A sú tu prázdniny

Naši budúci prváci z MŠ Obchodná a Krížna

Absolventi IX.A a IX. B triedy ZŠ Turany

Z rokovania obecného zastupiteľstva
Na rokovaní obecného zastupiteľstva konanom dňa 29. apríla 2009 bolo schválené všeobecne záväzné nariadenie obce
o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb. Zo schválených prevodov nehnuteľností za pozornosť stojí
predovšetkým odpredaj pozemku zastavaného reštauráciou
Kriváň p. Milene Krištofovej. Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo aj správu o inventarizácii majetku obce k 31.12.2008.
Na zasadnutí konanom dňa 24. júna 2009 schválili poslanci záverečný účet obce za rok 2008, ako aj plnenie rozpočtu
Prevádzkárne obce. V záujme možnosti pokračovať v rekonštrukcii komunikácie na Obchodnej ulici, odsúhlasili vo forme pôžičky presun finančných prostriedkov z účelového účtu
„Náhradná výsadba verejnej zelene“. Zároveň vyslovili súhlas
so spolufinancovaním projektu ZŠ Turany“ Premena tradičnej
školy na modernú“, na ktorý prispieva Ministerstvo školstva
SR čiastkou 4,3 milióna eur.
Úplné znenie uznesení schválených obecným zastupiteľstvom nájdete na internetovej stránke obce: www.
turany.sk 						
ľl

Keď hudba pohladí dušu
Je príjemné počuť talentované deti našej školy ako zvládajú hru
na rôzne hudobné nástroje. O tom, že hudobne zdatných žiakov
máme dosť, svedčí skutočnosť, že sa všetci zišli na dvoch absolventských koncertoch v Miestnom kultúrnom stredisku v Turanoch.
16. júna 2009 malo svoj koncert 20 detí Súkromnej Základnej
umeleckej školy zo Žiliny, ktorá už dva roky má svoje pracovisko
v MKS. Pedagógovia Soňa a Juraj Ruttkayovci tu viedli deti v hre
na klavír, akordeón, syntetizátor, gitaru, flautu a doplňujúcou bola
výučba spevu, sólového a zborového. O deň neskôr 17. júna 2009
mali možnosť na absolventskom koncerte vystúpiť žiaci ZUŠ F. Kafendu z Vrútok, pod vedením E. Gavendovej. Táto škola má svoju
pobočku v Turanoch na ZŠ. Hru na klavír končila absolventka E.
Mičková a na syntetizátor N. Rantová. Popri nich sa predstavili
takmer dve desiatky detí rôznych ročníkov. Obidva koncerty boli
príjemným balzamom na dušu každého diváka, ktorý do MKS
prišiel. Hudba vždy spraví deň krajší. 			
IJ

Oslavy výročia SNP
Z príležitosti 65. výročia SNP sa v našej obci budú konať oslavy venované tomuto historickému medzníku v dejinách slovenského národa v piatok
28. augusta o 18,00 hod.
Vo vestibule obecného úradu sa uskutoční spomienkové stretnutie pamätníkov, členov SZPB a predstaviteľov obce. Pripravený bude aj kultúrny program domácich účinkujúcich. Následne budú k pamätníku padlých
na námestí obce položené kytice vďaky. Oslavy bude organizovať Obecný
úrad spolu so ZO SZPB.

Korunová mena na Slovensku
Miestne múzeum v Turanoch rozšírilo svoju ponuku
o ďalšiu výstavu. Približuje históriu korunovej meny na území Slovenska až do zavedenia eura. Na výstavných paneloch sú vyobrazené ukážky mincí a bankoviek od Rakúsko - Uhorska cez Československo až po Slovenskú
republiku. Návštevníci múzea si môžu pozrieť aj originály mincí a bankoviek používaných za takmer 116 rokov
existencie korunovej meny na našom území. V ponuke
nechýbajú ani euro mince používané v jednotlivých štátoch eurozóny. Výstavku si môžete pozrieť do 31. augusta 2009.						
ľl

IX. ROČNÍK DŇA OBCE
– OSLAVY ÚRODY,
CHOVATEĽSTVA
A REMESIEL
Obec Turany v spolupráci so spoločenskými
a záujmovými združeniami v obci organizuje
IX. ročník 20. septembra 2009 so začiatkom o 13,00 hod na námestí obce.
Pripravujeme výstavu chovateľov, pestovateľov, remeselnícke ukážky, kultúrne vystúpenia
domácich účinkujúcich a hostí, rôzne súťaže,
atrakcie pre deti a zábavu pre dospelých.
SRDEČNE VÁS POZÝVAME!

Vzácna návšteva v našej obci
Bolo to príjemné podujatie, počas ktorého v sobotu
9. mája 2009 zavítal do našej obce predseda Vlády SR
R. Fico so svojim sprievodom. Príležitosťou na privítanie
vzácnej návštevy bolo otvorenie multifunkčného ihriska,
vybudovaného za pomoci finančnej dotácie zo štátneho
rozpočtu. Viacúčelové ihrisko bude ďalším zariadením
obce smerujúcim k zlepšeniu a skvalitneniu športu v nej.
Sprievodným podujatím otvorenia bol turnaj seniorov
Turian a okolia a zápas najmladších žiakov a prípravky
MŠK. Slávnostné otvorenie nasledovalo po odohratom
žiackom zápase.
Početná divácka kulisa spríjemnila atmosféru futbalovej
soboty. Slávnostné prestrihnutie pásky nasledovalo po privítaní premiéra a jeho delegácie starostom obce Ing. M.
Blahušiakom. Turanci privítali vzácnych hostí a po oficiálnom otvorení bolo pre divákov zaujímavé sledovať zápas
futbalového družstva predsedu vlády a futbalistov – seniorov z Turian. Diváci videli pekný zápas, ktorý skončil
výsledkom 8:7 pre hostí.
Multifunkčné ihrisko je momentálne k dispozícii mládeži
i dospelým, je možnosť využívať ho hlavne v odpoludňajších hodinách a cez víkendy na rôzne druhy kolektívnych
športov. 						
IJ

