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Slávnostné udelenie štatútu mestu Turany
Spoločenský večer spojený so slávnostným odovzdaním gratulačnej listiny mestu Turany sa uskutočnil 22. januára 2016 za prítomnosti
JUDr. Roberta Kaliňáka, podpredsedu vlády a ministra vnútra SR, Ing. Juraja Blanára, hlavného štátneho radcu pre heraldiku SR Ladislava Vrteľa a viacerých pozvaných osobností a zástupcov spoločenského života. Osvedčovaciu listinu mestu Turany prevzal primátor
Ing. Miroslav Blahušiak. Program mal slávnostný charakter a zúčastnilo sa ho do 400 pozvaných hostí.
Turany sa stali od 1. 1. 2016 mestom a tak to zostane zapísané v historických záznamoch pre ďalšie generácie, ktoré v nich budú žiť.
Nech sa nášmu malému mestečku darí, nech rastie do krásy a nech sú šťastní všetci tí, ktorí tu majú svoj domov.

Cena primátora mesta
V predvečer 71. výročia oslobodenia Turian sa v obradnej miestnosti uskutočnila spomienková slávnosť venovaná oslobodeniu Turian
a v druhej časti bola spojená s odovzdávaním cien primátora mesta. Potom oslava pokračovala spoločným položením kytíc k pomníku
padlým. Príhovor k slávnosti a oceneniu predniesol primátor mesta
Ing. M. Blahušiak. Ceny primátora si za svoju dlhoročnú prácu
v prospech rozvoja Turian a zároveň pri príležitosti udelenia štatútu
mesta prevzali
Mgr. Marta Hrivnáková
MVDr. Ján Chrenko
Ing. Ivan Jesenský
Mgr. Jozef Liskaj
JUDr. Ľubomír Liskaj
Ing. Dušan Novysedlák
Ženská spevácka skupina Turianka
Slávnosť odovzdania kultúrnym programom spestrili deti MŠ Krížna
a speváčky ocenenej skupiny Turianka, v ktorých podaní zaznela aj
slovenská štátna hymna zaspievaná v úvode.
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MESTO TURANY

vyhlasuje verejnú súťaž pre obyvateľov
I. ročník
NAJKRAJŠÍ DOM
NAJKRAJŠIA ZÁHRADA
Hodnotiť sa bude upravenosť, zaujímavý vzhľad, estetické a nápadité riešenie objektov.

Súťažné kategórie:
- rodinný dom
- bytovka

- záhrada
- detail záhrady

Súťaž bude vyhodnotená na 1. ročníku DŇA MESTA - 17. septembra 2016.
Do súťaže je možnosť zapojiť sa zaslaním vlastných fotografií domov a záhrad do 20. 8. 2016 na mestský úrad v Turanoch. Fotografie musia byť
o rozmere 9 x 13 cm, s adresou prihláseného súťažného domu. Hodnotiaca komisia posúdi predložené návrhy a súťaž vyhodnotí.
Víťazi jednotlivých kategórií budú ocenení.
Ing. Miroslav B l a h u š i a k
primátor mesta

Zo zasadnutí mestského zastupiteľstva
Zasadnutie MZ dňa 9. 3. 2016
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí vzalo na vedomie správu o plnení uznesení, správu HK o vykonaných kontrolách, správu HK
o kontrolnej činnosti za rok 2015.
MZ prerokovalo a vzalo na vedomie správu o stave pohľadávok mesta
k 31.12.2015, správu o stave odpadového hospodárstva.
MZ schválilo na návrh komisie športu, školstva, kultúry a informovanosti dotácie z rozpočtu mesta na rok 2016.
MZ prerokovalo a schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Turany o zmene názvu obce na mesto.
MZ v súvislosti s uznesením NR SR č. 2146 z 24.11.2015, ktorým NR
SR vyhlásila obec Turany za mesto prerokovalo a schválilo zmenu
označenia vo všetkých nariadeniach, štatútoch, zriaďovacích listinách
z obec, obecné zastupiteľstvo, obecný úrad, starosta obce na označenie: mesto, mestský úrad, mestské zastupiteľstvo, primátor mesta.
MZ prerokovalo a schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Turany, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska.
MZ prerokovalo a schválilo dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb.
MZ prerokovalo a schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Turany o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v ZŠ Turany.
MZ prerokovalo a zrušilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Turany
o niektorých podmienkach držania psov.
MZ prerokovalo a schválilo rokovací poriadok mestského zastupiteľstva
v Turanoch, Štatút mesta Turany, prerozdelenie kapitálových investícií na
rok 2016 a plán zasadnutí mestského zastupiteľstva v Turanoch na rok
2016.
MZ schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z výzvy
Operačného programu Kvalita životného prostredia na projekt: Obnova
a zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu v Turanoch.
MZ odporučilo primátorovi mesta uzavrieť rámcovú zmluvu so spol.
ENVI-PAK o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložku odpadov z obalov a neobalových výrobkov.
MZ schválilo do funkcie kronikára mesta p. Mgr. Jozefa Liskaja.
MZ vzalo na vedomie oznámenie p. M. Kručinského vo veci vzdania sa
funkcie predsedu komisie pre ekonomiku a plán pri MZ.

Zasadnutie MZ dňa 21. 4. 2016
MZ prerokovalo a vzalo na vedomie správu HK o kontrole plnenia
uznesení a správu HK o výsledkoch vykonaných kontrol za obdobie od
10.03.2016 do 21.04.2016.
MZ prerokovalo protest prokurátora proti VZN obce Turany o obecnej
polícii a MZ prerokovalo a schválilo nové Všeobecne záväzné nariadenie mesta Turany o mestskej polícii Turany.
MZ prerokovalo a schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Turany o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Turany.
MZ prerokovalo správu o sociálnej starostlivosti na území mesta Turany.
MZ prerokovalo a vzalo na vedomie správu o činnosti mestskej polície
Turany za rok 2015, uložilo komisii výstavby, verejného poriadku a životného prostredia prerokovať pripomienky niektorých poslancov k parkovaniu a uložilo zástupcovi primátora zabezpečiť výrobu a osadenie
dopravného značenia.
MZ prerokovalo a vzalo na vedomie správu o činnosti Dobrovoľného
hasičského zboru mesta Turany za rok 2015. MZ schválilo odpredaj
motorového vozidla traktor Zetor 8011, ev.č. MT 462 AB. MZ súhlasilo

s dočasným odhlásením motorového vozidla DVS 12 Avia 30 z evidencie motorových vozidiel. MZ v rámci finančných možností odporučilo
opraviť starú hasičskú zbrojnicu.
MZ prerokovalo návrh členov do rady škôl a schválilo zástupcov mesta
Turany v radách škôl nasledovne:
1. Rada MŠ Krížna - Roman Maťko
- Ing. Peter Šimún
- Bc. Iveta Jesenská
- Alena Šimková
2. Rada MŠ Obchodná - Roman Maťko
- Ing. Peter Šimún
- Ing. Dušan Antalík
- Antónia Kocholová
3. Rada ZŠ Turany
- Roman Maťko
- Ing. Miroslav Blahušiak
- Ing. Ivan Jesenský
- Ing. Monika Bačeová
MZ prerokovalo a schválilo návrh dohody o urovnaní medzi mestom
Turany a p. Mgr. Antonom Ančicom vo veci usporiadania vlastníckych
vzťahov na pozemku parc. 171/4 o výmere 34 m² v k.ú. Turany.
MZ prerokovalo žiadosť mesta Martin o poskytnutie dotácie na zabezpečenie Turčianskych hier mládeže a MZ schválilo dotáciu na THM vo
výške 500, - Eur.
MZ na návrh poslanca Ing. Ivana Jesenského prerokovalo návrh na
kreovanie redakčnej rady Hlasu Turian a požiadalo primátora mesta
o jej doplnenie zo zástupcov mestského úradu, ZŠ, MŠ, komisie školstva, športu, kultúry a informovanosti a z radov občanov.

Zasadnutie MZ dňa 22. 6. 2016
MZ na svojom zasadnutí prerokovalo a vzalo na vedomie správu HK
o kontrole plnenia uznesení a správu HK o výsledkoch vykonaných kontrol v období od 22.04.2016 do 22.06.2016. MZ prerokovalo a schválilo
plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2016.
MZ prerokovalo a schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Turany o nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými
stavebnými odpadmi a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Turany,
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.
MZ prerokovalo protest prokurátora proti VZN obce Turany č. 1/2015
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Turany a uložilo pripraviť na rokovanie MZ, ktoré
sa bude konať dňa 07.09.2016 nové znenie predmetného VZN, ktorým
bude toto VZN v celom rozsahu zrušené a nahradené novým VZN.
MZ prerokovalo protest prokurátora proti VZN obce Turany o hlasovaní obyvateľov obce Turany (miestne referendum) a uložilo pripraviť
na rokovanie MZ, ktoré sa bude konať dňa 07.09.2016 nové znenie
predmetného VZN, ktorým bude toto VZN v celom rozsahu zrušené
a nahradené novým VZN.
MZ prerokovalo a schválilo záverečný účet obce Turany a rozpočtové hospodárenie za rok 2015. MZ vzalo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu obce Turany za rok 2015 a správu audítora z overenia
účtovnej závierky za rok 2015. MZ schválilo použitie prebytku rozpočtového
hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 55.102, 52 Eur.
MZ prerokovalo a vzalo na vedomie správu o inventarizácii majetku
mesta Turany k 31.12.2015.
MZ prerokovalo a schválilo zámenu podielu v nehnuteľnostiach medzi
mestom Turany a p. Romanom Krystýnkom, v súvislosti s chybným zápisom na katastri nehnuteľností a vysporiadaním vlastníckych vzťahov
pod budúcou miestnou komunikáciou v lok. Ublác.
MZ prerokovalo a schválilo odkúpenie pozemku parc. č. 3628/40 orná
pôda o výmere 247 m² v lok. Na Mohylky.

MZ prerokovalo a schválilo odpredaj nehnuteľností pozemky parc.
č. 3488/2, 3488/3 a 3491/21 o celkovej výmere 220 m² prípadom hodným osobitného zreteľa za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov
pri rodinnom dome manželov Poliakovcov, Príjazdná cesta Krpeľany.
MZ v súvislosti s častými a opakujúcimi sa pádmi topoľov počas silného
vetra a búrok požiadalo primátora mesta riešiť výrub stromov pri vstupe
do mesta od Sučian.

