41. ročník Výstupu na Veľký Fatranský Kriváň je už minulosťou
Horúci júnový týždeň, v ktorého závere sa uskutočnilo toto pekné turistické podujatie, mal za úlohu prilákať na najvyšší vrchol Malej
Fatry V. F. Kriváň svojich priaznivcov. Hlavný organizátor – Obec Turany zabezpečoval akciu rovnako ako po minulé ročníky. Počasie
bolo krásne, na výstup nezvyčajne vydarené a teplé a cesta na Kriváň bola sprevádzaná lákavými výhľadmi na Malú a Veľkú Fatru,
Nízke Tatry, Choč, Javorníky, Beskydy. Vrcholové družstvo z členov LK Nádej Turany pracovalo trochu v závetrí Kriváňa a pamätná
výstupová kronika zaznamenala tentokrát mená 393 účastníkov 41. ročníka výstupu. Pamiatkou všetkým zostane nový výstupový
odznak, fotografie, ale aj dobrý pocit zo zdolania cieľa. V tej tohtoročnej veľkej turistickej rodine boli opäť mladší, starší, domáci, zblízka
i z ďaleka zavítajúci turisti, ktorí na Kriváň vyšli. Tradičné spevy na vrchole v podaní skalných členov krivánskeho spevokolu sa niesli
tentoraz doďaleka. Viacerí účastníci výstupu na Kriváň spojili svoje sily a stihli ešte zároveň výstup na Chleb, či prešli hrebeňom na Suchý, Maguru, alebo zišli do Vrátnej. Pre väčšinu však koniec podujatia bol na RZ Trusalová, kde turistov vítala country skupina 2+2 .
Vyhodnotenie, spojené s vylosovaním výherných účastníckych preukazov, vystúpením šermiarskej skupiny TAURUS ATER a zábavou
pre všetkých pri country hudbe, bolo bodkou za 41. ročníkom Výstupu na Veľký Fatranský Kriváň. Poďakovanie patrí všetkým - organizátorom, sponzorom ale hlavne turistom, ktorí do Turian zavítali.
Počet účastníkov:
393 zapísaných do výstupovej kroniky
Najmladší účastníci:
16 mesačná Laura Repková z Martina
18 mesačna Grace Robertson z VIRGINIA BEACH, USA
Najstarší účastník:
81 ročný Miroslav Lamoš z Turčianskych Kľačian
Najvzdialenejší účastník: Jack Robertson z VIRGINIA BEACH, USA
Cena organizátorov:
František Tondl z Lysej nad Labem

za organizátorov I. Jesenská

Zo života obce
Večer v múzeu
Miestne múzeum Turany sa pripojilo k celoeurópskej iniciatíve múzeí a galérií, keď 18. mája pripravilo podujatie pod názvom „ Večer
v múzeu“. V tento deň sprístupnili všetky stále expozície, a tak si
návštevníci mohli pozrieť Staré Turany, Prírodu turianskeho chotára,
Históriu lyžovania v Turci, Techniku včerajška i expozíciu venovanú
rodákovi Milošovi Bazovskému. Okrem toho si mohli prehliadnuť
staré kroniky a pamätné knihy, ale aj historické hasičské zástavy, či
kolekciu obrazov z múzejného depozitára. Podujatie navštívilo viac
ako 150 návštevníkov, medzi ktorými nechýbal takmer kompletný
svadobný sprievod na čele s mladuchou a ženíchom, ktorí si do múzea odskočili zo susedného Kultúrneho centra.

S blížiacim sa domovom sa stále častejšie vynárali myšlienky
na to, ako sa priateľom z Lehoty revanšovať. Veď nastavenú latku náročnosti sa nepatrí podliezať, ale preskočiť. A to bude úloha
predovšetkým pre samotných účastníkov zájazdu, keďže už o rok
sa štvrté stretnutie matičiarov z Lehoty a Turian uskutoční v Turanoch.
Ľ.Liskaj

Darcovia krvi
Tradícia bezpríspevkového darcovstva krvi má v našej obci hlboké korene. Túto skutočnosť využili pracovníci Národnej transfúznej stanice v Martine na zorganizovanie mobilného výjazdového odberu krvi, ktorý sa po dohode s vedením obce uskutočnil
13.júna v priestoroch obecného úradu. Aj keď dopoludňajší termín
na uskutočnenie odberu nebol práve najšťastnejší, aj zásluhou
aktivity dobrovoľných hasičov sa za necelé tri hodiny vystriedalo
na improvizovanom odbernom mieste 22 dobrovoľných darcov.

ľl

Zo zasadnutia OZ
Ľ.Liskaj

Matičiari na družobnej návšteve
V dňoch 8. a 9. júna navštívili členovia Miestneho odboru MS v Turanoch družobnú organizáciu v Lehote pri Nitre. Cestou tam sa zastavili
v Bojniciach, kde si pozreli zoologickú záhradu a zámok. V Lehote
ich privítal zastupujúci starosta a členovia výboru tamojšieho miestneho odboru na čele s jeho predsedom Danielom Pavelom. V rámci
športovo- zábavného popoludnia sa potom spoločne venovali rozmanitým súťažiam, v ktorých tentoraz dominovali hostia z Turian. Daňou
za cenné víťazstvo boli zranenia dvoch Turancov, ktorí zrejme doplatili na prílišnú motiváciu. Večer sa všetci zúčastnení stretli v kultúrnej
sále, aby sa spoločne zabavili pri príjemnej hudbe v podaní domácej
kapely. Výborné pohostenie umocnené pripraveným i improvizovaným programom v podaní členov obidvoch odborov, to všetko dávalo
zabudnúť na únavu z náročných zápolení. Ani následný nočný presun
na ubytovanie do Nitry nič neubral na dobrej nálade. Horšie to bolo
s ranným vstávaním. Napokon sa autobus s menším oneskorením vydal na cestu za relaxom v podobe termálneho kúpaliska v Podhájskej.
Niekoľkohodinová regenerácia v bazénoch s horúcou vodou sa neminula účinkom a tak oddýchnutí sa mohli vybrať na cestu do Turian.

Obecné zastupiteľstvo na svojom rokovaní dňa 19.júna 2013 prerokovalo a schválilo okrem iného záverečný účet obce za uplynulý rok, plán
zasadnutí na 2. polrok 2013, ako aj plán činnosti hlavného kontrolóra
na najbližšie obdobie. Na druhý pokus odsúhlasilo názvy dvoch ulíc.
Prvá z nich v lokalite Mohylky ponesie vo svojom názve meno niekdajšieho veliteľa partizánskeho oddielu Fatranský Kriváň gen. Nosáka.
Druhá nanovo pomenúva komunikáciu spájajúcu cestu 1/18 s obcou
Krpeľany ako Krpeliansku ulicu. Poslanci schválili aj odpredaj nehnuteľnosti o výmere 8 m2 zastavanej stavbou vo vlastníctve Turčianskej
vodárenskej spoločnosti. Vo voľbách doplnili obecnú radu o poslanca
Mgr. Petra Kračmera a za predsedu komisie pre ekonomiku a plán
zvolili poslanca Martina Kručinského. Bližšie informácie o konaní OZ
a o prijatých uzneseniach nájdete na stránke www.turany.sk.
ľl

Orientačné tabule sú realitou
Od júna sa v našej obci majú možnosť jej návštevníci lepšie orientovať. Pribudli oranžové orientačné tabule, ktoré umožnia nájsť
v obci objekt nimi hľadaný. Škoda len, že práve všetky typy značiek a orientačných tabúľ sú magnetom pre niektorých „silákov“,
ktorí sa takýmto spôsobom chcú zviditeľniť. Treba dúfať, že prospešné nové orientačné tabule budú od tohto ušetrené...
IJ

