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XXVIII. ROČNÍK

Vážení spoluobčania!
Stojíme na začiatku nového volebného
obdobia, počas ktorého na nás čaká mnoho,
viac či menej dôležitých úloh. Z nich najviac
rezonuje výstavba celoobecnej kanalizácie.
Termíny jej definitívneho dokončenia dodávateľ
aj investor neustále posúvajú, pričom najnovší
termín dokončenia je stanovený na koniec
mája tohoto roka. Tento stav je pre nás
všetkých neuspokojivý, no berme ho ako fakt.
Ostáva ešte dokončiť ulice Komenského a
Železničnú, súbežne s tým bude investor
zabezpečovať opravu miestnych komunikácií.
Aj keď dopravná situácia v obci je dosť zložitá,
chcem vás, vážení spoluobčania, požiadať o
trochu strpenia a pochopenia. Je nám všetkým
jasné, že v dnešnej dobe neexistuje
technológia umožňujúca položenie
kanalizačného potrubia bez rozkopania
komunikácií. Výstavba kanalizácie vo výkope
narušila zeminu a po skončení prác
dodávateľom je treba určitý čas vyčkať na jej
usadnutie . Potom bude nasledovať
vyspravenie výkopovej ryhy asfaltovou živicou.
Tieto práce sú súčasťou dodávky a budú
financované investorom stavby. Obec však už v
tomto období pracuje na príprave celkovej
rekonštrukcie povrchov miestnych
komunikácií, na čo chceme využiť aj zdroje z
európskych fondov.
Ďalšou stavbou pred dokončením je 24 bytová
jednotka, kde v súčasnosti finišujú
dokončovacie práce vo vnútri objektu. Samotný
čas a spôsob výberu budúcich nájomníkov
Jarné vody Studenca
bude žiadateľom o pridelenie bytov dostatočne
včas známy.
Chceme výrazne pokročiť aj pri postupnej rekonštrukcii bývalej jedálne DA, ktorá by mala slúžiť ako obecné
kultúrno-spoločenské centrum. Čaká nás aj rekonštrukcia požiarnych zbrojníc, plynofikácia materskej školy na
Obchodnej ulici, zdravotného strediska, ubytovne i samotného kultúrno-spoločenského centra. Máme pripravené
ďalšie drobnejšie akcie, ktoré by mali prispieť k zlepšeniu života našich občanov. Zvýšenú pozornosť budeme
venovať starým, schátralým budovám v centre obce, kde v prípade potreby pristúpime aj k postihom
prostredníctvom stavebného úradu. Dávame však šancu samotným vlastníkom takýchto stavieb, aby sami
zjednali nápravu. Verím, že túto šancu dostatočne využijú. Veď všetkým by nám malo záležať na tom, aby naša
obec mala stále krajšiu tvár.
Chcem vysloviť presvedčenie, že spoločnými silami sa nám podarí vytýčené úlohy zabezpečiť v prospech a na
radosť nás všetkých.
Ing. Miroslav Blahušiak, starosta obce

Z rokovaní obecného zastupiteľstva
Na 1. zasadnutí OZ konanom dňa 28.12.2006 zložil starosta obce Ing.
Miroslav Blahušiak sľub starostu. Následne do jeho rúk zložili
predpísaný sľub títo poslanci OZ:
Ing. Jaroslav Hlavatý, JUDr. Dušan Híčik, Mgr. Marta Hrivnáková, Ing.
Ivan Jesenský, Ján Kiša, JUDr. Ľubomír Liskaj, Roman Maťko, Ing.
Dušan Novysedlák, Jaroslav Pavelica, Martin Pirháč, Janka Ulická. Za
zástupcu starostu zvolilo Obecné zastupiteľstvo JUDr. Ľubomíra
Liskaja.
Na 2. zasadnutí OZ konanom dňa 24.1.2007 zvolilo OZ členov
obecnej rady: Ing. Jaroslava Hlavatého a Ing. Ivana Jesenského.
Zároveň ustanovilo komisie nasledovne:
Komisia pre ekonomiku a plán:
predseda: Ing. Jaroslav Hlavatý
tajomníčka: Anna Machajdová
členovia: Martin Pirháč, Jaroslav Pavelica, Silvia Rumišová, Ing.Viliam
Holec
Komisia pre životné prostredie a verejný poriadok:
predseda: Roman Maťko
tajomník: Ing. Peter Šimún
členovia: Ing. Dušan Novysedlák, Bc.Martin Čanády, Mgr. Dušan Kričko
Komisia pre školstvo, šport, kultúru a informovanosť občanov
predseda: Ing. Ivan Jesenský tajomníčka: Iveta Jesenská
členovia: Mgr. Marta Hrivnáková, Mgr. Martin Adamov, Mgr. Jozef Liskaj
Komisia na ochranu verejného záujmu:
predseda: Ing. Jaroslav Hlavatý
členovia: JUDr. Ľubomír Liskaj, Martin Pirháč
Komisia sociálno-zdravotná.
predseda: Janka Ulická
tajomníčka: Alena Pirháčová
členovia: Mgr. Karin Schmidtová, Ivan Burica, Ján Kiša
OZ schválilo časový plán zasadnutí na 1. polrok, JUDr. Híčika za
zástupcu obce do školskej rady SOUd , ako aj Ing.Blahušiaka a
JUDr.Liskaja ako sobášiacich.
OZ stanovilo plat starostu obce vo výške 3,2 násobku v zmysle zákona
č. 253/1994 Z.z..
OZ schválilo -Mgr. Hrivnákovú a Ing. Novysedláka za členov historickej
komisie.
- úhradu záväzku za teplo firme Thermoservice vo výške 972 000,- Sk.
OZ zrušilo nasledovné VZN : O vydávaní rozhodnutí k začatiu
podnikateľskej činnosti, O volebnej kampani za rok 2002 a 2006, O
podmienkach podnikania v katastrálnom území obce Turany a O
cenovej regulácii nájomného nebytových priestorov.
OZ uložilo hlavnému kontrolórovi dopracovať plán kontrolnej činnosti na
1.polrok 2007, zástupcovi starostu uskutočniť spoločné stretnutie
poslancov so zamestnancami a vykonať kontrolu plnenia uznesení zo
zasadnutí predchádzajúceho OZ.
Na 3. zasadnutí OZ konanom dňa 21.2.2007 schválilo OZ rozpočet
obce na rok 2007 s pripomienkami, rozpočet prevádzkárne obce na rok
2007 s pripomienkami, Poriadok odmeňovania volených orgánov obce,
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2007 a úpravu
jeho pracovného času, doplnenie členov komisie sociálno- zdravotnej:
Vieru Ujčekovú a Annu Holkovú, komisie pre školstvo, šport, kultúru a
informovanosť občanov Mgr. Janu Otrubovú a Janu Sobekovú a do
komisie pre životné prostredie a verejný poriadok Ing. Ľubicu
Rišániovú. OZ odsúhlasilo aj zmluvu o vytvorení diela medzi
Mgr.Lackom a obcou Turany.
OZ v nadväznosti na schválenie nového Poriadku odmeňovania zrušilo
uznesenie OZ č. B/5/2005 zo dňa 28.2.2005.
OZ nesúhlasilo so zrušením uznesenia 2/C/1 zo dňa 28.2.2005 a s
odpredajom pozemku M.Koleňovi v lokalite Brisko.
Prísnejšie na neplatičov
Proces fiškálnej decentralizácie prináša so sebou nielen zvýšený
prísun finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na obce, ale
predovšetkým nárast úloh, ktoré je obec povinná vo svojom mene i v
mene štátu zabezpečovať. Plnenie týchto úloh predpokladá, že obec si
okrem dotácií zo štátneho rozpočtu zabezpečí dostatočné zdroje
vyberaním miestnych daní a poplatkov. Plánované príjmy však
podstatne prevyšujú dosahovanú skutočnosť, keď nielen niektoré firmy

