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Turany dnes a v budúcnosti
Vážení spoluobčania,
Turany už od nepamäti patrili
k najvýznamnejším turčianskym
sídlam. Aj keď mestské privilégiá
nám udelil už v roku 1397 uhorský kráľ Žigmund Luxemburský,
väčší rozmach obce s neúprosnou pravidelnosťou brzdili časté
povodne, či ničivé požiare. Aj
napriek tejto zjavnej nežičlivosti prírody je však isté, že ešte
v období Rakúsko- uhorskej monarchie sa na mapách uvádza
názov Turánváros /mesto Turany/. Toľko teda dávnejšia história. A čo tá nedávna?
Myšlienka obnoviť mestské privilégiá sa vynorila v súvislosti
s prípravou osláv 600. výročia
ich udelenia v roku 1997. Tento pokus však dopadol neúspešne, keď ho predčasne pochovali samotní Turanci, strašiac zavedením vysokých daní . Je pozoruhodné, že tento argument aj dnes dominuje v argumentácii tých, ktorým „mesto“ leží v žalúdku. Aká je teda pravda?
Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť o vyhlásenie obce za mesto už v roku 2009, pričom dôvodilo, že okrem počtu obyvateľstva spĺňa všetky požiadavky stanovené zákonom. Žiadosť kladne posúdili všetky kompetentné orgány a čakalo sa na zaradenie
do programu rokovania vlády SR. Keď sme po rokoch už ani nedúfali v úspešnosť nášho snaženia, vláda schválila uznesenie, ktoré prinieslo protichodné reakcie našich občanov. Okrem racionálne uvažujúcej väčšiny sa ozývajú aj tí, ktorí za spoločným „áno“
pre Turany a Gabčíkovo už vidia zástupy imigrantov tiahnucich na Turany. Ich prijatie má byť podľa nich dokonca podmienkou pre
definitívne priznanie štatútu mesta.
Ako predstaviteľ obce môžem zodpovedne prehlásiť, že takéto úvahy sú úplne nepodložené a nezakladajú sa na pravde. Rovnako
absurdné sú aj úvahy o akomsi automatickom zvyšovaní daní, či počtu úradníkov. Získaním štatútu mesta sa dane z nehnuteľností
nemenia a nemá to žiadny vplyv na platy a mzdové hodnotenie.
Schválenie štatútu mesta je v podmienkach Slovenskej republiky mimoriadne ojedinelým aktom, veď na pripomenutie, ostatný mestský štatút bol priznaný obci Krásno nad Kysucou pred pätnástimi rokmi. Ak ste v nedávnej dobe navštívili toto mesto, môžete vidieť vývoj, ktorý Krásno nad Kysucou, aj vďaka svojmu posunu medzi mestské samosprávy, prekonalo. Určite nemenej dôležitou
súčasťou Turian ako mesta, by bolo zachovanie kompetencií a práce všetkých spoločných úradov, ktorými obec dnes zabezpečuje
spokojnosť občanov. Pri reforme verejnej správy chce zachovať, aby Turany zostali naďalej miestom spoločného úradu a aby sa
neuvažovalo o presune tejto kompetencie napríklad do Sučian, prípadne Vrútok.
Je samozrejmé, že len samotný titul mesta výsledky neprináša. Chopme sa preto spoločne tejto mimoriadnej príležitosti, ktorá sa
nám ponúka. Hoci výsledok nášho snaženia budú môcť s plnou objektívnosťou posúdiť až naši potomkovia. V budúcnosti nám už
takáto možnosť nemusí byť ponúknutá.
Ing. Miroslav Blahušiak
starosta obce

Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
Zasadnutie OZ dňa 16.9.2015
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí vzalo na vedomie
správu o plnení uznesení, správu hlavného kontrolóra obce
o vykonaných kontrolách.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a vzalo na vedomie správu
nezávislého audítora, prerokovalo a schválilo I. úpravu rozpočtu obce na rok 2015, prerokovalo a vzalo na vedomie správu
o stave pohľadávok k 31. 8. 2015.
OZ prerokovalo a schválilo odpredaj podielu obce Turany v parcele KN – C 3628/124 kupujúcim p. Ivete Bašistovej a Tomášovi
Bašistovi, realizovaným prípadom hodným osobitného zreteľa
ako spoluvlastníkom za cenu stanovenú znaleckým posudkom.
OZ schválilo konanie starostu obce vo veci uplatnenia pohľadávky
voči dlžníkovi VÁHOSTAV-SK, a.s. vo veci spísania a následného
podania ponuky na predaj pohľadávky, ktoré bude zabezpečovať
Ministerstvom financií SR zriadená spoločnosť - Slovenská
reštrukturalizačná, s.r.o..
OZ prerokovalo návrh sociálno-zdravotnej komisie a podľa jej
odporúčania schválilo pridelenie 3-izbového nájomného bytu
č. 9 na ul. Červenej armády 1730/28 p. Michaele Kopčekovej.
OZ prerokovalo správu o vykonanej rekonštrukcii strechy objektu
škôlky MŠ Obchodná, správu o havarijnom stave strechy hospodárskeho pavilónu Materskej školy na ul. Obchodná a schválilo
použitie rezervného fondu vo výške 4.400.- eur na rekonštrukciu
havarijného stavu tejto strechy.
OZ schválilo zloženie riadiaceho tímu na spracovanie Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja v zložení: Roman Maťko,
JUDr. Ľubomír Liskaj, Ing. Jaroslav Hlavatý, Mgr. Peter Kračmer,
Ing. Miroslav Blahušiak, Ing. Dušan Novysedlák a uložilo riadiacemu tímu pripraviť zámer spracovania PHSR do 30.11.2015.
OZ požiadalo starostu obce a jeho zástupcu zabezpečiť prípravu projektov a žiadostí na čerpanie finančných prostriedkov
z európskych fondov v pripravovanom programovacom období.
OZ schválilo zámer vybudovania parkovacích miest v južnej časti
obce medzi ul. Obchodná a ČA podľa predloženého návrhu.
OZ uložilo zástupcovi starostu obce a vedúcemu prevádzkarne aktualizovať cenník prác vykonávaných prevádzkarňou
pre obec.
R. Maťko

Zo života obce
Obnova našich škôlok
MŠ Krížna – vykonaná kompletná rekonštrukcia sociálnych
zariadení na prízemí, vrátane novej sanity, obkladu, dlažby,
vodoinštalácie, vykurovania. V súčasnosti je v riešení výmena
zostávajúcich okien v počte 16 ks (kuchyňa, chodba, kuchynky),
ďalej bola vykonaná kompletná obnova vonkajších únikových
schodíšť, balkónov pozostávajúca z náteru, výmeny dreveného

zábradlia a schodišťových
stupňov.
MŠ Obchodná – v mesiaci august 2015 vykonaná kompletná
rekonštrukcia havarijného stavu strechy na objekte škôlky
v sume 3.377.- eur a v mesiaci
október 2015 kompletná rekonštrukcia havarijného stavu strechy hospodárskeho pavilónu MŠ
v sume 4.414.- eur.
Oprava ul. Družstevná a Mierová - prebiehajú posledné úpravy
na obrubníkoch, kanalizačných poklopoch, frézovanie poškodeného
a starého povrchu, v mesiaci november podľa klimatických podmienok,
prebehne asfaltovanie povrchu od Domu smútku až po odbočku ku AFG.
Futbalový štadión – v mesiaci november 2015 plánujeme začať s rekonštrukciou sociálnych zariadení na 1. poschodí aj v rámci úspešného
projektu, kde obec získala od ministerstva financií dotáciu 6.900 €. Projekt
plánuje s komplexnou rekonštrukciou sociálnych zariadení mužov a žien.
V mesiaci november je v pláne aj výmena 3 ks vchodových dverí
do objektu štadióna.

