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Naša jubilantka
V kronike školy sa uvádza, že v tejto škole sa začalo učiť 1. septembra 1960. Uplynulo odvtedy už veľa rokov a počas nich sa v nej vystriedalo množstvo žiakov, učiteľov, riaditeľov aj iných zamestnancov.
Je 55 rokov veľa alebo málo? V živote človeka je to stredný vek, je
obdobím istoty a múdrosti získaných skúseností. Ľudia vekom starnú, ale naša škola nie. Môže síce čerpať silu z tradícií a poznatkov,
ktoré tu zanechali učitelia po desaťročia, noví žiaci ju však robia
mladou a neustále sa rozvíjajúcou.

Z tvorby žiakov
Naša škola
V roku 1960 dostala naša škola nový šat.
Odvtedy stojí na ulici Komenského,
aj sám Amos by bol hrdý na to dielo.
No roky ubiehali,
kabát sa jej ošúchal,
okná farbu aj lesk stratili,
i strecha plakala, keď prudký lejak lial.
Ale čo to? Kam sa všetci pozerajú?
Akú stavbu to pohľadom premeriavajú?
Všetko zrazu nové je, už ani stromy netienia tú parádnicu,
ktorá pošteklila európsku pokladnicu.
Škola naša ako jasná dúha svieti,
vo voňavom jarnom kvietí,
čas strávený v nej nám strašne rýchlo letí,
radosť z nej majú dospelí i deti.
V roku 2011 dostala naša škola nový šat.
Smiech, priateľstvá, ale aj slzy rozlúčení či šťastia pamätá
a stále ďalšie vedomostne podkuté generácie vypúšťa do sveta.
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- pamätnou udalosťou v rozvoji školstva v obci sa stali práce na
výstavbe novej školy 20. mája 1958
- školský rok začal 1. septembra slávnostným otvorením v novopostavenej škole
- škola mala 28 učiteľov a 850 žiakov
- druhý stupeň navštevovali i žiaci z Krpelian, Nolčova, Ratkova a Šútova
- povinná školská dochádzka bola predĺžená na deväť rokov
- dostavanie učiteľskej bytovky pri ZDŠ
- nadviazanie družby s Deväťročnou školou v meste Nikopoľ,
Ukrajina
- v ročníkoch 1.- 5. bolo zavedené dvojzmenné vyučovanie
- prvýkrát bol oplotený areál školy a vysadený stromčekmi
a okrasnými kríkmi
- výtvarný krúžok vymaľoval okná na chodbe 1. budovy
- našu školu prestali navštevovať žiaci z Krpelian, Nolčova,
Ratkova a Šútova
- zavedený 5-dňový pracovný týždeň
- postavených 18 štátnych bytov pre školských zamestnancov
- do výchovno-vyučovacieho procesu sa vo zvýšenej miere
zaviedli audiovizuálne pomôcky
- zriadenie zubnej ambulancie
- škola nadviazala družbu so ZDŠ v Bílovci
- do prevádzky bola uvedená nová školská jedáleň a školská
družina
- založenie ZO SZM
- začal pracovať spevácky súbor PLAMIENOK
- začiatok výstavby telocvične
- zriadené dvojzmenné vyučovanie
- 1. vydanie školského časopisu Pionier
- škola 5-krát za sebou obhajuje celoročnú súťaž škôl v branných súťažiach Vždy pripravený
- MŠ SSR udelil kolektívu školy pochvalné uznanie za pracovnú iniciatívu
- dobudovanie odbornej učebne hudobnej výchovy a kuchynky
- škole bola odovzdaná telocvičňa bez vykurovania
- bola dopracovaná projektová dokumentácia prepojenia školských budov a dobudovania areálu školy
- 17. november priniesol zmeny najmä v personálnom obsadení vedenia školy
- zrušená činnosť PO SZM
- novovybudovaná učebňa fyziky a chémie a žiackej knižnice
- začalo sa vykurovať v telocvični
- odstránenie dvojzmenného vyučovania
- výchovné predmety sa prestali hodnotiť známkou
- 1. vydanie školského časopisu KUKUK
- Atletický oddiel a ŠS zorganizovali krajský turnaj v atletike,
ktorého sa zúčastnilo 21 základných škôl
- škola získala titul majstra okresu v atletickom štvorboji
- do výchovno-vyučovacieho procesu bola zavedená náboženská a etická výchova
- pripomenutie 35. výročia založenia ZŠ v Turanoch
- zrealizovaná plynofikácia ZŠ
- zriadenie školského športového strediska v atletike
- rekonštrukcia rozvodov ústredného kúrenia
- dobudovaná počítačová učebňa
- 40. výročie ZŠ – slávnostná akadémia
- oprava strechy na sociálnej časti telocvične
- prechod na právnu subjektivitu (Obec Turany – zriaďovateľ ZŠ)
- organizovanie 43. ročníka Turčianskych hier mládeže v atletike
- normatívne financovanie škôl
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zavedený nový Školský vzdelávací program v 1. a 5. ročníku
vybavenie učební žalúziami
45. výročie ZŠ – slávnostná akadémia
vybudovaná multimediálna učebňa
náter strechy, fasády a palubovky telocvične, oprava žľabov
úspešný projekt Otvorená škola Infovek
vytvorenie novej počítačovej učebne
zriadenie internetovej stránky školy
vybudovanie školskej posilňovne
rekonštrukcia sociálnych zariadení v 1. budove školy
rekonštrukcia sociálnej časti telocvične
kanalizačná prípojka
7.-krát sme zorganizovali THM v atletike
rekonštrukcia sociálnych zariadení v 2. budove školy
začiatok realizácie projektu Premena tradičnej škola na modernú (zakúpené nové učebné pomôcky a didaktická technika – notebooky, dataprojektory, interaktívne tabule)
modernizácia školskej knižnice prostredníctvom projektu
Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc
rekonštrukcia vnútornej kanalizácie
úspešný projekt Rekonštrukcia ZŠ, ktorý zahŕňal výstavbu
spojovacej chodby na prepojenie I. a II. budovy, prístreška
na prepojenie I. budovy a telocvične, kompletné zateplenie
a výmena okien I. a II. budovy, príprava podkrovia na odborné
učebne, rekonštrukcia elektroinštalácie v I. a II. budove
nový Školský vzdelávací program zavedený vo všetkých ročníkoch
kompletné vybavenie jazykovej učebne (audiotechnika, nábytok)
rekonštrukcia školskej kuchyne
nový chodník v areáli ZŠ
výmena školského nábytku v školskom klube detí
otvorenie 2. počítačovej učebne
realizácia národného projektu – Digitálne vzdelávanie pre
všeobecno-vzdelávacie predmety
realizácia projektu - Elektronizácia vzdelávacieho systému
regionálneho školstva
rekonštrukcia plynovej kotolne
zriadená športová trieda so zameraním na atletiku, florbal a tenis
28. - 29. 5. 2015 – slávnostná akadémia k 55. výročiu založenia školy
z archívu ZŠ

Ja a škola
Každé ráno zavčas vstávam,
do školy sa poponáhľam.
Nachystám sa, najem sa,
do školy už beží sa.
Stretnem moje kamarátky,
do školy už čas je krátky.

Pozdraví sa, usmeje sa
A hneď vraví: Pripravte sa!
Naučím vás počítať,
písať a aj rysovať.
Keď sa toto naučíte,
vo svete sa nestratíte.

Pripravím sa na hodinu,
zazvoní už každú chvíľu.
Príde pani učiteľka,
žiaci stoja ako pierka.

Hodiny už bude koniec,
keď zazvoní školský zvonec.
Stretneme sa zajtra zas,
teší sa už každý z nás.

Moja škola
V škole vedomosti, kamaráta i lásku nájdeš,
pozbierať aj dobré známky zvládneš.
Základy sa tu naučíš,
s predmetmi sa zoznámiš.
Celou školou prechádzaš ako veľkým bludiskom,
v deviatke zistíš, že si ju prešiel ako školským ihriskom.
Najprv príde prvá trieda – tam so školou zoznámiš sa, ...

zrazu je tu deviata trieda – a ty musíš rozlúčiť sa.