Schválené kapitálové výdavky
a investície na rok 2016
• Vybudovanie parkoviska na ul. Krížna – investícia je z väčšej časti
dokončená, bolo vybudované parkovisko pre 15 vozidiel, parkovisko
slúžiace pre MKS, škôlku a zdravotné stredisko. V rámci tejto investície bola vybudovaná plocha pre umiestnenie kontajnerov, vyhotovený nový chodník k škôlke, výsadba zelene a v pláne je aj nový
chodník k lekárovi a nové samostatné oplotenie materskej škôlky.
Približná výška nákladov je 12.000, - Eur. Následne bude vzhľadom
k finančným možnostiam vykonané asfaltovanie celej komunikácie.
• Materská škola Krížna – v pláne je kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení na poschodí 1. budovy, realizácia prebehne v mesiaci
júl a august. Na túto investíciu je vyčlenených 8.000, - Eur.
• Materská škola ul. Obchodná – v súčasnosti prebieha kompletná
rekonštrukcia II. pavilónu pozostávajúca z kompletnej opravy strechy, výmeny všetkých okien, zateplenia fasády, kompletnej rekonštrukcie sociálnych zariadení, vykurovania, s cieľom zvýšiť kapacitu
MŠ a rozšíriť súčasné nevyhovujúce priestory MŠ. Na túto investíciu
je vyčlenených 15.000, - Eur z rozpočtu mesta a 40.000, - Eur, ktoré
dostalo mesto Turany ako dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rozšírenie kapacít MŠ. Predpokladaný termín
otvorenia je na jeseň 2016.
• Ul. Partizánska – vyhotovenie pravostranných obrubníkov v dĺžke
cca 100 m za účelom odvodnenia a rozšírenia miestnej komunikácie.
Výška predpokladanej investície je 2.000, - Eur.
• Projektová dokumentácia na inžinierske siete – vypracovanie
projektovej dokumentácie na inž. siete (voda, kanalizácia) v lokalitách Na Mohylky – posledná ulica, Doliny, Ublác, Polík, Dielec (pri
Krpeľanoch), uskutočniť územné a stavebné konanie a po vydaní
právoplatného stavebného povolenia uskutočniť ich realizáciu na náklady správcov týchto sietí v nadväznosti na možnosť výstavby RD
pre občanov mesta.
• Futbalový štadión – bola vykonaná výmena všetkých 3 vstupných
dverí, je z väčšej časti ukončená kompletná rekonštrukcia sociálnych
zariadení na 1. poschodí, na ktorú mesto získalo od Ministerstva
financií SR dotáciu
6.900, - Eur. V mesiaci
júl bude vykonaná výmena všetkých okien
na prízemí a 1. podlaží,
zároveň na 1. podlaží
prebiehajú práce na
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prerobení izieb na klubovne, kde 8 športových a kultúrnych klubov
v našom meste získa svoje priestory na svoju činnosť, strechu nad
hlavou. Cieľom je zachovať tento objekt ako najväčší športový areál
v meste a vdýchnuť mu znova život. V realizácii je osamostatnenie
kúrenia v priestoroch baru a opätovné obnovenie prevádzky baru.
mesto Turany má schválené investície na tento rok na futbalový štadión vo výške 15.000, - Eur.
Miestne múzeum – v súčasnej dobe je v realizácii výmena všetkých
okien v priestoroch múzea v rámci zníženia energetickej náročnosti
a skultúrnení priestorov múzea, ochrane vzácnych zbierok našich
predkov. Výška schválenej investície je 5.000, - Eur.
Kultúrne centrum – v pláne je úprava vstupu od ul. Sadovej, výmena okien na kuchyni, a rekonštrukcia nevyužívanej kuchyne na tanečnú sálu, ktorá bude dotvorením malej sály a kuchyne. Realizáciu
tejto investície predpokladáme v zimných mesiacoch.
Miestne kultúrne stredisko – investícia vo výške 15.000, - Eur obsahuje kompletnú výmenu všetkých okien a kompletnú rekonštrukciu sociálnych zariadení. Výmena okien bude vykonaná posledný júlový týždeň.
Cesta do Stráže – pokračovanie miestnej komunikácie, vyhotovenie
oporných múrov v predpokladanej výške 2.000, - Eur.
Zberné miesta – v súvislosti s rozmiestnením kontajnerov na separovaný zber po našom meste sme vyhotovili zberné centrá zo zámkovej dlažby oddelenej obrubníkmi na miestach pri Dome smútku,
Dome služieb, na ul. SNP pri kocke, pred predajňou Jednota na ul.
Obchodná, v Černíku, na ul. Partizánska a na križovatke ul. Cintorínska / Malý riadok. V budúcnosti je zámer pokračovať v tejto činnosti.
Osvetlenie ul. Petra Mendela – investícia je v príprave, realizácia
v mesiaci júl / august 2016, výška investície 2.000, - Eur, zakúpenie
a inštalácia rozvodov na verejné osvetlenie a rozhlas do zeme do
zeleného pásu.
Ul. Mierová – investícia v predpokladanej výške 3.000, - Eur bude
realizovaná v mesiaci august, vyhotovenie povrchového žľabového
odvodnenia od Domu smútku po prvú dažďovú vpusť, cca 100 m.
Oprava prístupových ciest k záhradkárskym osadám – mestské
zastupiteľstvo vyčlenilo na túto investíciu 6.500, - Eur, v súčasnosti je
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realizovaná kompletná obnova cesty k ZO Ráztoka celoplošným vysypaním frézovaným asfaltom, jeho následným zrovnaním, uvalcovaním, zhutnením a vykonaním nástreku asfaltovou živicou. Cesta k ZO
Pod kopcom bude realizovaná obdobným spôsobom po zaobstaraní
dostatočného množstva frézovaného asfaltu.
Odvodnenie ul. Školská – vybudovanie zbernej odtokovej šachty pri križovatke s ul. Komenského a odvedením vody do vsakovačky. Investícia
bude realizovaná v mesiaci august, predpokladané náklady 1.000, - Eur.
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v miestnom kine – už realizované, v priestoroch kina sa pravidelne v utorok a štvrtok stretávajú a nacvičujú členovia folklórneho súboru Kriváň Turany a takisto
v týchto priestoroch bývajú kultúrne akcie. Bola vykonaná rekonštrukcia nevyhovujúcich sociálnych zariadení a šatní.
Územný plán – spracovanie zadania nového ÚP mesta Turany,
schválených 3.000, - Eur.
Asfaltovanie miestnych komunikácií – aj v tomto roku chceme pokračovať v obnove zlého stavu miestnych komunikácií, mesto Turany
má vyčlenených v rámci rozpočtu 135.000, - Eur na asfaltovanie komunikácií ul. Jánošíkova, Moyzesova prípadne Fatranská do vyčerpania rozpočtovej položky. Táto investícia je v príprave, jej realizácia
bude po ukončení verejného obstarávania.

Nový zberný dvor
Mesto Turany v súčasnosti realizuje prípravu priestorov pre nový zberný
dvor mesta. Pozemok je v majetku ŽSR a mesto Turany má od 1. júna
2016 na základe nájomnej zmluvy v nájme pozemok o výmere 2.612 m²

za celkové ročné nájomné 815, - Eur. Nájom je dlhodobý za účelom vybudovania zberného dvora. Predpokladáme, že starý zberný dvor bude
do týchto priestorov premiestnený k 1.augustu 2016. O jeho otvorení, prevádzke a systéme zberu zložiek odpadu budeme občanov informovať.

Podané projekty
• Mesto Turany v marci 2016 podalo žiadosť a projekt na získanie nenávratného finančného príspevku vo výške 233.798, - Eur na Obnovu a zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu
z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Žiadosť sa
v súčasnej dobe vyhodnocuje.

Protipovodňový vozík
Mesto Turany prevzalo dňa 9.6.2016 na Krajskom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru v Žiline z rúk prezidenta Hasičského a záchranného zboru SR p. Gen. Alexandra Nejedlého protipovodňový prívesný
vozík na odstraňovanie následkov povodní v hodnote 15.000, - Eur.
Vozík je vybavený elektrocentrálou s príslušenstvom, motorovým kalovým čerpadlom, elektrickým čerpadlom, plávajúcim čerpadlom, hadicami, protipovodňovými bariérami, ženijným náradím. Protipovodňový
vozík bol daný mestu Turany na 5 rokov bezplatným nájmom.
Roman Maťko
zástupca primátora mesta

Výsadba zelene na verejných
priestranstvách
Začiatkom júna sa na viacerých priestoroch začalo s výsadbou zelene, ktorú organizovalo mesto Turany za veľkej pomoci dobrovoľníkov
z radov občanov. Výsadba sa začala na námestí, nasledovala pri zdravotnom stredisku na ul. Obchodnej, pri novom parkovisku MŠ Krížna,
trhovom mieste na ul. Kollárovej a tiež pri novom parkovisku na ul. SNP.
V jeseni bude pokračovať výsadbou cibuľovín a tiež drevín a kríkov,
ktoré nahradia vypílené stromy. Ďalšia etapa bude naplánovaná na jar
budúceho roka. Prianím širokej verejnosti je vytvoriť oddychové zóny,
kde by bolo možné zastaviť sa a oddýchnuť si pri prechádzke. V budúcom roku by malo dôjsť tiež k úprave námestia.

IJ

Oceňovanie najlepších
V obradnej miestnosti mestského úradu v Turanoch sa opäť po roku stretol talent s úspechom a mladosť s rokmi skúseností. V marci 2016 sa tu
konalo oceňovanie najlepších jednotlivcov a kolektívov za rok 2015. Na
návrh spolkov a združení, organizácií ale najmä na základe výsledkov
za rok 2015 prevzali z rúk primátora mesta Ing. M. Blahušiaka ocenenia:
Ocenenie za príkladnú reprezentáciu
Ondrej Holko		
športová streľba
Adam Černek		
plávanie
Martin Maťko		
beh na lyžiach, biatlon,
Stanislava Líšková
ženský futbal
Mária Súkeníková		
futbalová rozhodkyňa
Maroš Litvaj		
psie záprahy
Klub rádioamatérov
ZOTŠ Turany
Poďakovanie za úspechy v roku 2015
Tatiana Tvarožná		
atletika
Alexandra Kacvinská
atletika
Lenka Líšková		
športová streľba
Miroslav Kochol		
športová streľba
Júlia Kluknavská		
športová streľba
Zdeno Mertl		
športová streľba
Lenka Frkáňová		
športová streľba
Milan Solár		
kynologický klub
Družstvo mladších žiačok v atletike
Ema Holková, Barbora Laššuthová, Nikola Maťková, Michaela Ujčeková, Alexandra Kacvinská

Družstvo starších žiakov vo florbale
Juraj Doležal, Matúš Dubovec, Adrián Ferko, Miroslav Gelačák, Richard
Horál, Adrián Jurečka, Leonard Tarčák, Timotej Maťko, Norman Siheľa,
Peter Šimko, Martin Žucha
FbK Turany: jednotlivci
Patrik Berešík, Sára Karcolová, Samuel Katreniak M.iroslav Gelačák,
Juraj Doležal, Adrián Jurečka
MŠK Turany: jednotlivci
Ján Bartoš, Stanislav Líška, Michal Šidlo
Ing. Ján Jesenský			
Pavol Kincel			
Ing. Peter Burica			
Martina Černeková			
Dušan Kapusta			
Miroslav Bízik
in memoriam
Anna Stančíková			

BS Tatran Turany
BS Tatran Turany
Fbk Turany
Šachmat Turany
Šachmat Turany
Šachmat Turany
MO MS TURANY

Členovia DHZ Turany
za organizovanie Majstrovstiev Slovenska v hasičskom športe

Všetkým oceneným blahoželáme aj prostredníctvom Hlasu Turian.

