Materská škola – Krížna Turany
1950 – 2010

Krásne šesťdesiate „narodeniny“ materskej školy nás
vedú k hlbšiemu zamysleniu sa a prehodnoteniu jej dlhej
existencie. Za toto obdobie už veru má na čo spomínať.
Keby mohla, určite by nám zo svojich spomienok porozprávala o veselých detských príbehoch, ich šťastných,
ale niekedy aj uslzených tváričkách, o všetkých pani učiteľkách, ktoré za toto obdobie v nej pôsobili a o mnohých aktivitách pripravovaných pre deti.
Pre materskú školu sú všetky deti jej zdravým jadierkom, o ktoré sa musí s láskou starať, vychovávať ich
a postupne pripravovať na ďalší život. Preto už celé desaťročia, vždy v trochu inej podobe, má za cieľ vytvárať
pre ne bezpečný priestor v rodinnej a vrúcnej atmosfére,
kde sa môžu nielen všestranne rozvíjať a vzdelávať, ale

60

aj učiť žiť s ostatnými a byť dobrými kamarátmi. Tento
cieľ sa jej darí plniť už celých 60 rokov a musím povedať, že úspešne a zodpovedne.
Za celé pedagogické majstrovstvo, lásku a neobyčajnú trpezlivosť patrí poďakovanie a úcta všetkým tým
zamestnancom, ktorí ešte sú, ale aj tým, ktorí už nie
sú medzi nami. Po celé desaťročia odovzdávali svoje
vedomosti, skúsenosti novým pani učiteľkám. Starali
sa o dobrú kultúru školy, aby sa vždy javila ako pestrá
záhrada, v ktorej je postarané o každý kvietok osobitne.
Pri príležitosti jubilejného výročia materskej školy jej
do ďalších desaťročí prajeme ešte veľa veselých a šťastných detí túžiacich po hre, vedomostiach a priateľstvách.
Nech v nej nikdy neutíchne štebot a smiech, ktorý ju
napĺňa spokojnosťou.
Mgr. Jana Sobeková
riaditeľka MŠ

História Materskej školy - Krížna
 1949 výstavba prvej budovy materskej školy (terajšie MKS) na bývalých
evanjelických cirkevných pozemkoch nazývaných Mohylka
 október 1950 otvorenie materskej školy
 v začiatkoch bola jednotriedna s celodennou starostlivosťou a mala
charakter poľnohospodárskeho útulku
 prijímali sa 3 – 6 ročné deti zamestnaných matiek a zo sociálne slabších
rodín
 1960 materská škola sa rozšírila na dvojtriednu
 1963 zriadenie ďalšej triedy (prerobená časť rodinného bytu)
 1966 zavedenie telefónu
 1967 zavedenie teplej vody pre potreby detí
 vykurovanie bolo klasickými pecami na uhlie a drevo vo všetkých
miestnostiach až do roku 1988
 máj 1982 v akcii „Z“ sa začala výstavba novej budovy materskej školy
 december 1988 odovzdaná do užívania nová budova materskej školy
 december 2004 plynofikácia materskej školy
 2008 výmena plastových okien v jednej triede

Zamestnanci, ktorí dlhšiu dobu pôsobili
v materskej škole od roku 1950 – 2010
Riaditeľky materskej školy
• 1950 – 1952
Mária Kučerová
• od r. 1952
Mária Fölopová
•
Chomová (Holubová)
• do r. 1956
Cecília Hönischová
• 1956 – 1962
Margita Meriačová
• 1962 – 1966
Viera Rolková
• 1966 – 1980
Jozefa Fraňová
• 1980 – 1983
Elena Morgošová
• 1983 – 1991
Libuša Nosálová
• 1991
Mgr. Jana Sobeková

Učiteľky materskej školy
• Oľga Kordová
• Ľudmila Hladká
• Jolana Stoličná
• Pavla Pavlová
• Elena Rantová
• Mária Masnicová
• Ľubica Hlebecová
• Silvia Medveďová
• Viera Chrenková

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jana Kapustová
Miriam Holková
Renáta Najšlová
Dana Babušiaková
Jaroslava Hlavatá
Naďa Beňová
Anna Morgošová
Lucia Karcolová
Miroslava Buricová

Nepedagogickí zamestnanci
• Anna Marčeková
• Mária Skucoková
• Zuzana Jančovičová
• Žofia Bochničková
• Viera Vrabcová
• Oľga Tomláková
• Libuša Hnilická
• Mária Ondrušová
• Anna Belicová

•
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Katarína Melišová
Ľubica Baľaľová
Štefánia Rumanová
Jarmila Hajasová
Mária Gubányová
Jaroslav Burica
Jozef Ruman
Dušan Gabko
Miloslav Kopřiva
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•
•
•
•
•

Vlasta Čavajdová
Jaroslava Liskajová
Elena Bochničková
Marta Majtáňová
Margita Holková
Renáta Morgošová
Ľudmila Kiššová

Zamestnanci školskej jedálne
• Mária Holková
• Emília Hoghová
• Anna Bačíková
• Anna Kňazúrová
• Mária Kapustová
• Mária Ujčeková
• Ľudmila Fekečová
• Anna Holková

Voľby do parlamentu v našej obci
V sobotu 12. júna 2010 sa konali na celom Slovensku voľby
do parlamentu. V našej obci sa voľby konali v priestoroch
obecného úradu a Kultúrneho centra. Volebné komisie pracovali v štyroch volebných obvodoch. Účasť vo voľbách bola
vyššia ako celoštátny priemer - 61,44%.
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Z rokovania obecného zastupiteľstva
OZ na svojom zasadnutí konanom dňa 28. apríla 2010 prijalo VZN, ktorým schválilo Zmeny a doplnky č. 1 k územnému plánu obce. Odsúhlasilo
aj predloženie žiadosti o nenávratnú finančnú pomoc na tieto rozvojové
projekty: Podpora a rozvoj cestovného ruchu v obci Turany, Revitalizácia
centrálnej zóny obce Turany, ako aj Zberný dvor Turany. OZ schválilo aj
návrh príslušnej komisie na pridelenie dotácií z rozpočtu obce a správu
o účtovnej inventarizácii obecného majetku.
Na zasadnutí konanom 17.mája 2010 schválili poslanci odpredaj obecného pozemku o výmere 29 586 m2 firme Prefa Sučany za cenu 99 113 eur.
Vyslovili súhlas s ťažbou štrkov firmou JAKZ Martin a firmou Doprastav
zastúpenou firmou TERRA 2000 s podmienkou, že preprava štrkov bude
realizovaná mimo zastavaného územia obce Turany. Poslanci ďalej vyslovili
nesúhlas s ťažbou štrkov v lokalite Blažovo. Konkrétne znenie prijatých
uznesení je uverejnené na internetovej stránke obce.
j

Prísnejšie postihy držiteľom psov
S problémami súvisiacimi s chovom a držaním psov v našej obci sme už
na stránkach HT niekoľkokrát zaoberali. Správanie sa niektorých chovateľov
a držiteľov psov však nenasvedčuje tomu, že by sa situácia v tejto oblasti
zlepšila. Nezaškodí preto pripomenúť si niektoré povinnosti i sankcie,
ktoré hrozia za ich neplnenie. Podľa nariadenia obce Turany z roku 2003,
ktoré je všeobecne prístupné na internetovej stránke obce, sa priestupku
dopustí ten, kto okrem iného neprihlási psa do evidencie na obecnom
úrade, neohlási pohryzenie človeka psom, nepreukáže sa evidenčnou
známkou, alebo nerešpektuje zákaz vstupu so psom či zákaz voľného
pohybu psa. Ukladá aj povinnosť držiteľovi psa odstrániť výkaly, ktoré pes
ním vedený na verejnom priestranstve spôsobí. Porušenie všetkých týchto
povinností je možné sankcionovať uložením pokuty v blokovom konaní.
Keďže problémy so psami sú na celom Slovensku, prijala Národná
rada SR novelu zákona o podmienkach držania psov rozširujúcu

okruh spoločensky neprípustných konaní, ktoré je možné postihovať
v priestupkovom konaní pokutou až do výšky 165 eur.
Chceme dôrazne upozorniť všetkých chovateľov psov, že obecná polícia
bude dôslednejšie využívať svoje právomoci a v prípade zistenia porušenia
zákonných povinností pristúpi aj k ukladaniu sankcií.
j

