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XXVIII. ROÈNÍK

Prázdniny klopú na dvere

Milí chlapci a dievèatá, milé deti!

Len nedávno sme si pripomenuli váš sviatok, ve¾ký, radostný a krásny deò. Úprimne a zo srdca vám spolu so všetkými dospelými
našej školy k nemu blahoželáme. Chceme, aby ste vedeli, že vás máme radi, že nám na vás a na vašom rozvoji ve¾mi záleží .
Viem, že slovo "škola" evokuje èasto vo vás len pocity povinností, úloh, projektov, jednoducho námahy. Tlak povinností na každého
èloveka, nielen na vás, ale aj na dospelých, je ve¾ký a nie vždy príjemný. Už je to tak, že život je práca a tá sa bez námahy
nezaobíde. Škola vás len pripravuje na plnenie budúcich životných povinností. Preto je vaša školská úspešnos dôležitá. Ona je
zárukou vášho zodpovedného vzahu k
sebe, svojmu okoliu, k životu vôbec.
Chcem vám dnes poïakova za to, že
vychádzate požiadavkám školy v ústrety, že
sa pripravujete, že sa snažíte by stále lepší.
Pracujete na sebe a to je najdôležitejšie.
Mnohí z vás sú mimoriadne snaživí a robia
svojimi úspechmi rados nielen svojim
rodièom, ale aj našej škole a obci. Verte, že
sme na vás všetci hrdí. Ïakujeme vám za
vaše úsilie. Vaše diplomy, medaily a
ocenenia vystavujeme v priestoroch školy a
budeme aj v budúcnosti dba o to, aby boli
príkladom pre mladších a malých. Nech sa
vaše úspechy stanú svetielkom, ktoré bude
iným žiakom pomáha h¾ada správnu cestu
a nasledova vás vo vašej cie¾avedomosti.
Nie všetci môžu dosahova mimoriadne
úspechy, ale nie sú preto horší a nemáme ich
menej radi. Som však presvedèená, že v
každom z vás existuje nejaká hviezda, iskra
talentu a nadania. Záleží len na vás, èo z nej
urobíte, èi z vašej hviezdy urobíte zlú alebo
dobrú, èi z vás vyrastie dobrý alebo zlý
èlovek. Iste viete, že najvrúcnejším želaním
vašich rodièov a nás, uèite¾ov, je, aby ste
našli a rozsvietili svoju dobrú hviezdu, aby ste
svoje nadanie nerozdrobili a nezatratili, aby
ste našli svoje pevné a dobré miesto v živote,
aby ste boli šastní. Robíme a urobíme
všetko preto, aby ste mali možnosti rozvíja
svoje schopnosti, upevòova svoju vô¾u,
cibri svoje hodnotové orientácie a myslenie.
Želám vám, aby vaše snaženie bolo vždy
ocenené úspechom, aby ste v pokoji a v
porozumení prežívali svoje zaslúžené
prázdninové dni spolu s milujúcimi rodièmi,
aby ste ani vy nezabúdali na jednoduché a
rozžarujúce slovíèka "ïakujem" a "prosím",
aby ste láskavos a porozumenie dokázali
nielen prijíma, ale aj dáva. Veï dáva je
vždy viac ako dostáva. Èím viac dokážete
by prospešní iným, tým viac sa budete
približova hranici dospelosti.
Mgr. M. Kluèiarovská, riadite¾ka ZŠ

Z rokovaní obecného zastupite¾stva
Obecné zastupite¾stvo na svojom zasadnutí konanom 24. apríla 2007
okrem iného vzalo na vedomie správu o kultúrnej èinnosti a správu hlavného
kontrolóra. Schválilo inventarizáciu obecného majetku, VZN o hospodárení
s majetkom obce, Prevádzkový poriadok pohrebiska, Domu smútku a
cintorínske poplatky. Vyjadrilo súhlas s prenajatím Dolného hája
Po¾ovníckemu združeniu Kriváò na výkon práva po¾ovníctva, odsúhlasilo
finanèný príspevok ZO technických športov na zakúpenie malokalibrovej
pušky a predaj obecného pozemku M. Kapustovi za cenu urèenú znaleckým
posudkom. Obecné zastupite¾stvo uložilo zástupcovi starostu
zabezpeèova vykonávanie inventarizácie majetku obce každoroène,
vysporiada podiel obce s Byturom s.r.o., informova na každom zasadnutí
OZ o aktuálnych investièných akciách v obci, ako aj vypracova koncepciu
rozvoja kultúry v obci do roku 2010. Zastupite¾stvo vyslovilo súhlas so
spolufinancovaním obecného viacúèelového ihriska vo výške 0,5 milióna
korún a odporuèilo starostovi podporova aktivity Lyžiarskeho klubu Nádej
smerujúce k získaniu lyžiarskej chaty pod Chlebom.
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Cintorínske poplatky
Druh poskytovanej služby
Prepožièanie obradnej siene k pietnemu aktu
Úèas organizátora pri pietneho akte
Smútoèný štít s menom zomretého
( inštalovaný poèas obradu)
Za použitie chladiaceho zariadenia

Suma
250,150,20,100,-

Hudobný doprovod poèas pietneho aktu
- harmónium
- reprodukovaná hudba

100,30,-

Prepožièanie obradnej siene na spievanie
- za jeden deò/1 hodinu

100,-

Za hrobové miesto- jednohrob
- obnova predåženia

150,150,-

- dvojhrob
- obnova predåženia

300,300,-

- detský hrob
- obnova predåženia

100,100,-

Miesto na hrobku za každý m2
- obnova predåženia

500,250,-

Urnové miesto
- obnova predåženia

120,120,-

Cintorínske poplatky za poskytnuté pohrebné služby v obci Turany
boli schválené Obecným
zastupite¾stvom 24. apríla 2007 s platnosou od 1. júla 2007.
Pod¾a zákona è. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve sa budú uzatvára
nájomné zmluvy na hrobové miesta v Dome smútku a to v utorok a
stredu v èase od 9 -12 hod.
OcÚ

Obecná polícia

i n f o r m u j e
Obecná polícia Turany za 5 mesiacov vyriešila 29 priestupkov, z
toho 10 riešených blokovou pokutou. Jednalo sa hlavne o
priestupky proti majetku a verejnému poriadku. V poslednom
období sa vyskytujú problémy poèas diskoték, kde hlavne
dochádza k poškodzovaniu verejného a súkromného majetku.
Posledne 21 roèný M.K., obèan z obce Suèany, ktorý bol prichytený
pri èine poškodzovania autobusovej zástavky. Obecná polícia
taktiež èasto prijíma na mobilný telefón, hlavne v ranných hodinách,
sažnosti o rušení noèného k¾udu, prevrátených odpadových
košoch a poškodzovaní, vyvracaní dopravných znaèení. Príkladom
je trojica mladých obèanov z Turian, ktorá bola prichytená pri
demolovaní poštovej schránky, rozbíjaní verejného osvetlenia a
všetkého, èo im stálo v ceste. Obecná polícia taktiež úzko
spolupracuje s firmou, ktorá zabezpeèuje výstavbu kanalizácie. V
neposlednom rade polícia spolupracuje s OOPZ Suèany pri
odha¾ovaní trestných èinov v katastri našej obce. Touto cestou
chceme požiada obèanov, aby napomáhali telefonickým
oznámením na služobný telefón 0905 810 888 poznatkami, ktoré by
napomohli pri odhalení a potrestaní páchate¾ov.
Erich Szimanský, náèelník OP