Pranostiky na leto
•
•
•
•
•
•
•

Koľko mračien na Jakuba, toľko snehu v zime.
Margita trhá prvé hrušky – margitky.
Svätá Anna, chladno zrána.
Aký je august spočiatku, taký bude až do konca.
Čo august nedopečie, to september dovarí.
Vavrinec ukazuje aká jeseň nastupuje.
Ak má Filip v sprievode hromy, blíži sa dážď a veľa sa urodí.
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Úmrtie

Čo hovorí matrika
Narodenie
Karolína Hnilická
Michal Koment
Amália Vojtková
Sabina Huličiarová
Sonia Krištofová
Olívia Kuchárová
Filip Rohoň
Anabell Viktória Volentierová
Gabriela Rištáková
Viktória Ftáčniková

Jakub Chomist
Agáta Partlová
Adam Vereš
Ján Šajgalík
Olívia Motyková
Miloš Javornícky
Rebeka Rišániová
Eva Pavlúsová
Klára Pavlúsová

Uzatvorenie manželstva
Michal Kubičár
Tomáš Ujček
Dušan Záhradník
Ivan Ociepka
Jozef Volna
Ing. Ján Ďurica PhD.
Jozef Letrik

Erika Rantová
Lenka Gallová
Júlia Sušienková
Lucia Bugajová
Veronika Badáňová
PaedDr. Ivana Markovičová
Viera Vrabcová

Gejza Rišák
Ivan Tomáška
Tomáš Kapusta
Karol Štilla
Miroslav Bízik
Anna Cecková
Jozef Maťko
Johana Kováčová
Pavol Kapusta
Ján Holko
Ivan Bochnička
Milan Pečit
Mária Murčeková
Jarmila Babicová
Anna Múkerová
Vladimír Žúbor
Marta Košinárová
Jozef Štít
Mária Lacková

10. 2.
16.2.
21. 2.
23. 2.
29. 2.
6. 3.
9. 3.
10. 3.
11. 3.
13. 3.
29. 3.
14. 4.
13. 4.
22. 4.
4. 5.
18. 5.
22. 6.
24. 6.
16. 7.

88 rokov
45 rokov
90 rokov
59 rokov
65 rokov
87 rokov
63 rokov
58 rokov
72 rokov
68 rokov
87 rokov
57 rokov
86 rokov
64 rokov
74 rokov
51 rokov
65 rokov
71 rokov
58 rokov

Uvítanie najmenších
S príchodom májových dní pravidelne vítame našich najmenších, deti,
ktoré sa narodili ako noví obyvatelia Turian. Aj tentoraz 16 našich malých dievčat a chlapcov bolo prijatých spolu so svojimi rodičmi primátorom nášho mesta Ing. Miroslavom Blahušiakom v obradnej miestnosti
mestského úradu. Boli to prvé deti, ktoré sa narodili ako občania mesta
Turany.
V programe vystúpili deti MŠ Krížna, prítomným sa prihovorili za ZPOZ
Človek človeku Bc.Iveta Jesenská a Mgr. Alena Pirháčová. Zápisom do
pamätnej knihy mesta sa obidve uvítania najmenších skončili.
Vitajte všetci noví obyvatelia mesta Turany! Nech sú vám Turany na celý
život domovom.
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Chovateľská prehliadka trofejí ulovenej
zveri po roku opäť v Turanoch
Poľovníci z okresov Martin a Turčianske Teplice predviedli výsledky
svojho snaženia za uplynulú sezónu a v Turanoch opäť vystavili trofeje
ulovenej zveri v priestoroch Kultúrneho centra. Obvodná poľovnícka
komora v Martine po skúsenosti z organizovania predchádzajúcich
dvoch prehliadok, ako aj na základe ohlasu poľovníckej a širokej laickej
verejnosti sa znova obrátila na PZ Kriváň Turany so žiadosťou, aby aj
tretíkrát v poradí usporiadalo chovateľskú prehliadku. Domáci poľovníci
stáli pred úlohou pripraviť toto podujatie na čo najvyššej úrovni a zároveň sa snažili dôstojne prezentovať aj vlastné poľovnícke združenie
a jeho aktivity. Samotná chovateľská prehliadka sa konala v dňoch
19. - 20. 3. 2016, predchádzalo jej však posúdenie jednotlivých trofejí
hodnotiacou komisiou, ktorej predsedal Ing. Jozef Kaštíl. Predložených
bolo 356 jeleních, 170 srnčích, 28 diviačích trofejí a 3 lebky medveďa
hnedého. Pestrosť turčianskej fauny dopĺňali aj trofeje danielov, muflonia trofej, rožky kamzíka, lebky malých šeliem, aj trofej psíka medve-

díkovitého. Výsledok posúdenia a správneho bodového ohodnotenia
trofejí Okresnou hodnotiacou komisiou bol zverejnený v Informačnom
katalógu trofejovej zveri. Ústrednému výstavnému panelu s medailovými jeleními trofejami dominovala strieborná jelenia trofej MVDr. Rastislava Zábronského, ktorá dosiahla hodnotu 207, 49 bodu C.I.C. Jeleň
bol ulovený v PS Martinské hole. PZ Kriváň Turany sa mohlo pochváliť
zlatou diviačou trofejou s bodovou hodnotou 124, 75 b. C.I.C., taktiež
úspešného lovca MVDr. Rastislava Zábronského, ako aj bronzovou
srnčou trofejou Milana Barčíka s bodovou hodnotou 113, 12 b. C.I.C.
Široké spektrum a bodová hodnota trofejí, prezentovaných na chovateľskej prehliadke odzrkadľujú úroveň náročnej celoročnej starostlivosti
o zver členmi poľovníckych združení.
Ako už býva zvykom, v ďalších priestoroch Kultúrneho centra poľovníci
z PZ Kriváň Turany v snahe o spestrenie chovateľskej prehliadky zorganizovali aj vlastnú výstavu. Tohto roku išlo o zaujímavé trofeje zveri Ing.
Branislava Morgoša, ktoré sa mu podarilo uloviť na zahraničných loveckých výpravách. Dominovalo tu impozantné parožie losa východosibírskeho aj preparát kozorožca sibírskeho stredoázijského. Ku exponátom
pripravil Mgr. Pavol Slávik sprievodný odborný text, monitorujúci výskyt

a spôsob života jednotlivých vystavených druhov. Na výstavných paneloch členovia PZ predstavili návštevníkom prierez svojich kultúrnospoločenských aj pracovných aktivít a niektorých loveckých úspechov
z predchádzajúceho roka.
K spestreniu chovateľskej prehliadky významnou mierou prispeli aj výtvarné práce žiakov ZŠ Turany, pod názvom Mačkovité šelmy Turca,
ktoré pripravili pod vedením p. učiteľky Mgr. Miroslavy Slávikovej. Tak
ako každý rok, mnohých návštevníkov zaujala projekcia filmov s poľovníckou tematikou, ako aj fotografie z archívu členov PZ Kriváň Turany.
Návštevníci chovateľskej prehliadky sa okrem vizuálnych zážitkov mohli
občerstviť a pochutiť si na zverinových špecialitách, ktoré pripravili členovia hostiteľského PZ Kriváň Turany.
Podobne ako dve predchádzajúce, aj tohtoročná chovateľská prehliadka bola pripravená na veľmi dobrej úrovni. Pre mnohých návštevníkov
sa stala zdrojom poučenia, ale aj príležitosťou na stretnutie priateľov
s možnosťou zaujímavých diskusií, či výmeny poľovníckych zážitkov.

MUDr. Pavol Slávik
predseda PZ Kriváň Turany

Vyberáme z uskutočnených podujatí
Keď je poézia láskou
O tom, že umelecké slovo
a poézia má stále svojich
obdivovateľov, priaznivcov a účinkujúcich i v Turanoch, svedčia úspechy,
ktoré dosiahli dlhoročné
recitátorky v rámci niekoľkých okresných, krajských i celoslovenských
prehliadok v súťažiach
umeleckého
prednesu dospelých. V súťaži
Vansovej Lomnička sa
postupne postupom cez
všetky kolá až do celoslovenského v Banskej Bystrici prebojovala Bc.
Iveta Jesenská, kde sa umiestnila v striebornom pásme. Tu recitovala
nesúťažne aj dlhoročná účastníčka Vansovej Lomničky pani Margita
Kuková, ktorá i napriek svojmu veku recituje z hĺbky duše a s prejavom jej vlastným.
V ďalšej súťaži Vajanského Martin, sa cez okresné kolo do krajského
dostali dve recitátorky Bc. Iveta Jesenská ako víťazka V. kategórie
poézia a Tatiana Petrovská ako víťazka V. kategórie v próze. V krajskom kole sa svojim umiestnením na 1. mieste dostala I. Jesenská
do celoslovenského kola Hviezdoslavovho Kubína, ktoré sa konalo
24. júna 2016.
IJ

Stavanie mája na námestí

Oslava Dňa matiek

Večer v múzeu
Vo štvrtok 19. mája 2016 sa naše miestne múzeum zapojilo do siete
podujatí nazvaných Večer v múzeu a otvorilo svoje priestory širokej
verejnosti od 16.00 do 21.00 hod. Čoraz bohatšiu múzejnú zbierku
a všetky múzejné expozície prišli navštíviť domáci, rodičia s deťmi, seniori, no nechýbali ani cezpoľní návštevníci. Tentokrát do turianskeho
múzea zavítala početná skupina členov z MO MS z Valče, ktorí boli
v ňom po prvýkrát, ale boli tu tiež návštevníci z Nolčova, Martina a Vrútok. Prítomných privítal správca múzea JUDr. Ľ. Liskaj, pri sprevádzaní
priestormi múzea sa podieľali členovia výboru MO MS v Turanoch.

Detský deň JUNIÁLES sa vydaril
V prekrásny slnečný deň 4. júna sa uskutočnil na Tibíne detský Juniáles, ktorý prilákal do peknej prírody takmer 300 detí. Pre všetky deti bol
pripravený pestrý program s ukážkami hasičov, kynológov, ozbrojenej
jednotky, predstavili sa šermiari, nechýbali detské atrakcie, koníky, maľovanie na tvár. K tomu veselé súťaže, streľba zo vzduchovky, množstvo sladkostí a detská diskotéka. O tom, že sa tu deťom páčilo, svedčili
ich veselé tváričky a radosť, ktorú prejavovali. V závere nechýbala tradičná pena od hasičov, na ktorú sa vždy tešia. Podujatie organizovali
ZO TŠ Turany a ZO ÚŽS v Turanoch.

IJ

Divadlo po ochotnícky
V kinosále sa 21. mája 2016 predstavili ochotníci zo Žabokriek, keď
uviedli veselohru z dedinského prostredia Láska za pár drobných, v réžii mladého študenta réžie Martina Zachara, ktorý predstavenie so spolurodákmi nacvičil. Predstavenie sa 120 divákom páčilo a účinkujúcich
odmenilo dlhým potleskom.