a podnikatelia, ale aj časť našich občanov nepristupuje k plneniu svojich
daňových povinností s patričnou vážnosťou. Rozbor daňových
nedoplatkov pritom napovedá, že medzi neplatičmi sa už viac rokov
objavujú tie isté mená. Výzvy na úhradu ostávajú zväčša bez
povšimnutia a tak budú musieť prísť na rad tvrdé opatrenia v podobe
súdneho, či exekučného vymáhania. Tieto opatrenia sú nevyhnutné
nielen z pohľadu naplnenia príjmovej časti obecného rozpočtu, ale aj v
záujme slušnej väčšiny, ktorá si plnenie svojich záväzkov voči obci
pokladá za svoju povinnosť.
Schválili obecný rozpočet
Poslanci obecného zastupiteľstva na svojom zasadnutí dňa
24.februára 2007 schválili rozpočet obce pre rok 2007 a v súlade s
novými rozpočtovými pravidlami vzali na vedomie aj návrh rozpočtu na
roky 2008 a 2009.
Pre tento rok sú bežné príjmy i výdavky rozpočtované vo výške 43,501
milióna korún. Z pohľadu príjmov tvoria významnú časť dane z príjmov
poskytované zo štátneho rozpočtu, ktorých výnos by mal dosiahnuť viac
ako 23,5 milióna korún. Dane z nehnuteľností vyberané obcou sú
plánované vo výške 2,8 mil. Sk. Naplnenie tejto čiastky však bude
komplikovať skutočnosť, že viaceré daňové subjekty sú v konkurznom
konaní.
Okrem daňových príjmov sa štát podieľa na financovaní potrieb obce a
jej občanov aj prostredníctvom účelových dotácií na financovanie
školstva, preneseného výkonu štátnej správy, na aktivačnú
činnosť/bývalé VPP/,keď z tohto titulu dotuje obecný rozpočet čiastkou
prevyšujúcou 12 miliónov korún.
Vo výdavkovej časti rozpočtu je na základné školstvo vyčlenených viac
ako 13,5 mil. Sk. Ďalších 7 miliónov korún si vyžiada financovanie
predškolskej výchovy. Tieto výdavky sú kryté dotáciami a podielom na
daniach z príjmov poskytovanými zo štátneho rozpočtu.
Zabezpečovanie vývozu komunálneho odpadu si vyžiada náklad 1,3
mil. Sk a verejné osvetlenie 1,1 mil. Sk.
Súčasťou obecného rozpočtu sú aj kapitálové príjmy a výdavky.
Prostredníctvom nich pripravuje obec financovanie investičných akcií, v
rámci ktorých patrí priorita príprave rekonštrukcie miestnych
komunikácií a jej samotnej realizácii. Zvýšenú pozornosť chceme
venovať aj realizácii opatrení vedúcich k výraznejšiemu znižovaniu
nákladov na prevádzku obecných zariadení. Pripravujeme preto
plynofikáciu a samostatné vykurovanie slobodárne pri trati, materskej
školy na Obchodnej ulici, zdravotného strediska, či jedálne. Samotný
objekt jedálne a priľahlých priestorov chceme v krátkom čase
dobudovať tak, aby mohol zastávať funkciu kultúrneho centra obce.
Nemalé prostriedky si vyžiada aj dokončovanie bytového domu v južnej
časti obce, či pripravovaná realizácia prístavby požiarnej zbrojnice,
ktorú obec kúpila od správkyne konkurznej podstaty Dreviny. Počas
roka sa zrejme nevyhneme prípadným zmenám rozpočtu, ktoré si
vyžiada každodenná realita. V tejto súvislosti radi uvítame podnetné
návrhy, ktorých realizácia prispeje k skvalitneniu života obce.
Ľubomír Liskaj, zástupca starostu obce

Internetová stránka obce
Ak hľadáte aktuálne informácie zo života našej obce a máte
prístup na internet, nájdete ich na oficiálnej stránke obce pod
názvom: www.turany.sk. O jej pravidelnú aktualizáciu sa stará
predovšetkým jej administrátor Ing. Zdenko Černek, ktorému
chceme aj touto cestou úprimne poďakovať. Aj vďaka nemu sa
stránka napĺňa informáciami o činnosti obecných orgánov, či
jednotlivých inštitúcií pôsobiacich na území obce. Ohlasy z
rôznych kútov Slovenska svedčia o tom, že táto stránka sa
stáva spojivom aj medzi obcou a jej bývalými obyvateľmi.
Ak chcete prispieť k skvalitneniu obsahu stránky nejakým
postrehom alebo podnetom, môžete využiť knihu návštev
tvoriacu súčasť stránky. Tým, ktorí doma ani v práci nemajú
prístup na internet chceme pripomenúť, že súčasťou ponuky
služieb v obecnej knižnici je aj možnosť využitia internetových
služieb.
Ľ.Liskaj

Obecný úrad v Turanoch a Základná
organizácia SZPB Vás pozývajú na
oslavy 62. výročia oslobodenia obce,
ktoré sa uskutočnia 7. apríla 2007 so
začiatkom o 11,00 hod. vo vestibule
obecného úradu.

Stavebný úrad informuje

Pohľad na SOU
drevárske 1. 4. 1992

Vážení občania, dovoľujeme si Vás informovať, v zmysle stavebného
zákona č. 50/1976 Zb.
- o údržbe stavieb
- a ich odstraňovaní

