Máj, máj, máj zelený...
Opäť na našom námestí vyrástol 27 m vysoký máj. Každý
postavený máj symbolizuje mladosť, lásku a oddanosť, máje
sa stavali slobodným devám a venovali im ich mládenci. Tie
sa umiestňovali ku bránam domov a niekde ich bolo aj viac
ako iba jeden. Naše turianske námestie ozdobuje vysoký máj
už po mnohé roky. Tradične ho postavia mládenci a muži.
Kedysi to boli členovia mládežníckych organizácií, neskôr
folkloristi s hasičmi a dnes ho stavajú za pomoci techniky
dobrovoľní hasiči. Aj tohtoročné stavanie mája bolo v réžii hasičov, tradíciu folklóru priniesol FS Kriváň a ĽH M. Rusnáka.
Máj je krásny, rovný, vysoký a veríme, že našu obec bude
skrášľovať ešte do konca mesiaca. Veď krásne sa mihotajúce farebné stuhy na vysokom kmeni stromu značia radosť,

mladosť, lásku a oddanosť pre všetky dievčatá
a ženy. Nech sa z toho svojho mája tešia.
IJ

Zo života obce
Výstavba obce a investičná činnosť
Uplynulý rok bol mimoriadne náročný na zabezpečovanie
riadneho chodu obce, keďže všeobecná hospodárska kríza
sa mimoriadne negatívne premietla do zníženia výnosu z podielových daní. Tie tvoria významnú zložku obecných príjmov
a od ich vývoja je závislý nielen rozvoj , ale aj bežné obecné
aktivity. Aj napriek tejto zložitej situácii sa nám podarilo úspešne ukončiť rekonštrukciu Základnej školy, keď v minulom roku
sme na jej financovanie vynaložili viac ako 317 000 EUR z dotačných peňazí a takmer 100 000 EUR z vlastných prostriedkov obce. V rámci rekonštrukcie sa okrem iného zrealizovala
výmena okien a vchodových dverí, od ktorej si sľubujeme významnú úsporu nákladov na vykurovanie školských objektov.
Bola vykonaná rekonštrukcia elektrických rozvodov, maľovanie
interiérov, oprava a zateplenie vonkajšej fasády, vymurovanie
nového komínového telesa, vybudovanie prepojovacej chodby
medzi školskými budovami, prepojovacia strieška do telocvične
a vykonala sa výmena strešnej krytiny. Stavba bola úspešne
ukončená a skolaudovaná.
Úsporu nákladov na vykurovanie prinesie aj výmena okien na budove obecného úradu a časti materskej školy Krížna. Vďaka iniciatíve a pracovnej aktivite našich hasičov pokročili aj práce pri rekonštrukcii budovy Obecného hasičského zboru, pričom prostriedky
boli vynaložené na vybudovanie základov a obvodových múrov
a strechu hasičských garáží.
Pre našich najmenších sme zabezpečili výstavbu troch nenáročných detských ihrísk. Jedno z nich je situované pri evanjelickom
kostole, ďalšie pri Mierovej ulici a jedno pri Jednote v južnej časti
obce. Značné prostriedky sme vynaložili na opravy miestnych komunikácií, a to na uliciach: Železničná, Mohylka, 1. Mája, Partizánska, Priehrada, Fatranská, Družstevná, Riečna, Černík, Školská,
ako aj na údržbu mosta ponad železničnú trať a na križovatkách
pri Urbári a pri detskom ihrisku na Ulici mládeže.
Život v obci značne komplikuje prebiehajúca výstavba diaľnice Dl
Dubná skala- Turany. Okrem výrazného zlepšenia dopravnej situácie v obci po jej dokončení si od výstavby sľubujeme čiastočnú
úpravu niektorých komunikácií v okrajových častiach, no predovšetkým vybudovanie obchvatu pre nákladné motorové vozidlá
smerujúce do priemyselného areálu bývalej Dreviny.
ľl

Z rokovania obecného zastupiteľstva
Od vydania ostatného Hlasu Turian sa uskutočnili tri zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
Na zasadnutí konanom 10. decembra 2012 bol okrem iného
prerokovaný a schválený rozpočet obce na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015. Zastupiteľstvo odsúhlasilo aj návrh
nového všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach
s tým, že z pôvodnej úpravy ponechalo v platnosti časť upravujúcu miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Formou VZN schválilo aj pomenovanie novej
ulice v lokalite Na Mohylky po významnom dejateľovi Petrovi
Mendelovi. Do uvoľnenej funkcie predsedu komisie výstavby,
životného prostredia a verejného poriadku bol OZ schválený
poslanec Ing. Martin Čanády, za členov komisie pre ekonomiku
a plán Vlasta Jančovičová a Eva Solárová. V priebehu ďalšieho
rokovania odsúhlasili poslanci menovanie Stanislava Kapustu

do funkcie vedúceho Prevádzkarne obce Turany a udelenie
Ceny obce Turany JUDr. Ľubomírovi Liskajovi pri príležitosti
jeho životného jubilea.
Zasadnutie OZ plánované na 13.februára 2013 sa neuskutočnilo, keďže sa do rokovacej miestnosti nedostavil dostatočný
počet poslancov. V náhradnom termíne dňa 25.februára 2013
sa poslanci oboznámili s činnosťou hlavného kontrolóra, so správou o činnosti obecnej polície a Obecného hasičského zboru,
ako aj s aktivitami vykonávanými v súvislosti so spravovaním
obecného lesa. Prerokovali aj informáciu o investičnej činnosti
obce za uplynulý rok. V rámci prehodnotenia aktivít Prevádzkarne obce súhlasili s realizáciou niektorých opatrení, ktoré majú
prispieť k rozšíreniu možností poskytovania služieb, a to najmä
pri údržbe miestnych komunikácií. Poslanci vzali na vedomie odstúpenie Ing. Dušana Antalíka z funkcie predsedu komisie pre
ekonomiku a plán.
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva konanom dňa 15. apríla
2013 v priestoroch Kultúrneho centra sa poslanci zaoberali stavom pohľadávok za rok 2012, správami o činnosti jednotlivých
komisií OZ, ale aj prerozdelením kapitálových prostriedkov vyčleňovaných z obecného rozpočtu v roku 2013. Zastupiteľstvo
odsúhlasilo zmluvy, ktorými Milan a Vladimír Ranto, ako aj Jaroslav Majtáň a súrodenci Ján, Jaroslav a Emília Zacharovci
darujú obci nehnuteľnosti za účelom ich využitia pre verejné
komunikácie v lokalite Černík. Odsúhlasilo aj zámer odpredať
Viere Pavelicovej časť nehnuteľnosti KN-C 997/1 o výmere cca
25 m2 za účelom usporiadania pozemku zastavaného stavbou
vo vlastníctve menovanej. Väčšina poslancov vyslovila súhlas
s odkúpením parcely KN-C 3543/22 od Jána Haľamu za účelom
vybudovania komunikácie. Poslanci neodsúhlasili názvy nových
ulíc, keďže potrebný počet hlasov nezískal ani jeden z predložených návrhov. Zastupiteľstvo poverilo komisiu zloženú zo starostu obce, zástupcu starostu a poslancov OZ Ing. M. Čanádyho,
Mgr. P. Kračmera, aby rokovali s firmou Geo Net Martin o usporiadaní vzťahov súvisiacich s ťažbou štrkov na hranici katastra
s obcou Sučany.
Ľ.Liskaj

