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Keď príde jeseň
Napísať pekné vety o jeseni, je zdá sa jednoduché. Také jednoduché a krásne farebné, akou jeseň v skutočnosti je. Má svoje čaro, ktoré milujeme, ktorému sa podvolíme, ktorému veríme. Pre nás – Turancov, prináša každý
rok nastupujúca jeseň v septembri náš Deň obce, v októbri sa aj v tomto roku uskutočnili viaceré obecné stretnutia a podujatia venované staršej generácii a seniorom, odovzdaná do užívania bola nová hasičská zbrojnica, mohli
sme vyskúšať prejsť sa po vynovenej Kollárovej ulici. Zasadená bola symbolická lipka na brehu Turianky, školáci sa
s chuťou zahĺbili do svojich povinností a iste sa potešili vynoveným chodníkom v areáli svojej školy. Našim škôlkarom pribudne nové dopravné ihrisko, ktoré sa tiež v tejto jeseni dokončuje v areáli MŠ Krížna. Tá tohtoročná jeseň
bola veľmi dlho teplá a slnečná a zrazu prišli prvé jesenné mrazy. Október sa vyfarbil v pestrej palete, lístie padlo
k zemi a sneh na horách v jedno ráno, nás veľmi rýchlo presvedčil, že zima je blízko a chlad sa vkráda bližšie k nám.
Treba veriť, že i vďaka citlivej spomienke na zosnulých, v nás neochladne všetko, čo nás robí ľuďmi. Ani v týchto
predvolebných dňoch. Zamyslime sa a nezabúdajme na to. Máme moc vnímať veci ľudsky, s láskou a pochopením.
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Voľby do orgánov samosprávy obce
Turany 15. november 2014
Miestna volebná komisia v Turanoch podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990
Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
informuje občanov, že voľby do orgánov samosprávy obce sa konajú
15.11.2014 v čase od 7,00 do 20,00 hodiny. Do obecného zastupiteľstva si občania zvolia 1 starostu a 11 poslancov, ktorí budú zvolení v 1
volebnom obvode, zahŕňajúcom celú obec. Volebný obvod je rozdelený
do 4 okrskov – 4 volebných miestností. Volebné okrsky č.1 a č.2 budú
vytvorené v severnej časti obce v budove obecného úradu a okrsky č.3
a č.4 budú v Kultúrnom centre v južnej časti obce na ulici Budovateľská.
Miestna volebná komisia pre voľby starostu a poslancov v zložení:
Rudolf Cecko – predseda komisie - SNS
Pavol Brxa – podpredseda komisie – KSS
Janka Mojžišová – KDH
Zuzana Majková - delegovaná obcou
Miroslav Ujček – delegovaný obcou
Ing. Janka Kleinová – zapisovateľka

Kandidáti na poslancov Obecného
zastupiteľstva
Miestna volebná komisia v Turanoch podľa § 18 zákona SNR č.
346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného
zastupiteľstva zaregistrovala dňa 25.9.2014 týchto kandidátov:
1. Martin Adamov, Mgr., 39 r., učiteľ, Turany, ČA 1028/11, nezávislý kandidát
2. Dušan Antalík, Ing., 58 r., ekonóm, Turany, Obchodná 677/14, nezávislý
kandidát
3. Miroslav Blahušiak, Ing., 55 r., starosta, Turany, Černík 41, SMER –
sociálna demokracia
4. Ľubomír Bochnička, 43 r., konateľ spoločnosti, Turany, Mládeže 4, SNS
5. Stanislav Bobrovnický, 30 r., SZČO, Turany, ČA 904/2, SMER – sociálna
demokracia
6. Miroslava Brksová, 40 r., SZČO, Turany, Osloboditeľov 167, nezávislá kandidátka
7. Miroslav Burica, 48 r., živnostník, Turany, M.R. Štefánika 1216/6, PRÁVO
A SPRAVODLIVOSŤ
8. Vladimír Burica, 41 r., SZČO, Turany, ČA 1033/16, SNS
9. Janka Cecková, 57 r., predavačka, Turany, ČA 13, SNS
10. Miroslav Čanády, Ing., 34 r., ek. manažér, Turany, Moyzesova 9, SMER
– sociálna demokracia
11. Oľga Čanádyová, Bc., 53 r., pedagogická pracovníčka, Turany,
Osloboditeľov 41/43, nezávislá kandidátka
12. Jozef Frkáň, 60 r., robotník, Turany, Hviezdoslavova 790/25, SMER –
sociálna demokracia
13. Jaroslav Hlavatý, Ing., 52 r., technik, Turany, Jesenského 898, SMER
– sociálna demokracia
14. Ivan Jesenský, Ing., 56 r., zástupca riaditeľa školy, ČA 1031/20, nezávislý
kandidát
15. Stanislav Kišša, 48 r., SZČO, Turany, Družstevná 1139/17, SMER sociálna demokracia
16. Boris Klein, 41 r., operátor kvality, Turany, Obchodná 818/34, nezávislý
kandidát
17. Antónia Kocholová, 33 r., zdravotná sestra, Turany, SNP 23, KDH
18. Jarmila Kocholová, 59 r., dôchodkyňa, Turany, M.R. Štefánika 26,
SMER – sociálna demokracia
19. Peter Kračmer, Mgr., 29 r., hlavný kontrolór, Turany, Rybárska 1121/21,
nezávislý kandidát
20. Martin Kručinský, 32 r., vedúci obchodného tímu, Turany, Gen. Fraňu
15, SMER – sociálna demokracia

21. Jozef Liskaj, Mgr., 64 r., dôchodca, Turany, ČA 1061/25, nezávislý kandidát
22. Ľubomír Liskaj, JUDr., 62 r., právnik, Turany, Rybárska 517/20, SMER –
sociálna demokracia
23. Jaroslava Litvajová, Bc., 41 r., pokladníčka, Turany, Hviezdoslavova 20,
KDH
24. Vladimír Majerík, Ing., 37 r., stavebný inžinier, Turany, Gen. Fraňu 7,
nezávislý kandidát
25. Jozef Matejčík, 38 r., hasič, Turany, ČA 1029/12, nezávislý kandidát
26. Roman Maťko, 39 r., SZČO, Turany, Gen. Fraňu 1766/11, SMER – sociálna
demokracia
27. Martin Michalko, Ing., 54 r., technik, Turany, Jánošíkova 22, nezávislý
kandidát
28. Jozef Michlík, 57 r., murár, Turany, Partizánska 1172/36, nezávislý kandidát
29. Soňa Mišutová, Mgr., 32 r., soc. pracovníčka, Turany, Bazovského 28,
SMER – sociálna demokracia
30. Dušan Novysedlák, Ing., 51 r., štátny zamestnanec, Turany, Rybárska
517/20, nezávislý kandidát
31. Eva Piecková, Mgr., 30 r., právnička, Turany, Bazovského 30, NOVA
32. Radovan Pirháč, Ing., 33 r., živnostník, Turany, Jánošíkova 4, nezávislý
kandidát
33. Emil Pohánka, 65 r., vedúci pohostinstva, Turany, Osloboditeľov 200, KSS
34. Ivan Raffaj, Ing., 46 r., technik, Turany, Cintorínska 27, nezávislý kandidát
35. Ľubomír Ranto, 27 r., živnostník, Turany, ČA 1029/12, nezávislý kandidát
36. František Rybárik, Mgr., 45 r., zamestnanec verejnej správy, Turany, M.R.
Štefánika 23, SIEŤ
37. Zdenka Svorková, 44 r., stavebná technička, Turany, Polík 1682/6,
nezávislá kandidátka
38. Alena Šimková, 45 r., banková úradníčka, Turany, Bazovského 11, nezávislá kandidátka
39. Ivan Štetka, 62 r., dôchodca, Turany, ČA 13, KDH
40. Ján Vajda, 49 r., sústružník, Turany, Sládkovičova 37, KSS
41. Ľuboš Žajdlík, 41 r., SZČO, Turany, Rybárska 517/20, SNS
Rudolf Cecko - Predseda volebnej komisie

