Vydáva redakčná
rada OcÚ Turany
ČÍSLO 2 - JÚL 2006

„Si krásny Turiec! Sladká domovina!
Raj, trochu chladný jako hrdá kňažná!
Jak hromozvod nad tebou
ihla strážna Kriváň trčí…“
Týmto úryvkom z básne S.H. Vajanského končí posledný
panel na trase "Náučného chodníka v Turanoch". Slávnostne
bol otvorený 26.5.2006 za prítomnosti prizvaných hostí,
žiakov a zamestnancov škôl i miestnych obyvateľov.
Otvorenie spestrili žiaci MŠ, ZŠ a SOUd z Turian kultúrnym
programom. Náučný chodník zrealizovali študenti SOUd v
Turanoch za pomoci pedagógov a odborníkov, vďaka
programu Konta Orange "Dajte škole zelenú". Touto cestou
chcem poďakovať vedeniu školy - riaditeľovi SOUd Mgr.
Klučiarovskému, ako i jeho zástupcom na všetkých úsekoch
za ústretovosť, pochopenie a vytvorenie podmienok pri
realizovaní projektov a aktivít akou bola táto. Ďakujem za
výpomoc a spoluprácu tunajším subjektom - Obecnému
úradu, Urbárskej spoločnosti a riaditeľstvu ZŠ v Turanoch,
svojim kolegom - najmä zástupcovi Ing. Calíkovi a majstrom
OV SOUd, pod vedením ktorých naši študenti vyrobili 6
informačných tabúľ so strieškou, lavičky, stôl, most, tabuľky s
označením. Sú to majstri: Morgoš, Koment, Blahušiak, Vaňo,
Čanádyová a najmä majster Kuka, ktorý s kolektívom
vynaložil veľkú snahu pri osadzovaní a inštalácii týchto
výrobkov, často v daždi, za nepriaznivého počasia a v
zablatenom teréne. Svoju obetavosť zavŕšil navarením
výborného gulášu. Vďaka patrí všetkým študentom, ktorí boli
s vychovávateľkou p. Vadelovou neraz v popoludňajších
hodinách upravovať terén po dlhej zime a veterných
smrštiach. Náučný chodník bude slúžiť mládeži k
environmentálnej výchove, ale aj všetkým miestnym
obyvateľom k vychádzkam, k bližšiemu spoznaniu svojho
okolia a prírody. Prvý panel začína pri SOUd, resp. pred OcÚ,
chodník vedie ďalej po značke zeleného štvorlístka trasou
Černík-Kánovo-Tibín. Okruh meria cca 4 km a oddychovo ho
prejdete za 1,5-2 hod. Chodník je "na svete" a patrí všetkým.
Ďakujem Ing. Jesenskému-zástupcovi TV SOUd za
zmysluplnú myšlienku zriadiť ho, ale hlavne za trasu, ktorej je
autorom , a ktorá je svojou krásou či históriou srdcovou
záležitosťou mnohých Turancov. Pozývame na chodník
všetkých milovníkov prírody a krajiny. Dožičte si oddychu,
obdivujte krásy prírody, ale pomôžte nám ju aj chrániť, lebo je
našim obrovským bohatstvom. Neviem to povedať krajšie,
ako to už v r. 1855 vyslovil indiánsky náčelník Sealht z kmeňa
Suvamiš:
"Každá časť tejto krajiny je môjmu ľudu svätá. Každá
trblietajúca sa ihlička borovice, každý piesočný presyp,
každý chumáč hmly v hlbokých lesoch, každá lúčinka, každý
bzučiaci hmyz je svätý v pamäti a skúsenostiach môjho
ľudu…”
Š. Šarkányová

XXVII. ROČNÍK

Pozvánka na
NÁUČNÝ CHODNÍK

Informácia o postupe prác na kanalizácii
a o budúcich rozvojových
programoch v obci na ďalšie roky
Už druhý rok prebieha v našej obci ekologická stavba odkanalizovanie splaškových vôd v obci Turany. Pre doplnenie
uvádzam, že smernica Európskej únie nariaďuje odkanalizovanie
obcí nad 2000 obyvateľov do roku 2010. Je dobre, že sa u nás práve
v tomto období táto stavba realizuje. V starej časti obce je
položená kanalizácia o viac ako 50% aj s prípojkami. V súčasnej
dobe sa pracuje na uliciach Riečna, Cintorínska a Mohylka.
Investor SEVAK a dodávateľ Vodohospodárske stavby sa v našej
obci stretávajú s ťažkými geologickými podmienkami. Pri
výkopoch majú vysoko hladinu spodnej vody, čo im sťažuje
postup prác. Z tohoto dôvodu došlo k úprave projektov a to tak, že
v obci pribudnú zdvíhacie čerpacie stanice, ktoré umožnia kopať v
menších hĺbkach. Južná časť obce sa čiastočne začala realizovať
ulicou Sadovou, taktiež pre zložitosť terénu dochádza k zmene
technológie odkanalizovania južnej časti. Investor a dodávateľ
vykoná špeciálnou technológiou monitoring a repas stavajúcej
kanalizácie bez rozrušenia miestnych komunikácii. Kopať sa bude
len tam, kde to bude nutné, alebo sa budú budovať čerpacie
stanice. Nová kanalizácia sa bude budovať na ulici Robotníckej a
časti ulice Generála Fraňu (oproti prevádzkarni). Dodávateľ
koncom júna začne asfaltovať ulice: Priehrada, M.R. Štefánika,
Fatranská, Moyzesova, Partizánska a Jesenského. Tu treba
pripomenúť, že vyspravovať sa budú pásy po výkopoch. Nový
asfaltový koberec sa môže dávať až po 2 rokoch, kedy dôjde k
zhutneniu rozkopanej zeminy. Touto cestou chcem požiadať
spoluobčanov o zhovievavosť pri výstavbe obecnej kanalizácie.
Dodávateľ častokrát svojou činnosťou znepríjemňuje život našim
spoluobčanom a to blatom, prášením alebo nedosypanými
jamami. Tu treba povedať, že obec priamo neriadi dodávateľa.
Odborní pracovníci úradu aj napriek tomuto sa snažia riešiť
problém, no nie vždy sú žiadosti obce dodávateľom vyslyšané.
Veríme však, že trpezlivosťou vás a nás túto akciu zvládneme.
Záverom vás chcem požiadať, že prípadné problémy na výstavbe
obecnej kanalizácie oznámte na stavebný úrad Ing. Šimúnovi,
alebo priamo na sekretariát starostu.

