K 40. ročníku Výstupu na V. F. Kriváň
Štyridsať rokov je aj z pohľadu ľudského žitia pomerne dlhá doba. O to
viac to platí, ak sa štyridsiatka spája s dobou trvania organizovanej turistickej akcie. Veď takýchto „dlhovekých“ podujatí usporadúvaných bez
jediného prerušenia je ako šafranu nielen v Turci ale aj na Slovensku.
Ak mysľou zablúdim k samotným začiatkom výstupov, zo začiatku
sme ich chápali ako pokus hŕstky mladých ľudí z Turian upriamiť pozornosť našich rovesníkov na krásu malofatranskej prírody. Miestni turisti
prežívali v tom období generačnú krízu a tak sme ich úlohu prevzali my,
v tom čase začínajúci mládežnícki funkcionári. Aj keď sa v obci po čase
vytvorila nová skupina organizovaných turistov, tejto sa domáci organizovaný výstup na najvyšší vrch Malej Fatry akosi nevošiel do plánu činnosti.
A tak sa s organizovaním „Kriváňa“ aj naďalej trápili zväzáci. Ako to
bolo v tých časoch zvykom, hľadali oporu u vtedajšej miestnej i okresnej vrchnosti. Istotne, aj vďaka tejto podpore sa z malej dedinskej akcie pomerne rýchlo stalo podujatie, ktoré úspešne pomáhalo šíriť dobrý
zvuk Turian po celom Slovensku.
V dôsledku zmeny politických pomerov po roku 1989 mládežnícke
hnutie upadá a tým sa stráca aj aktivita jeho členov. A keďže domáci
turisti opäť nenašli cestu k prevzatiu výstupovej štafety, hrozil podobný
scenár, aký sa odohral u mnohých tradičných podujatí po celom Slovensku. Snaha zachovať tradície nás, ako už bývalých mládežníkov, viedla
k tomu, aby sme pokračovali v organizovaní výstupov. Tentoraz však už
ako funkcionári samosprávy pod záštitou obce Turany. Keďže spoločenská stránka výstupov časom ustupovala do pozadia a obec ako hlavný
organizátor zvýrazňovala športovo-turistickú stránku podujatia, absenciu
domácich turistov sme rozhodli nahradiť spoluorganizovaním s Klubom
slovenských turistov Turca. Vďaka tomuto spojenectvu sa „Kriváň“ dodnes nestratil z repertoára mnohých turistických oddielov na Slovensku.
Chcem preto aj touto cestou poďakovať vedeniu KST Turca za viacročnú
úspešnú spoluprácu pri organizovaní jedného z najstarších a najvýznamnejších turistických podujatí v Turci.
Na Kriváň sa chystám podľa možností vystupovať aj naďalej. Veľmi
by som uvítal, aby nás – chlapcov a dievčence v pokročilejšom veku,
vystriedala nová generácia domácich turistických nadšencov. Tí by mali
byť zárukou toho, že náš „Kriváň“ nestratí ani v budúcnosti svoju turistickú a spoločenskú atraktivitu.
Ľubomír Liskaj

Z obecného zastupiteľstva
Schránka pripomienok a nápadov

technických „ pamiatok“ dopĺňajú počítacie stroje, gramorádia, gramofóny,
či magnetofóny, s ktorými sa mládež stretáva už len sporadicky. Uvítali by
sme, keby ste aj vy prispeli k obohateniu tejto zbierky, ktorá bude sprístupnená našej verejnosti v auguste pri príležitosti pripomenutia si 15. výročia
otvorenia múzea.

Z podnetu poslanca obecného zastupiteľstva Ing. Martina Čanádyho
rozširuje obec možnosti občanov vyjadrovať sa k verejným záležitostiam.
Na tento účel boli nainštalované dve schránky určené na pripomienky
i námety občanov týkajúce sa života obce, ktoré by mali prispieť k zlepšeniu práce našej samosprávy, či k riešeniu problémov, ktoré obec a jej
občanov trápia. Týmito písomnými podnetmi sa bude pravidelne zaoberať
komisia zložená z poslancov obecného zastupiteľstva. Prvá zo schránok
je umiestnená na čelnej stene budovy Obecného úradu a druhá na budove
Zdravotného strediska v južnej strane obce. S obsahom a riešením týchto
podnetov budeme čitateľov Hlasu Turian pravidelne informovať.
ľl

