ročník: Sebastián Dubovec, 3.B
4. ročník: Rebeka Mojžišová, 4.A

Výborný prázdninový relax zažilo
46 mladých atlétov, florbalistov
a tenistov zo športových tried. So
svojimi trénermi
a učiteľmi si užívali jesenný prázdninový deň v známom plaveckom areáli AQUARELAX v Dolnom Kubíne.

November
Sotva sa začal a hneď v dňoch 3. a 4. novembra sme sa zúčastnili návštevy
Mobilného planetária, ktoré prišlo za nami do našej telocvične. Všetci
žiaci sa veľmi pútavým a zaujímavým spôsobom postupne zoznámili s vesmírom, dozvedeli sa mnohé zaujímavosti a prežili si krásnu
hodinu vo vesmíre.
Naša“ Supertrieda“ 7.A zase dňa
10. 11. 2016 prežila zaujímavé
dopoludnie v posilňovni VONS
v Martine ako odmenu za výhru
(2. miesto) v minuloročnej súťaži
o najlepšiu triedu Turca.
V sobotu 12. 11. 2016 sa žiaci
z turistického krúžku zúčastnili výletu do Starého Smokovca a do zábavného parku Tricklandia , kde si vyskúšali silu zrkadiel.
Mgr. Jana Otrubová

V dňoch 21. – 24. 9. 2016 sa zástupcovia ZŠ Turany, Mgr. art. Marika
Hrnčiarová a Mgr. Anton Garaj, zúčastnili nadnárodného stretnutia
vedeckých a vzdelávacích inštitúcií k projektu JOIN US, SUPORT
ME! v Londýne.
Po Estónsku, kde naši žiaci v jarnom období reprezentovali Slovensko v medzinárodnom projekte ERASMUS + sa projektové aktivity
v dňoch 2. – 8. 11. 2016 preniesli do rumunského mesta Iasi, ktoré je centrom severovýchodného Rumunska. Celú jeseň sa žiaci
II. stupňa svedomito pripravovali pod vedením koordinátorky projektu Mgr. art. M. Hrnčiarovej a Mgr. M. Slávikovej na projektové
aktivity. Tie boli spojené s výtvarnou a hudobnou výchovou. Pripra-

vovali darčeky, projektové práce a deväť žiackych účastníkov projektu
– M. Chrenko (9.A), J. Barienčík (9.A), M. Kytasová (7.B), B. Maronová
(7.B), V. Koloková (7.B), S. Štetková (6.B), T. Kručinský (6.B), A. Sedláková (6.A), K. Sochuľáková (6.A) – aj kultúrny program na medzinárodný večer. Naši žiaci prežili v Iasi veľmi zaujímavý týždeň.
Hneď po dlhej ceste ich čakalo privítanie chlebom a soľou v Big
school (2 000 študentov a 200 učiteľov) a krásny kultúrny program.
Na druhý deň naši skvelí hudobníci a speváci v slovenských krojoch
prezentovali našu slovenskú hymnu a našu krajinu.
Tretí deň v medzinárodných tímoch spoločne nahrávali zvuky mesta
na témy – LOVE and FRIENDSHIP. Navštívili pravoslávny chrám ,
radnicu, múzeum hudobných nástrojov a literárne múzeum. Poobede ich čakala náročná aktivita: 1. vložiť nahraté zvuky do určenej
piesne, 2. vytvoriť súbor asociácií k danej téme, 3. urobiť autorskú
choreografiu, 4. pripraviť finálnu prezentáciu na medzinárodnú prehliadku tímových prác.
Štvrtý deň bol venovaný celodennému výletu. Žiaci navštívili soľnú
baňu s ihriskom, tanečnou sálou a oddychovou zónou. Oddýchli si
v detskom parku a Veľkonočné sviatky si pripomenuli návštevou
v Múzeu kraslíc z celého sveta.
Piaty deň privítali vzácnych hostí- predstaviteľov školy a mesta na
last performance of the international teams. Odborná porota udelila
jednotlivým international teams diplomy za: originalitu, kreativitu, tímovú prácu, akrobaciu a celkový umelecký dojem. Príjemným prekvapením bola rozlúčková last – Good- bye party with a big torta.
Po skvelom rozlúčkovom večierku prišlo už len balenie kufrov
a spiatočná cesta domov.
Po úspešnom ukončení III. mobility v Rumunsku sa tešíme na IV. mobilitu,
ktorá bude na jar v Belgicku.
Mgr. M. Sláviková

MŠ Krížna
Beh pre všetkých
Deti aj pani učiteľky sa zúčastnili behu pre všetkých – sme predsa „zdravá škôlka“. Nôžky poslúchali a všetci dobehli do cieľa. Za odmenu nás
ponukli zdravím ovocím.

