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Tak sme sa dočkali. V našej obci po dlhých
rokoch čakania pribudnú priestory vhodné
na usporiadanie mnohých väčších kultúrnospoločenských podujatí, priestory, ktoré
budú slúžiť verejnosti.
1. TURIANSKY PLES bude príležitosťou na
otvorenie Kultúrneho centra, ktoré v
zrekonštruovaných priestoroch bývalej
jedálne, kaviarne a ekonomického úseku
bývalej Dreviny, nad pôvodnou kaviarňou,
začína písať svoju históriu. Mnohí z vás sa
pamätajú na tieto priestory v starom šate.
Obec získala objekt pred niekoľkými rokmi za
účelom zriadiť tu kultúrny dom, pretože na
stavbu úplne nového by sme museli znovu
čakať desaťročie. A tých desaťročí už bolo ...
Zrekonštruované je vykurovanie – centrum
bude samostatne vykurované plynom,
zútulnili sa jeho miestnosti, nakúpené sú
nové stoličky, stoly, zariadenie. V priestoroch
na poschodí bude v blízkej budúcnosti
otvorené aj z objektu sociálnej ubytovne
presťahované miestne múzeum. V ňom sa
bude okrem expozície Staré Turany, Flóra a
fauna turianskeho chotára nachádzať aj
pamätná izba rodákov a galéria. V tejto časti
Kultúrneho centra budú tiež miestnosti pre
záujmovú činnosť a činnosť organizácií a
klubov. Novootvorené priestory budú širokej
verejnosti slúžiť tiež na svadby, rôzne
posedenia, schôdze a stretnutia. Spoločne
sa tešíme na možnosť poskytnúť našim
občanom nové, značne vylepšené zariadenie
– naše nové turianske Kultúrne centrum.
Staré, komorné MKS, v reči mnohých „stará
škôlka“, zostane naďalej v prevádzke na
účely, ktoré zabezpečuje v tomto čase.
Veríme, že spoločne pocítime vylepšené
možnosti, ktoré celý nový objekt poskytne.
Dovidenia na 1. TURIANSKOM PLESE!
I. Jesenská
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Slávnostné stretnutie ocenených roka 2007

Družstvo rádioamatérov v zložení Ujček, Litvaj, Vojtek za 4. miesto na
Majstrovstvách Slovenska v prevádzke na VKV – pásme.

Naša obec je právom hrdá na svoju históriu, prekrásnu scenériu jej okolia,
teší sa návštevám domácich i zahraničných turistov a návštevníkov. Ako
každá obec, či mesto, žije svojim každodenným životom, ku ktorému
neodmysliteľne patrí tiež sféra športu.
Bohatá činnosť jednotlivých športových združení a klubov, ale aj
záujmových združení je dôkazom toho, že v našej obci žijú ľudia, ktorí chcú
prostredníctvom športu niečo dokázať. Osobitne nás teší, že medzi žiakmi a
mládežou je veľa talentov, ktorí športu venujú veľa svojho voľného času a
prostredníctvom športových aktivít dosahujú pozoruhodné výsledky.
Komisia kultúry, športu, školstva a informovanosti na základe návrhov
klubov, spolkov a organizácií, predložila návrh ocenenia úspešných
jednotlivcov a kolektívov z oblasti športu za rok 2007, ktorí boli 1. februára
2008 v obradnej miestnosti obecného úradu prijatí starostom obce.

Družstvo nohejbalistov v zložení Milan Mrázik, Ing. Milan Murček,
Ľubomír Sedlák, Milan Meliš, Ing. Jozef Havalda, Marián Hlavatý, za
víťazstvo amatérskej skupiny okresnej nohejbalovej ligy v ročníku
2006/2007.

V kategórii žiakov prevzali ocenenia s ďakovným listom:

Starosta obce Ing. M. Blahušiak využil preto túto slávnostnú príležitosť na
to, aby prostredníctvom všetkých prítomných na tejto slávnosti poďakoval
všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom reprezentovali Turany v oblasti
priamej účasti, rozvoja a organizovania športových aktivít.
Všetkým, ktorí sa podieľali a podieľajú na organizátorskej , koordinačnej i
priamej aktívnej športovej činnosti, zaželal pevné zdravie, veľa osobného
šťastia a najmä úspechov na ihriskách, športoviskách, bežeckých dráhach,
v telocvičniach, pri streleckých terčoch, za šachovými stolmi ale aj v
modelárskych dielňach.
Ing. I. Jesenský, predseda komisie KŠŠa I

