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Padlým hrdinom
Vám, drahí, čo mená v pomníku máte vryté,
dávam dnes vďaku i spomienky na vás skryté
pre ráno šťastné, vami nedožité…
Oči nám blúdia po sivých kameňoch
a objímajú známe mená.
A tu sú s vami všetcideti, matky, otcovia, priatelia
a niektorým i žena,
ich náruč je navždy riave žitia
otvorená
pre česť a slávu našej vlasti,
za ktorú vy, či v priekopách a či v chrastí,
hrdinsky ste umierali….

XXVI. ROČNÍK

Prišla šesťdesiata slobodná jar. Naše deti o
hrôzach vojny počúvajú čoraz menej. Medzi
nami stále sú žijúci pamätníci, ktorí vojnu
zažili, priamo zasiahla do ich života, veľa im zo
života vzala. V mnohých prípadoch navždy.
Každoročne spomíname, pripomíname si tú
tragédiu ľudstva, akou vojna bezpochyby je.
Buďme šťastní, že už 60 rokov žijeme len v
spomienkach. Oslobodenie našej obce, ktoré
si každoročne 9. apríla pripomíname, je
spojené s vyjadrením úcty a vďaky všetkým
hrdinom, našim spoluobčanom, ktorí položili
svoje životy za naše oslobodenie. Nech
pamätníkom našej vďaky zostáva pomník
padlým na námestí obce a to nielen v apríli.

BEH OSLOBODENIA TURIAN Keď k nám jar zavíta
V sobotu 3. apríla sa uskutočnil XXXIII. ročník Behu
oslobodenia Turian. Nakoľko sa tohto roku neuskutoční
Turiansky polmaratón bol zároveň VIII. ročníkom memoriálu
Eda Vojta.
Podujatie bolo tiež otváracím kolom Turčianskej bežeckej
ligy.
Príjemné jarné slniečko privítalo na štarte dopoludnia na
dráhe štadióna ŠK Tatran 56 detí od predškolského veku na
100 m po starších žiakov na 1000 m.
V popoludňajšom programe vyštartovalo na hlavnú trať
10 km 48 mužov, žien a veteránov v ôsmych vekových
kategóriách.
Aj keď sme zaznamenali v Turanoch už aj oveľa vyššiu
účasť, konkurencia bola silná a na stupeň víťazov dosiahli z
Turčanov len muži do 60 rokov 2. Ján Jesenský BS Tatran
Turany, 3. Ján Vladár KBL Turč. Teplice a zo žien do 35 rokov
1. Jana Vladárová KB BS Turč. Teplice, 3. Alena Vajdová BS
Tatran Turany, nad 35 rokov 1. Jana Podhradská Ďanová a
3. Anna Cígrová BS Tatran Turany.
Najstaršou ženou bola tradične M. Holigová z Vrútok a
najstarším mužom 70-ročný Daniel Paško z Važca.
Podujatie k 60. výročiu oslobodenia obce organizoval
Bežecký spolok Tatran Turany s výraznou pomocou
obecného úradu a sponzorov.
Mgr. Jozef Liskaj - tajomník BST

Pripravované podujatia v obci
2. 4. 2005 33. ročník Behu oslobodenia
Turian
8. 4. 2005 60. výročie osláv oslobodenia obce
27. 4. 2005 Divadelné predstavenie pre žiakov
ZŠ Don Quijote
29. 4. 2005 Stavanie mája na námestí obce
6. 5. 2005 Slávnostná akadémia
k 45. výročiu ZŠ
8. 5. 2005 Oslava Dňa matiek
5. 6. 2005 Juniáles k MDD
25. 6. 2005 33. ročník Výstupu na V.F. Kriváň

Vtedy nás príjemne zašteklí v nose iný, voňavý, jarný
vzduch. Zbadáme to na bystrej riave nášho potoka, na
ožívajúcich záhonoch, kde vystrkujú svoje hlávky snežienky.
Aj tráva chce rýchlo vidieť slnko. Tá tohtoročná jar bola dlho
očakávaná. Snehu sme mali všetci akosi dosť, netrpezlivo
sme očakávali predpovede počasia o otepľovaní, o
prichádzajúcej jari. Jar lieči. Zaženie smútok, rozžiari tvár,
napomáha chorým. Tie najkrajšie zvuky v prírode počujeme
teraz. Ráno nás zobúdza drozd, v povetrí trilkujú škovránky.
Všetci sme akýsi živší, zdravší, veselší. Pohľad na komín,
kde sa vracajú bociany je skúmavý. Priletia? Jar je teda opäť
tu. Tešme sa spoločne z jej kúzla. Je dobrou čarodejnicou. Z
mála urobí mnoho, dokáže to šibnutím čarovného jarného
prútika.

II. ročník súťaže
Môj dom, môj domov - moja záhradka
S prichádzajúcimi jarnými a slnečnými dňami
sa snažia obyvatelia domov a bytoviek o
úpravu svojho okolia, chcú odstrániť
pozostatky neskorej jesene a zimy. Tá
tohtoročná zima bola až neobyčajne dlhá a tak
veru pri prvých zábleskoch slnka si všetci
dobrí záhradkári, idú obzrieť svoju radosť a
potešenie - kúsok zelene, záhradku, či väčšiu
záhradu. K úprave okolia domov a
predzáhradiek boli vyzvaní občania našej obce
aj v minulom roku, keď bola vyhlásená súťaž o
najkrajší priestor domu a bytovky. 1. ročník
súťaže Môj dom, môj domov, - moja záhradka
máme úspešne za sebou. Vyzývame týmto k
vyššej aktivite obyvateľov obce pred
vyhodnotením jej II. ročníka, ktorý Obec
Turany v spolupráci so ZO ÚŽS vyhlásila.
Súťaž bude hodnotená v priebehu mesiacov
jún a august, zapojiť sa môžu do nej všetci
obyvatelia domov a bytoviek v obci.
Prihlasovať sa nie je potrebné, hodnotiaca
komisia rada vaše pekne upravené záhradky a
predzáhradky zhodnotí a výsledok bude
všetkým známy na Dni obce - oslavách úrody,
chovateľstva a remesiel v septembri tohoto
roku. Motivácia k zvýšenej aktivite prichádza
včas.
IJ

