Jarné zamyslenie
Opäť je tu. Cítime vo vzduchu neopísateľný závan
niečoho sviežeho, čo prebúdza život. Zobúdzame sa
s pocitom, že dnes snáď zasvieti slnko, stihneme veľa
vecí, na ktoré nám chýbala energia a s novou jarou
zázračne prichádza. S novou jarou vždy znovu ožíva
kolobeh životov. Ľudských i tých v prírode. Zeleň
má zázračnú moc, vryje sa nám do očí, zvláštne
rozžiari pohľad. Jar - to sú aj sviatky Veľkej noci,
magické čaro kraslíc, veľa pekného, čo pohladí dušu. Je to aj návrat lastovičiek a bocianov
do svojich hniezd. Je to návrat do záhrad, príjemné posedenie s priateľmi a najbližšími, hoci

na malej lavičke na podstení domu. Je to prebudenie citov a pocitu šťastia. Pripravme sa na príchod
jari so všetkým, čo na nej máme radi. Nech vnesie
radosť do života.
IJ

Z rokovaní obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo na svojom rokovaní konanom dňa 15. februára
2012 okrem iného schválilo návrh na poskytnutie dotácií z obecného
rozpočtu na rok 2012. Zaoberalo sa aj správami o činnosti hlavného
kontrolóra, obecného lesného hospodára ,obecnej polície a Obecného
hasičského zboru. V nadväznosti na snahu obce prevziať správu nad
časťou katastrálneho územia susediacou s obcou Krpeľany odsúhlasili
poslanci organizačné opatrenie prečíslovania súpisných čísiel v miestnej časti Dielec. Zároveň odsúhlasili vypovedanie nájomnej zmluvy
s Miestnym športovým klubom Turany o prenájme športového areálu
s ukončením nájomného vzťahu k 30.6.2012. Podrobnejšie informácie
o priebehu obecného zastupiteľstva, ako aj o prijatých uznesenia nájdete
na internetovej stránke obce: www.turany.sk.
Podľa plánu zasadnutí OZ Obecné zastupiteľstvo bude 18. apríla
2012 v MKS.
ľl

Investičná činnosť v obci
Naša obec sa tak ako iné samosprávy borí s problémom nedostatku
finančných prostriedkov. Aj napriek mimoriadne nepriaznivej situácii sa nám
v uplynulom roku podarilo realizovať viacero významných investičných akcií.
Najväčšou z nich je nepochybne rekonštrukcia Základnej školy, na ktorú sme
v uplynulom roku s významným prispením fondov Európskej únie vynaložili
takmer 395 tisíc EUR. Jej ukončenie a dofinancovanie očakávame v priebehu
tohto roka. Rekonštrukcia komunikácie na Železničnej ulici si vyžiadala náklad
64 tisíc EUR. Značná časť z týchto prostriedkov by mala byť obci vrátená
dodávateľom kanalizácie po ukončení reklamačného a s tým súvisiaceho
súdneho konania. Veľkou záťažou na obecný rozpočet bola aj rekonštrukcia
podchodu pod železničnou traťou s nákladom viac ako 21 tisíc Eur. Z menších
akcií spomenieme asfaltovanie Moyzesovej ulice, chodník na Obchodnej ulici,
rozšírenie kanalizácie v časti Černík, odvodnenie na Sadovej ulici, oplotenie
Prevádzkarne obce, rekonštrukcia školskej jedálne ZŠ, práce na požiarnej
zbrojnici, výmena telefónnej ústredne na úrade, projektové dokumentácie
na Zberný dvor a na IBV Mohylky, výkupy pozemkov a ďalšie. Celkove bolo
na tieto akcie vynaložených z obecných a európskych peňazí 513 000 EUR.
ľl

Ako na neplatičov
Problémom mnohých samospráv sú pohľadávky a problémy spojené s ich
vymáhaním. Týka sa to právnických osôb, ale aj samotných občanov. Keďže
počet „neplatičov“ sa nezmenšuje, musí obec pristupovať k radikálnejším
formám tlaku na dlžníkov. Zvlášť vypuklé je to u nájomcov obecných bytov.
Viacerí z nich reagujú na výzvy obce až po doručení výpovede o skončení
nájmu, či žaloby na súdne vymáhanie nedoplatkov. Vo výnimočných prípadoch
musíme riešiť uvoľnenie bytu podaním žaloby o jeho súdne vypratanie. Aj keď
citlivo vnímame nepriaznivú situáciu viacerých užívateľov obecných bytov,
nemôžeme dlhodobo prehliadať neplnenie základných povinností nájomcov.
Veď povinnosti splácať úvery na byty nás nikto nezbaví. Nepriaznivá situácia je aj v oblasti miestnych daní a poplatku za komunálny odpad. Keďže
upomienky sa mnohokrát míňajú účinkom, k slovu musí prísť represia.
Dlžníci si však musia uvedomiť skutočnosť, že v exekučnom konaní zaplatia
nepomerne viac. Potom však môžu nadávať sami na seba.

ľl

Dielec patrí Turanom
Lokalita Dielec odjakživa patrila do turianskeho katastra a stále tvorí jeho
neoddeliteľnú súčasť. Nič na tom nemení ani skutočnosť, že počas éry národných výborov sa táto časť turianskeho územia dostala administratívnym
rozhodnutím na dlhých štyridsať rokov do pôsobnosti národného výboru
Krpeľany. Éra národných výborov prijatím zákona o obecnom zriadení v roku
1990 zanikla a tak zdanlivo nič nebránilo tomu, aby sa naše samosprávne

orgány mohli úspešne domôcť výkonu zvrchovanosti aj nad touto časťou
svojho územia. Uplynulo však už viac ako dvadsať rokov od prijatia zákona
a ani viaceré o rokovania orgánov dotknutých obcí nepriniesli prijateľné
riešenie. V súčasnosti teda nad touto časťou nášho územia uplatňuje výkon
samosprávy obec Krpeľany, čo je v rozpore so základnými ustanovenia zákona o obecnom zriadení. Vedenie obce i naše obecné zastupiteľstvo zastáva
názor, že trpezlivosť aj prejavy dobrej vôle nemôžu byť nekonečné. Dospel
čas prevziať reálnu kontrolu aj nad Dielcom ako neoddeliteľnou súčasťou
katastra. Sme si pritom vedomí toho, že výkon samosprávy neznamená len
vynucovanie si plnenia daňových povinností od vlastníkov nehnuteľností
nachádzajúcich sa v tejto lokalite, ale aj povinnosť obce ako správcu územia
vytvoriť predpoklady pre riadne fungovanie a rozvoj tejto miestnej časti.
Celý tento proces určite nebude jednoduchý a okrem neveľkého prínosu
do obecnej pokladnice bude znamenať predovšetkým zvýšené nároky
na výdavkovú časť rozpočtu. Z pohľadu perspektívy budúceho rozvoja tejto
lokality ho však naša samospráva pokladá za nevyhnutný a neodkladný.
Sme presvedčení o tom, že blízka budúcnosť potvrdí správnosť a osožnosť
tohto kroku pre ďalší rozvoj našej obce.
Ľ.Liskaj

Diaľnica D1
Pokračovanie výstavby diaľnice D1 na východ sa bytostne dotýka aj našej
obce. Veď na jej území sa majú realizovať dve etapy tejto mimoriadne dôležitej stavby. Prvý úsek vychádzajúci od budúceho tunela na Dubnej skale
a končiaci diaľničnou križovatkou s cestou I/18 medzi motorestom a obcou
Ratkovo sa pomaly, ale isto rozbieha. Svedčia o tom aj stále intenzívnejšie
rokovania firmy Váhostav ako zhotoviteľa so všetkými zainteresovanými
subjektmi. Aj keď samotná diaľnica našu obec obchádza, počas jej výstavby
budeme musieť akceptovať niektoré rušivé vplyvy, ktoré realizácia takejto
veľkej stavby prináša. Na druhej strane chceme využiť výstavbu diaľnicu
na vyriešenie odklonu nákladnej cestnej dopravy z centra obce. Z pohľadu
obce je určite zaujímavým aj zámer umiestniť v lokalite Brvná veľké odpočívalo, ktoré by okrem samotných odstavných plôch poskytovalo priestor
aj na vybudovanie motela, motorestu, rýchleho občerstvenia a čerpacej
stanice PHM.
Trasovanie druhého diaľničného úseku vychádzajúceho z diaľničnej
križovatky a končiaceho v obci Hubová nie je stále doriešené. Do úvahy
prichádzajú dve riešenia, z ktorých tunelový variant cez Korbeľku sa nám
vidí menej výhodný. Prikláňame sa teda k účinnému riešeniu vedúcemu
cez územie obce Šútovo. Či už padne rozhodnutie na jeden alebo druhý
variant, z pohľadu obce je životne dôležité, aby dobudovanie obidvoch častí
diaľnice bolo časovo maximálne zosúladené. Veď prípadný časový posun
medzi dokončením jednotlivých častí diaľnice môže mať v budúcnosti
za následok dopravný kolaps a veľký nápor na kvalitu životného prostredia.
ľl

Oslavy oslobodenia obce
Vo štvrtok 5. apríla 2012 o 16,00 hod. sa uskutočnia oslavy 67. výročia
oslobodenia obce. Budú sa konať pri pomníku padlým spomienkovým
položením kytíc, po ukončení prvej časti 40. ročníka Behu oslobodenia
Turian. Obec Turany a ZO SZPB Slovenska v Turanoch pozývajú verejnosť
na pripomenutie si tragických udalostí 2. svetovej vojny a následnú pietnu
spomienku na padlých obyvateľov našej obce.

