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Na mamy myslíme, mamičky ľúbime, kyticu pekného programu im z lásky delíme.

Milé mamičky, babičky, vážení prítomní!
V každodennom zhone pod tlakom povinností si mnohokrát ani
neuvedomujeme, ako sa striedajú dni pracovné i sviatočné. Zišli
sme sa tu dnes, aby sme si pripomenuli deň, na ktor ý by sme nikdy nemali zabúdať. Je to sviatok našich najdrahších by tostí – Deň
matiek. To sladké a prosté slovíčko mama znie tak dôverne a blízko.
Zaznie z ústočiek malého dieťatka ako prvé alebo jedno z prvých
slovíčok. Jeho zmysel je mu úplne jasný aj vtedy, ak význam iných
slov ešte nepozná. Veď jeho mama je prvá veľká istota, ktorú v živote má. Žilo s ňou v nežnom súzvuku ešte skôr, ako ju po prvý raz
zazrelo.
Neopísateľný je pocit šťastia pri narodení dieťaťa a jeho pobudnutie v maminom náručí. Táto náruč je bezpečím, ktoré dieťa už
ako dojča intuitívne hľadá a nesklame ho. Veľmi ťažko by sa dala
popísať vlastnosť ženy – matky, čo to znamená prijať a brániť nový život, priniesť ho na tento svet, prebdieť mnohé noci, sledovať
a starať sa o vývoj a rast svojho dieťaťa, brániť ho pred nástrahami, prežívať s ním jeho radosti, ale hlavne starosti. Aj vtedy, keď
z tejto malej ratolesti bude raz dospelý človek a bude mať svoje
deti, ostáva pre svoju mamu v jej srdci stále dieťaťom.
Nie je nič hrejivejšie ako „slnko“ vychádzajúce z milujúceho materinského srdca. Srdcia našich mám sú pre nás záhadou. Kde sa
v nich berie toľko citu, lásky, porozumenia, oddanosti, trpezlivosti,
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sily, obetavosti, starostlivosti a vznešenosti. Materinskú lásku
snáď ani opísať nemožno. Je dobrotivá, je trpezlivá, nemyslí na zlé,
trpí pre neprávosti, všetko znáša, vo všetko dúfa a všetko vydrží.
Nikdy nezahynie a nedá sa ničím nahradiť.
Na záver svojho príhovoru si dovolím vás všetkých prítomných
osloviť slovami básnika Milana Rúfusa:
Pane, ktorý si na nebi,
zachovaj všetkým deťom mamy.
Nech ako cesto na chlebík
im rastú v teple pod rukami.
Zachovaj nám oboch rodičov,
veď dve ruky od Teba máme.
Dve rúčky deťom stvoril Boh:
Pre ocka jednu,
druhú mame.
Milé mamičky!
Pomyselne dvíham pohár na vaše zdravie,
na vašu krásu, ale predovšetkým
na materinský cit.

JUNIÁLES
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OBJEKTY V MESTE A ICH VYUŽITIE
Nebytové priestory Mesta Turany
Od 1. 1. 2018 vzalo Mesto Turany späť do svojej správy nebytové priestory, ktoré dovtedy boli v správe firmy Bytur s. r .o., Budovateľská 1,
038 53 Turany. Jedná sa o priestory Ubytovne na ulici Budovateľskej
575/1 v Turanoch, objekt Zdravotného strediska na Obchodnej ulici
a objekt Domu služieb na ulici Komenského.
V súčasnosti sa v objekte Zdravotného strediska nachádza ordinácia
praktického lekára, predajňa s textilom a obuvou, predajňa mäsa,
služby maséra a pripravená je ambulancia pre gynekológa a detského lekára.
V objekte Domu služieb sa nachádza mestská knižnica, lekáreň, predajňa lacného textilu, holičstvo, predajňa rozličného tovaru, jadranská

zmrzlina. Je tu fotoateliér a skúšobňa kapely. Pripravuje sa prevádzka
kozmetiky a predajňa autosúčiastok.
Budovy Zdravotného strediska a Domu služieb sú značne zastarané
a schátrané. Je potrebná rekonštrukcia hlavne strechy, cez ktorú zateká v obidvoch objektoch. Potrebná je aj rekonštrukcia kúrenia.
V slobodárni sú ubytovaní ľudia, ktorí sa ocitli v zlej životnej, sociálnej a finančnej situácii. Sú ubytovaní v samostatných izbách, sociálne
zariadenia sú spoločné, umiestnené na chodbe. Budovu je potrebné
kompletne zrekonštruovať, vybudovať nové kúrenie, vymeniť okná,
natrieť strechu. V každom prípade si všetky opravy a rekonštrukcie vyžiadajú nemalé finančné prostriedky z rozpočtu mesta, čo bude otázka počas viacerých rokov.

Mgr. Adriana Bobeková

Cintorín Turany
Miesta posledného odpočinku sú v očiach verejnosti miestom, kde
chodíme len za smútkom. Stáva sa, že to, čo sme doteraz nevnímali,
nám odrazu vyskočí pred oči, sme citlivejší.
Po silných zimných a jarných vetroch, keď boli z hrobových miest kytice a kahance odfukované po celom areáli cintorína. V jarnom období
sa všetko upratuje, upravuje. Rozbité sklenené kahance sa povaľujú

okolo hrobov. Udržiavateľ/nájomca hrobového miesta by mal pozbierať sklenené črepy a iný odpad. Na našom cintoríne sa v minulom roku
zmenil spôsob likvidácie komunálneho odpadu. Štyri veľké kontajnery boli nahradené šiestimi 1100-litrovými kontajnermi. Vývoz je riadený podľa potreby, teraz v týždňovom turnuse. Bolo by veľmi dobré,
aby sme všetci dbali na poriadok na cintoríne a nerobili skládky odpadu na miestach, kde boli kontajnery v minulosti.
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LESNÝ MAJETOK MESTA TURANY
Lesný majetok, ktorý spravuje mesto Turany sa nachádza na hranici katastrálneho územia obce Sučany a mesta Turany v lokalite
zvanej Dolný Háj a rozprestiera na ploche 58,50 ha. Väčšinu výmery zaberajú smrekové hospodárske lesy s výmerou 53,5 ha, menšiu časť o výmere 4,92 ha ochranné lesy tvorené najmä úzkymi
brehovými porastami s hlavným zastúpením listnáčov (buk, agát,
javor, jelša a jaseň). Rovnorodé smrečiny, ktoré tvoria väčšinu lesného majetku mesta, dosahujú vek 70 až 115 rokov. Tieto dospelé
porasty sú v zmysle platného programu starostlivosti v štádiu obnovnej doby a rekonštrukcie. To znamená, že les, ktorý bol v minulosti založený ako drevoprodukčný holorub, sa postupnými krokmi
pestovateľa mení na zmiešaný les s pestrejším a prirodzeným drevinovým zložením, vyššou stabilitou proti škodlivým činiteľom
ako sú podkôrny hmyz, vietor a ťažký sneh. Súčasné smrečiny čelia neduhom typickým pre dnešnú dobu, a to najmä agresívnym
tlakom premnoženého podkôrneho hmyzu.

Ing. Jána Murárika , kde neboli zistené žiadne nadmerné straty
drevnej hmoty, ktorá bola vyťažená na sklady mesta Turany.
Za posledných 5 rokov mesto vysadilo viac ako 26 tisíc sadeníc lesných drevín, najmä buka, javora a jaseňa. Prirodzenou obnovou
smreka a náletu listnatých drevín sa podarilo zabezpečiť viac ako
polovicu vyťaženej plochy. Mladé sadenice sú chránené náterom
repelentov proti ohryzu zverou, na zalesnených plochách sa vyžína burina a odstraňuje nálet pionierskych drevín (rakyta, breza
a obzvlášť agresívna lieska). Vrásky hospodárom robí najmä veľký
tlak jelenej zveri, ktorá našla útočisko v mladých lesných porastoch
a tieto poškodzuje ohryzom a lúpaním kôry . Stádo jeleňov počítajúce niekoľko desiatok jedincov je síce krásne, ale v starostlivo
ošetrovanej mladine smreka a buka dokáže narobiť veľké škody.

Naším doterajším cieľom a aj cieľom do budúcna je vytvorenie
zdravých, druhovo pestrých a odolných lesných porastov, ktoré sú
schopné harmonicky plniť všetky požadované funkcie lesa, menovite pôdoochrannú a protieróznu, vodohospodársku, poľovnú
i drevoprodukčnú.

Pohánka Pavel
Vyťažené plochy starého smrekového lesa sú súbežne s ťažbou
nahrádzané mladým porastom s prirodzenej obnovy a zalesňovania. V roku 2016 bolo vyťažených 2017 m3 guľatiny smreka, v roku 2017 - 1970 m3 guľatiny smreka a v roku 2018 - 1458 m3 guľatiny smreka. Až 90 % všetkých vyťažených stromov sú kmene ,
ktoré sú napadnuté podkôrnym hmyzom a jedná sa teda o nevyhnutnú kalamitnú ťažbu. Dňa 2. 4.2019 bola vykonaná inventúra
drevnej hmoty v majetku mesta Turany na skladoch, za prítomnosti kontrolných orgánov mesta a odborného lesného hospodára
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STAVEBNÝ ÚRAD INFORMUJE
Nová príjazdová komunikácia
V zmysle rozhodnutia zastupiteľstva mesta, stavebný úrad zahájil práce na zabezpečovaní podkladov potrebných pre vypracovanie projektovej dokumentácie k žiadosti o vydanie územného
rozhodnutia stavby „Nová prístupová cesta do priemyselnej zóny
Turany“.
Cieľom stavby je odľahčenie dopravného zaťaženia ulíc vedúcich
cez centrum mesta, a to hlavne ulicu Osloboditeľov, Komenského
a Železničnú.

Ďalšia časť plánovanej cesty je vedená v súbehu s potokom Studenec, po jeho pravej strane v smere toku. V km 0,806 komunikácia križuje potok Studenec a preto v tomto mieste je navrhnuté
premostenie potoka s rozpätím cca 25m. Od mosta je trasa vedená smerom k železničnej trati, odkiaľ pokračuje súbežne s traťou.
Príjazdová cesta je ukončená na ulici Železničná, pred križovaním
so železničnou traťou, odkiaľ už pokračuje existujúca prístupová
cesta cez železničné priecestie do priemyselnej zóny. Celková dĺžka príjazdovej cesty je 1,366 km.
Nakoľko trasa prístupovej komunikácie je navrhnutá na pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta, bude tiež potrebné zabezpečiť majetkoprávne vysporiadanie záberu pozemkov pod navrhovanou komunikáciou s vlastníkmi dotknutých parciel.
Záverom uvádzame, že trasa navrhovanej komunikácie je zakreslená aj v novom územnom pláne, ktorý je v súčasnosti v procese
schvaľovania.

Trasa komunikácie je navrhnutá podľa štúdie, ktorej vypracovanie
zabezpečila spol. CHYŽ-BET SK, s.r.o. Turany. Prístupová komunikácia umožní príjazd automobilov do priemyselnej zóny nachádzajúcej sa v južnej časti mesta - areál bývalej Dreviny, cez územie,
ktoré v súčasnosti nie je zastavané.

Trasa príjazdovej cesty začína v napojení na štátnu cestu III/2138,
ktorá vedie do mesta Turany od križovatky so štátnou cestou 1/18.

Ing. Jozef Piecka

JEDNORAZOVÁ SOCIÁLNA VÝPOMOC
Jednorazová sociálna výpomoc sa poskytuje v čase náhlej núdze z rozpočtu mesta obyvateľom, ktorí majú trvalý pobyt v meste, a to z vyčlenených finančných prostriedkov v príslušnom kalendárnom roku na
uvedený účel. Sociálna výpomoc je dobrovoľný príspevok mesta obyvateľom, na ktorú nie je právny nárok.

sociálnej výpomoci podanej formou žiadosti, rozhoduje na základe
individuálneho posúdenia odkázanosti obyvateľa a spoločne posudzovaných osôb sociálna komisia.

Sociálna výpomoc sa poskytuje obyvateľom mesta, ktorí sú odkázaní
na poskytnutie sociálnej pomoci, na preklenutie ich nepriaznivej životnej situácie.

Za náhlu núdzu pre účely poskytovania sociálnej
výpomoci sa považuje núdza spôsobená:
podstatným poklesom príjmu, ktorý je spôsobený zdravotným stavom (invalidita…) obyvateľa alebo s ním spoločne posudzovaných
osôb
nečakanou životnou udalosťou v rodine
náhlym nezavineným finančným zaťažením spôsobeným vyúčtovaním výdavkov spojených so zvýšením nákladov na bývanie
inými mimoriadnymi udalosťami, na základe ktorých sa obyvateľ
a s ním spoločne posudzované osoby v náhlej núdzi ocitli
O sociálnu výpomoc môže požiadať obyvateľ jedenkrát počas kalendárneho roka na predpísanom tlačive –„Žiadosť o poskytnutie sociálnej
výpomoci“, ktorú si vyzdvihne na mestskom úrade č. d. 13. K žiadosti
obyvateľ predkladá všetky príjmy a všetky výdavky, ktoré má v rodine.
Sociálna výpomoc má charakter nenávratnej pomoci. O poskytnutí

Ak si myslíte, že jednorazová finančná výpomoc by mohla byť riešením Vašej situácie, zastavte sa u nás na úrade – v rámci sociálneho
poradenstva, ktoré poskytujeme, Vám veľmi radi pomôžeme pri vypisovaní žiadosti a príprave príloh a tiež pri hľadaní ďalších možností
riešenia Vašej situácie.

Mgr. Alena Pirháčová
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JAR V MATERSKEJ ŠKOLE

MATERSKÁ ŠKOLA KRÍŽNA

Jarné tvorenie
Pod vedením pani učiteľky Stelky Lukáčovej sa tvorivé dielne niesli v znamení jarného prebudenia. Mamičky a deti čakali pestro
pripravené stoly s rôznym materiálom, z ktorého si mohli vybrať.
Vytvárali sviatočné veľkonočné venčeky a iné ozdoby. Činnosť
všetkých zaujala, atmosféra bola príjemná, tvorivá. Deti pomáhali mamičkám, ockom aj bratom a naopak. V závere prezentovali
svoje umelecké diela, z ktorých sa všetci tešili.

Výtvarný krúžok
V materskej škole sme otvorili výtvarný krúžok, ktorý vedie naša
pani učiteľka Stelka. Navštevujú ho prihlásené deti zo všetkých
tried – menšie aj väčšie. Na krúžku sa nikdy nenudia. Majú vždy
pripravený výtvarný materiál a rôzne témy. Výsledkom sú krásne
dielka, ktoré svedčia o tvorivosti a trpezlivosti malých výtvarníkov.
Deti sú vedené k sústredenosti, precíznosti, rozvíjajú si umelecké
cítenie. Tieto schopnosti určite ocenia v základnej škole.

