Prinavrátenie mestských práv
V jednom z predošlých vydaní nášho občasníka sme
vás informovali o podaní žiadosti obce, ktorej cieľom
je vyhlásenie Turian za mesto. Keďže aj napriek tejto pomerne obsiahlej a vyčerpávajúcej informácii sa
šíria obcou rôzne dohady, chceme opätovne ozrejmiť
niektoré skutočnosti.
V rámci Slovenskej republiky pôsobí v súčasnej dobe
138 samospráv, ktoré majú priznaný štatút mesta.
Vyhlásenie ďalšej z 2700 samospráv za mesto podlieha prísnym legislatívnym podmienkam, ktoré sú obsiahnuté v § 22 zákona o obecnom zriadení.
Obec na základe uznesenia obecného zastupiteľstva
predložila 7.júna 2010 žiadosť o vyhlásenie obce Turany
za mesto na Obvodný úrad v Žiline /bývalý Krajský úrad
Žilina/. Ten na základe posúdenia plnenia zákonných

podmienok žiadosť odsúhlasil a predložil ju na Ministerstvo vnútra SR. Podľa posledných informácií bola žiadosť priaznivo posúdená aj ministerstvom a v súčasnej
dobe sa nachádza na Úrade vlády SR. Po schválení žiadosti Vládou Slovenskej republiky sa k nej v konečnej
inštancii vyjadrí Národná rada SR, ktorá môže uznesením vyhlásiť obec za mesto s účinnosťou od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka. K samotnej
zmene postavenia obce chceme zdôrazniť, že vyhlásenie za mesto neznamená automaticky žiadne nové
alebo zvýšené povinnosti občanov vo vzťahu k samospráve. Určovanie daňových a poplatkových povinností
je plne v kompetencii zastupiteľstva bez ohľadu na to,
či je to zastupiteľstvo obecné alebo mestské. Mestský
štatút má však Turanom a ich obyvateľstvu minimálne pomôcť udržať si súčasné postavenie a kompetencie. Pripravovaná reforma verejnej správy totiž uvažuje
s výrazným posilňovaním budúcich centier samosprávy na úkor ostatných „neprioritných“ obcí. Tieto budú
poskytovať služby najrôznejšieho charakteru pre celé
svoje spádové okolie. Je pritom nepochybné, že ako
s budúcimi adresátmi kompetencií a tomu zodpovedajúcich finančných prostriedkov sa v prvom rade počíta
s centrami so štatútom mesta.
Len na pripomenutie uvádzame, že Turany boli povýšené za mesto už v roku 1397 a štatút privilegovaného
mestečka oficiálne užívali až do polovice 19. storočia.
Ľ.Liskaj

Z rokovaní obecného zastupiteľstva

Nová samospráva obce

21. decembra 2010 sa v Kultúrnom centre uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva. Prítomní si vypočuli
informáciu predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch komunálnych volieb. Potom novozvolený starosta a poslanci zložili
zákonom predpísaný sľub a ujali sa výkonu svojich mandátov.
2.zasadnutie OZ sa uskutočnilo 26.januára 2011. Poslanci
na ňom prerokovali a schválili nový rokovací poriadok obecného zastupiteľstva. Potom schválili zriadenie obecnej rady,
v ktorej okrem zástupcu starostu JUDr. Ľubomíra Liskaja
budú na základe vykonanej voľby pôsobiť poslanci Ing. Dušan
Novysedlák a Ing. Dušan Antalík. V tajných voľbách zvolili poslanci aj predsedov stálych komisií OZ: Mgr. Martu Hrivnákovú
za predsedníčku sociálno- zdravotnej komisie, Ing. Dušana
Novysedláka za predsedu komisie výstavby, životného prostredia
a verejného poriadku, Ing. Ivana Jesenského za predsedu komisie školstva, športu, kultúry a informovanosti občanov a JUDr.
Ľubomíra Liskaja za predsedu komisie na ochranu verejného
záujmu. O voľbe predsedu komisie pre ekonomiku a plán zastupiteľstvo opätovne rozhodovalo na ďalšom zasadnutí. OZ
rozhodlo aj o trvalom upustení od vymáhania niektorých nedobytných pohľadávok obce, pridelilo voľný byt v nájomnej bytovke
a odsúhlasilo výmenu bytov v tomto bytovom dome. Vyslovilo
súhlas s účasťou obce na mikroprojekte v rámci cezhraničnej
spolupráce SR-ČR, ako aj so vstupom obce do Regionálnej
rozvojovej agentúry Dolný Turiec.
3. zasadnutie OZ sa uskutočnilo 9. marca 2011. Poslanci
zvolili do funkcie predsedu komisie pre ekonomiku a plán
Ing. Dušana Antalíka. V jednotlivých komisiách budú pracovať
nasledovní poslanci a občania:
Komisia pre ekonomiku a plán: Mgr. Peter Kračmer, Martin
Kručinský, Bc. Silvia Rumišová a Ing. Danka Ujčeková, zapisovateľka Ing. Monika Bačeová.
Sociálno - zdravotná komisia: Bc. Oľga Čanádyová, Antónia
Kocholová, Dana Maťková, Mgr. Mária Molnárová, Mgr. Karin
Schmidtová a Mgr. Soňa Ulická., zapisovateľka Mgr. Alena
Pirháčová.
Komisia výstavby, životného prostredia a verejného poriadku:
Peter Bochnička, Ing. Martin Čanády, Ján Morgoš, Ing. Emília
Rybáriková, Dušan Štetka a Jozef Matejčík, zapisovatelia
Ing. Peter Šimún a Anna Machajdová.
Komisia školstva, športu, kultúry a informovanosti občanov:
Mgr. Martin Adamov, Mgr. Jozef Liskaj, Mgr. Jana Sobeková,
Mgr. Jana Otrubová, Ing. Radovan Dubovec a Miroslav Ujček,
zapisovateľka Bc. Iveta Jesenská.
Komisia na ochranu verejného záujmu: Mgr. Marta Hrivnáková
a Martin Kručinský.
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo aj stavom pohľadávok
obce. Nepriaznivú situáciu v tejto oblasti chce obec riešiť aj
prostredníctvom súdneho a exekučného vymáhania, ako aj
zverejňovaním zoznamu neplatičov na webovej stránke obce.
Poslanci prerokovali a schválili rozdelenie dotácií z rozpočtu
obce na rok 2011.Osobitne sa zaoberali dotáciou pre Miestny
športový klub Turany, pre ktorý vyčlenili príspevok v celkovej
výške 16 670 EUR.
Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo zámenu nehnuteľností
medzi Obcou Turany a Jozefom Bochničkom, ktorá má napomôcť doriešiť majetkové usporiadanie komunikácie v lokalite
Na Mohylky.
Úplné znenie všetkých uznesení prijatých obecným zastupiteľstvom nájdete na webovej stránke obce: www.turany.sk.

Zľava: Mgr. M. Adamov, Bc. O. Čanádyová, Ing. D. Novysedlák, Mgr. M.
Hrivnáková, starosta obce Ing. M. Blahušiak, Mgr. S. Ulická, zástupca
starostu JUDr. Ľ. Liskaj, Ing. Ivan Jesenský, M. Kručinský, Ing. D. Antalík,
Mgr. P. Kračmer, Ing. M. Čanády.

