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XXVII. ROČNÍK

Kanalizácia - vec všetkých
Obec Turany je jednou z obcí, kde v rámci stavby Kanalizácia a
ČOV mesta Martin a regiónu Dolný Turiec prebieha výstavba
splaškovej kanalizácie. Financie na túto stavbu sú čerpané z
fondov Európskej únie, v rámci programu ISPA. Priamym
investorom a dozorujúcim orgánom je Turčianska vodárenská
spoločnosť so sídlom v meste Martin. Realizácia po právnej a
technickej stránke podlieha norme FIDIC, ktorá má niektoré
odlišné kritéria oproti našim stavebným normám, ktorými sme sa
zvykli riadiť v stavebnej praxi. Celý systém odkanalizovania
oblasti Dolného Turca spočíva vo vybudovaní gravitačných
kanalizácií v obciach, zvedení splaškových vôd do čerpacej
stanice, ktorá je zvyčajne v najnižšom bode v obci. Čerpacia
stanica tlačí splaškové vody výtlačným potrubím malého
úsporného priemeru smerom k čistiarni odpadových vôd Vrútky.
ČOV Vrútky bola zrekonštruovaná a dobudovaná po
technologickej stránke tak, aby kapacitne zvládala prijať a
vyčistiť všetky pritekajúce splaškové vody, ktoré sa dovtedy
čistili v malých, technologicky zastaralých miestnych
čistiarňach, alebo sa nečistili vôbec. Týmto systémom sa
odkanalizovala obec Belá-Dulice, Košťany, Žabokreky,
Bystrička a Tomčany. Pribudla nová kanalizácia v mestskej časti
Martin -Vrútky. Splaškové vody z tejto časti sú v tejto chvíli už
čistené v ČOV Vrútky.
Druhá časť odkanalizovania východne od vrútockej čistiarne
začína obcou Krpeľany, pokračuje napojením obce Turany a
Sučany. Na konci Sučian, pri železničnej trati, je vybudovaná
veľká akumulačná čerpacia stanica, odkiaľ sú všetky splaškové
vody vytláčané do čistiarne Vrútky. V obci Turany mali byť podľa
pôvodného projektu dve čerpacie stanice, jedna pre oblasť
Černík a jedna pre zvyšnú časť obce pri ihrisku, v oblasti Močilá.
Obidve sú už vybudované, ale zatiaľ slúžia pre prečerpávanie
podzemných vôd pri výstavbe. Obec Turany je špecifická, čo sa
týka polohy a geológie. Nad obcou sa nachádza derivačný
kanál, ktorý má značné priesaky. Priesakové vody potom
pretekajú v priepustných spodných vrstvách smerom k rieke
Váh, takže množstvo podzemných vôd, ktoré sa nachádza po
celý rok v nivelete pôvodne navrhnutej kanalizácie je doslova
technicky nevyčerpateľné. Obyvatelia obce Turany určite
zbadali na jar tohto roku spomalenie prác, ktoré spôsobila
zmena projektového riešenia odkanalizovania obce.
Kanalizáciu vzhľadom na tieto skutočnosti nebolo možné v
takých hĺbkach v obci realizovať. Návrhy na riešenie boli tri.
Tlaková kanalizácia, podtlaková kanalizácia alebo doplnenie
čerpacích staníc a tým zvýšenie nivelety stôk v jednotlivých
uliciach. Starosta obce sa razantným spôsobom zasadil na
vedení konsorcia a celého projektu
pokračovaním a
dokončením odkanalizovania obce tretím spôsobom. Prax
potvrdila jeho stanovisko, v tomto čase sú všetky čerpacie
stanice vybudované a ostáva ich napojiť na elektrinu a vystrojiť
príslušnou technológiou. Tým, že sa kanalizácia nebuduje tak

hlboko, je rýchlosť budovania vyššia. Z pohľadu občana Turian
bude postup budovania kanalizácie asi vždy pomalý a s
množstvom výhrad. Vo väčšine prípadov je kritika oprávnená.
Kanalizácia sa však nedá vybudovať zo vzduchu. Do zeme, ako
inžinierska sieť mala ísť ako prvá a pravda je taká, že po
kábloch, vodovode, plyne ide ako posledná. Dôsledkom je
zdevastovanie mestských komunikácií a chodníkov, jamy,
prach, blato a všetko, čím je len možné znepríjemniť život v obci.
Starosti robíme Vám, starostovi a vedeniu obce, kam smerujú
Vaše sťažnosti a my, ktorí stavbu realizujeme a sme si toho
vedomí, sa tiež necítime niekedy najlepšie. Naviac je proti nám
ešte riešenie dopravnej situácie, ktorú nechcú rešpektovať
najmä vodiči veľkých dopravných kamionóv. Na druhej strane
stavba pokračuje ďalej, prípojky k jednotlivým domom sa budujú
a stále sa stretávame s pochopením a toleranciou väčšej časti
občanov. Snažíme sa čo najviac úsekov do príchodu zimy
zaasfaltovať, aby sme odstránili prašnosť a pripravili cesty na
zimnú údržbu. Po ukončení Sládkovičovej, Riečnej , Kolárovej
ulice a ulice Osloboditeľov, ostáva dokončiť a ponapájať hlavnú
časť ulice Komenského a sprevádzkovať celý systém.
Chcem všetkých obyvateľov obce Turany v tejto chvíli požiadať
o trpezlivosť a toleranciu takú, ako mali doteraz. Dokončenie
stavby vzhľadom na zmenu projektu plánujeme na jar budúceho
roku. Nikto z nás nevie, aká bude zima, ale zatiaľ počasie pre
tento druh stavebných prác je mimoriadne priaznivé.
Za dodávateľa stavebných prác:
Ing. Roman Milička
Vodohospodárske stavby-ekologický podnik Bratislava

Stavebný úrad informuje
Vážení občania, dovoľujeme si Vás informovať ako
postupovať a aké prílohy treba prikladať ku žiadostiam pri
jednotlivých stavebných konaniach v zmysle Stavebného
zákona č. 50/1976 Zb.(stavebný zákon).
Drobná stavba: je to jednoduchá stavba, ktorá je priradená
k existujúcej stavbe (napr. rod. dom) so zastavanou plochou
do 25 m2, ktorá môže byť aj pevne základom spojená so
zemou. Vykonáva sa ohlasovacia povinnosť stavebníka.
K ohláseniu drobnej stavby sa prikladá:
-

-

doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke právo,
alebo iné práva k pozemku - list vlastníctva, snímka
z mapy
jednoduchá projektová dokumentácia vo dvoch
vyhotoveniach, ktorá obsahuje vyznačenie
umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov
od hraníc so susednými pozemkami a od
susedných stavieb a stavebné riešenie stavbypohľady
jednoduchý technický opis stavby
stanoviská vlastníkov susedných pozemkov a ich
nehnuteľností k Vašej budúcej stavbe
odborné vedenie stavby - stavebný dozor alebo
firma, ktorá práce zrealizuje a má na to odbornú
spôsobilosť
rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy,
posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov
štátnej správy
vyňatie pôdy z pozemkového fondu za účelom
výstavby drobnej stavby - SPF

Dôležité upozornenie pre stavebníka
S výstavbou drobnej stavby je možné začať až po doručení
písomného oznámenia Obecného úradu - stavebného
úradu, že k uskutočneniu stavby nemá námietky, alebo s
určitými podmienkami, ako si to situácia vyžaduje.

