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Deň mesta
POZVÁNKA NA III. ROČNÍK
DŇA MESTA TURANY
8. septembra 2018
Druhá septembrová sobota 8. 9. 2018
bude opäť venovaná najväčšiemu podujatiu
v Turanoch – DŇU MESTA – oslave úrody,
chovateľstva a remesiel. Pripravený je bohatý sprievodný program, venovaný dospelým
i deťom, vystúpenia folklóru, hudby, spevu
a tanca v podaní domácich účinkujúcich
a hostí na dvoch pódiách od 10,00 hod.
do neskorého večera. Od skorých ranných
hodín sa bude variť vo viacerých kotlíkoch
súťažný guľáš, v tento deň budú verejnosti
sprístupnené výstavy v priestoroch mestského úradu, chovateľská výstava vo voľnom
priestranstve za úradom, atrakcie a remeslá,
kvalitné občerstvenie. Vyhodnotené budú
aj všetky súťaže vyhlásené k tomuto dňu
a chýbať nebude ani zábava v štýle country a diskotéky a koncert skupiny PLOŠTÍN
PUNK o 17,00 hod. Organizátori sa opäť
tešia na návštevu domácich návštevníkov
i hostí, ktorí majú o podujatie záujem.
IJ

III. ročník DEŇ MESTA
TURANY 8. 9. 2018
Pozývame záujemcov
o rôzny predaj, poskytnutie
občerstvenia, remeselníkov
a vystavovateľov s možnosťou
prihlásenia sa na Mestskom
úrade v Turanoch do 5. 9. 2018.
Sekretariát MÚ -043/4292 400

Krása našich domov a záhrad

Príhovor primátora
Vážení spoluobčania,
súčasné obdobie je charakteristické tým, že slovenskej ekonomike sa darí a taktiež z pohľadu samospráv Slovenska sú
rozpočty obcí vyššie. Je lepší výber daní fyzických osôb v štáte
a tým sú na tom samosprávy lepšie. Nie je tomu inak ani
v Turanoch. Posledné roky v našej samospráve sa pozitívne
prejavili hlavne v obnove cestnej infraštruktúry a obnove budov.
Obnova komunikácii v minulom období začala opravou ciest
na uliciach Obchodná, Sadová a Červenej armády. Popri tom
sa vybudovali aj chodníky na ulici Obchodná a parkovacia plocha pred zdravotným strediskom. Postupne sa cesty opravili
na ulici Železničná a Kollárova. Masívnejšie opravy miestnych
komunikácii začali v posledných troch rokoch.
Postupne sa opravili ulice Družstevná, Mierová, Jánošíkova,
Partizánska, Moyzesova, Fatranská, Hlboká cesta, Vaňovská,
Malý Riadok, Mohylka a Krížna. Svoj podiel na opravách má
aj samosprávny kraj Žilina, ktorý opravil väčšiu časť ulice
Osloboditeľov. Popri tom sme rozšírili sieť chodníkov na uliciach
Osloboditeľov a Mohylke a vybudovali parkovacie plochy pri MŠ
Krížna, zdravotnom strediskách Krížna a Obchodná, na ul. SNP.
Okrem týchto ciest sme pomohli záhradkárom opravou ciest
k záhradkárskej osade Ráztoka a Pod Kopcom. Opravou týchto
ciest sa zlepšili podmienky pre cyklistov z blízkeho okolia.
Súčasťou komunikačných prepojení sú aj turianske lávky cez
Váh, ktoré sme kompletne zrekonštruovali nielen pre obyvateľov Turian.
Darilo sa nám aj pri opravách našich budov. Pre naše deti sme
kompletne zrekonštruovali obidva pavilóny materskej školy
na ulici Obchodná a týmto vytvorili kvalitné podmienky pre
výchovu detí a taktiež rozšírili kapacitu škôlky.
Miestne kultúrne stredisko bolo splynofikované, vymenené
boli všetky okná a rekonštrukciou prešli tunajšie sociálne
zariadenia. Kultúrne centrum na ul. Budovateľskej prechádza
rekonštrukciou časti svojich priestorov a ešte v tomto roku je
plánovaná výmena radiátorov vo veľkej sále.
Pre futbalistov a športové kluby nášho mesta sme opravili
vnútorné priestory budovy štadióna a tieto ponúkli na klubovú
činnosť a možnosť mať tak priestory na rôzne druhy aktivít.
Za pomoci štátnych peňazí sme kompletne opravili budovu
mestského úradu, zmodernizovali vykurovací systém a pripravili podmienky bezbariérového prístupu do budovy. Súčasťou
zmien bola aj úprava okolitých priestorov.
Máme sa čím pochváliť aj v oblasti odpadového hospodárstva.
Za pomoci dotácie sme pre domácnosti rodinných domov nakúpili kompostery a týmto zabezpečili možnosť kompostovania
bioodpadu pre našich občanov. Vybudovali sme nový zberný
dvor pre zhromažďovanie odpadov a rozšírili možnosť lepšie
separovať odpad nákupom nádob na separáciu odpadov. V separácii odpadov je naše mesto na popredných miestach v okrese.
Naša samospráva v snahe zlepšiť podmienky pre život našich
spoluobčanov plánuje naďalej pokračovať v rovnakom nasadenom tempe na skrášľovaní Turian. Mesto podalo žiadosť
na rozšírenie hasičskej zbrojnice, podali sme projekt na modernizáciu vykurovania a uteplenie telocvične základnej školy.
V tomto roku v súlade s rozpočtom mesta máme v pláne opravu
2 až 3 miestnych komunikácií v južnej časti mesta. Výsadba
verejnej zelene je plánovaná na jeseň tohto roka, vysadené
budú stromy a kríky, tam kde chýbajú.

Je toho veľmi veľa, čo by v Turanoch bolo potrebné vylepšiť, či
vynoviť, plánované investície a ich realizácia sa však uskutočňujú
len na základe finančných možností a rozpočtu nášho mesta.
Ing. Miroslav Blahušiak
primátor mesta

Zo zasadnutí mestského
zastupiteľstva
Zasadnutie MZ dňa 14. 02. 2018
Mestské zastupiteľstvo Turany
• Zobralo na vedomie správu hlavného kontrolóra o kontrole plnenia uznesení, správu HK o výsledkoch vykonaných
kontrol v období od 07.12.2017 do 07.02.2018
• Prerokovalo správu o činnosti HK za rok 2017, zobralo na vedomie správu o činnosti HK za rok 2017
• Prerokovalo návrh Komisie školstva, športu, kultúry a informovanosti pri MZ v Turanoch na pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Turany na rok 2018 a schválilo pridelenie dotácií
z rozpočtu mesta na rok 2018 a odporúčanie na financovanie
akcií na rok 2018 podľa predloženého návrhu Komisie školstva, športu, kultúry a informovanosti pri MZ v Turanoch
• Prerokovalo správu o stave pohľadávok k 31.12.2017, zobralo
na vedomie správu o stave pohľadávok mesta k 31.12.2017
a uložilo zástupcovi primátora zverejniť na internetovej stránke mesta zoznam dlžníkov v zmysle zákona v členení FO,
PO v termíne do 15.3.2018.
• Prerokovalo návrh na I. úpravu rozpočtu mesta na rok 2018
a návrh prerozdelenia kapitálových výdavkov na rok 2018,
schválilo I. úpravu rozpočtu mesta na rok 2018 a prerozdelenie kapitálových výdavkov na rok 2018
• Prerokovalo návrh na voľbu prísediaceho Okresného súdu
Martin za mesto Turany a zvolilo prísediaceho Okresného
súdu Martin za volebný obvod Turany p. Kvetu Učňovú, bytom Osloboditeľov 1100/173, Turany
* Prerokovalo návrh zámeny pozemkov medzi mestom Turany
a p. Dagmar Krškovou, rod. Holkovou a schválilo : spôsob zámeny pozemkov spôsobom dôvodom hodným osobitného zreteľa
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, schválilo samotnú zámenu
pozemkov medzi mestom Turany a p. Dagmar Krškovou podľa
predloženého návrhu v zmysle Geometrického plánu č. 1/2018
* Schválilo odkúpenie pozemkov : parcela č. 3628/200 o výmere 42 m² od vlastníčky p. Aleny Kučmovej, parcely č. 3628/196
o výmere 27 m² od vlastníka p. Vladimíra Pohánku, parcely č.
3628/198 o výmere 121 m² od vlastníčky p. RNDr. Viery Terekovej, CSC., parcely č. 3628/199 o výmere 123 m² od vlastníčky p. Zdenky Švrlovej, podľa GP č. 260/2017 za kúpnu cenu
1,- euro za parcelu, čo celkom činí 4,- eurá za uvedené parcely.
Parcely sa odkupujú za účelom vybudovania prístupovej cesty
popri nadjazde.
* schválilo odkúpenie parcely č. 3628/152 – o výmere 77 m²
parcela č. 3628/141 – o výmere 48 m² parcely vytvorené GP č.
219/2016 od vlastníka p. Martin Kuku,, za cenu 1,- euro za parcelu, čo celkom činí 2,- eurá. Parcely sa odkupujú za účelom
vybudovania prístupovej cesty popri nadjazde.

* prerokovalo návrh na pridelenie 2 izbového nájomného bytu
v objekte futbalového štadióna a pridelilo 2 izbový nájomný byt
v objekte futbalového štadióna p. Pavlovi Protusovi na dobu
jedného roka
* prerokovalo petíciu občanov za výrub stromov na cintoríne
na Cintorínskej ulici a nesúhlasilo s výrubom stromov na cintoríne na Cintorínskej ulici
* požiadalo zástupcu primátora informovať mestské zastupiteľstvo o postupe rokovaní s projektantom PD rekonštrukcie
mestského úradu vo veci nezrovnalosti stavebných prác s PD
na budove mestského úradu
* uložilo zástupcovi primátora zabezpečiť výmenu poškodených
dopravných značiek v meste.

Zasadnutie MZ dňa 18. 04. 2018
Mestské zastupiteľstvo Turany
• zobralo na vedomie správu HK o kontrole plnenia uznesení, správu HK o výsledkoch vykonaných kontrol v období
od 08.2.2018 do 18.04.2018
• zrušilo uznesenie č. 57/2016 a uznesenie č. 61/2017
• Prerokovalo správu o stave odpadového hospodárstva za rok
2017 a zobralo na vedomie správu o stave odpadového hospodárstva za rok 2017
• Prerokovalo správu o činnosti Mestskej polície Turany za rok
2017 a zobralo na vedomie správu o činnosti Mestskej polície Turany za rok 2017
• Prerokovalo správu o činnosti Dobrovoľného hasičského
zboru mesta Turany za rok 2017 zobralo na vedomie správu o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru mesta Turany za rok 2017
• Schválilo zakúpenie automatického externého defibrilátora
• Prerokovalo a vzalo na vedomie správu o činnosti Komisie
pre ekonomiku a plán pri MZ v Turanoch za rok 2017
• Prerokovalo a vzalo na vedomie správu o činnosti Komisie
sociálno - zdravotnej pri MZ v Turanoch za rok 2017
• Prerokovalo a vzalo na vedomie správu o činnosti Komisie
výstavby, verejného poriadku a životného prostredia pri MZ
v Turanoch za rok 2017
• Prerokovalo a vzalo na vedomie správu o činnosti Komisie
školstva, športu, kultúry a informovanosti občanov pri MZ
v Turanoch za rok 2017
• Prerokovalo a vzalo na vedomie správu o činnosti Komisie
na ochranu verejného záujmu pri MZ v Turanoch za rok
2017
• Prerokovalo žiadosť p. Andrey Hlavatej - predĺženie nájmu
v Pizza Caffe, Obchodná 27, do 15.07.2026 a schválilo predĺženie nájmu
• Zobralo na vedomie informáciu o prebiehajúcich rokovaniach medzi mestom Turany a Miestnym Automotoklubom
SR Turany a súhlasilo s postupom mesta v týchto rokovaniach. Odporučilo primátorovi mesta a zástupcovi primátora
pokračovať v rokovaniach v týchto intenciách
• Prerokovalo možnosť podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu – Operačný
program Kvalita životného prostredia, kód výzvy OPKZP
-PO1-SC111-2017-33 s projektom „Zberný dvor mesta Turany“ a schválilo zapojenie sa mesta Turany do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci
operačného programu – a podanie žiadosti o nenávratný

finančný príspevok vo výške 377.524,07.- eur
• Zobralo na vedomie informáciu o spoločnom rokovaní zástupcov dôchodcov mesta Turany a prijatých záveroch z tohto
rokovania
• Uložilo hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu nájomcov
a nájomných zmlúv v Zdravotnom stredisku, Dome služieb
a ubytovni Budovateľská 575 a záznam z tejto kontroly predložiť na najbližšie rokovanie MZ

Zasadnutie MZ dňa 27. 06. 2018
Mestské zastupiteľstvo Turany
• zobralo na vedomie správu HK o kontrole plnenia uznesení, správu HK o výsledkoch vykonaných kontrol v období
od 19.04.2018 do 20.06.2018
• Prerokovalo a schválilo návrh plánu kontrolnej činnosti HK
na II. polrok 2018
• Prerokovalo záverečný účet mesta Turany a rozpočtové hospodárenie za rok 2017, správu audítora za rok 2017, zobralo
na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému
účtu mesta Turany za rok 2017, správu audítora za rok 2017
a schválilo záverečný účet mesta Turany za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad, rozpočtové hospodárenie
- zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c)
zákona č. 583/2004 Z.z. vo výške 17.430,97 eur na tvorbu
rezervného fondu
• Prerokovalo správu o inventarizácii majetku mesta Turany
k 31.12.2017 a zobralo na vedomie inventarizáciu majetku
mesta Turany k 31.12.2017
• Schválilo vyradenie majetku podľa návrhu inventarizačnej
komisie v celkovej výške 72.876,97 eur
• Uložilo zástupcovi primátora pripraviť ďalší majetok mesta
podľa návrhu inventarizačnej komisie na vyradenie
• Prerokovalo návrh na zrušenie Združenia miest a obcí Turčianska Vážsko -Fatranská cesta s likvidáciou z dôvodu naplnenia účelu združenia a schválilo zrušenie Združenia miest
a obcí: Turčianska Vážsko -Fatranská cesta s likvidáciou
• Prerokovalo návrh na vstup mesta Turany do občianskeho
združenia : Miestny Automotoklub Turany, súhlasilo s tým,
že hlavný kontrolór mesta Turany môže v zmysle § 18 ods.
1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov byť členom kontrolného alebo dozorného
orgánu právnickej osoby – Miestny Automotoklub Turany,
schválilo vstup mesta Turany do občianskeho združenia :
Miestny Automotoklub Turany, IČO : 51715961, za podmienok
a v zmysle stanov tohto občianskeho, schválilo zástupcov
mesta Turany do výboru Miestneho Automotoklubu Turany - primátor mesta a zástupca primátora mesta, zástupcu
mesta Turany do revíznej komisie Miestneho Automotoklubu Turany - hlavný kontrolór mesta
• Prerokovalo návrh na aktualizáciu Prevádzkového poriadku
pohrebiska a uložilo zástupcovi primátora predložiť na zasadnutie MZ v mesiaci september 2018 návrh úpravy Prevádzkového poriadku pohrebiska
• Splnomocnilo primátora mesta rokovať so ŽSK o bezodplatnom prevode objektov a pozemkov bývalej Spojenej školy
Turany a podať žiadosť o bezodplatný prevod do majetku
mesta
Roman Maťko
zástupca primátora mesta