Bývalí poslanci OZ

Zľava: M. Pirháč, J. Ulická, Ing. D. Novysedlák, JUDr. D. Híčik, Mgr. M.
Hrivnáková, starosta Ing. M. Blahušiak, J. Kiša, R. Maťko, JUDr. Ľ. Liskaj,
J. Pavelica, Mgr. M. Adamov, Ing. I. Jesenský.

Cena starostu obce
Z príležitosti životného jubilea, za dlhoročnú prácu v samospráve obce,
za osobitný prínos v rozvoji obce, za celoživotné pôsobenie vo verejnom
živote Turian udelil starosta obce Ing. Miroslav Blahušiak Cenu starostu
obce JUDr. Dušanovi Híčikovi. Odovzdaná mu bola na spoločnom zasadnutí
odchádzajúceho a nového OZ v decembri 2010.
Blahoželáme!

Čítame z obecnej kroniky
Zničenie železničného mosta

V prvých dňoch apríla 1945, keď Nemci videli, že aj z nášho územia
musia ustúpiť, začali ničiť železnicu a jej zariadenia. Telefónne a telegrafné stĺpy odpiľovali alebo vyhadzovali do povetria výbušninami,
medené drôty z nich pobrali. Podvaly prelamovali na ten účel zhotoveným
hákom, ktorý ťahal rušeň.
Dňa 4. apríla 1945 dokončili dielo skazy. Výbušninami trhali koľajnice
i semafory, mosty a tunely vyhodili do vzduchu.
Deň 5. apríla 1945 venovali celý ničeniu našej železničnej stanice.
Od rána do večera duneli výbuchy, ktoré na kúsky rozmetali staničné
hradlá, skladište, koľajnice a výhybky.

našej obce. Mená všetkých, ktorí položili svoje životy v temných historických časoch bojov slovenského národa proti fašizmu , sú natrvalo
vryté v kameni pomníka a v našich srdciach. Kytice kvetov a plamienok
sviečky zostáva našim symbolom úcty a vďaky.

V ten deň pred večerom vyhodili do vzduchu už dávnejšie predtým
podmínovaný železničný most poniže Turian, na ktorý najprv zatisli toľko
osobných a nákladných vozňov, koľko sa ich len zmestilo. Hrozný výbuch
rozmetal kamenné piliere mosta až do základov a konštrukciu mosta
polámal na viacero kusov, ktoré spadli do vody Váhu.
Zapísal: Peter Vencel, kronikár obce

Spomienka na oslobodenie obce
Pripomenutie si udalostí konca II. svetovej vojny - 66. výročia oslobodenia našej obce, to boli obecné oslavy oslobodenia Turian, ktoré
sa konali vo štvrtok 7. apríla 2011. Pre širokú verejnosť ich pripravil
Obecný úrad v Turanoch a ZO SZPB . Uskutočnili sa v priestoroch
vestibulu obecného úradu a neskôr položením kytíc k pomníku padlým.
Všetkým prítomným sa prihovoril starosta obce Ing. Miroslav Blahušiak,
sprievodným slovom Iveta Jesenská, v krátkom programe vystúpili deti
MŠ Obchodná a ženy speváckej skupiny Turianka. Oslavy sa konajú
každoročne a majú pripomenúť , že 9. apríl 1945 bol dňom oslobodenia
Turian a tiež, že v časoch II. svetovej vojny zahynuli viacerí občania

Nové informácie na webe
Od začiatku roka majú naši občania na obecnej stránke k dispozícii viacero nových informácií. Okrem povinne zverejňovaných
zmlúv sú to aj zápisnice z rokovaní obecných zastupiteľstiev,
údaje o účasti poslancov na zasadnutiach a o ich hlasovaní.
Pre tých, ktorí sa chcú dozvedieť maximum informácií z histórie
obce, je určená kronika obce od jej vzniku až po súčasnosť.
Široká ponuka informácií najrôznejšieho druhu a zamerania sa
na našej webovej stránke objavuje hlavne vďaka jej administrátorovi Ing. Zdenovi Černekovi, ktorému chceme za to aj touto
cestou poďakovať.
ľl

IJ

Titul Knižnica roka 2010
zostal v Turanoch
Každé dva roky vyhlasuje Turčianska knižnica v Martine súťaž
Knižnica roka. Naša knižnica sa tejto súťaže pravidelne zúčastňuje
a úspech prišiel doteraz vždy. Aj v minulom roku boli zaznamenané
a vyhodnotené dobré výsledky práce našej knižnice a jej knihovníčky
Mgr. Silvie Morgošovej. Naša obecná knižnica sa vo svojej kategórii
umiestnila na 1. mieste, čím zaznamenala opätovné víťazstvo. Vám,
ktorí ste do knižnice ešte nenašli cestu, nech slúži táto informácia
ako pozvánka na prečítanie si dobrej literatúry, ktorú naša knižnica
vlastní. Tešíme sa na Vašu návštevu.

Matičiari na Liptove
Výbor Miestneho odboru Matice slovenskej v Turanoch usporiadal
2. apríla 2011 pre svojich členov tematický zájazd na Liptov. Prvou
zastávkou bola Závažná Poruba, kde účastníci zájazdu navštívili rodný
dom básnika Milana Rúfusa a položili kyticu kvetov na jeho hrob. Potom
sa presunuli do neďalekého Liptovského Mikuláša. V Tatríne si pozreli
expozíciu venovanú histórii tohto prvého slovenského vydavateľstva, ako
aj expozíciu zameranú na dokumentovanie Žiadostí národa slovenského.

Nasledovala prehliadka výstavných priestorov Múzea Janka Kráľa. Záver
liptovského zájazdu patril návšteve mikulášskeho Domu Matice slovenskej.
Ľ. Liskaj

Ako sme separovali ?
V roku 2010 sa z obce vyviezlo a uložilo na skládku 851,40 ton
zmesového komunálneho odpadu.
Z komunálneho odpadu sme vyseparovali:
2010
- sklo

68,09 ton

- plasty

20,45 ton

- papier a lepenka

23,73 ton

- kovy

69,93 ton

- vyradené el.zariadenia
- biologický odpad
- opotrebované pneumatiky
- objemový odpad
- batérie a akumulátory

3,49 ton
78,00 ton
2,15 ton
34,64 ton
0,09 ton
TF

Rekonštrukcia základnej školy

Na základe žiadosti obce Turany zo dňa 24.októbra 2008 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu Základnej
školy Turany rozhodol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
o poskytnutí čiastky 778 472,11 EUR/ cca 25,5 milióna korún/
na predmetnú akciu s tým, že obec sa bude na financovaní rekonštrukcie podieľať čiastkou takmer 41 000 EUR/ cca 1,23 milióna
korún/. Podľa zmluvy medzi ministerstvom a obcou by mala byť
rekonštrukcia zrealizovaná najneskôr do 30. júna 2012.
Ľ. Liskaj