Beseda s recitátorkou
Marec je mesiac knihy. V tomto období sme do materskej školy
pozvali recitátorku v umeleckom prednese Ivetku Jesenskú, ktorá
sa zúčastnila mnohých celoslovenských literárnych súťaží a veľakrát vyhrala. Teta Ivetka pozvanie prijala. Predniesla deťom úryvky z detskej poézie „Modlitbičky“ od Milana Rúfusa a ešte mnohé
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Pri príležitosti 140. výročia založenia detského časopisu VČIELKA,
ktorý si iste mnohí pamätáte, sa deti zapojili do súťaže o uverejnenie najkrajších prác na tému „Včielka“. Kreslili a maľovali včeličky rôznymi technikami. S pani učiteľkou vytvorili z odpadového
materiálu včielku Maju a Vilka. Práce boli zverejnené v menovanom časopise.

iné. Jej umelecký prednes a ľubozvučný hlas vyčarili na detských
tvárach úsmev. Bodkovaná blúzka, ktorá ju krášlila, zas pripomenula príbeh o Danke a Janke od Márii Ďuríčkovej. Deti jej na oplátku
zarecitovali básničky od Ľudmily Podjavorinskej z knihy „Už ho
vezú!“. Počúvali sa príjemne. Celá atmosféra bola doplnená výtvarnými prácami detí s rozprávkovou tematikou. Radosť mala aj malá Radka, ktorá svoju starú mamu - našu tetu Ivetku, vystískala.

Besiedka pre mamičky a staré mamy
Deň mamičiek a starých mám sme v materskej škole oslávili tradičnou trojgeneračnou besiedkou. Deti sa na vystúpenie tešili,
niektoré mali aj menšiu trému. Z ich úst zaznelo veľa milých básničiek, piesní a scénok, ktoré patrili len ich maminkám a babičkám. Nejednej sa objavili slzy šťastia na líci, veď počuli úprimné
slová svojho dieťaťa a vnúčaťa. Nechýbali ani malé tanečné vystúpenia dievčat a športové zostavy chlapcov. Besiedka mala prínos
aj pre samotné deti. Prekonali trému, strach a prežili malý úspech
pred divákmi. Ich srdiečko bolo naplnené láskou, ktorú pocítili
všetci prítomní.

Krajší školský dvor pre deti
Materská škola a rodičia zorganizovali brigádu na školskom dvore. Pod vedením mamičky Martinky Rzepielovej boli vykonané
úpravy poškodeného trávnika. Miesta zarastené burinou, brigádnici vytrhali. Bolo jej neúrekom. Dosiali trávu a riadne ju povalcovali. Oteckovia prerýľovali pieskovisko a deti na ňom postavili
pekný hrad. Našu prácu zavŕšil silný dážď, ktorý bol dôležitý pre
zasiatu trávu. Školská záhrada dostala ďalší prírastok. Vďaka Rodičovskému združeniu „Ruka v ruke“ pri MŠ Turany, Krížna a zriaďovateľovi Mesta Turany, nám pribudol nový herný prvok s hojdačkami. Veríme, že deťom sa bude na nich dobre hojdať.

Separácia odpadu
a zber papiera
Milé deti, milé deti,
majte stále na pamäti,
že odpad sa triediť má,
zemi sa tým pomáha.
Už v materskej škole vedieme deti k separácii odpadu. V mnohých
aktivitách sa rozprávame o ochrane prírody, ako sa správať
ohľaduplnejšie voči nej. Každoročne s rodičmi zbierame odpadový
papier a odovzdávame ho do firmy BRANTNER v Martine. Práve
táto firma nám ponúkla exkurziu v ich priestoroch.

Návšteva Astronomickej
pozorovateľne M. R. Štefánika
v Martine
Návšteva bola zaujímavá a pútavá. Deti
získali prvotné informácie o vesmíre.
Zoznámili sa s teleskopom a vôbec im
nevadilo, že pre nepriaznivé počasie nemohli pozorovať oblohu. Vyskúšali si
vesmírne hračky, pozreli prezentáciu
o vesmírnych telesách a robili spoločne
pokusy. Z nafúknutých balónov vystreľovali „rakety“. Program bol rôznorodý
a deti zaujal.

Exkurzia v BRANTNERI
Autobusom sme sa doviezli do firmy BRANTNER Fatra s. r. o.
v Martine. Čakali nás tam tety, ktoré vo firme pracujú. Pripravili
nám zaujímavú prezentáciu. Boli sme prekvapení, aké rôzne činnosti firma zabezpečuje. Potom nasledovala exkurzia. Deti „vyfasovali“ reflexné vesty a vybrali sa na obhliadku priestorov, kde sa
separuje odpad. Cestou pozorovali rôznu techniku. Pani učiteľky
si prezreli aj miestnosť s linkou na ručnú separáciu odpadu. Je to
veru ťažká práca. Plastové fľaše sa po roztriedení lisujú do velikánskych kociek podľa farby a recyklujú sa. V závere sa deti dostali ku skládke odpadu, ktorá má už svoje roky a stále sa zväčšuje.
Aby tých smetí nebolo až po oblaky, videli ťažký valec, ktorý ich
valcoval. Exkurzia bola veľmi zaujímavá nielen pre deti, ale aj pre
dospelých. Boli sme milo prekvapení, aký poriadok vládol v celom
objekte.
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ATLETICKÝ TROJBOJ DETÍ
PREDŠKOLSKÉHO VEKU 2019
Už po 24-krát zorganizovala MŠ Turany, Krížna Majstrovstvá okresu
v atletickom trojboji detí predškolského veku. Keďže nám neprialo
počasie, toto jedinečné športové podujatie sa konalo v telocvični ZŠ
Turany. Zišli sa na ňom predškoláci z 13 materských škôl okresu Martin. Spolu súťažilo 78 pretekárov. Atletický trojboj slávnostne otvorila
riaditeľka materskej školy Mgr. Janka Sobeková. Krátkym programom
v podobe moderného tanca pozdravili predškolákov žiaci základnej
školy.
Deti o víťazstvo bojovali v troch disciplínach: hod tenisovou loptičkou, skok do diaľky z miesta a beh na 30 metrov. Veľký úspech u detí
zožal malý „HOPKO“, ktorý sledoval priebeh celého podujatia. V tomto ročníku bol prekonaný rekord v kategórii dievčat v disciplíne beh
na 30 metrov. Podarilo sa to T. Lakovej zo SŠ M. R. Štefánika, Vrútky.
Víťazi boli odmenení medailami, diplomami, pohármi a všetci súťažiaci účastníckymi diplomami a vecnými cenami.

VÝSLEDKY XXIV. ROČNÍKA MAJSTROVSTIEV
OKRESU V ATLETICKOM TROJBOJI DETÍ
PREDŠKOLSKÉHO VEKU
Dievčatá
1. Karolína Kevešová ............................................ MŠ Obchodná, Turany
2. Timea Laková ............................................... SŠ M. R. Štefánika, Vrútky
3. Rebeka Rovňáková .......................... ZŠ s MŠ A. Bernoláka, Martin

Chlapci
1. Adam Tuna ................................................ ZŠ s MŠ Hurbanova, Martin
2. Milan Halasz ....................................................... MŠ J. Lettricha, Martin
3. Richard Šurina ..................................................... MŠ A. Stodolu, Martin

Materské školy
1. MŠ Sv. Cyrila a Metoda, Vrútky
2. MŠ Krížna, Turany
3. ZŠ s MŠ Hurbanova, Martin

Libuša Nosálová, riaditeľka pretekov

NAŠI PREDŠKOLÁCI
Horný rad zľava:
Jurko K., Nelka B., Jakubko H., Martinka F., Maťko K., Zuzka J.,
Maťko Š., Adelka A., Marek V., Linduška B., Šimonko M.,
Valentínka M., Dávidko V.

Dolný rad zľava:
Natálka Ž., Tamarka L., Adelka Č., Sebík Š., Sofinka R.,
Simonka K.
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A ČO EŠTE MÁME NOVÉ?

MATERSKÁ ŠKOLA KRÍŽNA

Módna prehliadka

Naši predškoláci prispeli svojím pestrým
programom k uvítaniu detí do života.

Jarné sadenie fazuliek sa nám oplatilo. Keby sme boli v škôlke až do septembra,
určite by nás prekvapila bohatá úroda. Veľkáci zas sadili a polievali kvety.

V materskej škole sme sa starali o dieťatko. Skúsenosti detí z rodinného prostredia
sa ukázali pri praktických činnostiach.

Hosťovalo u nás divadielko zo Žiliny,
ktoré zahralo predstavenie
„Cesta okolo sveta“. Deti poznávali
kontinenty, zvieratká, ktoré na nich
žijú a cestovali s hercami po svete.

Naši predškoláci sa zúčastnili zápisu
do základnej školy, odkiaľ si priniesli
pozitívne zážitky. V škole sa im páčilo
a už teraz sa tešia na september.

Aj my sme fandili našim
hokejistom.

V materskej škole sme z dôvodu slabšej konzumácie ovocia a zeleniny zaviedli
„narodeniny s ovocím“. Keď deti oslavujú meniny a narodeniny, rodičia kupujú
namiesto sladkostí rôzne ovocie. Sme prekvapené, ako si postupne zvykajú a tešia sa
na „vitamínovú bombu“. Ich autentický výrok znie: „Mňam, sladučké ovocie“.

Mgr. Jana Sobeková
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MATERSKÁ ŠKOLA OBCHODNÁ

TVORIVÉ DIELNE V MŠ
Smiech a radosť detí sa niesol tvorivými dielňami v materskej škole.
Prispeli k tomu spoločné aktivity detí s rodičmi a súrodencami, prípadne starými rodičmi. Tráviť čas so svojimi najbližšími je v dnešnej
uponáhľanej dobe čoraz zložitejšie. Pohlcuje nás práca a stále dokonalejšia technika, ktorá by nám mala pomáhať, často plní opačnú
úlohu. Ľudia sa stávajú otrokmi mobilov, vytráca sa osobná komunikácia, obmedzujú sa stretnutia. Deti sa utiekajú k počítačovým hrám
a často majú ťažkosti pri začleňovaní do kolektívu a k spolupráci.
Tvorivé dielne realizujeme už niekoľko rokov. Rodičia majú možnosť
stretnúť sa, vzájomne sa spoznať, komunikovať medzi sebou a s personálom materskej školy. Stretnutia sú neformálne a veľmi príjemné,
deti sú šťastné zo spoločných aktivít.
Tento rok nám pri organizovaní akcií pomohol Nadačný fond Telekom
pri Nadácii Pontis poskytnutím grantu na realizáciu projektu Spájame
rodiny. Projekt je zameraný na tvorivé dielne a súvisiace aktivity pri
príležitosti veľkonočných sviatkov, Dňa matiek a Dňa otcov.

Zdobenie veľkonočných vajíčok

Rozlúčka so zimou

Pri vstupnej bráne do skanzenu
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Pletenie korbáčov

Vhodenie Moreny do Váhu

Veľkonočné prianie seniorom

V miestnom múzeu

Čarokrásne prostredie Turca

Veľká noc je tradične spätá s ozdobovaním vajíčok a pletením korbáčov. Využili sme polystyrénové vajíčka, pri zdobení ktorých sme využili
rôzne techniky. Deťom sa najviac páčilo ich maľovanie temperovými
farbami. Z prútia sme vyrobili veľkonočný venček a podarovali miestnym seniorom na výzdobu klubu dôchodcov. Tí zručnejší si uplietli za
asistencie košikára korbáč.

rozprávkou.

S projektom súviseli ďalšie aktivity, nadväzujúce na tradície. Zhotovili sme Morenu a pri rieke Váh sme sa rozlúčili so zimou jej hodením
do vody. Pozorovali sme prebúdzajúcu sa prírodu zo zimného spánku
a tešili sa na jar.

Upečené výrobky ochutnali a medovníky, ktoré upiekli mamičkám
a starým mamám, pripravili na zdobenie. Medovníky sme vyzdobili
vyšľahaným bielkom, ktorý nám pani medovnikárka prifarbila a pripravila do kornútikov. Zdobili deti, mamičky, staré mamy... a v prípade, že
mamičky sa nemohli tvorivých dielní zúčastniť, zastúpili ich oteckovia.

Navštívili sme miestne múzeum, v ktorom sme sa dozvedeli o spôsobe života kedysi a porovnali ho s dnešným. Deti zistili, do akých krojov
sa obliekali naši predkovia, ako žili a pracovali.
Ako však naozaj prebiehal život na dedine, o tom sa presvedčili v Múzeu slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch. V prekrásnom prostredí
prírody pozorovali ľudovú architektúru a oboznámili sa so spôsobom
života kedysi. Návšteva skanzenu bola obohatená o program pri príležitosti blížiaceho sa sviatku detí MDD vystúpeniami detských folklórnych súborov, divadielkami, tvorivými dielňami, hrami a putovaním

Deti sa oboznámili so starými remeslami a prácu pekára si vyskúšali aj v materskej škole. Aktívne sa zapojili do pečenia chleba a medovníkov. Spoznali postup ich prípravy, šikovné rúčky miesili, vaľkali,
vykrajovali a ukladali cesto na plech.

Deň matiek sme obohatili besiedkami, na ktorých deti potešili mamičky svojim vystúpením v podobe piesní, básní a tancov. Malým
darčekom poďakovali za ich lásku a starostlivosť.
Poslednou akciou, spadajúcou do projektu, budú tvorivé dielne
a športové hry pri príležitosti Dňa otcov, ktoré podnietia deti spolu
s otcami a starými otcami k pohybu. Okrem tvorivých aktivít budú
plniť úlohy na stanoviskách, kde si zmerajú šikovnosť, obratnosť a preveria vzájomnú spoluprácu.

Anna Buricová

Najmenší pekári

Upečený chutný chlebík

Pečenie medovníkov

Zdobenie medovníkov

Medovníky pripravené na zdobenie

Tvorivé dielne pri príležitosti Dňa matiek

Besiedka Motýlikov

Besiedka Lienok

Besiedka Včielok
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ZŠ TURANY
Výtvarníci znovu úspešní
Do celoslovenskej výtvarnej súťaže Vták roka 2018 – lastovička obyčajná sa zapojilo 15 základných škôl, ktoré poslali 135 žiackych prác.
Výsledková listina z Bratislavy nás veľmi potešila. Vyhodnocovacia komisia Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko poďakovala všetkým malým výtvarníkom za krásne práce. Táto ochranárska
nezisková mimovládna organizácia zastupuje Slovensko v medzinárodnej organizácii BirdLife International.
Z našej školy získala v 1. kategórii vynikajúce 2. miesto Eliška Žajdlíková, žiačka IV.A triedy. K dosiahnutému úspechu srdečne blahoželáme.
Zároveň Eliška získala pre našu školu balíček propagačných materiálov
o vtáctve a ochrane prírody.
Do výtvarnej súťaže pod názvom Vesmír očami detí sa už tradične naši
žiaci zapájajú. V tomto roku súťažilo v našom regióne 35 škôl a prihlásených bolo 392 výtvarných prác. Z nich do celoslovenského kola v 3.
kategórii bola nominovaná práca Tatiany Rusovej /VI. A/. Srdečne blahoželáme a držíme prsty v celoslovenskom finále XXXIV. ročníka výtvarnej súťaže Vesmír očami detí, ktoré sa uskutoční v Slovenskej ústrednej
hvezdárni v Hurbanove.

