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Evanjelický a. v. chrám Boží v Turanoch
1934 – 2014
Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Turanoch vznikol koncom
16. storočia, približne okolo roku 1580. V 16. a 17. storočí
s prestávkami až do roku 1709 používal zbor kostol z predreformačného obdobia, terajší rím. kat. kostol
sv. Gála. V protireformačných časoch zbor
zanikol a obnovil sa po vydaní Tolerančného patentu r. 1785. V r.1786 si turianski
evanjelici postavili faru aj kostol. Pôvodný
kostol bol postavený v roku 1786. Kostol
s murovanými stenami pokrývala šindľová
strecha. Vo vnútri bol oltár aj s kazateľnicou z r. 1804. Na oltári bol obraz Večere
Pána, na kazateľnici obraz Krista – Rozsievača. Na vrchu boli štyri sochy evanjelistov. Z jednej strany bola socha apoštola
Pavla a z druhej apoštola Petra. Kostol
však začal pomaly podliehať skaze. Boli
to následky mnohých povodní, pri ktorých
voda vnikala do kostola
a neraz sa tam udržala
i viacej dní. Preto sa
v roku 1932 začala stavba nového kostola. Je
dielom staviteľa Jozefa
Peška z Ružomberku.

Kostol bol posvätený
6. mája 1934. Stojí
na mieste starého
kostola. Oltár a kazateľnica sú z umelého
kameňa. Na oltári sú
dva obrazy: Vrchný
obraz – Ježiš v Getsemanskej záhrade, je dielom – kópiou akad. maliara Žamboza.
Spodný obraz, Večera Pánova, je originálom maliara Zoltána
Palugyaia. Zaujímavosťou tohto obrazu je typizácia Ježišových
učeníkov slovenskými prvkami. Dvojmanuálový organ je darom
rodiny po Jánovi Púčkovi z r. 1933. Chrámová veža má štyri

zvony a spolu s krížom meria 42 metrov. Terajšia
fara bola postavená v. r.1966, zborová sieň v r. 1973.
Za posledných 20 rokov boli vykonané viaceré práce – generálna oprava chrámu, organa, úpravy fary,
zborovej siene a okolia kostola.
Mgr. M. Vargovčák
zborový farár ECAV v Turanoch

Zo života obce

Stavanie mája je peknou tradíciou

Z rokovania obecných zastupiteľstiev
Na svojom prvom zasadnutí konanom dňa 5. februára 2014 zvolilo
obecné zastupiteľstvo Mgr. Petra Kračmera za hlavného kontrolóra obce Turany. Rozdelilo aj časť kapitálových výdavkov s tým, že
ostatné rozpočtované prostriedky budú prerozdelené neskôr. OZ
vyslovilo súhlas s odkúpením nehnuteľností, ktoré v prospech obce
vydražila Prevádzkareň obce v dražbe vyhlásenej na majetok firmy E-Trade Slovakia. OZ zvolilo za prísediaceho Okresného súdu
v Martine Kvetu Učňovú. Na návrh komisie školstva, športu, kultúry
a informovanosti pridelilo zastupiteľstvo dotácie pre športové a kultúrne ustanovizne pôsobiace na území obce.

Postaviť vysoký máj na námestí obce bolo úlohou našich hasičov
aj v tomto roku a úspešne sa im to podarilo. Velikán meria 24 m
a za účasti verejnosti a členov FS Kriváň ho zdvihli do výšin v stredu 30. 4. 2014. Tradícia stavania mája v našej obci je pekným
zvykom, ktorý by mal mať dlhoročné nasledovanie aj pre budúce
generácie. Nech nám aj ten tohtoročný pestrofarebný máj zdobí
námestie v nasledujúce jarné dni.

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí konanom dňa 10. apríla 2014 vyhlásilo nastúpenie Romana Maťko za poslanca. Zároveň
ho zvolilo za člena obecnej rady a člena komisie pre ekonomiku
a plán. Oboznámilo sa s vývojom pohľadávok obce k 31.12.2013,
ako aj so správami Obecnej polície, OHZ, lesného odborného hospodára a jednotlivých komisií pri OZ.
Odsúhlasilo aj predaj parciel o celkovej výmere 301 m2 firme Belholz za cenu stanovenú znaleckým posudkom. OZ súhlasilo aj so
vstupom obce do Asociácie horských sídiel Slovenska a MAS Turiec. Predĺžilo aj platnosť Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce na rok 2014.
Podrobnejšie informácie o priebehu a záveroch prijatých obecným
zastupiteľstvom nájdete na internetovej stránke obce.
ľl

Oslavy oslobodenia obce
Od čias ukončenia 2. svetovej vojny a oslobodenia našej obce
uplynulo už 69 rokov. Každoročne si symbolickým položením
kytíc pripomíname tieto udalosti , kedy sa skončila posledná
svetová vojna v dejinách ľudstva. Oslava bola súčasťou 42.
ročníka Behu oslobodenia Turian, konala sa
v sobotu 5.apríla 2014,
za účasti predstaviteľov
obce, spoločenských
a záujmových organizácií a pozostalých
po padlých spoluobčanoch 2. svetovej vojny.
Nezabúdajme!

IJ

Na návšteve u čestného občana
Ing. Jozef Sukup sa z našej obce odsťahoval pred mnohými rokmi, no jeho meno rezonuje hlavne medzi športovou verejnosťou
dodnes. Staršia generácia si ho pamätá nielen ako úspešného
ekonomického námestníka turianskej Dreviny, ale aj ako mimoriadne zanieteného futbalového organizátora a funkcionára.
Veď aj vďaka jeho výraznej pomoci sa Turany v sedemdesiatych rokoch minulého storočia dočkali moderného športového
stánku. Dnes už viac ako deväťdesiatročný senior dožíva jeseň
svojho života u svojej dcéry vo Veľkých Bierovciach. Aj napriek
podlomenému zdraviu však jeho záujem o Turany neutícha. Ako
sa vyznal pri nedávnej návšteve turianskeho starostu u neho,
na roky strávené v obci pod Kriváňom bude vždy v dobrom spomínať. A my nášmu čestnému občanovi prajeme, aby sa k tým
spomienkam mohol ešte dlho vracať.
ľl

Čo hovorí matrika
Narodenie

Viera Pernišová
Michaela Horváthová
Damián Milec
Zara Radolská
Marcel Hatiar
Leonard Gottwald
Sebastián Litvaj
Richard Kubičár
Martin Čieško
Natália Rantová
Barbora Valjentová
Lucia Okuliarová
Samuel Ondruš

Viac ako dvadsiatke účastníkov výletu sa tak podarilo pozrieť
na miesta nášho krásneho Turca, ktoré nie sú od našej obce veľmi
vzdialené a predsa ich viacerí z nich uvideli po prvýkrát.

