Vydáva redakčná
rada OcÚ Turany
ČÍSLO 1 - APRÍL 2006

XXVII. ROČNÍK

Začiatky bankovníctva
v Turanoch

Čo sme našli v archíve

Andrej Halaša a Pavel Chrenko

Najstaršou bankovou inštitúciou pôsobiacou
na území obce bola Turianska ľudová banka,
účastinná spoločnosť Turany, ktorá bola
založená 15. marca 1903. Podľa dostupných
prameňov pozostávala účastinná istina banky
z 500 kusov účastín po 40 korún. Správu banky
tvorili: Lajoš Vanovič, účtovník z Turčianskeho
Svätého Martina ako predseda, Pavel Chrenko
z Turian ako podpredseda a farár J. M. Štetka z
Turian ako správca. Členmi banky boli okrem
spomínaných členov správy a advokáta
Andreja Halašu z Martina aj turianski
hospodári Ján Bochnička Hrubka, Jozef Majko,
Ján Fraňo Kubáň, Andrej Beňo, Andrej Feťko,
Jozef Fraňo, Jozef Revalo, Pavel Beňo st. a
Andrej Hlavatý. Klientelu banky tvorili najmä
roľníci, obchodníci, remeselníci a malí
stavebníci z Turian a okolitých obcí.
Poskytovala im krátkodobé a dlhodobé
hypotekárne úvery. Otvorením expozitúry
martinskej Úverovej banky v Turanoch v roku
1920 sa kapitálovo nedostatočne vybavená
Turianska ľudová banka neubránila a po dvoch
rokoch došlo k jej likvidácii. Po presťahovaní
centrály banky do Žiliny sa turianska
expozitúra venovala klientele z oblasti
obchodu a drevárskeho priemyslu so
zameraním na Turany, Sučany, Krpeľany,
Podhradie a Štiavničku… Expozitúra mala v
tom čase dvoch zamestnancov. Problémy s
likviditou banky viedli k jej úpadku, čo
vyvrcholilo rozhodnutím akcionárov z 18. mája
1935 o vstupe banky do likvidácie. Táto sa
pretiahla až do roku 1948, kedy bola banka
vymazaná z obchodného registra.
Ľ. Liskaj

Duchovné slovo k Veľkej noci
Kresťanská Veľká noc nadväzuje na židovskú Veľkú noc Paschu /alebo Pesach/, veľkú a slávnu noc vyslobodenia
židovského národa z egyptského otroctva zázračným Božím
zásahom. Tej noci Boh prešiel cez Egypt /Pascha znamená
"Prechod"; Egypt symbolizuje krajinu otroctva nielen v
materiálnom ale najmä v duchovnom význame/. Táto
starozákonná Pascha, neodmysliteľne spojená s obetou
baránka, ktorého krv chránila židovské domy pred ranou smrti
prvorodených, je predobrazom tej "veľkej noci", kedy
Ukrižovaný Kristus, obetovaný Baránok, prešiel "temnou
krajinou smrti" /smrť je dôsledok duchovného otroctva hriechu/ ako Zmŕtvychvstalý Víťaz a svojou obetou nás vykúpil
/zachránil, oslobodil, vyviedol/ z otroctva zla /diabla/.
Starozákonný príbeh oslobodenia Židov z egyptského
otroctva je v spojení s mnohými inými príbehmi Biblie božskou
ilustráciou toho, čo počas svojej Veľkej noci Kristus "tajomne"
uskutočnil /tajomstvo v duchovnom význame znamená, že
tieto skutočnosti samotný rozum nikdy neprenikne; z čisto
ľudského hľadiska sú to len pôvabné orientálne príbehy,
môžeme ich pochopiť jedine duchovne a to len s nevyhnutnou
pomocou božského osvietenia, Božej milosti/.
Na pravdivosti Kristovho zmŕtvychvstania spočíva pravdivosť
kresťanskej viery. Veď kto by veril a skladal nádej v niekoho,
kto je mŕtvy? Sv. Pavol apoštol to hovorí veľmi otvorene v 1.
Liste Korinťanom /porov. 15,17/: "Ak Kristus nevstal z mŕtvych,
vaša viera v neho je márna." Kristus nie je mŕtvy - žije! Máme
na to nejaké dôkazy? Okrem dôkazov z evanjelií - ide najmä o
vyvrátenie podozrenia, že Kristovo telo z hrobu ukradli jeho
učeníci, ako to dala rozhlásiť židovská veľrada - sú tu jasné
znaky vzkriesenia stále prítomné vo svete: hrdinská viera
veriacich v časoch prenasledovaní, život podľa evanjelia
mnohých skromných a skrytých osôb ale aj životnosť Cirkvi,
ktorú nemôžu oslabiť ani vonkajšie prenasledovania ani
vnútorné boje a zrady jej členov. Závisí od našej dobrej vôle, či
prijmeme tieto znaky ako jasné dôkazy Kristovho
zmŕtvychvstania, či s radosťou uveríme ako apoštoli a
začneme žiť novým životom, ktorý Zmŕtvychvstalý ponúka.
Pánovo vzkriesenie je mocnou výzvou; neustále
pripomína veriacim, že sú na zemi prechodne ako pútnici
na ceste do večnej vlasti. Kristus vstal z mŕtvych, aby
ľudí, ktorí prijmú jeho ponuku nového života, priviedol
tam, kde on žije naveky.
farár Marián Majda, rím. kat. f. úrad Turany

Čo hovorí matrika
Narodenie
Ondrej Kovaľ
Tomáš Dubovec
Martin Nemec
Lucia Čavajdová
Sofia Dvorštiaková
Daniela Adamčíková
Samuel Lamoš
Natália Majtáňová
Martin Volna
Rodrigó Šinglár
Uzatvorenie manželstva
Marek Čierny - Ivana Komentová
Úmrtie
Ján Haľama
Ján Jesenský
Jozef Majko
Dušan Jančovič
Mária Pavelková
Rudolf Gajna
Miloš Líška
Daniela Čanádyová
Mária Revallová
Ondrej Revalo
Július Jančovič
Dušan Kričko

21.12.
11. 1.
22. 1.
26. 1.
6. 2.
14. 2.
15. 2.
16. 2.
26. 2.
26. 2.
26. 2.
10. 3.

76 r.
77 r.
49 r.
82 r.
86 r.
88 r.
75 r.
74 r.
86 r.
82 r.
81 r.
66 r.