IJ

IJ

Zo života spoločenských organizácií
a združení
ZO ÚŽS v Turanoch sa radí už niekoľko rokov k aktívnym zložkám verejného života Turian, má 190 členiek, žien rôznych vekových kategórií. Organizuje mnoho spoločných podujatí, zapája sa
do spoločenských aktivít. Vedie ju 13 členný výbor a predsedníčkou je Iveta Jesenská. V tomto roku zorganizovala opäť zbierku
Deň narcisov 2016 a jej dobrovoľníčky vyzbierali do schránok
spolu sumu 830 €, ktorú odovzdali na Ligu proti rakovine, za čo
im prišlo poďakovanie. V apríli zorganizovali zájazd na výstavu
kvetov Flóra 2016, navštívili aj vynovený Bratislavský hrad a jeho
expozície. V júni organizovali spolu so ZO TŠ detský JUNIÁLES
na Tibíne, zúčastnili sa návštevy divadelného predstavenia
v SKD v Martine, 73. a 74. ročníka Šlágerbomby v martinskom
Strojári, koncertu Kollárovcov v našom KC a už teraz pripravujú
dvojdňový výlet za krásami Slovenska. V termíne 26. – 27.augusta 2016 sa chystajú na Spiš a Pieniny. Záujemkyne o výlet
sa môžu prihlásiť u členiek výboru do 15. 8. 2016. A do konca
roku 2016 chcú toho ešte veľa stihnúť. Navariť najlepší guľáš na
1. Dni mesta, pripraviť stretnutie generácií Ženy ženám 11. 11.
2016 v MKS či návštevy kultúrnych podujatí v Turanoch i bližšom okolí. Mikulášska nedeľa pre deti ich aktivity vždy na konci
roka zavŕši. Pri hodnotení činnosti najväčšej ženskej organizácie
v okrese sa žiada pripomenúť, že takýchto aktívnych organizácií
je ako šafranu.

44. ročník Výstupu na V. F. Kriváň
18. jún 2016 bol dňom organizovania najväčšej našej turistickej akcie Výstupu na Veľký Fatranský Kriváň, ktorý zaznamenal v poradí už svoj
44. ročník. Počasie bolo po veternom a daždivom piatku priam ideálne,
s oblohou belasou a takmer bezvetrím. Turisti z rôznych kútov Slovenska i Česka sa stretali po trase výstupu, až kým neprišli na samotný
vrchol dominanty Turca. Trasa výstupu bola nezmenená, nechýbali
na nej dve občerstvovacie stanice, niektorí išli na Kriváň z Vrátnej. Na
vrchole Kriváňa vrcholové družstvo zložené z členov LK Nádej zaznamenávalo do výstupovej kroniky účasť turistov. Odmenou pre všetkých,
bol nový výstupový odznak a pohľad na panorámu všetkých okolitých
pohorí a vrcholov. Ten bol v tomto roku naozaj výnimočný. Spev národných a ľudových piesní, tvorí tradične vrcholovú atmosféru a inak
tomu nebolo ani v tomto roku. V podaní turistov i zakladateľov organizovania výstupov na náš Kriváň sa niesol do dolín. Cesta späť viedla
k Penziónu Janka na Trusalovej, tam sa konalo vyhodnotenie podujatia,
spojené s vylosovaním účastníckej tomboly. Pre dobrú náladu hrala už
tradične country skupina 2+2, guľáš varili aj miestni poľovníci. Hlavným
organizátorom bolo mesto Turany a komisia športu, školstva, kultúry
a informovanosti pri MZ, s podporou a pomocou DHZ, LK Nádej, Autocampingu Trusalová, PZ Kriváň, Penziónu Janka a KST Turiec. Poďakovanie patrí tiež všetkým sponzorom podujatia.
A aký bol tohtoročný výstup na Kriváň v číslach?
Do výstupovej kroniky sa zapísalo v tomto roku 378 účastníkov.
Najstarším účastníkom bol 75 ročný František Hos zo Spišskej Novej Vsi
Najmladšími účastníkmi boli 11 mesačný Matejko Perniš z Turian
			
16 mesačná Zojka Fraňová z Prahy
Najvzdialenejším účastníkom bol Alex Jankacky Vancouver /Kanada/, ktorý prišiel na návštevu Slovenska so svojimi rodičmi.
Termín budúceho 45. ročníka Výstupu na V.F. Kriváň je zapísaný
na 23. júna 2017.
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ZŠ Turany
Pridaj sa k nám, podpor mňa!
V dňoch 30. marca až 5. apríla sa v Základnej škole v Turanoch uskutočnil
v rámci medzinárodného programu Erasmus+ zaujímavý komplex aktivít
pre deti a učiteľov z viacerých európskych krajín pod názvom Pridaj sa
k nám, podpor mňa! Joinus, Supportme!
Projekt predložil InstitutoComprensivo “PietroEgidi” v meste Viterbo (Taliansko). Schválila ho Európska komisia, ktorá spolupracuje s Európskou
agentúrou pre rozvoj špeciálneho a inkluzívneho vzdelávania.Projekt odkazuje na stanovenú prioritu Európskej agentúry: Znižovanie rozdielov vo
vzdelávacích výsledkoch znevýhodnených žiakov.Cieľom projektu je zamerať sa na dve disciplíny - hudbu a šport, ktoré sú vhodné na osvojenie
si inkluzívnych metód práce so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Účastníkmi projektu sú deti a učitelia základných škôl
z Talianska, Estónska, Rumunska, Turecka a Slovenska a vedeckí partneri
z Talianska, Litvy, Belgicka, Švédska a Veľkej Británie.
V uvedených dňoch sa prvá mobilita zameraná na osvojenie si inkluzívnych metód prostredníctvom hudby uskutočnila na Slovensku. Zúčastnilo
sa na nej 51 žiakov a 20 dospelých zo spomenutých štátov. Postupne sa
mobility vystriedajú aj v ostatných krajinách.

Pre účastníkov projektu sme v spolupráci so ZUŠ FricaKafendu vo
Vrútkach pripravili aktivity - prezentácia škôl, Icebreaking aktivity, Flashmob
„Allincluded“, výroba hudobných nástrojov a kostýmov, hudobné inkluzívne
metódy, muzikoterapia - Music LAB, art-terapia, tvorba príbehu, Rozhýb svoje
telo!, LIP DUP – skladanie nahrávok do spoločného videa, soundtrack – sú-

ťaž, prezentácia slovenského folklóru – FS Kriváň, pán Brxa, deti s MŠ Krížna, športové aktivity, návšteva historických a kultúrnych pamiatok Slovenska.
O čo všetko v nich išlo a aké dojmy si účastníci projektu z Turian odniesli,
dokladajú správy z jednotlivých dní.
1. deň Privítanie
Dlho očakávaná streda 30. marca 2016 je konečne tu. Napätie vrcholí,
ešte posledné telefonáty, potvrdenia....a môžeme ísť privítať zahraničných
účastníkov projektu na viedenské letisko.
V našej škole je všetko na svojom mieste, každý vie, čo má robiť, lebo
harmonogram príprav sa naplnil: skúšky programov, aktivít, výzdoba ZŠ,
školskej jedálne, nástenky, i darčeky pre všetkých aktérov Medzinárodného projektu ERASMUS+ pod názvom JOIN US, SUPPORT ME!
Uvítacia delegácia - na čele s pani zástupkyňou PhDr. L. Porubskou –
v neskorých večerných hodinách priviedli zahraničných hostí do horského
hotela Junior na vrútockej Piatrovej. Tu nás čakala pani riaditeľka ZŠ i manažérka projektu Mgr. art. M. Hrnčiarová spolu s ďalšími kolegami.
Dlhá cesta unavila našich mladých cestovateľov a ich pedagógov, no s výdatnou večerou a príjemným ubytovaním boli všetci spokojní.
2. deň – Toto sme my
Tóny fujary pána Martina Brxu privítali účastníkov – zahraničných partnerov - projektu Erasmus+ na mestskom úrade v Turanoch. Po piesni
speváčok z FS Kriváň sa priateľom z Estónska, Rumunska, Talianska
a Turecka prihovoril primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak. Uvítal iniciatívu turianskych učiteľov zapojiť sa do medzinárodného projektu. Po
zápise do knihy návštev a chutnom občerstvení sa priatelia presunuli do
základnej školy.
Tu ich už netrpezlivo očakávali naši žiaci. Na pôde školy ich privítala riaditeľka školy Mgr. Melánia Klučiarovská. Hymnou školy, vystúpením detí
z MŠ Krížna sprevádzaných bývalým žiakom Dominikom Lukáčom, anglickou piesňou, rockovým a ľudovým tančekom sme prezentovali talent
a šikovnosť našich žiakov. Doobeda si ešte kamaráti zo zahraničia prezreli
evanjelický a rímskokatolícky kostol.
Po obede nasledovali prvé aktivity. Po dohodnutí stretnutia v určitom čase
žiaci vo dvojiciach komunikovali s dvojicami z iného štátu na rôzne témy –
moje mesto, obľúbené jedlo, obľúbené zvieratko, osobnosť, ...pokračovali
aktivitou, ktorá mala odbúrať zábrany zoznamovania sa a komunikácie.
Na záver tejto časti účastníci zaplnili „Stenu obáv a očakávaní“ svojimi
obavami a očakávaniami. Našťastie očakávania ako zdokonaliť sa v angličtine, zábava, noví kamaráti, nové krajiny, rozmanité aktivity prevýšili ich
obavy z komunikácie v anglickom jazyku, z lietania, zo zoznamovania sa.
Pod názvom Toto sme my všetci účastníci prezentovali svoju školu alebo
krajinu. Turianski žiaci zobrali zahraničných kamarátov na výlet po Slovensku. Estónci sa predstavili originálnym tancom krajiny. Hrou na hudobných
nástrojoch ako metalofón, xylofón, tamburína, bubon, triangel, pohárovým
a kamienkovým tancom nás zaujali Turci. Taliani pozvali ostatných na
virtuálnu prehliadku mesta a školy zakončenú life „little“ koncertom. Tradičným tancom žiakov z Rumunska sa dokreslila mozaika hudby, tanca,
spevu a slova.
Večer v hoteli Junior na Piatrovej ich čakali na stoloch slovenské špeciality – bryndzové halušky, zemiakové placky, makové šúľance, zapekaná
kapusta, makovo-jablková štrúdľa. Ako kalorické „bomby a bombičky“ boli
ponúknuté sladkosti, ktoré priniesli žiaci zo svojich krajín.
3. deň Tvoríme umenie – Flashmob „ALL included“
Mohlo by sa očakávať, že tretí deň rozsiahlej hromadnej akcie bude relaxačný a deti budú po dvoch dňoch plných aktivít oddychovať. Opak bol
pravdou! Päťdesiat detí z piatich európskych krajín si opäť počínalo veľmi
aktívne, ba až akčne.
Dopoludnie sa odohrávalo na pôde Základnej umeleckej školy F. Kafendu vo Vrútkach a bolo plné prekvapení. Domáci učitelia so svojimi žiakmi
všetkým hosťom spríjemnili úvodnú časť dňa hudobným a tanečným ume-