Valné zhromaždenie Miestneho
odboru MS

Uzatvorenie manželstva
Peter Kapusta
Michal Kačák
Marcel Jurčík
Juraj Kapusta

Veronika Baumgartnerová
Jana Ďubáková
MUDr. Ivana Dubovcová
Katarína Matulová

Úmrtie
Ján Siget
Mária Kyrczová
Ján Barica
Mária Turzíková
Vladislav Burica
Pavol Slavkovský
Ján Bochnička
Štefan Matejka
Ján Meliš
Milan Vengrín
Mária Danišková
Ľudmila Maťková
Emília Milanová
Václav Lihan
Emília Baricová
Paulína Vrabcová
Božena Litvajová
Pavel Kolok
MUDr. Jaroslav Ligocký
Ivan Fúčela
Miloš Vajzer
Ján Dolinajec
Ján Záhradník

11. 12. 2013
17. 12. 2013
27. 12. 2013
30. 12. 2013
2. 1. 2014
6. 1. 2014
7. 1. 2014
8. 1. 2014
27. 1. 2014
6. 2. 2014
16. 2. 2014
18. 2. 2014
28. 2. 2014
4. 3. 2014
15. 3. 2014
16. 3. 2014
21. 3. 2014
25. 3. 2014
3. 4. 2014
7. 4. 2014
18. 4. 2014
30. 4. 2014
1. 5. 2014

78 rokov
61 rokov
70 rokov
50 rokov
87 rokov
54 rokov
70 rokov
89 rokov
66 rokov
61 rokov
84 rokov
81 rokov
85 rokov
90 rokov
88 rokov
84 rokov
82 rokov
81 rokov
83 rokov
75 rokov
62 rokov
68 rokov
69 rokov

Po stopách histórie
Miestny odbor Matice slovenskej v Turanoch pripravil pre svojich
členov a sympatizantov jarný výlet po pamätihodnostiach hornej
časti Turca. Vo štvrtok 24. apríla 2014 navštívili turianski matičiari
obec Turčianske Jaseno, kde si pozreli vzácny ranogotický kostol
so vzácnymi nástennými maľbami zo 14. storočia a pamätnú izbu
Jána Jesseniusa, ktorá sa nachádza na obecnom úrade. Potom
zavítali do blízkych Mošoviec, aby navštívili Múzeum Jána Kollára ,
ktoré ponúka mnohé vzácne pamätihodnosti zo života a diela tohto
slávneho mošovského rodáka.

11. februára 2014 sa v Kultúrnom centre uskutočnilo valné zhromaždenie Miestneho odboru Matice slovenskej v Turanoch, ktoré
sa nieslo v znamení 80. výročia jeho založenia . To si matičiari pripomenuli aj malou výstavkou historických dokumentov a fotografií
z ostatných rokov činnosti odboru, ktorú si mohli pozrieť priamo
v rokovacej sále. Matičné zhromaždenie prišli pozdraviť aj zástupcovia matičného ústredia, za ktorých vystúpil riaditeľ členského
ústredia Dr. Martin Fejko. Účastníci valného zhromaždenia si potom vypočuli správu o činnosti odboru za minulý rok a oboznámili
sa s plánom podujatí pripravovaných v roku 2014. Ten bude už
tradične plný kultúrnych i športových aktivít, medzi ktorými dominuje podujatie, ktoré naša verejnosť pozná pod názvom „Matičné
Turany“. Tretí ročník tohto zaujímavého podujatia sa uskutoční
na jeseň a organizátori sa už dnes tešia na účasť viac ako stovky
priaznivcov folklóru z Turian a širokého okolia.
ľl

Obecná knižnica pre občanov
našej obce
V tomto čísle našich novín prihovára sa občanom Turian aj naša
miestna ľudová knižnica. Každoročne 50-60 nových kníh robí radosť okolo 160 čitateľom našej knižnice, ktorí ju pravidelne a dobrovoľne navštevujú. Veľmi nás teší, hlavne v poslednej dobe, stúpajúci záujem mladých mamičiek, ktoré navštevujú knižnicu spolu
so svojimi deťmi. My sa však obraciame na tých, ktorí by radi čítali,
ale čas alebo iné povinnosti im v tom bránia. Takýmto čitateľom
môžeme poskytnúť službu, kde by sme im vopred vybraté knihy
pripravili a tieto by si pri návšteve knižnice prevzali.
Slovenskí žiaci sú na chvoste testov čítania s porozumením, čo sa
odráža v nepochopení zadaných úloh aj z iných školských predmetov. Internet a prezeranie časopisov im v tom nepomôže. Deti
by mali čítať, často aj nahlas a prečítané zreprodukovať. Len vtedy
budeme vedieť, či textu porozumeli. A to bez čítania kníh nie je
možné! Chcete to zmeniť, dozvedieť sa nové veci alebo si spríjemniť voľné chvíle? Navštívte našu knižnicu v Dome služieb, na
1.poschodí v utorok, stredu a štvrtok v čase od 15,30 – 19,00 hod.
Tešíme sa na vašu návštevu.
Mgr. S. Morgošová
knihovníčka knižnice

Ocenenie najlepších jednotlivcov a kolektívov za rok 2013
Slávnostný charakter mal 27. marec 2014, keď sa v obradných priestoroch Obecného úradu v Turanoch konalo oceňovanie najlepších jednotlivcov a kolektívov z oblasti športu, kultúry, školstva a verejného
života našej obce. Ďakovné listy za reprezentáciu obce v roku 2013
oceneným odovzdal starosta obce Ing. Miroslav Blahušiak a predseda komisie športu, školstva, kultúry a informovanosti pri OZ Ing. Ivan
Jesenský. Cenu obce Turany za rok 2013 z rúk starostu obce prevzala Mgr. Marta Hrivnáková za dlhoročnú prácu v prospech a rozvoj
obce. Medzi ocenenými boli talentovaní žiaci, juniori a dospelí reprezentanti rôznych druhov športu: atletiky, plávania, športovej streľby,
vytrvalostného behu, hasičstva a florbalu. V minulom roku sme mali
víťazov na celoslovenskej úrovni aj vo výtvarných súťažiach žiakov
a ďakovné listy prevzali aj úspešne ženy z oblasti kultúry a školstva.