Matičiari rokovali
Na valnom zhromaždení Miestneho odboru Matice slovenskej
konanom dňa 24.februára hodnotili naši matičiari svoju činnosť
za uplynulý rok. Pestrá ponuka podujatí a aktivít sa premietla
vo zvýšenom záujme o členstvo v tejto organizácii, ktorá eviduje 71 individuálnych a dvoch kolektívnych členov. Matičiari
okrem iného navštívili rodný dom Milana Rúfusa v Závažnej
Porube a prezreli si historické pamätihodnosti Liptovského

Mikuláša. Zavítali do drotárskeho kraja, kde si so záujmom
pozreli drotárske expozície v Dlhom Poli a Veľkom Rovnom.
Na spiatočnej ceste navštívili sobášny Thurzovský palác v Bytči.
V rámci družobných vzťahov navštívili Turanci svojich kolegov
v Lehote pri Nitre. Úspešne sa zapojili do matičného turnaja
v kolkoch v Sučanoch a usporiadali vydarený 4. ročník stolnotenisového turnaja. Významnou mierou sa podieľali aj na príprave
a realizácii Nolčovskej kosy. Fotografie z viacerých matičných
podujatí, ako aj informácie o pripravovaných akciách sú k dispozícii na obecnej webovej stránke.
ľl

Výsledky volieb do NR SR v našej obci
Volieb do NR SR konaných 10.marca 2012 sa v našej obci zúčastnilo
2 361 voličov. Odovzdaných bolo 2 335 platných hlasov.
Účasť bola 65, 28 %. Výsledky volieb:

SMER – SD
SNS
OĽaNO
KDH
SaS
SDKÚ – DS
KSS
ĽSNS
MOST HÍD
99%
ZMENA ZDOLA
SF
ĽS-HZDS
Ostatné spolu

1 471 hlasov
187 hlasov
177 hlasov
146 hlasov
75 hlasov
63 hlasov
56 hlasov
35 hlasov
25 hlasov
21 hlasov
16 hlasov
14 hlasov
10 hlasov
39 hlasov

prevádzkujú súkromní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Okrem dvoch
ambulancií všeobecného lekára je to stomatologická, detská a gynekologická ambulancia. Samotné fungovanie týchto ambulancií je pritom plne
v kompetencii ich prevádzkovateľov.
Čo sa týka dozoru nad riadnym výkonom zdravotnej starostlivosti, tento
je plne v kompetencii príslušných orgánov Žilinského samosprávneho kraja
a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, pričom obec nemá
na túto oblasť žiadny dosah. Môže len tlmočiť sťažnosti tých, ktorí nie sú
s úrovňou takýchto služieb spokojní. Pokiaľ sa teda občania chcú účinne
domáhať svojich práv vo vzťahu k poskytovaniu zdravotníckej starostlivosti,
odporúčame obracať sa priamo na odbor zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina, alebo na Úrad pre dohľad
nad zdravotnou starostlivosťou, Kuzmányho 540, Martin.
Ing. Miroslav Blahušiak
starosta obce

Miestne dane
Miestne dane tvoria jeden z príjmov obce. Zvyšovaním cien energií, služieb
sa zvyšujú i výdavky obce. Od roku 2009 sa v našej obci miestne dane nezvyšovali. Preto bolo nevyhnutné nielen v našej ale i v iných obciach zvýšiť
sadzby miestnych daní s účinnosťou od 1. januára 2012. Najviac sa dotkne
zvýšenie sadzieb občanov u dane z nehnuteľností.
Ako sa premietne zvýšenie dane z nehnuteľností do daňovej povinnosti väčšiny občanov v porovnaní s rokom 2011 je uvedené v nasledovných príkladoch:
Daň do roku 2011
v €:
6,60 (0,066 €/m2)

Daň na rok 2012
v €:
7,00 (0,07 €/m2)

Garáž 20m2

3,98 (0,199 €/m2)

6,00 (0,30 €/m2)

Zastavaná plocha – dvor 200 m2

0,92 (0,25%)

1,85 (0,50%)

Záhrada 400 m2

1,85 (0,25%)

Rodinný dom prízemný 100 m2

Zdravotná starostlivosť
Čoraz častejšie negatívne ohlasy našich občanov na adresu zdravotníckej
starostlivosti naznačujú, že jej poskytovanie zo strany niektorých prevádzkovateľov súkromných ambulancií nie je na požadovanej úrovni. Kritické
pripomienky sú pritom adresované nesprávnemu adresátovi - Obecnému
úradu. Chcem preto v tejto súvislosti objasniť kompetencie obce v tejto mimoriadne dôležitej a citlivej oblasti s dosahom na všetkých našich občanov.
Podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písmeno h/ zákona o obecnom zriadení
obec v rámci plnenia svojich samosprávnych funkcií okrem iného utvára
podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti. Ako je všetkým
všeobecne známe, obec vytvára podmienky pre bezproblémové fungovanie dvoch obvodných zdravotných stredísk, v ktorých svoje ambulancie

1,85 (0,25%)

Byt s podlahovou plochou 70 m

2

5,74 (0,082 €/m )

7,00 (0,10 €/m2)

Nebytový priestor (garáž) 16 m2

2,11 (0,132 €/m2)

2,40 (0,15 €/m2)

Chata 40 m

6,60 (0,165 €/m )

12,00 (0,30 €/m2)

2

2

2

Ostatná plocha 200 m2
Stavebný pozemok 500 m

2

1,29 (0,35%)

2,22 (0,60%)

16,72 (0,18%)

55,74 (0,60%)

Podrobnejšie informácie o dani z nehnuteľností a sadzbách ostatných
miestnych daní sú uvedené vo Všeobecne záväznom nariadení o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na www.turany.sk
V prípade nejasností ohľadom dane z nehnuteľností sa môžete informovať
na Obecnom úrade v kancelárii číslo 14.
M.Gabčová

Vyhodnotenie športovcov, jednotlivcov a kolektívov za rok 2011
V piatok 2. marca 2012 sa v obradných priestoroch Obecného úradu
v Turanoch uskutočnilo stretnutie s ocenenými jednotlivcami, kolektívmi
z oblasti športu, kultúry a verejného života za rok 2011.
Pozvaní boli tí, ktorí svojimi športovými výkonmi, talentom, dobrou prácou a osobným snažením reprezentovali našu obec. Komisia
školstva, športu, kultúry a informovanosti občanov pri OZ na základe
návrhov združení, organizácií, spolkov a klubov pôsobiacich v obci,
predložila návrh ocenenia a všetci vyhodnotení obdržali z rúk starostu obce Ing. Miroslava Blahušiaka a predsedu komisie Ing. Ivana
Jesenského ďakovný list s ocenením.
Slávnosť bola zároveň príležitosťou aj na odovzdanie Ceny starostu obce, ktorú za prácu v prospech a rozvoj obce prevzal Jozef
Stančík, bývalý vedúci prevádzky obce. V tejto funkcii pracoval 22 rokov

a v roku 2011 odišiel na dôchodok. Cena je poďakovaním za prácu,
ktorú vykonával.
Najúspešnejšími juniormi sa za minulý rok stali:
Ondrej Holko – úspešný a talentovaný strelec streleckého klubu
ZOTŠ, majster Slovenska v športovej puške, víťaz Ligy talentovanej
mládeže, tretí na medzinárodnej súťaži olympijských nádejí.
Marek Litvaj – skialpinistický juniorský víťaz Slovenského pohára,
úspešný reprezentant obce ako člen SKIALP KLUBU, Bežeckého
spolku, kde dosahuje tradične výborné výsledky aj v behu do vrchu.
Lenka Líšková – dlhoročná talentovaná strelkyňa streleckého klubu
ZOTŠ, v juniorskej kategórii obsadila 3. miesto na Majstrovstvách
Slovenska v športovej puške, víťazka Majstrovstiev kraja v rovnakej
disciplíne.

Ing. Ľubomír Bernát – občan Vrútok, za niekoľkoročnú záslužnú prácu
pri zveľaďovaní zbierkových fondov Miestneho múzea v Turanoch a vytvorenie výstav v ňom sprístupnených. Ocenenie prevzal ako poďakovanie
za spoluprácu s obcou.

