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Leto je časom dovoleniek, prázdnin, oddychu
A je v ňom čaro a vôňa krásy navôkol. Prehupli sme sa do jeho druhej polovice, rok zas rýchlo ubieha ďalej a my si možno ani nestíhame naplno vychutnať atmosféru týchto dní. Slnko je mocné, užili sme si jeho silu, dážď nemá v tomto čase veľa príležitostí na to, aby
osviežil ovzdušie. Naše deti si užívajú prázdniny, tí, čo môžu dovolenky, túlame sa okolím a zisťujeme, koľko krásnych zákutí máme
v našej obci a jej okolí. Skúsme si vyjsť na Trusalovú, prejdime sa náučným chodníkom nad
Kánovom, pri tom nazbierajme dary prírody – liečivé bylinky, huby, maliny, čučoriedky. Sadnime si len tak do trávy a vnímajme hlasy prírody, spev vtákov, hlas kukučky, škrekot sojky,
pozrime sa na oblohu... Nie je potrebné chodiť ďaleko a pochopíme, že všetko máme doma
a nestojí to veľa. Len krátku chvíľu, kedy si uvedomíme, kde máme v srdci miesto nám drahé
a vzácne. A pohľad do údolia, keď svieti jasné slnko stojí za veľa. Toto všetko vidia autori
fotografií z obce a okolia, ktoré nám poslali do redakcie. Niektoré uverejňujeme práve v tomto
čísle Hlasu Turian.
IJ

Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
Zasadnutie OZ dňa 30. 6. 2015
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí vzalo na vedomie správu
o plnení uznesení, správu HK o vykonaných kontrolách a schválilo
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015.
OZ schválilo záverečný účet obce Turany a rozpočtové hospodárenie
za rok 2014. OZ vzalo na vedomie inventarizáciu majetku obce Turany k 31. 12. 2015, schválilo vyradenie majetku obce podľa predloženého návrhu inventarizačnej komisie. OZ schválilo použitie finančnej
čiastky 5 000,- Eur z rezervného fondu na opravu havarijného stavu
strechy Materskej školy na ul. Obchodnej.
R. Maťko

Úspešné projekty
Oprava a modernizácia sociálnych
zariadení športového štadióna
Obec Turany podala dňa 26. 3. 2015 žiadosť o poskytnutie dotácie
v pôsobnosti Ministerstva financií SR na opravu a modernizáciu sociálnych zariadení v budove športového štadióna Turany.
Ministerstvo financií žiadosť posúdilo a schválilo obci Turany účelovú
dotáciu vo výške 6 900,-Eur. Projekt rieši komplexnú obnovu a rekonštrukciu sociálnych zariadení na 1. poschodí objektu futbalového
štadióna.

zámkovej dlažby z južnej strany objektu. V súčasnosti je v príprave výmena vchodových dverí a čiastočná výmena okien. Vzhľadom k získaniu
dotácie bude vykonaná ešte tento rok rekonštrukcia sociálnych zariadení
na 1. poschodí budovy štadióna.
R. Maťko

Novootvorený úsek diaľnice
Dubná skala – Turany zmení pohľad
na našu obec

V piatok 10.júna 2015 bol slávnostným prestrihnutím pásky uvedený do prevádzky 16,4 km dlhý úsek diaľnice na úseku Dubná skala- Turany. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil aj starosta obce
Ing. Miroslav Blahušiak. Od chvíle otvorenia si môžu vodiči vychutnať
jazdu na novej komunikácii, ktorá by mala značne odľahčiť cestu I/18
a tak spríjemniť cestovanie autom. Panoráma Malej Fatry sa naskytne všetkým trochu v inom uhle pohľadu. Diaľnica v smere od Sučian
prechádza popri odpočívadle Turčianska Štiavnička, ktoré ešte nie je
sprístupnené vodičom a spolu s niektorými nedokončenými prácami
pri úpravách diaľnice, budú verejnosti dané do užívania v najbližšom
čase. Diaľnica by mohla napomôcť zvýšiť podnikateľskú aktivitu v našom regióne, no zároveň pravdepodobne uberie z tržieb benzínových
čerpadiel a reštaurácií, ktoré sa nachádzajú na hlavnej ceste I/18.
Isté je však, že naša obec sa vďaka diaľnici v tomto roku stala často spomínanou a pribudlo
tak nové označenie
s jej názvom na diaľničných návestiach.
IJ

Prebiehajúce akcie
• Rekonštrukcia vykurovania v Miestnom kultúrnom stredisku
– investícia rieši vybudovanie plynovej prípojky, zakúpenie a inštaláciu plynového kotla, zakúpenie a inštaláciu rozvodov a radiátorov vykurovania.
V súčasnosti je dokončená kompletná projektová príprava a povolenia.
Investícia rieši zníženie energetických nákladov na vykurovanie objektu,
kde to súčasné je riešené elektrickými akumulačnými pecami. Realizáciu
investície plánujeme do septembra 2015.
• Obnova našich škôlok
– v súčasnosti cez zatvorenie MŠ Krížna sa vykonáva komplexná obnova sociálnych zariadení pre deti na prízemí, pozostávajúca z komplexnej
výmeny obkladu, dlažby, sanity, vodoinštalácie, elektroinštalácie, vykurovania. Zároveň prebiehajú prípravné práce na výmenu všetkých zostávajúcich okien. V MŠ Obchodná je v príprave komplexná obnova strešnej
krytiny vzhľadom na havarijný stav.V projekte „Rozšírenie kapacít MŠ“,
v ktorom naša obec uspela a získala dotáciu 40 000,- Eur, je podpísaná
zmluva. Prípravné práce začnú po pripísaní dotácie na účet obce.
• Rekonštrukcia ul. Družstevná a Mierová
– prebiehajú práce na vytýčení sietí, je spracovaný návrh riešenia, spádovania a odvádzania dažďovej povrchovej vody. Začiatok prác predpokladáme ešte v mesiaci júl 2015, rekonštrukcia počíta aj s postupnou
výmenou asfaltového povrchu.
• Futbalový štadión
– od januára, aj vzhľadom k podujatiam, ktoré tu prebehli (Turčianske hry
mládeže, Okresné športové hry seniorov, oslavy výročia futbalu, Majstrovstvá SR v hasičskom športe), venujeme veľa úsilia na obnovu a skrášlenie
celého areálu. Vykonali sme celkové vyklčovanie náletových stromov, burín, vyasfaltovanie výtlkov a výkopov. Celý areál sa pravidelne kosí.Taktiež bola vykonaná čiastočná oprava a údržba bežeckej trate, ktorá bola
značne zarastená. Realizoval sa náter vnútorného a vonkajšieho oplotenia, oprava spodného vonkajšieho obkladu, náter časti objektu, položenie