Zobrala
nám voda...
Voda. Tento mocný živel po stáročia sužoval našich predkov.
Práve jej spolu s častými požiarmi možno pripísať na vrub
skutočnosť, že aj napriek kráľovským výsadám ostala naša
obec malým mestečkom. To, čo mnohé generácie krvopotne
vybudovali, bolo mnohokrát v okamihu zničené. O vyčíňaní
povodní sa dozvedáme aj pri listovaní v obecnej kronike.
Prvá ohromná povodeň zaznamenaná v análoch sa spája s
augustom 1662, kedy..."snopy z poľa bralo a oblokmi do
domov tislo." Zvlášť početné povodne zaznamenávajú
kronikári v 18. storočí. Pri jednej z nich 29.januára 1789 sa
vplyvom náhleho oteplenia hrubé ľady na Váhu polámali a
rozvodnený Váh zaplavil široké okolie. Voda silne poškodila
nedokončenú školu a odniesla aj obecnú komoru s 250
mericami ovsa. Najhroznejšia povodeň bola 25.augusta
1813. Rozbúrený Váh vtedy zmietol celé Ratkovo, po ktorom
neostalo ani stopy. V Turanoch siahala voda až po strechy
humien a aj starý evanjelický kostol bol 2 metre vo vode. Z
novodobých pohrôm sa prvá veľká povodeň udiala 3.
augusta 1925. Následkom dlhotrvajúcich dažďov a
následného zosuvu pôdy sa v Snilovskej doline vytvorilo
veľké jazero. Po pretrhnutí hrádze sa voda valila do obce,
kde zaplavila celý Malý Riadok a tzv. "Druhú stranu", ako v
tom čase nazývali časť Turian od Turianky po železnicu . Na
druhý deň rozvodnený Váh pretrhol železničný násyp.
Stredná a staršia generácia občanov si istotne pamätá
29.jún 1958. Po trojdňových vytrvalých dažďoch bola
nariadená evakuácia ohrozeného obyvateľstva, pri ktorej
pomáhala aj armáda. Voda zobrala Čierny most a vážne
poškodila štátnu cestu. Povyše stanice pretrhla železničnú
trať a prenikla do obce. Časť obyvateľov v južnej časti obce
neuposlúchla výzvy na evakuáciu a tak sa museli uchýliť na
povaly, kde prečkali povodeň. Vybudovanie Vážskej kaskády
a regulácia potoka Studenec zmiernili nebezpečenstvo
povodní, no škodám nedokázali úplne zabrániť. Svedčí o
tom aj jazero pred SOU drevárskym z roku 1992 .
ľl

Povodeň v júni 1958,
v pozadí Obchodná ulica

Údržba stavby
Vlastník stavby je povinný udržiavať stavbu v dobrom stavebnom stave
tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad,
aby nedochádzalo k jej znehodnocovaniu, alebo ohrozeniu jej vzhľadu,
a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť. Ak vlastník stavbu riadne
neudržiava, môže mu stavebný úrad vo verejnom záujme nariadiť, aby
sa v určenej lehote a za určených podmienok postaral o nápravu.
Užívatelia bytov sú povinní umožniť vykonanie nariadenej údržby
stavby.
Nevyhnutné úpravy
Ak stavba nezodpovedá základným požiadavkám na stavby v zmysle
stavebného zákona, a tým ohrozuje život alebo obťažuje užívateľov
alebo okolie stavby, stavebný úrad vo verejnom záujme nariadi
vlastníkovi stavby uskutočniť nevyhnutné úpravy na stavbe alebo na
stavebnom pozemku. Nariadené úpravy je vlastník povinný vykonať na
vlastné náklady.
Odstraňovanie stavieb
Konanie o odstránení stavby vykonáva stavebný úrad. V rozhodnutí,
ktorým sa nariaďuje, alebo povoľuje odstránenie stavby, určí stavebný
úrad podmienky pre zabezpečenie odstraňovanej stavby, pre odborné
vedenie prác a bezpečnosti, vrátane okolitých stavieb.
Stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie z dôvodu:
- závadnej stavby ohrozujúcej život alebo zdravie osôb, pokiaľ ju
nemožno hospodárne opraviť
- stavby postavenej bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním,
odstránenie stavby sa nenariadi iba v prípadoch, keď dodatočné
povolenie stavby nie je v rozpore s verejným záujmom
- na stavbu, na ktorú bolo zrušené stavebné povolenie
- dočasnej stavby, pri ktorej uplynul určený čas jej trvania, alebo pominul
účel, na ktorý bola zriadená
Stavebný úrad môže v podmienkach rozhodnutia o odstránení stavby
uložiť:
- povinnosť oznámiť určité štádium prác na zabezpečenie výkonu
štátneho stavebného dohľadu
- vlastníkom susedných pozemkov, aby po určený čas znášali
vykonávanie niektorých prác zo svojich pozemkov alebo stavieb
- určiť podrobnejšie podmienky postupu a spôsobu prác, najmä na
zabezpečenie bezpečného užívania susedných stavieb, premávky na
priľahlých komunikáciách
- povinnosť po odstránení stavby upraviť pozemok, zabezpečiť
odvádzanie povrchových vôd a vysadiť zeleň na svojom pozemku
- povinnosť odovzdať dokumentáciu stavby na účely evidencie a
archivovania
Ako postupovať pri odstránení stavby
- vlastník stavby podá žiadosť o povolenie odstránenia stavby tlačivo si
vyzdvihne na príslušnom stavebnom úrade
- v žiadosti uvedie dôvod odstránenia stavby
Vlastník stavby ku žiadosti o odstránení stavby doloží prílohy:
- doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke právo, alebo iné právo k
stavbe alebo nehnuteľnosti ( list vlastníctva) ak sú viacerí vlastníci
stavby, musí byť doložený súhlas o odstránení stavby aj od ostatných
spoluvlastníkov
- technologický opis prác poprípade aj nevyhnutné výkresy úprav
pozemku doklady o rokovaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a
organizáciami spravujúcimi rozvodné siete a s účastníkmi konania,
pokiaľ sa o odstránení stavby vopred uskutočnilo
- pri stavbách, ktoré nebude odstraňovať oprávnená odborne spôsobilá
organizácia, treba doložiť dohodu s kvalifikovanou osobou, ktorá sa
zaviazala, zabezpečovať odborný dozor nad prácami spojenými s
odstránením stavby, ak vlastník sám nie je spôsobilý dozor vykonávať
- stanoviská, prípadne rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy
podľa osobitných orgánov štátnej správy podľa osobitných predpisov
- v prípade radovej zástavby statické posúdenie, ktorým sa preukazuje
zabezpečenie mechanickej odolnosti a stability nosných konštrukcií
susedných stavieb a ich bezpečného užívania
- ak ide o odstránenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, žiadosť obsahuje
aj fotodokumentáciu, dokumentačné výkresy, alebo inú dokumentáciu
( meračskú alebo modelovú)
stavebný úrad, Ing. Peter Šimún

Bližšie k ľuďom
SOU drevárske si z zmysle obhajovania titulu "Zelená škola" dobre
počína v oblasti ochrany životného prostredia, kam patrí aj
charitatívna činnosť. Už sa stalo tradíciou, že na Vianoce
navštevujú Klub dôchodcov naši žiaci s pozdravom a malými
darčekmi. Tentokrát to boli drevené ozdôbky a vrecúška na
vianočný stromček, zhotovené na odbornom výcviku. Vrecká
dievčatá naplnili voňavými sušenými bylinkami, ktoré vypestovali v
školskej záhradke. Vo februári si žiaci ale aj zamestnanci SOU-d so
záujmov vypočuli o záchrane ľudských životov z úst náčelníka
horskej služby V. Fatry, F. Času. Obsahom besedy boli aj praktické
ukážky, ako úrazom predchádzať. V prípade úrazov a rýchlej
pomoci sú vždy naporúdzi naši darcovia krvi, posledne prospešní
na "Valentínskej kvapke". Zmyslom nášho poslania a programu je
pomôcť tým ľuďom, ku ktorým je osud menej priaznivý a pripravil pre
nich ťažkú skúšku v podobe vážneho ochorenia. Finančná zbierka z
príležitosti Dňa narcisov bude v piatok 13.apríla a naši študenti
vyjdu do ulíc Turian ako spoluorganizátori a dobrovoľníci, ochotní
túto zbierku aj vašimi príspevkami podporiť. S nastávajúcou jarou
sa prebúdza život. Uvedomovaním si potreby ochrany a
skultúrnenia prostredia, v ktorom žijeme, študenti pravidelne pri
svojich vychádzkach vyčistia najviac frekventované ulice a priestory
obce. V grantovom programe Odboru školstva ŽSK "Učiteľ v
procese humanizácie regionálneho školstva" bol akceptovaný a
podporený náš environmentálny projekt pod názvom "Škola v
prírode, príroda v škole". Takto pozitívne inšpirovaní - v oblasti
ochrany a tvorby životného prostredia si dobre počínajú členovia
environmentálneho krúžku, najmä Lukáš Prevendár, ktorý z
okresného kola SOČ postúpil na krajské kolo s prácou pod názvom
"Miluj život, poznaj, pohlaď a zachráň strom". Predmetom práce je
doplnenie náučného chodníka letnej učebne informačnými
tabuľami o stromoch, s cieľom vzbudiť lásku k týmto stromom. Má
na podklade pochopenia krásy stromov a ich tvarových a funkčných
zvláštností vzbudiť v človeku úctu ku všetkému živému a tým i k
ľuďom navzájom.
ŠŠ