Ako žijú klubisti? Pripravované podujatia v obci

Priestor Hlasu Turian využívame pravidelne na informácie zo života členov
Klubu dôchodcov. Niekoľko postrehov budem venovať času, ktorý sme
spoločne strávili v minulom roku. Výbor KD pripravil začiatkom roka 2005
spoločné stretnutie pre osameložijúcich občanov spolu s predstaviteľmi
obce. Prostredníctvom miestneho rozhlasu boli takto žijúci oslovení, no na
počudovanie ich prišlo veľmi málo. Len sedemnásti prekonali neochotu,
ľahostajnosť, nezáujem a do KD zavítali, aby si pochutili na výbornej
kapustnici, ktorú navarili kuchárky MŠ Krížna. Tí, čo do KD v tomto čase
chodievali, zistili, že platí staré známe: čím viac sa kapusta hreje, tým je
lepšia. Pochutnávali si na nej ešte niekoľko dní. Pekným podujatím a
aktivitou jubilantov - sedemdesiatnikov v roku 2005 bolo pripraviť stretnutie
pre rovnako starých jubilantov. Z počtu 35 pozvaných prišla do klubu
polovica. Mnohí boli v našom klube po prvýkrát. Pri vstupe ich vítala na tabuli
oznamov krásna a pravdivá myšlienka: "Keď príde staroby čas, dokážme jej,
že na ňu nemáme čas." K dobrej atmosfére, rozhovormi plnými spomienok
na zašlý čas mladosti prispeli dojímavým slovom a piesňami aj pozvané
speváčky, sestry Fúčeľové. Keď som sa zahľadela okolo okrúhleho stola do
očí sedemdesiatnikov, ťažko bolo uveriť, že čas im vpísal do života už
sedem krížikov. Mnohí sú aj v tomto veku svieži, samostatní, dobre
vyzerajúci. Vynímam nemobilných a pripútaných na lôžko a odkázaných na
seba. Milí dôchodcovia! Urobme niečo pre seba, neoddeľujme sa od
spoločnosti, neuzatvárajme sa vo svojich domácnostiach. Žime svoj život,
pokiaľ sme tu! Každá vaša návšteva v našom KD bude pre nás vítaná,
čakáme na vás, vstúpte!
Za KD M. Čanádyová

5.- 6. 4. 2006

8. 4. 2006
19. - 21.4. 2006
28.4. 2006
11.5. 2006
14.5. 2006
máj 2006
4.6. 2006
24.6. 2006

Jarná výstava ľudových
tvorcov v MKS
Oslavy oslobodenia obce
XXXIV. ročník
Behu oslobodenia Turian
Výstava „
Vedecká hračka“ v MKS
Stavanie mája na námestí obce
Výstava
„Storočnica Petra Mendela“
miestne múzeum
Oslava Dňa matiek- miestne kino
Atletický trojboj detí MŠ
Atletický štvorboj žiakov ZŠ
Turčianske hry detí a mládeže
Juniáles k MDD - Tibín
34. ročník Výstupu na V.F. Kriváň

Navštívili sme… Začne sa stavať
Stretnúť človeka, ktorému je práca zároveň koníčkom,
potešením je dnes dosť ťažké. Práve záľuba priviedla Martina
Brxu ku profesii, ktorej sa venuje od roku 1992. Vtedy ako
vyučený drevomodelár hľadal v práci s drevom všetko, krásu,
radosť, záľubu. Začínal s drobnými darčekovými predmetmi,
rád vyrobil fujaru, bič, krpce. Pred tromi rokmi koníček
prerástol v živnosť, ktorú vykonáva v útulnej malej dielni na ul.
Osloboditeľov v Turanoch. Keď som ho v jeho "kráľovstve
drevených hračiek" navštívila, ochotne ma previedol
priestormi, kde sa rodí krása v dreve zakliata. Obdobie zimy,
kedy vyrába na leto má za sebou a pred ním sú nové nápady a
tvorivé dielka. Dozvedela som sa, že 90% materiálu, z ktorého
vyrábajú v dielni nežné drobnôstky, tvorí jelša, dodávatelia
dreva sú z blízkeho okolia. Návrhy musia byť čo
najjednoduchšie, základom je materiál rovnakej hrúbky, aby
cena výrobku bola prijateľná, čo najnižšia. Každú myšlienku na
nový návrh výrobku sleduje kalkulácia. V súčasnosti sa v
sklade hotových hračiek a drobných drevených predmetov
nachádza asi 30 druhov uložených v prehľadných
prepravkách. Takto naskladované čakajú na naloženie do auta
a dovezenie k spotrebiteľovi. M. Brxa cestuje po celom
Slovensku, očaria ľudí v Bratislave, na Záhorí, v Banskej
Bystrici. Sám by na túto prácu nestačil. Dohodoví pracovníci,
ktorí majú zmysel pre cit a talent, sú jeho kolegami v dennom
živote. Stále hľadá nových talentovaných ľudí, ktorí by sa v
tejto práci našli. A čo čaká tohoto zanieteného folkloristu v
najbližších dňoch? Rád by opäť vyrobil novú fujaru ( možno
pospájanú z viacerých častí) a po nej ďalšie, ktoré by sa ľahko
prevážali v aute, pripravené kedykoľvek zahrať pre potešenie
srdca a duše. Veď drevo na ne už zrie niekoľko rokov a kým
vylúdi fujara tón, vyžaduje si asi 100 hodín práce, povedal M.
Brxa. Zároveň je špecialistom na výrobu turčianskych bičov,
ktoré sa vyznačujú špeciálnym úponom a sú výborne
vyvážené. S nimi dokáže plieskať a pritom spievať.
Prezentáciu svojich výrobkov pripravuje M. Brxa najbližšie na
"Jarnej výstave ľudových tvorcov" v týchto dňoch v MKS v
obci.
IJ

V novembri 2005 sa začala spolupráca v predaji
pozemkov v južnej časti obce, kedy prebehli rokovania
medzi vlastníkmi pôdy, obecným úradom, realitnou
kanceláriou 1. Martinská, spol. s.r.o., Bratislava a
geodetickou kanceláriou MCgeo, so sídlom v Turanoch.
Na výstavbu rodinných domov je pripravený priestor v
južnej časti obce, pri prevádzkarni. Bude sa tu
nachádzať priestor pre výstavbu 9 rodinných domov,
stavebné pozemky budú o rozlohe od cca 700m do
1000m. Príprava a predaj pozemkov sa stretol so
značným záujmom obyvateľov a tiež obecného úradu.
Preto spoločnosť pripravuje jednania s ďalšími
vlastníkmi dotknutých pozemkov za účelom postupnej
prípravy pôdy pre stavebné pozemky s následným
odpredajom. V príprave je teda II. etapa výstavby.
Situácia výstavby rodinných domov v obci sa takýmto
spôsobom značne porieši, dúfame, že k spokojnosti
nových stavebníkov.
realitná kancelária

POSTREH
ČITATEĽA

Správne rozodnutie

Už dlhší čas uplynul od chvíle, čo bývalá podniková budova
Dreviny zamestnávala mnoho našich obyvateľov, Čas jej
zašlej slávy je už len históriou. Trvalo niekoľko rokov, aby sa
znovu prebudila a vo svojich priestoroch začala pôsobnosť
výroby úplne iného charakteru. Priestory bývalého podniku
Drevina zapĺňa výroba tlače a kníh. V našej obci sa
rozbehla tlačiarenská výroba so všetkým, čo k tomu patrí.
Potešiteľné je, že tu našlo pracovnú príležitosť niekoľko
našich občanov, ktorí sú súčasťou takmer 50 členného
kolektívu Tlačiarne P + M Turany. Od novembra minulého
roka do jej priestorov pribudli nové stroje, ktoré umožňujú
priamo v obci tlačiť knihy a časopisy, ktoré idú do celého
Slovenska a taktiež aj do zahraničia. Je príjemným zistením
nájsť firmu, ktorá reprezentuje našu obec v rôznych
publikáciách, či je to z radov technického, náučného,
zemepisného, monografického zamerania. Obec tlačiareň
prezentuje hlavne tlačením miestnych novín, kalendárov,
pohľadníc a pozdravov. Hoci publikácia o Turanoch nie je ani
v štádiu prípravy vydania, možno práve ona bude jednou z
množstva kníh, ktoré sa zrodia v našej turianskej tlačiarni.
Potvrdila sa správnosť rozhodnutia starostu obce
Ing. Miroslava Blahušiaka a obecneho zastupiteľstva z
predchádzajúceho obdobia, keď sa rozhodlo o osude
budovy, v ktorej dlhé roky život nepulzoval tak, ako je
tomu dnes.
-sr-