Plusy úseku D1
DUBNÁ SKALA – TURANY
- Po sprevádzkovaní úseku sa očakáva, že z cesty 1/18 sa na diaľnicu presunie až 80 percent súčasnej dopravy. Na doteraz využívanej
súbežnej ceste tak zostane približne 20 percent dopravy.
- Osobné auto pri použití cesty l/18 prejde úsek priemernou rýchlosťou 58 km/h, pričom na D1 sa rýchlosť zvýši až na 120 km/h. Diaľkový autobus jazdí starou trasou v priemere 50 km/h, a pri použití
novej alternatívy to bude až 90 km/h.
- Priemerná spotreba osobného benzínového vozidla na ceste I. triedy je približne 8,5 litra na 100 km a na diaľnici 7,5 l/100 km. Pri dieselových motoroch je to na ceste I. triedy približne 5,5 l/100 km a na
diaľnici 5,0 l/100 km.
- Nový úsek diaľnice D 1 Dubná skala – Turany meria 16,4 km a súbežná cesta prvej triedy má dĺžku 17,3 km. Motoristi si tak najmä
vďaka vyššej rýchlosti skrátia čas cesty v priemere o 10 minút.
- Výskumný ústav dopravný odhaduje, že nový úsek diaľnice ročne
ušetrí 26,5 milióna eur.
Spracované podľa VÚD Žilina

Slávnostné odovzdanie zrepasovaného
hasičského vozidla
V sobotu 27.6.2015 popoludní minister vnútra pán Robert Kaliňák,
za účasti predsedu Žilinského samosprávneho kraja pána Juraja
Blanára, prezidenta Hasičského a záchranného zboru SR generála
Alexandra Nejedlého, prezidenta DPO SR pána Ladislava Pethö, generálneho sekretára DPO SR Vendelína Horvátha, riaditeľa Krajského
riaditeľstva HaZZ SR pána Jaroslava Kapusniaka, ostatných vzácnych
hostí, predstaviteľov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, Hasičského
a Záchranného zboru SR, priateľov hasičov z okolitých obcí, starostov
okolitých obcí a v neposlednom rade našich spoluobčanov, odovzdal
zrepasované hasičské vozidlo CAS 32 Tatra 148. Slávnostný akt sa
odohral pred našou hasičskou zbrojnicou. Zažili sme vzácnu chvíľu,
ktorá bola dotvorená vystúpením detí z MŠ Krížna, členov folklórneho súboru Kriváň a samozrejme výborným občerstvením. Z úst pána
ministra zazneli slová chvály na adresu turianskych hasičov. Po slávnostných príhovoroch starostu obce, ministra vnútra, odovzdal pán
minister kľúče od zrepasovaného vozidla do rúk veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru Obce Turany Romana Maťku. Nechýbal krst
šampanským, aby sa splnilo, ako odznelo v príhovore: Je ťažké želať
si, aby vozidlo nikdy nevyšlo z garáže, skôr si želajme, aby, keď bude
treba, naštartovalo, odviezlo hasičov tam, kde treba a spoľahlivo plnilo
účel, na ktorý bolo skonštruované. Pre spresnenie niečo o vozidle,
ktoré do Turian prišlo v roku 1983, do vtedajšieho podniku Drevina
Turany. Za svoju históriu zasahovalo pri všetkých požiaroch v závode Drevina, v obci Turany ako aj v susedných obciach. Obec Turany
toto vozidlo kúpila od správcu úpadcu Drevina Trade v roku 2002.
Svojou koncepciou jedinečné, spoľahlivé, nenahraditeľné, s výbornou
dostupnosťou v teréne, s veľkým množstvom vody, avšak vekom bolo
opotrebované. Repasácia z neho vytvorila nový stroj s vylepšenou
nadstavbou a predĺžila jeho životnosť o ďalších, minimálne 20 rokov.
Vozidlo bolo zrepasované na náklady Ministerstva vnútra SR.

Vyberáme z pripravovaných podujatí
1. augusta 2015
8. augusta 2015
27. augusta 2015
5. septembra 2015

XXI. ročník Memoriálu Jozefa Pavlu
Rybárska zábava na Tibíne
Spomienkové oslavy 71. výročia SNP
XXIII. ročník Majstrovstiev SR v streleckom
viacboji
19. septembra 2015 XV. ročník Dňa obce - oslavy úrody,
chovateľstva a remesiel
9. október 2015
Koncert Zuzany Smatanovej
v Kultúrnom centre Turany
25. októbra 2015
IV. ročník podujatia Matičné Turany

OBEC TURANY
Základná organizácia SZPB v Turanoch
pozývajú na
SPOMIENKOVÉ OSLAVY
71. výročia SNP
27. augusta 2015 o 17,00 hod.

s položením kytíc k pomníku padlým
na námestí obce

R.M.

Veselé leto sa pre deti začalo JUNIÁLESOM
Medzinárodný deň detí je sviatkom pre deti aj v našej obci, pretože každoročne sa pri tejto príležitosti koná JUNIÁLES. V tomto
roku ho organizačne po rokoch opäť pripravili dve spoločenské
organizácie obce – ZO Únie žien Slovenska a ZO Technických
športov a konal sa v prostredí pre deti málo navštevovanom –
športovej strelnici na Tibíne. Prostredie v zeleni, kde bolo dosť
miesta na súťaže, rôzne ukážky, zábavu i atrakcie, prilákalo viac
detí a rodičov ako tomu bolo posledné roky, keď bolo podujatie
organizované v obci. Škoda len, že horúca nedeľa nedovolila
zotrvať viacerým dlhšie ako by chceli. Program trval od skorého popoludnia do podvečerných hodín a spomedzi všetkého, čo
deti mali možnosť skúsiť, obdivovať a vidieť, im iste dobre padla sprcha z plošiny hasičského vozidla, ktorou zakončili svoju
ukážku hasiči DHZ Turany. Súťaže deti absolvovali s prehľadom,
odmenou za súťaženie im bola sladká odmena, ktorá sa ušla bohato všetkým prítomným. Organizátori vyslovujú úprimné poďakovanie všetkým sponzorom, ktorí turianske deti obdarili v rámci
svojich možností. Aj napriek horúcemu počasiu pečené pstruhy
chutili a rýchlo sa minuli. K šanteniu detí hrala veselá hudba , pri
ktorej sa mohli všetci zabaviť. Len detí, ktoré vnímajú hudbu ako
podnet k tancovaniu je z roka na rok menej.