Za èistú obec
Jednou zo základných úloh obce v zmysle zákona o obecnom
zriadení je nakladanie s odpadmi a udržiavanie èistoty v obci. Na
podmienky našej obce je táto oblas upravená predovšetkým vo
všeobecne záväznom nariadení o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady. Pravidlá sa teda zdajú by jasné, no nie každý ich
rešpektuje. Urèitú vo¾nos stanovi si frekvenciu vývozov chápe
èas obèanov ako možnos presunú svoju povinnos na plecia
iných. Raz je to susedov kontajner, inokedy nejaký zastrèený kút
nášho rozsiahleho chotára. Vynaliezavos ¾udí nepozná hraníc
rovnako, ako ich trúfalos. Sype sa doslova všade. Popri
cestách, potokoch, èi rovno do Váhu. Len nech to zmizne z
nášho dvora. Akosi pritom zabúdame, že v koneènom dôsledku
to zaplatíme zo spoloèného vrecka, my všetci. Na to by sme mali
pamäta vtedy, keï zatvárame oèi pred výèinmi neporiadnikov a
riadime sa zásadou, že èo ma nepáli, nehas. Èierne skládky
pohltia každoroène nemalú èas obecného rozpoètu. Pokia¾
poctivá väèšina neprecitne a nezakroèí, budú sa výdavky obce
na likvidáciu nepovolených skládok neustále zvyšova.
Prestaòme by ¾ahostajnými a zakroème. Veï je to v záujme nás
všetkých.
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ODPADY … ODPADY ?!
Dlhodobým problémom našej obce sú tzv. èierne skládky,
ktorých likvidácia nás stojí nemalé finanèné prostriedky.
Systém zberu komunálneho odpadu umožòuje obèanovi
regulova si množstvo a pritom aj cenu za jeho odvoz a uloženie.
Obec umožnila obèanovi pod¾a jeho potreby plánova si vývoz v
cykloch týždennom, dvojtýždennom a mesaènom. Tento systém
zoh¾adòuje poèetnos rodín a ochotu obèanov separova
odpad.
Odhadujeme, že 90 % obèanov našej obce chce a vie odhadnú
cyklus vývozov. Ostatní obèania špekulujú a odpad, ktorí
nezmestia do smetných nádob vyvážajú na zberné miesta za
Obecný úrad alebo v Prevádzkárni obce, v horšom prípade do
kontajnerov slúžiacich pre potreby cintorína alebo vytvárajú
èierne skládky. Toto konanie spôsobuje obci to, že obec má
vyššie náklady na odvoz a likvidáciu odpadov. Nezodpovední
obèania si myslia, že ušetrili. Nevedomosou zobrali financie
obci a ostatným spoluoobèanom. Obec upozoròuje obèanov,
ktorí likvidujú odpad mimo zberné miesto, že budú sankciovaní.
Aj touto cestou žiadame našich obèanov, aby Obecný úrad
upozoròovali na tých spoluoobèanov, ktorí konajú v rozpore so
všeobecne záväzným nariadením o odpadoch.
Nezlepšenie tohoto stavu môže smerova k tomu, že náklady na
likvidáciu odpadu sa rozrátajú na každého obèana obce
rovnako a vyrúbi sa pevným poplatkom bez rozdielu a bez
možnosti regulova si svoje náklady na odvoz.
Pripomíname, že ve¾koobjemový komunálny odpad a drobný
stavebný odpad do 500 kg má obèan možnos zlikvidova v
kontajneroch v Prevádzkárni obce po nahlásení na OcÚ a v
kontajneroch za OcÚ.
Zvýšenie vývozov kuka nádob aj v priebehu roka môže obèan
nahlási na OcÚ è. dv. 21. II. poschodie.
Porušenia VZN o odpadoch, žiadame obèanov taktiež nahlási
na OcÚ .

Starostlivos
o po¾nohospodársku pôdu
Oznamujeme všetkým vlastníkom, užívate¾om a nájomcom
po¾nohospodárskej pôdy v katastrálnom území Turany, že v zmysle zákona
vyplýva pre nich povinnos predchádza výskytu a šíreniu burín na
neobrábaných pozemkoch. Ak si vlastník, užívate¾ a nájomca túto
povinnos nesplní, môže mu by uložená pokuta do výšky 10.000,- Sk pre
fyzické osoby a do výšky od 5.000,- do 1.000.000,- Sk pre právnické osoby
za každý hektár po¾nohospodárskej pôdy. Uvedená povinnos vyplýva zo
zákona è. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní po¾nohospodárskej pôdy /
§3 ods. 1 písm. b)/ a o zmene zákona è. 245/2003 Z.z. o integrovanej
prevencii a kontrole zneèisovania prostredia. Príslušným orgánom štátnej
správy na úseku ochrany po¾nohospodárskej pôdy je Obvodný pozemkový
úrad v Martine, Ul. P. Mudroòa 45.
J.Š.

Cestovný ruch je z poh¾adu výh¾adových cie¾ov obce jednou z
priorít. O možnostiach jeho ïalšieho rozvoja sa v týchto dòoch
ve¾a hovorí, hlavne v súvislosti s pripravovanou výstavbou
strediska zimnej turistiky Chleb-juh. Aj keï toto stredisko je
spájané predovšetkým s obcou Šútovo, dopravné prepojenie
s rekreaènou oblasou Trusalová ponúka ve¾ké možnosti v
oblasti poskytovania ubytovacích služieb. Tie tu dnes okrem
desiatok väèších èi menších chát zabezpeèuje hlavne
autokemping miestneho Automotoklubu. A práve k nemu sa
viažu poèiatky budovania celej rekreaènej oblasti, keï na
horných lúkach Trusalovej bol v letných mesiacoch roku 1961
zriadený prvý autokemping. O jeho výstavbu sa postarali
zväzarmovci z turianskej Dreviny, ktorí už v tom roku zaèali s
výstavbou prvého sociálneho zariadenia. Prvé ubytovacie
zariadenia typu Pionier už dávno doslúžili a nahradili ich
modernejšie a komfortnejšie vybavené chaty. Tie s ob¾ubou
vyh¾adávajú turisti z celého sveta, ktorí do nášho chotára
prichádzajú objavova prekrásnu malofatranskú prírodu. Za
necelé polstoroèie sa vzh¾ad kempingu výrazne zmenil k
lepšiemu, aj keï je stále èo reparova. Potreba vèas reagova
na budúce potreby zimného strediska si vyžaduje urýchlene
pristúpi k závažnej rekonštrukcii zariadenia na zimnú
prevádzku. Verme, že si to s dostatoènou vážnosou
uvedomuje aj vedenie automotoklubu. Veï aj v tomto prípade
tak, ako v mnohých iných platí to známe, že èas sú peniaze.
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Autokemping
vèera a dnes

