XXXIX. ročník Výstupu na Veľký Fatranský Kriváň
Je sobota 25. júna 2011 7 hod. ráno. Autobus s turistami
odchádza zo železničnej stanice Turany a prichádza na Trusalovú, kde padá drobný dážď. Cesta po žltej značke, trase výstupu, všetkých privádza na 1. občerstvovaciu stanicu
nad Chatu Romanu. Pripravený je teplý čaj pre všetkých,
ktorí napredujú po známej ceste na skratky, hore malým
a veľkým Generálom až na lyžiarsku chatu pod Chlebom.
Počasie nie je opäť najlepšie, hore Generálom prechádzame
v hmle, daždi, ktorý miestami ustáva. Na chate LK Nádej
horúci čaj a horalka zaženú malú únavu. Po krátkej pauze,
niektorí aj po prezlečení z mokrých tričiek napredujú cestou
cez Snilovské sedlo na vrchol 1 709 m vysokého Kriváňa.
Mnohí tu poznajú naspamäť každý meter stúpania, každú
zákrutu, každý týčiaci sa bod. Len cesta je zakaždým iná.
Tá tohtoročná bola pre turistov okorenená hustou hmlou,
nepríjemným vetrom a na vrchole dažďom a chvíľami i pichľavými snehovými ihličkami. Omŕzali ruky, dobre padlo niečo na zahriatie. Spomenuli sme si na tých, ktorí stáli pri
zrode a tiež mnohých ročníkoch výstupov na V. F. Kriváň
a postupne poodchádzali spomedzi organizátorov navždy:

Jozef Frkáň, Milan Vrabec, Jaroslav Litvaj, Jaroslav Cíger, Jozef
Filgas. Aj im patrili tradičné piesne na vrchole Kriváňa. Len
kvôli zlému počasiu nezneli rozľahlo do dolín navôkol. Zápis
do pamätnej knihy, výstupový odznak na pamiatku , nejaká
fotografia a cesta späť. Keď sme prišli do sedla, vyšlo slnko,
odhalilo Kriváň, videli sme do údolia a mali sme trochu lepší
pocit. Cesta dolu bola už slnečná, turisti schádzali na vyhodnotenie podujatia a vyžrebovanie účastníckej tomboly na RZ
Trusalová. Vítala ich country skupina 2+2 z Martina, čakalo
ich teplé občerstvenie, guľáš, opekané špeciality.
XXXIX. ročník Výstupu na Veľký Fatranský Kriváň zaznamenal:
221 zapísaných účastníkov vo výstupovej kronike. Mnohí vystúpili, lenže do kroniky sa nezapísali.
Najstarším účastníkom bol 71 ročný Herman Herich
z KST Jasná Liptovský Mikuláš.
Najmladšími účastníčkami boli 2 ročná Veronika Brxová ,
3 ročná Zojka Kleinová a 5 ročná Nikolka Brxová z Turian.
Najvzdialenejším účastníkom bol 25 ročný Silvio Tiago
da Silva Almeida z Porta , Portugalsko.
Výhry v účastníckej tombole odovzdal vyžrebovaným turistom dlhoročný organizátor výstupov, dnes zástupca starostu obce JUDr. Ľ. Liskaj.
Poďakovanie patrí všetkým sponzorom a hlavne všetkým
organizátorom podujatia, ktoré zaznamená na budúci rok
svoj XXXX. ročník a uskutoční sa 23. júna 2012.
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Z rokovaní obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo sa zišlo na svojom riadnom zasadnutí
dňa 8. júna 2011. Poslanci okrem iného prerokovali a schválili
záverečný účet obce Turany a celoročné hospodárenie za rok
2010, ako aj záverečný účet Prevádzkarne obce za uvedené
obdobie. Prijali všeobecne záväzné nariadenie obce o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb
a s účinnosťou od 1. septembra 2011 schválili Dodatok č. 1
k VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl
a školských zariadení, ktorým sa upravujú poplatky za stravu
v školskej jedálni a jedálňach materských škôl. Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo aj inventarizáciu obecného majetku
a vyradenie majetku obce na základe návrhu likvidačnej komisie.
Úplné znenia prijatých uznesení si môžete nájsť na internetovej stránke obce.
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Najstaršia pohľadnica

Zábery z týchto podujatí, ako aj z ďalších akcií usporiadaných miestnym odborom, nájdu naši čitatelia aj na turianskej webovej stránke.
lj

