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Turany sú našim spoločným domovom
Krízové obdobie, ktoré tak nepriaznivo poznačilo rozvoj celej spoločnosti vrátane našej obce, je, zdá sa, pomaly už za nami. Svedčí
o tom aj množstvo investičných a rekonštrukčných akcií, ktoré obec zabezpečuje, či pripravuje na realizáciu už v tomto roku.
Už o niekoľko mesiacov budeme odovzdávať do užívania budovu Obecného hasičského zboru. V tejto súvislosti chcem úprimne poďakovať našim hasičom, ktorí majú podstatný podiel na realizácii tohto krásneho a spoločensky mimoriadne potrebného diela. Pamätáme
i na rekonštrukciu miestnych komunikácií, aj keď možnosti rozpočtu nám veľa priestoru neposkytujú. Najväčšou akciou bude nesporne
rekonštrukcia Kollárovej ulice. V pláne je uvažované aj s budovaním chodníka v areáli základnej školy či parkoviskom pri zdravotnom
stredisku v južnej časti obce. Významné zmeny smerujúce k zlepšeniu životného a pracovného prostredia sa uskutočňujú aj v areáli
Prevádzkarne obce. V rámci možností obce uskutočňujeme opravy na štadióne, z ktorých najväčšie sa týkajú rekonštrukcie sociálnych
zariadení, vrátane výmeny okien. V súčasnom období finišujeme s verejnou súťažou na dodávku nových okien pre Kultúrne centrum
a materskú školu Krížna. V škôlke na Obchodnej ulici budeme zabezpečovať prepotrebnú rekonštrukciu sociálnych zariadení. Chceme
pokračovať v budovaní miniatúrnych detských ihrísk, no hľadáme prostriedky aj na dobudovanie multifunkčného ihriska v areáli futbalového štadióna, či na zriadenie dopravného ihriska v škôlke na Krížnej ulici.
Zámennou zmluvou s Agrofatrou pripravujeme podmienky pre zriadenie nového zberného dvora v areáli poľnohospodárskeho podniku. Samotné uzatvorenie zmluvy však závisí
od akceptovania požiadavky obce zriadiť vecné bremeno v prospech vlastníkov nehnuteľností priľahlých k zamieňanej komunikácii. Okrem týchto akcií pracujeme aj na príprave rekonštrukcie kúrenia v MKS, ale aj rekonštrukcie vodovodnej prípojky na športovom štadióne, či vodovodnej prípojky materskej školy na Obchodnej ulici. Najväčším problémom bude
nájsť najlepšie a ekonomicky dostupné riešenie zásadnej rekonštrukcie kúrenia v základnej
škole. Pamätáme aj na skrášľovanie autobusových zastávok v obci, či opravu výtlkov špeciálnym zariadením, ktoré obec prostredníctvom Prevádzkarne obce využíva.
Tento výpočet investičných akcií, či rekonštrukčných prác aj napriek svojej obsiahlosti nemusí byť ešte konečný. Mnohé záleží aj od toho, koľko prostriedkov nám štát z podielových
daní pridelí. Tieto ambiciózne ciele však chceme maximálne naplniť v záujme ďalšieho
skvalitňovania života našich občanov a rozvoja obce Turany. Chcem vysloviť presvedčenie,
že sa nám to s pomocou všetkých zainteresovaných podarí.
Ing. Miroslav Blahušiak
starosta obce

Zo života obce
Večer v múzeu
Naše Miestne múzeum sa aj v tomto roku zapojilo do celoslovenskej
akcie zameranej na prezentáciu a popularizáciu múzejníctva. V rámci
podujatia „ Večer v múzeu“, ktoré sa uskutočnilo 17. mája 2014, sprístupnilo všetky svoje expozície širokej verejnosti. Možnosť navštíviť
múzeum tentoraz využili sedemdesiati návštevníci, medzi ktorými
nechýbali zástupcovia všetkých generácií. Najväčší záujem mládeže
pútala už tradične expozícia zameraná na prezentáciu ukážok bohatej
živočíšnej ríše turianskeho chotára. Tí starší si zase pozorne prezerali staré fotografie zachytávajúce už nejestvujúce objekty, či zákutia.
Každý si mohol nájsť z bohatej ponuky niečo, čo ho zaujalo. Potešiteľnou je pritom skutočnosť, že aj pravidelný návštevník múzea si prišiel

medzi obcou a firmou AFG Turčianske Teplice, ktorou obec môže získať
priestory bývalých poľnohospodárskych dielní. Tie by mali spolu s priľahlým pozemkom slúžiť v budúcnosti ako zberný dvor.
Podrobnosti o priebehu týchto, ako aj všetkých ostatných zastupiteľstiev, sa môžete dozvedieť na internetovej stránke obce Turany.
Ľ.Liskaj

Staronové riaditeľky školských
zariadení v obci

Na základe ukončenia funkčného obdobia riaditeľky ZŠ a riaditeliek
oboch MŠ, prebiehalo do 6. júna 2014 výberové konanie na ich funkcie,
s možnosťou prihlásenia sa do konkurzu na pracovnú pozíciu riaditeľa
ZŠ Turany a MŠ Obchodná a Krížna. K určenému termínu sa prihlásili
a na základe požadovaných podmienok boli volené opäť iba staronové
riaditeľky určených zariadení.
Riaditeľkou ZŠ Turany sa stala tak Mgr. Melánia Klučiarovská, ktorá
povedie našu základnú školu ďalších päť rokov. Rada školy ju do funkcie zvolila na svojom zasadnutí 18.6. 2014. V ten istý deň bola Radou
školy potvrdená do funkcie riaditeľky aj Anna Buricová v MŠ Obchodná.
19. júna 2014 zvolila Rada školy v MŠ Krížna za svoju riaditeľku opäť
Mgr. Janu Sobekovú.
Novozvoleným riaditeľkám blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ich
práci!
IJ

DEŇ OBCE – oslavy úrody, chovateľstva
a remesiel sa uskutoční 21. septembra 2014
Pripravujeme:
●
●
●
●
●
●

na svoje. Veď v priebehu roka pribudlo do múzejných zbierok nemálo
zaujímavých exponátov.
Pre tých, ktorí si počas Večera v múzeu nenašli čas na jeho návštevu
pripomíname, že prehliadku múzea si môžu dohodnúť na obecnom
úrade alebo v Miestnom kultúrnom stredisku.
Ľ.Liskaj

Z rokovania obecného zastupiteľstva

Od vydania ostatného Hlasu Turian sa uskutočnili dve zasadnutia obecného zastupiteľstva. Prvé z nich sa konalo 15.mája 2014 z podnetu Okresnej
prokuratúry v Martine, ktorá podala protest prokurátora proti uzneseniu
obecného zastupiteľstva o zvolení Mgr. Petra Kračmera za hlavného kontrolóra obce. Obecné zastupiteľstvo potvrdilo svoje pôvodné rozhodnutie
a hlasovaním rozhodlo, že protestu prokurátora nevyhovie. Následne
prerokovalo správu o činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie
a v rôznom si vypočulo pripomienky a návrhy poslancov.
Ďalšie zasadnutie OZ sa konalo 17.júna 2014. Hlavným bodom programu bolo prerokovávanie záverečného účtu obce Turany za rok 2013.
Ten poslanci schválili bez výhrad. Potom odsúhlasili plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2014, ako aj prerozdelenie kapitálových výdavkov obce pre tento rok. Najvýznamnejšou plánovanou akciou bude rekonštrukcia Kollárovej ulice. Z pohľadu realizácie programu
odpadového hospodárstva je významné rokovanie o zámennej zmluve

výstavy a súťaže
kultúrny program v podaní domácich účinkujúcich a hostí
detské atrakcie , programy a vystúpenia
vyhodnotenie súťaží ku Dňu obce
varenie najlepšieho guľášu
zábavu so skupinou PLOŠTÍN PUNK a DJ J. Berešíkom

Rybárske organizácie v obci Vás srdečne pozývajú
na
LETNÚ RYBÁRSKU ZÁBAVU
2. 8.2014 o 19,00 hod. na Tibine
vstupné 1 €
Do tanca hrá tanečná skupina ALEX
O kvalitné občerstvenie sa postarajú organizátori!
OBEC TURANY a ZO SZPB v Turanoch
Vás pozývajú na oslavy
70. výročia SNP
22.8. 2014 o 17,00 hod. na námestí obce
Súčasťou osláv bude položenie kytíc
k pomníku padlým, kultúrny program
a odhalenie pamätnej tabule