Obec tohoto roku začala s prípravou aktualizácie územného plánu
obce Turany s tým, že táto aktualizácia je rozšírená o extravilán
obce. Tento územný plán bude verejne prerokovaný a
pripomienkovaný našimi občanmi. Náklady na vypracovanie
územného plánu sú z 95% hradené z prostriedkov eurofondov.
Územný plán zachytáva naše ďalšie rozvojové programy pre
budúce obdobie. Tento územný plán hovorí o rozvoji turistickej
oblasti Trusalová na zimné a letné využitie a napojení na
pripravované lyžiarske stredisko Chleb-Juh. Na Trusalovej je
možné v budúcnosti uvažovať s výstavbou lyžiarskeho vleku
Stráne-Trusalová. V súvislosti s rozvojom cestovného ruchu sa
počíta aj s vybudovaním cyklotrasy a cesty pre korčuliarov popri
derivačnom kanáli zo Sučian, Turian, Krpelian do Nolčova. Na
Dubovej je vymedzený priestor pre prieskum na navŕtanie
geotermálneho vrtu. V prípade úspechu netreba hovoriť o tom, aký
bude mať význam pre našu obec. Územný plán obce počíta s
výstavbou bytových domov východne od ulice G. Fraňu a rodinných
domov, východne od prevádzkarne obce, ďalej v Políku a v Ublác.
Priemysel v obci bude smerovaný do starých priestorov bývalej
Dreviny a Snahy. Uvažuje sa s vymedzením územia na hranici
katastra pri Sučanoch (pod psychiatrickou liečebňou) pre
novovzniknuté firmy. Pre budúci rozvoj v obci, ak chceme naplniť
územný plán obce, je potrebné doplniť i infraštruktúru. Ako prvé a
najdôležitejšie je začať s rekonštrukciou obecných ciest v obci.
Obec má vybudovaný vodovod, plynový rozvod a dobuduje
kanalizáciu. Túto náročnú úlohu v obci je možné rýchlo zvládnuť len
za pomoci eurofondov. Pre spojenie východu a západu obce
chceme vybudovať chodník po hrádzi Studenca z Brodzian k
evanjelickému kostolu a chodník z osady Ráztoka- sídlisko Juh. A
aby sa nezabudlo na šport, zmodernizovať štadión a položiť
tartanovú dráhu a v prípade záujmu vybudovať hokejové ihrisko.
Pre kultúrnu obec navrhujeme vybudovať všeúčelovú prístavbu
(zasadaciu halu) k obecnému úradu s využitím na rokovania a
kultúrne podujatia. Plány, ktoré boli načrtnuté do budúceho obdobia
nie sú ľahké, ale sú reálne a takto ich vidíme v súvislostiach rozvoja
obce.
Ing. Miroslav Blahušiak
Starosta obce

Čo hovorí matrika
Narodenie

Michal Kliner
Barbora Slezáková
Nikola Jančovičová
Diana Hlavatá
Patrik Kolok
Ema Berešíková
Vanessa Hudecová
Marko Baráni
Uzatvorenie manželstva
Milan Bonda – Jana Berová
Úmrtie
Želmíra Rantová
3.4.
Ján Rzepiel
10.4.
Alica Koláriková 20.4.
Ján Kubáň
10.5.
Jaroslav Jančovič 15.5.
Karol Machajda
23.5.
Emília Varinská
23.5.
Ivan Gavurník
1.6.
Mária Brnáková
16.6.
Pavol Slávik
17.6.
Ján Kurhajec
19.6.
Emília Pohánková 21.6.
Miloš Litvaj
24.6.
Jaroslav Gregor
25.6.
Želmíra Kapustová 25.6.

76 r.
92 r.
64 r.
75 r.
83 r.
76 r.
82 r.
66 r.
59 r.
70 r.
82 r.
86 r.
75 r.
75 r.
81 r.