Návšteva Studénky
Korene družobných vzťahov medzi mládežníkmi z Turian a severomoravskej Studénky siahajú do roku 1974, kedy sa skupinka mladých ľudí
zo Studénky zúčastnila II. ročníka výstupu na Veľký Fatranský Kriváň.
Dnes sú už z mladých ľudí dedkovia a babičky, no chuť opätovne sa
stretávať v nich pretrváva. Dokazuje to aj návšteva turianskych siedmych
„statočných“ v prvý júnový víkend, ktorá po krátkej zastávke v Studénke
putovala za svojimi moravskými priateľmi do vagonárskeho rekreačného
strediska Klokočuvek. Staré spomienky sú stále živé a –čo je najpodstatnejšie, pribúdajú nové a nové. Výnimkou istotne nebude ani ostatné
stretnutie. Veď od úvodného zvítania až po rozlúčku nechýbala výborná
nálada, zborový spev, či urputné športové zápolenia. Tak ako to medzi
dobrými priateľmi býva, najťažšia vždy býva rozlúčka. Všetci sú však
presvedčení o tom, že tá dnešná istotne nebude posledná.
j

Tvrdšie proti neplatičom
Neplatenie daní sa v našej spoločnosti stáva akýmsi národným športom. Tento mimoriadne škodlivý trend si osvojujú aj niektorí naši daňoví
poplatníci. Zrejme sa domnievajú, že na fungovanie vecí verejných
bude postačovať to, čím okrem štátnej dotácie prispejú ostatní spoluobčania. Táto filozofia si získava stále viac priaznivcov a tak museli
obecné orgány pristúpiť aj k nepopulárnym opatreniam. Po márnych
výzvach na zaplatenie prichádza na rad súdne a exekučné konanie,
ktoré pôvodný dlh poriadne predraží. Aj keď doterajšie opatrenia sa dotkli
predovšetkým právnických osôb, zvyšovanie nedoplatkov u fyzických
osôb núti obec sprísniť postup aj pri vymáhaní dlhov od občanov. Je
preto v záujme každého z nás, aby sme si svoje záväzky voči obci včas
a v plnej výške splnili.
j

Za Petrom Mendelom
Hodnotu a veľkosť človeka doceníme zväčša len po jeho smrti. Výnimkou
nie je ani náš dlhoročný občan, reštaurátor, fotograf a výtvarník Peter Mendel.
Narodil sa síce v neďalekom Rybárpoli, no podstatnú časť svojho mimoriadne
plodného života prežil v našej obci. Mal som tú česť a šťastie, že som ako
mladý študent mohol tráviť dlhé a plodné rozhovory s človekom, od ktorého
ma síce delili dve generácie, no s ktorým ma spájala láska k umeniu. Práve
Petrovi Mendelovi môžeme vďačiť za to, že Turany po rokoch našli svojho
Bazovského. Vďaka nemu sme mohli vidieť tohto velikána slovenskej výtvarnej
moderny v inom svetle, ako nám ho dovtedy vykresľovala vtedajšia vrchnosť.
Zužovať odkaz osobnosti Petra Mendela len na jeho vzťah k Bazovskému
by s prihliadnutím na veľkosť jeho celoživotného diela bolo prinajmenšom
neúctivé. Veď cez ruky tohto prvého fotografa a reštaurátora Slovenského
národného múzea v Martine prechádzali najvzácnejšie umelecké poklady
slovenskej histórie, aby sa v novej kráse mohli zachovať pre ďalšie generácie.
Aj napriek svojej jedinečnosti a výnimočnosti to v živote nemal ľahké. Medzi
kolegami umelcami nebol príliš obľúbený. Ako mi neraz hovoril, vraj im kazí
ceny. Svoju prácu nikdy nebral ako prostriedok obživy. Práca, tá bola pre
neho predovšetkým poslaním.
Ani vo svojom bydlisku v Turanoch to nemal na ružiach ustlané. Umelec
s nezvykle dlhými vlasmi a navyše aj nábožný človek- to sa v tých časoch
príliš nenosilo. A tak privítal moju ponuku zájsť medzi mladých ľudí a besedovať s nimi. Svojím rozprávaním vedel zaujať aj tých, ktorí o výtvarnom umení

nemali ani poňatia. Ak si niektorí na tieto besedy pamätajú, istotne mi dajú
za pravdu. Keď v rámci výstav usporiadaných vtedajšou mládežníckou organizáciou hodnotil výtvarné prejavy mladých adeptov, vyhýbal sa akejkoľvek
kritike hoci aj nie príliš vydarených prác. Pre každého začínajúceho maliara
našiel slová povzbudenia do ďalšej tvorby, či dobre mienenú odbornú radu.
Jedinou odmenou mu bolo pozorné publikum očami visiace na jeho perách.
Peter Mendel prežil celý svoj život pokojne a nenápadne. Takým pokojným
a nenápadným bol aj jeho skon, od ktorého 11.júna 2010 uplynulo už rovné
štvrťstoročie.
Veľkosť tohto skromného človeka a jeho význam pre našu obec chceme zvýrazniť aj tým, že v rámci projektu pripravovaného naším Miestnym
múzeom hodláme pána Mendela, ako jedného z prvých, uviesť do galérie
pozoruhodných turianskych osobností. Som presvedčený o tom, že Peter
Mendel si túto poctu plne zaslúži.
Ľubomír Liskaj

Zo života
Evanjelického a. v. cirkevného zboru
Milí spoluobčania, bratia a sestry!
Čas ubehol ako voda a z Božej milosti stojíme na konci školského
roku. Najmä deti, študenti a ich rodičia sa tešia na vytúžený letný dovolenkový čas. Všetci si želáme a dúfame, že prežijeme naozaj letné,
slnkom zohriate dni. Modlíme sa k nášmu Bohu, aby nám zo svojej
štedrosti a milosti požehnal tento prázdninový čas.
V našom cirkevnom zbore sme v uplynulom období prijali mnoho dobrých darov od nášho Pána, ktorý nás sýtil svojím slovom a sviatosťami
v spoločných zhromaždeniach. Okrem nedeľných a sviatočných dní sme
zažili niekoľko zvlášť milých a vzácnych slávnostných chvíľ.
Poslednú aprílovú sobotu navštívil náš cirkevný zbor detský spevokol „Ďatelinky“ z Dudiniec. Svojimi detskými kresťanskými piesňami
zohriali srdcia nielen mladých, ale tiež starších poslucháčov, ktorí prišli
na ich koncert.
V prvú májovú sobotu sa v chráme Božom prisluhovala sviatosť Večere
Pánovej so spoveďou pre starších členov zboru, ktorú sme pripravili
v spolupráci s duchovnými sestrami z diakonickej služby nášho zboru.
Po prijatí Božej milosti v chráme sa konalo posedenie v zborovej miestnosti, kde sestry a bratia prežili pekný čas pri vzájomných rozhovoroch
a boli posilnení pre ďalší život vo viere, ktorá dáva ustatému človeku
silu a nádej. Veríme, že aj v budúcnosti budú tieto stretnutia pokračovať.
V druhú májovú nedeľu na službách Božích, ktoré boli venované 76.
výročiu posviacky nášho kostola a Dňu matiek, vystúpili s programom
deti z nedeľnej besiedky. V to isté popoludnie vystúpili aj v programe
pripravenom obcou a kresťanskodemokratickým klubom.
Veľkou udalosťou pre náš zbor bol priamy rozhlasový prenos zo
slávnostných služieb Božích na 1.slávnosť svätodušnú z nášho kostola,
v nedeľu 23. mája. Na službách Božích kázal domáci brat farár Martin
Vargovčák, liturgovala sestra farárka Kristína Vargovčáková. V programe
vystúpil zborový spevokol a sprievodné modlitby predniesli Viera Jarošová,
zborová dozorkyňa a sestra Simona Ujčeková. Služby Božie sa stretli
s pozitívnym ohlasom od viacerých poslucháčov z celej našej krajiny.
Slávnosť konfirmácie – potvrdenia krstnej zmluvy sa v našom zbore
konala cez prvý júnový víkend. Ešte pred tým, v máji sa niektorí konfirmandi zúčastnili na víkendovom sústredení na RZ Trusalová, pod
vedením našich farárovcov. Prežili spolu pekný čas (napriek nepriaznivému počasiu), zamýšľali sa nad významom viery v živote človeka a nad
možnosťami zapojenia mladých ľudí v cirkevnom zbore. Dúfame, že tieto
sústredenia sa stanú pravidelnými aj v budúcich rokoch. V sobotu 5. júna
o 16.00 hodine sa konala skúška konfirmandov z učebnej látky pred
zrakmi ich rodičov, starých a krstných rodičov, aj kamarátov. V nedeľu
6. júna prijalo v chráme Božom konfirmačné požehnanie a po prvý raz
k sviatosti Večere Pánovej pristúpilo 24 mladých evanjelických kresťanov
– 11 chlapcov a 13 dievčat, nielen z Turian, ale aj zo Šútova a Ratkova.