Čarovná jeseň

Zamilovaní			

Motýľ

Všetko najlepšie k narodeninám

Deti spolu s rodičmi vyčarovali z plodov jesene rôzne figúrky, zvieratká
a iné predmety, ktoré skrášlili prostredie našej materskej školy. Nápady
boli veľmi kreatívne, všetci sme sa inšpirovali.

Takto oslavujeme narodeniny a meniny – s plnou
misou zdravého ovocia.

Turistická vychádzka

Farebné kúzlenie
Deti s farbou robili rôzne experimenty. Miešali základné farby, vytvárali
odtiene, rozfukovali farebné škvrny, dokresľovali a pomenovali ich podľa svojej fantázie. Výtvarné činnosti deti
zaujali, o čom svedčia zaujímavé pokusy
a výsledky ich práce.

Zdravie, pohyb a láska
k prírode bol náš cieľ.
Na vychádzku do prírody sa deti veľmi tešili.
Boli spokojné, že mohli

prekonávať rôzne prekážky. Na vnímanie
prírody využili všetky
svoje zmysly.

Kde sa pečie chlebík?

Nový psíček na školskom dvore

No predsa v pekárni. Preto sme tú našu turiansku navštívili. Ujo pekár
nám zaujímavo porozprával ako sa chlieb pečie, aké stroje a postupy sa
pri jeho výrobe používajú. Vyskúšali sme aj váhu najväčšej lopaty, ktorá
bola riadne ťažká. Zistili sme, že výroba chleba je veľmi náročná. Odvtedy nám chlebík lepšie chutí a viac si ho vážime.

„Nebreše a nebehá, v brušku tunel ukrýva.“
Rodičovské združenie „Ruka v ruke“ pri
MŠ Turany, Krížna zakúpilo z darovaných
2% daní nový herný
prvok na školský dvor
„PSÍČKA“. Deti ho už vyskúšali – dá sa na ňom
preliezať tunelom a pre-

Remeslo má zlaté dno
Remesiel je veľmi veľa. Jedno z nich sme mali možnosť vidieť v našej
materskej škole. Ujo košikár nám názorne predviedol postup pri výrobe pleteného košíka a jeden
nám daroval. Deti si uvedomili,

konávať rôzne prekážky.

Deti majú nové sociálne zariadenia
V materskej škole Turany, Krížna dostali deti začiatkom školského roka už po druhý krát nové sociálne zariadenie. Vynovené

z akého materiálu sa košíky vyrábajú a aká je  práca
pri ich výrobe náročná.

Spolu dokážeme viac
Deti s veľkým nadšením a elánom vykonávali jesenné práce na školskom
dvore. Hrabali lístie, nakladali ho lopatkami na fúriky a sypali do vriec.
Pri činnostiach využívali
nové pracovné náradie.

Vzájomne si pomáhali a tešili sa
z vykonanej práce.
J. Hlavatá

prostredie splnilo svoj cieľ. Skvalitnilo hygienické podmienky
detí a umožnilo im cítiť sa príjemne. Z obkladačiek na stenách
sa im odteraz budú prihovárať rozprávkové postavičky a kontrolovať, či si správne umývajú rúčky a zúbky.
A komu sa poďakujeme? Nášmu zriaďovateľovi,
ktorý vyčlenil finančné prostriedky a zabezpečil
celú rekonštrukciu.
Popri týchto úpravách zrealizoval aj výmenu
moderných interiérových dverí v dvoch triedach
s príslušenstvom. Rodičia a verejnosť určite ocenili vybudované priestranné parkovisko a krásny
vstupný chodník do materskej školy, po ktorom je
radosť kráčať. Za všetko ďakujeme.
Mgr. J. Sobeková