ním. Sálou znel ľúbezný spev dievčatka, precítené zvuky klavírneho krídla,
syntetizátora, gitary. Pôsobivé boli i ukážky ľudového a moderného tanca,
ale najviac rozveselil roj malých tanečníc - rozlietaných čiernych mušiek.
Kultúrny program vystriedala „práca“. Deti sa museli spoľahnúť na svoju kreativitu a hudobné nadanie, zároveň komunikovali so zahraničnými
kamarátmi a zdokonaľovali sa v anglickom jazyku. Všetka činnosť detí
a učiteľov smerovala k spoločnému veľkému cieľu Flashmob „Allincluded“,
ktorý mal vyvrcholiť popoludní v našom krajskom meste. Predchádzalo
však tomu splnenie menších cieľov:
1. Vymaľovať pripravené tričká motívmi prebiehajúceho projektu
Erasmus+ a symbolmi svojej krajiny.
2. S učiteľmi hudby nacvičiť na svojich hudobných nástrojoch úryvok
Hymny Európskej únie. Kto neovládal žiadny hudobný nástroj, mohol použiť najjednoduchšie nástroje a vlastné dlane.
3. Nacvičiť nástup do spoločného útvaru – veľkého husľového kľúča.
V popoludňajších hodinách po krátkom oddychu a obede nastal presun do
Žiliny na Námestie A. Hlinku, čo bolo miesto, kde všetci účastníci projektu mali predviesť spoločný výsledok práce. Ten bol však zrazu ohrozený.
Spôsobil to nečakaný studený vietor a skrehnuté prsty hudobníkov.
Odbitím tretej hodiny sa všetko spustilo. Pouličný ruch a žilinský zhon prerušili zvuky. Okoloidúci sa obzerali, zastavovali.
V strede námestia v jednoduchom rytme búchal na bubienky učiteľ. Jeden po druhom k nemu zo všetkých strán prichádzali deti s hudobnými
nástrojmi. Svietili biele tričká so spoločným motívom. Námestím zaznievali
jednoduché bicie nástroje, triangle, paličky, bubienky, tamburíny. Postupne
prišiel xylofón, flauta, husle, gitary a zložitejšia melódia. Husia koža nielen
od zimy, ale aj z prevahy pocitov. Veľký husľový kľúč tvorený vyše päťdesiatimi postavami bol hotový, Beethovenova Óda na radosť v detskom
podaní sa niesla námestím. Úžasné spojenie!
4. deň Hudba a tanec zbližuje
Krásne slnečné ráno. Pre niekoho deň leňošenia, nie však pre naše spriatelené deti z projektu Erasmus +.
Dnešný deň znovu strávili spoločne v Základnej umeleckej škole F. Kafendu
vo Vrútkach. Pod vedením pána Tima Hyltona z Anglicka rozvíjali svoje hudobné nadanie. Zaujímavá hlasová rozcvička doplnená tlieskaním do taktu
i tancom naštartovala ich tvorivú aktivitu. Klavír, triangle, paličky, bubienky, xylofón, tamburína i flauta podfarbovali krásne hlasy malých spevákov.
O šikovnosti a obrovskom nadaní zúčastnených detí svedčí aj to, že si spolu
dokázali zaspievať nielen dvojhlasne, ale dokonca aj štvorhlasne. Nadšenie
a elán neopustili deti ani pri tvorbe piesní. Jedna melódia a päť rôznych textov, ktoré si žiaci pripravili v rodnom jazyku ozvláštnili dnešné dopoludnie.
Na záver ich znovu spojila pieseň DanceJosey, ktorú si podľa nôt spolu
zahrali a po anglicky zaspievali. V sále vládla úžasná tvorivá atmosféra,
ktorá deti úplne pohltila.
Poobedie sa opäť nieslo v znamení inklúzie prostredníctvom hudby. Žiaci rozdelení do 3 skupín – turecko-rumunskej, taliansko-rumuskej a slovensko–estónskej
– sa započúvali do hudby ClaudaDebussyho, EnricaMorriconeho, FranzaLiszta, Sergeja Rachmaninova a Vangelisa. Svoje emócie z hudby mali nakresliť na
výkres len červenou a žltou farbou. „Pomáhali“ zatvorené oči, podopretá hlava,
úsmev, ruka na očiach, ticho. Len oni a nádherné tóny hudby. Ich abstraktné
kresby vychádzali priamo zo srdca. Arteterapiou ako súčasťou kreatívnych terapií sa prispieva k rozvoju osobnosti, sebavedomia, sebapoznania, k harmonizácii osobnosti detí a ich socializácii. V prípade našich umelcov nešlo o vytvorenie diela s vysokou
umeleckou hodnotou,
ale o proces tvorby,
radosť z tvorenia.
Aj učiteľ Giovanni
z Talianska cítil hudbu pomocou farieb
a jeho štetec viedli
city a vnemy.

Po liečbe umením začali pracovať ruky. Žiaci svoju zručnosť dokazovali na výrobe etno nástroja - perkusií. Kartónové valce naplnené
ryžou, ozdobené pestrofarebnými látkami, kožou, rôznofarebnými stuhami, korálkami sa postupne zmenili na originálne hudobné nástroje.
Tim, ktorý vo Veľkej Británii praktizuje lekcie prostredníctvom hudby
s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, s autistickými deťmi a s deťmi s Dawnovým syndrómom, vtiahol aj našich
žiakov do víru hudby, spevu a hrania na ručne vyrobených nástrojoch.
Niet krajšej spätnej väzby pre učiteľa ako spontánny hudobný „výtvor“
rumunskej a tureckej skupiny, ktorý oslovil aj ostatných, a tak sa poobedie ukončilo unikátnym umeleckým vystúpením.
5. deň Tancuj, tancuj, vykrúcaj
Celé predpoludnie bolo veľmi rušné. Každá krajina si pripravovala svoje autentické audio prezentácie, ktoré si nahrávali v rôznych priestoroch našej ZŠ. Chodby, triedy i schody ožili tancom, spevom a originálnou muzikou v podaní detských umelcov.
Všetky aktivity boli originálne. Zaujali aj dievčatá z Turecka. Podmanivá hudba, nápaditá choreografia spojená s gymnastickými prvkami si
vyslúžila veľký potlesk z publika. V ničom nezaostali ani Talianky, ktoré
použili do svojho klipu originálne pomôcky: gymnastické kruhy, šatky,
ale najmä svoj typický temperament a spontánnosť. Priestor spojovacej chodby zapasoval do koncepcie videonahrávky slovenským dievčatám. Nevšedný začiatok, nádherná originálna hudba a veselý koniec
s pokrikom JOIN US, SUPPORT ME! uzavrel pracovné predpoludnie
plné pozitívnej energie a priateľstva.
Nedeľné popoludnie v priestoroch našej školy ovládla slávnostná atmosféra. Nič nebránilo otvoreniu stretnutia Rady pre inkluzívne vzdelávanie. Riaditeľka Mgr. Klučiarovská v krátkom príhovore milo oslovila žiakov i dospelých. Osobitne privítala členov Rady pre inkluzívne
vzdelávanie, ktorú tvoria pracovníci ZŠ Turany, pracovníci ZUŠ F.
Kafendu vo Vrútkach, zástupcovia nášho mesta Turany, zástupcovia
RZ pri ZŠ Turany, zástupcovia CPPPaP Martin a špeciálni pracovníci
Súkromnej základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia v Martine.
Koordinátorka projektu Mgr. Marika Hrnčiarová svojím príjemným
a bezprostredným príhovorom strhla deti jednotlivých krajín tak, že
všetky spontánne zvolali: „ Joinus, supportme!“. Stretnutie bolo popretkávané bohatým kultúrnym programom a odbornými prezentáciami. Vynikajúcu náladu sa podarilo vytvoriť skvelej Ľudovej hudbe
M. Rusnáka a turianskemu folklórnemu súboru Kriváň. V nádhernom
dvojhlase sa školou niesla známa slovenská trávnica Slniečko horúce,
po ktorej nasledovalo pásmo piesní veselých a žartovných a nechýbal
ani rezký tanec. M. Michalková zaujala krásnou interpretáciou skladby
Ragtime
Na rad prišli žiacke tímy jednotlivých krajín, aby predviedli svoje umelecké čísla, ktoré si pripravovali celé dopoludnie. Prví vystúpili Estónci,
ktorí zaspievali veselú pieseň a neváhali zapojiť aj kamarátov z obecenstva prostredníctvom rytmicky sa opakujúcich pohybov rúk. Ani
Rumuni sa nedali zahanbiť. Všetkým sa páčila ich národná pieseň
a zábavný tanec. Za perfektný soundtrack a moderný tanec zožali
búrlivý potlesk tureckí žiaci. Talianov nevyviedla z miery ani prasknutá
struna na husliach. Ich hra na hudobných nástrojoch bola obdivuhodná. Posledné sa predstavili naše žiačky, na ktoré sme patrične hrdí.
Bola radosť počúvať ich spev, hru na hudobných nástrojoch a sledovať ich tanec. I keď publikum pochádzalo z rôznych krajín, reakcie boli
po každom vystúpení rovnaké. Potlesk, úsmev, podpora, súdržnosť.
Potvrdilo sa, že je veľa toho, čo nás spája. To, v čom sa líšime, nás
zasa obohacuje. Preto je dôležité spoznávať kultúru iných národov.
Po bohatom kultúrnom programe pokračovalo stretnutie v jedálni
našej školy. Po vstupe do jedálne nás čakalo nádherné prekvapenie
v podobe bohato prestretých švédskych stolov, ktoré potvrdilo šikovnosť našich milých učiteliek.

Potom sa všetci sústredili na prezentácie a sprievodné slovo odborných
partnerov projektu, ktorí prítomným poskytli informácie o histórii inkluzívneho vzdelávania, o jeho význame a potrebe pre súčasnú spoločnosť a o metódach, ktoré sa v niektorých krajinách úspešne uplatňujú.
Zdôraznili myšlienku, že je nutné, aby sa každý žiak cítil ako dôležitá
súčasť kolektívu a aby bol v kolektíve šťastný, rešpektovaný a osožný. Týmto smerom by sa mal uberať celý jeho život. Výsledkom
bude úspešné začlenenie sa do spoločnosti. Dôležitým článkom
tohto procesu je aj osobnosť učiteľa.
Koordinátorka Mgr. Hrnčiarová poďakovala odborným partnerom
projektu za zaujímavé prezentácie, za čo si odborníci vyslúžili
potlesk. Potom vyzvala všetkých, aby sa občerstvili ponúkanými
dobrotami. Reakcia všetkých detí bola rovnaká – spontánny výkrik
nadšenia a súhlasu. Radostne si brali tanieriky a nakladali na ne
sladké zákusky, zeleninové šaláty, obložené chlebíky, syry, ovocie,
slovenské tradičné jedlá ako maková štrúdľa, škvarkové pagáčiky
či orechové šišky. Rýchlo miznúce jedlá zo stolov boli dôkazom, že
im chutilo.
Po veselom hodovaní si účastníci projektu urobili spoločnú fotografiu, aby im na tento deň ostala pamiatka a aby
sa mohli pochváliť svojim kamarátom, keď sa
vrátia domov.
Skvelý deň bol zakončený v rámci aktivity Rozhýb svoje telo štafetovými súťažami
v telocvični našej školy. Atmosféra bola opäť
úžasná. Radosť, detský krik, povzbudzovanie.
Deti vložili do súťaže všetky svoje sily, i keď
vedeli, že nebojujú o víťazstvo, že súťažia len
tak – pre radosť a zábavu!
6. deň Ukážme krásy Slovenska
Pondelkové ráno je opäť zaliate slnkom. Úsmevy na perách, piesne
z každého kúta Európy a veselý džavot detí znel celou cestou autobusom na našu krásnu Oravu. Tu nás všetkých očakával majestátny
Oravský hrad. Aktérom projektu ERASMUS+ núkal krásu zašlých
čias i úchvatný pohľad z vtáčej perspektívy na okolie hradu. Svoje
nadšenie neskrývali najmä Estónci a Rumuni. Oravu sme opustili
plní nezabudnuteľných zážitkov i milých suvenírov, ktoré budú tieto
chvíle pripomínať.
Liptov nám otvoril svoju náruč v Čutkovskej doline. V príjemnom
prostredí Koliby u dobrého pastiera sme sa výdatne najedli. Obedná siesta rýchlo pominula. Čakal nás atraktívny GINO PARADISE
v Bešeňovej. Po aktívne prežitom týždni to bol pre všetkých zaslúžený relax. Deti si užili tobogany, relaxačné bazény, adrenalínovú
zónu, no predovšetkým umelé vlnobitie. Kúpanie bolo skvelé.
Na Piatrovej dobrú večeru vystriedal záverečný večierok a jeho
program: vyhodnotenie medzinárodnej súťaže LOGO a SOUNDTRACK PROJEKTU JOIN US, SUPPORT ME! Korektné hlasovanie detí pridelilo ceny Talianom (LOGO) a Slovákom (SOUNDTRACK).
Atmosféra večera bola úžasná. Realizačný team hostiteľskej krajiny pripravil pre všetkých zúčastnených malé spomienkové darčeky.
Všetci boli vďační za krásne prežitý týždeň na Slovensku.
Priatelia, dovidenia v Estónsku!
Vedieť prejaviť vďaku je jedna z najkrajších cností
Tak ako sa vo štvrtok 31. 3. 2016 zaplnila „Stena obáv a očakávaní“
malými alebo väčšími „strašiačikmi“ a očakávaniami, tak v pondelok večer 4. 4. 2016 účastníci projektu Erasmus + uvili nádherný
jarný veniec ocenení, vyznaní a uznaní, ktorými obdarovali svojich
nových kamarátov. Posledná aktivita smerovala k vyjadreniu ocenenia a podpory, že každému žiakovi sa poskytne možnosť využiť
svoj talent v prospech zmysluplnej činnosti.