BRONISLAVA MATEÁŠOVÁ – staršia žiačka ZŠ, úspešná atlétka, víťazka
Turčianskych hier mládeže, viacerých regionálnych súťaží, ktorá obsadila
2. miesto na Európskych atletických hrách EKAG – HIGH JUMP BRNO.
Členka A. C. VICTÓRIA.
DIANA ĎUBÁKOVÁ – staršia žiačka ZŠ, úspešná guliarka, ktorá obsadila
2. miesto na krajskom kole v atletike. ZŠ reprezentuje na viacerých
súťažiach, kde dosahuje dobré výsledky.
VANESSA SIHEĽOVÁ – talentovaná mladšia žiačka ZŠ, členka A. C.
VICTÓRIA, ktorá bola úspešnou na celoslovenskom kole KINDERIÁDY –
atletickej súťaže v Bratislave, obsadila 2. miesto v šprinte na 60 m, prvá na
regionálnom kole v skoku z miesta.
ZUZANA GALLOVÁ – staršia žiačka ZŠ, ocenená za 3. miesto v
celoslovenskej environmentálnej olympiáde.
V kategórii juniorov prevzali ocenenia s ďakovným listom:
MATEJ GÖRÖG – je členom RC Model Klub Martin, reprezentuje SR na
rôznych Svetových pohároch a súťažiach v modelovom lietaní. V minulom
roku bol úspešným na Majstrovstvách Slovenska, kde v dvoch súťažných
kategóriách obsadil 2. miesta. Na ME skončil v jednotlivcoch na 15. mieste,
v kategórii družstiev na 6. mieste. Je študentom Spojenej školy Martin.
ADRIÁN POHÁNKA – študent Spojenej školy Turany, úspešný strelec zo
vzduchovej a malokalibrovej pušky na rôznych súťažiach. Je členom
streleckého klubu Základnej organizácie Združenia technických športov
Turany. Výsledky dosiahnuté v uplynulom období: Majster Slovenska v roku
2005, 2006 zo vzduchovej pušky vo svojej kategórii, v roku 2007 obsadil na
Majstrovstvách Slovenska 4. a 9. miesto.
V kategórii mužov a žien prevzali ocenenie s ďakovným listom:
MIROSLAV KOCHOL – člen streleckého klubu ZO ZTŠ Turany, v minulom
roku obsadil 3. miesto na Majstrovstvách Slovenska v streľbe z
malokalibrovej pušky. Dlhoročne dosahuje v rámci klubu dobré výsledky.
MAROŠ LITVAJ – dlhoročný reprezentant obce v pretekoch psích
záprahov, víťaz viacerých súťaží celoslovenského i európskeho formátu vo
svojej kategórii.
BEÁTA STANČÍKOVÁ – študentka Univerzity Konštantína Filozofa Nitra,
úspešná lyžiarka a skialpinistka, reprezentantka obce, klubu SKIALP Kriváň
Turany a regiónu. V kategórii B – neprofesionálov v Slovenskom pohári v
skialpinizme obsadila v roku 2007 1. miesto.
ANNA CÍGROVÁ – víťazka Slovenského pohára v behu do vrchu 2007 v
kategórii žien od 35 do 50 rokov, 2. miesto v Turčianskej bežeckej lige 2007.
Vzorná reprezentantka našej obce na celoslovenskej úrovni.
ANTON STAŠ – najlepší turčiansky maratónec posledných rokov, v roku
2007 v MMM Košice obsadil 48. miesto zo 499 pretekárov, ktorí preteky
dokončili. Vo svojej kategórii bol na 2. mieste v Turčianskej bežeckej lige v
roku 2007.
MÁRIA LISICKÁ – úspešná futbalová rozhodkyňa FIFA, rozhoduje zápasy
3. ligy mužov a 1. ligy žien, je jednou zo 7. slovenských futbalových
rozhodkýň európskej futbalovej súťaže.
VERONIKA HLAVATÁ – 22 ročná reprezentantka klubu SP Styling Valča,
ktorá sa v uplynulom roku zúčastnila Majstrovstiev Slovenska vo Fitnes
žien. Vo svojej kategórii žien nad 168 cm sa umiestnila na peknom 4.
mieste. Je študentkou Univerzity Palackého v Olomouci.
Ďakovné listy za peknú reprezentáciu obce prevzali:
Družstvo žiakov ZŠ Turany, účastníkov celoslovenského kola Kinderiády
2007, ktorí sa umiestnili na 5. mieste: Vanessa Siheľová, Vanessa
Vrabcová, Stanko a Stanka Líškovci, Matej Janota, Jakub Ujček, Lukáš
Volna a Laura Lacková.
LENKA LÍŠKOVÁ - študentka gymnázia v Martine, členka streleckého
klubu ZO ZTŠ Turany, ktorá v uplynulom roku reprezentovala obec a klub na
Majstrovstvách Slovenska, kde obsadila 5. miesto z malokalibrovej pušky a
8. miesto zo vzduchovej pušky vo svojej kategórii.
Družstvo Vojakov v zálohe v zložení Šebík, Mertl, Vajda, Jaroslav Vrabec
za 3. miesto na Majstrovstvách Slovenska v streleckom viacboji.

Z rokovaní obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí konanom
dňa 19. 12. 2007 okrem iného prerokovalo a
odsúhlasilo návrh rozpočtu obce Turany na roky 2008 –
2010, ako aj návrh rozpočtu prevádzkarne obce na
uvedené obdobie. Vyslovilo súhlas s časovým plánom
zasadnutí obecného zastupiteľstva na 1. polrok 2008 a
zaoberalo sa aj prípravou vydania publikácie o
Turanoch. V nadväznosti na ukončenie funkčného
obdobia súčasného hlavného kontrolóra obce,
vyhlásilo OZ voľbu nového hlavného kontrolóra na deň
30. januára 2008.
Na rokovaní konanom dňa 30. januára 2008 schválilo
OZ návrh predložený komisiou športu, školstva, kultúry
a informovanosti na rozdelenie dotácií z rozpočtu obce
pre subjekty pôsobiace v oblasti športu a kultúry. V
tajných voľbách poslanci zvolili do funkcie hlavného
kontrolóra obce na šesťročné obdobie Ing. Jaroslava
Hlavatého. Odsúhlasili aj predaj nehnuteľností o
výmere 257,5 m2 na Riečnej ulici pre Katarínu
Demikátovú na vytvorenie stavebného pozemku s
podmienkou osadenia náhradných schodíkov do
Studenca a odpredaj rodinného domu č. s. 68 na ulici
Osloboditeľov pre Silviu Rumišovú, ktorá má uvedený
objekt v prenájme. Obecné zastupiteľstvo vyslovilo
súhlas so zmluvou na vybudovanie viacúčelového
ihriska s umelým povrchom, ktoré bude vybudované v
areáli Spojenej školy s prepojením na štadión MŠK
Turany. Ihrisko má slúžiť okrem žiakov miestnych škôl
všetkým občanom obce.
Ľ.L.

Ako ďalej so zubárom?
Poskytovanie stomatologickej starostlivosti je problémom, ktorý má nielen
celoslovenský, ale aj celoeurópsky rozmer. Po rokoch stabilizácie zubárov
v našej obci sa tento problém začiatkom roka naplno prejavil aj u nás. Keďže
správne sa zorientovať v tejto zložitej problematike nie je vôbec jednoduché,
je potrebné ozrejmiť si niekoľko faktov.
Súčasná legislatíva zveruje rozhodovaciu právomoc pri zriaďovaní
stomatologickej praxe do rúk Žilinskému samosprávnemu kraju. Ten skúma
predovšetkým splnenie nevyhnutných odborných a materiálnych
predpokladov pre zriadenie takejto praxe. Chýba tu však funkcia regulácie
rozmiestnenia služieb poskytovaných zubármi rovnomerne v danom
území, ako je to zabezpečované u všeobecných lekárov. Absencia regulácie
spôsobuje sústreďovanie zubárov do veľkých sídiel, čo núti občanov ako
pacientov za týmito službami dochádzať. Určitú nápravu súčasného
neuspokojivého stavu
má priniesť pripravovaná rajonizácia, ktorá
predpokladá vytvorenie obdobných obvodov, ako ich poznáme u
všeobecných lekárov. Rajonizácia síce nevyrieši absolútny nedostatok
zubárov, no prispeje k ich rovnomernejšiemu rozmiestneniu na danom
teritóriu.
Aká je úloha a možnosti obce pri riešení tohto problému?
Zákon o obecnom zriadení vo svojom zákonnom ustanovení § 4 ods. 2,
písmeno h/ ukladá obciam povinnosť utvárať podmienky zabezpečovanie
zdravotnej starostlivosti. Ak by sme túto povinnosť rozmenili na drobné, jej
úlohou v konkrétnom prípade je zabezpečiť vhodné priestory pre
poskytovanie stomatologických služieb. Tie sú po odchode MUDr. Kotuliča
plne k dispozícii novému stomatológovi.. Konštatovanie, že si obec tieto
úlohy plní, by však občana príliš neuspokojilo. Každého zaujíma
predovšetkým výsledok. Chceme zdôrazniť, že vedenie obce sa
neuspokojilo s danou situáciou. Starosta obce vykonal niekoľko pracovných
rokovaní na VÚC u krajského lekára, do ktorého kompetencie zubní lekári
spadajú. Priamo sa kontaktoval aj s viacerými zubármi v regióne a v širšom
okolí. Aj keď nechceme predbiehať, výsledok týchto rokovaní je nádejný a
môže sa premietnuť do nástupu zubára už v druhej polovici tohto roka. Do
tej doby sa budeme musieť uspokojiť so službami, ktoré poskytujú zubári
sústredení v okresnom sídle.
ľl