Medzi dospelými boli ocenení:
Miloš Líška – za strelecký klub ZOTŠ,
úspešný strelec a tréner, 7. v Extra lige
za rok 2011, 10. na Majstrovstvách
Slovenska v kategórii mužov.
Miroslav Bízik – dlhoročný člen šachového klubu Šachmat Turany, najúspešnejší hráč minuloročnej sezóny.
Ján Frkáň – dlhoročný vynikajúci
brankár turianskeho futbalu, dnes spoluorganizátor zápasov. Ocenenie
je poďakovaním za jeho dlhoročnú záslužnú prácu v turianskom futbale.
Za kolektívy ocenenie prevzali:
Kolektív BS Tatran Turany – ocenený za vzornú reprezentáciu obce
v TBL, v bežeckej lige Žiliny a Slovenskom pohári v behu do vrchu.
Rádioklub Turany – ktorý patrí k najlepším na Slovensku a v roku 2011
získal 2. miesto na M SR v prevádzke na VKV. Klub tvorí súčasť ZOTŠ.
Za kultúrnu a spoločenskú oblasť života obce ocenenie prevzali:
Natália Ďubašáková – za mimoriadne talentovaný prednes a 1. miesto
v celoslovenskom prednese povesti Šaliansky Maťko. Je niekoľkonásobnou
víťazkou regionálnych súťaží, čím vzorne reprezentovala našu obce.
Bc. Iveta Jesenská – riaditeľka MKS, aktívna reprezentantka kultúry
v obci, organizátorka obecných kultúrno-spoločenských podujatí, dlhoročná
úspešná recitátorka. Zúčastňuje sa rôznych prehliadok a súťaží v prednese
umeleckého slova dospelých aj v rámci Slovenska, kde obec úspešne
reprezentuje .
Ivan Kapusta – niekdajší pracovník Osvetovej besedy v Turanoch a neskôr MKS ale tiež bývalý divadelný ochotník, organizátor kultúrno-osvetovej
činnosti, Ocenenie prevzal za svoju dlhoročnú obetavú prácu v kultúre.

Vyberáme z histórie obce

Založenie dobrovoľného hasičského zboru

Podľa zápisnice napísanej dňa 30. decembra 1924 sa v tento deň uskutočnilo ustanovujúce zhromaždenie Dobrovoľného hasičského zboru Turany
za účasti 60 osôb. Zhromaždenie na návrh predsedajúceho Jozefa Gašpíra
odsúhlasilo založenie zboru a zároveň schválilo návrh stanov. Potom sa
v zmysle stanov uskutočnila voľba funkcionárov zboru. Jeho veliteľom sa stal
Zigmund Fischer a zástupcom Ján Bochnička. Ďalšími funkcionármi zboru
sa stali Jozef Burica a Jozef Gašpír. Zhromaždenie splnomocnilo Zigmunda
Fischera ako novozvoleného veliteľa predložením stanov na ich zaregistrovanie.
ľl

Predstavujeme naše osobnosti

V minulom vydaní Hlasu Turian sme vám predstavili pozoruhodného turianskeho rodáka Gustáva Izáka. Dnes chceme v krátkosti priblížiť osudy
človeka, ktorého liečiteľské schopnosti oceňovali najvyššie spoločenské kruhy
vtedajšej západnej Európy.

Ďakovné listy ďalej prevzali:
Ing. Viera Ujčeková – za strelecký klub ZOTŠ
Miroslav Kochol – za strelecký klub ZOTŠ
Alena Šimková – za MŠK Turany
Andrej Vaňko – za MŠK Turany
Družstvo dievčat AC VICTÓRIA: Vanessa Siheľová,
Vanesa Vrabcová, Miriam Vrabcová, Miriam Mojžišová.
Družstvo prípravky žiakov MŠK: Marián Pohánka,
Samuel Sedlák, Peter Šimko, Ján Bartoš.
Družstvo žiakov MŠK: Matej Janota, Adrián Gallo,
Dominik Badáň, Róbert Foťko, Patrik Beňo.
Družstvo florbalového klubu Fbk Turany:
Stanislava Líšková, Paula Dubovcová, Ivo Facuna,
Jakub Ujček, Martin Meliš.

Družstvo Vojakov v zálohe: Jaroslav Vrabec, Ivan Šebík, Marek
Vajda – za ZOTŠ Turany
Nohejbalový klub SENIOR TURANY: Ján Bajči, Ivan Ociepka,
Ing. Jozef Havalda, Peter Karcol.
Príležitosť povšimnúť si úspech, prácu, reprezentáciu svojej obce na rôznych
úrovniach býva každoročne spojená s príjemným podujatím, ktoré sa v našej
obci uskutočnilo začiatkom marca. Stretli sa tak nielen úspešní reprezentanti
obce ale aj priatelia, blízki ľudia a predovšetkým človek s človekom.
Nech sa i naďalej rozvíja talent mladej generácie, detí a mládeže, nech
zdravie a pohoda umožňuje športovať a prezentovať sa dospelým a nech
máme i naďalej možnosť povšimnúť si tých, ktorí si to zaslúžia.
I. Jesenská
Ondrej Hlavata sa narodil v roku 1854 v neďalekej dedinke Konské, ktorá
dnes tvorí súčasť Podhradia. Ako viacerí jeho rovesníci, aj on hľadal možnosti
obživy za hranicami vtedajšieho Uhorska. S vozom naloženým liečivými olejmi,
masťami a inými olejkárskymi preparátmi brázdil Európu ako ľudový liečiteľ. Ako
píše Jozef Hrozienčík vo svojej knihe „Turčianski olejkári a šafraníci, Hlavata“
už ako občan Turian bol osobným lekárom holandskej kráľovskej rodiny. Každý
rok chodieval na tamojší dvor, aby svojimi preparátmi liečil členov kráľovskej
rodiny. Po vypuknutí francúzskej revolúcie mnoho turčianskych olejkárov
zmenilo smer svojich obchodných ciest zo západu na východ do vtedajšieho cárskeho Ruska. Takto sa rozhodol aj Ondrej Hlavata. Keď sa dva roky
neukázal na holandskom dvore, obrátila na kráľovská kancelária na rakúske
úrady s otázkou, čo sa stalo s tým „doktorom“. Župný úrad s pomocou ruských
cárskych orgánov zistil, že sa Hlavata nachádza v Charkovskej gubernii. Ruské
policajné orgány ho zadržali a spolu s druhmi ho „ šupom“ poslali domov.
Tam ho čakal príkaz vysadnúť na koňa a ihneď sa odobrať do Holandska.
Aké meno musel mať v cudzom svete turčiansky olejkár, keď až kráľovská
kancelária zo západnej Európy píše viedenskému dvoru, ten Turčianskej župe
a tá zase Petrohradu, aby sa turiansky olejkár Hlavata dostavil do Holandska,
kde ho čakajú na kráľovskom dvore.
Ľ.Liskaj

Kalendár kultúrnych a športových podujatí 2012
JANUÁR
14. 1. XVII. ročník Turianskej bielej stopy
21. 1. Zimný nohejbalový turnaj
21. 1. DOBRODRUH 2012

JÚN

FEBRUÁR
4. 2.
11. 2.
18. 2.
18. 2.
19. 2.

JÚL

Fašiangová zábava
V. TURIANSKY PLES
Fašiangy – sprievod masiek a fašiangová zábava
Malá Fatra OPEN – 6. ročník
Karneval v MKS

MAREC

2. 3. Vyhodnotenie najlepších športovcov, jednotlivcov
a kolektívov
3. 3. Futbalový turnaj občanov Turian
17. 3. Florbalový turnaj
17. 3. Ples samosprávy Turca v KC
23.3. Koncert pre žiakov ZŠ a SŠ v KC
28. – 29. 3. Jarná výstava ľudových tvorcov v MKS
Volejbalový turnaj občanov Turian

APRÍL

MÁJ

5. 4. Oslavy 67. výročia oslobodenia Turian
5. 4. 40. ročník Behu oslobodenia Turian
7. 4. 40. ročník Behu oslobodenia Turian
VI. ročník Šachový turnaj O putovný pohár
starostu obce
Basketbalový turnaj v ZŠ
13. 4. Deň narcisov
22. 4. Nedeľa s hudbou v KC
30. 4. Stavanie mája na námestí obce
12. 5. Rybárske preteky na Bôre
13. 5. Deň matiek
Turčianske hry mládeže
XVI. ročník Atletický trojboj detí predškolského veku
Majstrovstvá okresu najmladšieho žiactva v atletike
Majstrovstvá žilinského kraja guľových zbraní
19. 5. Prechádzka náučným chodníkom

Turiansky kroj
Súčasťou zdobenia turianskeho kroja boli aj gombičky. Boli ručne robené
a v našom múzeu ich máme ako súčasť mužského i ženského kroja. Chceme
požiadať prostredníctvom Hlasu Turian občanov, ktorí vlastnia rôzne súčasti
tradičného turianskeho oblečenia – kroja, mužského alebo ženského, gombíky,
čepce, haleny, kabane, sukne, nohavice, o ich prepožičanie, či podarovanie
nášmu Miestnemu múzeu. Obohatia takýmto spôsobom už značne rozsiahlu
jeho zbierku. Vopred ďakujeme všetkým, ktorých sme oslovili.
JI