Cena obce Mgr. M. Hrivnákovej

Za kultúrno-osvetovú činnosť Š. Rumanová
a Mgr. S. Morgošová

M. Ujček za prácu v ZOTŠ

Mladí florbalisti a atlétka V. Siheľová

Športová strekyňa L. Líšková

Úspešný plavec A. Černek

Ocenenie pre vynikajúceho strelca Ondreja Holku

Cena obce Turany
Mgr. Marta Hrivnáková

Ďakovný list za prácu v školstve
Mgr. Jana Sobeková

Michaela Michalková,
Kristína Majerová, Norman Siheľa

Ďakovný list
za reprezentáciu obce
v športe
Vanessa Siheľová,
Adam Černek, Ondrej Holko,
Jakub Ujček, Lenka Líšková,
Miroslav Kochol,
Ing. Viera Ujčeková,
Miroslav Ujček, Miloš Líška

Ďakovný list za dlhoročnú
prácu v kultúrno-osvetovej
činnosti
Mgr. Silvia Morgošová
Štefánia Rumanová
Ďakovný list za reprezentáciu
obce v celoslovenskej výtvarnej
súťaži
Michaela Revallová

Ďakovný list za reprezentáciu
obce v športe
Družstvo dievčat v atletike:
Vanessa Siheľová, Miriam
Mojžišová, Vanesa Vrabcová,
Miriam Vrabcová
Družstvo staršej prípravky
FbK Turany:
S. Imrulík, P. Šimko, F. Piader,

T.Maťko, N.Siheľa, R. Krystýnek,
F. Lehotský, K. Sochuľák,
A. Ferko, A. Jurečka, P. Berešík,
M. Katreniak, T. Doležal, M. Gallo
Ďakovný list za reprezentáciu
obce a DHZ Turany
Andrej Pešák, Lukáš Adamčík,
Jozef Bartoš, Erika Rúriková,
Andrea Protusová, Erik Protus,
Martin Santus
IJ

Urbár, pozemkové spoločenstvo Turany, Pasienkové
spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo Turany,
Komposesorát, pozemkové spoločenstvo Turany
V dňoch 21., 22., a 28. februára 2014 sa konali
čiastkové Valné zhromaždenia členov. Uvedené
spoločenstvá dosiahli už svoje viac ako 20. výročie
a preto jedným z bodov zhromaždení bolo i bilancovanie uplynulých 20 rokov v hospodárení.
Činnosť všetkých spoločenstiev bola obnovená
uznesením Valného zhromaždenia
členov dňa 9.8.1992. Po účinnosti
Reštitučného zákona č. 229/1991
Zb. výbory jednotlivých spoločenstiev v spolupráci s Vojenskými lesmi a majetkami Pliešovce, Štátnymi
lesmi Martin, Štátnymi majetkami
Martin a Pozemkovým úradom Martin, postupne písomne
prinavracali užívacie a vlastnícke právo k lesným a trvale trávnym pozemkom v súlade so zákonom. I napriek zdĺhavému
a náročnému procesu sa výborom jednotlivých spoločenstiev
nakoniec podarilo prinavrátiť vlastnícke a užívacie právo ku
všetkým lesom a pasienkom.
Na lesné pozemky bol vypracovaný záväzný lesný hospodársky
plán. Začala sa ťažiť drevná hmota a následne výsadbou stromov
sa začal zakladať nový les. Našou povinnosťou bolo a stále je starostlivosť o lesy, hory tak, aby bola zachovaná hodnota, ktorá nám
bola zverená od našich otcov.
V Dedinských a na Dúbravách sa nachádzala Vojenská tanková strelnica, ktorá v minulosti mala negatívny dopad na naše lesné porasty.
Tieto boli poškodené strelnými zbraňami a črepinami. Výbor a dozorná
rada v snahe zminimalizovať stratu z predaja poškodenej drevnej hmoty
v oblasti strelnice v súlade s Občianskym zákonníkom presadili s Ministerstvom obrany SR finančné odškodnenie našich spoločenstiev.
Začiatok nebol jednoduchý, hospodáriť sa začínalo od nuly. No i napriek
tomu sa výboru a dozornej rade darilo každoročne dosahovať zisk a ten
následne vyplácať svojim členom. Za uplynulých 20 rokov sa na dividendách vyplatilo viac ako 464 tis. Eur (14 miliónov Sk). Z iných aktivít (znehodnotenie veci, nevydané vlastníctvo pozemkov,...) sa vyplatilo členom
viac ako 133 tis. Eur (4 milióny Sk). Vybudovaním lesnej cesty Jánošíkova
skala a lesnej cesty v Baricé boku sa zhodnotil majetok spoločenstiev.
Práve vybudovaním lesných ciest sa sprístupnili pozemky v lokalitách
Tiešňavy, Tlsté diely, Pálenica, Drgová a Za Rovňanmi, Kamenná, Ploština, a tým sa dosiahlo osamostatnenie viacerých lokalít od používania
Sučianskej lesnej cesty, za ktorú v prípade ďalšieho užívania by sa muselo platiť nájomné. Hospodárenie za uplynulých 20 rokov bolo úspešné.
Na čiastkových Valných zhromaždeniach sa hodnotil taktiež uplynulý rok
2013. Jednotlivé spoločenstvá v každej oblasti svojich činností dosiahli
priaznivé hospodárske a ekonomické výsledky. Bol podaný návrh na vyplatenie dividend povýšených o viac ako 2-násobok vyplatených dividend
v minulosti. Tento návrh bol prijatý a dividendy do konca júna budú vyplatené svojim členom.
Jedným z hlavných bodov zasadnutí bolo prerokovanie a schválenie
dodatkov ku Zmluvám o založení spoločenstiev v súlade so Zákonom  
č. 97/2013 Z. z. Každému členovi bol pri prezentácii daný hlasovací lístok. Na hlasovacích lístkoch bol uvedený počet hlasov. Hlasy sa prepočítavali na základe výmery pozemkov a podielov uvedených na listoch
vlastníctva.
Na čiastkových Valných zhromaždeniach sa hlasovalo za prijatie
uznesenia a dodatkov ku zmluvám. Dňa 28.2.2014 sa hlasovania