70. výročie SNP
Odkaz SNP pre dnešok
V tomto roku si pripomíname 70. výročie Slovenského národného
povstania. Slovenským národným povstaním sa náš národ jednoznačne postavil na stranu protihitlerovskej koalície, demokracie
a slobody. Toto významné vojenské vystúpenie položilo základ k rehabilitácii Slovenska za kolaboráciu vtedajšieho štátneho politického
vedenia s nacistickým Nemeckom. Znova a znova si uvedomujeme
a pri tomto výročí intenzívnejšie, ako kedykoľvek predtým, akou živou a citlivou súčasťou nášho národného života SNP je a dlho bude.
Malo internacionálny charakter, bojovalo v ňom 32 národov a národností.
Významné 70. výročie SNP, ktoré bolo bezpochyby najvýznamnejším
vojenským vystúpením v našich dejinách, je potrebné si pripomenúť
tak, aby aj vďaka pripravovaným oslavám vzbudzovalo hrdosť na činy
našich predkov v protifašistickom zápase, ocenilo ich veľkú odvahu,
solidaritu a obetavosť a tým potvrdzovalo nepopierateľný morálny odkaz dnešku.
Naša obec sa vďaka pokrokovosti, vlasteneckej, národnej ale zvlášť
sociálnej uvedomelosti a revolučnosti občanov, dostatočne zapísala
do kroniky SNP a odboja v Turci už od roku 1939. Je tiež nesporné, že
na zvýšenie odhodlania slovenských vlastencov zapojiť sa do ozbrojeného boja veľkou mierou vplývalo vytvorenie I. československého
samostatného poľného práporu, neskôr brigády, až po I. československý armádny zbor v ZSSR, ktorého príslušníkmi sa stali bývalí vojaci
slovenskej armády. Z našej obce to boli Alexander Murček, Miloš Feťko, Michal Vrabec, Ján Cíger, Jozef Maťko a Ondrej Barica. V júli 1943
bol v Martine pod Stráňami založený prvý partizánsky oddiel v Turci
pod vedením Viliama Žingora a v roku 1944 už aj II. partizánska brigáda M.R. Štefánika. Krátko na to vznikol aj partizánsky oddiel Fatranský Kriváň v Turanoch, ktorého veliteľom bol Ladislav Nosák a v obci
pôsobil až do oslobodenia. Po potlačení SNP, keď 7. septembra 1944
prezident J. Tiso vydal rozkaz na organizovanie pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy, narastal i teror proti účastníkom povstania.
Popravovalo sa bez rozsudkov, o čom svedčia masové hroby po celom Slovensku. V masovom hrobe na Bukovinách bol aj náš občan
Jozef Turanec.
Buďme hrdí na náš vlastný prínos k porážke nacizmu, fašizmu

Niečo z histórie obce
Najstaršie turianske rodiny
Do 15. storočia mali obyvatelia iba jedno meno- krstné, podľa
kresťanského kalendára. Preto bolo treba v listinách jednotlivca odlíšiť od iného nositeľa rovnakého krstného mena, aby nedošlo k zámene. Najčastejšie sa pridávalo meno otca, niekedy
aj starého otca, u hodnostárov sa uvádzala aj funkcia / richtár,
prísažný/, u remeselníkov názov remesla/mlynár, kolár/.
V 16. a 17. storočí sa na identifikáciu osôb rovnakého krstného
mena používali prímená/prezývky/. Niektoré z nich sa stali trvalými prezývkami a označovali sa nimi aj potomkovia a neskôr
sa z nich stali priezviská.
V roku 1557 bol vypracovaný prvý úradný zoznam hláv rodín
v Turanoch ako daňový súpis všetkých dospelých obyvateľov
platiacich dane. V súpise sa uvádza krstné meno a prímeno.

a ľudáckeho štátu. Odovzdajme túto hrdosť a pocit vlastenectva aj
nasledujúcim generáciám, tým, ktorí sa narodili do mierových dní
a tieto vzácne historické fakty ani mnohí z nich nepoznajú. Mali by
sa snažiť spoznať i toto obdobie dejín svojho národa, ale hlavne
dejín Turian.
Odkaz SNP si je nutné pripomínať kvôli tým, ktorí v boji za slobodu,
demokraciu, ľudské práva, solidaritu a pokrok položili svoje životy,
ktorí s nasadením svojho vlastného života v ňom bojovali a civilnému
obyvateľstvu, ktoré im všemožne pomáhalo. Im patrí naša úcta!
Emil Pohánka, predseda ZO SZPB v Turanoch

Z histórie bojov v našej obci
Nemci obsadili Turany 14.septembra 1944. Zaobchodili s ľuďmi
ako všade, všetko brali, lebo národ bol evakuovaný „po štáloch“.
Člena J. Turanca zobrali i s jeho bratmi a po hroznom týraní
Jozefa Turanca zabili. Po vojne boli J. Turanec a Šarkan nájdený
v masovom hrobe v Martine na Bukovinách. Chovali sa hrdinsky,
lebo ostatných členov neprezradili, o čom svedčí to, že sa žiadnemu z nich a ani ich rodinám nič nestalo. Z obce nám odviezli
živý materiál: statok, vozy, zbožie, slamu, zemiaky. Do našich
hôr prišli partizáni len v zime v roku 1944-1945. Alexander Murček, parašutista zhodený za povstania došiel domov , ale hneď
sa pokúšal založiť v Turanoch oddiel a nadviazal spojenie s Ritnošitom. Jozef Fraňo bol zranený, po vyliečení sa dostal domov
a v Studenci sa mu podarilo pomocou L. Nosáka, poslaného
z brigády V. Žingora a Revolučného národného výboru Turian
a Sučian zorganizovať oddiel Fatranského Kriváňa. Zozbierali 25
ruských zajatcov, ktorí ušli od Nemcov, 30 Maďarov, 2 Rumunov,
okolitých domorodcov a 2 miestnych mužov. Oddiel mal 130 ĺudí
v Studenci a v Kantore 80. S týmito ľuďmi sa zúčastnil bojov
a prepadov v turianskom chotári a okolo Šútova a Ratkova. Veliteľom bol L. Nosák a komisárom Jozef Fraňo. V auguste i pred
povstaním naša obec bola útočišťom utekajúcich sovietskych
vojakov. Rodiny, ktoré pomáhali hmotne i bytom: Pavol Hulec,
J. Beňo-Horný, Ján Boďa, J. Frkáň, Ján Fraňo, Michal Marko,
Július Chlebeň, bratia Beňovci, Jozef Maťko, Elo Immerblum,,
Gejza Polák, Ján Havalda, J. Fraňo a mnohí iní.
/zapísané v historických záznamoch ZO SZPB v Turanoch/

Pokladá sa za úplný zoznam rodín, podľa ktorého bolo v Turanoch 45 rodín. Ak na jednu rodinu predpokladáme osem členov, tak počet obyvateľov bol 360. Súpis je písaný po latinsky
a latinským pravopisom, ktorý nepozná mäkčene a dĺžne. Pri
písaní mien často dochádzalo k skresleniu mena, keď richtár
diktoval stoličnému pisárovi mená, ten ich prekladal do latinského pravopisu. Mená uvádzame v slovenskom prepise.
Michal Slivka, Stanislav Chezeš, Juraj Klenec, Juraj Fukas, Vavrinec Antalovič, Juraj Koza, Ján Kazan, Juraj Škrabák, Tomáš
Šulák, Michal Repka, Unrik Kuzma, Juraj Blaškovič, Peter Maťko, Juraj Kmeť, Tomáš Maťko, Bernard Kralovenský, Ján Dvorský, Matej Antalovič, Ján Suderinský, Adam Pernes, Ján Janko,
Matej Bartalanus, Matej Kralovenský, Matej Parnis, Peter Kováč,
Ondrej, Števina, rybár Martin, Peter Deleng, Juraj Hnilický, Pavol
Maretič, Ondrej Chládok, Mikuláš Haľama, Peter Mokro, Martin
Fraňo, Jakub Jarovič, Ondrej Moravčík, Juraj Karnes, vdova
Marta po Jurajovi Chorvátovi, Katarína, Anna a Vengrín Rosný.
PhDr. Juraj Laššuth
/pokračovanie nabudúce/

35. výročie založenia Klubu dôchodcov
Na brehu potoka Klub dôchodcov stojí,
jak by on nevedel, kto do neho chodí?
Chodí tam skupina, čo má rokov veľa,
vráskami pokrytú tvár,
šediny na hlave a zrobené dlane.
Toto boli úvodné slová príhovoru predsedníčky Klubu dôchodcov v Turanoch Márie Čanádyovej na spoločenskom posedení
členov Klubu dôchodcov a hostí. Uskutočnilo sa z príležitosti
35. výročia založenia KD v Turanoch 28. mája 2014 v priestoroch SOŠ.
35. rokov v živote človeka, ale aj v živote spoločenskej organizácie je určitá méta, kedy by sme sa mali na chvíľu pozastaviť
a zhodnotiť našu spoločnú prácu a život. Spoločenské stretnutie
malo za úlohu pripomenúť si všetko, čo sa za roky existencie
KD v Turanoch udialo, ako seniori prežívali a prežívajú jesenné
roky života.
My – dôchodcovia žijeme akýsi nastavený čas nášho života.
Ukončili sme viacerí pracovné povinnosti vo fabrikách, na rôznych pracovných zaradeniach aj vo verejnom živote. Počas
produktívneho veku sme s veľkým elánom a chuťou budovali
spoločnosť a najmä podľa dostupných možností a podmienok
aj našu obec. Pri vytváraní veľkých hodnôt pre spoločnosť sme
vytvárali aj existenčné podmienky pre ďalší náš život v pokročilom veku, aby sme ho mohli dôstojne dožiť. V pokročilom
veku človek potrebuje všestrannú
starostlivosť a podporu od štátu, vtedy, keď fyzicky a možno aj
psychicky upadá, keď staroba dá
o sebe vedieť.