20. 5. Divadelné predstavenie v kinosále
9. 6. JUNIÁLES k MDD v KC
Rybárske preteky k MDD
16. – 17. 6. Celoslovenské kvalifikačné preteky vojakov v zálohe
23. 6. 40. ročník Výstupu na Veľký Fatranský Kriváň
7. 7. Letné branné hry SZZP
22. 7. IV. ročník Behu na Chatu pod Chlebom
Rybárska zábava na Tibine
Prvá slovenská strelecká liga guľových zbraní

AUGUST
18. 8. Letná zábava v KC
Memoriál Jozefa Pavlu
28. 8. Obecné oslavy 68. výročia SNP
SEPTEMBER
16. 9. XII. ročník Dňa obce – oslavy úrody, chovateľstva
a remesiel
Regionálne stretnutie rádioamatérov
OKTÓBER
10. 10. Deň behu pre všetkých
14. 10. Mesiac úcty k starším v MKS
21. 10. Hudobno-zábavné popoludnie v Kultúrnom centre
NOVEMBER
1. 11. Ekumenická spomienka na zosnulých
1. slovenská strelecká liga vzduchových zbraní
DECEMBER
9. 12. Mikulášska nedeľa
12. – 13. 12. Od Lucie do Vianoc – výstava v MKS
Vianočná latka– súťaž v skoku do výšky
Stolnotenisový matičný turnaj žiakov a dospelých
Vianočný šachový turnaj
Florbalový turnaj
31. 12. Silvester s ohňostrojom na námestí obce

Stolnotenisový turnaj
V závere roka sa v areáli Základnej školy Turany uskutočnil tradičný stolnotenisový turnaj, ktorého usporiadateľom bol Miestny odbor Matice slovenskej
v spolupráci s Oblastnou radou MS. V štyroch kategóriách zvádzali urputné
boje takmer tri desiatky stolných tenistov. V kategórii žiakov do 15 rokov sa
z víťazstva tešil Patrik Laššuth. Zo žien si najlepšie počínala Petra Foťková
a v kategórii seniorov nad 50 rokov sa z prvenstva tešil Viliam Holec. V najpočetnejšie obsadenej kategórii: muži do 50 rokov zvíťazil Jaroslav Hlavatý.
ľl

Rekonštrukcia základnej školy
Projekt rekonštrukcie základnej školy sa rodil veľmi ťažko. Málokto dokáže objektívne zhodnotiť, koľko času si jeho dôsledná príprava vyžiadala.
Nemenej náročná však bola naša snaha o zabezpečenie financovania
stavby prostredníctvom eurofondov. Je treba zdôrazniť, že bez tejto formy
spolufinancovania by sme si realizáciu takejto rozsiahlej rekonštrukcie len
s použitím obecných prostriedkov nevedeli ani predstaviť. Celý tento proces trvajúci už niekoľko rokov chceme v tomto roku zavŕšiť kolaudáciou.
Nezaškodí preto obzrieť sa trošku dozadu.
Samotná rekonštrukcia si v súlade s projektom vyžadovala
realizovať veľkú časť
stavebných prác s vylúčením vyučovacieho procesu. Preto sme po dohode s Váhostavom ako
dodávateľom stavby
naplánovali prevažný
objem prác na minuloročné
prázdniny tak, aby nenarušili
začiatok nového školského
roku. Túto náročnú úlohu
sa nám podarilo úspešne
zrealizovať aj napriek skeptickým hlasom, že sa naše
deti budú učiť v Krpeľanoch,
či v Sučanoch.
V súčasnosti do ukončenia stavby ostáva zrealizovať niektoré stavebné
práce v podkroví prvej budovy. Ďalšie potrebné práce súvisiace s budovaním
nových chodníkov v areáli školy, či rekonštrukciou školskej jedálne a školskej
družiny, modernizáciou vykurovania a dostavbou podkrovných priestorov

Spomienka na starú školu
Každý už asi neraz šiel po Komenského ulici a určite ho niečo zaujalo. Niekoho možno
obchody, iného prekrásna stavba evanjelického kostola, ale väčšinu ľudí upútala stará dáma
obkolesená stromami, okolo ktorej je každý deň veľa detí. Áno, mnohí už asi tušíte, že je to
škola. A keby len jedna, ale sú to dokonca dve budovy. Prvá, stojaca vždy v pozore, vychováva žiakov od prvého do štvrtého ročníka. Tá sa vždy akoby trošku smeje, keď vidí, ako
sa druhého septembra mamičky hrnú do nej s usmiatymi a zvedavými prváčencami. Druhá,
naopak je vážna. Tá len stojí a načúva, čo sa v nej robí. Nuž teda poďme sa pozrieť ako
vyzerá zvnútra. Keď vojdeme malými dverami ako všetci žiaci, uvidíme toľko klietok s ľudským
oblečením, koľko nie je ani v jednom bazáre. Hneď kúsok od nich je veľká chodba. Okná
na nej sú určite naschvál pomaľované, aby sa žiaci nemohli oprieť, ak nechcú mať špinavý
chrbát. Pozdĺž chodby sú triedy šiestakov a úplne na konci je miestnosť, ktorá zvonku vyzerá
ako väzenie. Sú v nej malé veci s veľkým rozumom, čiže počítače. Podľa nich má aj názov
počítačová učebňa. Ďalej je tam aj miesto, kde zostali vo zveráku privreté prsty nejedného
žiaka, čiže technické dielne a kúsok od ich technický kabinet. Keď prejdete prvými schodmi,
ucítime dievčenské a chlapčenské záchody, ktoré sú riadne označené, aby nedošlo k omylu.
Po prekonaní druhých schodov uvidíme triedy 9.A, 7.A,ale aj 7.B – odkiaľ vždy prúdia rôzne
vône. Nie je to preto, čo by vás ako prvé napadlo, ale je tu kuchynka. Oproti nej je matematický
kabinet. Keď cezeň prejdeme, ocitneme sa vo fyzikálnej učebni, ktorá je zároveň aj triedou
9.B. Tu zo stien na nás pozerajú hlavy rôznych osobností. Zároveň sa vás každá v duchu
pýta: „ Poznáš ma?“ a ak odpovieš „ Nie“, uvidíš na jej tvári výčitku smerovanú priamo k tebe.
Na pravej strane je chemický kabinet, čudné je to, že v ňom nikdy nič nevybuchlo. To asi
preto, že sa tu pokusy robia tak často, ako má počas roka meniny sv. Dindy. Vpredu vedľa
tabule je fyzikálny kabinet. Oproti 9.B je 9.C a po pravej strane chodby sú dve triedy ôsmakov.
Do jednej z nich sa môžeme ísť pozrieť, ako vyzerá vyučovanie:
Práve stojí pred tabuľou Ferko a odpovedá z prírodopisu. V duchu sa cíti ako sám vojak
v poli. Radenie od spolužiakov je preňho dôkazom, že aj dobrí ľudia ešte existujú. Keďže zatiaľ
nepovedal nič múdre, pani učiteľka otvorí triednu knihu a ... No na to sa radšej nepozerajme
a poďme ďalej. Kým zídeme dolu schodmi, poviem vám, ako fungujú jednotlivé triedy. V Každej
triede sa každý deň učí. Teda skoro každý deň, ak nerátame výlety, chrípkové prázdniny,
dni, keď je v škole zima, keď sú zatopené šatne, prázdniny či už jarné, zimné alebo letné,
nevyučuje sa počas sviatkov, keď je nejaký kultúrny program a nakoniec si každý môže
urobiť vlastné prázdniny, keď jednoducho nepríde do školy. Takže ak plánujete dať vaše
dieťa práve do tejto školy, nemusíte sa báť, že sa prepracuje. Nad každou triedou stojí Anjel
strážny ( čiže triedny učiteľ), ktorý nedopustí, aby žiak padol do rúk čertovi. Niekedy je to aj
dosť ťažké, lebo niektorí žiaci sú akoby stelesnením čerta. Len pokúšajú a pokúšajú. Počas
tohto zaujímavého rozhovoru sme už zišli dolu schodmi. Tu vidíme malú vitrínu s horko-ťažko
urobenými výrobkami žiakov. Pri nej zvyknú stáť vážne tváre s handrami v ruke, kontrolujúc
každého, či je prezutý. Tak toto je celá naša škola, ktorá je priam nabitá informáciami a nie
je ťažké ich získať, stačí si ich len zopár ukradnúť.
(dávnejšia žiacka práca)

Obecná knižnica pozýva

v prvej budove, nie sú súčasťou projektu. Budeme ich preto musieť realizovať
v blízkej budúcnosti z vlastných prostriedkov obce.
Aj napriek týmto problémom, ktorých riešenie sa odsúva na najbližšie
obdobie sa domnievame, že finišujúca realizácia rekonštrukcie základnej
školy je tým najkrajším darčekom k 50. výročiu zahájenia vyučovacieho
procesu v terajších priestoroch.
Ing.Miroslav Blahušiak
starosta obce