OBECNÉHO

Z

ZASTUPITEĽSTVA

V prvom polroku 2006 sa uskutočnili 4 zasadnutia
obecného zastupiteľstva. Mimoriadne januárové
prerokovalo Dohodu medzi TJ Družstevník Turčianska
Štiavnička a FK VTJ Turany o odstúpení súťaže IV.
futbalovej ligy.
Druhé marcové prerokovalo správu hlavného kontrolóra
obce za rok 2005, informácie riaditeľky MKS o kultúrnej
činnosti, informácie riaditeliek MŠ o výchovnej činnosti
v roku 2005 a výsledky inventarizácie obecného majetku
za rok 2005.
Tretie mimoriadne začiatkom júna sa venovalo príprave
aktualizácie územného plánu obce za účasti
spracovateľa Ing. arch. Móra a schválilo projekt
rozdelenia Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti v
Žiline na šesť novozaložených, o. i. Vodárenskej
spoločnosti a.s. Martin.
Posledné zasadnutie z 15.6.2006 prerokovalo a schválilo
Záverečný účet prevádzkarne, obce a účtu obce v správe
Bytur s.r.o. za rok 2005. Schválilo úpravu rozpočtu obce,
plán práce OZ na II. polrok a VZN o poskytovaní
sociálnych služieb a úhradách za ne v pôsobnosti obce
Turany.
Mgr. Jozef Liskaj, zástupca starostu

Storočnica Petra Mendela Juniáles na druhýkrát sa vydaril
7. mája 2006 si naša kultúrna verejnosť pripomenula 100.
výročie narodenia reštaurátora, fotografa a výtvarníka Petra
Mendela. Tento pozoruhodný človek podstatnú časť svojho
života zasvätil záchrane slovenského kultúrneho dedičstva
ako jeden z prvých reštaurátorov a konzervátorov
Slovenského národného múzea v Martine. Stopy jeho
tvorivej práce nachádzame po celom Slovensku. Okrem prác
na oprave fresiek, či oltárov kostolov v Martine, Turanoch,
Sučanoch, Slovenskom Pravne, Zábreži, Sliačoch, či
Palúdzi sa podieľal aj na obnove interiérov Citadely
Oravského hradu, kaštieľa vo Sv. Antole, či Strážkach. Popri
tom si našiel čas aj na maľovanie a fotografovanie. Osobitnú
pozornosť si zaslúži jeho priateľstvo a umelecká spolupráca
s našim rodákom Milošom Alexandrom Bazovským. Ako
dlhoročný občan Turian pôsobil Peter Mendel v tunajšom
Združení evanjelickej mládeže a neskôr sa podieľal na
usmerňovaní tvorivého rastu začínajúcich výtvarníkov. Na
počesť tohoto vzácneho človeka sme v Miestnom múzeu
otvorili výstavu výtvarných diel, ukážok, reštaurátorských
prác, ako aj dokumentov, fotografií a spomienkových
predmetov približujúcich jeho život a dielo.
Ľ. Liskaj

Organizátori tradičného obecného podujatia Juniáles,
ktorými boli Základná organizácia ÚŽS a Základná
organizácia ZTŠ v obci podujatie zorganizovali až na
druhýkrát. Dôvodom bolo nepriaznivé počasie v prvý
júnový víkend. Pozvanie na druhú júnovú sobotu prijalo
takmer 450 detí s rodičmi, ktorí prišli na športovú
strelnicu na Tibíne aby spoločne oslávili svoj sviatok MDD. Nechýbalo nič, čo tradične sprevádza toto
podujatie, hudba, súťaže, koníky, s ukážkami výcviku
psov miestni kynológovia, turianski hasiči predviedli
zásah pri hasení požiaru, program detí. Možno chýbalo
len trošku slniečka, ktoré by ohrialo tých, čo pozvanie
prijali a na Juniáles prišli. Deti si však s radosťou
zasúťažili, skákali vo vreci, strieľali zo vzduchovky,
maľovali kriedami, hádzali na cieľ. Ani občasný dážď
neodradil tancuchtivých zabávať sa. Pre všetky deti boli
pripravené sladké odmeny, poďakovanie patrí mnohým
sponzorom, ktorí detské podujatie podporili.
IJ

Z pripravovaných podujatí
29. 8. 2006
17. 9. 2006

- Oslavy 62. výročia SNP
- Deň obce - oslavy úrody, chovateľstva a
remesiel

Pripravujeme: Deň obce - oslavy úrody, chovateľstva a
remesiel
17. september 2006 bude dňom všetkých obyvateľov Turian. Tretia
septembrová nedeľa je v povedomí miestnych obyvateľov nedeľou
dožinkovou, je Dňom obce. Dobré zvyky zostanú zachované, pre
všetkých bude pripravené popoludnie "dožinkovo-jarmočné”

Koncert absolventov

Záver školského roka bol pre žiakov Súkromnej základnej
umeleckej školy v Hliníku nad Hronom, ktorej detašované
pracoviskoje v MKS Turany spojený aj so záverečným
koncertom,na ktorý pozvali rodičov a verejnosť. Hudobný odbor sa
vždy stretáva so značným záujmom detí, odborne sú vedené p.
učiteľkou Ruttkayovou, ktorá učí hru na klavír, akordeón, gitaru,
syntetizátor a sólový spev. Čo všetko sa deti naučili, ako sa v hre
zdokonalili, predviedli vo štvrtok 22.6.2006 na svojom koncerte.
Hudba a spev zneli v popoludňajších hodinách priestormi MKS.
Trémy bolo málo, deti chceli svojim rodičom ukázať, čo všetko
dokážu. Pre všetkých bolo pripravené tiež príjemné posedenie na
záver.
I. J.