Založenie Klubu
dôchodcov v našej obci pred 35.
rokmi sme považovali za akýsi symbol vďaky a uznania spoločnosti za naše
snaženie, prácu a obetavosť, ktorú sme v produktívnom veku
pre obec odvádzali. Za celé obdobie činnosti Klubu dôchodcov v našej obci sme pociťovali a pociťujeme veľkú náklonnosť
a podporu, v minulosti zo strany bývalého MNV a tiež terajšieho obecného úradu a verejnej správy. Snažili sa a aj teraz sa
snažia vytvárať nám dôchodcom optimálne životné podmienky
v jesenné dni života.
Zaželajme si spoločne do ďalších rokov pevné zdravie, ktoré je
tak vzácne, šťastie, ktoré je tak krásne, hojnosť dobrých medziľudských vzťahov, ktorých je niekedy málo, aby nám z darov
štedrosti v jeseni nášho života nič nechýbalo.
Z príležitosti 35. výročia založenia Klubu dôchodcov
JUDr. Dušan Híčik

Spomienky na prvú školskú jedáleň
v Turanoch
Školské jedálne vznikali najskôr ako dobrovoľné zariadenia z iniciatívy škôl, obcí a rodičov. Narastajúca zamestnanosť žien bola
jedným z dôvodov ich zriaďovania. V roku 1953 bola vytvorená
prvá legislatíva o pravidlách činností jedální. Prelom nastal roku
1963, keď bol vydaný nový predpis, metodické usmernenie, ktoré
už požadovalo nutričnú hodnotu pokrmov pripravených v školskej
jedálni.
Prvá školská jedáleň v Turanoch začala svoju činnosť v novembri roku 1960 v bývalej ľudovej škole pri Evanjelickom kostole, keďže vyučovať sa začína už v terajšej novej škole. Varilo sa
v zborovni na sporáku s pevným palivom. Obed – polievka a hlavné jedlo sa konzumovalo v triede. Bol to vlastne učiteľský byt,
v ktorom sa narodil aj národný umelec M.A. Bazovský. V tom čase
boli kuchárkami pani Elena Pohánková a pani Húsková, manželka
vtedajšieho riaditeľa školy. Prvou vedúcou bola, dnes ešte žijúca,
pani učiteľka Oľga Piecková z Martina.
V roku 1960 sa uvoľnili sklady, v ktorých bol materiál na výstavbu novej školy a školská jedáleň sa presťahovala do provizórnych
priestorov, ktoré sa prispôsobili na malú školskú jedáleň s 8 stolmi.
Vedúcu robila tajomníčka školy Milica Schimíková. Tu varili už spomínané kuchárky a pribudli k nim ďalšie: žijúce Mária Čanádyová
a Anna Litvajová a už nežijúce Oľga Kapustová, Mária Kapustová,
Jozefína Jarošová a Melánia Kapustová.
Budova bola neizolovaná, voda zamŕzala a rozmrazovala sa nahrievaním studne alebo sa priniesla od susedov. Zemiaky bolo potrebné nosiť z pivnice, ktorá bola na MNV v Turanoch. Vozilo sa
denne na káričke, tiež aj ostatné potraviny a suroviny, hoci v zime
zrána nebývali odhrnuté cesty a muselo sa brodiť snehom. Jedáleň mala okrem učiteľov okolo 150 stravníkov.
Terajšia školská jedáleň postavená v akcii Z začala prevádzku
v roku 1974. Je to drevená budova, ktorej kuchynská a skladová časť bola neskôr z hygienických dôvodov podmurovaná. Okná
a všetko ostatné je pôvodné, pre časté havárie sa prerábali rozvody vody a kúrenia. V začiatkoch jej prevádzky boli krátky čas
vedúcimi Marcela Lopatová a Serafína Kučerová a od roku 1978
je vedúcou Anna Stančíková. Pracovali v nej kuchárky: Mária Ujčeková, Melánia Kapustová, Emília Sajdáková, Anna Litvajová,
Emília Korčeková, Jaroslava Mičková /Liskajová/, Oľga Pronajová, Irena Čanádyová. V súčasnosti pracuje ako hlavná kuchárka
Jana Boďová a ako kuchárky Marta Majtáňová a Emília Tomášková. Stravuje sa tu 160 žiakov, 30 zamestnancov a 11 cudzích
stravníkov.
Poslanie školského stravovania má nezastupiteľné miesto vo výžive žiakov v čase ich prítomnosti na vyučovacom procese. Práca bola niekedy v neľahkých podmienkach, ale s obetavosťou
všetkých pracovníčok sa prípadné prekážky prekonali. Dôležitú
úlohu v prekonávaní problematiky zdravej výživy zohrávajú nepochybne aj rodičia a škola. Rodičia by mali preto jednoznačne
podporovať zdravé stravovacie návyky a pravidelnú fyzickú aktivitu detí už od detstva, limitovať čas, ktorý dieťa strávi s médiami,
zvlášť sledovaním reklám o jedlách a slúžiť deťom ako pozitívny
príklad. Školy predstavujú zasa jedinečnú príležitosť v prevencii
proti obezite, ktorá je alarmujúca u detí sediacich stále častejšie
pred monitorom. Školy môžu podporovať vzdelávanie v oblasti výživy a propagácie telesnej aktivity a jedálne poskytovaním a prezentovaním zdravej stravy v školskom stravovacom zariadení.
O to sa chceme usilovať aj v budúcnosti v našej školskej jedálni.
A. Stančíková, vedúca školskej jedálne

Príbeh zvonov II. z Turian
V nedeľu 1. júna 2014 podvečer sa v evanjelickom kostole v Turanoch zišlo niekoľko desiatok ľudí, ktorí boli zvedaví, čo sa skrýva
pod názvom programu Príbeh zvonov II. v Turanoch.
Pravda je taká, že už niekoľko týždňov vopred bolo vidieť v blízkosti kostolných veží v Turanoch zvýšený pohyb, keď pracovníci
Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine dokumentovali zvony,
sumarizovali archívne materiály a pripravovali podujatie, za pomoci
riaditeľky MKS v Turanoch Ivety Jesenskej a predstaviteľov oboch
cirkví v obci.
V Turanoch je umiestnenie kostolov dvoch rozdielnych náboženských konfesií možno tak trochu symbolické. Sú postavené pomerne blízko seba v strede Turian. Práve táto malá vzdialenosť nabáda
k spolupráci obe cirkvi. Treba zabudnúť na minulosť, na konfesionálne rozpory. Žijeme v období ekumenizácie, t.j. vzájomného
rešpektovania a uznávania oboch cirkví, v období vzájomnej spolupráce. Rímskokatolícky kostol sv. Gála stojí na miernej vyvýšenine
a v jeho areáli sa nachádza aj cintorín. Kostol bol postavený ako
gotický a to v prvej polovici 14. storočia. Na jeho výstavbe sa podieľala aj známa premonštrátska stavebná huta/dielňa, z Kláštora
pod Znievom. Vo svojej dlhej histórii prešiel viacerými stavebnými
úpravami. Zvláštnosťou rímskokatolíckeho kostola sv. Gála je nízka renesančná zvonica, postavená pred ním. Tvorí vstup do jeho
nádvoria. Je pozostatkom opevňovacích hradieb, o čom svedčí 5
metrov dlhý tunelovitý vchod. Archeológovia predpokladajú, že
súčasný kostol bol prestavaný z menšej sakrálnej stavby. A práve
v tejto predsunutej zvonici turianskeho kostola sa nachádzajú dva
historicky vzácne zvony...
Evanjelický kostol stojí o pár desiatok metrov nižšie, pri potoku Studenec – Turianka. Na jeho mieste stál prv pôvodný evanjelický kostol postavený v roku 1786. Močaristý terén, požiar i zemetrasenie sa
žiaľ podpísali na jeho rýchlom konci. Začiatkom dvadsiateho storočia bol už v dezolátnom stave a tak sa začalo uvažovať o výstavbe
nového kostola. Prikročilo sa k nej v roku 1932, stavba trvala 2 roky
a chrám bol vysvätený piatu nedeľu po Veľkej noci – 6. mája v roku
1934. Posvätil ho dôstojný pán biskup Vladimír Čobrda, v prítomnosti predsedníctva seniorátu a mnohých hostí. Farárom zboru bol
vtedy Ján Dianovský a cirkevným dozorcom Juraj Fúčela.
Historicky vzácny barokový zvon, ktorý sa nachádza v katolíckej
zvonici, bol odliaty podľa nápisu v roku 1734. Je upevnený šiestimi hladkými ušami na novej železnej hlave. Po obvode čepca je
rozvilinový pás a na nápisovej páske je nápis: SOLI DEO HONOR
ET GLORIA, ANNO DOMINI 1734, čo v preklade znamená: Jedine
Bohu, česť a sláva v roku 1734. Na tele plášťa zvona vystupuje
do popredia reliéf v strede s ukrižovaným Ježišom Kristom a s Pannou Máriou a Jánom Evanjelistom po stranách. Telo plášťa je inak
hladké a bez dekoru.