Na pomoc Tatrám
Základná organizácia KSS v Turanoch týmto
vyslovuje poďakovanie občanom Turian, ktorí
finančne prispeli na likvidáciu dôsledkov živelnej
pohromy vo Vysokých Tatrách. Zbierku na pomoc
Tatrám organizovala Komunistická strana
Slovenska a vyzbierané prostriedky uložené na
osobnom účte VÚB budú použité na zalesňovacie
práce vo Vysokých Tatrách.
ZO KSS Turany

Z OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
7. mimoriadne zasadnutie 2. 12. 2004
Schválilo odpredaj STL plynovodu v južnej časti
obce pre Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Bratislava za 1,84 mil. Sk, prípravu realizácie a
výstavbu 24 bytov na ul. ČA
8. zasadnutie 13. 12. 2004
Schválilo Všeobecné záväzné nariadenie obce o
miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.
polrok 2005, úpravu poplatkov za stravu v MŠ a
zvýšenie prevádzkového poplatku v MŠ Krížna a
Obchodná na 300,-Sk od 1.1.2005.
1.mimoriadne zasadnutie 4. 2. 2005
Schválilo výstavbu 24 b.j., výber dodávateľa,
ručenie úveru ŠFRB majetkom obce, záverečný
účet obce za rok 2004 - príjmy 36,6 mil. Sk, výdaje
33,9 mil. Sk, plán práce OZ na I. polrok 2005
2. zasadnutie 28. 2. 2005
Zobralo na vedomie správy hlavného kontrolóra o
činnosti za rok 2004, o vykonanej kontrole
vymáhania pohľadávok obce v zastúpení Bytur,
s.r.o.
Schválilo rozpočty obce, prevádzkarne a účtu
obce v správe Bytur-u na rok 2005 a odpredaj
20%-ného podielu obce v spoločnosti Bytur, s.r.o.
Mgr. Jozef Liskaj zástupca starostu

Zo života KD

…. v tom
striebornom roku

Najaktuálnejšou povinnosťou radového občana v uplynulých
dňoch bolo podanie daňového priznania z vlastnenia
nehnuteľnosti. Došlo k tomu na základe nového spôsobu
správy daní, ktorému sa každá samospráva musela
prispôsobiť. Preto musel každý daňovník navštíviť obecný
úrad. Dôvodom priznania dane z nehnuteľnosti bolo, že od
1.1.2005 je v platnosti zákon 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady. Týmto prijatím bol zrušený zákon
317/1992 Zb. o dani. Aj samospráva našej obce každoročne
schvaľovala a dávala do užívania VZN k dani o nehnuteľnosti
pred prvým januárom zdaňovacieho obdobia.

Ako s daňami
po novom
Najnovšie VZN zastupiteľstvo schválilo už podľa nového
zákona, zákon č. 582/2004 už pojednáva nielen o dani z
nehnuteľnosti, ale aj o ostatných miestnych daniach a
poplatku za odpad. Zákon určil, že priznania k dani z
pozemkov, dani zo stavieb a dani z bytov sú všetci povinní v
roku 2005 nanovo podať, bez rozdielu a ohľadu na to, že už
tak v uplynulom zdaňovacom období urobili. Úľava bola
poskytnutá držiteľom preukazu ZŤP a ZŤP/s. Ak nenastane
zo strany daňovníka žiadna zmena, daňové priznanie si v
budúcom roku 2006 nebude musieť podávať. V najbližšom
období bude každému daňovníkovi, ktorý si podal daňové
priznanie, doručená zloženka o určení výšky dane spolu s
platobným výmerom, ktorú bude potrebné zaplatiť na OcÚ
alebo na pošte v termíne určenom na platobnom výmere.
M. G.

Upozornenie pre majiteľov psov!
Upozorňujeme všetkých majiteľov psov, že v mesiaci
máj 2005 sú povinní prísť na OcÚ Turany, kde obdržia
tlačivo- priznanie k dani za psa na rok 2005. Zároveň po
vyplnení tlačiva zaplatia daň za psa na rok 2005 v
nasledovných sadzbách:
Pes chovaný v rodinnom dome 120,-Sk/rok
Pes chovaný u osamelo bývajúcich dôchodcov,
občanov bývajúcich na okraji obce - 80,-Sk/rok
Pes chovaný v byte bytovke - 500,-Sk/rok
Držitelia preukazu ZŤP a ZŤP/s sú od tejto dane
oslobodení.