Valné zhromaždenie MS
28. februára 2013 sa v zasadacej miestnosti Kultúrneho centra
zišli členovia miestneho odboru Matice slovenskej na svojom výročnom rokovaní. Zvolili si staronový výbor, v ktorom dlhodobo
nemocneného Dušana Feťku nahradila Silvia Morgošová. Rokovania sa zúčastnil aj riaditeľ Krajanského múzea Matice slovenskej Daniel Zemančík a riaditeľ Členského ústredia MS v Martine Martin Fejko. Obaja odovzdali predsedovi miestneho odboru
Ľubomírovi Liskajovi striebornú cenu Matice slovenskej, ktorú mu
udelil predseda Matice slovenskej. V správe o činnosti hodnotili
matičiari svoju činnosť za uplynulé obdobie. Slovné hodnotenie
vhodne doplnila videoprojekcia približujúca jednotlivé zrealizované podujatia. Po diskusii zameranej nielen na matičné témy si členovia Matice odsúhlasili plán činnosti, ktorým sa chcú v najbližšom
období riadiť.
ľl

Nová lekáreň
Po dlhej absencii lekárenských služieb v našej obci sa dostávame do polohy ich relatívneho prebytku. K roky fungujúcej lekárni v južnej časti obce pribudla vo februári ďalšia v Dome služieb.

Budúci prevádzkovatelia pritom už avizujú prevádzkovanie ďalšieho nového subjektu. Aj keď sa tri lekárne javia pre potreby Turian
a ich spádového okolia ako neprimeraný nadštandard, obec nemôže výraznejšie do tejto problematiky zasahovať. Ostáva len veriť,
že neúprosný trhový mechanizmus nepohltí čoskoro deti, ktorých
zrod svojimi neviazanými pravidlami umožnil.

Návšteva Necpál

vyučovacieho procesu. Aj keď obec ponúka sprístupnenie múzejných priestorov formou individuálne dohodnutých návštev, túto
možnosť naši občania využívajú len sporadicky. V snahe umožniť návštevu múzea čo najširšiemu okruhu návštevníkov sme sa
rozhodli pripojiť ku každoročne organizovanej celoslovenskej iniciatíve, ktorá je známa pod názvom „Noc v múzeu“. Tá tohtoročná
pripadá na 18. mája. V tento deň budú všetky stále expozície nášho
múzea sprístupnené v čase od 16. do 21. hodiny. Veríme, že nielen
naši, ale aj obyvatelia susedných obcí si v tento deň nájdu cestu
do múzea, ktoré v poslednom čase vďaka viacerým televíznym šotom spoznávajú v rôznych kútoch Slovenska.
Ľ.Liskaj

Oznam majiteľom psov
Už niekoľko dní slúžia v južnej časti obce majiteľom psov nádoby
na psie exkrementy, ktoré sú rozmiestnené na uliciach ČA, Obchodnej, Generála Fraňu a Sadovej. Keďže každoročne pribúda
majiteľov psov v panelákových bytoch, obec rozmiestnila uvedené
nádoby z dôvodu povinnosti psie exkrementy majiteľovi odstraňovať. Ostáva veriť, že viacerí to budú brať ako nevyhnutnú povinnosť
a zabránia tak znečisťovaniu plôch, kde majú svoj priestor na pohyb aj deti.
OÚ

Oslavy oslobodenia obce

5. apríla 2013 navštívila dvadsiatka matičiarov z nášho miestneho odboru obec Necpaly. Prvou zastávkou bol niekdajší notariát,
ktorý vďaka Dr. Hanzelovi slúži ako múzeum. Nasledovala prehliadka evanjelického kostola so známym „turzovským“ oltárom.
Ten do Necpál previezli z Oravského hradu, kde bol pôvodne
inštalovaný. Posledná zastávka našich matičiarov patrila prehliadke rímsko-katolíckeho kostola, ktorého zrod sa viaže na 13.
storočie.
ľl

Pozvánka do múzea
Najčastejšími návštevníkmi nášho Miestneho múzea sú žiaci tunajšej základnej školy, ktorí do múzea chodia predovšetkým v rámci

V rámci Behu oslobodenia Turian sa 6.4.2013 na poludnie zišli predstavitelia obce, SZPB niektorých spoločenských a záujmových organizácií ale tiež niekoľko občanov pri uctení si pamiatky na časy bojov
2. svetovej vojny. Symbolické kytice vďaky ozdobili pomník padlým,
chvíľa piety a poďakovania patrili tým, ktorí našu obec oslobodili
a z bojov za slobodu sa domov nevrátili. Všetkým týmto účastníkom
národnooslobodzovacieho odboja patrí aj po 68. rokoch naša úcta
a poďakovanie.
IJ

Koncert spevokolov
Už po druhýkrát sa v našom evanjelickom kostole v poslednú aprílovú nedeľu – nedeľu spevu, uskutočnila prehliadka spevokolov
turčianskeho seniorátu. Bola to oslava krásneho zborového spevu, ktorý rozozvučal priestory kostola a zúčastnilo sa jej 12 spevokolov. Svoje piesne predniesli spevokoly z Turian., Sučian,

Blatnice, Necpál, Martina
- Záturčia, Vrútok, Hája,
Ivančinej, Príboviec, Slovenského Pravna, Martina a najvzdialenejšieho
Púchova. Úvod patril
najmenšímdetskému
spevokolu Rybičky, ktorý vedú manželia Vargovčákovci od minulého roku. Spoločne s našim turianskym spevokolom zaspievali
aj oslavnú pieseň, ktorá uviedla viac ako dvojhodinový program .
Všetkých účinkujúcich a hostí privítal farár ev. a.v. cirkvi v Turanoch
Mgr. M. Vargovčák. Po prednesenej básni v podaní I. Jesenskej sa
už striedali len krásne znejúce spevy ženských a mužských hlasov, ktoré umocňovali atmosféru nedeľného popoludnia. Priestor
nášho evanjelického kostola s výbornou akustikou je miestom, kde