Diaľnica klope na dvere
Diaľnica prechádzajúca našou obcou sa z abstraktnej roviny posúva do
roviny reálnej. Jej prvá časť vedúca z Dubnej Skaly k diaľničnému
privádzaču nad motorestom už začína klopať na dvere. Okrem
prebiehajúceho výberového konania na dodávateľa tejto akcie
sa
rozbiehajú aj prípravné práce, ktoré z pohľadu záujmov našich občanov
spočívajú predovšetkým v majetkoprávnej príprave diaľničnej stavby.
Chceme vás preto informovať, že na základe poverenia Národnej diaľničnej
spoločnosti bude v najbližších mesiacoch oslovovať vlastníkov
nehnuteľností dotknutých výstavbou diaľnice firma GEO-NET,s.r.o. Martin.
Tá bude s nimi dojednávať podmienky, konkrétne zmluvné vzťahy
umožňujúce vydať stavebné povolenie pre túto mimoriadne dôležitú stavbu.
O ďalšom priebehu prác vás budeme priebežne informovať aj
prostredníctvom nášho občasníka.
ľl

Rozprávka z karnevalu

Žil raz slávny krajčír rak. O vychýrenom krajčírovi sa dozvedela jedna dáma. Rozhodla
sa, že si dá ušiť nové šaty. Zunovali sa jej vyblednuté a tak sa opýtala krajčíra, či by jej
neušil nové. Zobral dáme mieru a vystrihol ružové šaty, popretkávané ružovým
hodvábom. A zrazu dáma v ružovom bola ako z rozprávky. Netrpezlivo čakala na
krajčíra aj lienka, v starých kráľovských šatách. Nepáčili sa jej, preto chcela nové. Ani
anjelik nemeškal a poprosil raka, aby mu ušil nové krídelká a pripevnil na ne aj
hviezdičky. Snehulienka mala šaty prikrátke, preto ich bolo treba prešiť na dlhšie. Za
dverami ktosi stál a klopal na dvere. To smrtka sa ponáhľala a išla na ples netopierov,
preto chcela nový plášť. Aj mačička sa zamyslela: „Ako psíka prekvapím? Predsa v
nových šatách.“ Krajčír rak sa trápil a šil zázračné šaty až do rána.
A tak sa zrodila rozprávka, ktorú si mnohí z nás, čo navštívili detský karneval v
Miestnom kultúrnom stredisku ani neuvedomili.Sála sa hmýrila farbami a krajčíra raka
vystriedali usilovné a pracovité mamičky, ktoré vykúzlili pre svoje ratolesti zaujímavé a
nápadité masky. Medzi davom vynikala práčka, tiger, šálka, líška. Moderátorka tohto
nádherného podujatia riaditeľka MŠ J. Sobeková tiež nezaháľala a prišla medzi
roztancované deti v maske vodníka. A tak sa začala karnevalová zábava, ku ktorej sa
pridali aj rodičia. Všetkých 47 masiek bolo odmenených vecnými cenami.
Vyšantené a usmiate deti a ich rodičia sa rozlúčili a nezabudli pripomenúť – prídeme o
rok zas! Skončil sa radostný a krásny deň, ktorý pripravila MŠ – ul. Krížna v spolupráci s
MKS a Obecným úradom v Turanoch.
J.H.MŠ Krížna