Schválené kapitálové výdavky
a investície mesta Turany na rok 2018
Kapitálové výdavky
1. MŠ Krížna – výmena plynových kotlov, výmena radiátorov, vybudovania odsávania v kuchyni
2. MŠ Obchodná výmena kotlov, rekonštrukcia kuchynky, vyhotovenie sadrokartónových priečok oddeľujúcich
jedálne od spální, čiastočná rekonštrukcia spodnej triedy v I. budove, výmena podlahových krytín, kobercov,
vymaľovanie a výmena radiátorov.
3. Rekonštrukcia lavice cez Váh - úplná výmena
všetkých častí drevenej podlahy, ošetrenie a náter železných častí podlahy, oplotenia, náter celej lavice. Jedná
sa o lavicu k Rusnákovi. Takisto sa dokončí náter lavice k ZO Ráztoka, ktorá prešla rekonštrukciou na jeseň
roku 2017
4. Mestský úrad – rekonštrukcia sobášnej miestnosti,
vnútorných priestorov, vybudovanie nového chodníka
ku pošte, rekonštrukcia spodných ženských sociálnych
zariadení pre verejnosť
5. Účelové zariadenie mesta Trusalová- osamostatnenie
merania EE, príprava projektovej dokumentácie.
6. Projektová dokumentácia na inžinierske siete
– vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni pre
stavebné povolenie na rozšírenie vodovodu a kanalizácie pre lokality: do Ublác, Polík, ul. Jesenského, Doliny
a Na Mohylky a pri hasičskej zbrojnici ul. Budovateľská
so smerovaním do závodu.
7. Projektová dokumentácia na viacúčelové športové zariadenie na futbalovom štadióne
8. Kultúrne centrum - rekonštrukcia vykurovania
9. Výťah mestský úrad – zakúpenie a inštalácia výťahu do objektu mestského úradu najmä pre imobilných
a starších občanov.
10. Asfaltovanie miestnych komunikácií – plánované
asfaltovanie ulíc v južnej časti mesta
11. Detské ihriská – rekonštrukcia parku na ul. Mládeže
a SNP
12. Rekonštrukcia chodníka na ul. Osloboditeľov rekonštrukcia chodníka od Urbáru po ul. Mierovú
13. Dokončenie rekonštrukcie chodníka na ul. Mohylka – od pekárne po vodárenskú spoločnosť.
14. Výmena plynových kotlov v Zdravotnom stredisku a Dome služieb
15. Rekonštrukcia vstupu MsÚ - vyhotovenie vstupu
na mestský úrad, vrátane osadenia nových úradných
tabúľ, nových stožiarov na vlajky,
16. Rekonštrukcia ciest – cesty poza kanál od Zábrehov
až po odbočku k ZO Pod Kopcom, ďalej cesta poza kanál od Černíka ku RD p. Gallu, až do Vaňovskej cesty
ku RD p. Neupauera, následne uvalcované a nastriekanie asfaltopenetračným nástrekom, posypanie pieskom.
Takisto oprava výtlkov na ceste k ZO Pod Kopcom a oprava výtlkov na ceste do Tibína. Oprava cesty do Černíka
ku rybníkom, oprava výtlkov na ceste ku ZO Ráztoka.
17. Kultúrne centrum - prestavba starej kuchyne na spoločenskú a tanečnú miestnosť,
18. Spevnenie svahu cesta do Stráže – dokončenie
spevnenia miestnej komunikácie.

Podané projekty
• 14.05.2018 podalo Mesto Turany na Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu žiadosť na Rekonštrukciu cvičebného priestoru telocvične Základnej
školy Turany vrátane rekonštrukcie vykurovania.
Projekt pozostáva z vybudovania plynovej prípojky pre
telocvičňu, vybudovania vlastnej plynovej kotolne a nových rozvodov kúrenia v telocvični a šatniach, projekt
takisto obsahuje novú vzduchotechniku do telocvične.
Výška žiadanej podpory je 99.836.- eur. Žiadosť je v posudzovaní.
• 23.03.2018 sme sa zapojili do výzvy na rekonštrukciu,
modernizáciu a prístavby hasičských zbrojníc s projektom Prístavba garáží hasičskej zbrojnice, výška
žiadanej podpory je 30.000.- eur. Žiadosť je v súčasnosti v posudzovaní.
• 30.04.2018 sme podali na Environmentálny fond v rámci
operačného programu kvalita životného prostredia žiadosť
o nenávratný finančný príspevok vo výške 297.468,56.eur na projekt: Rozšírenie kapacít zberného dvora Turany pozostávajúci so stavebných úprav zberného
dvora, prístreškov, zakúpenia zberového vozidla, štiepkovača, veľkokapacitných kontajnerov, mostovej váhy.
Žiadosť je v súčasnosti v posudzovaní.
• 02.07.2018 sme podali na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru žiadosť o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku vo výške 473.287,33 eur na projekt : Rekonštrukcia kotolne objektu slobodárne a kina v meste Turany na biomasu na ul. Budovateľskej 575 – pozostávajúcej z kompletnej výmeny
kotlov, kotolne, rozvodov vykurovania radiátorov v celom
tomto objekte s inštaláciou kotlov na peletky a štiepku
v rámci programu zmena paliva z uhlia na ekologickejší
zdroj. Žiadosť je v súčasnosti v posudzovaní.
• Ešte v marci 2017 sme opätovne podali žiadosť na Environmentálny fond v rámci výzvy na zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov vrátane zatepľovania
žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške 197.756,- eur na projekt: Rekonštrukcia
Zdravotného strediska Turany. Doposiaľ nemáme
rozhodnutie o schválení resp. neschválení tejto žiadosti.
• 19.02.2016 sme podali na Žilinský samosprávny kraj žiadosť o prevod pozemku – prístupovej cesty ku dielňam
odborného výcviku bývalej Spojenej školy na ul. Sadovej
a takisto pozemkov pod multifunkčným ihriskom, tenisovými kurtami, ohrady pre chov koní až po ul. Štúrovu do majetku mesta. Prebehli rokovania, boli spravené
dohody, spôsob zámeny, avšak zmenou zastupiteľstva
a župana sa všetky prevody zastavili a doposiaľ nemáme informáciu ako a či sa bude v tejto veci pokračovať.
• Mesto Turany v súčasnosti podalo žiadosť na Žilinský samosprávny kraj o prevod objektov bývalej Spojenej školy
Turany – škola, telocvičňa a Domov mládeže do majetku
mesta. Mesto plánuje v časti týchto objektov v budúcnosti vybudovať dom opatrovateľskej starostlivosti pre
našich starších občanov a byty.
Ing. Miroslav Blahušiak, primátor mesta
Roman Maťko, zástupca primátora mesta

Stanovisko mesta Turany k aktuálnej situácii v zdravotnej starostlivosti
V poslednej dobe sa v našom meste začali šíriť polopravdy a lži v oblasti zabezpečenia zdravotnej starostlivosti našich občanov.
Je preto potrebné uviesť veci na správnu mieru a povedať občanom skutočnosti tak, ako sú, ako sa udiali.

Detský lekár
Žiaľ, doposiaľ sa nepodarilo zohnať do nášho mesta detského
lekára, aj napriek veľkému množstvu rokovaní predstaviteľov mesta, či už na Žilinskom samosprávnom kraji, pod ktorú táto kompetencia patrí, alebo po nemocniciach v Martine,
Žiline, Ružomberku a samotných detských lekároch. Je potrebné povedať, že v tomto zlyhal štát a jeho základná funkcia
- zabezpečenie zdravotnej starostlivosti občanov tohto štátu. Jednoducho štát nevychoval do systému nových lekárov
pre deti a dorast a tak nedochádzalo ku generačnej výmene.
Mesto Turany ponúklo každému možnému detskému lekárovi,
ktorý by prišiel do ambulancie v Turanoch na začiatok činnosti:
• Bezplatný nájom priestorov ambulancie
• Úhradu všetkých nákladov na energie
• Vymaľovanie a prípravu ambulancie pre podmienky detského lekára
• V prípade záujmu aj zabezpečenie ubytovania v našom
meste v služobnom byte na ul. Krížna.
Poznamenávame, že pred úmrtím MUDr. Valentu bolo v tejto
ambulancii cca 850 kariet, čo pri mesačnej kapitácii na jednu
kartu a odpočítaní nákladov na mzdy a odvody sestry ostávalo lekárovi cca 800.- euro mesačne. A základná mzda detského lekára v nemocnici je minimálne dvojnásobná, preto
len máloktorý novo vyštudovaný detský lekár chce ísť robiť
na obvody.
Mesto naďalej však vyvíja úsilie a rokuje so zámerom získať
detského lekára do nášho mesta.

Lekár pre dospelých
V našom meste jedno obdobie, v rokoch 2015 a 2016 pôsobila MUDr. Bošelová, ktorá niekedy v lete 2016 ukončila činnosť a presunula sa do Martina. Na početné žiadosti a apely našich občanov zástupcovia mesta vyvinuli úsilie, aby sa
táto pani doktorka do Turian vrátila a opätovne tu pôsobila.
Vzhľadom k nezhodám s vlastníkom predchádzajúcej ambulancie sme hľadali možnosť umiestnenia tejto lekárky v zdravotnom stredisku na ul. Obchodnej v priestoroch určených
pre gynekologickú ambulanciu. Tieto priestory si vyžadovali
značné finančné prostriedky na rekonštrukciu a dispozičné
prerobenie pre potreby ambulancie pre dospelých. Vzhľadom
k tomu, že v tej dobe prejavil záujem o otvorenie ambulancie
v našom meste aj gynekológ a aj po odporúčaní sociálnozdravotnej komisie, bolo odporučené prideliť tieto priestory
prednostne gynekológovi a pani doktorke Bošelovej prenajať
priestory na poschodí zdravotného strediska alebo hľadať iný
vhodný priestor. Za aktívnej a iniciatívnej účasti predstaviteľov
mesta po rokovaní zo zástupcami spoločnosti DR. Max boli
pani doktorke zabezpečené priestory ambulancie v objekte

lekárne na ul. Krížna. Tu je veľmi dôležité podotknúť, že
za tieto priestory počas celého pôsobenia lekárka neplatila
žiadny nájom ani platby za energie. Mesto Turany vymaľovalo na svoje náklady priestory ambulancie, zakúpilo odberové
kreslo, vyšetrovaciu stoličku, 2 kancelárske stoličky, 6 stoličiek do ambulancie a zabezpečilo zostavu 2 x notebook, 2x
tlačiareň, skener. Všetko z dôvodu zabezpečenia a zlepšenia
zdravotnej starostlivosti pre občanov nášho mesta. Je veľmi
dôležité poznamenať, že MUDr. Tokarčík investoval z vlastných finančných prostriedkov v roku 2016 do rekonštrukcie
mestom prenajatej ambulancie cca 8000.- eur a platí mestu
nájomné za prenajaté priestory a MUDr. Ľachký takisto platí mestu mesačne nájomné za prenajaté priestory. To čo je
najviac zarážajúce je že MUDr. Bošelová pôsobila v našom
meste po jej návrate od mája 2017 do mája 2018, čiže rok.
Keď sem prišla - v máji 2017, priniesla si zo sebou cca 100
kariet pacientov a za rok, čo tu pôsobila, si ku nej dalo karty
len 125 našich občanov, pacientov. Za jeden rok len 125, čo
je veľmi málo. Praktický lekár pre dospelých žije z kapitácie,
za každú kartu dostane od zdravotnej poisťovne mesačne
2,42.- eur, bezohľadu na to, či pacienta v tom mesiaci ošetril
a koľkokrát ošetril. Ďalej potom dostáva financie za vykonané
2-ročné preventívne prehliadky a niektoré špeciálne výkony.
Z toho vyplýva, že MUDr. Bošelová mala mesačný príjem 225
kariet x 2,42 kapitácia, čo bol príjem na ňu a zdravotnú sestru. A jednoducho ekonomické dôvody ju prinútili ísť do lepšieho. Každý sa môže slobodne rozhodnúť, koho si vyberie
za ošetrujúceho lekára a žiaľ lekárov pre dospelých je veľmi
málo, navyše vo väčšej časti v pokročilom veku. Je to trh,
je to štát, ktorý je povinný každoročne vychovávať nových
lekárov a potom sú tu aj pacienti. Treba rešpektovať fakt,
a to že MUDr. Bošelová opakovane svoje služby ponúkla občanom nášho mesta, ale pacienti ju neprijali. Nie mesto je
vinné, že odišla, ale občania - pacienti a z tohto dôvodu išla
za lepším. Mesto spravilo čo sa dalo, vytvorilo podmienky.
A takto to bude aj s detským lekárom. Pokiaľ sa ho podarí
zohnať, čo bude pri súčasnej situácii veľmi náročné, mesto
každému jednému vytvorí nadštardardné podmienky, ale pokiaľ si rodičia detí nedajú vo veľkom počte do tej ambulancie karty, jednoducho po krátkom čase odíde, lebo ekonomika ho nepustí, aj napriek tomu, že tu bude mať prenájom
a energie bezplatne. Viac ako desaťročie štát nevychovával
takýchto lekárov, resp. veľmi málo, nedochádzalo ku pravidelnej generačnej výmene a dnes sú bežne lekári v pokročilom dôchodkovom veku, ktorí sú nútení svoju prácu naďalej
vykonávať z dôvodu že ich nemá kto nahradiť. Otázka zabezpečenia detského lekára už nie je otázkou len predstaviteľov
mesta, ale nás všetkých - občanov, rodičov, každý kto má
možnosť, pozná niekoho, nech dá tip, osloví a pomôže. Treba záverom zdôrazniť, že kompetencia zabezpečiť zdravotnú
starostlivosť pre občanov je v povinnosti samosprávneho
kraja a nie tej ktorej obce.
V dohľadnej dobe by mal v Turanoch otvoriť ambulanciu gynekológ. V prípade, ak sa mu to podarí, bude nás tešiť, že

opätovne ponúkneme našim občiankam aj takúto novú zdravotnú službu.
A v neposlednom rade, uvedomujeme si doslova nevyhovujúci stav objektu zdravotného strediska. Aj z tohto dôvodu už v októbri 2015 sme ako jeden z prvých podali projekt
a žiadosť na dotáciu na rekonštrukciu objektu Zdravotného
strediska na Environmentálny fond vo výške 208.164.- eur.
Žiaľ žiadosť v súťaži nebola úspešná a preto sme ju opätovne
podali v marci 2017 na Environmentálny fond v rámci výzvy
Zvýšenie energetickej účinnosti verejných budov vrátane zatepľovania. Celková výška projektu na rekonštrukciu objektu
zdravotného strediska je 290.493.- eur, Doposiaľ sme nedostali odpoveď, avšak snažíme sa, aby sme aj na túto rekonštrukciu získali dotáciu. Už niekoľko rokov aktívne na výzvy
reagujeme a aj prostredníctvom pridelených dotácií zveľaďujeme naše mesto.
Ing. Miroslav Blahušiak, primátor mesta
Roman Maťko, zástupca primátora mesta