Vajanského Martin
V dňoch 11. – 13. 3. 2019 sa v našom okresnom meste Martin konalo
regionálne kolo v prednese poézie a prózy Vajanského Martin. V silnej
konkurencii naši žiaci obstáli a veľmi milo nás prekvapili.
V 2. kategórii (5. – 6. ročník) v prednese prózy obsadila Sárka Foťková
3. miesto. V 3. kategórii (7. – 9. ročník) v prednese poézie sa Mirka Kytasová umiestnila na 3. mieste. V prednese prózy nás reprezentovala
Lucka Pavlová, ktorá obsadila 2. miesto s postupom do krajského kola.

Pasovanie prvákov
Stať sa prvákom je veľká vec. Treba si zvyknúť na toľko nových ľudí, povinností, pravidiel… Ako po iné roky aj tento rok úlohou prvákov bolo
ukázať, čo sa za krátky čas strávený v školských laviciach naučili. Aby
na toto obdobie deťom zostali krásne spomienky, čakal na prvákov
slávnostný deň. Dňa 1. 3. 2019 sa na ZŠ uskutočnila veľká udalosť – pasovanie žiakov 1. ročníka do „cechu školského“. Prváci sa ocitli v krajine Šmolkov. Privítali ich Tatko Šmolko, Šmolinka a ostatní Šmolkovia.
Šmolkovia pripravili pre žiakov rôzne úlohy, ktoré museli splniť. Naši
najmladší sa však museli spoľahnúť len na svoje vlastné sily. Presvedčili nás však, že sa už vedia popasovať s písmenkami, vedia vyriešiť príklady, sú bystrí, odvážni a zruční. Po splnení všetkých úloh po jednom
pristúpili k Tatkovi Šmolkovi, kde boli pasovaní za žiakov našej školy.
Aby na tento deň naši prváčikovia nezabudli, dostali Pamätný list, magnetku a omaľovánku. Nakoniec si prváci zatancovali spoločne so Šmolkami. Deti domov odchádzali s hrdosťou a s peknými spomienkami na
vydarené podujatie. Za pomoc ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli
pri organizácii tohto milého podujatia, najmä však našim deviatakom
a pani učiteľkám Borimečevovej a Garajovej .
Naši milí prváci, želáme vám, aby sa vaše túžby splnili, aby ste sa
v škole cítili dobre, aby ste okrem vedomostí zažili i veľa radosti z objavovania, ale i spokojnosti z dobrej práce. Hoci zdolávanie prekážok
občas trochu bolí, vydržte, veď to za to stojí!
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Karneval
Ako každý rok, aj v tomto roku sa tradične posledný januárový deň
uskutočnil na 1. stupni našej školy detský karneval. Už od nástupu detí
po vianočných prázdninách sa čoraz častejšie v rozhovoroch skloňovalo slovo „KARNEVAL“. Všetci žiaci 1. – 4. ročníka si doma chystali prekvapenia v podobe karnevalových kostýmov. A tých prekvapení sme na
karnevale zažili nemálo. Každoročne zažívame s kolegyňami, so žiakmi,
ale aj rodičmi prehliadku čoraz originálnejších nápadov na detské kostýmy. Ale tento rok prekonal všetky očakávania. Dokonca 1 trieda si
so svojou triednou pani učiteľ kou pripravila kolektívnu masku. Všetky
kostýmy boli prekrásne a zaslúžia si veľkú pochvalu! Veď posúďte sami
v našej fotogalérii. Najzaujímavejšie z nich sa dočkali aj ocenenia v podobe sladkej odmeny. Už teraz sa tešíme na budúcoročné nápady.

Všetkovedko
Dňa 29. novembra 2018 sa uskutočnil už 10. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže Všetkovedko, v ktorej sú otázky zo všetkých oblastí,
s ktorými sa žiaci doteraz stretli – prírodoveda, vlastiveda, slovenský
jazyk a literatúra, matematika, anglický jazyk, hudobná, výtvarná,
dopravná aj informatická výchova. Do súťaže sa zapojilo 19 187 detí
– 6826 druhákov, 6568 tretiakov a 5793 štvrtákov. V našej škole o titul
Všetkovedko bojovalo 18 žiakov 2. –4. ročníka. V týchto dňoch sme sa
dozvedeli výsledky, na ktoré sme už netrpezlivo čakali.
Medzi 15% najúspešnejších riešiteľov vo svojej kategórii a titul Všetkovedko získal Filip Vengrín z 2. B triedy – obsadil 17. miesto z 6826
druhákov a svojím výsledkom predbehol 89,3 % súťažiacich. Filip zároveň získal titul Všetkovedko školy – žiak školy s najlepším výsledkom.

Škola v prírode 6. – 10. 5. 2019,
Hotel Biela Medvedica, Bystrá
Druhý májový týždeň sme my, žiaci štvrtého ročníka strávili v hoteli
Biela Medvedica v Bystrej. Boli sme tam totiž v škole v prírode.
Hneď po príchode nás privítali traja animátori Jimmy, Patra a Alien
a pomohli nám odniesť do izieb naše kufre. Dopoludnia sme si boli obzrieť s pani učiteľkami okolie a vybaľovali si kufre. Na poludnie nás už
čakali pani kuchárky s výborným obedom. Popoludní si nás už zobrali
na starosť animátori, ktorí mali pripravené super hry a večer diskotéku. Na druhý deň sme sa mohli dosýta vyšantiť v bazéne Hotela Bystrá,
ktorý bol od nás veľmi blízko. Veľmi sa nám páčilo, že každý deň po večeri sme čítali poštu, ktorú mohol každý z nás niekomu napísať. Bolo
to veľmi príjemné a zábavné. V stredu, po absolvovaní turistickej vychádzky na Tále, nás premohla únava. Po krátkom oddychu sa už však
každý z nás tešil na popoludňajšie aktivity s animátormi. Večerný kvíz
nás veľmi bavil. Súťažili s nami aj pani učiteľky. Štvrtý deň sme boli na
výlete v Bystrianskej jaskyni a v obci Bystrá. Podarilo sa nám uvidieť
dvoch živých netopierov, ktorí v jaskyni spali. Pred jaskyňou bol stánok
so suvenírmi, kde sme si kúpili niečo na pamiatku. Keďže bol upršaný
deň, zvyšok dopoludnia sme strávili v miestnej kolkárni, ktorá bola prekvapením od pani učiteliek. Väčšina z nás hrala kolky prvý raz. Popoludnie aj večer sme strávili opäť s animátormi, s ktorými sme mali rozlúčkovú diskotéku. Na pamiatku dostal každý z nás šiltovku, náramok
a sladkosti. Byť v škole v prírode bol super zážitok.
Ďakujeme pani učiteľkám, že tam s nami boli a pani riaditeľke, že nám
to zariadila. Na školu v prírode budeme ešte dlho spomínať.

Žiaci 4.A a 4.B triedy

Dopravná výchova
Radšej predvídať, ako ľutovať... Všetci chceme, aby sa naše
dieťa vrátilo zo školy zdravé a v poriadku.

Karneval

Dopravná výchova

Dnešná rušná doba vytvára pre malého človeka množstvo nástrah,
ktoré na každom kroku ohrozujú jeho život a zdravie. Doprava je
jedným z hlavných rizík, číhajúcich najmä na chodcov, s málo vybudovanými reflexami sebazáchovy, slabou orientáciou v pravidlách cestnej premávky a rozptýlenou pozornosťou. Stav cestných
komunikácií hlavne v obciach tiež zvyšuje nebezpečenstvo úrazu
pre najmladších účastníkov cestnej premávky – chýbajú chodníky,
prechody pre chodcov. Doterajší spôsob dopravnej výchovy ako
prídavku k iným predmetom svojím rozsahom nedostatočne fixuje potrebné vedomosti a návyky detí. Teoretické vyučovanie dopravnej výchovy je nutné precvičovať na dopravných ihriskách.
Deti sú totiž nielen najmenšími účastníkmi cestnej premávky, ale
i tými najzraniteľnejšími. Preto sme sa aj my s našimi žiakmi z prvého stupňa zúčastnili dopravnej výchovy na dopravnom ihrisku
v Turčianskych Tepliciach. Vyučovanie sa skladá z dvoch častí teoretickej a praktickej. Samozrejmou súčasťou dopravného ihriska
sú aj ochranné prilby / naši žiaci mali aj svoje vlastné prilby/, či
rôznemu veku primerané dopravné prostriedky – bicykle, kolobežky, šlapacie autíčka. Plnohodnotné vybavenie ihriska umocňuje
zážitok z imitácie reálnych dopravných situácií, pomáha deťom
pochopiť pravidlá cestnej premávky a naučí ich správať sa na cestách zodpovedne a bezpečne.

Vedomostné súťaže v prírodovedných predmetoch
Jarné mesiace patria okresným kolám vedomostných súťaží.
V prírodovedných predmetoch sa stali úspešnými riešiteľmi
žiaci:
Pasovanie prvákov 1.A

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA – do školského kola sa zapojilo 45
žiakov, úspešných bolo 29. Z nich 9 žiakov postúpilo do okresného kola. Tam boli úspešní štyria žiaci. V kategórii žiakov 5. ročníka
to bol Tobiáš Peter Ondrla, v kategórii žiakov 8. a 9. ročníka to boli
dievčatá Nikola Maťková, Katarína Sochuľáková, Klára Sochuľáková.

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA – okresného kola sa zúčastnilo
9 žiakov piateho až deviateho ročníka. Úspešná bola Lucia Pavlová
v kategórii žiakov 7. ročníka.

Pasovanie prvákov 1.B

PYTAGORIÁDA – do okresného kola bolo pozvaných 9 žiakov
3. až 8. ročníka. Úspešní boli dvaja žiaci, medzi piatakmi to bol
Tobiáš Peter Ondrla a medzi siedmakmi Ema Berešíková.
MATEMATICKÝ KLOKAN – každoročne sa zapájame do tejto
veľkej medzinárodnej matematickej súťaže. Žiaci 4. až 8 ročníka
si na hodinách matematiky urobili kvalifikačné kolo a tí najlepší
tridsiati písali 21. marca test spolu so 70 972 žiakmi na Slovensku a ďalšími na 4 kontinentoch sveta. Úspešnými sú tí, ktorí
predbehnú 80% žiakov vo svojej kategórii. Najúspešnejším z našej školy sa stal Michal Stano z VIII.B triedy (predbehol 97,1 % žiakov), ďalšími úspešnými sú Tobiáš Peter Ondrla V. A (predbehol
96,1 % žiakov) a Zoja Kubíková VII. B (predbehla 92,1 % žiakov).

Škola v prírode 6.-10. 5. 2019, Hotel Biela Medvedica, Bystrá
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ÚSPECHY NAŠICH ŠPORTOVCOV
ATLETIKA
Strieborná medaila z Majstrovstiev Slovenska
1. marca 2019 sa v bratislavskej hale Elán uskutočnili Majstrovstvá
Slovenskej republiky v kategórii starších žiakov. Naši chlapci Marek Pavelica a Marco Turčan sa svojimi výkonmi nominovali a opäť
nás úspešne reprezentovali. Marco Turčan pridal k svojej zbierke
medailí striebro a stal sa vicemajstrom Slovenska, Marek Pavelica
obsadil 12. miesto.Srdečne blahoželáme.

Majstrovstvá Slovenska mladších žiakov vo viacboji
23. februára 2019 sa v Bratislave po prvýkrát uskutočnili atletické
Majstrovstvá SR v päťboji.
Z našich pretekárok sa prebojovalo do najlepšej štyridsiatky až 6
dievčat (Zuzana Žiaková, Diana Hlavatá, Rebeka Haľamová, Bianca
Janotová, Natália Majtáňová, Emily Bíziková) - najviac zo všetkých
klubov na Slovensku.
Súčasťou päťboja boli nasledovné atletické disciplíny:
beh na 60 m, beh na 600 m, 60 m prekážky, vrh guľou a skok do
diaľky.

Strieborné a bronzové medaily získali :
Zuzana Žiaková ............................. skok do diaľky ............................ 3. miesto
Diana Hlavatá ................................. skok do výšky ............................. 2. miesto
Nikola Jančovičová ..................... vrh guľou ...................................... 2. miesto
Nepopulárne 4. miesto obsadila Zuzana Žiaková v behu na 60 m
a Rebeka Haľamová v skoku vysokom.
Družstvo ďalej tvorili: Zoja Kleinová, Bianca Janotová, Natália Majtáňová, Ema Berešíková a Estera Dlugošová ako technický vedúci.
Blahoželáme k úspechom a držíme prsty na Majstrovstvách Slovenska v Bratislave.

Halové Majstrovstvá kraja v atletike starších žiakov
V sobotu 19. januára 2019 sa v bratislavskej hale Elán konali Majstrovstvá kraja v atletike staršieho žiactva. Našu školu reprezentovala 4-členná výprava žiakov športových tried 7. a 8. ročníka.
Titul krajského šampióna si vybojoval vo vrhu guľou Marco Turčan výborným výkonom 13,40 m a 3,30 m náskokom pred strieborným Adrianom Čelkom z Považskej Bystrice. Diana Hlavatá
skončila v skoku vysokom štvrtá, Lucia Koloková v skoku do výšky
a Marek Pavelica vo vrhu guľou sa umiestnili na 8. mieste.

V celkovom hodnotení 30 atletických oddielov sa naše družstvo
dievčat umiestnilo na 1. mieste so ziskom 11 005 bodov.

Halové Majstrovstvá kraja v atletike mladších žiakov
13. januára 2019 nás reprezentovali žiaci športových tried VI. a VII.
ročníka na krajských majstrovstvách mladších žiakov v atletike
v hale športového gymnázia v Banskej Bystrici.