Nezamestnanosť celospoločenský problém
Naša obec sa v roku 2004 zapojila do Národného projektu č. V. „Aktivácia
nezamestnaných a nezamestnaných s nízkou motiváciou odkázaných na
dávku v hmotnej núdzi." Organizovaná aktivačná činnosť je financovaná z
Európskeho sociálneho fondu. Je to určitá forma uchádzania sa o
zamestnanie vykonaním prác, ktoré sú určené na zlepšenie životného
prostredia a vôbec kvality života občanov v našej obci. Do aktivačnej činnosti
sú zaradení predovšetkým tí uchádzači, ktorí sú evidovaní na ÚPSVR a
nachádzajú sa v hmotnej núdzi. Touto formou si môžu zvýšiť sociálnu dávku
o poberanie aktivačného príspevku. Počas tohto obdobia boli v našej obci
vykonané rôzne práce, ako napr.: zimná údržba miestnych komunikácií a
chodníkov, úpravy verejných priestorov, okopávanie kvetinových záhonov,
hrabanie trávy, lístia, čistenia potoka, odtokových kanálov, rigolov,
odstraňovanie skládok komunálneho odpadu, pomocné čistiace,
upratovacie práce pri budovaní sociálnych bytov v obci a rôzne iné práce.
Vymenovať všetky práce, ktoré boli vykonané našimi nezamestnanými by
bolo veľmi zdĺhavé. Náhľad na túto skupinu ľudí dokáže narobiť veľa zla.
Niektorí z nich sa dostali na ulicu nešťastím, niektorí z nich tam chcú byť.
Vždy vedie nejaká cesta, len výnimočne sa tam človek ocitne zo dňa na deň.
Niektorí z nich sa chcú z tohto pekla dostať a nemajú to vôbec ľahké. Vďaka
obrovskej vôli, sile a odvahe podarilo sa niektorým vrátiť sa z polcesty. Našli
si stálu prácu a dnes žijú spokojný život. Sú však aj takí, ktorí nechcú hľadať
východisko zo svojej ťažkej situácie. Netreba ich preto zavrhovať ani pátrať
po ich vine alebo nevine. Aj oni si zaslúžia našu pozornosť. Týmto pomôže
už len pomocná ruka a úprimné slovo nás všetkých. Za všetkých, ktorí sa
každodenne s nimi stretávame a poznáme ich problémy, chcem vyjadriť
úprimnú vďaku za všetko čo urobili pre blaho našej obce. Myslím si, že každý
človek má právo, aby sme sa k nemu správali ako k človeku.
Koordinátorka AČ

Najväčšia ženská organizácia v okrese hodnotila
Na svojej hodnotiacej členskej schôdzi sa stretli 14. marca 2007 členky ÚŽS
v obci. Schôdza sa konala v MKS a zúčastnilo sa jej 91 žien základnej
organizácie. Organizácia má v tomto období 169 členiek a je jednou z
najväčších v kraji. Pri hodnotení činnosti bola spomenutá práca počas
uplynulého roka, aktivity s ňou spojené. Organizáciu vedie 12 členný výbor:
predsedníčkou je I. Jesenská, tajomníčkou J. Kocholová, hospodárkou Ž.
Murčeková, členkami výboru sú H. Cígrová, A. Firicová, D. Kučmová, A.
Kručinská, B. Chorvátová, A. Machajdová, D. Pavlíková, Z. Štetková, J.
Ulická. Výbor pripravuje pre svoje kolegyne-členky organizácie podujatia, v
minulom roku sa zúčastnili niekoľkých kultúrno-spoločenských akcií,
brigádnicky sa zapojili pri skrášľovaní obce, pripravili dve celoobecné
podujatia pre deti - Juniáles v spolupráci so ZTŠ, Mikuláš - na námestí obce.
Pre seniorov v spolupráci s KD stretnutie v Októbri - mesiaci úcty k starším. V
septembri zorganizovali autobusový zájazd do Modry, Piešťan a okolia, v
októbri nákupný zájazd do Poľska. Práca v najväčšej ženskej organizácii je
pre mnohé členky súčasťou života už niekoľko rokov. Tradícia - to je aj
Fašiangová zábava, ktorá sa v tomto roku ženám vydarila. O nové tváre v
ženskom hnutí tiež nie je núdza, keď počas minulého a tohoto roka prejavilo
záujem prihlásiť sa k členstvu k ZO ÚŽS 11 nových členiek. Na hodnotiacej
schôdzi bol prijatý tiež plán práce na tento rok, spolu s termínmi akcií
pripravovanými pre ženy, deti i seniorov.
Výbor ZO ÚŽS

Hasiči bilancovali
Jeden z pravidelných darcov krvi F. Klučinec, študent SOU-d

Jarné upratovanie na obecných priestranstvách

Dňa 15. decembra 2006 sa konalo v Miestnom kultúrnom stredisku v
Turanoch Výročné valné zhromaždenie členov Dobrovoľného
hasičského zboru Turany - juh za účasti delegáta OV DPO Martin p.
Jána Vyletela. Na ňom členovia zboru zhodnotili bohatú činnosť v
uplynulom roku, dosiahnuté výsledky ale aj oblasti, v ktorých by sme
mohli vyvinúť viac svojej aktivity. Rokovanie viedol Roman Maťko,
veliteľ zboru, správu o činnosti za rok 2006 predniesol Ing. Jozef
Filgas. Milou povinnosťou bolo odovzdanie ocenení za vernosť
členom DHZ ako aj darov našim jubilantom.
Najdôležitejším bodom programu bola voľba nového výboru DHZ
Turany - juh, v ktorom bol jednohlasne zvolený nový výbor zboru v
zložení Ľubomír Mateáš - predseda, Roman Maťko - veliteľ, Ing. Jozef
Filgas - tajomník- Anton Škuta - pokladník, Róbert Haľama - strojník,
Peter Ruman ml. - referent mládeže, Petra Čuriaková - organizačný
referent, Ivan Cíger - hospodár, Stanislav Kišša - člen výboru a Juraj
Švec - člen výboru. Do kontrolnej a revíznej komisie boli zvolení Juraj
Jelšovský, Peter Muňko ml.a Soňa Rantová. Pred týmto novozvoleným
výborom DHZ Turany - juh stoja náročné úlohy pri napĺňaní poslania
dobrovoľných hasičov, najmä však dokončiť dlho avizované zlúčenie
sa s Dobrovoľným hasičským zborom Turany, organizovanie
Okresného kola previerky pripravenosti DHZ okresu Martin v mesiaci
jún 2007 a blížiace sa výročie 100 rokov založenia organizovaného
hasičstva v drevárskom závode Turany. Do tejto náročnej práce im
R. Maťko
želám veľa zdravia a entuziazmu.