Staronové riaditeľky
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve , uskutočnili sa v priebehu mesiaca júna
výberové konania na obsadenie funkcií riaditeľov škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Turany. Na základe
návrhov predložených školskými radami jednotlivých škôl,
vymenoval starosta obce do funkcie riaditeľa Základnej
školy Turany Mgr. Melániu Klučiarovskú, do funkcie riaditeľky Materskej školy Krížna Turany Mgr. Janu Sobekovú
a do funkcie riaditeľky Materskej školy Obchodná Turany
Annu Buricovú. Funkčné obdobie menovaných je v zmysle zákona limitované od 1. júla 2009 do 30. júna 2014.
Novovymenovaným riaditeľkám prajeme v ich náročnej
práci veľa úspechov.					
ľl

Zubná ambulancia v našej obci bude
Pre občanov informácia, na ktorú dlho čakali. Od 8. augusta 2009 majú občania Turian možnosť registrácie
v zdravotnom obvode MUDr. Júlie Ivaňovej, na ulici Zvolenskej 10 169 v Martine. Zubná ambulancia DELIZA
s.r.o. poskytuje svoje služby do konca roka v Martine
a od 1. januára 2010 rozšíri svoju pôsobnosť aj v našej
obci, v priestoroch zubnej ambulancie na ul. Krížnej.
Zdravotný obvod bol pridelený pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre občanov Turian. Oznamujeme
občanom, že MUDr. Ivaňová nemá uzavretú zmluvu so
Spoločnou zdravotnou poisťovňou a pacienti registrovaní v tejto zdravotnej poisťovni budú hradiť ošetrenie
v plnej výške, bez nároku na úhradu od poisťovne.
Vyzývame týmto pacientov na skorú registráciu do zdravotného obvodu Turany.			
OcÚ

Osvienčim – miesto piety a pokoja
Narodenie
Adam Hruboš
Patrik Fidrik
Alžbeta Nogová
Samuel Doležal
Patrik Raffaj
Michaela Kapustová
Jakob Daniel Kurhajec
Samuel Getta
Sabina Kúdelková
Elisabeth Jean
Bibiána Blažeková
Klaudia Špačková
Filip Horváth
Ella Karcolová
Andrej Škieda
Eliška Zajdlíková
Uzatvorenie manželstva
Stanislav Špaček

Silvia Rizmanová

Úmrtie
Janka Litvajová 			
Mária Bugajová 			
Peter Bartoš 				
Elena Fúčelová 			
Jaroslav Cíger 				
Magdaléna Potančoková 		
Anna Mičková 				
Dušan Hanko 				
Dušan Vinarčík 			
Pavlína Holcová 			
Anna Lichnerová			

47 rokov
78 rokov
44 rokov
67 rokov
71 rokov
95 rokov
83 rokov
56 rokov
61 rokov
91 rokov
60 rokov

Stretnutie po rokoch
Stretnutia sú milé, príjemné, no môžu byť i opačného charakteru. To, ktoré sa uskutočnilo pre 47 ľudí dňa 30. mája 2009 bolo
veľmi príjemné. Stretli sa na ňom v priestoroch RZ Trusalová bývalí
žiaci , ktorí pred 45. rokmi ukončili Základnú školu v Turanoch. Ani
na jednom zo zúčastnených nebolo vidieť, že majú na chrbte dvakrát
30 rokov. Všetci si spomenuli na svoje prvé kroky za poznaním vo
svojej škole. Bola to generácia žiakov, ktorá už nechodila do školy
v Sučanoch. Spomienky boli venované všetkým učiteľom, ktorých
si všetci vážia aj po rokoch. Mnohému nás naučili, dobre pripravili pre život. Do svojich spomienok sme zahrnuli aj našich spolužiakov, ktorým nebolo dopriate prežiť tieto spomienkové chvíle...
Poďakovanie patrí RZ Trusalová za kvalitné služby. Dovidenia,
milí spolužiaci za pár rokov znova. 			
A.M.

Pred 64. rokmi – 8. mája 1945 utíchli sirény, ktoré hnali
ľudí do úkrytov a zmĺkla reč zbraní. Takmer na celom svete sa
skončila 2. svetová vojna. Svet začal žiť v mieri, ktorý si tak
prial. No nie všetci sa dožili slobody. Na mnohých miestach
v Európe zostali len nemé pomníky, ktoré pripomínajú utrpenie a hrôzu, akú museli prežiť najmä ľudia odvlečení do koncentračných táborov.
8. mája 2009 zorganizovala ZO SZPB v Turanoch poznávací
zájazd do najväčšieho koncentračného tábora na území Poľska – Osvienčimu a Brezinky. Každým z účastníkov zájazdu
otriasli pohľady na množstvo dôkazového materiálu, ktorý je
vystavený v priestoroch koncentračného tábora. Keď sme prechádzali vstupnou bránou, mysľou nám vírili myšlienky o návšteve najväčšieho cintorína sveta. Zvlášť silným emočným
zážitkom bolo postaviť sa k stene smrti. V priestoroch tohto
najväčšieho cintorína sveta vládne nesmierna pieta a úcta.
V priestore koncentračného tábora sa nesmie konzumovať
jedlo, fajčiť a hlasno hovoriť.
A tu stojí za povšimnutie porovnať náš turiansky cintorín
s týmto, hoci ide o niečo značne odlišné...
Kedy pochopíme, že na cintoríne odpočívajú naši predkovia,
ktorým by sme mali vzdávať väčšiu úctu... Kedy pochopíme,
že kontajnery na cintoríne majú slúžiť na odpad z cintorína
a nie z našich domácností... Naša mládež a deti by nemali
miesto posledného odpočinku využívať na svoje prvé pokusy
s cigaretou a alkoholom a vchod do Domu smútku by nemal
slúžiť na diskotéky , kedy hlasná hudba znie celým cintorínom...Úctu k svojim predkom vyjadríme tak, že okolie hrobov,
kde spia svoj večný sen , si budeme upravovať sami a nebudeme čakať, že nám to urobia pracovníci verejno-prospešných
prác v obci. Veď cintorín je miesto pokoja a tak ho doprajme
naším zosnulým... 				
A.M.