Na rekreačné zariadenie Trusalová
majú občania obce morálne právo
Rekreačné zariadenie Trusalová pozná väčšina Turancov ešte pod názvom
„pioniersky tábor.“ Mnohí sme sa aj osobne podieľali na jeho budovaní
a zveľaďovaní. O to viac nás zaskočilo, keď sa tento odborársky majetok
ocitol v rukách hŕstky ľudí tvoriacich torzo niekdajšej členskej základne
drevinárskych odborov. Tú tvorili v minulosti v drvivej väčšine ľudia s trvalým
pobytom v našej obci. Je preto namieste nastoliť otázku, prečo sa tento
objekt nestal majetkom našej obce alebo nevzniklo združenie bývalých
odborárov niekdajšieho podniku Drevina Turany. Zmena vlastníka je vysoko
aktuálna práve v tejto dobe, keď sa otvorene hovorí o predaji rekreačného
zariadenia. V mene bývalých zamestnancov Dreviny, ale aj v mene obce
preto vyzývam terajších vlastníkov RZ Trusalová, aby vrátili „ tábor“ tým,
ktorí naň majú morálne právo- občanom obce Turany, bývalým pracovníkom
alebo ich potomkom.
Ing. Miroslav Blahušiak
starosta obce Turany

Čo nového v múzeu
Technický pokrok ide dopredu míľovými krokmi. Čo bolo včera najnovším
hitom technického vývoja, to už za pár rokov bude patriť do starého železa. Alebo do miestneho múzea, ako je to v našom prípade. Televízory, či
rádia, tie používa aj dnešná mladá generácia. Nie však prístroje, z ktorých
viaceré majú krstné listy vystavené pred polstoročím. Rodiacu sa zbierku

Ľ.Liskaj

Návšteva z Lehoty
2. júna zavítali do Turian členovia z družobného miestneho odboru Matice
slovenskej Lehota pri Nitre. V obradných priestoroch obecného úradu ich
prijal starosta obce Ing. Miroslav Blahušiak, ktorý hostí z Lehoty informoval
o práci miestnej samosprávy. Potom sa Lehoťania po krátkej prehliadke obce
presunuli do miestneho múzea, kde si so záujmom pozreli expozície múzea.

Ďalšia časť pobytu Lehoťanov v našej obci patrila športovo- zábavnému
odpoludniu. V areáli Spojenej školy Turany sa odohrávali rôzne športové
i zábavné podujatia, v ktorých si merali sily matičiari z Turian a Lehoty.
Vyvrcholením vzácnej návštevy bolo spoločné večerné stretnutie v Kultúrnom
centre. Okrem výbornej diskotéky si stovka zúčastnených pozrela prezentáciu
činnosti domáceho miestneho odboru. Matičiarov prišiel pozdraviť krátkou
ukážkou zo svojho repertoáru aj kolektívny člen turianskej Matice- ženská
spevácka skupina Turianka. Vyvrcholením programu však bolo vystúpenie
domáceho súboru Kriváň, ktorému výborne asistovala ľudová hudba Michala
Rusnáka. Výborná zábava potom pokračovala dlho do noci. Pri lúčení sa
zástupcovia obidvoch strán zhodli na tom, že takéto podujatia budú mať
pokračovanie aj v budúcnosti.

ľl

Predstavujeme naše osobnosti
Väčšine našich spoluobčanov priezvisko Melioris veľa nehovorí. Z údajov
zapísaných v turianskej matrike sa dozvedáme, že na prelome 19. a 20.
storočia sa do obce prisťahovali manželia Meliorisovci, ktorých rodina sa
čoskoro rozrástla o troch synov: Jozefa, Eduarda a Ladislava. A práve

Keď sa výstup priblíži
Blíži sa 40 rokov od prvého výstupu mladých ľudí na V.F. Kriváň. Pri tomto
výročí si mnohí občania dávajú otázku, aká je vlastne nadmorská výška
nášho Kriváňa. V dávnejších mapách bolo napísané, že to bolo 1 711 m
a dnes je známym fakt, že je to 1 709 m. Tu sa natíska otázka, kde sa
podeli jeho 2 metre v našich mapách? A odpoveď je tu. Na Veľký Fatranský
Kriváň som vystúpila trikrát aj ja a tak možno kvôli tomu náš Kriváň klesol
o tie chýbajúce 2 metre. Nuž, milí Turanci, beriem to na seba, prepáčte mi
to... A po tomto priznaní by som sa
chcela zamyslieť nad prvými rokmi
výstupu. Výstupové dni boli pre občanov Turian sviatkom, na ktorý sa veľmi
tešili. Študenti prichádzali domov zo
škôl, z internátov...
Chlapci, ktorí boli na vojenčine si
brali dovolenku, len aby sa mohli zúčastniť výstupu na Kriváň. Odznak,
ktorý bol odmenou za výstup , sme
s hrdosťou nosili aj týždeň po výstupe.
Prajem účastníkom a organizátorom
40. ročníka ľahké nohy, pekné počasie
a do ďalšej štyridsiatky veľa úspechov.
A. Múkerová