Pripravované podujatia v obci v roku 2007
28.-29.3.
7. 4.

- Jarná výstava ľudových tvorcov
- 35. ročník Behu oslobodenia Turian
- oslavy oslobodenia obce

30. 4.
13. 5.
máj

-

2. 6.
23. 6.

- Juniáles k MDD
- 35. ročník Výstupu na V.F. Kriváň

stavanie mája na námestí obce
oslava Dňa matiek
atletický trojboj detí MŠ
atletický štvorboj žiakov ZŠ
Turčianske hry detí a mládeže

Obzretie za fašiangami
Fašiangy - symbol veselosti, zábavy, hodovania. Také boli fašiangy
v minulosti a také sú s malými obmenami takmer vo všetkých
regiónoch Slovenska i dnes. Fašiangové obdobie sa vlastne začína
už v čase od Troch kráľov a trvá do popolcovej stredy. Je v podstate
obdobím prechodu od zimy k jari. Po ňom nasleduje čas
štyridsaťdňového pôstu. Na Slovensku v minulosti k fašiangom
patrili neodmysliteľné zakáľačky, maškary, muzika. Mnohé
fašiangové zvyky a obyčaje si dediny zachovávajú dodnes.
Mládenci fašiangovníci poobliekaní do masiek sa v poslednú
fašiangovú sobotu vydávali na obchôdzku z domu do domu. Za
odmenu dostávali slaninu, klobásu, vajíčka, koláče a samozrejme aj
vypiť. K typickému pečivu na ponúkanie patrili smažené šišky,
pampúšiky, fánky. Vyvrcholením fašiangových sviatkov bolo
pochovávanie basy s muzikou. V mestách sa zase v čase fašiangov
okrem tanečných zábav a plesov konali rôzne sprievody
remeselníckych cechov, súťažné hry, prijímanie učňov za tovarišov
apod. Fašiangy boli a hádam ešte i sú zvláštnou časťou roka, keď
ako hovorí tradícia by malo byť všetko naopak, ale je to čas
stretávania sa, posedení a akéhosi "vzývania", aby rok, bol štedrý a
bohatý ako fašiangový čas. Aké boli fašiangy v našej obci?
Fašiangová zábava sa konala 10.2.2007 v MKS, tradične ju
organizuje Základná organizácia ÚŽS. Pre fašiangové veselenie sa
rozhodlo takmer 90 hostí, mladších i starších, ktorí sa pri dobrej
muzike zabávali do skorého rána. Podávala sa fašiangová
praženica, hriatô. Nechýbal spev, harmonika. Kapacita MKS však
neumožnila zabávať sa viacerým. Ale to je problém dôverne známy.
O týždeň neskôr, krásne, slnečné počasie fašiangovej soboty
prilákalo na námestie obce okolo 300 ľudí. Práve tu vyvrcholila
pochôdzka masiek, fašiangového sprievodu, ktorý organizoval
miestny DHZ pod vedením R. Maťku. Masky už od rána putovali
obcou, aby potom na námestí bola pochovaná basa a fašiangy boli
zavŕšené. Po niekoľkých rokoch oživenú tradíciu mal tentoraz na
starosti hlavný protagonista J. Múkera so svojim komparzom.
Miestni hasiči navarili chutnú fašiangovú kapustnicu, ktorou
ponúkali prítomných a tá všetkým chutila. Basa je už pochovaná, je
čas pôstu a pred dverami Veľká noc.
I.J

Život najmladších - detí MŠ Krížna

Zvládli sme to
V termíne od 12.2.- 16.2.2007 sme už po druhýkrát zorganizovali lyžiarsky
výcvik pod vedením rodiča - inštruktora Jaroslava Litvaja. Výcviku sa
zúčastnilo 9 detí a absolvovaný bol v lyžiarskom stredisku Malá Lučivná.
Výcvik končil pretekmi. Víťazmi sa stali všetky deti, ktoré boli ocenené
diplomom a malou hračkou. Získané základy lyžovania pri zjazde na svahu
môžu deti ďalej upevňovať a rozvíjať spolu s rodičmi.
NB

A karneval je znova tu
Február - tento mesiac každý rok už 15. krát v MKS zaznel detský džavot,
hudba a tanec. Znova sa stretli deti prezlečené v maskách, ktoré im s veľkou
dávkou trpezlivosti a nápaditosti pripravili rodičia. Porota ocenila všetky
masky, ale najoriginálnejšou sa už po 3x stal M. Hlavatý tentoraz s maskou
Mrázik. O dobrú hudbu sa postaral M. Bonda a M. Janík, o sladkú maškrtu L.
Popracová. Moderátorkou tejto vydarenej akcie bola už tradične pani
riaditeľka J. Sobeková. Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k
dobrej nálade detí a dospelých a zvlášť Obecnému úradu v Turanoch za
finančnú podporu.
JH

Už budem školákom
V živote každého dieťaťa je prvým jeho veľkým krokom vstup do základnej
školy. Predtým ho však ešte vždy čaká zápis. Dňa 31.1. - 1.2.2007 sa
predškoláci z obidvoch materských škôl vybrali do Základnej školy v
Turanoch. Držiac sa za ruku svojej mamičky alebo ocka vstúpili do triedy,
kde ich už čakali milé pani učiteľky s množstvom zaujímavých pomôcok.
Niektoré išli s veľkými obavami a strachom v očkách, ale príjemná atmosféra
všetkých presvedčila, že nejde o skúšky, ale zábavné zoznámenie sa so
školským prostredím a pani učiteľkami, ktoré chceli deti lepšie spoznať. JS

Boli sme na zápise do 1. ročníka ZŠ
Všetko sa to začalo návštevou školy. Malí škôlkári sa dňa 24.
januára 2007 prišli pozrieť na otvorené hodiny k prvákom. Tí sa
veľmi snažili a predbiehali, kto skôr vypočíta príklad, prečíta slovo
alebo povie básničku. Škôlkárom sa to veľmi páčilo a aj oni sa
usilovne zapájali do vyučovania. Za svoje výkony boli odmenení
krásnym darčekom od prvákov, ktorí si na svojej práci dali veľmi
záležať. Ale ani škôlkári nezaháľali a priniesli prvákom veľmi pekné
záložky do šlabikára. Po tejto vydarenej návšteve sa v dňoch 31.
januára a 1. februára 2007 konal na našej škole zápis detí do 1.
ročníka. Všetci zistili, že v škole nie je tak zle. Privítali ich milé pani
učiteľky, ktoré s nimi kreslili, hrali sa a rozprávali. Mnohým sa ani
nechcelo ísť domov. Za svoju šikovnosť dostali pekný darček. Spolu
sa ich na zápise vystriedalo 47. Z tohto počtu detí bolo len 14
dievčat. Piatim deťom pani učiteľky odporučili odklad povinnej
školskej dochádzky. Všetci sme radi, že si deti odniesli domov
krásne zážitky a tešíme sa do skorého videnia v septembri,
kamaráti - prváci.