Kandidáti na starostu obce
Miestna volebná komisia v Turanoch podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990
Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala dňa 25.9.2014
týchto kandidátov:
1. Dušan Antalík, Ing., 58 r., ekonóm, Turany, Obchodná 677/14, nezávislý kandidát
2. Miroslav Blahušiak, Ing., 55 r., starosta, Turany, Černík 41, SMER
- sociálna demokracia
3. Miroslav Burica, 48 r., živnostník, Turany, M.R. Štefánika 1216/6,
PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
4. Lena Sisková, Mgr., 53 r., manažérka, Turany, Partizánska 839/22,
nezávislá kandidátka
5. Marek Vajda, Bc., 35 r., príslušník PZ SR, Turany, Moyzesova 1158/10,
nezávislý kandidát
Rudolf Cecko – Predseda volebnej komisie
Na základe požiadavky niektorých kandidátok na poslankyne obecného
zastupiteľstva a tiež pripomienok niekoľkých politických strán, uviesť
v zoznamoch dodatočne aj rodné priezvisko kandidátky - ženy, dávame
na vedomie stanovisko:
Po prerokovaní tejto požiadavky v okresnej volebnej komisii prehlasujeme, že zoznam kandidátov na poslancov OZ, ktorý miestna
volebná komisia podľa § 18 zákona SNR č.346/1990 Zb. o voľbách
do orgánov samosprávy obcí zaregistrovala 25.9.2014 je platný a nie
je ho možné doplniť rodnými priezviskami žien.

Máme krásnu hasičskú zbrojnicu
V sobotu 4.10.2014 popoludní bola slávnostne prestrihnutá páska
na zrekonštruovanej hasičskej zbrojnici. Otvorenia sa zúčastnili vzácni
hostia: prezident HaZZ SR generál Alexander Nejedlý, prezident DPO
SR Ladislav Pethö, generálny sekretár DPO SR Vendelín Horváth,
starosta obce Turany Ing. Miroslav Blahušiak, riaditeľ Strednej školy PO MV SR v Žiline Ivan Ľupták, riaditeľ Krajského operačného strediska Radoslav Bielečka, riaditeľ OR HaZZ v Martine Peter
Podhorský, predseda krajského výboru DPO Žilina Jozef Straka,
predseda okresného výboru DPO v Martine Tomáš Zanovit, riaditeľka
OV DPO v Martine Michaela Pavolková, riaditeľ odbornej školy DPO
SR v Martine Stanislav Valko, veliteľ DHZ Turany Roman Maťko,
hostia z Okresného riaditeľstva Hasičského a Záchranného zboru,
hasiči z obcí Krpeľany, Nolčovo, Záturčie, Košťany n/ Turcom, Likavka,
Turzovka, hasiči z Hodslavíc a Ostravy z ČR, starostovia okolitých
obcí, poslanci OZ Turany a v neposlednom rade občania obce Turany
a členovia DHZ Turany, pre ktorých sme toto dielo vybudovali.
História rekonštrukcie hasičskej
zbrojnice siaha
do roku 2002, kedy
síce boli plány na rekonštrukciu starej
hasičskej zbrojnice na ul. Osloboditeľov, ale stav tohto objektu aj
po drobnom zväčšení a oprave, by naďalej nevyhovoval potrebám
hasičov. Po dohode so starostom obce sme začali robiť kroky k odkúpeniu objektu bývalého sídla CO a ZPÚ podniku Drevina Turany
od správkyne konkurznej podstaty, čo sa napokon podarilo a v roku
2009 za vtedajších 500 000 Sk získala obec objekt do vlastníctva.
Po spracovaní projektovej dokumentácie a neúspešnom uchádzaní sa
o rekonštrukciu z eurofondov sme v roku 2011 pristúpili na rekonštrukciu svojpomocne. Začali sme na jeseň vyhotovením základov nových
garáží a zakúpením nerezového komína. Postupne v roku 2012 a 2013
sme vykonali demontáž starej podlahy, statické úpravy nosného múru,
montáž pilierov, stĺpov, strešnej konštrukcie, krytiny, výmenu všetkých
okien, zateplenie objektu, omietanie vnútorných stien, maľovanie vnútorných priestorov, betonáž novej podlahy v garážach, montáž nových
garážových brán. V roku 2014 sme pokračovali elektroinštaláciou,

Obecné oslavy 70. výročia SNP
v Turanoch
V piatok 22.augusta 2014 sa v našej obci
uskutočnili spomienkové oslavy udalostí
spred sedemdesiatich rokov - Slovenského
národného povstania, ktoré bolo s Turanmi
a jeho občanmi rôzne spojené. Pri pomníku padlých svoju úctu v tento deň vzdávala
čestná stráž vojenskej jednotky z Martina,
na oslavách sa zúčastnili predstavitelia verejného a spoločenského života obce a viacerí hostia. Prítomným sa prihovoril
predseda ZO SZPB v Turanoch Emil Pohánka, predseda Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov Pavol Sečkár a starosta obce Miroslav
Blahušiak. Vence a kytice k pomníku položili spoločne so širokou verejnosťou za sprievodu Dychovej hudby Bystrička, v programe vystúpila ženská
spevácka skupina Turianka a Severanka. Pre verejnosť bola už popoludní
pripravená výstava dobových historických zbraní klubu Bojovník pri PK

dokončením fasády,
výmenou všetkých
vnútorných dverí,
náterom strechy,
opravou sociálnych
zariadení, čiže rekonštrukciou prešla aj administratívna časť, nielen
garáže. Prevažnú väčšinu prác vykonali hasiči bezplatne. Samozrejme
bolo potrebné vykonať aj odborné práce, na ktoré nemáme spôsobilosť
a kapacity, a to statické úpravy nosného múru, odbornú montáž garážových brán a betonáž priemyselnej podlahy, zateplenie objektu, náter
strechy a pod. Starostlivým výberom dodávateľských firiem a dodávateľov
materiálov boli ušetrené nemalé finančné prostriedky, avšak kvalita
zostala zachovaná. Najťažšie boli práce na prístavbe garáží, demolácii
starých múrov a podlahy, tam sme sa nadreli ako otroci, doslova.
Celkové náklady, ktoré obec za 4 roky vynaložila na rekonštrukciu,
sú 70 000 eur z vlastných kapitálových výdavkov.
Do novej hasičskej zbrojnice by patrilo aj nové auto, uvidíme,
či sa v blízkej budúcnosti podarí získať ho. Robíme určité kroky
na obnove techniky, máme po oprave vozidlo Mercedes Benz G,
na ktoré sme pyšní, potrebujeme však nahradiť starú Aviu a zrepasovať nadstavbu Tatry 148. Veríme, že sa nám to podarí.
Viac ako 10 rokov sme mali výjazdovú hasičskú techniku roztrúsenú po rôznych priestoroch v obci, čo nám značne sťažovalo
našu činnosť. Od februára tohto roku sme nasťahovaní už v nových
garážach. V našej obci je výborná spolupráca medzi obcou a dobrovoľnými hasičmi, snažíme sa pomáhať našim občanom v čom len
vieme pomôcť, ochotne, nezištne, tešíme sa z toho, že budeme mať
dôstojný stánok pre našu činnosť a zanecháme odkaz pre našich
pokračovateľov. Aj obec sa bude môcť pýšiť hasičským stánkom,
ktorý vybudovala vlastnými prostriedkami a dokázala, že sa to dá
aj bez eurofondov.
V dnešnej dobe je
vzácne, keď partia
nadšencov a dobrovoľníkov zveľadí
obecný majetok.
Každý z nás by si
mal položiť otázku: čo som ja spravil pre lepšie Slovensko, moju
obec, mesto? Každý z nás by mal nechať kúsok seba pre druhého,
rodnú obec, rodný kraj.
R. Maťko, veliteľ DHZ Turany
Martin, ktorá sa stretla s priaznivou odozvou verejnosti. Po ukončení osláv
pri pomníku sa uskutočnilo odhalenie pamätnej tabule v Banskej dolinke
na Trusalovej, kde boli počas povstania partizánske bunkre. Tabuľu odhalili
predstavitelia SZPB spolu s priamym účastníkom udalostí SNP Dobroslavom
Fúčeľom, realizátorom - spoločnosťou Turčan Delta a taktiež za účasti
občanov Turian a hostí.
Predseda SZPB P. Sečkár
pri tejto príležitosti ocenil
pamätnými listami SZPB
D. Fúčeľu, E. Pohánku,
Obec Turany a Urbár
Turany . Po ukončení
slávnostnej časti bol podávaný v miestnom klube
dôchodcov boršč a večer
bola zapálená symbolická partizánska vatra pri potoku Turianka. Oslavy
70. výročia SNP boli v našej obci dôkazom toho, že spomienky na tých,
ktorí v bojoch SNP a 2. svetovej vojny bojovali a položili svoje životy
pretrvávajú a vzdávame im našu úctu.
IJ