Presne o 200 rokov neskôr sa turianski katolícki veriaci rozhodli
dať si odliať nový - menší zvon. Mali na to dôvod – jeho predchodca skončil na bojisku 1. svetovej vojny. Bol rekvirovaný ako
vtedy tisícky iných našich zvonov. O novom zvone z roku 1934
máme informácie tak, ako sme ich získali od katolíckeho farára
Mariána Majdu z Turian. V septembri s povolením najdôstojnejšieho ordinariátu bol objednaný nový zvon od firmy Rudolf Perner,
Suché Vrbné, z Českých Budějovíc. Samotný zvon stál 4 667 korún československých, váži 212 kilogramov a je zasvätený Panne
Márii. Montáž zvona vykonal tunajší strojník, pán Ferko Žiak úplne
nezištne a zadarmo...
Dá sa oprávnene domnievať, že v každej lokalite, v ktorej sa u nás
nachádza zvon, je s ním spojený aj nejaký príbeh, udalosť, väzba
a prepojenie osôb na zvon. Tak, ako je to aj popísané v cirkevnej
kronike evanjelického zboru o histórii zadováženia ich zvonov.
„Ako nám nová veža bola postavená, hneď povstala žiadosť v nás
zadovážiť si nové zvony, lebo staré ani svojim hlasom, ani rozmerom do novej veže neprislúchali. Myšlienka naša stala sa skutkom,
keď na tristoročnú pamiatku hrdinnej smrti Gustava Adolfa objednali sme dňa 6. novembra v roku 1932 od firmy Rudolf Manoušek
tri nové zvony. Pozdejšie náš horlivý presbyter Juraj Fúčela objednal nám štvrtý. Krajšie sme si pamiatku Gustáva Adolfa, padnuvšieho za slobodu evanjelia Kristovho a zachránivšieho našu
evanjelickú slobodu - ani nemohli zvečniť...Túžobne sme čakali
nové zvony. Táto naša túžba sa stala skutkom, keď dňa 26. januára v roku 1933 došli. Na druhý deň sme si ich na stanici slávnostne
privítali, ovenčili a pri zvukoch našej náboženskej hymny „Hrad
prepevný jest Pán Buh náš“ na patričné miesto doprevádzali.“
Na fotografiách v kostole mohli diváci vidieť dva zvony: najväčší
- LUTHEROV zvon vážiaci 727 kilogramov a ozdobený Lutherovým obrazom s nápisom: „HRAD PŘEPEVNÝ JEST PÁN BUH
NÁŠ“ tran. č. 445 (počiatočné slová z piesne č. 445 zo známeho
Tranovského kancionála Cithara sanctorum). Hore nad hlavným
textom je napísané: Ulil R. Manoušek v Brně 1932. Menší zvon
GUSTAVA ADOLFA (švédskeho kráľa) váži 358 kilogramov, je
ozdobený obrazom Gustáva Adolfa a nápisom: NEZOUFEJ STÁDEČKO MALÉ.
V programe sa predstavili domáce kolektívy – vystúpil Malý chrámový spevokol rímsko - katolíckej farnosti v Turanoch, Nový
evanjelický spevokol Turany. Na organ hral evanjelický farár Martin Vargovčák a Renáta Hrkútová , spievala Andrea Maronová.
Sprievodným slovom prispeli Zuzana Kmeťová, Iveta Jesenská,
Gabriela Hamranová, Adam Kmeť a František Záborský.

Podujatie sa mohlo uskutočniť vďaka finančnej pomoci z grantu
MK SR na rok 2014, o ktorý požiadalo Turčianske kultúrne stredisko
v Martine a tiež za láskavého prispenia Obce Turany.
Adam Kmeť,
Turčianske kultúrne stredisko v Martine

Nové zastávky privítali cestujúcich
Mnohých domácich i cezpoľných cestujúcich privítali v uplynulých dňoch
zaujímavo vymaľované zastávky autobusov na Ulici osloboditeľov. Nápad vynovenia zastávok takýmto spôsobom sa stretol s priaznivým
ohlasom verejnosti. Autorom dvoch vkusne vymaľovaných je V. Holko,
pracovník prevadzkárne obce. Zastávka v strede obce je už dlhší čas
zrenovovaná vďaka spoločnosti Slovanet. Aj ostatné zastávky prímestskej a diaľkovej dopravy v obci dostanú nový šat a treba dúfať, že pre
potešenie cestujúcich budú slúžiť k spokojnosti dlhý čas.

IJ

Medzinárodný študentský workshop
– TURANY 2014
V dňoch od 12.5. do 16.5. 2014 prebiehal v priestoroch Strednej odbornej školy medzinárodný študentský workshop pod názvom Turany 2014.
Pracovné stretnutie prebiehalo pod záštitou Katedry záhradnej a krajinnej
architektúry Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Workshopu
sa zúčastnilo trinásť študentov z troch univerzít: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre- Katedra záhradnej a krajinnej architektúry,
Slovenská technická univerzita v Bratislave- Fakulta architektúry a Česká
zemědělská univerzita v Praze - Katedra záhradní a krajinné architektury.
Úloha študentov spočívala vo vytvorení urbanistického a sadovníckeho
riešenia vybraných verejných priestorov v severnej a južnej časti obce.
Po úvodnom terénnom prieskume, oboznámení sa s miestom, históriou
a súčasným životom v obci začali študenti pracovať na návrhoch. Všímali
si slabé i silné stránky, ktoré neskôr zakomponovali aj do svojich štúdií.
Veľkú pozornosť sústredili na okolie popri brehu potoka Studenec, ktorý
vnímali ako významný prepojovací líniový prvok, prechádzajúci samotným historickým jadrom dediny. Podobne vnímali aj Ulicu Obchodná

v južnej časti obce na ktorú nadväzuje materská škôlka, zdravotné stredisko, trhové miesto, potraviny, banka a Kultúrne centrum. Urbanistická
štruktúra a charakter zástavby v severnej a južnej časti obce je výrazne
odlišný, čo do značnej miery ovplyvnilo aj prístup k jednotlivým návrhom.
Tento výrazný kontrast sa študenti snažili zjednotiť navrhovaným mobiliárom (lavičky, odpadkové koše, trhové stánky, prvky osvetlenia) a skladbou
drevín i kvitnúcich rastlín.
Inšpiráciu budúci architekti hľadali predovšetkým v histórií, v osobe a dielach Miloša Alexandra Bazovského, v drevovýrobe bývalého podniku
a samozrejme v okolitej prírode, ktorá očarila nejedného z nich.
Výsledkom ich tvorivej činnosti sa stali štyri premyslené koncepcie riešenia
vybraných priestorov, prezentované v závere workshopu pred starostom
obce a členmi zastupiteľstva. Najlepší návrh bol po dohode hodnotiacej
komisie odmenený. Všetky vypracované štúdie budú do budúcna inšpiráciou pri revitalizácií, obnove a oživení vybraných miest v obci.
Ing. M. Rzepielová, SPU Nitra

Prevádzkareň obce Turany,
Robotnícka 510/1, 038 53 Turany
Tel. č.: 043/4292 650, 0915694304, 0908931172
Email: prevadzka.turany@gmail.com
Prevádzkareň obce a jej činnosť
Prevádzkareň obce je príspevkovou organizáciou obce Turany, zriadená
Obecným zastupiteľstvom, ktorej hlavnou činnosťou sú verejno-prospešné práce pre obec. Momentálne zamestnáva 2 THP pracovníkov a 15
robotníkov, z ktorých sú 8 kmeňoví a 7 sezónni zamestnanci.
V roku 2013 vykonávali v rámci obce údržbu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev ako zametanie, štiepkovanie, mulčovanie, odvoz odpadov
atď., údržbárske a elektroinštalačné práce všetkých objektov v správe obce.
Okrem týchto prác boli realizované v rámci obce aj stavebné práce ako:
 prepojenie miestnych komunikácií ul. Obchodná – ul. P. Mendela
 rekonštrukcia chodníka na ul. Oslobodieľov
 výstavba parkoviska na ul. Generála Fraňu
 výstavba vysokotlakovej kanalizácie na štadióne a iné
Prevádzkarňou obce bolo v roku 2013 zakúpené zariadenie na recykláciu použitého asfaltu, ktoré asfalt spracováva pri teplote do 200 ºC. Za pomoci tohto
zariadenia sme realizovali opravy živičného povrchu miestnych komunikácií
(ul. Malý riadok, Riečna, Priehrada, Mohylka, Železničná, Gen. Fraňu)
Pri realizácií týchto prác sme postupne získavali nové poznatky o technologických postupoch. Nie vždy bola kvalita vykonanej práce ideálna, zaasfaltovaná plocha mala nerovnosti. Avšak úpravou technológie spracovania asfaltu, sme už v tomto roku tieto nedostatky odstránili. Preto hlavným
cieľom Prevádzkarne obce je neustále zdokonaľovanie vykonávaných
prác k spokojnosti čo najväčšieho počtu obyvateľov obce.
Čo sa týka podnikateľskej činnosti, vytvorila Prevádzkareň obce za rok
2013 obrat vo výške 45.044 €. Zamerali sme sa hlavne na stavebné práce
t.j. realizácie kladenia zámkovej dlažby, výstavba plotových systémov a drobné stavebné práce. Tieto práce boli realizované na základe
dopytu zo strany občanov obce Turian, ale aj občanov mimo nej.
Popritom sme realizovali aj opravy živičného povrchu miestnych komunikácií v obciach Šútovo, Ratkovo a v roku 2014 aj v meste Vrútky. Záujem
o tieto práce majú aj ďalšie obce ako Sučany a Krpeľany.
V januári tohto roku sme začali s rekonštrukciou priestorov Prevádzkarne
obce, kde sa nám počas jedného mesiaca podarilo zrealizovať stavebné
práce a presťahovať sa z nevyhovujúcich priestorov do zrekonštruovaných priestorov. V letných mesiacoch by sme chceli zrealizovať opravu
strechy z dôvodu jej nevyhovujúceho stavu. Touto cestou vyslovujeme
starostovi obce ako aj poslancom obecného zastupiteľstva poďakovanie
za podporu pri tejto rekonštrukcii.
Stanislav Kapusta, vedúci Prevádzkarne obce Turany

Oslava Dňa matiek

Detský Juniáles

Miestny klub KDH v spolupráci s obcou pripravil v druhú májovú nedeľu slávnosť ku Dňu matiek, ktorá sa konala v kinosále v južnej časti
obce. Program bol zostavený z vystúpení detí z miestnych MŠ, ZŠ,
mládeže z katolíckeho cirkevného zboru a Ľudovej hudby P. Kapustu.
Potešili sa mamy, staré mamy a tiež všetky prítomné ženy, ktoré prijali pozvanie na už tradične organizované podujatie. Bolo pripravené
s veľkým srdcom od všetkých účinkujúcich.