Rekonštrukcia
mestského úradu dokončená
Začiatkom júla minulého roku sa robotníci stavebnej firmy pustili do renovácie budovy mestského úradu, ktorá bola ukončená
do konca novembra. Už napohľad je však vidieť poriadny rozdiel,
keďže strecha budovy sa z rovnej zmenila na sedlovú, fasáda
dostala nový šat, vstup a okolie dostalo novú dimenziu. Mesto
v snahe vyjsť v ústrety aj starším a imobilným občanom realizovalo aj nový bezbariérový vstup. Zhrňme teda v krátkosti, čo
všetko prešlo rekonštrukciou:
• Výmena rovnej strechy za sedlovú s krovom a hliníkovou
krytinou
• Výmena všetkých okien, dverí, výmena vstupných dverí
za automatické
• Vybudovanie bezbariérového vstupu pre starších a imobilných občanov vrátane prestrešenia tohto vstupu
• Kompletná výmena vykurovania – rozvodov, radiátorov
• Výmena starých plynových kotlov za nový kondenzačný plynový kotol
• Inštalácia 2 ks tepelných čerpadiel vzduch/voda ako nosný
prvok vykurovania
• kompletne zateplenie fasády objektu minerálnou vlnou hr.
150 mm
• zateplenie plochých bočných striech izoláciou hr. 300 mm
s novou strešnou hydroizoláciou
• vybudovanie výťahovej šachty pre inštaláciu výťahu
• vyhotovenie sadrokartónových stropov na celom 2 podlaží, celom prízemí a v chodbe na 1 podlaží, náhrada starých
neónových svetiel za oveľa úspornejšie LED svetlá
• rekonštrukcia sobášnej miestnosti – nové sadrokartónové
podhľady, bodové svetlá, nové omietky, nová podlaha
• vybudovanie nového prístupového chodníka, osadenie nových úradných tabúľ, stĺpov s vlajkami, vybudovanie prístupového chodníka od pošty
Rekonštrukcia mestského úradu bola nevyhnutná, pretože budova už bola rokmi opotrebovaná a s vysokou spotrebou energií. Rekonštrukciou sa znížili náklady na jej prevádzku a našim
občanom, ktorí si na úrad prídu vybaviť to, čo potrebujú, sa zároveň zvýšil štandard a pohodlie. V neposlednom rade budova
mestského úradu dostala dôstojný vzhľad.

Na rekonštrukciu mestského úradu Turany bola mestu
schválená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného z eurofondov v rámci projektu zo
SIEA – zníženie energetickej náročnosti verejných budov, pričom
päť percent z nákladov si mesto dopláca z vlastného rozpočtu.
Celková suma, ktorú mesto ako dotáciu dostalo z eurofondov
je 183 810.- eur. Stavba bola zhotoviteľom ukončená v mesiaci
november 2017, skolaudovaná, následne boli spracované všetky potrebné materiály na zaslanie záverečnej monitorovacej
správy, bola vykonaná fyzická kontrola všetkých dokumentov
a všetkých zrealizovaných prác zo strany poskytovateľa dotácie,
ktorá dopadla dobre. Až následne sme mohli 02. 02. 2018 zaslať na SIEA žiadosť o platbu. Zo strany poskytovateľa dotácie
boli mestu preplatené aj náklady na vypracovanie energetického
auditu a projektovej dokumentácie vo výške 6.900.- eur. Je dôležité poznamenať, že projekt a dotácia bola na práce a dodávky
súvisiace so znížením energetickej náročnosti, všetko ostatné
muselo mesto zaplatiť zo svojho rozpočtu, najmä vyhotovenie
sedlovej strechy, vybudovanie výťahovej šachty, rekonštrukciu
sobášnej miestnosti, a vonkajšie úpravy vstupu, chodníky. Sme
radi, že aj cestou eurofondov sa nám podarilo zlepšiť stav budovy mestského úradu a predĺžiť jej životnosť. Po objektoch hasičskej zbrojnice, základnej školy, obidvoch materských škôlok,
objektu štadióna, MKS, tak aj ďalší z objektov mesta prešiel
rozsiahlou rekonštrukciou.
Ing. M. Blahušiak primátor mesta
Roman Maťko zástupca primátora

Krátke zhrnutie investícií vykonaných
v našom meste v roku 2017
1. MŠ Krížna
• Zakúpené a inštalované nové podlahové krytiny, nové koberce do 2 tried
• Vykonaná kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení
v triede na poschodí nad zubárkou
• Zakúpené a inštalované nové radiátory do sociálnych zariadení a do herne a spálne v triede na poschodí - v počte
8 ks
• Vybudovaný drevený prístrešok medzi budovami z južnej
strany na odkladanie hračiek, áut najmä k dopravnému ihrisku
• Zakúpené a inštalované nové vnútorné dvere do triedy
na poschodí nad lekármi.
• Do všetkých tried boli zakúpené nové postieľky s matracmi.
2. MŠ Obchodná
• Rekonštrukcia sociálnych zariadení na poschodí v I. budove
• Rekonštrukcie omietok a montáž sadrokartónového stropu
v tejto triede v miestnostiach herňa a spálňa
• Vykonaná kompletná rekonštrukcia vodoinštalácie a odpadu v soc. zariadeniach, výmena všetkých radiátorov na 1.
poschodí I. budovy
• Zakúpené nové koberce a podlahové krytiny do tried v I.
budove - na prízemí a aj na poschodí
• V mesiaci august prebehla rekonštrukcia obvodového plášťa
I. budovy pozostávajúca
zo zateplenia obvodového
plášťa minerálnou vlnou
hr. 100 mm a výmeny
všetkých okien a vchodových dverí.
• do triedy na poschodí boli
zakúpené nové postieľky
v počte 25 a nové šatníkové skrinky
3. Rekonštrukcia lavice cez Váh k ZO Ráztoka - úplná
výmena všetkých častí drevenej podlahy, vykonané ošetrenie
a náter železných častí podlahy výmena bočného pletiva.
4. Rekonštrukcia futbalového štadióna
• Vybudovaná plynová prípojka do baru a inštalácia plynového kúrenia v bare
• dokončené klubovne a zasadačka, nové podlahové krytiny,
vymaľovaná chodba na I. poschodí, zakúpené nové dvere
do klubovní
• Vykonaná rekonštrukcia elektroinštalácie najmä na 1. poschodí, zakúpené el. ohrievače, káble, nové svietidlá, vrátane
chodby.
• Zakúpené a inštalované žalúzie na všetky vymenené okná
v tejto budove.
5. Chodník ul. Osloboditeľov – vybudovanie nového chodníka
od mostíka na ul. Riečna po zastávku až po prechod na staré
futbalové ihrisko, vrátane nového premostenia potoka Žatkov,
následné vyasfaltovanie priestoru zastávok na obidvoch stranách ulice v tejto časti. Realizáciou tejto stavby sa vybudoval
súvislý chodník popri celej ul. Osloboditeľov, celý ťah mestom.
6. Miestne kultúrne stredisko – zrealizovaná kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení
7. Rekonštrukcia prístupovej cesty k ZO Pod Kopcom

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

– cesta bola v mesiaci jún celoplošne na hrúbku min. 10 cm
a viac vysypaná frézovaným asfaltom, zrovnaná, uvalcovaná,
nastriekaná celoplošne asfaltopenetračným nástrekom bituménom. Takisto bola opravená prístupová cesta k ZO Ráztoka,
kde sa vytvorilo niekoľko výtlkov, tieto sa zasypali frézovaným
asfaltom a následne prestriekali penetračným bituménom strojom Turbo.
Asfaltovanie miestnych komunikácií
• Položenie asfaltového krytu – nový asfaltový koberec na ul.
Mohylka, Malý Riadok, Krížna
• Osadenie obrubníkov a prídlažby
od pekárne po MKS, časť ul. Hviezdoslavova popri p. Slávikovi
• Osadenie prídlažby v časti ul. Malý
Riadok popri p. Jurisovi, Gubánym
• Osadenie šachty a odvodňovacích
rúr pri p. Lojšovi na ul. Malý Riadok
• Celé dielo bolo vyhotovené tak, že
sa odstránila voda z vozovky pri
pekárni, pri p. Lackovi, pri MKS,
na ul. Hviezdoslavovej pri p. Slávikovi, pri p. Ondrušovi a na ul.
Krížna, pri p Jurisovi, Gubánym
a Lojšovi na ul. Malý Riadok
• došlo k vyspádovaniu týchto ulíc
a voda bude gravitačne odtekať
mimo komunikácie
• Došlo k rozšíreniu ulice Mohylka
pri pekárni, ul. Krížna.
Územný plán mesta - príprava, a realizácia, prebieha schvaľovací proces s pripomienkovaním nového územného plánu
mesta Turany.
Rekonštrukcia Mestského úradu – od júla do novembra
prebiehala rekonštrukcia budovy mestského úradu, o tejto investícii je podrobne písané v článku rekonštrukcia mestského
úradu
Kompostéry – mesto Turany bolo úspešné v žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rozvoj odpadového hospodárstva v meste Turany a získalo dotáciu vo
výške 49 909.- na zakúpenie kompostérov na biologický odpad do domácností. Kompostéry boli dodané a bolo vykonané
poučenie občanov, následne boli tieto protokolárne odovzdané
občanom nášho mesta.
Osvetlenie ul. P. Mendela – vybudované osvetlenie tejto
ulice - napojenie od križovatky ul. Obchodná. Boli zakúpené
a inštalované stĺpy, chráničky a káble na pouličné osvetlenie
a rozhlas, zakúpené a inštalované pouličné LED lampy. Boli zakopané káble
na spojnici ulice Obchodná – P. Mendela.
Chodník ul. Osloboditeľov – oprava chodníka od Hasičskej zbrojnice
po most pri Urbáre, chodník kompletne zrekonštruovaný, vrátane nových
cestných obrubníkov a novej zámkovej dlažby, v rámci tejto investície vykonané nové odvodnenie tejto ulice
vybudovaním zbernej šachty a nových rúr do koryta potoka
Studenec.
MŠ Obchodná – zrealizovaná prekládka plynovej kotolne.
Jedná sa o prekládku plynovej kotolne zo spojovacej chodby
do novovybudovanej kotolne medzi I. budovou a chodbou
a zároveň vybudovanie novej kotolne pre II. budovu MŠ.

15. Vybudovanie priestorov pre bankomat – vyhotovenie
stavebných úprav pre osadenie bankomatu v objekte Zdravotného strediska na ul. Obchodnej, zabezpečenie bankomatu pre občanov bývajúcich v tejto časti mesta.
16. Asfaltovanie ul. Osloboditeľov – túto investíciu vykonal VÚC Žilina ako vlastník tejto cesty skoro v celej dĺžke

hlavnej komunikácie vedenej mestom, ulica dostala nový
povrch a veríme, že sa navždy odstránili výtlky a prepadliny ešte z čias budovania kanalizácie.
Ing. Miroslav Blahušiak, primátor mesta
Roman Maťko, zástupca primátora

SLOVENSKÁ POŠTA
MESTA TURANY

ZBERNÝ DVOR
MESTA TURANY

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny

dočasne upravené
od 14. 5. 2018 -30. 9. 2018

Pondelok
8,00 - 15,00 hod.
Utorok
8,00 - 15,00 hod.
Streda
8,00 - 18,00 hod.
Štvrtok
8,00 - 12,00 hod.
Piatok
8,00 - 15,00 hod.
Sobota
9,00 - 15,00 hod.
Prestávka na obed 12,15 – 13,00

Pondelok 7,30 - 9,30
Utorok 7,30 - 9,30
Streda 7,30 - 9,30
Štvrtok 7,30 - 9,30
Piatok 7,30 - 9,30
Sobota 8,00 - 10,00

14,00 - 17,00
13,00 - 15,45
14,00 - 17,00
13,00 - 15,45
13,00 - 15,45

Zodpovedný pracovník : Mlynár Peter
Kontakt : 0918603095

Oceňovanie najlepších jednotlivcov a kolektívov za rok 2017
V piatok 18.5.2018 sa v zrekonštruovanej obradnej miestnosti
MsÚ v Turanoch uskutočnilo už po jedenástykrát oceňovanie
najlepších jednotlivcov a kolektívov za rok 2017 v oblasti športu, školstva, kultúry a spoločenského života. Súčasťou oceňovania bola tiež odovzdanie Ceny primátora mesta. Na zozname
ocenených boli a ocenenia si prevzali:
Cenu primátora mesta
Ing. Ivan Jesenský
- za prácu v prospech rozvoja Turian, za dlhoročnú a záslužnú
prácu v miestnej samospráve, v oblasti školstva, spoločenského a športového života,
pri príležitosti životného jubilea. Po skončení
vysokej školy pracoval
v Drevine n. p. v Turanoch, neskôr ako učiteľ a zástupca riaditeľa
SOU drevárskeho v Turanoch, dnes na pozícii
zástupcu riaditeľa Spojenej školy v Martine. Od roku 1994 je
nepretržite poslancom miestneho zastupiteľstva, bol predsedom ekonomickej
komisie, niekoľko volebných období je
predsedom komisie športu, školstva,
kultúry a informovanosti MZ, je organizátorom športovo-turistických podujatí
v meste.