Skončil sa marec – mesiac knihy, v ktorom už pravidelne prebieha „ Týždeň
slovenských knižníc“. Do tejto akcie sa zapája aj naša obecná knižnica.
Mnohí ju poznajú a navštevujú ju a pre tých, ktorí s jej návštevou váhajú, je
tu niekoľko informácií. Do našej obecnej knižnice každoročne z obecného
rozpočtu nakupujeme takmer 100 nových kníh pre všetky vekové kategórie čitateľov. Okrem beletrie aj náučnú literatúru, detské knihy, pravidelný
je odber časopisov Slovenka, Línia, Záhradkár, Zdravie. Návštevníkom
knižnice je k dispozícii aj internet a kopírovacie služby. V minulom roku
bolo do čitateľských radov zapísaných 150 členov, ktorí knižnicu navštívili
spolu 1 486 x a vypožičali si 3 890 kníh. K dispozícii pre čitateľov je takmer
10 000 kníh. Naša obecná knižnica získala opätovne titul Knižnica roka ,
ktorý prevzala v máji minulého roku. Získala ho už po tretíkrát ako najlepšia
obecná knižnica v Turci s počtom obyvateľov nad 2 000.
Ak si chcete nájsť cestu k dobrej knihe navštívte našu knižnicu v utorok,
stredu a štvrtok na 1.poschodí Domu služieb na ulici Komenského, v čase
od 15,30 – do 18,30 hod. Radi privítame deti, mládež i dospelých čitateľov.
Mgr. S. Morgošová
knihovníčka obecnej knižnice

Z činnosti Obecného hasičského
zboru Turany v roku 2011
Vážení spoluobčania, dovoľte mi priblížiť Vám na stránkach našich novín
uplynulý rok 2011 v Obecnom hasičskom zbore.
Vždy bola pre nás priorita akcieschopnosť hasičskej techniky a dôraz
na dostatočné osobné ochranné prostriedky zasahujúcich hasičov. Aj v roku
2011 nastal posun v materiálno-technickom vybavení jednotky OHZ Turany.
Zakúpili sme kompletné zásahové oblečenie pre 1 člena z prostriedkov
obce a 4 ks zásahových kabátov a nohavíc zo sponzorských prostriedkov
firmy SOITRON, kde sme úspešným projektom získali 1600,- Eur. Projekt
vypracoval p. M. Kručinský, za čo sa mu chceme aj touto cestou poďakovať.
Taktiež sme zakúpili 2 ks odevov SRŠÁŇ na ochranu hasiča pri likvidácii
nebezpečného hmyzu.
V jarných mesiacoch sme dali do užívania motorové vozidlo Mercedes
Benz G, ktoré svojou koncepciou a vybavením slúži ako automobil hasičskej
záchrannej služby a bude doplnené o nosidlá a zdravotnícku výbavu.
V roku 2011 bolo obci Turany darované bezodplatným prevodom motorové
vozidlo, Mercedes Benz 260 G , krátka verzia. Je po dopravnej nehode,
plánujeme ho svojpomocne opraviť za minimálnych finančných nákladov
a využívať na likvidáciu lesných požiarov, požiarov v neprístupnom teréne,
technické zásahy pri nehodách a ekologických zásahoch. Vozidlo je dočasne
odhlásené z evidencie motorových vozidiel na 5 rokov.
Hlavným poslaním jednotky OHZ Turany je však zasahovať pri požiaroch
a iných mimoriadnych udalostiach.
V roku 2011 zasahovali členovia OHZ Turany nasledovne:
• 46 krát požiar
• 6 krát likvidácia nebezpečného hmyzu
• 5 krát otvorenie zabuchnutého bytu
• 1 krát čerpanie vody zo zatopených priestorov
• 2 krát falošný poplach
• 2 krát technická a zdravotná pomoc
Celkom 62 výjazdov.
Drvivá väčšina výjazdov bola vykonaná v časovom limite do 5 minút
od ohlásenia udalosti.
Okrem výjazdov k požiarom a iným mimoriadnym udalostiam vykonali
členovia OHZ Turany v roku 2011 celkom 151 jázd s hasičskou technikou
k rôznym akciám ako sú zabezpečovanie chodu jednotky OHZ Turany,
absolvovanie STK, EK, polievanie ulíc v obci, čistenie ulíc, prepchávanie
upchatých kanalizácií, zabezpečovanie stavania mája, vianočného stromčeka,
Dňa obce a iných kultúrno-spoločenských podujatí v obci, zabezpečovanie
účasti členov dobrovoľných hasičských zborov na súťažiach v hasičskom
športe, prezentácia jednotky OHZ na hasičskej nedeli, ukážky deťom obidvoch
MŠ, ZŠ a na detskom juniálese a podobne. Z akcií, ktoré sme organizovali
alebo sme sa ich zúčastnili vyberám:
1. V mesiacoch december 2010 a január 2011 sme urobili klzisko pred
bytovkami na ul. Generála Fraňu, ktoré sa tešilo veľkej obľube občanov.
2. 5.marca 2011 sme vykonali fašiangovanie obcou a fašiangovú zábavu
ako obecné fašiangy.
3. V marci prebehla na našej hasičskej zbrojnici základná príprava členov OHZ, ktorej sa zúčastnili 3 členovia OHZ Turany, 3 členovia OHZ
Krpeľany, 3 členovia OHZ Nolčovo a 1 člen z Turčianskej Štiavničky.
Kurz prebiehal bol pod vedením OŠ DPO Martin.
4. 16.apríla sme sa zúčastnili Protipovodňového zamestnania v Martine,
na sídlisku Košúty s cieľom oboznámiť sa s druhmi protipovodňových
bariér, systémom ich budovania a možnosti použitia a využitia.
5. 24.apríla sme sa zúčastnili výcviku v protiplynovom výcvikovom stredisku
jednotky OR H a ZZ Martin.
6. 29.apríla sme pripravili, doviezli a postavili máj na námestí obce v spolupráci s p. Jánom Vrabcom.
7. Na začiatku mesiaca máj sme pripravili a absolvovali s vozidlami stanicu
technickej a emisnej kontroly v Žiline.
8. 7.mája sme sa zúčastnili s našou technikou hasičského sprievodu
mestami Vrútky a Martin.

9. 8.mája sme sa zúčastnili s našou technikou hasičskej nedele, kde sme
vystavili našu techniku, technické prostriedky, pre deti sme počas dňa
vyrábali ľahkú penu.
10. 4.júna sme na futbalovom štadióne v Turanoch pripravili a vykonali ukážky
hasenia pre deti našej obce na detskom juniálese.
11. 24.júna sme v spolupráci s členmi OHZ Krpeľany a posádkou RZP Univerzitnej
nemocnice Martin vykonali cvičenie a ukážky pre deti ZŠ Krpeľany.
12. 27.júna sme na štadióne vykonali v spolupráci s policajným zborom, OHZ
Sučany ukážky hasenia a vyslobodzovania osôb z havárií.
13. 28.júna sme vykonali cvičenie a ukážky techniky pre deti MŠ Krížna v spolupráci s PZ SR.
14. 6.augusta sme sa zúčastnili brigády pri obnove a čistení priestorov vojenského skladu SIM, pri jeho prestavbe na hasičské múzeum.
15. 18.septembra sme vystavili našu techniku na Dni obce Turany.
16. 5.októbra sme vykonali ukážky hasičskej techniky a hasenia pre deti MŠ Krížna.
17. 9.novembra sme vykonali v spolupráci s posádkou RZP Univerzitnej nemocnice Martin cvičenie a ukážky pre deti MŠ Obchodná.
18. 16.novembra sme vykonali upratanie hasičskej zbrojnice na ul. Osloboditeľov,
zlikvidovanie starého a prebytočného materiálu a presun časti techniky
do uvoľnených priestorov.
V roku 2011 nastal výrazný pokles vo výjazdoch k technickým zásahom,
živelným pohromám a čerpaniam vody, nakoľko nebol extrémny rok na zrážky
a búrky. Na druhej strane vplyvom suchého jarného počasia nastal výrazný
nárast výjazdov k požiarom trávnych porastov, krovísk, lesov a takisto pokračovala
činnosť neznámeho podpaľača v obci Krpeľany, kde bolo znovu zaevidovaných
celkom 4 úmyselne založených požiarov RD a hospodárskych objektov. V minulom roku bola jedna osoba pri požiari zranená, najnáročnejší zásah bol pri
požiari bukovej hory v Kraľovanoch a požiar kancelárií spol. Bytur s.r.o.
Okrem odhŕňania snehu vykonávali a vykonávajú všetku prácu a činnosti
členovia OHZ Turany bezplatne, zadarmo, s nadšením a odhodlaním pomôcť obci
a jej obyvateľom. Naša činnosť a technika sú prezentované aj na internetových
stránkach. V súčasnosti je vedená internetová stránka OHZ Turany na stránke
obce, kde sa snažíme dávať všetky dôležité skutočnosti z našej činnosti. Za túto
spoluprácu sa chceme poďakovať p. Z. Černekovi.
Značnou propagáciou bola aj naša účasť v hasičskom sprievode z Vrútok
do skanzenu v Martine a následne výstava na hasičskej nedeli, ktorú navštívilo
bezmála 6000 ľudí. Veľkým nedostatkom zostáva objekt hasičskej zbrojnice,
v súčasnosti však prebieha jeho rekonštrukcia, ktorú realizujeme svojpomocne.
Na záver sa chcem poďakovať všetkým členom OHZ za ich prácu a taktiež
predstaviteľom obce za ich podporu.