Vhodná motivácia je mnohokrát zárukou úspechu
Spojená škola v Turanoch „chytila“ začiatkom druhého polroku „druhý
dych“ pre svoju aktívnu odbornú, záujmovú, či projektovú činnosť. Ukončila
prezentáciu ponuky nových študijných odborov - od budúceho školského
roku je to pracovník marketingu ako športová trieda, so zameraním na
športy: atletika, futbal, hádzaná, kulturistika, športová streľba, volejbal,
tenis. Talentové skúšky prebehnú 18. marca v areáli školy. Napĺňa sa tak
zároveň myšlienka grantového programu ŽSK „Vráťme šport do škôl“,
v rámci ktorého bol riaditeľom Spojenej školy v Turanoch – Mgr.
Klučiarovským vypracovaný projekt s názvom „Motiváciou k zdravému
spôsobu života prostredníctvom športových osobností.“ V priamom
kontakte s Paed. Dr. Petrom Vonsom a MUDr. Dalimírom Jančovičom si
mohli „pobesedovať“ v škole študenti, aj široká verejnosť. Odmenou za
aktívnu diskusiu boli voľné vstupenky na hokejové zápasy ZŤS Martin. Žiaci
však využili aktívne aj vstupenky do fitnes - centra VONSGYM v Martine.
Zúčastnili sa súťaže „Martinskí siláci “a takto motivovaní a povzbudení
„naberajú kondičku“ aj v školskej posilňovni, aby sa s plnou vážnosťou
pripravili na súťaž o najzdatnejšieho študenta.
Veľkým športovým a nezabudnuteľným zážitkom bol pre prvákov výchovno výcvikový lyžiarsky výcvik, ktorý absolvovali v januári už tradične na
Lyžiarskej chate pod Chlebom.
Individuálny úspech v oblasti športu dosiahol Marek Litvaj z Turian, študent
I.A triedy, ktorý v Slovenskom pohári skialpinizmu a zároveň Memoriáli
Jána Doboša v Malej Fatre obsadil vo svojej kategórii kadet 1.miesto.
V krúžku PC- informatiky si pod vedením Mgr. Roháčekovej dobre počínajú
žiaci – účastníci súťaže o najlepšiu Power – pointovú prezentáciu v
programe ŽSK, s názvom „Dobré správy samosprávy“ . Sú to: Rasťo
Kohút, Marek Palovčík, Peter Brandýs, Michal Fašianok, Štefan Berák.
Všetci sa zúčastnili vyhlásenia výsledkov v kongresovej sále Úradu ŽSK,
kde z rúk predsedu ŽSK Ing. Juraja Blanára obdržal Cenu za originalitu
najlepší z nich- Marek Palovčík, študent 2.A triedy.
V stredoškolskej odbornej činnosti bude našu školu na okresnej súťaži
reprezentovať Michal Trokšiar, študent 4.A triedy. Vďaka základom, ktoré
dostal vo svojom odbore –umelecko-remeselné spracovanie dreva, od
svojho majstra - p. Adama Martinusíka v rezbárskom krúžku ,zaujala ho
najmä výroba fujár. Svojou prácou „Fujara“ sa bude prezentovať v oblasti
„ľudová umelecká výroba a zachovanie ľudových tradícií“.
V oblasti environmentalistiky stojí za zmienku vydanie textového
Sprievodcu Náučným chodníkom Malá Fatra - Turany. Pre milovníkov
prírody, ktorí chcú prvé jarné kilometre stráviť práve na tomto chodníku, je k
dispozícii na Obecnom úrade, alebo v Spojenej škole Turany.
K aktivitám „Zelenej školy“ patrí už tradične aj spoluorganizovanie Dňa
narcisov. V tomto roku sa naši študenti vyberú do ulíc Turian 11.apríla. V
mene Ligy proti rakovine ďakujeme všetkým občanom, ktorí na tento deň
nezabúdajú a symbolickým zakúpením narcisu pomôžu tým, ktorí to
potrebujú.
-šš-

Dôchodcovské aktivity

Milí dôchodcovia, čitatelia!
Prostredníctvom tohto článku vám chceme priblížiť miesta, kde všade sme
zanechali svoju stopu symbolicky, aj za vás.
V minulom roku sme sa vybrali po potulkách a poznaní našej histórie. Zápisom
vhodného textu a svojím podpisom v pamätnej knihe zanechali sme stopu v
kaštieli bývalej osady Bystrička, ktorú si náš 1. československý prezident vyvolil
za svoje sídlo. Okolitá príroda mu poskytovala to, po čom túžil. Unikal ruchu
veľkomesta, aby načerpal nových síl pre výkon svojej dôležitej funkcie. Dotýkali
sme sa zrakom predmetov, ktoré slúžili ku každodennej potrebe, nášmu „tatíčkovi
Masarykovi“. O pár kilometrov ďalej sme sa ocitli v bývalom privilegovanom
mestečku: Kláštor pod Znievom. Bol kolískou olejkárstva a cirkevného panstva.
Olejkári boli známi v celej Európe. Marek Čuleň – kňaz, národovec, založil 1.
gymnázium v Uhorsku, bol i jeho riaditeľom. Študovali tu známe osobnosti:
Škultéty, Tajovský, Kukučín a F. Urbánek, autor niekoľkých divadelných hier. V
obci nás svojím hukotom privítal potok Vríca. Na mnohých miestach je prekrytý
asfaltom. Má dôležité poslanie, veď napája päť rybníkov poniže obce s bohatou
násadkou rýb. Po poslednom je to slabý, plytký a úzky potôčik, v ktorom by sme si
nezmáčali ani lýtka. Nik by nepovedal, že je to ten istý dravý s prudkým prietokom,
ktorý cestou určenou od vekov porozdával svoje životu určené poslanie. Potok
nesmie byť znečistený saponátmi, či iným odpadom. A ako je to s naším
Studencom? Bolo by na čase zamyslieť sa. Vážme si dar prírody, ktorá nás
obdarila touto životu potrebnou tekutinou. Nezamieňajme si náš potok s
odpadkovým kanálom. Nezabudli sme na mladú generáciu a navštívili sme
Detský domov Necpaly. Pre chovancov sme priniesli: odev, obuv, knihy, hračky,
40 fliaš sladkej i kyslej zaváraniny a 50 balíčkov ovocia a sladkostí. Ďakujem
všetkým, čo prispeli akoukoľvek hodnotou darovania pre tieto opustené deti. V ich
srdiečkach je ďalšia stopa po turianskych dôchodcoch. Okrem tej spomínanej v
minulom čísle Hlasu Turian, v Domove sociálnej starostlivosti v Martine na
Ľadovni. Navštívili sme i podobné zariadenie v susednej obci Sučany, patriacej
evanjelickej cirkvi a.v., no neobišli sme ani zariadenie, ktoré patrí katolíckej
charite v Zázrivej. Kyticu pestrofarebných šípových ruží sme previazali stuhou, na
ktorej bol jednoduchý nápis: Spomínajú, nezabúdajú a ďakujú – dôchodcovia z
Turian. Tam pri pamätníku pod Strečnom pri mieste večného odpočinku
vyhasnutých mladých životov z ďalekého Francúzska, sme s úctou a pietou
postáli. Náš člen V. Burica si zaspomínal na kruté skutočnosti, ktoré prežil počas
2. svetovej vojny. Pri pohľade na vrch Minčol, si dokázal spomenúť i na niektoré
detaily. Minčol bdie nad večným snom vojnových obetí. Tíško sme vstupovali tiež
do kaplnky v Tepličke a postáli pri múmii hradnej panej Žofie Bosniakovej. Nie je
tomu tak dávno, čo sa vedci zhodli, že nebolo to žiadne vápno, ktoré spôsobilo jej
bez mála 350 ročnú existenciu. Túžbu poznať našu históriu sme ukojili pri
prehliadke dreveného artikulárneho kostolíka v oravskej obci Leštiny, ktorá je
preslávená týmto viac ako 300 ročným unikátom. Do jeho útrob sa dostaneme z
dvoch strán po 253 schodoch. Vedzme, že tu bol pokrstený náš najväčší
slovenský básnik P.O. Hviezdoslav a spisovateľka M. Figuli, známa autorka
románu Tri gaštanové kone. Mohli sme ho vidieť ako sfilmovanú televíznu trilógiu.
Nielen my sme stopu zanechávali, ale i v nás zanechali stopu účinkujúci na
otvorení letnej kúpeľnej sezóny v Liptovských Lúčkach. Tam nás pozvala naša
bývalá spoluobčianka, riaditeľka kúpeľov Ing. A. Mičková, rod. Rochová. Hlbokú
stopu v našom vnútri zanechala výstava „Projekt – vagón“ na železničnej stanici v
Martine. 35 členov i nečlenov si zo záujmom priblížilo prostredníctvom zraku i
sluchu neľudské činy, ktoré boli spôsobené pri deportácii Židov počas 2 svetovej
vojny.
Bohatý zážitok sme nadobudli v Terchovej počas osláv Jánošíkových dní. Náladu
nám dodal Armádny umelecký folklórny súbor zo Zvolena. Trochu nostalgie v nás
vyvolal obľúbený herec M. Dočolomanský pri odovzdávaní žezla hlavnej postavy
Jánošík z hry „Na skle maľované“, ktorú odtancoval a odspieval viac ako
päťstokrát. Pôžitkom bolo vypočuť si pieseň „Vyznanie“ od S. Sklovskej.
Nezabudnuteľný pohľad máme na tátoša obdareného prírodou s troma farbami,
ktorý niesol jazdca znázorňujúceho Jánošíka. Tieto slávnosti navštívil i bývalý
prezident R. Šuster výrokom: „Nech terchovské slávnosti Slovákov, ktorí oslavujú
svojho hrdinu, preniknú do celého sveta, aby sa obec Terchová udomácnila v
mysliach cudzincov tak, ako i meno Jánošík.“ Skláňame sa pred prírodou, čo
sformovala mnícha, ktorý ako strážca pri bráne stojí od vekov pri vstupe do
Vrátnej doliny a žehná z výšky kroky všetkých, čo vstupujú do tohto malého raja.
M. Čanádyová, predsedníčka KD