Návšteva v družobnej obci Hasicské okienko
9. júna 2007 sa v družobnej maïarskej obci Vértesszolos
uskutoènila Silešská slovenská svadba, ktorú pod záštitou starostu
obce usporiadala miestna menšinová samospráva. V tejto
severomaïarskej obci vzdialenej len nieko¾ko desiatok kilometrov
od slovenských hraníc sa tamojší Slováci usadili pred nieko¾kými
storoèiami a aj vïaka podobným podujatiam snažia sa uchova
zvyky, ktoré si do novej vlasti priniesli ich dávni predkovia. Na
pozvanie starostu Vértesszolosu a menšinovej samosprávy sa
tohto zaujímavého podujatia zúèastnila aj delegácia našej obce
vedená starostom Ing. Blahušiakom. V krátkom neformálnom
stretnutí na obecnom úrade ubezpeèil novozvolený starosta
Vértesszolosu o záujme pokraèova v rozvíjaní kontaktov medzi
obidvomi obcami.
l¾

Aktívni záhradkári
Prístupovú komunikáciu spájajúcu záhradkársku osadu Ráztoka s
obcou využívajú nielen samotní záhradkári, ale aj obèania
neïalekého Nolèova, èi èoraz poèetnejšia skupina cykloturistov.
Povrch tejto cesty nebýva hlavne v zime najideálnejší a ani
pravidelné brigády záhradkárov na tejto skutoènosti ve¾a nezmenia.
Zdá sa však, že situácia sa mení k lepšiemu. Vïaka iniciatíve
predsedu organizácie Jána Kišu a ústretovému prístupu vedenia
obce podarilo sa „Ráztoèanom“ upravi znaènú èas cesty
frézovaným asfaltom. Zásadnejšej rekonštrukcie sa doèkala aj
lavica ponad Váh, ktorá sa opä skvie v plnej kráse. Záhradkári opä
dokázali, že na ich pracovité ruky sa dá spo¾ahnú. Veï v priebehu
necelého týždòa odpracovali na obidvoch akciách stovky
brigádnických hodín. Výbor základnej organizácie sa preto
rozhodol odmeni èlenov a ich rodinných príslušníkov spoloèným
gulášom, ktorý mal by prejavom uznania za vynaložené úsilie.
¾l

Reprezentácia okresu a obce
Dòa 16. júna 2007 v rámci družobných vzahov medzi Okresným
výborom Dobrovo¾nej požiarnej ochrany Martin a OV Sboru
Dobrovolných hasièu Nový Jièín reprezentovalo družstvo mužov
DHZ Turany – juh OD DPO Martin na medziokresnej súaži v
požiarnom útoku v meste Nový Jièín. V tejto skonèili na 2. mieste po
výborne vykonanom požiarnom útoku až na striekanie do
nástrekových terèov, na ktoré my nemáme tréningové podmienky.
Svojim prístupom , vystupovaním urobili dobré meno turianskym
hasièom a našej obci a po rokoch odmlky opätovne nadviazali
družobné vzahy so Sborom dobrovolných hasièu Hodstavice.
Vïaka Vám.
R. Mako

Dòa 9. júna 2007 sa konalo na futbalovom štadióne ŠK Tatran Turany
Okresné kolo dobrovo¾ných hasièských zborov v hasièskom športe, ktoré
organizoval Okresný výbor dobrovo¾nej požiarnej ochrany v Martine v
spolupráci s DHZ Turany – juh. Súaže sa zúèastnilo celkom 40 družstiev
DHZ okresu Martin, z toho 35 kolektívov mužov a 5 kolektívov žien. Na úvod
pri slávnostnom nástupe privítal prítomných predseda OV DPO Martin P.
Štancel, osobitne privítal starostov obcí Turany, T. K¾aèany, Folkušová a T.
Ïur, riadite¾a OR HaZZ v Martine, Ing. Petra Podhorského, Jána Brnu,
riadite¾a odbornej školy DPO v Martine a Dušana Krištofa, velite¾a jednotky
OR HaZZ v Martine. Starosta našej obce Ing. M. Blahušiak, všetkých
srdeène privítal na turianskej pôde a zaželal im ve¾a športového šastia.
Poèas slávnostného zahájenia bola vyhodnotená súaž o najlepší DHZ a
okrsok. Z rúk predsedu OV DPO prevzali ocenenia DHZ Blatnica za najlepší
DHZ okresu Martin v roku 2006 a okrsok Dražkovce za najlepší v okrskovej
súaži za rok 2006. Z rúk predsedu OV DPO Martin bola udelená Prezídiom
DPO SR „Medaila Miroslava Schmidta“ za zásluhy o výcvik: F. Harazin, V.
Roháèik, D. Krištof, J. Šuvada, J Krasnec, R. Mako – velite¾ DHZ Turanyjuh. Potom už prebiehala samotná súaž v disciplínach štafeta, 8x50m a
požiarny útok. V nich sa najviac darilo v kategórii mužov DHZ Kláštor p.
Znievom s èasmi 18,27s na požiarnom útoku a 78,34s na štafete. Vybojovali
si 1. miesto a postup na krajské kolo DHZ v hasièskom športe v Kysuckom
Novom Meste. 2. miesto obsadili muži z DHZ Benice èasmi 30,85s na pož.
útok 75,33s na štafete. 3. mieste patrilo DHZ Príbovce s èasmi 29,6s na pož.
útok 83,59s na štafete. Nášmu družstvu sa nedarilo, keï po výborne
rozbehnutom požiarnom útoku dostali diskvalifikáciu za odpadnutý sací kôš
po skonèení pokusu. Štafetu 8x50m naši chlapci zabehli za 73,83s, dostali
však 5 trestných sekúnd za nesprávne položené vrecko a teda výsledný èas
na štafete bol 78,83 s. Celkovo družstvo DHZ Turany-juh obsadilo 32.
miesto. Družstvo DHZ Turany (obec) sa súaže nezúèastnilo. V kategórii
žien si prvé miesto a postup na krajské kolo vybojovali ženy z DHZ T.
K¾aèany, èasmi 23,55s na pož útok a 88,5s na štafete. Druhé miesto získali
DHZ Žabokreky èasmi 41,27s na pož. útok a 100,03s na štafete a tretí
skonèili ženy z DHZ Vrútky èasmi 36,64s na pož. útok a štafetu zabehli za
107,57s. Víazné kolektívy prevzali z rúk predsedu OV DPO Martin poháre,
náš DHZ poïakovanie za výbornú organizáciu okresného kola. Priatelia,
hasièi, všetkým, ktorí ste priložili ruku k zabezpeèeniu tejto súaže ïakujem.
Poènúc proviantnou skupinou a konèiac technickou èatou.
Roman Mako, velite¾ DHZ Turany-juh

Keï hudba a spev
hrejú dušu...
Koncertom žiakov SZUŠ zo Žiliny, ktorej detašované
pracovisko je už druhý rok v Miestnom kultúrnom stredisku v
Turanoch sa 12. júna 2007 zavàšil školský rok pre jej
absolventov. Poèas predchádzajúcich mesiacov znela
pravidelne hudba v priestoroch MKS nieko¾kokrát týždenne.
V hre na klavír, akordeón, gitaru a v speve sa takýmto
spôsobom uèí l3 žiakov ZŠ. Pozvanie prijali rodièia,
súrodenci, staré mamy, ktorí s potešením na koncert prišli.
Viac ako hodinové vystúpenia detí boli pookriatím duše. Deti
sú ve¾mi talentované, hudobne rastú pod vedením p.uè. Soni
Ruttkayovej. I v budúcom školskom roku je našou snahou
zachova tento spôsob vyuèovania hry na hudobné nástroje,
pod¾a záujmu aj o iné. Pracovisko bude ma viac uèite¾ov,
ktorí zaènú svoju pôsobnos v novom školskom roku. Zápis
žiakov a detí prebehol koncom mája, no ešte stále je
možnos prihlási svoje diea do umeleckej školy ,vo veku od
6 do l3 rokov, priamo v MKS. H¾adáme nové talenty aj na
zborový spev, ktorý v obci chýba.
Veï hudba a spev rozvíja v dieati zmysel pre cit, krásu,
nachádza v nich èosi nepoznané. Dovo¾me deom objavi v
sebe to, èo je skryté...
I.J.