Čo hovorí matrika
Narodenie

Jakub Hlavatý
Oliver Marček
Lea Čujková
Natália Ujčeková
Tamara Laššuthová
Karolína Kevešová
Valentína Marošová
Ján Vallo
Roxana Piatkowska
Martina Franeková
Timea Szimanská
Martin Kochol
Dana Zuzana Lacková
Marek Volna
Adela Čanádyová
Juraj Kapusta

Uzatvorenie manželstva

I

Bc. Ján Fillo
Ing. Stanislav Kapusta
Ing. Lukáš Krupa

Katarína Jančovičová
Denisa Krchová
Ing. Ivana Belicová

podujatia koncertného charakteru vytvárajú neopakovateľný zážitok. V závere všetkým účinkujúcim a organizátorom poďakoval
a koncert spevokolov záverečnou modlitbou ukončil senior turčianskeho seniorátu Mgr. J. Havrila.
IJ

Úmrtie
Ondrej Kapusta
Jozef Minek
Ján Hrianka
Darina Užíková
Helena Holková
Viera Ujčeková
Ing. Miloslav Holec
Gertrúda Kapustová
Ján Líška
Valéria Šidlová
Jozef Páluš
Pavol Zima
Marta Krnová
Ľubomír Sedlák
Ľubica Híčiková
Rudolf Hlavatý
Peter Muňko
Ivan Kapusta
Irena Kisová
Jozef Kubáň
Milan Cvengroš

13.12. 2012
13.12. 2012
15.12. 2012
27.12. 2012
28.12. 2012
11. 1. 2013
16. 1. 2013
16. 1. 2013
20. 1. 2013
8. 2. 2013
20. 2. 2013
24. 2. 2013
25. 2. 2013
25. 3. 2013
4. 4. 2013
5. 4. 2013
6. 4. 2013
9. 4. 2013
11. 4. 2013
16. 4. 2013
3. 5. 2013

70 rokov
79 rokov
68 rokov
76 rokov
76 rokov
69 rokov
59 rokov
91 rokov
90 rokov
61 rokov
77 rokov
80 rokov
79 rokov
65 rokov
72 rokov
83 rokov
78 rokov
81 rokov
73 rokov
62 rokov
50 rokov

Ocenenie najlepších za rok 2012
Nik z nás si z vlastnej vôle nevybral toto miesto,
kde dýchame, milujeme a žijeme.
Táto zem, toto miesto, plné slnka, vôd a neba
si vybrala nás a my sme prijali svoj žreb.
Preto pri pohľade na tento kúsok zeme
cítime v prsiach ťažkú kotvu...
Pre seba a pre iných,
pre zem, pre toto miesto,
kde je tvoj domov, kde žiješ rád...
Na základe návrhov združení, organizácií, spolkov a klubov pôsobiacich v obci a tiež na základe ostatných doporučení, Komisia
školstva, športu, kultúry a informovanosti pri Obecnom zastupiteľstve v Turanoch predložila návrh na ocenenie najlepších a najúspešnejších jednotlivcov a kolektívov, z oblasti športu, kultúry
a spoločenského života. Všetci sa stretli v piatok 1. marca 2013
v obradnej miestnosti Obecného úradu, kde v prítomnosti starostu
obce, niektorých poslancov OZ, členov menovanej komisie i širšej
verejnosti prebrali ocenenia s ďakovným listom za vzornú reprezentáciu obce v roku 2012.
Súčasťou tohto večera bolo taktiež odovzdanie Ceny obce Turany. Ocenenie schválilo obecné zastupiteľstvo uznesením č. 61
z 10. decembra 2012 a z rúk starostu Ing. M. Blahušiaka ho prevzal
JUDr. Ľubomír Liskaj – za rozvoj obce, dlhoročnú prácu v samospráve, kultúre a športe. Celý svoj život zasvätil Turanom, kde žije
od svojho narodenia. Vyštudoval právnickú fakultu UK v Bratislave,
po mnohé roky sa venoval právnickej profesii, pracoval vo viacerých
vedúcich funkciách mestského i obvodného úradu v Martine. Je dlhoročným členom obecnej samosprávy, poslancom OZ, zástupcom
starostu obce, zakladateľom a riaditeľom Miestneho múzea, spoluorganizátorom športových a kultúrnych podujatí v obci. Cena obce
mu bola udelená zároveň pri príležitosti životného jubilea.

Potom nasledovalo ocenenie z oblastí športu, školstva a kultúry za uplynulý rok.
V kategórii juniorov bol ocenený
Ondrej Holko – študent 2. ročníka Spojenej školy v Martine.
V minulom roku sa stal majstrom SR v športovej puške 40 výstrelov
v ľahu aj stoji, v športovej puške na 60 výstrelov, získal na Majstrovstvách SR 2. miesto. Stal sa víťazom Ligy talentovanej mládeže,
víťazom Národnej ligy mládeže, je držiteľom nového slovenského
rekordu vo vzduchovej puške. Už niekoľko rokov dokazuje, že je
veľkým talentom streleckého klubu Základnej organizácie technických športov, ktorý ho na ocenenie navrhol.

Oceneným v mužskej kategórii sa stal
Marek Litvaj – ktorý sa už niekoľko rokov radí medzi úspešných
reprezentantov skialpinistického športu, kde dosahuje vynikajúce
výsledky a s tým spojené umiestnenia. Vzorne tak reprezentuje
našu obec, klub aj región. Na ocenenie ho navrhol Skialp klub Kriváň za vynikajúce výsledky v roku 2012, keď v Slovenskom pohári
v skialpinizme v kategórii muži obsadil celkovo 2. miesto. Okrem
toho sa zúčastnil aj niekoľkých pretekov Svetového pohára a Majstrovstiev Európy v skialpinizme, kde získal pekné 13. miesto. Počas celej sezóny podával kvalitné výkony, o čom svedčia aj jeho
umiestnenia.

Ocenenou v ženskej kategórii sa stala
Lenka Líšková – študentka Lekárskej fakulty na Masarykovej
univerzite v Brne. Úspešne strieľa za strelecký klub Základnej
organizácie technických športov Turany už niekoľko rokov ako
veľký ženský talent. Lenka Líšková získala hodnotné umiestnenia na podujatiach v rámci Slovenska aj v roku 2012. Obsadila 2. miesto na Majstrovstvách SR v disciplíne športová puška
na 60 výstrelov a 1. miesto na Majstrovstvách kraja v rovnakej
kategórii. Je dlhodobo najlepšou reprezentantkou uvedeného streleckého klubu v ženskej kategórii.
Medzi ďalšími ocenenými sú:
Ivan Šebík – taktiež úspešný reprezentant streleckých disciplín,
ktorý ako jednotlivec získal v minulom roku úspech, keď sa stal
majstrom Slovenska v kategórii bojová pištoľ a získal 4. miesto
na Majstrovstvách SR v streleckom viacboji.
Miroslav Kochol – ktorý sa na základe dosiahnutých výsledkov
v kvalifikačných pretekoch prebojoval na Majstrovstvá Slovenska,
kde obsadil 7. miesto. Menovaný sa stal v uplynulom roku majstrom
kraja v disciplíne športová puška 60 rán.
Ing. Viera Ujčeková – reprezentantka miestneho streleckého klubu Základnej organizácie technických športov, ktorý ju na ocenenie
navrhol. Menovaná dosiahla za uplynulý rok úspech na Majstrovstvách SR v streleckom viacboji, kde sa umiestnila na 4. mieste. Je
tak ďalšou úspešnou ženou - strelkyňou, ktorá reprezentuje našu
obec.
Gustáv Blažek – ktorý ako dlhoročný úspešný strelec a dnes hlavný tréner mladých talentov športovej streľby dosahuje vynikajúce
výsledky so svojimi zverencami. Sprevádza ich na súťažiach a majstrovstvách v rámci Slovenska a spoločne žnú úspechy v športovej
streľbe, kde na základe jeho odborného vedenia získavajú popredné umiestnenia.