Oceňovanie najlepších za rok 2010

V kategórii juniorov boli ocenení:
Marek Litvaj – študent Spojenej školy v Turanoch, ktorý už niekoľko rokov
za sebou dosahuje vynikajúce športové výkony. Na ocenenie ho navrhol
Skialp klub Kriváň Turany za vynikajúce výsledky v roku 2010, keď v hodnotení Slovenského pohára v kategórii juniori skončil na 1. mieste. V roku
2010 úspešne reprezentoval Slovenskú republiku na Majstrovstvách sveta
v skialpinizme v Andorre, kde skončil vo svojich súťažných disciplínach
na 10. a 13. mieste. Ocenenie prebral po tretíkrát.
Lenka Líšková – študentka martinského gymnázia, kde tento rok maturuje.
Strieľa za strelecký klub ZO Technických športov Turany. Už niekoľko rokov
ako veľký strelecký talent žne úspechy na rôznych veľkých podujatiach. V roku
2010 obsadila 2. miesto na Majstrovstvách SR guľových zbraní v kategórii
kadetka do 18 rokov a 5. miesto na M SR vzduchových zbraní. V extralige
skončila na 4. mieste a bola zaradená do výberu slovenskej reprezentácie.
Ocenená bola po tretíkrát.
Medzi dospelými boli ocenení:
Miroslav Kochol – dlhoročný aktívny strelec streleckého klubu ZO TŠ,
ktorý dosahoval výborné umiestnenia už v juniorskej kategórii. Dnes strieľa
za dospelých a v minulom roku stal víťazom Prvej slovenskej streleckej
ligy, zúčastnil sa tiež Majstrovstiev Slovenska v streľbe z guľových zbraní.
Rádioklub Turany - ktorý patrí na Slovensku k najlepším. V minulom
roku jeho členovia obsadili 2. miesto na M SR v prevádzke na veľmi krátkych vlnách.
Ocenenie prebrali členovia Miroslav Ujček a Pavol Litvaj.

Kde končia hranice šťastia...
Nik nevie...
Putuješ za ním cez nesmierne rieky,
ktoré sú v nás,
a to sú večné témy
láske k životu, k ľuďom, k stromu
i k tráve
i k rodnej zemi.
Zastav sa, čas, dopraj nám chvíľku vnímania,
dopraj nám načúvať čisté sny o šťastí...
Komisia športu, školstva, kultúry a informovanosti občanov pri
Obecnom zastupiteľstve v Turanoch na základe návrhov združení,
organizácií, spolkov, klubov pôsobiacich v obci a na základe ostatných
doporučení , predložila návrh ocenenia najlepších a najúspešnejších
jednotlivcov a kolektívov, ktorí vzorne reprezentovali Turany v roku
2010. V piatok 18.3. 2011 sa v obradných priestoroch Obecného úradu
v Turanoch konala milá slávnosť, kde z rúk starostu obce Ing. Miroslava
Blahušiaka a predsedu komisie Ing. Ivana Jesenského prebrali všetci
vybratí jednotlivci a kolektívy ocenenie s ďakovným listom a podpísali
sa do pamätnej knihy obce.
Medzi dospelými športovcami sa najúspešnejším stal a ocenenie prevzal:
Podpráporčík Marián Beránek – člen súťažného družstva a slovenskej reprezentácie , ktorý
na VI. Majstrovstvách sveta hasičov záchranárov
v auguste minulého roka v ukrajinskom Donecku
získal ako člen súťažného družstva titul majstra
sveta v jednej zo súťažných disciplín – požiarnom
útoku s vodou. V celkovom hodnotení všetkých
súťažných disciplín obsadilo družstvo slovenskej reprezentácie výborné
6. miesto. Na tomto výraznom úspechu sa v nemalej miere podieľal aj
ocenený Marián Beránek. Slovenský hasičský šport sa týmto dostal
na výslnie svetového športu - hasičov záchranárov.

Medzi ocenenými bola žiačka ZŠ v Turanoch:
Natália Ďubašáková – ktorá bola ocenená aj v minulom roku. Ocenenie
dostala opäť za mimoriadne talentovaný prednes a víťazstvá v okresných a krajských súťažiach v prednese poézie a prózy Šaliansky Maťko,
Hviezdoslavov Kubín, čím vzorne reprezentovala svoju školu a obec .
Ocenenie za osobitný prínos, reprezentáciu obce a úspechy získali:
JUDr. Ľubomír Liskaj – dlhoročný nadšenec kultúrneho diania v obci,
zakladateľ Miestneho múzea, zberateľ rôznych obdivuhodných predmetov,
zakladateľ tradície výstupov na V. F. Kriváň. Miestne múzeum, ktoré je
sprístupnené v obci od roku 1997, je jeho naplneným životným cieľom.
Múzeum poskytuje deťom, mládeži i dospelým možnosť vzhliadnuť zaujímavé zbierky predmetov, dokumentov a fotografií už takmer 15 rokov.
Týmto spôsobom zviditeľňuje našu obec v jednej z oblastí jej kultúrneho
života, za čo bol ocenený.
Ing. Zdeno Černek – bol ocenený za aktívny prístup k práci na našej
obecnej internetovej stránke, za niekoľkoročný profesionálny rukopis, ktorým
stránku tvorí, dopĺňa a formuje. Hoci má svoje povolanie a túto prácu vykonáva vo svojom voľnom čase, stránku vytvára s nadšením a obetavosťou.
www turany.sk - to je tvorivá originalita oceneného, ktorou sa o Turanoch
dozvedajú jej čitatelia a návštevníci prostredníctvom internetu.
Mgr. Melánia Klučiarovská – riaditeľka ZŠ , ktorá popri svojej zodpovednej
a náročnej práci už niekoľko rokov formuje mladé talenty z radov žiakov ZŠ
najmä v atletických disciplínach. Šport, ktorý má v tejto škole zelenú, má
mnohých víťazov okresu, kraja, mnohí sa prebojovali až na celoslovenské
atletické podujatia. Trénerská práca, obetavosť a množstvo hodín strávených
na súťažiach s deťmi , organizovanie rôznych veľkých podujatí atletického
charakteru, to všetko bolo dôvodom na ocenenie. Je poďakovaním za dlhoročnú reprezentáciu s mladej generácie, ktorú športom formuje a vynikajúce
výsledky, ktorými reprezentuje našu obec.
V ďalšej časti slávnostného oceňovania prevzali ďakovné listy za príkladnú reprezentáciu obce v rôznych súťažiach nasledovní jednotlivci:
Andrea Maronová
Talentovaná žiačka ZŠ, ktorá sa už od čias navštevovania MŠ sa aktívne
prezentuje svojim spevom. Poznáme ju z rôznych obecných podujatí, kde
rozdáva radosť svojimi piesňami. Zúčastňovala sa rôznych speváckych
súťaží na okresnej i krajskej úrovni a dosiahla výborné výsledky. Okrem
toho nemá ďaleko k prednesu poézie a prózy, na okresnom kole Šalianskeho

Maťka obsadila 3. miesto. Je žiačkou ZUŠ F. Kafendu vo Vrútkach a pod
odborným vedením rozvíja svoj talent.
Michal Bobek
Je žiakom ZŠ, ktorý v minulom roku zvíťazil v okresnom kole fyzikálnej
olympiády s postupom do krajského kola. Svojim výborným umiestnením
príkladne reprezentoval svoju školu a svojim talentom dokázal zvíťaziť
v disciplíne, ktorú mnohí jeho rovesníci nemajú veľmi radi. Fyzika sa stala
súčasťou jeho mladého života.
Medzi ocenených juniorských športovcov patria zástupcovia streleckého športu
Ondrej Holko
Žiak 9. ročníka ZŠ, člen streleckého klubu ZO TŠ, ktorý preukázal svoj
rozvíjajúci sa talent vynikajúcimi umiestneniami. Stal sa víťazom Majstrovstiev
kraja , obsadil 3. miesto v Lige talentovanej mládeže, zúčastnil sa M SR
v streľbe z guľových zbraní.
Michal Líška
V minulosti už ocenený študent martinského gymnázia, ktorý sa stal
víťazom Majstrovstiev kraja, obsadil 4. miesto v Lige talentovanej mládeže
a tiež bol účastníkom M SR v streľbe z guľových zbraní.