VYDARENÁ ATLETICKÁ SOBOTA V MARTINE
V sobotu 4. mája 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili 1. kola M-SsAZ družstiev najmladšieho žiactva v Martine. Mladí atléti A.C. Victoria Turany nastúpili na svoje premiérové
preteky plní entuziazmu a v 13-členej zostave sme vyrazili autobusom v ústrety novým
atletickým skúsenostiam. Darilo sa nám nad očakávania keď Richard Haľama dokázal
zvíťaziť v skoku do diaľky a získať aj druhé miesto v skoku do výšky. V skoku do diaľky sa
darilo aj ďalším dvom chlapcom z tímu - Samuelovi Doležalavi a Nicolasovi Orolínovi.
Dievčatá prekvapovali celé dopoludnie. Najskôr sa zvládli Veronika Brxová a Ivana Žiaková
veľmi dobre popasovať so skokom do výšky a vzápätí Sofia Kevešová (3.miesto), Tatiana
Lušňáková a Nela Ratkošová už získavali ďalšie cenné body v skoku do diaľky.
Najviac bodov sa nám podarilo vybojovať v disciplíne chôdza na 1000 m, kde dievčatá
Sabina Vajdová, Ivana Žiaková a Diana Luscoňová predviedli obrovskú bojovnosť a „dokráčali“ na prvých troch priečkach. Sklamaním nebola ani štafeta 4x60m. „A“ družstvo štartovalo v zložení Ratkošová, Lušňáková, Brxová, Kevešová a „B“ družstvo v zložení Calíková,
Fuljerová, Kiššová, Luscoňová. Obe štafety prispeli bodmi do celkového hodnotenia. O príjemné prekvapenie sa postarali aj dievčatá zo siedmej triedy, ktoré vo svojom voľnom
čase prišli povzbudiť a pokaučovať svojich mladších kamarátov. Vďaka všetkým členom
tímu sme na priebežnom 4.mieste.
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2. KOLO MAJSTROVSTIEV STREDOSLOVENSKEJ OBLASTI
NAJMLADŠÍCH ŽIAČOK A ŽIAKOV V ATLETIKE
V sobotu 18. mája sa na atletickej dráhe v Martine konalo už druhé kolo MSsAZ,
na ktorom sa zúčastnilo 13 dievčat a 5 chlapcov A.C. Victoria Turany. Aj tento krát sa
to medzi našimi žiakmi dobrými výkonmi len tak hemžilo. Hneď ráno si štvorica
dievčat (Brxová, Žiaková, Valjentová a Lušňáková) vylepšila svoje osobné maximum
v skoku do výšky a trojica chlapcov (Keveš, Haľama, Žemberi) zas v skoku do diaľky.
Kristián Keveš a Richard Haľama sa hneď po oslnivej „diaľke“ presunuli do výškarskeho sektora a výkonmi 120 cm a 115 cm obsadili prvé dve priečky. Do chlapčenského
bodového hodnotenia sa zapísala aj naša nová klubová posila Michal Žemberi. V hode kriketovou loptičkou sa mu podarilo hodiť 34,8 m. Siedme miesto prinieslo 4 body
do hodnotenia aj Samuelovi Doležalovi v behu na 150m. Úspešná bola aj chlapčenská štafeta 4x60m v zložení Haľama, Doležal, Slezák, Keveš. Darilo sa aj Sofii Kevešovej. V skoku do diaľky obsadila 2.miesto a vo svojom premiérovom behu na 1000 m,
v ktorom bežala aj s Nelou Ratkošovou tiež krásne 2. miesto. Nela zvládla svoju premiéru tiež výborne na 4. mieste. Veronika Brxová a Alexandra Kiššová zas predviedli
rýchle nohy v B-finálovom behu na 60 m. Sabina Vajdová, Diana Luscoňová, Ivana
Žiaková, Alexandra Kiššová, Nikola Holková a Tamara Calíková zabodovali aj na chôdzi
na 1000 m kde získali dokopy až 39 bodov. Dievčenská „A“ štafeta 4x60 m v zložení
Lušňáková, Brxová, Kevešová, Valjentová dobehla na celkovom druhom mieste. Bodovala tiež štafeta „B“ (Fuljerová, Luscoňová, Ratkošová, Žiaková) aj štafeta „C“ (Calíková,
Kúdelková, Holková, Kiššová).
Aj tento deň sme mali podporný tím zo 7.A. Všetci dnes predviedli fantastické výkony
a svojím tímovým duchom si opäť „zarobili“ na skvelé priebežné hodnotenie. Dievčatá
poskočili na tretie miesto a chlapci sú priebežne na postupovom štvrtom mieste. Posledné tretie kolo nás čaká 2.6. v Dubnici – tak nám držte palce !

TURČIANSKE HRY MLÁDEŽE

3. miesto

21. mája 2019 sa uskutočnil 59. ročník THM v atletike. Našu ZŠ
reprezentovalo 25 žiakov, ktorí získali 15 medailí z toho 7 zlatých,
4 strieborné a 4 bronzové.

chôdza 1000 m ...............
skok do diaľky ..................
skok do výšky ....................
hod loptičkou ...................

ml. žiačky .................................. Ema Berešíková
st. žiačky .............................. Estera Dlugošová
st. žiačky .......................... Michaela Ujčeková
st. žiaci ............................................ Marco Turčan

MEDAILISTI :
1. miesto
štafeta 4x60 m

E. Bíziková, D. Hlavatá,
Z. Žiaková, R. Haľamová
skok do výšky .................... ml. žiačky ..................................... Diana Hlavatá
beh na 60 m ....................... ml. žiačky ................................. Zuzana Žiaková
vrh guľou .............................. st. žiaci ............................................ Marco Turčan
................

ml. žiačky

.................

2. miesto
skok do výšky .....................
skok do diaľky ...................
beh na 150 m ....................
beh na 800 m ....................

ml. žiačky. .................................. Bianca Janotová
ml. žiačky. ............................. Rebeka Haľamová
ml. žiačky. ................................... Zuzana Žiaková
ml. žiaci ................................... Matúš Matejička
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NAŠE ÚSPECHY V KOLEKTÍVNYCH ŠPORTOCH
SKONČILA CELOROČNÁ LIGA REGIÓNU STRED VO FLORBALE
Dňa 28. 4. 2019 sa posledným zápasom skončila celoročná liga regiónu stred vo florbale mladších žiakov, v ktorej účinkovalo aj družstvo
Fbk Staton Turany zložené zo žiakov Základnej školy v Turanoch. Naše družstvo si v tejto vyrovnanej súťaži viedlo veľmi dobre, keď dokázalo viackrát vyhrať aj so súpermi zo silných florbalových klubov. Nakoniec skončilo so ziskom 30 bodov na siedmom mieste. Chlapcom
srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov aj do ďalšej sezóny. Družstvo reprezentovali: Lucas Janota, Jakub Bečák, Samuel Lamoš,
Marko Baráni, Matúš Matejička, Rastislav Urban, Martin Lamoš, Rodrigo Šinglár, Maroš Beránek, Martin Kručinský, Jakub Calík. Michal
Rožtek, Samuel Ratkoš, Sebastián Dubovec, Samuel Ranto, Patrik Kolok, Richard Kubala, tréner Mgr. Bohuslav Sumka

10. 5. 20019
Okresné kolo v malom futbale mladších žiakov
(kvalifikácia na Turčianske hry mládeže)
ZŠ Turany : Gymnázium J. Lettricha Martin 1:2
ZŠ Turany : ZŠ A. Bernoláka Martin 4:2
ZŠ Turany : ZŠ Sučany 4:1
ZŠ Turany : ZŠ ul. Mudroňova Martin 3:0
ZŠ Turany : ZŠ H. Zelinovej Vrútky 5:1
Družstvo našej školy si na tomto turnaji v konkurencii 12 škôl vybojovalo postup medzi 4 najlepšie tímy v Turci a kvalifikovalo sa na Turčianske hry mládeže.

23. 5. 2019
Turčianske hry mládeže v malom futbale
mladších žiakov
ZŠ Turany : ZŠ Hurbanova Martin 0:7
ZŠ Turany : ZŠ ul. Mudroňova Martin 5:6
ZŠ Turany : Gymnázium J. Lettricha Martin 6:3
Naše družstvo skončilo na 3. mieste (S. Lamoš, M. Baráni, S. Ratkoš,
S. Dubovec, M. Lamoš, M. Holub, M. Božík, R. Urban, M. Matejíčka,
S. Marko, vedúci družstva: Mgr. Bohuslav Sumka)

14. 5. 2019
Okresné kolo vo florbale mladších žiakov
(kvalifikácia na Turčianske hry mládeže)
ZŠ Turany : ZŠ Hurbanova Martin 3:2
ZŠ Turany : ZŠ Sučany 7:2
ZŠ Turany : ZŠ A. Bernoláka Martin 3:3
Družstvo našej školy si vybojovalo postup na Turčianske hry mládeže

24. 5. 2019
Turčianske hry mládeže vo florbale mladších
žiakov
ZŠ Turany : ZŠ Hurbanova Martin 3:1
ZŠ Turany : ZŠ A. Bernoláka Martin 4:2
ZŠ Turany : ZŠ A. Stodolu Martin 4:2
ZŠ Turany : ZŠ Sučany 3:2
ZŠ Turany : Gymnázium J. Lettricha Martin 4:1
Družstvo našej školy si zaslúžene vybojovalo 1. miesto (M. Lamoš,
S. Lamoš, M. Baráni, M. Beránek, J. Bečák, L. Janota, R. Urban, R. Šinglár,
P. Kolok, J. Calík, M. Rožtek, M. Matejíčka, M. Kručinský, Tréner: Mgr.
Bohuslav Sumka)

17. - 19. 5. 2019
Majstrovstvá Slovenska vo florbale mladších žiakov
(turnaj o pohár prezidenta SZFB)
Družstvo FbK Staton Turany zložené zo žiakov našej školy si dobrými
výsledkami v tejto sezóne vybojovalo účasť na tomto prestížnom
turnaji na ktorom sa zúčastnilo 24 najlepších forbalových klubov na
Slovensku.
FbK Staton Turany : FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 6:11
FbK Staton Turany : FBC Blue Berries Modra 6:13
FbK Staton Turany : 1. FBC Florbal Trenčín 7:6
FbK Staton Turany : ŠK Lido Prírodovedec Bratislava 9:4
Fbk Staton Turany : PdF UK Hurikán Bratislava 8:3
FbK Staton Turany : Florbalová akadémia Martin 6:8
FbK Staton Turany : FbK AS Trenčín 2:14
Naše družstvo skončilo na 15. mieste (M. Lamoš, S. Lamoš, M. Baráni,
M. Beránek, J. Bečák, L. Janota, R. Urban, R. Šinglár, J. Calík, M. Rožtek,
M. Matejíčka, M. Kručinský, Tréner: Mgr. Bohuslav Sumka)
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ZIMNÁ KALOKAGATIA
V dňoch 12. – 13. marca 2019 sa na Štrbskom Plese uskutočnila
Medzinárodná olympiáda detí a mládeže pod názvom ZIMNÁ

KALOKAGATIA.
Súrodenci Martin a Nikola Maťkovci – naše želiezka v ohni – sa svojimi výsledkami nominovali do súťaží v biatlone a v bežeckom lyžovaní.
V kategórii starších žiačok v biatlone Nikola v silnej konkurencii získala striebornú medailu a Martin v kategórii mladších žiakov obsadil
5. miesto.
Vo svojich kategóriách súťažili aj v biatlonových štafetách a získali
ďalšie strieborné medaily.

Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu.

ZIMNÁ SEZÓNA SKONČILA, LETNÁ JE V PLNOM PRÚDE...
Strelci ŠSK Turany ukončili zimnú vzduchovkovú sezónu vrcholnou súťažou Majstrovstvami SR, ktoré sa konali v Brezne v dňoch
29.-31. marca. Horúce želiezko v ohni sme mali v podobe Terezky
Albertovej, ktorá svojou poctivou prípravou v tréningoch počas
celej sezóny dokazovala, že tvrdá práca prináša úspechy, čo
nakoniec potvrdila aj v početnej kategórii kadetiek, kde na M SR
vystrieľala vynikajúce 3. miesto.

Na Majstrovstvá SR mládeže zo vzduchových zbraní v Košiciach,
ktoré sa konali 13.-14.apríla v Košiciach sa kvalifikovali aj naši
mladší strelci, Ema Holková, Marek Pavelica a Lucia Pavlová.
V početne zastúpených kategóriách dorastencov a dorasteniek
ukázali, že strieľať vedia a ak budú poctivo trénovať a naberať
skúsenosti v súťažiach, tak určite aj oni budú dosahovať veľmi
pekné umiestnenia.
V tejto dobe sa už naši strelci venujú letnej príprave a streľbe
z malokalibrovej pušky, kde už majú za sebou aj prvé súťaže,
v ktorých úspešne reprezentujú ŠSK Turany.

Súťažná sezóna začala aj pre strelcov klubu vojakov v zálohe,
ktorí tiež začali svoju kvalifikáciu na M SR, či už v streleckom
viacboji alebo trojboji. Za spomenutie stoja hlavne 5. a 6. kvalifikačné preteky, ktoré sa uskutočnili na domácej strelnici na Tibíne v termíne 25.-26. mája, kedy sobotňajšia kvalifikácia bola
zároveň aj Cena mesta Turany, kde sa svedomito zhostil úlohy
riaditeľa pretekov primátor Ing. Dušan Novysedlák. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať Mestskému úradu v Turanoch
za poháre a medaily pre najúspešnejších pretekárov v disciplínach veľkorážna pištoľ a revolver. Výborne si počínali v disciplíne veľkorážna pištoľ naše strelkyne – 1. miesto Lenka Frkáňová,
2. miesto Vierka Ujčeková a 3.miesto obsadila Janka Mindeková.

Všetkým naším strelcom želáme úspešnú letnú sezónu, aby tak
robili dobré meno nielen našej organizácii ale aj nášmu mestu
Turany.

Výbor MOTŠ Turany
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FUTBAL V TURANOCH
Vážení čitatelia a športoví priatelia,
boli sme oslovení, aby sme prezentovali futbalový klub Tatran
Turany, jeho pôsobenie, vyhliadky klubu v súťažnom ročníku
2018/2019 a pohľad trénerov na mužstvá. Oslovili sme dvoch
našich trénerov, a to trénera prípravky a družstva mužov p. Pavla Pronaja a trénera dorastu p. Petra Tkáča. V súčasnosti máme 4 mužstvá a to: prípravka - deti od 6 do 10 rokov, družstvo
žiakov od 11 do 15 rokov, družstvo dorastu od 15 do 18 rokov
a mužstvo dospelých. Všetky naše družstvá pôsobia v okresných
súťažiach, ktoré sú organizované Turčianskym futbalovým zväzom. Teraz dáme priestor samotným trénerom: p. Pronaj hovorí:

PRÍPRAVKA

MUŽSTVO DOSPELÝCH
Cieľom dlhodobého tréningového procesu musí byť snaha dosiahnuť
u hráčov komplexnú pripravenosť. V areáli tréningového centra sa
nachádza tréningová plocha, ihrisko. K dispozícií je telocvičňa ZŠ. Tímy majú svoje šatne, ktoré sú vybavené materiálnym zabezpečením.
Mužstvo A má 15 hráčov. Tím hrá II. Quick triedu. Hráči trénujú 2x
v týždni v popoludňajších hodinách.
V prebiehajúcom ročníku 2018/2019 je mužstvo zložené zo starších
skúsených hráčov, ale aj mladší, ktorých výkony sú prísľubom do budúcnosti. V jesennej časti obsadilo 2. miesto. Mužstvo hralo väčšinu
zápasov pomerne dobre až na zápas v Slovanoch, kde zápas prehralo.
Nedostatky na MZ sa prejavili v kondičnom a hernom prejave, čo spôsobilo, že výkony hráčov neboli stabilné, čomu sa pripisuje aj absentovanie na tréningoch.
Bez pozitívneho a kultivovaného vzťahu k mládežníckemu a dospelému futbalu nie je možné robiť futbal dobre na žiadnej úrovni.