Odpady a zberný dvor
Už nejaký čas funguje pre občanov náš zberný dvor za prevádzkárňou
obce s presnou prevádzkovou dobou a možnosťou zberu nepotrebných
vecí a odpadu všeobecne. Treba skonštatovať, že je občanmi značne
využívaný a tí si zvykli na to, že je miestom pre zber všetkého, čo sa v domácnostiach zdá zbytočným. Zodpovedný pracovník zberného dvora
I. Burica je k dispozícii aj v sobotu, aby bola možnosť využívania
ho aj vo voľný deň. Stalo sa však pravidlom, že pri bráne zberného
dvora sa zhromažďujú odpady hlavne v sobotu večer a v nedeľumimo otváracích hodín. Upozorňujeme preto občanov, aby všetky
odpady nosili na zberné miesto v čase prevádzkových hodín:
Pondelok, utorok, štvrtok a piatok 8,00 – 15,00 hod.
10,00 – 18,00 hod.
Streda				
Sobota				
9,00 – 11,00 hod.
V prípade donášky odpadu pred bránu zberného dvora a znečisťovanie jeho priestoru, hrozí jeho porušovateľom pokuta.
IJ

Prevádzkáreň obce Turany
Robotnícka 510/1, 038 53 Turany
Tel. č.: 043/4295650, 0915694304, 0908931172
Email: prevadzkaren.turany@zoznam.sk
Prevádzkáreň obce je príspevkovou organizáciou obce Turany,
zriadená Obecným zastupiteľstvom 1. 1. 1995, ktorej hlavnou činnosťou sú verejno-prospešné práce pre obec. V roku 2012 vykonávala v rámci obce údržbu miestnych komunikácií a verejných
priestranstiev /zimná údržba, posyp, zametanie, štiepkovanie,
mulčovanie, odvoz odpadov ap./, ako aj remeselnícko - údržbár-

ske, elektroinštalačné práce všetkých objektov v správe obce. Najvýznamnejšou položkou bola výstavba cesty Na Mohylky v hodnote 17 946 €. Celkom boli vykonané práce vo výške 64 000 €.
Vo svojej podnikateľskej činnosti ponúka širokej verejnosti a organizáciám
nasledovné pracovné činnosti:
1. Stavebné práce:
- murárske práce, betonárske práce
- pokladanie dlažieb , osádzanie obrubníkov
- inštalácie jednoduchých elektrických rozvodov
- pílenie asfaltov, betónov
- zhutňovanie podkladov
2. Zemné práce a služby:
- zemné úpravy, prepravné služby
- štiepkovanie konárov orezaných stromov a iného drevného odpadu
- pristavenie a odvoz veľkokapacitných kontajnerov
- mulčovanie plôch
- zametanie komunikácií
V roku 2012 boli v podnikateľskej činnosti výkony v hodnote
34 568 €. Časť niektorých prác je možné vidieť na internetovej
stránke prevádzkárne - www turany.sk.
Prevádzkáreň sa zamerala hlavne na stavebnú činnosť, kladenie zámkovej dlažby, výstavbu plotových systémov a drobné stavebné práce. Popritom vykonávala aj zemné a prepravné práce.
Práce boli vykonávané v obci, okrese, ale aj mimo neho.
V tomto roku bolo zakúpené nákladné vozidlo IVECO na prepravu
viacerých pracovníkov a materiálov na práce mimo našej obce.
V najbližšej dobe bude zakúpený recyklátor asfaltu tzv. BAGELA a tým sa naša činnosť rozšíri o opravy asfaltového krytu, t.j.
opravu výtlkov a poškodených častí asfaltových komunikácií.
Stanislav Kapusta, vedúci Prevádzkárne obce Turany

Pozvánka na XIII. ročník Dňa obce
- oslavy úrody, chovateľstva a remesiel 15. september 2013
Znovu sa blíži september a jeho tretia nedeľa patrí Dňu obce. Venovaný je všetkým obyvateľom Turian so všetkým, čo prináša.
Chýbať nebudú súťaže, variť sa bude najlepší guľáš, deti si výtvarne zasúťažia o najkrajšieho šarkana, oceňovať budeme najkrajšie
domy a záhrady v X. ročníku súťaže Môj dom - môj domov, moja záhradka. Nebudú chýbať vystúpenia folklórnych a hudobných
skupín, súborov, domácich i hostí. Na Dni obce budú opäť výstavy chovateľov a pestovateľov, očakávať môžeme remeslá, atrakcie
a predajcov ľudovoumeleckých výrobkov.
15. septembra 2013 vás na najväčšie obecné podujatie roka srdečne pozývame.

Najstaršie turianske rodiny
V tomto príspevku budeme sledovať iba mená obyvateľov Turian
od najstarších čias po rok 1772 na pozadí vývoja a zmien v používaní pomenovania osôb. Nebudeme venovať pozornosť šľachticom, majiteľom Turian, kňazom, kultúrnym dejateľom, pretože títo
sú podrobne opísaní v doterajšej literatúre.
Mená Turancov v stredoveku do 15.storočia
Do 15. storočia mali obyvatelia iba jedno meno – krstné, podľa
kresťanského kalendára. Preto bolo treba v listinách jednotlivca
presnejšie identifikovať, odlíšiť od iného nositeľa rovnakého krstného mena aby nedošlo k zámene. Najčastejšie sa pridávalo meno otca, (Domen syn Ctibora), niekedy aj starého otca,
u hodnostárov sa uvádzala aj funkcia (richtár, prísažný), názov
remesla (mlynár, kolár), prípadne iný identifikačný znak. Z uvedeného obdobia poznáme iba mená majiteľov, mená obyvateľov
Turian sa však, nezachovali v písomných prameňoch.
Mená Turancov v 16. a 17. storočí
V 16. a 17. storočí sa na identifikáciu osôb rovnakého krstného
mena používali prímená (prezývky). Základnou (hlavnou) časťou osobného mena jednotlivca bolo stále krstné meno, no aby
spomedzi nositeľov toho istého mena bolo možné osobu presne
identifikovať používalo sa od polovice 15.stor. prímeno (prezývka). Prímená sa vytvárali a používali k účelu písania listiny
a ich hlavným cieľom bolo odlíšiť nositeľov rovnakého krstného mena, plnilo pomocnú, dopĺňajúcu časť osobných mien.
Niektoré prímená boli, alebo sa stali trvalými prezývkami pre rodinu a označovali sa nimi aj potomkovia a neskôr sa z nich stali
priezviská. Prímeno zvyčajne vytváral zhotovovateľ listiny (súpisu) a použil živú prezývku rodiny, názov remesla, funkcie,
vlastnosti osoby, miesta a iné rozlišovacie znaky, ktoré neboli
dedičné a ich používanie nebolo záväzné. Stávalo sa že jedna
osoba mala v niekoľkých listinách rôznu podobu prímena.
Daňový súpis z roku 1557
V roku 1557 bol vypracovaný prvý úradný zoznam hláv rodín v Turanoch. Je to daňový (portálny) súpis všetkých dospelých obyvateľov platiacich dane. V ňom sú zapísaní muži ako hlavy rodín, v prípade že bol muž mŕtvy, uvádza sa jeho manželka - vdova. V súpise
sa uvádza krstné meno a prímeno. 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, dĺžne a má iné pravidlá písania. Pri písaní mien tiež často
dochádzalo k skresleniu mena čo bolo dané zložitým postupom
zhotovovania zoznamu, keď (pravdepodobne) richtár diktoval stoličnému pisárovi mená, ten ich prekladal do latinského pravopisu,
a neskôr sa ešte súpis prepisoval do konečnej podoby. Súpis je
písaný dobre čitateľnou renesančnou kurzívou.
Mená uvádzam 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, Benedikt Antalovič, Ján Berin, Tomáš
Rudkovský, rybár Peter, 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.
Zavedenie dedičných rodových mien – priezvisk
koncom 17.storočia.