Prebiehajúce investície
Rekonštrukcia vykurovania v Miestnom kultúrnom stredisku Turany
– investícia je pred dokončením.

Investície v príprave
s realizáciou do konca roka 2015
• Parkovisko na ul. SNP – schválená investícia rieši vybudovanie
parkoviska za zdravotným strediskom na ul. Obchodnej, práce
budú zahájené po dokončení prác na ul. Mierová, Družstevná
po uvoľnení kapacít prevádzkarne obce.
• Výmena osvetlenia v telocvični základnej školy
• Vybudovanie osvetlenia na ul. Petra Mendela

Podané projekty
Projekt na získanie dotácie vo výške 2.500.- eur na vypracovanie
energetického auditu Domu služieb cez nadáciu Pontis – Ekoobec
2015 – projekt nebol úspešný.
Projekt na získanie dotácie vo výške 197.756.- eur na Zníženie
energetickej náročnosti existujúcich budov (zdravotné stredisko na ul.
Obchodnej) z Environmentálneho fondu – projekt sa v súčasnosti
vyhodnocuje na Environmentálnom fonde.
RM

Informácia občanom
Oznamujeme občanom, že obci bola schválená dotácia
z Recyklačného fondu na realizáciu projektu „Rozšírenie a zefektívnenie triedeného zberu v Turanoch“, vo výške 41 530 €.
Obecný úrad rokuje so spoločnosťou Brantner Fatra Martin,
o budúcom harmonograme vývozu kontajnerov na triedený zber.
Podmienky triedeného zberu a rozmiestnenie kontajnerov budú
včas verejnosti oznámené.
Vrecový systém triedeného zberu bude naďalej zachovaný.
Veríme, že sa všetci spoločne zapojíme do pripravovaného systému
zberu, a tak zvýšime množstvá vytriedeného odpadu.
tf

Slávnostné odovzdanie
hasičského vozidla
Deň obce Turany bol pre hasičov vyvrcholením ich obetavej práce,
ktorú vykonávajú v prospech obce a jej občanov. Rok 2015 je celkovo
pre turianskych hasičov výnimočný.
Boli sme organizátorom úspešných Majstrovstiev SR v hasičskom
športe a bola nám Ministerstvom vnútra zrepasovaná a odovzdaná
v mesiaci jún cisternová automobilová striekačka na podvozku
Tatra 148. Naša snaha a dobrá práca boli korunované na krásnom
podujatí - Dni obce Turany, kde nás v podvečerných hodinách na námestí obce poctil svojou návštevou minister vnútra SR, p. Róbert
Kaliňák. Za sprievodu predstaviteľov Hasičského a záchranného
zboru SR a Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR so sebou priniesol
krásny darček – hasičské motorové vozidlo Iveco Daily - krásne,
nové a pre obecný hasičský zbor potrebné.
Sme svedkami historickej obnovy vozového parku hasičských
jednotiek v rámci
Slovenska, keď v súvislosti s nárastom

zásahov hasičských
jednotiek pri rôznych
požiaroch a mimoriadnych udalostiach,
to bez potrebnej
a kvalitnej techniky ide len ťažko. A môžeme byť hrdí na to, že pri
prideľovaní tejto modernej techniky je naša obec v centre diania.
A o aký typ vozidla ide? – Cisternová automobilová striekačka
CAS 15 Iveco Daily s nádržou na vodu 750 l, prenosnou striekačkou japonskej výroby Tohatsu VC 82 s výkonom 1500 l/min,
hadicovým a požiarnym príslušenstvom, kabínou pre 6-členné
hasičské družstvo. Vozidlo nahradí starú, dosluhujúcu 40 ročnú Aviu.
Značne skvalitní zásahovú činnosť hasičskej jednotky obce, najmä pri
technických zásahoch, dopravných nehodách, zdravotníckej pomoci,
požiaroch kontajnerov, dopravných vozidiel, likvidácii nebezpečného
hmyzu a pod. Svojou koncepciou má široké využitie. Taktiež sa zvýši
bezpečnosť prepravovaných detí na hasičské súťaže, kde účasťou
príkladne reprezentujú našu obec.
veliteľ OHZ Roman Maťko

XV. ročník Dňa obce - oslavy úrody,
chovateľstva a remesiel –
19. september 2015
V tomto roku po prvýkrát tretia septembrová sobota, v našej obci
nazývaná tiež dožinková, bola opäť miestom pre stretnutia, súťaže,
folklór, výstavy, zábavu i príjemne strávený čas. Každoročne sa
vyzdobené námestie obce stáva priestorom pre pozvaných účinkujúcich, remeselníkov, predajcov, rôzne atrakcie a počas celého
dňa pekného sprievodného programu.
Aj v tomto roku sa súťažne i nesúťažne varil v niekoľkých kotlíkoch
guľáš, rozvoniavali sladké i slané domáce koláče, cukrová vata