-

-

-

požiarno-bezpečnostné riešenie
nároky na vodné hospodárstvo, energiu, dopravu
prístupovú cestu, vrátane parkovania, likvidácie
odpadov a riešenie napojenia stavby na existujúce
inžinierske siete a kanalizáciu
údaje
o existujúcich ochranných pásmach,
nadzemných a podzemných objektov, vrátane
inžinierskych sietí
pri stavbách s prevádzkovým, výrobným alebo
technickým zariadením aj údaje o technickom alebo
výrobnom zariadení, o koncepcii skladovania, o
riešení vnútornej dopravy a plôch pre obsluhu,
údržbu a opravy, prípadne nároky na uskutočnenie
skúšobnej prevádzky po ukončení stavby
usporiadanie staveniska a bezpečnostné
opatrenia, ak ide o uskutočnenie stavebných prác
za mimoriadnych podmienok
splnenie podmienok na ochranu zdravia a
životného prostredia

3) Celkovú situáciu stavby zastavovací plán s vyznačením
hraníc pozemku, existujúcich stavieb na nich podzemných
inžinierskych sietí a prípojok na verejné rozvodné siete.
4) Stavebné výkresy pozemných a inžinierskych objektov, z
ktorých je zrejmý existujúci a navrhovaný stav,
predovšetkým pôdorysy, rezy, pohľady, obsahujúce
jednotlivé druhy konštrukcií stavby a ich časti: nosné
konštrukcie, schodiská, komíny, strešné konštrukcie,
polohové a výškové usporiadanie stavieb, všetkých jej
priestorov, s presným vyznačením vnútorných rozvodov a
inštalácií (vodovody, zdravotechnika, elektroinštalácia,
plynoinštalácia) technické zariadenie kotolne.
5) Ak stavebník žiada o stavebné povolenie postupne na
jednotlivé stavby súboru, projektová dokumentácia prvej
stavby musí obsahovať celkovú situáciu (zastavací plán
celého súboru stavieb).

Jednoduchá stavba: je to stavba so zastavanou plochou
viac ako 25 m2, napr. ( rodinný dom, hospodárska budova,
prístavba k rodinnému domu)

6) Doklady o rokovaní s orgánmi štátnej správy a s
účastníkmi stavebného konania, pokiaľ boli predtým o
stavbe vykonané a stanoviská, súhlasy, prípadné
rozhodnutia dotknutých orgánov, štátnej správy, ak ich
predpisujú osobitné predpisy ( napr. o ochrane poľnohosp.
pôdneho fondu, o ochrane ovzdušia, o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie, o ochrane prírody a pod.).

Vykonáva sa stavebné povolenie stavebníka. K žiadosti pre
stavebné povolenie stavby sa pripojí:

7) Územné rozhodnutie, ak ho vydal iný orgán ako stavebný
úrad príslušný na stavebné konanie.

1) doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke alebo iné práva
k pozemkom a stavbám - list vlastníctva, snímka z mapy,
geometrický plán pozemku jeho hraníc, alebo už
rozostavanej stavby, ak sa mení vzhľad a zastavaná plocha.
Ak na stavbe žiada jej nájomca o povolenie nadstavby,
stavebnej úpravy alebo udržiavacie práce, pripojí nájomca
písomné dohody s vlastníkom stavby s tým, kto má
vlastnícke práva alebo iné práva k pozemku alebo stavbe.

8) Stanoviská vlastníkov susedných pozemkov a ich
nehnuteľností k vašej budúcej stavbe.

2) projektovú dokumentáciu stavby, v troch vyhotoveniach.
Projektová dokumentácia stavby (projekt), ktorú stavebník
predkladá na stavebné konanie musí obsahovať najmä:
a) sprievodnú správu so základnými údajmi o stavbe
b) súkromnú technickú správu, z ktorej musí byť
dostatočne zrejmé: - navrhované urbanistické,
architektonické a stavebno-technické riešenie
stavby, ich konštrukčné časti a použitie stavebných
materiálov

9) Vyhlásenie oprávnenej osoby, že bude zabezpečovať,
vykonávať odborné vedenie stavby - stavebný dozor, alebo
firma, ktorá práce zrealizuje a má na to odbornú spôsobilosť.
10) Vyňatie pôdy z pôdneho pozemkového fondu za účelom
výstavby-Slovenský pozemkový fond.
Dôležité upozornenie pre stavebníka
S výstavbou jednoduchej stavby napr. rodinného domu sa
môže začať po doručení stavebného povolenia a po
nadobudnutí právoplatnosti tj. po 15 dňoch odo dňa
doručenia. Začatie stavebných prác oznámi stavebnému
úradu písomne, ktorý stavebné povolenie vydal.
stavebný úrad
Ing.P. Šimún

odstraňovaní
Trpezlivosť v mene pokroku
Oznámenie odielov
parciel
Správa katastra Martin požiadala Obecný úrad v Turanoch o
súčinnosť pri odstraňovaní dielov parciel, ktoré sa vykonáva z
dôvodu zosúladenia evidovaného stavu v katastri nehnuteľností s
ustanoveniami v katastrálnom zákone ( ust. § 3 odst. 1, ods. 3, ust. §
19 písm. c/). Na oznamovacej tabuli na obecnom úrade je z tohto
dôvodu vyvesený zoznam listov vlastníctva, na ktorých sa vyskytujú
pozemky, ktoré obsahujú dielové parcely.
Pre vysvetlenie:
- pozemky sa označujú napr. ako parc. č. 12/1, 1224/1,
3586/2
- za pozemky dielové sa považujú pozemky označené ako
12/1/1, 1224/1/2, 3586/2/1
Podľa katastrálneho zákona už takéto označenie nie je v súlade so
zákonom. Každý takto evidovaný pozemok sa musí posudzovať
individuálne. Problémy by sa vyskytli vtedy, keď by vlastníci chceli
pozemok, ktorý je označený ako dielová parcela predať, darovať,
prípadne by sa takýto pozemok dedil. Upozorňujeme preto
občanov, vlastníkov pozemkov, aby vo vlastnom záujme
skontrolovali, či nie sú vlastníkmi takých pozemkov, ktoré sú
označené ako dielové parcely. Čísla parciel a listov vlastníctva sú
zverejnené na oznamovacej tabuli na obecnom úrade. Informáciu,
či ide o dielovú parcelu, dostanete v kancelárii č. 11 u p.
Štefánikovej. Ďalší postup Vám upresní Správa katastra Martin,
kde sa môžete dostaviť v úradných dňoch: pondelok, streda, piatok.
J.Š.

Súčasný stav miestnych komunikácií je silne poznačený
výstavbou obecnej kanalizácie, ktorá je realizovaná v
rámci veľkého projektu odkanalizovania Dolného Turca
financovaného v prevažnej miere z prostriedkov
Európskej únie. O potrebnosti tohoto diela snáď už dnes
pochybuje málokto, aj keď jeho sprievodné javy
strpčujú život nám všetkým… Nie každý však vie, že
tento problém, tak ako plynofikáciu, mohla mať naša
obec za sebou už pred desiatkami rokov. Vtedajšie
vedenie MNV argumentovalo v neprospech realizácie
stavby " zlými úložnými podmienkami obce". A tak sa
odkanalizovala len južná časť obce, kde veľká časť
r o z v o d o v p a m ä t á e š t e v o j n o v ú " Ve r e i n i g t e
Holzindustrie". Budovanie kanalizácie pomaly finišuje a
my svorne dúfame, že po kolaudácii stavby prídu na rad
aj cesty. Pre mladších spoluobčanov možno nezaškodí
pripomenúť, že cesty neboli vždy také, ako si ich
pamätáme pred začatím prác na plynofikácii a
kanalizácii. Svedčia o tom aj fotografie Hviezdoslavovej
ulice a ulice SNP.
ľl

