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TURANY – najmladšie mesto na Slovensku
Vážení spoluobčania,
Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre každého z nás znamená aj začiatok nových plánov, predsavzatí a určenie si nových cieľov, ktoré
by sme počas nastávajúceho roka chceli uskutočniť. Je to však aj čas obzretia sa späť a zhodnotenia toho, čo sme uplynulý rok zažili, vykonali, či nestihli urobiť. Život človeka je sám o sebe pestrý a každého z nás postretli aj zlé dni, naplnené trápením, smútkom a nezdarom,
ako aj dni dobré, veselé, radostné a šťastné. A na tomto dobrom je potrebné ďalej stavať, rozvíjať veci začaté a nebáť sa prekážok, ktoré
určite počas nastúpenej cesty prídu. Aj samotná naša obec počas uplynulého roka prekonávala prekážky, ale sa aj tešila z dokončených
diel a úspechov. Dúfam, že aj vy ste prežívali úspechy našej obce a všetky pozitívne udalosti, ako aj vykonané práce na jej zveľaďovaní
s radosťou a záujmom. Pretože všetko sa urobilo pre zlepšenie a skvalitnenie života občanov, Vášho života v Turanoch. Prichádzajúci rok
2016 je pre nás všetkých spomedzi ostatných rokov výnimočný. Výnimočný je tým, že približne po 150 ročnej pauze Turany sú opäť mestom. Mestom sme sa stali schválením uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky č. 396/2015 s účinnosťou od 1. 1. 2016. Toto rozhodnutie Národnej rady v tejto dobe ešte mnohí naši spoluobčania nevedia doceniť. Je to ale pre nás posunutie vpred a zároveň nová výzva
pre všetkých do budúcna v ponímaní horizontu niekoľko desiatok rokov. Chcem upokojiť spoluobčanov, že poplašné scenáre sa nenaplnia, nikto z nás nemá záujem zvyšovať dane a poplatky. Takáto možnosť, získať štatút mesta, sa neponúka každý rok, možno raz za sto
rokov. Obecné zastupiteľstvo sa správne chopilo ponúkanej šance v prospech budúceho rozvoja mesta. Prinavrátenie štatútu mesta nám
nemôže uškodiť, môže len pomôcť naším potomkom do budúcna.
V novom roku Vám v mene svojom a tiež v mene svojich spolupracovníkov, v mene všetkých poslancov obecného zastupiteľstva tohto
volebného obdobia, prajem veľa sily a šťastia v každodennom živote. Prijmite, prosím, aj želanie pevného zdravia, vzájomného pokoja
a harmónie, zlepšenie medziľudských vzťahov, nech nás v našom mestečku nezaťaží nezamestnanosť a nedostatok, nech Vám prinášajú
šťastie Vaše deti a nech sa dlho môžete tešiť z prítomnosti Vašich najbližších. Rozdávajme okolo seba dobrú náladu, usilujme sa prekonať
zlo dobrom, znášajme nedorozumenia a ceňme si to, čo má naozaj hodnotu.
Na záver Vám želám šťastný a úspešný každý deň roku 2016.
Miroslav B l a h u š i a k
primátor mesta

Vážení spoluobčania, bratia a sestry!

Duchovné zamyslenie
V týchto dňoch počujeme alebo čítame veľa
o tom, čím sa zapísal
rok 2015 do svetových
dejín a čím sa možno
zapíše rok 2016, a my
sami možno premýšľame, čo všetko sme
prežili v uplynulom roku
a čo nás čaká v tom
budúcom.
Len málo ľudí však premýšľa nad tým, ako sa
asi pozerá na uplynulý
rok Boh, ktorý je Pánom
dejín. Čo v našich životoch obstojí pred
jeho pohľadom a čo
naopak bude odhodené na „smetisko dejín“? Posledný súd už
totiž prebieha – každým
skutkom sa zaraďujeme po Kristovej pravici alebo ľavici, hoci
kým Pán dejín nerozhodne o dátume „posledného dňa“ – či
už toho celosvetového alebo nášho osobného – stále máme
možnosť „zmeniť stranu“. Riziko je len v tom, že ten dôležitý
dátum nepoznáme. Čo ak to bude už zajtra? Alebo možno
ešte dnes?
My, kresťania, veríme, že dejiny (aj tie naše osobné) majú
zmysel, majú svoj cieľ, svoje vyvrcholenie. Kolesá dejín sa
neotáčajú nadarmo, naprázdno, bezcieľne. Avšak na rozdiel
od rozličných ideológií vidíme cieľ ľudských dejín nie vo vytvorení nejakej ideálnej pozemskej spoločnosti – čo neznamená,
že sa o takú spoločnosť nemáme snažiť, ale len v súlade
s Božím morálnym zákonom – ale v nastolení večného Božieho
kráľovstva. Boh sám v Posledný deň premení túto zem a celé
ľudstvo nečakaným spôsobom. Avšak pri tejto premene, spojenej so všeobecným vzkriesením všetkých ľudí, ktorí kedy žili,
bude dôležité, ako sme sa do dejín zapísali my sami, čo sme
v dejinách zanechali, ako sme v dobrom alebo zlom ovplyvnili
životy ľudí okolo nás. To, čo sme vytvorili zo svojho života, sa
v Posledný deň „zveční“, stane sa to buď umeleckým dielom,
ktoré budú všetci obdivovať, alebo naopak to bude našou
večnou hanbou.
Preto je každý deň dôležitý, dôležitý je každý náš skutok, ba
aj každá naša myšlienka, túžba či postoj, lebo to všetko nás
posúva ku konečnej verzii nás samotných, ktorú Boh v Posledný
deň buď ocení, alebo zavrhne ako nespôsobilú jestvovať v nádhere jeho Kráľovstva.
Preto Vám, milí čitatelia tohto článku neželám, aby ste v tomto
novom roku veľa dobrého prežili, ale aby ste v ňom veľa dobrého urobili. Neželám Vám, aby ste boli šťastní, hoci aj na úkor
druhých, ale aby ste sa snažili robiť šťastnými iných. Neželám
vám, aby ste veľa lásky dostali, ale aby ste ju hlavne dávali.
Lebo to je z Božieho pohľadu – a z hľadiska nášho večného
osudu – dôležitejšie.