Aj naši žiaci opäť dokázali, že sa nestratia v európskej rodine.
Spievajú, tancujú, športujú, maľujú, hrajú, ale vedia aj povzbudiť
a podporiť svojich kamarátov.
A to je hlavným motívom tohto projektu. PRIDAJ SA K NÁM,
PODPOR MŇA! Patrí im za to veľká vďaka!

Súťaže
„Deti naučíme riešiť zaujímavé problémy iba tak, že im budeme zadávať zaujímavé problémy.“ 				
SethGodin
V duch tohto citátu sa na Slovensku organizujú mnohé vedomostné
súťaže a postupové olympiády.
V mesiacoch marec a apríl sa aj naši žiaci úspešne zapojili do vedomostných súťaží:
FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA
Do riešenia úloh fyzikálnej olympiády sa zapojili žiaci 9. ročníka. Najlepším riešiteľom školského kola bol Dávid Černek. Postúpil do okresného kola, kde sa umiestnil na 1. mieste a na krajskom kole fyzikálnej
olympiády sa stal úspešným riešiteľom na 7. mieste.
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
Úlohy matematickej olympiády sa hodnotia za dôsledné zapísanie myšlienkového postupu riešenia zadania. Nestačí mať iba správny výsledok. Po úspešnom zvládnutí domáceho kola, postúpili po dvaja žiaci
piateho, šiesteho a siedmeho ročníka do okresného kola. Tam počas
2 hodín riešili 3 úlohy. V kategórii Z7 obsadil Norman Siheľa druhé
miesto a úspešná riešiteľka v kategórii Z6 bola Katarína Sochuľáková, obsadila 5. miesto.
MATEMATICKÁ PYTAGORIÁDA
Pytagoriáda je postupová matematická súťaž žiakov III. – VIII. ročníka.
Žiaci riešia 15 matematických úloh s možnosťou urýchlenia riešenia
zvolením efektívneho spôsobu výpočtu. Na vypracovanie majú obmedzený časový limit. Výsledné hodnotenie sa skladá z bodov za správ-

nosť riešenia a ak je týchto bodov viac ako 10, tak sa im pripočítavajú
body za ušetrený čas. Do obvodného kola postupujú prví dvaja úspešní
riešitelia školského kola z každej kategórie.
Z našej školy sa v obvodnom kole najviac darilo Matejovi Blaškovi, ktorý
vo svojej kategórii obsadil 3. miesto s počtom bodov 15. Ďalšími úspešnými riešiteľmi boli naši štvrtáci, Zoja Kubíková sa umiestnila na 4. – 5.
mieste a v tesnom závese za ňou na 6. mieste skončil Tomáš Dubovec.
MATEMATICKÝ KLOKAN
23. marca sa konala medzinárodná matematická súťaž Matematický
klokan. Súťažilo sa vo všetkých krajoch našej republiky v jednom termíne, takže žiaci absolvujú školské, krajské, celoslovenské a vlastne
i medzinárodné kolo vo svojej lavici. Vo všetkých kategóriách súťažiaci
riešia testové úlohy, pričom vyberú jednu z piatich ponúknutých možností riešenia. Za správnu odpoveď môžu získať 3, 4 alebo 5 bodov,
za nesprávnu odpoveď sa im odpočíta 1 bod. V našej škole sa do súťaže zapojilo 30 žiakov IV. – IX. ročníka. Úspešní sú tí riešitelia, ktorí
predbehnú 80 % všetkých súťažiacich vo svojej kategórii. Tento rok sa
našim žiakom darilo a úspešní boli:
kategória 		
meno		
trieda predbehli...% súťažiacich
Klokanko 4
Tomáš Dubovec IV.A
96, 2 %
Školák 5		
Michal Stano
V.B
97, 2 % Šampión školy
Klára Sochuľáková
V.A
81, 8 %
Školák 6		
Nikola Maťková VI.A
93, 6 %
Katarína Sochuľáková
VI.A
84, 9 %
Benjamín 7
Norman Siheľa
VII.B
85, 5 %
Filip Kúdelka		
VII.B
81, 1 %
Benjamín 8
Samuel Hríb
VIII.A 81, 7 %
Kadet 9		
Dávid Černek
IX.A
85, 4 %
BIBLICKÁ OLYMPIÁDA
Dňa 10. 3. 2016 sme sa na pôde ZŠ s MŠ A. Bernoláka v Martine zúčastnili dekanátneho kola Biblickej olympiády 2015/2016, ktorú každoročne vyhlasuje MŠVVaŠ SR a KBS. Naše družstvo biblistov v zložení
Monika Hammerová, Viktória Mojžišová a Janka Adamčíková obsadilo
1. miesto a postúpilo po veľmi vyrovnanom priebehu súťaže do diecézneho (krajského) kola v Žiline.
PREDNES
V dňoch 8. a 9. marca 2016 sa uskutočnili školské kolá prednesu poézie
a prózy v recitačnej súťaži Vajanského Martin v 3 kategóriách. Zúčastnili sa
ho najúspešnejší recitátori triednych kôl. Chlapci aj dievčatá mali zaujímavé príbehy či básne. Predviedli skvelé výkony a veru rozhodovanie porote
neuľahčili. V obecenstve okrem spolužiakov držali palce aj mnohí rodičia.
Víťazi boli odmenení knižnými cenami. Najlepší postúpili do regionálneho
kola v Martine. Ani tam sa nestratili a úspešne reprezentovali našu školu. V II. kategórii v recitovaní poézie 3. miesto obsadila Barbora Maronová
a rovnaké miesto v recitovaní prózy Tatiana Tvarožná.
V apríli sa v ZŠ Sučany uskutočnila tradičná súťaž v prednese poézie a prózy s tematikou prírody Moricove Sučany. Našim žiakom sa tu mimoriadne
darilo, všetci zúčastnení si vyrecitovali pódiové umiestnenia. V 1. kategórii
v recitovaní poézie obsadili 1. miesto Marko Baráni a 2. miesto Viktória Bardy, v próze 2. miesto Tobiáš Peter Ondrla. V 2. kategórii – poézia 3. miesto
Miriam Kytasová a v próze 1. miesto Nikola Maťková.
ŠPORT
Naši žiaci hviezdili na 43. ročníku Priekopskej latky, kde boli vyhodnotení ako najlepšie družstvo. Adrián Jurečka bol prvý a Erik Rakyta
druhý za starších žiakov. Obaja skočili úctyhodných 155 cm. Alexandra
Kacvinská pekným štýlom skočila 135 cm, obsadila prvé miesto a Viktória Mojžišová tretie s výkonom 130cm za staršie žiačky. Mladšie obsadili prvé tri miesta. 1. Tatiana Tvarožná 120 cm, 2. Michaela Ujčeková
120 cm a 3. Nikola Maťková 115 cm. Krásna medailová žatva...

DEŇ ZEME
Zemeguľa oslavovala tento rok už 46 - krát svoj DEŇ a my s ňou. Naša
ZŠ sa na sviatok Zeme pripravovala už dávnejšie. Sprievodných aktivít sme JEJ zrealizovali neúrekom. Napríklad: celý školský rok naši
žiaci zbierajú a priebežne odovzdávajú do zberu vrchnáky z PET fliaš,
separujú odpad, čistia podľa harmonogramu areál ZŠ, zapájajú sa do
výtvarných súťaží s envirotematikou (Zelený svet, Naša príroda), štvrtáci navštívili planetárium, vymysleli heslá na makety zberových kontajnerov, siedmaci sa starajú o skalky a vysadili v na školskom dvore
okrasné dreviny (Wistéria, Magnólia), pripravili si prezentácie o Zemi,
deviataci reláciu do školského rozhlasu.
Aj tohto roku sme 19. – 20. 4. prinášali do pristaveného kontajnera firmy
Brantner nepotrebný papier. Výťažok zo zberu papiera bude opäť určený na skrášlenie školského areálu. Malí výtvarníci vystavovali v týždni
aktivít ku Dňu Zeme svoje práce netradičným spôsobom. Lipová aleja
poslúžila ako výstavný priestor pre vonkajšiu galériu. Žiacke práce si
tak mohla pozrieť široká verejnosť.
Učitelia v rámci projektu Zelená škola pripravili pre žiakov celú škálu
aktivít, deti tak učíme konať a správať sa environmentálne, aby vedeli
našu krásnu ZEM zachovať pre budúce generácie.