Zo života obce
Pozvanie do múzea
Miestne múzeum pripravilo v rámci 70.výročia SNP samostatnú expozíciu
približujúcu túto významnú udalosť v dejinách nášho národa. Výstavka
dokumentov, fotografií a rôznych artefaktov má za cieľ upriamiť pozornosť
na povstanie z pohľadu obce a jej vtedajších obyvateľov. Samostatná časť
je venovaná pôsobeniu partizánskeho oddielu Fatranský Kriváň, do činnosti
ktorého boli zapojení aj mnohí naši občania. Významnou bola aj činnosť
ilegálnej skupiny sústredenej okolo tlačiara Štefana Hromeka, ktorá sa
zaoberala výrobou a kolportovaním tlačovín podnecujúcich odpor proti
vtedajšiemu fašistickému režimu. Na výstavke si môžete pozrieť viaceré
originálne dokumenty/denník stráže, či kniha rozkazov partizánskeho oddielu
Fatranský Kriváň/, ale aj preukaz partizána, rôzne rády a vyznamenania.
Osobitná časť výstavky je venovaná dvom turianskym generálom. Prvý
z nich, Ladislav Nosák, bol po 2. svetovej vojne vo vykonštruovanom
procese odsúdený na trest smrti a popravený. Druhý z nich, Jozef Fraňo,
pôsobil na významných postoch vojenského školstva. Nespornou zaujímavosťou je skutočnosť, že obaja pôsobili v partizánskom oddiele Fatranský
Kriváň, v ktorom Ladislav Nosák zastával funkciu veliteľa a Jozef Fraňo
funkciu politického komisára.
Výstavku k SNP si spolu s ostatnými stálymi expozíciami miestneho
múzea môžete pozrieť v čase dohodnutom telefonicky alebo osobne
na Obecnom úrade alebo v Miestnom kultúrnom stredisku.
Ľ.Liskaj

Z rokovania obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo sa zišlo na svojom riadnom zasadnutí dňa
14. augusta 2014. V súlade s príslušnými právnymi predpismi určilo počet
poslancov pre nastávajúce volebné obdobie, ako aj rozsah výkonu funkcie
budúceho starostu obce. Prerokovalo a schválilo úpravu rozpočtu obce pre
tento rok, pričom konkrétne zmeny sú zverejnené na internetovej stránke
obce. Poslanci si vypočuli aj informácie zástupcov miestnych škôl v zriaďovacej pôsobnosti obce o činnosti škôl a školských zariadení. Osobitne
sa zaoberalo havarijnou situáciou v kotolni Základnej školy. Poslanci sa
hlasovaním priklonili k riešeniu formou realizácie modernizácie plynovej
kotolne. Zastupiteľstvo položilo aj právny základ na vytvorenie opatrovateľskej služby, ktorá by mala pomôcť riešiť problém odkázanosti občanov.
Podrobnosti o priebehu zasadnutia OZ, ako aj všetkých ostatných
zastupiteľstiev, sa môžete dozvedieť na internetovej stránke obce Turany.
Ľ.Liskaj

Dane, zákony a nariadenia
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Rozhodovanie o miestnych daniach a poplatkoch
patrí medzi originálne kompetencie obce. Miestne
dane v našej obci sú definované vo Všeobecne
záväznom nariadení o miestnych daniach. Patria tu
nasledovné dane: daň z nehnuteľnosti, daň za psa,
daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje.
Príjem z týchto daní obec využíva na financovanie bežných (mzdy zamestnancov, verejné osvetlenie,...) a kapitálových výdavkov (výstavba
chodníkov, parkovísk,...), nakoľko príjem z podielových daní, ktoré štát
prerozdeľuje nepostačuje na pokrytie všetkých výdavkov, ktoré obec má.
Najvyšší podiel na miestnych daniach, až 90 % tvorí daň z nehnuteľnosti. Tu patria dane zo stavieb, dane z pozemkov a dane z bytov.
Za uplynulé 4 roky hlavný kontrolór vykonal fyzickú kontrolu týchto daní
najskôr u právnických osôb – podnikateľov. A následne sa začalo s touto

kontrolou u fyzických osôb – občanov. V týchto kontrolách som pokračoval v uplynulých mesiacoch. Mnohí sa pýtate prečo sa takáto kontrola
vykonáva, či vám rastú domy a podobne.
Tieto kontroly sa vykonávajú z viacerých dôvodov. V minulosti sa pri
kolaudácii nehnuteľností nepoužívali také presné prístroje ako dnes.
V týchto prípadoch sú rozdiely malé, ale pri kontrolách sa vyskytujú o to
častejšie. Závažnejším dôvodom na vykonávanie týchto kontrol sú čierne
stavby a neohlásené drobné stavby. Sadzba dane za pozemok je nižšia
ako sadzba dane za stavbu a tu prichádza k úniku na daniach. S tým sú
spojené aj úniky na správnych poplatkoch za stavebné povolenie, resp.
ohlásenie drobnej stavby. Pozrite sa do svojej záhrady a zamyslite sa, či
máte ohlásenú drobnú stavbu na skleník, altánok, bazén či dreváreň pri
výmere do 25 m2. Pri väčšej výmere je potrebné už stavebné povolenie
so všetkými potrebnými prílohami ako sú projekt, statika a pod. Stávajú
sa aj také prípady, že stavebník postaví stavbu so všetkými potrebnými
povoleniami , avšak túto stavbu neuvedie do daňového priznania. Akúkoľvek
skolaudovanú stavbu alebo nadobudnutú nehnuteľnosť je potrebné do konca
januára nasledujúceho roku oznámiť obci v daňovom priznaní.
Daň za ubytovanie je najnovšie upravená novelou zákona č. 268/2014
Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné
odpady, ktorá je účinná od 15.10.2014. Najväčšia zmena nastala v predmete dane, kde boli doplnené aj byty a rodinné domy. Po novom sa daň
za ubytovanie vzťahuje aj na prechodne ubytované osoby v rodinnom
dome, byte, chate a v stavbe slúžiacej na viaceré účely. Daňovníkom
je osoba, ktorá sa prechodne ubytuje. Tá zaplatí daň prevádzkovateľovi,
prípadne majiteľovi zariadenia, ktorý je platiteľom dane. Ten odvedie takto
vybratú daň obci. Platiteľ dane, teda prevádzkovateľ, je povinný registrovať
sa do 15 dní odo dňa začatia činnosti na obecnom úrade. V prípade,
že prenajímate rodinný dom, byt, chatu alebo ich časť nezabudnite sa
zaregistrovať a vyhnete sa tak prípadným sankciám.
Daň za užívanie verejného priestranstva platia najčastejšie predajcovia, ktorí predávajú tovar na trhových miestach na uliciach Kollárova
a Obchodná. Predajcovia musia dodržiavať Trhový poriadok, ktorý je
umiestnený na viditeľnom mieste. V poslednom období som vykonal
viacero kontrol predajcov. Slovenská obchodná inšpekcia nám postúpila
podanie na predajcu, ktorý nedodržiaval Trhový poriadok. Kedykoľvek
môžete podať podnet na predajcu, ktorý nedodržiava Trhový poriadok,
na obecný úrad. Zvýši sa tak efektívnosť a účinnosť kontroly.
Miestne dane sú prostriedok na získanie finančných prostriedkov
pre obec, ktorá ich využíva na financovanie verejne prospešných vecí
od údržby a výstavby ciest, chodníkov, prevádzku verejného osvetlenia až
po financovanie športu a kultúry. Nie všetky fyzické a právnické osoby si to
uvedomujú. Dane neplatia a pritom kritizujú a poukazujú na rozbité cesty,
chýbajúce chodníky, nedostatočnú údržbu zelene a detských ihrísk. Naša
obec eviduje neuhradené pohľadávky za miestne dane (2004 - 2013) vo
výške 35 tisíc Eur. Tieto prostriedky chýbajú v obecnom rozpočte a o to
menej môže obec urobiť pre nás všetkých. Exekučné konania stoja obec
ďalšie peniaze a tak máme v rozpočte menej prostriedkov.
Mgr. Peter Kračmer, hlavný kontrolór obce