Za oblasť školstva bol ocenený:
Mgr. Anton Garaj – zástupca riaditeľa školy, ktorý bol na ocenenie
navrhnutý za aktívny prístup pri organizovaní kultúrnych, športových a spoločenských podujatí v obci, ZŠ ale tiež za mimoriadne
výsledky dosiahnuté v práci a zavádzaní informačno-komunikačných technológií do výchovno-vyučovacieho procesu.
Zároveň za pozoruhodné výsledky dosiahnuté so žiakmi v mimoškolskej oblasti a to v šachovom krúžku, ktorý vedie. Ocenenie
Mgr. Anton Garaj získal za vynikajúcu prácu a zároveň pri príležitosti životného jubilea.

Na ocenenie boli navrhnutí aj zástupcovia oblasti kultúry:
Folklórny súbor Kriváň – kolektív, ktorý už takmer 3 roky prebúdza v povedomí verejnosti krásu slovenského folklóru a tradícií, keď po niekoľkých rokoch odmlky začal opäť svoje pôsobenie.
S novým umeleckým vedením, s novými choreografiami, najskôr
ako spevácka zložka ale dnes ako kvalitné zoskupenie tanečníkov,
spevákov a hudobníkov, ktorí šíria dobré meno obce. Vedúcou súboru je Alena Rusnáková a kolektív súboru tvoria takmer 4 desiatky
jednotlivcov. FS Kriváň sa zúčastňuje rôznych prehliadok a súťaží
v rámci Slovenska ale tiež za jeho hranicami.

V druhej časti spoločenského stretnutia prevzali ocenenie ďalší jednotlivci a kolektívy:
Milan Meliš – dlhoročný vedúci nohejbalového mužstva mužov
SENIOR TURANY, ktorý aj ako hráč a organizátor dokázal, že
v Turanoch má nohejbal svoje miesto v športových kolektívnych
disciplínach. Menovaný ako aktívny člen tohto družstva organizoval
po niekoľko rokov podujatia v tomto športe pre obyvateľov Turian
a blízkeho okolia a podieľal sa tak na úspešnej reprezentácii obce.
Miloslav Kapusta – ktorého navrhol oceniť Šachový klub Šachmat
na základe dlhodobých výsledkov, ktorými reprezentuje klub vždy
na prvej šachovnici a hrá tak s najlepšími hráčmi z celého regiónu.
Na základe návrhu Bežeckého spolku Tatran Turany boli ocenení:
Martin Feťko – ktorý ako jeho člen dosiahol v uplynulej sezóne
2. miesto v Turčianskej bežeckej lige a 7. miesto v Žilinskej bežeckej

lige ale tiež za pozoruhodný vzostup výkonnosti a vôľové vlastnosti
na prekonanie zdravotných problémov s cieľom nevzdávať sa.
Najmladším oceneným v kategórii jednotlivcov sa stal:
Samuel Sedlák – žiak 5. ročníka ZŠ v Turanoch, ktorý dosahuje
výborné výsledky vo vytrvalostnom behu. V uplynulej sezóne sa
stal víťazom Turčianskej bežeckej ligy, získal 5. miesto v Bežeckej
lige Žiliny a potvrdil tak výrazný vzostup výkonnosti a výborné výsledky žiaka medzi staršími juniormi.
V športe, ktorý má veľa priaznivcov a fanúšikov – vo futbale
ocenenie na základe návrhu MŠK prevzali:
Libor Majerík – talentovaný futbalista, ktorý reprezentuje MŠK ako
opora v dorasteneckom družstve a tiež ako najmladší hráč družstva
dospelých, kde podáva kvalitné výkony a svojou zanietenou hrou je
príkladom ostatným spoluhráčom.
Peter Meliš – opora a zároveň kapitán futbalového mužstva, ktorého charakteristickým je osobný prístup ku hre a tréningom. Je
osobnosťou, ktorá stmeľuje kolektív hráčov, príkladom pre ostatných spoluhráčov a je veľkým prínosom pre turiansky futbal.
Ocenené boli úspešné kolektívy našich najmladších zástupcov, žiakov ZŠ, ktorí šírili dobré meno svojej školy ale tiež
obce v atletických disciplínach, futbale a florbale.
Družstvo dievčat AC VICTÓRIA – Vanessa Siheľová, Vanesa
Vrabcová, Miriam Mojžišová, Miriam Vrabcová, ktoré pod vedením svojich trénerov dosiahli vynikajúce výsledky a obsadili 1.
miesto v štafete na 4 x 60 m na Majstrovstvách stredoslovenskej
oblasti v atletike a tiež získali 2. miesto v tej istej disciplíne na Majstrovstvách Slovenska. Zúčastnili sa aj na detských atletických
hrách v Brne.
Družstvo starších žiačok v atletike v zložení: Vanessa Siheľová, Vanesa Vrabcová, Miriam Mojžišová, Miriam Vrabcová,
Simona Stančíková, Barbora Mojžišová, Kristína Fuljerová,
Ema Pavelicová, Laura Pavelková a Stanislava Líšková – ktoré
získalo 2. miesto ako kolektív za individuálne výkony jednotlivcov
v krajskom kole súťaže družstiev v atletike. Obhájili tak dobré meno
a talent žiakov ZŠ Turany v atletických disciplínach.
Futbalové družstvo žiakov – a jeho hráčov Dominika Badáňa,
Nikolasa Badáňa, Petra Šimku, Jána Bartoša, Michala Šidlu,
Samuela Sedláka, Jána Nogu a Juraja Doležala, ktorí sa ako
jednotlivci svojou hrou podieľajú na vynikajúcich výsledkoch v žiackom mužstve a dosahujú výborné výsledky. Sú to talentovaní mladí
futbalisti a pod vedením svojho trénera Dušana Stančíka za podpisujú pod dlhoročné úspechy mladého turianskeho futbalu.
Družstvo mladšej prípravky Florbalového klubu – ktoré v zložení: Juraj Doležal, Róbert Foťko, Miroslav Gelačák, Timotej
Maťko, Filip Piader, Erik Rakyta, Peter Šimko, Leonard Tarčák,
Matej Žucha, Matúš Dubovec, Filip Pavelka a Marián Pohánka
úspešne reprezentujú miestny florbalový klub v súťažiach a na turnajoch. Veríme, že ešte budeme o nich veľa počuť a v tejto peknej
športovej kolektívnej hre dosiahnu ešte nejeden úspech, ktorým
zviditeľnia našu obec i svoj klub.
Príležitosť na pozvanie a povšimnutie si talentu a výsledkov za uplynulý rok a zároveň odovzdanie ocenení v obradnej sieni Obecného
úradu bolo príjemným stretnutím ľudí, ktorí chcú v živote niečo dokázať a napredujú vo svojich cieľoch. V jeden marcový podvečer
sa stretol človek s človekom, stretli sa blízki ľudia, a všetci sa cítili
tak trochu doma... Spoločným domovom sú naše Turany, ktoré sú
miestom návratov z úspešných ciest a súťaží.
Nech tie doterajšie úspechy nie sú tým posledným úspechom, nech
sa všetkým darí, v športe, v práci, či záľubách i naďalej.