Majstrovstvá SR v hasičskom športe
V dňoch 10. až 12. júla 2015 sa konali na futbalovom štadióne Turany Majstrovstvá SR v hasičskom športe Dobrovoľných hasičských
zborov. Už v mesiaci január boli predstavitelia našej obce oslovení na
usporiadanie tohto jedinečného podujatia. Ponúknutej možnosti sme
sa ujali a ako jediná obec resp. mesto sme už po druhýkrát v histórii,
po 14- tich rokoch, organizovali na našej pôde Majstrovstvá SR a tentoraz pod záštitou predsedu vlády SR.
Slávnostné zahájenie
sa uskutočnilo v sobotu
o 9,30 hod. slávnostným
nástupom, vyvesením
zástav vlajkovými ča-

tami, príhovormi
hostí, sľubmi rozhodcov a pretekárov a slávnostným
pochodom dorastencov a dorasteniek a v nedeľu mužov a žien. Všetky kategórie súťažili v disciplínach
požiarny útok s vodou a štafeta 8x50 m. Súťažili 9-členné hasičské
družstvá, víťazi krajských kôl v jednotlivých kategóriách.V štafete
8x50 m plnil každý pretekár na svojom úseku predpísanú úlohu, dôležitý bol celkový dosiahnutý čas + trestné body za prípadné nesplnenie
alebo zlé splnenie predpísanej úlohy na svojom úseku. V disciplíne
požiarny útok s vodou družstvo po odštartovaní spojilo sacie vedenie,
vytvorilo útočné hadicové vedenie a pokus bol skončený nastriekaním
predpísaného množstva vody do nástrekových terčov.
Víťazmi v jednotlivých kategóriách sa stali :
• Dorastenci – DHZ Podbranč – Horná Dolina, Trnavský kraj, okres Senica
• Dorastenky – DHZ Nosice – Trenčiansky kraj, okres Púchov

ij
• Muži – DHZ Spišský Štvrtok – Prešovský kraj, okres Levoča
• Ženy - DHZ Kúty – Trnavský kraj, okres Senica
Výborné podmienky, ktoré sme pripravili, ideálny areál, počasie, účasť
nielen družstiev ale aj početného publika, ktoré zaplnilo tribúnu a svojim skandovaním vytváralo skvelú atmosféru, dotvorili toto podujatie,
ktoré spravilo dobré meno našej obci. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa
pričinili o usporiadanie a vydarený priebeh týchto majstrovstiev.

Roman Maťko

dôchodcov. Po krátkej
besede a občerstvení
sme vyprevadili spoločne bežcov s mládežou
ku starému ihrisku.

Svetový beh mieru aj cez Turany
Vo štvrtok 4. júna 2015 sa aj
v našej obci zastavil konvoj
bežcov medzinárodného
mierového behu pri ceste
z Poľska na Ukrajinu. Skupina bežcov bola z rôznych
krajín Európy. Privítanie
pripravili pred obecným úradom Bežecký spolok Tatran a obec prostredníctvom Komisie OZ pre
šport, kultúru, školstvo a informovanosť. Potešila účasť mládeže na
kolieskových korčuliach i v teniskách, ale tiež záujem dospelých, najmä

Cesta Malého princa za priateľmi
V takomto duchu sa niesla slávnostná akadémia k 55. výročiu otvorenia
ZŠ Turany, ktorú pripravili žiaci, pod
vedením svojich učiteľov a predstavili
sa v niekoľkých vystúpeniach širokej
verejnosti v kinosále
obce v posledných májových dňoch. Ucelený
program, založený na
myšlienke o priateľ-

stve, spestrený hudobnými a hovorenými vystúpeniami detí všetkých
ročníkov ZŠ, bol dôkazom detskej šikovnosti a nemalej miery talentu
všetkých účinkujúcich. Hlavní predstavitelia: Malý princ - Tobiáš Peter
Ondrla a Barbora Maronová ako líška, porozprávali divákom niečo o his-

Absolventi ZŠ Turany

IX. A – triedna učiteľka Mgr. Blanka Borimečevová
Júlia Adamčíková, Branislav Babčo, Katarína Bartošová, Martin Beňo ml.,

Účastníci behu mieru
vyjadrili spokojnosť
s prijatím v našej obci
odovzdaním upomienkových predmetov a vecného daru obci.

Mgr. Jozef Liskaj

tórii a súčasnosti našej obce a ako rozprávkové postavy sa stali kamarátmi žiakov našej školy. Režiu programu mali pani učiteľky Mgr.Milena
Ďurišová a Mgr.Iveta Bernaťáková.
Škola pozvala na slávnosť hostí aj bývalých kolegov, ktorí spolu
s ostatnými hosťami mali možnosť
pozrieť si v podkroví prvej budovy
i na chodbách školy, výstavu prác
žiakov a tiež staršie dokumenty

a predmety týkajúce sa histórie ZŠ. Vo
vestibule kina bola taktiež sprístupnená
výstava žiackych prác spojená s burzou predmetov vytvorených žiakmi. Po
slávnostnej akadémii bola pripravená
v školskej jedálni recepcia, na ktorej sa
prezentovali pracovníčky jedálne školy
spolu s niektorými pedagogickými pracovníkmi, terajšími i bývalými žiakmi.
Škola si svoje jubileum pripomenula aj vydaním spomienkového zborníka, ktorý predstavuje nahliadnutie do jej histórie i súčasnosti, nachádza
sa v ňom niečo z tvorby žiakov a aktuálne fotografie triednych kolektívov.
Prajeme našej Základnej škole v Turanoch ešte veľa úspešných žiakov,
veľa skúsených a zanietených pedagógov a veľa krásnych rokov v poslaní, na ktoré je predurčená.
IJ
Martin Beňo st., Patrik Blahušiak, Marek Bobuľa, Juraj Doležal, Timotej Gubány, Ema Holková, Dominika Hýllová, Branislav Jelšovský, Matej Mokrý,
Renáta Najšlová, Ján Pohánka, Kristián Pohánka
IX. B – triedna učiteľka Mgr. Milena Ďurišová
Sebastián Dratva, Lívia Kolková, Timotej Litvaj, Tímea Luscoňová, Katarína
Majtáňová, Barbara Mikulková, Šimon Rus, Vanessa Siheľová, Kevin Slaný,
Filip Slobodník, Ján Svorka, Michal Šidlo, Matúš Tvarožný, Erik Ullmann,
Peter Urík, Jakub Vavrečan, Marián Vrábel, Matej Žucha
Krásne žiacke časy sa pre týchto deviatakov skončili aj rozlúčkovým večierkom v MKS a momentálne prežívajú bezstarostné prázdniny. Po nich
sa cesty všetkých rozutekajú na rôzne stredné školy, kde budú pokračovať
v štúdiu vo zvolených odboroch a zameraniach.
Prajeme všetkým do nových – študentských dní úspešný štart!