-

výstava chovateľstva
výstava pestovateľstva
vyhodnotenie súťaží
atrakcie pre deti a dospelých
kultúrne vystúpenia domácich účinkujúcich a hostí
súťaž vo varení gulášu
tanečná zábava

Na podujatí bude vyhodnotený III. ročník súťaže Môj dom - môj
domov, moja záhradka. Hodnotenie bude s malými zmenami v
kritériách hodnotenia prebiehať v mesiacoch júl a august 2006.
Veríme, že pripravované podujatie spríjemní na malý okamih život
našim spoluobčanom.
Pripravujeme v novom školskom roku 2006/2007
Ponuka kurzov angličtiny
Študijný odbor, nezisková organizácie BASG v Sučanoch ponúka
pre žiakov ZŠ a dospelých záujemcov kurzy anglického jazyka.
Vyučovať sa bude v MKS Turany, prihlášky sú k zápisu priamo v
MKS.
Informácie MKS 4292 648
Vyučovanie v hudobnej škole
Súkromná ZUŠ Hudobná škola YAMAHA, Predmestská 17, Žilina
otvorí v novom školskom roku svoje pracovisko aj v MKS. Vyučovať
bude deti hru na klavír, keyboard, gitaru, syntetizátor, spev.
Novinkou vyučovania je spoločné učenie žiakov. Okrem uceleného
základného hudobného vzdelania sa deti v otvorenom skupinovom
vyučovaní naučia sociálnym vzťahom, získajú sebadôveru a
návyky, ktoré využijú pri učení po celý život.
Informácie a prihlášky v MKS do 8.9.2006, č.t. 4292 648

Zlatá éra zimných športov
Lyžiarsky šport má v našej obci tradične silné zázemie. Zvláštnu
pozornosť si zasluhujú päťdesiate roky, kedy sa vďaka agilným
organizátorom na čele s nestorom turianskeho lyžovania Jánom
Rzepielom presadzovali mladí športovci z našej obce v silnej
konkurencii lyžiarov na súťažiach v klasických i
alpských
disciplínach usporiadaných v rámci martinského okresu a kraja. Z
dostupných zdrojov sa dozvedáme, že na bežeckých tratiach si v tej
dobe mimoriadne úspešne počínali naši pretekári Blažej Chovanec,
Dušan Hyben, Michal Bardy a Milan Ferianček. V alpských
disciplínach k vtedajšej špičke v rámci kraja patrili Stanislav Hanes
a Ján Rzepiel. Osobitné miesto v histórii turianskeho lyžovania patrí
skoku na lyžiach. Zanietenosť turianskych športovcov a
funkcionárov viedla k tomu, že už pred Vianocami v roku 1950 sa
začali prípravné práce na výstavbe nového skokanského mostíka v
Panošíne za Váhom, ktorý bol jediným mostíkom umožňujúcim
organizovať regulárne súťaže na území Turca a v širokom okolí. Tak
ako pri mnohých aktivitách, aj pri tejto sa stretávame s Jánom
Rzepielom ako propagátorom skokanského športu a hlavným
organizátorom výstavby mostíka. Vďaka nemu a ochote desiatok
bezmenných nadšencov z turianskej Dreviny a tunajšieho
odborného učilišťa sa mohli na mostíku uskutočniť dňa 6. februára
1952 prvé oficiálne preteky. Prvé dve miesta obsadili skúsení
skokani z Ružomberka Sliacky a Nemček. Prvý z nich sa stal
rekordérom mostíka, keď mu namerali skok dlhý 32 metrov. Ani naši
domáci skokani sa nedali zahanbiť, keď tretí v poradí skončil Ján
Rzepiel a na štvrtom mieste sa umiestnil Michal Chovanček. Mladý,
nádejný a všestranne nadaný skokan Milan Ferianček vytvoril mimo
súťaže skokom dlhým 28 metrov rekord Turian. Prevádzkovanie a
udržiavanie mostíka bolo stále náročnejšie a po niekoľkých rokoch
začal mostík chátrať. Čo nestihol zub času, to dokonala dvojnohá
"škodná" a tak niekdajšia turianska pýcha sa pomaly ale isto stávala
minulosťou. Históriu lyžovania v našej obci chceme bližšie priblížiť
našej verejnosti prostredníctvom výstavy, ktorú pripravujeme na
záver tohoto roku v našom Miestnom múzeu. Dovoľujeme si preto
poprosiť všetkých tých, ktorí môžu rôznymi spomienkovými
predmetmi ( staré súčasti výstroja, ocenenia, fotografie,
písomnosti) prispieť pri organizovaní tejto výstavy, aby tak urobili
prostredníctvom obecného úradu, alebo ich doniesli priamo do
nášho múzea.
Ľ. Liskaj
Skokani pod mostíkom, prvý zľava Ján Rzepiel
Panošín 1955

Voľby 2006
V sobotu 17.6.2006 sa aj naši obyvatelia - voliči zapojili svojim
hlasovaním do predčasných parlamentných volieb do NR SR. Voliči
boli rozdelení do 4 volebných okrskov, výsledky v obci boli
nasledovné:
Volieb sa celkovo zúčastnilo 2117 voličov, čo predstavuje 58,2%nú účasť.
Úspešnosť politických strán a hnutí bola nasledovná:
SMER - sociálna demokracia
41 %
869 hlasov
SNS
16,5%
350 hlasov
ĽS - HZDS
9,9%
209 hlasov
KDH
8,6%
183 hlasov
SDKÚ - DS
8,5%
181 hlasov
KSS
6,7%
143 hlasov
SMK
0,2%
4 hlasy
Ostatné strany
178 hlasov

V sobotu 8. apríla už tradične otvárali Turčiansku bežeckú sezónu
rekreační bežci v Turanoch.
V peknom, slnečnom, jarnom dopoludní na škvárovej dráhe
štadióna ŠK Tatran súťažili na tratiach od 100 do 1.000 metrov deti
od predškolského veku po deviatakov. Aktívne sa ich zapojilo 65.
Turianski víťazi sú: Michal Šidlo, Stanislava Líšková, Matej Janota,
Lucia Rúriková a Lukáš Sitár.