posledný z nich bol otcom
Ladislava Meliorisa- významnej osobnosti slovenskej
vedy, ktorá si zaslúži našu
úctu a pozornosť.
Ladislav Melioris sa narodil
20. augusta 1934 v Trnave.
Detstvo trávil striedavo
v Trnave a v otcovej rodnej obci. Po smrti otca sa
na krátky čas aj s matkou
vrátil do Turian, kde bývali
u strýka Eduarda na terajšej
Družstevnej ulici.
Ladislav Melioris celý
svoj život zasvätil vede.
Po absolvovaní Štátneho
gymnázia v rodnej Trnave
študoval na Fakulte geologicko- geografických vied Univerzity Komenského
v Bratislave. Svoje vedomosti vo vednom odbore „ inžinierska geológia“ si
prehlboval aj štúdiom v zahraničí a tak v roku 1972 bol menovaný docentom na Prírodovedeckej fakulte UK. Už o niekoľko rokov- v roku 1981 bol
menovaný univerzitným profesorom vo vednom odbore hydrogeológia ako
prvý profesor v tomto odbore na Slovensku. Svoje výnimočné schopnosti
zúročil aj ako manažér nášho vysokého školstva, keď sa v roku 1980 stal
dekanom Prírodovedeckej fakulty UK a o dva roky neskôr prorektorom
Univerzity Komenského. Od 1. septembra 1985 až do 15. januára 1990 stál
na čele tejto našej najvýznamnejšej univerzity ako jej rektor.
Ladislav Melioris bol však predovšetkým popredným predstaviteľom
slovenskej vedy so zameraním na hydrogeológiu. Rozhodujúcou oblasťou
jeho vedeckého záujmu boli minerálne a termálne vody. Výsledky jeho vedeckého bádania odzrkadľuje bohatá publikačná činnosť, keď bol autorom
alebo spoluautorom 150 vedeckých a odborných prác, stoviek recenzií,
posudkov a návrhov.
Svoj plodný život dokonal v Bratislave dňa 6. októbra 2007. Česť jeho
pamiatke.
Ľ.Liskaj

Otvorená škola 2012
Spojená škola v Turanoch
„ZOBER LOPTU NIE DROGU“
Spojená škola v Turanoch v akcii „Otvorená škola“ dopoludnia 5.5.
2012 prilákala nádejných nových žiakov spolu s rodičmi v prezentácii
pestrej ponuky možnosti štúdia: 4 -ročných študijných odborov s maturitou:
operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, agropodnikanie - kynológia,
pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch, agropodnikanie
- chov koní a jazdectvo, do trojročných končiacich výučným listom:
stolár, dvojročného odboru končiaceho výučným listom: spracúvanie
dreva, dvojročné nadstavbové štúdium končiacim maturitou: drevárska
a nábytkárska výroba. Všetkých prítomných v letnej učebni privítal riaditeľ

školy Mgr. Miroslav Klučiarovský spolu s vedením školy. Celý areál školy
ožil. Prišli pozvaní hostia, tunajší žiaci, pedagogický zbor, Turanci, široká
verejnosť, ba aj celé rodinky . Športovalo sa v mene hesla „Zober loptu
a nie drogu“. Hral sa nohejbal, futbal, tenis, beachvolejbal, tí najmenší
šantili v zábavných hrách v telocvični, ktoré spolu organizovali členovia
komisie pre školstvo, šport, kultúru a informovanosť pri obecnom zastupiteľstve. Drevári ukázali svoju zručnosť v predajnej výstavke výrobkov
a súčasne prezentovali modely drevárskych obrábacích strojčekov
z projektu Škola 21.storočia. Sprievodné akcie boli: Služobné využitie
psa a Ukážky jazdenia: parkúr, voltíž, western endurance, drezúra,
záprah. Bolo možné sa občerstviť v záhradnej reštaurácii. V moderných
multimediálnych učebniach sa prezentovalo ako sa učí s podporou IKT
s interaktívnou tabuľou. Hosťom boli prezentované pri prehliadke školy
aj mnohé projekty do ktorých je škola zapojená: Škola 21.storočia, MVP
na SŠ, Zelená škola, U4energy, Recyklohry a iné...Pestrý program, príjemné prostredie, krásny slnečný deň, pohostinnosť domácich, dozaista
vo všetkých zanechal v prítomných príjemné pocity zrelaxovania.
Mgr. Jarmila Roháčeková

Je to v tvojich rukách urobiť zmenu !
Kampaň U4energy 2011- 2012 je iniciatíva určená pre ZŠ aj SŠ financovaná z prostriedkov programu Inteligentná energia Európa. Spojená