Oslavy 70. výročia oslobodenia obce
Spomienkovou oslavou 70.
výročia oslobodenia Turian si
predstavitelia obce, spoločenských a politických organizácií
v jej pôsobnosti a širšia verejnosť pripomenuli 8. apríla
2015 udalosti 2. svetovej vojny a oslobodenie našej obce.
Príhovor k 70. výročiu oslobodenia predniesol predseda
ZO SZPB Emil Pohánka.,
v programe vystúpila ženská
spevácka skupina Turianka.
Pri tejto príležitosti prevzali
z rúk starostu obce Ing. Miroslava Blahušiaka Cenu
starostu obce Turany naši

neznamenal skončenie vojny – sa tešili i občania Turian. Nemecká armáda pri ústupe ničila všetko, čo len mohla. Už v prvých dňoch apríla
1945 začali Nemci sústavne ničiť najmä železničnú trať a jej zariadenie. Celý deň 5. apríla ničili našu železničnú stanicu od rána do večera
duneli výbuchy, ktoré na kúsky rozmetali staničné hradlá, skladište,
koľajnice a výhybky. Podvečer sa zamerali na zničenie železničného mosta, ktorý bol postavený cez Váh, na ktorý natlačili veľký počet
zväčša osobných železničných vagónov a podmínovali kamenné piliere, most vyhodili a zosypal sa do Váhu. Na druhý deň okolo poludnia dopadli do našej obce prvé delostrelecké granáty, vystrelené vojskami 3. brigády prvého čsl. armádneho zboru a sovietskej armády.
Zasiahli strechy domov a Nemci sa dali na útek smerom na Sučany,
kde vyhodili do povetria most pred Sučanmi cez Váh. V tých dňoch
bola naša obec stredobodom paľby obidvoch vojsk. Granáty a míny
dopadali vo dne v noci. Ľudia bývali v pivniciach a len čo streľba trochu utíchla, mnohí povychodili na svoje dvory a na ulicu, načo niektorí
občania zaplatili životmi. Konečne 9. apríla 1945 predpoludním prišli
prieskumné jednotky 3. brigády prvého čsl. armádneho zboru okolo
Nolčova dolu horným Černíkom do Turian. Zišli sa pred bývalým MNV
a obec bola definitívne oslobodená. Žiaľ nestalo sa to bez obetí. Traja
z našich osloboditeľov položili tu svoje mladé životy. Aj keď Turany boli
opäť slobodné, boli posiate mnohými krvavými ranami.
Protifašistický odboj, SNP, patria medzi historické medzníky nášho ľudu
v statočnom boji za národnú a sociálnu slobodu. Preto i po 70. rokoch je
dôvod si ich pripomínať, vzdávať vďaku a úctu tým, ktorí sa stali obeťami

vojny za slobodu i budúcich generácií.
S akými pocitmi stojíme

spoluobčania: Božena Vandlíková, Dobroslav Fúčeľa, Viliam Gross
a Emília Reichelová.
Obecná slávnosť bola zakončená položením kytíc k pomníku padlým
a poklonením sa pamiatke všetkým našim spoluobčanom, ktorí v bojoch
2. svetovej vojny položili svoje životy.
IJ

Spomienky na oslobodenie Turian
Každá jar má svoje osobitosti, svoju krásu a čaro, ale jar roku 1945
bola predsa len výnimočná, navždy sa vpísala do dejín našej spoločnosti i samotných občanov našej obce.
Na prvý deň svojho oslobodenia napriek tomu, že ešte neznamenal
koniec vojny, sa tešili i občania Turian. Staršej generácii, ktorá prežila ťažké obdobie 2.svetovej vojny a dožila sa túžobne očakávaného
oslobodenia od nemeckej fašistickej poroby, nikdy nevymiznú z pamäti prežité útrapy z čias vojny, ale i na prvé radostné dni príchodu
osloboditeľov. Na prvý deň svojho oslobodenia, napriek tomu, že ešte

dnes po rokoch pri pamätníkoch umučených fašistami a gardistami, nad hrob-

mi slovenských, českých,
sovietskych rumunských,
francúzskych a iných
vojakov, ktorí nám niesli
slobodu a už sa nevrátili
domov k svojim rodinám a najbližším? Nemali by sme zabudnúť na to,
že len v okrese Martin bolo objavených 12 spoločných masových hrobov,
bolo tam 300 obetí, z toho 210 mužov, 70 žien a 21 detí. Dvaja občania
našej obce boli umučení.
Aj po 70. rokoch ďakujeme tým, ktorí majú zásluhu na tom, že žijeme
v mieri a slobode.
Česť pamiatke všetkým, ktorí položili to najcennejšie čo mali – svoje životy.
Emil Pohánka
predseda ZO SZPB Turany

Zo života obce
Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
Zasadnutie OZ dňa 15. 12. 2014
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí schválilo úpravu rozpočtu
obce Turany na rok 2014, schválilo rozpočet obce na rok 2015.
OZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce Turany o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a dodatok
č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce o miestnych daniach.
Výška poplatkov a daní zostala nezmenená, došlo len k odčleneniu
VZN o odpadoch a rozšíreniu sadzieb a stavieb v zmysle zmeny zákona.
OZ zvolilo týchto členov komisií pri OZ v Turanoch:
• Martin Kručinský a Alena Šimková – komisia na ochranu verejného záujmu
• Lenka Frkáňová, Mgr. Janka Sobeková, Anna Stančíková,
Stanislav Bobrovnícky, Mgr. Jozef Liskaj, Peter Šimko, Miroslav Ujček – za členov komisie športu, školstva, kultúry a informovanosti občanov
• Mgr. Marta Hrivnáková, Dana Maťková, Mgr. Soňa Mišutová,
Janka Mojžišová – za členov sociálno-zdravotnej komisie
• Ing. Jaroslav Hlavatý, Alena Šimková, Ing. Dana Ujčeková,
Mgr. Adriana Bobeková – za členov komisie pre ekonomiku
a plán
Zasadnutie OZ dňa 19. 2. 2015
Obecné zastupiteľstvo v Turanoch prerokovalo správu o činnosti hlavného kontrolóra, delegovalo poslancov OZ - Romana Maťku do rady
MŠ Krížna, Alenu Šimkovú a Romana Maťku do rady MŠ Obchodná
a Martina Kručinského za člena rady Základnej školy. Ďalej schválilo
zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a orgánov
obce, prerokovalo správu o stave pohľadávok k 31. 12. 2014, informáciu o stave odpadového hospodárstva, schválilo pridelenie dotácií
podľa návrhu Komisie školstva, športu, kultúry a informovanosti pre
organizácie v obci Turany.
OZ v Turanoch schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce Turany
č. 01/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa
miestnych podmienok na území obce Turany. Ďalej OZ schválilo prerozdelenie kapitálových výdavkov (investícií) na rok 2015, odpredaj podielu obce Turany v parcele KN-C 3628/124, kde podiel
obce činí 49,88 m2, kupujúcim manželom Ivete a Tomášovi Bašistovcom za cenu stanovenú znaleckým posudkom, zmenu nájomníka bytu v obecnej bytovke na Romanu Vaškovú, zvolilo členov Komisie výstavby, životného prostredia a verejného poriadku v zložení:
• Jozef Michlík, Jozef Frkáň, Ing. arch. Ľubomír Burica Phd.,
Zdenka Svorková, Ing. Nina Rišániová, Ing. Radovan Pirháč
Zasadnutie OZ dňa 23. 4. 2015
OZ na svojom zasadnutí prerokovalo správu hlavného kontrolóra o plnení uznesení a správu o vykonaných kontrolách, prerokovalo správu
o činnosti Obecnej polície Turany za rok 2014, správu o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru obce Turany za rok 2014, autoremedúru
(opravu) uznesenia: vstup obce do MAS Turiec na nové znenie: členstvo obce Turany v občianskom združení OZ Mikroregión Fatry v Turci
a zároveň schvaľuje zaradenie katastrálneho územia obce Turany do
územia OZ Mikroregión Fatry v Turci pre prístup LEADER.
Ďalej zvolilo Ing. Dušana Novysedláka za člena Komisie výstavby, verejného poriadku a životného prostredia pri OZ v Turanoch.
R. Maťko