Zverejnenie zoznamu neplatičov
Zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších
predpisov umožňuje správcom daní /medziiným aj obciam/ za zákonom
stanovených podmienok zverejniť zoznam neplatičov v rozsahu:
meno a priezvisko, adresa, druh a výška daňového nedoplatku.
K takémuto kroku pristupujú aj niektoré okolité samosprávy/ Turčianske
Kľačany, Martin/. Keďže vývoj pohľadávok obce nie je priaznivý a výzvy
doručované neplatičom zostávajú zväčša bez povšimnutia, bude aj
naša obec zverejňovať takéto zoznamy na svojej internetovej stránke,
na úradnej tabuli, v Hlase Turian a v obecnom rozhlase. Chceme preto
apelovať na všetkých daňových dlžníkov, aby si v lehote do 15. júla
2011 splnili všetky svoje daňové povinnosti voči obci.
Pokiaľ túto poslednú možnosť nevyužijú, pristúpi aj obec okrem
súdneho a exekučného vymáhania nedoplatkov k zverejneniu zoznamov neplatičov.
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Turčianske slávnosti folklóru vo
farbách Turian

Táto najstaršia známa pohľadnica obce pochádza z roku 1905.
Na hornom obrázku zľava je niekdajšia židovská synagóga, ktorá
bola asanovaná v osemdesiatych rokoch minulého storočia.
Horný obrázok vpravo zobrazuje budovu hostinca Hermana
Pollaka, ktorá ešte pred rokmi slúžila ako obchod s potravinami
a zdravotné stredisko. Budova prešla viacerými stavebnými
úpravami a dnes je v nej umiestnená drogéria. Dolný obrázok
vľavo približuje starý evanjelický kostol, ktorý bol asanovaný
v súvislosti s výstavbou terajšieho kostola v štyridsiatych rokoch minulého storočia. Vedľa neho je taktiež zaniknutý objekt
evanjelickej školy a neskôr viacerých obchodov. Dolný pravý
obrázok zachytáva katolícky kostol v jeho podobe zo začiatku
20. storočia.
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Po minuloročnej premiére FS Kriváň na Turčianskej cvendžali prišlo
pozvanie účinkovať na tohtoročných Turčianskych slávnostiach folklóru
11. - 12. júna 2011. Tanečníčky a speváčky z Turian, Martina a Krpelian
– dnes aktívne folkloristky sa predviedli v nových krojoch ušitých pre
novovzniknutú choreografiu spevu a tanca z východného Slovenska
– karičiek. Ich vystúpenie sa stretlo s pozitívnou odozvou verejnosti ,
ktorá im určite dopomôže k novým
vystúpeniam a ďalším úspechom.
Najnovšie budú účinkovať na Kvete
Podhradia a Nolčovskej kose v závere prvej júlovej dekády, v Turanoch
sa predstavia na Dni obce.
Medzi účinkujúcimi na TSF boli aj
ďalší Turanci – sólisti inštrumentalisti
Martin Brxa a Jaroslav Sloboda.
Všetkým ďakujeme za zviditeľnenie obce aj mimo jej regiónu.

Z činnosti Matice slovenskej
Výbor miestneho odboru Matice slovenskej zorganizoval pre členov turianskej Matice dva autobusové zájazdy. Prvým z nich bol autobusový zájazd na Liptov, ktorý sa uskutočnil v apríli a o ktorom
sme písali v minulom Hlase Turian.
Druhé z podujatí sa uskutočnilo 30. apríla 2011. Tentoraz sa matičiari vybrali po stopách jedného zo zaniknutých remesiel- drotárstva. Vo Veľkom Rovnom a Dlhom Poli obdivovali prekrásne výrobky
z drôtu, ktoré našich predkov preslávili široko ďaleko. Na spiatočnej
ceste sa zastavili v sobášnom paláci v Bytči, ktorý dal postaviť vtedajší palatín Juraj Thurzo.
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XI. ročník Dňa obce – oslavy úrody,
chovateľstva a remesiel 18. september 2011
Obec Turany v spolupráci so spoločenskými a záujmovými združeniami
v obci pripravuje už XI. ročník Dňa obce – oslavy úrody, chovateľstva
a remesiel na nedeľu 18. septembra 2011 so začiatkom o 13 hod
na námestí obce. Toto najväčšie obecné podujatie je pripravované pre
všetkých občanov Turian, nechýbajú ani návštevníci z blízkeho okolia.
Sprievodnými podujatiami budú výstavy chovateľov, pestovateľov, ukážky
práce rôznych remeselníkov, vystúpenia folklórnych súborov, domácich
účinkujúcich a hostí, šermiarov, sokoliarov, tanečná zábava na námestí
obce, rôzne súťaže a atrakcie pre deti i dospelých.