Roman Maťko, veliteľ OHZ

Prehľad vytriedených zložiek
z komunálneho odpadu rok 2011
Sklo
Plasty
Papier
Opotrebované pneumatiky
Farby, lepidlá
Vyradené elektrické zariadenia
Vyradené zariadenia obsahujúce chlorfluorované vodíky
Kovy
Oleje a tuky
Batérie a akumulátory
Zemina a kamenivo
Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečného odpadu
Objemový odpad
Biologický odpad
Drobný stavebný odpad
Zmesový komunálny odpad

Fašiangy v našej obci
67,06 t
23,90 t
21,31 t
4,32 t
0,38 t
6,263 t
0,75 t
113,08 t
0,104 t
0,023 t
3,84 t
0,83 t
27,51 t
70,00 t
39,12 t
809,30 t

Triedením komunálneho odpadu šetríme životné prostredie a uvedené
hodnoty vyseparovaných zložiek v našej obci svedčia o čoraz vyššej uvedomelosti občanov k tejto problematike ekológie. Škoda však, že ešte stále
vznikajú čierne skládky, kde niektorí jednotlivci vynášajú odpad, ktorý patrí
úplne inde. Zberný dvor sa nachádza v priestoroch za prevádzkarňou obce
a je plne občanom k dispozícii.
T. Feriančeková

Veselo bolo v poslednú fašiangovú sobotu 18. februára 2012, keď sprievod
masiek kráčal ulicami, sem- tam niekto niekoho vyzvŕtal v tanci a spev a hudba
sprevádzala fašiangujúcich členov DHZ. Už po druhýkrát sa rozhodli mladší aj
starší hasiči spríjemniť obyvateľom obce tradície fašiangov, na námestí varili
kapustnicu a večer pripravili zábavu pre tých, čo radi tancujú a zabávajú sa.
Nechýbala zaujímavá tombola, dobrá nálada a tradičné pochovávanie basy
v podaní FS Kriváň. Celodenné fašiangovanie bolo zakončené v Kultúrnom
centre tak ako sa patrí a organizátori boli s účasťou 450 ľudí veľmi spokojní.
IJ

V. TURIANSKY PLES v cyklámenovom šate
Takmer 240 návštevníkov tohto podujatia vošlo do vyzdobeného Kultúrneho
centra, priestoru, ktoré sa stáva čoraz navštevovanejším, aby sa na pár hodín stalo súčasťou V. Turianskeho plesu. Organizátorom bola Obec Turany
a v tomto skoro jubilejnom ročníku na plese vystúpili viacerí účinkujúci. Medzi
nimi boli hudobná skupina SONDA z Hruštína, dievčenská cigánska kapela
LUNA, skupina ORIENTALICO, kúzelník Talostan, Katka Koščová, DJ Scooby.
Pri bohatom programe sa noc rýchlo krátila a preto po žrebovaní bohatej polnočnej tomboly zostával plesovým hosťom čas a priestor už iba pre tanec, pri
ktorom parket nezostával prázdny. Nálada bola taká ako k plesu patrí , skoré
ráno vyprevádzalo posledných hostí a tak organizátori už dnes vedia, že VI.
Turiansky ples bude 2.2. 2013. Znovu bude o čosi lepší ako ten posledný.

Čo hovorí matrika
Narodenie
Romana Rantová
Estelle Aaliyah Ayeesha Chandler
Lukáš Sochuľak
Lillian Čanády
Sofia Gottwaldová
Tamara Božíková
Damian Huťka
Bianka Školová
Andrej Pavlo

IJ

Ples samosprávy Turca bol v Turanoch

Uzatvorenie manželstva
Ján Staňo
Mgr. Karol Hollý PhD.

Alexandra Váňová
Petra Maťašovská

Úmrtie
Anna Urbanová
Jozef Štetka
Mária Múkerová
Mária Gelačáková
Ján Bonda
Vladimír Bízik
Vladimír Šťastný
Elena Kapustová
Dušan Hyben
Emília Maslančíková
Ing. Gejza Gazdag
Ladislav Kapusta
Anna Horálová
Helena Belicová
Miloš Kuka
Gabriel Kontšek
Jozef Kurdy

16. 12.
2. 1.
3. 1.
4. 1.
17. 1.
24. 1.
31. 1.
6. 2.
8. 2.
11. 2.
19. 2.
29. 2.
4. 3.
18. 3.
23. 3.
25. 3.
26. 3.

83
89
64
54
95
87
82
74
77
87
75
54
45
82
89
83
72

rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov
rokov

Po prvýkrát mali možnosť prísť do našej obce plesajúci hostia zo samospráv
Turca, keď sa 17. marca 2012 zúčastnili XVI. ročníka Plesu samosprávy Turca. V našom KC boli hostia z Vrícka, Žabokriek, Malého Čepčína, Necpál, Nolčova, Vrútok,
Folkušovej, Turčianskeho Jasena, Podhradia ale aj domáci Turanci. Takmer 200
hostí zabávala hudobná skupina Profil z Topoľčian a ľudová hudba Javorové husle
z Martina. Po plesoch v Turčianskej Štiavničke, Martine, Mošovciach a Dražkovciach
sme ich radi na tohtoročnom plese privítali v našej obci.
Nechýbala tradične zaujímavá tombola, veselá nálada, dobrý spev a tanec,
ktorému odzvonilo, keď vychádzali ranné zore.
Dovidenia v Turanoch aj o rok !

Aforizmy

• Na istý druh pracovnej činnosti je potrebný živnostenský list.
Na živorenie certifikát netreba.
• Velebiť zásadu„ čistota pol života, špina celý“, znamená pripisovať vlastné
nedostatky iným.
• Človek je barbar. Ak nechce likvidovať svine, musí odstraňovať prasce.
• Postavil sa k robote tak, aby zviditeľnil svoje miesto pre iných.
• V krčme na sekeru nedostanete, ale sťať sa môžete.
• Anonym je človek, ktorý sa hanbí priznať vlastnú bezcharakternosť.
• Chceli ho vytočiť. Na blízku nebol telefón.
• Vynaliezavý podnikateľ dokáže vytunelovať aj nič.
Ivan Stuchlík

Podujatie Príklady dobrej praxe vo Zvolene

výskumu a športu SR Jaroslava Ivanča a odovzdal prezentujúcim školám
OCENENIE. Vynikajúco oslovila poslucháčov prezentácia projektu Škola
21.storočia Spojenej školy z Turian Mgr. Annou Buricovou - manažérkou
projektu. O monitoringu inovatívneho prínosu ku vzdelávaniu s IKT, výsledkoch, progresívnych zmenách v tejto turčianskej škole sa zaujímala
osobne aj redaktorka rádia Regina Janka Grajciarová.

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ zorganizovala podujatie Príklady dobrej praxe s predstavením vybraných úspešných projektov z 500 zazmluvnených projektov
podporených zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci operačného programu
Vzdelávanie . 6. februára 2012 vo Zvolene vo Veľkej zasadačke, Obvodný
úrad, Nám. SNP 35/48, Zvolen .Podujatie moderovala Ing. Alexandra
Drgová, generálna riaditeľka Agentúry MŠVVaŠ SR pre ŠF.
Na podujatí bolo prezentovaných vybraných 8 úspešných projektov základných a stredných škôl finančne podporených z operačného
programu Vzdelávanie financovaného z Európskeho sociálneho fondu.
Zástupcovia škôl predstavili verejnosti zámer, ako aj výsledky svojich
projektov, podelili sa o svoje skúsenosti aj s potenciálnymi žiadateľmi
a začínajúcimi prijímateľmi nenávratného finančného príspevku. Na podujatí vystúpil s príhovorom štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy,

Florbalový klub FbK Turany má zelenú
Dávame do povedomia aj novo vytvorený kolektív ženského florbalu.
Po založení rôznych vekových kategórii v mužských družstvách, po zožatí
mnohých úspechov cez deti, žiakov, mužov nemôžme prehliadnuť ani ženy
v dresoch s logom Fbk Turany. Dievčatá vytvorili veľmi dobrý kolektív vo
veku od 15 do 24 rokov. Ženské družstvo sa neradí k novým neskúseným
hráčkam, pretože mnohé z nich majú skúsenosti aj v iných športoch, preto
sú šance na úspech vysoké. Aj keď doposiaľ nemali žiadnu skúsenosť so
súťažami v ich kategórii, nedajú sa zahanbiť svojimi výkonmi. Ich súhra
postupne napreduje, čo je značne vidieť na tréningoch. Svoje zlepšenie
pociťujú aj jednotlivé hráčky. Veľmi radi prijmú medzi seba nové spoluhráčky,
ktoré chcú rozvíjať svoje športové nadanie, ktoré chcú patriť do priateľského
kolektívu medzi ženy hrajúce dynamický šport - floorbal.