XIV. ročník Dňa obce - oslavy úrody,
chovateľstva a remesiel –
21. september 2014
Tretia septembrová nedeľa, v našej obci nazývaná tiež dožinková, bola
po roku 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 a hudba, spev a folklór tvorili
hlavnú časť programu XIV. ročníka Dňa obce.

združenia TAURUS ATER, Bohuš Figura a večer sa niesol v znamení vynikajúcej zábavy so skupinou PLOŠTÍN PUNK. Zábava vygradovala až do efektnej
ohňovej šou v podaní šermiarov a zavŕšená bola DJ J. Berešíkom, ktorého
neskoré vystúpenie prerušil dážď a program tohtoročného Dňa obce ukončil
vo večerných hodinách. Súčasťou celého 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, koníky, psí
záprah, maľovanie na tvár.
Počasie bolo podujatiu i tento krát naklonené, početná verejnosť a divácka
kulisa boli tiež jeho súčasťou a preto organizátori vyjadrili s jeho priebehom
a uskutočnením spokojnosť.
IJ

Môj dom - môj domov, moja záhradka
XI. ročník 21. 9. 2014
Kategória novší dom
1. miesto
rodina Kišová, P. Mendela
2. miesto
rodina Grochalová, P. Mendela 2
3. miesto
rodina Berešíková, Malý riadok 7
Kategória starší dom
1. miesto
rodina Vaňková, Riečna 10
2. miesto
rodina Litvajová, Malý riadok 1
3. miesto
rodina Calíková, Rybárska 3
Kategória bytovka
1. miesto
bytovka Obchodná 28
2. miesto
bytovka ČA 18
3. miesto
bytovka Družstevná 17
Kategória záhrada
1. miesto
M. Hrianková a výbor JDS Turany, KD Turany
2. miesto
rodina Kratková a Romanovská, Riečna 11
3. miesto
rodina Múkerová, Železničná 25
Kategória detail záhrady
1. miesto
rodina Rantová, Černík 40
2. miesto
M. Hrianková a výbor JDS Turany, KD Turany
3. miesto
rodina Kratková a Romanovská, Riečna 1

Opäť nechýbali výstavy chovateľov a pestovateľov, výstava krásnych šarkanov,
vyrobených našimi deťmi a tiež kaktusov a bonsajov. V tomto roku vyzdobili
obradné priestory obecného úradu fotografie autorov Michala Lučanského, Pavla
Slávika, Jaroslava Kňazúra, Petra Gažúra, Zdena Černeka a Pavla Kurhajca.
Výstava „Očami turianskych fotografov“ bola tak súčasťou tohto obecného
podujatia. Už predpoludním sa konal na obecnom úrade krst knihy „Zo skrupiny“
turianskej rodáčky Jany Necpalovej – Dubašákovej. Z pódia námestia na poludnie
zneli piesne v podaní dychovej hudby Bystrička a o 13,00 hod. sa začal hlavný
program podujatia. V sprievode domáceho FS Kriváň prevzal starosta obce
Ing. Miroslav Blahušiak od zástupcov poľnohospodárov, pestovateľov i chovateľov
symboly ich práce a podujatie symbolicky otvoril vypustením bielej holubice.
Program Dňa obce pokračoval vystúpením tanečnej country skupiny žiačok
ZŠ, M. Brxu a jeho priateľov fujaristov a bičiarov, DFS Turianček z MŠ Krížna,
detí MŠ Obchodná, FS Kriváň a ĽH M. Rusnáka. Doplnili ho heligonkári Andrej
a Milan Majerčíkovci z Diakovej a neskôr program pokračoval vystúpením hostí
FS Podhradčan z Podhradia a Folklórnych nadšencov Oprášené krpce zo Žiliny.
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 z domčeka, ktoré sa odohrávali na vedľajšom
priestore v detskej zóne. V programe na pódiu ďalej vystúpili domáci šermiari

Kategória balkón, okno
1. miesto
rodina Vrabcová, Robotnícka 21
2. miesto
rodina Brxová a Tvarožná, Bazovského 14
3. miesto
rodina Rantová, Školská 12
		
rodina Čavajdová, Cintorínska 12

Vyhodnotenie súťaží Deň obce 2014
Najlepší guľáš
V tomto roku súťaže varili guľáš 4 družstvá a 2 guľáše boli nesúťažné.
Prvenstvo v súťaži získalo súťažné družstvo Základnej organizácie Únie
žien Slovenska. Na druhom mieste skončilo súťažné družstvo R.Z.T.
Turany 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
Feriančekovej a vážila 35,5 kg.
Najťažší moriak
V tomto roku bol v súťaži vyhodnotený ako najťažší moriak chovateľa
Jána Kričku, ktorý vážil 27 kg.
V súťaži chovateľov prevzala Putovný pohár v tomto roku pani Emília Kišová.

Najkrajší šarkan
Súťaž je venovaná deťom a detským kolektívom už po niekoľko rokov. 30 šarkanov vyzdobilo
priestor obecného úradu a v zlatom pásme ocenených boli tie, ktoré vytvorili:
Barborka Maronová, Viktorka a Kristínka Čižnárové, Martinka a Michalka Kapustové, Katka
a Viktorka Sochuľákové, Lucka Pavlová, Tánička Tvarožná,
Adamko Romančík, MŠ Krížna – Stromčeková trieda, MŠ
Obchodná – Motýliky, ŠKD ZŠ Turany.
Strieľa celá rodina
V streleckej súťaži sa stalo najúspešnejším rodinné družstvo:
Alena a Václav Romančíkovci z Turian.