Vyberáme zo spomienok na časy minulé
Škola
Do školy som začal chodiť v roku 1940. Bola to ľudová cirkevná škola evanjelická.
Prvákov nás bola jedna trieda, no vyše štyridsať. Bolo tam pár žiakov, ktorí
dva i trikrát prepadli. Lavice boli pevné, dlhé, sedeli sme v nich štyria i piati
žiaci. V rohu triedy bola veľká pec na drevo. Podlaha bola drevená, z dosák, ktoré občas natreli olejom. V jarných mesiacoch, keď už bolo teplejšie
a v jeseni sme chodievali do školy bosí, takže nohy podľa toho vyzerali. Telocvičňu sme nemali. Cez veľkú prestávku sme šantili na školskom dvore.
Záchody boli latrínové a špinavé. Zápach z nich sa šíril ďaleko. V prvej triede
ma učil učiteľ Chorvát. Pochádzal zo Sučian. Po skončení školy učil prvý rok,
tak aj on bol prvákom. Mňa si tak nejako obľúbil a ja som ho tiež mal rád.
Potom neskôr sa do Turian aj priženil.
/zo spomienok Jána Lojša/

Improvizovaná trieda
Ako 19 - ročná som dostala umiestenku do Národnej školy v Turanoch.
Učila som druhákov v improvizovanej triede v ubytovni nad závodným
bufetom v Drevine. Cez moju triedu museli prechádzať do svojich izieb
hostia ubytovaní za triedou. Bežne chodili počas vyučovacích hodín a rušili svojimi rozhovormi. Často boli humorné, keď k nám odspodu z bufetu
prenikal veselý spev.
Ja som bola ubytovaná až na druhej strane dediny, u Tkáčov za kanálom. Cesta
do školy v Drevine mi peši trvala trištvrte hodiny. Novú školu sme pomáhali stavať
aj my, učiteľky. Brigády počas prázdnin, ale aj po poobediach boli bežné. Veľmi

Čo hovorí matrika

Úsmevná príhoda s kapustou
Žiakom z môjho turistického krúžku sa po prežití krásnej túry na Kriváni
a Chlebe ani veľmi nechcelo zísť dolu. Cestou sme sa zastavili ešte pri
Šútovskom vodopáde a do Šútova na stanicu sme prišli, keď už nešiel
žiadny vlak. Najbližší mal ísť až v noci. Čo robiť?
Únava už bola dosť veľká na to, aby sa nám chcelo ísť pešo. Začali sme
stopovať autá, veď nás bolo len desať. Prvá nám zastala Avia naložená
kapustou. Nebolo mi všetko jedno, sedieť na voľne naložených hlávkach
kapusty bolo nebezpečné. Držali sme sa jeden druhého ako kliešte a aj sme
sa nasmiali. Aj záver bol úsmevný. Keď sme v Turanoch vodičovi ďakovali
za bezpečný odvoz, každého z nás obdaroval hlávkou kapusty. A tak sme
prišli domov šťastní a zdraví, tešiac sa na ďalšiu turistickú vychádzku.
/zo spomienok Marty Hrivnákovej/
Z bulletinu Základná škola Turany 1960 – 2015

Po šiestich rokoch ukončili pôsobenie v našom evanjelickom cirkevnom zbore Mgr. Martin Vargovčák s manželkou Mgr. Kristínou
Vargovčákovou, ktorí odchádzajú do Vranova nad Topľou, kde budú
pokračovať vo svojej duchovnej službe. Pre evanjelikov Turian tak nastáva obdobie dočasného vykonávania kňazskej služby Mgr. P. Tom-

Dominik Gaššo
Viktória Vajdová
Marek Spišiak

Uzatvorenie manželstva

Úmrtie

Z výstavby telocvične foto: R. Fraňová

Rozlúčka v evanjelickom cirkevnom zbore

Narodenie

Milan Laťák
Maroš Bobček
Miloš Vacula
Ing. Juraj Rišáni
Michal Rusnák
Mgr. Emil Krištof
Ing. Gorazd Motyka
Michal Ryžák

sme sa na ňu tešili. Po takmer 40-ročnom pôsobení v Turanoch na NŠ, ZDŠ i ZŠ
mi zostalo množstvo zážitkov, na ktoré si rada a často spomínam.
/zo spomienok Želmíry Chromekovej/

Jana Kytasová
Mgr. Anna Gallová
Iveta Laková
Ing. Lucia Černeková
Andrea Cecková
Mgr. Ivana Kršková
Bc. Petra Mojžišová
Lenka Šinglárová

Eliška Vaňková rod. Ujčeková
Ľubomír Novák
Viliam Pohánka
Melánia Fúčelová
Peter  Fekeč
Jozef  Komňaťan
Ivan Macalák
Michal Kuchár
Vladimír Murček
Ladislav Škola
Ľubomír Majko
Ivan Gubány
Emil Holko

28. 4.

54 rokov

15. 5.
17. 5.
20. 5.
23. 5.
24. 5.
31. 5.
1. 6.
3. 6.
11. 6.
14. 6.
27. 6.
21.7.