Miestna knižnica informuje
Pozvánka
VEDECKÁ HRAČKA V ŠKOLE
Vedecká hračka je hračka, ktorá približuje,
demonštruje alebo nápadne využíva prírodnú
zákonitosť alebo jav. Hrou spája deti a dospelých.
Pôvodná výstava nevšedných hračiek, na ktorej sa
každý zahrá, sa koná v Miestnom kultúrnom stredisku
Turany od 19. 4. - 21 . 4. 2006 od 8,00 do 16,00 hod.
Nájdete tu vyše 100 hračiek, hier, hlavolamov
a neškolských fyzikálnych experimentov, ku ktorým
môžete priradiť aj ďalšie z 18 krajín, najmä však zo
srdca Slovenska.

Iste nie je nič príjemnejšie pre milovníkov literatúry, ako siahnuť po
dobrej knihe. Nemusí to byť vždy len beletria, niekedy to môže byť
poézia, literatúra faktu, alebo si chceme doplniť vedomosti
pomocou odbornej literatúry. Podstatné je, aby kniha na jednej
strane uspokojila naše nároky a na druhej strane, aby nám bola
dostupná. Nakoľko ceny kníh stále stúpajú, práve s ich
dostupnosťou je to horšie. A vtedy prichádza na rad obecná
knižnica. Našu obecnú knižnicu navštevovalo v roku 2005 okolo
250 čitateľov. Prišli 1941 krát a vypožičali si 5311 kníh. Okrem kníh
si čitatelia môžu požičať časopisy Slovenku, Zdravie, Rebeccu.
OcÚ v Turanoch poskytuje na nákup kníh každoročne sumu 15.000
- 25.000 Sk. Na jeho podnet bol do knižnice zavedený internet, ktorý
je verejnosti prístupný počas výpožičnej doby, ktorá je v utorok,
stredu, štvrtok v čase od 14,00 do 18,00 hod. V týchto dňoch je v
knižnici pripravený výpredaj kníh rôzneho druhu za symbolické
ceny. Výpredaj bude prebiehať súčasne v čase výpožičnej doby.
Potrvá do konca apríla 2006. Ponuka kníh v našej knižnici je
skutočne pestrá, každý návštevník si určite vyberie knihu, ktorá ho
zaujme. Tešíme sa na vašu návštevu.
Mgr. Silvia Morgošová

Stalo sa v našej škôlke

Úsmev je najkrajšou formou komunikácie a súčasne aj hodnotným
darom. Hodnota tohoto daru je veľká. Uvedomujeme si to aj my,
učiteľky MŠ o to viac, že pracujeme s deťmi. Usilujeme sa vcítiť do
ich detského sveta a pripravovať zaujímavé a vhodné podujatia,
aby sme ich potešili. A práve jedno z nich počas krásneho zimného
odpoludnia bolo pre deti veľkým prekvapením. Na školskom dvore
sa zrazu objavili mohutné sane, nie však obyčajné, ale ťahané
záprahovými psami. Bleskovo sa preháňali spolu s odvážnymi
deťmi po celom zasneženom areáli školského dvora. A presne tu sa
nám ten spomínaný úsmev, radosť a spokojnosť podarilo vykúzliť.
Okrem toho, že sa deti povozili na saniach, dozvedeli sa čo to aj o
živote týchto netradičných psov. Bol to naozaj úžasný zážitok, ktorý
nám pomohol už po druhýkrát v MŠ Krížna zrealizovať náš priateľ majiteľ firmy Aljaška, pán Daniel Filo, za čo mu touto cestou
ďakujeme. Na tieto šťastné chvíle detí, budú v nás všetkých ešte
dlho doznievať príjemné spomienky.
J. H. MŠ Krížna

Zo života organizácií
Základná organizácia SZZP
Turianska základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne
postihnutých je najväčšou organizáciou v okrese Martin, má 98
členov. Jej činnosť je riadená výborom ZO, ktorý sa pravidelne raz
mesačne stretáva na stretnutiach v MKS. Na výborových
schôdzach sa riešia problémy práce, otázky a návrhy členov, ale aj
okresného výboru SZZP v Martine. V minulom roku bolo najväčším
podujatím a udalosťou života organizácie usporiadanie 1.
športových hier zdravotne postihnutých, ktoré sa konali za podpory
obce v júli v priestoroch areálu MŠ Krížna a MKS. Ich usporiadanie
bolo motivované 50. výročím založenia ZO SZZP v obci. Zo strany
okresného výboru prichádzali v minulom roku aj ponuky na
rehabilitačné pobyty v kúpeľných zariadeniach, o ktoré nie je v
organizácii záujem. V minulom roku sa z rôznych dôvodov týchto
pobytov nezúčastnil žiadny člen organizácie. Život organizácie je
zameraný na účasť na rôznych kultúrnych podujatiach, členovia sa
zabávali na Turčianskom repete. Ťažko chorým členom, ktorí sa
nemôžu zúčastňovať zábavných podujatí, dlhý čas doma
spríjemňovali návštevami. Členovia výboru navštívili 5 chorých
členov a tiež sa rozlúčili so štyrmi kolegami, ktorí ich navždy opustili.
Vo februári sa v MKS konala hodnotiaca členská schôdza ZO, ktorej
sa zúčastnila väčšina členov, zhodnotila prácu za uplynulé obdobie,
schválila plán práce na rok 2006. V júli sa bude konať 2. ročník
športových hier ZO SZZP, na ktorý pozývajú už dnes všetkých
záujemcov zo svojich radov.
A. Škuta, predseda ZO SZZP

Bežecký spolok Tatran hodnotil
Plnenie projektu " Zdravý úsmev" - návšteva zubnej ambulancie

Bežecký spolok Tatran Turany hodnotil v marci svoju činnosť v roku 2005.
Počtom malý, ale aktivitou prekypujúci spolok organizoval v apríli XXXIII.
roč. Behu oslobodenia Turian, tiež ako VIII. roč. memoriálu Eda Vojta.
Zúčastnilo sa ho 56 detí od predškolského veku po starších žiakov na
tratiach 100 - 1000 m a 48 dospelých na 10 km. V októbri za účasti 515 detí a
dospelých zorganizoval na štadióne Deň behu pre všetkých.
Jeho členovia sa aktívne zúčastňovali pretekov Turčianskej bežeckej ligy,
kde vo svojich kategóriách obsadili Anna Cígrová a Anton Staš druhé
miesta.
Zúčastnili sa Majstrovstiev Slovenska v lesnom behu v Bodiciach na Liptove
a Majstrovstiev Slovenska v behu do vrchu na Manín v Považskej Bystrici.
Anna Cígrová sa stala víťazkou seriálu pretekov Slovenského pohára v
behu do vrchu.
Zúčastňovali sa aj pretekov zaradených do Slovenskej bežeckej ligy a
ďalších.
Najviac pretekov absolvovali Anna Cígrová, Jozef Liskaj st. a Miroslav
Janota.
Sporadicky sa zapájali aj ďalší a pribudli medzi nás aj noví členovia.
Radi privítame medzi sebou ďalších, ktorí behajú pre zdravie a nenašli zatiaľ
odvahu vyskúšať svoju trénovanosť na pretekoch v okolí a najmä doma na
za BST Jozef Liskaj
Behu oslobodenia.