Máme pred sebou nový začiatok. Je tu nový rok. Ten sa
vždy spája s novými veľkými
očakávaniami a predsavzatiami. Je to predsa nový
začiatok, nová šanca, nová
príležitosť. Ľudstvo akoby
dosiahlo ďalší kontrolný bod.
Že tento mýlnik je pre nás
významný azda dokazuje aj
to, že sa ho snažíme tak veľmi zvýrazniť. Možno všetkým
tým rachotom petárd chceme prehlušiť všetko, čo je
za nami a spraviť za tým hlasnú bodku. Možno jasom ohňostrojov
v tmavej noci chceme hneď od začiatku presvietiť tmu, ktorá nás
pár minút po polnoci obklopuje. Pre nás - tu v Turanoch je to významný mýlnik aj preto, že do Nového roku sme sa zobudili už nie
v dedine, ale v meste.
Začiatok je však vždy krásny ale zároveň desivý moment. Krásny
preto, že nech už tie úseky, ktoré máme za nami boli hocijaké ,
máme teraz, na začiatku toho nového, šancu spraviť veci lepšie,
krajšie, dokonalejšie. Je však aj desivý a to preto, že nevieme, či
sa nám to podarí. Nevieme, koľko problémov nás v tomto novom
úseku môže postretnúť, čo všetko sa môže stať, koľko polien nám
popadá pod nohy a koľkokrát sa po páde budeme musieť znova
pozbierať zo zeme.
Na začiatku nového roka si zvykneme okrem iného dávať nejaké tie
priania. Prajeme si veľa zdravia, radosť, pokoja ... Dobrou inšpiráciou
pre novoročné priania by nám však mohli byť aj svedectvá o Slove
Božom v svätom písme. Istou inšpráciou pre novoročné prianie pre
nás môžu byť aj slová z listu Židom, ktoré čítame v 13. kapitole:
„A Boh pokoja, ... nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste plnili
jeho vôľu a nech v nás koná, čo sa jemu páči, skrze Ježiša Krista.“
Autor listu Židom predovšetkým praje jeho čitateľom to, aby ich Pán
Boh utvrdil vo všetkom dobre. Pán Boh predsa vie, že snažiť sa
o dobro, to je ťažká práca, právom môžme povedať, že je to práca
nad ľudské sily. A to aj napriek tomu, že dobro, to nie je žiadna
veda. Iste, ak by sme ho chceli filozoficky vysvetliť, dalo by nám
to dosť práce, ale v praxi je dobro celkom jednoducho odlíšiteľné
od zla. Dobré je venovať niekomu pozornosť, dobré je pomáhať,
dobré je darovať a niekedy je dobrom aj prijať dar, hoci možno
na prvý pohľad bezcenný, dobré je sa za niekoho modliť, dobré je
niekoho vypočuť, dobré je niekoho navštíviť... a tak by sme mohli
pokračovať ešte veľmi dlho.
Prajem nám spoločne, aby sme aj my ako jednotlivci, ale aj ako
cirkevný zbor , vykročili do nového roka s úprimnou túžbou po dobre.
Pán Boh nás predsa ku konaniu dobra povoláva a zmocňuje skrze
milosť, ktorú nám dal v Ježišovi Kristovi. Prajem nám všetkým,
aby Pán Boh cez nás konal, čo sa Jemu páči, aby sme mohli aj
my v tej tme, ktorá nás obklopuje žiariť ako ohňostroje, ktoré sme
zažili na prelome starého a nového roka, aby sme podobne ako tie
ohňostroje aj my prebudili tých, čo spia a upriamili ich pozornosť
na Boha pokoja, ktorý nám daroval vo svojom synovi, Ježišovi
Kristovi, milosť a spasenie.
V tom všetkom nech nás posilňuje Boh pokoja, On nech nás utvrdí
v každom dobre, aby sme plnili Jeho vôľu a nech v nás koná, čo sa
Jemu páči cez Ježiša Krista. Jemu sláva na veky vekov.

Mgr. Marián Majda
rím.kat. farár

Mgr. Jakub Pavlús
zborový kaplán ev. cirkvi a.v.

Vítanie Nového roka 2016
Prelom roka 2015 a 2016
znamenal pre Turany
vážnu zmenu. Z Turian
sa stalo mesto, menia sa
tak všetky pomenovania
súvisiace s obcou a stávajú sa tak mestskými.
Mestský úrad s pracovníkmi mesta jeho
primátorom, zástupcom
primátora i mestskými
poslancami, vítali na námestí Nový rok 2016,
spojený s ohňostrojom a laserovou show.
Početná účasť obyvateľov nového mesta,
ktorým sa Turany stali,
videla nádherný, niekoľkominútový obraz svetiel, pretínajúci jasnú tmu. Prajeme nášmu
mestečku veľa krásnych dní roka 2016, nech sú jeho obyvatelia,
ktorí tu žijú svoj život, šťastní a spokojní!

zvykli potvrdzovať mestám ich práva, lebo stoliční páni ich
kedysi chceli obciam odoberať. Rovnako to bolo aj s Turanmi.
Po rozpadnutí Rakúsko- Uhorska však nastala zmena a doteraz
nikto presne nevie, prečo sa z Turian stala obec.
Keď sa v roku 1918 robil nový lexikón miest a obcí, nevedno,
kto Turany vynechal v zozname miest. Rovnaký osud mali
Sučany aj Mošovce v Turci. Turany sa v minulosti tak nemohli
rozrásť na veľké mesto z viacerých dôvodov. Problémom bola
blízkosť Sklabine a boj s hradnými pánmi, ale tiež blízkosť Váhu.
Časté záplavy spôsobovali, že voda mnohé v našom katastri
odplavila a zničila. Hojné boli aj požiare, tie ničili predovšetkým
drevené stavby. Murované by boli azda odolnejšie a mestečko
by sa rozrastalo.
V turianskom múzeu nájdeme aj privilégiá kráľa Žigmunda pre
Turany, ktoré vydal v mene kráľa Turčiansky konvent 4. novembra 1397.
Uvádza sa v ňom, že kráľ Žigmund potvrdzuje mestečku Turany
práva, ktoré užíva mesto Krupina. Je to predovšetkým obmedzené právo postaviť a užívať vlastný mlyn, uskutočňovať
rybolov a slobodne užívať lesy. Možnosť užívania týchto práv
podmieňuje kráľ tým, že Turany každý rok v troch termínoch
zaplatia do kráľovskej pokladnice 100 zlatých a v čase vojny
ďalších 20 zlatých.
Zároveň ich zaviazal prispievať na úhradu trov spojených
s kráľovým pobytom na Zvolenskom zámku.

IJ

Z histórie
Ako Turany boli prvýkrát mestom
O Turanoch ako meste sa prvý raz hovorilo v roku 1397. Vtedy
vďaka privilégiu, ktoré udelil kráľ Žigmund Luxemburský podľa
Krupinského práva, boli Turanom udelené výsady. Králi takto

ĽL

v obci, ďalej v súvislosti s touto
investíciou v rámci finančných
možností bolo dobudovanie obrubníkov na časti ul. Mierovej,
v ybudovanie obrubníkov
na ul. Družstevnej, vyspádovanie ulice so zvedením dažďovej
vody do trativodu pri družstve.