Už po niekoľko rokov dosahujú vynikajúce športové úspechy v streleckom športe.
Zdeno Mertl
Ivan Šebík
Marek Vajda
Členovia športového klubu vojakov v zálohe ZO Technických
športov.
Všetci sú členmi víťazného družstva klubov Vojakov v zálohe na celoslovenskom kvalifikačnom preteku, v roku 2010 obsadili popredné miesta
na celoslovenskom preteku v streleckom viacboji jednotlivcov.
Za príkladnú prácu s deťmi a mládežou ocenenie prevzali
Ľubomír Čieško
Dušan Stančík
Peter Tkáč,
ktorí ako tréneri vedú naše žiacke futbalové nádeje a dosahujú mnohé
úspechy pri rozvíjaní a formovaní žiackeho futbalu, za čo im patrí dnešné
ocenenie.
Talentované žiacke nádeje v športe, ktorý má na ZŠ dlhoročnú tradíciu,
to je zastúpenie
Družstva ZŠ v atletike v zložení
Juraj Beňo, Klaudia Koláriková, Róbert Bače, Viktória Mojžišová,
Vanessa Siheľová, Stanislav Líška, Miriam Mojžišová, Miriam
Vrabcová, Ján Pohánka.
Žiaci, ktorí uspeli na celoslovenskom finále v Kinderiáde, žiackych atletických pretekoch v Bratislave, kde jednotlivci obsadili popredné umiestnenia
. Do finále sa dostali po úspešných regionálnych kolách.

Úspešným v predchádzajúcom roku bolo aj
Družstvo žiakov v malom futbale v zložení
Matúš Dubovec, Róbert Foťko, Miroslav Gelačák, Stanislav Líška,
Michal Šidlo, Marián Pohánka, Peter Šimko, Adrián Gallo, Matej Janota.
Chlapci - futbalisti, ktorí postúpili na krajskú súťaž v Mc Donalds cup
2010 , obsadili 2. a 3. miesto na futbalových turnajoch v okrese, čím
vzorne reprezentovali našu obec.
Medzi ďalšími ocenenými boli opäť futbalisti,
Družstvo prípravky žiakov MŠK
ktoré zastupovali Marián Pohánka, Miroslav Gelačák, Peter Šimko,
Matúš Dubovec, Dominik Badáň a Samuel Sedlák
a družstvo žiakov MŠK
za ktorých ocenenie prevzali: Matej Janota, Eugen Majerík, Damian
Jurčík, Robert Piader, Adrian Gallo, Patrik Borko, Jakub Ujček,
Michal Ruman.
Pod dohľadom svojich trénerov rozvíjajú svoj talent a zanietenosť pre
hru. Držme im palce, aby sa im ešte dlho darilo byť úspešnými.
Družstvo mladých hasičov
Po prvýkrát ocenenie prebrali aj mladí hasiči, ktorých súťažné družstvo
žiakov dosahuje popredné umiestnenia v okrese a kraji. Hasišský
šport si obľúbili a venujú mu svoj voľný čas pod dohľadom
skúsených starších hasičov.
Michal Ruman, Lukáš Vaňko, Andrea Angelika Protusová,
Michalela Kubisová, Erik Protus, Andrej Pešák, Lukáš Bella,
Matej Vojtko, Boris Haľama, Juraj Doležal, Ján Vaško
a Martin Santus sú členmi oceneného družstva.
Prebrali ocenenie za vzornú reprezentáciu obce.

Ocenenia za vynikajúce športové výsledky, umiestnenia, prezentáciu
obce za jej hranicami, propagáciu Turian na rôznych iných úrovniach – to
boli všetky mená jednotlivcov, kolektívov, ktoré sa na slávnosti v obradnej
miestnosti zúčastnili.
Za mimoriadny čin roku 2010, ocenenie prebrali členovia OHZ. Keďže
rok 2010 bol mimoriadne daždivým povodne boli v lete tým, čo znepokojovalo širokú verejnosť. Ani Turiec neobišli. Hoci v našej obci sa priame
veľké povodne nevyskytli, s nimi spojené sprievodné javy, stavy ohrozenia
a ich odstraňovanie , museli zabezpečovať naši hasiči. Pri záchranných
prácach v našej obci a meste Martin pomáhali a na slávnosti boli morálne
ocenení členovia jednotky Obecného hasičského zboru:
Pavol Protus, Peter Franek, Juraj Švec, Peter Ruman, Michal Lacka,
Zdeno Bacula, Jozef Skucok, Martin Kručinský, Róbert Haľama,
Jozef Keselý, Peter Rapšík, Stanislav Bobrovnický, Juraj Murček,
Ivan Ruman, Roman Maťko.
Stretli sme sa v krátkom pozastavení všedného dňa, ktorý sme chceli
urobiť trošku slávnostnejším všetkým oceneným. Bol poďakovaním za ich
prácu, úspechy a ocenenia v roku minulom.
Iveta Jesenská

Zatraktívniť vyučovací proces a lepšie
obstáť v stále sa zvyšujúcej konkurencii
Projekt EU Premena tradičnej školy na modernú sa realizuje v našej
ZŠ a blíži sa k svojmu záveru (jún 2011). Od začiatku školského roka
2010/2011 odborní pedagogickí pracovníci implementujú do vyučovacieho
procesu modernú didaktickú techniku. Žiaci pracujú na zadaniach a úlohách
v e – learningovom portáli, s interaktívnou tabuľou a ďalšími didaktickými
pomôckami.
E- vzdelávanie prebieha v 2. – 9. ročníku na týchto vyučovacích hodinách:
Slovenský jazyk a literatúra (Mgr. I. Bernaťáková), Anglický jazyk (PaedDr. M. Vengrínová), Fyzika (Mgr. K. Garajová) , Chémia
(Mgr. D. Dubovcová), Matematika (Mgr. L. Otto ), História/Dejepis
(Mgr. I. Bernaťáková), Biológia/Prírodoveda (Mgr. K. Hanakovičová).
Čo je e- learning ?
E-learning alebo e-vzdelávanie, je forma edukácie, pri ktorej je výučba
vedená elektronickou formou. Materiály pripravované učiteľom sú distribuované žiakom lokálnou počítačovou sieťou ZŠ a zahŕňajú nielen textové
výklady učiva, ale aj multimediálne vsuvky ako videá, zvuky, nahovorené
texty, prezentácie a podobne. Overovanie znalostí prebieha rôznymi formami
testovania a precvičovania vedomostí.
Výhodou uvedeného systému je to, že žiaci majú možnosť aktívne sa
zapájať do výučby a diskutovať medzi sebou nielen na vyučovaní ale aj
v domácom prostredí.