Celá slávnosť sa niesla v priateľskej atmosfére, Božia láska zohriala
srdcia všetkých prítomných. Po sľuboch a poďakovaní Pánu Bohu, cirkvi
a rodičom, konfirmandi zaspievali mládežnícku pieseň. Mladých pozdravili
za cirkevný zbor sestra dozorkyňa a zborový spevokol. K Večeri Pánovej
pristúpilo až 200 ľudí. Konfirmačná slávnosť cez zvestované Božie slovo
a modlitby povzbudila mnohých prítomných k tomu, aby vo svojom živote
dávali priestor živému Bohu, Pánovi Ježišovi Kristovi a nehanbili sa
za evanjelium. Modlime sa za mladých aj za seba, aby nám Pán otváral
srdcia i myseľ pre aktívny život v našom cirkevnom zbore.
Týždeň na to – v nedeľu 13. júna sa konala v zbore ďalšia slávnosť.
Uskutočnila sa tzv. Zlatá konfirmácia – jubilejné stretnutie konfirmandov
po 50-tich rokoch. V roku 1960 bolo konfirmovaných 114 detí. Okrúhleho
výročia sa dožilo 91 z nich. Na službách Božích sa stretlo 51 jubilantov,
ktorí si v bohoslužobnom zhromaždení pripomenuli svoje konfirmačné
sľuby vernosti Pánu Bohu a našej evanjelickej a. v. cirkvi. Po kázni
Božieho slova, kde dominovala myšlienka návratu k Bohu a životu vo viere,
prijali jubilanti osobné požehnanie pri oltári a sviatosť Pánovej večere,
niektorí aj s rodinnými príslušníkmi. Modlitbu za jubilantov predniesol
brat Dušan Feťko a za všetkých sa poďakovala sestra Marta Bondová.
Jubilanti pri tejto príležitosti zakúpili a venovali pre cirkevný zbor nové
chrámové rúcho bielej farby. Po slávnosti sa stretli pri obede v zborovej
miestnosti, kde pri občerstvení spomínali na svoju mladosť, hovorili
o svojom živote, o jeho radostiach i starostiach. Po obede sa niektorí
z nich vybrali na cintorín, kde položili kytice na hroby niekdajšieho brata
farára Jána Dianovského a kantora Petra Vencela. Spoločne pri kríži
a modlitbe v mene všetkých zapálili sviečky pri spomienke na svojich
zosnulých spolužiakov - konfirmandov. Veríme, že táto pekná slávnosť
sa stane aj v budúcnosti pravidelnou udalosťou v našom cirkevnom
zbore a dobrou príležitosťou k tomu, aby sme si uvedomili kde sú naše
duchovné korene.

Plánované aktivity na leto – prijmite pozvania aj na tieto
podujatia:
V nedeľu 27. júna o 10.20 hodine sa uskutočnia služby Božie pri
ukončení školského roku 2009/2010. Všetci žiaci môžu prijať požehnanie

pri oltári. Srdečne pozývame žiakov a študentov, rodičov a pedagógov,
aby sme poďakovali Pánovi za Jeho požehnanie a milosť a súčasne
Ho prosili za požehnanie letných prázdnin.
Cirkevný zbor organizuje v dňoch 20. - 23. júla 2010 letný biblický
tábor pre deti, vo veku 6 – 12 rokov, na RZ Trusalová. Prihlášky si
môžete vyzdvihnúť na farskom úrade, aj v kostole na službách Božích.
Podrobnejšie informácie Vám radi poskytneme na farskom úrade.
Celá evanjelická cirkev a. v. na Slovensku žije tento rok oslavami
400. výročia Žilinskej synody. Táto synoda položila základný kameň
pre Evanjelickú cirkev augsburského vyznania na Slovensku. Pri tomto
významnom jubileu sa v dňoch 2. - 4. júla uskutočnia II. evanjelické
cirkevné dni v Žiline. Program si môžete prečítať aj na oznamovacej
tabuli pred kostolom. Na sobotu 3. júla 2010 organizujeme do Žiliny
zborový zájazd autobusom. Prihlasovať sa môžete na FÚ.
V našom zbore sa v nedeľu 4. júla o 10.15 hod. uskutočnia záverečné ďakovné služby Božie. Kazateľom bude zahraničný hosť,
Dr. Ulrich Heckel, vrchný cirkevný radca Evanjelickej krajinskej cirkvi
Wurttemberg. Služby Božie sa budú konať na staroluteránsky spôsob
s prisluhovaním Večere Pánovej. Účasť prisľúbila aj cirkevná dychová kapela z Tubingenu, ktorá bude sprevádzať bohoslužobný spev.
Po službách Božích sa bude konať záhradné posedenie s občerstvením na priestranstve vedľa chrámu Božieho. Touto cestou pozývame

všetkých spoluobčanov na tieto služby Božie, ako aj na neformálne
posedenie a príjemné rozhovory. Modlime sa, aby Pán cirkvi Ježiš
Kristus požehnal tieto slávnosti!
V rámci Roka kresťanskej kultúry 2010 a jubilejného Bachovho
roka sa zapája náš cirkevný zbor v spolupráci s obcou Turany do celoslovenského podujatia Deň Bachovej hudby. V tento deň sa na viacerých miestach v našej krajine, v kresťanských kostoloch bude hrať
Bachova hudba, presnejšie jeho chorálové úpravy duchovnej piesne
„Allein Gott in der Hoh sei Ehr“ (naša pieseň „Buď Bohu česť na výsosti“, ES 337). Týmto pozývame všetkých spoluobčanov a priateľov
organovej a duchovnej hudby na organový koncert, ktorý sa uskutoční
v evanjelickom kostole v Turanoch, v jubilejný deň 260. výročia Bachovej
smrti – v stredu 28. júla 2010 večer o 18.00 hodine. V programe
zaznejú chorálové úpravy ev. duchovných piesní a skladby J. S. Bacha.
Na organe hrá brat farár Martin Vargovčák.

Čo hovorí matrika

Vyberáme z uskutočnených podujatí
Začiatok apríla bol venovaný spomienkam na 65 .výročie oslobodenia našej
obce. Spomienková oslava sa uskutočnila 8. apríla 2010 vo vestibule obecného
úradu s príhovorom starostu obce Ing. M. Blahušiaka, pekným sprievodným
programom a následným položením vencov a kytíc k pomníku padlým.

STAVANIE MÁJA
V predvečer prvého májového dňa vyrástol na námestí obce takmer 32 m
vysoký máj. Postavili ho členovia Obecného hasičského zboru za pomoci
techniky a po celý mesiac bol ozdobou stredu obce.

Uzatvorenie manželstva
Bc. Jana Michlíková
Lenka Kišová
Mgr. Renáta Jarošová
Lenka Pronajová

DEŇ MATIEK
10.4. 2010
24.4. 2010
29.5. 2010
5. 6 . 2010

Úmrtie
Mária Fraňová
Mária Kapustová
Miloš Baľaľa
Anna Frkáňová
Aranka Líšková
Miloslav Feťko
Jaroslav Kapusta
Eva Čanádyová
Milan Maťko
Ján Lepeta
Juraj Hlavatý
Róbert Šplechta
Božena Gregorová

Martin a Kristína Vargovčákovci, ev. a. v. farári

OSLAVY OSLOBODENIA OBCE

Ester Beránková
Michael Froľo
Filip Vajda
Lucia Kralovanská
Sofia Syčová
Terézia Spišiaková
Adam Mičo
Matej Chytilek
Timotej Matejka
Tamara Calíková
David Marco Hanzel
Nela Ratkošová

Milan Majtáň
Vladimír Marček
Ing. Martin Hrkút
Dušan Čujko

Všetkým občanom prajeme krásne leto a dostatok príležitostí pre
načerpanie nových duchovných i telesných síl.
Milosť Pána Ježiša Krista, Božia láska a dary Ducha Svätého nech
zostávajú s nami všetkými!