Úspešné projekty obce
Projekt: „Zavedenie kamerového systému v obci“
Významným projektom z hľadiska bezpečnosti bol projekt zavedenia
kamerového systému v obci. Projekt bol finančne podporený Radou vlády slovenskej republiky pre prevenciu kriminality. Obci
boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 5 000,- eur. Celkové
výdavky na dotáciu a inštaláciu kamier a PC do kamerového systému
boli 6 556,80 eur. Vďaka projektu sa zmodernizoval kamerový systém,
zlepšila sa rozlišovacia schopnosť kamier, zvýšila sa spoľahlivosť systému a celková bezpečnosť v obci.
Projekt: Recyklačný fond – 41 530.- eur
Obec Turany podala dňa 7. 1. 2015 žiadosť o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu s názvom: „Rozšírenie a zefektívnenie
triedeného zberu odpadov v Turanoch“. Správna rada Recyklačného fondu na svojom zasadnutí dňa 5. 3. 2015 žiadosť prerokovala, žiadosti vyhovela a schválila dotáciu pre obec Turany v celkovej
sume 41 530.- eur. Projekt rieši komplexne zakúpenie kontajnerov
na plasty, sklo, papier, kovové odpady, viacvrstvové kombinované
materiály (tetrapack), opotrebované pneumatiky s cieľom vybudovania zberných hniezd v celej našej obci a skvalitnenia a zefektívnenia separovaného zberu. Predpoklad realizácie tohto projektu je
do konca roku 2015.
Projekt: Rozšírenie kapacít materských škôl – 40 000.- eur
Obec Turany podala dňa 24. 2. 2015 na Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR žiadosť o poskytnutie dotácie na rozšírenie
kapacít materských škôl. Žiadosť a projekt bol podaný a spracovaný
v súvislosti s prebiehajúcou výzvou a ku skutočnosti plných stavov
obidvoch MŠ. Žiadosť a projekt rieši rekonštrukciu II. budovy MŠ
Obchodná (v súčasnosti je objekt nevyužívaný), opravu strešnej konštrukcie, výmenu okien, zateplenie fasády, rekonštrukciu kúrenia, vodoinštalácie, el. rozvodov, sanity a pod., zvýšenie súčasnej kapacity
MŠ Obchodná z počtu 56 na 88 detí. Obec Turany podala žiadosť
o dotáciu vo výške 88 500.-eur na 2 triedy. Žiadosť bola schválená
a MŠVVaŠ SR poskytne obci Turany dotáciu vo výške 40 000.- eur na
rozšírenie kapacity MŠ o jednu triedu.
V súčasnosti prebiehajú legislatívne činnosti k zrealizovaniu týchto
úspešných projektov. O priebehu ich realizácie budeme občanov informovať prostredníctvom internetovej stránky obce a Hlasu Turian.
Okrem týchto dvoch úspešných projektoch obec Turany podala na
Ministerstvo financií ešte 2 projekty :
1. Žiadosť o dotáciu vo výške 15 000.- eur na rekonštrukciu sociálnych zariadení futbalového štadióna
2. Žiadosť o dotáciu vo výške 2 000.- eur na podujatie Matičné Turany
3. V riešení sú žiadosti o dotácie cez nadáciu Orange
Uvedené žiadosti sú v súčasnej dobe v posudzovaní.
Repasácia hasičského vozidla v sume 130 000.- eur
Ministerstvo vnútra SR v zmysle zmluvy, ktorú sme uzatvorili dňa 10. 3. 2015,
vykoná technické zhodnotenie hasičského vozidla Cisternová automobilová striekačka Tatra 148, pozostávajúce z komplexnej generálnej opravy
podvozkovej časti,
motora, osadenia
novej nadstavby
a inštaláciu nových
prvkov. Cena repasácie, za ktorú obci
Turany Ministerstvo
vnútra SR vozidlo
zrepasuje, je cca
130.000.- eur.

Zamestnanie pracovníkov cez úrad práce:
Obec Turany v zmysle národného projektu: „Podpora zamestnanosti“ realizovanej prostredníctvom Národného úradu práce zamestnala
8 pracovníkov, na ktorých celkovú cenu práce prispieva 85 % Európsky sociálny fond a 15 % ide zo štátneho rozpočtu. Doba trvania
pracovného pomeru je na 6 mesiacov od 1. apríla 2015. Za uplynulý
mesiac už títo pracovníci vykonali veľký kus práce pri klčovaní a čistení areálu futbalového štadióna, Tibína, nadjazdu, v areáli zdravotného
strediska, pri plote materskej škôlky a pod. V súčasnosti rekonštruujú
oplotenie Materskej školy na ul. Obchodná.
Výstavba v obci.
V nadväznosti na
schválený plán kapitálových výdavkov na rok 2015
bolo Prevádzkarňou obce Turany
vybudované parkovisko pred zdravotným strediskom
a oprava vstupného chodníka. Jeho výstavbou sa podstatne zlepšil

komfort návštevníkov a pacientov zdravotného strediska, odbremenila doprava a parkujúce autá na ul. Obchodnej.
Roman Maťko

Pripravujeme
DEŇ OBCE 2015 sa uskutoční v sobotu 19. septembra
2015
Obec pripravuje XV. ročník Dňa obce – oslavy úrody, chovateľstva
a remesiel ako najväčšie podujatie pre svojich občanov v tomto
roku po prvýkrát v sobotu 19. 9. 2015. Znovu bude pripravený
zaujímavý sprievodný program so súťažami, výstavami, prezentáciou ľudovej tvorby, folklóru a zábavy pre všetky vekové kategórie.
Súčasťou tohto podujatia je aj vyhodnocovanie súťaže Môj dom,
môj domov, moja záhradka, o najkrajšie rodinné domy, záhrady ,
kvetinovú výzdobu. Po prvýkrát v tomto roku vyzývame občanov,
že majú možnosť sami sa prihlásiť do tejto súťaže a to zaslaním najviac 5 fotografií svojich domov, záhrad či predzáhradiek.
Fotografie musia byť aktuálne a musia byť vyhotovené od mája
do augusta 2015. Uzávierka prihlášok je do 15. augusta 2015.

Ocenenie najlepších jednotlivcov a kolektívov za rok 2014
V piatok 27. marca 2015 sa už po siedmykrát uskutočnilo v obradných
priestoroch obecného úradu slávnostné oceňovanie našich najlepších
jednotlivcov a kolektívov za rok 2014. Ocenenia všetci prevzali z rúk starostu obce Ing. Miroslava Blahušiaka a predsedu Komisie školstva, športu, kultúry a a informovanosti pri OZ v Turanoch Ing. Ivana Jesenského.
Cieľom tohto stretnutia najlepších bolo okrem morálneho ocenenia
úspešných reprezentantov našej obce aj generačné stretnutie mladých
ľudí, detí a mládeže s tými, ktorí majú svoju športovú kariéru za sebou.
Za uplynulý rok prevzali desiati najlepší vyššiu formu ocenenia s ďakovným listom, ostatní boli zaradení do nižšieho stupňa s poďakovaním za úspechy v predchádzajúcom roku.
Slávnostný večer bol venovaný tým, ktorí boli úspešní v atletike, športovej streľbe, plávaní, cyklistike, vytrvalostnom behu, či v súťaži psích
záprahov. Pozvaní boli tiež úspešní kolektívni športovci: futbalisti,
florbalisti, hasiči. Nechýbali tí, ktorí zaznamenali v uplynulom roku významné úspechy na celoslovenskej, európskej i svetovej úrovni.
Ocenenie s ďakovným listom za vzornú reprezentáciu obce
v roku 2014 dostali
Vanessa Siheľová a Miriam Mojžišová atletika
Ondrej Holko a Lenka Líšková
športová streľba
Miroslav Kochol
športová streľba
Adam Černek
plávanie
Katarína Beľová
bežecké disciplíny
Maroš Litvaj
psie záprahy
Jozef Frkáň
za dlhoročný rozvoj športovej streľby a prácu v ZOTŠ
Karin Revallová celoslovenská výtvarná súťaž
Poďakovanie za reprezentáciu obce v roku 2014
Klaudia Koláriková a Ema Holková
atletika
Tatiana Tvarožná, Ema Holková
atletika
Barbora Maronová, Michaela Ujčeková atletika
Emma Dvoranová
horská cyklistika
Dezider Ferenczy a Pavol Litvaj
BS Tatran
Barbora Maronová
MŠK – prípravka futbal
Timotej Doležal a Dávid Múkera
MŠK – prípravka futbal
Miroslav Gelačák a Matúš Dubovec MŠK – žiaci futbal

Atlétky Miriam Mojžišová
a Vanessa Siheľová

Ocenení Adam Černek
a Ondrej Holko

Ocenený Maroš Litvaj

Talentované dievčatá

FS Kriváň medzi ocenenými

Úspešní strelci ZOTŠ

Mladí florbalisti

Eugen Majerík a Róbert Piader
MŠK dorast futbal
Matúš Fúčeľa a Patrik Golier
MŠK muži futbal
Lenka Frkáňová a Ingrid Kalousová športová streľba
Folklórny súbor Kriváň a vedúca FS Alena Rusnáková
Kolektív futbalového družstva žiakov MŠK
Družstvo chlapcov v minifutbale: T. Nagy, D. Múkera, P. Berešík, P. Čavajda, T. Bella, T. Doležal, A. Horváth, B. Hríb, Ľ. Kacvinský, P. Štanga.
FbK Turany
Mladšia a staršia prípravka: Š. Sochuľák, R. Urban, M. Baráni
Mladší žiaci: P. Čavajda, N. Siheľa, M. Katreniak
Starší žiaci: M. Žucha, J. Doležal, L. Tarčák

Tréner: Juraj Doležal st.
Kolektív mladých hasičov DHZ Turany: A. Pešák, J. Vaško, E. Rúriková, D. Maťková, J. Bartoš, N. Hudáková, K. Slaný, S. Čujková, V. Kolková, L. Adamčík
Za dobrú prácu v uplynulom roku prevzali poďakovanie kolektívy:
Základnej organizácie technických športov Turany, BS Tatran
Turany, AC Victória Turany, Šachového klubu ŠACHMAT Turany,
Nohejbalistov MŠK Tatran Turany
Všetkým oceneným aj prostredníctvom našich obecných novín ešte
raz blahoželáme a prajeme i v roku 2015 veľa úspechov.
IJ