Zo športu
Florbal je obľúbeným športom
Florbalový klub - FbK Turany  má prihlásených v sezóne 2016/2017
v regionálnych súťažiach 6 družstiev. Staršiu prípravku, mladších
žiakov, starších žiakov, dorast, juniorov a mužov. Jedinú kategóriu
mladšej prípravky sme túto sezónu do súťaže neprihlásili, ale teší nás
veľký záujem aj o túto kategóriu. Aktuálne máme zapojených v súťažiach 52 registrovaných detí, 24 dorastencov a juniorov, 17 mužov.
V regionálnych súťažiach detí sa súťaží o postup na majstrovstvá
SR. Po úvodných  kolách sa naše mládežnícke kategórie nestratili
a v silnej konkurencii veľkých miest - Dolný Kubín, Žilina, Zvolen,
Rimavská Sobota, Banská Bystrica, Brezno, sa priebežne držia
vo všetkých kategóriách v strede tabuľky s minimálnou stratou na
vedúce družstvá. Prvé kolá ukázali, že s našimi nádejami treba
počítať ale taktiež ukázalo trénerom Raffajovi, Doležalovi, Šimkovi
a Ujčekovi na čom treba ešte popracovať.
Mužské družstvo sa v prebiehajúcej sezóne zapojilo do dvoch súťaží. Do mužskej regionálnej súťaže M2 (slovenská 3. liga) a do mestskej martinskej ligy.
Muži túto sezónu stabilizovali káder a posilnili sa o nových hráčov.
Taktiež sa snažíme postupne zapájať naše mladé talenty (Gelačák, Doležal, Beňo M. a pod.) a tak ich zapracovať do koncepcie
mužov.
Muži v M2 sa po úvodných dvoch smolných a tesných prehrách  
nakopli a posledný zápas dokázali vyhrať. Tak im po 3. kole patrí
priebežná 6. priečka so 4 bodovou stratou na prvého.
V mestskej lige sa naším mužom veľmi dari, keď po 8 kolách ešte
nepocítili chuť prehry a tak zaslúžene vedú túto súťaž.
A. Šimko

Turiansky futbal po jesennej časti
Futbalový klub MŠK Turany v sezóne 2016/17 má prihlásené do okresných súťaží TFZ 3 mužstvá vo vekových kategóriách dospelí, dorast
U19 a žiaci U15. Po skončení jesennej časti súťaží skončili naše mužstvá
s výbornými výsledkami.
Mužstvo dospelých sa umiestnilo v 6. lige na druhom mieste s bilanciou
9 víťazstiev, 2 remízy a 2 prehry. Mrzia nás hlavne domáce straty bodov,
keďže na ihriskách súperov sme všetky zápasy vyhrali. Družstvo dospelých trénuje  Pronaj Pavol st., ktorý sa počas zimnej prestávky  chce popasovať s problémami, ktoré odokryli zápasy jesennej časti súťaže.

Družstvo dorastu pod vedením dvojice trénerov Matuška a Bartoš,  skončilo jeseň na peknom 3. mieste. Naši dorastenci po nevydarenom začiatku sezóny, keď prehrali 3 zápasy, ďalšie straty
bodov nepripustili a ďalších 9 zápasov vyhrali.
Družstvo žiakov pod vedením trénera Andreja Šimka sa umiestnilo na 2. mieste (pre horšie skóre) po 11 víťazstvách, 1 remíze,
1 prehre.
Je potešujúce, že na futbal chodí čoraz viac detí a futbal začínajú
objavovať aj dievčatá. S nádejou budeme sledovať zimnú prípravu, ktorá dúfame že vyústi ešte k lepšiemu umiestneniu v tabuľkách a hlavne priláka fanúšikov na náš vynovený štadión v ešte
väčšom počte.
Peter Šimko, výbor MŠK Turany

Keď je muška presná...
Vo výbore ZOTŠ
môžeme už teraz
bilancovať, že rok
2016 bude z pohľadu
dosiahnutých výsledkov našich strelcov,
jeden z najúspešnejších...
Naši strelci dosahovali počas celej sezóny kvalitné výsledky
hlavne v kvalifikačných pretekoch, čo sa
odzrkadlilo na tom,
že na Majstrovstvá
SR v rôznych disciplínach postúpilo až 12
našich športovcov.
XXIV. Majstrovstvá SR 2016 v streleckom viacboji, ktoré sa konali v Príbelciach 3. 9. 2016, priniesli najväčšiu medailovú zbierku.
Družstvo v zložení Zdeno Mertl, Marek Vajda a Ivan Šebík vybojovalo 1.miesto a vybojovali si titul Majstrov SR na rok 2016. V jednotlivcoch si v disciplíne Bojová pištoľ, vystrieľal 1. miesto a titul
Majstra SR v tejto disciplíne Róbert Dargaj. V celkovom hodnotení
všetkých disciplín jednotlivcov na MSR si najlepšie počínali Róbert
Dargaj, ktorý skončil na 4. mieste a Ivan Šebík na 5. mieste. A krásnym
úspechom zavŕšila sezónu na týchto majstrovstvách aj Vierka Ujče-