Ďakovný list za vzornú reprezentáciu mesta Turany
v roku 2017
Ondrej Holko
- úspešný slovenský reprezentant, náš aktívny, profesionálny
vojak Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica. Ocenenie mu patrí za titul Majstra SR na rok 2017 vo
vzduchovej puške, za titul Majstra SR v disciplíne ľubovoľná malokalibrovka 3 x 40 polohové preteky, za 2. miesto
na M SR guľových zbraní, v disciplíne ľubovoľná malokalibrovka 60 výstrelov. Úspešným bol na ME 2017 v Baku,
kde obsadil 27. miesto v disciplíne ľubovoľná malokalibrovka
3 x 40 polohy a 31. miesto v disciplíne ľubovoľná malokalibrovka. Na medzinárodnom preteku v Belehrade bodoval
na 4. mieste v disciplíne vzduchová puška.
Adam Černek
- úspešný študent 4. ročníka Bilingválneho gymnázia v Sučanoch, je členom Plaveckého klubu Martin, viacnásobný
majster SR v kategórii juniorov i seniorov. V roku 2017 sa
zúčastnil Majstrovstiev sveta juniorov a Majstrovstiev Európy
seniorov. Najväčšími jeho úspechmi boli: 3 – násobná účasť
v semifinále ME juniorov a získanie 10. miesta v disciplíne
200 m znak. Adam Černek je držiteľom 7 juniorských rekordov v znakových disciplínach a 400 m polohové preteky. Je
veľkým talentom slovenského plávania, húževnatý, disciplinovaný a napredujúci za novými cieľmi.
Martin Maťko
- reprezentant Klubu bežeckého lyžovania Športového klubu
polície Martin. Napriek tomu, že má len 12 rokov získal v uplynulej zimnej sezóne 4. miesto na M SR v biatlone v Osrblí, 2. miesto v team šprinte na M SR v bežeckom lyžovaní

na Králikoch a 3. miesto v celkovom poradí Slovenského
pohára v biatlone. Na pódiu stál spolu 17 x z toho získal 6
prvenstiev. Po 3 krát sa stal Majstrom Slovenska. Martin
Maťko je tiež výborným bežcom a florbalistom.
Maroš Litvaj
- dlhoročný reprezentant Slovenska v psích záprahoch, viacnásobný víťaz medzinárodných súťaží, Majstrovstiev Európy
i sveta. I v minulom roku sa jeho 6-záprah na 35 km trati stal
najlepším a Maroš sa stal majstrom Európy v tejto disciplíne. Úspech dosiahol v závere sezóny, keď na Majstrovstvách
sveta psích záprahov vo Švédsku obsadil vo svojej kategórii
1. miesto a spolu ako súťažné družstvo 6 reprezentantov získali 2. miesto v kategórii družstiev. Tento druh športu je pre
neho súčasťou života od roku 1996, kedy začal svoju aktívnu
činnosť a odvtedy je jeho meno medzi elitou Európy známe.
Lenka Frkáňová
- členka klubu vojakov v zálohe získala 2. miesto na Majstrovstvách Slovenska v streleckom viacboji v disciplíne veľkorážna
pištoľ a za umiestnenia v Slovenskej halovej a streleckej lige
v trojboji v tej istej disciplíne,
kde skončila dvakrát na 1.
mieste a raz na 3. mieste.

Róbert Dargaj
- člen Klubu vojakov
v zálohe za 2. miesto v celkovom
poradí jednotlivcov na 25. Majstrovstvách SR v streleckom viacboji, ktoré sa konali 2. septembra 2017 v Turanoch.
Ing. Viera Ujčeková
- členka Klubu vojakov v zálohe, za 3. miesto v celkovom poradí žien na 25. Majstrovstvách SR v streleckom viacboji,
ktoré sa konali v Turanoch.
Tereza Albertová
- členka Športovo streleckého klubu Turany, za výborné umiestnenie na MS guľových zbraní v disciplíne športová puška 60
výstrelov, kde si vystrieľala v kategórii dorastenky 2. miesto
a v športovej puške 3x20 obsadila 3. miesto.
Ema Holková
- najmladšia ocenená členka športovo streleckého klubu Turany za vynikajúce umiestnenie na M SR guľových zbraní.
V disciplíne športová puška 60 výstrelov v kategórii dorastenky obsadila 2. miesto. Naša najmladšia strelkyňa vidí svoj
vzor vo svojom staršom bratovi Ondrejovi.

Ing. Anna Novysedláková
- navrhnutá na ocenenie Športovým Klubom polície Martin,
za 1. miesto na Majstrovstvách SR v bežeckom lyžovaní
na Štrbskom plese v kategórii veteránok a za 2. miesto v celkovom poradí Slovenského pohára v behu na lyžiach veteránok.
Mária Súkeníková
- úspešná futbalová rozhodkyňa UEFA a FIFA, ktorá už niekoľko rokov aktívne pôsobí na futbalovom trávniku s rozhodcovskou píšťalkou na krku. V minulom roku sa zúčastnila
ako rozhodkyňa na Majstrovstvách sveta v ženskom futbale v Brazílii, kde rozhodovala niekoľko zápasov. Po krátkej
materskej dovolenke je opäť na futbalovom trávniku.
Marco Turčan
- žiak 7.A športovej triedy ZŠ v Turanoch, úspešný reprezentant školy a A.C.Victória Turany v atletike. Medzi jeho
najväčšie úspechy patrilo dosiahnutie 2. miesta na halových Majstrovstvách Slovenska vo vrhu guľou a 3. miesta
na Majstrovstvách Slovenska taktiež vo vrhu guľou.
Tobiáš Peter Ondrla
- žiak 4. A triedy ZŠ v Turanoch, ktorému patrí 3. miesto
na 9. ročníku celoslovenskej súťaži VŠETKOVEDKO. Tejto vedomostnej súťaže sa zúčastnilo v rámci Slovenska viac ako
20 000 detí, na našej škole 24

žiakov, kde Tobiáš získal
svoj titul VŠETKOVEDKO,
žiak s najlepším výsledkom. Jeho vedomosti zo
všetkých oblastí, s ktorými sa žiaci stretli, mu priniesli 3. miesto
zo všetkých 4 998 súťažiacich štvrtákov Slovenska.
Mgr. Miroslav Klučiarovský
- zakladateľ a súčasný predseda A.C. Victória Turany, ktorého zverenci po mnohé roky dosahujú veľmi dobré výsledky
v krajských a regionálnych súťažiach, Majstrovstvách Slovenska i medzinárodných mítingoch. Je spoluorganizátorom
okresných atletických podujatí, THM, Atletického štvorboja
najmladšieho žiactva, Vianočnej latky. V minulosti organizoval
prvé regionálne preteky v triatlone a duatlone na Trusalovej,
tenisové turnaje Kantor Open a Župnú kalokagatiu.

Miestne múzeum Turany
- už 20 rokov zhromažďuje rozsiahle zbierky artefaktov, dokumentov a predmetov zaradených vo svojich stálych expozí
ciách. Zakladateľom múzea a jeho správcom je JUDr. Ľubomír Liskaj, ktorý za dlhé roky aj za pomoci nadšencov, vytvoril
obsiahlu múzejnú zbierku, ktorá má na už 6 stálych expozícií,
ku ktorým pribudla ďalšia, venovaná deťom. Naše múzeum je
v regióne známe, radi ho navštevujú aj cezpoľní návštevníci.
Má svoje stále miesto v sieti múzeí Slovenska.
Poďakovanie za úspechy v roku 2017 získali:
Júlia Kluknavská – členka športovo-streleckého klubu Turany,
za 5. miesto na M SR vzduchová puška – juniorky, 2. miesto guľové zbrane a športová puška, 3. miesto športová puška.
Družstvo Klubu vojakov v zálohe: v zložení: Zdeno Mertl,
Marek Vajda, Róbert Dargaj – za vybojovanie 3. miesta v súťaži družstiev vojakov v zálohe na 25. M SR v streleckom viacboji,
ktoré sa konali v Turanoch.
Miloš Líška – dlhoročný člen streleckého klubu a KVVZ. Poďakovanie si prevzal za vzornú reprezentáciu a prácu v ZO TŠ a pri
príležitosti životného jubilea.
Jaroslav Vrabec – taktiež dlhoročný člen streleckého klubu a vojakov v zálohe za dlhoročnú vzornú reprezentáciu a prácu v ZO TŠ
a pri životnom jubileu.
Zuzana Žiaková – atlétka A.C. Viktória, žiačka ZŠ v Turanoch získala 2. miesto v skoku do výšky a 3. miesto v behu na 60 metrov
na Majstrovstvách kraja v atletike jednotlivcov.
Natália Majtáňová – atlétka A.C. Viktória, žiačka ZŠ v Turanoch

za 1. a 3. miesto v skoku do výšky na Majstrovstvách kraja.
Diana Hlavatá – atlétka A.C. Viktória, žiačka ZŠ v Turanoch taktiež za 1. a 3. miesto v skoku do výšky na Majstrovstvách kraja.
Družstvo štafety dievčat na 4x60 m – Emily Bíziková, Diana
Hlavatá, Rebeka Haľamová a Zuzana Žiaková – atlétky A.C.
Viktória, žiačky ZŠ v Turanoch za 1. miesto na Majstrovstvách kraja.
Jaroslav Líška a Stanislav Bartánus ako najlepší hráči uplynulej sezóny, úspešní na súťažiach a turnajoch v šachu, zastupujúci domáci šachový klub.
KLUB Rádioamatérov Turany – pre ktorý bol rok 2017 jubilejným, keď si pripomenuli 60. rokov založenia Rádioklubu OM3KHE
a dosahovali tradične pekné umiestnenia na rôznych súťažiach.
Jozef Datko – za úspechy a celkové víťazstvo v TBL v uplynulej
sezóne, reprezentáciu BS Tatran.
Ladislav Beluš – dlhoročný člen BS, bývalý aktívny bežec, spoluorganizátor bežeckých podujatí, nadšenec športu, ktorý sa rád
zapájal do športového diania v Turanoch.
Členovia výboru BS Tatran Turany:
Ing. Alena Vajdová, Miroslav Janota, Marián Pták, František
Jeluš - za dlhoročnú aktívnu prácu vo výbore a organizovanie podujatí: BOT, Beh na chatu pod Chlebom a Behu zdravia pre všetkých.

Ocenenia odovzdával primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak, za účasti viceprimátora Romana Maťku a predsedu
komisie ŠŠK a I pri MZ Ing. Ivana Jesenského, s poďakovaním za úspešnú reprezentáciu Turian a Slovenska i ďaleko
za jeho hranicami.
IJ

Čo hovorí matrika
Narodenie
Lívia Kolčáková
Bruno Čieško
Michaela Migrová
Jakub Šoltís
Samuel Burica
Sára Rišániová
Eliška Boďová
Jaroslav Vrabec
Simona Partlová
Timea Skleničková
Matúš Sklenička
Emma Čiešková
Teodor Buranský
Lea Zacharová
Matteo Ociepka
Peter Blažek
Tereza Súkeníková
Nina Verešová

Ema Košutová
Adam Radolský
Samuel Keveš
Jakub Kišša
Ľubomír Híreš
Michal Kapusta
Jakub Žúbor
Tina Karcolová
Zara Berešíková
Nina Masláková
Adam Repko
Marko Fúčela
Laura Schmidtová
Alex Rossa
Dávid Zachar
Adam Marček
Michal Lacúch

Uzatvorenie manželstva
Peter Árgyusi
MSc. Martin Machajda
Ing.Milan Maťko
Patrik Golier

Martina Buricová
Mgr.Petra Sakmárová
Mgr. Miriam Kocholová
Mgr. Michaela Buricová

Úmrtie
Anna Gettová
Dušan Čanády
Karol Kalous
Július Baľaľa
Etela Majerová

18. 12.
24. 12.
2. 1.
7. 1.
8. 1.

75 rokov
88 rokov
82 rokov
80 rokov
96 rokov - najstaršia občianka

Janka Fusková
Paulína Maťková
Mária Buricová
Pavol Majerík
Elena Slobodová
Emília Belušová
Jozef Drietomský
Terézia Pečitová
Emília Mráziková
Mária Líšková
Anna Ujčeková
Mária Švandová
Jozef Ozaniak
Zdena Ujčeková
Štefan Babic
Vladimír Kulhan
Milan Brxa
Marta Milcová
Dušan Líška
Ivan Matula
Elena Kučková
Anna Gregušová
Oľga Raffajová
Lýdia Miškociová
Bohuš Getta
Viliam Gross
Radoslav Maťko
Mariana Krystýnková
Viera Čierna
Peter Kapusta
Milan Sušienka
Emília Pronajová
Marta Holková
Paulína Revallová
Vladimír Vrabec
Ľudmila Beňová
Žofia Majtáňová
Ivan Barčík

15. 1.
19. 1.
19. 1.
19. 1.
20. 1.
25. 1.
27. 1.
5. 2.
7. 2.
19. 2.
21. 2.
27. 2.
4. 3.
2. 3.
9. 3.
17. 3.
19. 3.
27. 3.
3. 4.
8. 4.
9. 4.
15. 4.
29. 4.
24. 5.
27. 5.
10. 6.
22. 6.
1. 7.
4. 7.
7. 7.
13. 7.
19. 7.
23. 7.
26. 7.
6. 8.
7. 8.
15. 8.
17. 8.

54 rokov
94 rokov
86 rokov
76 rokov
67 rokov
79 rokov
78 rokov
87 rokov
75 rokov
89 rokov
89 rokov
91 rokov
74 rokov
71 rokov
68 rokov
89 rokov
76 rokov
66 rokov
77 rokov
66 rokov Vrútky
75 rokov
44 rokov Turčianska Štiavnička
75 rokov
64 rokov
78 rokov
81 rokov
50 rokov
61 rokov
64 rokov
69 rokov
57 rokov
87 rokov
68 rokov
87 rokov
81 rokov
87 rokov
90 rokov
56 rokov

Uvítanie najmenších
Dieťatko sa narodilo,
otvorilo modré očká,
modré ako fialôčka,
usmialo sa na svet milo.
Medzi najmilšie povinnosti činnosti ZPOZ patrí privítanie
najmenších občanov, ktorí sa narodili v uplynulých mesiacoch a v spoločnosti rodičov a v mesiaci máji a júni
prišli na stretnutia, ktoré boli zo strany mesta pripravené. Konali sa v priestoroch MKS v apríli a v júni vo vynovenej obradnej miestnosti mestského úradu, za účasti
primátora mesta. Programom prispeli deti z MŠ Krížna. Slávnostných uvítaní
sa zúčastnilo takmer 30
detí v sprievode rodičov
a starých rodičov, starších súrodencov.
Prajeme našim deťom,
aby prežili krásne detstvo v kruhu svojich najmilších.