INFORMÁCIA PRE OBČANOV
Príspevok
na zateplenie rodinného domu
Aj občania našej obce budú môcť už od budúceho roka získať
štátny príspevok na zateplenie rodinného domu. Vláda SR
totiž uvedie do života ďalšie z avizovaných opatrení druhého
sociálneho balíčka.
Nárok naň bude mať vlastník rodinného domu na území SR,
ktorý je využívaný výlučne na bývanie a užíva sa aspoň 10 rokov. Celková podlahová plocha jednopodlažného domu môže
byť najviac 150 štvorcových metrov (m 2) a pri viacpodlažnom
dome je hranica stanovená na 250 m 2.
Príspevok je určený na zlepšenie energetickej hospodárnosti
rodinného domu zateplením obvodových stien, strechy, vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným
priestorom a výmenou pôvodných vonkajších výplní otvorov,
teda okien a dverí.
Výzvu na predkladanie žiadostí o príspevok na zateplenie
zverejní rezor t výstavby po 1. januári 2016. Podávať sa
budú prostredníctvom elektronického formulára, ktorý bude
treba odoslať ministerstvu spolu s prílohami v papierovej
podobe. O príspevok bude možné požiadať po ukončení
zateplenia rodinného domu, ale aj pred jeho realizáciou.
Vzťahovať sa bude aj na práce začaté po 31. decembri
2014.
Príspevok, o ktorý vlastník domu požiada po ukončení zateplenia, dostane do 90 dní. Ak však žiadosť na ministerstvo príde
ešte pred zatepľovaním, proces sa predĺži o čas jeho realizácie,
ktorý môže byť najviac jeden rok. Peniaze tak žiadateľ získa
najneskôr do 15 mesiacov. V prípade, že nestihne zatepliť v určenej lehote, nárok na príspevok stratí. Pre získanie príspevku
bude musieť majiteľ domu doložiť všetky faktúry a iné doklady,
ako aj fotodokumentáciu zateplenia.
Dotácia na zateplenie rodinného domu sa môže poskytnúť
do výšky 30 % oprávnených a uhradených nákladov, najviac
v sume 6000 eur v závislosti od dosiahnutých tepelnoizolačných
schopností konštrukcií a hodnoty potreby tepla na vykurovanie.
Ďalších 500 eur možno dostať ako kompenzáciu nákladov
za vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia a energetického certifikátu. Maximálna výška príspevku tak môže
dosiahnuť 6500 eur.
Podrobné informácie nájdete na stránke zatepluj.sk.
i burčiak s medovinou. Hudba, spev, tanec a folklór tvorili hlavnú
časť programu XV. ročníka Dňa obce. Nechýbali výstavy chovateľov a pestovateľov, výstava krásnych šarkanov, a výtvarných
prác z dielne našich detí a tiež kaktusov. V tomto roku obradné
priestory obecného úradu boli sprístupnené výstave výtvarných prác
maliarky Ivy Hoňkovej z družobného mesta Studénka na Morave,
tematicky viazanú na obdobie 2. svetovej vojny v letectve. Z pódia
námestia už dopoludnia zneli piesne v podaní dychovej hudby
Supranka z Ružomberka a o 13,00 hod. sa začal hlavný program
podujatia, vystúpením Turčianskych mažoretiek a Turčianskych
bičiarov. V sprievode domáceho FS Kriváň prevzal starosta obce
Ing. Miroslav Blahušiak od zástupcov poľnohospodárov, pestovateľov
i chovateľov symboly ich práce a podujatie už symbolicky otvoril vypustením bielej holubice. Program Dňa obce pokračoval vystúpením
našich najmenších, detí z oboch MŠ, M. Brxu, speváckej skupiny

JDS v Turanoch – Ďatelinka, FS Kriváň a ĽH M. Rusnáka, skupiny
historického šermu Taurus Ater. Ako hostia prišli do Turian členovia
slovenského speváckeho súboru Lipa zo srbskej Starej Pazovy, speváci
Ján a Jaroslav Hruškovci, country skupina Šťastní chlapci a skupina
Elán Kontraband. V priebehu popoludnia boli ocenení víťazi všetkých
súťaží ku Dňu obce, ktoré tvoria každoročne už jeho neoddeliteľnú
súčasť. Pre deti boli pripravené dve divadelné predstavenia Divadla
pod balkónom z Banskej Bystrice, ktoré sa odohrávali na vedľajšom
priestore v detskej zóne. Večerný program bol obohatený o slávnosť
odovzdávania hasičského vozidla IVECO ministrom vnútra a podpredsedom vlády SR Roberom Kaliňákom turianskemu hasičskému zboru.
Zábava so skupinou ELÁN Kontraband skončila neskoro večer a po nej
nasledovala ešte ohňová šou v podaní šermiarov, čím bol tohtoročný
Deň obce ukončený. Súčasťou dňa bola aj škola práskania bičom,
ukážka hasičskej techniky, stredoveká kuchyňa s ukážkou varenia,
strieľalo sa v súťaži Strieľa celá rodina, nechýbali atrakcie a zábava
pre deti a maľovanie na tvár.
Počasie bolo podujatiu po daždivej noci opäť naklonené, jeho priaznivci, verejnosť a diváci mali program bohatý až do večera a preto
organizátori vyjadrili s jeho priebehom a uskutočnením spokojnosť.

Môj dom - môj domov, moja záhradka
XII. ročník 19. 9. 2015
Kategória novší dom
1. miesto
rodina Nemcová, Generála Fraňu 13
2. miesto
rodina Mateášová, M. R. Štefánika 28
3. miesto
rodina Holková, Sládkovičova 8
Kategória starší dom
1. miesto
rodina Calíková, Rybárska 3
2. miesto
rodina Černeková, Černík 50
3. miesto
rodina Kratková a Romanovská, Riečna 11
Kategória bytovka
1. miesto
bytovka Družstevná 17
2. miesto
bytovka ČA 14
3. miesto
bytovka Obchodná 32
Kategória záhrada
1. miesto
rodina Masnicová, Mohylka 15
2. miesto
rodina Líšková, Moyzesova 33
3. miesto
rodina Melišová a Sitárová, Mierová 20
Kategória detail záhrady
1. miesto
rodina Stančíková, Generála Fraňu 8
2. miesto
Marta Hrianková, Mierová 3
3. miesto
rodina Belicová, Jesenského 7
Kategória balkón, okno
1. miesto
Katarína Danková, Budovateľská 1
2. miesto
rodina Hlavatá, Partizánska 21
3. miesto
rodina Kratková a Romanovská, Riečna 11

Vyhodnotenie súťaží Deň obce 2015
Najlepší guľáš
V tomto roku súťaže varilo guľáš 6 súťažných družstiev a 2 guľáše
boli nesúťažné. Prvenstvo v súťaži získalo po roku opäť družstvo
Základnej organizácie Únie žien Slovenska. Na druhom mieste
skončili záhradkári - súťažné družstvo SZZ Pod kopcom a na treťom mieste sa umiestnilo družstvo Obvodnej organizácie SRZ.
Nesúťažné guľáše varili členovia PZ Kriváň Turany a Obecný úrad.
Najťažšia tekvica
V súťaži bola ocenená tekvica, ktorá sa urodila v záhrade rodiny Bugajovej
a vážila 38,8 kg.
Najťažší moriak
V tomto roku bol v súťaži vyhodnotený najťažší moriak, ktorý je z chovu
Jána Kričku a vážil 26 kg.
V súťaži chovateľov prevzal Putovný pohár pán Jaroslav Belica a cenu
chovateľov pán Milan Majtáň.
Najkrajší šarkan
Súťaž je venovaná deťom a detským kolektívom už po niekoľko rokov.
Šarkany vyzdobili priestor obecného úradu a v zlatom pásme ocenených boli tie, ktoré vytvorili: Viktorka a Kristínka Čižnárové, Martina
a Michalka Kapustové, Lukáš a Šimon Sochuľákovci, Tatiana Tvarožná
a Adela Kováčiková, Michaela a Saška Ujčekové, Saška Čanádyová
a Nelka Bochničková, Adam Romančík, MŠ Krížna – Slniečková
trieda, Deti zo súboru Rybičky.
Moje Turany
Výtvarná súťaž, do ktorej sa zapojilo 70 detí, mala svojich ocenených,
ktorí sa umiestnili v zlatom pásme: Sabina Ftáčiková, Dávid Černek,
Lucia Albertová, Karin Revallová a Barbora Maronová.
Strieľa celá rodina
V streleckej súťaži sa stalo opäť najúspešnejším rodinné družstvo:
Alena a Václav Romančíkovci.
IJ