Súčasťou podujatia je súťaž Najlepší guľáš, Najťažší moriak, Najkrajší
šarkan, Najťažšia tekvica. Aj na tohtoročnom dni obce budú vyhodnotené
najkrajšie domy a záhrady obce vo VIII. ročníku súťaže Môj dom – môj
domov, moja záhradka.
IJ

MKS od septembra pripravuje

Z pripravovaných podujatí

Kurz angličtiny pre dospelých
začiatočníkov a pokročilých

24. 7. 2011

JOGA pre ženy
ZUMBA pre ženy
AEROBIC pre ženy
Informácie v MKS
043/4292 400, 043/ 4292 648

Beh na Chatu pod Chlebom

29. 8. 2011

Obecné oslavy 67. výročia SNP

18. 9. 2011

Deň obce- oslavy úrody,
chovateľstva a remesiel

51. ročník
TURČIANSKYCH HIER MLÁDEŽE
Najúspešnejšia atlétka opäť Vanesa
51. ročník THM v atletike sa uskutočnil posledný májový týždeň
v Martine. Naši športovci získali 5 zlatých, 3 strieborné a 5 bronzových
medailí. Najúspešnejšou atlétkou THM sa stala Vanesa Vrabcová,
ktorá dosiahla 100% úspešnosť, keď vo všetkých 3 disciplínach získala
zlaté medaily.
Medailisti THM:
kategória

disciplína poradie meno

trieda

mladšie žiačky

60 m
výška

VII. B
VI. B
VI. B
VII. B

diaľka
štafeta
4x60 m

1.
2.
3.
1.
1.

Vanesa Vrabcová
Miriam Mojžišová
Miriam Vrabcová
Vanesa Vrabcová
V. Vrabcová, M. Vrabcová,
M. Mojžišová, V. Siheľová

3.

S. Líška, J. Vaško,
B. Haľama, L. Bella
VII. B
VIII. A
VIII. A
IX. A

VIII. B
VIII. B

mladší žiaci

štafeta
4x60 m

staršie žiačky

60 m
800 m
výška
guľa
štafeta
4x60 m

2.
3.
1.
3.
1.

Ema Pavelicová
Stanislava Líšková
Stanislava Líšková
Karina Tarnovská
E. Pavelicová, Líšková,
B. Mojžišová, K. Fulierová

60 m
výška

3.
2.

Adrián Gallo
Eugen Majerík

starší žiaci

V mesiacoch máj a jún prebiehala súťaž družstiev MSsAZ. AC Victória
Turany reprezentovali mladšie žiačky M. Vrabcová, M. Mojžišová,
V. Siheľová, V. Vrabcová, N. Nemcová, L. Pavelková, S. Stančíková
a hosťujúce pretekárky z AK ZŤS Martin. Dievčatá sú po troch kolách
súťaže na 3. mieste za Považskou Bystricou a Dubnicou nad Váhom.
Najlepšie umiestnenia dievčat v jednotlivých kolách súťaže:
Vanesa Vrabcová
beh na 60 m
1. miesto
			
skok do výšky
1. miesto
Vanessa Siheľová
beh na 60 m
3. miesto
			
skok do výšky
3.miesto
Siheľová, M. Vrabcová, V. Vrabcová, M. Mojžišová štafeta 4x60 m
– 1. miesto
Družstvo prípravky – Viktória Mojžišová, Viktória Mušková, Klaudia
Koláriková, Viktória Čujková získalo v štafete 4x60 m – 2. miesto.
MK

20. NARODENINY

V rámci 51. ročníka THM vo volejbale malo premiérové vystúpenie aj
družstvo starších žiakov našej školy v zložení Eugen Majerík, Dominik
Križka, Matej Líška, Róbert Mlynár, Erik Protus, Michal Ruman a Lukáš
Vaňko, ktorí si vybojovali bronzové medaily.

Zlaté atlétky
V nedeľu 12. 6. 2011 sa na tartanovej
atletickej dráhe v Dubnici nad Váhom uskutočnili Majstrovstvá stredoslovenskej oblasti
v atletike jednotlivcov. Do našej športovej
výpravy sa nominovalo 5 mladších žiačok.
Z 12 štafiet behu na 4x60m „tá naša“ v zložení Vanessa Siheľová, Miriam Mojžišová,
Miriam Vrabcová a Vanesa Vrabcová získala zlaté medaily časom 34,11 s pred AC
MOST Brezno a AC Olympia Považská
Bystrica. Ďalšia zlatá medaila patrila
Vanese Vrabcovej v behu na 60m, kde si
postupne už v rozbehu, semifinále a finále
zlepšovala svoj osobný rekord, ktorý má
dnes hodnotu 8,55s.
A Vanesa pridala k svojej medailovej
žatve aj striebornú v skoku do výšky výkonom 135 cm.
Ďalší osobný rekord pribudol do zbierky aj Miriam Mojžišovej v semifinálovom
behu na 60 m výkonom 8,83 , ktorým sa
prebojovala do finále.
Všetkým dievčatám srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu .

V stredu 25. 5. 2011 sa športovci 1. stupňa ZŠ zišli na balónmi vyzdobenom futbalovom štadióne v Turanoch. Na jubilejný ročník zavítalo 118
dievčat a chlapcov zo 16 základných škôl okresu Martin V tento deň ich
tu okrem atletických disciplín čakalo aj narodeninové prekvapenie. Veď
„Malá turčianska olympiáda“ oslávila 20. narodeniny naozaj prekrásne.
Slávnostný ceremoniál otvoril pán Martin Brxa dunivým zvukom
trombity a následne ho podfarbil ohlušujúcim pleskotom pastierskeho
biča. Celým štadiónom sa rozozvučala známa melódia z filmu Poklad
na striebornom jazere a na trávnik už klusali na koňoch mladí jazdci zo
ZÚ Mladý chovateľ, ktorí priniesli „štvorbojovú olympijskú vlajku“. Keď
si šťastný tlieskaj rukami, dupaj nohami sa ozývalo pri nástupe zúčastnených ZŠ. Po slávnostnom otvorení starostom obce Ing. Miroslavom
Blahušiakom nasledoval sľub pretekárov a rozhodcov. Novinkou bola
aj úžasná rozcvička pod taktovkou piatich úspešných atlétok z AC
Victória. Deti na melódiu piesne Ak chceš zdravý byť – sa výborne
pripravili na náročné disciplíny štvorboja. Zlatým klincom programu bolo
vystúpenie červeno-bielych roztlieskavačiek zo ZŠ A. Stodolu. Potom už
atletická dráha a sektory na skok do diaľky, či hod kriketovou loptičkou
patrili iba súťažiacim dievčatám a chlapcom. A oni ukázali všetkým, že
športujú hlavne pre radosť. Bojovali čestne, v duchu fair play a mnohí
predviedli pekné a hodnotné výkony.

PORADIE JEDNOTLIVCOV
dievčatá

chlapci

1. miesto

Viktória Čujková

ZŠ Krpeľany

2. miesto

Veronika Murgašová

ZŠ Mudroňova

3. miesto

Viktória Mojžišová

ZŠ Turany

1. miesto

Adrián Jurečka

ZŠ Turany

2. miesto

Richard Greenslade

ZŠ Dolinského

3. miesto

Andrej Paulíny

ZŠ Kláštor p. Zn.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Projekt je spolupinancovaný zo zdrojov ES

PORADIE DRUŽSTIEV
chlapci
1.

Turany 1

Pohánka

Geláčak

Rakyta

2.

Mudroňova

Schmidt

Stahl

Šamo

3.

Hurbanova

Bielik

Horváth

Ursacher

Mojžišová

dievčatá
1.

Turany 1

Mušková

Blažeková

2.

A. Bernoláka Mužilová

Chukwuagu

Kvočková

3.

Mudroňova

Lilgová

Matušková

Murgašová

Veľa zdravia, šťastia a opakované poďakovania patrili na narodeninovej oslave organizátorom 20. ročníka Majstrovstiev okresu Martin
v atletickom štvorboji najmladšieho žiactva – ZŠ Turany.
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Fyzika koníčkom
Navštevoval som 9. A triedu ZŠ Turany a bol som účastníkom fyzikálnych olympiád. Fyzika je veda, ktorá má zaujala tým, že sa s ňou
stretávam každý deň, všade, kde sa pohybujem. Učiteľka fyziky každý rok ponúkne žiakom zadania príkladov z fyziky. Ja som ich riešil
v 8. aj 9. ročníku. Nie je nás veľa, čo riešime úlohy, lebo fyzika nie je
najobľúbenejším predmetom medzi tínedžermi . Mojím úspechom bolo
1. miesto v okresnom kole fyzikálnej olympiády v 8. ročníku a 2. miesto
v 9. ročníku. Postúpil som do krajského kola, kde som s tesným rozdielom
bodov za víťazom obsadil 4. miesto. Prijali ma na gymnázium, kde by
som sa chcel ďalej zapájať do podobných aktivít z fyziky.