Možno príde aj kúzelník
Stalo sa to skutoènosou, keï v kinosále vystúpil súbor Largen s
pásmom kúziel a ilúzií.V štvrtoèný podveèer 7.júna 2007 prišlo
spolu 150 detí a ich rodièov na vystúpenie magickej shov z Brna.
Najmladším kúzelníkom bol 7 roèný David. Deti v h¾adisku ochotne
spolupracovali, samé sa stávali chví¾kami kúzelníkmi. Mnohým sa
zdalo èarovanie jednoduché, no v skutoènosti je to vlastne
šikovnos prstov a rúk každého kúzelníka.

Divadlo po ochotnícky

K tomuto sa žiada doda, škoda, že nie po turiansky. Prijali
sme ponuku vystúpi pred zrakom publika z kedysi známej
ochotníckej obce , akou Turany iste boli, divadelníkov z
Kláštora pod Znievom a ich " Radosdajného divadla ." Prišli s
hrou P. Karvaša Zadný vchod . Stali sa úspešnými
reprezentantmi Turca v krajskej prehliadke ochotníckych
súborov a postupujú na festival divadla Scéniská žatva v
Martine. Veselý príbeh anglickej smotánky bol vykreslený s
humorom, hravou veselosou, podaný bol presvedèivo a divák
prežil s divadlom pekný piatoèný veèer. Je ve¾mi smutné, že
pozvanie na stretnutie s divadlom po dlhšej odmlke prijalo tak
málo divákov. A naopak potešite¾ným je fakt, že v " drese"
Kláštorèanov nastúpil Turanec - Tomáš Turanec, ktorý ako
mladý zvodca žien Donald, podal sympatický herecký výkon.
Raz darmo, korene ochotníèenia sú v jeho rodine dané. Treba
dúfa, že spiace divadlo precitne aj v našej obci a dlhé zimné
veèery využijú ešte stále ochotníckeho divadla znalí herci na
nácvik divadelnej hry, ktorá presvedèí i tých, èo nedúfajú. I.J.

Juniáles k MDD
Po náuènom chodníku
Náuèný chodník, ktorý je už viac ako rok
sprístupnený turistom blízkeho okolia, navštívili a
spoloènou pešou túrou absolvovali 9. júna 2007
èlenky Základnej organizácie ÚŽS v Turanoch.
Pozvanie na ve¾mi pekné sobotòajšie predpoludnie
prijali aj ich kolegyne zo ZO ÚŽS V Bystrièke,
Košanoch a Martine. Spoloène celú trasu
chodníka absolvovalo 67 žien. Nenároèná
prechádzka Èerníkom a Kánovom, v peknom
prostredí našej prírody, bola zakonèená
spoloèným posedením, spojeným s obèerstvením
na chate rybárov v Èerníku. Chutný guláš, o
ktorého navarenie sa ženám postarali ich mužské
polovièky, všetkým ve¾mi chutil. Príjemnú náladu
dotvorili dve harmoniky a tak sa vôkol mohol nies
spev pekných slovenských ¾udových piesní až do
popoludnia. Podujatie zorganizoval výbor ZO ÚŽS
s finanèným príspevkom obvodnej organizácie
ÚŽS. Zostáva len doda, aby takýchto spoloène
prežitých stretnutí žien obce aj blízkeho
turèianskeho regiónu pribúdalo, pretože bolo
ve¾mi príjemné.

Tradícia celoobecného podujatia k Medzinárodnému dòu detí –
Juniálesu bola zachovaná aj v tomto roku. Celoobecné podujatie
nasmerované na športovú strelnicu na Tibíne bolo pripravené
dvomi organizáciami v obci, Úniou žien Slovenska a Združením
technických športov. Konalo sa v sobotu 2.júna 2007 a do prírody na
Tibíne prišlo okolo 400 detí, niektoré v sprievode svojich rodièov. Iba
pre deti bol tento deò, ktorému prialo poèasie a len na malú chví¾u sa
zem skropila kvapkami dažïa. Pre deti prišli s ukážkou výcviku psov
miestni kynológovia, ktorí sa tešia všeobecnej ob¾ube. Po nich prišli
na rad miestni hasièi, so skutoèným zásahom techniky pri hasení
požiaru. Deti mali možnos potom sami si vyskúša ako hasièi
pracujú s prúdnicami. Nechýbali ani koníky, deti sa mohli povozi
dosýtosti na ich chrbtoch. Súaže v stre¾be zo vzduchovky, ma¾ba
na asfalt, hod loptièkou na cie¾, skok vo vreci, nabádali deti k
ustaviènému pohybu. Diskotéka, ktorá bola pre ne pripravená
potešila tancuchtivých až do veèera . Bolo postarané o peèené
pstruhy, párky, sladkostí mal tiež každý to¾ko, ko¾ko odniesol.
Organizátori boli štedrí tiež vïaka všetkým sponzorom, ktorí vždy
pre deti obce radi prispejú. Všetkým v mene detí ïakujú.
I.J.

VII. ROÈNÍK DÒA OBCE – OSLAVY ÚRODY,
CHOVATE¼STVA A REMESIEL SA
USKUTOÈNÍ 16. 9. 2007 O 13. HOD.
NA NÁMESTÍ OBCE.
NOVÝ ROÈNÍK DÒA OBCE BUDE
OBOHATENÝ O NOVÉ, ZAUJÍMAVÉ
SPRIEVODNÉ PODUJATIA SÚAŽE
A ATRAKCIE.

Dòa 12. mája 2007 sa v Bratislave konali 15. Majstrovstvá Slovenska vo
Fittness žien a mužov a body Fittness. V èasovo nároènej súaži, keï
semifinále zaèalo o 12,00 hodine a celý program trval do 22,00 hodiny, sa na
peknom 4. mieste v kategórii žien nad 168cm umiestnila 21-roèná
reprezentantka klubu SP Styling Valèa Veronika Hlavatá z Turian. Jej úspech
je o to cennejší, veï vzh¾adom na jej vek, na majstrovstvách len získavala
skúsenosti a vlastne prvýkrát vystúpila na takom pódiu, akým je Istropolis v
Bratislave. Pred znaènou diváckou kulisou a za prítomnosti nieko¾kých
televíznych štábov a desiatok fotografov, svoje zohrala aj tréma, napätie a
pocit zodpovednosti. Keï sme ju so slzami v oèiach odprevádzali do šatne, z
jej oèí bolo vidie sklamanie, ale aj chu o rok sa vráti a vystúpi o nejaký
stupienok vyššie. Veronika celú svoju 8–mesaènú prípravu na šampionát
absolvovala v Olomouci, kde študuje na Fakulte telesnej výchovy a športu
Univerzity Palackého. Za jej prípravu plnú tréningov a odriekania patrí
poïakovanie jej trénerovi Svetozárovi Pavlíkovi, dietetikovi Michalovi
Tuèekovi, Fittness klubu Tribuna v Olomouci a tiež Fittness klubu Strojár v
Martine, kde zaèínala.
JH