Do ďalšieho kroku vykročili členovia Klubu dôchodcov. Spomienková
oslava z príležitosti 25. výročia založenia Klubu dôchodcov v našej
obci ( verejnosť bola informovaná cez Hlas Turian v minulom roku)
nadchla členov klubu pre ďalšie aktivity. 60. výročie SNP sme sa
rozhodli osláviť na Trusalovej. Prezrieť si vystavené exponáty v
Partizánskej kolibe, odovzdať členské preukazy novoprijatým členom
a zapáliť vatru na táborisku za Mariasom. Bohužiaľ, počasie nám
neprialo. Terasa na rekreačnom zariadení Marias nám výborne
poslúžila pre toto spoločenské vyžitie. Pochutili sme si na výbornom
guláši a zamaškrtili si na čerstvo upečených koláčoch, ktoré v teň deň
piekli v klube členky. Každý účastník si pred odchodom vyzdvihol
výslužku. Po 13,00 hod. odišiel autobus so 48 dôchodcami.
Nechýbala harmonika a jej partner ozembuch. Nálada bola
vynikajúca a ani nevieme ako ten čas ubehol, len tma nás donútila k
odchodu. V októbri Mesiaci úcty k starším, pozvali sme Vás, milí naši
spoluobčania dôchodcovia, na priateľské stretnutie s členmi klubu.
Po tri nedele sme Vás očakávali. Patrí sa uctiť si návštevu, pohostiť ju.
O prijemné spetrenie sa postarali deti z MŠ - Krížna
Tak sme nezaháľali. Na každú nedeľu sme napiekli iné koláče,
priestory klubu rozvoniavali. Pre tých, čo naše pozvanie prijali, sme ich predložili ešte teplé a aj keď boli nasýtení nemohli odolať. Chcem
dodať, že sme boli sklamaní z vášho nezáujmu o toto stretnutie. Touto cestou chcem poďakovať ZO ÚŽS, ktorá zorganizovala stretnutie v
poslednú októbrovú nedeľu v MKS pre seniorov našej obce. Bolo to vydarené popoludnie s občerstvením a kultúrnym programom. Aj na túto
spoločenskú udalosť neprišli členovia klubu s prázdnymi rukami. Na pohostenie dobre padli i čerstvo napražené šišky s černicovou penou.
Občiansky rok sme ukončili spoločnou večerou v klube, pri vianočnom stromčeku. V ten náš jubilujúci rok všetci 14-ti jubilanti obdržali
minidarček. Rozišli sme sa s prianím, aby zažaté svetlo vianočné zostalo v našich srdciach i po všedné dni. Aby ono naplnilo nás tak
Za ved. K.D. M. Č.
prepotrebnou láskou, porozumením a toleranciou k svojmu blížnemu.

Mládež

voľakedy, a čo dnes?
Na začiatku 20. storočia zohrávala turianska mládež v
živote obce významnú úlohu. Podľa údajov čerpaných
zo "Sedemstoročnice" a obecnej kroniky organizovala
pod patronátom školského a cirkevného kurátora
školské majálesy, ktorých sa údajne zúčastňovali aj
poprední národní dejatelia z Turčianskeho Svätého
Martina. Majáles sa cez deň konal v neďalekom
Kánove a večer pokračoval na školskom dvore.
Prostriedky na zabezpečenie majálesu si školská
mládež zabezpečovala posledný týždeň pred jeho
konaním, keď každý deň po vyučovaní pochodovala
ulicami obce pod obecnou zástavou a s obecným
bubnom. V deň majálesu patril bubon mládeži po celý
deň. Zaujímavý zvyk sa udržiaval až do vypuknutia 1.
svetovej vojny. Škoda len, že po bubne i pôvodnej
obecnej zástave niet dnes už ani stopy. Aj keď prvá
zmienka o turianskych ochotníkoch siaha až do roku
1862?, pravidelnejšia činnosť v oblasti divadla a
ďalších kultúrnych aktivít sa začína rozbiehať až v roku
1910. Na jeseň v tomto roku zakladá evanjelický kantor
a učiteľ Peter Vencel spolu s evanjelickým kňazom
Jánom Štetkom Spolok mládeže. Ten sa okrem divadla
venoval aj organizovaniu prednášok a nácviku
zborového spevu. Úspešný rozmach kultúrneho života
načas pribrzdila vojna. Po jej ukončení však
mládežnícka činnosť opäť ožíva. V roku 1923 vzniká
Združenie evanjelickej mládeže, ktoré po roku
premenúvajú na Jednotu Jána Kalinčiaka. Za jeho
založením opäť stojí Peter Vencel, tentoraz s farárom
Ivanom Kolesárom. Po Kolesárovom odchode z Turian
jeho miesto zaujíma nový kňaz Juraj Raab. Pod jeho
vedením sa činnosť združenia rozširuje o
organizovanie rôznych príležitostných večierkov,
návštevy kultúrnych pamiatok i výlety do hôr. Okrem
Združenia evanjelickej mládeže vznikol v obci v roku
1935 Krúžok Pavla Országha-Hviezdoslava. Jeho
členmi boli najmä študenti martinského gymnázia a
meštianskej školy v Sučanoch, no pod vedením svojho
vedúceho Petra Mendela združoval aj ostatnú mládež
bez rozdielu náboženstva, či povolania. Okrem týchto
spolkov sa v ochotníckom divadle angažovali aj hasiči a
živnostníci. Počas vojnového obdobia sa mládež
organizovala vo viacerých vzdelávacích spolkoch.
Najmladšia navštevovala Nedeľnú školu vedenú
Irenou Kemkovou rod. Kaprálikovou. Starší sa
stretávali v Doraste evanjelickej mládeže, Zväze
evanjelickej mládeže a v Evanjelickej jednote. Aj keď sa
jednalo o organizácie založené na konfesijnom
základe, popri náboženskej činnosti sa zameriavali aj
na kultúru, či šport. Organizovali literárne súťaže,
recitačné preteky, šachové turnaje. Nezabúdali pritom
ani na spoločenské hry. Starší z nich sa aktívne spájali
do rôznych protiľudáckych akcií, čo sa okrem
zabezpečovania chodu miestnej ilegálnej tlačiarne a
distribúcie jej produktov, prejavilo aj v početnej účasti
turianskej mládeže v Slovenskom národnom povstaní.
Ale to je už téma, ktorú podrobnejšie mapuje výstava
inštalovaná v Miestnom múzeu.
Ľ. Liskaj

Združenie evanjelickej mládeže v Turanoch 4. júna 1928

Účastníci tanečného kurzu v roku 1934

Zrnká múdrosti veselo i vážne
Kto prenasleduje dvoch zajacov nechytí ani
jedného.
Dobrý pastier má ovce strihať a nie z nich kožu drať.
Len dovtedy je človek bez starostí, kým sa nenaučí
zapnúť gombík na košeli.
Nebýva vždy májový večer.
Dĺžku života treba merať nie krokmi, ale skutkami.