Školská jedáleň pri ZŠ - aj
v stravovaní sa dá bilancovať
V auguste 2015 bolo do materiálno spotrebných noriem pridaných
takmer 70 nových receptúr. Médiá o tom kroku obsiahlo referovali, neváhali pritom použiť ani výrazy typu „revolúcia v školskom stravovaní.“
Obedové menu z nových noriem sme skladali aj my a priebežne sme
zaraďovali nové receptúry do jedálneho lístka. Niektoré polievky boli
zahustené múkou, hráškom, novinkou bol bulgur a tofu, ktoré sa stali
kýmsi synonymom nových receptúr.Robili sme s cícerom, varili krémové nehustené polievky, falošnú hovädziu polievku z tekvice a podobne.
Obmedzili sme soľ. Všetci poznáme, ako sa varí doma, predstavy detí
o jedle pochádzajú z domova a jedálne sú s nimi denne konfrontované.
Počet stravníkov počas školského roka sa pohyboval na rovnakej úrovni 200 žiakov a dospelých, čo svedčí o zodpovednom prístupe kolektívu
pracovníčok jedálne k svojej práci. Všetky akcie v školskom roku boli
zvládnuté s prehľadom.Kreatívne sme sa zhostili stravníkov projektu
Erasmus s dôrazom na cudziu mentalitu a aj moslimských stravníkov
sme v našej jedálni pohostili k spokojnosti.
„Na majstrovstvách okresu v štvorboji boli pastvou pre oči a žalúdky
naše obložené misy a šaláty pripravené na pohostenie účastníkov
športovej akcie.“ Zhodnotila v závere vedúca školského stravovacieho
zariadenia.
Pre dlhoročnú vedúcu ŠJ, pani Annu Stančíkovú, bol tento školský rok
jej posledným pracovným a odchádza na zaslúžený dôchodok. Školskému stravovaniu sa venovala mnoho rokov, v turianskej ŠJ pôsobila
od roku 1978, má teda široký priestor na porovnávanie a hodnotenie.
A aké sú jej želania pre prácu a chod školskej jedálne i ZŠ do budúcna?
„Prajem Vám veľa úspechov v práci, nech školská jedáleň zmení svoj
šat hlavne zvonku, lebo pohľad na pekný obal predáva. Vnútorné zariadenie je prispôsobované podmienkam HACCP, avšak je potrebné
ho modernizovať o konvektomat, ktorý je už dávno súčasťou modernej
gastronómie. Ďakujem Vám za všetko čo nás spájalo a želám školskej
jedálni novú a lepšiu budúcnosť. Kuchárkam zdravie a chuť vykonávať svoju prácu pod novým vedením rovnako dobre a zodpovedne
a všetkým stravníkom želám spokojnosť v spoločnom školskom stravovaní.“ Takto úprimne zakončila svoje bilancovanie A. Stančíková.

Absolventi ZŠ Turany v školskom roku 2015/2016

Horný rad zľava: Erik Rakyta, Martin Roľko, Ľubomír Ujček, Tomáš Ranto, Adrián Pochyba, Dávid Kulich, Matúš Hlavatý, Richard Horál,
Adam Bayer, Peter Kolok, Leonard Tarčák, Marek Kiš, Dávid Černek.
Stredný rad: Filip Piader, Matúš Dubovec, Tomáš Vaško, Miroslav Gelačák, Filip Lehotský, Martin Kovaľ, Tomáš Škvarek, Adrián Kratka,
Petra Blažeková, Viktória Mojžišová, Monika Hammerová.
Dolný rad: Natália Šinglárová, Nikola Balážová, Dominika Sajdáková, Simona Raffajová, Tereza Holková, Michaela Kučková, Daniela
Drobná, Erika Rúriková.
Chýbajú: Adrián Jurečka, Adrián Ferko, Timotej Maťko, Peter Šimko

Zo športu

Úspechy nášho mladého strelca

Víťazom v letnom biatlone je
talentovaný chlapec z Turian
Martin Maťko pod vedením trénera
Ing. Radoslava Cienika s podporou
DHZ a Streleckého klubu Turany
pred prázdninovou prestávkou absolvoval 4 preteky WIESSMANN /
Slovenského pohára/ v letnom biatlone, kde skončil 4 krát na 1. mieste.
Blahoželáme, Martin!

IJ

Na majstrovstvách Európy
juniorov v guľovej streľbe sa
v dobrom svetle predviedol člen
banskobystrickej Dukly, náš talentovaný mladý strelec Ondrej
Holko. V ľubovoľnej malokalib-

rovke vybojoval piate miesto.
Tento, dnes banskobystrický armádny športovec, dosiahol najlepší
výsledok slovenskej výpravy na júnových juniorských majstrovstvách
Európy v streľbe z guľových zbraní v estónskom Tallinne. V súťaži v ľubovoľnej malokalibrovke na 60 výstrelov poležiačky obsadil 5. miesto.
Už v kvalifikácii dosiahol piaty najlepší výkon so ziskom 621 bodov z 55
štartujúcich. Vo finálovej časti ho tiež predstihli štyria súperi. Ondrej
Holko prispel svojim výkonom aj k celkovej šiestej pozícii slovenského
reprezentačného tímu, ktorý tvoril s Patrikom Jánym a Denisom Červenkom. Od bronzu ich delilo len 3, 6 bodu. Ondrejovi srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov.

IJ

Beh oslobodenia Turian 44. ročník

Príjemné jarné počasie prilákalo na štart druhú najvyššiu účasť v histórii po vlaňajšej rekordnej – 121
bežcov, z roho 25 žien. Dopoludnia na škvárovej
dráhe štadióna súťažili predškoláci a žiaci v počte 78 zúčastnených v behoch od 100 do 800 m.
V jednotlivých kategóriách zvíťazili: K. Dubovcová,
M. Bobrík, N. Lúčanová, S. Müller, N. Jánošíková,
S. Belicaj, L. Urbanovská, O. Malek, L. Ďuricová,
O. Urban. Medzi šiestimi
korčuliarmi boli najrýchlejší N. Maťková a M. Hlavatý.
V behu zdravia Turancov symbolicky odbehlo
okruh 13 členov a priaznivcov BS Tatran 1, 5 km
s položením kytice
k pomníku padlým pred
mestským úradom.

V hlavnom
behu na 10 000 m, ktorý bol odštartovaný v areáli štadióna popoludní sa do
listín víťazov v jednotlivých kategóriách zapísali:
T. Kubej		
muži do 40 rokov
T. Kamas		
muži od 40 rokov
J. Ružbarský
muži od 50 rokov
J. Jesenský
muži od 60 rokov / BS Tatran Turany /
J. Demeter
muži od 70 rokov / BS Tatran Turany /
K. Beľová
ženy do 35 rokov / ZŤS Martin /
K. Paulínyová
ženy od 35 rokov
E. Budinská
ženy od 50 rokov

Volejbalový turnaj
V sobotu 9.apríla 2016 sa telocvičňa ZŠ v Turanoch zaplnila priaznivcami hry pod vysokou sieťou - volejbalu. Jedenásť zmiešaných družstiev
sa striedalo na palubovke až do večera. Pri vyhláseni výsledkov nikoho
zo športovcov, ani z divákov neprekvapilo, že prvenstvo opäť obhájilo
družstvo „Majeríkovcov“, aj keď starší z rodu už len povzbudzovali z lavičky. Touto cestou by sme chceli veľmi poďakovať bratom Majeríkovcom, ktorí sa so svojimi rodinami i priateľmi vo veľkej miere pričinili o to,
že volejbal v Turanoch sa stále teší veľkej polularite. Hráči, ktorí sa tu
zišli naozaj z rôznych kútov Slovenska a aj z Prahy, sa rok čo rok vracajú a sú nadšení dobrou organizáciou, výborným gulášom i športovými
podmienkami. Zdenkovi Černekovi za skvelé fotografie a všetkým, ktorí
sa zúčastnili turnaja a hrali i správali sa fair-play ďakujú Soňka Tkáčová
a Radka Fraňová.

RF

Adam Černek bodoval
Na Majstrovstvách Slovenska juniorov v plávaní, ktoré
sa uskutočnili v Bratislave
v máji tohto roku, sa zapísal
medzi najlepších aj talentovaný Adam Černek (na fotografii v strede), ktorý skončil
v juniorských disciplínach

Zostáva veriť, že po priaznivom ohlase na zorganizovaný 44. ročník
BOT, bude rovnako úspešný aj ten budúcoročný 45., v prvú aprílovú
sobotu 2017.
Mgr. J. Liskaj
predseda BS Tatran

200 m znak
na 1. mieste
100 m znak
na 2. mieste
50 m znak
na 3. mieste
Bodoval výbornými časmi, ktoré znamenali taktiež rovnaké umiestnenie v seniorských kategóriách. Svojimi výkonmi sa kvalifikoval na Majstrovstvá Európy v Budapešti, kde sa postavil na štart pred niekoľkými
dňami a popasoval sa v bazéne s vynikajúcimi plavcami z rôznych
krajín. Hoci sa mu tu umiestnenie neušlo, srdečne mu k úspechu blaIJ
hoželáme!

MŠ Krížna

loptičkou a beh na
30 metrov. Víťazi boli
odmenení medailami,
diplomami, pohármi
a všetci súťažiaci vecnými cenami.
Deti svoju radosť
a spokojnosť prejavili
v závere hier, kedy si
všetci spoločne zaspievali a pohybovo stvárnili pieseň „Keď si šťastný“. Hry prebiehali v príjemnej atmosfére a veríme, že boli prínosom nielen pre samotné deti, ale aj nás
všetkých dospelých, ktorí sme priložili ruku k dielu.

Predškoláci dokázali,
že sú športovo zdatní
Peknou tradíciou v Materskej
škole Turany, Krížna sa stalo
organizovanie
Majstrovstiev
okresu detí predškolského veku
v atletickom trojboji. XXI. ročník
bol spojený s oslavami Medzinárodného dňa detí. Zúčastnilo

Výsledky XXI. ročníka majstrovstiev okresu v atletickom trojboji
detí predškolského veku, konaného 2. júna 2016
DIEVČATÁ
1. Alexandra Čanádyová
2. Tatiana Lušňáková
3. Nina Olešová		
CHLAPCI
1. Daniel Pavolka		
2. Lucas Janota		
3. Michal Tomaška		

sa ho 13 materských škôl
okresu Martin s počtom
78 detí. Aj keď podujatiu

nebolo dopriate slniečko a deti
pre kvapky dažďa museli súperiť
v telocvični základnej školy, športové dopoludnie sa vydarilo. Súťažili v troch disciplínach – skok
do diaľky z miesta, hod tenisovou

Módna prehliadka
Hoci sme len maličkí, pózujeme ako veľké hviezdičky.

MŠ Krížna, Turany
MŠ Obchodná, Turany
MŠ Sučany
SMŠ T. Zanovita, Martin
MŠ Krížna, Turany
MŠ Sučany

DRUŽSTVÁ DIEVČAT
1. MŠ Obchodná, Turany
2. MŠ Krížna, Turany
3. ZŠ s MŠ Hurbanova, Martin
MATERSKÉ ŠKOLY
1. MŠ Turany, Krížna
2. ZŠ s MŠ Hurbanova, Martin
3. MŠ Sučany

DRUŽSTVÁ CHLAPCOV
1. MŠ Krížna, Turany
2. ZŠ s MŠ Hurbanova, Martin
3. SMŠ T. Zanovita, Martin

Deň s mojím ockom
Otecko môj dobrý, milý,
dnes máš sviatok, veľký deň!
Želajme Ti v tejto chvíli,
nech nepoznáš smútku tieň...
V materskej škole sme pri príležitosti sviatku otcov pripravili športové hry.
Súťažilo sa v rôznych disciplínach. Každý ocko dostal za odmenu medailu a diplom.

Škôlkari na výlete
Materská škola zorganizovala koncoročný výlet, ktorý bol vyvrcholením
dobrej spolupráce školy a rodiny. Všetci sme sa zišli pred materskou
školou, kde nás už čakal autobus. Cesta rýchlo ubehla a našou prvou
zastávkou bol Slovenský orloj v Starej Bystrici. V krásnom prostredí nám
vyrozprávali jeho príbeh a históriu.
Ďalšou zastávkou bola kysucko - oravská lesná železnička. Tu sme sa previezli
parným vláčikom, pozreli si okolitú prírodu
a drevené domčeky v skanzene Vychylovka. Po jazde vláčikom nás čakalo občerstvenie a krátke hry. Posledná zastávka,
vyšľapať strmým chodníčkom k soche
JÁNOŠÍKA, priniesla krásny výhľad na Terchovú a jej okolie. Aj keď to tak miestami nevyzeralo, predsa nám počasie prialo a plní
zážitkov sme sa vrátili domov.