ková, ktorá sa po ročnej prestávke vrátila k strieľaniu a v celkovom
hodnotení všetkých disciplín v kategórii žien si vybojovala vynikajúce 2. miesto. Budúcoročné M SR sa budú konať na strelnici v Turanoch, tak veríme, že naši strelci za svojimi výkonmi nezaostanú
a na domácej strelnici predvedú takisto skvelé výkony.
Ďalšie Majstrovstvá SR tentokrát v guľových zbraniach (malorážkových zbraní) sa konali na strelnici v Domaniži 9. - 11. septembra
2016. V kategórii mužov v disciplíne Ľubovolná malorážka 60, sa
medzi silnú konkurenciu nominovali Miroslav Kochol, Miloš Líška
a Ivan Bublák. Najlepšie sa darilo Miroslavovi Kocholovi, ktorý dokázal postúpiť do 8 členého finále, a skončil na výbornom 7. mieste.
Veľkú radosť nám ale urobili naše dievčatá... Družstvo v zložení
Lenka Líšková, Júlia Kluknavská a Terezka Albertová, v disciplíne Športová malorážka vybojovali 3. miesto v kategórii žien. Je to
cenný úspech v kategórii žien, keď Lenka pre pracovné povinnosti, štartovala prakticky bez tréningov a Júlia a Terezka museli byť
do tejto kategórie ostaršené. A vo svojich kategóriách pridali ešte
výborné individuálne výsledky, keď Júlia Kluknavská v disciplíne
Športová puška 60 kadetky skončila 3.mieste a Terezka Albertová
na 4. mieste, keď jej len jeden bod chýbal, aby aj ona stála na stupni
víťazov. Ak dievčatá budú aj naďalej pracovať v tréningoch tak ako
doteraz, tak ďalšie úspechy na seba neostanú dlho čakať. Nesmieme zabudnúť spomenúť ešte výsledky nášho najúspešnejšieho odchovanca Ondreja Holka, ktorý už štartuje sa reprezentačný oddiel
Dukla Banská Bystrica, a ktorý posledný krát štartoval v disciplíne
3 x 40 polohy v kategórii juniorov a vybojoval si titul Majstra Slovenska. Menej sa mu darilo v disciplíne Ľubovolná malorážka, kde vo
finále skončil na 4. mieste.

Poslednú septembrovú sobotu sa
konali v Malackách Majstrovstvá
SR 2016 v streleckom trojboji, na
ktoré sa nominovala Lenka Frkáňová v disciplíne veľkorážna pištoľ.
V zlúčenej kategórii s mužmi si z 39
nominovaných strelcov vybojovala
6. miesto a v kategórii žien si vybojovala 1. miesto a titul Majsterky
SR 2016. Do budúcej sezóny bude
už štartovať aj v disciplíne revolver,
ktorý bude náročnejší na prípravu.
Všetkým našim strelcom ďakujeme, za skvelú reprezentáciu nielen
našich klubov, či už je to Športovostrelecký klub alebo Klub vojakov v zálohe, ale aj za to že robia výborné meno nášmu mestu Turany.
Výbor ZOTŠ

MŠ Obchodná
Jesenné variácie
Čože sa to porobilo? Čo sa mohlo stať? Slniečko je ustaté, nevládze už
hriať.
Teplé dni vystriedal chlad, na dvere zaklopala pani jeseň. Nádherné
obdobie, plné farieb a pavučín. Kto by nemal rád babie leto? Svietiace
slniečko a pestrofarebný koberec z opadaného lístia, po ktorom kráčajú
naše nohy a vytvárajú šuchotavý zvuk. Práve v jeseni najviac pracujeme s prírodným materiálom. Záhrady, lúka a les nám poskytujú množstvo plodov, ktoré sa dajú využiť rôznymi spôsobmi.

Veď keby sa neurodilo napr. obilie, nepochutili by sme si ani na chlebíku. A že sa dá chlieb upiecť aj v materskej škole a nielen kúpiť v obchode, o tom sa deti presvedčili na vlastné oči.
Pozor, aby sme nezabudli na všetky ingrediencie!