o prijatí Dodatku ku zmluvám zúčastnila
i poverená osoba zo Slovenského pozemkového fondu. Za uznesenie o hospodárení
táto poverená osoba nehlasovala, nakoľko
Slovenský pozemkový fond sa zo zákona
nezaoberá ekonomickými činnosťami.
Sumárny výsledok hlasovania zo všetkých
troch čiastkových Valných zhromaždení
potvrdený mandátovou komisiou je nasledovný:
Hlasovanie za prijatie dodatku ku zmluvám:
Urbár, pozemkové spoločenstvoTurany
Za: 417 členov, 405 643 hlasov, t.j. 75,69 %
Proti: 1 člen, 832 hlasov, t.j. 0,16 %
Zdržalo sa: 2 členovia, 1 918 hlasov, t.j. 0,36 %
Pasienkové spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo Turany
Za: 411 členov, 1 144 976 hlasov, t.j. 81,14 %
Proti: 1 člen, 636 hlasov, t.j. 0,05%
Zdržalo sa: 1 člen, 4 548 hlasov, t.j. 0,32 %
Komposesorát, pozemkové spoločenstvo Turany
Za: 296 členov, 16 527 hlasov, t.j. 70,03%
Proti: 3 členovia, 250 hlasov, t.j. 1,06%
Zdržalo sa: 1 člen, 50 hlasov, t.j. 0,21%
Hlasovanie za uznesenie o hospodárení:
Urbár, pozemkové spoločenstvo Turany
Za: 414 členov, 325 333 hlasov, t.j. 69,92 %
Proti: 4 členovia, 1 673 hlasov, t.j. 0,36 %
Zdržalo sa: 2 členovia, 1 918 hlasov, t.j. 0,41 %
Pasienkové spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo Turany
Za: 416 členov, 864 699 hlasov, t.j. 76,26 %
Proti: 2 členovia, 2 504 hlasov, t.j. 0,22%
Zdržalo sa: 1 člen, 4 548 hlasov, t.j. 0,40 %
Komposesorát, pozemkové spoločenstvo Turany
Za: 286 členov, 15 692 hlasov, t.j. 68,17 %
Proti: 5 členov, 272 hlasov, t.j. 1,18%
Zdržalo sa: 1 člen, 50 hlasov, t.j. 0,22%
Na záver výbor a dozorná rada ďakuje všetkým svojim podielnikom, ktorí sa zúčastnili rokovania čiastkových Valných zhromaždení a tak prispeli
ku schváleniu dodatkov ku zmluvám o založení spoločenstiev a uznesenia o hospodárení. Zaželajme si všetci, aby naše hory , naše lesy
pod Veľkým a Malým Kriváňom na úpätí Malej Fatry i v ďalších rokoch
mali starostlivého hospodára, aby sme naše hory zveľaďovali, pestovali
a chránili a tak zabezpečovali hodnotu aj pre budúce pokolenia.
Spoločný Výbor a Dozorná rada Urbáru, Pasienkového spoločenstva a Komposesorátu Turany
JUDr. Dušan Híčik, predseda spoločenstiev

Deň narcisov 2014
a žltý kvietok nádeje
Už po niekoľkýkrát sa v uliciach našej obce v piatok 11.4. 2014 objavili dobrovoľníčky zbierky Dňa narcisov, členky ZO ÚŽS v Turanoch. Do svojich pokladničiek nazbierali spolu 742,26 €. Vyzbierané
finančné prostriedky boli
odposlané na konto Ligy
proti rakovine, odkiaľ
budú ďalej prerozdelené.
Veríme, že pomôžu ťažko
chorým tam, kde to najviac potrebujú. Všetkým,

ktorí na zbierku Dňa narcisov prispeli 2014 úprimne ďakujeme.
Za organizátorov zbierky, Iveta Jesenská
predsedníčka ZO ÚŽS Turany

Jarná výstava ľudových tvorcov
Predveľkonočný čas pozýval širokú verejnosť,
deti a mládež do MKS,
kde sa uskutočnila 2. a 3.
apríla 2014 už po mnohé roky organizovaná
Jarná výstava ľudových
tvorcov. Na nej sa prezentujú svojimi zručnými
rukami domáci i cezpoľní
vystavovatelia, ktorých
bolo v tomto roku takmer
tridsať. Prekrásne kraslice, medovníky, výrobky
z dreva, prútia, tkané koberce, výšivky, čipky, obrázky a drevené hračky
tvorili kolorit našej výstavy. Spojená bola taktiež so zdobením veľko-

nočných kraslíc a medovníkov.
Jarná atmosféra s prichádzajúcou Veľkou nocou bola vykreslená v plnej kráse, za čo patrí
poďakovanie všetkým vystavovateľom.
IJ

Vývoz komunálneho odpadu v r. 2014
TURANY - vývoz Kuka nádob pre severnú aj južnú časť
Cyklus 1 x za 2 týždne 	 – nepárny týždeň v stredu   
Cyklus 1 x za 4 týždne 	 – 15. 1., 12. 2.,12. 3.,9. 4.,7. 5., 4. 6., 2. 7.,
 			   30. 7., 27. 8., 24. 9., 22. 10., 19. 11.,
			   17. 12. 2014
TURANY – kontajnery 1100 litr.
Cyklus 1 x za týždeň
–   každá streda
Cyklus 1 x za 2 týždne –   nepárny týždeň v stredu
Cyklus 1 x za 4 týždne –  1. streda v mesiaci
Zber plastových fliaš
8.1., 5.2., 5.3., 2.4., 30.4., 28.5., 25.6., 23.7., 20.8., 17.9., 15.10.,
12.11., 10.12. 2014
Výkup papiera a zber použitých jedlých olejov
15.  4. 2014  severná časť obce a  16.  4. 2014  južná časť obce
28. 10. 2014  severná časť obce a  29. 10. 2014 južná časť obce

Chovateľská prehliadka trofejí
ulovenej zveri prvýkrát v Turanoch
V dňoch 22. – 23. marca sa v priestoroch Kultúrneho centra obce
Turany konala prehliadka trofejí ulovenej zveri v roku 2013/14.
Na prehliadke boli prezentované výsledky chovateľskej práce
poľovníkov z okresu Martin a Turčianske Teplice, ktoré patria
do pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory v Martine. Celkovo bolo vystavených 230 trofejí jelenej zveri, 140 srnčích a 27
diviačích trofejí, pričom najsilnejšia trofej diviaka patrí úspešnému lovcovi z PZ Kriváň Turany, Mgr. Miroslavovi Karcolovi. Trofej bola ohodnotená striebornou medailou, s bodovou hodnotou
116,75 bodu CIC. Okrem tejto trofeje sa na prehliadke mohli
poľovníci z Turian pochváliť aj jeleňou trofejou, ktorá získala
bronzovú medailu s bodovou hodnotou 185,77 bodu CIC.
Trofeje, vystavované na chovateľskej prehliadke sú odrazom
nielen samotnej úrovne genofondu, ale aj celého systému celoročnej starostlivosti o zver, ktorá je jednou zo základných zložiek nášho prírodného bohatstva.
Chovateľská prehliadka bola obohatená aj o ukážky vábenia
zveri v podaní úspešných majstrov V. Kaděrku, K. Stodolicu, R.
Štancľa a M. Bellu.
V samostatných priestoroch Kultúrneho centra členovia PZ Kriváň Turany predstavili návštevníkom chovateľskej prehliadky
trofejí aj úspechy vlastnej činnosti na poli poľovníctva formou
výstavy historických ale aj súčasných fotografií, ktoré dokumentovali činnosť ich združenia za uplynulých 50 rokov. Veľkú pozornosť návštevníci venovali aj viacerým medailovým trofejam
jeleňov, srncov a diviakov ulovených členmi poľovníckeho združenia, pričom najväčší záujem vzbudzovala zlatá trofej jeleňa,
uloveného JUDr. D. Híčikom v roku 2004 s bodovou hodnotou
219,12 bodu CIC.
Pozornosť návštevníkov upútali aj výtvarné práce žiakov ZŠ Turany, ktorí takouto formou vyjadrili svoj hlboký vzťah a záujem
o prírodu Malej Fatry. K príjemnej atmosfére prispela aj projekcia filmov s tematikou poľovníctva a fotografií z prírody, ktorých
autorom je Mgr. M. Lučanský.
Návštevníkom chovateľskej prehliadky okrem vizuálnych zážit-