Zo života ZŠ Turany

Dňa 5. 9. 2006 sa začal školský rok aj u nás na Základnej škole
Turany. Už veľa rokov je škola známa svojimi peknými výsledkami,
či už v školskej alebo mimoškolskej činnosti. V rámci mimoškolskej
činnosti pracuje na škole 16 záujmových útvarov. Ich vedúci sa
snažia vyplniť deťom voľný čas a zároveň zapájať deti do rôznych
súťaží v rámci okresu alebo kraja. Keďže školský rok je ešte v plnom
prúde, za povšimnutie stoja hlavne tieto výsledky: Veľkým
úspechom bolo 3. miesto Zuzany Gallovej z 8. A triedy v
celoslovenskej vedomostnej súťaži EnviroOtázniky.
Výborne obstáli aj naši žiaci Zuzana Kotuličová z 3.A triedy a Peter
Hlavatý z 7.A triedy v okresnej súťaži Šaliansky Maťko, kde obaja
získali vo svojich kategóriách 2. miesto. Po prvýkrát sa žiaci našej
školy zúčastnili šachového turnaja s celoslovenskou pôsobnosťou
na Základnej škole v Ľubochni. Zo 137 účastníkov sa žiaci našej
školy umiestnili v prvej dvadsiatke (Ďugel Tomáš, Gallová Zuzana,
Volna Lukáš, Vojvoda Svetozár). Naši žiaci sú veľmi zruční a radi
kreslia. Sú zapojení do cyklickej výtvarnej súťaže Kreatívny svet,
ktorú organizuje CVČ Kamarát Martin. Zatiaľ prebehli 3 kolá a v
každom získali ocenenie.
I.
kolo "Výtvarná jeseň" - Svorka Ján (1.B), Vavrečan Jakub
(1.B), Lukáč Dominik (3.A), Turanec Samuel (3.A), Mičková
Eva (8.A)
II.
kolo "Vianočný pozdrav" - Morgošová Lucia (1.B), Siheľová
Vanessa (1.B), Mokrý Matej (1.A), Litvaj Martin (4.B), Zelienka
Dušan (5.A), Revalová Alena (5.B), Gallová Zuzana (8.A)
III. kolo "Fašiangové masky" - Majtáňová Katarína (1.B),
Štefaničiaková Stanislava (4.B), Turanec Samuel (3.A),
Buricová Alžbeta (7.A)
Aj naši žiaci navštevujúci ŠKD mali úspech vo výtvarnej súťaži
"Najkrajšia ozdoba na vianočný stromček", kde získali 1.
miesto v rámci okresu.
Máme aj šikovných matematikov a fyzikov, na ktorých okresné
kolá pytagoriády a olympiády ešte len čakajú. Taktiež sa
pripravujeme na súťaže v prednese poézie a prózy. A v
nasledujúcich mesiacoch si prídu na svoje aj športovci.
Všetkým budeme držať palce a ich úspechy môžete priebežne
sledovať na internetovej stránke našej školy na adrese
www.zsturany.edupage.org.

V dňoch od 5. 3. - 9. 3. 2007 ZŠ Turany pripravila lyžiarsky výcvik pre
žiakov 7. - 8. ročníka. Výcvik prebiehal v lyžiarskom stredisku Malá
Lučivná - Magura s veľmi dobrými lyžiarskymi podmienkami. Žiaci
spolu s pedagógmi strávili na horách krásny týždeň plný slniečka,
zábavy, ale aj usilovnosti. A tá sa vyplatila, pretože všetci sa naučili
základné lyžiarske oblúky, jazdu na vleku, obraty, výstupy a mnoho
ďalších lyžiarskych zručností. Na konci výcviku si všetci žiaci
zmerali sily na lyžiarskych pretekoch v jednoduchom slalome.
Súťažilo sa v 2 kategóriách - začiatočníci a pokročilí. Výsledky
preteku pre začiatočníkov:
1.
Dubovcová Paula
2.
Ďubáková Diana
3.
Kolková Barbora
a pre pokročilých:
1.
Žajdlík Lukáš
2.
Mateášová Bronislava
3.
Bondová Ladislava
Posledný deň výcviku sme nazvali karnevalový deň a každý žiak si
priniesol masku. Aj keď sa na nás v ten deň neusmialo slniečko,
nám to nevadilo, pretože na svahu bolo vidno 17 usmiatych a
šťastných tváričiek. Za snahu si každý žiak odniesol účastnícky list s
aktuálnou fotkou a malú sladkú odmenu.
Tešíme sa zase o rok!

Plavecký výcvik
V dňoch 5.3. - 9.3. 2007 sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka
zúčastnili plaveckého kurzu na plavárni v Dolnom Kubíne. Plaveckí
inštruktori z AQ PLUS pomáhali tretiakom hravou činnosťou
prekonať strach z vody a zvládnuť základné plavecké návyky,
dýchanie do vody, lovenie predmetov z vody, splývanie na bruchu a
chrbte, kraulové a znakové nohy s dýchaním do vody, zoskoky a
vynorenie v malej i veľkej vode. Štvrtáci, ktorí sa už vlani zúčastnili,
zdokonaľovali plavecké spôsoby kraul a znak, zoskoky z brehu i z
mostíka s vyplávaním a pristátim v malej i veľkej vode. Za svoje
výsledky boli odmenení "Mokrými vysvedčeniami" a sladkou
pozornosťou. Všetky deti boli s plaveckým výcvikom spokojné a
tretiaci sa už teraz tešia, že aj na budúci školský rok sa budú môcť
zúčastniť a zdokonaliť.

Základná škola v Turanoch ponúka v čase mimo vyučovania
prenájom nebytových priestorov - učebne, telocvičňa, školská
jedáleň na spoločenské, kultúrne a športové podujatia.
Informácie na tel. č.:
4292588, 0908938451
- ZŠ
4307823
- ŠJ pri ZŠ
Školská jedáleň pri ZŠ v Turanoch oznamuje rodičom žiakov,
ktorí sú v hmotnej núdzi na možnosť stravovania detí v ŠJ za
výhodnú cenu obeda (I. st. - 3,- Sk, II. st. - 5,- Sk). Aktuálny
jedálny lístok nájdete na webovej stránke ZŠ.
.....
Rodičovské združenie pri ZŠ v Turanoch zastúpené
predsedom združenia Ľubomírom Mateášom je držiteľom
osvedčenia na prijímanie 2 % zaplatenej dane z príjmu za
zdaňovacie obdobie roku 2006.
Údaje o prijímateľovi:
Obchodné meno:
Rodičovské združenie pri Základnej
škole v Turanoch
Sídlo:
Komenského 10, 038 53 Turany
Právna forma:
občianske združenie
IČO prijímateľa:
173 19 617/163