23. 3.
30. 3.
31. 3.
1. 4.
12. 4.
14. 4.
7. 5.
18. 5.
20. 5.
29. 5.
6. 6.
10. 6.
18. 6.

80 ročná
84 ročná
74 ročný
86 ročná
80 ročná
90 ročný
63 ročný
58 ročná
73 ročný
57 ročný
74 ročný
82 ročný
76 ročná

V druhú májovú nedeľu sa v kinosále uskutočnila obecná oslava Dňa matiek,
ktorú pripravila obec v spolupráci s Kresťanskodemokratickým klubom. Pre
mamy a staré mamy bol pripravený hodnotný kultúrny program, symbolická
kytica , ktorú im darovali deti, mládež i dospelí účinkujúci. Prihovoril sa im
tiež starosta obce Ing. M. Blahušiak. Sprievodný blok piesní, tancov, básní
a hovoreného slova znamenal tiež jediné slovo – slovo poďakovania.

JUNIÁLES
Slnečná sobota, 5. júna 2010 patrila v Turanoch všetkým deťom. Organizátori
tradičného juniálesu, ktorými boli Obec Turany a ZO ÚŽS v Turanoch, pripravili
toto pekné podujatie po prvý raz na štadióne MŠK. Deti si cestu na príjemne
strávené sobotňajšie popoludnie našli, prišlo ich okolo 400. Spestrením bola
ukážka práce kynológov, hasičov, nechýbali koníky, maľba na tvár, nafukovací
hrad a trampolíny. Potom prebehli zaujímavé detské súťaže, bežanie skokom

PRIVíTANIE NAJMENšíCH
Dieťatko sa narodilo,
otvorilo modré očká,
modré ako fialôčka.
Usmialo sa na svet milo...
Obecný úrad a ZPOZ – Človek človeku, pripravili spoločné uvítanie detí,
ktoré sa uskutočnilo v obradných priestoroch obecného úradu 12. mája 2010.
Najmladších občanov našej obce privítali starosta obce Ing. M. Blahušiak,
členky ZPOZ a tiež ich malí kamaráti z MŠ Krížna. Rodičia prijali pozvanie na uvítanie svojich malých ratolestí, zároveň sa podpísali do pamätnej
knihy obce. Privítali sme spoločne
Andrejka, Karolínku, Alexa, Patrika,
Sašku, Sofinku, Matejka, Lukáška,
Elišku, Lauru, Adamka, Lucku, Ellu.

Vítame vás a nech vám
rastie každučký deň ľudské
šťastie.
lj

PREVÁDZKAREŇ OBCE A JEJ ČINNOSť
Aj v uplynulom období sme
na viacerých miestach v našej obci,
či na miestnych komunikáciách,
budovách a školských zariadeniach
stretávali s prácou malej prevádzky s niekoľkými pracovníkmi.
Prevádzkareň obce je súčasťou života v Turanoch už niekoľko rokov.
Jej hlavnou náplňou činnosti sú stavebné, elektroinštalačné a údržbárske práce pre obec, opravy objektov
v správe obce, údržba miestnych
komunikácií a verejných priestranstiev. Medzi najvýznamnejšie práce
patrili v uplynulom období oprava
chodníka na ul. Obchodnej a ul.
Mládeže v celkovej hodnote 50 220 €, výstavba chodníka na ul. Bazovského

vo vreci, beh so stolnotenisovou loptičkou na lyžici, beh v gumených čižmách,
hod na cieľ, maľba na asfalt, krúženie obručou. Až do večerných hodín sa
mohli deti zabávať a tancovať na voľno priestorovej diskotéke. Aj vďaka
sponzorskej pomoci a príspevkom miestnych podnikateľov odovzdali deťom
veľa sladkostí, ktorými boli odmenené za svoje snaženie. Organizátorom bola
odmenou radosť na tvárach detí, ktoré sa svojho detského popoludnia zúčastnili
a zhovievavosť počasia, ktoré bolo po niekoľkých rokoch podujatiu naklonené.
lj

v hodnote 6 343 €, oprava kanalizácie pri spojenej škole s výkopmi, prekladaním potrubia a osádzaním žľabov vo výške 12 785 € a pod. V priebehu
uplynulých mesiacov roka 2010 vykonávali pracovníci prevádzkarne stavebné,
elektroinštalačné a vodárenské práce pri rekonštrukcii a oprave sociálnych
zariadení v budove kina v južnej časti obce. Ďalej tiež vybudovali chodník z ul.
Osloboditeľov na ul. Riečnu, teraz je ich práca sústredená na vybudovanie
nového chodníka na ul. Mohylka, ktorý bude pokračovať ul. Malý riadok až
po ulicu Osloboditeľov. Súčasne sa robí údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev, zametanie, mulčovanie, zásypy a podobne.
Jozef Stančík
vedúci prevádzkarne obce

19. SEPTEMBER 2010
X. ROČNíK DŇA OBCEOSLAVY
ÚRODY CHOVATEĽSTVA A REMESIEL
Obec Turany v spolupráci so spoločenskými a záujmovými združeniami
v obci pripravuje X. ročník Dňa obce – oslavy úrody, chovateľstva a remesiel
v nedeľu 19. septembra 2010 so začiatkom o 13,00 hod. na námestí obce.
Sprievodnými podujatiami
budú výstavy chovateľov, pestovateľov, ukážky práce remeselníkov, kultúrne vystúpenia detí
a dospelých, domácich aj hostí,
rôzne súťaže, atrakcie pre deti.

SRDEČNE VÁS POZÝVAME!

Zo športu
Po Behu oslobodenia Turian
V sobotu 10. apríla 2010 sa uskutočnil v našej obci tradičný už 38. ročník
Behu oslobodenia Turian, zároveň 13. ročník memoriálu Eda Vojta.
Aj napriek nestálemu aprílovému počasiu sa dopoludnia v slabom daždi
na škvarovej dráhe štadióna ŠK Tatran predstavilo 59 detí na tratiach 100800 m. Príjemným prekvapením bola účasť 19 predškolákov, čo je v histórii
nášho behu najviac. Víťazmi žiackych kategórií boli Tánička Tvarožná
a Adamko Vajda z MŠ Krížna, Zuzana, Štefan a Lucia Michaličkovci zo Žiliny,
Samko Sedlák a Jakub Ujček zo ZŠ Turany, Erika Babinská zo Zubrohlavy,
Iveta a Dávid Babinskí z Banskej Bystrice. Po prvý raz sme zorganizovali
aj súťaž na kolieskových korčuliach. Medzi mladými do 15 rokov zvíťazil
Filip Pavelka z Turian. Popoludní už bez dažďa súťažili na dvoch 5 km
okruhoch po obci muži, ženy a veteráni. Bolo ich tiež 59 a v jednotlivých
kategóriách zvíťazili:
muži do 40 r. 1. miesto Zdeno Koleda z Rajca
2. miesto Marek Litvaj z Turian / junior /
muži do 50 r. 1. miesto Róbert Rolko zo Žiliny
/absolútny víťaz a držiteľ putovného pohára Memoriálu E. Vojta/
muži do 60 r.
Milan Slivka z Kysuckého Nového Mesta
muži do 70 r.
Ján Vladár z Turč. Teplíc
muži nad 70 r.
Vladimír Kotrík zo štrbského Plesa
ženy do 35 r.
Alena Pochybová z Kysuckého Nového Mesta
ženy do 50 r.
Jana Podhradská z Ďanovej
ženy nad 50 r.
Jana Žideková z Rajca
Teší nás, že toto obľúbené bežecké podujatie, prvé v sezóne v Turci
navštevujú stále nové tváre, ale najmä to, že sú mu viacerí verní o čom
svedčí aj štatistika od roku 1984, odkedy sa zachovali výsledkové listiny.
Medzi najvernejších patria samozrejme Turanci, Jozef Liskaj st. – organizátor
a zakladateľ 26 x, ale aj Ján Vladár 20 x – päťnásobný víťaz kategórie, Pavol
Hýrošš 19 x, Anton Staš 19 x, Peter Novák ml. a už zosnulá Magdaléna
Holigová po 17 x, Martin Feťko 16 x, momentálne najstarší turčiansky bežec Dezider Ferenczy, Pavol Kincel, Jozef Liskaj ml. a šesťnásobný víťaz
Stanislav Sviták po 15 x, Miroslav Janota 14 x, Juraj Dojčár a Ján Jesenský
po 13 x a tiež ďalších 12 bežcov po 10-12 x.
Našu pozornosť si zaslúžia aj 8 násobná víťazka Anna Balošáková a 6
násobný víťaz Milan Slivka, 3 násobní víťazi Alena Pochybová, Poliak
Zygmund Lyznicki, Ferdinand Husár, víťaz tohto roku Milan Rolko bol víťazom
5 x , Jana Podhradská tiež 5 x, a po 3 víťazstvá na Behoch oslobodenia
Turian v ich 38 ročnej histórii zaznamenali Róbert Berky a Jana Žideková.
Jozef Liskaj
predseda BS Tatran