VŠEOBECNO-ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE TURANY
O VOLEBNEJ KAMPANI K VOĽBÁM DO ORGÁNOV
SAMOSPRÁVY OBCÍ V ROKU 2006
V zmysle zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách orgánov
samosprávnych obcí v znení neskorších úprav zákonom 36/2002
Z.z., § 30, odst. 10 stanovuje obec toto VZN.
1. Na konanie predvolebných zhromaždení obec určuje v
čase volebnej kampane od 15. 11. 2006 do 29. 11. 2006
priestory vo vlastníctve obce nasledovne :
Priestory kina v južnej časti obce, Budovateľská ulica.
Poplatok za 1 podujatie do 3 hod. je 250,- Sk.
Termíny predpokladaných volebných zhromaždení nahlásia
splnomocnení zástupcovia politickej strany písomne opatrené
pečiatkou a podpisom splnomocnenca na sekretariát starostu
obce najmenej 5 dní pred konaním zhromaždenia s uvedením
spätnej adresy a telefonického kontaktu.
Podobne postupujú aj nezávislí kandidáti. Žiadosť osobne
podpíšu, uvedú spätnú adresu a doručia na miesto a v čase
ako je vyššie uvedené.
V prípade, že dôjde ku kumulácii požiadaviek, o poradí
rozhodne Miestna volebná komisia a oznámi žiadateľom
rozhodnutie do 3 dní.
2. Obecné zastupiteľstvo určuje plagátové plochy na
predvolebnú kampaň nasledovne :
V severnej časti obce
križovatka Ul. Komenského a Osloboditeľov
pred Domom služieb Ul. Kollárova
pri autobusovej zastávke Ul. Osloboditeľov Družstevná
pri železničnej stanici 2 x
3.

V južnej časti obce
Ul. ČA pri bytovke 891
Ul. gen. Fraňu, križovatka s Ul. Obchodná
Ul. Sadová, križovatka s Ul. Obchodná
Ul. SNP pri trafostanici
Umiestňovanie volebných plagátov a iných volebných
materiálov mimo vyhradených miest je prísne zakázané a
bude postihované podľa platných zákonných predpisov.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Miestny rozhlas možno použiť len na oznámenie
predvolebných zhromaždení s poplatkom 50,- Sk za jedno
vyhlásenie.
Činnosti spojené s volebnou kampaňou zabezpečuje
miestna volebná komisia a pracovníci obce poverení
starostom obce v rozsahu svojich kompetencií.
Sankcie pri porušení tohto nariadenia môže starosta
obce uložiť právnickej osobe pokutu až do výšky
100. 000,- Sk.
Fyzické osoby je možné postihnúť za priestupok podľa §
46 zákona SNR 372/1990 Zb. o priestupkoch.
V záujme korektne vedenej volebnej kampane sa
zakazuje prelepovanie volebných plagátov inými
kandidátmi.
Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v
Turanoch uznesením č. 6/B/3 zo dňa 20.10.2006 a
nadobúda účinnosť 10.11.2006.
Ing. Miroslav Blahušiak, starosta obce

H odnotenie

volebného obdobia obecného
zastupiteľstva

Vo volebnom období 2003-2006 sa uskutočnilo doposiaľ 30
zasadnutí obecného zastupiteľstva. Na prvom slávnostnom
zasadnutí 3.1.2003 zložili starosta Ing. Miroslav Blahušiak a
poslanci Branislav Barica, Mgr. Marta Hrivnáková, Ing. Ivan
Jesenský, Ján Kiša, Mgr. Jozef Liskaj, JUDr. Ľubomír Liskaj,
Peter Neupaver ml., Jaroslav Pavelica, Martin Pirháč,
Miroslav Sobek a Janka Ulická sľub.
OZ zriadilo obecnú radu a štyri komisie, zvolilo za zástupcu
starostu Mgr. J. Liskaja a do rady okrem neho Mgr. M.
Hrivnákovú a B. Baricu. Za predsedov komisií zvolilo OZ
Ing. I. Jesenský - pre ekonomiku a plán
Mgr. M. Hrivnáková - sociálno-zdravotná
B. Barica - pre verejný poriadok a životné prostredie
JUDr. Ľ. Liskaj - pre školstvo, kultúru, šport a informovanosť.
Účasť starostu a poslancov na zasadnutiach OZ :
Ing. Blahušiak, Mgr. Liskaj, Mgr. Hrivnáková po 30 x, Ing.
Jesenský, JUDr. Liskaj po 29 x, B. Barica, J. Kiša, J. Ulická
po 28 x, P. Neupaver 27 x, J. Pavelica a M. Pirháč po 26 x a
M. Sobek 19 x. Hlavný kontrolór L. Kapusta volený OZ na 6
rokov 29 x.
Ďalšie zasadnutia v r. 2003 schválili zriadenie spoločného
stavebného úradu pre obce Turany, Šútovo, Ratkovo a
Nolčovo, zriadenie obecnej školskej rady a neskôr aj jej
zrušenie, záverečné účty obce, prevádzkárne a účtu obce v
správe BYTUR za rok 2002 a rozpočty na rok 2003 - toto aj v
ďalších rokoch, inventarizáciu majetku obce v hodnote
takmer 143 mil. Sk, nový Štatút obce Turany a rokovací
poriadok OZ, plnenie a úpravu rozpočtov, audit obce,
nového veliteľa DHZ Romana Maťku, inventarizačné
komisie a VZN o miestnych poplatkoch a dani z
nehnuteľnosti - aj v ďalších rokoch.
V r. 2004 VZN o hospodárení s majetkom obce,
inventarizáciu peňažných prostriedkov a účtov, zastúpenie v
školských radách - SOUd, ZŠ a dvoch MŠ, VZN o
ustanovení školského obvodu ZŠ, úpravu VZN o miestnych
poplatkoch, zriaďovaciu listinu obecného hasičského zboru,
VZN Požiarny poriadok obce a Povodňový plán
záchranných prác, prideľovanie bytov, bezpečnostnú
situáciu a stav požiarnej ochrany v obci, plán preventívnych
kontrol PO na r. 2005 - 2014, úpravu zásad hospodárenia s
majetkom obce, prípravu výstavby 24 b.j. na Ul. ČA,
program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, správu
HK, informáciu o stave v turianskom futbale, odpredaj časti
STL plynovodu.
V r. 2005 schválilo OZ financovanie výstavby 24 b.j. v RN
35,26 mil. Sk, výber dodávateľa stavby LOST, s.r.o. Žilina,
inventarizáciu majetku obce v hodnote takmer 175 mil. Sk.,
prehodnotenie kultúrnej činnosti a školských zariadení,
prijatie investičného úveru z banky 6,94 mil. Sk na 20 %
nákladov na bytovku a ručenie majetkom obce, schválilo
úverové zmluvy so ŠFRB - 80 % úveru a banka Dexia - 20 %,
riešilo Švédsku ubytovňu po požiaroch - oprava strechy a
prevod na obec, projekt SOUd - Náučný chodník, doplnenie
územného plánu a jeho aktualizácia.
V r. 2006 schválilo Dohodu o odstúpení IV. futbalovej ligy od
TJ Družstevník Turč. Štiavnička, odkúpenie Švédskej
ubytovne a požiarnej zbrojnice v južnej časti obce, prípravu
aktualizácie územného plánu, rozdelenie Severoslovenskej
vodárenskej spoločnosti na 6 nástupníckych - obec ako
akcionár Vodárenskej spoločnosti Martin a.s., VZN o
poskytovaní sociálnych služieb, schválenie nájomnej
zmluvy obec - Bytur od 1. 7. 2006, bezpečnostnú a požiarnu
situáciu a schválilo znovu počet 11 poslancov pre nové
volebné obdobie 2007 - 2010.
Mgr. Jozef Liskaj, zástupca starostu