Miestna ľudová knižnica informuje
ROK 2015 – Rok Ľudovíta Štúra
Ľudovít Štúr
Muž, ktorý v histórii Slovenska zanechal asi najhlbšiu stopu. Kto bol
tento muž? Vzhľadný, elegantný,
ovládajúci päť svetových jazykov;
preto sa nezmazateľne zapísal
do našich dejín?
Narodil sa 28. októbra 1815
v Uhrovci, v rodine učiteľa S. Štúra.
Základné vzdelanie získal doma,
neskôr študoval v Rábe, Bratislave
a Halle. Zaujímal sa hlavne o filo-

zofiu, jazykovedu,
klasickú filozofiu a históriu. Bol zástupcom
profesora J. Palkoviča
na Evanjelickom lýceu
v Bratislave. Venoval
sa mnohým činnostiam, ktoré výrazne ovplyvnili život slovenského
národa:
- ako politik - bol poslancom za mesto Zvolen na Uhorskom sneme, kde dôsledne žiadal slovenské národné školstvo a zrušenie
poddanstva
- ako jazykovedec – r. 1843 uviedol do života spisovnú slovenčinu,
základom mu slúžilo stredoslovenské nárečie. Tento spisovný jazyk
s menšími obmenami používame dodnes.
- ako novinár – od 1. 8. 1945 začal vydávať Slovenskje národňje novini.
S väčšími, či menšími prestávkami vychádzajú aj v tomto čase.
- ako básnik - vydal zbierku básní Spevy a piesne. Nespomíname
menovite všetky jeho odborné diela, v ktorých sa vyjadroval k vtedajšej politickej situácii v Uhorsku a v Európe.
Nakoľko sa Štúr aktívne s Hurbanom a Hodžom zúčastnil protimaďarskej vzbury v rokoch 1848-49, ocitol sa v mimoriadne ťažkom
položení. V rokoch Bachovho absolutizmu sa nijako nenaplnili nádeje
Slovákov, ba práve naopak.
Od januára 1851 žil Ľ. Štúr pod policajným dozorom v Modre a na jeho
plecia dopadala jedna rana za druhou – zomrel mu brat, po ktorom Štúr
vychovával 7 detí. Hneď za ním zomrel Ľudovítov otec a v roku 1853
aj matka. 18.3. 1853 zomrela aj jeho najväčšia láska Adela Ostrolúcka.
Je obdivuhodné, že aj v týchto ťažkých chvíľach mal v sebe dosť síl
a venoval sa literárnej práci. Vydal svoju zbierku básní Spevy a piesne
a rozpravu O národných piesňach a povestiach plemien slovanských.
Po nešťastnom postrelení v modranskom chotári pred Vianocami
1855 Ľ. Štúr zomrel v Modre 12.1. 1856. V januári si pripomenieme
160 rokov od jeho smrti. História zaznamenáva odkaz, ktorý nám
Ľudovít Štúr v poslednom liste J.M. Hurbanovi pred smrťou zanechal.
„ My chytili sme sa do služby ducha a preto musíme prejsť
cestu života tŕnistú!“
Aj naša Miestna ľudová knižnica v Turanoch si 200. výročie narodenia Ľ. Štúra pripomína aktuálnou výstavou dokumentov a literatúry
venovanej jeho životu., ktorá bola prezentovaná aj na 4. ročníku
podujatia Matičné Turany.
Mgr. S. Morgošová
knihovníčka MĽK

Požehnanie kaplnky
Na farský sviatok rímskokatolíckej farnosti v Turanoch
– 18. októbra 2015, v nedeľu po sv. Gálovi, ktorý
je patrónom kostola, pri
popoludňajších vešperách,
požehnal rímskokatolícky
farár v Turanoch Marián
Majda novopostavenú kaplnku Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska.
Štýl kaplnky je jednoduchý, prispôsobený vzhľadu kostola, podľa nariadenia Pamiatkového úradu v Martine. Do kaplnky bola umiestnená
socha Sedembolestnej Panny Márie s Kristovým telom v náručí (
Pieta), ktorá bola v minulosti v predsieni kostola, ale po oprave v roku
2009 bola dočasne umiestnená na fare. S výstavbou kaplnky bola
spojená aj oprava chodníkov na severnej strane kostola. Realizáciu
opravy chodníkov aj výstavbu kaplnky zabezpečovala prevádzkareň
obce, za čo všetkým, ktorí sa na stavbe podieľali a zároveň vedúcemu
p. S. Kapustovi, patrí poďakovanie. Farský úrad ďakuje aj vedeniu
obce, starostovi Ing. Miroslavovi Blahušiakovi i obecnému úradu
za všestrannú pomoc, zabezpečenie pracovníkov VPP i uhradený,
potrebný materiál na predchádzajúcu opravu južnej strany múru
okolo kostola. Poďakovanie patrí aj mnohým iným darcom, ktorí
svojimi finančnými darmi alebo priamou pomocou pomohli uskutočniť
úpravu okolia kostola zo severnej strany, ktorá je viditeľná od cesty.
Mgr. Marián Majda

Matičné Turany
4. ročník podujatia Matičné Turany sa uskutočnil 24. októbra 2015
v turianskom Kultúrnom centre. Bohatý program, ktorý podujatie
sprevádzal, bol zostavený z vystúpení speváckych a folklórnych
súborov a skupín. Organizátorom podujatia bola Obec Turany a MO
MS v Turanoch, pozvanie na voľný vstup bolo pre širokú verejnosť.
V programe účinkovali spevokol
Valčan z Valče, spevácka skupina z blízkeho Nolčova, DFS zo