60 rokov
64 rokov
72 rokov
38 rokov
71 rokov
64 rokov
76 rokov
74 rokov
84 rokov
55 rokov
68 rokov
86 rokov

kom z blízkych
Krpelian. Rozlúčka s obľúbeným
Mgr. Martinom Vargovčákom a jeho
rodinou sa konala
prostredníctvom
posledných jeho
Služieb
Božích,
ktoré sa uskutočnili 12. 6. 2015. Poďakovanie zo strany obce patrí
za dobrú spoluprácu pri spoločne organizovaných koncertoch, spomienkach na zosnulých, pri podpore na zostavovaní Hlasu Turian

a Evanjelických zvestí, kde obec nachádzala otvorenosť a ústretovosť zo strany Mgr. M. Vargovčáka a ev. cirk. zboru a.v. Takto to bolo
povedané pri osobnom poďakovaní na fare, v zastúpení starostom
obce Ing. M. Blahušiakom, s prianím, aby cesty do Turian, či Vranova boli prepojené a viacerí mali možnosť s manželmi Vargovčákovcami stretávať sa i v budúcnosti.				  ij

Prehliadka seniorských speváckych
súborov v Sučanoch
Jednota dôchodcov Slovenska v Sučanoch organizuje každoročne v závere júna súťažnú prehliadku speváckych súborov.
Po minulé roky našu obec úspešne reprezentovala ženská
spevácka skupina Turianka, kolektívny člen MO MS a ZPOZ.
V tomto roku sa po prvýkrát predstavila sučianskemu publiku
nová spevácka skupina Ďatelinka, ktorá vznikla ako súčasť
miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska. Spevákov

XV. ročník DŇA OBCE
OBEC TURANY

sprevádzal hrou na harmonike člen ZO JDS Vladimír Jurečka.
Premiéra sa dôchodcom vydarila, veríme, že budú v aktivite
pokračovať, aby sa predstavili z príležitosti obecných podujatí
aj v Turanoch.						
IJ

OBEC TURANY
Vás pozýva na

vyhlasuje verejnú súťaž pre obyvateľov obce

XV. ROČNÍK DŇA OBCE
OSLAVY ÚRODY CHOVATEĽSTVA A REMESIEL

Hodnotiť sa bude upravenosť, zaujímavý vzhľad, estetické a nápadité
riešenia objektov.

na námestie obce
Sprievodný program od 10,00 hod.
Otvorenie Dňa obce o 13,00 hod.

XII. ročník
„Môj dom, môj domov – moja záhradka“
Súťažné kategórie:
- rodinný dom novší
- rodinný dom starší
- bytovka
- záhradka a predzáhradka
- detail záhrady

Súťaž bude vyhodnotená na XV. ročníku Dňa obce –
oslave úrody, chovateľstva a remesiel dňa 19. septembra 2015.
Do súťaže je možnosť zapojiť sa zaslaním vlastných fotografií domov, záhrad do 20. 8. 2015 na Obecný úrad v Turanoch. Fotografie
musia byť o rozmere 9x13 cm, s adresou prihláseného súťažiaceho
domu, záhrady. Hodnotiaca komisia posúdi prihlásené fotografie domov a súťaž vyhodnotí. Víťazi jednotlivých kategórií budú ohodnotení
diplomom obce, finančnými a vecnými odmenami.

OBEC TURANY
VYHLASUJE
k XV. ročníku DŇA OBCE
SÚŤAŽE PRE OBYVATEĽOV A DETI

„NAJLEPŠÍ GUĽÁŠ“ „NAJŤAŽŠIA TEKVICA“
„NAJŤAŽŠÍ MORIAK“ „NAJKRAJŠÍ ŠARKAN“
„MOJE TURANY“
„Môj dom, môj domov, moja záhradka“
Vyhodnotenie súťaží bude na
Dni obce 19. 9. 2015
Informácie v MKS alebo na Obecnom úrade
v Turanoch.

v sobotu 19. septembra 2015

Účinkujú: DH Supranka
Kočovné divadlo DRAK a Na skle maľované
Divadlo HARRY TEATER na detskej scéne
Country skupina ŠŤASTNÍ CHLAPCI
Šláger speváci Ján a Jaroslav HRUŠKOVCI
FS KRIVÁŇ a ĽH M. Rusnáka
TAURUS ATER;   TEAM REVIVAL MARTIN
Deti MŠ a ZŠ a ostatní domáci účinkujúci
Program Dňa obce obohatí:
Chovateľská výstava zvierat, hydiny, vtáctva
a pestovateľských produktov, kaktusov, kvetov
Vyhodnotenie súťaží vyhlásených ku Dňu obce
Folklór, remeslá, atrakcie a zábava pre deti  
a dospelých, občerstvenie a špeciality.

Kynologický klub Turany opäť začína
ukazovať svoju kvalitu
Po obnovení činnosti klubu,
začíname zaznamenávať prvé
úspechy z radov našich 17 členov a ich štvornohých miláčikov
. K týmto úspechom prispieva
aj pravidelný tréning, ktorý býva
každú nedeľu od 9.00 v areáli Kynologického klubu. Tu sa venujeme
príprave našich psov na skúšky, na
preteky športovej kynológie ale i na
výstavy. Niekoľko našich členov sa
venuje aj služobnej kynológii. Snažíme sa byť činní aj pri akciách organizovaných Zväzom športovej kynológie, chodíme na semináre a rôzne tábory. V tomto roku sme v našej
obci predviedli ukážky športovej a služobnej kynológie počas Dňa detí
na športovej strelnici Tibín a pri príležitosti 80. výročia založenia futbalového klubu v Turanoch.
Po poctivej príprave a tréningoch našich psov, úspechy nenechali na
seba dlho čakať a medzi minuloročné NAJ úspechy našich členov určite
patrí – 2. miesto. Jána Nalevanku so psom Benom na Obranárskych
pretekoch 2014, ktoré sa konali v Turčianskych Kľačanoch, 3. miesto
Barbory Remeňovej na súťaži Martinský oriešok 2014. Rok 2015 je ešte
úspešnejší, keď Milan Solár so psom Tangom zložili skúšky Všestranného výcviku 1, Ján Nalevanko so psom sa zúčastnil preteku vo Veroviciach v Čechách a v silnej konkurencii obsadili 4. miesto. S výstavným
úspechom sa môže pochváliť Rudolf Ištok so svojím psom na oblastnej výstave nemeckých ovčiakov v Liskovej, kde skončili na 3. mieste
s hodnotením „výborný“. Vynikajúci úspech zaznamenali naši členovia
Braňo Ďubák s rotweilerom - Ike z Buchlovských hor a Lenka Frkáňová
s kanárskou dogou Daggie Valachiadog na Epeiros cup 2015 – 2. Medzinárodné dni molossov, Šoporňa 20. - 21. 6., ktoré sa konajú len každé
2 roky. Lenka s Daggie zvládli v sobotu náročné povahové testy a bol
im za tento výkon udelený titul Epeiros universal 2015. V nedeľu Braňo
a Lenka predviedli svoje psy pred prísnymi zahraničnými rozhodcami
vo výstavných kruhoch, v konkurencii 165 psov a 9 plemien, získali vo
svojich plemenách absolútne maximum ako najlepší jedinci vo svojom
plemene a obidvom boli udelené tituly Epeiros Winner 2015 a Best of
Breed (Víťaz plemena). Po tomto hodnotení postúpili do záverečného
kola medzi najkrajších 9 psov celej výstavy, kde španielsky rozhodca Rafael Malo Alcrudo ocenil rotweilera Ike z Buchlovských hor, ako druhého
najlepšieho psa celej výstavy a udelil mu titul Best in Show 2.
Za tieto úspechy sme na svojich členov hrdí, veríme, že sa budú ešte
čoraz viac zlepšovať a tým výborne reprezentovať Kynologický klub Turany ako aj obec Turany. 		            Kynologický klub Turany