Pekný
úspech
turcianskeho
body
Fittness

Èo hovorí matrika
Narodenie
Karolína Boháèová
Ema Cígrová
Terézia Hnilická
Elo Romanèík
Jakub Calík
Marek Holub
Karin Holubová
Zuzana Beòová
Uzatvorenie manželstva
Miroslav Pastorek
Stanislav Blizniak
Miloslav Kapusta
Ladislav Škola
Róbert Èižnár
Peter Badáò
Úmrtie
Zuzana Belicová
Vladimír Javornícky
Anna Frkáòová
Anna Murínová
Anna Melišová
Ján Košinár
Pavel Štilla
Helena Tomašèáková
Jozef Gajdošech
Ondrej Barica
Jolana Javornícka
Dušan Boèa

XXXV. roèník Behu oslobodenia Turian / BOT / - X. roèníka Memoriálu Eda
Vojta sa organizátorom vydali. Milo prekvapila vysoká úèas najmä v hlavnej
kategórii v cestnom behu na 10 km ( dva okruhy po uliciach našej obce ), v
ktorej sa prezentovalo 78 bežcov, z toho devä Turancov.
Náš BOT bol toho roku opä medzinárodný, okorenila ho úèas troch
Poliakov.
To, že neboli len do poètu potvrdzuje, že Jan Wydra vyhral v absolútnom
poradí a Zygmund Lyznicki suverénne vyhral kategóriu mužov nad 50 rokov.
Z bežcov domáceho BS Tatran bol najrýchlejší Ján Jesenský, najrýchlejší
Turèan v kategórii pädesiatnikov. Svoju vysokú výkonnos však potvrdil
najmä koncom mája v Martine na Behu k srdcu SNP, kde sa stal Majstrom
Slovenska vo svojej kategórii na Majstrovstvách Slovenska veteránov v
polmaratóne.

Úspešné jubileum
Mgr. Katarína Mojžišová
Alena Michlíková
Andrea Kožuchová
Katarína Geme¾ová
Nadežda Šišitková
Jana Èierna
5.4.
18.4.
19.4.
12.5.
13.5.
13.5.
18.5.
26.5.
1.6.
1.6.
11.6.
12.6.

76 r.
42 r.
71 r.
85 r.
90 r.
57 r.
81 r.
69 r.
46 r.
88 r.
67 r.
55 r.

35. roèník Výstupu na V. F. Kriváò sa uskutoènil 23.6.2007.
Organizátorom bola Obec Turany, KST Turca a LK Nádej
Turany. Do histórie výstupov sa zapíše s úèasou 432
turistov zapísaných na vrchole 1709m vysokého V.F.
Kriváòa. Najmladším úèastníkom sa stala Lea Špirkova z
Koštian vo veku 16 mesiacov. Najstarším úèastníkom bol
Zoltan Hraško z Martina.Najvzdialenejší turista bol Alex študent z Oklahomy - USA
Podujatie sa uskutoènilo na RZ Trusalová, bohatá tombola
a taneèná zábava so skupinou Malý Briggs bola
príjemným ukonèením známeho podujatia.

V kategórii M do 40 r. bol Anton Staš tretím najrýchlejším Turèanom a obec
reprezentovali aj Jozef Pavlo, Róbert Raffaj, Martin Feko a František Jelluš.
Kategóriu M do 50 r. vyhral s preh¾adom Róbert Rolko zo Žiliny a stal sa
prvým držite¾om putovného pohára Memoriálu Eda Vojta, ktorý venovala pre
túto kategóriu Edova manželka Viera. V tejto kategórii náš BS zastupoval
Miroslav Janota, ktorý skonèil ako tretí Turèan a Ján Cimerman.
V kategórii M do 60 r. obec reprezentoval Jozef Liskaj st., ktorý má najviac
úèastí na behu, ktorého bol pred rokmi zakladate¾om.
Kategóriu žien vyhrala s preh¾adom už veteránka Anna Balošáková zo
Starej Bystrice.
Najstarším úèastníkom bol momentálne najstarší turèiansky bežec 72 roèný
Dezider Ferenczy.
Predpoludnie patrilo mladej generácii, ktorá na dráhe štadióna ŠK Tatran
súažila na tratiach od 50 do 1000 m.
Od predškolákov po starších žiakov si sily zmeralo 51 detí z Turca, Žiliny a
Oravy.
Najúspešnejší Turanci Stanislava Líšková, Matej Janota, Jakub Ujèek, Lucia
Rúriková a Rastislav Bochnièka.
Pred štarom hlavnej kategórie si sily zmerali na trati 2.500 m šiesti juniori,
medzi nimi aj bratia Mikuláš a Matúš Bondovci a v Behu zdravia Turancov
našli odvahu len traja, Jozef Liskaj ml., Alena Vajdová a Eva Liskajová ml.
Dúfame, že o rok sa pridajú aj ïalší.
JL