Šútova, spevácka skupina Lúč z Martina,
FS P o d h r a d č a n
z Podhradia, heligonkári Majerčíkovci z Diakovej a heligonkár
Jaroslav Melicherčík z Považskej Bystrice. Domácich reprezentovali ženská spevácka skupina Turianka a FS Kriváň spolu s ĽH M.
Rusnáka. Všetci účinkujúci prevzali z rúk starostu obce Ing. Miroslava
Blahušiaka a predsedu MO MS JUDr. Ľubomíra Liskaja ďakovný list
ako spomienku za účasť na tomto veľmi peknom podujatí. Súčasťou
4. ročníka Matičných Turian bola aj malá spomienková výstava venovaná 200.výročiu narodenia významnej osobnosti našej národnej
histórie – Ľudovíta Štúra. Záver podujatia patril spoločne zaspievanej
piesni „Kopala studienku “, ktorá znela v sále ako naša národná
hymna. Poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim za ich pôsobivé
vystúpenia, ktoré divákov nenechali bez odozvy.
ij

Zo života organizácií
Čistenie potoka Studenec

z Tr u s a l o v e j
slabne. Smutná
je však skutočnosť, že počas
vegetačného
obdobia viacerí
obyvatelia vynášajú do potoka
pokosenú trávu,
čo sa nepriaznivo odzrkadľuje na vzhľade a stave potoka, ktorý je súčasťou
Turian od nepamäti.
IJ

Matičiari v Lehote

Myšlienka vyčistiť centrálnu časť potoka Studenec – Turianky
bola zrealizovaná v sobotu 12. septembra 2015. Vopred dohodnutá brigáda bola výzvou pre ZO ÚŽS, OO SRZ a OHZ, počtom
veľké organizácie spoločenského a verejného života Turian.
Výzvu akceptovalo aj niekoľko dobrovoľníkov, občanov, ktorí sa
na brigáde podieľali. Počas dopoludnia za pomoci vidiel, hrablí,
lopát a fúrikov vybralo takmer 30 brigádnikov z našej Turianky
časť zariasených plôch, vyčistili brehy potoka a upravili ich.
Odmenou za ich príkladnú dobrovoľnícku prácu bol chutný guľáš,
navarený členkami ženskej organizácie a malé občerstvenie.
To, že naša Turianka stráca na mohutnosti je už niekoľko rokov
známe, keď je všeobecný úbytok vlahy a prítok od Studenca

Zuzana Smatanová naživo
Nestáva sa každý deň, že do našej obce zavíta niekto známy,
populárny a obľúbený. V októbri
však taký deň bol. V piatok 9. októbra 2015 mala svoj koncert
v Kultúrnom centre populárna
Zuzana Smatanová so sprievodnou skupinou. Dostatočne včas
avizovaný predpredaj vstupeniek

Miestny odbor Matice slovenskej v Turanoch udržiava družobné
vzťahy s miestnym odborom v Lehote pri Nitre, ktorého predsedom je Daniel Pavel, ktorý niekedy pracoval vo VD Turiec.
Prvý septembrový víkend strávilo 12 členov nášho MO MS
návštevou Lehoty. Cestou tam si prezreli starobylé centrum
mesta Banská Štiavnica.
Po ubytovaní v hoteli OKO v Nitre a po výdatnom obede
s hostiteľmi navštívili významné vinárstvo v obci Báb s návštevou pivnice a ochutnávkou vín a chabrďovice.
V sále kultúrneho domu Lehoty si spolu s domácimi matičiarmi pripomenuli 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra
– kodifikátora spisovnej slovenčiny a pokrstili publikáciu,
ktorú vydal domáci miestny odbor.
Po dobrom guľáši nasledovala družná zábava pri speve
a tanci do neskorých večerných hodín.
Cestu späť naši matičiari využili na návštevu známeho termálneho kúpaliska Podhájska. Ani pomerne chladnejšie
počasie ich neodradilo v kúpaní v horúcej termálnej vode
i v ochladzovaní v plaveckých bazénoch.
jl
a tiež propagácia, boli však
málo pre maximálnu účasť divákov. Zišlo sa ich 150 a určite im koncert priniesol to, čo
od neho očakávali. Naša niekoľkonásobná slovenská zlatá
slávica všetkým dokázala, že
hru na niekoľko hudobných nástrojov ovláda perfektne a jej
zvučný spev presvedčil o sile

tejto napohľad drobnej speváčky. Ďakujeme za krásny zážitok.
IJ

Spoločná ekumenická spomienka
na zosnulých
Krásna a slnečná nedeľa 1. novembra 2015 sa niesla v znamení spoločného spomínania na všetkých zosnulých. Každoročne sa v tomto
čase stretávajú na cintoríne zástupcovia oboch farností, obecného
úradu a ZPOZ, aby sa pekným
ekumenickým obradom prihovorili všetkým pozostalým, ktorí
v dušičkový čas spomínajú.
Občiansku časť obradu viedli
za obec Bc. Iveta Jesenská
a Mgr. Alena Pirháčová, spolu so spevokolom ZPOZu
a správkyňou Domu smútku
A. Belicovou. Za oba cirkevné
zbory boli prítomní Mgr. Marián
Majda, rím.- katolícky farár
a Mgr. Jakub Pavlús, po prvýkrát ako kaplán ev.av. cirk. zboru
v Turanoch. Hudobne sprevádzala kantorka ev.av. cirk. zboru
Mgr. Renáta Hrkútová. Dom smútku i priestor pri veľkom kríži, kde
sa ekumenická pamiatka na zosnulých konala, navštívila početná
verejnosť, ktorá v spomínaní nechcela zostať osamotená.

Čo hovorí matrika

Spoločne sme si pripomenuli mená všetkých 68 zosnulých, ktorí
nás predišli v tomto roku na poslednej ceste. Od novembra 2014,
do konca októbra 2015 nás opustilo 24 žien a 44 mužov. Z toho
13 smútočných obradov bolo občianskych, 14 katolíckych a 37
evanjelických, so 4 zosnulými sa rozlúčili najbližší mimo Turian.
Bolo to o 15 viac ako za rok predchádzajúci. Na všetkých najbližší
spomínali vo svetle blikotavých sviec a ticha, ktorými bol najmä
večerný turiansky cintorín naplnený.

IJ

Najmladší občania Turian

Narodenie
Michal Schmidt
Matej Perniš
Viktória Vrabcová
Adrian Steindl

Uzatvorenie manželstva
Stanislav Šefár
Ing. Jozef Vajs
Jakub Poliak
Gabriel Vojtko
MUDr. Róbert Olos

Nikoleta Šoltísová
Ing. Jarmila Ujčeková
Katarína Jurinová
Erika Gabrielová
Silvia Vojtková

Úmrtie
Jolana Fürješová
MUDr. Ivana Mačugová
Jaroslav Čanády
Mária Kapustová
Zdenka Drietomská
Božena Vandlíková
Oľga Matulová
Bohuslav Šípka
Ondrej Havalda
Emília Marcinová
Mária Beňová
Margita Dolinajcová
Anton Kapusta
Anna Raffajová
Dušan Kochol
Ivan Koment

4. 8.
7. 8.
8. 8.
9. 8.
12. 8.
12. 8.
17. 8.
24. 8.
11. 9.
12. 9.
12. 9.
18. 9.
24. 9.
30. 9.
2. 10.
15. 10.