Zo zasadnutí OZ
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
dňa 9.12.2015
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí vzalo na vedomie správu
o plnení uznesení, správu HK o vykonaných kontrolách, prerokovalo
a schválilo plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2016.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo II. úpravu rozpočtu
na rok 2015.
OZ prerokovalo návrh rozpočtu obce Turany na rok 2016, návrh
programového rozpočtu, OZ chválilo rozpočet obce Turany na rok
2016, programový rozpočet obce Turany na rok 2016, OZ zobralo
na vedomie návrh rozpočtu obce Turany na roky 2017 až 2018,
návrh programového rozpočtu na roky 2017 a 2018 a odborné
stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2016.
Ďalej okrem iného:
OZ prerokovalo a schválilo dodatok č. 1 k VZN o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
OZ prerokovalo a schválilo dodatok č. 2 k VZN o určení výšky
dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území
obce Turany.
OZ prerokovalo a schválilo predĺženie platnosti strednodobého
plánovacieho dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Turany s doplnkami do 31.12.2016.
OZ schválilo spracovanie projektovej dokumentácie a predloženie
žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z operačného programu Kvalita životného prostredia na obnovu a zníženie
energetickej náročnosti Mestského úradu.
OZ zrušilo uznesenie č. 59/2014 a nahradilo ho uznesením č.
53/2015 - schválilo starostovi obce kompetenciu v zmysle zákona
č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy podľa § 14, odst. 2 písmeno a) presun rozpočtovaných prostriedkov
v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy
a celkové výdavky.
OZ prerokovalo a schválilo zakúpenie traktora v celkovej nadobúdacej
cene do 25.000.- eur bez DPH.
OZ prerokovalo žiadosť p. Milana Raffaja RAELM o kúpu pozemku
p. č. 3491/1 v k. ú. Turany (časť Dielec) pre vybudovanie polygrafickej
výroby a nesúhlasí s odpredajom pozemku.
OZ prerokovalo žiadosť p. Evy Miklošovej o odkúpenie pozemku
p. č. 3492/0 v k. ú. Turany (časť Dielec) a nesúhlasí s odpredajom
uvedeného pozemku.
OZ uložilo hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu finančného
hospodárenia Základnej školy v Turanoch za rok 2015.
OZ prerokovalo žiadosť majiteľov RD č. 820 a č. 821 na ul. Sadovej
o kúpu pozemku p. č. 2539/1 za účelom riešenia prístupu k RD
a výstavby garáží - MZ nesúhlasí s odpredajom uvedeného pozemku.

Realizované investície
Rekonštrukcia ul. Družstevná
a ul. Mierová
Investícia v súlade s plánom celkovej postupnej obnovy komunikácií
v obci riešila opravu povrchu ul. Mierová a ul. Družstevná, najmä
ul. Družstevná bola jednou z najviac poškodených komunikácií

Táto investícia značne
skvalitní život občanov
bývajúcich na týchto
uliciach ako aj návštevníkov cintorína.

Vybudovanie parkoviska
na ul. SNP za zdravotným strediskom
Aj táto investícia je v súlade s plánom budovania nových parkovacích
miest v našom meste,
parkovisko vybudované
na mestskom pozemku
v počte 13 parkovacích miest, odľahčí
sa parkovanie vozidiel
na ul. SNP a celkovo sa dotvorí areál zdravotného strediska aj
v nadväznosti na plánovanú parkovú výsadbu.
RM

VOĽBY DO NR SR 2016
V SOBOTU 5. MARCA 2016 SA
USKUTOČNIA
VOĽBY DO NR SR
MESTO TURANY MÁ VOLEBNÉ
MIESTNOSTI
MESTSKÝ ÚRAD TURANY
Osloboditeľov 83
1. a 2. volebný okrsok
KULTÚRNE CENTRUM TURANY
Budovateľská
3. a 4. volebný okrsok
Volebné miestnosti budú otvorené
od 7,00 hod. - 22,00 hod.

Obnovený Klub dôchodcov
v Turanoch
Priestory Klubu dôchodcov dostali po dlhom čase novú tvár. Pričinil
sa o to obecný úrad, ktorý v rámci obecného rozpočtu v roku 2015
prispel na rekonštrukciu a opravu jeho priestorov a vynovenie
zariadenia. Vymenené boli radiátory, podlahy, z časti i nábytok,
nová je aj kuchynka. Po dávnejších úpravách okolia KD prišlo tak
na rad aj jeho vnútro. Treba povedať, že svojim pričinením k týmto
zmenám prispeli najmä členovia JDS, ktorí po odborných zásahoch
a vymaľovaní si tento im vymedzený priestor upratali a uskutočnili
aj posledné jeho úpravy. Správkyňou KD sa stala pani Marta
Hrianková, predsedníčka JDS, stretávať sa tu v priebehu týždňa
budú však môcť všetci dôchodcovia mesta. Príjemné prostredie,
ktoré im bolo v podobe vynoveného KD odovzdané, je vhodným
priestorom na uskutočňovanie aktivít našich turianskych seniorov.
IJ

Miestne kultúrne stredisko
je splynofikované
MKS Turany, budova, ktorá má takmer 70 rokov, sa dočkala tiež
svojho vianočného daru.
Po prvýkrát 11. decembra 2015 naša stará škôlka – ako sa
v Turanoch MKS medzi obyvateľmi nazýva, začala vykurovať

svoje priestory zemným plynom. Obec Turany sa v roku 2015
rozhodla v rámci kapitálových výdavkov obecného rozpočtu pre
rekonštrukciu vykurovania objektu MKS. Budova je obyvateľmi
Turian často využívaná a finančne náročné vykurovanie starými
akumulačnými pecami značne odčerpávalo z prostriedkov na jej
prevádzku. V rámci úspory energií tak nastane výrazné zlepšenie, čo by malo byť doplnené o ďalšie kroky mesta a mestského
rozpočtu v roku 2016.
IJ

Evanjelický kostol dostal darček
k Vianociam
Krásne vitrážové okná nad oltárom v evanjelickom kostole vyzdobili priestor tohto krásneho
duchovného chrámu. Autorom
tohto diela je mladý a talentovaný umelec, náš spoluobčanDominik Pirháč, ktorý v nich
zanecháva svoj krásny rukopis.
Určite po mnoho rokov budú
vpúšťať svetlo a jas do priestoru,
ktorý slúži veriacim evanjelikom
a vďaka novým oknám sa stal
evanjelický kostol ešte krajším.
IJ

Vyberáme z uskutočnených podujatí
Folklórne Vianoce
Vianoce na dedine...vianočné sviatky so zvykmi a tradíciami.
Tradičné Vianoce už mnohí z nás nepoznajú a o mladej generácii
nehovoriac. FS Kriváň z Turian pod vedením Alenky Rusnákovej
v sobotu 19. decembra 2015 ponúkol priaznivcom folklóru nezabudnuteľné vystúpenie so zvykmi zo života našich predkov
„Od Ondreja do Troch kráľov“. Členovia FS Kriváň vytvorili príjemnú
predvianočnú slávnostnú atmosféru. Svojim bohatým programom
potešili priaznivcov folklóru. Tradičné vianočné koledy, vinše,
tajomné vianočné rozprávania...