Spevokoly v Turanoch
Už po tretíkrát sa konala v evanjelickom kostole prehliadka spevokolov turčiansko-považského seniorátu. Zúčastnilo sa jej 18 spevokolov, medzi ktorými boli 3 z domáceho zboru. Malé Rybičky, spevokol
evanjelických žien i nový miešaný evanjelický spevokol z našej obce
podujatie otvorili a potom už v preplnenom kostole zneli rôzne, rovnako krásne piesne menších i väčších spevokolov, ktoré prišli do Turian
z blízkeho i vzdialenejšieho seniorátu. Pre všetkých prítomných pripravili hodnotný umelecký zážitok.

Pre deti našej obce pripravujeme už druhú desiatku rokov veselé podujatie k MDD. Pripomenúť si sviatok detí a pripraviť Juniáles si zobrala
za svoje opäť ZO ÚŽS ako celoobecné podujatie, konané v tomto roku
v priestoroch Kultúrneho centra. Zišlo sa na ňom okolo 250 detí všetkých
vekových kategórií, ktoré mnohé v sprievode rodičov chceli pocítiť radosť
z pripraveného programu sobotňajšieho popoludnia 7.júna 2014.
Podujatie otvorilo predstavenie bruchovravca a kúzelníka Jara s hovoriacim zajacom Alfim. Predstavenie deti zaujalo , pobavili sa a zasmiali.
Potom už nasledovala pestrá ponuka hier, súťaží, ukážok a zábavy vo
vonkajšom priestore KC. Kynológovia prišli s ukážkami výcviku psov,
pripravené bolo rozprávkové autíčko zo Slovanetu, nafukovací hrad
a trampolína boli stále plné detí, ktoré sa maľovaním na tvár stávali
rôznymi rozprávkovými postavičkami. Voňala cukrová vata, deti súťažili
v zaujímavých zápoleniach, boli obdarovávané sladkosťami a na záver sa zúčastnili ukážky výcviku a práce hasičov, ktorí deti v závere
potešili nastriekanou penou. Toto všetko mali
deti na svoj sviatok - MDD pripravené, a to
aj vďaka štedrosti sponzorov, ktorí podujatie
podporili. Všetkým patrí naše poďakovanie.
IJ
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Šláger s Kysuckým prameňom bol u nás
Populárny Kysucký prameň známy všetkým z TV stanice Šláger bol
hosťom v máji aj u nás. Spolu so Štefanom Hruštincom zabavili takmer
300 divákov, ktorí prišli do KC na ich vystúpenie. Dve hodiny zábavy
za ľudové vstupné prinieslo prítomným kus dobrej nálady a veselosti
pri prekrásnych piesňach heligonkárov z Kysúc. Mnohí z prítomných si
zaspievali spolu s nimi a tak veľkou sálou KC zneli ich piesne zvučne
a pekne. Na jeseň pripravujeme podujatie podobného charakteru opäť,
veríme, že bude mať
takú istú odozvu medzi divákmi.

IJ

Čo hovorí matrika

Narodenie

Ivan Raffaj
Laura Špačková
Zdenka Janoková
Dorota Pastorková
Timea Masláková
Adam Betušťák
Ema Černeková
Sebastián Bardy

Úmrtie

Božena Gabrielová
Šimon Rus
Jaroslav Kapusta
Anna Majtáňová
Helena Ovsáková
Elena Kocholová
Ján Fekeč
Ján Holko

30. 4. 2014
5. 5. 2014
15. 5. 2014
16. 5. 2014
21. 5. 2014
23. 5. 2014
3. 6. 2014
6. 6. 2014

63 rokov
38 rokov
77 rokov
90 rokov
78 rokov
83 rokov
54 rokov
80 rokov

Privítali sme najmenších
V závere mesiaca máj sme privítali v obradných priestoroch obecného
úradu našich malých spoluobčiankov. Prišli v sprievode svojich rodičov,
starých rodičov a potešili všetkých, ktorí ich prišli privítať, hlasným džavotom, plačom i smiechom. Deti z MŠ Krížna svojim maličkým kamarátom zaspievali a zarecitovali, za obec sa prítomným prihovoril zástupca
starostu JUDr. Ľ. Liskaj, za ZPOZ A. Pirháčová a Iveta Jesenská. Uvítanie najmenších do života sa zopakuje v tomto roku ešte v októbri, keď
pozveme novonarodené ratolesti s rodičmi na túto milú slávnosť. Vitajte
medzi nami: Andrejka a Barborka, Natálka, dvaja Dávidkovia, Tomáško,
IJ
Vierka, Martinko, Majko, Zuzka, Zojka, Laurinka a Ninka.

Výstava koní Turany 2014
Po minuloročnom vydarenom 1. ročníku výstavy koní všetkých plemien
sa v sobotu 31.5.2014 v priestoroch Strednej odbornej školy v Turanoch
opäť rozliehalo hlasné erdžanie koní. V poradí 2. ročník výstavy koní bol
nielen vďaka medzinárodnej účasti vystavovateľov a vyššiemu počtu
vystavovaných koní ešte úspešnejší ako ten predchádzajúci. Organizátori vyvinuli maximálnu snahu „vychytať muchy“ a pripravili vystavovateľom a ich zverencom príjemné zázemie v podobe priestorných bezpečných úväzísk. Spokojní boli určite aj diváci, ktorých okrem nádherných
koní mohol potešiť aj zaujímavý sprievodný program či bohatá tombola.
Úvodný príhovor k účastníkom predniesol za hlavného organizátora
výstavy riaditeľ Strednej odbornej školy v Turanoch Mgr. Miroslav Klučiarovský, ktorý privítal všetkých prítomných, v krátkosti ich oboznámil
s programom a predstavil členov hodnotiacej komisie, ktorá aj tento rok
pracovala v zložení Ing. Vít Čelko, p. František Rindoš a MUDr. Ján Varínsky. Následne výstavu oficiálne otvoril starosta obce Turany Ing. Miroslav Blahušiak, ktorý sa taktiež veľmi aktívne podieľal na príprave
tohto podujatia. Výstavy sa celkovo zúčastnilo 44 koní, ktoré súťažili
v desiatich kategóriách, pričom najpočetnejšie boli zastúpené kategórie
teplokrvných koní, haflingov a frízskych koní. Tak ako minulý rok, aj tentokrát sa predviedli kone vysokej kvality a vo veľmi dobrej výstavnej kondícii, takže v závere výstavy mala komisia skutočne neľahkú úlohu zvoliť
spomedzi víťazov jednotlivých kategórií šampióna a vicešampióna výstavy. Napokon titul šampióna zaslúžene získala 8-ročná frízska kobyla
Tsjerry fan Henswoude majiteľky Moniky Novotnej z Českej republiky
a titul vicešampióna výstavy si odniesla 7-ročná haflingská kobyla Summer majiteľky RNDr. Zuzany Kapustovej z Bratislavy. Súčasťou tomboly
bola aj divácka súťaž o najsympatickejšieho koňa výstavy – tým sa stal
valach ST Leo domáceho chovateľa Martina Pirháča z Turian.

Hodnotenie vystavovaných koní podľa kategórií - Turany 2014
Meno koňa
Pohl.
Plem.
1. Teplokrvné kobyly a žrebce
Laiskas
ž
A1/1
Reyna Wavo
k
ST
Samba
k
ST
2. Teplokrvné valachy
Dion
v
ČT
Karol
v
ČT
Charlie
v
ST kríž.
3. Frízsky kôň
Tsjerry fan Henswoude
k
fríz
Annika B.
k
fríz
Ciara van de Demro Stables
k
fríz
4. Arabský plnokrvník
4157 Salina P
k
Or1/1
Vlajka
k
Or1/1
ML Angelina
k
Or1/1
5. Mladé kone do 2 rokov - otvorená kat.
Silence
k
ST
Samír
ž
Or1/1
Bianca K.
k
fríz
6. Chladnokrvné kone
Jura
k
nor. mur.
J. T. Kola
k
nor. mur.
PE-33 Larisa
k
nor. mur.
7. Hafling - 1-ročné kone
Bona
k
hafling
Nixon
ž
hafling
Ataman
ž
hafling
8. Hafling - kobyly
Summer
k
hafling
Saiga
k
hafling
Bella Dea
k
hafling
9. Pony
Borneo
v
český šp.p.
Klip Vidar Z
v
český šp.p.
Saly
k
pony
10. Welsh pony
Al-Kham-Sa-Belinda
k
WPB
Menai Miss Caroline
k
welsh cob

Majiteľ

Body

Umiest.

Simone Alexandra Hauer, Žilina
Linda Fraňová, Vrútky
Pavol Mazúr, Martin

8,00
7,93
7,71

1.
2.
3.

Milan Boršč
Natália Slobodníková, Dlhé Pole
AFG, s.r.o., Turčianske Teplice

7,72
7,67
7,59

1.
2.
3.

Monika Novotná, ČR
Andrea Farbáková, Martin
Monika Novotná, ČR

8,36
8,35
8,28

1.
2.
3.

Ladislav Sárkány, Trstice
Ing. Zuzana Sitárová, Martin
Ing. Zuzana Sitárová, Martin

8,41
8,34
7,78

1.
2.
3.

Milan Kuhajda, Dolná Lehota
Ladislav Sárkány, Trstice
Anton Haščák, Jakubovany

7,60
7,57
7,30

1.
2.
3.

Jozef Veterník, Príbovce
Jozef Veterník, Príbovce
Libor Ličko, Slovenské Pravno

8,41
8,34
8,18

1.
2.
3.

Pavol Majerčák, Letanovce
Ing. Michal Borsík, Zuberec
Ela Hofericová,Dolný Hričov

7,80
7,50
7,40

1.
2.
3.

RNDr. Zuzana Kapustová,Turany
RNDr. Zuzana Kapustová,Turany
Ing. Michal Borsík, Zuberec

8,41
8,37
8,07

1.
2.
3.