Zavedenie priezvisk úzko súvisí s evidenciou veriacich v rímskokatolíckej cirkvi a so zavádzaním matrík. Preto si dovolíme krátke
odbočenie.
Matriky sú verejné knihy, do ktorých sa zapisujú dôležité skutočnosti z hľadiska osobného stavu občanov, narodenie, manželstvo, úmrtie a iné skutočnosti slúžiace na identifikáciu osoby.
Matriky pôvodne vznikli ako najzákladnejšia forma evidencie veriacich pre potreby rímskokatolíckej cirkvi, neskôr sa z nich vyvinuli knihy záznamov o všetkých skutočnostiach osobného stavu
občanov, ktoré boli potrebné k fungovaniu štátu.
Pokusy o zavedenie matrík poznáme od 12. storočia, ale až do 16.
stor. boli neúspešné. Prelomom bol Tridentský koncil ktorý
na svojom 24. zasadaní v novembri 1563 vyhlásil doktrínu „sviatosti manželstva“ ako „dobrovoľného a nerozlučiteľného
zväzku“ muža a ženy. Koncil vydal nariadenie, ktorým určil presný
postup jeho uzavretia a nariadil aby každý farár viedol a opatroval
knihu do ktorej mal zapisovať mená manželov a svedkov, ako aj
dátum a miesto manželskej zmluvy, tiež zdôraznil nutnosť vedenia kníh pokrstených. V roku 1564 sa z podnetu ostrihomského
arcibiskupa konala synoda v Trnave aby prerokovala realizáciu
Tridentského koncilu v Uhorsku a teda aj vedenia kníh pokrstených a knihy manželstiev. Nasledujúca synoda v roku 1611 tiež
v Trnave nariadila povinnosť dodržiavania koncilových uznesení;
v oblasti matrík prikázala aby každému pokrstenému bol určený krstný otec a krstná matka, mená ktorých sa s menom
pokrsteného mali riadne zapísať do príslušnej matriky. Pri vizitáciách fár, ktoré sa mali konať každý rok, mali dekani preveriť
či sa riadne vedú knihy pokrstených, birmovaných a manželstiev.
Dôležitým krokom k zavedeniu matrík malo Rituale Romanum
(Rituál rímsky) ktoré vyšlo z príkazu pápeža Pavla V. roku 1614
a obsahovalo podrobné pokyny na vykonávanie náboženských
obradov. Podľa rituálu sa malo v každom kostole viesť päť druhov
farských kníh; kniha pokrstených, birmovaných, sobášených,
zomrelých a kniha o stave veriacich. V knihe pokrstených sa
predpisovalo okrem dátumu krstu zapísať aj dátum narodenia, nielen meno krstné ale tiež rodové (rodinné) meno, čiže priezvisko.
Tu sa po prvýkrát stretávame so zavedením rodových mien - priezvísk pre všetkých veriacich.
Priezvisko je rodové meno osoby ktoré sa povinne dedí v mužskej línii; ženy pokiaľ sú slobodné používajú otcovo priezvisko, keď sa vydajú prijmú a používajú priezvisko manžela.
Podľa Rituale Romanum sa na príkaz ostrihomského arcibiskupa
vypracovalo tzv. Rituale Strigoniense (Rituál Ostrihomský), ktoré
sa stalo záväzným pre všetkých katolíkov v Uhorsku. Diecézna synoda v r. 1629 opäť prikázala farárom aby podľa vzoru uvedeného
v rituáli venovali pozornosť matrikám. Pri preberaní fary novým farárom bol odchádzajúci farár povinný osobitne odovzdať inventár
fary spolu s matrikami pokrstených, birmovaných a sobášených.
V nepokojnej dobe sa matriky len pomaly zavádzali; až koncom
17. storočia sa katolícke matriky zaviedli takmer vo všetkých farnostiach. Evanjelikov zapisovali do katolíckych matrík s poznámkou o príslušnosti k evanjelickej cirkvi.
Rozšírenie matrík vzbudilo záujem štátu o ne. Panovníčka Mária Terézia vydala niekoľko nariadení o ochrane matrík; farári boli
povinní dobre ich opatrovať, nikomu nevydať originál, poskytovať
výpisy z matrík.
Jozef II. osvietenský absolutistický panovník v súlade s centralizačnými reformami výrazne zasiahol do záležitostí cirkví.
V roku 1781 vydal Tolerančný patent ktorým zabezpečil náboženskú slobodu evanjelikom a kalvínom, a oficiálne uznanie
pravoslávnym. V krátkom čase vznikli nové protestanské fary,
stavali sa nové kostoly a začali sa viesť samostatné evanjelické
matriky.

Najstaršie turianske priezviská.
Keďže najstaršia turianska matrika zhorela pri požiari v 18.stor.,
nemôžeme zistiť najstaršie turianske priezviská z matriky. Preto
sme vybrali priezviská zo zoznamu poddaných v urbári z roku
1699, z doby kedy sa priezviská začali používať. Priezviská ale
ešte neboli ustálené a pevne zavedené.
Priezviská uvádzam v slovenskom prepise.
Kapusta, Hola, Chudý, Varga, Tomáško, Barica, Hnilický,
Maťko, Gallo, Chromec, Svetlík, Svrčinka, Nolčovec, Staško,
Šulák, Stecko, Mišovič, Hola, Cuna, Kačema, Maslák, Ujček,
Jaroš, Dzúr, Hrnčiar, Smolík, Klenec, Litvaj, Herko, Kučera,
Zingoš, Žilka, Maťko-Líška, Luptovec, Turanec, Michalík,
Pál, Bobek, Grianoš, Dvorský, Dvorský-Hudec, Fraňo, Šefar, Pohánka, Rindza, Bochnička, Komjatan, Matulčík, Meliš. Kalis, Vrabec, Múčka, Chvatala, Mišovič, Hojný, Šturec,
Svorka, Bonda, Drobka, Briezel, Luptovec, Madera, Svrčko,
Pohánka, Rindza, Chvatala, Kačema, Mlynár, Bulejčík, Brxa,
Gombašan, Svetlík.

Uvítanie najmenších
V obradných priestoroch Obecného úradu v Turanoch sme 22.
mája 2013 s radosťou privítali našich najmenších, novonarodených obyvateľov – občanov našej obce. Dvakrát do roka ožije
obradná sieň džavotom i plačom detí, ktoré v sprievode rodičov
a starých rodičov vítame.

Tereziánsky urbár z roku 1772
Uvádza mená rodín Turancov, ktorí mali poddanské povinnosti
voči zemepánovi z roku 1772. V urbári sú už priezviská obyvateľov zavedené a ustálené, aj keď aj tu sa vyskytujú chyby pisára.
Turanci sú označení ako „večni poddani“, čo naznačuje že stratili
privilégiá mestečka a teda nemajú žiadne výsady.
Zo stredoveku do konca 15. storočia nepoznáme mená Turancov.
Prvý úplný zoznam hláv rodín Turancov nám ich už predstavuje
s krstnými menami a prímenami, z ktorých niektoré sa stálym používaním vyvinuli v dedičné priezviská. Tieto už poznáme od roku
1699 z prvých súpisov skoro bez prerušenia do dnešných dní.
Žiaci piateho ročníka základnej školy sa podľa učebných osnov
zoznamujú s minulosťou svojej rodiny, ktorej súčasťou je aj pátranie po svojich predkoch, pôvode priezviska a tvorbe rodokmeňa.
Domnievame sa, že návšteva dieťaťa s rodičom v Štátnom archíve
v Bytči spojená s hľadaním svojich predkov v starých matrikách,
je pre deti nezabudnuteľný zážitok, na ktorý budú spomínať dlhú
dobu. Zároveň je to dobrý začiatok k vytváraniu pozitívneho vzťahu k dejepisu a k poznávaniu minulosti.
PhDr. Juraj Laššuth
Ich trochu starší kamaráti – škôlkari si pripravili na túto príležitosť
svoj program, pekné slová i verše básne navodili slávnostnú atmosféru, ktorá patrila tým najmenším a ich rodičom.
Zápis v pamätnej knihe o narodení detí podpísali rodičia a fotografia na pamiatku bude pripomínať niekedy chvíľu ranného detstva
ich ratolestí. Vitajte v našej obci, milé deti – vitajte doma – v Turanoch.
IJ