43. ročník Výstupu na V. F. Kriváň
je spomienkou
Sobota pred Jánom, ktorá v tomto roku vyšla na 20. júna, bola už od minulého roku zapísaná v kalendári najväčších obecných podujatí ako deň
výstupu na najvyšší končiar Malej Fatry – V. F. Kriváň. Počasie bolo podujatiu naklonené, priam ideálne na zdolávanie turistických cieľov. Sobotné ráno, s ovzduším osvieženým dažďom predchádzajúceho dňa,
prilákalo turistov z Turian ale tiež z rôznych kútov Slovenska a Čiech.

Spoločne prechádzali a stretali sa po trase výstupu až na vrchol 1 709 m
vysokej dominanty Turca. Organizátori výstupu trasu nemenili, turisti
napredovali po vytýčenej žltej a zelenej značke, väčšina z nich z Trusalovej, cez 1. a 2. občerstvovaciu stanicu, Chatu pod Chlebom, Snilovské
sedlo až na Kriváň. Dosť bolo i tých, ktorí na Kriváň vyšli z Vrátnej a späť
sa tam aj vracali. Všetkým členovia vrcholového družstva - členovia LK
Nádej, odovzdali nový výstupový odznak, mali možnosť zapísať sa do
výstupovej kroniky a pokochať sa krásnym výhľadom do okolitých dolín,
na susedné vrcholy Malej a Veľkej Fatry, Javorníkov, Tatier. Do archívov
mnohých účastníkov výstupu pribudla nová fotografia zo 43. ročníka.
V tomto roku sme zaznamenali účasť 311 zapísaných turistov. Súčasťou krivánskych výstupov je aj neodmysliteľné spievanie slovenských
piesní, ktoré tu ani v tomto roku nechýbalo. Vyhodnotenie podujatia sa
uskutočnilo o 15,30 hod. pri Penzióne Janka na Trusalovej, kde bolo
vyžrebovaných aj 19 výherných lístkov - cien účastníckej tomboly. Ceny
odovzdával starosta obce Ing. M. Blahušiak. O príjemnú povýstupovú
atmosféru sa postarala country skupina 2+2 z Martina, pripravené bolo
tiež občerstvenie pre turistov i návštevníkov. V tomto roku po prvýkrát
bol na výstupe podávaný jelení guľáš, ktorí uvarili členovia PZ Kriváň
v priestoroch ATC Trusalová.

Poďakovanie za úspešné zavŕšenie 43. ročníka výstupu na V.F. Kriváň
patrí všetkým organizátorom, spoluorganizátorom a sponzorom, vďaka
ktorým sa ho podarilo uskutočniť.
Po 43. ročníku Výstupu na V. F. Kriváň zaznamenávame:
Počet 311 zapísaných účastníkov vo výstupovej kronike
Najmladšie účastníčky
13 mesačná Timea Dériová z Martina
			
1,5 ročná Vierka Pernišová z Turian
Najstarších účastníkov 81 ročnú Elenu Bakošovú
			
z Liptovského Hrádku
			
72 ročného Ladislava Beluša z Turian
Ďakujeme sponzorom 43. ročníka výstupu, ktorými boli:
Obec Turany; STAMART REAL s.r.o. Martin; KST Turca; Penzión
Janka; LK Nádej; BYTUR s.r.o. Turany; DAS M. Sobek; Čalúnnictvo
POHÁNKA Martin; M. Ranto; MO MS Turany; Mesto Martin; Slovenská sporiteľňa Martin; Spojená škola Martin; SOŠ Turany; BORA
Bobrov; ZOO POKRM Z. Kalous
Termín 44. ročníka Výstupu na Veľký Fatranský Kriváň je zapísaný
na 25. jún 2016.						 ij

MŠ Krížna
Divadielko Koza rohatá
V posledný mesiac školského roka sa v materskej škole každú stredu
schádzali malí „herci“, aby docvičili divadielko. Kvietková trieda sa poobede menila na les, v ktorom zvieratká, sťaby ľudia, ľudskou rečou rozprávali,
muchotrávky spievali, škriatkovia šantili a stromy sa ohýbali. Pod vedením
Táni Petrovskej, Lucie Karcolovej a Jany Sobekovej si deti nacvičili rozprávku „Koza rohatá“. Predpremiéra bola venovaná deťom, pedagogickému
i nepedagogickému kolektívu materskej školy. Veľká premiéra pre rodičov
sa konala 26. júna 2015. Deti podali vynikajúce herecké výkony a na záver
zaspievali spoločne pieseň:
Divadlo je to, čo vám tu hráme,
divadlo sú rozprávky vám známe.
Divadlo sú mená na plagáte,
divadlo je, keď sa pozeráte...
Zakričíme celému svetu,
práve teraz pre vás je tu:

Timka Kubičárová (líška), p. uč. Lucka Karcolová (koza), Miško Froľo (vlk),
Adamko Ranto (medveď), Matejko Ivan (ježko), muchotrávky: Esterka Beránková, Dianka Ujčeková, Sofinka Syčová, Saška Ujčeková, Aďka Litvajová; stromy:
Lucka Kralovanská, Timko Matejka, Jakubko Kapusta; lesní škriatkovia: Nelka
Ratkošová, Lucasko Janota a Timko Karak.
Nácvik divadielka bol náročný. Vyžadoval trpezlivosť a dômyselnosť všetkých
zúčastnených. Pre deti mal veľký význam. Dokázali si zapamätať rozsiahly text
piesní a hovorenej reči. Spolupracovali v skupine, dodržiavali zvolené pravidlá,
pristupovali zodpovedne voči kamarátom. Všetky deti prežili šťastie, radosť
a úspech, ktoré sú dôležité pre ich celostný rozvoj a ďalšie napredovanie.
LK

Jubilejný atletický trojboj

Už po dvadsiaty krát zorganizovala v máji Materská škola Turany, Krížna Majstrovstvá okresu v atletickom trojboji detí predškolského veku.
Pre nepriaznivé počasie sa toto jedinečné športové podujatie konalo
v telocvični základnej školy s účasťou 18 materských škôl z okresu Martin s celkovým počtom 108 detí. Predškoláci bojovali o víťazstvo v troch
disciplínach: beh na 30 metrov, hod tenisovou loptičkou a skok do diaľky z miesta. Domácemu súťažiacemu Šimonkovi Syčovi, ktorý skočil

168 cm, sa podarilo prekonať doterajší rekord
v skoku do diaľky z miesta. Odmenou pre všetkých
súťažiacich boli pekné
diplomy, vecné ceny
a sladkosti, pre víťazov medaily a poháre. V tomto roku sme mimoriadne
odmenili každú materskú školu účastníckym pohárom. Veríme, že nielen
deti pocítili spokojnosť a radosť zo športového súťaženia, ale aj organizátori, ktorí spravili niečo hodnotné pre najmenších športovcov.
Výsledky XX. ročníka Majstrovstiev okresu v atletickom trojboji
detí predškolského veku
Dievčatá: 	1. Michelle Mráziková MŠ A. Bernoláka
2. Nina Dériová MŠ Družstevná
3. Nina Rišaniová MŠ A. Stodolu
Chlapci: 1. Richard Haľama MŠ Turany Obchodná
2. Samuel Bražina MŠ Družstevná
3. Richard Labánek MŠ Košťany
Družstvá: 1. ZŠ s MŠ A. Bernoláka
2. ZŠ s MŠ Dolinského
3. MŠ Turany Obchodná			                  LN

Deň otcov
Deti so svojimi ockami
a starými otcami prežili
veselé popoludnie. Súťažili v skoku do výšky,
robili kotúle vpred a rôzne

postavenia podľa pokynov. Skákali vo vreci, na podnose nosili
loptičky do určeného
cieľa. Nechýbala ani
disciplína na logické
myslenie, kde sa spoločne zahrali s rôznymi
didaktickými hračkami.
Pekné popoludnie zavŕšili malým posedením a krátkym programom predškolákov.

Návšteva Slovenského
komorného divadla

JS

Predškoláci MŠ Krížna

Horný rad: Šimon Syč, Jakub Majerík, Veronika Brxová, Klaudia Milanová, Martina Volnová, Michaela Kapustová
Dolný rad: Patrik Raffaj, Viktória Sochuľáková, Tomáš Lamoš, František Maroš, Sofia Hulcová, Sabína Kúdelková, Andrej Kostelanský
Chýbajú: Martina Vavrečanová, Alex Pavlík, Richard Ruman, Bibiana
Blažeková

MŠ Obchodná

Obyčajne chodí divadlo za deťmi do materskej školy. My sme urobili výnimku a vycestovali sme za divadlom do Martina. Prešli sme sa
pešou zónou, aby sme si
prezreli historické budovy, budovu Turčianskej
knižnice, Milénium... Cieľom našej cesty bolo Slovenské komorné divadlo.
Pre väčšinu z detí bola
návšteva divadla premiérou. Vnímali ju pozitívne,
veľmi rýchlo sa dokázali
zadaptovať v prostredí
štúdia a nasávať divadelnú atmosféru.
Rozprávku Anjelik, žirafa a stolček alebo o (ne)
zmysle,
sprevádzali
pesničky a svetelné
efekty, ktoré zanechali
v deťoch nezabudnuteľný dojem. Obdivovali
hru svetiel, tlieskali do rytmu piesní, našepkávali hercom alebo tajili
dych. Príbeh o anjelikovi sa odohrával v Afrike. Ten sa bez dovolenia
vybral do sveta a nesmel sa vrátiť skôr ako nájde zmysel svojho bytia. A tak putoval spolu so žirafou, slonom a chameleónom po svete
a spolu hľadali anjelikov zmysel. Stretávali ďalšie zvieratká s rôznymi
dobrými aj horšími vlastnosťami, postupne dospeli k pochopeniu, aké
dôležité je veriť v samého seba, navzájom si pomáhať a mať priateľov.
Deti prežili krásne a zaujímavé kultúrne dopoludnie, v reálnom živote si
upevnili návyky kultúrneho a spoločenského správania ako v divadle,
tak i v meste a dopravnom prostriedku. Divadlo v nich zanechalo kladný dojem a ešte pár dní žili príbehom anjelika a zvieratiek, rozoberali
dej rozprávky, hodnotili vlastnosti a konanie postáv.

Predškoláci MŠ Obchodná

Rozlúčka s materskou školou
Na známosť sa všetkým dáva mimoriadna, zvláštna správa.
Tak ako vždy v tomto čase, školský rok sa končí zase.
Zmĺkol zvonček, slnko volá, maj sa dobre milá škôlka.
Hračky milé, dovidenia, čaká na nás prvá trieda.
Nastal čas rozlúčky
s deťmi, ktorým sa uzatvára etapa predškolského veku a krok za
krokom opúšťajú svoj
bezstarostný svet hier.
Prichádza čas, kedy
odložia svoje hračky
a budú sa prispôsobovať každodenným školským povinnostiam. Prajeme im, aby sa im
v škole páčilo a stali sa z nich usilovní žiaci.
A. Buricová

Horný rad zľava: Lucia Triebeľová, Adrián Bače, Radovan Holko, Adrián
Slezák, Viktória Klájová, Kristián Keveš
Stredný rad zľava: Viktória Pečitová, Ryan Czirjak, Klaudia Špačková, Filip
Horváth, Samuel Doležal, Nela Spilková, Richard Haľama, Sofia Ďurišová
Dolný rad zľava: Radim Vlha, Anna Cígerová, Martin Fojtík, Katarína Matejičková, Samuel Getta, Ella Karcolová, Lea Koláriková, Eliška Žajdlíková
Triedne učiteľky: Svetlana Spilková, Monika Tarabová