škola Turany sa zapojila do tohto projektu. Vo výchovno-vyučovacom
procese využívame skvelú stránku www.u4energy.eu s jej vynikajúcim
edukačným materiálom. Má podporiť debatu, diskusiu, inšpiráciu ako
si chrániť životné prostredie. Po zapojení sa turianskej vidieckej školy
sa medzi účastnícke európske školy, škola dostala edukačný balíček
s propagačným materiálom. Pustili sme sa do kampane na šírenie
informovanosti s využívaniu energie hlavne v škole a cez web školy
sme sa snažili osloviť jej verných návštevníkov. Iste to nie je len klišé
a naša planéta si zaslúži aby si udržala punc bezpečnosti a trvalej
obývateľnosti. A pre túto myšlienku musí každý jednotlivec niečo
urobiť a kompetentní prinášať rozumné rozhodnutia v zákonoch kam
smerovať s ohľadom na využitia všeobecného pokroku skvalitnenia

ľudského života. Treba sa správať environmentálne doma aj v škole. Je
kardinálnou úlohou ŠETRIŤ, ale pružne prijímať aj moderné technológie
a realizovať ich vo všetkých oblastiach ľudského bytia. A to sú: 1.vykurovanie 2. elektrina a jej spotreba 3. doprava 4. voda 5.zdroje
odpadu uvedomelá separácia a recyklácia odpadu. Naša Zelená škola
si pripomenula Deň Zeme zapojením sa do Dňa Zelených škôl /20. 4./,
množstvom praktických aktivít pre zlepšenie životného prostredia vo
svojom okolí. Študenti so svojimi pedagógmi a zamestnancami školy
spriechodnili Náučný chodník po zime, doplnili ho novými tabuľkami,
sprístupnili a doplnili letnú učebňu, vyčistili okolie, vysadili stromčeky
a kvetiny v areáli školy. Práce na oprave a údržbe náučného chodníka pokračujú , aby sme na ňom mohli privítať prvých návštevníkov.
Opäť sme pripomenuli kampaň za zber starých elektrospotrebičov
do zberných kontajnerov v rámci projektu www.recyklohry.sk aj zber
starých bateriek www.malebaterky.sk taktiež pernamentnú uvedomelú
separáciu aj ostatného odpadu. Akcia školy pre verejnosť Otvorená
škola 5.5.2012 s pestrým osvetovo - kultúrno – športovým programom
sprístupňuje širokej verejnosti smerovanie tejto inštitúcie pre odborné
vzdelávanie stredoškolskej mládeže.
Mgr. Jarmila Roháčeková

Z pripravovaných podujatí
23. 6. 2012
7. 7. 2012
14. 7. 2012
22. 7. 2012

40. ročník Výstupu na V.F. Kriváň
Letné branné hry SZZP
Nolčovská kosa
IV. ročník Behu na Chatu
pod Chlebom
28. 7. 2012 Rybárska zábava na Tibíne
28. 8. 2012 Obecné oslavy 68. výročia SNP
Memoriál J. Pavlu
16.9. 2012 XII. ročník Dňa obce – oslavy úrody,
chovateľstva a remesiel
Regionálne stretnutie rádioamatérov

Predstavujeme FS KRIVÁŇ
V septembri to budú
už dva roky, čo znovu
v podvedomí verejnosti
ožil FS Kriváň. Bolo to
pri príležitosti X. ročníka
Dňa obce, keď si pripravili
spoločne svoje vystúpenie, venované pamiatke
Martina Struhárňanského
a Júliusa Buricu. Vystúpili
vtedy s ĽH dnes už zosnulého D. Tumu a ĽH
Hanuliakovci. O prinavrátenie FS na scénu sa
v nemalej miere postarala
jeho niekdajšia i terajšia
členka A. Rusnáková
rod. Struhárňanská, ktorá zhromaždila okolo seba
svoje bývalé kolegyne
– folkloristky, ktoré dovtedy už niekoľko rokov nemali na sebe kroj
a neskúsili si ako je to zatancovať, či zaspievať si. Od tých čias sa
pravidelne stretávajú na nácvikoch dvakrát týždenne, cvičia nové choreografie, spolupracujú s ĽH M. Rusnáka, Hanuliakovcami. A čo je
veľmi dôležité, prilákali medzi seba nové tváre, mladšie i staršie, bývalé
i nové folkloristky. Fungujú zatiaľ ako ženský FS, no veria, že oblomia
tanečné schopnosti aj niekdajších chlapcov- folkloristov. Choreografie
tancov a spevov sa za dva roky výrazne rozšírili, pribudli nové kroje,
ktoré si dali ušiť, zadovážili si nové čižmy. Poďakovanie patrí aj obci,
že na ich činnosť a zabezpečenie už po dva razy prispela v rámci
možností obecného rozpočtu. Spievať a tancovať členky FS Kriváň sme