Čo hovorí matrika
Narodenie
Michal Kačák
Simona Kapustová
Adela Adamová
Lilly Tomková
Zuzana Jurčíková
Šimon Majtáň

Uzatvorenie manželstva
Ing. Ivan Litvaj
Roman Ranto

Bc. Jaroslava Kapustová
Katarína Podojová

Úmrtie
Paulína Chovanová
Žofia Bartošová
Milota Kučerová
Anna Kuková
Dušan Čujko
Emília Rajnáková
Miloš Kapusta
Iveta Marušová
Jozef Bartoš
Ľudovít Dobrucký

18. 4. 2013
9. 5. 2013
18. 5. 2013
30. 5. 2013
31. 5. 2013
31. 5. 2013
1. 6. 2013
17.6. 2013
23.6. 2013
23.6. 2013

78 rokov
62 rokov
73 rokov
85 rokov
62 rokov
74 rokov
91 rokov
40 rokov
73 rokov
79 rokov

Turiansky folklór na Záhorí
V soboru 15.6.2013 sa konal v Oreskom /pekná dedinka v okrese
Senica/ Medzinárodný folklórny festival a Deň pece, na ktorý sme
boli pozvaní aj my - FS Kriváň Turany. Sprievod folklórnych súborov išiel cez dedinku až na miestne ihrisko, kde sa celá paráda

odohrávala. Verte mi, čo sa týka krojov bolo čo obzerať. Každý kroj
bol niečim výnimočný a úplne odlišný od tých našich „horniackých“.
Samozrejme nevynímajúc ten oreský, všetko pekne naškrobené,
široké, niekoľko vrstvové sukne - no paráda. Naše vystúpenie trvalo približne hodinu a ukázali sme pásma z troch regiónov - Turiec,
Východné Slovensko a Terchová. Diváci nám pri tom vytvorili úžasnú atmosféru. Po vystúpení hrala do tanca ĽH Michala Rusnáka, pri
ktorej sme sa všetci spoločne výborne zabavili.
Aj touto cestou sa chcem poďakovať organizátorom tejto akcie
za srdečné prijatie, pohostenie a vytvorenie vynikajúcej atmosféry
počas aj po našom vystúpení. Lúčenie bolo dlhé a myslím, že sme
ako folklórny súbor nadviazali nové priateľstvá a priniesli si domov
veľa zážitkov. Poďakovanie patrí ĽH Michala Rusnáka a Terchovskej muzičke Kriváň ale aj všetkým členom FS Kriváň a nášmu fotografovi Zdenkovi Černekovi. Myslím, že sme na Záhorí ukázali ako
v Turanoch vieme robiť folklór.
Čo sa týka našich aktivít, ktoré sme tento rok stihli absolvovať,
spomeniem aspoň tie významnejšie - Kulinárske dni v Oščadnici,
zájazd do Poľska- Košcieliska, Folklórne dni mesta Dolný Kubín...
No a čo nás ešte čaká ? Vystúpenie na Nolčovej kose 6.7.2013,
boli sme pozvaní na Jánošíkové dni do Terchovej 27.7.2013 a dňa
25.8.2013 do Párnice na „Siedmo párnickô švábkobraňá“. Už sa
tešíme na ďalšie vystúpenia a ďakujeme všetkým naším priaznivcom za podporu.
Alena Rusnáková vedúca FS

Mladí hasiči bodovali
Okresné kolo súťaže mladých hasičov v Martine – Záturčí, ktoré sa
konalo 15. júna 2013 bolo úspešným pre turianske družstvo, ktoré
malo v súťaži zastúpenie. V kategórii družstiev sa naši mladí hasiči
– chlapci umiestnili na 2. mieste a dievčatá na 3. mieste. Ešte lepšie si počínali v súťaži jednotlivcov, keď medzi chlapcami bodovali
na 1. mieste Andrej Pešák, 2. mieste Lukáš Adamčík a 3. mieste
Jozef Bartoš. Dievčatá sa tiež nedali zahanbiť a svoje ocenenie si
prevzali z 1. miesta Erika Rúriková a 2. miesta Andrea Angelika
Protusová.
Celému družstvu blahoželáme!

Deň detí v prírode
Každoročne organizované podujatie k MDD malo v rámci
obce inú podobu. V centre peknej malofatranskej prírody
na Trusalovej sa mohli naše deti vyšantiť do sýtosti. Organizátori podujatia zabezpečili pre deti odvoz autobusom,
mnohí prišli individuálne v sprievode svojich rodičov a strávili
pár hodín pri hrách, prechádzke lesom, súťažiach a atrakciách. Nechýbali koníky, ukážka práce hasičov a kynológov,
nafukovací hrad, po celý čas sa
deťom venovali hlavné organizátorky podujatia – členky ZO ÚŽS.
Po prvýkrát sa toto podujatie konalo mimo obce, prialo mu pekné
počasie, a tak treba povedať, že
bolo príjemnou zmenou po rokoch
tradične organizovaného Juniálesu. Deti boli obdarovávané nielen sladkosťami ale aj zážitkami,
o ktoré boli obohatené.

IJ

Dnes je veľká paráda, my sa hráme
s ockom na hada...
Takto sa začalo príjemné športové popoludnie z príležitosti
sviatku „Dňa otcov“. V piatok 7. 6. 2013 pripravila Materská škola Krížna, Turany v priestoroch školskej záhrady súťaživé hry,
v ktorých si zmerali sily ockovia so svojimi najmilšími ratolesťami. Deti boli ocenené nielen sladkosťami, ale odmenou pre ne
boli najmä chvíle strávené so svojim ockom.

Výstava koní Turany 2013
Dňa 8.6.2013 sa konala v Turanoch výstava koní všetkých plemien. Úvodný príhovor k účastníkom predniesol Mgr. Miroslav
Klučiarovský, riaditeľ Spojenej školy v Turanoch, ktorý privítal
všetkých prítomných, oboznámil ich s programom a predstavil
členov hodnotiacej komisie. Výstavu oficiálne otvoril starosta
obce Ing. Miroslav Blahušiak, ktorý sa veľmi aktívne podieľal
na príprave tohto podujatia. Napriek tomu, že výstava sa v Turanoch konala po prvýkrát v histórii, hodnotiaca komisia v zložení
pp. Ing. V. Čelko, F.Rindoš a MUDr. J.Varínsky, bola príjemne
prekvapená vysokou kvalitou a veľmi dobrou výstavnou kondíciou zúčastnených koní, o čom svedčí aj skutočnosť, že priemerná bodová hodnota zo všetkých predvedených koní bola 7,82
bodu. Do súťaže sa prihlásili aj dva frízske kone z Českej republiky, čím dodali pôvodne plánovanej regionálnej výstave medzinárodný punc. Najkvalitnejšie obsadené boli kategórie andalúzskych koní, frízskych koní, haflingov a chladnokrvných koní.
O veľmi fundovaný a zároveň aj laickej verejnosti zrozumiteľný
odborný komentár sa postaral Ing.František Grácz – výkonný riaditeľ Zvazu chovateľov koní na Slovensku.