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V TURANOCH

Radosť a pohyb na snehu v školskom areáli

Koncom januára sa na Trusalovej so strediskom na RZ MARIAS uskutočnili
Majstrovstvá Slovenska v pretekoch psích záprahov - TURIANSKA LABKA.
Podujatie zorganizoval obecný úrad s podporou nadšencov tohto
netradičného športu z obce. Spolu sa na tratiach šprintu na 8 a 12 km
predstavilo 54 pretekárov so svojimi záprahmi. Na tratiach tzv. MID na 25 km
21 záprahov. Boli to Medzinárodné majstrovstvá Slovenska obohatené o
konkurenciu kvalitných pretekárov z Česka a Poľska.
Nestratili sa ani naši turianski "mašéri", keď Maroš Litvaj a Daniel Filo vyhrali
svoje kategórie a svoje si zastali aj Mária Gelačáková a Andrej Ďubák.
Odmenou pre organizátorov bola spokojnosť pretekárov s pripravenou
traťou i celkovým priebehom dvojdňových pretekov.
Škoda, že len málo divákov z Turian a okolia bolo zvedavých na toto nie
každodenné podujatie, ktoré sa svojou úrovňou i konkurenciou pretekárov
J. Liskaj
vyrovnalo tradičným pretekom na Donovaloch.

Pozvánka

Bežecký spolok Tatran Turany pozýva aktívnych pretekárov,
žiakov i dospelých na XXXIV. roč.

Behu oslobodenia Turian,

Lyžiarsky výcvik v Lučivnej - zdokonalenie lyžiarskych skúseností

ktorý sa uskutoční v sobotu 8. apríla na štadióne FK Tatran
od 10.30 hod. pre deti, od 13.00 hod. pre juniorov
a dospelých.
Pozývame aj divákov povzbudiť pretekárov na štadióne a
popoludní aj v uliciach obce.
Podujatie je súčasťou osláv oslobodenia obce, ktoré sa
konajú v ten istý deň dopoludnia.

Hasiči bilancovali
Dňa 3. marca 2006 sa v MKS konalo Výročné valné zhromaždenie
členov DHZ Turany -juh, ktorí zhodnotili svoju činnosť v roku 2005. Na
svojom zasadnutí privítali delegáta OV DPO Martin, okresného veliteľa
Michala Čižniara ako aj starostu obce Turany Ing. Miroslava
Blahušiaka. Rokovanie VVZ viedol veliteľ DHZ Roman Maťko.
Rokovanie VVZ sa konalo podľa programu, v ktorom dominovalo
prednesenie správy o činnosti predsedom DHZ Turany - juh, Jozefom
Franekom ml., prednesom správy o hospodárení pokladníkom
Antonom Škutom. Veľmi príjemným bodom programu bolo udelenie
ocenení našim členom za vernosť a jubilantom a následné povýšenie
členov do hodností veliteľom zboru. Dovoľte mi v krátkosti zhrnúť
bohatú činnosť DHZ v roku 2005. Nemalé množstvo času a energie
vynakladáme, ako aj v roku 2005 na údržbu a opravy hasičskej techniky,
vecných prostriedkov. Ďalej zasahovanie pri mimoriadnych
udalostiach, čistení komunikácií v obci, pretláčaní upchatých
kanalizácií a pod. Naši členovia sa podieľali na stavaní mája, uskutočnili
fašiangový sprievod a fašiangovú zábavu, zorganizovali Okrskové
taktické cvičenie na Klub dôchodcov v Turanoch, súťaž hasičských
družstiev o Pohár starostu obce a OHZ na Autocampingu Trusalová.
Veľká časť práce je venovaná príprave a samotnej účasti na súťažiach
hasičských družstiev. V kategórii žiaci, ktorých vedie Ľubomír Mateáš,
sa dievčatá zúčastnili súťaží v Spišskej Novej Vsi (10. miesto),
okresného kola hry Plameň (3. miesto) a branného preteku o Pohár
predsedu OV DPO MT (1. miesto). Ženy pod vedením Romana Maťku
sa zúčastnili Okresného kola PP DHZ v Dražkovciach ( 4. miesto). Muži
nad 35 rokov súťaže HD veteránov v Lužnej (ČR) - 6.miesto a okresné
kolo PPDHZ v Dražkovciach - 2. miesto. Pilierom je HD mužov do 35 r.,
ktoré pravidelne obsadzujú stupne víťazov na súťažiach HD. Ich
úspechy v roku 2005 boli nasledovné:
-

Okresné kolo PP DHZ v Dražkovciach - 1. miesto
a postup na kraj
Krajské kolo PP DHZ v Mošovciach - 6. miesto

-

Pohárové súťaže:

Moškovec - 4. miesto
Šútovo - 2. miesto
Turany - 1. miesto
L. Mikuláš - 6. miesto

Všetkým chcem mojim menom poďakovať za ich vzornú prípravu a
reprezentáciu nášho zboru a obce Turany na súťažnom poli. Jedným z
podstatných bodov programu bolo možné spojenie DHZ Turany s DHZ
Turany - juh. Po krátkej rozprave a diskusných príspevkoch členovia
DHZ Turany- juh jednohlasne odsúhlasili spojenie s DHZ Turany k
1.1.2007. Zaviazali výbor zvolať v spolupráci s výborom DHZ Turany
Valné zhromaždenie členov obidvoch zborov v mesiaci máj 2006 s
jediným bodom programu - voľba výboru jednotného DHZ Turany.
Záverom sa chcem všetkým členom, členkám a sympatizantom DHZ
poďakovať za ich vykonanú prácu v roku 2005 so želaním zdravia a
entuziazmu v ďalšej práci. Dňa 10.3.2006 s konalo Výročné valné
zhromaždenie členov DHZ Turany v priestoroch futbalového štadióna
Turany, ktoré taktiež po krátkej diskusii jednohlasne súhlasilo so
zlúčením obidvoch zborov. Z uvedeného vyplýva, že počnúc dňom
1.1.2007 bude v obci fungovať iba jeden zbor - DHZ Turany a teda
turianski hasiči budú pod jednou strechou a spoločnými silami
vykonávať túto ušľachtilú, dobrovoľnú činnosť pre našich
spoluobčanov.
Roman Maťko, veliteľ DHZ