Informácie občanom

Prenájom priestorov Miestneho kultúrneho strediska v
Turanoch
Svadba, oslava, zábava - prenájom 24 hodín
do 50 osôb
2.000,nad 50 osôb 3.000,Oslavy, rodinné posedenia - prenájom 12 hodín
do 50 osôb
1.000,nad 50 osôb 1.500,Kar, s prípravou jedla
do 50 osôb
800,nad 50 osôb 1.000,Kar, bez prípravy jedla
do 50 osôb
500,nad 50 osôb
700,Schôdzková činnosť
(organizácie, spolky, školenia)
schôdza s občerstvením do 3 hod.
500,schôdza bez občerstvenia
350,schôdza malá miestnosť
250,reklamné akcie, poradenské služby
200,-/hod.
poradenstvo - malá miestnosť
100,-/hod.
predajné akcie celodenné
3.000,prepožičanie inventáru
300,V cene stanoveného nájomného sú poplatky za energie, vodu,
inventár kuchyne. K cene sa podľa skutočnosti ešte započíta réžia
(obrusy, nákup objednaného režijného materiálu, poškodenie
inventáru, všetky iné služby naviac).
Oznamujeme občanom, že okrem priestorov Miestneho
kultúrneho strediska, sa príležitostné prenájmy priestorov,
spojených so službami (kar, rodinné a spoločenské
stretnutia) dajú uskutočniť aj v ZŠ Turany - ŠJ, SOU-d,
svoje služby poskytuje tiež Reštaurácia Chrenovo a
Reštaurácia U grófa. Podmienky sú však osobitné.
I.J

Zo života dôchodcov
Začiatkom februára si členovia Klubu dôchodcov zaspomínali na to, čo všetko
prežili v uplynulom roku. Každý nový rok v Klube privítame spoločnou večerou,
obyčajne na Tri krále. Po nich sa pobavíme na fašiangy. Nikdy nezabudneme na
náš ženský sviatok na MDŽ, spájame ho s oslavou Jozefa. Naši najmenší z MŠ
na ul. Obchodná zavítali po prvýkrát medzi nás a svojim programom nám
spestrili toto slávnostné posedenie. Kvietkom a bombonierkou obdarovali sme
11 členiek KD, narodených do r. 1931. Pozornosť sme venovali v máji štyrom
členkám, čo vychovali do dospelosti štyri deti: Cígerovej A., Húdryovej H.,
Kubáňovej M. a Murčekovej M. Kvietok i balíček sladkostí našim členkám na
Deň matiek predsa patrí. Počasie nám neumožnilo pookriať pri Jánskom ohni,
zato však vatra SNP v záhrade Klubu horí. Veľa ráz z našich hrdiel zaznelo to
známe "Živio". Jedným z oslávencov bol i Vladislav Burica, ktorý sa už niekoľko
rokov zúčastňuje súťaže "Turčianska harmonika". Jeho jubileum sme prisladili
našou účasťou na súťaži. Cestou do skanzenu, pre naše obohatenie vedomostí
a zážitkov stavili sme sa na okraji Vrútok-Piatrová. Mnohí sme tu boli prvýkrát, s
úctou a pokorou postáli sme nad hrobom dvoch mladých hrdinov, študentov,
Evžena Karvaša a Vladimíra Bláhovca. Život spojil ich osudy poznali sa až so
zbraňou v ruke, padli spolu v objatí. Na tom odľahlom mieste sú i spolu
pochovaní. Pamätník znázorňuje polohu tiel tak, ako ich po boji našli. Zapálené
kahance a kytička červených ruží od nás, ozdobili ich hrob. Pri ďalšej zastávke
sme si prezreli partizánsky cintorín v Priekope. Hlavný reliéf sme ozdobili dvoma
horiacimi kahancami a kyticou so stuhou, na ktorej bol jednoduchý, ale výstižný
nápis: Spomínajú, nezabúdajú a ďakujú - dôchodcovia Turian. Aj keď nás delilo
niekoľko týždňov od SNP pre nás bol najvhodnejší čas na spomienku. Hodnotný
výklad nám poskytol náš člen Ing. G. Gazdág. Na tabuľkách objavili sme i
niekoľko mien našich bývalých padlých občanov. Bolo by hriechom nepodísť pár
krokov ku hrobu nášho bývalého ev. farára Igora Sitára. Ako živý veniec obstáli
sme to miesto so spomienkou a pietou. Jeho pôsobenie niekoľkými slovami
pripomenul J. Morgoš. Po skončení na prekvapenie viacerých z nás najmladší
účastník zájazdu, predškolák Robko Foťko, odriekol modlitbu Otče náš. Bol to
pekný výlet pre všetkých, čo sa ho zúčastnili. Našla sa skupinka, ktorá využila vo
svoj prospech a na obohatenie vedomostí, výklad lektorky, čo nás sprevádzala
po osade Kysuce-Javorníky, Turci i Orave. Z množstva prejdených objektov nás
upútala zemianska usadlosť v Vyšného Kubína. Tento objekt plne slúžil filmárom
pri natáčaní filmu "Perinbaba". Ďalej turčianska výrobňa "Olejkáreň", veď
turčianski olejkári boli vo svete známi. Drevenica z Nolčova a drevený kostolík z
r. 1792 dodnes slúžiaci pre návštevníkov skanzenu počas sezóny. Unavení,
zriekli sme sa ďalšieho putovania a na oddych zvolili sme si dvor Oravskej krčmy
a odtiaľ bola naša myseľ upriamená na nášho súťažiaceho V. Buricu. Nedal sa
zahanbiť, veď harmonika je jeho celoživotná láska. Prajeme nášmu
oslávencovi, ktorému hádam i samotné sudičky vložili harmoniku do kolísky, aby
pri dobrom zdraví ešte dlho reprezentoval naše Turany. Veď poriadatelia ho
nazvali 80-ročným mládencom. O ostatných našich aktivitách ste boli
informovaní v poslednom čísle minulého roka. Ak si chcete aj vy spestriť život v
kolektíve, príďte, neváhajte, čakáme Vás.
Za Klub dôchodcov M. Čanádyová

Čo hovorí matrika
Narodenie
Damian Mandík
Šimon Sochuľák
Martin Lamoš
Richard Krištofík
Michaela Gelačáková
Úmrtie
Anna Knožková
Ján Šimún
Jozef Hnilický
Oľga Štillová
Anna Šlichtíková
Jozef Frkáň
Milan Froľo
Ján Madera
Anna Majerčiaková
Irena Mitterpachová
Ivan Plachý
Zuzana Parobeková
Mária Gažúrová
Anna Vajdová

27.12.
4. 1.
4. 1.
4. 1.
14. 1.
20. 1.
20. 1.
27. 1.
5. 2.
7. 2.
9. 2.
9. 3.
11. 3.
12. 3.

76 r.
76 r.
63 r.
75 r.
82 r.
79 r.
61 r.
80 r.
79 r.
87 r.
50 r.
89 r.
76 r.
85 r.