Turisti na Veľký Fatranský Kriváň
Už 38. ročník organizovaného výstupu na najvyšší končiar Malej Fatry
– Veľký Fatranský Kriváň sa uskutoční v sobotu 26. júna 2010. Hlavný
organizátor Obec Turany pozýva turistov na výstup, ktorého trasa povedie
od ATC Trusalová po žltej turistickej značke na Zajacovú, Chatu pod Chlebom,
do Snilovského sedla až do cieľa výstupu vo výške 1709 m. Odchod autobusu
je v deň výstupu zo železničnej stanice Turany o 7,00 hod. Predaj účastníckych preukazov je v autobuse, po trase a na občerstvovacích staniciach.
Na vrchole Kriváňa sa turisti do 13,00 hod zapíšu do kroniky výstupov,
získajú účastnícky odznak a tiež možnosť zlosovania v tradičnej tombole.
Vyhodnotenie turistickej soboty, zlosovanie tomboly, program , zábava pre
účastníkov a občerstvenie sú pripravené o 15,30 hod na RZ Trusalová.
Odchod autobusu z RZ Trusalová je zabezpečený o 17,00 hod. Pozývame
turistov a priaznivcov pekného výstupu na V.F. Kriváň na najväčšie turistické
podujatie v našej obci. Snáď, po minuloročnom nepriaznivom počasí bude
tento ročník obohatený o tradičný záujem turistov a pekné počasie.
Dovidenia na Kriváni!
lj

Rozprávkový les Permoníkovo

Spomienky na časy minulé

Aj v tomto roku deti z MŠ Obchodná merali cestu z Turian na Podbanské
do Grand hotela Permon, aby sa zúčastnili na oslave MDD a navštívili
„Rozprávkový les Permoníkovo“. V rozprávkovom kráľovstve ich privítal
kráľovský pár so smutnou princeznou, ktorí ich poprosili o pomoc pri
vyslobodení ich dcéry a mladšej sestry, unesenej čertmi a Čiernou
kráľovnou.
Deti po zaregistrovaní sa u pandúrov prechádzali jednotlivými stanoviskami, na ktorých ich čakalo 33 rozprávkových bytostí. Plnili úlohy, ktoré
sa od nich očakávali a zbierali body do formulára. Strigy ich postupne
púšťali k Sultánovi so Šeherezádou, ktorí ich zmenili podľa želania
na zvieratká alebo šašov. Takto pomaľovaní prechádzali za pomoci
Vodníka cez lávku nad potôčikom ku Žabe, pri ktorej rúčkovali visutým
lanom. Pavúčia žena mala pripravenú pavučinu na prechod, ešteže
tam nestrašili pavúky. Horár i zbojníci pri ohni deti poriadne vyobracali
a veru sa aj zapotili. Cestou lesom stretli Červenú čiapočku s prázdnym košíčkom i Vlka, ktorý im dal za úlohu preliezť tunelom. Hladná
Veverička zas zbierala šušky do košíčka. Slniečko, Snehulienka, Škriatok
a Čarodejníčka vyskúšali zručnosti detí a tie zdatnejšie preskakovali
cez kozu a šplhali na visutý rebrík. Na poslednom stanovisku deti našli
obávaných Čertov a Čiernu kráľovnú. Ale keďže mali splnené všetky
úlohy, podarilo sa im princeznú vyslobodiť z ich nadvlády.
Šťastné deti s rozprávkovými postavičkami sa premiestnili na hotelovú
terasu, kde pokračovala zábava formou rôznych súťažných hier za účasti
animátorov. Na vlastné oči videli horiace auto a činnosť hasičov a záchranárov, ktorí vyslobodzovali z havarovaného auta vodiča a poskytli
mu prvú pomoc. Hasiči uhasili oheň a na radosť detí nastriekali veľké
množstvo peny, ktorá nezostala bez povšimnutia. V závere za moderovania Šaša boli zo zlosovateľných ústrižkov z „Cesty rozprávkovým
lesom“ vyžrebovaní šťastní výhercovia.
AB

Keď svoje pribúdajúce roky neoslavujete, prichádza obdobie spomienok
na detstvo, na roky prežité v škole a na svojich učiteľov a učiteľky. Teraz,
keď sa pripravuje ďalší ročník Výstupu na Veľký Fatranský Kriváň, patria
naše spomienky učiteľke, ktorá nás vodila do našich krásnych hôr. Bola
to učiteľka Blažena Kubová. Na deň prvého výletu si aj ja budem pamätať
po celý život. Vtedy sa 10 žiakov 4. A triedy bez mapy a poznatkov
o horách vybralo na výlet na Šútovský vodopád. Ešte stále mám pred
očami obraz na to, ako nás pani učiteľka ťahala hore skalami až ku
vodopádu. Naša turistická vychádzka viedla ďalej. V prekrásnej Chate
pod Chlebom si pani učiteľka kúpila prvú mapu Malej Fatry. Odtiaľ naša
cesta pokračovala do Snilovského sedla, kde sme po prvýkrát videli
lanovku. Lanovkou sme sa zviezli do Vrátnej doliny, pešo sme ju prešli
a prišli sme do rodiska Juraja Jánošíka – do Terchovej. Domov sme
sa vrátili už za tmy, kde nás čakali nedočkavé mamy. Táto vychádzka
po Malej Fatre nebola jediná, za čo aj po rokoch patrí vďaka vám, pani
učiteľka Blaženka Kubová. Spomíname a veríme, že i vy na nás, hoci
žijete už roky v Prahe.
AM

Čáry-máry fuk...
Každý si prajeme občas niečo vykúzliť. Aby sme sa podučili tomuto
remeslu, pozvali sme do MŠ rovno dvoch kúzelníkov za sebou. To pre
prípad, že by sme po prvýkrát neuspeli. Ale nech sme dávali akýkoľvek
pozor, aj jeden, aj druhý kúzelník nás vždy prekabátili.
Tak si aspoň zaželáme „Čáry-máry, nech sa nám všetkým darí, nech
zažijeme krásne prázdniny“ ... i Vám nech sa darí !
AB

Postreh občanov a čitateľov

Hranice ľudskej drzosti

Cintorín zvyčajne navštevujeme pri pohreboch, či pietnych spomienkach. Aj my sme uprostred mája stáli a spomínali pri hrobe našich
rodičov, keď nás vyrušilo auto, ktoré prišlo na cintorín... Presnejšie ku
kontajneru, ktorý je blízko Domu smútku. Auto malo príves naložený
domovým odpadom, ktorý úplne bez problémov a rozpakov vyložila
posádka auta do kontajnera, ktorý má slúžiť na odpad z cintorína.
Ľutujeme, že sme neboli bližšie, pretože sme nevideli ŠPZ auta,
ktorú by bolo možné zverejniť – aj prostredníctvom Hlasu Turian. Už
by sme nemali byť iba mlčanlivými svedkami tohto dlhodobého javu,
ktorý nás trápi...
My, občania Turian sa veľmi radi porovnávame s občanmi z okolitých
obcí. Problém vynášania domového odpadu do cintorína je v našej
obci problém niekoľkých rokov. Robia to aj občania Sučian, Krpelian?
Asi nie. Ľudia by si mali vážiť miesto odpočinku svojich blízkych.
Často kritizujeme, že cintorín je neupravený, ale treba priznať, že
ho svojim postojom devastujeme my, občania. Kontajnery na sklo by
možno tiež boli potrebné vo väčšom množstve, pretože sklenených
kahancov pribúda.
ma