Klub dôchodcov v Turanoch oslavoval
V priestoroch Miestneho kultúrneho strediska v Turanoch
sa 20. mája 2009 stretlo takmer 80 seniorov obce na spomienkovom stretnutí spojenom s malou oslavou 30. výročia
založenia miestneho Klubu dôchodcov. Tak ako sa na milú
oslavu patrí, nechýbali spomienky a príhovory pamätníkov, zakladateľov KD. Podmienky a priestory pre prácu členov klubu
sa počas tridsiatich rokov zmenili, vystriedali sa predsedovia
KD, činnosť a hlavná úloha však zostala. Spríjemnenie chvíľ
voľna, ktoré sú pre seniorov neraz obmedzené na vlastnú rodinu a domáce prostredie. Súčasná predsedníčka KD Mária
Čanádyová zalistovala v kronike činnosti jubilujúceho klubu,
načrela tiež do plánov pre budúce aktivity. Spomedzi tých,
ktorí stáli pri založení klubu ich už veľa opustilo, na stretnutí nechýbal však čestný predseda KD D. Híčik. Starosta
obce Miroslav Blahušiak poďakoval seniorom za ich prácu
a poprial veľa dobrých aktivít do budúcna. Symbolická kytica
putovala do rúk predsedníčky, kyticu kultúrneho programu
pripravili najmenší- predškoláci MŠ Krížna , DFS Turianček
a sólisti, no tiež žiaci ZŠ s country tancom. Neskôr nechýbal ľudový spev a kúsok hovoreného slova a poézie v podaní miestnych účinkujúcich . Z radov dôchodcov vznikla tiež
hudobná skupina, ktorá zabavila seniorov až do večerných
hodín. Drobnými pozornosťami boli ocenené zaslúžilé matky, jubilanti, dlhoroční členovia KD. Ako spomienka na tento
deň mnohým bude pripomínať obrázok scenérie Malej Fatry
s obcou Turany, ktorú všetci prítomní dostali.
S podporou obce a niektorých sponzorov sa podarilo zabezpečiť toto pekné májové seniorské stretnutie, na ktoré
zostanú v mysliach staršej generácie Turancov, členov KD
pekné spomienky. 					
IJ

Zo života škôlkárov
MŠ - Obchodná

Cesta rozprávkovým lesom

zlákala deti všetkých vekových kategórií. Výlet do nádherného prostredia tatranskej prírody bol spojený s pestrým programom a súťažami. Hoci sme sa zobudili do zasneženého rána, na obed už svietilo
slniečko a my sme sa mohli pokochať krásnou prírodou popri rieke
Belá. Po úvodnom prítaní kráľa s kráľovnou sa deti v sprievode rozprávkových postáv Červenej Čiapočky, Vlka, Šeherezády, Slnka, Vodníka, Lesnej víly, Anjela, Žabky, Veveričky, Dlhého, Širokého a Bystrozrakého vybrali plniť zadané úlohy. Pomaľované a v dobrej nálade si
kreslili, maľovali, súťažili, oboznámili sa s prácou záchranárov a hasičov. Za splnenie súťažných úloh boli Snehulienkou odmenené cukríkmi a plyšovou hračkou. V závere nasledovala diskotéka a zlosovanie o ceny. O dobrú náladu detí sa postaral Šašo Jašo, rodičia mali
k dispozícii bufet s občerstvením. Ako bonus od hotela Permon dostali všetky deti poukážku v hodnote 27 EUR na vstup do wellness
komplexu a nového aquacentra Permon´s Paradise, ktoré bude otvorené v septembri 2009.

kynologickou ukážkou
s mladým poslušným psíkom a ukážkou práce hasičov. Deti si tak mohli vyskúšať hasenie ohňa vodou
z prúdnice a penou. Zážitok
mali aj zo zakladania ohníka a opekania. V závere ich
prišli pozdraviť aj členovia
policajného zboru.
Prežili sme zaujímavé dopoludnie v prostredí krásnej prírody, ďakujeme za poskytnutie priestorov a tiež ľuďom, ktorí deťom darovali
radosť a zážitky.

Deň matiek

Rozlúčka s predškolákmi

MŠ - Krížna

Najmenší divadelníci

oživili svojimi vystúpeniami spoločenské akcie, akými boli vianočná
besiedka, slávnostná členská schôdza hasičov, Deň učiteľov a Deň
matiek. Deti MŠ Obchodná v priebehu šk. roka nacvičili pod vedením
p. učiteliek krátke scénky, prostredníctvom ktorých sa repezentovali
v MŠ a na verejnosti. Tak
sa do povedomia dostali
rozprávky Deduškova rukavička, O Pampúšikovi
a A rozprávka o troch prasiatkach. Deti sa postarali
o kultúrny zážitok a možno aj o istý prísľub do budúcnosti v zmysle oživenia
divadelnej tradície Turian.