Aby sa z chlapcov stali futbalisti s dobrou športovou výkonnosťou,
musia prejsť etapami športovej prípravy, ktoré sú charakterizované
vývojom osobnosti (fyzická, psychická, sociálna) a primeraným tréningovým zaťažením. Preto je nutné začať sa venovať už žiakom od prípravky (6-11 r.) až po starších žiakov (15r.). Družstvo prípravky tvorí 15
hráčov.
Tréningy bývajú3-4 x v týždni. Základným princípom je učenie sa futbalovým zručnostiam „v hre“. Zahajovanie tréningu je základná hra
a držanie lopty. Prípravka bola založená pred tromi rokmi. Prvý rok
žiaci navštevovali futbalový krúžok, v ktorom trénovali 4x v týždni.
Postupne, na základe oboznámenia sa s loptou a hernými tréningovými jednotkami sa prepracovali až do súťaže v okrese. V prvom ročníku
z 22 družstiev obsadili 13. miesto. V druhom ročníku za účasti šiestich družstiev v skupine ( boli 3 skupiny), vyhrali a bez prehry postúpili do nadstavbovej časti o 1. – 6. miesto. Kde sa prebojovali prvé dve
družstvá. Súťaž o víťaza tejto nadstavbovej časti už prebieha.

VYHLIADKY
V prípade postupu do vyššej súťaže je nutné: doplniť káder 5-6 kvalitnými hráčmi, postupne zaraďovať mladých, domácich, talentovaných
hráčov do A mužstva, zlepšiť spoluprácu. Základným cieľom je vybudovať mužstvo, ktoré by vybojovalo postup do V. ligy.

V tomto ročníku sa prejavil zodpovedný prístup k plneniu si tréningových povinností a hernej disciplíne majstrovských zápasov. Dochádzka
bola na vysokej úrovni.
Zásluhu na realizovaní tejto súťaže majú rodičia, ktorí vyšli v ústrety
pri zabezpečení dopravy na majstrovské zápasy a turnaje vrátane ich
organizovania. Poďakovanie patrí aj riaditeľke ZŠ v Turanoch Mgr. M.
Klučiarovskej.
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P. Peter Tkáč hovorí: V súčasnej dobe každý amatérsky vykonávaný
šport prebieha v krízovom režime. Prečo je to tak? V prvom rade sa
rodí oveľa menej detí ako pred tridsiatimi rokmi a tým je aj menšia
možnosť výberu talentovaných detí na konkrétny šport. Po druhé, samotná mládež má malý, alebo vôbec žiadny záujem športovať, zapojiť sa do pravidelného systémového tréningového procesu tak, aby
športom rástla a zdokonaľovala sa, snažila sa dosiahnuť vytýčených
cieľov. Po tretie, najsilnejším hnacím motorom, vzorom a kamarátom
detí by mali byť rodičia avšak žiaľ, prevažná väčšina rodičov nemá na
svoje deti toľko času, akoby chceli a to z dôvodu pracovnej vyťaženosti. Skutočnosť je taká,že máme veľmi malý počet detí, ktoré skutočne
chcú hrať futbal, trénovať a tak zdokonaľovať svoj futbalový talent.
O každého mladého človeka musíme doslova bojovať, aby nám prišiel
aspoň na majstrovský zápas, keď už ignoruje tréningový proces. Nie
vždy sa nám to darí, ale jedným dúškom musíme povedať, že sú aj
takí chlapci, ktorí futbal milujú, vždy si nájdu čas na tréning a sú najväčšími oporami v mužstve, čoho si nesmierne vážime a úprimne sa
s nimi tešíme z každého, čo i len malého úspechu. Zvýšiť záujem detí

o súťažné hranie futbalu je našou prioritou. Zároveň sa obraciame na
rodičov so žiadosťou, aby nám v tomto snažení pomohli. Milí rodičia,
ak na svojom dieťati spozorujete záujem hrať futbal,ak o tejto hre rozpráva a chce hrať futbal, priveďte ho na náš futbalový štadión, veľmi
radi ho medzi nami privítame. Podporte ho v jeho túžbe a myšlienke
hrať futbal, buďte jeho kamarátom, učiteľom a vzorom, ako aj veľmi
pozorným divákom. Ak nebude môcť hrať futbal profesionálne, vôbec
nič nestratíte, predsa bude v dobrom športovom kolektíve, z hry sa
bude tešiť a urobí i pre svoje telo niečo pozitívne.

VOLEJBALOVÝ TURNAJ
V TURANOCH

Súčasný stav v našich mládežníckych mužstvách je taký, že i napriek
nízkemu počtu hráčov dosahujeme celkom dobé výsledky. Dorast
sa umiestňuje veľa rokov na špici tabuľky, čo si veľmi ceníme. Vyrastajú nám hráči, ktorí pravidelne dopĺňajú mužstvo dospelých a svojou
kvalitou a mladosťou sú veľkým prínosom v kolektíve dospelých, čo
je zmysel práce s mládežou, aby sa futbalovo čo najviac zdokonalili
a hrali čo najvyššiu súťaž. Sme presvedčení o tom, že spoluprácou
s rodičmi, učiteľmi, predstaviteľmi mesta, sponzormi, ako aj futbalového oddielu TATRAN Turany sa nám podarí, získať mladých ľudí pre
tento úžasný šport, že si ho mladí ľudia obľúbia a budú sa mu venovať s celou vážnosťou.
Na záver by sme chceli dodať, že veľmi radi, privítame medzi nami aj
ľudí, ktorí by chceli pracovať v štruktúrach futbalového klubu, či už
vo výbore, alebo pri usporiadateľskej práci, chceme aj touto cestou
osloviť bývalých hráčov a širokú športovú verejnosť. Úplne na záver
chceme poďakovať sponzorom Mestu Turany, firme STATON s.r.o s konateľom Ing. Ivanom Morgošom , ktorí aj túto sezónu nám finančne
prispeli, aby sme sa mohli prihlásiť do súťaž e s mužstvom dospelých
a troma mládežníckymi mužstvami.

Výbor FK TATRAN Turany

1. miesto Dragons
2. miesto Majeríci
3. miesto Horná Štubňa
Cenu za najlepšiu hráčku si prevzala Stanislava Gazdíková
a najlepším hráčom bol Marián Hronček z víťazného tímu.
Cenu si odniesla aj najmladšia hráčka turnaja Ema Vengrínová.
Celý turnaj trval do večerných hodín, spolu sa odohralo 24
zápasov. Všetci zúčastnení mali počas celého dňa možnosť
občerstviť sa v bufete, pochutnať si na výbornom guláši
i sladkých fánkach. Ďakujeme všetkým hráčom aj divákom
za vynikajúcu atmosféru počas celého turnaja.
Organizátori turnaja by sa radi aj touto cestou poďakovali
Mestskému úradu v Turanoch za finančnú podporu a vedeniu Základnej školy v Turanoch za poskytnutie priestorov
telocvične.

Mgr. Radomila Fraňová
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AJ TENTO ROK SA TURANY TEŠILI VYSOKÉMU POČTU OCENENÝCH
Oceňovanie najlepších jednotlivcov a kolektívov z oblasti športu, kultúry a spoločenského života mesta za rok 2018 prebiehalo v slávnostnej
atmosfére. Konalo sa v piatok 12.04. 2019 o 17:00 hod. v obradnej miestnosti Mestského úradu v Turanoch. Podujatie otvoril Dominik Lukáč
hrou na akordeón, hostí privítala Iveta Jesenská básňou a primátor
mesta Turian Ing. Dušan Novysedlák príhovorom a poďakovaním pre
ocenených. Ďakovný list za prezentáciu mesta dostalo 14 jednotlivcov
a poďakovanie za úspechy v roku 2018 bolo odovzdané 11 kategóriám
ocenených, pričom niektoré ceny boli udelené kolektívom, družstvám.
Priebeh podujatia sa prelínal s recitáciou prózy v podaní Sáry Foťkovej
a poéziu predniesla Miriam Kytasová. Obe dievčatá, žiačky turianskej
školy, sú úspešné recitátorky krajského kola Vajanského Martin 2019.
Zoznam ocenených bol veľmi pestrý. Zo športovcov sa tešili oceneniu

a spoločenského života bolo ocenenie odovzdané za dlhoročnú pedagogickú prax a členom komisie školstva,športu, kultúry a informovanosti, za aktívnu prácu pri organizovaní športových podujatí. Medzi
ocenenými boli aj šachisti, strelci - vojaci v zálohe a tiež talentovaný
žiak za celoslovenské vedomostné a matematické súťaže. Všetky ocenenia odovzdával primátor mesta Ing. Dušan Novysedlák a predseda
vzatí ceny podpísal do pamätnej knihy, aby si mohol oživiť tieto spomienky aj v ďalších rokoch. Pripravili sme pre vás aj krátke rozhovory,
v ktorých môžete bližšie spoznať niektorých ocenených.

Emma Dvoranová - je brankárkou vo vodnopólovom tíme a hovorí, že
aj brankár musí vedieť výborne plávať. Každodenne trénuje aj s ostatnými členkami družstva a teší sa, že si za svoju aktivitu vybrala kolektívny šport.

Prečo ste si vybrali práve kolektívny šport? Ako sa cítite v tíme?
K tomuto športu som sa dostala úplnou náhodou. Vôbec som neplánovala robiť kolektívny šport, ale som veľmi rada, že to takto nakoniec dopadlo. Pretože keď hráte vodné pólo, nejde v ňom len o vás, ale musíte
pracovať ako tím. Vo vode musíte zabudnúť na všetky potýčky, ktoré ste
so spoluhráčkami zažili. Musíte myslieť tak, aby to bolo dobré pre tím.

Ako prebiehajú tréningy? Je to náročné?
Pri mojich brankárskych tréningoch pracujem s medicinbalom, mávam
na sebe špeciálny opasok so závažím, veľa šliapeme vo vode a treba vedieť aj dobre plávať.

Máte nejaký vodnopólový vzor, podľa ktorého sa pri hre riadite?
Vzor zatiaľ nemám, ja si z každého spoluhráča niečo beriem a inšpirujem sa ním.
Matematický talent, Tobiáš Peter Ondrla, získal ocenenie za celoslovenské vedomostné a matematické súťaže. Má jasnú víziu a vie, že
matematika mu nebude v živote na škodu.
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Čo hovoríte na dnešnú mládež? Vidíte v nej rozdiel oproti minulosti?
V súčasnosti mladí ľudia často nemajú chuť bojovať s problémami,
vzdávajú sa svojich snov, chýba im nadšenie a často i motivácia. Preferujú priateľstvá na sociálnych sieťach, mnohí majú tendenciu uveriť
tomu, že skutočné priateľstvo ani neexistuje. Len máločo sa vyrovná
priamej komunikácii, srdečnému smiechu či spoločnej prechádzke. Čím
skôr si to uvedomia, tým skôr majú šancu prežívať šťastnejší život.

Čo by ste poradili budúcim učiteľkám, ktoré sa chcú tejto práci
venovať?
Aby boli láskavé, trpezlivé, kreatívne, spravodlivé, aby mali radi svoju
prácu, rodičov vnímali ako spojencov a boli príkladom pre deti.

MESTO TURANY
OCENENIE NAJLEPŠÍCH
JEDNOTLIVCOV A KOLEKTÍVOV
ZA ROK 2018
Ďakovný list za reprezentáciu mesta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ondrej Holko – športová streľba
Adam Černek – plávanie
Martin Maťko – biatlon
Tereza Albertová – športová streľba
Zdeno Mertl – športová streľba
Andrej Bačík – fitnes kulturistika
Maroš Bačík – fitnes kulturistika
Katarína Beľová – atletika
Timotej Litva – cyklo zjazd – downhille
Diana Hlavatá – atletika
Marek Pavelica – atletika
Emma Dvoranová – vodné pólo
Tobiáš Peter Ondrla – celoslovenské vedomostné
a matematické súťaže
14. Libuša Nosálová – za dlhoročnú pedagogickú
prácu v MŠ Krížna

Poďakovanie za úspechy v roku 2018
1. Ema Holková – športová streľba
2. Lenka Frkáňová – športová streľba
3. Družstvo Klubu vojakov v zálohe:
Zdeno Mertl, Marek Vajda, Róbert Dargaj
4. Marco Turčan – altetika
5. Ing. Alena Vajdová – BS Tatran Turany
6. Pavol Ďurdík – BS Tatran Turany
7. Dušan Kapusta – Šachmat Turany
8. Jaroslav Litvaj – Šachmat Turany
9. Mgr. Anton Garaj – Šachmat Turany
10. Žiaci ZŠ, AC Victória: medailisti atletického mítingu
vo Viterbe Taliansko
Bianca Janotová, Estera Dlugošová, Zuzana Žiaková,
Ema Berešíková, Natália Majtáňová, Radoslav Bače,
Lucia Koloková, Tomáš Nagy
11. Komisia ŠŠK a I MZ: Ing. Ivan Jesenský, Mgr. J. Liskaj,
Mgr. J. Sobeková, Mgr. Katarína Garajová, P. Šimko,
S. Bobrovnický, M. Ujček, A. Stančíková, L. Frkáňová,
Bc. I. Jesenská
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ZO ŽIVOTA ORGANIZÁCIÍ, SPOLKOV A ZDRUŽENÍ
ZO ŽIVOTA RYBÁROV
Vážení priatelia, 24. apríla 2019 si rybári v Turci pripomenuli 100.
výročie svojho založenia. Valné zhromaždenie za účasti 17 členov,
24. apríla 1919 schválilo prvé stanovy rybárskeho spolku, ktorý mal
24 členov, keď členmi v spolku boli len zámožní občania Martina
a okolia. Zásadná zmena nastala po roku 1948 , keď za člena mohol byť prijatý každý, kto sa o to uchádzal. V roku 1948 mal spolok 136 členov, postupne sa zvýšil až na 559 členov. Po roku 1954
vznikali miestne spolky v Sučanoch , Turanoch , Vrútkach, Príbovciach a v Turčianskych Tepliciach. Ku dňu 1. 1. 2019 mala Mestská
organizácia SRZ Martin 1792 členov a 281 detí začlenených v 10
obvodných organizáciách .
Obvodná organizácia SRZ v Turanoch združuje vo svojej pôsobnosti obce Krpeľany, Šútovo, Ratkovo a Nolčovo. V súčasnosti má
obvodná organizácia SRZ Turany 247 evidovaných členov a 38 detí. Obvodnú organizáciu riadi 7 členný výbor, ktorý okrem brigád
organizuje rôzne športové a spoločenské podujatia, otváracie preteky sezóny dospelých členov a detí, prívlačové preteky, ,,Turiansky pstruh“. V spolupráci so Združením turianskych športových
rybárov organizujeme dlhé roky tradičnú rybársku zábavu v prírode. Pravidelne sa zúčastňujeme Dňa mesta a súťaže vo varení
gulášu. Obvodná organizácia zriadila dva rybárske krúžky pre deti
od 6 do 15 rokov pod vedením Ing. Dušana Morgoša a Ing. Martina Schestága. Deti z našich krúžkov sa zúčastňujú celoslovenských
rybárskych pretekov detí, kde dosahujú dobré výsledky.
Na záver môjho príspevku, by som sa chcel poďakovať všetkým
sponzorom a taktiež predošlému ako aj terajšiemu vedeniu mesta za korektnú spoluprácu.