Mgr.Jarmila Roháčeková

2. kolo – Turany 25.2.2012
FbK TURANY - Juventa Žilina 2:1
FbK TURANY - Grashopers Žilina 6:1
FbK TURANY - SšSZč Nižná 4:3

Horný rad zľava: Matej Žucha, Juraj Doležal, Marián Pohánka, Miroslav
Gelačák, Róbert Foťko.
Stredný rad zľava: Erik Rakyta, Filip Pavelka, Matúš Dubovec, Timotej
Maťko.
Dolný rad zľava: Leonard Tarčák, Peter Šimko

Florbalová staršia prípravka postúpila
na Majstrovstvá Slovenska
Po úspešnej sezóne sa staršia prípravka prebojovala do nadstavby. Tu odohrala
2 kolá v Nižnej a v Turanoch. Z celkových šiestich zápasov chlapci nezaváhali
ani raz a zaslúžene postúpili na Majstrovstvá Slovenska z 1. miesta tabuľky.
1. kolo - Nižná
FbK TURANY - Juventa Žilina 7:3(4:1)
góly: M. Gelačák 3, R. Foťko 4
Grasshoppers Žilina – FbK TURANY 5:10 (2:7)
góly: M.Gelačák 4, R.Foťko 2, P.Šimko 2, J.Doležal, M.Dubovec
TJ A-Fbo SŠSZČ Nižná – FbK TURANY 6:7 (3:2)
góly: M.Gelačák 3, R.Foťko 3, M.Pohánka

Zo života najmenších
Otvorená hodina v Základnej škole v Turanoch

Profesionálne divadlo deťom

Divadelný týždeň sme zavŕšili profesionálnym divadlom o Kocúrovi
v čižmách, v ktorom si zahrali aj deti.

Na túto prvú prieskumnú hodinu sa deti vždy tešia.

Lyžiarsky kurz v Jasenskej doline

Zápis detí do Základnej školy Turany

Pani učiteľky a deti sa od prvej chvíle mali o čom rozprávať.

Divadielko - Deti deťom

Deti predviedli svoje prvé umelecké schopnosti.

Dieťa a pohyb patria k sebe. V našej materskej škole je pohybu
venovaná osobitná pozornosť.
V zimnom období sa okrem sánkovania, guľovania, kĺzania a iných
snehových radovánok venujeme aj lyžovaniu. Práve v tomto rannom
veku je dieťa schopné a ochotné naučiť sa primerane zvládnuť základné
lyžiarske pohyby, ktoré v neskoršom veku ďalej rozvíja. Túto náročnú
úlohu nám už po niekoľko rokov pomáhajú plniť odborníci na lyžovanie
z lyžiarskeho strediska v Jasenskej doline.

Za ich pomoci sa deti
počas kurzu naučia pohybovať v lyžiarskej výstroji,
zvládnuť základy lyžovania
a používať lyžiarsky vlek.
Veľkú úlohu tu zohráva aj
otužovanie prostredníctvom
snehu, mrazu, zimného slnka a niekedy aj vetra.
V tomto roku sa nám všetky menované úlohy podarilo splniť. Svedčia
o tom dobré výkony detí a ich stále dokonalejšie lyžiarske schopnosti.
Tajným objektívom je všetko zachytené, preto pár fotiek posielame aj
Vám.

Návšteva knižnice v Turanoch

Divadielko - Učiteľky deťom

Aj naše pani učiteľky sa nedali zahanbiť.

Deti sa zoznámili s priestormi knižnice a spôsobom vypožičiavania
si kníh.

podujatia prežila spolu neopakovateľné chvíle v krajine snehu a ľadu,
o čom svedčia fotografie účastníka
prechodu Nikolaja Bondu.

Zo športu
AEROBIC, ZUMBA, JOGA
Čo majú spoločné? V aktivitách našich žien jedno iste. Radi ich kolektívne
predvádzajú a cvičia. Spolu sa schádzajú pravidelne už niekoľko rokov tie,
čo preferujú ako telesné cvičenie JOGU. Stretávajú sa vždy vo štvrtok podvečer v MKS a teraz úspešne medzi seba prilákali nové posily. V Kultúrnom
centre a na Obecnom úrade sa stretávajú prívrženkyne AEROBICU už
druhý rok. Tiež ich je pekná hŕstka a tak ich cvičenie v pondelok, stredu
a piatok nie je nikdy nudné. No a úplným nováčikom v cvičení pre ženy je
ZUMBA. Cvičenie na rytmy latinských tancov, obohatené o prvky aerobicu
a brušných tancov majú možnosť vyskúšať si na vlastnom tele tie ženy
a dievčatá, ktoré sa stretávajú v Kultúrnom centre v pondelok a štvrtok vo
večerných hodinách. V našej obci sa takto využíva priestor na kultúru aj
na šport a treba povedať, že úspešne a s nadšením. Ešte stále je možnosť
nájsť si to svoje medzi ponukami cvičení, milé ženy! Rady Vás privítame.

Vedúci prechodu Jozef Revalo
na hrebeni Veľkej Fatry

Vrchol Veľkej Fatry –
Ostredok 1 592 m.n.m.

Veľkofatranská magistrála – uprostred fotografie Krížna 1 574 m.n.m.

Na bežkách o bežkách
IJ

ZOBER LOPTU NIE DROGU
Spojená škola Turany, Obec Turany, Komisia školstva,
športu, kultúry a informovanosti občanov, Základná škola a Materské školy v Turanoch, Policajný zbor SR
Vás pozývajú

na športový deň zameraný na propagáciu
zdravého životného štýlu pre občanov
Turian všetkých generácií
Termín: 5. 5. 2012 (sobota) o 9.00 hod.
Miesto: areál Spojenej školy Turany
Športová ponuka (kontaktné osoby):
Nohejbal (Mgr. Miroslav Klučiarovský)
Tenis (Mgr. Miroslav Klučiarovský)
Futbal (Mgr. Martin Adamov, Ing. Radovan Dubovec)
Plážový volejbal (Mgr. Melánia Klučiarovská)
Súťaže pre rodičov a deti (Mgr. Jana Sobeková , Mgr. Janka Otrubová)
Sprievodné akcie - Ukážka služobného využitia psa, Výstava koní

.

Cieľom nie je získavať ocenenia, body a víťazstvá,
ale ukázať cestu zmysluplného využitia voľného času.
VSTUP VOĽNÝ

30. ročník Prechodu Veľkou Fatrou na lyžiach
V dňoch 24. – 26. februára 2012 organizoval KST Fatran Turany jubilejný
30. ročník Prechodu Veľkou Fatrou na lyžiach. Skupinka nadšencov tohto

Páni, stojte, prosím, chcem s vami urobiť rozhovor pre nás, čitateľov Hlasu Turian.
Kam bežíte?
Nebežíme. Šliapeme na bežkách do Ružomberka - ak dôjdeme.
A čo získate, keď tam dôjdete?
Svalovicu a radosť z toho, že som to s partiou prešiel.
Hľadám zakladateľov turianskych prechodov Veľkou Fatrou na lyžiach. Patríte k nim?
Áno.
Kedy a ako sa zrodila myšlienka organizovať prechody Veľkou Fatrou na lyžiach?
My traja, spolu s nebohým Ivanom Blahušiakom sme sa zúčastnili 25. ročníka prechodu Veľkou Fatrou na bežkách, ktorý roku 1982 organizovali turisti z Martina. Z dôvodu
veľkého záujmu nás chcel organizátor TJ OT ZŤS Martin roku 1983 zaradiť do viacerých
skupín. To sme nechceli.
Aká bola cesta od tejto myšlienky k činu?
Trénovať ešte viac, aj v zlom počasí. Veriť si a spoľahnúť sa na seba a na partiu.
Uvedomovali ste si vtedy, že toto podujatie patrí medzi najkrajšie, ale aj najnáročnejšie
podujatia tohto druhu, a to nielen na Slovensku?
Áno, poznali sme to aj z rozprávania organizátorov z TJ OT ZŤS Martin o predošlých
ročníkoch a tiež z vlastných turistických podujatí.
Aké lyže sa vtedy používali?
Drevené bežky z ruskej alebo fínskej brezy, prípadne bežky z Čiech značky Bohemia.
Kto ich mal, bol „namakaný“ frajer.
Ako sa s odstupom času pozeráte na seba v období nultého a prvého ročníka prejazdu
Veľkou Fatrou?
Bežných účastníkov - okrem skúsených organizačných vlkov - sme na našom nultom
ročníku možno prekonávali v lyžovaní, kondíciou a odvahou.
Ako ďaleko ste vtedy dovideli - z pohľadu a potreby organizovať nasledujúce ročníky?
Videli ste sa vtedy o tridsať rokov starší?
Nebrali a neberieme to ako nutnosť, ale tak ďaleko sme sa ani nesnažili dovidieť.
Na koho zo zakladateľov a účastníkov si spomínate najviac?
Na nebohého Ivana Blahušiaka, Jozefa Gajdošecha a Laca Porubca a mnohých ďalších,
ktorí už s nami prestali chodiť.
Kto z organizátorov vám pri tomto rozhovore chýba?
Ivan Blahušiak.
Na ktorú veselú príhodu z doterajších prejazdov si teraz spomeniete?
Tie pády, kotrmelce a papuliaky, keď sa chodilo ešte na klasických bežkách. Každý
ročník má svoje zlaté klince programu.
Bola aj nejaká smutná príhoda?
Doteraz sme pre silný vietor museli trikrát vzdať hlavný hrebeň, ale to nie je smutné,
skôr pár malých úrazov.
Ktorý úsek veľkofatranskej hrebeňovky je pre vás najkrajší? Ale potichu, aby sme si
pred tridsiatym ročníkom tejto akcie nerozhnevali sily prírody.
Kedysi Jánošíková kolkáreň, kým vo výseku neboli popadané stromy napadnuté kôrovcom
a ochranármi ponechané. Každá časť trasy má svoje čaro.
Aké nástrahy číhajú počas zimných prejazdov takýmito horami?
Silný vietor, hmla ako mlieko, niekedy ľadová stopa, veľa snehu a hrozba lavín, možnosť úrazu.