Výlet na Oravu

Exkurzia pri vláčikoch na stanici

Besiedka pre mamičky „ Aj my
sme kucháročky.“

Hosťujúce divadlo v materskej
škole –„ Ako išlo vajce na vandrovku“.

MDD

je dňom, do ktorého sa všetky zážitky a prekvapenia nezmestia.
O prvý zážitok sa postarali členovia policajného zboru v Martine, ktorí pre deti pripravili ukážky
vystúpení so svojimi štvornohými priateľmi. Psíkovia
poslúchali na povel, zdržali a postrážili figuranta. Ku
deťom i dospelým sa správali priateľsky. Deti si obzreli policajné auto s voliérami pre psíkov, vyskúšali
maják a jazdu autom.
O ďalší zážitok sa postarali turianski hasiči, ktorí
strávili s deťmi nasledujúce dopoludnie. Tentokrát
sme vymenili školský dvor
za strelnicu na Tibine, kde
sa deti do sýtosti vyšantili.
Hry a súťaže boli doplnené

Naši reprezentanti na celookresnom atletickom trojboji detí
predškolského veku – XIV. ročník, ktorý sa konal v Turanoch.

Budúci školáci

Deti na návšteve Miestneho Deň otcov- športové hry detí
a ich oteckov
múzea v Turanoch

ZO ŽIVOTA ZŠ
Nie sme zlí ...

Základná škola v Turanoch sa za posledných 7 rokov preslávila výbornou
organizáciou Turčianskych hier mládeže v atletike a Majstrovstiev okresu
najmladšieho žiactva v atletickom štvorboji. Nemenej úspešní sú športovci
chlapci a dievčatá, ktorí opäť získali v dlhodobej súťaži Turčianska žiacka
liga v atletike s veľkým náskokom 1. miesto z 30 škôl okresu. Našej škole
sa darí nielen v športovej oblasti. Celý rad úspechov dosiahli žiaci, vynikajúci recitátori, na okresných aj krajských súťažiach v umeleckom prednese
poézie a prózy, olympiádach, výtvarných súťažiach.
Turianski pedagógovia sú naučení pracovať tímovo. Dôkazom toho je i zapojenosť do projektov. V rámci výzvy Regionálneho operačného programu
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR Infraštruktúra vzdelávania
sme spolu so zriaďovateľom vypracovali projekt na celkovú rekonštrukciu
školy v hodnote viac ako 796 tisíc € (24 miliónov Sk) s 5 % spoluúčasťou
zriaďovateľa. Projekt bol úspešný a schválený. Žiaci, učitelia i rodičia sa
tešia na novú strechu na 1. budove školy, okná, fasády, prepojenie medzi
budovami spojovacou chodbou, rekonštrukciu elektroinštalácie a prípravu
podkrovia pre odborné učebne. Ďalším úspechom je schválený projekt Premena tradičnej školy na modernú z agentúry Ministerstva školstva SR pre
štrukturálne fondy EÚ z operačného programu vzdelávanie v celkovej výške 150 790 € (4 542 700 Sk). Cieľom projektu je vytvorenie a implementácia školského vzdelávacieho programu, ktorý dokáže s využitím inovovaných foriem a metód výučby flexibilne reagovať na požiadavky spoločnosti
a pripraviť absolventov na ďalšie celoživotné vzdelávanie.
Takže, nie sme zlí! Naopak. Dôkazom našej šikovnosti bude v školskom
roku 2009/2010 akadémia k 50. výročiu založenia školy a usporiadanie
50. výročia Turčianskych hier mládeže v atletike.
Držte nám palce!

Ani dážď neprekazil „Malú turčiansku olympiádu“

V stredu 27. 5. 2009 sa na futbalovom štadióne v Turanoch konal už XVIII.
ročník Majstrovtiev okresu najmladšieho žiactva v atletickom štvorboji, ktorý bol
súčasťou 49. ročníka THM. Usporiadatelia – ZŠ Turany, AC Victória, OCÚ Turany,
OR SAŠŠ, Mesto Martin, pod vedením riaditeľky pretekov Mgr. Melánie Klučiarovskej pripravili pre žiakov z celého Turca nezabudnuteľný zážitok. Pretekov sa
zúčastnilo 150 pretekárov 3. a 4. ročníkov z 21 základných škôl celého okresu.
Chlapci a dievčatá i napriek nepriaznivému počasiu bojovali zo všetkých síl.
S veľkým elánom a nadšením zvládli všetky štyri disciplíny – beh na 50 a 600 m,
hod kriketovou loptičkou, skok do diaľky. Rekordy podujatia v jednotlivých disciplínach síce neboli prekonané, ale aj tak patrí poďakovanie všetkým súťažiacim za pozoruhodné výkony.
Dievčatá:
1.
2.
3.
Chlapci:
1.
2.
3.

miesto – Anika Bolčíková, Evanjelická ZŠ, Martin
miesto – Miriam Mojžišová, ZŠ Turany 1
miesto - Miriam Vrabcová, ZŠ Turany 1
miesto – Stanislav Líška, ZŠ Turany 1
miesto – Šimon Černek, ZŠ Turany 1
miesto – Milan Hablák, ZŠ Mudroňova, Martin

V družstvách sa tento rok najlepšie darilo žiakom domácej ZŠ Turany, pretože
aj dievčatá aj chlapci získali krásne 1. miesto.
Poradie družstiev:
Dievčatá
1.
miesto
2.
miesto
3.
miesto
Chlapci
1.
miesto
2.
miesto
3.
miesto

– ZŠ Turany 1 – Mojžišová, Vrabcová, Siheľová
– EZŠ Martin – Bolčíková, Záhradníková, Matulová
– ZŠ Benice – Neumanová, Zatloukalová, Škrobáková
– ZŠ Turany 1 – Líška, Černek, Lauro
– ZŠ Mudroňova – Hablák, Nezník, Gordík
– ZŠ Hurbanova – Kochol, Komora, Nemčok

Vďaka patrí všetkým trénerom, učiteľom a všetkým organizátorom tohto vydareného podujatia.