Pavol Brxa - predseda ObO SRZ Turany
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KYNOLOGICKÝ KLUB TURANY
Kynologický klub Turany je organizácia s pomerne bohatou históriou.
21. februára 1978 sa stretli prví milovníci pracovných plemien psov,
ktorí sa rozhodli v Turanoch vytvoriť svoj klub. Vtedy ešte netušili ako
veľmi ovplyvnia generácie nielen turianskych „psíčkarov“, ale aj kynológiu v celom Turci.
Od tohto času sa začal budovať kynologický klub až do tej podoby,
akým je dnes. Kynologický klub Turany v tomto roku navštevuje 21
stálych členov, a tiež niekoľko návštevníkov. Venujeme sa výcviku psov
všetkých plemien a veľkostí. Stretávame sa pravidelne každú nedeľu
v areáli nášho „cvičáku“, kde sa pripravujú naši členovia na rôzne
skúšky, preteky, výstavy či bonitácie. Týmto spôsobom reprezentujú
nielen náš klub, ale i mesto Turany. Brány nášho klubu sú však otvorené aj pre širokú verejnosť. Členovia klubu na základe svojich znalostí
a schopností pomáhajú všetkým našim návštevníkom so zvládnutím
správania svojho štvornohého miláčika a základným výcvikom.

Činnosť nášho klubu je možné vidieť každoročne na ukážkach športovej kynológie na Juniálese v Turanoch, ale častokrát aj na rôznych
iných akciách. Členovia klubu sa zúčastňujú mnohých kynologických
akcií, ale počas svojej existencie Kynologický klub Turany zorganizoval nespočetné množstvo rôznych pretekov a súťaží. Za zmienku určite stojí prebor, preteky kynologických dvojíc, preteky o pohár sta rostu Mesta Turany, branné preteky kynológov a mnohé ďalšie súťaže,
výstavy či bonitácie. Aktuálne usporadúvame už po druhýkrát jedno
z kôl severoslovenskej ligy kynológov.
Náš „cvičák“ sa nachádza za čerpacou stanicou Dalioil v Turanoch.
Tento areál si už od počiatku vzniku klubu svojpomocne udržiavame.
Veľké množstvo členov počas celej histórie klubu odviedlo mnoho
dobrovoľných brigádnických hodín, aby tieto priestory vyhovovali čo
najviac potrebám športovej kynológie.

Veríme, že sa nám bude naďalej dariť zachovávať túto tradíciu v Turanoch, a že sa Kynologický klub Turany bude tešiť čoraz väčšej obľube
hlavne u mladých nádejných kynológov.

Jana Vajdová - predseda Kynologického klub

Pečené prasiatko
z Turian
www.prasiatkopecene.sk

0905 233 956
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DANE A POPLATKY

INFORMÁCIA O NEPLATIČOCH

MIESTNE DANE
Jedným z druhov miestnych daní je i daň z nehnuteľností, ktorá zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. Predmetom dane zo
stavieb sú i drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú
stavbu.
Drobné stavby sú samostatne stojace stavby do 25 m². Občanovi
na základe „Ohlásenia drobnej stavby“ vydá stavebný úrad písomné
oznámenie, že súhlasí so stavbou, proti stavbe nemá námietky.
Po ukončení stavby je občan povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti v januári nasledujúceho roka to znamená, v roku
2018 postavil drobnú stavbu, priznanie podáva v januári 2019.
Pri pozemkoch nesmieme zabudnúť na stavebné pozemky, ktoré sú
predmetom dane z pozemkov.

Informácia o neuhradených pohľadávkach na dani z nehnuteľností , poplatku za komunálny odpad a dani za psa voči
mestu za predchádzajúce obdobie.

Mesto Turany eviduje k 31.3. 2019 pohľadávky na dani z nehnuteľnosti vo výške 34.607,70 €, dani za psa vo výške 202,50 €,
dani za komunálny odpad vo výške 13.699,38 €.
Mesto Turany pristúpi k radikálnejšiemu vymáhaniu pohľadávok. Na webovú stránku mesta bola zatiaľ zverejnená výzva
na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľnosti, dane za psa,
poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad za
predchádzajúce obdobie v nasledujúcom znení: ,,Mesto Turany ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku
za komunálny a drobný stavebný odpad, týmto upozorňuje
občanov - daňovníkov, ktorí do dnešného dňa nezaplatili dane a poplatky v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN mesta Turany o miestnych daniach zo dňa 15.12. 2014 a VZN
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Turany zo dňa 15.12. 2014, aby si
túto povinnosť splnili čo najskôr, a to
buď zaplatením v pokladni mesta
Turany, alebo na účet mesta Turany,
a tak sa vyhli prípadným sankciám.
V najbližších dňoch všetkým neplatičom bude mesto zasielať písomné
výzvy, v ktorých daňovníkov upovedomí o následkoch nezaplatenia daní
a poplatkov.

Za stavebný pozemok sa považuje pozemok uvedený v právoplatnom
stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení. Pri vydaní
stavebného povolenia nastáva zmena v členení pozemku napr. z ornej
pôdy sa stáva stavebný pozemok. Uvedenú zmenu občan – daňovník
musí oznámiť Mestskému úradu v Turanoch podaním čiastkového priznania k dani z nehnuteľností v januári nasledujúceho roka.
Na základe podaného priznania k dani z nehnuteľností i ďalších miestnych daní mesto vydáva ROZHODNUTIE, ktoré sa doručuje elektronicky, poštou alebo doručovateľkou.
Doručovateľke pri prevzatí rozhodnutia na doručovacom hárku napíšte dátum prevzatia rozhodnutia a uveďte svoj podpis. Nie je možné
prevziať rozhodnutie za iného daňovníka. Je potrebné dodržať termín
splatnosti dane. Splatnosť miestnych daní je do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Marta Gabčová
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V prípade, že daň a poplatky nebudú
uhradené, správca dane pristúpi
k vymáhaniu nedoplatkov dane prostredníctvom exekútora (exekúcie).

Taktiež bol na webovej stránke mesta zverejnený zoznam
dlžníkov k 31.12.2018 ktorých úhrnná výška nedoplatkov na
dani z nehnuteľností, poplatku za komunálny odpad a dani
za psa presiahla u fyzickej osoby 160,- € a u právnickej osoby
1.600,- €.

Týmto chceme ešte raz apelovať na všetkých neplatičov, aby
si splnili svoju povinnosť, zaplatili svoje nedoplatky a vyhli sa
tak zvýšeným nákladom na exekučné konanie.

Ing. Monika Bačeová

SEPAROVANIE, ZBERNÝ DVOR
Triedim, triediš, triedime ....
Väčšie množstvo vytriedeného odpadu znamená menej zmesového
komunálneho odpadu, ktorý končí na skládkach. Výdavky na skládkovanie tvoria značnú časť celkových výdavkov, v našom meste takmer
67 000 Eur.
Avšak triedením odpadu chránime svoje zdravie a životné prostredie.
Odpady, ktoré odhodíte do čiernej nádoby alebo do plechovej 110
litrovej kuka nádoby, končia vždy na skládke či v spaľovni. Z plastov,
elektroodpadov i použitých batérií sa uvoľňujú nebezpečné látky, ktoré môžu kontaminovať pôdu, vodu aj vzduch, a tým ohroziť ľudské
zdravie a celý ekosystém.
Mali by sme sa preto zamerať na prevenciu vzniku odpadov a na ich
triedenie. Prevencia môže spočívať napríklad v nakupovaní len kvalitných výrobkov s dlhšou životnosťou, v maximálnej možnej miere používanie vratných a recyklovateľných obalov, alebo pri nakupovaní
používať textilné tašky namiesto plastových či papierových. Ďalej trieďte a zhodnocujte biologicky rozložiteľný odpad z kuchyne a zo záhrad
(najlepšie kompostovaním), pretože ten nepatrí do kuka nádob. Odpad
z domácností roztrieďte na jednotlivé druhy recyklovateľných odpadov - plasty, sklo, papier, kovové obaly a viacvrstvové kombinované
obaly (tetrapaky), a vhoďte do príslušných kontajnerov na triedený
zber odpadov. Triedený zber v našom meste prebieha podľa harmonogramu spoločnosti Brantner Fatra, Martin. Harmonogram je zverejnený na internetovej stránke mesta, v Hlase Turian a na informačnej
tabuli v centre mesta.

ŽLTÝ KONTAJNER
plasty a obaly z plastov – dvojtýždňový vývoz

ORANŽOVÝ KONTAJNER
viacvrstvové kombinované materiály (tetrapaky)
– dvojtýždňový vývoz

ČERVENÝ KONTAJNER
kovy a kovové obaly – dvojtýždňový vývoz

MODRÝ KONTAJNER
papier, obaly z papiera a lepenky – dvojtýždňový vývoz

ZELENÝ KONTAJNER
sklo a obaly zo skla – mesačný vývoz

VRECIA
plasty a obaly z plastov – mesačný vývoz

Výkup papiera a výkup jedlého oleja sa realizuje 2 krát do roka podľa
harmonogramu.
Elektroodpad a nebezpečný odpad - celoročne do zberného dvora v čase otváracích hodín.
Biologicky rozložiteľný odpad – tráva, konáre – do zberného dvora v čase otváracích hodín
Opotrebované pneumatiky sa odovzdávajú do autoservisov.
Zberný dvor slúži len pre občanov, ktorí majú trvalý alebo prechodný
pobyt v Turanoch. V prípade, že občan potrebuje zlikvidovať väčšie
množstvo stavebného odpadu, je možné mu po nahlásení pristaviť
veľkokapacitný kontajner, a po dohode mu zabezpečíme odvoz a zlikvidovanie stavebného odpadu na jeho náklady.

V prípade, akýchkoľvek otázok sa informujte na Mestskom
úrade č. dv. 21, alebo telefonicky na čísle 043/43 02 614.

ZBERNÝ DVOR MESTA TURANY
OTVÁRACIE HODINY:
Pondelok ...........................................
Utorok .................................................
Streda ..................................................
Štvrtok ................................................
Piatok ..................................................
Sobota .................................................
Prestávka na obed

...................

8,00 - 15,00 hod.
8,00 - 15,00 hod.
8,00 - 18,00 hod.
8,00 - 12,00 hod.
8,00 - 15,00 hod.
9,00 - 15,00 hod.

12,15 - 13,00 hod.
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3. ZASADNUTIE MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA KONANÉHO
DŇA 27.02. 2019 V MKS
1. OTVORENIE ZASADNUTIA
2. SCHVÁLENIE PROGRAMU ZASADNUTIA
3. URČENIE ZAPISOVATEĽA, OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE, VOĽBA
NÁVRHOVEJ KOMISIE
4. SPRÁVA HLAVNÉHO KONTROLÓRA O PLNENÍ UZNESENÍ MSZ
5. SPRÁVA HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA O VÝSLEDKOCH
KONTROL
6. SPRÁVA O ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA
ZA ROK 2018
V bodoch číslo 4, 5 a 6 boli prerokované a vzaté na vedomie: Správa
hlavného kontrolóra o plnení uznesení MsZ, Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrol a Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta
Turany za rok 2018

7. PLÁN KULTÚRNYCH A ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT A AKCIÍ
NA ROK 2019
Primátor mesta Ing. Dušan Novysedlák požiadal predkladateľku správy,
riaditeľku MKS, Bc. Ivetu Jesenskú, o stručné komentovanie jednotlivých akcií plánovaných v roku 2019. V správe bolo uvedené, že mnohé
z plánovaných akcií sú opakované, každoročné udalosti, ako Turianska
biela stopa, Turiansky ples, Fašiangy, Výstup na VFK, Deň mesta, a mnohé ďalšie. Po prvýkrát sa bude v našom meste konať kultúrne podujatie
s prehliadkou veteránov, a to 6.7.2019. Materská škola na ulici Obchodnej bude v tomto roku oslavovať 50. výročie založenia. Všetky ostatné
podujatia sa budú postupne pridávať a aktualizovať na webových stránkach mesta Turany.

8 ROZPOČET MESTA NA ROK 2019, PROGRAMOVÝ ROZPOČET
MESTA NA ROK 2019 A NÁVRH VIACROČNÉHO ROZPOČTU
NA ROKY 2020-2021.
Vzhľadom na rozsiahlu časť predkladaného materiálu si občania nájdu všetky podrobnosti k danej téme na webovej stránku mesta Turany.
Poslanci mestského zastupiteľstva jednohlasne schválili uznesením
č.44/2.19 všetky časti prerokovaného rozpočtu.

9. ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA A ORGÁNOV MESTA TURANY
Mgr. Martin Adamov navrhuje navýšiť odmeny za občianske obrady
a slávnosti na 100 € spevokolu a na 15 € recitátorovi. Po diskusii poslancov sa dohodlo, že spevokolu sa bude vyplácať 10 € na osobu za obrad,
recitátorovi 15 € za obrad. Hlavnému rečníkovi na pohreboch sa bude
vyplácať odmena 35 € za obrad.
Poslanci mestského zastupiteľstva jednohlasne schválili Návrh uznesenia č.45/2.19 o Zásadách odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva a orgánov mesta Turany.