Z uskutočnených podujatí
Zábavy a plesy v našom
Kultúrnom centre
Tohtoročné fašiangová a plesová sezóna v našej obci bola
bohatá na hojnosť zábavných a tanečných stretnutí a zábav.
Všetky sa konali v Kultúrnom centre, ktoré poskytuje výborné
kapacitné možnosti na uskutočnenie akcií podobného charakteru. V závere roka usporiadali svoju Predsilvestrovskú zábavu
členovia Folklórneho súboru Kriváň , kde sa stretli priaznivci
folklóru a dobrej ľudovej muziky. Popri viacerých zoskupeniach
ľudových hudieb si tu svoje miesto našiel aj iný žáner hudby,
ktoré mixoval neprofesionálny DJ s povolaním učiteľa A. Garaj.
Zábava to bola dobrá, veď trvala do bieleho rána.

strediska vystavovalo 28 jednotlivcov rôzne veľkonočné dekorácie, kraslice zdobené rôznym spôsobom, výšivky, čipky, batiku, prútené a drevené výrobky, koberce, drevené hračky, rôzne
ozdobné predmety a medovníky. Bola obohatená o ukážky zdobenia kraslíc a ozdôb zo šúpolia i pletenie košíkov a korbáčov.
K výstave prispeli tiež deti MŠ Obchodná a predajňa kvetov
a záhradkárskych potrieb na Ulici osloboditeľov.
Atmosféra blížiacej sa jari bola kulisou, ktorá výstavu dopĺňala.

Prvú fašiangovú nôtu v novom roku hral DJ J. Berešík už na tradičnej Fašiangovej zábave, ktorú pripravuje ZO ÚŽS a členky jej
výboru. Ani v tomto roku tomu nebolo inak, zábava pre stovku
hostí mala všetko, čo k dobrej zábave patrí. Fašiangovú praženicu a hriatô, tombolu, dobrú náladu a tanec do ranných hodín.
V prvú februárovú sobotu sa konal v KC už 6. Turiansky ples,
ktorého dobré meno sa dostalo ďalej ako do okolitých obcí.
O tejto skutočnosti svedčí fakt, že medzi jeho 170 účastníkmi
boli hostia z Bratislavy, Žiliny či Liptovského Mikuláša. Krásne
pripravená plesová atmosféra nechýbala ani v tomto roku so
všetkým, čím sme chceli našich hostí prekvapiť. V tomto roku
to boli určite jedineční tanečníci skupiny MERLIN zo Svidníka,
ktorí svojim vystúpením potešili všetkých prítomných. Do tanca hrala skupina Lúče z Ružomberka a do spevu ĽH Michala
Rusnáka. Toto všetko a ešte mnoho iného zostane už len ako
spomienka za tohtoročným plesom s predsavzatím, aby ten budúcoročný bol ešte lepší. Tešíme sa na 7. Turiansky ples s dátumom 22. 2. 2014.
Týždeň po našom plese pripravili hasiči DHZ Turany pochôdzku
masiek po obci, na námestí varili fašiangovú kapustnicu a večer
mladších i starších čakala Fašiangová zábava, ktorá preverila
možnosti kapacity KC – zišlo sa na nej viac ako 400 ľudí. Zábava pre širokú verejnosť z Turian i blízkeho okolia s hudobnou
produkciou DJ J. Berešíka znamenala aj tradičné pochovanie
basy, ktorú pripravili členovia FS Kriváň. Nechýbala tombola
a správne naladená fašiangová atmosféra.
Po druhýkrát sa v našej obci uskutočnil 9. marca 2013 Ples samosprávy Turca, ktorý pripravuje RVC Martin. Takmer 170 hostí
z mnohých turčianskych obcí sa prišlo zabaviť s hudobnou skupinou PROFIL a ĽH Javorové husle, aby symbolicky zakončili
plesovú – aj keď už pofašiangovú sezónu.
IJ

Keď prichádza jar
Hovoriť o tradíciách, ktoré so sebou prináša jar, sa dá aj
prostredníctvom výstavy, ktorá sa vždy s blížiacimi sa sviatkami
jari koná v MKS. Je to „Jarná výstava ľudových tvorcov“, ktorá sa v tomto roku konala v dňoch 22.- 23. marca 2013. Mala
početnú návštevnosť domácich obyvateľov, detí a mládeže, čo
svedčí o záujme verejnosti. V priestoroch miestneho kultúrneho

IJ

Nedeľa s hudbou v Kultúrnom centre
Pre potešenie strednej a staršej generácie obyvateľov našej
obce sme pozvali na podujatie „Nedeľa s hudbou“ hudobnú skupinu PROFIL, s takmer 40 ročnou pôsobnosťou. Za mnohé roky
vydali niekoľko hudobných nosičov a svojou muzikou tešia tých,
čo majú radi žáner, ako oni nazvali „ svadobný rock“. Vo svojom
repertoári má skupina široký výber piesní a tie potešili takmer
stovku tých, ktorí prišli na koncert 21.4. 2013 do Kultúrneho centra. Mnohí si spolu s nimi zaspievali a po skončení vystúpenia si
mali možnosť zakúpiť aj nové CD nosiče. Škoda len, že slnečná
nedeľa neprilákala na príjemné koncertné vystúpenie viac návštevníkov, pre ktorých takéto podujatia dva razy do roka organizujeme.
IJ

Zo života najmenších
Moja stará mama
Staré mamy rozprávajte a vy mladí počúvajte! Tak sa to kedysi hovorievalo. V našej Materskej škole Turany na ul. Krížnej to bolo
naopak. Staré mamy mali príležitosť obohatiť si krátku chvíľku
o milé zážitky z dielne svojich vnúčat. Besiedka bola sprevádzaná
pásmom básničiek, pesničiek, tancom a folklórom s ukážkou páračiek. Spoločné posedenie sa na záver nieslo v duchu dobrého
pohostenia pri koláčikoch, ktoré napiekli aj samotné staré mamy.
Možno pred desiatkami rokov si staré mamy pri svojich deťoch takéto chvíle nedokázali vychutnať tak, ako teraz, keď v ich srdiečkach získalo miesto vnúčatko.