Fašiangy 2006
Rok zas ubehol a bol "fašiang" a s ním prišla poriadna veselica. Všetko to
začalo 25.2.2006 o 8,00 hod. pred obecnou hasičskou zbrojnicou. Áno,
práve z toho miesta vyrazil sprievod masiek a turianskych hasičov na
tradičný "fašiangový sprievod" ulicami obce. Ráno napriek mrazivému
počasiu masky vytancovali nejedného občana čakajúceho pred svojim
príbytkom s ochotou prispieť, či už finančnou čiastkou, slaninkou, vajíčkami,
šiškami. Von z príbytkov ich s určitosťou vytiahla hlučná siréna znejúca s
hudbou do tanca. Tá vychádzala z tradične vyzdobeného sprievodného
hasičského vozidla. Toto vozidlo a hlavne masky budili najväčší záujem u
našich najmladších spoluobčanov, detí. Tie mali zmiešané pocity, niektoré
plakali, iné sa smiali, iné utekali od strachu, nevedno kam pred maskami.
Touto cestou sa chcem mojim menom, ako zodpovedným za sprievod,
poďakovať všetkým zúčastneným sprievodu za vzorné reprezentovanie a
vystupovanie počas celej akcie. Nesmiem zabudnúť na skupinu na čele s
proviantovým náčelníkom a veliteľom nášho zboru Romanom Maťkom a
kuchárom Milanom Cígrom, ktorí pripravovali na hasičskej zbrojnici na ul.
Budovateľskej príjemné občerstvenie, kapustnicu, fašiangovú praženicu a
čaj pre premrznutých fašiangovníkov. Naše poďakovanie patrí všetkým
štedrým občanom, ktorí hasičom a ich sprievodu ochotne prispeli.
R. Haľama, strojník OHZ

Prehľad požiarovosti v obci Turany v roku 2005
V roku 2005 vykonali členovia OHZ Turany 32 výjazdov
k mimoriadnym udalostiam nasledovne:
22.1. - vytiahnutie uviaznutého kamióna na nadjazde cez trať ŽSR
18.3. - čerpanie vody zo zatopenej ulice 1. mája po topení sa snehu
2.4. - horenie suchej trávy a krovísk pri Chrenké jame smerom na ZO
Ráztoka
4.4. - horenie suchej trávy a krovísk na železničnom vale smer
Krpeľany
4.4. - čerpanie vody zo zatopených pivníc v MKS
4.4. - horenie suchej trávy a krovísk na brehu rieky Váh pri hromadných
garážach
7.4. - horenie suchej trávy a krovísk pri ZO Ráztoka od Nolčova
8.4. - horenie suchej trávy a krovísk na smetisku za závodom Drevina
8.4. - požiar drevného odpadu, trávy a krovísk na bývalej čističke OV v
závode DA
17.4. - horenie suchej trávy a krovísk pri dolných rampách cez trať ŽSR
18.4. - horenie suchej trávy a krovísk pri ZO Ráztoka
19.4. - uvoľňovanie upchatých rúr popod most pri AMK na Trusalovej koryto Studenca
19.4. - horenie suchej trávy a krovísk na brehu rieky Váh pod
Krpelianskou priehradou
19.4. - lesný požiar v obci Šútovo
23.4. - požiar drevených paliet pred RD na ul. Cintorínskej
4.5. - uvoľňovanie upchatých rúr popod most pri AMK na Trusalovej koryto Studenca
5.6. - zahorenie odsávania vo výrobe dverí Nová Drevina s.r.o.
6.6. - otvorenie zabuchnutého bytu
9.6. - požiar zbytkov krovísk a konárov po ťažbe na Panošíne
za Váhom
24.6. - zahorenie dreva v blízkosti strelnice Tibín
21.7. - požiar bytu na ubytovni Švédske
25.7. - požiar strechy a podkrovia na ubytovni Švédske
28.7. - požiar stropu na 4. podlaží Švédske
31.7. - čerpanie vody zo zatopenej ulice 1. mája po prívalovom daždi
31.7. - čerpanie vody zo zatopenej plynovej kotolne základnej školy po
prívalovom daždi
12.8. - požiar rozliateho trafo oleja pri bývalej teplárni DA a SZT
20.8. - okrskové taktické cvičenie na Klub dôchodcov Turany
16.10. - horenie rašeliny pod povrchom za DVD, spoločnosť Chyžbet
30.10. - horenie suchej trávy pri žel. vagónoch na žel. stanici Turany
19.11. - požiar prístavby RD na ul. Železničnej v obci Turany
19.11. - požiar detského posedu na Panošíne za Váhom
21.11. - previerkové cvičenie OHZ na neobývaný RD na ul. Riečnej v obci
Turany
V roku 2005 vznikli ešte 2 požiare, ku ktorým naša jednotka nebola privolaná
- zahorenie prístavby RD v Černíku a požiar rozvodne VN v budove
železničnej stanice Turany.
Možno konštatovať, že situácia v požiarovosti v našej obci je uspokojivá. V
roku 2005 požiarovosť výrazne ovplyvnili 3 požiare na ubytovni Švédske s
nemalou materiálnou škodou. Vďaka okamžitému a odbornému zásahu
OHZ Turany a jednotky HaZZ Martin však nedošlo k výrazným materiálnym
škodám (okrem požiarov na Švédskom) a ujmám na zdraví a životoch
obyvateľov. V príčinách vzniku požiarov drvivo vedie hra detí zo zápalkami,
vypaľovanie trávnych porastov, nedbanlivosť pri otvorenom ohni, úmyselné
zapálenie. K ďalším možno spomenúť nesprávnu inštaláciu palivových a
tepelných spotrebičov, nedbalosť pri zváraní a brúsení. Dovoľte mi na záver
informovať Vás o jednej podstatnej skutočnosti. Nakoľko sa aj v dnešnej
dobe stretávam s množstvom ľudí, ktorí si myslia, že turianski hasiči sú
platení, resp. že naďalej funguje hasičský útvar pri závode Drevina uviesť na
vysvetlenie:
Závodný požiarny útvar Drevina Turany, ktorého zriaďovateľom bol závod
Drevina, slúžil len na vykrytie zásahovej činnosti pre závod na základe
analýzy požiarneho nebezpečenstva a mal teda len zásahový obvod. Tento
závod skončil v roku 2001 a od tohoto roku vykonávajú turianski hasiči
všetku svoju činnosť dobrovoľne bez finančných odmien alebo platov. Obec
Turany má v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. § 15, odst. 1, písm. b) v znení
neskorších predpisov zriadený Obecný hasičský zbor na zdolávanie
požiarov a iných mimoriadnych udalostí. Jeho členovia sú odborne a
morálne pripravení zasiahnuť pri vzniku mimoriadnej udalosti. Aj z prehľadu
zásahovej činnosti v roku 2005 je zrejmé, že tých zásahov je dosť. Avšak pre
včasné a rýchle zdolanie mimoriadnej udalosti alebo požiaru je nutné aj
včasné ohlásenie udalosti nám. Veľakrát sa stalo, že sme sa o požiari
dozvedeli až keď hasičské autá jednotky HaZZ Martin alebo OHZ Sučany
húkali v našej obci. Zodpovedne Vám garantujem, že členovia OHZ Turany
vykonajú výjazd jednotky do 5 minút od ohlásenia udalosti, v ktorúkoľvek
dennú, či nočnú hodinu. Techniku a ostatné osobné, ochranné a vecné
pomôcky turianski hasiči majú. Od 1. apríla je zriadená non-stop linka k
nahlasovaniu akejkoľvek udalosti ( požiar, potopa, padnutý strom apod.) a to
na č.t. 0905 250 150.
Roman Maťko, veliteľ OHZ Turany

Výzva občanom
Turianski hasiči žiadajú občanov o nevypaľovanie trávnych
porastov a venovanie zvýšenej pozornosti deťom v zmysle
zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, § 8 písm. a)
a § 14 odst. 2, písm. b), nakoľko toto je zakázané.