68 rokov
50 rokov
65 rokov
85 rokov
71 rokov
95 rokov
84 rokov
82 rokov
89 rokov
81 rokov
93 rokov
62 rokov
70 rokov
84 rokov
61 rokov
55 rokov

Uvítania detí patria na obecnom úrade k tým najkrajším dňom.
V sprievode rodičov, súrodencom, starých rodičov sa tu stretávajú
tí najmenší drobčekovia, aby sa takto stali slávnostne zapísanými
najmladšími občanmi našej obce. Inak tomu nebolo ani 22. októbra
2015, keď sme slávnostným programom a príhovorom vítali Mareka,
Barborku, Larisu Janu, dve Viktórie, Matúška a Miška.
Tie najkrajšie priania im povedali malí kamaráti z MŠ Krížna, rodičom sa
prihovoril starosta obce Ing. M. Blahušiak a členky ZPOZ Človek človeku.
Prajeme všetkým narodeným deťom, aby prežívali šťastné a bezstarostné detstvo.
IJ

Zdravá výživa
16. október 2015 DEŇ NÁTIEROK
v Základnej škole Turany
Nátierky sú samozrejmou súčasťou jedálnych lístkov škôlkarov, alebo
školákov, či už na raňajky, desiatu, olovrant, alebo ako ľahká večera.
Každé dieťa, ktoré navštevuje alebo navštevovalo materskú školu, pozná nátierky. Syrovú, vajíčkovú, zeleninovú, mäsovú, alebo
na sladko džemovú, medovú. Sú veľmi dôležité, lebo sú zložené
zo surovín, ktoré deti potrebujú pre svoje zdravie a strava je veľmi
dôležitým faktorom pre ich správny vývoj.
Nátierky sa preto stali v našej škole predmetom výstavky a ochutnávky. Naaranžované ovocie sme dali ako ceny do súťaže O naj
z našej záhrady.
Tiež by sme chceli docieliť, aby si deti uvedomili, že mamičky doma
aj pani kuchárky v škole jedlo denne pre nich s láskou pripravujú,
aby boli hlavne zdravé a nepotrebovali často chodiť k lekárovi.
Po prvom Dni nátierok bola reakcia žiakov i rodičov spontánna,
a dokonca boli aj takí, ktorí si od vedúcej jedálne pýtali recepty.
Tento moment rozhodol o tom, že v súčasnosti sa Deň nátierok
opakuje a pripravujú sa nátierky z dostupných sponzorských surovín každý rok a k tomu pridáme samozrejme aj recepty. Tento rok
sme pripravili nátierky, zeleninovú s reďkovkou, cibuľkou, zelerom,
cesnakom, ovocnú s avokádom, jablkom, syrovú penu s tvarohom,
šunkovú penu, vajíčkovú a falošnú tresku z tvarohu.
Vyzdobili sme ich do rôznych tvarov ako srdiečka, krúžky, trojuholníky
a pod. Každá nátierka má nachystanú „menovku“ na paličke s motívom nátierky. Tieto menovky sa potom do pripravených a čerstvou
zeleninou vyzdobených nátierok zapichávajú.
Význam akcie je v tom, že upriamime pozornosť v spolupráci so
školou na výživovo vyvážené jedlo, ktoré je vhodné ako doplnok
k hlavnému jedlu, či už na raňajky, alebo po príchode zo školy.
Tie najlepšie ponúkame aj čitateľom Hlasu Turian.
TOP nátierka: CUKINOVÁ
1 malá cuketa 2 papriky 1 cibuľa 2 cesnaky, syr v črievku
Na oleji osmažíme cibuľu, papriku nadrobno nakrájanú, pridáme
pokrájanú cukinu, podusíme, osolíme, aby sa cesnak a syr roztopil,
necháme vychladnúť
Avokádová svieža
Roztlačené, zrelé avokádo polejeme šťavou z citróna, zmiešame
s vyšľahaným maslom a tvarohom, pridáme nasekanú cibuľku,
ochutíme citrónom a korením.
100 gr. masla, 30 gr. tvarohu, 20 gr. cibuľka, šťava z citróna, lyžička
kečupu, soľ, korenie
Vajíčková pena
60 gr. strúhaný syr, 200 gr. masla, 4 vajcia na tvrdo, 100 gr. bieleho
jogurtu,1 PL šťavy z citróna, lyžica horčice, vňať z pažítky na ozdobu
najemno nastrúhaný syr, na malé kocky nakrájané vajíčko - pridáme
do namiešaného masla ochutíme citrónom, korením, jogurtom
Reďkovková
Maslo 200 gr. syrokrém 150 gr., reďkovka 200 gr. najemno nasekať
pridať do rozmiešaného masla so syrom zjemniť jogurtom
Syrová labužnícka
Strúhaný syr 60 gr. Plesňový syr 60 gr.
Maslo 25 gr. vymiešame spolu a pridáme 40 gr. najemno pokrájanej
mladej cibuľky a 50 gr. jogurtu na zjemnenie
Nivová
Maslo 250 gr. Niva 100 gr. smotana 50 gr.

Šunková pena
Maslo 250 gr. šunka 150gr. vajcia 4 ks, horčica 2 lyžice, cibuľka
Maslo vyšľahať a pridávať rozmixované suroviny
Cesnaková
300 gr. syr tavený 100 gr. maslo 3 PL kyslá pochúťková smotana 1 PL
plnotučná horčica 5 strúčikov prelisovaný cesnak Soľ a korenie podľa chuti
Zelerová
200 gr. nastrúhaný zeler, 100 gr. jablko poliať citrónovou šťavou,
zamiešať do 200 gr. syrokrému, lyžica horčice
Tvarohová – falošná treska
Tvaroh 250 gr. 100 ml. smotana 4ks mrkva uvarená, 2 uhorky 1 cibuľka
a dochutiť. 						
AS

Zo života najmenších
MŠ Obchodná
Čaro jesene

Ako sa obliekali naši starí rodičia, ako žili a pracovali, na to sme sa
boli pozrieť v Miestnom múzeu. Očarili ich zvieratá žijúce v našom
regióne a ryby. Pozreli si izbu venovanú zimným športom, zistili,
že sánky vyzerali trochu inak ako dnes, lyže boli oveľa dlhšie ako
dnes a korčule boli v dvoch farbách – biele a hnedé.

Po horúcich letných dňoch sa k nám pomaly vkradla jeseň. Priniesla
začiatok školského roka a s ním čas hier a jesenných radostí. Dni
sa krátia, slniečko nás menej hreje a vietor sa občas vie poriadne
vyšantiť. Hrá sa so stromami a krúti listy ako na kolotoči. Tie menia
zelenú farbu na žltú, oranžovú, červenú, hnedú... vytvárajú pre deti
pestrofarebný koberec alebo pestrofarebný dážď.