Postreh občanov, dôchodcov
Poďakovanie!
Milí spoluobčania, čitatelia! Spomínate si na časy, keď do
našich domácností pravidelne cez televíznu obrazovku v istý
čas prichádzal Dietlov seriál „Žena za pultom?“ Aj v našej
obci máme takúto osobnosť. Prostredníctvom týchto pár
riadkov vyjadrujeme obdiv a verejné poďakovanie žene od
pultu, našej spoluobčianke, poslankyni. Šľachetný čin, ktorý
preukázala nám dôchodcom, je hodný príkladu. Sponzorsky
nám darovala teplovzdušný ohrievač a prispela i k väčšiemu
objemu balíčkov ovocia a sladkostí pre 50 chovancov
Detského domova v Necpaloch. Patrí jej srdečná vďaka za
toto morálne gesto, sprevádzané láskou a
dobrosrdečnosťou. Ťažko sa to dá vyčísliť, veď ho nemá
hocikto z nás. Tu platí: jablko nepadlo ďaleko od stromu! Taká
bola i jej mama, ktorú sme dobre poznali. A o koho ide?
Myslím, že ste uhádli. Milá, usmievavá, ochotná splniť vaše
želanie. Taká je naša Janka, naša žena od pultu. Prajeme jej
veľa zdravia, aby nám ešte dlho rozdávala služby spojené s
predajom, veľa šťastia a najmä lásky od čo najširšieho
okruhu tých, čo ju obklopujú, najmä nás – zákazníkov. Nech
jej život dáva viacnásobne to, čo ona dáva iným. Ešte raz
ďakujeme za všetko i za mladých obyvateľov Detského
domova Necpaly.
Klub dôchodcov Turany

Zmeny otváracích hodín
Slovenskej pošty v Turanoch
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

7,00 – 15,00
7,00 – 12,00
7,00 – 10,00 -13,00 – 18,00
7,00 – 15,00
7,00 – 15,00

V čase od 12,00 – 13,00 hod je obedňajšia
prestávka.
V roku 2007 sa z obce vyviezlo a uložilo na skládku
658,57 ton zmesového komunálneho odpadu.
Z komunálneho odpadu sme vyseparovali:
- sklo
- plasty
- papier a lepenka
- kovy
- elektroodpad

27,58 ton
10,36 ton
35,36 ton
312
ton
1,21 ton

VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU
ROK 2008
TURANY - vývoz Kuka nádob pre severnú
a južnú časť
Cyklus 1 x za 2 týždne - párny týždeň v stredu
Cyklus 1 x za 4 týždne - 9.1., 6.2., 5.3., 2.4., 30.4.,
28.5., 25.6., 23.7., 20.8., 17.9., 15.10., 12.11.,
10.12.2008
TURANY – kontajnery 1100 litr.
Cyklus 1 x za týždeň
Cyklus 1 x za 2 týždne
Cyklus 1 x za 4 týždne

- každá streda
- párny týždeň v stredu
- 1. streda v mesiaci

Fašiangový čas bol krátky Lyžiarsky výcvik
No i napriek tomu sa v MKS 26. 1. 2008 konala verejnosťou
obľúbená a ZO ÚŽS organizovaná Fašiangová zábava. 80
hostí, mladších i starších zabávajúcich sa, až do ranných
hodín chcelo zabaviť v rytme veselej muziky DJ M.Vrába.
Výbor ZO ÚŽS chcel pre všetkých pripraviť tradičnú
fašiangovú praženicu a hriatô. Zábava bola spestrená
vyžrebovaním tomboly, okorenená jemným humorom hostí,
ktorí neboli len z Turian. Nechýbala harmonika a spev, ktorý
už akosi neodmysliteľne ku zábave patrí. Nuž, bolo veselo.
Ženy – usporiadateľky boli spokojné, že pre tých, čo chceli na
fašiangy prísť pripravili všetko, čo bolo v ich silách.
Výbor ZO ÚŽS