Ľudovými prvkami priblížili osobitosti rôznych regiónov
Slovenska. Za sprievodu ľudovej hudby Michala Rusnáka
a terchovskej muzičky Kriváň predviedli tance plné energie,
krásne spevy nielen z Turca. FS uchováva osobitosti nášho
regiónu, ale prezentuje aj tradičnú kultúru Slovenska. V tento
krásny vianočný čas pozvanie na vystúpenie prijali aj naši
priatelia Heligonkári Majerčíkovci z Diakovej a FS Rosička
Rosa z Dolného Kubína.
Vianočné koledy a vinše od malých vinšovníkov spojili všetkých
ľudí dobrej vôle, ktorí sa stretli v čase Adventu na tejto nádhernej
akcii a zúčastnili sa aj na malej recepcii pri príležitosti 5. výročia
FS Kriváň po obnovení činnosti.

Do nového roku 2016 prajeme „Kriváňu“ z Turian veľa
úspechov pri ďalšej práci, ktorá dodáva radosť a potešenie
pre všetkých, ktorí majú radi folklór...
Magdaléna Gáťová
FS Kriváň

Mikulášska nedeľa bola
v novom šate

Tradičné privítanie Mikuláša a jeho sprievodu sa konalo inak, ako
tomu bolo za posledné roky. Mikulášska nedeľa mala priniesť radosť
pre všetky deti aj vďaka divadelnému predstaveniu Smejko a Tanculienka, ktoré ju začalo. Veselé tváre detí, bezprostrednosť s akou
predstavenie s pesničkami prijali, bolo dôkazom, že takto sa deti
vedia zabaviť. Potom už prišlo očakávanie na Mikulášsky sprievod
– Mikuláša, anjela a čerta a to bolo tiež veľmi bezprostredné a milé.
Sladkosti v mikulášskom koši pre všetky prítomné deti sa rýchlo
minuli pri recitácii básničiek a spievaní pesničiek. Potom sa Mikuláš
s deťmi opäť na rok rozlúčil.

Aj v tomto roku podujatie pripravila obec, miestne kultúrne
stredisko a výbor žien zo ZO ÚŽS. Viac ako 200 detí sa takto

Vianočný koncert
V druhú adventnú nedeľu sa uskutočnil v evanjelickom kostole
vianočný koncert, na ktorom vystúpili domáci účinkujúci. S vianočnými duchovnými piesňami evanjelický spevokol pod vedením
kantorky zboru Mgr. Renáty Hrkútovej, detský spevokol Rybičky,
ktorý vedie Andrea Maronová a katolícky spevokol Notička, pod
vedením manželov Podrackých. Vystúpenie všetkých účinkujúcich
zanechalo u návštevníkov koncertu veľa radosti, pretože celý
koncert sa niesol v radostnom očakávaní vianočných sviatkov
a bol príjemným spestrením adventného času.

zabavilo v Kultúrnom centre na Mikulášskej nedeli 6.decembra 2015.
IJ
Pedro, občerstvenie bolo pre
všetkých nachystané, bohatá tombola mala tiež svojich
víťazov, o smiech a veselosť

nebola núdza a tak zábava, ktorá trvala do ranných
hodín, bola naozaj dobrá.
Folkloristi sa skrátka vedia
zabaviť pri správnej nôte
a na správnej strune.

IJ

Veselá zábava s FS Kriváň
Na Štefana sa vo veľkej sále KC konala zábava, ktorú každoročne
v predsilvestrovskom čase organizuje FS Kriváň. Zišlo sa na nej
takmer 140 hostí, ktorí sa prišli zabaviť pri zaujímavom zábavnom
programe v réžii folkloristov. Do tanca hrali ľudové muzičky a DJ

MG

Čo hovorí matrika

Mesto Turany
Vývoz komunálneho odpadu
a triedeného odpadu rok 2016

Narodenie
Oskar Fučela
Peter Šamaj
Valentína Olosová
Alex Árgyusi
Edmund Buranský

TURANY - vývoz Kuka nádob pre severnú aj južnú časť
Cyklus 1 x za 2 týždne Cyklus 1 x za 4 týždne 				
				

Uzatvorenie manželstva
Miroslav Perniš
Mgr. Peter Kračmer

Úmrtie

Ing. Anna Maťková
Mgr. Katarína Bálintová

Zuzana Haľamová
Andrej Kuka
Irena Vengrínová
Ivan Novysedlák
PhMr.Viera Fraňová
Mária Dudráková
Leonard Karas
Mária Bobulová
Dobroslav Fúčela
Pavol Tkáč
Anna Martiníková
Oľga Hanková
Jozef Čudrnák

10. 11. 2015
14. 11. 2015
19. 11. 2015
21. 11. 2015
27. 11. 2015
1. 12. 2015
5. 12. 2015
19. 12. 2015
26. 12. 2015
27. 12. 2015
10. 1. 2016
11. 1. 2016
19. 1. 2016

párny týždeň v stredu
13.1., 10.2., 9.3., 6.4., 4.5.,
1.6., 29.6., 27.7., 24.8., 21.9.,
19.10., 16.11., 14. 12. 2016

TURANY – vývoz 1100 litrových kontajnerov

90 rokov
88 rokov
62 rokov
58 rokov
90 rokov
83 rokov
88 rokov
74 rokov
90 rokov
50 rokov
87 rokov
85 rokov
60 rokov

Oznam občanom
Mestský úrad v Turanoch oznamuje svojim občanom, že s účinnosťou od 1. 1. 2016 bude smútočná
hudba v MR vysielaná len v deň vyhlásenia úmrtia a potom s poslednou rozlúčkou v deň pohrebu.