Zo života organizácií
Aktívni dôchodcovia
Členovia Jednoty dôchodcov, ktorých organizácia druhý rok pracuje v našej obci, mali v januári svoju VČS a na nej si zvolili
svoj nový výbor. Spolu 84 členov, v našej obci mladej spoločenskej organizácie, má na svojom čele predsedníčku, ktorou je M.
Hrianková. Výbor sa aktívne podieľa na živote členov, pripravuje
pre nich návštevy AQUAparku Tatralandia, spojené s celodenným kúpaním, záujem majú o návštevy kultúrnych a spoločenských podujatí, v priestoroch Klubu dôchodcov si zveľadili
spoločné priestory vonkajším skrášlením, kde osadením lavičiek
pomohla obec a tiež prezentáciami vlastnej tvorby a výrobkov.
Zorganizovali si spoločné fašiangové posedenie a tiež posedenie
k MDŽ v MKS. Snahou týchto dôchodcov je ukázať aj ostatným
vekovo starším spoluobčanom, že sa majú možnosť aj takýmto
spôsobom začleniť do spoločenského života seniorského veku.

kov, pripravili členovia PZ Kriváň Turany aj bohaté občerstvenie
v podobe jelenieho guľášu a chutných klobás.
Autor článku predseda PZ Kriváň Turany MUDr. Pavol Slávik

Ženy vo svojej organizácii
Svoju organizáciu majú po niekoľko rokov v našej obci aj ženy.
Verejnosť pozná túto organizáciu pod názvom Základná organizácia únie žien Slovenska , ktorá má v Turanoch 189 členiek.
Výročná členská schôdza sa konala v Kultúrnom centre obce
24. marca 2014 a na jej rokovaní sa zúčastnil aj starosta M.
Blahušiak a predsedníčka okresnej organizácie žien Z. Maršalová. O aktivitách našej ženskej organizácie sa v obci vie,
členky sú spoluorganizátorkami obecných podujatí pre deti,
dospelých a seniorov, sú taktiež aktívne na pôde dobrovoľnosti
a organizovania zbierok, zapájajú sa do mnohých verejných
podujatí.
Výbor má 13 členiek, na VČS prácu vo výbore ukončili Ž. Murčeková a B. Chorvátová, novými členkami boli zvolené J. Košťanová a Ľ. Komentová. Predsedníčkou organizácie zostala
I. Jesenská. V nastávajúcom období pripravuje výbor spoločnú návštevu kultúrnych podujatí, kúpeľov Turčianske Teplice
a podujatie k MDD.

Z uskutočnených
fašiangových podujatí
Dlhšie tohtoročné fašiangy dali priestor
na uskutočnenie viacerých obecných
podujatí. Začiatok februára patril detskému karnevalu a fašiangovej zábave, ktorú organizovali členky ZO ÚŽS
v Turanoch v KC. Stovka hostí sa
výborne zabavila pri hudbe skupiny
SUNNY MUSIC zo Strečna a pochutili si
na tradičnej fašiangovej praženici.

22. február bol dňom
7. Turianskeho plesu, kde plesalo 200
hostí.
Atmosféra
plesu bola výborná,
do tanca hrala skupina BLACK BAND a Cimbalovka T. Uličného. Bohatá tombola bola
vďaka štedrým sponzorom odovzdaná šťastným výhercom a organizátori majú v kalendári zapísaný dátum budúcoročného 8. Turianskeho plesu - 14.februára 2015.
1.marca 2014 sa konali v obci tradičné obecné fašiangy spojené s pochôdzkou masiek a večer veľkou fašiangovou zábavou v podaní DJ
J. Berešíka. Tento deň organizujú už pravidelne členovia OHZ, ktorí sa postarali aj o navarenie fašiangovej kapustnice na námestí obce.
Obecné fašiangy sa taktiež vydarili.
IJ

Tradičný vianočný
hokejbalový turnaj 2013
V sobotu 28. 12. 2013 sa uskutočnil tradičný „Vianočný hokejbalový turnaj“. Prihlásených bolo 6 družstiev, ktoré boli
rozdelené do dvoch skupín.
Skupina „A 1“ – TORPÉDO Skupina „A 2“ – WC 00 PRDÍ
FOFO
JAMA			
FARMA 			
ENCHANTE
Družstvo zo skupiny „A 2“ – ENCHANTE do turnaja nenastúpilo.
Výsledky v skupinách:
„A 1“: 				
Konečná tabuľka sk. „A 1“
TORPÉDO – JAMA 	
2:1
1. TORPÉDO 2  2  0  0   8:2   6
Góly:  Majerík M., Majerík Vl. resp. Maron G.
2. JAMA	       2  1  0  1   6:4   3
JAMA – FARMA 		
5:2
3. FARMA      2  0  0  2   3:11  0
Góly:  Majerík L. 2, Bačík M. 2, Maron G. resp. Holko J., Gelačák
FARMA – TORPÉDO 	
1:6
Góly:  Gelačák resp. Majerík M. 3, Bartoš J. 2, Kapusta M.
„A 2“:				
Konečná tabuľka sk. „A 2“
0:3
1. WC 00       2  2  0  0   8:0   6
FOFO – WC 00		
Góly:  resp. Sušienka M. 2, Múkera T. 2. FOFO	         2 1 0  1   5:3 3
WC 00 – ENCHANTE  5 : 0 kontumačne 3. ENCHANTE 2  0  0  2   0:10 0
FOFO – ENCHANTE 5 : 0 kontumačne
Semifinále:
1 „A 1“ – 2 „A2“ ;  1 „A 2“ – 2 „A 1“

TORPÉDO – FOFO
5:0
Góly: Majerík Vl., Majerík M., Bartoš J., Čanády P., Černek L.
WC 00 – JAMA		
2 : 1 po sn (1:1)
Góly: Sušienka M. resp. Majerík L.
Predĺženie 		
0:0
Nájazdy 		
1 : 0 (Sušienka M. 0, Belica J. 1, Múkera T. 0
– Majerík L. 0, Bačík M. 0, Maron G. 0)
O 3. miesto :
JAMA – FOFO 		
7:1
Góly: Bačík M. 3, Maron G. 2, Bačík I. 2, resp. Pavlík M.
Finále:
TORPÉDO – WC 00
3 : 2 po sn (2:2)
Góly: Majerík M., Čanády P. resp. Belica J., Múkera T.
Predĺženie:		
0:0
Nájazdy:		
2 : 1 (Kapusta M. 1, Majerík M. 0, Bartoš J. 1
– Belica J. 1, Múkera T. 0, Sušienka M. 0)
Konečné turnaja poradie: Najlepší strelci turnaja:
1. TORPÉDO		
1. Majerík Martin		
6 gólov
2. WC 00 PRDÍ		
2. Bačík Maroš		
5 gólov
3. JAMA			
3.- 4. Maron Gerhard
4 góly
4. FOFO			
3.- 4. Bartoš Ján		
4 góly
5. FARMA		
6. ENCHANTE
Najlepší brankár turnaja: Vajda Marián