Dovoľte, milé staré aj prastaré mamy povedať, že v knihe života
vašich vnúčat a pravnúčat vždy zaznejú šťastné, veselé a bezstarostné príhody s vami, popretkávané veľkou láskou, trpezlivosťou,
vašim pochopením a pohladením. Za celý kolektív Materskej školy
Turany, Krížna vám prajeme veľa šťastia, zdravia, nech vás sprevádza láska, zmysel pre život a aby ste sa ešte dlho radovali z vašich vnúčat. O rok pri takejto príležitosti radi privítame aj ďalšie
staré mamy.
MK

Knižnica nielen pre aktívnych čitateľov
Už niekoľkokrát sme ne stránkach obecných novín prezentovali činnosť našej miestnej knižnice. Má svoju dlhoročnú tradíciu
a ešte stále tvorí pre mnohých čitateľov neoddeliteľnú súčasť ži-

Jarné zvykloslovie
Tohto roku bola zima nesmierne dlhá, sneh akoby sa ani nechcel
roztopiť. Netrpezlivo sme očakávali jej koniec a tešili sa na slniečko. Privolávali sme ho pesničkami a vítali ľudovými zvykmi. Z dreva
a slamy sme vyrobili Morenu, ktorá už dlho vládla zime a nevedela odísť. Aby stratila svoju moc, vyniesli sme ju z materskej školy
na kraj obce. Na moste cez Váh sme Morenu zapálili a hodili do rieky. S Morenou odplávala aj zima a prišla dlhoočakávaná jar.

Pri jarných zvykoch sa používali aj jednoduché hudobné nástroje ako rôzne rapkáče, klepáče a píšťalky. Aby sme dodržali jarné
zvyky, jednu píšťalku sme vyrábali aj v materskej škole. Odborne
nás viedol výrobca fujár, ktorý drevo upol svorkami o stôl a deti sa
striedali vo vŕtaní otvoru. Pri výrobe fujary mu pomáhali hobľovať
a tak svetlo sveta uzrie ďalšia „fujara od Jara.“ Aby práca išla lepšie
od ruky, zanôtili si ľudové piesne o Jurajovi Jánošíkovi.
Tvorivé dielne, ktoré sme organizovali na prelome zimy a jari
na tému jarné zvykloslovie, malo za cieľ priblížiť deťom ľudové tradície a dokumentovať úzku spätosť človeka s prírodou. Okrem uvedených aktivít Morena – symbolické vynášanie zimy a donášanie
jari a teplého leta. Okrem stráveného dopoludnia s výrobcom fujár,
realizovali sme aj stretnutie s košikárom a výrobcom drevených hračiek, s medovnikárkou, ktorá viedla deti pri zdobení medovníkov
a s literátom, s ktorým sme sa porozprávali o ľudových tradíciách.
Pedagógovia vytvorili s deťmi množstvo prác s veľkonočnou tematikou a vyzdobili nimi materskú školu.
A. Buricová
vota. Najmä pre tých, ktorí sa i napriek elektronizácii radi venujú
literatúre v knižnej podobe. Naša obecná knižnica, ktorá má sídlo v Dome služieb na 1. poschodí, má vo svojej ponuke takmer
10 000 rôznych knižných zväzkov, ktoré sú k dispozícii verejnosti
– dospelých, detí a mládeže. Každoročne sú z obecného rozpočtu nakupované a objednávané nové knihy, a to pre spokojnosť

všetkých čitateľov. Je len na škodu veci, že mnohí si svoju cestu
za dobrou literatúrou našej knižnice ešte stále nenašli. Za symbolický ročný poplatok prichádzajú o možnosť prečítania si dobrých
a zaujímavých titulov, ktoré si tu môžu zapožičať. V marci i apríli
navštívili knižnicu aj jednotlivé triedy ZŠ so svojimi pedagógmi,
na návštevu prichádzali i najmenší – škôlkári, ktorí prišli so svojimi
učiteľkami MŠ. Z mnohých z nich vyrastú čitatelia, ktorí sa do knižnice radi vrátia aj v sprievode svojich rodičov. V našej knižnici je
možnosť zapožičania si aj mesačníkov Zdravie, Záhradkár, Línia,
a týždenníka Slovenka. Zároveň je možnosť v knižnici využiť prístup na internet a zabezpečiť drobné kopírovacie práce, taktiež
za symbolický poplatok. Všetky knižnice v Turci dostávajú profesionálnu metodickú pomoc a usmernenie zo strany Turčianskej
knižnice v Martine. Spoločne sme v tomto roku požiadali o poskytnutie grantu na modernizáciu výpočtovej techniky v našej obecnej
knižnici a v týchto dňoch nám bol grant vo výške 600 € pridelený.
Knižnica dostane tak nový počítač, ktorý budú môcť jej návštevníci
spolu so službami využívať.
Prostredníctvom tohto príspevku by sme chceli zverejniť tiež informáciu, že občania, ktorí chcú darovať našej knižnici nejaké knihy,
môžu tak v priebehu roka urobiť. Knižnica darom rada prevezme
max. 3 knižky od jednotlivca, ktoré sú vydané od roku 1995.

Tešíme sa na spokojných čitateľov našej obecnej knižnice počas
jej otváracích hodín:
15,30 – 18,30 hod.
UTOROK
15,30 – 18,30 hod.
STREDA
ŠTVRTOK
15,30 – 18,30 hod.
Silvia Morgošová, knihovníčka knižnice

Pozvánka na ochotnícke divadlo
Divadlo je v našej obci už len spomienka na niekdajších ochotníkov, čo ho radi hrávali pred rokmi. Nebýva to často, čo k nám
nejaký divadelný súbor zavíta a preto sme veľmi radi, že v kinosále vystúpia v nedeľu 19. mája 2013 o 16,00 hod. členovia
ochotníckeho divadelného súboru z Bystričky s komédiou
„Všetko sa...“. Ochotníci z tejto turčianskej obce sa s uvedenou
hrou zúčastnili aj na Turčianskych divadelných dňoch v Belej,
kde obsadili 2. miesto. Pozývame preto tých, čo majú veselé
divadlo radi, aby neľutovali svoj nedeľný čas a prišli za takýmto
druhom kultúrneho vyžitia.
IJ

Kalendár kultúrnych a športových podujatí 2013
MÁJ

AUGUST
4. 5. Šachový turnaj o Pohár Obce Turany
11. 5. Rybárske preteky na Bôre
12. 5. Deň matiek - obecné podujatie v kinosále
Turčianske hry mládeže
XVI. ročník Atletický trojboj detí predškolského veku
Majstrovstvá okresu najmladšieho žiactva v atletike
Majstrovstvá žilinského kraja guľových zbraní
16. 5. Klub zdravia v MKS
19. 5.