Zo športu
Beh na chatu pod Chlebom
vo výsledkoch
V poslednú júlovú nedeľu sa uskutočnil už 7. ročník bežeckého
podujatia – Beh na chatu pod Chlebom, ktorý bol zároveň 6. ročníkom Memoriálu Jána Morgoša. Potešiteľné bolo, že i napriek
nestálemu sobotnému počasiu a daždivej noci, prilákal na štart 89
pretekárov. Obsadené boli všetky kategórie, súťažili tí najmladší
spolu so skúsenými bežcami na trati s dĺžkou 3,1 km a prevýšením 680 m. Podujatie organizoval Bežecký spolok Tatran Turany
a Obec Turany, v spolupráci s LK Nádej Turany. Štart bol pripravený o 10,00 hod. na Zajacovej a odtiaľ sa hromadne bežci rozbehli
smerom na chatu pod Chlebom.

niorskej kategórii dosiahol čas 42 minút a 5 sekúnd. Najstarším
bežcom bol v tomto ročníku 73 ročný Vladimír Dzuroška z Martina.
Držiteľom putovného pohára 6. ročníka Memoriálu Jána Morgoša
sa stal Stanislav Muntág z HK Tatran Sučany a ako najlepší domáci pretekár bol vyhodnotený Marek Litvaj.
K spestreniu podujatia prispela aj účastnícka tombola, čím boli
ocenení viacerí pretekári, nielen tí najlepší.
JL

Okresné športové hry seniorov
v Turanoch

Zastúpenie domácich bežcov bolo vo všetkých kategóriách a mali
medzi sebou aj víťazov a ocenených. Najúspešnejším bežcom
a víťazom 7. ročníka Behu na chatu pod Chlebom sa stal časom
26 minút a 56 sekúnd Ján Ďurmek z Valašskej Belej, za ktorým bodoval na druhom mieste domáci Marek Litvaj s časom 28
minút 56 sekúnd, čím podal výborný výkon a potvrdil, že beh do
vrchu je jeho disciplína. Spomedzi bežcov BS Tatran Turany zvíťazil vo svojej kategórii Ján Jesenský, taktiež výborným časom 33
minút a 59 sekúnd. Spomedzi žien bodovala vo svojej kategórii
domáca pretekárka Anna Hrivnáková, ktorá dosiahla čas 45 minút a 13 sekúnd a obsadila 2. miesto. V kategórii junioriek boli
medzi najlepšími dve domáce pretekárky s ročníkom narodenia
2003. Víťazkou sa stala a 1. miesto obsadila Klaudia Morgošová,
ktorá dosiahla čas 43 minút a 40 sekúnd, na 3. mieste skončila
Nikola Maťková s časom 50 minút a 51 sekúnd. Najmladším
pretekárom sa stal domáci, 10 ročný Martin Maťko, ktorý v ju-

Okresná organizácia Jednoty dôchodcov v Martine poverila usporiadaním okresných športových hier seniorov ZO JDS v Turanoch.
Kolektív miestnych seniorov pripravil príjemné prostredie pre
takmer 300 dôchodcov z Turca na štadióne Tatran Turany v piatok
12. júna 2015. Súťažilo sa v troch
vekových kategóriách – do 65, do
70 a nad 70 rokov.

Ženy súťažili v disciplínach : beh na 50 m a 100 m, hod valčekom
na diaľku a na cieľ, hod granátom na diaľku a na cieľ, stolný tenis
a v streľbe zo vzduchovky.

Muži bežali 60 a 200 m, hádzali granátom na diaľku a na cieľ, vrhali guľou a hrali stolný tenis. Stolný tenis hrali v telocvični Spojenej
školy, materiálnym zabezpečením pomohla Základná škola a obec
Turany.
Naši seniori zožali pochvalu za prípravu súťaží, za chutný guľáš
a ďalšie občerstvenie, ale najmä za výsledky v súťažiach, keď získali 12 diplomov za umiestnenia medzi prvými tromi a zvíťazili aj
v súťaži ZO JDS.

Informácie pre občanov

Pozvánka na koncert

Pre občanov uverejňujeme informáciu o úradných a prevádzkových hodinách Obecného úradu a Slovenskej pošty v Turanoch.
OBECNÝ ÚRAD Turany
Matričný úrad Turany
Stavebný úrad Turany
Obecná polícia
Osloboditeľov 83, 038 53 Turany
Tel.: 043/429 24 00 043/ 429 24 01
043/429 25 00
043/ 430 26 14
Obecná polícia
043/ 429 20 89
MKS		
043/ 429 26 48

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

7,00 – 11,00
7,00 – 11,00
7,00 – 11,00
7,00 – 11,00
7,00 – 11,00

ZUZANA SMATANOVÁ
so sprievodnou skupinou
piatok 9. október 2015 o 19,00 hod.
v Kultúrnom centre Turany

043 /429 24 02
043/ 430 26 16

ÚRADNÉ HODINY
Pondelok 7,00 – 15,15
Utorok
7,00 – 15,15
Streda
7,00 – 17,00
Štvrtok
7,00 – 15,15 nestránkový deň
Piatok
7,00 – 12,45
Obedňajšia prestávka od 12,15 - 13,00 hod.
SLOVENSKÁ POŠTA TURANY
Tel.: 043/ 429 25 28 043/ 429 24 41

Diplomy pre našu ZO JDS získali – Eva Kocholová, Emília Adamová, Elena Vaňková, Darina Pavlíková, Anna Kráľová, Jozefína
Uličná, Ondrej Adamov a Jozef Liskaj. Poslední traja menovaní
postúpili na krajské športové hry seniorov v Žiline.
Veríme že cestu medzi už viac ako dve stovky seniorov v našej
JDS nájdu postupne aj ďalší dôchodcovia z našej obce i okolia.
Mgr. Jozef Liskaj

Vstupné:
		

v predpredaji		
pred koncertom

12 €
14 €

Predpredaj a objednávky: Obecný úrad
a Miestne kultúrne stredisko Turany od 2. 9. 2015.
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13,00 – 15,00
13,00 – 15,00
13,00 – 17,00
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