8.Shagya arab
37. Shagya XXV-16/Tahera
38. Dahoman XI-12/Sarah
9.Chladnokrvné kone
41. Bonir Pepito de Cannessiere
39. Lucia
42. Gaštan

k
k

shagya arab MUDr.Júlia Slameňová
shagya arab POLARITA, s.r.o,Karol Chreno

8,59
8,52

1.
2.

ž
k
ž

bolonský kôň Ján Koťka,Podhradie
ardénsky kôň Ján Koment Turany
norik
Zošák,Oravská Polhora

8,61
7,94
7,93

1.
2.
3.

Hodnotenie vystavovaných koní podľa kategórií - Turany 2013
Kat.č. Meno koňa
Pohl.
Plem.
1. Frízske kone
3. Tsjerry fan Henswoude
k
fríz
2. Annika B.
k
fríz
7. Steven fan Wieke´s Hiem
v
fríz
2. Pony
10. Vihár
v
pony
8. Brita
k
welsh“B“
11. Dyval
v
pony
3. Teplokrvné kone
14. Reyna Wavo
k
ST
15. Samba
k
ST
13. Lakara
k
ČT
4.P.R.E
19. Champion
ž
pre
20. Husar VI
ž
pre
23. Ald Faquir
v
pre
5. Hafling žriebätá a mladé kone 1-ročné
25. Salma
k
hafling
26. Angelina
k
hafling
27. Ataman
ž
hafling
6. Hafling kobyly
29. Saiga
k
hafling
32. Summer
k
hafling
30. Afrodita
k
hafling
7. Huculské kone
34. Gurgul VII-28/Tina
k
hucul
35. 6616 Hroby VIII-6/Petruša
k
hucul

Majiteľ

Body Umiest.

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

8,15
8,02
7,89

1.
2.
3.

Štefan Kmeť,Ružomberok
Janka Kmeťová,Ružomberok
Milan Ranto,Turany

7,52
7,17
6,83

1.
2.
3.

Linda Fraňová,Vrútky
Pavol Mazúr
Milan Kuhajda,Dolná Lehota

8,16
7,88
7,64

1.
2.
3.

František Michulek,Žilina
Mgr.Lenka Bubniaková,Sučany
František Michulek,Žilina

8,61
7,93
7,74

1.
2.
3.

RNDr.Zuzana Kapustová,Turany
Ing.Jana Babicová,Zvolen
Ela Hofericová,Dolný Hričov

8,19
7,99
7,91

1.
2.
3.

RNDr.Zuzana Kapustová,Turany
RNDr.Zuzana Kapustová,Turany
Ing.Jana Babicová,Zvolen

8,31
8,17
8,02

1.
2.
3.

Ing.Boris Baláž, PhD.
Ing.Boris Baláž, PhD.

8,29
7,79

1.
2.

Kone súťažili v deviatich kategóriách a v závere z víťazov jednotlivých kategórií bol vyhodnotený šampión a vicešampión výstavy. Šampiónom výstavy sa stal andalúzsky žrebec Champion
a vicešampiónkou frízska kobyla Tsjerry fan Henswoude z Českej republiky.
Súčasťou tomboly bola aj divácka súťaž o najkrajšieho koňa.
Najviac sympatií divákov získala kobyla Lakara, ktorá so svojim
majiteľom a jazdcom – žiakom II. ročníka odboru agropodnikanie chov koní a jazdectvo Milanom Kuhajdom počas prestávky
predviedli veľmi peknú drezúrnu ukážku.
Prvú Výstavu koní v Turanoch podporilo 49 firiem a fyzických
osôb z Turian, Martina, Vrútok, Dolného Kubína, Mestečka,
Turčianskych Teplíc a Žiliny, ktorí svojimi službami a vecnými cenami do tomboly potešili nielen najmenších divákov ale
aj ostatných šťastných výhercov. Za všetkých podporovateľov
výstavy chcem poďakovať Urbárskemu spoločenstvu Turany
za pomoc pri výstavbe jazdiarne, zamestnancom a žiakom odboru agropodnikanie chov koní a jazdectvo na Spojenej škole
Turany, ktorí s prehľadom zvládli po prvý krát takúto náročnú
akciu. Veríme, že toto podujatie sa stane v Turanoch tradíciou.
Mgr. Miroslav Klučiarovský, riaditeľ SŠ

Poľovníci z PZ Kriváň Turany bilancovali
Pri príležitosti 50.výročia
založenia
Poľovníckeho
združenia Kriváň Turany sa
v mesiaci jún, ktorý je označovaný ako Mesiac poľovníctva, stretli jeho členovia.
Na slávnostnej schôdzi,
ktorá sa konala 22.júna
2013 bilancovali uplynulé
obdobie, pričom svoje rokovanie spestrili bohatou výstavou poľovníckych trofejí.
Výstava bola sprístupnená
širokej verejnosti 23.júna
2013, pričom o chutný jelení aj srnčí
guláš sa postarali členovia PZ. V pondelok 24. júna bola výstava určená žiakom ZŠ a MŠ. Žiaci pripravili výstavu
výtvarných prác s tematikou „Živočíchy
Malej Fatry“.
Z histórie poľovníctva v Turanoch je známe, že až do konca I. svetovej vojny bolo
poľovníctvo doménou bohatých zemepánov Révayovcov a Ujhelyovcov .
Masovejší charakter nadobudlo
poľovníctvo v Turanoch až neskôr
- vznikom Poľovného ochranného
spolku, ktorý mal 13 členov.
V roku 1951 vznikol a bol založený Podnikový Poľovný klub
Drevina Turany, ktorému bol
po roku 1960 v rámci sceľovania revírov pričlenený aj revír
susedného Šútova, kde vykonávali poľovné právo členovia
Poľovnej spoločnosti Lokomotíva Vrútky.
Na jeho základoch v roku 1963 premenovaním vzniklo
Poľovnícke združenie Kriváň Turany. Od roku 1966 do roku 2012
celých 46 rokov bol predsedom združenia JUDr. Híčik Dušan,

v súčasnom období funkciu predsedu vykonáva MUDr. Slávik
Pavol.
Poľovnícke združenie Kriváň Turany má v dnes 50 členov a 7 kandidátov, ktorí obhospodarujú poľovnú plochu o rozlohe 5640 ha, prenajatú od 12
subjektov.
Revír PZ Kriváň Turany nebol vždy taký
bohatý na zver ako posledné desaťročia.
Len hlbokou znalosťou potrieb prírody
a starostlivosťou o zver hlavne v časoch
núdze, poľovníci v PZ Kriváň dospeli
do stavu, kedy nie je problém v prírode
stretnúť jeleniu, srnčiu aj diviačiu zver
a v poslednej dobe hlavne
medvede, ktorých stavy neúmerne vzrástli.
Poľovníkov z PZ Kriváň Turany za ich svedomitú starostlivosť o zver a okolitú prírodu
bohyňa lovu Diana odmeňuje
hodnotnými trofejami, z ktorých veľkú časť na svojej
výstave sprístupnili aj širokej
verejnosti.
Celkovo bolo vystavených
40 jeleních, 27 srnčích a 7
diviačích trofejí. Medzi najhodnotnejšie trofeje výstavy
patril „zlatý jeleň“ ulovený v roku 2004
predsedom PZ Dr. Híčikom, s bodovou hodnotou 219,12 b. Trofej bola
na Celoštátnej poľovníckej výstave
v Nitre v roku 2005 ohodnotený ako
5. najsilnejšia jelenia trofej.
Okrem toho boli na výstave prezentované aj trofeje veľkých šeliem - medveďa a vlka.
Pre spestrenie bola časť výstavy venovaná aj zveri, ktorá sa v Malej Fatre
nevyskytuje.
MUDr. P. Slávik
/čerpané z prejavov JUDr.Dušana Híčika a MUDr. Pavla Slávika
na slávnostnej schôdzi k 50. výročiu založenia PZ Kriváň Turany./