Michal Bobek
bývalý žiak ZŠ Turany

dopytovo orientovaný projekt

Deň otvorených dverí v TURANOCH
Víkendová pohoda, príjemné slnečné počasie, pestrý program
s koníkmi :jazdenie v novej jazdiarni pri škole, vozenie sa na koči
aj ulicami obce, živá hudba skupina Mezokain, westernový guláš,
prehliadka školského areálu ,civilné spoznanie pedagógov. Tak
takáto kombinácia prilákala nádejných budúcich prvákov s rodičmi
do Spojenej školy v Turanoch 7. mája na Deň otvorených dverí.
Oficiálne privítal všetkých prítomných riaditeľ školy Mgr.Miroslav
Klučiarovský .V lúčoch sa kúpal športový areál: multifunkčné ihrisko,
plážové ihrisko tenisové kurty, letná učebňa so saunou. Vnútorný
interiér moderných multimediálnych učební škola sa mení z tradičnej školy na modernú cez projekty Škola21.storočia MVP SŠ
Škola sa uchádza o svoju priazeň nových žiakov do 3-trojročných
učebných Stolár, Lakovník, Tesár, 2-ročného Spracúvanie dreva či
4-ročných študijných odborov s maturitou v tradičných drevárskych
odboroch Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, Umelecko
remeselné spracovanie dreva, v odbore Pracovník marketingu so
zameraním na cestovný ruch, aj v novom príťažlivom odbore pre
ozdravný spôsob rozvoja vidieka: Agropodnikanie, jazdectvo a chov
koní aj nadstavbové 2-ročné štúdium. Novozriadené multimediálne
učebne z projektov sa plne využívajú na implementáciu školského
vzdelávacieho programu. Moderné vzdelávanie s podporou IKT
cez e-learningový portál si získava význam a svojich priaznivcov.
Vyučovanie sa stáva zaujímavejším. Žiaci viac využívajú informačný kanál Internet, digitálny výučbový materiál na prehĺbenie
odborných znalostí a zručnosti. Prioritou je, že škola má pripraviť
žiakov na život a nie o život. Úlohou učiteľov nie je iba žiakov
vzdelávať, ale ich aj motivovať a pestovať u nich pozitívny vzťah
ku vzdelávaniu, poznávaniu, objavovaniu. Súbežne škola zakúpila
aj množstvo didaktických prostriedkov, ktoré súvisia s hlavnými
aktivitami projektu. Tie stimulujú aktívny a bádateľský prístup žiakov. Inovácia a modernizácia školských didaktických pomôcok je
v súlade s novým školským vzdelávacím programom a súčasnými
trendmi v modernom vzdelávaní.
Mgr. Jarmila Roháčeková

Čo hovorí matrika
Narodenie
Lukáš Saksa
Kristína Hatiarová
Šimon Zachar
Patrícia Rantová
Marcel Fúčela
Matúš Morgoš
Štefan Vrška
Veronika Vengrínová
Filip Vengrín

Uzatvorenie manželstva
Tomáš Mišuta		
Michal Murček		
Bc. Martin Majerík
Tibor Kuka		

Mgr. Soňa Ulická
Ing. Ivana Petrášová
Andrea Faťolová
Barbora Schejbalová

Úmrtie
Vladimír Bonda		
Marián Takáč		
Paulína Vajzerová
Libuša Pohánková
Emília Maťková		
Emília Vašková		
Ladislav Chorvát
Daniel Kapusta		
Jozef Filgas		
Erik Hrdlička		
František Gergišák

19. 4.			
30. 4.			
30. 4			
4. 5.			
4. 5.			
8. 5.			
13. 5.			
16. 5.			
11. 6.			
19. 6.			
28. 6.			

80 ročný
51 ročný
85 ročná
57 ročná
62 ročná
73 ročná
75 ročný
83 ročný
71 ročný
19 ročný
72 ročný

Jún venovaný deťom
Prvý letný mesiac je venovaný našim najmenším.
Hneď na začiatku majú
všetky deti svoj sviatok
– MDD. Už každoročne
bývajú pozývané na kultúrno-športové podujatie
Juniáles, ktoré organizuje
ženská organizácia v obci
za podpory miestnych
sponzorov. V tomto roku
sa uskutočnil v sobotu
4.júna 2011 na štadióne.
Pripravené boli atrakcie:
koníky, nafukovací hrad,
trampolíny, detská diskotéka. Prišli aj miestni hasiči, kynológovia, šermiari,
ktorí využili svoje možnosti
na zabavenie detí. Na štadión ich prišlo takmer 300,
škoda len, že pripravené súťaže museli byť kvôli dažďu sčasti skrátené.
Keď po daždi opäť vykuklo slnko, pokračovalo popoludnie zábavnou
formou až do skorého večera.
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Atletický trojboj predškolákov
Vždy koncom mája sa koná v MŠ Turany, Krížna veľký športový
sviatok. Je ním Atletický trojboj detí predškolského veku v rámci okresu
Martin. Ani tento rok tomu nebolo inak. Konal sa už XVI. ročník a zišli
sa na ňom predškoláci zo 17 materských škôl okresu. Spolu súťažilo
102 pretekárov. Deti o víťazstvo bojovali v troch disciplínach: hod tenisovou loptičkou, skok do diaľky z miesta a beh na 30 metrov. Veľký
úspech u najmenších zožali koníky, ktoré na plochu štadióna priniesli
zástavu majstrovstiev a vzápätí vznášajúce sa holuby otvorili začiatok
športového súťaženia. Počasie nám prialo a aj výsledky boli priaznivé.