Kúpať sa chodili do riek a potokov, ktoré boli plné rýb. Ale len v lete.
Dnes chodíme aj v jeseni. Nie však do rieky, ale na plaváreň. Ako
deti, ktoré chodia na plavecký výcvik a učia sa plávať.

Vietor sa pohráva so šarkanmi, väčšími i menšími, ktoré si deti
vyrobili v materskej škole. Utekajú s vetrom opreteky a výskajú
od radosti nad lietajúcimi šarkanmi.

Niektoré z nich prezentovali aj na výstave šarkanov pri príležitosti
dožiniek v obci, na ktorých sa predstavili piesňami z muzikálu Na skle
maľované. Chlapci odetí v plátenných nohaviciach, s klobúkmi
na hlavách a valaškami v ruke sa prekárali s dievčatami v sukničkách
z modrotlače, ktoré sa zvŕtali s vareškou v ruke.

Jeseň je nielen obdobím plným farieb, ale aj zmien počasia a dozrievania plodov. Ráno sa nad krajinou vznáša hmla a vytvára dojem
tajomna. Bodaj by nie, keď prichádzal sviatok dušičiek. V predvečer
sviatku sme si vyzdobili materskú školu tekvicami a ostatnými plodmi
jesene, obliekli sme sa do masiek a pochmúrnu melanchóliu daždivej
jesene oživili tancom.

Jeseň je predzvesťou zimy, ktorá prináša do našich príbytkov pokoj
a pohodu.
AB

MŠ Krížna
A opäť je tu jeseň
Je pestrofarebná a bohatá na množstvo plodov a vitamínov.
V Materskej škole Turany, Krížna sme si pripravili bohatú výstavku
zo zeleniny a ovocia. Pričinili sa o to rodičia, ktorí spolu so svojimi
ratolesťami vytvorili z rôznych
jesenných plodov zaujímavé
a nápadité výtvory. Bolo milé
sledovať žiarivé očká detí, keď
priniesli do materskej školy
rôzne predmety, zvieratká, dopravné prostriedky, či iné veci

vyrobené z tekvice, cukety,
ananásu, mrkvy a podobne.
Boli pyšné na svojich rodičov, že s nimi tvorivo spolupracovali a spestrili si tak
spoločne príjemné chvíle.
Každý deň sme
výstavku dopĺňali
a deti sa doslova
predbiehali v tom,
čo ešte prinesú,
čím prekvapia.
Nápadov na netradičné využitie
ovocia a zeleniny
bolo veru dosť.
Príroda je teda aj veľkým zdrojom poučenia. Preto si ju chráňme
a milujme ju!
jh

Zo športu
Majstrovstvá SR na Tibíne
Slovenský zväz vojakov v zálohe v spolupráci zo ZOTŠ Turany
a Klubom vojakov v zálohe Turany usporiadali dňa 5. 9. 2015 na strelnici Tibín Turany XXIII. Majstrovstvá SR vojakov v zálohe vo viacboji.
Na M SR do Turian, sa po ôsmich kvalifikačných pretekoch, ktoré sa
konali v priebehu sezóny, svojimi výkonmi nominovalo 62 pretekárov
v dvoch kategóriách muži a ženy. Turianske farby hájili za mužov
Jaroslav Vrabec, Marek Vajda, Zdeno Mertl, v kategórii žien Lenka
Frkáňová. Súťaž vo viacboji pozostáva z disciplín: 15 rán mierená
veľkorážna pištoľ na vzdialenosť 25m, samopal vz. 58 polohy 3x5
rán na vzdialenosť 50m, hod granátom na cieľ – vzdialenosť podľa

Nové sociálne zariadenie pre deti
Kto chce čisté rúčky mať,
musí si ich umývať.
Zober mydlo, raz, dva, tri
a ručičky namydli.
A potom ich do sucha,
uteráčik vyšúcha.

V materskej škole Turany,
Krížna dostali deti začiatkom
školského roku 2015/2016
do užívania vynovené sociálne zariadenie. Vďaka zriaďovateľovi Obci Turany, ktorý
vyčlenil z obecného rozpočtu
finančné prostriedky na túto
rekonštrukciu, sa spoločnými
silami podarilo skvalitniť hygienické podmienky pre deti. Rekonštrukcia
bola dosť náročná, ale s výsledkom boli všetci spokojní. Pani učiteľky
a rodičia s ideálnymi podmienkami pre hygienu a bezpečnosť detí,
deti s atraktívnym a veselým interiérom, ktorý s radosťou navštevujú
a samotný zriaďovateľ s dobre investovanými financiami
jh

veku a bojová pištoľ (prekážková dráha a streľba z veľkorážnej
pištole na čas), strelecký súboj družstiev. Majstrami SR na rok 2015
v kategórii muži – družstvá sa stalo družstvo SAV BA, na druhom
mieste skončilo družstvo FOX BA „C“, a na treťom mieste FOX
BA „A“. Družstvo Turian skončilo na nepopulárnom štvrtom mieste
len s minimálnou stratou 1,8 bodu. V hodnotení jednotlivcov naši
pretekári dosiahli takisto kvalitné umiestenia, Zdeno Mertl 5. miesto,
Marek Vajda 9. miesto, Jaroslav Vrabec 26. miesto a v kategórii
žien Lenka Frkáňová 12. miesto.
Výbor ZOTŠ Turany ďakuje pretekárom za dobrú reprezentáciu klubu,
a takisto chce poďakovať všetkým svojim členom, ktorí pomáhali
s náročnou prípravou a organizáciou XXIII. Majstrovstiev SR vojakov
v zálohe vo viacboji.
LF

Vyhodnotenie Dňa behu pre všetkých
v Turanoch
Bežecký spolok Tatran Turany v spolupráci s obcou a školami
na území obce v dňoch 8. - 9.10. 2015 zabezpečili toto masové
podujatie pre širokú verejnosť už po jedenásty raz. Ľubovoľný
počet okruhov na škvárovej atletickej dráhe štadióna odkrúžilo 33
detí z MŠ Krížna s 1 učiteľkou ubehlo 16,8 km a 152 žiakov z 10
tried zo ZŠ spolu 275 km a 600 m. Potešila pekná účasť dospelých
bežcov, najmä členov BS Tatran z Turian i okolia, 20 ľudí zabehlo
156 km a 300 m. Žiakov ZŠ oproti vlaňajšku ubudlo, chýbalo 8 tried
ktoré si chceli zabehať v piatok 9.10. dopoludnia čo im prekazilo
sychravé jesenné počasie. Sklamala účasť SOŠ, keď nebol nikto až
popoludní žiačka Kozáková Martina zabehla 2,8 km. Spolu teda len
207 účastníkov o stovku menej ako vlani odbehlo 457,1 km omnoho
menej než vlani, a omnoho menej než v roku 2010. Priemer na 1
účastníka behu bol 2,21 km. Len 1 trieda ZŠ odbehla spolu viac ako

je trať maratónu, Najviac zabehli žiaci IV.A 45,2 km, s priemerom
2,38 km na žiaka najmä vyrovnanosťou keď 13 zabehlo viac ako
3,5 km a najviac Marko Baráni - 4 km. Vyše 25 km zabehlo ešte päť
tried – II.B !, VI.A, VI.B, IV.A a prekvapivo aj IX.A a IX.B. zásluhou
žiačok Dominiky Sajdákovej – 8 km a Eriky Rúrikovej – 4 km, ktoré
si boli zabehať aj popoludní. Najlepší priemer na žiaka dosiahli
žiaci IX.B – 3.28 km !!!