ťažké prebudenie

Na našom krásnom Slovensku, je veľmi málo ľudí, ktorí by nepoznali veľký hit Karola Duchoňa, kde znie „ V dolinách ľudia
nemajú zamknuté brány“. V našej obci tieto slová už dlhšiu dobu
neplatia. V poslednom čase nás niekoľkokrát prekvapila správa,
že zas niekoho vykradli. Neprajem to nikomu, aby sa ráno zobudil
a zistil, že jeho príbytok v noci alebo cez deň niekto navštívil
a urobil dôkladnú inventúru. Často si dávam otázku, ako chutí
alkohol, potraviny, cigarety, kúpené za peniaze, ktoré boli získané
za predaj ukradnutého majetku niekoho iného, nadobudnutého
poctivou prácou? Chlieb odkrojený z ukradnutého chlebníka musí
mať horkú príchuť. Aké by asi bolo stretnutie s človekom, ktorého
by sme vyrušili pri vykrádaní rodinného domu, či bytu? Bol by zlodej
schopný siahnuť aj na náš život? Myslím si, že nad otázkou vykrádania našich domov by sme sa mali zamyslieť a požiadať obecnú
políciu o zosilnenie hliadok počas víkendov. No zlodeji, hoci nájdu
aj zamknuté brány, cestu kradnúť nemajú zahatanú. Ako znie jedno
z prikázaní: nepokradneš?! Mali by sme sa toho držať. Potom by
prebudenia neboli ťažké.
ma

Zo života našej Zš
Blíži sa koniec školského roka a žiaci , ale aj učitelia sa tešia na zaslúžené
oddychové dni. Naši žiaci pod vedením svojich pedagógov sa snažili počas
celého školského roka a dosiahli veľmi pekné výsledky v rôznych súťažiach
okresu , kraja aj celého Slovenska. Všetkým úspešným reprezentantom školy
srdečne blahoželáme a prajeme aj naďalej veľa úspechov.
Naše najväčšie úspechy v školskom roku 2009/2010
I. a III. kolo Turčianskej žiackej ligy – september 2009
žiačky 300 m
1. Stanislava Líšková
VII. A
600 m
1. Stanislava Líšková
VII. A
výška
1. Stanislava Líšková
VII. A
1. Petra Kučeríková
IX. A
diaľka
2. Stanislava Líšková
VII. A
chôdza 3. Barbora Mojžišová
VI. A
2. Lucia Rúriková
IX. B
3. Alena Revalová
VIII. B
guľa
3. Ema Pavelicová
VI. B
kriket
3. Lucia Rúriková
IX. B
4x60 m 1. B. Mojžišová, V. Vrabcová, V. Siheľová, M. Vrabcová
žiaci
150 m
3. Adrián Gallo
VII. B
300 m
3. Adrián Gallo
VII. B
600 m
3. Adrián Gallo
VII. B
diaľka
2. Matej Kišša
IX. B
chôdza 3. Ľubomír Morgoš
VI. B
1. Matej Vojtko
VIII. B
I. kolo TŽL – Cezpoľný beh – september 2009
žiačky
3. Stanislava Líšková
VII. A
udelená pochvala riaditeľom školy v I. štvrťroku 2009/2010 za reprezentáciu – 13 žiaci
Výtvarná súťaž - Umením proti drogám
1. Nikola Debnárová VI. A
1. Jaroslav Milan
VII. B
VI. kolo TŽL – Vianočná latka – telocvičňa Zš Turany 17. 12. 2009
ml. žiačky 130 cm 1. Stanislava Líšková
VII. A
125 cm 2. Vanesa Vrabcová
VI. B
st. žiačky 135 cm 1. Petra Kučeríková
IX. A
130 cm 2. Ivana Mičková
IX. A
130 cm 3. Lucia Rúriková
IX. B
ml. žiaci 125 cm 2. Ľuboš Morgoš
VI. B
120 cm 3. Stanislav Líška
V. B
šaliansky Maťko – okresné kolo v prednese povesti – 13. 1. 2010 CVČ Kamarát
2. kategória 1. Natália Ďubašáková V. A, 3. Andrea Maronová V. A
Latka piatich miest – regionálna súťaž – 20. 1. 2010 Zš Turany
žiačky 140 cm 2.Petra Kučeríková
IX. A
žiaci
150 cm 3. Marián Urík
IX. B
udelená pochvala riaditeľom školy v II. štvrťroku 2009/2010 za reprezentáciu –12 žiakov
šaliansky Maťko – krajské kolo v prednese povesti
2. kat.
3. Natália Ďubašáková
V. A
Novoročná latka – okresné kolo v skoku do výšky – Zš Priehradná 9. 2. 2010
ml. žiačky 130 cm 1. Stanislava Líšková
VII. A
120 cm 2. Barbora Mojžišová
VI. A
ml. žiaci 135 cm 1. Ľuboš Morgoš
VI. B
3. Stanislav Líška
V. B
st. žiačky 145 cm 1. Petra Kučeríková
IX. A
st. žiaci 155 cm 1. Marián Urík
IX. B
McDonalds cup 2010, 23. 3. 2010 – Zš Hurbanova
Malý futbal 1. Dominik Badáň III. A, Matúš Čieško V. A, Matúš Dubovec III. A,
Róbert Foťko IV. A, Miroslav Gelačák III. A, Stanislav Líška V. B, Marián Pohánka
III. B, Ján Pohánka IV. A, Michal Šidlo IV. B, Peter Šimko III. B
Výtvarná súťaž JAR – CVČ Kamarát 26. 3. 2010 ocenení
Vanessa Siheľová IV. B, Erik Ullmann IV. B, Nikola Bochničková IV. A, Dominika Hýllová
IV. A, Martina Barányiová VI. A, Dominika Danková V. A, Nikola Debnárová VI. A
udelená pochvala riaditeľom školy v III. štvrťroku 2009/2010 za reprezentáciu –23 žiakov
Vajanského Martin - okresné kolo v prednese – Martin 12. 4. 2010
2. kategória próza 1. Natália Ďubašáková V. A, 2. Andrea Maronová V. A