Púť do Ríma

Rím - večné mesto, je srdcom kresťanstva. Je to mesto, kde
zomreli a sú pochovaní sv. Peter a sv. Pavol. Mesto, ktoré dýcha
históriou, umeleckými a monumentálnymi skvostami a rôznymi jedinečnými pamiatkami. Presvedčili sa o tom aj naši veriaci
z farnosti. Putovali do Ríma s dp. farárom Radovanom Petrekom v apríli tohto roku. Pútnický zájazd, ako cesta vďaky, bol
zavŕšený požehnaním Svätého otca na Námestí svätého Petra
vo Vatikáne. Pre turianskych veriacich bola táto púť duchovnou
obnovou a posilnením vo viere do ich ďalších dní a pre mnohých aj nezabudnuteľným zážitkom.
Rím je nádherné mesto, kde na vás z každej strany dýcha história a majestátnosť stavieb, ktoré vybudovali naši predkovia.
Stojí za to ho vidieť!
MK

Ij

Tábor psovodov opäť v Turanoch
Cez slnečný víkend 25. – 27. mája 2018 turiansky Autocamping
Trusalová hostil tábor, otvorený pre kynologickú verejnosť. Organizátori pretekov kynologických dvojíc a Kynologický klub KK
Gladiator K9 zo Slovenského Pravna opäť hostili nadšencov športovej kynológie. V skvelom počasí sa zišlo viac ako 30 účastníkov výcvikového tábora pod vedením skúsených výcvikárov
Milana Štípalu a Michala Vrába.
Za organizátorov – Jakub Chorvát: V naplnenej myšlienke, priviesť do Turian kynológov z celého regiónu stredného Slovenska
sa tešíme stále väčšiemu úspechu. Tento rok v hojnom počte 30
účastníkov sme mali možnosť hostiť psovodov z Turian, Liptova,
Martina, Turčianskych Teplíc, Slovenského Pravna a okolitých dedín.
Výcvik psov bol vedený v športovo – služobnom duchu, keď si
psovodi so psami mohli vyskúšať aj nácvik reálnych situácii, či
už pri ochrane svojho psovoda alebo pachových prácach a vyhľadaní páchateľa.
Nechýbalo občerstvenie, guľáš, táborák a dobrá nálada.
Osobitne ďakujeme prevádzkarom ATC Trusalová za skvelý prístup a ochotu. Budúci rok a možno ešte i tento je naša voľba
o to jednoduchšia. Radi sa sem vrátime.
Preteky kynologických dvojíc 2018 sa tento rok bude opäť konať
na strelnici Tibín v Turanoch 6. 10. 2018 o 9:00 hod.
Srdečne pozývame aj širokú
verejnosť, aby
vytvorila divácku kulisu pre súťažiacich z celého Slovenska.
Vstup na podujatie je zdarma.
Jakub Chorvát

46. ročník Výstupu na V. F. Kriváň
Tento ročník výstupu sprevádzalo ráno premenlivé počasie, po daždivých dňoch boli organizátori pripravení, že na vrchole Kriváňa to
ideálne nebude. Teplota vzduchu bola ráno na Chate pod Chlebom
+ 8° C, fúkal však nepríjemný a silný vietor, po ceste na chatu viacerí zmokli. Autobus vyviezol niektorých turistov k Autocampingu
Trusalová , iní sem prišli pešo či autami a odtiaľ smerovali po žltej
značke na vrchol Kriváňa. Mnohí išli z opačnej strany, do Vrátnej
bol zabezpečený tiež odvoz autobusom, viacerí tiež do Vrátnej
schádzali. Po trase boli dve občerstvovacie stanice, na vrchole mali
turisti možnosť zapísať sa do výstupovej kroniky a získať pekný
výstupový odznak. Mnohí pri zdolaní vrcholu 1 709 m vysokého
V.F. Kriváňa zažili dážď, vietor, snehové krúpky, no tiež záblesky
slnka a mierne vyjasnenie, ktoré dovolilo nazrieť do dolín a uvidieť krásu turčianskej záhradky a vrcholov Malej Fatry.
Tohtoročného - 46. ročníka sa zúčastnilo podľa zápisu v kronike
284 turistov. V porovnaní s minulými, na dobré počasie prajnejšími ročníkmi , bola účasť nižšia, vzhľadom k počasiu však
priaznivá. Podujatie bolo vyhodnotené popoludní na v ATC Trusalová, vylosovaných bolo 22 šťastných turistov, ktorí získali ceny
účastníckej tomboly. V programe podujatia a do tanca hrala popoludní country skupina 2 + 2 z Martina, večer DJ M. Mihálik.
O 20,00 hod. bola zapálená Jánska vatra, ktorá toto pekné podujatie ukončila. Podujatie podporili viacerí sponzori, za čo organizátori najväčšej turistickej akcie v Turanoch všetkým ďakujú.
Dovidenia na 47. ročníku výstupu 22. 6. 2019
SPOLU NA V. F. KRIVÁŇ VYSTÚPILO
NAJMLADŠÍ ÚČASTNÍK		
					
NAJSTARŠÍ ÚČASTNÍK		
					
NAJVZDIALENEJŠÍ ÚČASTNÍCI
					

284 turistov
Daniel Danišík
5 mesačný z Nitry
Jozef Marcin
z Turian, 89 ročný
Miroslav Uhrinčať
a Jan Svatos z Prahy

SPONZORI 46. ROČNÍKA VÝSTUPU NA V.F. KRIVÁŇ
DAS M. Sobek
MESTO TURANY
BYTUR s. r. o. Turany
R 3 EMOS s.r.o. Bratislava
ČALÚNNICTVO POHÁNKA Martin
STATON s.r.o. Turany
SPOJENÁ ŠKOLA MARTIN
KST Martin

Vyberáme z podujatí v meste
Fašiangy boli kratšie
Hoci tomu tak bolo, v ich priebehu nechýbali akcie, ktoré k nim
neodmysliteľne patria.
11. Turiansky ples – s účasťou
takmer 180 hostí, s účasťou

MILAN RANTO
ZOO POKRM, Z. Kalous
INFINITY s.r.o. M. Rusnák
Emil Parizek

Boris Bonda
PZ Kriváň Turany
ATC Trusalová
PENZIÓN JANKA

viacerých účinkujúcich hostí. Kubánsky spevák Eusebio spolu
s tanečnicami dodal plesu správnu atmosféru, DJ Haliena a Javorové husle zabávali hostí v KC do bieleho rána.
Fašiangy 2018 – to bola pochôdzka masiek v uliciach, pochovávanie basy na námestí, mestská zabíjačka s hudbou DADA a večer tanečná fašiangová zábava. Celý deň pod záštitou hasičov
a ostatných dobrovoľníkov v snahe pripraviť úspešné mestské
podujatie. A to sa podarilo.
Detský karneval – organizované MŠ Krížna pre všetky deti. Aj
v tomto roku veselé stretnutie masiek rôznych tvarov a prevedení s dobrou náladou detí a ocenením pre všetky masky. To
sa deťom páčilo i v tomto roku.
Stavanie mája
Tradícia stavania mája bola zachovaná a máj na námestí postavili hasiči za pomoci techniky 30. apríla
2018. Zišla sa početná verejnosť, pre

dobrú náladu účinkoval FS Kriváň
a jeho spevácka zložka. Máj bol krásne farebný, len vietor mu do druhého
dňa trochu zriedil korunu.

venovaná deťom. Sú v nej zozbierané staršie i nové hračky, spoločenské hry a zaujímavosti, ktoré sprevádzajú deti vo svete detstva.
Letušky
Takýto názov malo divadelné predstavenie, ktoré potešilo všetkých
priaznivcov žabokreckého
ochotníckeho divadla. Komédia v podaní výborných hercov, pod taktovkou režiséra
M. Zachara, bola osviežením
v horúcu júnovú nedeľu
pre takmer 150 divákov,
ktorí na divadlo do kinosály v Turanoch prišli.
Divadelníci zo Žabokriek
opäť potvrdili, že veselohry a komédie sú ich
správnou voľbou, o čom svedčilo ich stvárnenie s odozvou publika.
Juniáles
V druhú júnovú nedeľu sa v krásnom letnom počasí uskutočnil
na športovej strelnici Tibín detský JUNIÁLES, ktorý privítal asi 300
detí. Podujatie organizujú dve organizácie - ZO ÚŽS v Turanoch
a MO TŠ Turany, za výraznej podpory mesta a sponzorov. Inak
tomu nebolo ani v tomto
roku. Pre deti boli pripra-

Koncert Jadranky
Začiatkom mája sa v spoločenskej sále
KC uskutočnil koncert Jadranky, speváčky, ktorá svojimi melodickými piesňami potešila svojich priaznivcov. Škoda, že ich nebolo viac, veď krásne melódie netešia
srdcia každý deň.
Deň matiek
Jediné podujatie, ktoré už niekoľko rokov organizuje Kresťanskodemokratický klub v meste, je celoobecné podujatie venované
mamám – Deň matiek. V tomto roku sa konalo 13. mája v kinosále, programom ho spestrili muzikanti ĽH P. Kapustu a deti
našich škôl. Kytica tancov, piesní, milých slov, uvitá z lásky
všetkým, bola pestrá a bohatá.
Večer v múzeu
V tretiu májovú sobotu mali záujemcovia o históriu a zbierkové
fondy nášho miestneho múzea možnosť prísť do jeho priestorov a navštíviť ho v rámci podujatia Večer v múzeu, ktoré sa každoročne koná pre verejnosť.
Počas niekoľkých hodín sa
vo všetkých expozíciách vy-

vené ukážky výcviku psov
kynológmi, ukážky hasenia
a zásahu miestnych hasičov,
nafukovacie atrakcie, maľovanie na tvár, koníky, sladkosti, súťaže
a veselá zábava. V programe sa prezentovali tiež tanečníčky tanečného odboru SZUŠ v Martine, ako pozvánkou do novootvorenej
SZUŠ, ktorá bude pôsobiť od septembra v Turanoch.

striedalo takmer 200 návštevníkov, v tento deň bola otvorená tiež nová múzejná expozícia

Rybárska zábava
Je tradíciou, bez ktorej by leto v Turanoch nebolo. Pod holým
nebom na športovej strelnici sa o jej uskutočnenie 4. 8. 2018
pričinili rybárske organizácie. Do tanca hrala skupina ATOMIC
a horúca noc priala početnej návštevnosti, ktorá na dobrú letnú
zábavu v prírode prišla.
Ij

64. Folklórny festival Východná
a FS Kriváň
Reprezentantom Turian na festivale vo Východnej bol aj náš
FS Kriváň. Naši tanečníci a speváci sa stali súčasťou programu venovanému Turcu ako regiónu, ktorý bol na programe
v piatok 29. 6. 2018. Folklórny súbor Kriváň zastupovali spe-

váci, tanečníci a hudobníci v choreografiách, ktoré majú vo svojom
repertoári. Umeleckou vedúcou je
A. Rusnáková a je príjemné zistenie,
že súbor sa každým rokom posúva

Zo športu
K2 Malá Fatra
V prvý marcový
víkend sa v Malej
Fatre uskutočnili
po prvýkrát 2-dňové
preteky v skialpinizme. Unikátne preteky zorganizovali:
Skialp klub Kriváň
Turany, Skialp Sučany a Skialpshop
Vrútky. Spojili sa tak
dva tradičné preteky Malá Fatra OPEN
a Memoriál Jana
Doboša do dvoch
dní po sebe. Oba
dni boli na výber
dve trate VERTIKAL, kde sa meral len čas výstupu
a SKIALP, ktorá bola
náročnejšia s viacerými výstupmi a zjazdmi. Pretekári si tak mohli vybrať, či absolvujú oba dni alebo sa zúčastnia len jedného dňa. Po každom dni bolo vyhodnotenie jednotlivých
kategórií a po druhom dni bolo vyhodnotené aj celkové

vyššie a rozširuje
svoje pôsobenie
o mnohé vystúpenia na regionálnej
i celoslovenskej
úrovni.

IJ

poradie pretekárov, ktorí sa oba dni zúčastnili rovnakého typu trate.
Po dlhšom období arktického počasia bolo počas oboch
dní ideálne počasie. Slniečko hrialo, vietor takmer nefúkal a snehové podmienky boli tiež ideálne. V sobotu
sa na štart postavilo spolu 114 pretekárov zo Slovenska, Čiech a Poľska. Štart bol nad Zajacovou, cieľ pre
VERTIKAL bol na Chate pod Chlebom. SKIALP mal náročnú trať, muži s prevýšením 1 600 a ženy 1300 výškových metrov. Muži absolvovali dvakrát výstup na Veľký Kriváň a ženy raz. Do cieľa ich čakal ešte posledný
výstup cez Generál.
Vo VERTIKALE zvíťazil u mužov Ľubomír Valko (31:36),
u žien Jitka Kramolišová (38:59). V junioroch zvíťazil
domáci Matúš Černek (33:50) a z junioriek bola najrýchlejšia Lesia Paulíková (52:03). Na hlavnej trati SKIALP
sa odohrávali zaujímavé súboje, pričom absolútne najrýchlejší z mužov bol Vladimír Hubač (1:32:08), ktorý
bol v kategórii muži nad 40 rokov. V poslednom výšľape predbehol domáceho Mareka Litvaja (1:34:32),
ktorý zvíťazil v kategórii mužov do 40 rokov. V ženskej
kategórii do 40 rokov bola najrýchlejšia Ľubica Ďaďová (1:27:35) a v kategórii nad 40 rokov zvíťazila Petra
Šuhajdová (1:36:37).
V nedeľu sa v Sučianskej doline na štart postavilo 62
pretekárov. VERTIKAL mal cieľ na vrchole Meškalka.
SKIALP čakala opäť náročná trať aj s výstupom na Malý
Kriváň, muži s prevýšením 1 600 a ženy 1 200 výškových metrov. Cieľ bol pri chate Koniarka.
Vo VERTIKALE potvrdili svoje víťazstvá muži z prvého dňa a stali sa tak víťazmi aj v celkovom hodnotení. U juniorov zvíťazil Matúš Černek a v kategórii muži
nad 18 rokov Ľubomír Valko. V ženskej kategórii nad 18
rokov zvíťazila Eva Hanicová a stala sa tak aj celkovou

víťazkou. Na trase SKIALP bol absolútne najrýchlejším
domáci Marek Litvaj a zvíťazil aj v celkovom hodnotení mužov. V kategórii muži nad 40 rokov potvrdil svoje víťazstvo zo soboty Vladimír Hubač a tak zvíťazil aj
v celkovom hodnotení oboch dní. To isté sa zopakovalo v kategórii ženy do 40 rokov, kde svoju dominanciu potvrdila Ľubica Ďaďová. V kategórii ženy nad 40
rokov zvíťazila Izabela Rafanidesová, čím sa posunula
na prvé miesto aj v celkovom hodnotení.
Celkovo išlo o veľmi vydarené preteky, čomu prispela
vysoká účasť pretekárov, skvelé počasie, výborná organizácia a toto nás utvrdilo v tom, že dvojdňové preteky
majú perspektívu. Organizátori ďakujú všetkým pretekárom za účasť, partnerom a sponzorom za obrovskú
podporu a už teraz začínajú pripravovať na ďalšom ročníku K2 Malá Fatra, ktorý sa uskutoční prvý marcový
víkend v roku 2019.
Fotky aj ďalšie informácie nájdete na oficiálnych stránkach podujatia:
https://www.facebook.com/k2malafatra/
http://www.skialpkrivan.sk/
PK