Pozvánka
OO SRZ v Turanoch vás pozýva na rybárske
preteky, ktoré sa uskutočnia v nedeľu dňa
14.5.2005 na Bôre, zraz a losovanie bude o 7,00
hod. štartovné je 50,-Sk
Podmienka účasti: zaplatenie 50,-Sk štartovné + platné
povolenie na rok 2005
Spôsob lovu: 1 prút ( max. 2 náväzce), na ťažko alebo na
plávanú
Doba lovu: 3 hodiny, 180 minút ( začiatok preteku je o
8,00 hod.)
Lovia sa len kapre. Pretekár po ulovení 2 ks kaprov končí
pretek.

Úspešný
rok 2004
Kynologický klub oslávil 25
rokov svojej činnosti v obci.
Klub sa venuje športovej
kynológii a organizovaniu
športových a chovateľských akcií. Klub patrí
už dlhé roky medzi najlepšie v oblasti
národného skúšobného poriadku a
poriadania chovateľských akcií. Za všetky
len niekoľko hodnotení. Dňa 27.3.2004 sa J.
Gajdošech a P. Kolok zúčastnili na oblastnej výstave nemeckého ovčiaka v Lučenci. J. Gajdošech so sučkou Anonda Veľký
kaňon hodnotený ako veľmi dobrá, P. Kolok so sučkou Dona Ľachmanda hodnotenie dobrá. 18.4.2004 J. Holko so sučkou
nemeckého ovčiaka menom Esmy Vilipo obsadil druhé miesto na kynologickom preteku v Šalkovej, kde zároveň získal
skúšku SVV-1. Na zaradenie nemeckého ovčiaka do chovu je potrebné absolvovať bonitáciu. Z rozhodnutia SÚCHNA
(Slovenskej únie chovateľov nemeckého ovčiaka) bola táto bonitácia pridelená kynologickému klubu Turany. Túto úlohu sme
zvládli na výbornú. Na spomínanej akcii sme do chovu zaradili nasledovné nemecké ovčiaky aj my. J. Gajdošech sučku
Anonda Veľký kaňon A-5KCV5/55 P-II tr., J. Holko sučku Esmy Vilipo hodnotenie A-5CX5/45 P-II tr., P. Kolok sučky B-Dona
Ľachmanda 5KV6/44 P-II tr. a Ina Labbadia doživotná bonita A-5KV5/55 P-II. tr. Júl bol mesiacom klubovej výstavy rotwajlerov
so sučkou Anet Barnet Bohemia zastupoval klub J. Holko. Klub napreduje a výsledkami sú vyššie skúšky SVV-2 členov
kynologického klubu Gajdošecha a Koloka, ktorými sa v regióne môže pochváliť máloktorý klub. 12.9.2004 sa pod záštitou
Obecného úradu Turany konal 7. ročník celoslovenského preteku " O putovný pohár starostu obce". Na preteku sa zúčastnilo
18 pretekárov výborných kvalít, o čom svedčia ich výsledky z majstrovstiev Slovenska. Poslední traja majstri Slovenska
potvrdili svoje majstrovstvo. Turany reprezentovali Ľ. Sušienka so sučkou Zora a J. Huťková so psom Riky. 17.10.2004 klub
usporiadal skúšky z výkonu podľa SVV. Za klub splnili podmienky skúšky J. Doležal so psom Silo Abel - An ZM, J. Huťková so
psom Riky SVV-1. Vieme sa však porovnávať aj na medzinárodných akciách. 23.10.2004 Bratislava organizovala siedmy
Medzinárodný zvod chovných psov plemena nemecký ovčiak, kde klub reprezentoval P. Kolok so sučkou Ina Labbadia. Táto
sučka patrila medzi najlepšie sučky plemena, gratulujeme. V Martine 5.12.2004 na mikulášskom preteku obsadil J. Doležal s
mladučkým psom Silom Abel - An krásne tretie miesto v kategórii ZM. No nevenujeme sa iba súťažiam a chovu, prezentujeme
kynológiu na rôznych kultúrnych a spoločenských podujatiach, na školách, v škôlkach, kde chceme vrátiť psom jeho
postavenie najlepšieho priateľa človeka. Veríme, že o turianskom klube s dlhoročnou tradíciou ešte bude čo písať.
Kynologický klub Turany