Predstavujeme mladé talenty Turian – Ondrej Holko
Študent Spojenej školy v Martine, kde bude v tomto roku maturovať. Strieľať začal za Základnú organizáciu technických
športov Turany vo februári 2009 pod vedením trénera Gustáva Blažeka. V apríli 2013 prestúpil do Vojenského športového
centra Dukla Banská Bystrica, pod vedením Ivany Švecovej, s ktorou spolupracoval do februára 2015. V súčasnosti by ho
rád trénoval olympijský medailista Jozef Gonci. V tomto roku sa zúčastnil 7. súťaži, z toho boli 4 zahraničné. V januári sa
zúčastnil 3. kola extraligy, kde s výsledkom 616,5 b vyhral prvé miesto v juniorskej kategórií a vo finále skončil na druhom
mieste za mužským reprezentantom Zoltánom Balážom. Jeho prvé zahraničné preteky boli Olympic Hopes v Plzni, kde
sa v prvý deň s výsledkom 619,5 b dostal do finále a v ňom vybojoval tretiu pozíciu. Na druhý deň sa výsledkom 620, 5 b
taktiež dostal do finále, ale skončil na šiestej pozícií. Tohtoročný január
ukončil súťažou v Mníchove, kde sa v prvý deň s výsledkom 611,3 b
umiestnil na 32. pozícií a druhý deň s výsledkom 606,8 b na 40. pozícii. Začiatkom februára 2015 sa
zúčastnil na PANONNIA TOPHY v rakúskom Neusiedl am See, kde sa v prvý deň s výsledkom 614,7 b
dostal do finále. Skončil na štvrtej pozícii, druhý deň s výsledkom 415,8b sa taktiež dostal do finále,
kde skončil na 6. mieste a v tretí deň s výsledkom 611,4 sa opäť dostal do finále a umiestnil som sa na
prvom mieste. Koncom februára sa zúčastnil Majstrovstiev Európy v holandskom meste Arnhem, kde
sa s výkonom 612,8 b umiestnil na 25. pozícii. Od minulých Majstrovstiev Európy sa svojimi výsledkami Ondrej Holko posunul vyššie o 26 priečok. Sezónu
ukončil v marci na Majstrovstvách Slovenskej republiky a tam sa s výsledkom 614,8 b stal Majstrom Slovenska.
Veríme, že o našom úspešnom strelcovi Ondrejovi Holkovi budeme ešte veľa počuť. Nech sa mu na streleckom poli darí aj naďalej.
IJ

Čo hovorí matrika
Narodenie

Lenka Ryžáková
Tomáš Ujček
Teodor Zubček
Viktória Raffajová
Mária Javornícka
Dominik Lacka
Ján Šesták
Radka Ptáková
Eva Lola Ptáková
Matúš Majerík
Vanesa Pronajová
Larisa Jana Košťanová

Úmrtie

Anna Sitárová
Rudolf Dubec
Horislav Haratík
Ján Holko
Miloš Holko
Ľubomír Holko
Jozef Majko
Jaroslav Hrianka
Zuzana Budiská
Ivan Vencel

10. 12. 2014
14. 12. 2014
22. 12. 2014
23. 12. 2014
26. 12. 2014
31. 12. 2014
1. 1. 2015
10. 1. 2015
11. 1. 2015
17. 1. 2015

89 rokov
44 rokov
81 rokov
62 rokov
35 rokov
54 rokov
71 rokov
45 rokov
84 rokov
78 rokov

Adela Schniererová
Pavel Blahušiak
Paulína Morgošová
Jozef Kuka
Jozef Matúška
Dušan Raffaj
Ivan Holko
Vladimír Kováč
Paulína Brxová
Janka Líšková
Anna Majtáňová
Vladimír Dolinajec
Želmíra Turancová
Ján Múkera
Vladimír Revallo
Jozef Janota
Mgr. Dušan Feťko
Jozef Karas
Vladimír Beňo
Ján Kytas
Milan Javornícky
Jaroslav Ujček
Zdena Raffajová
Ján Zigo
Ján Zachar
Mária Lábiková
Bohuslav Pohánka
Július Schestág

23. 1. 2015
6. 2. 2015
11. 2. 2015
11. 2. 2015
13. 2. 2015
14. 2. 2015
20. 2. 2015
28. 2. 2015
1. 3. 2015
9. 3. 2015
17. 3. 2015
21. 3. 2015
28. 3. 2015
31. 3. 2015
31. 3. 2015
2. 4. 2015
2. 4. 2015
10. 4. 2015
16. 4. 2015
18. 4. 2015
20. 4. 2015
23. 4. 2015
23. 4. 2015
23. 4. 2015
24. 4. 2015
26. 4. 2015
27. 4. 2015
29. 4. 2015

87 rokov
84 rokov
77 rokov
59 rokov
87 rokov
70 rokov
77 rokov
80 rokov
93 rokov
72 rokov
89 rokov
68 rokov
88 rokov
82 rokov
89 rokov
81 rokov
68 rokov
69 rokov
41 rokov
57 rokov
56 rokov
72 rokov
67 rokov
64 rokov
61 rokov
92 rokov
68 rokov
73 rokov

Najmladší občania Turian
Vitaj dieťa medzi nami,
vitaj v rodnej dedine.
Nad kolískou z dlaní mamy,
v piesni, ktorú dedíme,

ako staré mamy vravia,
vtáča naše jediné.
Želáme ti šťastia, zdravia
na spevavej pevnine.

Týmito slovami boli privítaní naši
najmenší – nedávno narodené deti,
ktoré sme v slávnostnom uvítaní do
života uviedli medzi malých občanov
našej obce. V stredu 13. mája 2015
sa obradné
priestory
obecného
úradu opäť
zaplnili detským džavotom, smiechom i krátkym plačom. To všetko patrí
k našim deťom. Obecný úrad a miestny ZPOZ pozval na túto malú slávnosť rodičov so svojimi ratolesťami a z nich 14 ich prijalo pozvanie obce
a na uvítanie prišlo. V slávnostnom príhovore sa prítomným prihovoril
za obec zástupca starostu Roman Maťko a matrikárka Alena Pirháčová,
v krátkom programe deťom zaspievali a zarecitovali deti MŠ Krížna a za
ZPOZ Iveta Jesenská. Vitajte nám ešte raz všetky deti: Lenka, Filipko,
Radka, Danielko, Zarka, Tomáško, Miška, Dominik, Viktorka,, Janko,
Miško a Teo i sestričky - dvojičky Radka a Evička Lola. Prajeme Vám
šťastný a krásny život!
IJ

Keď láska dáva životu zmysel
Pod týmto názvom sa niesla krajská prehliadka ZPOZ Žilinského kraja,
ktorá sa konala 17.4. 2015 v obradnej miestnosti obecného úradu v Tu-

Vyberáme z kalendára uskutočnených
podujatí
Od začiatku roka 2015 sa v našej obci uskutočnilo viacero kultúrnych,
športových a spoločenských podujatí, ktoré obohatili život jej obyvateľov, detí a mládeže. Pre zaujímavosť uvádzame tie najväčšie.
31. 1. 2015
1. 2. 2015
7. 2. 2015
14. 2. 2015
14. 2. 2015
25. 3-26. 3.
27. 3. 2015
27. 3. 2015
28. - 29. 3.
29. 3. 2015
29. 3. 2015
4. 4. 2015

Fašiangová zábava
Detský karneval
8. Turiansky ples
Obecné fašiangy

ZO ÚŽS - KC Turany
MŠ Krížna - KC Turany
OBEC Turany - KC Turany
OBEC Turany, DHZ Turany - KC Turany a námestie
XX. ročník Turianskej bielej OBEC Turany - ATC Trusalová
stopy
Jarná výstava ľudových MKS Turany - MKS
tvorcov
Deň narcisov
celoobecne organizovala v obci - ZO ÚŽS
Vyhodnotenie najlepších OBEC Turany - obecný úrad
Výstava poľovníckych trofejí PZ Kriváň Turany - KC Turany
Divadelné predstavenie OBEC Turany - kinosála
ZABÍJAČKA
Bachov koncert
ECAV zbor Turany - kostol
43. ročník Behu oslobodenia OBEC Turany a BS Tatran - štadión
Turian