Vymiesiť cesto malými rúčkami dá zabrať. Ešteže pomohla pani učiteľka.
Nedočkaví... cesto pomaly
kysne.
Bolo by nevďačné, keby sme sa nepoďakovali za úrodu. V rámci Dňa
mesta deti vystúpili na pódiu s pásmom o Turci.

Už ho len položiť na plechy
a šup s ním do elektrickej
rúry.

patrí dostatok pohybu
na čerstvom vzduchu
a zdravé stravovanie. Deti
v spoločnosti pani učiteliek a otecka zabehli na
štadióne im zvládnuteľnú
niekoľko desiatok metrov
dlhú trasu v rámci podujatia Deň behu pre všetkých.
  

Dobrú chuť! Naozaj
sa vydaril... odteraz si
ho budeme viac vážiť
a neplytvať s ním.
Poučili sme sa aj
o tom ako si môžeme
dopomôcť k udržaniu
zdravia. Záleží vo veľkej miere od správnej
životosprávy. A k nej

Súdok skontrolovaný,
vyumývaný, nastal čas
naplniť ho kapustou.

Kapustu bolo treba dochutiť..., vyžmýkať z nej
vodu...

... a mohlo sa začať
s tlačením. Ako kedysi.

Okrem pohybu
je dôležité aj
zdravo sa stravovať.

kvasí a my ju ochutnáme po pár týždňoch.

Hotovo! Kapustu
sme zaťažili, zakryli a odložili na
studené miesto.
Tam si v kľude

Nič nenahradí čerstvé ovocie a zeleninu.

My sme si ho pripravili v podobe smoothie a jednoducho
šťavu vypili.
No nie vždy to takto fungovalo. Nebolo ovocia od výmyslu
sveta, našim starým rodičom postačila kapusta, ktorá im zabezpečovala počas zimy dostatok vitamínov. Varili kapustnicu, kapustu s fazuľou,
piekli kapustníky, kapustou ochucovali halušky, podávali ju k mäsu alebo len k zemiakom. Hrdlo si liečili kapustovou vodou.
Už je pole holé, pusté, už je smutné po kapuste.
Kapusta sa z poľa zobrala a dostala na stôl do domácností. Jej tradičné
tlačenie do súdka si vyskúšali aj deti.

Ako sa dni skracovali, ubúdalo slniečka a pribúdali dni zamračené, našli
sme si zábavku. Z polí sme pozbierali tekvičky, stromy a kríky nám
okrem plodov ponúkli aj pestrofarebné listy, z lesa sme si priniesli šušky,
bukvice, vetvičky... Všetky prírodniny sme využili v rámci tvorivých dielní, na ktorých sa zúčastnili deti so svojimi rodičmi, súrodencami a starými rodičmi. Spoločnými silami vytvorili
originálne postavičky, aranžmány, náhrdelníky, pracovali
rôznymi výtvarnými
technikami.
  

V závere v šere triedy sme zapálili sviečku v tekvici a vytvorili
svetlonos. Presne tak ako to
robili aj naši predkovia, ktorí tiež
vyrezávali tekvice.
  
Čaro jesene vedia vykúzliť aj lietajúce šarkany za pomoci vetra.
Šarkany s vetrom tancujú, deťúrence sa radujú.

Kde prichádzajú na
svet rozprávky? Predsa v tlačiarni, kde
rozprávka uzrie svetlo sveta po tom ako
ju napíše spisovateľ.
S celým procesom jej
zrodu sme sa oboznámili na exkurzii
v tlačiarni.
Šarkan letí, nemá
perie, kamže letí,
kam sa berie?
Možno práve na
tekvičkovú oslavu.
Ako táto milá dlhonoska, ktorá sa
ešte len učí lietať.

Veruže dobre padlo
trochu veselosti v pochmúrnych dňoch.
Deti sa vyšantili pri
hudbe, starší sa ujali
mladších kamarátov
a poďho do tanca.

Možno by sa pripojili aj naši starkí, ktorí svoj život
prežili vo väčšej
spätosti s prírodou.
Nezabudli sme na
nich a „jeseň života“ sme si pripomenuli v mesiaci
október, ktorý sa tradične nesie v znamení úcty k starším.
Hoc vlas vám šedivie a zrak sa zakalí,
prijmite od detí najkrajšie pozdravy.

Deti prišli do
materskej školy pozdraviť aj
bábky a potešili ich rozprávkou Odvážny
Janko, v ktorej
dobro zvíťazilo
nad zlom.