Čo hovorí matrika
Narodenie
Bibiana Cígerová
Rebeka Haľamová
Bianca Janotová
Patrik Čierny
Matúš Matejička
Adrian Ranto
Peter Protus
Liliana Sirmaiová
Adriana Pavelicová
Dominik Kurňava
Daniel Ivan Dudžík
Skarlet Motyková
Uzatvorenie manželstva
Peter Junas
Ivana Maťková
Branislav Déri
Mgr. Veronika Liskajová
Miroslav Mičkalík
Jana Rizmanová
Boris Klein
Ing. Janka Kučmová
Zdeno Spišiak
Miroslava Sokolová
Peter Karcol
Lucia Adamová
Ing. František Sališ
Ing. Miroslava Revallová
Úmrtie
Zděnek Lacko
Viera Matiašková
Albín Kuka
Marta Litvajová
Miloslav Ujček
Miloslav Kapusta
Oľga Blažeková
Ivan Blahušiak
Anna Prílepková
Elena Šoltísová
Martin Užík
Mária Pohánková
Anna Klimčáková
Darina Kubovičová
Ján Solár
Tomáš Holko
Milan Tkáč
Mária Turancová

30. 6.
13. 7.
14. 7.
23. 7.
27. 7.
16. 8.
22. 8.
7. 9.
14. 9.
15. 9.
19. 9.
28. 9.
12.10.
18.10.
20.10.
22.10.
22.10.
24.10.

52 r.
70 r.
66 r.
81 r.
80 r.
79 r.
72 r.
45 r.
53 r.
68 r.
78 r.
74 r.
90 r.
75 r.
55 r.
80 r.
47 r.
95 r.

Poďakovanie

Pravidelná činnosť MKS
Kurz angličtiny detí a dospelých, pokročilí a začiatočníci:
utorok 16,00 - 19,00 hod.
streda 15,00 - 18,00 hod
Hudobná škola pre deti - pondelok, utorok, štvrtok od 13,00 - 18,30
hod sa vyučuje hra na klavír, akordeón, gitaru, spev.
Cvičenie Jogy žien od 19.10.2006, každý štvrtok od 18,30 - 20,00
hod.
Poradenstvo Prvej stavebnej sporiteľne: štvrtok 15.- 17.hod.
Miestna ľudová knižnica je otvorená v Dome služieb 1. poschodie :
utorok, streda, štvrtok od 14. do 18. hod.
V priestoroch knižnice je pre verejnosť prístupný internet.

Vynovený Klub dôchodcov
V októbrových dňoch je potrebné myslieť na príchod zimy, dažďa,
nepohody. Členovia Klubu dôchodcov dostali v rámci obecného
rozpočtu prostriedky na renováciu strechy, ktorá dostala tiež novú
strešnú krytinu. Taktiež obecný rozpočet vykryl náklady spojené s
kúpou novej pece do budovy KD, ktorý naši dôchodcovia v
priebehu celého týždňa radi navštevujú. V teple a suchu sa budú
cítiť ešte príjemnejšie.

Miestne kultúrne stredisko v snahe oživiť folklórne tradície a
činnosť ĽH a folklórneho súboru a detskej speváckej skupiny
Púpavienka, hľadá talentované deti a mládež, ktorí radi
spievajú a tancujú. Zároveň hľadáme hudobníkov do ľudovej
hudby (husle, cimbal, basa). Informácie priamo v MKS:
4292648.

Projekt

ZELENÁ

úspešný

ŠKOLA

Po záslužnej celoročnej práci v oblasti environmentalistiky sa
koncom septembra študenti SOU drevárskeho Martin Vaňko a Juraj
Keliar s koordinátorkou environmentálnej výchovy zúčastnili
slávnostného preberania zástavy svetového hnutia EcoSchools a
certifikátu Zelená škola. Slovenský projekt Zelená škola je zapojený
do svetového hnutia - teda do siete Zelených škôl v
medzikontinentálnom meradle. Pre úspešne zúčastnené školy to
znamená okrem získania pocty vyvesiť zástavu aj možnosť zapojiť
sa s ďalšími školami v Európe aj mimo Európy do spoločných
projektov. Organizátorom hnutia EcoSchools je nadácia
Foundation for Environmental Education (FEE) s hlavnou úlohou
podporovať medzinárodnú environmentálnu výchovu a myšlienky
trvalo udržateľného rozvoja. Úspech našej školy teší o to viac, že v
1. ročníku projektu Zelená škola bolo certifikovaných na základe
splnených podmienok len 6 stredných škôl na Slovensku, z toho
naša škola ako jediná stredná škola v Turci. Slávnostné
vyhodnotenie 1. ročníka prebehlo v Spišskej Novej Vsi v koncertnej
sále Reduty, za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva SR
Bibiány Obrimčákovej, tajomníčky The Royal Netherlands
Embassy Sacha Rothenberger, viceprezidenta FEE Heiko Crosta a
iných významných hostí. Súčasťou podujatia bol bohatý a pestrý
program a zároveň otvorenie druhého ročníka projektu Zelená
škola, do ktorého sme sa takto, pozitívne motivovaní, už zapojili.
Odmenou pre 12 najaktívnejších žiakov našej školy v tejto oblasti
bol dvojdňový turisticko-poznávací výlet v dvoch národných
parkoch Slovenska: Slovenský raj a Vysoké Tatry. Finančné zdroje
na tento krásny výlet sme získali ako dar od „Centra pre filantropiu“
za 3. miesto v celoslovenskej súťaži o najlepšiu prezentáciu
projektu „Náučný chodník“. Ďakujeme všetkým, ktorí ho
navštevujú, chránia a udržujú.
Š.Š.

Starý mostík cez Studenec nahradil nový
Už v septembri bol daný do užívania verejnosti nový, drevený most,
ktorý sa začlenil do rekonštrukčnej štúdie stredu obce. Náklady
spojené s jeho výstavbou boli plánovanou časťou obecného
rozpočtu a predstavujú sumu 700 000,-Sk. Starý mostík bol
premiestnený na dolný koniec obce, keď nahradil pôvodný, už v
značne zlom stave.

Detské ihrisko alebo detský park?
V posledných septembrových dňoch nastala viditeľná zmena v
priestoroch bývalého detského parku v južnej časti obce. Už
toľkokrát na pranier dávaný objekt dostal novú tvár. Pribudli v ňom
detské preliezačky, domčeky, hojdačky. Deti zmenu okamžite
využili a spolu so svojimi
rodičmi tu nachádzajú miesto
pre detské radovánky v
posledných slnečných dňoch
tohtoročnej jesene. V
budúcom roku snáď pribudne
do tohto miesta na oddych a
zábavu trochu zelene, ktorá tu
chýba.

Návšteva v družobnej obci

Udelenie certifikátu Zelená škola a zástavy - Sp.n. Ves

V dňoch 23.-24. septembra 2006 na pozvanie samosprávy
družobnej maďarskej obce Vértésszólós navštívila ju v rámci ich
dožinkových slávností delegácia pracovníkov obecného úradu a
poslanca OZ. Dostalo sa im milého prijatia a príjemne stráveného
pobytu v obci, kde žijú Slováci, žiaci ZŠ sa učia slovenský jazyk a
zachovávajú tradície slovenskej kultúry.
I.J.