Divadelné predstavenie v kinosále súbor PIŠINGER
z Bystričky „Všetko sa...“

JÚN

Memoriál Jozefa Pavlu
28. 8. Obecné oslavy 69. výročia SNP
SEPTEMBER
15. 9.

XIII. ročník Dňa obce – oslavy úrody, chovateľstva
a remesiel
Regionálne stretnutie rádioamatérov

OKTÓBER
9. 10. Deň behu pre všetkých
20. 10. Mesiac úcty k starším v MKS
26. 10. II. ročník Matičné Turany - v KC
NOVEMBER

1. 6. Rybárske preteky pre deti k MDD
2. 6.

Obecné podujatie pre deti a ich rodičov k MDD –
Prechádzka lesom na RZ Trusalová

13. 6. Klub zdravia v MKS
Celoslovenské kvalifikačné preteky vojakov
16. - 17. 6.
v zálohe
22. 6. 41. ročník Výstupu na Veľký Fatranský Kriváň
JÚL
6. 7. Letné branné hry SZZP
27. 7. V. ročník Behu na Chatu pod Chlebom
Rybárska zábava na Tibine
Prvá slovenská strelecká liga guľových zbraní

1. 11. Ekumenická spomienka na zosnulých
16. 11. Podujatie ZO ÚŽS „ŽENY – ŽENÁM“v MKS
1. slovenská strelecká liga vzduchových zbraní
DECEMBER
8. 12. Mikulášska nedeľa na námestí obce
11. - 12. 12. Od Lucie do Vianoc – výstava v MKS
Vianočná latka– súťaž v skoku do výšky
Stolnotenisový matičný turnaj žiakov a dospelých
31. 12. Silvester s ohňostrojom na námestí obce
Zoznam podujatí bude v priebehu roka aktualizovaný
a dopĺňaný.

Záujmové
a spoločenské organizácie v obci
Najväčšia organizácia žien
Keď sa povie ženská organizácia – v našej obci to znamená Základná organizácia Únie žien Slovenska a jej viac ako 180 členiek.
Pod rôznymi názvami pôsobí ženská organizácia v našej obci už
veľmi dávno. Tá s pomenovaním Únia žien Slovenska skoro 20 rokov. Je to dobrovoľná spoločenská organizácia v obci, ktorá dáva
priestor pre zoskupenie ženám od 18 rokov. Medzi našimi ženami - členkami, máme tiež nemálo takých, čo už dávno prekročili
80 rokov. Prácu vedie 13 členný výbor, ktorý pripravuje zaujímavé
podujatia, stretnutia, často návštevu rôznych kultúrnych podujatí
ale tiež celoobecné akcie pre deti a dospelých. V tomto roku to bola
Fašiangová zábava, návšteva divadelného predstavenia „Záveje“
v SKD v Martine, hudobného programu “Šlágerbomba“, dobrovoľne organizovali Deň narcisov v obci, návštevu kúpeľov Turčianske
Teplice a chystajú už podujatia na máj a jún. Zo strany členiek organizácie je záujem o kolektívne organizovanie akcií, ženy majú stále
chuť stretávať sa takýmto spôsobom. V rámci okresu sme najväčšou ženskou organizáciou a treba povedať, že aj jednou z najaktívnejších. Cítime ešte potrebu byť v obci prospešným subjektom,
ktorý organizuje svoju prácu dobrovoľne a nezištne. Ženy by mali
tvoriť veci s citom im daným.
Za výbor a ZO ÚŽS v Turanoch
Iveta Jesenská
predsedníčka organizácie

Deň narcisov 2013
Tohtoročný 12. apríl 2013 bol v povedomí širokej verejnosti na Slovensku zaznamenaný ako Deň narcisov. Žltý kvietok nádeje ako
symbol posolstva pre chorých, priniesli do našej obce aj ženy
ZO ÚŽS a žiaci Spojenej školy v Turanoch. V tento deň aj našej
v obci dobrovoľníci a hlavne dobrovoľníčky zbierkovej akcie, darovaním drobného narcisu vyzbierali do pokladničiek Dňa narcisov
sumu, ktorá bola vyššia ako vlani. Členky ZO ÚŽS sumu 584,91 €
a žiaci Spojenej školy 161,33 €, ktoré odovzdali na konto Ligy proti rakovine. Za dobrovoľníctvo v tejto zbierke patrí všetkým, ktorí
sa aktívne zapojili poďakovanie. Ďakujeme aj tým, ktorí prispeli
na kúpu žltého narcisu. V rámci celého Slovenska to predstavuje
nemalú sumu, ktorá pomôže tým, čo ju potrebujú.

Vznikla Jednota dôchodcov
V závere minulého roka vznikla v našej obci nová organizácia, ktorá
združuje vo svojich radoch dôchodcov. Už dlhoročne fungujúci Klub
dôchodcov, ako jediný subjekt podobného charakteru, prijal do svojich priestorov aj členov Jednoty dôchodcov, ktorej činnosť vedie
8 členný výbor. Táto novovzniknutá organizácia chce pripravovať
pre svojich 54 členov zaujímavé podujatia a možnosť kolektívne
sa stretávať aj s dôchodcami okolitých obcí a Martina, zamerať sa
chcú na návštevy kultúrnych a spoločenských podujatí. Predsedom
Jednoty dôchodcov sa stal Ing. V. Holec. Snahu obohatiť život dôchodcov založením tejto organizácie oceňujeme a veríme, že sa
stane aktívnou aj pri verejnom živote našej obce.
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41. ročník Behu oslobodenia Turian
má svojich víťazov
V sobotu 6. apríla 2013 sa v priestoroch štadióna stretli zástupcovia všetkých vekových kategórií, aby sa stali účastníkmi
41. ročníka Behu oslobodenia Turian a zároveň XVI. ročníka
memoriálu Eda Vojta. Počasie bolo chladnejšie, no i napriek
tomu takmer 130 účastníkov behu súťažilo o čo najlepšie
umiestnenia. V predpoludňajších hodinách patrila atletická
dráha štadióna predškolákom a žiakom ZŠ, ktorí súťažili v rôznych bežeckých disciplínach .Spolu súťažilo 55 detí. Ocenenými víťazmi boli podľa kategórií:

za organizátorov Dňa narcisov v obci
Iveta Jesenská

Predškoláci 100 m
1. E. Bíziková MŠ Krížna
2. S. Foťková MŠ Obchodná
3. S. Sochuľák MŠ Krížna
Najmladšie žiačky 200 m
1. E. Dlugošová ZŠ Turany
2. K. Sochuľáková ZŠ Turany
3. Z. Žiaková
ZŠ Turany
Najmladší žiaci 200 m
1. D. Múkera
ZŠ Turany
2. N. Morgoš
Záborie
3. M. Matejička ZŠ Turany