Zo života najmenších
MŠ Obchodná

Cyklus 1 x za týždeň		
Cyklus 1 x za 2 týždne		
Cyklus 1 x za 4 týždne		

- každá streda
- párny týždeň v stredu
- 1. streda v mesiaci

ZBER PLASTOV DO VRIEC NAĎALEJ OSTÁVA !
Zber plastov do vriec a vývoz kontajnerov na plasty
27.1., 24.2., 23.3., 20.4., 18.5., 15.6., 13.7., 10.8., 7.9., 5.10.,
2.11., 30.11.,28.12. 2016
VÝKUP PAPIERA A ZBER POUŽITÝCH JEDLÝCH OLEJOV
21. 3. 2016
6. 7. 2016
19. 10. 2016

severná časť a 22. 3. 2016 južná časť
severná časť a 7. 7. 2016 južná časť
severná časť a 20. 10. 2016 južná časť

ZBER ELEKTROODPADU
21. 3. 2016
6. 7. 2016
19. 10. 2016

celé mesto
celé mesto
celé mesto
TF

sladkosťami. Dobrotivý Mikuláš ich rozdával a vypytoval sa detí, či
poslúchajú doma rodičov a v materskej škole pani učiteľky, či si
ukladajú hračky po skončení hry na miesto a vedia sa s nimi podeliť. Mikuláš mal pre deti ešte jedno veľké prekvapenie, v každej
triede si deti našli pod stromčekom veľa nových hračiek.

Čas vianočný
Zima je obdobie, počas ktorého sa tešíme na najkrajšie sviatky v roku, na Vianoce. Práve v tomto období sa udržiavajú najkrajšie a najhojnešie zvyky, ktoré sa snažíme zachovať
i v materskej škole. Na vianočné sviatky sa pripravujeme už
štyri týždne dopredu. Počas tohto obdobia nazývaného advent
sme si vyrobili adventný veniec z čečiny a ozdobili ho štyrmi
sviečkami zodpovedajúcimi počtu adventných nedieľ. S deťmi
sme vyrábali vianočné ozdoby, ktorými sme si vyzdobili priestory materskej školy a vianočné stromčeky. Takto pripravení sme
čakali na príchod Mikuláša. „Mikuláš, dobrý náš, čo nám len
do okna dáš? Veľkým lásky, radosti, malým veľa sladkostí.“
Dočkali sme sa ho v predvečer sviatku. Vysokého muža s bielou bradou, ktorý priniesol v prútených košoch deťom balíčky so

„Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku,
zlož tu svoju plnú nošku, daj nám z tvojich darov trošku,
či koníčka medového, či koláčka makového,
veď ty, strýčku Mikuláš, mnoho dobrých vecí máš.“

Ani chýbajúci sneh
nám neubral na predsviatočnej nálade. Tú
umocnili aj bábkové
predstavenia, s ktorými prišli rovno za nami
do materskej školy. Vo všetkých rozprávkach sme sa presvedčili, že
je správne slušne sa správať a denne používať čarovné slovíčka
ako prosím, ďakujem..., poslúchať svojich rodičov a pomáhať im.

Súčasťou Vianoc je
aj pečenie a zdobenie medovníkov.
Všetky deti sa aktívne zapojili do ich
prípravy počnúc miesením cesta, vaľkaním
a vykrajovaním. Pečenie sme ponechali na pani kuchárky, ale medovníky si deti ozdobili
samé. Najkrajšími spestrili vianočné stromčeky
na triedach a zostávajúce
zjedli. Chutili im o to

viac, že sa podieľali na ich
príprave.
Aké by to bolo... vítanie Vianoc bez vianočných besiedok? Aj teraz si deti nacvičili vianočné pásma a v každej triede sa
pochválili svojim vystúpením rodičom, starým rodičom a súrodencom.
A potom už nastal čas
čakania... na Vianoce,
na Nový rok, na Troch
kráľov...

O dobrej Terezke

			

Mlyn
I. trieda Lienky		
			

Malí huncúti a Vianoce
Predvianočné obdobie sa spája aj s prípravou darčekov pod stromček. Každý v sebe skrýva želanie, čím by bol rád obdarovaný. Aj
deti časom prídu na to, že radosť robí nielen dostávať, ale aj dávať.
Pri tej príležitosti sme uskutočnili tvorivé dielne Stromček prianí,
na ktorých deti spoločne s rodičmi vyrábali darčeky, ktoré vešali
na stromček pred materskou školou a tajne alebo nahlas si priali
čo by ich potešilo pod vianočným stromčekom.

II. trieda Motýliky

III. trieda Včielky
Prajeme Vám všetko krásne v novom roku a dobrých ľudí
po boku. Veľa šťastia, veľa zdravia, nech sa všetky plány daria... praje materská škola na Obchodnej ulici.		
AB

MŠ Krížna
Malí plavci
V mesiaci október absolvovalo 15 detí z našej materskej školy plavecký kurz na plavárni v Základnej škole Hurbanova, Martin. Jeho cieľom
bolo nebáť sa vody a získať základné plavecké návyky. Niektoré
deti sa vody trošku báli, ale postupne
sa s ňou skamarátili. Svoju odvážnosť a plaveckú
schopnosť dokázali na konci
kurzu, keď sa im

tiež rešpekt. Pani
učiteľky poslali
čerta preč: „Veď
my sme dobré
deti – sľubovali
ony.“
Besiedka pokračovala v príjemnej
atmosfére rozsvieteného stromčeka. Všetky deti,
ktoré mali pripravené básničky a pesničky, boli obdarované balíčkom. Spomienkou
nebudú len darčeky, ale aj spoločné fotografie s Mikulášom.
MK

Škôlkari vo veľkom divadle

všetkým podarilo preplávať celý bazén. Potešili
tým nielen seba, ale aj
inštruktorov a rodičov.
LN

Mikuláš v MŠ Krížna
Ako každý rok, aj
tento, k nám zavítal
Mikuláš. Nebol sám,
mal aj pomocníka
čerta. Keď vošiel
medzi deti, boli veľmi prekvapené. Tie
najmenšie sa preľakli a staršie mali

Talent medzi najmladšími
MARTIN MAŤKO
V prvom čísle našich novín priblížime čitateľom húževnatosť a talent
10 ročného žiaka našej ZŠ Martina
Maťku, ktorý má za sebou úspešný rok 2015 a ocenenie, ktoré ho
zavŕšilo.
A ako sa jeho talent vyvinul v úspechy? Prečítame si spoločne, tak ako
o sebe sám hovorí.