Obzretie sa za uplynulým
školským rokom v ZŠ Turany
Turèianska olympiáda oslávila svoje 47. narodeniny
Už takmer polstoroèie sú Turèianske hry mládeže ozdobou a pýchou nášho regiónu
a najmasovejšou prehliadkou a propagáciou pohybových aktivít mládeže Turca. Sú
podujatím, ktoré našim deom môžu ich rovesníci závidie po celom Slovensku,
vrátane nášho hlavného mesta. Ich 47. roèník iba potvrdil vysokú kvalitu organizácie
bohatého športového programu, ktorého hlavným garantom sa v posledných rokoch
stalo mesto Martin. Vïaka organizaènému výboru a desiatkam obetavých ¾udí,
oslávili Turèianky svoje ïalšie narodeniny. Stovkám jeho úèastníkov priniesli pocit
radosti z pohybu, víazstva, dosiahnutých výsledkov, pocit hrdosti a spolupatriènosti
k škole, ktorú reprezentovali. Pre mnohých úèastníkov sa zas stali vhodnou
motiváciou k ïalšej športovej èinnosti v budúcom školskom roku. Tí, ktorí svojimi
športovými výkonmi preukázali kus svojho talentu, urèite tak ako po minulé roky
nezostanú bez povšimnutia a budú môc pokraèova vo svojom športovom raste v
športových kluboch nášho Turca. Aj keï mottom Turèianskych hier je známy výrok
zakladate¾a novodobých olympijských hier Pierra de Coubertina "Nie je dôležité
vyhra, ale zúèastni sa", záver patrí tým, ktorým sa v poslednom 47. roèníku darilo
najviac. V atletických súažiach, tak ako v uplynulých rokoch dominovali turianske
nádeje.
Skôr ako popoluška a nie ako krá¾ovná môže sa už pekných pár rokov cíti atletika v
našom Turci. Aj napriek chátrajúcim objektom (školské areály nevynímajúc) a ve¾mi
skromným možnostiam jej ïalšieho rozvoja, zostáva vïaka nadšeným a obetavým
¾uïom zlatým klincom programu Turèianskych hier mládeže. Tak tomu bolo aj v jej
poslednom, 47. roèníku. Od roku 2002, keï organizátori preniesli dejisko konania
atletických súaží z Martina do Turian, praská futbalový štadión jeden deò v roku vo
svojich švíkoch. Tým tohtoroèným bol 22. máj.
Po slávnostnom otvorení Turèianskej olympiády, ktorého aktérom bol jej èestný hos
a splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre mládež a šport - Dušan Galis zaèal
sa bohatý program atletických súaží. Ich svedkami boli aj bývalí slovenskí atletickí
reprezentanti a odchovanci martinskej atletiky Anna Zvarová, súrodenci Štefan,
¼uboš a Jana Balošákovci a spoluzakladate¾ THM, pán Leoš Eugel. Až 927
štartujúcich pretekárov z 27 základných a stredných škôl Turca za ideálneho poèasia
bojovalo na dráhe, skokanských a vrhaèských sektoroch i v útrobách turianskej
športovej haly so sekundami, metrami, èi centimetrami v snahe dosiahnu èo
najlepší výkon a stá na stupni víazov. Organizátori atletických súaží, na èele
ktorých stála riadite¾ka Mgr. Melánia Kluèiarovská doterajší program obohatili o
ïalšiu bežeckú disciplínu, beh na 300m. Je potešujúce, že v tomto roèníku do
poèetnej atletickej rodiny žiakov Turca pribudli aj výpravy študentov Gymnázia V. P.
Tótha z Martina a žiakov ZŠ z Belej - Dulíc.
Turanci opä prekvapili
Už po šiesty raz v novodobej histórii THM sa atletické súaže uskutoènili v Turanoch.
Dnes aj najväèší pochybovaèi vedia, že obetavejších a schopnejších organizátorov v
Turci urèite niet. Nielenže uèitelia našej ZŠ pomáhajú pri príprave dráhy, súažných
plôch, èi rozhodovaní, ale spolu so svojou riadite¾kou v každom roèníku THM
pripravia pre jeho úèastníkov milé prekvapenie. Po cie¾ovej kamere , vetromere,
elektrooptickom zariadení pre meranie výkonov v hode loptièkou, tartanovom
rozbežisku pre skok do dia¾ky, èi ve¾kej informaènej tabuli, v tomto roèníku sa
postarali o originálny otvárací ceremoniál. Olympijskú vlajku priniesli na plochu
štadiónu v sprievode dobre známych westernových melódií v sedlách koní èlenovia
záujmového útvaru Mladý chovate¾ z tunajšej základnej školy.
Zlatý dážï
Horúce sparné popoludnie sa v celom dolnom Turci zmenilo na poriadnu búrku, èi
dokonca krupobitie. Iba Turany a blízke okolie zostali akoby zázrakom uchránené.
Jediné èo na turianskom štadióne v ono utorkové popoludnie pršalo bol dážï
medailový. Ten najväèší padal na plecia turianskych atletických nádejí, ktoré
potvrdili, že v posledných desiatich rokoch patria na THM k tým najlepším. Ziskom 5
zlatých, 2 strieborných a 5 bronzových medailí obhájili vlaòajšie prvenstvo a svojich
najväèších rivalov - atletické výpravy ZŠ Gorkého a Gymnázium J. Lettricha odsunuli
na miesto druhé a tretie.
Držitelia medailí:
1. miesto N. K¾usková
dia¾ka
B. Mateášová
výška
B. Mateášová
dia¾ka
R. Bochnièka
300 m
M. Taraba
gu¾a
2. miesto J. Ujèek
výška
P. Kuèeríková
výška
3. miesto A. Hybenová
výška
L. Kalina
300m
E. Hrdlièka
výška
E. Hrdlièka
kriketka
A. Hybenová, B. Mateášová, L. Bondová, N.Tomášková - štafeta

Turca súažilo v rámci Turèianskych hier mládeže v atletike v štyroch atletických
disciplínach (beh na 50, 600 m, skok do dia¾ky, hod kriketovou loptièkou). O poradí v
súaži jednotlivcov rozhodoval nižší súèet umiestnení v jednotlivých disciplínach a v
poradí družstiev traja najlepší pretekári.
Aj napriek tomu, že v tomto roèníku neboli prekonané rekordy podujatia, všetci
súažiaci si odnášali príjemný pocit radosti z pohybu a dosiahnutého úspechu.
Naši žiaci už tradiène podali výborné športové výkony, ktoré im pomohli k
nasledovným výsledkom:
jednotlivci:

2. miesto - Róbert Piader 4.B
3. miesto - Stanislava Líšková 4.A

družstvá:
1. miesto - ZŠ Turany 1 R. Piader 4.B
E. Majerík 4.B
M. Janota 4.A
S. Krièko 4.B
Úspešným športovcom srdeène blahoželáme !
" NIE SME ZLÍ " ....
KINDERIÁDA je súaž v atletike, urèená pre deti 2. - 5. roèníka ZŠ, umožòuje tak
menším deom získa skúsenosti s týmto nároèným a krásnym športom. Patrónom
Kinderiády je olympijský víaz zo Soulu, Jozef Pribilinec.
V silnej konkurencii 28 zúèastnených základných škôl na regionálnom kole v Banskej
Bystrici nechýbali ani naši nádejní atléti. Družstvo 8 žiakov našej školy (L. Lacková
5.B, J. Ujèek 5.B, S. Líšková 4.A, R. Piader 4.B, V. Vrabcová 3.A, L. Volna 3.B, M.
Brxa 2.A, V. Sihe¾ová 1.A) obsadilo 2. miesto a získalo postup na celoslovenské kolo,
ktoré sa uskutoèní 19. 6. 2007 v Bratislave. Pozoruhodné výsledky dosiahli:
1. miesto