ranoch. Prijali sme výzvu zorganizovať podujatie spolu s Krajskou radou
ZPOZ Žilinského kraja a privítať u nás prihlásené súťažiace kolektívy,
hostí a ostatných, ktorí sa jej zúčastnili. V obradnej miestnosti privítal
všetkých starosta obce Ing. Miroslav Blahušiak. Krajskú prehliadku
slávnostne otvorila členka ÚR a KR ZPOZ Mgr. Anna Hlinková, ktorá
predstavila členov odbornej komisie, zloženej z členov KR ZPOZ.
Keďže láska bola hlavnou myšlienkou organizovanej prehliadky, v duchu tohto slova prebiehala i samotná prehliadka, na ktorú sa prihlásili
štyri kolektívy – z Blatnice, z Bystričky, z Turian a zo Žabokriek. Ako
a čím sa jednotlivé kolektívy od seba odlišovali, ako mali obsahovo
vypracované programy, ako zrežírovali svoje ukážky, aká bola kvalita
spracovania príhovorov, výberu básní, sprievodnej hudby a spevu a tiež
samotný prejav rečníkov a recitátorov – to mali možnosť posúdiť všetci
účastníci prehliadky. Prehliadka bola sprevádzaná príjemnou a zároveň
sviatočnou atmosférou, ktorá vyvrcholila poďakovaním prítomným i neprítomným matrikárkam pri príležitosti 120. výročia založenia matrík na
Slovensku. Matrikárky sú v živote samospráv veľmi dôležitým článkom
fungovania, sú dôležité v prácach ZPOZ
a hlavne pri obradoch uzavierania manželstva. Symbolická kvetina pre všetky prítomné, bola poďakovaním veľmi skromným.
V závere odborná komisia vyriekla svoje rozhodnutia, na základe ktorého odporučila na
celoslovenskú prehliadku programov ZPOZ
kolektív z Turian. Ten sa spolu so zástupcami ostatných víťazných
kolektívov z krajských
prehliadok zúčastní celoslovenského festivalu
programov zameraných
na občiansky obrad uzavretia manželstva vo Vígľaši 20. mája 2015.
Krajská prehliadka ZPOZ v našej obci splnila očakávania všetkých zúčastnených a prítomných obohatila o nové skúsenosti a dojmy.
A. Badínová
Oslavy 70. výročia oslobo- OBEC Turany a SZPB - obecný úrad
denia obce
11. 4. 2015 Volejbalový turnaj
ZŠ Turany - telocvičňa ZŠ
17. 4. 2015 Krajská prehliadka ZPOZu KR ZPOZu - obecný úrad
26. 4. 2015 Veselá trojka a hostia
OBEC Turany - KC Turany
30. 4. 2015 Stavanie mája
OBEC Turany, DHZ - námestie
10. 5. 2015 Deň matiek
Obec Turany a KD klub - kinosála
16. 5. 2015 Večer v múzeu
Miestne múzeum
Okrem týchto akcií jednotlivé spoločenské a záujmové organizácie
v obci uskutočnili viacero svojich podujatí, výročných členských schôdzí,
valných zhromaždení, stretnutí, brigád, návštev pamätihodností, kultúrno-spoločenských akcií, súťaží. Boli to záhradkári, rybári, ženy, matičiari, poľovníci, hasiči, florbalisti, futbalisti, členovia organizácie technických športov, aktívne boli obe MŠ a aj ZŠ so svojimi podujatiami.
Znamená to, že v obci sa pre jej obyvateľov, deti a mládež stále pripravuje, za aktivitami stoja kolektívy i jednotlivci, stačí len vybrať si niečo
z pozvánok, ktoré sú často propagované prostredníctvom obecného
rozhlasu, webovej stránky obce, či plagátmi.
IJ
8. 4. 2015

Už druhýkrát Chovateľská prehliadka
trofejí ulovenej zveri v Turanoch
Obvodnej poľovníckej komore v Martine a poľovníkom z PZ Kriváň Turany sa opäť podarilo usporiadať v dňoch 28. – 29. marca 2015 v priesto-

roch
Kultúrneho
centra obce Turany
Chovateľskú prehliadku trofejí ulovenej
zveri v roku 2014/15.
Po predchádzajúcich
skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch tak poľovníckej ako aj laickej
verejnosti z chovateľskej
prehliadky v predchádzajúcom roku, stála pred
členmi PZ znovu neľahká úloha pripraviť
nielen hlavnú časť
prehliadky k prezentácii trofejí z okresu
Martin a Turčianske Teplice, ale aj dôstojnú prezentáciu vlastnej činnosti.
Na chovateľskú prehliadku bolo predložených 377 jeleních, 218 srnčích,
28 diviačích trofejí a 6 lebiek medveďa hnedého. Centrálnemu výstavnému panelu s medailovými jeleními trofejami dominovala koža medveďa
hnedého, ktorý bol nájdený uhynutý v Gaderskej doline. Jeho lebka dosiahla hodnotu 62,70 bodu C.I.C. PZ Kriváň Turany sa mohlo pochváliť
striebornou medailovou jeleňou trofejou s bodovou hodnotou 192,89 b.
C.I.C. Ing. Vladimíra Masára, ako aj ďalšou striebornou jeleňou trofejou
Ing. Borisa Morgoša s bodovou hodnotou 191,28 b. C.I.C. Trofeje vystavené na chovateľskej prehliadke sú odrazom nielen samotnej úrovne
genofondu, ale aj celého systému celoročnej starostlivosti o zver.
V osobitných priestoroch poľovníci z PZ Kriváň Turany vystavovali zaujímavé abnormálne trofeje jelenej aj srnčej zveri, medailové trofeje
diviačej zveri a preparát vlka dravého. Malých návštevníkov prilákala dioráma s divými kačicami, diviačaťom a jeleními zhodmi. Na výstavných
paneloch členovia PZ predstavili návštevníkom prierez svojej činnosti
z predchádzajúceho roka – či už pri stavbe nových poľovníckych zariadení určených na prikrmovanie a pozorovanie zveri, ale aj budovaného hospodárskeho objektu. Záujem vzbudila aj výstava historických
pohľadníc z minulého storočia s poľovníckou tematikou i preparát kože
z medveďa hnedého, uhynutého po kolízii s automobilom.
Významnou mierou k spestreniu chovateľskej prehliadky prispeli výtvarné práce žiakov ZŠ Turany s témou „Vtáky Turca“. Žiaci ich pripravili pod
vedením p. učiteľky Mgr. M. Slávikovej. Touto formou žiaci vyjadrili svoj
kladný vzťah k prírode a environmentálne cítenie. Vystavené fotografie
od Mgr. Michala Lučanského a Mgr. Pavla Slávika odzrkadľujú ich aktívnu činnosť vo voľnom čase a zachytávajú pestré a zaujímavé okamihy
zo života v prírode. Mnohých návštevníkov zaujala aj projekcia filmov
a fotografií z archívu členov PZ Kriváň Turany.
Pre návštevníkov chovateľskej prehliadky okrem vizuálnych zážitkov,
pripravili členovia hostiteľského združenia bohaté občerstvenie v podobe zverinových špecialít.
Regionálna chovateľská prehliadka trofejí zveri bola perfektne pripravená. Oslovila nielen poľovnícku, ale aj laickú verejnosť. Turianske Kultúrne
centrum sa stalo miestom stretnutia „priateľov v zelenom“ so zaujímavými
diskusiami o poľovníckych zážitkoch, samotnom poľovníctve ale aj zdrojom poučenia, o čom svedčí aj bohatá účasť spokojných návštevníkov.
P. Slávik

Večer v múzeu
Aj naše turianske múzeum sa v rámci celoslovenského podujatia Noc
múzeí do neho zapojilo a pozvalo širokú verejnosť do svojich priestorov.

V sobotu 16. 5. 2015 sa mohli návštevníci v múzeu stretnúť a prezrieť si
jeho expozície v netradičnom čase od 17,00 – 20,00 hod. na akcii Večer
v múzeu. Prítomných na ňom privítal riaditeľ múzea, a správca jeho zbierkového fondu JUDr. Ľ. Liskaj. Múzeum ponúklo prehliadku starších expozícií Staré Turany, Príroda,
Bazovský, História lyžovania v Turci a Technika včerajška. Pri príležitosti Večera
v múzeu bola sprístupnená
ďalšia výstavná miestnosť,
venovaná Petrovi a Ivanovi
Vencelovcom. Otec P. Vencel
známy v Turanoch ako učiteľ, autor viacerých učebníc,
divadelník a režisér, fotograf,
obecný kronikár a syn I.
Vencel autor viacerých zaujímavých fotografií, zberateľ
zaujímavostí. Obecné múzeum získalo viaceré zaujímavé
exponáty, týkajúce sa ich životov a tie boli nainštalované do tejto novej expozície. O nej bližšie hovoril
Ľ. Liskaj pri jej prehliadke. Aj ostatné časti múzea boli navštívené početnou verejnosťou a pre tých, ktorí nestihli do múzea prísť, platí pozvanie
do budúcna. Múzeum je otvorené na požiadanie skupinových návštev,
ale tiež jednotlivcov po nahlásení záujmu v MKS alebo na obecnom úrade. Umiestnené je na poschodí v budove Kultúrneho centra v južnej časti
obce, na Budovateľskej ulici, vedľa reštaurácie U grófa.
ij