Za organizátorov P. Moric

Volejbalový turnaj opäť po roku
Stalo sa peknou tradíciou športového diania v obci, organizovať volejbalový turnaj zmiešaných družstiev v telocvični ZŠ. Tohtoročný sa konal v sobotu 26. 4.2014
a jeho hlavnou organizátorkou bola Mgr. R. Fraňová .
Za účasti 11 družstiev sa vo vyraďovacích súbojoch dostali do finále družstvá zo Žiliny a Majeríkovci z Turian.
Prvenstvo z minulého roku Majeríkovci neobhájili a titul
víťaza si tento krát odniesli z turnaja odniesli Žilinčania.
Volejbalisti sa určite radi vrátia do Turian aj o rok.
IJ

Zo života ZŠ
Vyhodnotenie zberu papiera
Opäť sme v areáli našej ZŠ uskutočnili medzitriednu súťaž v zbere
papiera, z ktorého finančná odmena mala byť venovaná na liečbu nášho žiaka a spolužiaka. Veľmi nás potešilo, že do zberu sa
zapojili všetky triedy. Spolu sme
vyzbierali 9,79 tony papiera, pričom najviac vyzbierala IX. A trieda - 3 426 kg a Samkovi sme tak
pomohli sumou 628 €. Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí sa
do zberu zapojili a prispeli svojou
pomocou.
RČ

Slová povzbudzujú,
príklady priťahujú ...
Mesiac február sa niesol v znamení hesla CITIUS, ALTIUS, FORTIUS (rýchlejšie, vyššie, silnejšie). Športový svet v ňom oslavoval svoj najväčší, najkrajší a najvýznamnejší sviatok – XXII. ZOH
v Soči. Bola to výborná príležitosť, aby sme aj v našej škole propagovali olympijské myšlienky – ušľachtilé zmýšľanie, vytrvalosť,
nezlomnosť, priateľské vzťahy, hrdosť na našu malebnú krajinu.
Pretože škola je nielen o výchove a vzdelávaní, ale aj o citoch,
emóciách, životných hodnotách, vzoroch. Slová povzbudzujú, príklady priťahujú. Žiaci potrebujú veľa povzbudzovania, najmä dobré
príklady, príklady úspešných ľudí , ktorí svoj cieľ dosahujú po veľkej
námahe, vytrvalom tréningu a cieľavedomej príprave.
Obrovskú radosť sme
mali z medailí našich
športovkýň z Halových
Majstrovstiev stredoslovenskej oblasti a Majstrovstiev Slovenska
v atletike. V športovej
hale Elán v Bratislave

získali Miriam Mojžišová a Vanessa Siheľová spolu 5 medailí a dokázali, že poctivý tréning a zodpovedný prístup prinášajú ovocie.
Zaradili sa medzi „slovenskú špičku diaľkárok“ v kategórii starších
žiačok. Radosť z úspechu svojich zverenkýň neskrýval ani tréner
Miroslav Klučiarovský. Ak sa im podarí tento úspech zopakovať
na MS na dráhe v septembri, kvalifikovali by sa do slovenského
reprezentačného výberu na októbrové medzištátne stretnutie v slovinskom Splite.
Výsledky:
Halové Majstrovstvá SsAZ – Bratislava 8. 2. 2014
Miriam Mojžišová   1. miesto skok do diaľky
501 cm/osobný rekord
	              3. miesto beh na 60 m
8,48 s
Vanessa Siheľová  3. miesto skok do diaľky
482 cm
Halové Majstrovstvá SR žiakov – Bratislava 16. 2. 2014
Vanessa Siheľová   2. miesto 	 skok do diaľky
503 cm
Miriam Mojžišová    3. miesto 	 skok do diaľky
500 cm
Okresný turnaj vo florbale o putovný pohár OR SAŠŠ Martin
- družstvo žiakov 1. – 4. ročníka obsadilo II. miesto v zložení Samuel
a Matej Katreniakovci, Patrik Bereršík, Jakub Kuchár, Timotej Doležal, Pavol Čavajda, Timotej Blahušiak, Tomaš Nagy, Tomáš Bella,
Dávid Múkera.
- družstvo žiakov 5. – 7. ročníka obsadilo II. miesto v zložení Peter
Šimko, Timotej Maťko, Norman Siheľa, Roman Krystýnek, Filip Lehotský, Adrián Ferko, Adrián Jurečka, Richard Horál, Martin Kovaľ,
Leonard Tarčák, Matúš Dubovec, Filip Piader.
V ZŠ na Priehradnej ulici v Martine uskutočnila okresná súťaž v skoku
do výšky. V kategórii starších žiačok si vybojovala zlatú medailu Miriam
Mojžišová výkonom 150 cm si vytvorila osobný rekord. Mladší žiak Norman Siheľa získal bronzovú medailu. V hodnotení ZŠ sme sa umiestnili
na 3. mieste.
Dňa 28. 1. 2014 sa v CVČ Kamarát v Martine uskutočnilo okresné kolo
súťaže v prednese povestí ŠALIANSKY MAŤKO. V II. kategórii žiakov 4. – 5. ročníka zvíťazila žiačka našej školy Barbora Maronová zo
IV. A triedy a postúpila na krajské kolo do Žiliny.
Slovenská ornitologická spoločnosť každý rok vyhlasuje výtvarnú súťaž
Vták roka. V uplynulom roku sa ním stala belorítka obyčajná. Tradične
sa do súťaže zapojili aj naši žiaci. V I. kategórii získala krásne 2. miesto
Karin Revallová, žiačka III. B triedy.
Na jar sa pravidelne zúčastňujeme vedomostných olympiád. Na okresnom kole fyzikálnej olympiády v kategórii F obsadil Matúš Tvarožný
I. miesto. V matematickej Pytagoriáde v kategórii P3 sa Sabina Štetková umiestnila na 3. mieste a v kategórii P8 Matúš Tvarožný 5. miesto.
24. marca 30 žiakov 4. – 9. ročníka sa zapojilo do medzinárodnej matematickej súťaže pre žiakov základných a stredných škôl Matema-

tický klokan. Na 1390 školách na Slovensku riešilo tohtoročné úlohy
59 232 súťažiacich. Najúspešnejším riešiteľom našej školy sa stal piatak Matej Blaško. Ďalší úspešní riešitelia sú Katarína Sochuľáková,
Dávid Černek, Matúš Tvarožný a Miriam Mojžišová.
Začiatkom apríla sa víťazi školského kola súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Vajanského Martin zúčastnili na okresnom kole.
V I. kategórii žiakov 1. – 3. ročníka ZŠ obsadila Ema Berešíková 2.
miesto s prózou O spievajúcom vlkovi od spisovateľky Miroslavy Blaškovej. V II. kategórii (4. – 6. ročník ZŠ) si básňou z knihy Motýlie šaty
od Eleny Čepčekovej vybojovala Barbora Maronová 2. miesto a postup do krajského kola.