Martin Maťko
Klub bežeckého lyžovania Športový klub polície Martin (KBL ŠKP)
 Tréneri:
 Mgr. Ján Holiga; Ing. Radovan Cienik
 Prvýkrát na bežkách: rok 2013

Deti v materskej škole dostali na Mikuláša aj lístky
do Slovenského komorného divadla
v Martine. Predstavenie „Vianočná
koleda alebo ako sa Oto (ne)dočkal“, zahralo hosťovské divadlo
Babadlo z Prešova. Zážitkom pre
deti nebolo len samotné predstavenie, ale aj atmosféra krásne vynoveného divadla. Jednoduchý príbeh Ota a Tiny
im priblížil
dôležitosť priateľstva, lásky,
vzájomnej pomoci, poukázal
na dobré a zlé
stránky človeka.
Nechýbali veselé pesničky,
slovné hračky
a humor. Deti prežili príjemnú atmosféru, ktorá sa v divadle vytvorila.
JS

 Prečo práve bežky? V mojej rodine nikto nikdy „nebežkoval“.
Keď som mal 5,5 roka, rodičia si všimli, že som nevynechal žiadny televízny prenos zo súťaží v bežeckom lyžovaní a po skončení každého prenosu som sa na kolieskových korčuliach,
v prilbe s okuliarmi a puškou, ešte dlho preháňal po dome. Ako
8-ročnému mi rodičia v bazáre kúpili „na skúšku“ moje prvé
bežky. Zrejme som sa osvedčil, pretože ďalšiu sezónu mi kúpili
druhé. Prihlásili ma do klubu a chodili so mnou na všetky možné
súťaže, stále na mňa strašne kričia, keď som na trati a stále počúvam: Martíín,
idéééš, supééér,
pridááááj, vydŕŕž, perfektne!
Občas ma „vtipne“ povzbudí
aj moja sestra:
Martin, pohni,
všetci ťa už predbehli .

Bežky ma bavia, moji rodičia sú mi vraj vďační, že som aj ich
do tohto športu „zatiahol“ a vraj ma budú podporovať dovtedy,
kým ma to bude baviť a dúfajú, že to bude navždy.
Martin Maťko bol porotou Nadácie TV JOJ zaradený medzi
Športové talenty roku 2015/2016 a pri tejto príležitosti, konanej pod
záštitou predsedu NR SR Petra
Pellegriniho, bol
dňa 11. 11. 2015
na Bratislavskom
hrade ocenený
ako víťaz aktuálneho ročníka
darovacím šekom v hodnote
1.000,-€. Tieto finančné prostriedky pokryli časť
nákladov na vzduchovú pušku určenú na biatlon (zn. Hatsan
AT44 Modified by ZVI) a Martinov sen o svojej puške tak nabral
reálne kontúry.

Matičný turnaj v stolnom tenise
má svojich víťazov
28. decembra 2015 sa konal v telocvični ZŠ Matičný stolnotenisový turnaj, za účasti takmer 30 súťažiacich. Rozdelení boli do 3
kategórií. MO MS každoročne tento turnaj organizuje nielen pre
členov MO MS ale pre širokú verejnosť Turian.
Víťazi turnaja v roku 2015
Kategória muži do 40 rokov:
			
			
Kategória muži nad 40 rokov:
			
			
Kategória ženy:		
			
			

1. miesto		
2. miesto		
3. miesto		
1. miesto		
2. miesto		
3. miesto		
1. miesto		
2. miesto		
3. miesto		

R. Ťaptík
R. Vengrín
R. Foťko
P. Vengrín
D. Stančík
J. Múkera
N. Blahušiaková
B. Drábiková
M. Černeková

Športové výsledky za rok 2014/15
Bežecké lyžovanie				
21. 03. 2015 Cross-CountryCross / Skalka pri Kremnici
21. 03. 2015 Večerné dištančné preteky / Skalka pri Kremnici
14. 03. 2015 Majstrovstvá SR v behu na lyžiach / Štrbské Pleso
15. 03. 2015 Majstrovstvá SR - šprint dvojíc / Štrbské Pleso
07. 03. 2015 Slovenský pohár v behu na lyžiach / Látky - Prašivá
07. 02. 2015 Majstrovstvá SR v behu na lyžiach / Kremnica - Skalka
01. 02. 2015 Biela stopa Junior / Skalka pri Kremnici
14. 02 .2015 Memoriál Francúzskych partizánov
SP = Slovenský pohár; M SR = majstrovstvá SR

umiestnenie
SP
SP
M SR
M SR
SP
M SR
SP

2.
7.
5.
2.
3.
6.
5.
3.

Celkové umiestnenie v Slovenskom pohári r. 2014/2015: 4. miesto
Biatlon
28. 02. 2015
01. 03. 2015
08. 03. 2015

Letný biatlon

Wiessmann pohár / Osrblie		
M SR v biatlone / Osrblie		
M SR v biatlone / Osrblie		

27. 06. 2015 Viessmann pohár v letnom biatlone / Revúca
28. 06. 2015 Viessmann pohár v letnom biatlone / Revúca
22. 08. 2015 Slovenský pohár v letnom biatlone / Vyhne
23. 08. 2015 Majstrovstva Slovenska vo vytrvalostných pretekoch / Vyhne

7. miesto
8. miesto
7. miesto

12. miesto
6. miesto
7. miesto
8. miesto

Talentovanému Martinovi Maťkovi prajeme rovnako úspešný rok 2016.
JOM
Držiteľom putovného pohára sa stal víťaz mužov nad 40 rokov P. Vengrín.
Najmladšou účastníčkou turnaja bola S. Foťková, žiačka ZŠ.
IJ

Tradičný Vianočný hokejbalový
turnaj 2015
V sobotu 26. decembra 2015 sa uskutočnil tradičný „Vianočný
hokejbalový turnaj“ Prihlásených bolo 6 družstiev, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. Turnaj sa odohrával na parkovacej ploche
pred reštauráciou Kriváň.
Súťažné družstvá
A. skupina WC 00 PRDÍ		
B. skupina JAMA
DRUŽSTEVNÍCI		
TORPÉDO
ENCHANTE			
FOFO
Konečné poradie turnaja
1. TORPÉDO		
2. WC 00 PRDÍ		
3. JAMA			
4. ENCHANTE		
5. FOFO			
6. DRUŽSTEVNÍCI		

3300
3201
3201
3102
3102
3000

17 : 4		
8 : 4		
12 : 6		
10 : 6		
3 : 17		
0 : 10		

9 bodov
6 bodov
6 bodov
3 body
3 body
0 bodov

Najlepšími strelcami turnaja boli P. Markovič a Hajas s 5 gólmi,
M. Majerík a J. Holko so 4 gólmi. Brankár nebol z technických
príčin vyhodnotený.
P. Moric

POZVÁNKA NA XXI. ročník
Turianskej bielej stopy
Mesto Turany aj v roku 2016 pripravuje tradičné športové podujatie, pochod na bežkách chotárom Turian, nazvaný Turianska
biela stopa. Termín podujatia bude podľa vhodných snehových
podmienok verejnosti upresnený.
Predpokladaný termín: 6. 2. 2016 alebo 13. 2. 2016.