Najlepší jednotlivci
Andrej Kostelánsky z I.B zásluhou toho, že popoludní behal s mamou, 15 žiakov II.B zabehlo po 2 – 2,4 km, Maroš Beránek a Šimon
Sochuľák z III.A po 2,8 km, Marko Baráni 4 km a Tomáš Dubovec
3,6 km zo IV.A, Tomáš Bella a Tatiana Tvarožná po 3,2 km zo VI.A,
Tobias Chudý 3,6 km a Peter Kurhajec s popoludním 6 km zo VI.B,
Matúš Dubovec 4,4 km a Erika Rúriková 4 km z IX.A, Dominika
Sajdáková 8 km a Peter Šimko 4,8 km z IX.B.
Z dospelých členov BS Tatran najviac zabehli Vladimír Kaštier 20,4 km,
Marián Pták a Lukáš Šichta po 17,6 km, Pavol Ďurdík 14,8 km, Jozef
Liskaj st. 8 km, Alena Vajdová 6,4 km, 11 - ročný Ján Tkáč zo Sučian
- 6,8 km. Jozef Maťko 8 km, Marek Matúška a Marián Pohánka
po 6,8 km, Eva Ptáková s kočíkom a dvojičkami a Marek Koreň
po 4 km, Jaroslava Hlavatá 3,2 km učiteľka ZŠ Slavomíra Blichárová
4 km, Zuzana Kostelánska 1,2 km. Fotograf Martin Kotrha za celý deň
nafotil a nachodil či nabehal 21,1 km !!!
Tohoročný 92. ročník Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach
úspešne zdolali dvaja členovia BS Tatran Turany – Michal Kamenský,
a Pavol Kincel z Belej – Dulíc, trať polmaratónu Vladimír Kaštier
z Martina a Jozef Liskaj.
Mgr. Jozef Liskaj
predseda BS Tatran Turany

Z pripravovaných podujatí
6. 12. 2015
9. - 10.12.2015
13. 12. 2015
19. 12. 2015
26. 12. 2015
29. 12. 2015
31. 12. 2015
30. 1. 2016
6. 2. 2016
20. 2. 2016

Mikulášska nedeľa na námestí
Od Lucie do Vianoc - vianočná výstava v MKS
Adventný vianočný koncert v evanjelickom kostole
Predvianočné vystúpenie FS Kriváň v kinosále
Štefanská zábava s FS Kriváň v KC
Matičný stolnotenisový turnaj v ZŠ
Rozlúčka s rokom 2015 a príchod roku 2016 na námestí obce
9. TURIANSKY PLES
OBECNÉ FAŠIANGY
Koncert ĽH KOLLÁROVCOV v KC

Aktuálne telefónne čísla v obci
AFG s.r.o. Turany
AUTOCAMPING Trusalová
AUTO ALLES Trusalová
BYTUR s.r.o Turany
Farský úrad evanjelický Turany
Farský úrad katolícky Turany
Hasiči Turany
CHYŽBET SK s.r.o
Kvetinárstvo Dekor
Kaderníctvo – A. Pavlová
– K. Školová
Kozmetika – I. Lacková
Lekáreň Castanea
Lekáreň Hygeia
Lekáreň Cyrila Metoda
MŠ Krížna
MŠ Obchodná
Miestne kultúrne stredisko Turany
Obecný úrad – sekretariát
– starosta obce
– matrika
– referát odpadov a poplatkov
Obecná polícia
Obchody – COOP Jednota Drevina
– COOP Jednota Turany
– Potraviny TOSA s.r.o.
– Potraviny ROVER, R. Vereš
– Rozličný tovar O. Morgošová

4292 560
4295 636
4295 230, 4295 168,4295 158
4292 261
4292 536
4292 524
0905 250 150 nonstop
4291 021,4302 644,4302 645
0905 302 110,0903 556 816
0907 879 792
0905 427 262
0905 566 967
4292 618
4303 626
4131 476
4292 404
4292 842
4292 648, 0917 216 268
4292 400, 4292 401
4292 402
4292 500
4302 614
4292 089, 0905 810 888
4292 329
4292 324
4292 520
4292 914
0907 805 249

Pizéria U KOZLA
Pálenica TURDAR
Pizza CAFFE
Pošta Turany – vedúca pošty
– peňažná priehradka
– univerzálna priehradka
Pohrebné služby M. Kapusta
Pohostinstvo kaviareň a herňa
KRIVÁŇ E. Krištof
Prevádzkáreň obce
Reštaurácia U GRÓFA
Reštaurácia Chrenovo
STAVOPOL Ing. J. Pavelica
Stredná odborná škola Turany
S.Z.T. s.r.o. Turany
Tlačiareň P+M
TEAM INDUSTRIES s.r.o.
Urbárska spoločnosť
Vodárne ul.1. mája Turany
VÚB, a.s. Obchodná
Základná škola Turany – tajomníčka
– riaditeľ
– jedáleň
Železničná stanica Turany
Zdravotníctvo – MUDr. Tokarčík
– MUDr. Ľachký
– MUDr. Valenta detská ambulancia
– Zubná ambulancia MUDr. Teréni

Adresa vydavateľa: Obec Turany, Osloboditeľov 83/91, www.turany.sk
Adresa redakcie: MKS-Krížna, 038 53 Turany
Zodpovedná redaktorka: Bc. Iveta Jesenská, tel.: 043/4292 648
Grafická úprava a tlač: P+M Turany, www.p-mtlac.sk
IČO: 316962 ISSN: 1339-2883 Evid. číslo: EV3337/09

0907 061 616
4292 002
0908 914 998
4292 528
4292 441
4292 440
0905 846 666
0905 846 681
4292 650, 0908 931 172
0905 792 677
4291 361
4291 379
4292 358, 4292 359
4292 638
4292 963, 0907 843 867
4291 304, 4291305,4210800
4292 162
4292 152, 4292 561
4292 529
0911 240 497
0908 938 451
0917 791 921
4292 350
4292 508
4291 200
4292 414
4287 021