Skúmanie života na lúke a pri rieke
Príroda nám poskytuje úžasnú pestrosť, stačí len otvoriť oči a nastražiť uši.
Najlepší spôsob ako ju spoznávať, je vybrať sa priamo do nej a všímať si
všetko živé, čo je vôkol nás. Konečne nám zasvietilo slniečko a my sme sa
mohli rozbehnúť na polia a lúky. Všetko to, o čom sme sa rozprávali v materskej škole, mali sme možnosť uvidieť na vlastné oči. Učarovali nám rozmanité rastliny, ktoré sme našli na lúke
a pri rieke, objali sme stromy a ohmatali ich kôru. Sledovali sme život pod
nohami, lupou pozorovali hmyz a jeho
správanie sa v rôznych situáciách. Porovnali sme meniacu sa hladinu vody
rieky Váh v priebehu ročných období.
Voda je domovom pre mnohé živočíchy
i rastliny, nám sa podarilo zazrieť kačky,
občas vyskočila rybka. Natrafili sme aj

na studničku, ktorá nás lákala čistou vodou. Bolo vidieť, že dobrí ľudia ju vyčistili od starého lístia a bahna
a upravili jej okolie, čím prejavili úctu k vode. Práve
vďaka prírodným krásam dostala Turčianska kotlina
názov „Turčianska záhradka“ a my môžeme byť na jej
krásy hrdí. Nezabúdajme však na jej ochranu, buďme
vnímavejší a pozornejší voči svojmu okoliu.
AB

Veľká súťaž malých atlétov

Šachové zápolenia

Posledný májový deň v Turanoch bol síce daždivý, ale aj napriek
tomu sa nám podarilo vykúzliť v telocvični Základnej školy úžasnú
športovú atmosféru pre 96 detí z materských škôl okresu Martin.
Otvorenie slávnostného športového podujatia bolo spestrené vystúpením folklórneho súboru „Turianček“ z miestnej materskej školy. Malých športovcov, okrem iných hostí, pozdravila a podporila
aj reprezentantka SR v behu na 800 a 1500m Lucia Klocová so
svojím osobným trénerom Pavlom Sloukom.
V tomto roku sa podujatie konalo už po osemnásty krát. Dievčatá a chlapci si overili svoju rýchlosť, silu, vytrvalosť a bojovnosť.
Spoločne sa tešili z víťazstva, učili sa vyrovnať s prehrou. Väčšina
z nich sa tu po prvýkrát stretla s organizovanou športovou činnosťou, so všetkými jej emotívnymi stránkami – odovzdávanie medailí,
diplomov, pohárov a vecných cien na stupňoch víťazov.

Šachový klub Šachmat Turany združuje vo svojich radoch mladších
i starších šachistov, ktorí sa v priebehu roka zúčastňujú jednotlivých
kôl súťaží. Záver tohtoročnej sezóny zakončili šachisti domácim
turnajom, spolu s posedením pri guľáši. Vo
svojich šachových partiách sa nedali zahanbiť mladší spoločne so
staršími a na turnaji vytvorili vyrovnané dvojice. Po turnaji sa konala
voľba nového predsedu
klubu Šachmat a ním
sa stal Stanislav Bartánus.
IJ

PIZZA GREEN PUB
Green Pub vás pozýva do novootvorenej pizzerie nad VÚB
Ponúkame široký výber klasických jedál, 13 druhov talianskej pizze,
čapované pivo Kelt, čapovanú kofolu, viac druhov vín,
kvalitnú kávu BRASILEIRO od pressa až po latté.
Green Pub disponuje WI-FI pripojením a nefajčiarskou miestnosťou.
Tešíme sa na vašu návštevu!

SPOLOČNOSŤ UNI FRESH s.r.o.
pri VÚB Turany
vás pozýva do novootvorenej predajne textilu a textilnej galantérie.
Ponúkame sortiment dámskeho, pánskeho a detského textilu.
Tešíme sa na vašu návštevu!

Výsledky XVIII. ročníka Majstrovstiev okresu v atletickom
trojboji detí predškolského
veku, konaného 31. mája 2013:
Dievčatá
1. Emily Bíziková		
2. Viktória Valková
3. Romana Móricová

MŠ Krížna, Turany
Sv. Cyrila a Metoda, Vrútky
MŠ Hurbanova, Sučany

Chlapci
1. Adrián Tyršel		
2. Michal Pilka		
3. Jirka Zdržálek		

MŠ Kpt. Nálepku, Martin
ZŠ s MŠ Dolinského, Martin
ZŠ s MŠ Dolinského, Martin

Družstvá dievčat
1. MŠ Hurbanova, Sučany
2. MŠ Obchodná, Turany
3. MŠ Krížna, Turany
Družstvá chlapcov
1. MŠ Kpt. Nálepku, Martin
2. ZŠ s MŠ Dolinského, Martin
3. MŠ Hurbanova, Sučany

Inzercia
Ponúkame na predaj 2-izb.byt v Turanoch. Nachádza sa v tehlovom
BD po rekonštrukcii, na 2NP/2 s ob.pl.59 m2, 2 samostatné neprechodné izby. Orientácia V-Z, podlaha lamino s gumou v jednej miestnosti.
Drevené eurookná, možnosť dobudovania krbu, príp. piecky na dokurovanie, byt má vlastný komín. Náklady 120 eur/mesiac, pri dobudovaní krbu možnosť zníženia. Pre vlastníkov bytu je záhradka k užívaniu.
Informácie: č. t. 0905 770 033

Materské školy
1. MŠ Hurbanova, Sučany
2. MŠ A. Stodolu, Martin
3. ZŠ s MŠ Hurbanova, Martin
LN

Ponúkame na predaj 1-izb.byt v Turanoch. Je na 2NP/2 v tehlovej
zateplenej bytovke. Byt má ob. plochou 33 m2, pl. okná, plávajúca lamino podlaha, kúpeľňa s WC po rekonštrukcií. Byt má balkón.
Orientácia- západ. Náklady 100 eur/mesiac. Pre vlastníkov bytu je
záhradka k užívaniu.
Informácie: č. t. 0905 770 033

Ako florbalisti získali bronz
Dňa 8. – 9. 6. 2013 sa v Turanoch
uskutočnili Majstrovstvá Slovenska
vo florbale v kategórií staršia prípravka, kde sa zúčastnil tím FbK Turany
v zložení: brankári Samuel Imrulík,
Nikolas Badáň hráči: Peter Šimko,
Filip Piader, Norman Siheľa, Kristián
Sochuľák, Roman Krystýnek, Andrej
Jurečka, Marián Pohánka, Patrik Berešík, Filip Lehotský, Timotej Maťko, Adrián Ferko, Matej Katreniak, Michal
Gallo, Timotej Doležal. Zo základnej skupiny sa nám podarilo postúpiť
po dvoch víťazstvách a jednej prehre. Ako druhé družstvo v našej skupine sme sa stretli s prvým druhej skupiny a narazili sme na favorizovaný
tím ATU Košice. Ten sa stal neskorším víťazom majstrovstiev. Po prehre
s ním sme si zmerali sily o tretie miesto so Snipers Bratislava. Po dramatickom priebehu počas ktorého sme prehrávali už 3:1, sa nám podarilo
obrátiť skóre sériou štyroch gólov po sebe a zdolať súpera 5:3. Naši chalani ukázali veľkú bojovnosť a srdce pre tento šport vďaka, ktorému sa im
podarilo vyhrať. Doslova sa pobili o víťazstvo, ktoré nám prinieslo historicky prvú medailu z Majstrovstiev Slovenska. Táto bronzová medaila mala
pre nás cenu zlata. Za tento úspech vďačíme hlavne trénerom na čele
s Ivanom Raffajom, Danielom Melišom a Jurajom Doležalom. Ďakujeme
Obci Turany, Základnej škole Turany a sponzorom, ktorí nám pomohli dosiahnuť tento úspech po finančnej stránke. Počas všetkých zápasov nám
boli veľkou oporou diváci, ktorí nás hnali neustále dopredu.
Turany: Záhorská Bystrica 5:3 (Góly: Lehotský, Pohánka 2, Piader 2,
nahrávky: Jurečka, Berešík 2, Maťko, Šimko)
Turany: Trebišov 2:7 (Góly: Jurečka, Ferko, nahrávky: Maťko)
Turany: Lev Narnia 8:2 (Góly: Piader 3, Jurečka 2, Berešík, Lehotský,
Katreniak, nahrávky: Pohánka 5, Šimko 2, Maťko)
Turany: Snipers Batislava 5:3 (Góly: Berešík 2, Pohánka 2, Ferko, nahrávky: Jurečka 2, Šimko, Piader, Berešík)		
DM