Matematika – interaktívne výučbové softvéry – Matematika pre 1. - 4.
ročník, Didakta Geometria 1, Matematika pre prváčikov, kompletná sada
na rysovanie, magnetický zrezaný ihlan, ihlan štvorcovej podstavy, magnetický
hranol, kváder, kocka, telesá a povrchové tvary
História / Dejepis – interaktívne výučbové softvéry od praveku až po novovek, rôzne publikácie, softvér Škola hrou, nástenné mapy, učebnice
Biológia / Prírodoveda – encyklopédie živočíchov, rastlín, modely ovocia
a zeleniny, oka, ucha, tráviacej sústavy, interaktívny výučbový softvér – Ovocie
a zelenina, CD – hlasy zvierat, lupa, krycie sklíčka, žiacke mikroskopy,
torzo človeka, obrazy lišajníkov, mikroskopické preparáty prvokov, hmyzu,
Planetárium, mikroskop KAPA SM 1 .
Projekt má pre našu školu veľký význam, lebo prináša svoje ovocie
v spokojnosti našich žiakov, ktorých moderné vyučovanie veľmi baví a nám
učiteľom sa tak darí plniť hlavný strategický cieľ našej školy - zatraktívniť
vyučovací proces a lepšie obstáť v stále sa zvyšujúcej konkurencii.
oj

Úspešná reprezentácia ZŠ

Dňa 25. 2. 2011 sa v meste Šaľa konala celoslovenská súťaž Šaliansky Maťko. Je to súťaž
v umeleckom prednese slovenských povestí. V každej kategórii súťažili žiaci, ktorí už predtým vyhrali
okresné a krajské kolá, teda v celoslovenskom kole
súťažili najlepší zástupcovia 8-mich krajov. Žilinský
kraj v kategórii žiakov 6. a 7. ročníka reprezentovala
žiačka našej školy – Natália Ďubašáková zo 6. A triedy. Natália si medzi najlepšími recitátormi Slovenska
vybojovala najvyššie umiestnenie – 1.miesto.
Srdečne jej blahoželáme, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu a za šírenie
dobrého mena našej školy na úrovni Slovenska.
Do výtvarnej súťaže Vták roka 2010 očami školákov sa zapojilo 46 škôl
z celého Slovenska, spolu prijali 445 žiackych prác. Práca Barbory Buricovej
z IX. A triedy obsadila v II. kategórii 2. miesto.
V regionálnej výtvarnej súťaži Vesmír očami detí obsadil v 3. kategórii,
čo sú žiaci 5. – 9. ročníka Matej Čujko zo VI. A triedy 2. miesto.
Všetkým blahoželáme.

Mokré vysvedčenie
Už týždeň pred jarnými prázdninami dievčatá a chlapci 3. a 4. ročníka
ZŠ sa veľmi tešili.
Od 7. do 11. februára v atraktívnom prostredí Aquarelaxu v Dolnom Kubíne
absolvovali základný a zdokonaľovací plavecký výcvik pod profesionálnym
vedením skúsených inštruktorov AQ PLUS. Žiaci hravou činnosťou zvládli
základné plavecké návyky – dýchanie do vody, lovenie predmetov z vody,
splývanie na bruchu i chrbte, kraulové a znakové nohy, skok a vynorenie
vo „veľkej“ vode. Skúsenejší sa zdokonalili v plaveckých spôsoboch kraul
a znak. Posledný deň prišli na rad aj atrakcie – šmýkačky, tobogány, divoká
rieka, bublinky... Odmenou pre všetkých bolo „mokré vysvedčenie“, sladkosti
a voľný vstup pre deti do aquaparku.
Čo poviete, neoplatí sa tam vrátiť zas?
Okrem e-learningového portálu sa využívajú na vyučovaní aj moderné
didaktické pomôcky, ktoré prispievajú ku skvalitneniu a k inovácii vo výchovnovyučovacom procese. Za jednotlivé predmety spomenieme aspoň niektoré:
Slovenský jazyk a literatúra – slovníky, nástenné mapy, encyklopédie
a interaktívne softvéry k vybranému učivu
Anglický jazyk – slovníky, nástenné mapy, interaktívne softvéry Basic
Facts about GB, English animated stories, The English alphabet
Fyzika – softvérová licencia, digitálne váhy, odmerné valce, stopky, ampérmetre, voltmetre, meracie zariadenia, teplomery, súpravy pre teplo a iné
Chémia - monokulárny mikroskop, model interaktívneho atómu, ECOLAB
– prenosné laboratórium, Model lyceum, skúmavky, stojany, injekčné striekačky, anorganická /organická sada, chémia – stavba látok, senzory elektrosmogu a PH

Lyžiarsky výcvik
V dňoch 2. – 7. februára 2011 sa uskutočnil na našej škole lyžiarsky
a snowboardový výcvik pre žiakov siedmeho až deviateho ročníka. Išlo sa
do Valčianskej doliny. Mráz riadne štípal, ale slniečko svietilo každý deň.
Keď sme prvý deň prišli na svah, našťastie boli dobré snehové podmienky.

Všetci sme sa museli ešte „oťukať“, pretože sme mnohí dlho nelyžovali.
Rozdelili nás do troch skupín. V prvej boli tí najlepší lyžiari, v druhej dobrí
a v tretej najslabší, ktorí sa ešte len učili lyžovať. Prvé dva dni sme na slovo
počúvali pani riaditeľku, potom sme sa uvoľnili, lyžovanie išlo lepšie a mohli
sme ísť aj na lanovku. Zdokonalili sme sa. A veľmi. A tí, čo sa lyžovať len
učili? Áno, naučili sa! Všetci sme to oslávili na piaty deň karnevalom. Vyhrali
krásne masky. Škoda, že my deviataci, sa na rok už lyžiarskeho výcviku
nezúčastníme, pretože sa každý z nás vyberie inou cestou do sveta. No vo
vnútri budeme všetci spomínať na pekné a zábavné zážitky.
Výsledky pretekov v slalome
Dievčatá
1. miesto
Lucia Maťková IX. B
2. miesto
Kristína Ťaptíková IX. B
3. miesto
Laura Pavelková VII. B
Chlapci
1. miesto
Matej Janota VIII. A
2. miesto
Jakub Ujček VIII. A
3. miesto
Jaroslav Vrabec VIII. B
Výsledky pretekov v snowboarde
1. miesto
Michal Ruman IX. B
2. miesto
Stanislava Líšková VIII. A
3. miesto
Vanesa Vrabcová VII. B

Paťa Morgošová IX. B

Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2011 Čo hovorí matrika
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov sa vykoná na celom území Slovenskej
republiky k 21. máju 2011. Údaje sa zaznamenajú do sčítacieho tlačiva
k rozhodujúcemu okamihu sčítania – polnoc z piatka 20. mája 2011
na sobotu 21. mája 2011.
Pri sčítaní v roku 2011 si obyvatelia po prvý raz v histórii vyberú, či vyplnia
tlačené sčítacie formuláre, alebo sa sčítajú elektronicky. Sčítací komisári
doručia obyvateľom:
- sčítacie formuláre,
- identifikátor s overovacím heslom v zalepenej obálke na meno do miesta
trvalého bydliska.
Budú vytvorené tri typy identifikátorov pre sčítacie formuláre:
A. Údaje o obyvateľovi – vypĺňa každý člen domácnosti
B. Údaje o byte – vypĺňa jedna osoba za bytovú domácnosť
C. Údaje o dome – vypĺňa jedna osoba za celý dom
Identifikátor je potrebný pre obidva spôsoby sčítania. Slúži na identifikáciu
sčítacích formulárov, nie obyvateľa. Údaje zistené pri sčítaní sú chránené
zákonom a slúžia pre štatistické potreby. Sčítanie sa vykoná v čase
od 13. mája do 6. júna 2011.