NB

Budúci prváci

Horný rad zľava - Matejko Ivan, Dávidko Guniš, Timko Matejka, Lucasko Janota, Lukáško Sajdák, Samko Golier, Filipko Vajda, Adamko Ranto, Timko
Karak, Alexko Adamov, Jakubko Kapusta, Miško Froľo
Dolný rad zľava - Nelka Ratkošová, Karolínka Dubovcová, Lucka Kralovanská, Esterka Beránková, Saška Čanádyová, Sofinka Syčová, Vivienka
Sirmaiová, Timejka Kubičárová
Chýbajú - Matejko Chytilek, Aďko Švieda

Šteniatka
Ella, Enie, Eylin, Sucky, Eliot, Eslan, Enzo to sú krásne šteniatka, ktoré
prišli potešiť a rozjasniť detské očká. Deti sa všeličo o psíkoch dozvedeli.
Teta Lenka im vysvetlila, ako je potrebné sa o ne starať a čím sa kŕmia.
Mali možnosť vodiť psíkov po záhrade.

Exkurzia- Astronomická pozorovateľňa
M. R. Štefánika pri Gymnáziu V. P. Tótha
v Martine

Jedinečná príležitosť ako bližšie spoznať záhady vesmíru, oblohy, zemegule a slnka

Besiedka pre MAMIČKY
Besiedka pre staré mamy
Deti krásne oblečené a babičky natešené.

Slávnostná chvíľa, po ktorej sa nejedno srdiečko
starej mame alebo babičke rozcítilo.

Knižnica – Malí čitatelia
Tradične v mesiaci marec, kvietková a stromčeková trieda navštívila
miestnu knižnicu.

Aj mamičky dostali krásny pozdrav od svojich detí. Pesničky, básničky,
tanec dievčat s dáždnikmi a športové vystúpenie chlapcov im vyčarili
nejeden úsmev a malú slzičku na tvári. Za ich lásku a obetavosť dostali
krásny kvietok, ktorý im bude pripomínať tento pekný deň.

MŠ Obchodná
MŠ Obchodná a jej krásne zážitky
Mesiac marec je venovaný knihe. Tradičnej knižke, ktorú môžeme chytiť do
ruky, ohmatať si ju, privoňať k nej, prelistovať ju, pozrieť obrázky, prečítať
text... V materskej škole máme veľa knižiek, ktoré prešli rukami detí a pani
učiteliek. Medzi ne patria aj detské knižky od slovenského autora Jozefa
Cígera - Hronského. V tomto roku si pripomíname 120. výročie jeho narodenia. Určite si spomínate na príbehy o zajkovi alebo o prasiatkach a málokto
si pamätá, že detskú prózu Smelý zajko, Smelý zajko v Afrike a Budkáčik
a Dubkáčik napísal práve Jozef Cíger – Hronský. My sme si príbehy priebežne čítali, prezerali ilustrácie a smiali sme sa na ich šibalstvách. Aby sme
lepšie spoznali slovenského spisovateľa pre deti a mládež, navštívili sme
jeho dom v Martine, v ktorom žil a pracoval. Mali sme možnosť pozrieť
si stálu expozíciu venovanú jeho životu a dielu aj s výkladom lektora, ktorý prispôsobil veku detí. Zistili sme, že Jozef Cíger - Hronský nielen písal,
ale aj maľoval. Do Martina prišiel ako učiteľ, neskôr pôsobil ako tajomník
a správca Matice slovenskej, zaslúžil sa o založenie tlačiarne Neografia
v Martine. Jeho meno sa spája aj s detským časopisom Slniečko, ktoré dlhé
roky redigoval. Deti sa potešili, keď vo vitríne zbadali známe knižky o zajkovi a prasiatkach. Kúsok rozprávky Budkáčik a Dubkáčik im bol premietnutý v zaujímavej zrkadlovej
miestnosti.

Detskej pozornosti neušla
zhoda priezvísk Cíger.
Toto priezvisko nosí aj náš
dlhoročný priateľ Janko
Cíger, ktorý je tiež úzko spätý s literatúrou. Zavítali sme aj k nemu do Antikvariátu Mädokýš, ktorý sídli v historickej budove Živeny. Pochválili sme
jeho zrekonštruované priestory a využili detský kútik, ktorý pripravil pre najmladších návštevníkov. Janko nás zahrnul detskými knižkami a láskavým
humorným slovom.

Trochu sme sa prehrabali
v jeho knižkách, či nenájdeme knižku Babička z vajíčka. Nenašli sme, nevadí.
Pretože túto rozprávku sme
si pozreli v Slovenskom komornom divadle v Martine
v podaní divadla PIKI Pezinok. Na príbehu chlapčeka
Eliáša deti spoznali, aké je to, keď rodičia nemajú čas na svoje dieťa.

Ako mu chýbajú hry s rodičmi a starými rodičmi... Ako sa zo žltého
vajíčka vykľula malá nezbedná okrídlená babička, ktorá sa venovala
malému Eliášovi a prispela k tomu, že rodičia si začali syna viac všímať.

Bábkové divadlo sme mohli vidieť v rámci divadelného festivalu Dotyky a spojenia v Martine. Prehliadka divadiel sa uskutočnila nielen
v priestoroch Slovenského komorného divadla, ale aj v uliciach mesta.
Aj na pešej zóne pred Národným domom čakalo deti prekvapenie...
vysoké postavy na drevených nohách. Deti si vyskúšali chôdzu na chodúľoch a aktívne s postavami komunikovali. Pretože bolo horúco, nad
hlavy detí priplával obláčik a jemne deti pokropil a osviežil vodou. Čas
nám rýchlo ubehol a my sme sa plní krásnych dojmov a zážitkov pobrali
pešou zónou späť do materskej školy.

Čakala nás rozlúčka s budúcimi školákmi. A tí sa veru nedali zahanbiť. Rodičom zahrali divadielka O Červenej čiapočke, O nepodarených
kozliatkach a O troch prasiatkach, recitovali a spievali, predstavili svoje
znalosti z cudzích jazykov, ktoré nadobudli počas školského roka a to
z angličtiny a nemčiny, pohybový prejav vyjadrili moderným disco-tancom a dievčatá sa predstavili v úlohe roztlieskávačiek.
Nielen my sme cestovali za zážitkami, ale zážitky prišli aj za nami. Materskú školu navštívili príslušníci hasičského zboru, policajného zboru
a horskej služby. Predstavitelia povolaní, ktoré sú náročné a nebezpečné. Pre chlapcov vzory, na ktoré by sa chceli v budúcnosti podobať.
Hasiči sa blysli novou
technikou, ktorú sme
aj hneď využili v praxi. Deti si vyskúšali

hasenie ohňa, ako správne nasmerovať prúdnicu a čo najskôr oheň uhasiť. Aby sa hasič mohol priblížiť k ohnisku požiaru, potrebuje mať na sebe
ochranný oblek, vyrobený zo špeciálnej látky. Deti tak mohli obdivovať zásahový modrý oblek s reflexným nápisom na chrbte, ale aj ochranný oblek
zo špeciálnych tkanín, ktorý prirovnali k obleku mimozemšťana. Vyskúšali
si hasičskú prilbu i ochranné rukavice.

Policajní kynológovia prišli s vycvičenými psami a predviedli ukážky
práce svojich zverencov v akcii,
napr. zadržanie páchateľa, skok
cez prekážky... Porozprávali deťom, pri akých príležitostiach využívajú policajných psov, ako sa
im darí v plnení úloh a ako sú ich štvornohí pomocníci za splnené úlohy
odmeňovaní.
Príslušník horskej záchrannej služby tiež prišiel na stretnutie s deťmi so
svojím psom Blackom, ktorý je však vycvičený úplne opačne. Pohybuje sa
medzi ľuďmi, najčastejšie horskými turistami, je mierumilovný, pretože je
to záchranársky a lavínový pes. Deti sa dozvedeli ako vyhľadáva človeka zasypaného snehom i ako spolu so svojím psovodom lieta vo vrtuľníku
a spúšťa sa z neho na zem. Horský záchranár názorne prezentoval svoju
prácu zlanením sa dolu zo schodiska, oboznámil deti s obsahom ruksaku
a názorne na nich ukázal ako jednotlivé zdravotnícke a záchranárske pomôcky využíva v praxi pri záchrane ľudí.

A. Buricová

TABLO MŠ – Obchodná, Turany
Prvý rad zhora vľavo: Dianka Marková, Miško Mlčoch, Miriamka Majtánová, Filipko Štetka, Saška Kocholová, Adriánko Horváth, Tánička Lušňáková
Druhý rad zhora vľavo: Nikolka Glejteková, Lukáško Dvorštiak, Saška
Valjentová, Jožko Pavlo, Tamarka Calíková, Ivko Ruman
Tretí rad zhora vľavo: Lucka Blašková, Ninka Marušová, Maximko Bonda, Terezka Spišiaková, Leika Bačeová
Triedne pani učiteľky: Monika Tarabová, Svetlanka Spilková

Pekné letné počasie nám prialo pri akcii MDD, kedy sme
mohli všetky aktivity realizovať na školskom dvore. Deti sa
do sýtosti vytancovali, iné športovali, súťažili, hádali, maľovali
v prírode... za všetky svoje výkony boli odmenené darčekmi.
Zaujímavý bol aj výlet detí s rodičmi na Kysuce do Starej Bystrice k Slovenskému orloju, k najväčšej drevenej soche na
Slovensku. Práve ciferník robí zo Slovenského orloja jediný
a prvý orloj na Slovensku. Deti zaujali vo vežičke odbíjajúce zvony a pohybujúce sa sochy svätých apoštolov. V ceste
sme pokračovali cez Novú Bystricu do Vychylovky, kde nás
čakala cesta vláčikom po trati s názvom Historická lesná železnica, ktorá je technickou pamiatkou svetového významu.
Železnica prechádza areálom Múzea kysuckej dediny, kde
mali deti možnosť vidieť kopaničiarsky spôsob bývania typického práve pre kysucký región.

Kompletné
kamenárske práce
firma

Ondrej Černek
Obnova písma
Nové žulové hroby
Dvíhanie hrobov
Renovácie starých hrobov
Kontakt: 0944 922 405/ 0915 340 997

Chrenovo 1
Turany
Platnosť od 15. 6. 2016

POZVÁNKA
NA CVIČENIE ZUMBY

Rybárske organizácie v Turanoch
pozývajú na tradičnú

Začiatok cvičenia: v pondelok 5. 9. 2016
o 18.30 hod.
Miesto: Kultúrne centrum Turany

RYBÁRSKU
ZÁBAVU

Pozývame záujemkyne, ženy a dievčatá
na cvičenie s novou lektorkou.

v sobotu 23. júla 2016 o 20.00 hod.
na športovej strelnici Tibín

Cvičenia budú pravidelne bývať v pondelok
a v stredu vo veľkej sále KC.

vstupné 1, 50 €

Bližšie informácie na prvom stretnutí!

Do tanca hrá skupina ATOMIC
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