Úspešný Deň behu pre všetkých
V rámci Dní športu 2006 usporiadali obec Turany, Bežecký spolok
Tatran, SOU drevárske, Základná škola a obidve Materské školy v
utorok 10. októbra 2006 na atletickej dráhe ŠK Tatran Turany, Deň
behu pre všetkých. Dopoludnie patrilo žiakom a ich pedagógom.
Najprv krúžili na dráhe štadióna študenti SOU drevárskeho. 39
učňov zabehlo spolu 27 km. Po nich nastúpili deti z MŠ Krížna a MŠ
Obchodná. Tri učiteľky a 64 škôlkárov zabehlo spolu 34 km. Záver
dopoludnia patril žiakom ZŠ. 329 žiakov z 1.-9. ročníka zabehlo
spolu 653 km. Popoludnie využilo viac dospelých na upevnenie
svojho zdravia ako vlani či predvlani. 26 dospelých bežcov aj s
učiteľmi, zabehlo vyše 38 km, robili im spoločnosť žiaci zo ZŠ,
ktorým bolo dopoludnia behu málo. Chvályhodné je, že sa na
tréningu zapojili aj futbalisti A mužstva Turian či Štiavničky?!
Väčšina účastníkov zabehla viac ako jeden 400 m okruh a mnohí si
pridávali kolo za kolom. Keď ich nikto nenútil, že musia odbehnúť
toľko a toľko, mnohí skúšali koľko behať vydržia. A boli aj pekné
výkony, žiaci ZŠ - Eugen Majerík a Jozef Somsedík zabehli s
prestávkami a popoludním po 12 km, usilovná bola aj Patrícia
Tarnovská, ktorá zabehla vyše 11 km. Všetkých 458 účastníkov,
takmer rovnako ako vlani, zabehlo 748 km a 800 m, čo predstavuje
priemer na jedného takmer 1,635 km. Odmenou pre najmenších
boli sladkosti a samolepky, pre vytrvalejších diplomy za účasť a
teplý čaj, ale najmä dobrý pocit, že urobili niečo pre upevnenie
svojho zdravia. Veríme, že tento pokus dodá chuti ďalším k
pravidelnému pohybu a už účasť domácich bežcov, najmä tých
mladších, bude na aprílovom Behu oslobodenia Turian opäť
masovejšia ako po predošlé roky.
za organizátorov Mgr. J. Liskaj

ŽILINSKÁ KALOKAGATIA 2006
Vyhlasovateľ súťaže krajského kola stredných škôl
ŽILINSKÁ KALOKAGATIA 2006
Žilinský samosprávny kraj spolu s Nadáciou „Spoločne pre
región“ a Slovenskou sporiteľňou a.s. podporili skvostnú
myšlienku harmonizáciu ducha a tela na športovo branných
pretekoch pre stredoškolskú mládež dňa 13. októbra 2006 v
Turanoch. Osobne prišli preteky podporiť predseda ŽSK Ing.
Juraj Blanár, Ing. George Trabelssie Nadácia „Spoločne pre
región“ , Ing. Dana Weichselgärtner PhDr. vedúca odboru
školstva ŽSK, Mgr. Viera Bábelová pracovníčka OŠ ŽSK.
Organizáciu celého preteku vynikajúco zvládlo SOUdrevárske v Turanoch pod vedením riaditeľa preteku Mgr.
Miroslava Klučiarovského a zamestnancov školy. Na trase
„Náučného chodníka“ súťažilo 10 vybraných družstiev.
Bežalo sa krásnym lesným členitým terénom, čo dalo zabrať
najmä dievčatám z družstiev. Mlaď testovala svoju kondičku,
za poklusu zdolávala pripravené teoretické testy , praktické
úlohy na 5 stanovištiach: streľba zo vzduchovky, topografia,
zdravotníctvo, šport, hod granátom na cieľ. Promtne digitálne
spracované výsledky hlavného rozhodcu Mgr. Antona Garaja
priniesli výsledkovú listinu: 1. miesto Obchodná akadémia
Liptovský Mikuláš 28:14[min.sek], 2. miesto Gymnázium
Hlinská Žilina 29:45 [min.sek], 3. miesto Obchodná akadémia
Čadca 30:06 [min.sek]. Časy všetkých boli veľmi
vyrovnané,rozdiely veľmi minimálne, veď všetci účastníci o
dušu uháňali na trati. Bolo o čo súťažiť. Prvé tri družstvá
obdržali poháre, diplomy, medaily. Víťazná škola obdržala
finančnú čiastku 30 000 Sk a každý člen víťazného družstva
zájazd v hodnote 10 000 Sk. Táto kladná motivácia je jasnou
výzvou o poctivú prípravu na ďalšie ročníky.
Mgr.Jarmila Roháčeková

Zo života škôlkárov na ul. Krížna

Letné hry ZO SZZP 2006
Na základe rozhodnutia výročnej členskej schôdze ZO SZZP, výbor
zorganizoval pre svojich členov za spolupráce s obecným úradom
letné športové hry, ktoré sa konali dňa 1. júla 2006 v priestoroch MKS v
Turanoch. Športových súťaží sa z prítomných 60 členov aktívne
zúčastnilo asi 30 členov, ku ktorým sa nesúťažne pripojil aj zástupca
starostu obce Mgr. Jozef Liskaj. Súťažilo sa v disciplínach hod
oštepom, hod granátom do diaľky, hod granátom na cieľ. Pre veľké
potešenie mnohých prítomných sa súťažilo aj v disciplíne streľba na
terč, ktorú zabezpečil Pavel Pohánka. Po vyčerpávajúcich výkonoch
sa podávalo občerstvenie a guláš, ktorý vonku pripravili členky výboru
organizácie. Po vyhodnotení výsledkov najúspešnejších účastníkov v
jednotlivých disciplínach vymenoval a za organizáciu odmenil
vecnými cenami predseda organizácie Anton Škuta.
Trojboj ženy:

1. miesto Mária Tarčáková
2. miesto Eva Blažeková st.
3. miesto Mária Kapustová

Trojboj muži:

1. miesto Jozef Krška
2. miesto Ivan Barica
3. miesto Jozef Kňazúr

Streľba ženy a muži:

1. miesto Janka Škutová
2. miesto Marián Blaško
3. miesto Jozef Kňazúr

Výhercom srdečne blahoželáme!
Aj napriek neprajnému počasiu sa všetci účastníci príjemne bavili a
podali obdivuhodné výkony. Výbor organizácie dúfa, že tak ako tento
rok, tak aj po tie ďalšie sa bude tešiť hojnej a aktívnej účasti a dobrému
zdraviu svojich členov.
Janka Škutová, kronikárka organizácie

S príchodom nového školského roka sa zaplnili triedy v MŠ
na ulici Krížna, kde do dnešného dňa evidujeme 65 detí.
Cieľom celého kolektívu učiteliek je zabezpečiť pre deti
pestré a zaujímavé akcie, ktorých úlohou je efektívne
formovať a rozvíjať osobnosť dieťaťa. V mesiaci septembri
sme začali uskutočňovať niektoré z nich. Deti vystúpili s
programom na Dni obce, neskôr sa vybrali spoločne do
prírody, aby pozorovali faunu a flóru turianskeho chotára.
Zaujímavou pre deti bola ukážka protipožiarneho zásahu a
techniky, ktorú predviedli miestni hasiči. O tom, že deti radi
športujú, svedčí ich aktívna účasť na Dni behu pre všetkých,
ktorý sa konal 10.10.2006 na štadióne. Nezvyčajnou
športovou disciplínou bol hod petangovými guľami, kde
vybojovali 1. miesto. Príťažlivým podujatím bola ukážka
výcviku psov v kynologickom klube, no tiež návšteva
turianskeho múzea. V organizovaní podobných podujatí
budeme pokračovať v priebehu celého školského roka. J.H.