10. SCHVÁLENIE DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU MESTA NA ROK 2019
Ing. Ivan Jesenský uviedol, že zasadnutie Komisie kultúry a športu sa
uskutočnilo dňa 21.2.2019. Prerokovali všetky dotácie. Len jedna nespĺňala právne náležitosti dotácie, Zväz protifašistických bojovníkov, preto bola z prideľovania dotácií vyradená. Mestské zastupiteľstvo však
navrhuje, aby bola požadovaná čiastka príspevku vyplatená z rozpočtu
mesta.
Poslanci mestského zastupiteľstva jednohlasne schválili Návrh uznesenia č.46/2.19 o Schválení dotácií z rozpočtu mesta na rok 2019.
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11. SPRÁVA O STAVE POHĽADÁVOK ZA PREDCHÁDZAJÚCE
OBDOBIE K 31.12. 2018
Mestské zastupiteľstvo v Turanoch prerokovalo Správu o stave pohľadávok k 31.12. 2018 berie na vedomie
a/ Správu o stave pohľadávok k 31.12. 2018
b/ Stanovisko hlavného kontrolóra k stavu pohľadávok k 31.12. 2018
c/ Stanovisko ekonomickej komisie k stavu pohľadávok k 31.12. 2018

12. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 2/2019
O URČENÍ NÁZVU ULICE
VZN bolo zverejnené dňa 12.2.2019 na úradnej tabuli mesta Turany.
Vzhľadom k nespokojnosti občianky p. Rusnák s navrhovaným názvom
ulice ,,Do Úblač“, bol daný podnet na nový návrh zmeny názvu ulice
,,Na Dubovú. Poslanci mestského zastupiteľstva jednohlasne schválili
Návrh uznesenia č.48/2.19, Všeobecne záväzné nariadenie mesta Turany č. 2/2019 o určení názvu ulice s názvom „Na Dubovú“.

13. RÔZNE
1. Prebiehajúci súdny spor s p. Gomolovou
Primátor Ing. Dušan Novysedlák informuje zastupiteľstvo, že sa pravidelne zúčastňuje prebiehajúceho súdu s p. Gomolovou ako aj prípravných stretnutí s JUDr. Tatarkovou.Mestské zastupiteľstvo poveruje
primátora mesta Turany Ing. Dušana Novysedláka pokračovať v rokovaniach prebiehajúceho sporu s p. Oľgou Gomolovou a zároveň ho
poveruje prípravou mimosúdnej dohody o prevode vlastníckeho práva
k nehnuteľnostiam.
2. Zámer mesta predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z
dôvodov hodných osobitného zreteľa – p. Peter Tkáč
Mestské zastupiteľstvo v Turanoch prerokovalo a schválilo návrh na odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta Turany spôsobom hodným osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8. písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov, na ktorý je potrebný súhlas 3/5 všetkých
poslancov.
3. Zámer mesta predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z
dôvodov hodných osobitného zreteľa – p. Benjamín Rusnák
Mestské zastupiteľstvo v Turanoch prerokovalo a schválilo návrh na odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta Turany spôsobom hodným osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8. písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov, na ktorý je potrebný súhlas 3/5 všetkých
poslancov.
4. Kamerový systém
Primátor mesta oznámil, že do 4.3.2019 bude predložená žiadosť o dotáciu na celkom 13 kamier. Mestské zastupiteľstvo v Turanoch berie
na vedomie informáciu ohľadom prípravy žiadosti o dotáciu na kamerový systém k Výzve Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na financovanie projektu na rok 2019 v lehote podania do 04.03.2019
5. Detský lekár:
P. primátor Ing. Dušan Novysedlák informoval zastupiteľstvo o aktuálnej situácii ohľadne detského lekára. Rekonštrukciu vykonáva prevádzkareň mesta Turany v súlade s požiadavkami Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva. Primátor, zástupca primátora a Ing. Anastázia
Mičková boli na stretnutí v Poliklinike Námestovo s Ing. Šiškovou. Dohodli ďalší postup s tým, že mesto Turany predloží plán ordinácie – prevádzkový poriadok. Stále sa jedná s MUDr. Tomášom Turčanom o tom,
že by mal ordinovať pondelky a štvrtky medzi 8.-15. hod. Na ostatné
dni je potrebné nájsť zastupujúceho lekára. Ing. Mičková využíva svoje
kontakty a jedná aj s ďalšími doktormi, ktorí by tiež mohli pracovať na
skrátený úväzok a tým by vyplnili iné ordinačné dni ako MUDr. Turčan.
Mestské zastupiteľstvo v Turanoch berie na vedomie informáciu ohľadom získania detského lekára do ambulancie v Zdravotnom stredisku
na ul. Obchodnej.

6. Vodovodná a kanalizačná prípojka v Černíku
Mestské zastupiteľstvo v Turanoch berie na vedomie požiadavku stavebného úradu ohľadom stavby“ Vodovodná a kanalizačná prípojka“
na parcelách KN-C3191/27, 3191/29, 3191/33 a 3191/42 navrhovateľa
Romana Buricu, bytom Martin, ul. M. Jankolu 5993/20, kde účastníci
konania naniesli požiadavku, aby mesto Turany zabezpečilo vybudovanie verejných inžinierskych sietí pre ďalších záujemcov o výstavbu rodinných domov v danej lokalite a odporúča, aby mesto ponúkanú projektovú dokumentáciu bezodplatne prijalo od súkromnej osoby, zabezpečilo stavebné povolenie a o celú realizáciu stavby následne požiadalo
Turvod, a. s. Martin.
7. Dopravné značenie
Primátor uviedol, že z ODI OR PZ Martin obdržalo mesto dve písomné
upozornenia, kde bolo poukázané na nedostatky v dopravnom značení, bude potrebné objednať a osadiť spolu 56 nových značiek. Mestské
zastupiteľstvo v Turanoch berie na vedomie upozornenie Okresného
dopravného inšpektorátu na nedostatočné zvislé a vodorovné dopravné
značenie na rôznych miestach mesta, podľa ktorého je potreba doplniť
celkom 56 značiek a žiada zástupcu primátora zabezpečiť odstránenie
chýb a nedostatkov v zmysle upozornení.
8. Slovak Telekom
Mestské zastupiteľstvo v Turanoch berie na vedomie informáciu spoločnosti Slovak Telecom, a. s., ktorá bude v jarných mesiacoch roku
2019 realizovať výstavbu - položenie optickej siete, a to v severnej časti
mesta.
9. Polyfunkčný objekt na ulici Komenského
Mestské zastupiteľstvo v Turanoch berie na vedomie informáciu ohľadom realizácie Polyfunkčného objektu na ulici Komenského – v budove
bývalej ATU, kde bude sídliť súkromná firma, zaoberajúca sa výrobou
elektronických zariadení menších rozmerov.
10. Otvorený list: Výzva na začatie výstavby novej školskej jedálne
ZŠ Turany
Primátor mesta Ing. Dušan Novysedlák doplňuje výzvu o znalecký posudok č. 35/2017 vypracovaný p. Igorom Kovačkom. Ďalej dodáva, že
pozemky v areáli školy sú nevysporiadané, preto nie je možné začať
s výstavbou novej budovy na novom pôdoryse.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti, Mestské zastupiteľstvo v Turanoch
berie na vedomie otvorený list zástupcov rodičov RZ pri ZŠ Turany a odporúča primátorovi mesta pripraviť možnosti rekonštrukcie školskej
jedálne, a to v termíne do Mestského zastupiteľstva, dňa 26.6. 2019.
11. Doplnenie v Rokovacom poriadku Mestského zastupiteľstva
Primátor Ing. Dušan Novysedlák navrhuje, aby sa na všetky ďalšie zastupiteľstvá nemuseli tlačiť materiály pre poslancov ako tomu bolo doteraz. Tým, že sa to bude zasielať iba elektronicky, sa ušetrí čas prípravy,
ako aj obrovské množstvo papiera.
Po schválení návrhu uznesenia č.59/2.19., Mestské zastupiteľstvo v Turanoch prerokovalo a schvaľuje článok 5, bod 2 Rokovacieho poriadku
Mestského zastupiteľstva v nasledovnom znení: „Písomné materiály
na rokovanie MZ sa vypracúvajú vecne a časovo tak, aby boli doručené
elektronickou formou, a to na pracovné emaily poslancov s doménou
mesta Turany (meno.priezvisko@turany.sk) spolu s pozvánkou poslancom najmenej 7 kalendárnych dní pred zasadnutím MZ.
12. Riešenie na optimalizáciu verejného osvetlenia
Primátor oboznámil poslancov s tým, že na mesto prichádzajú ponuky
od spoločností, ktoré sa zaoberajú rekonštrukciami verejného osvetlenia, ako požiadavka z predchádzajúceho obdobia. Zaviazali sme sa
zvyšovať a zlepšovať úroveň života v meste, a preto chceme pripraviť
pre občanov riešenie, ktoré bude predmetom rokovania MsZ, s tým, že
umožníme firmám sa prezentovať, aby mohol byť vybratý pre mesto
čo najlepší variant. Mgr. Martin Adamov podporil myšlienku, treba sa

postupne zlepšovať vo všetkých oblastiach.
Poznámka: Samostatné uznesenie sa neprijímalo.
13. Návrh na úpravu platu primátora mesta a na odmenu hlavnému
kontrolórovi
Zástupca primátor Mgr. Dušan Kričko predkladá návrh na zvýšenie platu primátora na celkových 2 760,- Eur mesačne a na odmenu hlavnému
kontrolórovi vo výške 12% z ročného hrubého platu za rok 2018.
Poslanci mestského zastupiteľstva jednohlasne schválili Návrh uznesenia č. 60/2.19 o zvýšení platu primátora a jednohlasne schválili Návrh
uznesenia č. 61/2.19 na odmenu hlavnému kontrolórovi.
14. Zakúpenie elektronických zariadení pre poslancov
Po schválení uznesenia č. 59/2.19, kde bola schválená zmena rokovacieho poriadku, bolo dohodnuté zakúpenie 12 ks elektronických zariadení
pre poslancov a hlavného kontrolóra. Mestské zastupiteľstvo v Turanoch
v zmysle návrhu č.62/2.19., schvaľuje zakúpenie 12 ks elektronických
zariadení.

14. DISKUSIA A INTERPELÁCIE POSLANCOV
V tejto časti boli hlavnými témami riešenie otázky prevodu vlastníctva
budovy bývalého učilišťa od VÚC, výsadba zelene v našom meste a upozornenie Slovanetu na zamýšľanú rekonštrukciu strechy zdravotného
strediska, nakoľko tu má Slovanet anténové pokrytie.

15. SCHVÁLENIE UZNESENIA
Poslanci schválili uznesenie z 3. zasadnutia mestského zastupiteľstva.

16.UKONČENIE ZASADNUTIA
Primátor mesta ukončil zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Mgr. Dušan Kričko, zástupca primátora

ZUBNÁ AMBULANCIA
INFORMÁCIA PACIENTOM
Vážení a milí pacienti,
ako ste počuli ,odchádzame, sťahujeme ambulanciu do Martina. Žiaľ, nie je to z rozmaru, ale zo zdravotných dôvodov.
Nevylučujem, že sa niekedy vrátim naspäť, pracuje sa mi
tu veľmi dobre. Vy Turanci ste úžasní ľudia, veľa z vás sa stalo mojimi priateľmi. Každý jeden ste jedinečný/á/, jednáte
na rovinu, aj ste ma pochválili, aj ste mi povedali, keď ste
boli nespokojní. Verím, že sme Vám pomohli, celý náš tím.
Dúfam, že budeme pomáhať aj naďalej. Meníme len adresu,
nemeníme pacientov. Stále zostávate našimi klientmi, pokiaľ
VÚC neurčí nového lekára.
Budeme sídliť v starej poliklinike na Škultétyho ulici, na druhom poschodí. Telefónne čísla zostávajú. V budove PLK je
OPG rontgen, dentálna hygiena, zubné laboratórium aj zubná pohotovosť. Vlastne komplexné stomatologické služby.
Bude to pohodlné a praktické. Všetko na jednom mieste.
Všetky aktuálne informácie budú zverejnené na našom webe.

KONTAKT: www.deliza.sk, delizaturany@gmail.com,
tel. č. 043/4287 021, 0948 017 287
Ďakujeme Vám za doterajšiu dôveru a tešíme sa na Vás
v nových priestoroch.

MUDr. Júlia Teréni
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4. ZASADNUTIE MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA KONANÉHO
DŇA 24.04. 2019 V MKS
1. OTVORENIE ZASADNUTIA
2. SCHVÁLENIE PROGRAMU ZASADNUTIA
3. URČENIE ZAPISOVATEĽA, OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE, VOĽBA
NÁVRHOVEJ KOMISIE
4. SPRÁVA HLAVNÉHO KONTROLÓRA O PLNENÍ UZNESENÍ MSZ
5. SPRÁVA HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA O VÝSLEDKOCH
KONTROL
V bodoch číslo 4 a 5 boli prerokované a vzaté na vedomie: Správa hlavného kontrolóra o plnení uznesení MsZ a Správa hlavného kontrolóra
o výsledku kontrol.

6. SPRÁVA O ČINNOSTI KOMISIÍ PRI MSZ ZA ROK 2018
Jednotliví predsedovia komisií predložili a predniesli správy o svojich
komisiách a ich činnostiach v roku 2018. Všetky správy sa prerokovali
a boli vzaté na vedomie.

7. SPRÁVA O ČINNOSTI PREVÁDZKARNE MESTA - PRÍSPEVKOVEJ
ORGANIZÁCIE ZA ROK 2018. NÁVRH ROZVOJA PREVÁDZKARNE
MESTA NA ĎALŠIE OBDOBIE
Mestské zastupiteľstvo Turany prerokovalo a berie na vedomie Správu o činnosti a hospodárení príspevkovej organizácie Prevádzkarne
mesta Turany za rok 2018 a Návrh rozvoja Prevádzkarne mesta na obdobie rokov 2019-2022.

8. INFORMÁCIA O STAVE ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA ZA ROK
2018 - ZBERNÝ DVOR, PREHODNOTENIE PLÁNU ODPADOVÉHO
HOSPODÁRSTVA, LIKVIDÁCIA SKLÁDOK ODPADU
Správu predniesla p. Feriančeková. Miera vytriedenia odpadu za rok
2018 je 34,28 %.
Mestské zastupiteľstvo Turany prerokovalo Informáciu o stave odpadového hospodárstva za rok 2018 a berie na vedomie Informáciu o stave odpadového hospodárstva za rok 2019. Odporúča zodpovednému
pracovníkovi MsÚ venovať maximálnu pozornosť triedeniu odpadu na
Zbernom dvore, konkrétne zložkám stavebný odpad a biologicky rozložiteľný odpad.

môže v zmysle § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
v znení neskorších predpisov byť členom kontrolného alebo dozorného
orgánu právnickej osoby – Miestny Automotoklub Turany“ a nahradzuje v časti III. schvaľuje, v odseku č. 2 slová: „primátor mesta - zástupca
primátora mesta“ za slová: z radov poslancov mestského zastupiteľstva, v odseku č. 3 slová: „hlavný kontrolór mesta“ za slová: z radov
poslancov mestského zastupiteľstva volí za zástupcov mesta Turany
do výboru Miestneho Automotoklubu Turany, poslancov mestského
zastupiteľstva p. Romana Maťku a Ing. Anastáziu Mičkovú, za zástupcu mesta Turany do revíznej komisie Miestneho Automotoklubu Turany, poslanca mestského zastupiteľstva Ing. Miroslava Blahušiaka.

10. NÁVRH INVESTIČNÝCH AKCIÍ A PREROZDELENIE
KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV NA ROK 2019
Rozdelenie kapitálových výdavkov bolo aj predmetom rokovania
Komisie výstavby, verejného poriadku a životného prostredia a predmetom rokovania Komisie pre ekonomiku a plán.