Ako sa Janko Hraško do Turian
dostal...
Krst detského spravodaja v MŠ
Obchodná
„Kde bolo, tam bolo, kdesi v údolí štebotavého Turca na úpätí ozrutných vrchov sa narodil Janko Hraško. Krásu Turca závideli Turčanom ľudia z nekonečných rovín juhu, z tajomného severu i z krajín vychádzajúceho a zapadajúceho
slnka. Narodil sa v rodine chudobného drevorubača a jeho mestskej ženy.“
A tu sa začína príbeh Janka Hraška... a o pár desiatok rokov aj náš príbeh,
ktorý je spätý s postavičkou Janka Hraška a milovníkom literatúry Jankom
Cígerom z Mädokýša. S Jankom nás spájajú spoločné zážitky, či už na pôde
SZŠ Bell Amos v Martine, kde sme sa v múzeu Janka Hraška zoznámili, ale
najčastejšie u nás v materskej škole alebo u neho v antikvariáte. Zažili sme
spoločne množstvo krásnych literárnych akcií, až sme prišli na myšlienku
vydať detský spravodaj na túto tému. Spravodaj bol vydaný k sviatku všetkých
detí - k MDD. A tak sa dopoludnie tohto výnimočného dňa nieslo v znamení
športových hier a súťaží a popoludnie patrilo krstu spravodaja. Na túto udalosť
si materská škola pozvala nielen deti z materskej školy, ale aj jej absolventov,
rodičov, priateľov a členov školskej rady. Hlavným hosťom bol Janko Cíger,
ktorému pripadla najdôležitejšia úloha a to krst spravodaja.

mali možnosť vidieť v Turanoch, na niekoľkých obecných podujatiach,
na Turčianskych slávnostiach folklóru, Kvete Podhradia, Nolčovskej kose,
vystúpili aj v Terchovej. Teraz sa chystajú po prvýkrát do Poľska, kde
v júli vystúpia na prehliadke FS. Zachovávanie tradícií, prezentujú na
na svadbách, kde boli už niekoľkokrát pozvaní spolu s ĽH. V Turanoch
ich uvidíme najbližšie na 40. ročníku Výstupu na V. F. Kriváň, keď
vystúpia popoludní 23. 6. 2012 na RZ Trusalová a potom na známom
pódiu na námestí Turian, z príležitosti Dňa obce 16. septembra 2012.
Nech sa im v peknej myšlienke, oživiť tradície folklóru v obci i naďalej
darí.
IJ

Ešte predtým deti s pani učiteľkami pobavili prítomných hostí dramatizáciou
príbehu o narodení Janka Hraška, predstavili sa divadielkom, básničkami
a pesničkami.
Vyvrcholením programu bol samotný krst. Krstný otec pokrstil spravodaj
ako inak, než hráškom. Vyzdvihol krásnu myšlienku hraškológie a poďakoval
sa materskej škole za jej ďalšie šírenie svetom.
AB

Postrehy občanov
V jednej piesni sa spieva „Cintorín, cintorín, záhradka zelená...“ Záhradka pekná, zelená, kde by sme sa mali už konečne
správať tak, ako sa na ľudí patrí. Veď na cintoríne odpočívajú
naši predkovia, ktorí si zaslúžia našu úctu. O nosení domového
odpadu do kontajnerov na cintoríne nie raz už bolo aj v našich
novinách napísané. Je ale dôstojné odnášať sem uhynuté domáce
zvieratá? Veď zápach s nich sa šíri doširoka po celom cintoríne.
Avšak teraz sa veľmi často stáva, že z hrobov miznú rôzne druhy
svietidiel, vázy, kytice... Za našich detských čias sa hovorilo, že
z cintorína sa nemá nič vziať domov. Neviem, kde sa tratia tieto
predmety z hrobov a dokedy sa budeme len čudovať a mlčky
to znášať...?!
AM

MŠ Krížna
Predškoláci súťažili
Peknou tradíciou v našej Materskej škole v Turanoch na Ul. Krížnej sa
stalo organizovanie Majstrovstiev okresu detí predškolského veku v atletickom
trojboji. Už po sedemnásty krát zvádzali svoje súboje so sekundami, metrami
a centimetrami malí škôlkári. V príjemnej športovej atmosfére súťažilo 102
detí zo 17 materských škôl okresu Martin.
A ako súťaž prebiehala? Súťažili v troch disciplínach – skok do diaľky
z miesta, hod tenisovou loptičkou a beh na 30 metrov. Podujatie malo zdarný
priebeh, po celý čas sa na deti usmievalo slniečko a záver umocňovali zdravo
unavené a spokojné tváre detí.
Veríme, že nielen deti pocítili spokojnosť a radosť zo športového súťaženia,
ale aj ostatní, ktorí pomáhali pri organizácii. Poďakovanie patrí aj všetkým pani
učiteľkám z prihlásených materských škôl, ktoré každoročne venujú pozornosť
športovej príprave predškolákov.
Na víťazov čakali medaily, diplomy, poháre a na všetky súťažiace deti
vecné ceny.
Výsledky XVII. ročníka majstrovstiev okresu v atletickom
trojboji detí predškolského veku, konaného 30. mája 2012:

DIEVČATÁ
1. Zuzana Zelísková
2. Zuzana Žiaková
3. Karolína Belianová

CHLAPCI
1. Ondrej Facuna
2. Kevin Švehla
3. Michal Pekelský

ZŠ s MŠ Gorkého, Martin
MŠ Turany, Krížna
MŠ Košťany

ZŠ s MŠ Gorkého, Martin
ZŠ s MŠ Hurbanova, Martin
ZŠ s MŠ Bernoláka, Martin

DRUŽSTVÁ DIEVČAT
1. MŠ Turany, Krížna
2. MŠ Košťany
3. MŠ Nábrežná, Vrútky
MATERSKÉ ŠKOLY
1. MŠ Turany, Obchodná
2. ZŠ s MŠ Gorkého, Martin
3. ZŠ s MŠ Hurbanova, Martin

DRUŽSTVÁ CHLAPCOV
1. ZŠ s MŠ Hurbanova, Martin
2. MŠ Turany, Obchodná
3. MŠ Sučany

Naďa Beňová, MŠ Turany, Krížna

Indiánsky deň
Všimnite si, že príroda, rastliny a kvety rastú v tichu. Všimnite si, ako sa
nebo, slnko a mesiac nečujne pohybujú. Aj my potrebujeme byť ticho, aby
sme si to vychutnali.
Tešiť sa a vnímať prírodu je pre deti už v rannom veku veľký dar. Preto
naša materská škola plní v školskom vzdelávacom programe špecifický cieľ:
„zamerať pozornosť na uplatňovanie a rešpektovanie návykov kultúrneho
správania a spoločenských pravidiel v lese“, v rámci ktorého uskutočňujeme rôzne aktivity. Jednou z nich sú aj vychádzky do prírody. Plníme ich
sezónne štyrikrát do roka.

Za krásneho slnečného počasia sa malí
indiáni vyviezli autobusom na Trusalovú
a hľadali svojich priateľov po vyznačenej
trase. Motiváciou hry
na indiánov deti spoznávali rozmanitosť
živej prírody, pozorovali stromy, rastliny,
hmyz a rozprávali sa
o ich živote. Rôznymi
ekologickými hrami na lúke a pri potôčiku sme viedli deti k láske a ochrane
prírody. Naši „indiáni“ sa spokojní a šťastní vrátili do materskej školy, kde
ich čakal chutný obed. Tento úžasný deň nie je len v našich spomienkach,
ale aj na stránke Materskej školy – Ul. Krížna.
Jaroslava Hlavatá

Čo hovorí matrika
Narodenie
Martina Rantová
Ema Skuhrová
Nina Berešíková
Barbora Pronajová
Sabina Rumišová
Jonatán Kurhajec

Uzatvorenie manželstva

prihovoril aj starosta obce Ing. Miroslav Blahušiak a spolu s pestrou kyticou
programu pre prítomných , ktorá bola uvitá z láskou a vďakou, sa snažili
takýmto spôsobom poďakovať všetkým mamám, tým, ktorým bola májová
slávnosť určená.
IJ

Stanislav Janota Veronika Kubáňová
Michal Perniš
Viera Maťková
Martin Fiľarský Jana Janotová

Úmrtie
Elena Murčeková

1.4. 2012

89 rokov

Anna Didíková

16.4. 2012

71 rokov

Ľubomír Pavelica

24.4. 2012

59 rokov

Paulína Tomášková

26.4. 2012

83 rokov

Vladimír Hlavatý

1.5. 2012

81 rokov

Anna Havaldová

14.5. 2012

97 rokov
/najstaršia občianka obce/

Mária Danišková

7.6. 2012

84 rokov

Deň matiek pre všetky najdrahšie
srdcia

Uvítanie najmenších
V obradnej miestnosti obecného úradu dvakrát do roka vítame
novonarodené deti – najmenších
spoluobčanov našej obce. V predposledný májový deň sme sa stretli
s rodičmi detí narodených v posledných mesiacoch minulého a prvých
mesiacoch tohto roku, aby sme ich
zapísali do pamätnej knihy obce.
Prítomným sa prihovoril starosta
obce Ing. Miroslav Blahušiak, malí

Obecná slávnosť Dňa matiek sa uskutočnila v kinosále v Turanoch v nedeľu 13. mája 2012 a organizovala ju Obec Turany v spolupráci s miestnym
Kresťansko-demokratickým klubom.