Najmladšie žiačky 200 m
1. K. Morgošová Záborie
2. T. Matejičková ZŠ Turany
3. T. Tvarožná ZŠ Turany
Najmladší žiaci 400 m
1. P. Berešík
ZŠ Turany
2. S. Pečit
ZŠ Turany
3. M. Turčan
ZŠ Turany
Mladšie žiačky 600 m
1. N. Kleinová Rudno
2. A. Kacvinská ZŠ Turany
3. V. Mušková ZŠ Turany

Mladší žiaci 600 m
1. N. Badáň
2. M. Borko
Starší žiaci 800 m
1. A. Beloš
2. R. Foťko
3. M. Šidlo

Dražkovce
ZŠ Turany
ZŠ Turany

Juniori 1 500 m
1. P. Klein

Rudno

ZŠ Turany
ZŠ Turany

V bežeckej kategórii Beh
zdravia Turancov
1. R. Dubovec
Turany
2. P. Litvaj
Turany
3. M. Janota
Turany
Kolieskové korčule 1 500 m
1. R. Bače
Turany
2. M. Ujčeková
Turany
3. N. Maťková
Turany

Beh oslobodenia Turian sa začal o 13,30 hod. za účasti 67 bežcov rôznych vekových kategórií na trati vedúcej ulicami obce
s dĺžkou 10 km. Najstarším účastníkom bol 78 ročný D. Ferenczy z Martina a najmladším účastníkom 13 ročný R. Foťko
z Turian. Víťazmi absolútneho poradia na základe najlepších
časov sa stali:
1. Tomáš Kubej
ŠK KU Ružomberok
0:34:20,40
2. Miroslav Vanko
OBAL SERVIS KOŠICE
0:34:47,20
3. Juraj Ištvánik
Košeca
0:34:58,60

muži od 40 rokov
1. M. Vanko
2. R. Bíreš
3. J. Kucharík
muži od 50 rokov
1. M. Vojtek
2. J. Kemka
3. J. Jesenský
muži od 60 rokov
1. Ľ. Líška
2. P. Hýrošš
3. J. Čuntala
muži od 70 rokov
1. V. Bašista
2. Š. Hrnčírik
3. J. Daubner
ženy do 35 rokov
1. E. Belianska
2. M. Vaclaviaková
3. D. Ignačáková
ženy nad 35 rokov
1. M. Kotríková

OBAL SERVIS KOŠICE
Ružomberok
ŽSR Trenčín
CyS Žilina
Bytča
BS Tatran Turany
AK Žilina
Sučany
MKŠK Kysucké Nové Mesto
OÚ Demjata
Vrútky
Horný Turček
Štiavnik
Prievidza
REALIZ Martin
Martin

Mgr. Jozef Liskaj

V júni sa opäť chystáme na Kriváň
Každoročne sa v júni koná v našej obci turistické podujatie s dlhoročnou históriou organizovania. Tohtoročný Výstup na Veľký
Fatranský Kriváň sa uskutoční 22. júna 2013 a do povedomia
verejnosti sa zapíše ako jeho 41. ročník.
Turistov priláka 1 709 m vysoký najvyšší končiar Malej Fatry
opäť, zo železničnej stanice a spred obecného úradu ich ráno
o 7,00 hod odvezie autobus na RZ Trusalová. Po trase výstupu
po žltej značke sa dostanú na Zajacovú, Chatu pod Chlebom
a cez Snilovské sedlo až na vrchol Kriváňa. Minuloročný jubilejný 40. ročník výstupu zaznamenal účasť 567 turistov zapísaných do výstupovej kroniky. Bol to jeden z najpočetnejších výstupov, veríme preto, že i tento bude z hľadiska počtu turistov,
priazne počasia a úspešnosti vydareným.
Pre účastníkov výstupu budú do 13,00 hod. na vrchole pripravené odznaky, symbolizujúce tento ročník podujatia, ktoré
pozýva domácich turistov i tých z blízkeho a vzdialenejšieho
okolia. Vyhodnotenie podujatia s vyžrebovaním účastníckych
preukazov bude o 15,30 hod. na RZ Trusalová.

V kategórii muži do 40 rokov
1. T. Kubej
ŠK KU Ružomberok
2. J. Ištvánik
Košeca
3. T. Michalec
Predmier
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Šport mladých je florbal

Volejbalový turnaj

Popularita tohto druhu športu je aj medzi mladými ľuďmi v našej
obci značná. Florbalu sa aktívne venujú mladší i starší žiaci ZŠ,
študenti stredných škôl, dospelí, muži i ženy. V poslednom období
je najúspešnejším družstvo staršej prípravky žiakov, ktorí sa stali
víťazmi okresného školského kola, odkiaľ postúpili na kraj a tu získali pekné 3. miesto. Táto súťaž sa konala 18.apríla 2013 v telocvični ZŠ. Hoci ambície postúpiť do celoslovenského kola nevyšli,
šikovným florbalistom blahoželáme a veríme, že sa stanú úspešnými pri ďalších zápoleniach. To najbližšie ich čaká v máji, keď
sa na domácej pôde budú prezentovať ako účastníci Majstrovstiev
Slovenska florbalových klubov.

V sobotu 6. apríla 2013 sa v telocvični ZŠ konal volejbalový
turnaj zmiešaných družstiev dospelých. Za účasti jedenástich
družstiev sa vo vyraďovacích súbojoch dostali do finále družstvá z Turian a zo Žiliny. Víťazmi sa stalo rodinné družstvo mladých a skúsených volejbalistov „Majeríkovcov“ z Turian.

Družstvo staršej prípravky:
L. Tarčák, R. Foťko, E. Rakyta, J. Doležal, F. Piader, M. Žucha,
M. Beňo, J. Pohánka, M. Gelačák, tréner D. Meliš

Adresa redakcie: MKS-Krížna, 038 53 Turany, www.turany.sk
Zodpovedná redaktorka: Bc. Iveta Jesenská, tel.: 043/4292 648
Grafická úprava a tlač: P+M Turany, www.p-mtlac.sk
1600 výtlačkov. Evid. číslo EV3337/09