Turčianske hry mládeže

V týždni od 25. – 29. mája turčianske športoviská opäť po roku praskali vo
svojich švíkoch. Privítali všetkých tých, ktorí prišli svojou pohybovou aktivitou
pozdraviť ďalšie, už 49 narodeniny našich Turčianskych hier. Na pôde Martina,
Turian a Vrútok prebiehali počas celého týždňa súťaže, ktorých sa zúčastnilo
viac ako 1300 pretekárov od malých predškolákov až po tínedžérske športové
talenty z celého Turca. Okrem tradičných druhov športu – atletiky, basketbalu,
volejbalu, hádzanej a plávania, tohtoročný program THM bol rozšírený aj o futbal,
ktorý prilákal na trávnik takmer dve stovky mladých nadšencov najrozšírenejšej
loptovej hry na svete. Vydarené podujatie pred zrakmi viac ako 700 účastníkov
atletických súťaží otvoril na turianskom štadióne poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Ján Kvorka. O úvodný kultúrny program sa postarali žiačky ZŠ
s MŠ na Ul. priehradná a emotívny príchod obrovskej olympijskej vlajky v sedle
koní členovia záujmového útvaru Mladý chovateľ z Turian pod vedením p. Fillu.
Záver slávnostného aktu otvorenia Turčianskych hier patril sľubu pretekárov
a rozhodcov a kŕdľu holubíc, ktoré vzlietli k blankytnému nebu nad turianskym
štadiónom. Pravá športová atmosféra, teplé letné počasie, už tradične vynikajúca organizácia i niekoľko veľmi hodnotných výkonov – to všetko patrilo do rámca
atletických súťaží 49. ročníka THM.
NAJLEPŠIE VÝKONY NAŠICH ŽIAKOV:
ml. žiaci výška
2.
Jakub Ujček		
kriketka
3.
Róbert Piader		
ml. žiačky 800 m
2.
Stanislava Líšková		
diaľka
3.
Stanislava Líšková		
výška
1.
Patrícia Tarnovská		
štafeta
3.
Vrabcová V., Mojžišová
			
B., Vrabcová M., Siheľová V.
st. žiačky diaľka
3.
Nikola Kľusková
výška
1.
Petra Kučeríková		
		
2.
Ladislava Bondová		
guľa
3.
Diana Ďubáková		
štafeta
3.
Holecová, Bondová,
			
Kľusková, Rúriková

VI.
VI.
VI.
VI.
VI.

B
B
A
A
B

VIII. A
IX. A
IX. A

Majstrovstvá okresu vo futbale žiakov – JEDNOTA COOP
18. mája 2009 sa mužstvo mladších žiakov našej školy zúčastnilo
okresných majstrovstiev v malom futbale – JEDNOTA COOP. Turnaja sa zúčastnilo 16 základných škôl. Našich
chlapcov čakali najskôr 3 ťažké zápasy v skupine. Zvládli ich výborne
a vyhrali svoju skupinu. Vyhrali aj veľmi ťažký zápas v semifinále a otvorila sa im tak cesta do finále. Ani
vo finálovom zápase nenašli svojho
premožiteľa, finále vyhrali a stali sa
majstrami okresu.
Vďaka Vám, naši zlatí chlapci!
Mužstvo mladších žiakov:
Šimon Černek
IV. A
Stanislav Líška
IV. B
Matej Janota
VI. A
Kristián Král
VI. A
Jakub Ujček
VI. A
Adrián Gallo
VI. B
Eugen Majerík
VI. B
Róbert Piader
VI. B
Tomáš Vajda
VI. B
Martin Haľama
VII. B
Chlapcov na striedačke kaučoval
p. Čieško, vedúcim mužstva bol Mgr. Otto.

20. mája 2009 sa okresných majstrovstiev v malom futbale – JEDNOTA COOP zúčastnilo mužstvo starších chlapcov našej školy. V turnaji
bojovalo 17 mužstiev základných
škôl.
Naši chlapci museli najskôr
úspešne zvládnuť 3 ťažké zápasy
v skupine. Podarilo sa a postúpili.
V semifinálovom zápase sa stretli
s chlapci zo susedných Sučian. Semifinále vyhrali a čakalo ich trojčlenné finále. Aj tu obstáli veľmi dobre.
Obsadili druhé miesto, a tak pre
našu školu získali strieborný kov.
Mužstvo starších žiakov:
Matúš Fúčela
VIII. A
Patrik Fúčela
VIII. A
Tomáš Had
VIII. A
Dušan Ujček
VIII. B
Marián Urík
VIII. B
Richard Piader
IX. B
Matej Váňa
IX. B
Ján Vrabec
IX. B
Chlapcov na striedačke kaučoval a vedúcim družstva bol Mgr. Otto.

Mc Donald‘s cup – okresné majstrovstvá v malom futbale najmladších žiakov – ZŠ Hurbanova Martin
družstvo 2. Matúš Dubovec
Miroslav Gelačák
Marián Pohánka
Róbert Foťko
Ján Pohánka
Michal Šidlo

2.
2.
2.
3.
3.
3.

A
A
B
A
A
B

Matúš Čieško
Šimon Černek
Stanislav Líška
Rajmund Lauro
Peter Šimko

4.
4.
4.
4.
2.