Zo života žiakov ZŠ

V dňoch 26. 2. - 3. 3. 2008 sme sa zúčastnili týždenného lyžiarskeho výcviku
v Malej Lučivnej a vo Valči. Výcvik absolvovali žiaci 7., 8. a 9. ročníka. Bolo
nás 20 a bolo nám výborne. Staral sa o nás lyžiarsky inštruktor pán Jaroslav
Litvaj a pani učiteľka Andrea Lepišová. Začali sme v Lučivnej, no snehu tam
bolo málo, a preto po dvoch dňoch sme prešli do Valče. Vo Valči bolo oveľa
lepšie – super. Lyžovanie nám spríjemnilo krásne prostredie. Žiaci, ktorí sa
nevedeli lyžovať, sa naučili a tí, ktorí sa vedeli, sa zdokonalili. Takéto výcviky
by mohli byť častejšie. Nakoľko sa v našej škole nenašlo dosť detí, aby sa
naplnil autobus, pripojili sa k nám žiaci zo Základnej školy v Sučanoch.
Nadviazali sme s nimi nové priateľstvá.
Na záver lyžiarskeho výcviku sme mali preteky, kde sa ukázalo, čo sme sa
za týždeň naučili, za čo ďakujeme našim inštruktorom. Boli trpezliví a spolu
sme prežili príjemné chvíle na svahu. Najkrajšie spomienky máme na
karneval na lyžiach. Museli sme si vymyslieť masky, čo nám dalo dosť práce.
Ale výsledok stál za to. Bola to zábava. Veď kto už videl lyžovať šaša,
Mortyšu, čerta, či Pipi dlhú pančuchu? Škoda len, že ten týždeň tak rýchlo
ubehol a my musíme čakať dlhý rok, kým bude ďalší lyžiarsky výcvik. Už
teraz sa tešíme a zároveň vyzývame všetky deti, aby sa k nám pripojili.
Neoľutujete to a urobíte aj niečo pre svoje zdravie!
Nika Rantová, Ľaľa Bondová, Dida Ďubáková

BRÚSIME SI JAZYKY

Možno neviete ...
... že v priestoroch Miestneho kultúrneho strediska v
Turanoch sa dvakrát týždenne stretávajú deti v prípravke a
výuke hudobného odboru Súkromnej ZUŠ Žilina, ktorá má v
MKS svoje detašované pracovisko. Vyučujú tu učitelia hudby
Soňa a Juraj Ruttkayovci, ktorí vedú 20 detí k láske k hudbe a
spevu. Verejnosti sa predstavili naposledy na koncerte pred
Vianocami, no pripravujú ďalší – v júni. Medzi deťmi a
mládežou je veľa talentovaných jednotlivcov, ktorí správnym
vedením zúročia talent s vedomosťami.

V marci každoročne prebieha súťaž v prednese poézie a prózy. Aj v tomto
roku to nebolo inak. Najmenší recitátori sa veľmi tešili a nevedeli sa dočkať,
kedy už príde ich chvíľa. Všetci s plným nasadením predniesli naučené
básničky a texty. Porota si pozorne vypočula 29 recitátorov z 2. – 4. ročníka.
Vo veľkej konkurencii zvíťazili:
Poézia:
1. Andrea Maronová
III. A
2. Natália Ďubašáková
III. A
3. Tatiana Masnicová
III. B
Próza:
1. Michal Šidlo
II. B
2. Lenka Thomková
III. B
3. Zuzana Sobolová
IV. B
V okresnom kole budú našu školu reprezentovať Andrea Maronová a Michal
Šidlo.
Obom recitátorom držíme palce.
J.O.

Plavecký výcvik
V dňoch 25. – 29. 2. 2008 sa 55 žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ v Turanoch zúčastnilo
základného plaveckého výcviku na plavárni v Dolnom Kubíne, ktorého hlavným
cieľom bolo hravou činnosťou prekonať strach z vody, zvládnuť základné
plavecké návyky, dýchanie do vody, lovenie predmetov z vody, splývanie na
bruchu a chrbte, pohyby nôh pri kraule a znaku, zoskoky a vynorenie v malej a
veľkej vode. Cieľom zdokonaľovacieho plaveckého výcviku pre žiakov 4. ročníka
bolo zdokonaliť plavecké spôsoby kraul a znak, docvičiť zoskok z brehu do
hlbokej vody s vyplávaním a pristátím v malej vode. Žiaci strávili vo vode 20 hodín
pod odborným vedením plaveckých inštruktorov AQ PLUS a každý deň
zaznamenávali výrazné zlepšenie ich plaveckých schopností, čoho dôkazom je
aj to, že žiadne dieťa neostalo sedieť na brehu a do hlbokej vody skákať z mostíka
sa odvážilo aj zopár neplavcov. Žiaci prežili pekný týždeň plný zážitkov a už teraz
sa tešia na pokračovanie kurzu v budúcom školskom roku. V závere už iba
chceme poďakovať inštruktorom AQ PLUS, ktorí naozaj odborne viedli naše deti
pri osvojovaní základov plávania.
K. S.

Za všetko, čo viem, vďačím knihe
Marec je mesiacom knihy, a tak si ho pripomíname aj my, učitelia i žiaci
základnej školy, prečítaním dobrej knižky, návštevou knižnice i vypočutím
ukážok z diel našich i svetových spisovateľov. Každoročne sa začiatkom
marca na našej škole stretávajú tí, ktorí si obľúbili básnickú a prozaickú
tvorbu nielen čítať, ale aj prednášať, prípadne počúvať. Ani tohtoročný
umelecký prednes poézie a prózy nebol sklamaním. Potvrdil „staré“ talenty –
Petru Kučeríkovú z VII. A a Petra Hlavatého z VIII. A triedy. No objavili sa aj
nové mená, ktorých čas, veríme, ešte len príde. Školského kola sa
zúčastnilo 21 recitátorov z 5. – 9. ročníka. V okresnom kole našu školu budú
reprezentovať Sandra Morgošová /V. B/, Petra Kučeríková /VII. A/, Kristína
Svorková /VIII. A/ a Peter Hlavatý /VIII. A/.
Mgr. B. Borimečevová

Zo športu Zo športu Zo športu

Máme majstra Európy
Maroš Litvaj – Turanec, mašer záprahu sibírskych husky v
kategórii A 1 dokázal svoju doladenú formu i napriek nedostatku
snehu. Na Donovaloch trénoval skoro celú zimu, keďže Turiec
snehu nemal, aby sa stal víťazom v šprinte s ôsmimi psami a
získal titul šampióna Európy v kategórii A 1. Preteky sa konali na
Donovaloch, kde bolo snehu dosť aj počas druhého víkendu vo
februári. Je teda prvým víťazom zo Slovenska na
majstrovstvách sveta a Európy pretekajúcim s ôsmimi psami.
Hoci v Turanoch trénuje teraz trochu menej, predsa ho viacerí
poznajú, ako neúnavného bežca, ktorý spolu so svojimi
štvornohými kamarátmi brázdi turianskymi cestami.
Marošovi Litvajovi k udelenému titulu srdečne blahoželáme a
prajeme veľa ďalších úspechov.