Deň narcisov 2015
V piatok 27. marca 2015 sa uskutočnil
už 19. ročník celoštátne organizovanej
zbierky Deň narcisov. V našej obci túto
aktivitu už niekoľko ročníkov organizujú dobrovoľníčky - členky ZO ÚŽS
a tak sa verejnosť mala možnosť do zbierky zapojiť priamo v centre
Turian. Žlté narcisy priniesli do pokladničiek sumu 655 € a 54 centov. Zbierka bola poslaná na centrum Ligy proti rakovine do Bratislavy. Veríme, že všetky vyzbierané finančné prostriedky nájdu tých
správnych adresátov a pomôžu všade tam, kde je to potrebné. Za
podporu zbierky Dňa narcisov 2015 ďakujeme všetkým, ktorí sa do
nej zapojili.
Iveta Jesenská, predsedníčka ZO ÚŽS v Turanoch

Veselá trojka bola veselá
Dávno sme v obci nezaznamenali taký úspech v predpredaji vstupeniek na kultúrne
podujatie, ako tomu bolo na
program Tak nás tady máte
v podaní Veselej trojky. Aprílová nedeľa prilákala do Kultúrneho centra viac ako 300 divákov z Turian, bližšieho i vzdialenejšieho
okolia aj z iných okresov Slovenska, aby sa prišli pozrieť na obľúbených
interpretov TV Šláger – Veselej trojky. Spolu s nimi bol hosťom humorista
Števo Hruštinec a hudobník Juraj Chlebanec. Viac ako dve hodiny zábavy
spríjemnilo nedeľný podvečer všetkým, ktorí sa koncertu zúčastnili. ij

Deň matiek
Keď rozkvitne orgován,
býva sviatok všetkých mám.
Vaše deti s láskou v srdci
zaspievajú, zatancujú,
básničky si pripravujú,
aby všetky mamičky
mali v očiach slzičky.

Prajeme vám milé mamy,
nech tu nikdy nie ste samy,
nech sa vaše srdiečko
rozsvieti sťa slniečko.
Ku Dňu matiek krásne chvíle,
praje vaše dieťa milé.

Každoročne sa v našej obci v druhú májovú nedeľu uskutoční celoobecná oslava sviatku vzácneho – Dňa matiek. Aj v tomto roku ju pripravovala obec v spolupráci s Kresťanskodemokratickým klubom a konala sa

10. mája 2015 v miestnej kinosále. Program pripravený s láskou našimi
deťmi bol veľmi pekný, veď zneli v ňom všetky krásne pesničky, básničky,
veršovanky, venované tým najdrahším – mamičkám i starým mamám.
Zastúpenie v tohtoročnom programe mali deti z oboch materských
škôl, zo základnej školy, vystúpila spevácko – hudobná skupina detí
a mládeže Notička, nechýbal folklór v podaní FS Kriváň a ĽH Michala
Rusnáka. Všetkým mamám sa v úvode prihovoril starosta obce
Ing. Miroslav Blahušiak, program moderovali sestry Jurčíkové. Úprimné vyznania a priania boli pre prítomné mamy príjemným pohladením
duše, ktoré si zaslúžia nielen raz v roku ako poďakovanie za starostlivosť a nezištnú materinskú lásku.
IJ

Kým máj ozdobí námestie
Vždy sa na tento pekný zvyk v našej obci – postaviť vysoký máj - pripravujeme. Tradíciu dodržať i tento rok, bolo v rukách hasičov z obecného DHZ, dievčat a žien FS Kriváň a obce ako
organizátora. Máj sťať, olúpať, ozdobiť stuhami,
pripraviť na postavenie vo všetkej paráde. Ale
tiež pozvať verejnosť, nech sa príde pozrieť. Máj
krásny, vysoký a farebný bol pripravený na vztýčenie, technika bola
tiež pripravená. Stačila chvíľa a jeho vrchovec nevydržal silu, čo sa
mu postavila proti vôli do cesty. Znovu stačila chvíľa a druhý pokus zavŕšil snahu – máj
sa vztýčil do výšky a ozdobil
námestie. K tomu všetkému
zahrala muzika, dievčatá zo

Informácie pre občanov
Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov v obci 2 x ročne - slúžia na zber objemového odpadu (starý nábytok, koberce a pod.)
Veľkokapacitné kontajnery umiestnené v Prevádzkarni obce, slúžia
na likvidovanie objemového odpadu, šatstva, drobného stavebného odpadu do 500 kg na občana v priebehu roka a to bezplatne

súboru zaspievali a spoločne okolo neho si zatancovali. Tešili sa mladí
i starší, hasičom zatlieskali, že dobrá a pekná vec sa vydarila – aj keď
na druhýkrát. Máj je krásny – vraj široko ďaleko takého niet. Nuž,
aj takto to môže byť, kým máj ozdobí námestie.

Obecná knižnica informuje
Aj keď je už marec- tradičný mesiac knihy za nami, chceli by sme využiť
náš Hlas Turian na krátku informáciu o práci obecnej knižnice.
V roku 2014 sme mali zapísaných 169 čitateľov a každý mesiac navštívi
našu knižnicu okolo 100 členov. Pribudlo nám 70 nových kníh, medzi
ktorými sú aj detské knihy a náučné publikácie. Hlavne naši „skalní
návštevníci“ si vždy medzi nimi niečo nájdu. Problémy máme však s čitateľmi, ktorí pozabudnú, že požičanú knihu treba do 6 týždňov vrátiť.
Uznáme, že niekedy sú na to dôvody, čitateľ nestihne termín, atď., ale
po upomienke by malo byť každému jasné, čo má urobiť.
Knihy sú drahé, na ich kúpu v rámci obecného rozpočtu prispieva
obec a preto je celý knižný fond obecným majetkom. Čitateľ, ktorý
nevráti knihy sa nemôže čudovať, že dostane z obecného úradu peňažnú poukážku, ktorou je vymáhaná cena knihy.
Dovoľujeme si upozorniť na niektoré zmeny v práci obecnej knižnice. V tomto roku došlo k zmene otváracích hodín v obecnej knižnici.
Knižnica je otvorená v pracovných dňoch utorok, streda a štvrtok
od 14,30 – 18,00 hod.
Zároveň došlo k úprave členského čitateľského poplatku na 1 rok:
deti, dôchodcovia, študenti: 1 €, dospelí: 2 €
Daruj knihu knižnici – akcia pre občanov, ktorí chcú darovať do knižnice knihy. Radi knihy prijmeme, podmienkou je, aby boli vydané po
roku 2005.
Zavádzame rezervačnú službu – keď si čitateľ objedná / aj telefonicky / knihu, ktorú mu knižnica pripraví /aj cez knižnicu v Martine/
a telefonicky mu to oznámi.
V závere ešte pochvalná informácia – naša knižnica získala opäť
1. miesto v okresnom kole Knižnica roka 2014.
Na nových čitateľov – zvlášť z radov študentov sa teší
Obecná knižnica v Turanoch

Diaľnica je pred dokončením
Už sme sa stotožnili s tým, že pri pohľade na Váh a jeho tok v blízkosti lavice, nám zrak spočinie na takmer dokončenú diaľnicu, ktorá nám
zmenila pohľad na priestor a prírodu za Váhom. Už sú nenávratne preč
časy prechádzok pod Bubnami, Panošínom, či zjazdovkou bývalého
lyžiarskeho vleku. Musíme prijať myšlienku, že čoskoro bude diaľnica
otvorená a pohľad na toto miesto už nebude tichý. Prechádzky sú už minulosťou, diaľničný úsek
tak dôležitý pre spojenie
Turca a Liptova je smerovaný práve v blízkosti koryta Váhu, čo vypovedajú
fotografie.
v rámci paušálneho ročného poplatku, neslúžia na likvidáciu domového komunálneho odpadu - ten patrí do 110 litrových zberných
nádob alebo do 1100 litrových zberných nádob.
Je prísny zákaz vysýpať komunálny odpad do kontajnerov na cintoríne !
Biologický odpad
- štiepkovanie konárov 2 x ročne, na dvoch zberných miestach v obci

- štiepkovanie väčšieho množstva nad 500 kg treba nahlásiť na
Obecnom úrade č.t. 4302614 – po dohode, bezplatne zabezpečíme štiepkovanie priamo v rodinnom dome
- trávu z kosenia záhrad aj iný biologický odpad je možné zlikvidovať do VKK na biologický odpad v Prevádzkarni obce
Elektrický a elektronický odpad
- zber prebieha 2 x ročne po vyhlásení po obci, je potrebné vyložiť pred dom :
Elektroodpad práčky, chladničky, mrazničky, sušičky, umývačky
riadu, sporáky a rúry na pečenie, el.varné dosky, mikrovlnné rúry,
vysávače, čističe kobercov, žehličky, hriankovače, fritézy, el. šijacie
stroje, nástroje na zváranie, spájkovanie, nástroje na kosenie alebo
iné záhradné činnosti
Elektroodpad musí byť kompletný(nie bez motora)!
Elektronický odpad televízory, monitory s nepoškodenou obrazovkou, servery, tlačiarne, telefóny, el. písacie stroje, vreckové
kalkulačky, fax, mobilné telefóny, rozhlasové prijímače, digitálne
fotoaparáty, videokamery.
Nebezpečný odpad
- ambulantný zber vždy po vyhlásení - batérie, akumulátory, žiarivky, obaly z olejov, riedidlá, obaly z farieb, zaolejované handry. Nebezpečný odpad zbierame spoločne s elektroodpadom
Plasty
- zber každý mesiac, do vriec sa zbierajú popučené plastové
fľaše od nápojov, plechovky od piva, coca-coly, obaly zo šampónov, tetrapakové obaly, alobal, viečka a tégliky od jogurtov
(umyté), viacvrstvové obaly od nápojov
Výkup papiera a použitých jedlých olejov
- zber 3 x ročne po vyhlásení
- lepenka musí byť osobitne zviazaná, noviny a časopisy zviazané spolu
Pneumatiky
- zber dočasné zberné centrum
Zber železného šrotu
- odovzdávať do zberní železného šrotu v obci
V prípade, že si neviete poradiť čo s odpadom, zavolajte na číslo
4302614 Obecný úrad alebo príďte osobne, radi Vám poradíme. tf