Biblická olympiáda
Družstvo našich žiakov v zložení Monika
Hammerová, Martin Kovaľ zo VI. A , Dominik Košinár z IX. A po víťazstve v dekanátnom kole sa zúčastnilo Biblickej
olympiády na Biskupskom úrade v Žiline. V tvrdom súboji desiatich najlepších
škôl zo Žilinskej diecézy obsadili výborné
3. miesto.

Moricove Sučany
Posledný aprílový deň sa v ZŠ v Sučanoch uskutočnil ďalší ročník
okresnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy s tematikou
prírody – Moricove Sučany. Zúčastnilo sa ho aj 10 žiakov z našej
školy, a to s výbornými výsledkami:

I. kategória
POÉZIA I. miesto Sára Barániová
II. miesto Barbora Maronová
III. miesto Sandra Šviedová
PRÓZA III. miesto Sára Karcolová
III. kategória
POÉZIA II. miesto Júlia Ozaniaková
III. miesto Andrea Brksová
PRÓZA I. miesto Dominik Lukáč

IV. A
III. A, Tatiana Tvarožná III. A
III. A
II. A
VIII. B
IX. A
IX. A

Počasie nie je prekážkou...
22. ročník Majstrovstiev okresu najmladšieho žiactva v atletickom štvorboji sa uskutočnil až na druhý pokus. Z dôvodu nepriaznivého počasia
sa podujatie z pôvodného májového termínu presunulo na posledný
mesiac školského roka.
4. júna 2013 sa na turianskom štadióne stretlo 123 pretekárov – žiakov
3. a 4. ročníka zo 16 základných škôl okresu Martin. Na slávnostnom
otvorení všetkých čakalo milé prekvapenie. Medzi malých športovcov
zavítala úspešná atlétka, reprezentantka SR v behu na 800 a 1500 m,
účastníčka Letných olympijských hier v Londýne 2012, Lucia Klocová.
Nechýbal ani jej osobný reprezentačný tréner Mgr. Pavel Slouka – najlepší tréner roku 2012. Novinkou 22. ročníka atletického štvorboja bola
zmena – beh na 600 m sme „skrátili“ na 400 m. Ostatné disciplíny – beh
na 50 m, skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou zostali nezmenené.
Po oficiálnom otvorení zástupcom starostu obce JUDr. Ľubomírom
Liskajom sa už celý pelotón športovcov vyrojil za staršími dievčatami
z AC VICTÓRIA Turany, ktoré im ukázali, aké je pred pretekmi dôležité
rozcvičiť sa. A potom už atletická dráha, sektory na skok do diaľky a hod
loptičkou patrili veľkým bojovníkom. Úžasná radosť z pohybu v očiach
detí, snaha dosiahnuť čo najlepší výkon, dodržiavanie pravidiel fair –
play a neustále povzbudzovanie kamarátov – v takomto duchu sa niesla
tohtoročná turčianska miniolympiáda.
Vynikajúci organizátori – pomocníci z radov žiakov ZŠ Turany odviedli
kus dobrej práce. Pomáhali pri behoch, na štarte zoraďovať pretekárov
do dráh, názorne predviedli nízky štart, zbierali kriketové loptičky, upravovali doskočisko, pripravovali náčinie na atletické disciplíny, asistovali
rozhodcom a starali sa o dodržiavanie časového programu štvorboja.
A môžeme konštatovať, že to spolu so svojimi učiteľmi – rozhodcami
zvládli na výbornú.
Dievčatá
1. miesto
Alexandra Kacvinská
IV. A
Družstvá chlapcov
1. miesto
Norman Siheľa		
IV. B
		
Samuel Pečit		
IV. B
		
Nikolas Badáň		
IV. A
		
Patrik Berešík		
III. A
Družstvá dievčat
Alexandra Kacvinská
IV. A
3. miesto
		
Ema Holková		
IV. A
		
Tereza Matejičková
IV. B
		
Tatiana Tvarožná		
III. A

McDonald‘s Cup
Dňa 24. 4. 2013 sa na ZŠ Hurbanovej v Martine uskutočnili Majstrovstvá okresu v malom futbale McDonald‘s Cup. Zúčastniť sa
ho mohli žiaci narodení v roku 2003 a mladší. Našu školu reprezentovalo družstvo žiakov v zložení – Patrik Berešík, Ľubomír
Kacvinský, Sebastián Hríb, Adam Horváth, Tomáš Bella, Samuel
Pečit a Patrik Štanga. Chlapci si viedli výborne, keď v skupine postupne porazili družstvá ZŠ H. Zelinovej 5:1, ZŠ A. Stodolu 2:1,
ZŠ Gorkého 3:1 a prehrali so ZŠ Sučany 1:3. V súboji o 3. miesto
zvíťazili nad ZŠ Bernoláka 3:0 a vybojovali bronzové medaily.

Školský pohár
O dva dni neskôr si v malom futbale (Školský pohár) zmerali svoje sily aj
mladší žiaci. Zúčastnilo sa ho až 18 škôl z celého okresu. V tejto silnej
konkurencii si naše družstvo počínalo veľmi dobre a obsadilo 2. miesto:

Základná skupina
ZŠ Turany – ZŠ Priehradná
ZŠ Turany – ZŠ Sučany
Finálová skupina
ZŠ Turany - Benice
ZŠ Turany – Gymnázium Lettricha
FINÁLE
ZŠ Turany – ZŠ Hurbanova

5:0
2:2
5:1
4:1
1:2

Družstvo mladších žiakov ZŠ Turany – Nikolas Badáň, Samuel Hríb,
Samuel Sedlák, Miroslav Gelačák, Leonard Tarčák, Erik Rakyta, Peter Šimko, Juraj Doležal, Róbert Foťko. Chlapci postúpili na futbalový turnaj Turčianskych hier mládeže, kde získali bronzové medaily.

Výtvarná súťaž žiakov ZŠ Turany
,,Živočíchy Malej Fatry“
K oslave 50. výročia založenia Poľovníckeho združenia Kriváň Turany
sa pripojili i žiaci našej ZŠ. Do výtvarnej súťaže sa zapojilo 78 žiakov.
Svojimi peknými prácami si deti upevnili svoj pozitívny vzťah k prírode. Prispeli k slávnostnému priebehu celej akcie, ktorá trvala od 22. 6.
do 24. 6. 2013. V pondelok si výstavu poľovníckych trofejí a výtvarných
prác v MKS prezreli deti s pani učiteľkami z MŠ, ZŠ Turany a Krpeľany.
Výhercovia výtvarnej súťaže: ,,Živočíchy Malej Fatry“
Kategória I. – II. ročník:
1. Revallová Karin
II.B
2. Pavlová Lucia
I.B
3. Štigová Barbora
II.B
Kategória III. – IV. ročník:
1. Michalko Martin
IV.B
2. Sochuľáková Katarína
III.A
3. Ujčeková Michaela
III. A
PZ Kriváň Turany venovalo výhercom diplomy, vecné ceny a všetkým
malým umelcom želajú pekné prázdniny.
Mgr.Sláviková M.