Beh na chatu pod Chlebom
V nedeľu 22. júla 2018
sa uskutočnil jubilejný 10. ročník obľúbeného podujatia v krásnom
prostredí Krivánskej Malej Fatry. Bol zároveň 9.
ročníkom Memoriálu Jána
Morgoša, bývalého predsedu BS Tatran Turany.
Náročná trasa viedla zo
Zajacovej, po turistickej značke na Chatu pod
Chlebom v dĺžke 3,1 km,
s prevýšením 680 m a určite preverila pripravenosť
pretekárov. Organizátorov
potešila účasť 84 pretekárov všetkých vekových
kategórií, hoci očakávania boli väčšie. V deviatich kategóriách bežci od 9 do 70 rokov zdolali trať v teplom, ale
príjemnom počasí pod mrakom. Potešila účasť 20 Turancov a členov BS. Rekordná účasť predvlaňajšieho ročníka
bola vylepšená aj traťovým rekordom A. Paulena zo Žiliny
a tento bežec pokoril svoj traťový rekord opäť. Jeho čas
bol 25 minút a 46 sekúnd. Rekord žien prekonaný nebol,
juniorka R. Gabčíková zaostala za ním o 3 sekundy, zvíťazila v čase 34,01. Kategóriu Memoriálu J. Morgoša vyhral V. Kramár z Turčianskej Štiavničky, vo svojej kategórii
50 ročných. Najmladšou účastníčkou behu bola 9 ročná
A. Balážová z Ostravy, najstaršou A. Staroňová zo Závažnej
Poruby. Najrýchlejší Turanci a členovia BS Tatran v jednotlivých kategóriách boli: Martin Maťko, Marek Litvaj,
Anton Staš, Ján Hrivnák, Ján Jesenský, Nikola Maťková
a Anna Hrivnáková.
Poďakovanie za pekné podujatie patrí všetkým organizátorom, sponzorom a podporovateľom, ktorí svojou aktivitou

umožnili bežcom zvládnuť súťaž s výsledkami, hodnými
ocenenia.
J. Liskaj

Zumba maratón
Cvičenie zumby sa v Turanoch teší obľube, pravidelne dvakrát
v týždni sa stretávajú záujemkyne o tento druh cvičenia v KC,
v letných mesiacoch na štadióne aby sa venovali tomuto rytmickému a tanečnému druhu relaxu. Vyvrcholením sezóny bol
ZUMBA MARATÓN, ktorý sa konal 30. júna 2018 na štadióne,
kde okrem domácej cvičiteľky Maťky precvičovali aj jej kolegyne
z Martina a okolia. Podujatie sa stretlo s podporou verejnosti,
a viacerých sponzorov, vyžrebovaná bola aj účastnícka tombola.
Maratón zumby to boli hodiny tanca, dobrej nálady a priateľstva,
ktoré cvičenky spolu zažívajú.

IJ

ZŠ Turany
Odohrali sme šachový turnaj
Dňa 12. januára sa 20 šachistov zo záujmového útvaru ŠACH
zúčastnilo XVIII. ročníka turnaja o pohár RZŠ v Turanoch
hranom na 5 kôl švajčiarskym systémom. Víťazmi jednotlivých
kategórií sa stali:
Šimon Syč (3. B)
– I. stupeň
Marko Baráni (6. A) – II. stupeň
Martina Černeková – bez rozdielu
Cenu za „najsympatickejší výkon turnaja“ si prevzal Timotej Doležal (8. A).
Všetkovedko
Dňa 30. novembra 2017
sa uskutočnil už 9. ročník
celoslovenskej vedomostnej súťaže Všetkovedko. Do súťaže sa zapojilo 20 470 detí. V našej
škole o titul Všetkovedko bojovalo 24 žiakov 2.
– 5. ročníka. Najlepšie sa
umiestnili žiaci IV. ročníka:
• Tobiáš Peter Ondrla obsadil 3. miesto z 4998 štvrtákov.
• Zároveň získal titul Všetkovedko školy – žiak školy s najlepším výsledkom.
• Matej Božík sa zaradil medzi 15 % najúspešnejších
riešiteľov vo svojej kategórii a získal titul Všetkovedko.
•
• Medzi 30% najúspešnejších riešiteľov vo svojej kategórii a titul Všetkovedko získal:
• Nikolas Almássy sa zaradil medzi 30 % najúspešnejších riešiteľov vo svojej kategórii.
Vzácna návšteva
5. pluk špeciálneho určenia, skrátene 5. PŠU (čestný názov Žilinský pluk Jozefa Gabčíka) je elitný pluk a zároveň jediná jednotka síl pre špeciálne operácie v Ozbrojených silách Slovenskej republiky. Úzko spolupracuje s Útvarom osobitného určenia
Prezídia Policajného zboru. V septembri 2011 bol pluk prvýkrát
nasadený do bojových podmienok – do operácií ISAF v AFGANISTANE. Pluk sídli v Žiline.
Od roku 2017 je zástupcom veliteľa podplukovník Ing. Pavol
Šebík, ktorý osobne odovzdal žiakom našej školy ďakovný list
za vianočné pozdravy. Pozdravy - spolu s novoročenkami pre
slovenských vojakov slúžiacich v mierových misiách - sa tentokrát dostali do Afganistanu. Naši žiaci i takýmto spôsobom získané vedomosti o dôležitosti mieru vo svete, altruizme, empatii,

tradíciách pretavili do originálnych vianočných pohľadníc. Dlhoročná spolupráca s vojakmi bola ocenená Ministerstvom obrany
SR v roku 2016, kedy sa naša ZŠ Turany stala Laureátom kategórie ,,Priateľ armády ” v súťaži Vojenský čin roka 2015. Pán
podplk. P. Šebík záverom návštevy poďakoval žiakom za milú
aktivitu a teší sa menom MO SR na ďalšiu spoluprácu.
Pekným slovom a umeleckým prednesom sa v našej
škole nešetrí
V dňoch 5. – 7. marca sa najlepší recitátori našej školy zúčastnili a zabojovali v regionálnom kole celoštátnej postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Vajanského Martin
2018, čo bol v poradí už 64. ročník Hviezdoslavovho Kubína.
V každej kategórii súťažilo približne 16 – 23 milovníkov krásneho umeleckého slova a prednesu. Aj keď s trémou, ktorú už
teraz po súťaži nepriznajú, podarilo sa takmer všetkým turianskym recitátorom od najmladších po najstarších získať ocenenia.
I. kategória
Sabína Vajdová - J. Blažek: Ako išiel kocúr Leoš na prázdniny
k Charliemu – Čestné uznanie
Samuel Doležal - M. Hlušíková: Ako sme varili chladničkovú
polievku – 3. miesto
II. kategória
Marko Baráni - D. Hevier: Veľké myšlienky malého človeka –
3.miesto
Sarah Foťková - G. Futová, R. Brat: Hrdinka – 3. miesto
III. kategória
Miriam Kytasová - J. Kostra: Každý deň
Tatiana Tvarožná - P. Prášilová: Na ľavé líce – Čestné uznanie
Pytagoriáda
V dňoch 13. a 14. 3. 2018 sa úspešní riešitelia školského kola
Pytagoriády zúčastnili okresného kola. Najväčší úspech zaznamenali štvrtáci. Druhé miesto obsadil Tobiáš Peter Ondrla
a šieste miesto Matej Božík.
Ďalší úspešní riešitelia boli medzi piatakmi Šimon Sochuľák,
šiestačky Ema Berešíková a Estera Dlugošová.
Grafický návrh obálky žiackej knižky

Fyzikálna a technická olympiáda
Aj tento školský rok sa žiaci našej školy zúčastnili okresného
kola fyzikálnej olympiády.
Počas štyroch hodín riešili 4 náročné úlohy. Norman Siheľa (9.A)
sa umiestnil na 3. mieste a Matej Blaško (9.A) na 5. mieste.
V Čadci opäť naši deviataci Norman Siheľa a Filip Kúdelka riešili
teoretické a praktické úlohy v krajskom kole technickej olympiády. Stali sa úspešnými riešiteľmi a obsadili 4. miesto.
Deň Zeme
Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22.
apríla. Tento sviatok je ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme,
ktoré sa konali pri oslavách jarnej rovnodennosti, 21. marca,
a oslavovali príchod jari. V modernom poňatí ide o ekologicky
motivovaný sviatok, pripomenutie si našej závislosti na cenných
daroch poskytované Zemou. Je
potrebné si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať
otázkam životného prostredia

a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť
jej poklady pre
budúce generá-

cie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.
Ľudskosť, separovanie, recyklovanie, zber druhotných surovín,
ochrana čistoty prírody... všetci sa zapojili. Vyrobili sme plagáty
ku Dňu Zeme. Celý rok siedmaci zbierajú plastové vrchnáčiky.
Na hodinách riešime problémy spojené s odpadom v domácnosti, problémy s úsporou energie, staráme sa o úpravu školského
areálu, separujeme, recyklujeme, ôsmaci a deviataci pomáhajú
pri jesennom a jarnom zbere papiera...
Naše myslenie sa mení, začíname chápať a vážiť si viac seba,
svoje zdravie, našu prírodu, našu Zem...
Zem sa nám odvďačí.

Deň učiteľov
„Učia nás silní učitelia, starajú sa o nás usilovné upratovačky,
pracovitý školník a šikovná tajomníčka, varia nám chutné kuchárky a všetci majú veľké srdce, a preto prijmite od nás toto
srdiečko z našich srdiečok.“ – to sú záverečné slová ďakovnoprezentačného programu TURANY V HISTÓRII ČASU, ktorým
sme na základnej škole oslávili Deň učiteľov.
Program pripravili žiaci
8.A triedy a prostredníctvom dialogizovaného čítania, tanca, spevu

nás previedli stručnou históriou Turian. Slávnostnú atmosféru
umocnila aj prítomnosť pána primátora a zástupcu primátora,
ktorí poďakovali učiteľom za ich prácu.

Osvienčim – Krakov
„Tí, čo sa nepamätajú na minulosť,
sú odsúdení na to, aby ju prežili znovu.“
Aj tento nápis obsahujúci dejinami potvrdenú pravdu
sme si mohli prečítať počas prehliadky koncentračného tábora Osvienčim.
4. 5. 2018 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili školskej exkurzie
Osvienčim – Krakov. Ako prvé, čo sme videli, bol nápis nad vstupnou bránou do tábora „Práca oslobodzuje.“ Toto bola veta, ktorú
mnohokrát počulo vtedy pre Nemcov nepotrebných národností.
Tento tábor bol utrpením pre každého, kto sa tam dostal. Väzni
žili v tábore v krutých podmienkach. Spávali na drevených poschodových posteliach, kde sa niekedy tlačili aj šiesti. Boli slabí, hladní a vychudnutí. Dennodenné strasti boli čoraz horšie
a horšie. Nikto nevedel, čo sa stane nasledujúci deň. Pracovali
v tábore tak dlho, že niektorí to nezvládli a zomreli.
Pri Múre smrti sme na znak úcty položili kyticu kvetov od žiakov a učiteľov ZŠ Turany.
Druhá časť tábora Birkenau bola ešte hroznejšia. Doslova nemo
sme stáli pred vstupnou vežou, dívali sa na koľajnice, po ktorých
počas 2. svetovej vojny privážali tisíce odsúdencov na smrť.
Všetky informácie o tábore, ktoré nám veľmi citlivo podávali
pani sprievodkyne, boli pre nás hrozné. My by sme si to nikdy
nevedeli predstaviť. Preto nezabudnime na udalosti z histórie,
poučme sa z nich, aby nikdy už neplatila myšlienka „ Národ,
ktorý nepozná svoju históriu, je odsúdený ju prežiť znova.“
A.Kacvinská, B. Hýllová (IX. A)
Naše pocity v myšlienkach
Pri pohľade na kopu vlasov a topánok som sa necítil dobre.
Veľmi ma to zasiahlo, ako to tam prebiehalo.
Najviac ma dostala stena smrti, pri pohľade na ňu sa mi
chcelo plakať a začal som si uvedomovať, aké to tam mali
ľudia ťažké.
Husia koža mi najviac naskočila pri prehliadke plynovej komory
alebo pri stene smrti.
Nechcel by som to zažiť. Bolo to hrozné.
Bolo tam pekne, ale trochu smutné.
Lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť.
Mali by sme sa zamyslieť nad minulosťou, aby ľudia v budúcnosti nespravili to isté.
Zabudnúť znamená nechať ich znova zomrieť.
Osvienčim vyvolal vo mne pocity hrôzy.
Bol som z tých všetkých vecí znechutený.
Krásne prostredie, všade rozkvitnuté stromy, spev vtákov, ale
história sa zmazať nedá.