Na slovíčko...

V obci Turany sa nachádzajú dve školy. Základná škola a SOUdrevárske. Majú viac ako 40-ročnú tradíciu. Obe sú liahňou
vzdelanosti. Stredná škola býva obvykle prestupnou stanicou
medzi detstvom a dospelosťou. Postaviť sa na vlastné nohy nie je
jednoduché. Treba k tomu mať neraz „filipa“. Zamyslela som sa nad
tým, keď ráno vidím transport mlade dopravou z Turian do Martina.
Prečo niektorí deviataci zo ZŠ v Turanoch si túto školu nevyberú ,
keď majú šancu sa kvalitne vyučiť v mieste bydliska. Má to len
jednu prekážku, treba chcieť a niečo preto urobiť. Odjakživa je
známy fakt , že džbán sa sám vodou nenaplní. Skutočne po
skončení školy je veľa možností na rozlet. Bývalí absolventi
nachádzajú uplatnenie v odbore, aj iných profesiách,
odchádzajú aj do zahraničia, skúšajú šťastie na VŠ. Niektorí sa
veľmi rýchlo dokážu adaptovať, nakoľko prístup pedagógov je
veľmi priateľský. Jedno je isté, samé nič do hlavy nenalezie,
fortiel zručnosti sa dá získať len poctivou manuálnou prácou.
Určite, nájdu sa aj špecifické samorasty našej doby v radoch mlade
medzi žiakmi školy, ale tie sú skryté všade. Škola pripravuje
mladých odborníkov , ktorí nachádzajú uplatnenie v praxi .
Podieľajú sa aktívne na vzniku malého a stredného podnikania.
Tomuto smerovaniu je prispôsobená aj profilácia školy, začínajú sa
uprednostňovať 4-ročné študijné odbory s maturitou,
neodmysliteľne
niektorí študenti
po trojročných učebných
odboroch si vzdelanie dopĺňajú maturitou v dvojročnom
nadstavbovom štúdiu. Škola svojim technickým vybavením na
teoretickom vyučovaní i na odbornom výcviku
chce spĺňať
požiadavku praxe a pripraviť (chlapcov a dievčatá) kvalitných
drevárskych odborníkov a odborníčky s vhodnými teoretickými a
praktickými zručnosťami. V súčasnosti možno na našej škole
pripravovať sa v nasledujúcich študijných a učebných odboroch.
STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTE DREVÁRSKE Turany
Študijné odbory
3341 4
operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
8504 4
umelecko-remeselné spracúvanie dreva
6405 400 pracovník marketingu * novinka
absolvent študijného odboru je schopný vykonávať obchodné
činnosti, ktoré súvisia s marketingom firmy.
Je možné získať ekvivalentné poznatky ako na ekonomickej škole ,

resp. strednej škole podnikania
4-ročné štúdium ukončené maturitou
Učebné odbory
3355 2
stolár
3370 2
čalúnnik
2439 2
lakovník
3663 2
tesár
3-ročné štúdium je ukončené výučným listom
3383 0 spracúvanie dreva 2-ročný odbor * novinka
Tento učebný odbor je pre tých, ktorí dosahovali na ZŠ slabšie
výsledky, opakovali ročník, alebo chcú ísť skôr zarábať.
Nadstavbové štúdium
3347 4 drevárska a nábytkárska výroba
01 drevárstvo a nábytkárstvo
02 čalúnnictvo
Prevádzka miestneho hospodársva a výrobných družstievvýroba a služby
2-ročné štúdium s maturitou
2-ročné kombinované štúdium
Mgr. Roháčeková Jarmila

PS. Takto vás vidíme my a Vám, ktorí nás nepoznáte sa
takto predstavujeme….
Odkaz pre deviatakov a ich rodičov....
Ak váhate s prihláškou na strednú školu, vyberte si z ponuky
SOUD Turany , navštívte nás osobne, sme blízko...

Turiansky futbal na jar 2006
Vážení športoví priatelia!
Futbalový výbor VTJ Tatran Turany sa Vám po skončení futbalovej jesene 2005 prihovára a chce Vás informovať, čo nového sa udialo vo
futbalovom dianí v našej obci, za obdobie od začiatku jesenných majstrovských zápasov až doteraz, keď onedlho začnú jarné zápasy
majstrovských zápasov. Futbalovú jeseň začalo "A" mužstvo v II. triede TFZ Martin po vypadnutí z vyššej súťaže. Úlohou mužstva bolo
opätovne sa prebojovať do I. triedy TFZ Martin aj vzhľadom na tú skutočnosť, že káder mužstva sa nezmenil. Začiatok súťažného ročníka
nasvedčoval, že mužstvo by nemalo mať žiadne problémy s návratom do I. triedy. V ďalšom období však nastali nečakané problémy.
Rozpadol sa celý útok ( Sušienka, Hnilica - dlhodobé zranenie, Cíger a Kmeť - odchod do zahraničia), pridružil sa brankársky problém a
nečakane nastal vysoký pokles trénovanosti, morálky a zodpovednosti mužstva za reprezentáciu obce. Všetky tieto skutočnosti mali vplyv
na to, že mužstvo skončilo na druhom mieste v tabuľke, síce s minimálnou stratou na prvého, ale hra nebola na úrovni jarnej výkonnosti.
Dorastenci začali súťaž dobrým výkonom, dobrou hrou sa presadzovali počas celej jarnej časti, skončili na 2. mieste so stratou 1 bodu na
vedúce družstvo. Úlohou dorastu bolo aj dopĺňať "A" mužstvo, čo sa realizovalo počas jesennej časti. Je predpoklad, že v doraste budú
vyrastať kvalitní hráči pre ďalšie obdobia. Žiacke družstvo začalo súťaž striedavo, tak ako aj v minulom ročníku a to aj vzhľadom na to, že
sme mali veľmi mladé mužstvo oproti súperom. Intenzívnejšie sa však začalo pracovať s prípravkou, začal sa pravidelný tréning, doplnila sa
výstroj a je predpoklad, aby žiacke družstvo bolo pravidelne doplňované. Výbor FO sa pravidelne schádzal 1x týždenne, kde sa vždy riešili
problémy pre nasledujúce obdobie. Za aktívnej pomoci a účasti OcÚ Turany sa darilo zaisťovať pre všetky družstvá FO nadštandardné
podmienky pre dané súťaže. V mesiaci február 2006 bola uskutočnená výročná členská schôdza FO, kde sa zhodnotila jeseň 2005 a výbor
FO informoval o svojich zámeroch na jar 2006. Najdôležitejšou zmenou v jarnej časti súťaží, bude tá skutočnosť, že FK TJ Turčianska
Štiavnička ponúkla poskytnúť Turanom účasť v IV. lige Stredoslovenského kraja, nakoľko finančne túto súťaž nie sú schopní udržať. Po
schválení obecného zastupiteľstva bola podpísaná zmluva so Štiavničkou o odstúpení IV. ligy pre TJ Tatran Turany. V jarnej časti by
mužstvo hralo v Turanoch ešte pod hlavičkou T. Štiavnička a v novom ročníku 2006/2007 by sa IV. liga hrala pod názvom TJ Tatran Turany.
Následne s týmto krokom bolo "A" mužstvo TJ Tatran Turany odhlásené z II. triedy TFZ Martin. Treba poznamenať, že štatutárni zástupcovia
TJ T. Štiavnička sú členovia výboru VTJ Tatran Turany. Ostatné družstvá, dorast a žiaci budú pokračovať vo svojich súťažiach bez zmeny
pod pôvodným názvom TJ Tatran Turany. Z ostatných aktivít výbor FO má v pláne nasledovné predsavzatia a len čas ukáže, či sa ich podarí
uskutočniť:
vytvorenie masážno-relaxačného centra ( sauna, bazén) s cieľom slúžiť aj širokej verejnosti na štadióne
rekonštrukcia šatní pre športové družstvá
pokúsiť sa zriadiť na základnej škole športovú triedu - futbalové zameranie
Ostáva nám len veriť, že uvedené ciele prispejú k nášmu predsavzatiu zlepšiť športové vyžitie obyvateľov obce Turany a dostať sa na
úroveň rokov, keď turiansky futbal čosi znamenal a zapísal sa do pamäti športových fanúšikov.
Výbor FO VTJ Tatran Turany