V. Sihe¾ová
skok z miesta
S. Líšková
hod kriketovou loptièkou
L. Lacková
beh na 60 m
2. miesto
V. Sihe¾ová
beh na 60 m
L. Lacková
skok do dia¾ky
3. miesto
R. Piader
hod kriketovou loptièkou
Držíme im prsty v bratislavskom celoštátnom finále.
Futbal hrajú aj dievèatá
V máji si mladší žiaci vybojovali víazstvom v skupine úèas vo finále na
Majstrovstvách okresu v malom futbale McDonald´s cup, ktoré sa uskutoènili v ZŠ
Hurbanova Martin. Úspešne nás reprezentovali nádejní futbalisti: S. Krièko, E.
Majerík, J. Vrabec, T. Vajda, R. Piader, M. Janota, J. Ujèek.
18. 5. 2007 sa v ZŠ Hurbanova v Martine konali Okresné majstrovstvá v malom
futbale ZŠ, kde súperilo 8 dievèenských družstiev. Naše staršie dievèatá súažili
prvýkrát a umiestnili sa na 4. mieste.
Viete, že
od 9. júna ml.žiaèka Diana Ïubáková je držite¾kou bronzovej medaily vo vrhu gu¾ou?
/Majstrovstvá kraja v atletike, Pov.Bystrica /
Svoje zruènosti a talent v oblasti umenia preukázali:
18.3. 2007 zaspievala žiaèka 6.B D. Sobolová slovenskú pieseò v okresnej súaži
Zlatá gu¾ôèka, èím si zabezpeèila úèas na Turèianskych slávnostiach folklóru.
9.4. 2007 bolo vyhodnotené 4. kolo okresnej výtvarnej súaže Výtvarná jar, kde nás
úspešne reprezentovali svojimi prácami títo žiaci: L. Morgošová 1.B, J. Deveèková
2.A, K. Král 4. A, T. Kišová 4.A, N. Gregušová 4.A, E. Gregušová 6.A, M. Nogová 7.A,
E. Mièková 8.A, A. Brksová 3.A
24.4.2007 boli zaslané výtvarné práce do okresnej súaže Hasièi oèami detí, kde
upútali pozornos práce N. Štanclovej zo 6.B a B. Siváka z. 3.B.
8. 6. 2007 získal 3. miesto za svoje výtvarné dielo L. Dutka z 5.A v okresnej súaži s
dopravnou tematikou.
Získané vedomosti a zruènosti dokázali uplatni aj v ïalších súažiach:
OKRESNÉ KOLO FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY
Osem žiakov (8. a 9. roèníka) našej školy sa 21. 3. 2007 zúèastnilo Okresného kola
fyzikálnej olympiády v Martine. V kategórii F (žiaci 8. roè.) sa umiestnil na 1. mieste
Peter Majtán 8.B, na 2. mieste Michaela Vajzerová 8. A. Úspešnými riešite¾mi
kategórie E ( žiaci 9. roè.) sú Katarína Rantová 9. A a Jakub Ïuraj 9.A.
NA BICYKLI BEZPEÈNE 2007
11. mája 2007 žiacke trio 5. roèníka: L. Dutka, A. Revalová, K. aptíková, D. Zelienka
si "vybicyklovalo" 1. miesto v okresnom kole dopravnej súaže: "Na bicykli bezpeène
2007" a postúpili na krajské kolo v Žiline.
ZDRAVIE MÁŠ LEN JEDNO
23. mája 2007 žiaci 7. roèníka Z. Holecová, B. Kolková a P. Hlavatý získali 3. miesto v
okresnej vedomostnej súaži "Zdravie máš len jedno".

Najlepšími výsledkami na Turèianskych hrách mládeže v atletike (6. kolo TŽL) a
predchádzajúcimi víazstvami v 1.-5. kole TŽL sa ZŠ Turany stala opä víazom
Turèianskej žiackej ligy v atletike v šk.roku 2006/2007.

MAJSTROVSTVÁ OKRESU V ŠACHU
V dlhodobej súaži šachu štvorèlenných družstiev žiaci L. Volna 3.B, T. Ïugel 7.A, A.
Poliak 8.A, J. Milan 9.A obsadili v silnej konkurencii 3. miesto. V súaži jednotlivcov
obsadili žiaci L. Volna a S. Vojvoda zhodne 1. miesto.

KOMU SA NELENÍ , ...... ocenení pribúda.
Po prekonaní chrípkových ochorení a príjemnom prežití jarných prázdnin sa žiaci
našej školy opä pustili do práce nielen v škole na vyuèovaní , ale aj mimo
vyuèovania. Vo vo¾ných chví¾ach v záujmových útvaroch športujú, ma¾ujú, spievajú,
hrajú šach, tancujú, spoznávajú svet èísel, kultúry a techniky.
Výsledky ich práce sú oceòované na školských, regionálnych, okresných, krajských
a celoslovenských kolách v rôznych súažiach.

25. - 26. 05. 2007 sa 16 žiakov a 4 pedagógovia našej ZŠ zúèastnili slovenských
národnostných dní, ktoré organizovala družobná škola vo Vértesszölösi.
Páni uèitelia z tejto školy pripravili pre našich žiakov bohatý program, ktorý zaèal
zaujímavou prehistorickou expozíciou v prírodnom múzeu vo Vértesszölösi,
pokraèoval kultúrnym programom a skonèil na druhý deò slávnostným
medzinárodným sprievodom a prehliadkou mesta Tatabanya.
Žiaci a pedagógovia boli ubytovaní v rodinách našich pohostinných maïarských
priate¾ov, ktorí sa o svojich hostí ve¾mi pekne starali a snažili sa im spríjemni každú
chví¾ku kultúrnymi alebo športovými aktivitami.
Dva príjemné dni strávené vo Vértesszölösi priniesli našim žiakom nové priate¾stvá a
milé zážitky, na ktoré budú urèite vždy radi spomína.

Majstrovstvá okresu najmladšieho žiactva v atletickom štvorboji
už po 16-krát v Turanoch
V stredu 23. mája 2007 124 malých tretiakov a štvrtákov 19 ZŠ z mnohých kútov

Tradície folklóru
¼udové tradície sa postupne vytrácajú z mysle ¾udí a preto v snahe ich oživi
v MŠ na Krížnej bol založený folklórny súbor Turianèek. Súbor pracuje pod
vedením uèiteliek Hlavatej a Morgošovej a tvorí ho 16 detí vo veku 5-6 rokov.
Rozvíjali schopnosti v oblasti pohybovej výchovy a muzickej výchovy vôbec.
Pohyb spájali s tempom a dynamikou, s vyjadrením a vystihnutím
charakteru skladby. Krása tanca bola umocnená pestrofarebnými krojmi, o
ktorých ušitie sa postarala mamièka Renáta Slobodová. So súborom sa
prezentovali na viacerých podujatiach v obci: besiedka ku Dòu matiek v MŠ,
Deò matiek v miestnom kine, besiedka pre staré mamy v MŠ, oslavy
oslobodenia obce, MŠ - trojboj na štadióne, ZŠ - štvorboj na štadióne,
výroèná schôdza ÚŽS v MKS.
1. júna 2007 vystúpili v Múzeu slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch,
kde bolo podujatie venované MDD. Malí folkloritsti po prvýkrát mimo obce.

Už po dvanástykrát zorganizovala MŠ Krížna Majstrovstvá okresu v
atletickom trojboji detí predškolského veku. Až 108 malých škôlkárov z 18
MŠ si zmeralo svoje sily na štadióne v Turanoch. O kultúrny program sa
postaral folklórny súbor "Turianèek". Ve¾ký úspech u najmenších športovcov
zožali koníky a žriebätká, ktoré na plochu štadióna priniesli zástavu
majstrovstiev. Veríme, že nielen deti pocítili spokojnos a rados zo
športového súaženia, ale aj ostatní, ktorí pomohli pri organizácii, mali dobrý
pocit, že spravili nieèo hodnotné pre tých najmenších. Výsledky XII. roèníka
atletického trojboja detí MŠ:
Dievèatá:
1. Jessica Bazgerová - MŠ Suèany
2. Gabika Šulejová - MŠ A. Stodolu
3. Lenka Dedeková - MŠ A. Stodolu
Chlapci:
1. Patrik Schmidt - MŠ Hviezdoslavova
2. Filip Pavelka - MŠ Obchodná Turany
3. Marián Kapièák - MŠ Suèany
Poradie MŠ:
1. MŠ A. Stodolu Martin
2. MŠ M.R. Štefánika Vrútky
3. MŠ Hviezdoslavova Martin

Atletický
trojboj
najmenších

Plavecký výcvik najmenších
Po dobrých skúsenostiach z "pocitu vody" u detí, aj tohto roku sa uskutoènil
plavecký výcvik v dvoch kurzoch na ZŠ Hurbanova v Martine. V mesiaci máji
a zaèiatkom júna sa ho zúèastnilo 20 detí. Hravou formou predplaveckej
prípravy sa nauèili deti nebá sa vody a získa základy plávania pod vedením
skúsenej tety Evky. Každý úèastník kurzu sa na záver mohol pochváli
"mokrým vysvedèením" a niektorý aj dobrým pocitom z prekonaného
strachu vo vode.
OM