Vystúpenia detí materských škôl, základnej školy, mládeže a detí z oboch
cirkevných zborov boli obohatené o vystúpenie ĽH
Podbieľanček z Podbieľa.
Piesne, básne, tanec, folklór
v podaní detského folklórneho súboru Turianček pohladili srdcia prítomných mám
a starých mám. Všetkým sa

škôlkari z MŠ Krížna vystúpili so svojim krátkym
programom a do pamätnej knihy pribudli mená
malých obyvateľov Turian.
Vítali sme Tamarku,
K r istínku, Luká š ka,
Romanku, Zinku, Andrejka, Damianka, Lillian a priali sme im a ich
rodičom šťastný život, veľa radosti a mnoho krásnych chvíľ.
IJ

Deň detí a ich JUNIÁLES
V sobotu 9. júna 2012 ožilo Kultúrne centrum a jeho okolie detským
smiechom, radosťou a zábavami. Každoročne Obec Turany a členky výboru
ZO ÚŽS pripravujú pre deti deň detskej radosti , ktorý dostal pomenovanie
JUNIÁLES. V tomto roku sa usporiadatelia rozhodli pripraviť detskú zábavnú
sobotu v priestoroch určených na usporiadanie obecných kultúrnych akcií,
v Kultúrnom centre, ktorého priestor aj okolie sú vhodné pre tento druh
zábav. Deti prišli v sprievode rodičov aj starých rodičov pozrieť si predstavenie Ako išlo vajce na vandrovku, mali možnosť zasúťažiť si, zatancovať,
prijali ponúknutú ukážku práce kynológov s ukážkami výcviku psov, hasiči
sa predviedli svojou činnosťou a deti potešili záľahou peny. Vo vnútorných

i vonkajších priestoroch si deti mohli zašantiť na nafukovacích atrakciách,
trampolíne, mnohé sa na chvíľu zmenili, keď využili možnosť maľovania
na svoje detské tváre. Veselá diskotéka presvedčila deti zatancovať si a tak
celé popoludnie, osladené sladkými dobrotami, bolo príjemné, hoci v jeho
závere padlo aj niekoľko kvapiek dažďa.

IJ

XII. ročník Dňa obce – oslavy úrody, chovateľstva
a remesiel 16. september 2012
Už po dvanásty krát sa tretia septembrová nedeľa stane príležitosťou pre usporiadanie najväčšieho
obecného podujatia – Dňa obce – oslavy úrody, chovateľstva a remesiel. Je to tradičný
deň pre našich obyvateľov, organizovaný obcou, spoločenskými organizáciami a záujmovými
združeniami, spojený s rôznymi sprievodnými podujatiami a súťažami. Opäť nebude chýbať
hodnotný kultúrny program, v ktorom sa predstavia domáci účinkujúci i pozvaní hostia. Priestor
dostanú rôzne atrakcie, zábava pre dospelých a deti. Tradične budeme variť najlepší guľáš,
vyhodnotíme najťažšiu tekvicu, najťažšieho moriaka, deti zhotovia najkrajšieho šarkana,
pripravené budú príležitostné výstavy. Aj na tomto ročníku budú ocenené najkrajšie domy
a záhrady obce už na IX. ročníku súťaže Môj dom-môj domov, moja záhradka. Do súťaží

P eletizaèné kotly
K otly na tuhé palivo
Interiérové peletové
pec e

sa môžu zapojiť obyvatelia, organizácie, deti a mládež.
Na Dni obce by nemali chýbať zruční remeselníci, ľudoví
umelci a predajcovia, ktorí sa môžu prezentovať svojimi
výrobkami. Dovidenia 16. septembra 2012.
IJ

Turianski rybári
Vás pozývajú
na letnú

RybáRsku
zábavu
na Tibíne
v sobotu 28. 7. 2012
Do tanca hrá

Tanečná skupina alex
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ZÁRUKA 6 ROKOV

Nás tenné kotly
E lektrokotly
Zás obníky T ÚV

S olárna tec hnika
A kumulaèné nádrže
R adiatory
P rís luš ens tvo a
Náhradné diely

Prechádzka náučným chodníkom
Pripravená prechádzka náučným chodníkom v sobotu 19.mája 2012 bola
sprevádzaná záujmom členiek ZO ÚŽS v Turanoch, ich rodinných príslušníkov, detí a vnúčat ale aj ostatnej verejnosti. Náučný chodník je verejnosti
sprístupnený od roku 2006
a je navštevovaný domácimi
i cezpoľnými a tiež žiakmi
okolitých škôl. Počasie
bolo v tento deň veľmi príjemné, nenáročná turistická
prechádzka v turianskom
chotári, cez Černík, Kánovo
a Tibín bola pre mnohých
absolvovaná po prvý krát.
Ukončená bola už tradične na rybníku, kde čakal
na turistov čerstvo navarený guľáš. Všetci zúčastnení

sa pri spoločných
piesňach s hrou
na harmonike cítili
spokojne a príjemne.
Organizátorky tohto
podujatia z najväčšej
ženskej organizá-

cie v okrese mali
dôvod na radosť,
že po troch rokoch
sa prechádzka náučným chodníkom
v Turanoch vďaka
priazni počasia mohla
uskutočniť.
IJ