Úspechy mladých výtvarníkov
Každoročne sa žiaci našej školy zapájajú aj do celoslovenských výtvarných súťaží.
10. ročník celoslovenskej VYV súťaže ,,Komenský a my“ priniesol v Kategórii A1 vytúžené 1. miesto Miške Michalkovej a Kristínke Majerovej. Obe druháčky pod vedením Mgr. A. Ondrlovej spracovali tému :
Strom ako domov pre rôzne veľké, malé a fantastické zvieratá.
V Kategórii B2 získal 3. miesto Norman Siheľa zo IV. B triedy, ktorý
pod vedením Mgr. M. Slávikovej výtvarne zobrazil tému: Strom – jeho
život a premeny v ročných obdobiach.
Za celú ZŠ sme poslali do tejto súťaže 25 hodnotných prác. Slávnostné
vyhodnotenie súťaže spojené s vernisážou detských prác sa uskutočnilo dňa 20. júna 2013 v aule PF UKF Nitra.
K výtvarným úspechom prispela i Miška Revallová (VIII. B), ktorá si na celoslovenskej súťaži „Vták roka“, každoročne organizovanej mimovládnou
organizáciou SOS/Birdlife Slovensko, vybojovala pekné 3. miesto.
Všetkým výhercom srdečne blahoželáme

Najúspešnejšie atlétky 53. ročníka
THM sú z Turian
O tom, že atletika v Turanoch má tradíciu niet pochýb. Dôkazom toho
je celý rad úspešných reprezentantov Slovenska – Peter Kochol,

Emília Danišková, Soňa Tomová, Miroslava
Klučiarovská.
V posledných rokoch sme si už zvykli
a považujeme za úplne samozrejmé, že
ZŠ Turany je víťazom Turčianskej žiackej
ligy v atletike, že dievčatá AC VICTÓRIA
úspešne reprezentujú na majstrovstvách
kraja i Slovenska a rozširujú svoje zbierky
medailí.
Nebolo tomu inak ani na 53. ročníku Turčianskych hier mládeže,
z ktorých si turianska športová výprava odniesla 6 zlatých, 2 strieborné a 3 bronzové medaily.
Dve Vanesy - Siheľová a Vrabcová patria medzi najúspešnejšie
pretekárky tohtoročných hier (každá získala 3 zlaté medaily = 100%
úspešnosť) a obidve si vytvorili osobné rekordy v skoku do diaľky
a skoku do výšky. Navyše družstvo 10 starších žiačok (M. Vrabcová,
M. Mojžišová, B. Mojžišová, K. Fuljerová, S. Stančíková, E. Pavelicová, L. Pavelková, P. Blažeková, V. Vrabcová, V. Siheľová) zaslúžene
postúpilo na krajské kolo družstiev ZŠ so ziskom 817 bodov. S veľkým rozdielom 98 bodov naše dievčatá porazili družstvo Bobrovca,
Rabču, Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín, Nižnú a Starú Bystricu.
Úžasná radosť z vytúženého postupu na majstrovstvá SR, víťazné
pokriky, gratulácie, vzájomné povzbudzovania trvali veľmi dlho. Z vynikajúcich výkonov svojich atlétok mal úprimnú radosť aj tréner AC
Victória Mgr. Miroslav Klučiarovský.
Výsledky THM
mladší žiaci
výška
I. miesto Sebastián Dratva 141 cm
starší žiaci
výška
III. miesto Ľuboš Morgoš
151 cm
staršie žiačky
60 m
I. miesto Vanessa Siheľová 8,59 s
III. miesto Miriam Mojžišová 8,84 s
300 m
I. miesto Vanesa Vrabcová 47,09 s
výška
I. miesto Vanesa Vrabcová 150 cm OR
II. miesto Barbora Mojžišová 136 cm
diaľka
I. miesto Vanessa Siheľová 508 cm OR
II. miesto Miriam Mojžišová 469 cm
kriket
III. miesto Kristína Fuljerová 47,92 m
4x60 m I. miesto Siheľová, M. Mojžišová, V. Vrabcová, M. Vrabcová 32,21 s
Výsledky krajského kola ZŠ v atletike:
jednotlivci
300 m I. miesto Vanesa Vrabcová 46,09 s
výška
III. miesto Vanesa Vrabcová 149 cm
diaľka II. miesto Vanessa Siheľová 471 cm
guľa
I. miesto Kristína Fuljerová 9,24 m
kriket
II. miesto Kristína Fuljerová 51,68 m
4x60 m I. miesto Siheľová, M. Mojžišová, V. Vrabcová, M. Vrabcová 32,11 s
družstvo staršie žiačky
I. miesto V. Vrabcová, M. Vrabcová, Pavelicová, Pavelková,
Siheľová, B. Mojžišová, M. Mojžišová, Fuljerová,
Stančíková, Blažeková

Turany sa opäť zapísali do slovenských atletických tabuliek
Na Majstrovstvách SR 18. 6. 2013 v Nových Zámkoch aj v extrémne
vysokých horúčavách turianske dievčatá svojimi výkonmi dokázali,
že patria medzi atletickú špičku. Vanessa Siheľová získala v skoku
do diaľky bronzovú medailu vynikajúcim výkonom 520 cm a vytvorila
si nový osobný rekord. Výborne to zvládlo aj kvarteto dievčat /Siheľová, M. Vrabcová, M. Mojžišová, V. Vrabcová/ v štafete 4x60 m,
ktoré pridalo do zbierky ďalšie bronzové medaily.
Talent, usilovná príprava, hodiny tréningov, túžba a úsilie o dobrú
reprezentáciu, plné nasadenie a bojové srdce, priniesla dievčatám
očakávané úspechy. Dokázali konkurovať pretekárkam z veľkých
mestských športových klubov a ukázali, že obdivuhodné výsledky
sa dajú dosiahnuť aj v skromných dedinských podmienkach.
Mgr. M. Klučiarovská

Budúci prváčikovia z MŠ Krížna

Emily Bíziková, Lilianka Sirmaiová, Filipko Chytilek, Tánička Rusová, Šimonko Sochuľák, Riško Krištofík, Michalka Gelačáková,
Terezka Hnilická, Maroško Beránek, Elko Romančík, Zuzanka Beňová, Leo Gregor, Andrejka Mušková, Martinko Kručinský

MŠ Obchodná

Deviataci ZŠ Turany

Zoja Kleinová, Vanesa Šádeková, Martin Lamoš, Rebeka Mojžišová, Jakub Bečák, Ema Kňazúrová, Skarlet Motyková, Veronika Kostrová, Karin Kolková, Ema Cígrová, Veronika Nagyová,
Vanesa Petrovová, Sarah Foťková, Jakub Calík, Gabriel Kulich,
Daniel Ivan Dužík

Matej Žucha, Ľuboš Morgoš, Jozef Štancel, Marek Rosenberg,
Martin Vaňo, Peter Vaňo, Boris Sivák, Ivo Facuna, Dominik Lukáč, Lukáš Bella, Filip Brxa, Radovan Balvan, Lukáš Ďugel,
Marek Florek, Marian Baltiar, Nikola Ovčíková, Aneta Sýkorová, Lucia Šidlová, Kristína Fuljerová, Laura Pavelková, Vanesa
Vrabcová, Andrej Pešák, Marek Vaško, Barbora Mojžišová, Natália Dutková, Ema Pavelicová, Kristína Hrnčiarová, Kristína
Bochničková, Andrea Brksová, Lenka Ferková, Martina Barániyová, Dominik Košinár
Vám želajú pekné leto – čas prázdnin a dovoleniek !
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