Trápi to aj rybárov….
V novembrovom čísle Hlasu Turian bolo mimo iného uverejnených
viacero príspevkov k tematike životného prostredia, a hlavne
spôsobu, ako zodpovedne nakladať s odpadkami, ktoré všetci,
niekto viac, iný trošku menej, v našej obci a jej blízkom okolí
produkujeme. K téme sa pridávajú aj rybári združení v Obvodnej
organizácii Slovenského rybárskeho zväzu. Aj my chceme
apelovať na našich spoluobčanov, možno aj na niektorých z nás,
aby prostredie okolo vodných tokov, ktoré je nám zverené do
užívania ako rybárske revíry a na ktorých zarybňovanie každoročne
vynakladáme nemalé finančné prostriedky, nebolo devastované. A
to nezákonným vyhadzovaním, jednoducho vyjadrené toho, čo sa
nám už v domácnostiach nehodí, zavadzia, pokazí a pod. Oficiálne
je to tuhý komunálny odpad rozličného druhu a pôvodu. Časť z
neho môže byť v zmysle klasifikácie podľa Katalógu odpadov
zaradená dokonca aj ako nebezpečný odpad, napr. nefunkčné
akumulátory z osobných automobilov, ktoré niektorí majitelia garáží
v južnej časti obce vyhadzujú z času na čas na breh Váhu. Pre
niektorých obyvateľov sa breh Váhu zo strany sídliska "Drevina"
stáva miestom, kde vyhodia hocičo. Bol to už pokazený televízor,
odpad z prestavby panelákového bytového jadra, či zbytky
zateplenia rodinného domu, alebo rôznorodý odpad z domácností,
s ktorým si nechcú zapĺňať svoje oficiálne odpadové nádoby, aby
ich nepreplnili. Ťažké srdce máme aj na časť majiteľov záhradných
chatiek v osade Ráztoka. Niektorí z nich, alebo ich mladiství rodinní
príslušníci a ich priatelia, návštevy, zanechávajú v okolí osady,
alebo aby to nebolo také okaté, tak cestou z nej, rozličné odpadky
pohodené v igelitových taškách na brehu Váhu, v krovinovom
poraste okolo prístupovej cesty, pri rybníku Chrenkova pláň v okolí
čiernej skládky odpadu a pod. Podobný nešvár sa objavuje aj ako
produkt chatárov na Trusalovej v okolí potoka Studenec. Bol
dokonca zaznamenaný prípad, keď majiteľ chaty, náš spoluobčan
vysýpal do Studenca odpadky, ktoré si so sebou priviezol zo svojho
domu v obci. Ani so správaním obyvateľov rodinných domov
bývajúcich v blízkosti Studenca priamo v obci, nie je všetko v

poriadku. Už síce nie tak často ako v minulosti, ale z času na čas aj
oni z pohodlnosti vyhodia na breh, ale aj priamo do toku to, čo tam
nepatrí, a týka sa to celého úseku, od areálu Agrofatry až po Polík.
To bol spomenutý len tuhý odpad. Ďalším problémom je kvapalný,
ktorým sa znečisťujú spodné vody, ale aj povrchové. Ruku na srdce,
vážení spoluobčania, ktorí nemáte domácnosti napojené na
verejnú kanalizáciu, alebo nemáte vlastnú ČOV? Koľkí z Vás majú
nepriepustnú splaškovú žumpu, alebo septik? Koľkí z Vás likvidujú
splašky t.z. odpad č. 16 10 02 resp. 20 03 04 zákonným spôsobom,
t.z. vývozom na ČOV Vrútky, Sučany? Je normálne, keď fekálny
voz, ktorý sa dá v našej obci prenajať, vyčerpá obsah Vašej žumpy,
a potom ju vypustí napr. do Studenca v mieste prechodu cez tok
nad motorestom? Áno aj to sa skutočne stalo. To, že ľudská
vynachádzavosť nepozná obmedzenia, možno dokumentovať aj
tým, že bol zaznamenaný prípad, keď pri lanovej lávke cez Váh
umýval majiteľ blízkej elektrifikovanej garáže automobil tak, že vo
Váhu mal spustené elektrické čerpadlo na vodu a použitý
autošampón stekal dolu brehom späť do toku, čo dotyčného už
vôbec nezaujímalo. O probléme by sa dalo písať ďaleko viac,
zodpovedne sa nesprávajú nielen niektorí majitelia rodinných
domov a garáží, ale aj niektoré podnikateľské subjekty našej obce.
Niektoré sme sprostredkovane žiadali o nápravu, a nielen my,
niektoré prípady sú rozpracované, čosi ešte stále čaká.
Problémový je napr. celý súčasný systém tlakovej kanalizácie v
južnej časti obce, ktorý je už v princípe zlý, tlaková koncepcia je
problémová nielen z pohľadu rybárov, pre rizikové správanie sa
systému pri poruche, systém produkuje znečisťovanie ovzdušia po
trase výtlačného potrubia, čo sa napr. pre obyvateľov Sučian stalo
už neúnosné, naši zatiaľ bojazlivo čušia. Takže záverom vás, milí
spoluobčania, prosíme, žiadame, vyzývame, správajme sa,
konajme zodpovednejšie voči sebe, zanechajme našim deťom,
vnukom a tým, ktorí tu budú žiť po nás v budúcnosti životné
prostredie krajšie, čistejšie, zdravšie ako je dnes a nie naopak.
za Obvodnú organizáciu
SRZ Turany -sekcia ochrany a čistoty vôd
Ľubomír Burica

´

Dane 2%
Poukážte 2% zo svojich už zaplatených daní v roku 2004

Vážení rodičia, zamestnanci, priatelia školy,
ďakujeme Vám, že ste za rok 2003 prispeli 2% zo svojich
daní pre Rodičovské združenie pri ZŠ v Turanoch. I vďaka
Vám sme mohli realizovať mnohé úlohy v oblasti výchovy a
vzdelávania. V priebehu týchto dní sa môžete opäť
rozhodnúť o použití 2% Vami zaplatenej dane na osobitné
účely podľa §50 a §52 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z
príjmov. RZ pri ZŠ v Turanoch v zmysle zákona môže prijímať
uvedené 2% a použiť finančné prostriedky na podporu
výchovy a vzdelávania našich detí. Obraciame sa na Vás,
ako aj na právnické osoby, s prosbou o poukázanie svojej
2%-nej už zaplatenej dane pre RZ. Ak sa rozhodnete
podporiť RZ uvedenými 2%, je potrebné vykonať:
1.
Vyplniť tlačivo "Vyhlásenie pre fyzické osoby"
( resp. Právnické osoby)
2.
Doložiť "Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov
zo závislej činnosti"
3.
Tlačivá doručiť tajomníčke ZŠ v Turanoch od
20.4.2005, prípadne priamo na Daňový úrad v Martine do
30.4.2005 ( zamestnanci, ktorí podávali daňové priznanie do
31.3.2005).