Marec - mesiac knihy
Prvý jarný mesiac - marec, je spájaný s knihou a
čítaním. Práve v tomto čase vrcholí aj súťaž knižníc
medzi obecnými knižnicami v Turci "Knižnica
roka". Do tejto súťaže sa prihlásila aj naša MĽK,
ktorá je k dispozícii čitateľom 3x týždenne a má
svoje priestory v Dome služieb na 1. poschodí.
Počas minulého roka ju pravidelne navštevovalo
238 registrovaných čitateľov, ktorí si vypožičali
5495 kníh. Z rozpočtu obce sa na nákup kníh a
predplatné časopisov vyčerpalo 24.000,-Sk. V
knižnici funguje internet, čitatelia, deti a mládež
majú možnosť výpožičky aktuálnych knižných
titulov, časopisov Slovenka, Zdravie, Rebecca.
Poplatok za služby je vyberaný raz ročne, dospelí
40,-Sk a deti, mládež a dôchodcovia 30,-Sk.
Výpožičná doba je 6 týždňov. Aj v tomto období
prebieha v knižnici výpredaj kníh za symbolické
ceny. Navštívte našu knižnicu v utorok, stredu,
štvrtok: od 14,00 - 18,00 hod.
S.M.

Evidencia obyvateľov za rok 2006
Prihlásení
43
Odhlásení
51
Narodení
38
Zomretí
50
Stav k 31.12.2006 4420 obyvateľov

Turianska Biela stopa 2007 Nové služby v obci
Rekreačné stredisko Marias na Trusalovej sa v druhú februárovú
sobotu stalo centrom bežeckého lyžovania v Turci, keď sa v jeho
bezprostrednom okolí konali súťaže v rámci 13. ročníka Turianskej
bielej stopy. Aj napriek dlhodobej nepriazni počasia sa našim
usporiadateľom podarilo pripraviť dobré trate, na ktorých si schuti
zasúťažilo takmer 50 štartujúcich z bližšieho i vzdialenejšieho
okolia. V hlavnej súťaži mužov na 10 km dominoval ešte len 14
ročný domáci pretekár Marek Litvaj. Druhý v cieli bol Jozef Jagelka z
oravskej Zubrohlavy pred Miroslavom Janotom zo Šútova. V
ženskej desiatke zvíťazila reprezentantka SOU drevárskeho
Štefánia Šakrányová pred domácou Alenou Vajdovou. V súťaži
mužov na 5 km bol najrýchlejší Dušan Zacharovský z Blatnice. O
ďalšie miesta sa podelili Dominik Šturek zo Zubrohlavy a domáci
pretekár František Ferianček. V ženskej kategórii na 5 km zvíťazila
Erika Vladárová z Turčianskych teplíc. Na kilometrovej trati určenej
pre tých najmenších si najlepšie počínal domáci žiak Jakub Ujček,
ktorý zvíťazil pred Jánom Vladárom z Turčianskych Teplíc a ďalším
domácim pretekárom Dominikom Kriškom. Okrem víťazov ocenili
organizátori aj najmladšiu účastníčku, ktorou bola 8 ročná Miriam
Vrabcová z Turian. Najstarším na trati bol ďalší domáci pretekár- 76
ročný Emil Porubec.
ľl

Oznamujeme občanom,
že v obci funguje nová prevádzka Kovošrotu
na ulici Budovateľskej č. 1211,
PEGASS SK, spol. s.r.o. vykupuje všetky
druhy kovového odpadu a farebné kovy.
Otvorené je v pracovných dňoch
od 7,00 hod do 15,30 hod.
V sobotu od 9,00 hod do 12,00 hod.
Odvoz je možné zabezpečiť
na t.č. 0905 230 160 alebo 0908 187 471.
Bežecký spolok TATRAN TURANY Vás pozýva na

XXXV: ročník Behu oslobodenia Turian
X. ročník Memoriálu Eda Vojta
1. kolo TURČIANSKEJ BEŽECKEJ LIGY
Usporiadajú:

BS Tatran Turany, obec Turany, AC Victória,
školy v obci, s pomocou sponzorov

Termín a miesto: 7. apríl 2007 sobota, štadión ŠK Tatran
Turany
Hlavní usporiadatelia:
riaditeľ pretekov:
Mgr. Jozef Liskaj - tajomník BS Tatran
hlavný rozhodca:
Mgr. Miroslav Klučiarovský
KANCELÁRIA PRETEKOV: v deň pretekov od 9:00 hod. na
štadióne ŠK
PRIHLÁŠKY: BS Tatran, Ul. ČA 25, 038 53 Turany, alebo na
mieste minimálne 30 min. pred štartom kategórie

Wüstenrot poisťovňa a Wüstenrot stavebná sporitelňa
Spoločnosť Wüstenrot poisťovňa a Wüstenrot stavebná sporitelňa Vás
pozýva na stretnutie a oboznámenie sa s poslednými novinkami, ktoré
ponúka:
-

výhodné poistenie rodinného domu a bytu - komplexne
výborné ceny za zákonné poistenie áut (aj havarijné )
(po osobnom stretnutí možnosť dojednať z ceny zľavu ešte 800 Sk)
poistenie aj pre starších ľudí (vylepšenie dôchodku)
investičné a kapitálové poistenie, zabezpečenie detí aj seba
možnosť zníženia daňového základu až o 12.000 Sk

Super ponuka na stavebné sporenie vo Wüstenrot stavebnej sporiteľni!
Zhodnotenie vkladov pri založení novej zmluvy o stavebnom sporení až
19,5%.Tieto výhodné zmluvy je možné uzatvoriť priamo na mieste.
Odborní poradcovia Vám budú k dispozícii priamo v Turanoch každý utorok
v Miestnom kultúrnom stredisku od 10. do 12. hod. až do odvolania.
V prípade záujmu môžete poradcov kontaktovať aj mimo dohodnutého času
na týchto telefónnych číslach:
0905 389 843
0903 950 594

ŠTARTUJÚ: všetci prihlásení pretekári s platnou lekárskou
prehliadkou do 1 roka
ŠTARTOVNÉ: 40,- Sk platia len účastníci hlavných pretekov na
10 km, okrem členov BS Tatran a obyvateľov Turian
KATEGÓRIE A ČASOVÝ PLÁN:
10:30 predškolský vek - do 100 m 2000 a mladší
10:45 najmladšie žiactvo - 600 m 1999 - 1995
11:00
mladšie žiactvo - 800 m 1994 - 1993
11:15
staršie žiactvo - 1000 m 1992 - 1991
prestávka
13:00 juniori, juniorky - 2500 m 1990 - 1987
13:00 beh zdravia Turancov - 2500 m muži, ženy
13:30 muži, M - od 40, M - od 50, M - od 60, M - od 70
ženy, Ž - od 35, Ž - od 50 - 10 000 m
Pri počte menej ako 4 pretekári organizátori spoja kategórie.
Povrch tratí 2500 m a 10 000 m je asfaltový a vedie ulicami obce.
Kratšie trate sú na škvarovej dráhe štadióna, v prípade
nepriaznivého počasia v telocvični ZŠ. Šatne a sprchy sú v
priestoroch štadióna ŠK.
Vyhodnotenie do jednej hodiny po pretekoch v mieste prezentácie.

Dychová hudba poskytuje svoje
vystúpenie na pohreboch a iných
spoločenských udalostiach. Informácie
poskytneme v MKS Turany t.č. 4292 648.

Mgr. Jozef Liskaj
tajomník BS Tatran a riaditeľ pretekov

Hlas Turian č. 2 vyjde v júni 2007.
Uzávierka príspevkov bude 11. 6. 2007
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Príspevky sú
v pôvodnej podobe,
bez úprav.