Vedeli ste, že ?
Za každú tonu nových výrobkov, ktoré si kúpime, je ukrytých 10 ton surovín a
nesmierne množstvo energie, ktoré boli použité pri ich výrobe.
Vyhadzovaním papiera do zmesového odpadu zničíme v SR ročne vyše
2 200 ha storočného lesa.
Rýchlo preč s odpadom ...
... odchodom "smetiarskeho" auta spred nášho domu začína druhé kolo
problémov.
Veci, ktoré sa nám zdajú nepotrebné, končia väčšinou na skládke alebo v
spaľovni. Tieto spôsoby "zneškodňovania" odpadu znečisťujú našu pôdu,
vodu, vzduch.
Skládky môžu zapríčiniť zdravotné problémy u miestneho obyvateľstva,
môžu znečistiť zdroje vody a uvoľňujú skleníkotvorné plyny.
Spaľovanie produkuje toxické látky a toxický popolček.
Zamyslime sa aj my, nad spaľovaním odpadu a hlavne v týchto jesenných
dňoch. Škodíme predovšetkým sami sebe a ničíme naše životné prostredie.
Súčasné nakladanie s odpadmi predstavuje problém pre životné prostredie
a pre budúcnosť.
Každý z nás môže pomôcť !
Stačí ak si osvojíme a v praxi začneme realizovať správne nakladanie s
odpadom:
1.
Minimalizujme vznik a škodlivosť odpadov
2.
Opätovne používajme veci použiteľné
3.
Separujme odpad pre recykláciu a kompostovanie

Hasiči

informujú

Dňa 13.7.2006 dostala Obec Turany do daru bezodplatným
prevodom od Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného
zboru v Žiline hasičský automobil CAS Karosa 25 Liaz 101. Ide o
cisternu na podvozku Liaz s kabínou pre kompletné hasičské
družstvo, 1+8 s nadstavbou pre uloženie kompletného hasičského
materiálu. Cisterna má vlastnú nádrž na vodu s obsahom 2 500
litrov a 2 nádrže na penidlo s celkovým obsahom 400 litrov. Vozidlo
má čerpadlo, ktoré môže dodávať vodu nízkotlakom do 1,6 MPa a
vysokotlakom do 3,0 MPa. Vozidlo má v zadnej časti nadstavby nad
čerpadlom zariadenie na rýchly zásah - vysokotlakovú hadicu dĺžky
60m s pištoľovou prúdnicou namotanú na navijáku. Týmto vozidlom
sa dá efektívnejšie zlikvidovať akýkoľvek požiar použitím
vysokotlaku. Toto vozidlo má svojim vysokým podvozkom dobrú
priechodnosť v teréne, podvozok má uzávierku zadnej nápravy,
predný náhon a uzávierku prednej nápravy. Po motorickej stránke je
toto vozidlo v dobrom technickom stave. Táto cisterna výrazne
napomôže a skvalitní zásahovú činnosť turianskym hasičom. Na
upresnenie uvediem, že hodnota darovaného vozidla je 670.000,Sk.
R. Maťko, veliteľ OHZ Turany

Odpady ... odpady ... odpady
V našej obci sme zatiaľ v roku 2006 vyseparovali zložky z komunálneho
odpadu a to:
- sklo
14,27 tony
- papier a lepenka
14,13 tony
- plasty
7,96 tony
Do konca roku plánujeme ešte zber elektroodpadu a opotrebovaných
pneumatík, skla. Termín zberu včas oznámime obecným rozhlasom. Naša
obec má vypracovaný projekt "Modernizácia a rozšírenie systému separácie
zberu odpadu a jeho zhodnocovanie v obci Turany". Ministerstvo životného
prostredia našu žiadosť schválilo a zaradilo ju do zásobníka projektov.
Hlavným cieľom projektu je skvalitnenie zavedeného programu odpadového
hospodárstva obce a jeho následné materialové a energetické
zhodnocovanie v prospech hospodárenia obce. Taktiež zlepšenie stavu
životného prostredia a zdravia obyvateľstva správnym nakladaním s
odpadmi, vytváraním podmienok pre zhodnocovanie v súčasnosti
nezhodnotiteľných odpadov v súlade so zákonom o odpadoch. Kedy sa
začne s realizáciou projektu budeme včas informovať.

Hasičská cisterna CAS K 25 2101 spolu s poľnou kuchyňou

Vedeli ste, že ?
Jednorázová plienka spotrebuje 3,5 krát viac energie, 8 krát viac
neobnoviteľných nespracovaných materiálov, 90 krát viac obnoviteľných
materiálov ako látková plienka. Na výrobu jednej plienky, ktorú po použití
vyhodíte, je potrebná rovnaká energia ako energia umožňujúca vyprať
TF
látkovú plienku 200 krát.

Najvýhodnejší stavebný úver
bez skúmania až do 1 000 000 Sk
Len v Prvej stavebnej sporiteľni, a.s., môžete teraz získať
stavebný úver s garantovanou ročnou úrokovou sadzbou iba
2,9% až do 1 000 000 Sk bez ručiteľa, či záložného objektu a
dokonca nemusíte ani preukázať výšku vášho príjmu. Vďaka
výhodným úverovým podmienkam môžete jednoducho
znásobiť vaše nasporené financie a ľahšie splniť vaše
predstavy o lepšom bývaní.

Hasiči v akcii pri okrskovom taktickom cvičení v obci Ratkovo

Výhody pre vás:
! stavebný úver s garantovanou ročnou úrokovou sadzbou
len 2,9% počas celej doby splácania
! garantované úroky k vašim vkladom aj k štátnej prémii vo
výške 2% ročne v závislosti od zvolenej tarify sporenia
! ročná štátna prémia vo výške 10% vašich vkladov,
maximálne 2 000 Sk pre každého člena rodiny
! voliteľný medziúver na rýchlejšie financovanie
! postupné financovanie výstavby vášho domu
! bezplatné energetické poradenstvo
Príďte sa čo najskôr poradiť do kancelárie obchodných
zástupcov PSS, a.s. Sme tu pre vás každý štvrtok od 15,00
do 17,00 hod. v priestoroch MKS Turany.

Väčšina turianskych hasičov: horný rad zľava: Vician Matej, Bobrovnický
Stanislav, Kišša Stanislav, Kapusta Peter, Švec Juraj Dolný rad zľava:
Haľama Róbert, Lacko Zdeno, Keselý Jozef
Na foto chýbajú : Maťko Roman, Murček Juraj, Lacka Michal