Adresa vydavateľa: Mesto Turany, Osloboditeľov 83/91, www.turany.sk
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Grafická úprava a tlač: P+M Turany, www.p-mtlac.sk
IČO: 316962 ISSN: 1339-2883 Evid. číslo: EV3337/09

ODCHODY AUTOBUSOV, zo zastávky TURANY , T – pošta, Z – žel.stanica
platí od 13.12.2015 do 10.12.2016

T 6+16
5.00
Tx
Martin
7.16
autobusová
Z x28
stanica
13.15
Z x15
16.25
Z x10
5.42
T +D
Šútovo 11.54
T 6+
17.25
Krpeľany
Nolčovo

Z x18
5.37
T x18
8.07

Zx
5.05
T x30
8.16
Tx
13.44
T6+16

17.06
T x10
5.44
Tx26R
12.04
Zx
18.52
T x18
5.39
T x15
9.27

Tx
Tx
T x15 Z x15
5.05
5.14
5.36 5.45
Tx19
Tx
Zx
T x26
8.16
8.45
9.20
9.43
Z x22
T 6+
T 6+
Tx
14.05 14.10 14.14 14.24
Tx
Z6+16
Tx
T6+16
17.09 17.10
18.02 18.33
Z6+16 T6+16
Tx
T x19
5.59
6.01
6.05
7.10
T627D Z x15 T x15
Zx
12.24 12.27 12.30 13.19
Tx
T x26 T+616 Z x26
18.54 20.05 20.24 22.52
Tx
6.50
T 6+
9.32

T x15
16.57
T x+
11.50

T 6 27
13.25

T 6+
16.25

T 6+
Z x15
Tx
Zx
T 6+
Z 6+
5.44
6.05
6.14
6.20
6.29
6.33
T 6+
T 6+
T x15
Tx
T x15 Z x22
9.53 10.05 10.05 10.35 12.44 13.05
Zx
T x15 Z x29 Z x19 Z x26 T x30
14.30 14.52 14.55 14.55 15.20 15.57
T x26 T6+16 T x15
20.03 20.20 20.50
T x20 Z x21 T x21
T6 + Tx15R
Zx
7.10
7.10
7.13
7.30
8.09
9.57
Tx
Zx
Tx
Tx
Tx
Zx
13.22 14.15 14.18 15.02 15.29 16.33
T x26
22.54

Tx
Z x15
6.45
7.05
T x22
T x28
13.10 13.10
T x19 T x15
15.57 16.22
Tx
10.00

T xD
10.54

16.35

17.16

Tx

Tx

Z6+16 T6+16 T6+16
18.37 18.40 21.25

Vysvetlivky: x – premáva v pracovné dni
6 - premáva v sobotu
+ - premáva v nedeľu a vo sviatok
10 - nejde od 1.7. do 2.9
15 - nepremáva od 23.12. do 5.1.
16 - nepremáva 24.12.
18 - ide od 1.7. do 2.9
19 - nejde od 23.12.15 do 7.1.16, 1.2.16, od 29.2.16 do 4.3.16, od 24.3.16 do 29.3.16, od 1.7.16 do 2.9.16, od 28.10.16 do 31.10.16
20 - ide 7.1.16, 1.2.16, od 29.2.16 do 4.3.16, 24.3.16, 29.3.16, od 1.7.16 do 2.9.16, od 28.10.16 do 31.10.16
21 - ide od 23.12. do 5.1
22 - nejde od 23.12.15 do 5.1.16, od 1.7. do 2.9.
26 - nepremáva 31.12.
27 - nepremáva 26.12
28 - ide od 23.12.15 do 5.1.16, od 1.7.16 do 2.9.16
29 - ide 7.1.16, 1.2.16, od 29.2.16 do 4.3.16, 24.3.16, 29.3.16, od 28.10.16 do 31.10.16
30 - nejde od 14.12.15 do 22.12.15, od 8.1.16 do 29.1.16, od 2.2.16 do 26.2.16, od 7.3.16 do 23.3.16, od 30.3.16 do 30.6.16, od
5.9.16 do 27.10.16, od 2.11.16 do 9.12.16
R- spoj premáva až do Ružomberka
D - spoj premáva až do Dolného Kubína
_____________________________________________________________________________________________________

ODCHODY VLAKOV zo stanice TURANY platí

smer KRAĽOVANY
X
X,D
X,D

X
6,N
X

Žilina
5.59
6.24
7.27
8.34
10.34
11.34
12.31
13.27

Rýchl.Ex,X, 14.10
A
X
X,A

14.28
15.31
15.57
16.34
17.27
18.34
21.24
22.47

od 13.12.2015 do 10.12.2016

smer ŽILINA

Vrútky Turany Kraľovany Ružomberok
5.08
4.57
5.19
5.40
5.56
5.45
6.07
6.31
6.29
6.19
6.40
7.03
7.15
6.55
7.26
7.47
8.00
7.48
8.11
9.13
8.55
9.24
9.46
10.55 11.13
11.24
11.46
11.54 12.05
12.16
12.37
13.07 13.18
13.29
13.51
13.48 13.59
14.10
14.31
14.31

14.40

14.49

15.06

14.55
15.52
16.18
16.55
17.48
18.55
21.44
23.07

15.13
16.03
16.29
17.13
17.59
19.13
21.55
-

15.24
16.16
16.40
17.24
18.10
19.24
22.06
-

15.46
16.37
17.02
17.46
18.31
19.46
22.28
-

X - ide len cez pracovné dni, S - ide len v sobotu
N - ide len v nedeľu
A - nechodí od 24.XII. do 10.I.
D – nechodí 24.XII.- 10.I., 1.VII – 4.IX

www.turany.sk

Ružomberok Kraľovany Turany Vrútky Žilina
X
Rýchl.Ex,
X,A
X
X,B

X,B
X
6, N
X
X,A

4.11
4.54
5.29
5.54

4.33
5.22
5.53
6.12

4.43
5.33
6.03
6.21

4.54
5.46
6.15
6.31

5.13
6.05
6.34
6.54

6.11
7.00
10.13
11.54
12.51
13.57
14.13
14.57
16.11
17.19
18.13
20.13

6.37
7.26
8.15
10.37
12.19
13.18
14.19
14.50
15.20
16.36
17.43
18.37
20.37

6.55
7.36
8.27
10.55
12.29
13.29
14.29
15.00
15.30
16.55
17.54
18.55
20.55

7.07
7.55
8.39
11.05
12.40
13.40
15.03
15.11
15.42
17.05
18.05
19.05
21.13

7.26
8.14
8.59
11.25
12.59
14.00
15.23
15.31
16.01
17.25
18.25
19.25
21.32

X - ide len cez pracovné dni
A - nechodí od 24.XII. do 10.I.
B - nechodí od 24.XII. do 10.I., 1.VII.- 4.IX
S - ide v sobotu, N - ide v nedeľu

aktualizované 13.12.2015, Zdeno ČERNEK ©

ODCHODY AUTOBUSOV , zo zastávky MARTIN autobusová stanica
platné od 13.12.2015 do 10.12.2016 – žltá – autobus ide cez žel.stanicu TURANY

Dolný
Kubín,žel.st.
Nolčovo

x

X 18
7.40

Ružomberok

11.30

X 15
9.00

x15

Turany, žel.st.