Turianska biela stopa
Pre nedostatok snehu sa konala nakoniec v náhradnom termíne
23.2.2008 na RZ Trusalová. Hoci týždeň sľuboval snehu viac,
počasie na sobotu, termín konania pretekov, bol k
organizátorom skúpy. Ranný výdatný dážď odradil i tých
verných a tak sa preteky uskutočnili s odloženým štartom na trati
s dĺžkou 6 km. Trať pripravovali organizátori nad RZ Trusalová a
bola rovnaká pre ženy i pre mužov. Pretekári, ktorí sa XIV.
ročníka Turianskej bielej stopy zúčastnili, prišli šťastne do cieľa a
potom na RZ Trusalová, kde starosta obce víťazov ocenil. Do
budúcnosti je potrebné dohodnúť zo strany organizátorov
termín na začiatok januára, kedy je väčšia pravdepodobnosť
udržania sa snehu.
Dovidenia na jubilejnom XV. ročníku.
I.J.

Pozvánka na XXXVI. ročník Behu oslobodenia Turian
Bežecký spolok Tatran Turany a Obec Turany za prispenia
sponzorov poriadajú už XXXVI. ročník Behu oslobodenia
Turian. Po zrušení Turianskeho polmaratónu je tento ročník
zároveň XI. ročníkom memoriálu Eda Vojta a tradične 1. kolom
Turčianskej bežeckej ligy.
Podujatie sa uskutoční v sobotu 5. apríla 2008 od 10:30 pre
kategórie detí a od 13:00 pre juniorov a dospelých. Trate od 100
do 1000 m sa uskutočnia na dráhe štadióna ŠK Tatran.
Trať na 10 km pre kategórie mužov, žien a veteránov sa beží v
dvoch 5 km okruhoch po uliciach obce Štúrova, Komenského,
Železničná, Mohylka, Hviezdoslavova, Mierová, Osloboditeľov,
Partizánska, Jánošíkova a Priehrada, späť na štadión.
Štart a cieľ je na štadióne ŠK Tatran.
Trať 2500 m zo štadióna od 13:00 hod, ktorá vedie ulicami
Štúrova, 1. mája, Mohylka, Malý Riadok, Osloboditeľov a znovu
Komenského a Štúrovou späť na štadión je aj tento rok vypísaná
okrem juniorov znova aj pre občanov Turian bez rozdielu veku
ako Beh zdravia Turancov.
Príďte si overiť svoju kondíciu po zime, či povzbudiť pretekárov
na trati i na štadióne ŠK Tatran.

Pozvánka na volejbalový turnaj
Základná škola Turany pozýva na XIX. ročník
volejbalového turnaja
28. marca 2008 o 14,30 hod, ktorý sa uskutoční
v telocvični ZŠ.
Štartovné 50,- Sk
Hrá sa podľa platných pravidiel volejbalu.
V družstve musia byť minimálne 2 ženy.

Rozlosovanie jarnej časti futbalových súťaží
IV. liga – Muži

Žiaci – skupina „A“

Dorast – skupina „A“

15. kolo 6. apríla 2008 o 15.30
Stráňavy – Turany

12. kolo: 13.4.2008 o 10.00
Turany - Bystrička

10. kolo: 12.4.2008 o 15.30
Turany – Lipovec

16. kolo 13. apríla 2008 o 15.30
Turany – Kotr. Lúčka

13. kolo: 20.4.2008 o 10.00
Žabokreky – Turany

11. kolo: 19.4.2008 o 16.00
Belá – Dulice – Turany

17. kolo 20. apríla 2008 o 16.00
O. Jasenica – Turany

14.kolo: 27.4.2008 o 10.00
Turany – Dražkovce

12. kolo: 26.4.2008 o 16.00
Turany – Dražkovce

18. kolo 27. apríla 2008 o 16.00
Turany – Dúbrava

15.kolo: 4.5.2008 o 10.00
Belá – Dulice – Turany

13. kolo: 3.5.2008 o 16.30
Turany – Krpeľany

19. kolo 4. mája 2008 o 16.30
Belá – Dulice – Turany

16. kolo: 11.5.2008 o 10.00
Turany – Voľno

14. kolo: 11.5.2008 o 10.30
Vrútky - Turany

20. kolo 11. mája 2008 o 16.30
Turany – K. Lieskovec

17. kolo: 18.5.2008 o 10.00
Trebostovo – Turany

15. kolo: 17.5.2008 o 17.00
Turany – Podhradie

21. kolo 18. mája 2008 o 17.00
Trebostovo – Turany

18.kolo: 25.5.2008 o 10.00
Turany – Lipovec

16. kolo: 24.5.2008 o 17.00
Sučany – Turany

22. kolo 25. mája 2008 o 17.00
Turany – Rosina

19. kolo: 1.6.2008 o 10.00
Turany – Krpeľany

17. kolo: 31.5.2008 o 17.00
Turany – Sklabiňa

23. kolo 1. júna 2008 o 17.00
Turany – Oščadnica

20. kolo: 8.6.2008 o 10.00
Košťany – Turany

18. kolo: 7.6.2008 o 14.30
Bystrička - Turany

24. kolo 8. júna 2008 o 17.00
Teplička n. Váhom – Turany

21. kolo: 1.5.2008 o 10.00
Predohr. Turany – Turč. Kľačany

25. kolo 15. júna 2008 o 17.00
Turany – Z. Poruba

22. kolo: 8.5.2008 o 10.00
Predohr. Sklabiňa – Turany

14.6.2008 /sobota/
- prvé finálové stretnutie
víťazov skupín
na ihrisku víťaza „A“

26. kolo 22. júna 2008 o 17.00
Tvrdošín – Turany

14.6.2008 /sobota/ - finálové stretnutie
víťazov žiackych skupín.