Samko získal ocenenie...
Veľmi nás všetkých potešilo ocenenie pre Samka Dlugopolského,
ktoré získal v III. kategórii v literárnej súťaži Európa v škole za prácu:
Rodina potrebuje čas
Odvtedy, čo sa liečim na onkológii, je v našej rodine neustály zhon.
Málokedy sme všetci spolu. A trvá to už dlho...
Pred dvomi rokmi sa nám všetkým úplne zmenil život. Mne diagnostikovali vážne ochorenie. Mamina nezapochybovala ani na chvíľu
a hneď sa rozhodla, že bude počas liečby so mnou v nemocnici.
Ale iste to pre ňu nebolo ľahké, lebo mám mladšiu sestru, ktorá by
mamu potrebovala doma. Bolo treba konať a ja som mame vďačný, že sa rozhodla zostať so mnou na oddelení. Sestra je doma
s otcom. Denne si telefonujeme a všetci počítame dni, kedy sa zas
spolu stretneme. Lebo každá rodina potrebuje spoločný čas.

Aktivity Strednej odbornej školy
v Turanoch február 2014

Úspešné umiestnenie Mária Reinhardta v krajskom kole olympiády
Dňa 13. februára 2014 sa v Žiline konalo krajské kolo Olympiády
v nemeckom jazyku. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Okresný úrad poveril organizáciou súťaže Dopravnú akadémiu na Rosinskej ceste. Olympiáda je
súťaž pre talentovaných žiakov, jej
úlohou nie je testovať rečové zručnosti a jazykové schopnosti žiakov
na základe učebných osnov. O to
viac nás teší úspech žiaka 3.A triedy Mária Reinhardta, ktorý v konkurencii žiakov všetkých typov škôl
bez vekového určenia obsadil v kategórii 2C veľmi pekné 3. miesto.
Mgr. Anna Buricová, zástupca pre TV
Kvalitnou prípravou k odbornosti
Stredná odborná škola v Turanoch má snahu meniť tradičnú školu
na modernú. Významnou mierou k nej v súčasnosti prispeje projekt:

Život mňa a mojej mamy, to je večné balenie, cestovanie, pobyt
v nemocnici, liečba, odbery krvi, čakanie na výsledky a znova balenie, cesta domov. Stačí, že sme doma všetci štyria, že sa vidíme, že
sa spolu rozprávame, hráme, smejeme...
Kým som bol zdravý, málokedy som si uvedomoval, aký dôležitý je
pre rodinu spoločne strávený čas. Teraz všetko chápem inak a vážim si každú chvíľu, keď sme my štyria spolu a keď je nám spolu
veselo.
„Aj napriek tomu, že musí bojovať so zákernou a krutou chorobou,
napriek všetkej bolesti, ktorú musí trpieť každý deň, dokáže sa vzoprieť „tej zákeráčke“, ako to on hovorí a dokáže zo seba vydať niečo
tak úžasné ako je táto slohová práca,“ pochválila svojho šikovného
syna starostlivá mama. Srdečne blahoželáme! Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

Kvalitnou prípravou k odbornosti s dobou realizácie: február 2014
- júl 2015. Projekt je spolufinancovaný z ESF. Celkový rozpočet je:
162325,87€ (príspevok ŽSK 8543,47€ ). Jeho cieľom je skvalitniť vzdelávanie žiakov novými formami, metódami a vzdelávacími prostriedkami
pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti modernými učiteľmi. V tomto kontinuálnom procese sa plánuje inovácia a modernizácia
vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích materiálov, didaktických
prostriedkov a vybavením odborných učební v predmetoch : biológia,
odborný výcvik- stolár, odborný výcvik –operátor drevárskej a nábytkárskej výroby.
Mgr. Jarmila Roháčeková, manažér publicity
Naj gro – dievča, naj agro – chlapec 2014
Dňa 13. februára 2014 sa na nitrianskom Agrokomplexe uskutočnilo semifinále súťaže Naj agro – dievča, naj agro – chlapec 2014. Jej cieľom je
spropagovať stredné školy s poľnohospodárskym zameraním a zlepšiť
prepojenie medzi agrosektorom a strednými školami. Do súťaže sa prihlásili študenti 13 stredných škôl z celého Slovenska. Strednú odbornú
školu v Turanoch reprezentovali Tamara Frelichová a Milan Kuhajda,
študenti 3. ročníka odboru Agropodnikanie, chov koní a jazdectvo.
Mladí ľudia tu prezentovali svoje pohľady na agrosektor a slovenský
vidiek a načrtli svoje plány,
ako chcú osobne prispieť
k jeho rozvoju. Medzi 10
najlepších postúpil aj náš
študent Milan Kuhajda, ktorý nás bude reprezentovať
na celoslovenskom finále
súťaže, ktoré sa uskutoční
25.marca 2014 v Nitre počas konferencie Agrobiznis
2014. Spoločne mu budeme „držať palce“.
Mgr. Lucia Smižiková

„Súťaž drevárskych zručností“
V rámci prebiehajúcej náborovej akcie „Preži deň s nami“ a propagácie drevárskych odborov / operátor drevárskej a nábytkárskej
výroby, stolár / bola na Strednej odbornej škole v Turanoch dňa
13.februára 2014 zorganizovaná súťaž pod názvom „Súťaž drevárskych zručností“ pre žiakov 9. ročníka základných škôl z okresov
Námestovo, Ružomberok a Martin. Do súťaže sa prihlásilo sedem
škôl s celkovým počtom 16 prihlásených žiakov. Za pomoci a úzkej
spolupráce so sponzormi boli pripravené pre všetkých súťažiacich
veľmi pekné vecné ceny. Najkrajšie ceny si odniesli žiaci, ktorí sa
umiestnili na prvých troch miestach a to:
miesto – Maroš Grobarčík, ZŠ s MŠ Rabčická 410, Rabča
1.
2.
miesto – Oliver Dauda , ZŠ Ľubochňa
3.
miesto – Patrik Derik, ZŠ A.Dubčeka, Martin
Všetci súťažiaci si prevzali ceny osobne z rúk zástupcu sponzorskej firmy GMCH ,s.r.o. Turany p. Martina Gubányho. Blahoželáme
víťazom a ďakujeme všetkým zúčastneným školám a súťažiacim

MŠ Krížna

žiakom za vytvorenie príjemnej atmosféry počas súťaže a všetkým
sponzorom, ktorí ochotne podporili vecnými cenami i finančne súťaž.
So všetkými sa tešíme na ďalšiu spoluprácu.
Ing.Peter Calík, zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie

Návšteva Hvezdárne M. R. Štefánika v Martine

Stalo sa v Materskej škole. Kde bývam?
V priebehu celého mesiaca sa deti venovali téme o svojej rodnej
vlasti a obci, kde žijú.
Aj keď sa téma zdá ťažká, naši najmenší postupnými krokmi objavovali jej zaujímavosti. Priamym pozorovaním spoznávali dominanty svojho bydliska. Navštívili priestory Obecného úradu v Turanoch,
železničnú stanicu, knižnicu a základnú školu. Všímali si aj architektonicky zaujímavé budovy. Spoznávali mapu Slovenska, vedeli určiť
svoje miesto bydliska a hlavné mesto svojej vlasti. Hravou formou
sa zoznámili so štátnymi symbolmi, ktoré dokázali umelecky stvárniť. Celú túto tému zavŕšila návšteva našich turianskych hasičov
s ukážkou ich dôležitej práce, ktorá pomáha všetkým.