Vystúpenia detí

Zúčastnili sme sa výročnej členskej schôdzi Únie žien
Slovenska, ktorá sa každoročne koná v priestoroch
športového štadióna. Rokovanie sa nieslo v duchu
sviatočnom, pripomenutím si už spomínaného sviatku
MDŽ. Aj ženy sa chceli potešiť, zasmiať a trošku
pookriať. A práve preto sme tam boli, aby sme svojim
programom vytvorili príjemné harmonické chvíle a
zároveň pozdravili naše matky, aj staré mamy, ktoré sú
symbolom najmä lásky, ale aj istoty a rodinného
zázemia. Touto cestou obidvom generáciám
vyjadrujeme úctu a prajeme im ešte veľa pracovného
jh
elánu, zdravia a optimizmu do života.

Dúfame, že administratívne úkony Vás neodradia a
podporíte tak rodičovské združenie, za čo Vám vopred
ďakujeme.
Údaje o prijímateľovi:
Názov:
Rodičovské združenie pri Základnej škole
v Turanoch
Sídlo:
Komenského 10, 03853 Turany
Právna forma: Občianske združenie
IČO:
17319617/163

MATERSKÁ ŠKOLA KRÍŽNA
Zázračné sane
V Materskej škole v Turanoch, Ulica krížna sa v jedno všedné
zimné dopoludnie udialo niečo netradičné. Celý školský dvor
sa za malú chvíľu premenil na krásnu, bielu sibírsku krajinu,
po ktorej sa preháňali psy. Nie však obyčajné, ale záprahové
- nádherné a ušľachtilé plemeno Aljaska - husky,
nachádzajúce sa na turianskom ranči Aljaška. Aj keď
snehové podmienky neboli najvhodnejšie, unavené a
spotené psy so svojimi mushermi splnili úlohu. Najväčšou
odmenou boli usmiate a šťastné tváre detí, ktoré hrdo sedeli
na zaujímavých saniach a veselo a rýchlo uháňali vpred.
Výnimočný jas v ich očkách sa ešte zdvojnásobil, keď sa
mohlo jedno dieťa aj viackrát povoziť. K tomu prispeli ešte
druhé sane, ktoré sprevádzal M. Litvaj. Táto prekrásna akcia
sa vydarila vďaka nášmu oteckovi - rodičovi Danielovi Filovi,
ktorý spomínaný ranč vlastní. Týmto spôsobom ho chceme
pozdraviť a zároveň poďakovať za jeho neúnavný zápal
pomôcť pri spestrení našej práce s deťmi. Dúfame, že aj
naďalej zostane našim verným partnerom a v tejto oblasti
bude s nami naďalej spolupracovať.
jh

Deti medzi dôchodcami

Opäť na karnevale
Materská škola Turany - Krížna v spolupráci s OcÚ a MKS
Turany v mesiaci február pripravili pre deti v obci už tradičný
14. Detský karneval. Celá sála sa premenila na jednu veľkú
rozprávkovú krajinu. Masky boli veľmi nápadité, potvrdili
kreatívnosť rodičov. Aj sama porota bola prekvapená, akú
trpezlivosť mali niektorí tvorcovia. Deti prezlečené v
maskách si nielen zatancovali, ale aj zaspievali do
mikrofónu. O dobrú hudbu sa postaral Milan Bonda a o
sladkú odmenu - tortu L. Popracová. Všetky masky boli
ocenené, veď každý si zaslúžil odmenu. Touto cestou
ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k dobrej nálade detí aj
dospelých.

Materská škola v Turanoch na Ulici krížna sa aktivizuje,
okrem spomínaných akcií, aj na iných spoločenských
podujatiach v obci. Jedno z najpríjemnejších bolo
pozvanie do klubu dôchodcov v mesiaci marec, s
úmyslom potešiť pestrým programom našich
prestárlych občanov, najmä ženy - dôchodkyne. Dni
staroby sa často podobajú jeden druhému a niekedy
stačí maličkosť, aby sa deň stal krajší. Preto sa okrem
iných akcií každoročne schádzajú a oslavujú sviatok
MDŽ, dlhodobo zakódovaný v ich vedomí. Originálnym
prednesom básní spojených s tancom a piesňami, sa
nám podarilo vykúzliť na ich zvráskavených tvárach
ohnivko radosti, smiechu a pohody, ale aj slzy šťastia. js

Čo hovorí matrika
Narodenie
Anna Félicité Kanku
Erik Vlha
Martina Svobodová
Adriana Sedláková
Klaudia Vrabcová
Karin Revallová
Linda Ondrišáková
Michaela Michalková
Nina Škantárová
Klára Sochúľová

Martin
Vrútky
Detská pohotovosť
Pomôž kým príde
sanitka - linka záchrany

Tatiana Vajdová
Marcela Kňažková
Mgr. Katarína Muňková

Úmrtie
Anna Kapustová
Jozef Maťko
Mária Treiberová
Ivan Vallo
Ján Kolesár
Zuzana Baľaľová
Mária Rantová
Eduard Vojčík
Vladimír Hlavatý
Václav Gajdošík
Pavol Majtáň
MUDr. Marta Ľachká
Leonard Škuta
Mária Žuchová
Miroslav Maťko
Emília Hnilická
Mária Ftáčiková
Miroslav Hlavatý

Cestný záchranný systém
Polícia
Záchranná služba
Požiarna a záchranná služba
Pomoc motoristom v núdzi
Obecná polícia Turany

16154
158 (112)
155(112)
150(112)
0124
0905810888

Zdravotníctvo pohotovosť

Uzatvorenie manželstva
Eduard Petrovský
Maroš Pavelica
Dušan Štetka

Dôležité telefónne čísla:

17. 12.
17. 12.
18. 12.
24. 12.
31. 12.
8. 1.
12. 1.
19. 1.
28. 1.
1. 2.
5. 2.
18. 2.
25. 2.
26. 2.
23. 3.
27. 3.
28. 3.
29. 3.