Postreh čitateľa
Vyčistená Dubová
Keď príde jar, viacerí z nás sa snažíme vyčistiť si priestor v blízkosti
svojho bydliska, svojho domu, svojej bytovky. Určite väčšine z nás príde
samozrejmé, že tam, kde žijeme, nevynášame odpadky a nepotrebné
veci priamo pod okná a svoj domov máme radi čistý a upravený.
Nie všetci však pristupujeme rovnako citlivo aj k prostrediu, ktoré leží
mimo nášho domu. Sme čoraz viac obklopení vecami, ktorých sa
nevieme zbaviť, ktoré nám zavadzajú. Vymieňame nábytok, šatstvo,
sanitu, pneumatiky, sme čoraz viac zahltení plastami, či iným druhom
odpadu, ktorý máme možnosť vyviesť na zberný dvor, či do zberní
odpadu. Lenže mnohým sa zdá „normálne“, keď všetko to „ nepotrebné“ vyhodíme pod rúškom tmy niekde do prírody. Tá si s takýmito
odpadmi neporadí, väčšina z nich sa nerozloží ani časom a tak máme
potom celkom blízko ku skládkam, ktoré mám ničia životné prostredie.
Po viac rokov sa takáto skládka tvorila na Dubovej, mieste, kde sa
kedysi pásol dobytok či ovce a je dostatočne veľká na to, aby si z nej
nezodpovední ľudia spravili smetisko. Čo všetko sa tu nachádzalo,
čo všetko tu našli, vie najlepšie skupina 14 dobrovoľníkov – našich
občanov, ktorá v jednu jarnú sobotu z vlastnej iniciatívy vyčistila
spomenutý priestor na Dubovej.
Vrecia sa plnili odpadkami, všetko, čo bolo väčších rozmerov
premiestňovali na kraj prístupovej cesty a strávili tu tak niekoľko
hodín brigády, ktorú si naplánovali vopred, aby spravili niečo pre

Vývoz komunálneho odpadu rok 2015
TURANY - vývoz Kuka nádob pre severnú aj južnú časť
Cyklus 1 x za 2 týždne - nepárny týždeň v stredu
Cyklus 1 x za 4 týždne - 14. 1., 11. 2.,11. 3., 8. 4., 6. 5., 3. 6., 1. 7.,
29. 7., 26. 8., 23. 9., 21. 10., 18. 11., 16. 12. 2015
TURANY – kontajnery 1100 litr.
Cyklus 1 x za týždeň - každá streda
Cyklus 1 x za 2 týždne - nepárny týždeň v stredu
Cyklus 1 x za 4 týždne - 1. streda v mesiaci
Zber plastových fliaš
28. 1., 25. 2., 25. 3., 22. 4., 20. 5., 17. 6., 15. 7., 12. 8., 9. 9., 7. 10.,
4. 11., 2. 12.,30. 12. 2015
Výkup papiera a zber použitých jedlých olejov
18. 3. 2015 severná časť obce a 19. 3. 2015 južná časť obce
8. 7. 2015 severná časť obce a 9. 7. 2015 južná časť obce
21. 10. 2015 severná časť obce a 22. 10. 2015 južná časť obce
Zber elektroodpadu
18. 3. 2015 - celá obec
21. 10. 2015 - celá obec

dobrý pocit. Obec zabezpečila o dva dni vyvezenie 2 ton tohto zozbieraného odpadu, ktorý nebyť takejto dobrovoľníckej brigády bol by ešte
dnes možno učupený v kroví, tráve, potoku našej Dubovej. Pretože
sú stále medzi nami ľudia, ktorým je osud prírody ľahostajný. Skupine
dobrovoľníkov, ktorí odviedli kus záslužnej práce pri čistení životného
prostredia úplne nezištne, to, v akom prostredí žijeme, jedno nie je.
Patrí im poďakovanie.

UPOZORNENIE PRE OBČANOV!
Dovoľujeme si upozorniť občanov, aby neodkladali odpad k bráne
DOČASNÉHO ZBERNÉHO DVORA v Prevádzkarni obce mimo otváracích hodín, hlavne v čase voľných dní a sviatkov. Otváracie hodiny
sú po celý týždeň od 8,00 – 15,00 hod., v stredu od 10,00 do 18,00 hod.
a každú sobotu od 9,00 – 11,00 hod.

SOŠ Turany
Kvalitnou prípravou K odbornosti

ITMS kód Projektu: 26110130726
V rámci projektu „Kvalitnou prípravou k odbornosti“ sa do vyučovacieho procesu na Strednej odbornej škole v Turanoch implementujú nové výučbové prostriedky získané zo zdrojov EÚ. Pre
teoretické vyučovanie škola
získala didaktickú techniku,
pre praktickú výučbu stroje
a zariadenia, ktoré skvalitnia
vyučovací proces na škole.

„Jar, jar, jar, daj nám slnka, daj.
Daj vetríčka i dáždička,

chvíle, chvíle na tri míle.
Jar, jar, jar, daj nám slnka daj.“

S pribúdajúcimi slnečnými lúčmi prajeme občanom našej obce na jar veľa sily,
aby ste v zdraví dlho žili, záhradkárov nech jarný dáždik hladká a všetkých
nás obíde každá hádka...
Anna Buricová, MŠ Obchodná

MŠ Krížna
Deti a digitálne technológie
Interaktívna tabuľa je jedným z mnohých moderných prostriedkov, ktoré
môžu deťom predškolského veku priniesť niečo
nové, zaujímavé, originálne, čo podnecuje ich

MŠ Obchodná
Z rozprávky do rozprávky
„Pesnička sa spieva, rozprávka sa rozpráva
a kto sa rád díva, pekné veci poznáva...“
Začiatok kalendárneho roka sa v materskej škole niesol v znamení kultúry, deti
mali možnosť vidieť viacero divadelných predstavení a oboznámiť sa s klasickou rozprávkou i dramatickým umením. Bábkové divadlo sa vždy teší
pozornosti najmenšieho diváka, deti
sa vcítia do deja a prežívajú s postavami rôzne situácie. S bábkohercami
komunikujú a po vyzvaní spolupracujú s nimi a ovplyvňujú priebeh
predstavenia. Prostredníctvom
dramatického umenia sa rozvíja
ich osobnosť a sociálne vzťahy,
podporuje ich umelecký rozvoj.
Nebolo to inak ani pri divadelných
predstaveniach Rozprávkový vláčik a Kráľ Drozdia brada, pri dramatizácii V ZOO, či v hudobno-zábavnom
programe V rozprávkovom bufete. Spevák v úlohe moderátora vtiahol deti do
deja rozprávky O troch prasiatkach, celé predstavenie sa nieslo v znamení
hovoreného slova, hudby a tanca za aktívnej účasti detí.
Literárne dopoludnie sme strávili v milej spoločnosti Janky Necpalovej, rodáčky z Turian, autorky niekoľkých detských knižiek.
Našou najobľúbenejšou v materskej škole sú
Papučky. Útla knižočka s detskou poéziou a s priloženým CD so zhudobnenými básničkami. Autorka rozprávala príbehy a deti vstupovali do deja,
premýšľali nad konaním a správaním postáv.
Zimu vyženieme, teplo prinesieme
Zimné mesiace sme využili na kultúrne dopoludnia, besedu, na zápis detí do I. ročníka základnej
školy, nezabudli sme však ani na ľudové tradície
a zvyky. Prezlečení do masiek tancom a spevom sme si pripomenuli fašiangy,
vyrábali sme papierové masky na tvár. Pozorovali sme zimnú prírodu, zmeny
počasia a trpezlivo čakali, kedy príde čas na vyrobenie Moreny. Jej čas prišiel
s príchodom jarnej rovnodennosti. Vyrobili sme si ju z dvoch drevených palíc
v podobe kríža, telo vytvarovali zo slamy a obliekli do šiat. S Morenou sme sa
v materskej škole na školskom dvore rozlúčili a pokračovali sme v sprievode
na čele s Morenou k rieke Váh, kde sme ju zapálili a hodili do vody. Deti
sledovali celý akt z brehu rieky, pozorovali plávajúce torzo Moreny a vítali jar.
Zimu vyženieme, teplo prinesieme... tešíme sa na prebudenie prírody, na jej
pozorovanie v jarnom období a na hry a aktivity vonku.