Veterná a dažďová smršť na úpätí
Malej Fatry
V dňoch 15. a 16.mája 2014 prehnala sa silná veterná smršť na úpätí
Malej Fatry a zasiahla pozemky patriace Urbáru, Pasienkovému spoločenstvu a Komposesorátu, pozemkových spoločenstiev Turany. Veterná
smršť najviac zasiahla lesné porasty Urbárskej spoločností. S hrôzou sme
zistili a konštatovali, že veterná smršť zasiahla naše lesné porasty buka
a smreka na rôznych, aj nedostupných miestach katastra obce Turany.
Najviac boli zasiahnuté a zničené porasty v Tlstých dieloch, nad Revalé,
Pálenici, vo Sviňacej dolinke, za Rovňami, na Drgovej od chotárneho
jarku, pod Košariskami a v Javorine pod Ležiskom.
Taktiež v menšom rozsahu bola zaznamenaná veterná kalamita
na lesných pozemkoch Pasienkového spoločenstva a Komposesorátu.
Na mimoriadnom rokovaní spoločného výboru bolo konštatované ,
že veterná kalamita vyvrátila a zničila viac ako 7000 m3 drevnej hmoty
a to buka a smreka.
Veterná smršť nám zničila aj nedávno vybudovanú lesnú cestu
Jánošíkova skala v Tiešňavách, na ktorú silný vietor povyvracal bukovú a smrekovú drevnú hmotu. V dôsledku silných dažďov je poškodená
takmer celá trasa lesnej cesty v dĺžke 2 km.
Na spracovanie kalamity – drevnej hmoty sme zabezpečili šesť ťažobných skupín, ktoré postupne z porastov odstraňujú poškodenú drevnú
hmotu a približujú na odvozné miesta. Prvým krokom bolo odstránenie
drevnej hmoty z lesnej cesty Jánošíkova skala, aby ťažké mechanizmy mali prístup do poškodených lesných porastov. Ťažobné skupiny
boli usmerňované do tých poškodených porastov, kde sa nachádzala
smreková drevná hmota, ktorá v dôsledku rôznych vplyvov sa najviac
znehodnocuje.
Je zaujímavé, že veterná smršť najviac poškodila lesné porasty Urbáru
Turany. Susedné urbárske spoločnosti Sučany a Šútovo zaznamenali
v podstate nepatrnú veternú kalamitu. Doposiaľ bolo vyťažených viac
ako 5000 m3 drevnej hmoty a predaných bolo viac ako 4500 m3 drevnej
hmoty. Ťažobné náklady stúpajú. Cena smrekovej drevnej hmoty veľmi
poklesla v dôsledku veľkej celoslovenskej kalamity. Trh s drevnou hmotou
je presýtený. Toho času na skladoch evidujeme cca 400 m3 drevnej hmoty.
Nestačili sme sa vysporiadať s veternou kalamitou a už prišla ďalšia
dažďová smršť, ktorá sa prehnala na úpätí Malej Fatry z 21.júla na 22. úla
2014, ktorá nám na nehnuteľnostiach spôsobila veľké škody. Prívalom
veľkého dažďa bolo zničené a zdemolované betónové mostné teleso,
ktoré bolo vybudované v Baricé boku ponad potôčik Snílovka. Ďalej
bola čiastočne zničená povrchovo upravená asfaltová cesta. V dôsledku
silného prúdu dažďovej vody koryto potôčka bolo zanesené veľkým
množstvom kameňov, ktoré voda zniesla až zpod Veľkého Kriváňa a boli
splavené pod a nad mostné teleso, v dôsledku čoho koryto potôčka bolo
vybrežené a posunuté na pozemok Urbárskej spoločnosti Šútovo. Tiež
v dôsledku dažďovej smršte boli bahnom a kamením zanesené priepustové betónové rúry, odrážky boli tiež zanesené kamením a raždím,

čím boli lesné cesty veľmi poškodené. Takúto ničivú dažďovú a veternú
kalamitu si nepamätajú ani najstarší občania našej obce.

Pri tejto príležitosti si spomínam - ako vtedajší predseda MNV Turany
na časy, keď sme spoločne s poslancami zabezpečovali reguláciu potoka Studenec na podmienky 100 ročnej vody. Investor Povodie Váhu
Piešťany navrhoval od mostu na ulici Mierovej až po most pri evanjelickom kostole, aby po brehoch boli vybudované betónové 120 cm vysoké
múry na ochranu pred 100 ročnou vodou. So znalosťou veci navrhovali
a žiadali sme, aby veľká voda, určité množstvo zo Studeneckej doliny
a Snílovskej doliny, boli v čase veľkých dažďov a topenia snehu odklonené do vodného kanála Krpeľany – Sučany na Pôtove. Podarilo sa
a dnes občania Turian môžu pokojne spávať, nakoľko zvýšená hladina
potoka Studenec – Turianka už v súčasnosti nehrozí.
Spoločný výbor Urbáru, Pasienkového spoločenstva a Komposesorátu
vynaložil a vynakladá ešte veľa úsilia na spracovanie a predaj drevnej
hmoty po veternej kalamite, ako aj zabezpečuje vybudovanie prejazdu
cez Snílovský potok Snílovka, ako sa aj s plnou zodpovednosťou zaoberá úpravou lesných ciest i za tú cenu, že plánované úlohy na plnenie
lesného hospodárskeho plánu nebudú do dôsledku splnené.
JUDr. Dušan Híčik, predseda spoločestiev

Dopravné ihrisko pre deti –
„Na cestičke pozor“
Materská škola Turany na ul. Krížnej, v spolupráci s rodičmi, vypracovala a podala projekt na vybudovanie dopravného ihriska pre deti.
Jeho hlavným cieľom bolo skvalitniť realizáciu dopravnej výchovy
v materskej škole, naučiť deti základom pravidiel cestnej premávky
a viesť ich tak k pohybovej aktivite.
Projekt finančne podporil
Nadačný fond Kia
Motors Slovakia
v nadácii Pontis.
Realizácia výstavby
dopravného ihriska

začala zemnými prácami a vybetónovaním
plochy, ktoré zabezpečila a financovala Obec
Turany.
Následne boli využité finančné prostriedky
od Nadačného fondu
Kia Motors Slovakia v nadácii Pontis. Bola zakúpená gumená dlažba
na vytvorenie ciest, dopravné značky, semafory a štvorkolky pre deti.
Materská škola v spolupráci s rodičmi a priateľmi školy zrealizovala
brigádu na úprave okolia dopravného ihriska. Jeho funkčnosť preskúšali
samotné deti v rôznych dopravných situáciách. Dopravné ihrisko bude
slúžiť pre všetky deti materskej školy, ale aj tie, ktoré budú mať záujem
zdokonaliť sa v pravidlách cestnej premávky.
Touto cestou sa chceme poďakovať našim rodičom za ochotu pomôcť MŠ vo svojom voľnom čase, predovšetkým autorke projektu
Ľubici Dubovcovej, vytrvalému organizátorovi Stanislavovi Dubovcovi
a Lenke Beránkovej.

Sadenie lipky na počesť 35. výročia
založenia Klubu dôchodcov
Pri príležitosti jubilejného roku v histórii miestneho KD sa naši dôchodcovia rozhodli, že zanechajú pamiatku, ktorá by mala priniesť radosť
a osoh i po mnohých rokoch.
Symbol Slovanov, ktorým je strom lipa , zasadili slávnostne na brehu
Turianky vo štvrtok 22. októbra 2014, za prítomnosti starostu obce Ing. M.
Blahušiaka, čestného predsedu KD JUDr. D. Híčika, terajšej predsedníčky
KD M. Čanádyovej , pozvaných hostí i samotných dôchodcov z Turian.
Prítomným sa prihovorili a poďakovali za zrealizovanie peknej myšlienky
zasadenia lipky. Tá našla priaznivú odozvu u vedenia obce a do ďalších

Ďakujeme Obci Turany za finančnú pomoc a dobrú spoluprácu,
bez ktorej by sa projekt nemohol zrealizovať a Nadačnému fondu
Kia Motors Slovakia v nadácii Pontis, ktorý nás ako prvý podporil
v našom projekte.
Spoločnými silami sa nám takto podarilo skvalitniť dopravnú výchovu
v materskej škole a zatraktívniť jej realizáciu pre naše deti.
js

Krajšia školská záhrada
Materská škola zorganizovala brigádu rodičov, ktorí v jednu dlho
očakávanú „bezdažďovú“ sobotu prišli pomôcť vynoviť a skrášliť školskú
záhradu. Práce sa začali výmenou starých pneumatík za nové. Potom
nasledovali železné preliezačky, ktoré sme vybrúsili, zbavili starého náteru a následne natreli pestrými farbami. Medzi tým, niektoré mamičky
vyumývali zabetónované pneumatiky a spoločne aj s deťmi ich natreli
zvyšnými farbami.
Najväčšia pneumatika dostala názov „Osa“, lebo ju namaľovali
pásikavú.
Počasie brigáde
prialo, atmosféra bola
veselá a brigádnici
tvoriví.