Plavecký výcvik Dobrý recitátor je druhý básnik
Naša škola pre svojich žiakov často organizuje športové podujatia. Hneď po
jarných prázdninách sme išli tretiaci a štvrtáci na plavecký výcvik. Od
pondelka do piatku náš autobus každé ráno plný detí smeroval do Dolného
Kubína na plaváreň. Tam nás už čakali inštruktori, aby nás rozdelili do
skupín a vysvetlili nám, čo budeme robiť. Môj pán inštruktor nás učil plávať
prsia, znak, kraul, psíčka a dokonca aj torpédo. Takmer nikto sa nebál,
rýchlo sme sa učili. Niektorí sa odvážili aj zaskákať si zo skokanského
mostíka do štvormetrovej hĺbky, alebo sa hrali rôzne hry. Ja som sa najradšej
hral s loptou, iní sa hrali na potápačov. Veľmi sa mi to páčilo. Voda bola
studená, bolo treba sa neustále hýbať. Ak bolo niekomu zima, mohol sa ísť
osušiť. Po skončení sme sa vždy osprchovali a ponáhľali sa do bufetu, kde
mali všeličo dobré pod zub. Ja som si najradšej kupoval horúcu čokoládu.
Cestou späť sme boli síce unavení, ale veľmi spokojní. V posledný deň sme
dostali sladkosti a vysvedčenie o absolvovaní výcviku. Bol to veľmi príjemný
týždeň. Škoda, že niektoré deti sa nemohli zúčastniť. Na takéto príjemné
zážitky sa isto nezabúda.
Michal Bobek a Martin Haľama, žiaci 4.A
Skákal som z mostíka. Hrali sme veľa hier a pod vodou sme hľadali
granáty a puky. Aj keď von bolo trochu chladno, nám to nevadilo a
mokré vysvedčenie nám zostane ako pekná spomienka na plavecký
výcvik. Naša inštruktorka sa volala Šípková Ruženka, bola veľmi
Eugen Majerík, III.B
dobrá.
Pán inštruktor ma naučil skákať z veže. Skočila som prvá a bol to pre mňa
nový zážitok. Mokré vysvedčenie v piatok ma veľmi potešilo.
Stanka Štefaničiaková, III.B
Najviac sa mi páčilo, ako som plával popod vodu spolu s inštruktorom.
Bolo to, akoby som sa viezol na chrbte delfína. Plávanie je výborný
Róbert Piader, III.B
šport.

Muži - IV. liga - skupina Sever - jar 2006
Kolo
dátum čas zápasu
družstvá
14.
26.3.
15,00 Žilina "B" - T. Štiavnička
15.
2.4.
15,30 T. Štiavnička - Martin
16.
9.4.
15,30 Valča - T. Štiavnička
17.
16.4.
16,00 T. Štiavnička - Belá
18.
23.4.
16,00 Oščadnica - T. Štiavnička
19.
30.4.
16,00 L. Lúčka - T. Štiavnička
20.
7.5.
16,30 T. Štiavnička - Tvrdošín
21.
14.5.
16,30 Krásno n/K - T. Štiavnička
22.
21.5.
17,00 T. Štiavnička - Námestovo
23.
28.5.
17,00 Trebostovo - T. Štiavnička
24.
4.6.
17,00 T. Štiavnička - Nižná
25.
11.6.
17,00 Stráňavy - T. Štiavnička
26.
18.6.
17,00 T. Štiavnička - Rudinská
Žiaci - I. trieda - jar 2006
14.
26.3.
10,00
15.
2.4.
10,00
16.
9.4.
10,00
17.
16.4.
10,00
18.
23.4.
10,00
19.
30.4.
10,00
20.
7.5.
10,00
21.
14.5.
10,00
22.
21.5.
10,00
23.
28.5.
9,00
24.
4.6.
25.
11.6.
10,00
26.
18.6.
10,00

Bystrička - Turany
Turany - Sklabiňa
Podhradie - Turany
Turany - Košťany
Krpeľany - Turany
Turany - Belá
Dražkovce - Turany
Turany - T. Kľačany
Trebostovo - Turany
Fomat "C"- Turany
voľno
Žabokreky - Turany
Turany - Lipovec

Dorast - I. trieda - jar 2006
16.
25.3.
15,00 Dražkovce - Turany
17.
1.4.
15,30 Turany - T. Kľačany
18.
8.4.
15,30 Belá - Turany
19.
15.4.
15,30 Turany - Lipovec
20.
22.4.
16,00 Krpeľany - Turany
21.
29.4.
16,00 Turany - Diviaky
22.
6.5.
16,30 Mošovce - Turany
30.
10.5. streda 16,30 Turany - Bystrička
23.
13.5.
16,30 Turany - Sklabiňa
24.
20.5.
17,00 Dubové - Turany
29.
24.5. streda 17,00 Necpaly - Turany
25.
27.5.
17,00 Kláštor - Turany
26.
3.6.
17,00 Turany - Žabokreky
27.
10.6.
17,00 Slov. Pravno - Turany
28.
17.6.
17,00 Turany - Trebostovo