Linda Fraňová,Vrútky
Michaela Balážová, Vrútky
Martin Ondruško

7,71
7,44
7,39

1.
2.
3.

Linda Fraňová, Vrútky
Ing. Marián Kohút, Belá

7,99
7,83

1.
2.

Ing. Ľubomír Kapusta

II. ročník výstavy koní Turany 2014
Celou výstavou sprevádzal hovoreným slovom MVDr. Eduard Morvay
– bývalý výkonný riaditeľ Zvazu chovateľov koní na Slovensku, ktorý
sa postaral o fundovaný a zároveň aj laickej verejnosti zrozumiteľný
odborný komentár. Za technickú pomoc patrí poďakovanie Ing. Lenke
Polyakovej. Poďakovanie patrí taktiež všetkým sponzorom nielen z Turian, ale aj zo Žiliny, Martina, Vrútok, Bratislavy, Mestečka, ktorí svojimi
službami a vecnými cenami do tomboly potešili nielen najmenších divákov, ale aj ostatných šťastných výhercov.

Dňa 31. 5. 2014 sa na školskej jazdiarni SOŠ Turany konal pod záštitou predsedu ŽSK Juraja Blanára II. ročník výstavy koní všetkých
plemien. Po úvodnom slove starostu obce Ing. Miroslava Blahušiaka
sa mikrofónu ujal MVDr. Eduard Morvay – bývalý výkonný riaditeľ
Zväzu chovateľov koní na Slovensku, ktorý v sprievodnom slove
predstavil históriu jednotlivých vystavovaných plemien , ich majiteľov i súčasnosť a perspektívu chovu koní na Slovensku. Výstavy sa
zúčastnilo 44 koní zo Slovenskej a Českej republiky, ktoré boli rozdelené do 10 kategórií, pričom najpočetnejšie zastúpenie – 8 koní
bolo v kategórii teplokrvné kobyly a žrebce. Celkovým šampiónom
výstavy pre tento rok sa stala frízska kobyla českej chovateľky Mo-

niky Novotnej Ciara van de Demro Stables dovezenej z Holandska,
najkrajší kôň výstavy očami laickej verejnosti bol vyhodnotený slovenský teplokrvník valach Leo, majiteľa Martina Pirháča z Turian.
Poďakovanie patrí žiakom SOŠ Turany odboru Agropodnikanie
– chov koní a jazdectvo a zamestnancom školy za výbornú orga-

42. ročník
Výstupu na V.F. Kriváň je minulosťou
Každoročne organizované najväčšie turianske turistické podujatie, Výstup na V.F. Kriváň je za nami. Tradícia jeho uskutočňovania pripadá
s pravidelnosťou na najbližšiu sobotu pred Jánom. Tá tohtoročná bola
21. júna a v histórii výstupov bola 42. v poradí. Organizátori – Obec
Turany v spolupráci s KST Turiec, LK Nádej a Penziónom Janka na Trusalovej-pripravili pre turistov pozvánku na 1 709 m vysoký malofatranský Kriváň v určenom termíne už niekoľko mesiacov vopred a podľa
možností, čo najlepšie. Čo však nikdy nevedia pripraviť a zariadiť k spokojnosti, je počasie. V tomto roku bolo opäť na Kriváni všetko: slnko,
drobný sneh, ľadové krúpy, dážď, vietor, hmla a opäť slnko. Trasa výstupu bola známa pre skalných i premiérových turistov. Dostať sa z Turian na Trusalovú bolo zabezpečené kyvadlovou dopravou v ranných
hodinách , po žltej a neskôr zelenej turistickej značke sa cez prvú občerstvovaciu stanicu nad Romanou

nizáciu, všetkým subjektom z obce a regiónu, ktoré nám pomohli
finančným príspevkom alebo cenami do tomboly a tiež verejnosti
za priazeň, ktorú prejavili tomuto podujatiu.
Mgr. Miroslav Klučiarovský, riaditeľ SOŠ Turany
hodnotené a vyžrebovaná bola aj tombola z účastníckych preukazov.
Do tanca, na počúvanie a tiež pre príjemnú atmosféru hrala všetkým
country skupina 2+2 z Martina.
Výstup zaznamenal:
Počet 313 zapísaných účastníkov vo výstupovej kronike
Najmladšie účastníčky: 2 ročnú Lauru Repkovú z Martina
			
3 ročnú Kláru Cisárikovú z Turian
Najstaršiu účastníčku
80 ročnú Elenu Bakošovú z Lip. Hrádku
Najvzdialenejšiu účastníčku Irine Matiashvili z Gruzínska – Tbilisi
Ďakujeme sponzorom:
Obec Turany
STAMART REAL s.r.o. Martin
KST Turiec
Penzión Janka Trusalová
Bytur s.r.o. Turany
PNEUSERVIS KOTVA V. Koleň
DAS M.Sobek

Tlačiareň P+M Turany
Čalúnnictvo POHÁNKA Martin
Ing, R. Dubovec
Ing. M. Blahušiak
M. Ranto
L. Valášek
Mesto Martin

Dovidenia na 43. ročníku Výstupu na V.F. Kriváň 20.6.2015
Za organizátorov I. Jesenská

Úspešní seniori

mohli pobrať všetci až na lyžiarsku
chatu na Chlebe. Tam bola druhá občerstvovacia stanica , kde sa mnohí
po namáhavom výstupe cez Generál zastavili. Nasledoval postup ďalej
cez Sníĺovské sedlo, Hranu Kriváňa k jeho vrcholu. Mnohí vystúpili skropení výdatným dažďom a na jeho vrchole pre hmlu nevideli do údolia,
iní mali to šťastie, že hore vyšli bez pláštenky a so slnkom. Vrcholové
družstvo bolo pripravené na náhle zmeny počasia , s pamätnou výstupovou kronikou a odznakmi čakali až do 13,00 hod. Každý turista mal
možnosť zapísať sa do kroniky výstupov a za účastnícky preukaz získať
nový výstupový odznak. V tomto roku sa na vrchole prezentovalo 313
účastníkov, no vystúpilo ich určite viac, ako bolo v kronike zaznamenané. K peknej tradícii nášho výstupu patrí tiež spievanie národných a ľudových piesní od 11, 00 hod. a tie sa i tentokrát niesli ďaleko do údolia.
Medzi spevákmi bol v tomto roku aj čestný občan Turian, herec a režisér
Ľubomír Paulovič, ktorý v sprievode svojich priateľov na výstup prišiel.
Novinkou v tomto roku bolo i ťahanie syrového motúza, o čo sa postarali skalní krivánski turisti. Kronika zaznamenala mená najmladšieho,
najstaršieho i najvzdialenejšieho účastníka a tiež sponzorov 42. ročníka
výstupu. Zostup turistov bol potom do priestorov pri Penzióne Janka
v blízkosti Miestneho automotoklubu Trusalová, kde bolo podujatie vy-

Miesta organizácia Jednoty dôchodcov v Turanoch sa pod vedením
predsedníčky Marty Hriankovej aktívne zapája do spoločenského života v obci aj v okrese.
Dôkazom toho je aj účinkovanie skromnej 8-člennej skupiny seniorov
na okresných Športových hrách seniorov v Dražkovciach.
Do Turian sme priviezli 13 diplomov za umiestnenia medzi najlepšími
vo svojich vekových kategóriách a postup 3 členov v štyroch disciplínach na krajské júlové športové hry v Dolnom Kubíne. Ženy súťažili
v hode loptičkou na diaľku a cieľ, hode váľkom, v behu na 50 a 200 m,
v streľbe zo vzduchovky, muži v hode granátom do diaľky a na cieľ,
v stolnom tenise, vrhu guľou, v streľbe zo vzduchovky a v behu na 60
a 300 m. Veríme že na budúci rok sa zapoja aj ďalší naši seniori.
Najbližšími podujatiami v organizácii sú: Jánsky oheň a varenie guľášu v Klube dôchodcov a účinkovanie spevokolu na Hodžových dňoch
v Sučanoch.

Mgr. Jozef Liskaj

Mini futbal - McDonald´s CUP
celoštátna postupová súťaž žiakov
I. stupňa ZŠ
Našu školu reprezentovalo družstvo chlapcov v zložení – Adam Horváth,
Patrik Berešík, Tomáš Nagy, Benjamín Hríb, Ľubomír Kacvinský, Dávid
Múkera, Patrik Štanga, Tomáš Bella, Timotej Doležal, Pavol Čavajda
Okresné kolo – 24. 4. 2014 ZŠ Hurbanova Martin
Základná skupina
ZŠ Turany : ZŠ Hurbanova 3:0
ZŠ Turany : ZŠ Priehradná 4:1
ZŠ Turany : ZŠ Mudroňova 5:1
ZŠ Turany : ZŠ Zelinovej 3:1
Krajské kolo – 30. 4. 2014 ZŠ J. Kráľa Liptovský Mikuláš
Základná skupina
ZŠ Turany : ZŠ D. Kubín
5:1
ZŠ Turany : ZŠ K. N. Mesto 1:1
Finálová skupina
ZŠ Turany : ZŠ Liesek
2:0
ZŠ Turany : ZŠ L. Mikuláš 2:0
ZŠ Turany vyhrala I. miesto a postúpila
na majstrovstvá Slovenska.
Celoslovenské kolo - 26. – 27. 5. 2014 Banská Bystrica
Naše mladé futbalové nádeje reprezentovali Žilinský kraj v Banskej Bystrici a obsadili 7.
miesto. Patrónom turnaja bol kapitán národného mužstva Marek Hamšík. Chlapci si okrem cien a krásnych dresov
odniesli z turnaja množstvo nezabudnuteľných zážitkov.