A
A
B
B
B

KINDERIÁDA – regionálne kolo – 5. 5. 2009 Liptovský Mikuláš
3. ročník dievčatá
60 m
1.
Vanessa Siheľová
3. B
		
lopta
1.
Vanessa Siheľová
3. B
5. ročník dievčatá
diaľka
1.
Vanesa Vrabcová
5. B
IV. kolo Turčianskej žiackej ligy v atletike
ml. žiačky 600 m
1.
Stanislava Líšková
VI. A
chôdza
3.
Alena Revalová
VII. B
diaľka
3.
Stanislava Líšková
VI. A
ml. žiaci 60 m
2.
Jakub Ujček
VI. B
600 m
1.
Jakub Ujček
VI. B
chôdza
1.
Matej Vojtko
VII. B
diaľka
3.
Jakub Ujček
VI. B
loptička
1.
Róbert Piader
VI. B
st. žiaci
diaľka
3.
Sarah Lisická
IX. B
loptička
2.
Lucia Rúriková
st. žiaci
800 m
1.
Martin Garaj
IX. A
		
2.
Rastislav Bochnička IX. B
po V. kole		
1.
V celkovom hodnotení 24. ročníka Turčianskej žiackej ligy v atletike obsadila
naša škola s veľkým náskokom 1. miesto.

Ďalšie významné výsledky na okresných a krajských
súťažiach v mesiacoch apríl - jún
Matematická Pytagoriáda – okresné kolo – 28. 4. 2009
Kategória P3 – počet súťažiacich 40, úspešných 37
úspešní		
3.–9.
Katarína Majtáňová
III. B
		
26.-29.
Nikola Nemcová
III. B
Kategória P4 – počet súťažiacich 50, úspešných 35
úspešní		
23.-24.
Diana Burianová
IV. A
Kategória P5 – počet súťažiacich 39, úspešných 22
úspešní		
12.-16.
Matej Stano		
V. B
		
18.-19.
Marek Matúška
V. A
Kategória P6 – počet súťažiacich 32, úspešných 14
úspešní		
4.-5.
Tomáš Vajda		
VI. B

Zo športu
Beh na Chatu pod Chlebom

Bežecký spolok Tatran, Obec Turany, SKIALP KRIVÁŇ, LK Nádej za pomoci
sponzorov organizujú v nedeľu 26. júla 2009 1. ročník Behu na Chatu pod Chlebom. Po minuloročnom úspešnom nultom ročníku pripravili pre účastníkov beh
po trase Zajacová- Skratky – Generál- Chata pod Chlebom. Trať meria 3,1 km
a má prevýšenie 680 m. Štart podujatia je o 10,00 na Zajacovej. Organizátori sa
tešia na všetkých záujemcov o toto pekné, letné, športové podujatie.
JL

Na Kriváni vždy slnko nesvieti

Po minuloročnom, viditeľnosťou a priaznivosťou počasia naplnenom Výstupe na V. F. Kriváň si tohtoročný 37. ročník pripravil pre turistov presný opak.
Do piatku pred dňom výstupu bolo teplo a obloha jasná. V noci na sobotu
ráno 20. júna 2009 vytrvalý dážď a vietor zmarili snahy usporiadateľov pripraviť
pre všetkých turistov, ktorí do Turian zavítajú, príjemne strávený sobotný deň.
V zlom počasí, premoknutí a zimou skúšaní skalní priaznivci tohto najväčšieho

VÝTVARNÉ SÚŤAŽE

- okresné kolo výtvarnej súťaže – Hasiči očami detí
3. kat (5. – 9. ročník)
ocenení
Lenka Ferková
			
Boris Haľama

V. A
IV. A

- cyklická výtvarná súťaž – Farebný svet –V. kolo – JAR SA PREBÚDZA
boli ocenení žiaci:
3. veková kategória (6 – 9 rokov)
2. veková kategória (6 – 9 rokov)
Andrea Brksová
V. A
Nikola Jančiová
I. A
Filip Brxa		
V. A
Renáta Najšlová
III. A
Aneta Sýkorová
V. B
Nikola Nemcová
III. B
Katarína Majtáňová
III. B
- MOJA MAMA – MÁM JU VEĽMI RÁD – výtvarná súťaž
IV. Kat.
Kristína Bochničková
III. kat.
Katarína Barienčíková
IV. A
Eva Kuková		
- Hasiči očami detí – výtvarná súťaž
ocenený
Peter Vaňo V. B
- výtvarná súťaž – Turiec od A po Z
3. žiaci IV. B triedy
Prírodovedná súťaž - NAŠA ZEM
Martina Barányiová
V. A
družstvo
3. Barbora Mojžišová
V. A
Marek Matúška
V. A
Dominik Lukáč
V. A

V. A
VI. A

VAJANSKÉHO MARTIN

V pondelok 27. apríla sa zúčastnili žiačky našej školy, Natália Ďubašáková a Andrea Maronová
okresnej súťaže v umeleckom prednese Vajanského Martin. V I. kategórii sa obidve umiestnili
na 1. mieste a postupujú do krajského kola. V III. kategórii našu školu úspešne reprezentovala
Karin Fečková z VIII. A triedy, ktorá obsadila 2. miesto v prednese poézie.
V stredu 20. 5. 2009 sme netrpezlivo očakávali návrat našich najlepších recitátoriek.
V Centre voľného Kamarát sa uskutočnilo krajské kolo v prednese poézie a prózy –
VAJANSKÉHO MARTIN.
V I. kategórii, čo sú žiaci II. – IV. ročníka sme mali dve želiezka v ohni. Nestratili sa. Spomedzi 13 recitátorov obsadila krásne 3. miesto Natália Ďubašáková, žiačka IV. A triedy, pod
vedením pani učiteľky Horníkovej. Súťažila s prózou „Zita je krajšia“, ktorú pre ňu napísala
Jana Necpalová.
Srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa, veľa takýchto úspechov !