Cesta rozprávkovým lesom pod Kriváňom
V horách Západných
Tatier na Podbanskom,
v hoteli Permon žijú
škriatkovia Permoníci.
Ochraňujú kráľovstvo
a dávajú mu čarovnú
moc. Ale stalo sa niečo
nečakané. Permoníkov
zakliali čarodejnice
a kráľovská rodina
zosmutnela. Márne sa
pokúšali ich vyslobodiť
muškatieri, obri či piráti, nikomu sa to nepodarilo. Bolo treba nájsť odklínadlo, ktorým by zakliatych Permoníkov
oslobodili. Na pomoc prišli aj deti ubytovaných hotelových hostí, deti
z okolia a tiež deti z MŠ Obchodná z našej obce. Celé kráľovstvo
čakalo na ich pomoc. Na terase hotela ich privítala kráľovská rodina
a rytier ich oboznámil, akým spôsobom môžu Permoníkov vyslobodiť.
Museli prejsť rozprávkovým lesom a na každom stanovisku splniť
úlohu, za ktorú získali jedno čarovné slovíčko. Keď úspešne zdolali

všetky úlohy, z jednotlivých slov im vznikla veta – odklínadlo, ktorým oslobodili zakliatych Permoníkov.
Tak sa deti vybrali plniť úlohy do lesa, ktorý strážili
zbrojnoši. Pred vstupom mohli pozorovať na detskom
ihrisku sokoliarov a ich dravce. Drábi vypísali deťom
formuláre a čarodejníci ich pozývali do čarodejného lesa,
kde na deti čakali rozprávkové postavy. Zvieratká deťom

„Permoníci zlatí, nech sa vaše šťastie vráti.“ Potom sa deti s rodičmi
pobrali na terasu hotela, kde pokračoval program so psovodmi, pyrotechnikmi
a záchranármi, ktorí zachraňovali paraglajdistu zakliesneného v korune
stromu. V závere tí najsmelší si vyskúšali zlaňovanie z terasy hotela.
Deti zvládli úlohy, za čo boli odmenené a domov odchádzali plné dojmov
a zážitkov.

namaľovali tvár a horár – strážca prírody, usmernil deti v ďalšej v ceste.
Tam ich už čakala Snehulienka s trpaslíkmi. Deti presúvali na lane priviazané jabĺčko, aby zachránili Snehulienku pred uspaním, prechádzali cez
lavičku a po kvietkoch. Na stanovisku pri Červenej čiapočke sa predierali
cez natiahnutú gumu a strachové vrecia. U pirátov dostali za úlohu vyliezť
po rebríku a vyvesiť pirátsku vlajku. Potom zamierili k Popoluške, ktorej
pomáhali triediť šošovicu, fazuľu a kukuricu. Pážatám pri ohnisku hádzali
šušky do kruhu. Vedľa na lúke mali deti možnosť povoziť sa na koňoch. Šerm
s balónovými mečmi si vyskúšali s muškatiermi. Prekotúľali guľu k obrovi,
s ktorým sa pretláčali rukou. Pred mostíkom cez rieku Belá im zahrali doboví
hudobníci a za mostíkom princ s princeznou pomohli deťom s odkliatím
Permoníkov. Tie však museli mať splnené všetky úlohy z rozprávkového
lesa a nazbierané slová, z ktorých im vznikla veta

A. Buricová

Budúci prváci ZŠ Turany
MŠ Krížna

Horný rad zľava
Rastík Urban, Marko Baráni, Adrianko Vrábel, Matúško Kráľ, Jakubko Nemec, Patrik Čierny, Benjamínko Hulec, Adamko Romančík, Patrik Kolok, Matúško
Dubovec, Ondrejko Kovaľ, Samko Lamoš
Dolný rad zľava
Nikolka Jančovičová, Dianka Hlavatá, Zuzanka Žiaková, Rebeka Haľamová, Bianca Janotová, Lenka Majková, Lucka Čavajdová, Lucka Pavlová, Bibka
Cígerová, Natálka Majtáňová, Adrianka Pavelicová

MŠ Obchodná

Horný rad zľava: Aďko Kiša, Emka Berešíková, Timko Pečit, Danielka Adamčíková, Samko Šamaj, Vanesska Hudecová, Samko Peč
Stredný rad zľava: Barborka Slezáková, Matúško Matejíčka, Sofinka Dvorštiaková, Roďko Šinglár, Esterka Dlugošová, Martinko Volna, Zojka Kubíková
Dolný rad zľava: Jakubko Škola, Natálka Bečáková, p. uč. Jarka Lučanská, Renátka Najšlová

Krásne letné prázdniny prajú absolventi 9.A a 9. B triedy ZŠ v Turanoch
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