aktivitu. V materskej škole využívame interaktívne tabule na skvalitnenie
a spestrenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Pomocou vhodných edukačných programov, ktoré majú dobre zrozumiteľnú a deťmi obľúbenú
grafiku, rozvíjame celý rad kompetencií - komunikačné zručnosti, slovnú
zásobu, grafomotoriku, priestorovú orientáciu, pozornosť, logické myslenie
a zároveň precvičujeme zrakovú a sluchovú pamäť. Začlenenie interaktívnych programov do edukačných činností v materskej škole je nevyhnutné.
Vývoj spoločnosti rýchlo napreduje a vedie deti k poznaniu, že počítač neznamená len hru a zábavu, ale aj učenie a vzdelávanie sa.
nb
Pohybom k zdraviu
Naša materská škola kladie dôraz na telesný a pohybový rozvoj každého dieťaťa. Zo sezónnych činností je to
práve lyžovanie, ktoré má veľký zdravotný význam na detský organizmus. Náš
lyžiarsky výcvik sa konal celý týždeň
v mesiaci január na svahoch Jasenskej
doliny. Zúčastnilo sa ho 16 detí vo veku
4 – 6 rokov. Získali prvé skúsenosti s lyžovaním – privykanie na výstroj, chôdza a otáčanie na lyžiach, prvé pokusy
jazdy priamo, jazda v pluhu, brzdenie a zastavenie. Niektoré zvládli aj jazdu
na vleku a slalom pomedzi prekážky. Nezabudlo sa na záverečné preteky,
ktoré úspešne absolvovali všetky deti. Dôležitú úlohu zohrala spolupráca
materskej školy s rodičmi, ktorí ochotne pomáhali. Získané lyžiarske pohybové schopnosti deti ďalej využijú v základnej škole.
js
Na chorých kamarátov
Našim výchovno-vzdelávacím cieľom bolo v dramatickej hre zaujať pozitívne postoje k svojmu zdraviu a iných. Praktickou činnosťou poznávali
deti niektoré možnosti prvej pomoci a vyskúšali si to. Už príchodom medikov do triedy, viedli s nimi rozhovor v skupinách o zraneniach. Využili
ukážku zdravotníckych pomôcok. Znázorňovali s deťmi rôzne situácie.
Všetci sa snažili stvárniť svoje pocity.
REFLEXIA: Deti dostali priestor na
prezentovanie sa v dramatických
hrách. Získali pritom spätnú väzbu
nielen od učiteľky, ale aj od kamarátov. Deti a medici hodnotili realizovanú aktivitu vo vzťahu k problémovým úlohám, ktoré zo situácie vyplynuli.
Otázky: Ktorú z činností by ste si opäť vyskúšali? Ktorá z činností bola
pre vás najťažšia? Čo by ste v skutočnosti nechceli zažiť?
Monika Kapustová

Na záver by sme chceli poďakovať všetkým zúčastneným pretekárom
aj divákom. Taktiež našim partnerom a sponzorom za pomoc a podporu pri organizovaní tohto už tradičného preteku. Uvidíme sa na budúcoročnom, jubilejnom 10. ročníku.
Mgr. Peter Kračmer

Úspešný 43. ročník
Behu oslobodenia Turian
Prvá aprílová sobota patrí v Turanoch tradične Behu oslobodenia.
Bolo tomu tak aj v tomto roku 4. apríla. Počasie však prekvapilo organizátorov i bežcov. Dopoludnie patrilo najmenším deťom, od predškolákov po starších žiakov. Bolo ich spolu 23, menej ako po minulé roky
a to v dôsledku nepriazne počasia. V Behu zdravia sa zaregistrovali
8 bežci, všetko členovia BS Tatran. Popoludní so štartom a cieľom
na štadióne absolvovali muži, ženy a veteráni dva 5 km okruhy po
uliciach obce. Napriek nepriaznivému jarnému počasiu prekvapila masová
a kvalitná účasť. Na štart
10 km okruhu sa zaregistrovalo spolu 136 bežcov, čo
je v histórii 43. ročníkov najvyššia účasť. Vyššia bola len v roku 2002, keď bol BOT organizovaný
zároveň ako Majstrovstvá SR v behu na ceste, vtedy bola účasť 103 bežcov. Potešiteľná
bola účasť 30 Turancov, či členov BS Tatran.
Tohtoročný 43. ročník spolu zaznamenal
účasť 159 pretekárov v 18 kategóriách.
Prehľad o účasti v doterajších ročníkoch si
môžete pozrieť na webovej stránke obce,
v sekcii bežeckého spolku.
Mgr. J. Liskaj, predseda BS Tatran

Skialpinisti pretekali na Veľkom Kriváni
Deviaty ročník Malá Fatra Open - preteky
v skialpinizme, ktoré organizuje Skialp klub
Kriváň dopadol na výbornú. Oproti minulému roku boli omnoho lepšie snehové
podmienky aj keď počasie v deň preteku
nebolo slnečné, pre pretekárov bolo však
ideálne. Od rána bola od 1500 m oblačnosť, miestami boli snehové prehánky a fúkal čerstvý vietor. Oblačnosť
sa postupne dvíhala a viditeľnosť na trati bola tak lepšia.
Na štart, ktorý bol nad Zajacovou sa postavilo spolu 62 súťažiacich na
pripravené dve trasy. VERTIKAL pozostával z výšľapu na Chatu pod
Chlebom 1420 m a trasa RACE z jedného výšľapu na Veľký Kriváň
1709 m pre ženy a dvoch pre mužov.
Na trase VERTIKAL zvíťazil domáci pretekár Michal Baďo pred ďalším domácim Jakubom Ujčekom a Marošom Harenčákom. V ženskej
kategórii zvíťazila Beáta Šurabová.
V juniorskej kategórii zvíťazil Kristián Jánošík. Na trase RACE v celkovom hodnotení zvíťazil Milan Pisarčík pred Matúšom Dankom a Matejom Herdom. V ženskej kategórii zvíťazila najvzdialenejšia účastníčka
Katarina Kuba z Kanady. Najmladším účastníkom bol domáci Dominik
Roštek a najstarším bol Walter Valašík, ktorý je tomuto preteku verný
už od jeho začiatku.
Všetci ocenení si okrem vecných cien odniesli aj drevené medaily a prví
aj sekt od Chateau Topoľčianky. Celkový víťaz Milan „PISO“ Pisarčík
z Dolného Kubína na rok dostal putovnú drevenú trofej, o ktorú sa bude
súťažiť opäť o rok. Po vyhlásení výsledkov sa losovala bohatá tombola.

Volejbal v Turanoch
Druhá aprílová sobota sa niesla opäť
v znamení volejbalu. V telocvični ZŠ
sa konal už niekoľko rokov úspešne
organizovaný volejbalový turnaj zmiešaných družstiev. Má svojich priaznivcov aj zo vzdialenejšieho okolia
a inak tomu nebolo ani v tomto roku.
Hlavnou organizátorkou bola opäť Mgr. R. Fraňová a účasť 12 súťažných
družstiev, hovorilo znovu o tom, že do Turian volejbalisti radi prídu. Prišli
tí, čo boli aj po minulé roky, no prišli aj noví, ktorí sa hneď dobre ako hráči
zapísali. Víťazstvo si po krátkej odmlke opäť odniesli domáci Majeríkovci,
ktorí pokorili vo finále svojich súperov zo Žiliny. Lopta nad sieťou bola znovu hlavným motívom stretnutia tých, ktorí majú volejbal v obľube.
aj

43. ročník Výstupu
na Veľký Fatranský Kriváň 20. jún 2015
Opäť po roku pozývame
turistov, deti a mládež na
najväčšie turistické podujatie
s dlhoročnou tradíciou Výstup
na Veľký Fatranský Kriváň,
v tomto roku na 43. ročník,
s termínom v sobotu 20. júna 2015. Odvoz účastníkov je zabezpečený
autobusom zo železničnej stanice a od obecného úradu ráno o 7,00
hod. Trasa výstupu je nezmenená, začína ráno od ATC Trusalová a povedie po žltej značke cez Snilovské sedlo až na vrchol V.F. Kriváňa.
Všetci, čo sa do 13,00 hod. zapíšu do výstupovej kroniky, majú možnosť
získať nový výstupový odznak. Účastnícke preukazy budú v predpredaji
v obchodnej sieti obce a bude možnosť zabezpečiť si ich aj po trase
výstupu a ráno v autobuse. V minulom roku sme zaznamenali účasť
313 zapísaných účastníkov, organizátori veria, že v tomto roku ich bude
viac. Pozvaní ste všetci, ktorí máte radi peknú malofatranskú prírodu
a spoločné turistické stretnutia.
IJ
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