BEH OSLOBODENIA
Popoludňajšiu hlavnú kategóriu predznamenal beh na 2.500 m pre
juniorov a Beh zdravia Turancov - možnosť štartu využili len štyria, z
Turancov Tomáš Garaj, Juraj Čanády a Alena Vajdová.
V behu na 10 km na XXXIV. roč. Behu oslobodenia Turian a IX. roč.
Memoriálu Eda Vojta sa už po tretí rok po sebe zúčastnilo 48
bežcov, tentoraz v siedmich kategóriách a aj so zahraničnou
účasťou.
Absolútnym víťazom sa stal poľský pretekár Jan Wydra z MOK
MSANA DOLNA časom 34:11,1. Najrýchlejším našim bol Anton
Staš, z domácich ešte štartovali a obec reprezentovali Jozef Pavlo,
Martin Feťko, Miroslav Janota, Ján Cimerman, Jozef Liskaj st. a
Anna Cígrová.
J. Liskaj, tajomník BS Tatran

ÚSPEŠNÍ ŠACHISTI
Naši šachisti úspešne reprezentovali obec v uplynulej sezóne
v IV. lige C 11. Aj napriek úzkemu desaťčlennému kádru, ktorý
spôsoboval problémy so zostavou na ôsmych šachovniciach
obsadilo družstvo ŠACHMAT TURANY po výbornom finiši
deviate miesto z dvanástich a vyhlo sa boju o záchranu.
Získalo 16 bodov ako ďalší traja pred ním len s lepším skóre.
Obec reprezentovali Jaroslav Líška, Miloslav Kapusta, Dušan
Kapusta - kapitán, Jaroslav Litvaj, Miroslav Bízik, Jozef Baľaľa,
Jozef Liskaj st., Stanislav Bartánus, Vladimír Bízik ml. a Roman
Hrušík.
Najlepšie výsledky v sezóne dosiahol Vladimír Bízik, keď z
ôsmych zápasov šesť vyhral a dvakrát remizoval.
Na záver sezóny usporiadal klub turnaj s posedením aj s dvomi
novými posilami, ktoré pomôžu bojovať o vyššie priečky i
prípadný postup.
J. Liskaj

Pekné turistické podujatie
Veľký Fatranský Kriváň zaznamenal 34. organizovaný výstup. 24.
júna 2006 v deň Jána sa na Autokempingu Trusalová zišli turisti z
bližšieho i vzdialenejšieho okolia , aby pokorili najvyšší vrchol Turca
- 1709m vysoký V.F. Kriváň. Počasie bolo turistike naklonené, po
daždivom piatkovom popoludní vyšlo v sobotu slnko, ktoré pozývalo
stráviť príjemnú sobotu v prostredí Malej Fatry. Organizátori
výstupu, ktorými boli Obec Turany, Klub slovenských turistov Turca
a LK Nádej Turany, pripravili podujatie, ktoré má dlhoročnú tradíciu
k spokojnosti všetkých priaznivcov turistiky. Na vrchole Kriváňa sa
do výstupovej kroniky zapísalo 571 účastníkov, ktorí okrem
výstupového odznaku a pamätného listu na 34. ročník získali
možnosť vyhrať v tombole, žrebovanej po zídení do Autokempingu
Trusalová. Hodnotné ceny pripravili organizátori vďaka mnohým
sponzorom, ktorí podujatie podporili. Najmladším účastníkom, ktorý
na chrbte v sedačke zistil, ako na Kriváni je, bol 11 mesačný
Martinko Maťko z Turian. Najstarším 76 ročný Miloš Plávka z
Liptovského Mikuláša a najvzdialenejším Valer Lalkovič z Prahy.
Dovidenia na 35. ročníku budúci rok.

s mojím ockom
Športové popoludnie
a starým otcom
V tomto roku sme sa rozhodli usporiadať pri príležitosti Dňa otcov
športové popoludnie pre všetkých ockov a starých otcov našich
detí. Pani učiteľky pripravili na školskom dvore viaceré stanoviská,
kde si zmerali svoje sily oteckovia, starí otcovia a ich ratolesti.
Súťažilo sa v skoku vo vreci, deti preliezli cez strachové vrece,
hádzali krúžky na bociana. V inej disciplíne zhadzovali krabice
loptičkami, oteckovia s deťmi na chrbte podbiehali popod prekážky
alebo sa preťahovali lanom. Tety kuchárky s personálom materskej
školy sa postarali o občerstvenie, ktoré v horúcom letnom dni
nemohlo chýbať. A kto vyhral? Všetky deti, lebo stráviť pekné
popoludnie so svojim ockom alebo starkým je pre deti najväčšia
AM
výhra.