MŠ Obchodná

Zem a jej kamaráti
Deti si utvárali základné elementárne predstavy o našej planéte ZEM a prostredníctvom zaujímavých aktivít sa zoznámili s VESMÍROM, SLNKOM a MESIACOM.

Rozlúčka so zimou a vítanie jari v MŠ Obchodná
Veľkonočným sviatkom predchádza štyridsaťdenné pôstne obdobie, ktoré začína Popolcovou stredou. Končia fašiangy,
ktoré sú nielen preklenovacím obdobím
medzi Vianocami a Veľkou nocou, ale zároveň je fašiangové bujaré hodovanie aj
prípravou na pôst. Aj v materskej škole sme sa poobliekali do masiek, pani učiteľky do ľudových krojov a tancom a spevom oslávili
fašiangy. Do tanca nám vyhrávala moderná, ale aj ľudová muzika.
Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde,
kto nemá kožúšok, zima mu bude.
Deti sa do sýtosti vytancovali a ani
sa nenazdali ako postupne sa menilo počasie. Slniečko bolo voči nám
ústretovejšie, na horách sa roztápal
sneh a v dolinách sa začala prebúdzať príroda. Kedysi ľudia verili, že
prírodu ovládajú nadprirodzené sily, ktorých konanie možno ovplyvniť,
ak sa tieto sily uctia. Ak chceli, aby už konečne prišla jar, museli staro-

slovanskú bohyňu zimy upáliť a hodiť
do potoka.
Morena naša, kde si prebývala?
V dedinskom dome, v novej stodole.

A Morena naozaj prebývala, ale
len chvíľku v materskej škole. Bohyňu zimy sme si vyrobili z dvoch
drevených palíc v tvare kríža, slamy a šiat. Prišiel však čas rozlúčiť
sa so zimou a privítať jar. Podľa
predstáv sa zničením Moreny ako
symbolu zimy mala privolať jar. Aby
stratila svoju moc, vyniesli sme ju
z materskej školy von k rieke Váh.
Morena, Morena!
Kde ťa ponesieme?
Nechceme smrť ani zimu
a hneď ťa do vody hodíme!
Na moste sme ju zapálili a hodili

do rieky, kde ešte chvíľu horela a voda ju splavovala preč
od nás. S Morenou odplávala
aj zima, ktorú vystriedala jar.
Príroda sa prebúdza a všetko vôkol nás ožíva. V tomto období sa pripravujeme
na veľkonočné sviatky, a to
zdobením vajíčok, pletením
korbáčov a celkovou výzdobou priestorov materskej školy. Rozozvučia sa píšťalky, rozospievajú vtáčiky, ozelenie a skrásnie svet.
Už sa blíži, už sa blíži
Veľkonočný pondelok,
Už sa vajcia obliekajú
Do farebných košieľok.
Šibi, ryby, mastné ryby,
kus koláča od korbáča.
Ešte k tomu groš,
aby bolo dosť.
Nezabúdajme na tieto tradície, nech sa prenášajú z generácie
na generáciu a nech majú v srdci naše deti dobrý základ pre zachovanie ľudových tradícií a zvykov.
Anna Buricová

Úspešný Beh oslobodenia Turian
Prvá aprílová sobota patrí tradične v Turanoch Behu oslobodenia.
Bolo tomu tak aj v tomto roku. Dopoludnie patrilo deťom od predškolákov po starších žiakov. Bolo ich spolu na dráhe štadióna vyše stovky.
Po kladení kytíc k pomníku padlých a umučených absolvovali 2 km okruh mladí korčuliari,
juniorky a účastníci náborového Behu zdravia
Turancov, ktorých bolo len 6 aj to iba členov

BS Tatran. Ostatní občania nevedia nabrať odvahu a zapojiť sa, aj
keď mnohí behajú pre zdravie, či
odreagovanie sa po práci.
Popoludní so štartom a cieľom na štadióne absolvovali muži, ženy
a veteráni dva 5 km okruhy po uliciach obce. Spolu 88 bežcov na trati 10 km je druhá najvyššia v 42 – ročnej histórii nášho behu. Len
v roku 2002, keď sme organizovali Majstrovstvá SR v behu na ceste
ich bolo viac. Medzi tohtoročnými účastníkmi BOT potešila účasť 15
Turancov, či členov BS Tatran.
Spolu aktívne v 42. ročníku Behu oslobodenia Turian pretekalo 208
jednotlivcov v 24 kategóriách.
Prehľady o účasti v doterajších ročníkoch si môžete pozrieť na webovej stránke obce v sekcii Bežecký spolok.
Mgr. Jozef Liskaj,
predseda BS Tatran Turany

Pozvánka na 42. ročník Výstupu
na Veľký Fatranský Kriváň 21. jún 2014
V tradícii organizovanie výstupov na najvyšší končiar Malej Fatry
1 709 m vysoký V.F. Kriváň sme sa úspešne prehupli za štyridsiatku.
V tomto roku už po 42. krát pozývame turistov na podujatie, ktoré
má svoju bohatú históriu v sobotu 21. 6. 2014. Zabezpečený bude
aj odvoz účastníkov autobusom zo železničnej stanice a spred
obecného úradu ráno o 7,00 hod. Trasa sa začína pri ATC Trusalová, povedie po trase výstupu cez Snilovské sedlo až na vrchol, kde
do 13,00 hod. budú mať možnosť účastníci zapísať sa do výstupovej kroniky a získať nový výstupový odznak. Vyhodnotenie podujatia
sa bude tento rok konať pri Autocampingu Trusalová a Penzióne
Janka o 15,30 hod. Účastnícke preukazy budú v predpredaji a priamo po trase výstupu v deň podujatia. Po minulom roku, kedy sa
do výstupovej kroniky zapísalo
393 účastníkov, organizátori
veria vo vyššiu účasť turistov,
ktorí majú radi výstupy ako sú
tie naše - krivánske.
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