HASIČSKÉ OKIENKO
Vážení spoluobčania,
Pre nastávajúcu vykurovaciu sezónu Vám chcem pripomenúť aj narastajúci
počet požiarov spôsobených zlým stavom komínových telies, nesprávnou
inštaláciou a používaním palivových spotrebičov. O podmienkach a
technických požiadavkách protipožiarnej bezpečnosti pri inštalácii a
prevádzkovaní palivových, elektrotepelných spotrebičov, zariadení
ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov
pojednáva vyhláška MV SR č. 95/2004.
Do pozornosti Vám z citovanej vyhlášky vyberám:
- pred palivový spotrebič na tuhé palivá treba inštalovať nehorľavú ochrannú
podložku
- pri výstavbe kozubov, kachľových pecí, sporákov a murovaných pecí
možno do vzdialenosti 400 mm od vnútorných stien a dna spaľovacej
komory zabudovať iba nehorľavé materiály
- kanály na rozvod ohriateho vzduchu od kozubov, kachľových pecí,
sporákov a murovaných pecí sa musia vyhotoviť z nehorľavých materiálov
- stavebné riešenie objektu musí umožňovať bezpečný prístup ku komínom,
k dymovodom a k ich čistiacim miestam
- vzdialenosť telesa, komína od drevených stavebných konštrukcií musí byť
min. 50 mm, možno ju však zmenšiť na 10 mm, pričom tento priestor treba
vyplniť nehorľavým tepelnoizolačným materiálom
- kontrolné a čistiace otvory v komíne musia byť uzatvorené komínovými
dvierkami zo stavebných materiálov triedy reakcie na oheň A1 (nehorľavé)
- priestory, v ktorých sú umiestnené vyberacie a vymetacie otvory komínov,
na ktoré sú pripojené palivové spotrebiče na tuhé palivá nesmú sa používať
na skladovanie horľavých kvapalín a ľahkovznietlivých látok a manipuláciu s
nimi
- podlaha okolo vyberacích , vymetacích a čistiacich otvorov môže byť len z
nehorľavých materiálov alebo ju treba chrániť ochrannou podložkou do
vzdialenosti najmenej 600 mm od okrajov otvorov, to neplatí, ak je pripojený
ku komínu spotrebič na plynné palivo a ak teplota spalín v dymovom hrdle
spotrebiča neprekročí 600C°
- dymovody možno inštalovať len v bezpečnej vzdialenosti od okolitých
horľavých stavebných konštrukcií
- dymovod treba upevniť tak, aby sa náhodne a samovoľne neuvolnil. Rúry,
ktorých spoje nie sú zaistené, musia byť do seba zasunuté aspoň na 0,4
násobku priemeru rúry, min. však 80 mm
- ak dymovod prechádza stavebnou konštrukciou, ktorá obsahuje horľavé
materiály, alebo je na povrchu upravená horľavými materiálmi, treba prestup
vyhotoviť tak, aby teplota priľahlých horľavých materiálov neprekročila
850C°(použitím ochrannej rúry, nehorľavej tepelnoizolačnej výplne do
vzdialenosti 100 mm)
- Komín treba udržiavať v dobrom technickom stave a zabezpečovať jeho
pravidelnú kontrolu a čistenie osobou s odbornou spôsobilosťou
(kominárom)
- Komín treba počas prevádzky kontrolovať a čistiť najmenej v týchto
lehotách:
ak sú na komínové telesá pripojené palivové spotrebiče do 50 kW:
- raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené palivové spotrebiče na tuhé
palivá a kvapalné palivá
- raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené palivové spotrebiče na
plynné palivá a ak ide o komín bez vložky
- 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené palivové spotrebiče na plynné
palivá a ak ide o komín s vložkou
- Komín v občasne užívaných stavbách treba kontrolovať a čistiť najmenej
raz za 2 roky
- Vypaľovať komín sa môže len výnimočne, ak je odolný proti vyhoreniu
sadzí. Toto môže vykonávať len osoba s odbornou spôsobilosťou v
prítomnosti ďalšej osoby a po predošlom oznámení obci.

Obzretie sa za Dňom obce oslavou úrody, chovateľstva a remesiel
17. september 2006
Má taký kútik táto zem,
Kde som doma a patrím tam ja a on patrí mne a so mnou bdie.
Nosím ho v sebe, podľa mňa ho pozná svet.
Môj domov, ten jasný kút, kde sa vraciam
a odvšadiaľ k nemu cesty vedú, ako keď ruka siaha k chlebu,
každý deň rovnako je dobrý
a bez neho chudobný je svet.
Čosi mu chýba - ak ho niet.
Takého boli úvodné slová, ktoré otvorili popoludnie tretej septembrovej
nedele, pre našich spoluobčanov pripraveného Dňa obce, ktorý privítal
rodákov, obyvateľov, deti a mládež v príjemnej, slnkom zaliatej
nastupujúcej jeseni. Organizátorom podujatia, ktoré píše svoju tradíciu,
bol obecný úrad, v spolupráci so spoločenskými a záujmovými
združeniami, Základnou organizáciou chovateľov, obomi
záhradkárskymi osadami, Poľovníckym združením Kriváň, spoločnosťou
AFG dvor Turany. Skončil sa opäť jeden poľnohospodársky a
pestovateľský rok. Turiansky Deň obce znamenal tiež poďakovanie za
prácu a úrodu - bol to deň dožinkový. Už od rána mali organizátori plné
ruky práce a starosť, ako bude podujatie zabezpečené, keď v noci i ráno
výdatne pršalo. Keď však preblysli pomedzi mraky slnečné lúče, nálada
bola hneď lepšia. To už v priestoroch pri Studenci rozvoniaval guláš, ktorý
súťažne varilo 8 družstiev, chovatelia otvárali výstavu zvierat a vtáctva,
ponúkali baraní guláš. V priestoroch námestia a pred reštauráciou Kriváň
rozkladali svoje stánky s tovarom a občerstvením aj prihlásení
predajcovia. Pre deti boli pripravené kolotoče, nafukovací hrad,
nafukovacia šmýkačka, motorky a autíčka. Slávnostné otvorenie
dožinkovej nedele sprevádzal folklór, hra na fujary a píšťaly, spev a
plieskanie bičom. Príjemným zistením bolo, že námestie sa v priebehu
chvíle zaplnilo tak, ako v obci často nebýva. Všetkých vítala dychovka
obce so svojim programom. Predstavitelia obce a organizácií
spomenutých v úvode, páni M. Blahušiak starosta obce, F. Kočalka - AFG,
L. Kozák, R. Maťko - za záhradkárov a I. Kapusta za chovateľov
uskutočnili obrad odovzdávania symbolov dožiniek. K oblohe vyletela
holubica - symbol mieru, voľnosti a šťastia, starosta obce poďakoval
prítomným a zároveň všetkým tým, ktorí svoj chlieb prácou dorábajú, za
úsilie predchádzajúceho poľnohospodárskeho roka. Úvod programu
patril najmenším, deťom oboch MŠ, ktoré nešetrili piesňou a básničkami.
Žiaci ZŠ do programu prispeli úvodnou básňou, country tancami a
spevom populárnej piesne. Miestny ženský spevokol zaspieval piesne o
vlasti, ktoré rozplakali nejedno oko. Záver tohoto bloku patril FS
Tiešňavan a ĽH Drienča z neďalekých Krpelian. Ich rázovitý folklór
mladších i starších navodil dobrú náladu. Program pokračoval zábavným
programom s pesničkami "Zahoď starosti". Tento bol už v réžii hostí z
Martina. Ľudia si pri ňom nielen zaspievali a zatancovali, ale sa aj zabavili.
Súčasťou Dňa obce bola tiež strelecká súťaž Strieľa celá rodina, ktorá až
do večera prebiehala v priestoroch pri nákupnom stredisku. Obecný úrad
vyhodnotil a ocenil víťazov verejnej súťaže Môj dom - môj domov, moja
záhradka, vyhodnotená bola tiež súťaž vo varení gulášu.
Keď zrelé plody viniča bublajú, aby sa premenili na lahodné víno, keď vo
vánku cítiť vôňu zrelých jabĺk, ktoré odpočívajú v prútenom košíku, keď
zem vydala svoje plody a chystá sa na odpočinok, vieme, že je tu jeseň.
Tá tohtoročná už tiež sfarbila lístie a zanecháva v nás spomienky. Aj na
I.J.
septembrový Deň obce.

Do pozornosti:
Telefónne číslo Hasičského
zboru Turany je: 0905 250 150
Oznamujem podnikajúcim fyzickým a právnickým
osobám v obci Turany, u ktorých nevykonáva štátny
požiarny dozor Okresné riaditeľstvo HaZZ v Martine, že v
mesiaci november 2006 u nich vykonám protipožiarnu
preventívnu prehliadku podľa § 24 zákona NR SR č.
314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov.
R. Maťko, preventivár PO obce
Adresa redakcie: MKS-Krížna, 038 53 Turany, www.obecturany.sk
Zodpovedná redaktorka: Iveta Jesenská, tel.: 043/4292 648
Grafická úprava a tlač: P+M Turany, www.p-mtlac.sk
1500 výtlačkov. Povolené OÚ Martin, evid.č. 1/95

Príspevky sú
v pôvodnej podobe,
bez úprav.