Poďakovanie patrí
našim rodičom a zamestnancom školy,
ktorí obetovali krásnu sobotu a prišli
pomôcť. Zároveň
priateľom školy, ktorí
pomáhali, aj keď deti v materskej škole nemajú a tým, ktorí poskytli aj
vlastnú techniku.
Vďaka našej dobre vykonanej práci, je školská záhrada
krajšia a pestrejšia. 					
JS

rokov by práve priestor, kde bola slávnostne zasadená, mal byť miestom
spomienkového stretávania sa ďalších generácií seniorov obce. Tí si pri
jej sadení želali, aby v budúcnosti na osoh, potešenie a radosť slúžila,
nech sa zasadená lipka vzmáha do mohutnosti a krásy, bez ujmy na zdraví. Nech zostáva po roky svedkom dnešnej doby a pamiatku na tých,
ktorí ju sadili. Pekná
slávnosť slova a piesne
našla ukončenie v KD,
kde bolo pozvaným ponúknuté občerstvenie,
okrem iného v našej obci
v jeseni tradične pečené
kapustníky.
MČ

Zo života organizácií v obci
Blahoželanie jubilantke
Pred niekoľkými týždňami si
pripomenula naša spoluobčianka
a členka KD Turany pani Helena
Húdryová svoje životné jubileum
– 85 rokov. Pri tejto príležitosti sa
stretla so svojimi priateľmi, dôchodcami a najbližšími, v Klube
dôchodcov, aby si spoločne zaspomínali na spoločne prežité
chvíle. Jubilantke sa prihovorili
milými slovami a prianím:
„ Želáme a prajeme Vám, aby
ešte na dlho pretrvávajúcu, slnečnú jeseň Vášho života, na Vaše
životné cesty, len krásne kvety
padali a Vy aby ste po takejto ceste, spolu so svojou rodinou, spoločne
s nami – členmi turianskeho Klubu dôchodcov v zdraví a šťastí kráčali.“
Srdečne blahoželáme!
MČ

Z uskutočnených podujatí
Október – mesiac seniorov a úcty k starším
Jar, leto, jeseň, zima –
koľkokrát sa pominú,
aby človek uvidel svoje dielo ucelené.
Potom už ostáva len jeseň života,
s jej krásami a plodmi,
s hodnotením toho, čo bolo.
Je úročením a oslavou pracovitých rúk
a múdrosťou striebra vo vlasoch.
Každoročne si
v mesiaci októbri pripomenieme, že je to
jediný mesiac v roku,
kedy si viac všímame
starších ľudí. Tento
čas je venovaný seniorom a aj v našej
obci sme sa s nimi
stretli na spoločnom
posedení v MKS.
Príjemné štvrtkové
popoludnie 23. 10. 2014 bolo obohatené o krátky kultúrny program
detí miestnych MŠ a pozvaní seniori, ktorí sa ho zúčastnili si spoločne
pospomínali na mladšie časy svojho života. Poďakovanie za ich celoživotnú prácu s prianím dobrého zdravia do ďalších rokov im zaželal
starosta obce Ing. M. Blahušiak, ktorý sa ho spolu so zástupcom JUDr. Ľ.
Liskajom zúčastnili. Úcta k starším by mala byť preukazovaná mladšími
a deťmi prirodzene počas celého roka a nielen v ohraničenom októbrovom čase. O pozdvihnutie tejto myšlienky išlo aj tým, čo stretnutie pre
seniorov našej obce pripravili.
IJ

Postreh čitateľa
Nešťastie nechodí vždy po horách
Aj takéto sú medziľudské vzťahy. Opísané sú v liste našej čitateľky,
ktorý doručila do redakcie novín po tom, čo jej 2. septembra 2014
neznámy vandal v záhrade rodinného domu vypílil sedem osemročných ovocných stromov. Jej list je plný rozhorčenia a smútku nad
tým, koľko zla a ľudskej zloby sa jej v posledných rokoch dostalo.
Opisovať to, čo všetko od smrti manžela prežila, nebudeme, chceme
napísať o necitlivom čine, ktorý vykonal niekto, kto musí byť veľmi
zlý človek, keď dokázal urobiť niečo takéto. Vypíliť stromy, potichu,
pod rúškom tmy, nechať ich sklátené na zemi a čakať, čo bude ráno,
keď sa majitelia záhrady, kde stromy niekoľko rokov rástli a rodili,
zobudia a uvidia tú hrôzu... Veď len marhuľa mala v lete 50 kg krásnych plodov. Už dorodila, viac na jar nezakvitne. Majiteľka má obavu,
že sa nikdy vinník nevypátra, a ak aj áno, ktovie, či ho usvedčia...
Zostanú bez náhrady škody, ospravedlnenia, pochopenia, že nič
zlé nekonajú, aby im niekto ubližoval aj takýmto spôsobom?! Dúfajú
však, že sa niekto pri čítaní týchto riadkov aspoň začervená. Ako
naša poškodená čitateľka napísala, budú pokračovať i naďalej v práci
na záhrade a čakať, ako to všetko bude ďalej. Často ju poteší, keď
sa i neznámi ľudia pristavia pohľadom na ich krásne upravený dvor,
záhradu, dreviny a kvety a pochvália spoločnú rodinnú snahu- mať
pekný priestor pre život. Ďakujú a veria, že tých dobrých ľudí je stále
viac, ako tých, čo závidia a od zlosti potom stvárajú veci, ktoré nie
sú hodné človeka.
IJ

Novembrové spomínanie
na zosnulých
Každoročne organizovanou ekumenickou spomienkou na zosnulých, pripravenou obcou a obidvomi farnosťami , bolo spríjemnené
popoludnie v sobotu 1. novembra 2014. V Dome smútku a na cintoríne, pre pozostalých a spomínajúcich, bola odslúžená spomienková
ekumenická bohoslužba s účasťou obce a ZPOZ-u Človek človeku
a tiež zastúpenia oboch cirkví. Prítomným sa prihovorili dekan
rím.- kat. farnosti Ľ. Guniš, evanjelický zborový farár M. Vargovčák
a za obec I. Jesenská a A. Pirháčová. Čas spomienok v zelenej
záhradke cintorína a početná verejnosť boli jeho súčasťou, keď si
spoločne pripomenuli aj na 53 zosnulých, ktorí nás opustili od novembra minulého roka. Pri spoločnom kríži sa nábožnou piesňou
a modlitbou vrátili v myšlienkach ku všetkým, ktorí navždy spočívajú
na miestach ticha a piety.
IJ

Čo hovorí matrika
Narodenie

Daniela Kostrová
Nina Jančovičová
Kristína Kapustová
Karolína Jarošová
Roman Maťko
Nina Kačáková
Mateo Bodjan
Lukáš Kolok
Matúš Cicko
Michaela Kurhajcová
Oliver Kušnir
Filip Jurčík
Daniel Čavajda
Michal Rusnák
Radka Jesenská
Zara Fúčelová

Uzatvorenie manželstva
Ing. Matúš Drábik
Jozef Berešík
Ing. Peter Šamaj
Peter Karcol

Mgr. Beáta Stančíková
Lucia Majková
Ing. Tatiana Hlavatá
Mgr. Monika Firicová

Úmrtie
Emília Maderová
Erich Szimanský
Jozef Baľaľa
Jozef Mandík
Vilma Klimčíková
Andrej Blahušiak
Samuel Dlugopolský
Tomáš Maťko
Jozef Sobek
Ján Vaško
Viktor Barčík
Bc. Andrej Švieda
Mária Haľamová
Michal Bardy
Elena Czirjaková
Helena Kulhanová
Danka Nováková
Vendelín Hýll
Oľga Majková
Soňa Tomová

28. 6. 2014
1. 7. 2014
4. 7. 2014
17. 7. 2014
19. 7. 2014
21. 7. 2014
25. 7. 2014
29. 7. 2014
10. 8. 2014
11. 8. 2014
11. 8. 2014
11. 8. 2014
20. 8. 2014
26. 8. 2014
26. 8. 2014
7. 9. 2014
7. 9. 2014
20. 9. 2014
21. 10. 2014
1. 11. 2014