V dňoch 21. - 22. 2. 2006 sa zišli "malí filológovia" - milovníci slova a to
umeleckého slova - v školskom kole detských recitátorov 2. - 9. ročníka.
Multimediálna učebňa základnej školy sa zaplnila druhými básnikmi a
spisovateľmi, ktorí prenášali city, nálady, vzrušenie, radosť, hnev alebo žiaľ
od jedného človeka k druhému. Sami naplnení týmito pocitmi oslovili svojich
spolužiakov-poslucháčov. V ich podaní sa básnické a prozaické texty
narodili druhýkrát, keď ich znova a v takej istej podobe ako autor prežívali
oni-recitátori a tretíkrát, keď ich s citom vnímali ostatní spolužiaci.
Víťazi školského kola postúpili do okresného kola detských recitátorov v
Martine.
Žiaci, ktorí budú reprezentovať základnú školu v okresnom kole: Zuzana
Kotuličová /II. A/, Zuzana Sobolová (II. B), Petra Kučeríková (V. A), Michaela
Vajzerová (VII. A), Matej Adamov ( VIII. A )
Mgr. Bernaťáková

MONITOR 9/16
7. 2. 2006 sa naši deviataci zúčastnili MONITORa 9/06, prostredníctvom
ktorého Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v súlade s Programovým
vyhlásením vlády Slovenskej republiky pokračuje v realizácii monitorovania
úrovne vedomostí žiakov zo slovenského jazyka a matematiky.
Výsledky testovania, ktoré žiaci dosiahnu, budú predstavovať jedno z kritérií
pre prijatie na štúdium na strednú školu. Keďže sa naša škola snažila
vytvoriť optimálne podmienky pre testovanie všetkých žiakov, dúfame, že
výsledky MONITORa 9/06 splnia očakávania ako zo strany žiakov tak aj zo
strany pedagógov.
PhDr. Porubská

Zápis prvákov
V dňoch 7. a 8. februára 2006 sa konal na ZŠ v Turanoch zápis detí do 1.
ročníka ZŠ.
Pani učiteľky zapísali celkom 46 detí. Z toho zatiaľ u 3 detí bol
potvrdený odklad povinnej školskej dochádzky.
Zápisu sa zúčastnili aj špeciálny pedagóg našej školy Mgr. Margita
Drozdová a zástupca Pedagogicko-psychologickej poradne z Martina
PhDr. Šišitková.
Deti preukázali svoje vedomosti a schopnosti v depistážnom teste
školskej zrelosti, v matematických predstavách, komunikácii a
motorických schopnostiach. Želáme našim budúcim prváčikom veľa
úspechov v pozícii žiakov ZŠ.
Mgr. Sabová

Mokrý týždeň
Jednou z aktivít podporujúcich zdravie detí na našej škole je aj plavecký
výcvik. A preto hneď po jarných prázdninách sa viac ako 50 žiakov 3.a 4.
ročníka zúčastnilo plaveckého výcviku na krytej plavárni v Dolnom Kubíne.
Pod odborným vedením skúsených plaveckých inštruktorov chlapci a
dievčatá už prvé dni urobili veľké pokroky a každým dňom sa z neplavcov
stávali plavci. Po piatich dňoch už ovládali základy znaku, kraula a veľký
úspech mali aj skoky do vody z mostíka. Posledný deň hravo zvládli aj vodné
súťaže o sladkosti a najväčším úspechom bolo, že každý plavec získal aj
"mokré vysvedčenie" s výborným výsledkom. K tomuto úspechu okrem
piatich inštruktorov z Dolného Kubína prispeli aj učitelia našej školy Mgr. J.
Uličná a Mgr. M. Raček.
Za úspešne zvládnutú dopravu žiakov
poďakovanie patrí hlavne M. Sobekovi. O tom, že deti mali plno pekných a
veselých zážitkov svedčia aj ich postrehy z plaveckého výcviku.
O.J.

Kriváň - ponúka nasledovné práce
Jadrové vŕtanie do:
železobetónu
betónu
muriva
Rôzne veľkosti dier:
od 62 mm - do 400 mm
do hĺbky max 2 m
Ďalej ponúkame bezprašné rezanie diamantom do hĺbky
max 6 cm
- rezanie drážok na elektroinštaláciu
Využitie:
- rezanie otvoru do panelu
Jadrové vŕtanie zabezpečuje firma:
Milena Krištofová - Kriváň
Prevádzka: Osloboditeľov 1000, 038 53 Turany
Kontakt: 043/4292248, fax: 043/4001022
Emil Krištof - 0905 846 681, Richard Ftáčik - 0915 898 096
Reštaurácia Kriváň, Osloboditeľov 1000, 038 53 Turany
rozšírila svoje služby o kopírovacie a rozmnožovacie služby
v stredisku Herne - Nonstop

Oprava televízorov u zákazníka doma
Volajte: Uni - El Martin, č.t. 0907 071 767

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
FATRAN TURANY

HORY OČAMI
TURISTU 2006
Bolo tu opäť. V minulosti malé, nevýrazné
podujatie organizované turistami z FATRANU
TURANY, teraz stále väčšie a väčšie s vysokou
kvalitou príspevkov, a čo je podstatné, stúpajúcim
záujmom verejnosti. Tento rok sme opustili
priestory MKS, síce útulné s domáckou
atmosférou, ale malé, čo sme pociťovali už minulý
rok. Priestory baru Green pub, ktoré sme zvolili pre
tento ročník so svojim vysokým stropom a profi plátnom sa pre naše podujatie ukázali ako tie
pravé.
Tento ročník sme začali Tatranskými snami
martinského "Barabáša" Petra Uhrína, s ktorým
sme sa dostali na neprístupné Tatranské vrcholy.
Po ňom nás Roman Minek zaviedol na najvyšší
vrchol Rakúska Grossglockner a s Ivanom
Snopkom sme objavili krásy pre našinca
exotického Iránu plného kontrastov s jeho horami
a kultúrou. Tu sme si dali krátku prestávku, po
ktorej sme sa s Michalom Vajdom dostali do krajiny
HAILANDERA na zelené pahorky Škótskej
Vysočiny so skalnými stenami Ben Neivisu. Do už
tradičných Dolomitov so svojimi krásnymi
zelenými údoliami, divoko rozoklanými skalnými
vežami a zaistenými cestami, ktoré nám umožňujú
dostať sa do sveta vertikály, nás zaviedol Ján
Žucha s Jozefom Havaldom.
S Marekom Loduhom sme vstúpili do sveta nad 4
tisíc, na ľadovcové vrcholy Walliských Álp Dómu a
Alphubelu. Na vrchol druhej najvyššej hory Álp
Dufourspitzu nás zaviedol Michal Kudja a Jozef
Matejčík uzatvoril tohtoročné podujatie výstupom
na WEISSMIES.
Také boli tie tohtoročné HORY OČAMI TURISTU.
Týmto chcem poďakovať všetkým, ktorí prispeli do
programu, pomohli pri organizovaní a zvlášť p.
Buricovi za zapožičanie priestorov a techniky, bez
ktorej sa takéto podujatie robiť nedá. Tak opäť o
rok priatelia.
Jozef Matejčík,predseda
KST Fatran Turany
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Príspevky sú
v pôvodnej podobe,
bez úprav.