Výsledky XVI. ročníka majstrovstiev
okresu v atletickom trojboji detí
predškolského veku.
DIEVČATÁ
1. Nina Reištetterová		
2. Lucia Kotúčová		
3. Tereza Lipničanová		

MŠ Lettrichova Lienka
MŠ Košťany
MŠ Sučany

CHLAPCI
1. Ján Tkáč			
2. Branislav Fáber		
3. Patrik Ivaška			

MŠ Sučany
MŠ A. Stodolu
MŠ Dolinského

DRUŽSTVÁ
1. MŠ - SUČANY
2. MŠ - HURBANOVA MARTIN
3. MŠ - DRUŽSTEVNÁ MARTIN

za organizátorov podujatia
Libuša Nosálová z MŠ Turany

Zo života škôlkarov MŠ Krížna

Divadlo Rybárova žena v MKS
Ukážky hasičov, policajtov a kynológov

Deň ockov

Po stopách literárneho Martina
Pestovať vzťah ku kultúre, kultúrnym pamiatkam a k rodnej reči je vhodné
začať v ranom detstve a najlepšie formou zážitkového učenia. Deti potrebujú
vidieť, počuť, cítiť, ohmatať..., aby si čo najlepšie pamätali. Aj preto sme sa
vybrali za zážitkami do Martina, ktorý má bohatú kultúrnu históriu. My sme
sa vybrali po stopách rodnej reči a literatúry. Navštívili sme Komorné divadlo,
v ktorom si deti pozreli detské predstavenie Zvedavá rozprávka. Atmosféra
divadla zanechala v deťoch dovtedy nepoznané dojmy.
Návšteva Turčianskej knižnice bola ďalším prekvapením pre deti, najmä
jej rozlohou a detským oddelením, v ktorom sa pokochali množstvom kníh,
obzreli si priestor pre tvorivé dielne a na vlastné oči videli ako prebieha
čitateľský maratón.
Oddych na Matičnom námestí sme využili na občerstvenie a na vonkajšiu obhliadku I. budovy Matice slovenskej, v ktorej dnes sídli Slovenské
národné literárne múzeum. Memorandové námestie nám vďaka lipám
poskytlo osvieženie v podobe chládku počas nášho slnečného výletu. Deti
mali možnosť vidieť ev. kostol, ev. faru s reliéfom a pamätnými tabuľami
na počesť memorandového zhromaždenia a Biblickú školu. Tu mali možnosť
dozvedieť sa, že nie vždy sa na školách a úradoch používala slovenčina.
Poslednou zastávkou bola budova Živeny a v nej Antikvariát
Mädokýš, ktorého majiteľom je
náš priateľ Janko Cíger, samozvaný profesor hraškológie a veľký milovník literatúry. Pochválil sa
priestormi obchodíka, knižôčkami, zavtipkoval a venoval nám
kúsok zo svojho drahocenného
času. My sme využili návštevu aj
na jeho pozvanie do materskej
školy na vyhodnotenie výtvarnoliterárnej súťaže Školák Janko
Hraško čo ujo Janko s radosťou
prijal.

Stretnutie s poéziou
Zažili sme v materskej škole niečo nové. Literárne poludnie s Erikom
Ondrejičkom, autorom niekoľkých básnických zbierok a „detským básnikom“ a Jankom Cígrom z Mädokýša, autorom mnohých básní, poviedok
a jednej knihy.
My sme sa venovali básnickému debutu Erika Ondrejičku Čo sa skrýva
v ceruzke o zvieratách a o Zuzke, o vtipných príhodách Zuzky a jej rodiny.
Deti si ich vypočuli priamo v podaní oboch našich milých hostí. Porozprávali
svoje zážitky, zavtipkovali si, pretože duše poetické sú aj duše veselé.
Priamo v triede sa deti na vlastné oči presvedčili ako vznikajú básničky pre
detičky, pretože ujo Erik jednu priamo v triede zložil a venoval ju deťom
našej materskej školy. My sa o ňu s vami podelíme:
Chcel som pekné slová zachytiť
navlečené ihlou na niti.
No koniec nite nešiel zauzliť
a tak som našiel iba prázdnu niť.
Tá niť si visí z môjho rukáva
a každý myslí, že je od gombíka.
Taká vec sa mi často nestáva,
nech sa jej nikto nedotýka.
Kto nájde slová čo sa postrácali,
nech ich prosím prinesie na adresu Obchodná ulica
a tých celkom malých
nech aj so slovkami radšej prinesú.
V závere nám obaja hostia pomohli pri vyhodnotení výtvarno-literárnej
súťaže Školák Janko Hraško, kde boli ocenení všetci zúčastnení a tí najlepší
dostali navyše aj ocenenie v podobe knižiek.