MORICOVE SUČANY

Základná škola v Sučanoch už tradične organizuje okresnú súťaž v prednese poézie a prózy
s témou prírody. Aj tento rok boli naši žiaci boli výborne pripravení a vyhrali všetky kategórie:
I. kat.
poézia
1. miesto Andrea Maronová
IV. A
		
2. miesto Lenka Thomková
IV. B
próza
1. miesto Natália Ďubašáková
IV. A
		
3. miesto Tatiana Masnicová
IV. B
III. kat.
poézia
1. miesto Karin Fečková
VIII. A
próza
1. miesto Peter Hlavatý
IX. B

turistického podujatia v obci vystúpili až na vrchol 1709 m. vysokého kráľa
Malej Fatry a 80 sa ich zapísalo do výstupovej kroniky. Tých, čo sa rozhodli
vystúpiť len na Chatu pod Chlebom boli asi dve desiatky. Všetci sa potom
po zostupe stretli na RZ Trusalová, kde bolo pripravené vyhodnotenie podujatia a vyžrebovanie účastníckych preukazov. Už tradične bývajú vyhodnocovaní
najmladší, najstarší a najvzdialenejší účastníci výstupu. Na tom uplynulom
bol najstarším účastníkom L. Beluš z Turian - 66 ročný, najmladšou L. Špirková z Koštian - 3 ročná, najvzdialenejším Ľ. Hečko z Plaveckého Mikuláša.
Kultúrne popoludnie spojené s vystúpeniami a tanečnou zábavou sa pre
nepriaznivé počasie nekonali, účastníci si pochutili na chutnom guľáši a iných
špecialitách. Poďakovanie za priazeň a sponzorskú podporu podujatia vyslovujú organizátori všetkým, ktorí podujatie podporili.		
IJ

TURIANSKY FUTBAL V III. LIGE STRED

Po úspešnej jesennej a ešte úspešnejšej jarnej časti súťaže, zakotvili turianski futbalisti na vrchole tabuľky. Stali sa víťazmi IV.LIGY
SEVER a mali by v jesenných bojoch nastúpiť do III. LIGY STRED.
Po neúspešnom pôsobení vo futbalovej súťaži pred niekoľkými rokmi, ide o výrazný postup futbalu v obci. Nemalú zásluhu na tom majú
skúsení hráči, opory družstva, výborní strelci, tréner I. Janiga a tiež
vedenie výboru MŠK. Poďakovanie patrí tiež verným fanúšikom, ktorí hráčom verili. S postupom futbalového družstva MŠK však súvisia
i ďalšie záväzky, či zo strany MŠK ale tiež obce a zároveň navýšenie financií na súťaž samotnú. Problematikou sa zaoberala Komisia
KŠŠ a I pri OZ a následne OZ na svojom rokovaní 24. 6. 2009, keď
odsúhlasilo navýšenie prostriedkov potrebných na pokrytie nákladov MŠK v jesennej časti súťaže. Hľadanie vhodného sponzora pre
úspešné futbalové mužstvo Turian by znamenalo značné zvýšenie
jeho prostriedkov na činnosť, ako aj činnosť ostatných družstiev MŠK.
Veď zlým naštartovaním v jeseni by sa mohlo stať, že snahy a úsilie
momentálneho vedenia družstva i hráčov samotných bude zmarené.
Nehovoriac o tom, že obec a poslanci OZ taktiež v čase finančnej krízy zaujali súhlasné stanovisko a turiansky futbal v nemalej finančnej
čiastke podporili a budú podporovať i naďalej. 		
ji

Športový sviatok v ZO SZZP
Každoročne sa začiatkom leta stretávajú členovia ZO SZZP na svojich športových hrách . V tomto roku sa podujatie uskutočnilo 27. júna
opäť v priestoroch MKS a na dvore MŠ Krížna. Zúčastnilo sa ich polovica členov ZO SZZP. Podujatie podporuje každoročne obec v rámci
svojho rozpočtu. Svoju zdatnosť a sily si zmerali ženy aj muži, členovia
Základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v disciplínach: hod granátom na cieľ a do diaľky, hod oštepom a streľba
zo vzduchovky. Predseda ZO SZZP p. A. Škuta spolu s výborom ZO
pripravili pre tých, čo si prišli zasúťažiť príjemné sobotné dopoludnie,

ktoré bolo zakončené chutným guľášom, navareným členkami výboru V. Mičkovou a F. Lackovou. Nechýbala harmonika N. Blahušiakovej
a spev ostatných ako sa na stretnutie podobného charakteru patrí.
Športové hry mali aj svojich víťazov, keď v streľbe zvíťazili I. Kráľ, M.
Ferianček a J. Baľaľa, zo žien E. Blažeková, N. Blahušiaková a Z. Štetková. V hode granátom a oštepom boli najúspešnejšími: I. Barica, J.
Volna, A. Škuta , M. Tarčáková, M. Kapustová a A. Kráľová. Po skončení súťaže boli výhercovia ocenení vecnými cenami, ktoré im odovzdal
predseda ZO p. A. Škuta. Blahoželanie prijali aj od tajomníčky p. Ľ.
Beňovej a zástupkyne za obec A. Pirháčovej. Sobotňajšie športové zápolenie sa členom SZZP naozaj vydarilo.			
jš

MIESTNE KULTÚRNE STREDISKO V TURANOCH

AKTUÁLNE TELEFÓNNE ČÍSLA V OBCI
AFG s.r.o. T.Teplice – dvor Turany		
AUTOCAMPING Trusalová			
AUTO ALLES Trusalová			
					