Pytagoriáda – okresné kolo – Martin 12. 4. 2010
kategória P3 počet súťažiacich 42, úspešných 11; 6. Róbert Bače III. A
kategória P5 počet súťažiacich 27, úspešných 21; 6. Miriam Vrabcová V. B
Jednota COOP – okresné kolo v malom futbale – Vrútky 21. 4. 2010
mladší žiaci 2. Marián Pohánka III. B, Dominik Badáň III. A, Róbert Foťko IV. A,
Michal Šidlo IV. B, Ján Pohánka IV. A, Stanislav Líška V. B, Matúš Čieško V. A,
Ľuboš Morgoš VI. B, Adrián Gallo VII. B, Matej Janota VII. A
Kinderiáda – regionálne kolo – Liptovský Mikuláš 27. 4. 2010
družstvo Zš 3. Juraj Beňo II. B, Klaudia Koláriková II. B, Róbert Bače III. A,
Viktória Mojžišová III. B, Ján Pohánka IV. A, Vanessa Siheľová IV. B, Stanislav
Líška V. B, Miriam Mojžišová V. B
Jednotlivci diaľka (2. roč)
1. Juraj Beňo
II. B
60 m (5. roč)
2. Miriam Mojžišová
V. B
60 m (4. roč)
2. Vanessa Siheľová
IV. B
kriketka (4. roč)
3. Ján Pohánka
IV. A
60 m (5. roč)
3. Stanislav Líška
V. B
Štafeta 4x50 m
3. Mojžišová M, Siheľová V., Mojžišová V., Líška S.
Moricove Sučany – okresné kolo v prednese – Sučany 7. 5. 2010
1. kat. poézia 2. Zuzana Thomková II. B, próza 2. Michal Šidlo IV. B, 3. Nikola
Nemcová IV. B, 2. kat. poézia 1. Andrea Maronová V. A, próza 1. Dominik Lukáč VI. A
SMER AFRIKA – okresné kolo v malom futbale – Martin 12. 5. 2010
mladší žiaci 3. Marián Pohánka III. B, Peter Šimko III. B, Dominik Badáň III. A,
Matúš Dubovec III. A, Matej Žucha IV. B, Róbert Foťko IV. A, Michal Šidlo IV. B,
Ján Pohánka IV. A, Stanislav Líška V. B, Matúš Čieško V. A, Ľuboš Morgoš
VI. B, Adrián Gallo VII. B, Matej Janota VII. A
THM – okresné kolo atletika, štadión Martin 24. 5. 2010
ml. žiačky výška
1. Vanesa Vrabcová
VI. B
loptička 2. Vanesa Vrabcová
VI. B
štafeta 2. B. Mojžišová, M. Vrabcová, V. Vrabcová, V. Siheľová
ml. žiaci 60 m
1. Adrián Gallo
VII. B
st. žiačky výška
1. Petra Kučeríková
IX. A
2. Karina Tarnovská IX.B, 2. Lucia Rúriková, IX. B
St. žiaci guľa
3. Ján Gallo
IX. A
THM - Futbal – Zš Hurbanova – 21. 5. 2010
ml. žiaci 2. Marián Pohánka III. B, Peter Šimko III. B, Dominik Badáň III. A,
Matúš Dubovec III. A, Róbert Foťko IV. A, Michal Šidlo IV. B, Ján Pohánka IV. A,
Stanislav Líška V. B, Matúš Čieško V. A, Adrián Gallo VII. B, Matej Janota VII. A
MONŽVAš – futbalový štadión - Turany 25. 5. 2010
chlapci 2. Ján Pohánka IV. A, družstvo Turany 1 1. J. Pohánka, C. Czirjak,
R. Foťko, M. Pohánka, Turany 2 3. J. Doležal, M. Beňo, M. Šidlo, M. Dubovec
dievčatá 3. Vanessa Siheľová IV. B

Premiéra športovej vlajky na Mladej garde
V utorok 8. 6. 2010 sa za krásneho slnečného počasia v Bratislave na atletickom štadióne Mladá garda uskutočnilo celoslovenské kolo KINDERIÁDY.
Do finále postúpilo 21 základných škôl z celého Slovenska. Mladí atléti
bojovali o hlavné ceny od spoločnosti Ferrero Česká.

Nad 4. ročníkom Kinderiády mala patronát dvojnásobná olympijská
víťazka vo vodnom slalome Elena Kaliská. Ceny a diplomy najúspešnejším
pretekárom odovzdávala aj predsedníčka Slovenského atletického zväzu
Mária Mračnová a nechýbal ani maskot – obrovské KINDER VAJCE.
V družstve ZŠ Turany najlepšie umiestnenia dosiahli a ocenenia si prevzali:
- za I. miesto v štafete 4x60 m časom 36,01 s - S. Líška, M. Vrabcová,
M. Mojžišová, V. Siheľová
- Klaudia Koláriková – 2. miesto v behu na 60m časom 10,61 s
- Vanessa Siheľová – 2. miesto v behu na 60m časom 9,45 s
- Ján Pohánka – 3. miesto v hode kriketovou loptičkou výkonom 38,32 m
- Stanislav Líška – 3. miesto v skoku do diaľky výkonom 416 cm.
Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a tvorcom športovej vlajky
za vydarené dielo.
MK

„ZLATÁ“ Vanessa

13. 6. 2010 sa v Dubnici nad Váhom uskutočnili
Majstrovstvá SsAZ mladšieho žiactva a prípraviek jednotlivcov za rok 2010.
5-členná výprava dievčat AC VICTÓRIA opäť oslavovala
a to dvojnásobne. Tešili sa z úspechu Vanessy Siheľovej,
ktorá získala zlatú medailu a stala sa Majsterkou SsAZ
v behu na 60 m s vynikajúcim časom 9,23 s a striebornú
medailu v behu na 150 m časom 23,82 s.
K ÚSPECHU BLAHOŽELÁME!

Ako pokračuje práca na projekte
Premena tradičnej školy na modernú
Naša ZŠ sa zapojila do projektu
EÚ Premena tradičnej školy na modernú. Zmluva o projekte bola podpísaná
23. 9. 2009 a realizácia tohto projektu začala v októbri
2009.
Ukončenie realizácie projektu bude

v marci 2011.
Projekt má tri fázy: Doteraz v prvej fáze projektu prebehla analýza potrieb
na základe vypracovania a vyplnenia dotazníkov žiakmi ZŠ. Intenzívne pracujeme na tvorbe ŠKVP, ktorého cieľom je s využitím inovovaných foriem
a metód výučby flexibilne reagovať na požiadavky spoločnosti a pripraviť
absolventov na ďalšie celoživotné vzdelávanie.
V druhej fáze bola dodaná výpočtová technika a zariadenia multimediálnej učebne.
Zároveň prebehla dodávka hardvéru pre pedagogických zamestnancov.
V tretej fáze projektu bol vyškolený koordinátor odborných aktivít, ktorý
začal školenie pedagogických zamestnancov ZŠ. Ďalej prebehol prieskum
trhu , výber dodávateľa na nákup učebníc a odbornej literatúry.Učebnice
boli dodané pre pre piatich frekventantov školiacich sa na prácu s e-learningovým portálom a s novými IKT.
Projekt prinesie pre žiakov ZŠ veľké výhody, pretože budú môcť pracovať s najmodernejšou technikou.Veľmi sa na to tešia, čo dokazujú aj ich
výtvarné práce, ktoré nakreslili pri príležitosti vyhlásenia európskej výtvarnej súťaže Moderná škola.
O ďalšom priebehu prác na projekte budeme priebežne informovať.
Mgr. M. Klučiarovská, riaditeľka Zš

na tomto projekte sa v súčasnosti pracuje v Spojenej škole v Turanoch
Čo to obnáša?
Premena tradičnej školy na modernú
Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
„ Investícia do Vašej budúcnosti! “
Získanie finančného príspevku :
nenávratný finančný príspevok : 318 997,54 eur (10 miliónov Sk)
nenávratný finančný príspevok ESF: 271 147,91 € 95%
vlastné zdroje (príspevok VÚC ZA - zriaďovateľ): 15 949,88 € 5%
Poskytovateľ:
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
V zastúpení: Agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre
štrukturálne fondy EÚ
ITMS kód projektu: 26110130270
Trvanie projektu: 10/2009 - 3/2011 (18 mesiacov)
Miesto realizácie projektu: Spojená škola Turany
Popis projektu:
Cieľ projektu:
Vytvorenie a implementácia školského vzdelávacieho programu, ktorý dokáže
s využitím inovovaných foriem a metód výučby flexibilne reagovať na požiadavky spoločnosti a pripraviť absolventov na ďalšie celoživotné vzdelávanie.
Zriadia sa 3 multimediálne učebne v škole a e-learningový portál na internete.
Vyškolia sa pedagogickí zamestnanci cez operačný program vzdelávanie
na implementáciu inovačných foriem a metód vzdelávania z nového školského
vzdelávacieho programu do vyučovacieho procesu cez e-learningový portál.
Cieľová skupina:
Pedagogickí zamestnanci školy: vo vekovej štruktúre od 25-60 rokov
vzdelanostná úroveň - vysokoškolská
Žiaci školy: vo vekovej štruktúre od 15-19 rokov
Projekt pozostáva zo 7 aktivít
1.aktivita
Urobiť dotazníkový prieskum potrieb trhu práce pre žiakov, jeho štatistické
vyhodnotenie, vytvorenie e-learningového portálu podľa potrieb cieľových
skupín, následné zadefinovanie prístupových práv.
2.aktivita
Vytvoriť školský vzdelávací program. Upraviť vzdelávacie programy v jednotlivých predmetoch na implementáciu novej metódy e-learningom vyučovania,
následne vypracovať detailné časovo-tematické plány a učebné osnovy.
3.aktivita
Vyučovať v multimediálnej učebni ,pričom jednotlivé témy vyučované
prostredníctvom e-learningového portálu budú zaraďované v súlade so
školským vzdelávacím programom podľa upravených učebných osnov
a časovo-tematických plánov. Žiaci budú pracovať na zadaniach a úlohách
v e-learningovom portáli samostatne, v obsahu však bude kladený dôraz aj
na spoluprácu a komunikáciu a tiež na rozširovanie zručností práce žiakov
s informáciami a technológiami.
4.aktivita
Zrealizovať dodávku a inštaláciu multimediálnej sady do školy za účelom
inovatívnej prezentácie učiva. Zriadenie 3 multimediálnych učební. Zabezpečiť
techniku cez verejné obstarávanie.
5.aktivita
Zrealizovať dodávku a inštaláciu notebookov a příslušenstva pre pedagogických zamestnancov s cieľom ďalšieho zavádzania inovačných metód
do vyučovania.
6.aktivita
Zaškoliť koordinátora odborných aktivít na používanie e-learningového portálu
Cieľom aktivity je zaškolenie v oblasti správy a používania e-learningového portálu na kombinovanom (prezenčnom a dištančnom) školení,