69 r.
84 r.
71 r.
76 r.
49 r.
91 r.
66 r.
71 r.
47 r.
83 r.
81 r.
58 r.
61 r.
65 r.
48 r.
77 r.
88 r.
49 r.

Poruchové služby
Ohlasovňa porúch
telefónnych staníc
Elektrina
Voda
Plyn

4220150
4284204
4238401
0850 11 13 13

12129
0850 111 468
4210111
422103 - 36 - 38

Iné
Telefonické podávanie
telegramov
12127
Zákaznícky servis
Slovenskej pošty 0800122413 - bezplatné t.č.
Presný čas
12110

Význam stravovania v školskej jedálni
Možnosť stravovania detí z rodín v hmotnej núdzi v školskej jedálni
Výživa je spôsob, akým sa človek stravuje. Pri dnešnom zhone na
jedlo ani moc nemyslíme. Kultúrny človek sa pri výbere jedla riadi
lekárskymi skúsenosťami a vedeckými poznatkami. Nesprávna
výživa má za následok poruchy zdravia. Značná časť školských detí
sa stravuje doma, len menšia časť chodí na obedy v školskej
jedálni. Žiaci v tomto veku potrebujú väčšiu dávku bielkovín,
nerastných látok a vitamínov v prirodzenej forme, inak je ohrozený
ich zdravý rast a vývoj. Rodiny poberajúce príspevok v hmotnej
núdzi majú možnosť stravovať deti v školskej jedálni za poplatok
3,- Sk pre 1. stupeň, 5,-sk pre 2. stupeň.
Cena obeda sa v školskej jedálni nemení. S réžiou 28,-Sk pre
1. stupeň, 30,-sk pre 2. stupeň.
V školskej jedálni sa môžu stravovať cudzí stravníci i
dôchodcovia za poplatok s réžiou 55,-Sk.
Správna výživa je jedna z ciest na predĺženie života.
Školská jedáleň pri ZŠ - A.Stančíková

Prípravy na oslavy vrcholia

Základná škola v Turanoch v tomto roku oslávi už 45. výročie založenia školy. Počas týchto rokov prešla mnohými zmenami. V súčasnosti sa venujeme nielen
výchovno-vzdelávaciemu procesu v dopoludňajších hodinách, ale vďaka vzdelávacím poukazom sme zaznamenali nárast záujmu detí a rodičov o
popoludňajšiu záujmovú činnosť. Žiaci mali na začiatku školského roku možnosť vybrať z bohatej ponuky 25 záujmových útvarov. Okrem športových sú to
jazykové, spoločensko-vedné, umelecké a počítačové krúžky. Najväčšiemu záujmu sa teší krúžok anglického jazyka, počítačov, futbalu a tvorivých dielní.
Svoje vedomosti na prijímacie pohovory na stredné školy si žiaci prehlbujú v krúžku prípravy na stredné školy zo slovenského jazyka a matematiky. Literárnodramatický krúžok nacvičuje rozprávku o trpaslíkoch. Žiaci v cykloturistickom krúžku spoznávajú krásy nášho okolia. Športu sa venujú aj v atletickom,
basketbalovom, stolnotenisovom a futbalovom útvare. Činnosť je zameraná na získavanie zručností , návykov, podporu a vyhľadávanie talentov. Možno z
nich vyrastú naši úspešní športovci, ktorí budú reprezentovať a šíriť dobré meno nielen školy, ale aj obce.
Naše mladé hlavičky potrápia úlohy v šachovom, matematickom krúžku a jazykové schopnosti môžu prejaviť v nemeckom a anglickom záujmovom útvare.
Žiaci svoje zručnosti dokazujú aj mimo školy v rôznych súťažiach, či už v športových, jazykových, tanečných, matematických, speváckych, zdravotníckych.
Svoju šikovnosť, umenie, tvorivé nápady a talent budú deti prezentovať na slávnostnej akadémii dňa 6. 5. 2005 v miestnom kine.
Prípravy na akadémiu sú v plnom prúde, žiaci so svojimi učiteľmi precvičujú program, tvoria školský časopis, návrhy na pozvánky, kulisy. Srdečne Vás
pozývame a tešíme sa na Vašu účasť na slávnostnej akadémii.
MK

Vážení zákazníci,
v predajni kvetov a záhradkárskych potrieb na Ulici
osloboditeľov sme pre Vás pripravili:
Niečo na skrášlenie bytu - sviečky, sklo, bytové doplnky,
aranžmány, jarné kvety v črepníku, izbové kvety
Niečo pre záhradkárov - semená (vyberáme už
osvedčené odrody podľa vašich skúseností) novinka
pre túto sezónu je kolekcia "Maxi", cibuľka na sadenie 5
druhov + cesnak, cibule kvetov na jarnú výsadbu, sadba
húb ( hliva, pečiarka), zakoreňovače, kokosová drť, jiffy
tablety, substráty na výsev, priesady, muškáty, izbové
kvety, palmy, citrusy, orchidee a iné v 5 až 50 l balení,
kvetináče, tekuté a kryštalické hnojivá, umelé hnojivá v 5
až 50 kg balení, osivá ( tráva, ďatelina, lucerka),
prípravky na ochranu rastlín
Niečo pre chovateľov - krmivá pre mačky, psov, drobné
vtáctvo, hlodavce, kompletné kŕmne zmesi pre nosnice,
morky, zajace, sušené mlieko a mliečne náhrady,
bielkovinové koncentráty, kŕmne vápno, kŕmny líz,
vitamíny
Príďte, poradíme, poslúžime!
Dagmar a Silvia