Medzinárodný deň detí
Ani tento rok netrval MDD len jeden deň, vždy je to súhra viacerých akcií
počas viacerých dní. Tohtoročným aktivitám sme dali názov Z rozprávky
do rozprávky. Deti sa zúčastnili na divadelnom predstavení v MKS Rybárova
žena , v podaní žiakov ZŠ a v MŠ videli Vymyslenú rozprávku. Spoločne
popustili uzdu fantázii spolu s rozprávkovými postavami, ktoré prišli navštíviť
deti do našej materskej školy.
Nielen slovom, ale aj spoločnou opekačkou, pohybovými hrami a diskotékou
sme si pripomenuli sviatok detí. Svoje miesto mal aj futbal, v ktorom boli
víťazmi dievčatá. Súťaže v zdatnosti, rýchlosti a presnosti po čase vymenili
tance a spoločenské hry. Rozprávkový týždeň sme zavŕšili výletom do Bojníc.

A. Buricová

Naši hasiči bodovali
Dňa 18. júna 2011 sa v obci Valča konalo okresné kolo hry
mladých hasičov PLAMEŇ, na ktorom našu obec a Dobrovoľný
hasičský zbor Turany -juh reprezentovalo družstvo chlapcov
v zložení: Erik Protus, Michal Ruman, Matej Vojtko, Martin
Santus, Lukáš Vaňko, Juraj Doležal, Lukáš Adamčík, Andrej
Pešák a Ján Vaško a získali druhé miesto spomedzi 11- tich
chlapčenských družstiev a družstvo dievčat, v zložení: Veronika
Boričová, Michaela Kubisová, Patrícia Tarnovská, Petra
Marušová, Monika Kubisová, Nikola Debnárová, Andrea
Angelika Protusová. Sformovalo len na začiatku roka a obsadilo veľmi pekné štvrté miesto, keď súťažilo 8 dievčenských
družstiev. Svojim výkonom a vystupovaním obidve družstvá
vzorne reprezentovali a hájili česť našej obce a hasičského zboru.
Taktiež veľká vďaka a obdiv patrí Erikovi Protusovi k víťazstvu
v pretekoch jednotlivca a Martinovi Santusovi k druhému miestu
v tejto kategórii.

Úspechy mladých hasičov
Dňa 11. júna 2011 sa v obci Ďanová konalo okresné kolo súťaže v hasičskom športe dorastencov a dorasteniek, kde sme narýchlo sformovali
zo žiakov hasičské družstvo dorastencov. Kolektív bol v zložení: Michal
Ruman, Matej Vojtko, Erik Protus, Lukáš Vaňko, Ján Vaško, Martin
Santus a Lukáš Adamčík. Disciplinovane a vzorne reprezentovali
našu obec a umiestnili sa na peknom piatom mieste spomedzi 14 - tich
hasičských družstiev.
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Dospelí hasiči súťažili
Dňa 28.5. 2011 sa v Podhradí konalo obvodné kolo súťaže hasičských
družstiev dospelých. Našu obec reprezentovalo družstvo hasičov z DHZ
Turany- juh v zložení: M. Lacka, J. Keselý, P. Ruman, P. Franek,
J. Murček, J. Švec, P. Protus, I. Ruman, ktoré spomedzi 15 –tich
družstiev zvíťazilo a postúpilo na okresné kolo. Konalo sa 4. 6. 2011
v Dražkovciach, kde obsadili 3. miesto a tým príkladne reprezentovali
našu obec.