Poslanci navrhujú hromadne schváliť jednotlivé výšky kapitálových výdavkov na rok 2019:

MŠ OBCHODNÁ – Rekonštrukcia € 15.000,Administratívna budova, výmena okien, zateplenie a iné
stavebné úpravy, nepredvídané okolnosti

ZÁKLADNÁ ŠKOLA TURANY € 38.000,Stavebné úpravy I. pavilónu – podkrovia, priestory aj
pre školský klub detí aj pre ZUŠ

ZDRAVOTNÉ STREDISKO UL. OBCHODNÁ € 65.000,Riešenie havarijného stavu; úprava projektu stavby
– profesie
Rekonštrukcia - nové prestrešenie budovy, výmena plynových kotlov za kondenzačné

ŠTADIÓN – Rekonštrukcia € 11.400,Projekt rekonštrukcie budovy 2. poschodia (izby) - stavebné úpravy izieb, výmena okien, zateplenie a vykurovanie

ÚČELOVÉ ZARIADENIE MESTA NA TRUSALOVEJ
€ 3.000,Projektová dokumentácia s vybavením stavebného
povolenia, prípravné stavebné práce

DETSKÉ IHRISKO NA UL. MLÁDEŽE € 14.000,Údržba pôvodného stavu, projekt, vrátane nových hracích
prvkov

9. SPRÁVA O STAVE MIESTNEHO AUTOMOTOKLUBU TURANY,
PRÍPRAVA LETNEJ TURISTICKEJ SEZÓNY V ATC, PLÁN NA ZLEPŠENIE PODMIENOK V OBLASTI CR NA TRUSALOVEJ

KULTÚRNE CENTRUM + MIESTNE MÚZEUM € 15.000,-

Prítomní za ATC Trusalová Ing. Štefan Banert a Mgr. Miroslav Šveda
podali správu o chode a vyťaženosti ATC za posledné roky.
K cestovnému ruchu prispieva aj p. Ľuboš Volna, ktorý predniesol svoju
prezentáciu o rozvoji CR v Turanoch a okolí. Odkaz na rozvoj CR v Turanoch: www.etrweb.eu
Primátor ďalej navrhol autoremedúru Uznesenia č. 30/2018 Mestského zastupiteľstva Turany, a to tak, aby za zástupcov mesta Turany do
výboru Miestneho Automotoklubu Turany boli miesto štatutárov
p. primátora a p. zástupcu zvolení poslanci mestského zastupiteľstva,
a to konkrétne p. Roman Maťko a Ing. Anastázia Mičková, za zástupcu
mesta Turany do revíznej komisie Miestneho Automotoklubu Turany,
poslanca mestského zastupiteľstva Ing. Miroslava Blahušiaka.
Mestské zastupiteľstvo Turany, prerokovalo Správu o činnosti a o stave Miestneho automotoklubu Turany za rok 2018 schvaľuje Autoremedúru Uznesenia č. 30/2018 Mestského zastupiteľstva Turany nasledovne: zrušuje časť II.: „súhlasí s tým, že hlavný kontrolór mesta Turany

Projekt vykurovania + zateplenia
Výmena plynových kotlov za kondenzačné
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Projekt, Komplexná výmena vykurovania

MŠ KRÍŽNA € 8.500,-

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ – Rekonštrukcia € 6.000,Projekt stavby po vydanie povolenia
Geodetické práce, statika, sondy, a pod.

VÝSTAVBA CHODNÍKA – UL. GEN. FRAŇU € 1.900,Doplnenie chýbajúcej časti chodníka popri bytovke č.1122

VÝSTAVBA PARKOVISKA ZA BUDOVOU MESTSKÉHO
ÚRADU € 4.100,Riešenie nevyhovujúceho parkovania pracovníkov
a návštevníkov úradu

VIACÚČELOVÁ MULTICARA PRE PREVÁDZKAREŇ
MESTA € 24.000,Predná radlica

PROJEKT NOVÁ PRÍJAZDOVÁ CESTA DO PRIEMYSELNEJ
ZÓNY DREVINY € 6.000,Stavebná časť, most. teleso, meračka, geológia

ZAKÚPENIE MOTOROVÉHO VOZIDLA CITROEN JUMPY
€ 1.500,Jazdené, na údržbu, na pohotovostné potreby, rozvážanie
obedov a iné.

ZAKÚPENIE STUDŇOVÉHO ČERPADLA PRE HASIČSKÚ
ZBROJNICU € 1.000,-

Poslanci Mestské zastupiteľstvo v Turanoch prerokovali a následne
jednohlasne schválili rozdelenie kapitálových výdavkov na rok 2019

11. SPRÁVA O ČINNOSTI DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU
TURANY, VRÁTANE EKONOMICKÝCH UKAZOVATEĽOV
Mestské zastupiteľstvo v Turanoch prerokovalo, berie na vedomie
a vyslovuje poďakovanie členom DHZM Turany za činnosť, ktorú vykonali v roku 2018.

12. RÔZNE
1. Priebežná správa o rekonštrukcii priestorov ambulancie detského
lekára v budove zdravotného strediska na ul. Obchodnej

2. II. Otvorený list – Školská jedáleň ZŠ Turany
3. Návrh na uzavretie zámennej zmluvy na pozemok - RNDr. Viera
Tereková
4. Zmluva o poskytnutí právnej pomoci AK Tatarková
5. Výpoveď nájomnej zmluvy - MUDr. Júlia Teréni, DELIZA
6. Ponuka na realizáciu automatického zavlažovacieho systému
pre futbalové ihrisko v Turanoch
7. Žiadosť o prevod nehnuteľností a iné
8. Čerpanie rezervného fondu na havarijnú situáciu v MŠ Obchodná

13. DISKUSIA A INTERPELÁCIE POSLANCOV
P. Darina Tarabová dáva návrh na ďalšieho člena do komisie pre ekonomiku a plán, a to p. Pavla Kurhajca.
Mestské zastupiteľstvo v Turanoch schvaľuje člena Komisie pre ekonomiku a plán Mestského zastupiteľstva v Turanoch p. Pavla Kurhajca.

15. SCHVÁLENIE UZNESENIA
Poslanci jednohlasne schválili uznesenie zo 4. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva.

16. UKONČENIE ZASADNUTIA
Zo strany poslancov MZ už neboli žiadne otázky a pripomienky, primátor mesta Ing. Dušan Novysedlák poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie ukončil.

Mgr. Dušan Kričko, zástupca primátora

MOJA VÍZIA
Poslankyňa mestského zastupiteľstva
v Turanoch od decembra 2018

MOJE VZDELANIE:
Stredná ekonomická škola v Martine (197-1975)
VŠE, Fakulta ekonomiky služieb a cestovného ruchu v B. Bystrici,
špecializácia: Ekonomika cestovného ruchu a spoločného
stravovania (1975-1979)
Už v roku 1976 som sa prihlásila na konkurz, na základe čoho
som získala od Vládneho výboru pre cestovný ruch ČSSR služobný
odznak č. 7426. Sprievodcovstvu som sa venovala externe až do
roku 1994, kedy som porodila moje štvrté dieťa.
Od 1.1.1980 až do 30.4.2017, kedy som odišla na starobný dôchodok, som pracovala v KÚPEĽOCH LÚČKY. Najskôr ako referent
špecialista pre prevádzku kúpeľov, potom ako ekonomická riaditeľka a od 8.3.2001 som bola riaditeľkou akciovej spoločnosti,
členkou predstavenstva a. s. so splnomocnením zastupovať akciovú spoločnosť ako štatutár.

INÉ AKTIVITY:
Oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV
– členka predstavenstva
Slovenská obchodná a priemyselná komora Žilina
– členka predstavenstva
Asociácia slovenských kúpeľov so sídlom v Bratislave
– členka dozornej rady
Komposesorát Liptovská Anna – členka dozornej rady
30.4.2017 som ukončila moje skoro 37-ročné pôsobenie na Liptove a vrátila som sa do rodného mesta Turany, kde som v posledných komunálnych voľbách získala ako nezávislá kandidátka
slušný počet hlasov (692), za ktoré mojim voličom ďakujem a verím, že ich nesklamem.

Mojou prioritou je zviditeľniť naše mesto nie len v regióne Turiec,
ale aj v rámci Žilinského kraja, v rámci celého Slovenska a aj za hranicami našej vlasti. Z tohoto dôvodu je potrebné vytvoriť komisiu
pre rozvoj služieb, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja.
Zo stredu mesta po dohode s vlastníkmi odstrániť staré schátralé
pozostatky budov, ktoré sú pre mesto hanbou. Nie je to jednoduché, ale s pomocou Vás občanov tohto mesta a dobrou vôľou vlastníkov by sa nám to mohlo podariť. Veď všetci čo tu žijeme by sme
sa mali snažiť o krajšie Turany. Na organizovanie verejných akcií
(napr. Dni mesta,...) by bolo potrebné viac spevnených odstavných
plôch pre návštevníkov mesta. Kto bol na remeselníckom jarmoku
v Mošovciach, určite so mnou súhlasí.
Mojou víziou do budúcna je získať do majetku mesta budovu bývalého učilišťa vrátane pozemkov, kde by sa dalo pre naše mesto
veľa problémov vyriešiť. V prízemí by mohla byť tak ako v každom
meste slušná poliklinika s odbornými ambulanciami (ortopedická,
gynekologická, stomatologická, neurologická, interná,...). Samozrejme, že súčasťou polikliniky musí byť aj obvodný všeobecný lekár.
Všetko by malo byť sústredené pod jednou strechou, kde by mala
byť aj lekáreň, aby pacient nechodil po celých Turanoch, aby si poriešil svoje zdravotné problémy. Takáto poliklinika by slúžila aj okolitým obciam. Taká dentálna turistika je veľmi lákavá, keby v budove bolo aj ubytovanie pre cudzích ľudí. Tiež by tam mohli byť stabilizačné byty napr. pre lekárov, ktorých je problém do Turian získať
napriek tomu, že aj z Turian pochádza dosť ľudí, ktorí vyštudovali
Lekársku fakultu. V tejto budove by tiež mohol byť aj denný stacionár pre starých ľudí. Problém je len v tom, že VÚC Žilina sa aj
napriek záujmu mesta o túto budovu do dnešného dňa nevyjadrilo pozitívne. Stále prehodnocujú na čo by ju využili.
Len neustálym rozširovaním ponuky služieb a služieb cestovného
ruchu môžeme do Turian prilákať návštevníkov a tí prinesú peniaze na ďalší rozvoj mesta.
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MESTSKÁ POLÍCIA INFORMUJE

ČO HOVORÍ MATRIKA
NARODENIE
Tomáš Rohoň
Zoe Majtáňová

Lujza Hládeková
Jakub Jankech

Marianna Juščaková

Mestská polícia v Turanoch pripomína svojim spoluobčanom,
že dňom 1. 9. 2018 vstúpila do účinnosti novela zákona o veterinárnej starostlivosti. Zviera sa teda nepovažuje za vec
a zmena tiež uvádza povinné čipovanie psov. Psi narodené
pred 31. 8. 2018, musia byť začipované do 31. 10. 2019. Nesplnenie povinnosti chovateľa psa bude riešené sankciou 50 € .
Veterinárna správa môže udeliť pokutu od 300 - 800 €.
V prípade, že majiteľ psa falšuje doklady psa, štve zvieratá
proti sebe, alebo nezabezpečí ošetrenie psa, môže byť uložená bloková pokuta od 400 - 1000 € na mieste.

UZATVORENIE MANŽELSTVA
Róbert Černý
Jaroslav Gregor
Ing. Miroslav Gajdoš
Matej Ďubák
Peter Racek

&
&
&
&
&

Soňa Koplová
Ivana Cígerová
Mgr. Andrea Dzúrová
Zuzana Tkáčová
Iveta Gregušová

V prípade zistenia majiteľa túlavého psa, alebo psa ktorý znečisťuje verejné priestranstvo, bude uložená pokuta majiteľovi
vo výške 50 € a odstránenie exkrementov.
Mestská polícia v Turanoch začne ešte dôkladnejšie s kontrolou dokladov o zaplatení dane za psa, očkovaní a prihlásení
psa do evidencie.

ÚMRTIE
Irena Berešíková
Alojz Mikulka
Danuša Medová
Július Holec
Imrich Kucbel
Ľudmila Brnová
Elena Rapčanová

23.04.
25.04.
26.04.
29.04.
15.05.
29.05.
10.06.

64 rokov
83 rokov
57 rokov
88 rokov
71 rokov
85 rokov
62 rokov

OKIENKO MESTSKEJ POLÍCIE
V TURANOCH
Ranný dohľad BaPCP pri Základnej škole v Turanoch
nad bezpečnosťou detí
Vypracovanie štatistiky pre študentku Žilinskej univerzity
- slobodný prístup k informáciám

Mgr. Alena Pirháčová - matrikárka

Asistencia RZP pri otváraní domu a transporte do MFN
- náhla nevoľnosť
Vypaľovanie trávy verejného priestranstva
- uloženie blokovej pokuty
Kontrola chovateľov pri venčení psa
- plnenie si povinností chovateľa

VYHLÁŠKA
Od 1. 7. 2016 nadobudol účinnosť § 18 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zákona č. 371/2015 Z.z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

Riešenie neoprávneného výrubu stromov v meste
Nesprávne parkovanie motorových vozidiel na chodníku,
v protismere a pod.
Kontroly zamerané proti zakladaniu čiernych skládok

§ 18
ÚZEMIA S VÝSKYTOM MEDVEĎA HNEDÉHO
A ZABEZPEČENIE ODPADU
1. Povinnosť zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa hnedého
sa vzťahuje na držiteľov odpadu v ustanovených územiach

2. Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje na zmesový komunálny
odpad a biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
3. Odpad pred prístupom medveďa hnedého sa zabezpečí tak, že
a) zberná nádoba na odpad sa umiestni do uzatvoreného
priestoru, ktorý nie je voľne prístupný,
b) na zber odpadu sa použije uzamykateľná zberná nádoba
alebo

Toto je len časť práce Mestskej polície počas výkonu služby
v meste Turany v uplynulom období.

Dňa 13. 5. 2019 bolo prijaté oznámenie majiteľky pozemku
a nehnuteľnosti o opakovanom poškodení plota psom svojho
nezodpovedného suseda.

Vzhľadom na to, že sused bol už niekoľkokrát za skutok riešený
a následne nedošlo k náprave, vec bude postúpená na Obvodný úrad v Martine odbor VVS.

Erich Szimanský, náčelník MP

c) na zber odpadu sa použije zberná nádoba, ktorej spôsob uzatvorenia znemožňuje prístup medveďovi hnedému k odpadu.

Táto povinnosť platí pre mesto Turany na celé územie mesta,
okrem zastavaného územia mesta a zastavaného územia mesta v rekreačnej časti Trusalová.
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