Malí športovci
25. mája sa konal XI. ročník Majstrovstiev okresu v
altetickom trojboji detí predškolského veku. Zúčastnilo sa ho
90 detí z 15 MŠ v okrese. Podujatie sa konalo na štadióne ŠK
Tatran Turany. Otvorenie hier prebiehalo v slávnostnej
atmosfére za sprievodu zvučky podujatia. Dieťa, ktoré sa
hrdo nieslo na koníku držiac v ruke slávnostnú zástavu,
doprevádzalo žriebätko. Po jej vyvesení nasledoval sľub
športovcov a rozcvička. Súťažilo sa v troch disciplínach: v
behu, v skoku do diaľky z miesta a v hode tenisovou
loptičkou. Deti mali možnosť zmerať si svoje sily a schopnosti
v rýchlosti i obratnosti. Ocenené boli všetky deti. A čo na to
slniečko? Pozeralo z oblohy a bolo milo prekvapené, aké sú
tie deti šikovné.
Výsledky XI. ročníka
Dievčatá: 1. Vanessa Sihelová MŠ - Turany Krížna
2. Lenka Szokeová MŠ Družstevná Martin
3. Daniela Volnová MŠ - M.R.Štef. Vrútky
Chlapci:

1. Lukáš Gvozdiak
2. Oliver Sásik
3. Jozef Putovný

Poradie MŠ:

Plavecký výcvik sa vydaril

MŠ-Sv.Cyr.a Met. Vrútky
MŠ - Družstevná Martin
MŠ - Dolinského Vrútky

1. MŠ Sučany
2. MŠ Družstevná Martin
3. MŠ J. Lettricha Martin
Ľ.N.- MŠ Krížna

Veľkým prínosom pre zdatný telesný rast detí bol plavecký výcvik
na plavárni v Martine ZŠ Hurbanova. Svoje skúsenosti s vodou si tu
rozvíjala skupinka 10-tich detí. Plavecký výcvik pozostával z 10-tich
lekcií, z ktorých každý výcvikový deň mal stanovenú jednu hlavnú
úlohu. Na každý utorok a štvrtok, kedy výcvik prebiehal, sa deti vždy
veľmi tešili. S tetou Evkou plnili rôzne úlohy, ktoré prebiehali hravou
formou. Osvojili si plavecké návyky - správne dýchanie, splývanie,
pohyby nohami (kraulové), pohyby pažami, skok do vody (šípka) ….
Pri nácviku splývania a ponárania deti lovili pod vodou kvietky, z
čoho majú aj záznam na CD a DVD. Na záver dostali "Mokré
vysvedčenie" o absolvovaní plaveckého výcviku. Môžeme
skonštatovať, že plavecký výcvik splnil svoj cieľ. N.B - MŠ Krížna

Škôlkári v prírode
Naša MŠ patrí medzi Školy podporujúce zdravie a v rámci tohoto
projektu plní rôzne úlohy s tým spojené. Jednou z nich je aj branná
vychádzka do prírody, ktorú plníme sezónne 2 krát do roka.
Vybavení pekným počasím a dobrou náladou sme sa autobusom
vyviezli na Trusalovú. Spoznávali sme rozmanitosť živej prírody,
hlavné znaky lesa, pozorovali hmyz na rastlinách a rozprávali sa o
ich živote. Boli sme tiež pri potôčku a počúvali jeho žblnkot.
Rôznymi príbehmi zameranými na rozvíjanie citov detí a hrami na
lúke sme deti viedli k láske k prírode. Každá pesnička má svoj
koniec, aj naše deti sa so spevom vrátili do MŠ spokojné a šťastné,
tešiace sa na chutný obed, ktorý nám pripravili naše tety kuchárky.
A.M. - MŠ Krížna

Besiedka pre staré mamy
Nebýva zvykom, že vnúčatko pozve niekde starú mamu. V MŠ Krížna
sa to však stalo. Pozvanie bolo určené starej mame do "jeho" škôlky.
Prečo by nie, veď si to zaslúžia. Aj keď na jar je v záhradách a na poli
veľa roboty, staré mamy pozvanie neodmietli. V hojnom počte potešili
srdiečka svojich najmilších a túžobne očakávali program, ktorý p.
učiteľky pripravili s deťmi. Nezabudli sme ani na darček, ktorým bola
poctená každá babička, starká, stará mama. Radosť z programu a
darčekov, túžba po spoločnosti a vzájomnom rozhovore, boli
umocnené a zároveň spestrené lahodným občerstvením, o ktoré sa
pričinili aj samé babičky. Celkom na záver poďakovala učiteľkám jedna
z prítomných a ocenila ich prácu. Rozchádzali sa spokojné a šťastné,
so slovami vďaky na perách. Niekedy stačí tak málo, aby sa deň zdal
krajší a radostnejší.
M.M. - MŠ Krížna