R. Maťko

Fejtónovým perom Ivana Stuchlíka
Dražba
Licitátor, starý ufrflaný jazvec, udrel kladivkom o peň a krčma „ Pod
košatým dubom“ patrila vrane krákorke uškriekanej. Šibalsky mrkla na jazveca, čosi mu šuchla do vrecka a vzniesla sa do košatého
vlastníctva. Natešená, ani nezbadala, že ju pozoruje líška hrdzaňa
a maškrtne si olizuje pysk.
„ Skúsme to spolu. Vyryžujeme obidve!“ Úlisne štekla líška na vtáka.
„ Snaž sa, budeš mať!“ Šklbla vrana krídlom a nedôverčivo zagánila
pod dub.
„ Nebuď to, čo ryje!“ Dobiedzala hrdzaňa.
„ Vložím korunu!“ Olizla si labu a v slnečnom jase sa zablysla minca
fungľovka. Uškriekaná si spomenula na syr. Letiac ponad líšku, zadrapila
sa jej pazúrom do ňufáka a zakrákala:
„ Figu borovú! Za ten groš si môžeš kúpiť ... vieš čo?!“

„ Veď ja ťa vydražím! Za túto korunu vydražím! Dám koľko bude treba!“
,zavyla hrdzaňa a škvŕkajúc, pobrala sa loviť ... Aj raňajky.

A/j/FÓR/h/RIZMY
● Poniektorí ľudia sú ako hospodársky zázrak. O ničom.
● Už sme sa vraj mali dobre. Teraz sa máme lepšie. Hádam by bolo
lepšie, keby sme sa mali len dobre.
● Ak chcete čokoľvek podnikať, nemusíte sa stať podnikateľom.
● Dennodenne nás presviedčajú, že v globále nič nezdraželo. Kde
má obchodný dom GLOBÁL sídlo, zabudli povedať.
● Život sa zvykne hodnotiť činmi. Po mnohých ostávajú prázdne reči.
● Ľudská jedovatosť dokáže poriadne otráviť život.
● Zívanie je pokus otvorene oponovať šéfovi.
● Večer sme krčmoví vlastenci, ráno buditelia národa.
● Chceli ho vytočiť. Na blízku nebol telefón.
● Mal veľký mozog malý a malý žiadny.

AUTODOPRAVA
Stanislav Kapusta, Budovateľská 516/2, 038 53  TURANY

Ponúka svoje služby :
● zemné práce
● prepravu materiálu
● rýpadlo nakladač JCB 3CX
● LIAZ  výklopné vozidlo
Kontakt: 0908 931 172
e-mail: kapustastano zoznamzoznam.sk

Mäsiarstvo Dušan Kochol
Vás pozýva do novootvorenej predajne mäsa a mäsových výrobkov
za bezkonkurenčné ceny.
Predajňa sa nachádza na ulici Komenského 6 vedľa Domu služieb a je
otvorená v dňoch:

Utorok – Sobota     od 8,00 – 17,00 hod.

Tešíme sa na Vašu návštevu !

POHREBNÉ SLUŽBY – Miloslav Kapusta
Ponúka kompletné služby
s dlhoročnou pôsobnosťou.
Zahŕňajú: úpravu a oblečenie
zosnulého, prepravu zosnulého
v rámci SR a na súdne pitvy,
vybavenie pohrebných dokumentov a formalít, tlač smútočných oznámení, úpravu
hrobového miesta, prenesenie
rakvy so zosnulým a následné
uloženie do hrobu, zabezpečenie náhrobného kameňa,
pomníkov, platní, obruby až po zabezpečenie prípadnej kremácie zosnulého
v Žiline a zariadenie karu podľa požiadaviek rodiny.

KONTAKT:
Miloslav Kapusta
Námestie SNP 11, 038 52 Sučany. Non- stop t. č.  0305 846 666

Budúci školáci

Materská škola Turany, Krížna

Predškoláci MŠ Obchodná
horný rad zľava:
Miško Stano, Marco Turčan, Sárka Karcolová, Karolínka Žajdlíková,
Martinka Slobodová
dolný rad zľava:
Tomáško Nagy, Erik Igliar, Radko Bače, Dávidko Múkera, Erik Vlha a
Veronika Zelienková

horný rad zľava:
Nikolka Brxová
Marek Pavelica
Veronika Jarošíková
Davidko Stančík
Kristínka Majerová
Marek Syč
Vaneska Líšková
Tomáško Kručinský
Barborka Štigová
Nicolasko Lisoň
Zuzanka Vavrečanová

Absolventi 9.A a 9.B triedy ZŠ v Turanoch
prajú krásne prázdniny!

Adresa redakcie: MKS-Krížna, 038 53 Turany, www.turany.sk
Zodpovedná redaktorka: Bc. Iveta Jesenská, tel.: 043/4292 648
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dolný rad zľava:
Marek Hammer
Lucka Koloková
Adriánka Sedláková
Martinko Maťko
Emka Morgošová
Michalka Michalková
Pavlínka Vavrečanová
Sabinka Štetková
Klárka Sochuľáková
chýbajúci predškoláci:
Emmka Dvoranová
Lukáško Raffaj