Keď si to tak zoberieme, história je desivá, musíme si to uvedomiť a ísť ďalej.
Najhorší pocit som mal pri fotkách väzňov.
Bolo to ako vstúpiť do domu smrti.
Mal som divný pocit, keď si pomyslím, koľko ľudí tam zomrelo.
Mal som pocit, ako keby zlo vycucalo všetko dobré.
Ako mohol človek toto urobiť človeku.
Život by bol taký krásny, keby bol človek spokojný s tým, čo má.
Poobede sme sa presunuli do moderného Krakova, ktorý však
tiež dýcha kráľovskou históriou. Navštívili sme Wawel, sídlo poľských kráľov v stredoveku. Na Hlavnom námestí Krakova sme
si prezreli stredovekú tržnicu Sukienice - kedysi to bolo hlavné
centrum medzinárodného obchodu. Aj dnes sa tu predáva –
samozrejme len poľské výrobky. Naším posledným zastavením
bolo nádvorie Jagellovskej univerzity, druhej najstaršej v strednej Európe, a o 17.00 sme si počas melódie študentskej hymny
Gaudeamus igitur pozreli defilé sôch svätcov na orloji podobnom ako v Prahe na Staromestskom námestí.
Ďakujeme Mestskému úradu v Turanoch za finančné uhradenie nákladov tejto exkurzie. Unavení, ale bohatí o nové poznatky a zážitky sme sa šťastne vrátili domov.
KG

Medailová žatva
Zlatá, strieborná, bronzová....
V sobotu 13. januára 2018 sa na športovom gymnáziu v Banskej Bystrici uskutočnili Halové majstrovstvá stredoslovenskej
oblasti v atletike mladších žiakov a prípraviek (rok narodenia
2005 -2007). Na pretekoch nás reprezentovalo 16 atlétov športových tried 5.- 7. ročníka.
Vybojovali sme si kompletnú sadu medailí, keď na 3. mieste skončila Diana Hlavatá v skoku vysokom, na 2. mieste
sa umiestnil v behu
na 1500 m Radoslav Bače a titul
Majster stredoslovenskej oblasti
a zlatú medailu
si vybojoval Marek Pavelica vo
vrhu guľou.
Marcova bronzová medaila
V sobotu 10. februára 2018 sa v bratislavskej hale Elán uskutočnili
halové Majstrovstvá
stredoslovenskej
oblasti v atletike
(MSsAZ). Svojimi
veľmi dobrými výkonmi sa opäť nominoval na kraj aj
Marco Turčan, ale
už v kategórii starších žiakov, kde súťažil vo vrhu ťažšou, 4 kg guľou. Marco si vybojoval 3. miesto výkonom 10,02 m
za R. Frankom zo Zvolena a I. Michalcom z Považskej Bystrice.

Halové Majstrovstvá Slovenska
V sobotu 24. februára sa 7 - členná atletická výprava (Marek Pavelica, Radoslav Bače, Diana Hlavatá, Zuzana Žiaková,
Estera Dlugošová, Rebeka Haľamová, Ema Berešíková ) zúčastnila vrcholu sezóny v Bratislave – halových Majstrovstiev
Slovenskej republiky mladšieho žiactva v športovej
hale Elán.
Naše dievčatá súťažili
v skoku do výšky, behu
na 60 m a štafetovom
behu 4x200m. Chlapci sa nominovali na disciplíny : beh na 1500m, vrh guľou. A práve v technickej
disciplíne, vrhu 3kg guľou, získal bronz MAREK PAVELICA
výkonom 9,60m pred M. Fedákom (Košice) a M. Bruňom
(Liptovský Mikuláš). Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu.
Najúspešnejšie družstvo v skoku do výšky
V stredu 14. 03. 2018 sa v martinskej telocvični ZŠ s MŠ na Priehradnej ulici uskutočnil už 44. ročník okresnej súťaže v skoku
do výšky Priekopská latka a 5. ročník Memoriálu Stanislava
Zachara.
Šesť dievčat a traja chlapci z našej školy vytvorili najúspešnejšie
družstvo a priniesli víťazný pohár. Získali spolu 6 medailí (1 zlatá, 3 strieborné, 2 bronzové).
Mladšie žiactvo:
1. miesto - D. Hlavatá
2. miesto - Z. Žiaková
3. miesto – M. Matejička
Staršie žiactvo:
1. miesto - M. Ujčeková
2. miesto - A. Kacvinská
2. miesto - N. Siheľa

Robia nám radosť aj za hranicami Slovenska. Meeting
internazionale di atletica leggera „citta di Viterbo“
V dňoch 4. – 8. 4. 2018 sa zúčastnilo 21 našich atlétov, žiakov
športových tried ZŠ Turany, na medzinárodnom mítingu v talianskom meste Viterbo. V silnej konkurencii športovcov z Anglicka,
Španielska, Malty, Rumunska a Talianska vybojovali 10 medailí
a vyhrali pohár
v súťaži družstiev.
Naši medailisti:
1. miesto
Bianca Janotová
hod vortexom
2. miesto
Estera Dlugošová
hod vortexom
Zuzana Žiaková
60 m
Radoslav Bače
1 000 m
Marco Turčan
vrh guľou
Ema Berešíková
1 000 m

3. miesto

Lucia Koloková
skok do výšky
Natália Majtáňová
1 000 m
Diana Hlavatá
skok do diaľky
Tomáš Nagy
skok do výšky
Úspešnú turiansku atletickú výpravu tvorili:
Ema Berešíková, Estera Dlugošová, Zuzana Žiaková, Natália
Majtáňová, Michaela Kostrová, Bianca Janotová, Diana Hlavatá,
Rebeka Haľamová, Sarah Foťková, Zoja Kleinová, Rebeka Mojžišová, Nikola Brxová, Ema Morgošová, Lucia Koloková, Vanesa
Kaněrová, Barbora Štigová, Radoslav Bače, Tomáš Nagy, Marek
Pavelica, Marco Turčan, Dávid Mukera
Tréner: Mgr. M. Klučiarovský
Pedagogickí pracovníci: Mgr. A. Garaj, Mgr. T. Otrubová, Mgr. B.
Sumka
Atletického mítingu sa mladí športovci mohli zúčastniť na základe pozvania Medzinárodnej atletickej federácie (IAAF) aj
vďaka finančnému príspevku Mesta Turany, Atletického klubu
Victória a rodičov detí.
Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy, Mesta Turany a Slovenska!
Z listu riaditeľa Medzinárodného atletického mítingu Sergia Burratti:
„Bolo pre mňa veľkým potešením opäť vás vidieť s vašimi
žiakmi a spoločne tráviť dni plné aktivít pod záštitou spoločných hodnôt priateľstva. Stále som obdivoval vašu profesionalitu a zručnosti žiakov, ktorí dokázali spojiť svoje športové postoje s tým krajšími, ľudskými. Tiež som mal možnosť
oceniť vynikajúce technické zručnosti vašich športovcov, ako
aj ich vlastnosti, čo sa týka fair play, ktoré preukázali počas
pretekov, čo je jasným znamením osobnej vyspelosti. Blahoželám vám všetkým, hlavne za vynikajúce výkony, ktoré
ste dosiahli.“
„Na stretnutí sa zúčastnilo 150 športovcov z rôznych európskych miest spoločne s približne 200 našimi športovcami.“
„Som si istý, že v budúcnosti budú inštitúcie viac podporovať
takéto stretnutia medzi národmi, a to nielen zo strany miestnych
orgánov, ale aj zo strany tých európskych, s cieľom dosiahnuť
Európu národov, s jej množstvom kultúr, jazykov a tradícií, Európu schopnú povedať svojim ľuďom, že zaručí ich blahobyt,
rovnosť, pokrok, rozvoj tiež prostredníctvom športu a mieru.“
Regionálna florbalová liga
V nedeľu 12. 03. 2018 sa v Banskej Bystrici konalo regionálne kolo florbalovej ligy mladších žiakov (rok narodenia 2005 –
2006). Naše mužstvo (M. Lamoš, Š. Sochuľák, M. Beránek, M.
Baráni, S. Lamoš, R. Šinglár, M. Matejička, T. Dubovec) odohralo 3 zápasy:
Doxbet Detva – FKB Turany
7:1 (gól M. Matejička)
Žatva Dolný Kubín – FBK Turany 9:1 (gól M. Baráni)
FPS Banská Bystrica – FBK Turany 3:3 (gól M. Baráni, S. Lamoš,
     M. Lamoš)
Výsledky florbalistov v sezóne 2017/2018
V aktuálnej sezóne 2017/2018 nastupujú naši mladí florbalisti
zo športových tried 5.- 7 ročníka v družstvách mladších
a starších žiakov vo svojich regionálnych súťažiach za svoj materský klub FbK Turany. Prinášame Vám ich doterajšie výsledky:
Mladší žiaci:
ZŠJM Žatva 90 Dolný Kubín : FbK Turany 8:3
Tj A FBO Nižná : FbK Turany : 1:7

FbK Turany : FBK Zákamenné 4:5
FbK Turany : ŠK Juventa pri CVČ v Žiline 2:3
FbK Turany : FBK BCF Dukla Banská Bystrica 1:8
FPS Banská Bystrica : FbK Turany 5:2
FBC Grasshoppers AC Uniza pri CVČ Žilina – bieli : FbK Turany 0:2
FbK Turany : FbK Raptors 1:7
FbK Turany : ŠK Juventa pri CVČ v Žiline 3:5
Fbk Turany : FBC Grasshoppers AC Uniza pri CVČ Žilina –
oranžoví 0:15
FbK Turany : DTF team Detva Joxers 3:5
Starší žiaci:
Tj A FBO Nižná : FbK Turany 4:2
FbK Turany : FBK Zákamenné 4:5
ZŠJM Žatva 90 Dolný Kubín : FbK Turany 10:3
FbK Turany : ŠK Juventa pri CVČ v Žiline 5:8
FbK Raptors : FbK Turany 5:11
FbK Turany : ŠK 1. FBC Zvolen 4:7
FbK Turany : DTF team Detva Joxers 5:0
Meteníci Likavka : FbK Turany 3:4
Fbk Turany : FBC Grasshoppers AC Uniza pri CVČ Žilina 4:19
FBC Slovan Rimavská Sobota : FbK Turany 9:3
FPS Banská Bystrica : FbK Turany 13:5
Turianski futbalisti zvíťazili
V sobotu 10. marca 2018 sa v telocvični našej školy stretli tri
družstvá najmladších futbalistov – prípraviek na halovom futbalovom turnaji. Malí futbalisti z Vrútok, Turčianskej Štiavničky
a domácich Turian odohrali spolu 6 zápasov. Rodičia a športoví
fanúšikovia im vytvorili skvelú divácku kulisu .
Družstvo chlapcov našej školy vyhralo všetkých 6 vzájomných
zápasov, v ktorých strelilo 17 gólov. Úspešní strelci Turian : M.
Holub (6), F. Maroš (6), S. Marko (3), J.Majerík (1), M. Božík (1)
Výsledky :
Družstvá			
1.zápas
2.zápas
Turany – Turčianska Štiavnička 5:1		
3:1
Turany – Vrútky			
4:0		
5:0
Vrútky - Turčianska Štiavnička 1:0		
0:0
Konečné poradie
Mužstvo
Skóre Body
		
1.
Turany		
17 : 2 12
		
2.
Turč. Štiavnička 3 : 8 4
		
3.
Vrútky		
0 : 10 1
Chlapci úspešne reprezentovali v zložení: S. Ratkoš, M.
Holub, F. Maroš, S. Marko, F. Horvát, J. Majerík, M. Božík, N.
Orolín, J. Mišuta, F.Vaňko. Tréner: Pavol Pronaj
Absolventi 9. A ZŠ Turany

MŠ Obchodná
Od zimy do leta
Každé ročné obdobie má svoje čaro. Asi nás viac láka leto, ale
aj zima vie potešiť. Zvlášť deti, ktoré sa nevedeli dočkať zimnej
nádielky. Každé ráno pozerali či sa zobudia do bieleho sveta.
Nádherné snehové vločky vedia rozbúchať detské srdiečka a deti
túžobne očakávali, kedy sa šťastné rozbehnú von a vyšantia sa
v čistom a nedotknutom snehu.

Karneval v materskej škole
Nezabudli sme ani na sviatok MDŽ, ktorý sme si pripomenuli
malým darčekom v podobe srdiečka a tak symbolicky potešili
ženy a vzdali im úctu za ich pôsobenie v spoločnosti.

Radosť z prvého snehu
Zobrali sánky, lyže a lopáre a spúšťali sa z neďalekého kopca
alebo stavali snehuliakov.
Srdiečko pre všetky ženy
S pribúdajúcimi lúčmi slniečka zima strácala svoju moc. Aby
sme pomohli privolať jar, zhotovili sme figurínu Moreny a spoločne sme ju išli zahodiť do Váhu. Hoci sa krútila vo víre rieky
a miestami plávala proti prúdu, jar nenechala na seba dlho čakať.

Hry v snehu patria medzi najobľúbenejšie
Tí odvážnejší, ktorých rodičia prihlásili na lyžiarsky výcvik, zaúčali
sa lyžovaniu vo Valčianskej doline. Počasie im prialo, v niektoré
dni potešilo deti aj slniečko a posvietilo im na zjazdovku. Po absolvovaní výcviku každý účastník dostal diplom a bol pasovaný za lyžiara.

Lyžiarsky kurz vo Valčianskej doline

Vynášanie Moreny

Hádzanie Moreny do vody

Na dvere nám už klopali veľkonočné sviatky. To bol neklamný
znak prichádzajúcej jari. Vzduch nasýtený vôňou vlhkej zeme,
prvé zelené fliačiky budúceho trávnika a ľúbozvučný spev vtáčikov..., to všetko je dielom jari. Aj v tomto období sme zorganizovali pre rodičov s deťmi tvorivé dielne na tému jarné variácie, kde rodičia s deťmi vytvárali výrobky z rôznych materiálov,
využili rôzne techniky a vzájomne sa medzi sebou porozprávali.

Pasovanie za lyžiara a odovzdávanie diplomov

K zime sa viažu aj fašiangové tradície, ktoré sme si pripomenuli
karnevalom. Deti si vyrobili masky a škrabošky na tvár a predstavili sa v plnej paráde.
„Chystáme sa na karneval, bude zábava, do tanca už veselá nám hudba vyhráva.
Ocko s mamičkou sa tešia na fašiangový bál a my, deti,
máme zasa detský karneval.“

Tvorivé dielne

Všetko navôkol rozvoniavalo novým životom. Veselosť a dobrá
nálada sa prenášala aj na ľudí. U nás k dobrej nálade prispeli
aj divadielka Povolania a Danka a Janka. Deti sa zapojili do deja
a svojou spontánnosťou a vedomosťami prekvapili i samotných hercov.

Otvorenie súťaže

Povolania

Danka a Janka

Najstaršie deti materskej školy s príchodom jari čakal zápis
do základnej školy. Ešte pred zápisom si boli s pani učiteľkami
obzrieť priestory školy a zúčastnili sa otvorenej hodiny, kde stretli svojich kamarátov prvákov, bývalých predškolákov. V tomto
školskom roku sa zápisu zúčastnilo 20 detí.

Veselá nálada a radosť vládli aj počas hravého a športového
popoludnia pri príležitosti Dňa otcov, ktorý patrí tretej júnovej nedeli. Počasie nám prialo a na školský dvor sme mohli
rozložiť telovýchovné náradie a náčinie. Oteckovia podporovali deti pri športových hrách, prekonávaní prekážok, vyskúšali si zručnosť pri zabíjaní klincov a pamäť pri skladaní
lodiek z papiera.