Turčianske hry mládeže

oslávili svoje 46. narodeniny

V týždni od 22. do 26. mája sa uskutočnil už 46. ročník
Turčianskych hier mládeže (THM) - najväčší športový
sviatok detí od Hornej Štubne až po Krpeľany. A hoci svojou
veľkoleposťou neprekonal ten vlaňajší, jubilejný, ktorého sa
zúčastnili aj zahraničné športové výpravy štyroch
partnerských miest Martina, bol opäť vďaka mnohým jeho
organizátorom veľmi vydarený. Turčianske hry a účasť na
nich bola a je dodnes pre mnohých jej aktérov vecou srdca a
hrdosti. Viacerým školám Turca chýbajú lepšie podmienky
pre športovú prípravu svojich žiakov, no patrí ku cti najmä
všetkým učiteľom a trénerom, že dokážu i napriek tomu
svojich zverencov motivovať a pripraviť na súťaže
Turčianskych hier.
Do bohatých dejín THM sa už dávno zapisujú turianske
atletické nádeje. V posledných piatich rokoch však tamojší
nadšenci presvedčili celý Turiec, že sú aj rovnako výbornými
organizátormi. Potvrdili to aj v tomto ročníku.
Organizačnému tímu na čele s riaditeľkou atletických súťaží
Melániou Klučiarovskou patrí po roku znovu obdiv a uznanie
za bezchybnú organizáciu, na ktorú si už za päť rokov všetci
účastníci zvykli. Skvelá atmosféra, vynikajúco pripravená
atletická dráha a ostatné súťažné sektory, plné, navyše
hlasivkami nešetriace hľadisko, krásne počasie i množstvo
hodnotných výkonov - nič z toho atletickým súťažiam na
Turianskom štadióne v utorok 23. mája nechýbalo.
Skôr než štartéri Ján Gigac a Miroslav Klučiarovský povelmi
a štartovacou pištoľou začali vyprevádzať stovky bežcov v
ústrety cieľu, pretekári, diváci a hostia boli svedkami
slávnostných chvíľ otvorenia 46. ročníka THM. Tanečníčky
zo ZŠ Aurela Stodolu a ZŠ s MŠ Gorkého sa postarali o
kultúrny program, domáci atléti Petra Mojžišová a Tomáš
Roffár spolu s p. Máriou Sloukovou, zas o sľub pretekárov a
rozhodcov. Slávnostný akt otvorenia THM za účasti
primátora Vrútok Ľubomíra Bernáta a predsedu ZMOTu p.
Milana Rybára predniesol pri svojej premiére na tomto
podujatí primátor mesta Martin - Stanislav Bernát. Sviatočné
chvíle otvorenia THM umocnila aj prítomnosť atletickej
trojice súrodencov Balošákovcov a defilé zástupcov 24
zúčastnených škôl.

Bronislava Mateášová - atletická kráľovná THM
Po Eve Agricolovej (2005), titul turčianskeho atletického
kráľa opäť putoval do rúk dievčaťa - turianskej atletickej
nádeji Bronislavy Mateášovej. Zaslúžila sa oň ziskom až
troch zlatých medailí (výška, diaľka a štafeta 4 x 60m). Dve
zlaté medaily získala Karina Ujčeková (60m a štafeta).
Husársky kúsok sa podaril aj celému atletickému družstvu
Turian. Po víťazstvách Vrútočanov z Čachovského radu
(r.2002 a 2003), ZŠ na Východnej ulici v Martine (r.2004) a
atlétov z partnerského českého mesta Jičín v uplynulom
jubilejnom ročníku, najväčšiu medailovú žatvu zožali v tomto
roku práve domáci pretekári. Zverenci atletických
nadšencov a propagátorov manželov Klučiarovských získali
5 zlatých, 3 strieborné a 2 bronzové medaily.
Dobrá pripravenosť súťažiacich, priaznivé klimatické
podmienky, kvalitne pripravená atletická dráha a skokanské
sektory boli zárukou, že aj v tomto ročníku atletických súťaží
THM možno očakávať výkony, hodné zvláštnej pozornosti.
Rozhodcovský zbor určil nasledovnú päticu najlepších
dosiahnutých výsledkov. Absolútne najhodnotnejší výkon
34,90s dosiahla štafeta mladších žiačok ZŠ Turany v zložení

- Holecová, Tomášková, Mateášová, Ujčeková. Druhé
miesto v hodnotení patrí Mateášovej (Turany) za 145cm v
skoku do výšky mladších žiačok a tretie najlepšiemu
vytrvalcovi tohto ročníka THM vrútočanovi Matejovi
Fedákovi (ZŠ H. Zelinovej) za čas 2:53,03 na 1000m trati.
Štvrtá priečka patrí Karine Ujčekovej (Turany) za čas 8,67 v
behu na 60m mladších žiačok a päticu najhodnotnejších
výkonov uzatvára 443cm Mateášovej (Turany) v skoku do
diaľky mladších dievčat a výkon 9,26m vo vrhu guľou staršej
žiačky Kariny Morgošovej (Turany).
Stáva sa už pravidlom, že turianski organizátori každý rok
pripravia pre účastníkov súťaží nejaké prekvapenie, ktoré
skvalitní, či oživí turčiansku olympiádu. Pred dvoma rokmi
mala premiéru cieľová kamera a vetromer, vlani tartanová
rozbehová dráha, zrekonštruované doskočisko pre skok do
diaľky a špeciálne elektrooptické zariadenie pre meranie
výkonov v hode kriketovou loptičkou. V tomto ročníku
pribudla veľká otáčacia tabuľa zaznamenávajúca výkony
pretekárov v skokanskom a vrhačskom sektore a po dlhých
rokoch aj štartové čísla na dresoch pretekárov umožňujúce
lepšiu orientáciu rozhodcom, ale aj divákom. Nuž a kým po
dráhe behali stovky bežcov, okolo areálu konský záprah s
kočom a šťastnými deťmi, ktorých bolo na štadióne pod
Fatranským Kriváňom opäť neúrekom. Za nich za všetkých
patrí
obetavým organizátorom tohto jedinečného
predstavenia obdiv, uznanie a vďaka.
Medailisti atletických súťaží 46. ročníka THM - ZŠ Turany
MLADŠÍ ŽIACI
diaľka: 2. Branislav Ličko (Turany) 422.
MLADŠIE ŽIAČKY
60m: Karina Ujčeková (Turany) 8,67, diaľka: 1. Bronislava
Mateášová (Turany) 443, 2. Nikola Kľusková (Turany) 395,
výška: 1. Bronislava Mateášová (Turany) 145, 2. Nikola
Kľusková (Turany) 135, štafeta 4 x 60m: ZŠ Turany 34,90
(Mateášová, Tomášková, Ujčeková, Holecová).
STARŠIE ŽIAČKY
výška: 3. Petra Mojžišová a Alexandra Hybenová (Turany)
130, guľa: 1. Karina Morgošová (Turany) 9,26.
Mgr. Martin Ferenčík za org. výbor THM