Besiedka pre staré mamy
Tak ako každý rok, tak aj tento sa v mesiaci apríl uskutoènila v
MŠ Krížna už tradièná besiedka pre staré mamy. Hneï v úvode
predniesla riadite¾ka MŠ Sobeková slávnostný príhovor, po
ktorom nasledoval pestrý program, ktorý si pripravili
jednotlivé triedy. Pozitívom bolo vystúpenie novozaloženého
folklórneho súboru Turianèek. Každá stará mama bola poctená
darèekom od svojho vnúèatka. Na záver bolo pripravené
lahodné obèerstvenie, pri ktorom sa prítomné dámy do sýtosti
pozhovárali. O rok prídu zas - želajú si to.
JH

Predškoláci z MŠ Krížna
Horný rad z¾ava: Tomáško Ranto, Robko Baèe, Matúško Hlavatý ml., Aïko Kratka, Adamko Bayer, Peko Kolok, Matúško Hlavatý st., Dávidko Èernek,
Mirko Gelaèák, Peko Šimko, Peko Melcher, ¼ubko Ujèek
Stredný rad z¾ava: Danielka Drobná, Terezka Holková, Dagmarka Tomášková, Monika Hammerová, Martuška Hulcová, Kristínka Krystýnková,
Simonka Raffajová, Miška Kuèková, Natálka Šinglárová
Dolný rad z¾ava: Aïko Ferko, Marko Litvaj, Martinko Kova¾, Jurko Beòo, Dominik Badáò, Filipko Piader, Matúško Dubovec
Chýba: Alex Vengrín

Zo života MŠ Obchodná

Deò matiek

Koniec školského roka oslávili deti MŠ Obchodná výletom do Western City a
Tatralandie v Liptovskom Mikuláši. Hneï po príchode na miesto nás privítal
kovboj na koni. Pri vstupe do ve¾kého areálu sme sa ocitli v Amerike koncom
19. storoèia. Objavilo sa nám westernové mesteèko s kovbojmi, sheriffom,
indiánmi, vojakmi, zlatokopmi a barovými taneènicami. Deti vyskúšali
ponúkané atrakcie ako jazdu na vláèikom Union Pacific, stre¾bu z luku,
ryžovanie zlata pri jazierku a prechádzku na koníkoch. Jazdu na
elektrickom býkovi prenechali deom zo základných škôl. Priamo na
námestí zažili kovbojskú prestrelku, indiánsky tanec, výcvik spojeneckej
armády s verbovaním nových vojakov, ukážku a výuèbu country tancov.
Pobyt v mesteèku sme ukonèili návštevou akèného divadla v amfiteátri, kde
sme zažili vystúpenia hercov - kaskadérov, drezúrov zvierat a výbuch náloží.
Po obhliadnutí mesteèka so všetkými jeho atrakciami nás kovboj odviedol
do Aquaparku Tatralandia, ktorý nám poskytol ïalšie možnosti pre aktívnu
zábavu. Slnkom unavené deti privítali termálne bazény a tobogány rôznych
tvarov a dåžky. Výlet bol bohatý na zážitky a v deoch zanechal príjemné
A.B.
spomienky.

"Keï mám veèer slzy v oèku, rozpovie mi rozprávoèku,
usmeje sa trošièka a bozká ma na líèka."

Výlet do „Ameriky“
a Tatralandie

Ako poteši deti k sviatku? My sme sa rozhodli pre športovozábavné dopoludnie. Pestrému programu prialo aj poèasie.
Ráno sme využili na založenie ohníkov a opekaèku, pri ktorej
nám pomáhali rodièia. Potom sa deti rozpàchli na stanovištia,
kde si mohli vyskúša preahovanie lanom, preskok cez kozu,
loptové hry a tanec. Všetky deti boli za svoje výkony odmenené medailou.
Po diskotanci sa osviežili zmrzlinou a koláèikom. Program sme ukonèili
chutným gulášom, ktorý si zjedli na terase MŠ.
MŠ Obchodná

Kto? Predsa moja mamièka.
Deò matiek je sviatoèným dòom, kedy si zvláš chceme ucti
naše mamièky. Naše darkyne života, ktoré nás ním
sprevádzajú. Rozprestierajú nad nami ochranné krídla,
dávajú nám lásku, tešia sa z našich úspechov, utešujú nás v
smútku. Svoju vïaku a úctu mamièkám prejavili deti na
vystúpení v kinosále a v materskej škole.
MŠ Obchodná

Trojboj oèami detí
Dana Marie:
„Na trojboji sa mi páèili èísla na chrbte, keï sme skákali, bežali a hádzali loptièky.
Chutili mi koláèiky a pitie, ktoré sme si išli kúpi zadarmo. Povzbudi ma prišla aj
moja mamina.
Ninka:
„Mne sa páèilo, keï ujo strie¾al z pištole, páèil sa mi aj stroj na džús, ktorý by som
chcela ma doma. Ruksaky sme si zavesili na háèik a nemuseli sme ich nosi na
chrbte."
Filipko:
"Páèil sa mi beh a hod do dia¾ky. Dostal som medailu za II. miesto a školské
pomôcky do I. triedy. Dobré bolo aj to, že sme išli autom. A prekvapil ma môj ocino,
ktorý sa prišiel na mòa pozrie.
Klaudika:
„Mne sa páèilo to, že svietilo slnieèko a deti poslúchali p. uèite¾ku. Pyšná som na
svojho ocina, ktorý tam bol s nami a pomáhal nám. A páèilo sa mi aj skákanie a
behanie.
Viktorka:
„Krásne boli koníky. Potešila ma mama, ktorá prišla za mnou aj s malou
sestrièkou Rebekou."
Majko:
„Mne sa podarilo pekne hádza. Štadión bol pekný a už neviem, èo by som
povedal."
deti z MŠ Obchodná

Karnevalové harašenie
Trieda hýri farbami a všade je dobrá nálada. Deti sa obliekajú do masiek a
pripravujú sa na karneval. V kuchyni sa peèú koláèe a varí èaj. Rodièia sa
zbiehajú, robia posledné úpravy na maskách a usádzajú sa. Prichádza
sprievod masiek a zaèína sa karnevalová zábava. K tancujúcim deom sa
postupne pridávajú rodièia. Zábava vrcholí a deti dostávajú sladkú odmenu.
Vytancovaní a vyšantení lúèime sa s maskami a ešte pár dní si nechávame
výzdobu v triede. A potom dovidenia na budúci rok.
MŠ Obchodná

Predškoláci z MŠ Obchodná
Horný rad z¾ava:Filipko Lehotský,Majko Pohánka, Samko Frkáò, Aïko Jureèka, Lenko Tarèák, Aïko Pochyba, Filipko Pavelka,Jurko Barienèík,
Martinko Ro¾ko. Dolný rad z¾ava: Viktorka Mojžišová, Dana Marie Gábová, Dominika Sajdáková, Peka Marušová, Jožko Bartoš, Tomáško Vaško,
Peka Blažeková. Chýba:Timko Mako, Marek Kiš
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Príspevky sú
v pôvodnej podobe,
bez úprav.