Čo hovorí matrika
Narodení:
Ema Višňovcová
Martin Morgoš
Adrian Bače
Samuel Brniak
Viktória Bardyová
Ľubomír Keselý
Marcela Maďarcová

Z človeka k človeku

Tieto slová, to nie je iba fráza. Krv, naša najcennejšia
tekutina. Kde neprúdi v žilách, tam niet života. A život so
sebou prináša rôzne nepredvídané udalosti a každý z nás sa
môže ocitnúť v situácii, či už v dôsledku choroby, alebo
úrazu, keď bude potrebovať túto vzácnu tekutinu a bude
odkázaný na pomoc iných, lebo krv je možné získať len
darovaním človeka človeku. A koľkí z nás našli už v sebe
odvahu, aby prišli na transfúznu stanicu a darovali krv?
Medzi tých, ktorí v sebe našli túto odvahu a chodia darovať
krv pravidelne patria aj mnohí naši občania...
Vysoko si ceníme tento ich humánny čin, ktorým pomáhajú
zachraňovať a prinavracať zdravie deťom, matkám, otcom,
členom našej spoločnosti. Naša úcta patrí všetkým darcom
krvi.
Daruj krv, zachrániš život. To nie je fráza: Je to prejav lásky
človeka k človeku.
M.U.

Úmrtie:
Ivan Ujček
Eduard Treiber
Miloš Kučera
Jozef Liskaj
Ján Líška
Elena Rantová
Roman Krystýnek
Jozef Franek
Tomáš Litvaj
Božena Vajdová
Miloš Tkáč
Ján Zachar
Ľudovít Žucha

55 r.
84 r.
77 r.
82 r.
75 r.
75 r.
85 r.
80 r.
73 r.
70 r.
84 r.
69 r.
75 r.

Na rozlúčku
V nedeľu 13. januára 2008 sme odprevadili na večný
odpočinok bývalého populárneho športovca našej obce
Jožka Liskaja.
Zomrel 11. januára 2008 a dožil sa 83 rokov.
Aj keď nemám po ruke presné informácie o jeho
športových aktivitách, ale ak vezmeme do úvahy, že
Jožko reprezentoval vo futbale veľa rokov, športový klub,
obec, aj národný podnik Drevina Turany, treba priznať, že
obetoval nesmierne veľa času a úsilia pre túto činnosť.
Veľa rokov sme hrávali spolu, poznám ho dobre a aj jeho
hru. Niekedy sme si ho žartom doberali, že v zápale hry
nám nechce požičať loptu, tak ju mal rád. No na druhej
strane treba objektívne priznať, že Jožko vedel zaútočiť
po ľavom krídle, obísť dvoch – troch hráčov súpera a ešte
aj vystreliť na bránku. Bol postrachom brankárov v
blízkom i širšom okolí. Preto treba vyzdvihnúť jeho
futbalové umenie a oceniť športovú činnosť v Turanoch.
Veľké zásluhy na jeho pôsobenie mala aj jeho rodina a
hlavne jeho manželka, ktorá si niekedy užila futbalu aj
viac ako chcela.
Nakoniec po rozlúčke s Jožkom Liskajom prevolávam
česť jeho pamiatke, ako i mnohým ďalším športovcom,
ktorí sa zaslúžili o dobrý šport v Turanoch.
V.F.

Ktoré telefónne čísla pomôžu?
Čo robiť v prípade ohrozenia života
112 Toto číslo je určené na tiesňové volanie. Rovnaké používa aj väčšina krajín v EÚ.
Jeho vykrútením sa spojíte s koordinačným strediskom záchranného systému, ktoré
zabezpečí príchod záchranárov a poskytne pomoc.
150 Toto číslo zvoľte v prípade požiaru, dopravnej nehody alebo živelnej pohromy.
Pomôže vám hasičský a záchranný zbor.
155 Zdravotnú záchrannú službu volajte v prípade ohrozenia života a zdravia, pri
haváriách alebo iných krízových situáciách.
158 (159) štátnu či obecnú políciu volajte v prípade, ak ste boli svedkom trestnej
činnosti alebo jej priamou obeťou.
18 300 keď ste vyšli do hôr a hrozí vám nebezpečenstvo, vytočte číslo horskej
služby. Dôležité je, aby ste boli poistení v komerčnej poisťovni špeciálne na tieto
účely. Ona totiž hradí všetky náklady spojené so záchrannou akciou.
850 11 13 13 Ak ste svedkom alebo účastníkom náhlej nehody, volajte linku
záchrany. Je určená tým, ktorí nevedia, čo robiť, kým prídu záchranári. Dajú vám
inštrukcie, ako postupovať.
Ako správne telefonovať?
Uveďte zrozumiteľne svoje meno, číslo telefónu z ktorého voláte.
Nezabudnite povedať presné miesto, ulicu a číslo, kde sa
nehoda stala, prípadne spôsob a smer odkiaľ je možné čo
najskôr na miesto prísť.
V skratke opíšte charakter udalosti (požiar, dopravná nehoda,
trestný čin).
Po ukončení hovoru počkajte na spätné volanie operátora príslušnej
záchrannej služby alebo polície.

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde... do MŠ Obchodná

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde, kto nemá
kožúšok, zima mu bude.
Ja nemám, ja nemám, len sa tak trasiem,
dajte mi slaninky, nech sa vypasiem.
A tam hore na povale sedí kocúr na slanine.
Choďte že ho odohnať a mne kúsok odrezať.

Už je po fašiangoch, ide Veľká noc,
čo budeme robiť cez ten dlhý pôst?
Maľovanie, to nás baví,
zopár ťahov štetcom obrázok nám spraví.

Ty si šibal, zajačik, kde
si schoval korbáčik?
Zdá sa, že ho milý zajko
vymenil za pekné vajko.

S radostným očakávaním deti vítajú
veľkonočné sviatky. Snažme sa ich zachovať
a neničiť ich posolstvo a tradície.

Korbáč, vodu, kraslíc moc, nech prinesie Veľká noc.
Šťastie, zdravie, smiechu veľa úprimne Vám všetkým želá MŠ Obchodná

Medzinárodný deň žien
Začiatkom marca sme si pripomenuli Medzinárodný deň
žien. Vlastnoručne vyrobenými kvietkami a srdiečkami
deti pozdravujú všetky ženy našej obce.
Snežienky biele natrhám, všetkým tetám ich s láskou
posielam.
A keď zvädnú, nevadí, srdiečko ich nahradí.

Vrešťadlo

Bábkové divadlo spod Spišského hradu nám ponúklo
inscenáciu Vrešťadlo. Na jej predstavení sa zúčastnili
deti oboch MŠ. Videli a počuli sme príbeh o malej Viky,
ktorá sa svojrázne vyrovnávala s príchodom malej
sestričky do ich rodiny. Deti zaujala nielen bábka Viky,
ale i plošné bábky v životnej veľkosti a nápadité
rekvizity. Herečke sa podarilo zanechať v deťoch
príjemný umelecký zážitok.
A. B.
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