BYTUR s.r.o Turany			
Farský úrad evanjelický Turany		
Farský úrad katolícky Turany			
Hasiči Turany				
CHYŽBET SK s.r.o				
					
Kvetinárstvo Dekor				
					
Kaderníctvo
A. Pavlová		
		
K. Školová		
Lekáreň Castanea				
MŠ Krížna				
MŠ Obchodná				
Miestne kultúrne stredisko Turany		
Nová Drevina Turany			
Obecný úrad
sekretariát		
		
starosta obce		
		
matrika			
		
referát odpadov a poplatkov
Obecná polícia				
Obchody COOP Jednota Drevina		
COOP Jednota Turany		
Potraviny J. Ulická			
Potraviny ROVER, R. Vereš		
Rozličný tovar O. Morgošová		
					
Pizéria Turany				
Pošta Turany
vedúca pošty		
		
peňažná priehradka
		
univerzálna priehradka
Prevádzkáreň obce				
Reštaurácia KRIVÁŇ			
Reštaurácia U GRÓFA			
Rekreačné zariadenie Trusalová		
Reštaurácia Chrenovo			
SLOVNAFT čerpacia stanica s.r.o.		
STAVOPOL Ing. J. Pavelica			
Spojená škola Turany			
Tlačiareň P+M				
TEAM INDUSTRIES s.r.o.			
					
Urbárska spoločnosť			
Vodárne ul.1. mája Turany			
VÚB, a.s. Obchodná			
Základná škola Turany
riaditeľ		
			
jedáleň		
Železničná stanica Turany			
Zdravotníctvo
MUDr. Tokarčík		
		
MUDr. Ľachký		
		
MUDr. Valenta detská am.
		
MUDr. Krupová ženská am.

4292560
4295636
4295230, 4295168,
4295158
4292211, 4292261
4292536
4292524
0905250150 nonstop
4291021, 4302644,
4302645
0905302110,
0903556816
0907879792
0905427262
4292618
4292404
4292842
4292648
4292531,4292534
4292400, 4292401
4292402
4292500
4302614
4292089,0905810888
4292329
4292324
4292520
4292914
0907805249,
0907882450
0907061616
4292528
4292441
4292440
4292650
4292458
0905827406
0911670707
4291361
4292360
4291379
4292358
4292963,0907843867
4291304, 4291305,
4210800
4292162
4292152, 4292561
4292529
4292588
4307823
4292350
4292508
4291200
4292414
0907857999

OD SEPTEMBRA 2009 PRIPRAVUJE VÝUKU V KURZOCH
JAZYKOVÝCH PRE DOSPELÝCH /podľa záujmu/
V ANGLICKOM JAZYKU
HUDOBNÝ ODBOR /hra na klavír, akordeón, gitara/
SPEV
Záujemcovia informujte sa v MKS č. t. 4292 648
-

REŠTAURÁCIA U GRÓFA TURANY Vás pozýva na posedenie pri dobrom pive a každý nepárny piatok pri pečených pstruhoch v príjemnom prostredí s milou obsluhou.
Zároveň ponúka možnosť ubytovania a využívania strelnice na krátke zbrane.
Ponúka Vám tiež realizáciu svadieb, promócií, rôznych
osláv a spomienkových posedení za výhodných cenových
podmienok. č. t. 0905 827 406
VZDELÁVANIE AJ V STARŠOM VEKU
V rámci koncepcie celoživotného vzdelávania občanov SR v nadväznosti na gerontologický program UNESCO aj obyvatelia Martina
a blízkeho okolia majú možnosť už od roku 2006 navštevovať univerzitu tretieho veku /ďalej UTV/, ktorej odborným garantom je Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Univerzita Mateja Bela
v Banskej Bystrici.
V Martine majú záujemcovia možnosť navštevovať nasledovné študijné programy UTV:
POTRAVINY A ZDRAVIE
ZÁHRADNÍCTVO
INFORMATIKA /práca s počítačom pre začiatočníkov/
ANGLICKÝ JAZYK /pre začiatočníkov/
PSYCHOLÓGIA
Od septembra 2009 plánujeme otvoriť nové odbory:
PRÁVO
NEMECKÝ JAZYK
KULTÚRNE DEJINY SLOVENSKA A SLOVÁKOV /dejiny umenia/.
Na základe požiadaviek poslucháčov plánujeme v budúcom období rozšíriť návštevu v odboroch ZÁHRADNÁ ARCHITEKTÚRA a LIEČIVÉ RASTLINY ako nadstavbové štúdium pre absolventov odboru
Záhradníctvo.
V akademickom roku 2008/2009 navštevovalo UTV v Martine v uvedených odboroch 287 poslucháčov. Štúdium na UTV je 6 semestrálne.
Semester tvorí spravidla 21 vyučovacích hodín rozdelených do 7 prednášok. Na štúdium môžu byť prijatí záujemcovia muži starší ako 45 rokov
a ženy staršie ako 40 rokov, invalidní dôchodcovia bez ohľadu na vek.
Podmienkou prijatia je maturita alebo vysokoškolské vzdelanie. Cieľom
UTV je okrem poskytovania nových poznatkov a vedomostí v oblasti
ich záujmu aj umožnenie sociálneho kontaktu s vekovo blízkymi ľuďmi.
Prihlášky na štúdium je potrebné odovzdať do 31. júla 2009 osobne alebo poštou na adresu:
Turčianska knižnica /čitáreň/, Divadelná 3, 036 01 Martin.
V prihláške je potrebné uviesť: osobné údaje poslucháča, vzdelanie,
kontaktná adresa /telefón, e-mail/, študijný odbor na UTV.
Informácie: klenova @zoznam.sk, 043/4221221, 0903 343 688.
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