Uvítanie najmenších občanov obce
Milou udalosťou v živote každej obce je privítanie novonarodených detí,
ktoré sa stávajú jej najmenšími občanmi. V stredu 6.apríla 2011 sa konala
slávnosť uvítania detí v obradných priestoroch obecného úradu. Stretnutie
rodičov a ich ratolestí pripravil Obecný úrad a ZPOZ Človek človeku v Turanoch.
Krásu jarného dňa spríjemnilo
aj vystúpenie detí z MŠ Krížna,
prítomným rodičom sa prihovoril starosta obce Ing. Miroslav
Blahušiak. Privítali sme našich
najmenších: Nelku, Jakubka,
Klárku, Sofinku, Vanesku,
Dianku, Sašku, Matúška,
Nellku, Lukáška...
V pamätnej knihe obce
pribudli podpisy rodičov, ktorých novonarodené deti určite prinesú do ich
života radosť, spokojnosť a šťastie. Tak ako im to všetci želáme.
IJ

Narodenie
Nella Dlugošová
Samuel Holko
Matej Vavrečan
Jakub Mišuta
Andrej Pohánka
Matúš Igor Mičko
Klárka Cisáriková
Štefan Dubec
Sofia Čujková
Lilien Štafurová

Uzatvorenie manželstva
Pavel Kantík		
Miroslav Vnenčák		
Tibor Frkáň		

Miriam Revallová
Lucia Čuriaková
Tatiana Štetková

Úmrtie
Jarmila Líšková
Ivan Christov
Jozef Roch
Elena Feťková
Božena Kapustová
Mária Melišová
Július Špaček
Mária Kapustová
Miroslav Burica
Kazimír Muňák
Jaroslav Maťko
Jozef Ujček
Katarína Dlugopolská
Ján Chromek
Oľga Mlynárová
Paulína Cígrová
Ján Romančík
Ondrej Kapusta

14. 12. 2010
14. 12. 2010
17. 12. 2010
21. 12. 2010
23. 12. 2010
4. 1. 2011
23. 1. 2011
25. 1. 2011
25. 1. 2011
5. 2. 2011
14. 2. 2011
15. 2. 2011
8. 3. 2011
18. 3. 2011
21. 3. 2011
30. 3. 2011
31. 3. 2011
10. 4. 2011

45 rokov
58 rokov
80 rokov
86 rokov
62 rokov
90 rokov
52 rokov
60 rokov
72 rokov
60 rokov
45 rokov
54 rokov
87 rokov
79 rokov
77 rokov
80 rokov
36 rokov
85 rokov

Veľká noc - prírodné zákony a pranostiky
Ani sa nenazdáme a už tu bude Veľká noc. Dátum konania týchto jarných sviatkov býva každý rok inokedy. Možno ste sa už nad tým zamysleli
a položili si otázku, prečo je tomu tak, ale správnu odpoveď ste nenašli.
Príčina, prečo je Veľká noc každý rok v inom dátume je viazaná na spln
mesiaca. Veľkonočná nedeľa je prvou nedeľou po prvom jarnom splne
Mesiaca. Táto definícia má historické pozadie a vychádza z cirkevných
zvykov. Pravoslávna Veľká noc však býva v úplne inom dátume. Určenie
dátumu Veľkonočných sviatkov je však vec astronomická a spočíva vo
výpočte začiatku astronomickej jari a v určení okamihu nasledovného
splnu mesiaca. Jar sa podľa astronómov začína vo chvíli, keď sa slnko
na oblohe nachádza v tzv. jarnom bode. Každý rok je to iný dátum, ale
zvyčajne sa Veľká noc pohybuje okolo dátumu 21. 3. Je to spôsobené
nepravidelnosťou v pohybe Zeme okolo Slnka. Spln Mesiaca sa opakuje
zhruba po 29,5 dni, takže v niektorých rokoch môže nastať spln mesiaca
12 krát do roka, inokedy až 13 krát. Táto skutočnosť potom spôsobuje,
že splny mesiaca sú každý rok v inom čase a teda aj Veľkonočná nedeľa
býva v inom termíne.
Takže Veľkú noc môžeme niekedy oslavovať už v tretej marcovej
dekáde, no môže sa stať, že je takmer na konci apríla, ako je to v tomto
roku. K Veľkej noci sa viaže veľa pranostík.

Ak prší na Veľkonočnú nedeľu,
bude suché leto a málo krmiva pre dobytok.

IJ

Jarná výstava ľudových tvorcov
S blížiacou sa Veľkou nocou sa otvorili dvere tohto podujatia, ktoré
symbolizuje tiež príchod jari. Dvadsiatka vystavovateľov z našej obce ale
aj blízkeho okolia vytvára takmer rodinnú výstavnú atmosféru v známom
prostredí MKS. Rôzne druhy techniky zdobenia veľkonočných kraslíc spolu
s prútenými dekoráciami, drevenými a textilnými hračkami, tkanými kobercami, čipkami, výšivkami, obrázkami, fotografiami, medovníkmi a iným
tovarom, zaplnili priestor MKS 13. – 14. 4. 2011. Vystavovali tiež žiaci
výtvarného odboru ZUŠ F. Kafendu, pracovisko Turany, ktoré preukázali
svoj talent a vystavovali krásne práce. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí
výstavu podporili svojou tvorbou, zručnosťou a krásnymi výrobkami.

Aká Kvetná nedeľa, taká Veľká noc.
Aj je Zelený štvrtok biely, tak bude teplé leto.
Ak prší na Veľký piatok, úroda na poli bude dobrá.
Aj je Veľký piatok daždivý, bude rok žíznivý.
Veľký piatok pochmúrny zvestuje neúrodný rok.
Ak popŕcha na Veľký piatok, sľubuje to požehnaný a dobrý rok.
Ak na Veľký piatok nie je mráz, býva veľa hríbov.
Ak prší na Bielu sobotu, bude málo čerešní.
Ak prší do božieho hrobu, bude žíznivý rok.
Keď je Veľká noc mokrá, všetky nedele do Ducha budú také isté.
Vietor, ktorý fúka od Veľkej noci do ducha,
nestratí sa počas celého leta.
Pekná a jasná Veľká noc znamená hojnú úrodu.

IJ

Pripravované podujatia v obci
16. 4. 2011 – Turnaj v halovom futbale
29. 4. 2011 – Stavanie mája
30. 4. 2011 – Volejbalový turnaj
8. 5. 2011 – Deň matiek
25. 6. 2011 – 39. ročník Výstupu na Veľký Fatranský Kriváň

Obzretie za IV. TURIANSKYM PLESOM
Je dávno za nami, no
vyvoláva v nás spomienky
za niečím, čo sa vydarilo.
Turiansky ples v priestoroch Kultúrneho centra,
ktoré sa stáva súčasťou
kultúrneho života obce – je
spojenie príjemne strávenej
zábavy v spoločnosti príjemných ľudí, so všetkým
čo k pravému plesu patrí. Kapacita sály zostáva i naďalej obmedzená,
viac ako 250 ľudí nemôžeme na takomto druhu podujatia mať a tak
sa vynára otázka, či pre tých, ktorým lístky neostali, nepripraví aj iná
spoločenská zložka obce akciu podobného charakteru. Stačí začať
a možno nadviažeme na tradíciu nového plesu – rybárskeho, poľovníckeho, karnevalového, hasičského, športového...
Zatiaľ je však istý termín jubilejného V. TURIANSKEHO PLESU
11. 2. 2012. Už teraz vieme, že musí byť ešte lepší ako ten posledný.