t.č. 0905 302 110, 0903 556 816
Po - Pia: 8,00 - 17,00
So: 8,00 - 12,00

Pozvánka do knižnice

Hoci je Marec - mesiac knihy dávno za nami, neznamená to, že
význam knihy v živote človeka a čítanie vôbec chceme v priebehu
ostatných mesiacov podceňovať. Možno je táto informácia určená
pre tých, ktorí nevedia ako lacno možno načerpať nové poznatky
alebo mať dobrý pocit po prečítaní zaujímavej knihy. V obci stále
funguje Miestna knižnica, ktorá má vo svojom knižničnom fonde
dostatok literatúry rozličného charakteru a zamerania. Pre
mnohých dospelých a tiež deti je už samozrejmosťou, že v priebehu
týždňa môžu v pracovných dňoch utorok, streda a štvrtok vždy od
13,30 hod. do 17,30 hod do knižnice prísť. Každoročne sa z
prostriedkov obecného rozpočtu podarí doplniť a rozšíriť knižničný
fond o niekoľko desiatok zaujímavých a lákavých titulov. Zároveň je
možnosť v knižnici si zapožičať niektoré tituly týždenníkov a
mesačníkov z radu časopisov. Nakoľko ceny kníh každoročne
rastú, značne poklesla možnosť ich kúpy v rodinách. Neprestaňme
ale čítať! Vy, ktorí ste si ešte cestu do Miestnej knižnice v Turanoch
nenašli, za minimálny čitateľský príspevok si máte možnosť
prepožičať knihy podľa osobného výberu. Určite spoľahlivo vám
poradí skúsená knihovníčka S. Morgošová. Tešíme sa, že rozšírite
rady čitateľskej obce
. ij

Daniel Filo tesne pred cieľom

Premiérový víkend

Obec Turany sa stala v dňoch 12. -13. marca 2005 usporiadateľom
pekného podujatia. Už dávnejšie bolo zo strany organizátorov
pretekov Slovenského pohára pretekov psích záprahov rozhodnuté
že 5. kolo pretekov SP Royal Canin Cup sa uskutoční v Turanoch.
Miesto konania bolo zo strany obce pridelené Trusalovej a RZ
Marias. Keďže termín pretekov bol stanovený až na marec, treba
priznať, že bola obava z nedostatku snehu. Opak bol pravdou, veď
takú hrubú prikrývku snehu a vynikajúce podmienky pre preteky
mnohí nečakali. Organizátori tohoto premiérového podujatia si dali
mimoriadne záležať, chceli, aby účastníci z celého Slovenska a tiež
hostia zo zahraničia boli spokojní. Zvlášť preto, že Turany majú
medzi pretekármi stálice, ktorí robia obci pekné meno. Mená ako
Maroš a Miloš Litvajovci, Daniel Filo majú svojich priaznivcov po
celom Slovensku a poznajú ich aj v zahraničí. V ženskej kategórii sa
k nim pridala ja mladá Mária Gelačáková a hneď úspešne. Pretekári
psích záprahov prichádzali už v piatok alebo v sobotu ráno. Ich
počet presiahol 50. Svojich štvornohých priateľov na Trusalovú
priviezli v špeciálnych prívesoch. Preteky mali stanovených 14
kategórií, účastníci sa zaprezentovali do 12. Trate boli pripravené v
turianskom chotári na Trusalovej a to s dĺžkou 8 a 12 km. Najviac
práce dalo organizátorom pripraviť trať, ktorá by spĺňala kritériá
súťaže. Spokojnosť s ich rozhodnutím vyjadrili najmä pretekári po
obidva dni, trať viedla pekným prostredím a bola zaujímavo
členená. Trochu problémov s jej úpravou narobili vrtochy počasia v
piatok v noci. Nakoniec všetko dopadlo k spokojnosti, počasie bolo
tiež zhovievavé, dokonca spoza oblakov vykuklo aj slnko. Po prvom
kole pretekov v sobotu 12.3.2005 sa zostavilo poradie pretekárov
pre druhý deň, podľa úspešnosti v prvom kole. Úspešné
absolvovanie druhého kola určilo nakoniec poradie 5. kola
Slovenského pohára Royal Canin Cup. Výsledky boli vyhodnotené
po preteku v nedeľu 13.3.2005. Víťazmi jednotlivých kategórií sa
stali:
Kategória A
Daniel Filo
OBEC TURANY
Kategória A1
Ján Uhrin
Kategória B
Jakub Reguli
Kategória B1
Maroš Litvaj
Kategória C
Witold Planeta
Kategória C1
Pavol Kolarčík
Kategória C2
Richard Teszár
Kategória D1
Ján Mlynár
Kategória D2
Vladimír Morávek
Kategória SKJM Martin Benda
Kategória SKJM1 Ing. Jiljí Krkoška
Kategória SKJW Hana Bendová

ROYAL
CANIN
CUP

Všetkým patrí poďakovanie za spoluúčasť na pretekoch, víťazom
srdečné blahoželanie. Za reprezentáciu obce patrí poďakovanie
Marošovi Litvajovi, Danielovi Filovi a tiež Majke Gelačákovej. Treba
dúfať, že podujatie podobného charakteru nebolo v našej obci
naposledy, v budúcej sezóne veľmi radi pretekárov psích záprahov
I.J.
so svojimi zverencami privítame.
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