Majstrovstvá okresu najmladšieho
žiactva v atletickom štvorboji
V rámci Turčianskych hier mládeže sa 24. mája 2006
uskutočnil na Turianskom štadióne aj 15. ročník
Majstrovstiev okresu najmladšieho žiactva v atletickom
štvorboji. Napriek nepriaznivému počasiu sa na tomto
podujatí zúčastnilo 158 žiakov z 22 základných škôl
okresu Martin, Turčianske Teplice a Ružomberok.
Svojimi výkonmi sa nenechali zahanbiť ani naši
najmladší žiaci. V kategórii chlapcov obsadil Jakub
Ujček 1. miesto a v kategórii dievčat zlatú medailu
získala Laura Lacková. Výborne si počínali aj družstvá
chlapcov a dievčat z našej školy. Družstvo chlapcov v
zložení J. Ujček, E. Majerík, T. Görög, R. Piader získalo
víťazný pohár a družstvo dievčat v zložení L. Lacková, S.
Líšková, D. Vaňová, L. Maťková získalo bronz.
Medailisti 15. ročníka MONŽVAŠ:
chlapci
1. Jakub Ujček
ZŠ Turany
2. Jakub Malko
ZŠ Sučany
3. Miroslav Jaborský
ZŠ Kláštor p.Z.
dievčatá
1. Laura Lacková
ZŠ Turany
2. Júlia Zacharidesová ZŠ H. Zelinovej
3. Petra Sekanová
ZŠ Mudroňova

Slniečko nás láka von…
Slnečné počasie nám prináša radosť, teplo a chuť do života. Láka nás z uzatvorených priestorov von. Preto sa v MŠ
Obchodná snažíme čo najviac činností realizovať v školskej záhrade. Jednou z nich je športové dopoludnie spojené s
diskotékou a opekaním klobások. Svoju zručnosť si deti vyskúšali pri príprave ohnísk a tie smelšie i pri opekaní. Veď
samostatne opečená klobáska chutila najlepšie. Takto posilnené preukázali svoju zdatnosť v kolektívnych športoch ako
futbal, volejbal a preťahovanie lanom. Na počudovanie práve v tejto disciplíne vyhrali dievčatá. Za svoje výkony boli všetci
odmenení medailami a posilnení koláčikmi od pani kuchárok. Športovú časť vystriedala spoločenská a to rytmické tance. Na
obed dobre padol guláš v tieni, po ktorom príjemne unavené deti zaspali. Tento krásny deň plný zážitkov sa nám vydaril i
vďaka spolupráci s rodičmi a starými rodičmi, radi sme medzi sebou privítali i pána starostu. Pri príležitosti ukončenia
školského roku prajeme predškolákom pekné prázdniny a šťastný a úspešný školský rok.
A. Buricová - MŠ Obchodna
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Len v Prvej stavebnej sporiteľni, a.s., môžete teraz
získať stavebný úver s garantovanou ročnou úrokovou
sadzbou iba 2,9% až do 1 000 000Sk bez ručiteľa, či
záložného objektu a dokonca nemusíte ani preukázať
výšku príjmu. Vďaka výhodným úverovým podmienkam
môžete jednoducho znásobiť vaše nasporené financie a
ľahšie splniť vaše predstavy o lepšom bývaní.
Výhody pre vás:
- stavebný úver s garantovanou ročnou úrokovou
sadzbou len 2,9%
- garantované úroky k vašim vkladom aj k štátnej
prémii vo výške 2% ročne v závislosti od zvolenej
tarify sporenia
- ročná štátna prémia vo výške 10% vašich vkladov,
maximálne 2 000Sk pre každého člena rodinydospelého i dieťa
- voliteľný medziúver na rýchlejšie financovanie
- postupné financovanie výstavby vášho domu
- bezplatné energetické poradenstvo
Príďte sa čo najskôr poradiť!
MKS Turany, štvrtok od 15,00 do 17,00 hod.

Triangel už 10 rokov v Turanoch
Už 10 rokov pre vás firma Tatra-Credit, predáva produkt
Triangel. Jedná sa o najúspešnejšiu firmu v oblasti
katalógového predaja na Slovensku. Za ten čas ste len v
Turanoch nakúpili:
- chladničky, práčky, televízory, veže v hodnote 8,5 milióna Sk
- uzavreli cez 700 zmlúv

Medzi naše výhody patria:
- objednať si môžete z tepla domova až z 30 000 druhov
výrobkov
- dodacia lehota 24 hodín na niektoré tovary
- dodacia lehota 3 dni na ostatné výrobky
- dodacia lehota na nábytok(zákazky) 6-8 týždňov
- bezplatný dovoz až k vám do bytu
- splátky si môžete určiť už od 300 Sk mesačne
Takže, ak máte záujem kontaktujte sa na čísle 0907 154
494, alebo na adrese: L. Kubičár, ul. ČA 1060/13.
Tešíme sa na ďalších spokojných zákazníkov.

ABSOLVENTI ZŠ V TURANOCH

Absolventi Materských škôl
Krížna a Obchodna v Turanoch
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