Krpeľany, žel.st.

12.00

6+

9.05

11.25

X+

6 27
13.00

X 19

X 20

6+

+616

16.00

18.10

x18

x

05.15

x15

06.25

16.30

+616

21.00

x26

07.45

11.45

X 10 6+16

Šútovo

6 27

+

10.30

5.15

5.30

X

X

16.00 16.50
X
X 15
5.50
6.35

X

5.40

6+

17.00

X

8.45

6.45

X

18.25
X 22
11.25

X 21
6+
X
6.45
6.45
7.05
9.30
X26
+616 X26
19.40 20.00 22.25
X 22 X 15 X 11 X 15 X 22
13.25 14.10 14.45 15.15 15.35

X15

11.55

X

12.50

X

X

13.45 14.30

X

15.00

X 15

21.30

Vysvetlivky: x – premáva v pracovné dni
6 - premáva v sobotu
+ - premáva v nedeľu a vo sviatok
10 - nejde od 1.7. do 2.9
15 - nepremáva od 23.12. do 5.1.
16 - nepremáva 24.12.
18 - ide od 1.7. do 2.9
19 - nejde od 23.12.15 do 7.1.16, 1.2.16, od 29.2.16 do 4.3.16, od 24.3.16 do 29.3.16, od 1.7.16 do 2.9.16, od 28.10.16 do 31.10.16
20 - ide 7.1.16, 1.2.16, od 29.2.16 do 4.3.16, 24.3.16, 29.3.16, od 1.7.16 do 2.9.16, od 28.10.16 do 31.10.16
21 - ide od 23.12. do 5.1
22 - nejde od 23.12.15 do 5.1.16, od 1.7.16 do 2.9.16
26 - nepremáva 31.12.
27 - nepremáva 26.12
_____________________________________________________________________________________________________

ODCHODY VLAKOV , platí
ODCHODY VLAKOV zo stanice VRÚTKY, smer B.Bystrica
X
Rýchl. Ex ,G
Rýchl.Ex,
X,E
X, E
Rýchl. Ex
Rýchl. Ex
Rýchl. Ex,G
Rych, Ex
X
X, K
Rýchl. Ex
X, K
Rychl, Ex
X, 6
Rých. Ex
REGIOJET,L

H
X, 6

Vrútky
4.50
5.13
5.20
6.13

6.50
7.13
7.20
9.13
9.20
11.13
11.20
13.13
13.20
14.20
14.50
15.13
15.20
16.20
17.13
17.20
18.27
19.13
19.20
20.03
21.20
22.20

Martin
4.58
5.20
5.28
6.20

6.58
7.20
7.28
9.20
9.28
11.20
11.28
13.20
13.28
14.28
14.58
15.20
15.28
16.28
17.20
17.28
18.35
19.20
19.28
20.21
21.28
22.28

B.Bystrica
5.26 TT
6.26
5.56 TT
7.22

od 13.12.2015 do 10.12.2016

ODCHODY VLAKOV zo stanice B.Bystrica , smer
VRÚTKY
X, E

REGIOJET,P

X
Rýchl. Ex
X,G

7.26 TT
8.26
7.56 TT
10.26
9.56 TT
11.37 TT
11.57 TT
14.26
13.56 TT
14.56 TT
15.26 TT
16.26
15.57 TT
16.56 TT
18.26
17.56 TT
19.03 TT
20.26
19.56 TT
21.24
21.56 TT
22.56 TT

Rýchl.Ex, D
Rychl, Ex
Rýchl. Ex
X
Rýchl.Ex, D
X
Rýchl. Ex.,
X, E
Rýchl.Ex
X, G
Rýchl.Ex
Rých.Ex

TT - Turčianske Teplice (spoj nestojí v Banskej Bystrici)
H.Š. – Horná Štubňa (spoj nestojí v Banskej Bystrici)
X - ide len cez pracovné dni
N - ide v nedeľu
6 - ide v sobotu
Rychl. - rýchlik, Zrych – zrýchlený vlak
E - nejde 24.XII.- 10.I., 1.VII. až 4.IX.
G - nejde 25., 26.XII., 1.I.
H – ide v N a 7.I., 1.II., 29.III., 15.IX., 1., 17.XI.,

B.Bystrica

Martin

Vrútky

16.02 TT
15.34
16.56 TT
18.02 TT
17.34
20.30 TT
19.34

16.32
16.40
17.26
18.32
18.40
21.00
20.40

16.40
16.47
17.34
18.40
18.47
21.08
20.47

5.02 TT
5.25 TT
4.57
6.02 TT
5.34
7.02 TT
8.02 TT
7.34
10.02 TT
9.34
12.02 TT
11.34
12.56 TT
14.02 TT
13.34
15.02 TT
14.34

5.32
5.55
6.16
6.32
6.40
7.32
8.32
8.40
10.32
10.40
12.32
12.40
13.26
14.32
14.40
15.32
15.40

5.40
6.03
6.23
6.40
6.47
7.40
8.40
8.47
10.40
10.47
12.40
12.47
13.34
14.40
14.47
15.40
15.47

TT - Turčianske Teplice (spoj nestojí v Banskej Bystrici)
X - ide len cez pracovné dni
N - ide v nedeľu
6 - ide v sobotu
Rychl - rýchlik, Zrych – zrýchlený vlak
D - nejde 25.XII, 26.XII., 1.I.
E – nejde 24.XII.- 10.I., 1.VII. až 4.IX.

G - nejde 24.XII.- 10.I.

P – nejde 25.XII, 1.I.

nejde 27.XII., 3., 31.I., 28.II., 27.III., 3.VII. - 28.VIII., 30.X.

K - nejde 24.XII.- 10.I.

www.turany.sk
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