„Najlepší otecko na svete“...
pocta oteckovi
Otvorená hodina v ZŠ

Zápis do I. ročníka ZŠ

Druhá májová nedeľa patrila Dňu matiek. Najstaršie deti pozdravili mamičky nášho mestečka v kinosále a svojím programom
prispeli k celkovému kultúrnemu zážitku. V predvečer sviatku
im svoju vďačnosť prejavili deti vo všetkých triedach materskej
školy, poďakovali sa za každodennú starostlivosť a lásku piesňami, básňami a tančekmi.

Deň matiek - vystúpenie
v kinosále

Vystúpenie detí I. triedy

Reprezentanti materskej
školy

Oteckom a deťom pomáhali aj mamičky nápisom
na tričku

Odvahu deti preukázali pri stretnutí s horskými záchranármi, ktorí ich oboznámili s lanovou technikou – premostenie ponad priepasť a spôsobom evakuácie ľudí. Deti nemali
strach z výšky, prípadne ho prekonali a zožali obdiv a potlesk kamarátov. Priateľsky sa k deťom správal aj záchranársky pes, vycvičený na hľadanie ľudí v horách v každom
ročnom období a za každého počasia, v zime tiež pri spadnutých lavínach.

Vystúpenie detí III. triedy
Horskí záchranári z HZS

Vystúpenie detí II. triedy

Pohybové schopnosti, rýchlosť a obratnosť si deti vyskúšali
na atletickom trojboji predškolákov z okresu Martin. Nepodarilo
sa nám zopakovať minuloročný úspech, ale sú to hry a každá
hra nám prináša radosť.

Materská škola má blízko
k dramatickému umeniu. Aj
tento školský rok sme sa zúčastnili ako diváci divadelné- Ukážka príjmu vody pre psíka
ho festivalu v Martine Dotyky
v krízových podmienkach
a spojenia, ktorý predstavuje
aktuálnu divadelnú tvorbu a hlavným organizátorom je Slovenské komorné divadlo. Návšteva divadla je pre deti nezvyčajným
zážitkom, veď obvykle divadlo chodilo za nami do materskej
školy. Tento rok sme mali možnosť vidieť bábkové divadlo s poetickým príbehom Nádherný Utorok. Do divadla nás vyprevadil
náš dlhoročný priateľ Janko Cíger.

Priamo v štúdiu SKD...
o chvíľu začíname

S koncom školského roku
sa spájajú výlety. Tento rok
sme absolvovali výlet na Donovaly, hneď v úvode sme
navštívili Oblastné stredisko
Horskej záchrannej služby
Veľká Fatra. Službukonajúci záchranár nás oboznámil
s technikou, ktorú využívajú
vzhľadom k ročnému obdobiu a odpovedal na otázky.

i rodičov očarila natoľko, že absolvovali viacero jázd. Pútavými boli tiež skoky na trampolíne. Škoda, že počasie nám
až tak neprialo ako by sme chceli a chýbalo slniečko. Inak
by sme využili detský edukatívny vodný park s atrakciami.
Veríme, že príde aj na to.

Jazda na bobovej dráhe

OS HZS Veľká Fatra

Spoločné foto s priateľom Jankom
Po krátkej prechádzke prírodou sme sa dostali do hlavného mesta detí, Donovalkova. Privítali nás domčeky, ktoré
boli zamerané na rôzne povolania, pripomínali rozprávky
a ponúkali priestor pre zábavu a kreativitu. Deti sa priučili
pravidlám cestnej premávky a získali svoj prvý „vodičský
preukaz.“ Minifarma ponúkla deťom stretnutie s minizvieratkami, ktoré mali možnosť pohladiť a prikŕmiť. Po obede
sme sa presunuli k tobogánovej bobovej dráhe, ktorá deti

Donovalkovo- hlavné mesto
detí

Minifarma

Školský rok bol ukončený rozlúčkou detí s materskou školou. Prajeme im radostný nástup do I. ročníka základnej školy a úspešné štúdium. Lebo: „Ako povedal raz múdry dedko: Kto má
rozum, ten má všetko.“ (Mladé letá)
A. Buricová

Horný rad zľava: N. Dvorštiaková, M. Karcolová, A. Pavlo, K. Vaňková, P. Budaj.
Stredný rad zľava: triedne učiteľky: L. Mikušiaková a S. Spilková, L. Čanády, B. Školová, K. Keselá, S. Langová, T. Božíková.
Dolný rad zľava: M. Kamenský, N. Berešíková, E. Grechová, Z. Kleinová, L. Avila, K. Čižnárová Chýba: S. Danišková

MŠ Krížna
SERVÍTKOVÁ TECHNIKA
V tomto školskom roku sa v materskej škole konali tvorivé dielne s témou „servítková technika“. Využili sme šikovnosť našej
mamičky Janky Neupauerovej, ktorá menovanú techniku dobre ovláda a bola ochotná odovzdať svoje skúsenosti ostatným.
Zúčastnilo sa nás neúrekom a prežili sme spolu pekné chvíle. Technika bola zaujímavá, mamičky spolu s deťmi vyzdobili
rôzne predmety (fľaštičky, krabičky, rámiky na fotky). Práca so
servítkou nás motivovala aj v iných činnostiach materskej školy.

ŠPORTU ZDAR NA LYŽIACH
Zima nás opäť vytiahla na zasnežené svahy Lyžiarskeho strediska
Snowland vo Valčianskej doline. Deti tu pod vedením odborných
inštruktorov získali prvé skúsenosti na lyžiach. V závere sa im
všetkým podarilo
zvládnuť jazdu cez
nerovný terén a jazdu na vleku. Mali

radosť zo svojich
úspechov, z toho,
že prekonali sami
seba. Každý absolvoval slalomové
preteky a ako odmenu získal diplom.
KARNEVAL
Aké by to boli fašiangy bez karnevalu? Veru smutné. A tak pre
istotu sme mali karneval dvakrát. Prvý bol v materskej škole, kde si deti s pani učiteľkami pripravili rôzne zaujímavé
masky a spoločne sa zabavili.
Ten druhý sa konal v Kultúrnom
centre Turany. Tu sa pri tvorbe
zaujímavých masiek realizovali
rodičia. Všetkých privítali rozprávkové postavičky Shrek a Fiona, ktoré sa s deťmi zabávali.
Masky boli odmenené sladkosťami a vecnými cenami.
Fotky z karnevalu v materskej
škole:

„STROM ŽIVOTA“ V NAŠEJ ZÁHRADE
V tomto školskom roku sme mali zaujímavé prírastky. „Narástli“
na školskom dvore. Ale ako sa to všetko udialo?

Materská škola v rámci ekológie
realizuje každoročne zber papiera.
Zúčastňujú sa ho rodičia a priatelia školy. V minulom roku sa nám
podarilo nazbierať veľké množstvo
papiera, za čo škola získala finančnú odmenu. Rozhodli sme sa, že
tieto finančné prostriedky využijeme na zakúpenie dvoch okrasných
stromov do školskej záhrady. Pri
výbere a výsadbe nám pomohla
naša mamička Martinka Rzepielová, za čo jej ďakujeme. Stromy
nám zabezpečia tieň v letných mesiacoch a dodajú krásu našej záhrade. Deti budú môcť pozorovať
ich „šaty“ v každom ročnom období.
Pri tejto príležitosti chceme poprosiť verejnosť, hlavne staršie
deti, aby nám stromy chránili a nepoškodzovali.
DANKA A JANKA V MATERSKEJ ŠKOLE
Všetci isto poznáte knihu Márie Ďuríčkovej o dvoch sestričkách
dvojičkách Danke a Janke Botkových. „Prišli“ k nám do materskej školy, aby nám zahrali divadielko. Ich príbeh bol zaujímavý, poučný, umožnil deťom zapojiť sa do deja a prispel k dobrej nálade nás všetkých. Okrem menovaného divadielka sme
mali ešte na návšteve aj „Detektíva OČKU“ a rozprávočku „Ako
pastier Miško princeznú od neposlušnosti vyliečil“.

NÁVŠTEVA MÚZEA ANDREJA KMEŤA V MARTINE
Naše deti obľubujú hru s legom a preto sme sa rozhodli navštíviť
múzeum A. Kmeťa v Martine. Prehliadka expozície múzea bola

získané schopnosti. Aj keď niektoré mali zo zápisu obavy, vonku
vychádzali s úsmevom a spokojné.
BESIEDKA PRE MAMIČKY A STARÉ MAMY
Program, ktorý si deti s pani učiteľkami pripravili, bol milý a veselý. Potešil srdiečka všetkých starých mám
a mamičiek. Malá slzička v nejednom oku starej mamy prezradila, že

spojená s nainštalovanou výstavou lega „Magický svet kociek“.
Deti mali možnosť pozorovať prírodu Turca, jej zvieratá a vtáky. Informácie o nich získali aj interaktívnou formou, ktorá bola
zaujímavá. V druhej časti prehliadky múzea si deti aktívne
prezreli výstavu lega. Bola neskutočne krásna a pútavá, deti
mali veľký zážitok. Stavby z lega vyjadrovali skutočné predmety, prezentácia niektorých bola spojená aj s pohybom. V závere sa deti mohli pohrať s pripraveným legom a vytvoriť niečo
podľa vlastnej fantázie.
BUDÚCI PRVÁČIKOVIA
„Ešte raz by som chcel ísť na ten zápis.“ To je autentický výrok
nášho budúceho prváčika. Svedčí o tom, že prostredie na zápise v Základnej škole v Turanoch bolo príjemné a pani učiteľky
milé. Deťom pripravili rôzne činnosti, ktoré preverili ich doposiaľ

básnička od jej vnúčatka
je pre ňu nežným pohladením.
VÝLET NA TRUSALKU

Aby sme mohli obdivovať krásu
prírody, náš výlet smeroval na Trusalovú. Deti pozorovali a skúmali prírodné reálie. Vnímali svieži

vzduch, čistú vodu, šumenie lesa.
Rozlišovali rôzne stromy, kvety a objavovali chrobáčiky. V závere sa pohrali
na preliezačkách a povozili na koníkoch. Do škôlky si priniesli nazbieraný prírodný materiál, ktorý ešte dlho
skúmali pod mikroskopom.

XXIII. ROČNÍK ŠPORTOVÝCH HIER
Materská škola už tradične zorganizovala Majstrovstvá okresu v atletickom trojboji detí predškolského veku. XXIII. ročník sa konal 30. 5. 2018. V príjemnej športovej atmosfére súťažilo na štadióne v Turanoch 78 detí
z 13 materských škôl okresu. Svoje sily
a schopnosti si zmerali v troch disciplínach: v hode tenisovou loptičkou, behu
a skoku do diaľky z miesta. Na všetkých

MÓDA, MÓDA...

Deň detí sme oslávili aj
módnou prehliadkou. Deti
predvádzali svoje modely
na „móle“ a išlo im to skutočne dobre. Aj pani učiteľky

prispeli rôznymi módnymi
trendami. Nálada bola veselá, všetkým sa prehliadka páčila.
VÝCHOVNÝ KONCERT K DOPRAVNEJ VÝCHOVE
Dopravná výchova môže
mať rôzne podoby. Deti
mali možnosť prostredníctvom hudby zopakovať
si niektoré značky, sprá-

vanie sa na ceste
a v cestnej premávke. Nakoniec si všetci
spoločne zatancovali.
MÁME RADI LETO
Ďalším darčekom pre deti bol hudobno-zábavný program
„Máme radi leto“. Deťom
priblížil letné ročné obdobie, blížiace sa prázdniny

a zdravý životný štýl.
Vypočuli si originálne piesne, ktoré im
sám autor zaspieval.
Spievali spolu s ním
a spev spájali s pohybom. V zábave nechýbala veselosť
a bezprostrednosť.
športovcov sa usmievalo slniečko a veľký úspech u detí zožal maskot tohoročného ročníka „Fialový Hopko“. Víťazi boli odmenení medailami, diplomami,
pohármi a všetci súťažiaci vecnými cenami.
Víťazné materské školy:
1. ZŠ s MŠ Hurbanova, Martin
2. MŠ Krížna, Turany
3. MŠ A. Stodolu, Martin

OCKO – MÔJ KAMARÁT

Deň ockov pre deti
veľa znamenal. „Vieš,
pani učiteľka, ja sa tak
teším, že dnes príde
ocko.“ Tento autentický výrok dieťaťa svedčí o tom, ako deti ľúbia

vedením Silvie Rumišovej pripravili rodičia. Patrí im za to veľká
vďaka. Ďakujeme aj za dobrú spoluprácu počas všetkých rokov
v materskej škole.

svojich otcov, ako túžia
byť s nimi, chcú sa spolu hrať a smiať, spolu si
pomáhať. Naše športovo-hravé popoludnie s ockom sa pre nepriaznivé počasie konalo v triedach. Bolo komornejšie a deti si
s ockom vyskúšali mnohé pohybové, rozumové aj výtvarné aktivity. Výsledkom boli šťastné deti a usmiati ockovia.
VÝLET DO BOJNÍC

Aký by to bol koniec školského
roka, keby sme nešli na spo-

NAŠI PREDŠKOLÁCI

ločný výlet – deti, rodičia
a pani učiteľky. Navštívili sme zázračnú krajinu
na Bojnickom zámku.
Motiváciou pre deti bolo
vajce na vandrovke, ktoré ich povodilo po miestnostiach. Nechýbali rôzne
zvieratká, zbojníci a spravodlivý koniec rozprávky, z ktorého deti
mali radosť. Ďalším cieľom výletu bola návšteva zoologickej záhrady, kde si prezreli všetkých jej „obyvateľov“. Zaujímavou atrakciou Bojníc je aj jazierko v krásnom prírodnom prostredí. Niektorí
rodičia tu strávili príjemné chvíle oddychu.
ROZLÚČKA S PREDŠKOLÁKMI
Zavŕšením školského roka bola rozlúčka predškolákov, ich rodičov
a kolektívu materskej školy. Jej priebeh vyvolal v nás príjemné
emócie, nejednému vypadla aj slzička. Deti vystúpili s pekným
programom. Na rozlúčku dostali darček a nakoniec pekne zatancovali. Všetkých nás čakalo chutné občerstvenie, ktoré pod

Horný rad zľava: L. Sochuľák, N. Gelačáková, J. Murček, F.
Holko, K. Kručinská, P. Rakyta, Š. Richvalský, R. Rantová
Dolný rad zľava: L. Žajdlíková, M. Rantová, N. Hýroššová,
B. Pronajová, E. Chandler, N. Vajdová, S. Rumišová
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