Recepty - Klub zdravia Turany
1. „ŠKVARKOVÁ“ POMAZÁNKA S TEBI
Potrebujeme:
4 PL francúzskeho droždia (TEBI), pomleté vlašské orechy, 1 helia/
hera alebo iný rastlinný tuk (môže byť aj maslo), cesnak (množstvo
podľa chuti), solčanka (vegeta), zaváraná kápia, 1 kyslá uhorka, trocha
plnotučnej horčice, na drobno pokrájaná cibuľa (nie celá - stačí ¼),
trocha oleja
Postup:
Na oleji speníme cibuľku, pridáme TEBI, orechy, ktoré trochu za stáleho miešania opražíme, pridáme tuk a necháme ho rozpustiť, pridáme
solčanku, pretlačený cesnak, nakrájanú kápiu, postrúhanú kyslú uhorku
(môže byť aj nadrobno pokrájaná), horčicu. Všetko spolu zmiešame
a vylejeme do nejakej nádoby, kde necháme stuhnúť. Po stuhnutí ešte
premiešame, aby pomazánka bola hladká.
2. „FALOŠNÁ TREŠČIA PEČEŇ“
Potrebujeme:
1 kocka bieleho tofu, 1 cibuľa, 1 čl červenej papriky, 1 droždie, 1 PL
kečup jemný, 1 PL biely jogurt, olej, soľ, zelená cibuľka alebo pažítka
Postup:
Vidličkou roztlačíme tofu. Na oleji opražíme cibuľku, pridáme červenú
papriku, do toho rozmrvíme droždie, trochu podlejeme vodou a dusíme
5 – 10 minút. Potom pridáme tofu, premiešame a chvíľu spolu popražíme.
Odstavíme a dochutíme soľou, kečupom, bielym jogurtom a pažítkou
alebo zelenou cibuľkou.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť.
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES.

Odborná exkurzia v NITRE

3. FALOŠNÁ TRESKA Z TOFU
Potrebujeme:
2 kocky bieleho tofu, 1 mrkva, 2 kyslé uhorky, 2 uvarené vajcia, 1
konzerva hrášku (malá), trochu cibuľe, solčanka (vegeta), 1 PL plnotučnej horčice, light majonéza alebo light tatárska omáčka alebo sójová
majonéza podľa chuti
Postup:
Tofu,mrkvu, uhorky, uvarené vajcia a cibuľu postrúhame, pridáme
sterilizovaný hrášok, horčicu a pár lyžíc majonézy, nakoniec dochutíme
solčankou.
Prajeme vám dobrú chuť 
Budeme radi, keď vaše skúsenosti z varenia a ochutnávania jedál
napíšete na mailovú adresu: jceckova@gmail.com.
Jarmila Cecková
www.zivotazdravie.sk/klub-zdravia-turany/

Drevársky priemysel zaznamenáva v súčasnosti totálny rozklad. Je
nesmierna škoda ak Slovensko vyváža drevnú surovinu a nie hotové
výrobky. Tento trend sa snažia zlomiť v Spojenej škole Turany s ponukou
odborov: trojročný odbor stolár,tesár, lakovník,

4- ročný študijný odbor s maturitou
Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, Umelecko-remeselné
spracúvanie dreva, dvojročný odbor Spracúvanie dreva. Pre absolventa
je nesmierne dôležité, aby sa uplatnil na trhu práce. Preto aj VVP je
koncipovaný na úzke prepojenie s praxou tak, aby sa žiaci oboznámili so
súčasnými trendami v drevárskom a nábytkárskom priemysle a flexibilne
naň reagovali. Implementáciou ŠVP cez moderný VVP s podporou IKT
je tu šanca. K získaniu praktických skúseností prispieva práca na zákazkách na OV. Teoretická príprava prebieha v multimediálnych učebniach
so školským nábytkom vyrobenom na OV, s podporou didaktických
pomôcok získanej cez projekt Škola 21.storočia. Novum je, že na prípravu kvalitnej technickej dokumentácie je využívaný kresliaci program
TurboCAD. Významným činiteľom v odbornej rozhľadenosti sú odborné
exkurzie. V poslednom čase si prezreli prevádzky 3 drevárskych firiem
v bývalej Drevine : výroba dverí polozruby, tatranský profil, dlážkovica,

Zo športu
Futbal v III. lige s výsledkom 3:1, taký bol zápas turianskych futbalistov v nedeľu 10.4. 2011 doma s Veľkým Krtíšom. Divácka kulisa je
lepšia ako v jeseni, držíme našim futbalistom palce, aby sa vyšplhali
z posledného miesta tabuľky a udržali sa v súťaži.

39. ročník Behu oslobodenia Turian
vo výsledkoch

V sobotu 9. apríla 2011, hoci za chladného a veterného počasia,
pripravili organizátori BS Tatran Turany a Obec Turany už 39. ročník
bežeckého podujatia – Behu oslobodenia Turian a 14. ročník Memoriálu
Eda Vojta. Podujatie malo v dopoludňajších hodinách prilákať deti
a mládež, ktorí si na tratiach rôznych dĺžok vyskúšali svoje schopnosti

brikety z pilín. Ďalej boli vo firme DCP. v Martine, ktorá sa zaoberá
spracovaním smrekovej guľatiny. Nastávajúci absolventi absolvovali
10.marca 2011 autobusový zájazd v sprievode odborných pedagógov
s vedúcim Ing. Jánom Ferkom na najvýznamnejšie nábytkárske veľtrhové podujatie v Strednej a Východnej Európe Nábytok a bývanie
na Agrokomplexe na výstavisku v Nitre. Veľa inšpirácií môže získať
každý návštevník , mlaď z Turian si to veľmi cení! Exkurzia významne
ovplyvní ich odborný rozhľad. Účasťou viac ako 400 vystavujúcich firiem
zo 14 štátov, ktoré vystavujú na výstavnej ploche takmer 20.000 m2 zo
štátov: Slovenskej a Českej republiky, Belgicka, Talianska, Francúzska,
Rakúska, Nemecka, Fínska, Maďarska, Rumunska, Poľska i niektorých
ázijských štátov. Nábytok 2011 predstavuje materiálové a dizajnové
trendy a stav nábytkárskej výroby a trhu s nábytkom, pri optimálnom
komplexnom zhodnotení dreva .
Mgr. Jarmila Roháčeková