realizovanom dodávateľom riešenia vzdelávacieho e-learningového portálu
pre koordinátora odborných aktivit.
7.aktivita
Zaškoliť pedagógov na používanie e-learningového portálu.Zaškolenie bude
realizované formou série prezenčných školení kombinovaných s dištančnou formou štúdia. Obsah školení bude zameraný na využitie e-learningového portálu,
multimediálnej učebne a podporného hardvéru pre pedagogických zamestnancov
v novom školskom vzdelávacom programe. a tvorbu nových vzdelávacích modulov, výukových materiálov, testov, hodnotení a výkazov v e-lerningovom portáli.
Prínos projektu:
☼ Získanie finančného príspevku 318 997,54 eur (10 miliónov Sk)
☼ Vytvorenie školského vzdelávacieho programu na implementáciu e-learningovej metódy vo vyučovaní
☼ Zvýšenie IKT vybavenosti školy, dodávka VT pre 3 multimediálne učebne
(3 dataprojektory, 3 interaktívne tabule eBeam, 46 notebookov pre žiakov,
aplikačný softvér, sada Ethernet a wi-fi router, multifunkčné zariadenie)
☼ Zadováženie didaktických pomôcok na vyučovanie
☼ Zriadenie e-learningového portálu pre potreby SŠ Turany
☼ Kolektív pedagógov získa 13 notebookov a absolvuje vzdelávanie na využívanie e-learningového portálu
☼ Zlepšenie postavenia školy vo verejnosti, zvyšovanie úrovne vzdelávania
v odbornom školstve
☼ Rozvoj digitálnej spoločnosti, využívanie IKT v odbore, zvyšovanie šance
na uplatnenie absolventov na trhu práce
JR

„Chlapci, v ktorom obchode s nábytkom
ste boli nakupovať?“
Na túto úsmevnú otázku zborovo
nastávajúci maturanti odpovedali.
„V žiadnom. To sú naše vlastné výrobky!“
V čase 13.- 14.mája 2010 v novej, prerobenej multimediálnej učebni
s interraktívnou tabuľou sa v Spojenej škole v Turanoch konala jedna časť
maturitnej skúšky, ústna obhajoba praktických prác - drevárskych výrobkov
nastávajúcich maturantov. V tejto miestnosti počas maturít bola inštalovaná vernisáž vlastných praktických prác študentov 4.A - operátor drevárskej
a nábytkárskej výroby a 2.A- nadstavbové štúdium drevárska a nábytkárska
výroba. Rozmanité výrobky nábytku vznikali počas jedného mesiaca na odbornom výcviku, boli tam vchodové dvere, rôzne druhy stolov: pod počítač,
konferenčný, jedálenský a tiež komody aj šatníkové skrine. Študenti si sami
zvolili druh výrobku podľa vlastných predstáv a ten vyrobili. Celú procedúru, zhotovenie technickej dokumentácie, zabezpečenie materiálu a samotnú výrobu, mnohí zvládli vynikajúco aj vďaka prepojeniu teoretického vyučovania a odborného výcviku. Pri ústnej obhajobe maturitnej práce pred
komisiou obhajovali svoju prácu , ktorú ktosi z nich hrdo nazval: Môj väčší
životný výrobok. Takmer všetky vystavované výrobky však znesú prísne
kritéria drevárskych odborníkov. Škola v zmysle modernizácie vyučovania na SŠ a premeny tradičnej školy na modernú implementáciou projektu
Škola 21.st., výrazne modernizuje vyučovací proces získanou výpočtovou
technikou aj uplatňovaním nových metód práce s IKT. Všetky výrobky sú
jedinečné, podľa ich vlastných predstáv a potrieb. V rodinných príbytkoch
si určite nájdu svoje miesto. Celý proces vzniku výrobkov študenti jedinečne zdokumentovali aj elektronicky a tiež ho predstavovali vo svojich vlastných prezentáciách.
Mgr. Roháčeková Jarmila
Spojená škola TURANY

Okresný atletický trojboj predškolákov

Už po pätnástykrát zorganizovala 26. mája 2010 MŠ Krížna Majstrovstvá
okresu v atletickom trojboji detí predškolského veku. Až 126 malých škôlkarov
z 21 MŠ okresu Martin si zmeralo svoje sily v telocvični ZŠ, nakoľko počasie
nebolo prajné malým pretekárom. Z našej MŠ Krížna obsadil pekné druhé
miesto v chlapčenskom súperení Paťko Berešík. Súťažili družstvá dievčat
a chlapcov v zložení T. Tvarožná, K. Sochuľáková, N. Maťková, T. Blahušiak,
P. Berešík a A. Vajda.
Výsledky XV. ročníka Atletického trojboja detí Mš
Dievčatá 1. D. Jankovičová
MŠ Nálepkova Martin
2. M. Zimáňová
MŠ Dolinského Vrútky
3. S. Novosedliaková
MŠ Nálepkova
Chlapci 1. M. Osadský
MŠ J. Šimka Martin
2. P. Berešík
Mš Krížna Turany
3. A. Sever
MŠ Francúzkych partizánov Vrútky
Družstvá
1. MŠ Francúzkych partizánov Vrútky
2. MŠ Sučany
3. MŠ Nálepkova Martin
J. Hlavatá

Symbolom lásky, ale aj istoty a rodinného zázemie sú naše mamičky, ktorým
sme spríjemnili chvíle tradičnou besiedkou ku Dňu matiek

Kde je starým mamám najlepšie? Predsa na besiedke, na ktorú ich pozvali
ich vnúčatká.

Predškoláci Mš Krížna

V našej MŠ sa konala svadba... Ženích a nevesta – deti z folklórneho súboru Turianček si povedali svoje „ Áno.“

Sediaci dolu: Paľko Čavajda, Barborka Maronová
Sediaci na lavičke: Adamko Vajda, Sandra Šviedová, Timko Blahušiak,
Tánička Tvarožná, Maťko Katreniak, Lucka Ujčeková, Paťko Dolinajec , Mirka
Kytasová; Stojaci hore: Peťo Bochnička, Katka Sochuľáková, Paťko Berešík,
Martinka Kapustová, Aďko Mydlo, Nikolka Maťková, Samko Katreniak, Miška
Ujčeková, Edko Petrovský

Predškoláci Mš Obchodná

Deň zeme – malé výtvarníčky a ich práce.

Dolný rad zľava: Peťko Mikušiak, Martinko Kubala, Aďko Pavlík, Tomáško
Bella, Benko Hríb, Dávidko Farkaš, Paťko Štanga, Timko Doležal
Horný rad zľava: Tamarka Javorová, Vaneska Kolková, Barborka
Kacvinská, Adamko Horváth, Ľubko Kacvinský, Tobiasko Chudý, Michalka
Dlugopolská, Zuzka Roľková, Samko Imrulík.

Absolventi Zš
Vychádzka do prírody deti zaujala.

Firma Mičo: prenájom rúrkového fasádneho lešenia,
maliarske a natieračské práce, zatepľovanie
rodinných domov za výhodnú cenu.
Kontakty: e-mail: j.mico@centrum.sk
tel: 0908 090 292, 0948 511 913
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