83 rokov
70 rokov
74 rokov
65 rokov
86 rokov
81 rokov
14 rokov
90 rokov
85 rokov
78 rokov
84 rokov
32 rokov
79 rokov
79 rokov
70 rokov
62 rokov
51 rokov
79 rokov
83 rokov
70 rokov

Najmladší občania Turian
Dieťatko sa narodilo,
otvorilo modré očká,
modré ako fialôčka,
usmialo sa na svet milo.
Vitaj nám a nech ti rastie
každým dníčkom ľudské šťastie...
Privítať tých najmladších - narodené deti medzi seba, je radosťou a pýchou každej obce i mesta. Aj u nás sme v októbri s potešením pozvali
rodičov spolu so svojimi ratolesťami na dve slávnostné uvítania najmladších
občiankov našej obce. Takmer 20 detí bolo slávnostne starostom obce
privítaných a zapísaných do pamätnej knihy obce, aby kráčali prvými

krôčikmi ako rodení Turanci a Turianky. Pozdraviť ich prišli aj ich trošku
starší kamaráti – škôlkari, ktorí sa prítomným milo prihovorili, zarecitovali
a zaspievali.
Vitajte nám všetci rovnako úprimne, milé detičky! Nech je vaše detstvo
šťastné a radostné, nech ste obklopení láskou svojich rodičov a starých
rodičov, nech nám všetkým rastiete pre potešenie.
IJ

Za Júliusom Migaľom
Vo víre všedných dní akoby zanikla správa o úmrtí, z pohľadu
Turian mimoriadne významnej osobnosti - Ing. Júliusa Migaľu.
Ako riaditeľ niekdajšieho podniku Drevina sa významnou mierou
zaslúžil o jeho rozvoj, pričom veľkú zásluhu mal predovšetkým pri
zachovaní a obnove turianskeho závodu po požiari v roku 1964.
Po odchode z Turian pracoval pán Migaľa vo vysokých riadiacich
funkciách slovenského priemyslu, naposledy ako námestník ministra
priemyslu .Za jeho zásluhy o rozvoj hospodárskeho i spoločenského života v obci mu bolo v roku 1997 udelené Čestné občianstvo
Obce Turany.
Vedenie obce, ako aj občania, ktorí tohto pozoruhodného človeka poznali, vyslovujú aj touto cestou pozostalej rodine úprimnú
sústrasť. Česť jeho svetlej pamiatke.
ľl

Zo športu
Cyklistika trochu inak
Medzi novodobé športy súčasnej doby patrí aj DOWNHILL,
čo znamená v preklade zjazdová cyklistika. Aj v našej obci
máme niekoľko nadšencov tohto športu, chlapcov, ktorým je
koníčkom a záľubou zároveň. Možno neviete, že jazdia súťaž
o Slovenský pohár a sú úspešnými vo svojich kategóriách.

V kategórii pevný rám súťažia: Jaroslav Vrabec, Patrik Borko
a Timotej Litvaj, v kategórii celoodpružený rám: Lukáš Dutka,
Miroslav Štancel a Jakub Vojt. V obidvoch kategóriách chlapci dosahujú pekné výsledky a ak ich uvidíte ako jazdia dolu
Kánovom, či nebodaj cestou z Chlebu, vedzte, že trénujú
a dobíjajú adrenalín. Nebojácnym zjazdovým cyklistom Turian
prajeme veľa ďalších úspechov a hlavne jazdy bez pádu.
zv

Mladosť a talent Ondreja Holku
Náš talentovaný športový strelec Ondrej Holko má za sebou
jednu z doteraz najúspešnejších sezón. Aktuálne je držiteľom
slovenských
juniorských
rekordov vo
všetkých troch
streleckých disciplínach, v ktorých sa prezentuje – ľubovoľná

malokalibrovka 60
výstrelov, ľubovoľná
malokalibrovka polohy 3x40 výstrelov,
a vzduchová puška
60 výstrelov. Už ako
strelec reprezentačného oddielu VŠC

Dukla Banská Bystrica,
sa tohto roku zúčastnil
viacerých medzinárodných súťaží, kde podával
kvalitné výkony. Z tých
významnejších to boli
na prelome februára
a marca ME v Moskve
zo vzduchových zbraní,
kde skončil v silnej konkurencii na 51. mieste.
Koncom mája sa zúčastnil v nemeckom Suhle
Juniorského pohára, kde
v disciplíne ĽM 60 sa
prebojoval až do finále
medzi najlepších osem
a bojoval o zlato. O víťazovi napokon rozhodol
až KO rozstrel s domácim reprezentantom. Ten
skončil v prospech nemeckého reprezentanta
a Ondrej tak priniesol
domov striebro. V júni sa
zúčastnil medzinárodnej súťaže Olympijských nádejí v Plzni, kde
opäť v silnej konkurencii skončil v disciplíne ĽM 60 na 2. mieste.
V auguste v Domaniži na Majstrovstvách Slovenska potvrdil výbornú formu, keď v disciplíne ĽM 60 výkonom 594 bodov, získal
titul Majstra Slovenska a v ĽM 3x40 výkonom 1143 skončil druhý.
Vrcholom tohtoročných streleckých súťaží boli majstrovstvá sveta
v španielskej Granade. V Ondrejovom prípade boli premiérové,
takže aj tlak na psychiku bol veľký. V disciplínach vzduchová
puška a malokalibrovka 3x40 nestačil výsledkami na svetovú
elitu. Vynahradil si to však, keď vo svojej najsilnejšej disciplíne
výkonom 616,7 bodov obsadil 12. priečku a od svetovej finálovej
osmičky najlepších juniorských strelcov ho tak delilo len 1,3
bodu! Prostredníctvom obecných novín sa Ondrejovi chceme
poďakovať za vynikajúcu reprezentáciu nielen Slovenska, ale
aj Turian a nášho športovo-streleckého klubu.

ŠSK Turany

Rozlúčka s futbalom v réžii bratov
Maronovcov
Dňa 18.10.2014 sa na štadióne v Turanoch uskutočnil rozlúčkový
futbalový zápas bratov Maronovcov. Hojná účasť súčasných hráčov
a bývalých spoluhráčov, kamarátov a priaznivcov futbalu svedčí
o tom, že Gero a Heňo - ako ich volajú celé Turany, si poctu takejto
rozlúčky naozaj zaslúžili. Gero niekoľko sezón hrával tretiu ligu
v Žabokrekoch, kde zažil svoje herne najlepšie obdobie. Potom
sa opäť vrátil do Turian. Patrí dlhé roky medzi najlepších hráčov
v Turci v hre ľavou nohou. Jeho prihrávky i strely mali silu a presnosť a najmä jeho priame kopy boli povestné a poznali ich všetci
brankári, Obľúbený Gero bol typickým konštruktívnym záložníkom
a výraznou individualitou, ale v žiadnom prípade nie futbalovým
sebcom. Naopak, vedel spolupracovať s kolektívom a tešil sa aj
z gólu, na ktorý prihral. Často o výsledku rozhodovali jeho akcie
a góly. V roku 2002-2003 sa stal najlepším hráčom Turčianskych
futbalových súťaží Jedenástka roka. Počas svojej kariéry obliekal len 4 dresy: Turian, Žabokriek, Vrútok a Kľačian. Potom sa

však Gero vrátil domov a opäť obliekol dres v ktorom vyrastal.
Stal sa akýmsi generálom v mužstve , hráčom, okolo ktorého sa
točila hra. Svojimi výkonmi sa zapísal do povedomia futbalových
fanúšikov svojou povestnou ľavačkou. Za jeho futbalové danosti
treba považovať skúsenosť, prehľad v hre a asi aj to, že sa snažil
hrať konštruktívne a prihrávať spoluhráčom do lepších streleckých pozícií. Aj Heňov veľký talent prinášal radosť a vlniacu sieť.
V roku 1994 prestúpil spolu s bratom do Žabokriek. Jeho návrat
do Turian bol však trochu zložitejší, niekoľko zápasov si zahral
za vtedy druholigový Martin a potom strávil dlhší čas v Liptovskom
Mikuláši. Svoje pôsobenie vo vyšších súťažiach dokázal zužitkovať
vo svojej hre, v ktorej dominovala technická vyspelosť, dobré krytie
lopty, nebojácnosť i schopnosť obísť jedného - dvoch protihráčov
a bleskovo zakončiť. Teda všetko vlastnosti výborného útočníka.
A „Heňo“ – ako ho volajú celé Turany- tieto vlastnosti aj uplatňoval
a pravidelne sa stával najlepším strelcom mužstva. Veľa gólov
padalo po jeho spolupráci s bratom Gerom.