vo vytrvalostnom behu. Zúčastnilo sa ho 13 predškolákov a 38 detí
všetkých vekových kategórií, niektorí aj z mimo regiónu našej obce.
V popoludňajších hodinách vyšli na trať najskôr 19 vytrvalostní korčuliari a neskôr bol odštartovaný hlavný súboj bežcov na trati 10 km.
Zúčastnilo sa ho 60 bežcov všetkých vekových kategórií, 54 mužov,
4 ženy a 2 juniori, ktorí bežali ulicami Turian a okruhom štadióna.
Absolútnym víťazom sa stal Tomáš Gazdarica, na druhom mieste sa
umiestnil Robert Rolko, za ním na treťom mieste Ondrej Veselovský.
Putovný pohár Memoriálu Eda Vojta získal Robert Rolko. Na trati bolo
19 domácich bežcov, najrýchlejším z nich bol Anton Staš.
V hlavnej kategórii bežal aj najmladší bežec, domáci junior Jakub Ujček.
Medzi ženami zvíťazila Alena Pochybová, domáci klub reprezentovala
Anna Hrivnáková, ktorá skončila na 4. mieste medzi ženami. Najstarším
bežcom bol Dezider Ferenczy z Martina.
Jubilejný 40. ročník Behu oslobodenia Turian je výzvou k usporiadaniu
prestížneho športového podujatia regiónu , ktoré by malo prilákať bežcov
z celého Slovenska i zo susedných štátov. Bude sa konať v predveľkonočnú sobotu 7. apríla 2012.
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TURČIANSKA VODÁRENSKÁ
SPOLOČNOSŤ, a.s., VÁM PONÚKA
MOŽNOSŤ ZÁLOHOVÝCH PLATIEB
VODNÉHO A STOČNÉHO.
Ide o pravidelnú mesačnú platbu,
ktorá zabráni vysokej nárazovej úhrade
vodného a stočného, zjednodušuje spôsob
platenia a šetrí čas.
Úhradu preddavkov je možné vykonať
trvalým príkazom, službou UNIKASA
v obchodoch Jednota či poštovou
poukážkou.
TURČIANSKA VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin

Po registrácii na našej pripravovanej
internetovej stránke www.turvod.sk
získate úplný prehľad o Vašich platbách,
ako aj ďalšie informácie.

V prípade záujmu nás kontaktujte na
tel. č.: 0905 903 946, 043/4210172
na mailovej adrese: jana.kozakova@turvod.sk
na našej adrese: Kuzmányho 25, 036 01 Martin

POISŤOVŇA

KOOPERATÍVA
V NAŠEJ OBCI

Od novembra začala poskytovať svoje služby v našej obci, v Dome služieb poisťovňa Kooperatíva.
Poskytuje všetky druhy poistenia – autá, dom, domácnosť, výhodné poistenie pre deti a mladých
športovcov, pre mladé rodiny BONUS 350 EUR
na každé narodené dieťa.

Firma Mičo

prenájom rúrkového fasádneho lešenia,
maliarske a natieračské
práce za výhodné ceny.
Kontakty:
e-mail: j.mico@centrum.sk
tel: 0908 090 292, 0948 511 913

Úradné hodiny: pondelok, streda, piatok –
od mája denne.
Veríme, že využijete služby POISŤOVNE
KOOPERATÍVA práve v našej obci!

Adresa redakcie: MKS-Krížna, 038 53 Turany, www.turany.sk
Zodpovedná redaktorka: Bc. Iveta Jesenská, tel.: 043/4292 648
Grafická úprava a tlač: P+M Turany, www.p-mtlac.sk
1600 výtlačkov. Evid. číslo EV3337/09

Informácie pre občanov
Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov v obci 2 x ročne - slúžia na zber objemového odpadu (starý nábytok, koberce a pod.)
Veľkokapacitné kontajnery umiestnené v Prevádzkarni obce, slúžia na likvidovanie objemového odpadu, šatstva, drobného stavebného odpadu do 500 kg na občana v priebehu
roka a to bezplatne v rámci paušálneho ročného poplatku, neslúžia na likvidáciu domového komunálneho odpadu - ten patrí do 110 lit. kuka nádob alebo do 1100 lit. kontajnerov.

Je prísny zákaz vysýpať komunálny odpad
do kontajnerov na cintoríne !
Biologický odpad

– štiepkovanie konárov 2 x ročne, na dvoch zberných miestach v obci
– štiepkovanie väčšieho množstva nad 500 kg treba nahlásiť na Obecnom úrade č.t.
4302614 – po dohode, bezplatne zabezpečíme štiepkovanie priamo v rodinnom dome
– trávu z kosenia záhrad aj iný biologický odpad je možné zlikvidovať do VKK na biologický
odpad v Prevádzkarni obce

Elektrický a elektronický odpad

– zber prebieha 2 x ročne po vyhlásení po obci, je potrebné vyložiť pred dom :
Elektroodpad práčky, chladničky, mrazničky, sušičky, umývačky riadu, sporáky a rúry na pečenie, el.varné dosky, mikrovlnné rúry, vysávače, čističe kobercov, žehličky, hriankovače,
fritézy, el. šijacie stroje, nástroje na zváranie, spájkovanie, nástroje na kosenie alebo iné
záhradné činnosti

Elektroodpad musí byť kompletný(nie bez motora) !

Elektronický odpad televízory, monitory s nepoškodenou obrazovkou, servery, tlačiarne,
telefóny, el. písacie stroje, vreckové kalkulačky, fax, mobilné telefóny, rozhlasové prijímače, digitálne fotoaparáty, videokamery.

Nebezpečný odpad

– ambulantný zber vždy po vyhlásení - batérie, akumulátory, žiarivky, obaly z olejov, riedidlá, obaly z farieb, zaolejované handry. Nebezpečný odpad možno odovzdať pracovníkom
spoločnosti Brantner Fatra aj pri zbere elektroodpadu

Plasty

– zber každý druhý mesiac, do vriec sa zbierajú popučené plastové fľaše od nápojov, plechovky od piva, coca-coly, obaly zo šampónov, tetrapakové obaly, alobal, viečka a tégliky
od jogurtov (umyté), viacvrstvové obaly od nápojov

Papier

– zber 2 x ročne po vyhlásení
– lepenka musí byť osobitne zviazaná, noviny a časopisy zviazané spolu

Pneumatiky

– zber 2 x ročne po vyhlásení na dvoch zberných miestach

Zber železného šrotu

– odovzdávať do zberní železného šrotu v obci
V prípade, že si neviete poradiť čo s odpadom zavolajte na číslo 4302614 Obecný úrad
alebo príďte osobne, radi Vám poradíme.

Upozornenie pre občanov !
Upozorňujeme občanov, že od 1. 5. 2011 sa rušia veľkokapacitné kontajnery
za Obecným úradom a presúvajú sa do objektu prevádzkarne. Priestor za OÚ
bude potom monitorovaný kamerovým systémom a nebude možné sem vysýpať žiaden odpad. Dôvodom premiestnenia veľkokapacitných kontajnerov je
centralizácia nakladania s odpadom a to, že na prácu v Dočasnom zbernom
stredisku obec vyčlenila pracovníka, ktorý zabezpečuje organizáciu a triedenie odpadov. Každý občan, ktorý má prebytok komunálneho odpadu musí si
sám naplánovať frekvenciu vývozu zo svojich zberných nádob. Toto sa netýka
skla, plastov, objemového odpadu (starý nábytok, koberce a pod.) a ostatných
vyseparovaných zložiek odpadu. Tie sa naďalej budú bez odplaty odovzdávať
v Dočasnom zbernom stredisku v areáli Prevádzkarne obce.

Zmenený režim DOČASNÉHO ZBERNÉHO STREDISKA OBCE
TURANY bude fungovať od 1. 5. 2011 v južnej časti obce v areáli
Prevádzkarne obce.

DOČASNÉ ZBERNÉ STREDISKO
Prevádzková doba
Pondelok – Utorok
Streda					
Štvrtok – Piatok 		
Sobota 					

8.00 – 15.00 hod.
10.00 – 18.00 hod.
8.00 – 15.00 hod.
9.00 – 11.00 hod.