Čo musí kandidát prejazdu spĺňať, aby mohol byť zaradený medzi účastníkov?
Byť v kolektíve obľúbený, „namakaný“, dokázať šliapať aj v zlom počasí aspoň 10
hodín, prihlásiť sa na prechod za určitých podmienok organizátorov, šliapať ako partia,
nie ako jednotlivec.
S čím treba rátať pred nástupom na hrebeňovku?
S tým, že hlavný hrebeň od Krížnej cez Ostredok až po Ploskú sa pre silný vietor možno
neprejde a v prípade úrazu sa poskytuje kolektívna pomoc.
Čo okrem povinnej lyžiarskej výstroje nesmie v batohu chýbať?
Čelovka a balíček prežitia - kto a aký uzná za vhodný.
Ako by ste charakterizovali toto podujatie pred človekom, ktorý toho o bežkách a zimných
nástrahách v horách veľa nevie?
Mimoriadne ťažká túra, hlavne druhý deň. Po prejdení hrebeňa Rakytova alebo jeho
traverzu neostáva nič lepšie ako šliapať až na Smrekovicu. Niekedy už za tmy a s čelovkami.
Teraz sa budem ako turista rúhať. Aký to má význam, ísť tri dni cez hory na lyžiach
s ťažkým batohom na pleciach?
Kým vládzeš - je to radosť a drina. Keď už máš síl menej – príprava na čas, keď bude
ešte horšie.
Na čo by nemali zabudnúť vaši nástupcovia a pokračovatelia?
Znalosť terénu i za hmly, posúdiť počasie, prípadne to v mimoriadnych nepriaznivých
podmienkach aj vzdať. A hlavne šliapať vždy ako partia.

Absolvovali ste túto trasu aj bez lyží?
Viackrát. Aj cez leto treba ísť. Potom sa tiež lepšie pozná terén.
Absolvovali ste aj zimné prejazdy iných hôr?
Áno.
Čo majú tieto prejazdy spoločné a v čom sú nezameniteľné?
Spoločné sú radosť z pohybu, poznávanie kraja, partia. Vo Veľkej Fatre je nezameniteľná
náročnosť nášho druhého pochodového dňa.
Budem sa rúhať ešte raz. Aký vzťah máte k horám?
Myslíme, že dobrý.
Keď spočítame nultý ročník a doterajších 29 ročníkov, možno povedať, že už tridsať rokov
chodíte a jazdíte hore kopcom – dolu kopcom. Čo nám ako odborníci poviete na otázku,
čo má človek urobiť, keď to s ním ide dolu kopcom?
Skúsiť si povedať: „Hopko, Hopko, už si dohopkal“, ..., ...
Čo má človek urobiť, keď spadne?
Zasmiať sa na sebe, chytro sa zdvihnúť, aby ťa nepripučili, lebo na to miesto už môžu
padať ďalší.
Ďakujem za rady a rozhovor.
So svojimi kamarátmi a spolužiakmi Jozefom Revalom, Pavlom Čanádym a Ľubomírom
Blahušiakom sa rozprával:
Nikolaj Bonda.

Jubilejný Beh oslobodenia Turian
V sobotu 7. apríla 2012 sa uskutoční už 40. ročník Behu oslobodenia Turian.
Ani sa veriť nechce, že od 9. apríla 1973, keď hŕstka nadšencov z DO SZM
zorganizovala jeho prvý ročník za účasti 25 pretekárov, uplynie 40 rokov.
Predpremiérou hlavného behu na 10 km sú behy mládeže od 13.30
hod. a Beh zdravia Turancov na 1150 m vo štvrtok 5. apríla 2012 od 16.00
od Obecného úradu.

Príďte urobiť pohybom niečo pre svoje zdravie, alebo aspoň príďte povzbudiť pretekárov.
Náš beh je súčasťou Turčianskej bežeckej ligy a Bežeckej ligy Žiliny. Je druhým najstarším bežeckým podujatím v Turci po martinskom Behu k srdcu SNP.

Bežecký spolok TATRAN TURANY

PROPOZÍCIE
XL. ročníka Behu oslobodenia Turian
XV. ročníka memoriálu Eda Vojta
4. kolo TURČIANSKEJ BEŽECKEJ LIGY
BEŽECKÁ LIGA ŽILINY

USPORIADAJÚ: BS Tatran Turany s pomocou sponzorov, obec Turany, školy v obci
TERMÍN A MIESTO: 5. apríl 2012 – štvrtok - OcÚ Turany, deti, žiaci, juniori, beh zdravia Turancov
a korčule Turanci
7. apríl 2012 – sobota - štadión ŠK Tatran Turany, hlavné preteky na 10 000 m
HLAVNÍ FUNKCIONÁRI: riaditeľ pretekov – Mgr. Jozef Liskaj – predseda BS Tatran
hlavný rozhodca – Ing. Ivan Jesenský – predseda komisie OZ
KANCELÁRIA PRETEKOV: 5. apríl 2012, od 12:30, vestibul OcÚ Turany – deti, žiaci, juniori, beh zdravia
Turancov a korčule Turanci
7. apríl 2012, od 12:30, štadión ŠK – hlavné preteky
PRIHLÁŠKY: online registrácia na stránke www.martinkotrha.eu/registracia do piatku 6. apríla
do 13:00 hod., alebo na mieste minimálne 30 min. pred štartom hlavných pretekov
ŠTARTUJÚ: všetci prihlásení pretekári s platnou lekárskou prehliadkou do 1 roka
ŠTARTOVNÉ: 2,- € platia len účastníci hlavných pretekov na 10 000 m, okrem členov BS Tatran
a obyvateľov Turian
KATEGÓRIE
A ČASOVÝ PLÁN: 5. apríl 2012 – štart a cieľ námestie pred Obecným úradom
13:30 – predškolský vek – do 100 m, roč. 2006 a mladší
13:45 – najmladšie žiactvo – 400 m, roč. 2005 – 2004
600 m, roč. 2003 – 2001
14:00 – mladšie žiactvo – 800 m, roč. 2000 – 1998
14:15 – staršie žiactvo – 1 000 m, roč. 1997 – 1995
15:00 – juniori, juniorky – 1 150 m, roč. 1995 – 1993
15:30 – kolieskové korčule, 2 kategórie 1 000 a 1 700 m pre Turancov
16:00 – beh zdravia Turancov – 1 150 m, muži, ženy
Podmienky štartu korčuliarov: chrániče a ochranná prilba. Každý štartuje na vlastné riziko.
7. apríl 2012 – štart a cieľ na štadióne ŠK Tatran Turany
13:30 – muži absolútne, M – od 40, M – od 50, M – od 60, M – od 70, 10 000 m
– ženy absolútne, Ž – od 35, Ž – od 50, 10 000 m
Pri počte menej ako 4 pretekári organizátori spoja kategórie. Povrch všetkých tratí je asfaltový a vedie ulicami obce. Hlavné preteky majú štart a cieľ na škvarovej dráhe štadióna ŠK. Šatne a sprchy sú
v priestoroch štadióna ŠK. Vyhodnotenie hlavných pretekov – do jednej hodiny v mieste prezentácie.

MEDIÁLNI PARTNERI: TV Turiec, Nový Život Turca, www.turany.sk
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Jozef Liskaj
predseda BS Tatran Turany