V roku 2002 sa stal hráčom Turčianskych futbalových súťaží
Jedenástka roka. V roku 2005 prestúpil do Turčianskych Kľačian.
V ich drese spolu s bratom priviedli mužstvo do V. ligy. Keď
mal chuť na futbal, tak bol útočníkom a strelcom na neudržanie.
Spoluhráči i priaznivci mali z neho radosť, no a súperi strach. Jeho
rýchlosť a strelecká pohotovosť mu umožňovala dávať veľa gólov aj
z takmer nemožných pozícií. Svoje dlhoročné skúsenosti sa snaží
odovzdávať svojim spoluhráčom a kamarátom. Pri spomienkach,
dobrom guláši a fotografiách sa stretli ľudia, ktorých životy spojil
jeden krásny kolektívny šport – futbal. Veľká vďaka tým, ktorí mali
takýto úžasný nápad zorganizovať toto stretnutie. Poďakovanie
patrí všetkým trénerom, bývalým aj súčasným spoluhráčom, fanúšikom, organizátorom a všetkým dobrým ľuďom. Nech naše
tribúny v ďalších rokoch zažijú ešte mnoho takých hráčov, ktorí
hrajú futbal pre potešenie divákov a fanúšikov.
MM

Vyhodnotenie Dňa behu pre všetkých
v Turanoch
Bežecký spolok Tatran Turany v spolupráci s obcou a školami
na území obce v dňoch 9. - 10.10. 2014 zabezpečili toto masové
podujatie pre širokú verejnosť už po jubilejný desiaty raz.
Ľubovoľný počet okruhov na škvarovej atletickej dráhe štadióna 68
detí z MŠ Krížna a MŠ Obchodná so 6 učiteľkami ubehlo 56,8 km
a 217 žiakov zo 17 tried zo ZŠ spolu 503 km a 600 m.
Potešila väčšia účasť dospelých bežcov aj rodičov s deťmi 21
ľudí zabehlo 112 km a 700 m. Žiakov ZŠ oproti vlaňajšku pribudlo,
nechýbala žiadna trieda. Sklamala účasť SOŠ Turany, keďže na behu
sa nezúčastnili.
Spolu teda 306 účastníkov, o niečo viac ako vlani, odbehlo
673,1 km omnoho viac než vlani, ale menej než v roku 2010.
Len 1 trieda ZŠ odbehla spolu viac ako je trať maratónu, Najviac
zabehli žiaci V. A 82,8 km, s priemerom 4,35 km na žiaka najmä
vyrovnanosťou keď 16 zabehlo viac ako 4 km a najviac Patrik
Berešík - 6,4 km. Vyše 30 km zabehlo ešte päť tried - VI. A,
VII. A, VI. B, IV. A a prekvapivo aj IX. B.
Najlepší jednotlivci:
Andrej Ondruš, Matúš Petrovský z I. B, Matúš Matejička a Tomáš
Dubovec z III. A, Martin Maťko popoludní s otcom 8,4 km !!!
a Radoslav Bače zo IV. A, Tobias Chudý z V. B, Timotej Blahušiak
a Tatiana Tvarožná z V. A, Alexandra Kacvinská, Ema Holková
a Barbora Laššuthová zo VI. A, Martin Jurčík a Juraj Beňo zo
VII. A, Peter Šimko a Erik Rakyta z VIII. B, Adam Bayer a Erika
Rúriková z VIII. A, Júlia Adamčíková z IX. A, Ján Svorka a Michal
Šidlo z IX. B.
Z dospelých členov BS Tatran najviac zabehli Martin Feťko 21,1 km,
Alena Vajdová 10,4 km, úspešný maratónec z Košíc Marián Pták
10,8 km a s ním 10 - ročný Ján Tkáč zo Sučian - 10,4 km !!!, Jozef
Liskaj st. 8 km, František Jelluš 16 km, Pavol Litvaj rýchlych 10 km,
Barbora Kamenská - po prvom polmaratóne v Košiciach a Mária
Súkeníková po 6 km. Toho roku okrem Maťkovcov boli na behu aj ďalší
rodičia s deťmi. Mamičky Mirka Kapustová, Eva Adamová, Monika
Vengrínová a Jana Cisáriková s malými batoliatmi prešli po ovále
štadióna. Najmladšou účastníčkou bola 15 - mesačná Adela Adamová.
Tohoročný jubilejný 90. ročník Medzinárodného maratónu mieru
v Košiciach úspešne zdolali štyria členovia BS Tatran Turany – nováčik Michal Kamenský, Marián Pták, Jozef Liskaj a Pavol Kincel
z Belej – Dulíc a trať polmaratónu premiérovo Barbora Kamenská.
Za reprezentáciu obce a BS im ďakujeme.
Mgr. Jozef Liskaj
predseda BS Tatran Turany

Kalendár pripravovaných podujatí
28. 11. 2014

ŽENY – ŽENÁM generačné spoločensko-kultúrne podujatie
pre ženy v MKS

7. 12. 2014 MIKULÁŠSKA NEDEĽA podujatie pre deti na námestí obce
10. – 11. 12. 2014 OD LUCIE DO VIANOC vianočná výstava s predajom v MKS
14. 12. 2014 ADVENTNÝ KONCERT v evanjelickom kostole
20. 12. 2014 PREDVIANOČNÉ VYSTÚPENIE FS KRIVÁŇ v kinosále
27. 12. 2014 PREDSILVESTROVSKÁ ZÁBAVA S FS KRIVÁŇ v KC
29. 12. 2014 MATIČNÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ v ZŠ
7. 2. 2015 VIII. TURIANSKY PLES v KC
14. 2. 2015 VALENTÍNSKA FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA v KC
21. 2. 2015 OBECNÉ FAŠIANGY a zábava s pochovaním basy v KC

k nám zavítal v rámci družobnej návštevy
Turian. Okrem pekných pesničiek zaujali aj krásne lehotské
kroje, v ktorých súbor
vystupoval.

Matičné Turany
a návšteva z Lehoty
25. októbra 2014 sa v Kultúrnom centre uskutočnil 3. ročník podujatia,
ktoré pod názvom „Matičné Turany“ usporiadal miestny odbor Matice
slovenskej Turany v spolupráci s obcou Turany. V bohatom programe
sa predstavilo viac ako sto účinkujúcich, medzi ktorými nemohli chýbať
domáce súbory - spevácka skupina Turianka
a folklórny súbor Kriváň
s ľudovou hudbou
Michala Rusnáka. So
zaujímavým programom prišli do Turian

Po skončení ofi ciálnej časti programu nasledovalo neformálne stretnutie
matičiarov Lehoty
a Turian. A ako to už
na týchto stretnutiach

folkloristi zo Šútova,
no očakávania organizátorov i publika
naplnil aj spevácky
súbor Sučianka zo
Sučian. Veľkému záujmu prítomných sa
tešilo vystúpenie speváckeho súboru MO MS Lehota/ pri Nitre/, ktorý

tradične býva, nechýbala
dobrá nálada, o ktorú sa
svorne postarali obidva
družobné tábory. A keď
všetko raz musí skončiť,
lúčenie v hlbokej noci
uľahčovala nádej, že
najneskôr o rok sa matičiari stretnú opäť- tentoraz v Lehote.
Ľ.Liskaj
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