Komunálne voľby 2. december 2006
Na základe rozhodnutia predsedu NR SR zo dňa 7. februára 2005 bol
vyhlásený termín konania komunálnych volieb na 2. december 2006.
Obecné zastupiteľstvo v súlade so zákonom č. 346/1990 zb. o voľbách
do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov schválilo
1 volebný obvod, v ktorom budú voliči voliť 11 poslancov OZ
zo všetkých kandidátov, ktorých zaregistrovala miestna volebná
komisia. V obci sa budú nachádzať 4 volebné miestnosti, 4 volebné
okrsky, 1. a 2. v priestoroch obecného úradu
a 3. a 4. v priestoroch MŠ Ulica Obchodná.

Miestna volebná komisia
pre voľby starostu a poslancov OZ v Turanoch
2. decembra 2006
Ivan Burica, gen. Fraňu 1124/10, Turany SMER
Eugen Machajda, Červenej armády 1152/35, Turany, KDH
Rudolf Cecko, Červenej armády 1060/13, Turany, SNS, ĽS-HZDS
Janka Otrubová, Mgr., Červenej armády 1061/23, Turany
Jozef Liskaj, Mgr., Červenej armády 1061/25, Turany
Tatiana Feriančeková, Hviezdoslavova 809/14, Turany

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce Turany 2. decembra 2006
Miestna volebná komisia v Turanoch podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o
voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje,
že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Miroslav Blahušiak, Ing.,

47 r., technik, Turany, Černík 1185/41, SMER

2. Miroslav Brxa,

58 r., robotník, Turany, Družstevná 1062, KSS

3. Ivan Jesenský, Ing.,

48 r., technik, Turany, ČA 1031/20, nezávislý kandidát

4. Viktor Koleň,

56 r., konateľ spol.,Turany, Mierová 29, nezávislý kandidát

5. Dušan Novysedlák, Ing.,

43 r., štátny zamest.,Turany,Rybárska 20,nezávislý kandidát

6. Dušan Štetka,

26 r., živnostník, Turany, Riečna 342, nezávislý kandidát

Zoznam kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva
Volebný obvod číslo 1
Vo volebnom obvode sa volí 11 poslancov.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Martin Adamov, Mgr., 31 r., učiteľ, Turany, ČA 1028/11, nezávislý kandidát
Miroslav Blahušiak, Ing., 47 r., technik, Turany, Černík 1185/41, SMER
Ľubomír Bochnička, 35 r., súkr.podnikateľ,Turany, Mládeže 596/4, nezávislý kandidát
Miroslav Brxa, 58 r., robotník, Turany, Družstevná 1062, KSS
Vladimír Burica, 33 r., podnikateľ, Turany, ČA 1033/16, SNS, ĽS-HZDS
Janka Cecková, 49 r., predavačka, Turany, ČA 1060/13, SNS, ĽS-HZDS
Alena Cígerová, 53 r., podnikateľka, Turany, ČA 1028/11, SNS, ĽS-HZDS
Jarmila Cvengrošová, 41 r., odborná referentka, Turany, ČA 891/27, SNS, ĽS-HZDS
Jaroslav Čanády, 56 r., robotník, Turany, Rybárska 21, KSS
Martin Čanády, Bc., 28 r., podnikateľ, Turany, Černík 1184/40, SNS, ĽS-HZDS
Ľubomír Frkáň, 39 r., energetik, Turany, Obchodná 641/22, SNS, ĽS-HZDS
František Grochál, MUDr., 61 r., lekár, Turany,Sládkovičova 960/23, SNS, ĽS-HZDS
Dušan Híčik, JUDr., 70 r., právnik, Turany, Hviezdoslavova 811/8,nezávislý kandidát
Jaroslav Hlavatý, Ing., 44 r., technik, Turany, gen. Fraňu 1124/10, SMER
Viliam Holec, Ing., 60 r., dôchodca, Turany, Jesenského 14, SMER
Marta Hrivnáková, Mgr., 63 r., učiteľka, Turany, Školská 13, SMER
Ivan Jesenský, Ing., 48 r., technik, Turany, ČA 1031/20, nezávislý kandidát
Soňa Jurčíková, Mgr., 29 r., pedagóg, Turany, ČA 23, KDH
Viliam Kapusta, 62 r., maliar, Turany, Vaňovská 18, SMER
Jaroslava Kapustová, 33 r., hlavná pokladníčka, Turany, Mierová 35, KDH
Ján Kiša, 56 r., majster odb. výcviku, Turany, ČA 1060/13, nezávislý kandidát
Viktor Koleň, 56 r., konateľ spol.,Turany, Mierová 647/29, nezávislý kandidát
Alena Kračmerová, 44 r., živnostníčka, Turany, Rybárska 21, nezávislá kandidátka
Ladislav Kubičár, 52 r., robotník, Turany, ČA 1060/13, SNS, ĽS-HZDS
Marta Kubisová, 53 r., podnikateľka, Turany, Polík 10, SNS, ĽS-HZDS
Peter Kurhajec, 55 r., živnostník, Turany, ČA 16, KDH
Ľubomír Liskaj, JUDr., 54 r., právnik, Turany, Rybárska 517/20, nezávislý kandidát
Roman Maťko, 31 r., živnostník, Turany, Obchodná 804/32, nezávislý kandidát
Peter Moric, 54 r., robotník, Turany, ČA 1061/23, nezávislý kandidát
Vladimír Murček, 66 r., dôchodca, Turany, ČA 22, KSS
Dušan Novysedlák, Ing., 43 r., štátny zamest.,Turany, Rybárska 20, nezávislý kandidát
Jaroslav Pavelica, 51 r., stavebný technik, Turany, Polík 549/4, nezávislý kandidát
Ľubomír Pavelica, 54 r., elektromechanik, Turany, Osloboditeľov 66, SMER
Ivan Pavelka, 40 r., živnostník, Turany, ČA 1061, SF
Martin Pirháč, 50 r., zootechnik, Turany, Jánošíkova 629/4,SNS, ĽS-HZDS
Emil Pohánka, 57., podnikateľ, Turany, Osloboditeľov 200, KSS
Bohuslav Ranto, Ing., 56 r., technik, Turany, Jánošíkova 14, SMER
Eva Rišániová, 49 r., ekonómka, Turany, J. Kráľa 1151/1, SNS, ĽS-HZDS
Ľubica Rišániová, Ing., 48 r., podnikateľka, Turany, Moyzesova 12, SMER
Silvia Rumišová, 30 r., živnostníčka, Turany, ČA 1061/17, nezávislá kandidátka
Anna Stančíková, 50 r., ved. škol. jedálne, Turany, gen. Fraňu 8, nezávislá kandidátka
Stanislav Šlichtík, 52 r., konateľ, Turany gen. Fraňu 1122/7, SMER
Dušan Štetka, 26 r., živnostník, Turany, Riečna 342, nezávislý kandidát
Ivan Štetka, 54 r., technik, Turany, ČA 13, KDH
Miroslav Ujček, 52 r., technik, Turany, Jesenského 9, SMER
Janka Ulická, 47 r., podnikateľka, Turany, Bazovského 28, SMER
Ján Vajda, 41 r., robotník, Turany, Sládkovičova 37, KSS