Beh olympijského dňa
Beh olympijského dňa je celosvetovým podujatím, ktoré si kladie za cieľ
podporovať myšlienku športu pre všetkých, každý bez ohľadu na svoju
telesnú zdatnosť. Úlohou naplnenia tohto podujatia bolo zorganizovať
v Deň vzniku Medzinárodného olympijského výboru – 23. 6. Jednoduchý beh na 400 m a zapojiť do akcie čo najviac žiakov. V 4 kategóriách
súťažilo 156 žiakov I. – IX. ročníka ZŠ. Najlepší jednotlivci v kategórii
dievčat a chlapcov získali krásne „olympijské medaily“ a vecné ceny.
Víťazi jednotlivých kategórií:
1. ročník: Emily Bíziková a Šimon Sochuľák
2. – 3. ročník: Zuzana Žiaková a Dávid Múkera
4. – 5. ročník: Ema Holková a Norman Siheľa
6. – 9. ročník: Miriam Mojžišová a Michal Šidlo

Keď si šťastný behaj, hádž a skáč!

20. mája 2014 už po 23. – krát slávnostne vyzdobený štadión v Turanoch
opäť očakával svojich účinkujúcich z 20 ZŠ okresu Martin. Šport bol magnetom priťahujúcim 160 zapálených mladých športovcov svojou dravosťou, zážitkom z pohybu, súperením, tímovou prácou i vlastným výkonom
a športovým kódexom fair – play. Krásne slnečné počasie, ako na objednávku, vládlo počas celého dopoludnia.
Majstrovstvá okresu najmladšieho žiactva v atletickom štvorboji otvoril zástupca starostu obce Turany JUDr. Liskaj. Nechýbal ani country tanec žiakov základnej školy, sľub pretekárov a rozhodcov, olympijská štvorbojová
vlajka. Futbalový trávnik pripomínal mravenisko, na ktorom sa za zvukov
melódie Keď si šťastný... rozcvičili všetky deti. Veď zvládnuť taký štvorboj

vôbec nie je jednoduché. Malí športovci vytrvalí, cieľavedomí, odvážni a úspešní
si hravo poradili so všetkými atletickými
disciplínami – skok do diaľky, beh na 50 m,
hod kriketovou loptičkou a beh na 400 m. So
zanietením sa usilovali nielen zúčastniť sa,
ale aj obsadiť víťazné priečky. Družstvo chlapcov v zložení Tomáš Bella,
Patrik Berešík, Adam Horváth a Benjamín Hríb si odnieslo 2. miesto.
Najlepšie výkony dosiahli žiaci našej školy v behu na 50 m Tomáš Bella /
čas7,7 s/, v behu na 400 m Patrik Berešík /čas 1:13,0 min/.

Atletika v Turanoch má tradíciu...
V majstrovských súťažiach v atletickej sezóne 2013/2014 reprezentujú Atletický klub Victória dve družstvá prípravka a mladšie žiačky. Dve
staršie žiačky v súťaži družstiev hosťujú za AK ZŤS Martin. Dievčatá
nám robia veľkú radosť svojimi výsledkami na regionálnych i celoslovenských súťažiach. Talent, usilovná príprava, tréningy a túžba dobre
reprezentovať im priniesla očakávané úspechy.
Majstrovstvá stredoslovenského atletického zväzu družstiev
STARŠIE ŽIAČKY

1. kolo - Dubnica nad Váhom 1. 5. 2014
3. miesto		
skok do diaľky
2. kolo - Banská Bystrica 10. 5. 2014
1. miesto		
skok do diaľky
3. miesto		
skok do diaľky
3. miesto		
skok do výšky
3. kolo – Banská Bystrica 22. 6. 2014
2. miesto		
60 m		
2. miesto		
skok do diaľky
1. miesto		
skok do diaľky
2. miesto		
100 m prekážky
PRÍPRAVKA + MLADŠIE ŽIAČKY

1. kolo - Banská Bystrica 26. 4. 2014
2. miesto		
štafeta 4x60 m
				
1. miesto		
60 m		
3. miesto		
skok do výšky
2. kolo - Dubnica nad Váhom 4. 5. 2014
2. miesto		
skok do výšky

Vanessa Siheľová
Vanessa Siheľová
Miriam Mojžišová
Miriam Mojžišová
Miriam Mojžišová
Miriam Mojžišová
Vanessa Siheľová
Vanessa Siheľová
T. Tvarožná, E. Holková,
B. Maronová, M. Ujčeková
Michaela Ujčeková
Ema Holková
Ema Holková

Majstrovstvá stredoslovenského atletického zväzu JEDNOTLIVCOV
STARŠIE ŽIAČKY - Banská Bystrica 1. 6. 2014

1. miesto		
skok do diaľky
1. miesto		
skok do diaľky
MLADŠIE ŽIAČKY - Dubnica nad Váhom 8. 6. 2014
3. miesto		
skok do výšky
3. miesto hod kriketovou loptičkou		

Miriam Mojžišová
Vanessa Siheľová
Ema Holková
Klaudia Koláriková

Kráľovná športu - atletika má na našej škole dlhoročnú tradíciu. Svedčia o tom aj
výsledky žiakov na okresných, krajských a celoslovenských súťažiach:

Na 54. ročníku THM v atletike v Martine sme získali 6 medailí

mladšie žiačky
mladší žiaci
staršie žiačky
		

		

2. miesto skok do výšky
3. miesto skok do výšky
2. miesto 60 m		

1. miesto skok do výšky
1. miesto skok do diaľky

Viktória Mušková
Norman Siheľa
Vanessa Siheľová

Miriam Mojžišová
Vanessa Siheľová

		
2. miesto skok do diaľky
Miriam Mojžišová
Miriam Mojžišová a Vanessa Siheľová postúpili na krajské kolo Kalokagatie.

Krajské kolo Kalokagatia - Rabča 4. 6. 2014
1. miesto		
skok do diaľky
postup na celoslovenské kolo
Celoštátne kolo Kalokagatia – Trnava 20. 6. 2014
2. miesto		
skok do diaľky

Vanessa Siheľová
Vanessa Siheľová

Aj naša škola má herecké talenty
Výchova umením
Kedysi celkom dávno v ZŠ Turany pracoval divadelný súbor Svetobežník. No i dnes sa tu objavia žiaci s hereckým talentom Žiaci VIII. B triedy
nás o tom presvedčili dňa 6. 6. 2014, keď v rámci vyučovania predmetu

Výchova umením nacvičili pre malých divákov z turianskych materských
škôl divadielko O stratenej princeznej.
Ôsmaci si dali záležať na zaujímavom texte, ktorý si sami upravili, aby
rozprávka mala i výchovný podtón. Interaktívne divadielko zaujalo i žiakov prvého až tretieho ročníka, ktorí sa na predstavení v MKS Turany
opäť zažili úžasnú atmosféru, akú dokáže ponúknuť divadelná rozprávka v podaní starších spolužiakov.
A tak deti deťom spríjemnili predvečer osláv MDD.

O troch trpaslíkoch

Aj malí žiaci môžu byť veľkými hercami. Dokázali nám to žiaci 2. A triedy,
ktorí si pripravili divadelné predstavenie O troch trpaslíkoch a princeznej.
V rámci medzipredmetových vzťahov si pripravili rekvizity a časť kostýmov a svoje herecké nadanie pretavili do milej rozprávky, ktorou zaujali
nielen spolužiakov a deti z MŠ, ale určite milo prekvapili aj rodičov.
Myslíme, že to nebude posledné účinkovanie malých talentov a že sa
s nimi pri podobných aktivitách ešte stretneme.

Sladká odmena od firmy Brantner
Koncom júna zavítala medzi žiakov 9. ročníka
milá návšteva. Pracovníčky firmy Brantner priniesli naším absolventom krásnu tortu ako odmenu
za 1. miesto v jarnej súťaži v zbere papiera. Deviataci nazbierali 3426 kg papiera a stali sa najúspešnejšou triedou zo 17 zapojených základných škôl
okresu. Prvenstvo sme získali aj v jednotlivcoch –
Martin Kurhajec priniesol do zberu 2500 kg papiera
a dostal ďakovný list a pekný mobilný telefón.

Krásne leto a prázdniny prajú všetkým
žiaci IX.A. triedy ZŠ Turany

XI. ročník okresnej výtvarnej súťaže
pre deti ŠKD
Školský klub detí pri ZŠ sa pravidelne zapája do spomínanej výtvarnej
súťaže. Deti prirodzene radi kreslia, tvoria a úspechy, ktoré dosahujeme,
nás povzbudzujú a motivujú. Samotná súťaž je rozdelená do štyroch
kôl. Každé kolo sa vyhodnocuje osobitne a v závere prebehne celkové
vyhodnotenie. V tomto školskom roku sme sa umiestnili nasledovne:
1. miesto
1. kolo Najkrajšia vianočná vetvička		
2. miesto
2. kolo Najkrajšia karnevalová maska
3. kolo Najkrajší veľkonočný baranček
1. miesto
2. miesto
4. kolo Najkrajší motýlik			
Náš ŠKD sa niekoľkokrát v celkovom hodnotení umiestnil ako prvý. Teší
nás, že aj takýmto spôsobom môžeme reprezentovať našu školu a jej
kreatívne deti.