Na železničnej
stanici sme obdivovali prácu
výpravcu a porozprávali sa
ako sa správa
v jej priestoroch, kde si kupujeme cestovné lístky, ako
sa orientujeme
v cestovnom poriadku a za akých okolností môžeme prechádzať cez
železničné priecestie.
Ako žijeme a ako
sa stravujeme,
aby sme boli
zdraví, o tom
sme sa porozprávali na návšteve v lekárni.
Deti mali možnosť pozorovať
prácu v lekárni,  
oboznámili sa aj
s priestormi lekárne a dozvedeli sa, že lieky nie sú cukríky.
Pokiaľ sa budeme zdravo stravovať, jesť veľa ovocia a zeleniny, pohybovať sa na čerstvom vzduchu, skôr sa vyhneme chorobám.
A. Buricová

Čakanie na Mikuláša
V
predvečer
sviatku Mikuláša
a s príchodom
prvej adventnej
nedele voňalo
v materskej škole medovníkovo.
Pani
učiteľka
zamiesila cesto
a deti pokračovali
v práci. Cesto vyvaľkali na pláty, z ktorých vykrajovali formičkami rôzne vianočné vzory.
Na plech sa dostali stromčeky, zvončeky, hviezdičky, srdiečka, prasiatka... S pečením pomohli tety kuchárky. Potom ich už len navliecť na nitku a povešať na stromček. Aké ťažké je odolať pokušeniu. Obdivovať
stromček posiaty medovníkmi a neochutnať ich. A do Vianoc ešte ďaleko.
Aspoň do príchodu Mikuláša vydržal, hoci na niektorých miestach visela
už len nitka a v tom lepšom prípade obhryzený medovník. Deti obchá-

dzali stromček, obdivovali
ho a čakali, kedy sa pod
ním zjavia darčeky. Pretože do materskej školy nosí
darčeky Mikuláš a to nielen
v podobe balíčkov so sladkosťami, ale každoročne
prinesie aj veľa hračiek.
Tak tomu bolo aj tento rok. Zvonenie zvončeka predchádzalo príchodu
Mikuláša do triedy, v ktorej ho čakali všetky deti a privítali ho pesničkami
a básničkami. Radosť detí sa miešala s očakávaním a troškou strachu.
Dobrosrdečný Mikuláš prišiel bez čerta. Porozprával sa s deťmi či poslúchajú rodičov a pani
učiteľky, či sa slušne
správajú aj voči sebe
navzájom a či si vedia
vážiť hračky, podeliť
sa s nimi a po skončení hry si ich aj uložiť
späť na miesto. Deti
boli očarené Mikulášom a jeho dobrotou,
ktorý hoci pochádzal
z bohatej rodiny, svoj majetok rozdal biednym ľuďom, sirotám a chudobným deťom. Vedel sa podeliť a to sa učíme aj my v materskej škole.
Podeliť sa o hračku, o úsmev, dobrú náladu... a znásobiť ju.

„Mikuláš, dobrý náš, čo nám len do okna dáš? Veľkým lásky, radosti,
malým veľa sladkostí.“
Anna Buricová

Vianočná besiedka a prianie

Veľa šťastia v žiare svetiel stromčeka,
aby láska zavítala aj do Vášho domčeka.
Vôňa medu, ihličia, dobrôt plný stôl,
atmosféra vianočná – liek na každý bôľ.
Na Vianoce mnoho radosti,
v novom roku žiadne starosti.

Krásne Vianoce
a šťastný nový rok 2017
prajú deti a kolektív pracovníčok
MŠ Obchodná

MESTO TURANY
VÁS SRDEČNE POZÝVA NA

X. TURIANSKY PLES
11. 2. 2017 o 19,00 hod.

V KULTÚRNOM CENTRE TURANY
Cena vstupenky 30 €
Prípitok, predjedlo, večera, víno, káva, dezert,
polnočná kapustnica, tombola, bohatý plesový program

O dobrú zábavu sa postará DJ Ján Haliena
Skupina LUNA
Predpredaj lístkov: Mestský úrad Turany 043/4292 400
BOHATÁ TOMBOLA - VÝBORNÝ PROGRAM
A TRADIČNE DOBRÁ ZÁBAVA

Milí priatelia, vážení zákazníci !
Keď zaznejú vianočné zvončeky,
Ježiško prichádza s darčekmi.
Nech k nim každý šťastie, zdravie, lásku
dostane a nech s nami v novom roku stále zostane.
Dagmar a Silvia, Kvety a záhradkárske potreby,
Osloboditeľov 71, Turany
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