MŠ Obchodná

Katarína Barienčíková, Zlatica Bartošová, Michal Brksa, Lucia Čiljaková, Matej Čujko, Dominika Danková, Nikola Debnárová, Samuel Dlugopolský, Pavol Dudrák, Lucia Dvorštiaková, Patrik Florek, Boris Haľama,
Jakub Hlebec, Lea Jurečková, Dominik Kapusta, Kristián Kulich, Martin
Kurhajec, Andrea Maronová, Tatiana Masnicová, Adrián Mičko, Miriam
Mojžišová, Andrea Angelika Protusová, Michaela Revallová, Martin
Štancel, Ján Vaško
Tr.uč. Mgr. Radomila Fraňová

Naše tablo

Veselé zúbky
O význame pravidelného čistenia zubov nikto nepochybuje. Preto je dôležité vzbudiť v deťoch záujem o čistenie zúbkov, naučiť ich už v ranom
veku vhodnú techniku čistenia, aby sa im vytvorili návyky na celý život..
Aj tento školský rok sa materská škola aktívne zapojila do projektu Veselé zúbky. Po minuloročnej veľmi obľúbenej pesničke Veselé zúbky a inštruktážnom zúbkovom videu bolo pre deti pripravených päť rozprávok
s pesničkami – Zubožrút, Zubné kefky, Medzizubné kamarátky, Zdravá
strava a Trvalé zúbky. Vďaka nim sa tak deti hravou a veselou formou
oboznámili, prečo a ako sa majú o zúbky správne starať. Každá rozprávka pojednávala o konkrétnej téme, ktorá bola podporená aj veselou,
ale zároveň poučnou pesničkou. O názornú ukážku čistenia zúbkov sa
postarali naši absolventi, súčasní študenti stomatológie, súrodenci Lenka
a Martin Líškovci, ktorí
deťom i rodičom názorne ukázali správnu techniku čistenia zúbkov. Aj
takouto formou sme sa
snažili prispieť k osvete
smerom k rodičom v oblasti správnej dentálnej
hygieny u detí.
A. Buricová

Horný rad zľava:
Ľubko Keselý, Filipko Čujko, Dianka Luscoňová, Kiara Chudějová, Nikolasko Almássy, Matejko Božík, Marcelka Maďarcová
Stredný rad zľava:
Viktorka Čižnárová, Samko Marko, Danielka Frkáňová, Jakubko Hríb,
Samko Maťko, Timko Mikušiak.
Dolný rad zľava:
Karinka a Marek Holubovci, Kristínka Budajová, Kamilka a Romanko
Rizmanovci, pp. uč. Monika Tarabová a Lenka Mikušiaková

MŠ Krížna

Trojboj 2014

Fujara, fujara trombita, píšťaľa, gajdy,
drumbľa, okarina, ...
Materská škola využila krásnu záľubu jedného z rodičov Martina Brxu.
Pozvala ho medzi deti, aby im ukázal jeho hodnotnú zbierku ľudových
hudobných nástrojov. Prišiel oblečený v starodávnom turianskom kroji
a deťom zaujímavo porozprával o každom hudobnom nástroji, na ktorom
zahral. Deťom sa ukážka veľmi páčila, najviac sa pobavili na názvoch
píšťaliek. Hádali, ktorá mala
6 dierok, ktorá 3 dierky a ktorá bola koncovka. V závere
nám na školskom dvore veselo zapráskal pastierskym
bičom. Vyskúšali si to aj deti
a pani učiteľky. Zistili, že
práskanie nie je také ľahké,
ako sa na prvý pohľad zdá.

Deň ockov
Materská škola pripravila zábavné športové popoludnie pre deti a ich ockov. Spoločne súťažili, hrali futbal, vozili sa na fúrikoch, robili kotrmelce
a riešili rôzne logické hry. Nechýbalo ani tradičné preťahovanie lanom.
V závere ich čakalo malé občerstvenie a zábava. Hoci to ockovia nevedia, ich deti ešte dlho v škôlke rozprávali o tomto veselom popoludní.

Výlet do Vysokých Tatier na Hrebienok
Koncoročný výlet rodičov a detí sa uberal do Starého Smokovca. Odtiaľ sme
sa vyviezli pozemnou lanovou dráhou na Hrebienok a tam si po dôkladnom
štúdiu turistických značiek určili cieľ túry. Počas výstupu deti prekonávali prekážky, stúpali a klesali, zoznámili sa s vodopádmi a dostali sa k určenému
cieľu - Rainerovej chate. Nasledovalo občerstvenie, oddych a hry. Domov sa všetci
vracali zdravo unavení a plný nových zážitkov. Naučili sme sa, že hrebienok nemá
len sliepočkin kohútik, ale tak sa menuje aj
jeden z vrchov vo Vysokých Tatrách.

Predškoláci sa lúčia

V tomto školskom roku nás čaká ešte jedna pekná a zároveň aj trošku smutná akcia. Rozlúčime sa na nej s predškolákmi. Prajeme im veľa
úspechov v škole a dobrých kamarátov.

Predškoláci: Patrik Michal Nemec, Andrejko Ondruš, Adamko Babčo,
Samko Ratkoš, Martinko Morgoš, Sabínka Vajdová, Elenka Lacková,
Viktorka Bardy, Tobiáško Peter Ondrla, Matúško Petrovský, Sebastiánko
Dubovec, Saška Kiššová, Lucka Kišová, Ivanka Žiaková, Samko Ranto,
Oliverko Ďubák, Marek Nemec				
js

Turany opäť po roku privítali športovo nadané deti z materských škôl celého martinského
okresu na atletickom trojboji v priestoroch futbalového štadióna . V príjemnej športovej atmosfére súťažilo 102 detí zo 17
materských škôl. Športovým disciplínam predchádzalo vystúpenie detí zo
základnej školy s country tancom. Po prednesení sľubu športovcov a rozhodcov, začalo súťaženie na jednotlivých športových stanoviskách. Ktoré to
boli? Beh na 30 m, skok do diaľky z miesta a hod tenisovou loptičkou.
Rozžiarené očká sme videli u víťazov, ktorí si odniesli medaily a poháre.
Odmenou pre všetkých súťažiacich boli účastnícke diplomy a vecné ceny.
Ďakujeme všetkým, ktorí sponzorsky prispeli k zdarnému priebehu tohto
krásneho podujatia. Sme radi, že naša MŠ Turany, Ul. krížna o rok zorganizuje jubilejný už 20 ročník trojboja.
Výsledky XIX. ročníka Atletického trojboja detí predškolského veku
Chlapci
Dievčatá
Kapusta Kristián MŠ Sučany
Kuffnerová Janka MŠ Sučany
MŠ Divadelná
MŠ Divadelná Kompanik Peter
Dekány Lea
MŠ T.Štiavnička
MŠ Divadelná Giert Oliver
Žiaková Eva
Umiestnenie materských škôl
1. MŠ Sučany, 2. MŠ A.Stodolu, 3. MŠ Divadelná

Inzercia

SPOLOČNOSŤ AVECAN SLOVAKIA s.r.o. ponúka vo
svojich skladových priestoroch na ul. Budovateľskej 516 v Turanoch
/v bývalom závode Drevina – hala DREVOSTAVIEB/ nasledovný sortiment výrobkov:
• drevotrieskové dosky – surové, laminované a dyhované
• OSB dosky
• preglejky
• MDF, HDF a DVD dosky
• ABS a iné nábytkové hrany
• nábytkové kovania
• rôzny doplnkový sortiment
Informácie a kontakt: 0915 850 155, e-mail avecanmt@gmail.com

Bežecký spolok TATRAN TURANY
PROPOZÍCIE
6. ročníka Behu na Chatu pod Chlebom
19. kolo TURČIANSKEJ BEŽECKEJ LIGY
5. ročník Memoriálu Jána Morgoša.

USPORIADAJÚ: BS TATRAN Turany, Obec Turany, SKIALP KRIVÁŇ Turany, LK NÁDEJ Turany s pomocou sponzorov
TERMÍN A MIESTO: 27. júl 2014 – nedeľa 10,00 hod, Turany – Šútovo - Zajacová
HLAVNÍ FUNKCIONÁRI: riaditeľ pretekov – Mgr. Jozef Liskaj – predseda BS Tatran hlavný rozhodca –Ing. Ivan Jesenský – predseda komisie OZ
ORGANIZÁTORI: Marek Stančík, Ing. Bohuslav Šlichtík, Ing. Roman Morgoš, Ing. Alena
Vajdová, Miroslav Janota, Ing. Peter Novák, František Jelluš, Marián Pták, Milan Kotrík
PRIHLÁŠKY: BS Tatran, Ul. ČA 25, 038 53 Turany, jozefliskaj@centrum.sk , alebo
na mieste minimálne 30 min. pred štartom
ŠTARTOVNÉ: 2,- € okrem členov BS Tatran, SKIALP KRIVÁŇ, LK NÁDEJ a obyvateľov Turian
TRAŤ: Zajacová – Skratky – Generál – Chata pod Chlebom 3,1 km, prevýšenie 680 m
KATEGÓRIE A ČASOVÝ PLÁN: Juniori, Muži do 40, Muži do 50, Muži nad 50, Muži nad
60, Ženy do 35 a nad 35. 10,00 hod spoločný štart zo Zajacovej.
Vyhodnotenie do 1 hodiny po dobehnutí posledného pretekára do cieľa na chate LK
Nádej pod Chlebom. Pri počte menej ako 4 pretekári organizátori spoja kategórie. Pri
mieste štartu parkovisko pre automobily.
Šatne a sprchy sú v priestoroch lyžiarskej chaty LK Nádej – cca 150 m od cieľa.
Vyvezenie batohov s vecami na prezlečenie zo štartu terénnym autom 10 min. pred štartom.
MEDIÁLNI PARTNERI: TV Turiec, Nový Život Turca a www.turany.sk
Propagácia a výsledky na www.turany.sk a www.beh.szm.sk
Mgr. Jozef Liskaj, predseda BS Tatran a riaditeľ pretekov
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