Rozvoj obce
Aj napriek pretrvávajúcej kríze sa život v obci nespomaľuje. Práve naopak. Pripravujeme zahájenie významnej investície, ktorá má prispieť k výraznému prerodu
našej základnej školy na školu moderného typu. Celkové
náklady na rekonštrukciu školy predstavujú 25 miliónov
korún, z ktorých 95 % je financovaných zo štrukturálnych
fondov. Po mimoriadne náročných rokovaniach a nekonečných schvaľovacích procesoch očakávame konečné
schválenie zmien a doplnkov územného plánu obce. Pred
schválením je aj projekt renovácie sídiel s rozpočtovým
nákladom cca 30 miliónov korún. V rámci neho chceme

riešiť dotvorenie centier obce v severnej i južnej časti. Aj
táto akcia počíta s financovaním prostredníctvom fondov.
Významnou akciou bude zberný dvor riešiaci umiestňovanie a triedenie odpadu v obci, ktorého projektová príprava počítajúca s nákladom stavby 15 miliónov korún
je pred ukončením. Obec chce podľa možností rozpočtu pokračovať aj v rekonštrukcii miestnych komunikácií,
realizovať prestavbu a prístavbu Obecného úradu, či vystavať garáže pre Obecný hasičský zbor.
Vedenie obce chce týmto ubezpečiť našich občanov,
že má záujem nielen dokončovať rozrobené akcie, ale
aj pripravovať vhodnú pôdu pre kontinuálny rozvoj obce
v budúcom volebnom období.
Ing. Miroslav Blahušiak
starosta obce

Z rokovaní obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo sa na svojom mimoriadnom zasadnutí konanom 4. februára 2010 oboznámilo s informáciou o individuálnej bytovej
výstavbe v obci. Kriticky zhodnotilo situáciu v tejto oblasti a vyslovilo
nespokojnosť so stavom IBV v lokalite Na Mohylky. Okrem iného požiadalo starostu obce, aby rokoval s Ministerstvom výstavby a regionálneho
rozvoja SR o možnostiach poskytnutia nenávratného finančného príspevku na realizáciu inžinierskych sietí a úpravu komunikácií v lokalite
Doliny a Na Mohylky. Obecné zastupiteľstvo odporučilo vypracovať
štúdiu riešiacu možnosti realizácie individuálnej bytovej výstavby vo
vybraných lokalitách.
Na riadnom zasadnutí konanom 24. februára 2010 schválili poslanci
zmenu rozpočtu na rok 2010, ako aj všeobecne záväzné nariadenie obce
a určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení, ako aj VZN o verejnom poriadku. Zároveň odsúhlasilo odkúpenie
nehnuteľností od firmy E-Trade za účelom vybudovania komunikácií
v lokalitách Na Mohylky a Doliny.
Kompletné znenia uznesení prijatých na obecnom zastupiteľstve
si môžu občania a iní záujemcovia pozrieť na oficiálnej internetovej
stránke obce.
ľl

VZN o verejnom poriadku
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva konanom 24. februára 2010 bolo
okrem iného schválené aj Všeobecne záväzné nariadenie obce o verejnom
poriadku. Jeho účelom je upraviť na podmienky obce oblasť používania
zábavnej pyrotechniky a ohňostrojov, predaj, podávanie a užívanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách a verejne prístupných
miestach, ako aj dodržiavanie podmienok nočného pokoja. Súčasťou VZN
sú aj opatrenia smerujúce k ochrane verejnej zelene, povinnosti súvisiace so zabezpečovaním schodnosti chodníkov, či vylepovaním plagátov
na verejných priestranstvách.
Za porušovanie ustanovení tohto VZN je možné uložiť sankciu v zmysle
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Úplné znenie VZN je uverejnené
na internetovej stránke obce.
ľl

Návšteva zo Studénky
25. februára 2010 zavítala do našej obce oficiálne delegácia družobného severomoravského mesta Studénka, vedená starostom mesta
Mgr. Ladislavom Honouskom. Boli v nej aj zástupca starostu mesta,
riaditeľka jednej z mestských základných škôl a riaditeľ kultúrneho
strediska. Vzácnych moravských hostí privítal na pôde Obecného úradu
v Turanoch starosta obce Ing. M. Blahušiak. Potom si Studénčania prezreli priestory základnej školy a oboznámili sa so zámermi jej prestavby.
V rámci prehliadky Kultúrneho centra navštívili aj expozície Miestneho
múzea. Potom sa moravskí hostia so svojimi turianskymi partnermi spoločne zamýšľali nad možnosťami budúcej spolupráce, pričom prioritou
by mala byť orientácia na mladú generáciu. Prvé výsledky obnovenej
spolupráce by sa mali prejaviť už pri nadchádzajúcich dňoch mesta
Studénka v júni tohto roka.
Ľ. Liskaj

Valné zhromaždenie
23. februára 2010 sa v Kultúrnom centre uskutočnilo Valné zhromaždenie miestneho odboru Matice slovenskej v Turanoch. Význam rokovania
potvrdila svojou prítomnosťou aj delegácia z matičného ústredia vedená
správcom Matice slovenskej v Martine Jánom Eštókom.
Ako odznelo v správe prednesenej predsedom miestneho odboru
Ľubomírom Liskajom, turianski matičiari majú za sebou úspešný rok plný
zaujímavých podujatí. Rozmanitosť ponuky aktivít vyvíjaných miestnym

odborom prispela k tomu, že členská základňa sa od oživotvorenia v roku
2007 zdvojnásobila. Nemenej zaujímavé je aj zameranie činnosti pre
rok 2010. Okrem organizovania tradičných podujatí chcú naši matičiari
zorganizovať zájazd do Rožnova pod Radhoštěm, kde sa bude konať
folklórny festival „ Jánošíkov dukát.“
ľl

Separácia odpadu v obci
V roku 2009 sa z obce vyviezlo a uložilo na skládku 822,79 t zmesového
komunálneho odpadu.
Z komunálneho odpadu občania vyseparovali:
- sklo					  56,85 t
- plasty				  16,71 t
- obaly z plastov			    0,25 t
- papier a lepenka			    4,79 t
- obaly z papiera			  18,77 t
- kovy					  65,40 t
- vyradené elektrické zariadenia		    4,58 t
- biologický odpad			  80,00 t
- opotrebované pneumatiky  		    2,44 t
- objemový odpad			
164,00 t
- batérie a akumulátory			    0,23 t
T. Feriančeková
referát odpad.hospodárstva OcÚ

Výstava pohľadníc
Miestne múzeum v spolupráci s obcou a MO MS Turany pripravilo pre našu kultúrnu verejnosť výstavu historických a súčasných
pohľadníc. Do konca júna si budú môcť návštevníci múzea prezrieť
viac ako 500 pohľadníc, z ktorých viaceré majú úctyhodných sto
rokov. Okrem najstarších pohľadov na niektoré turčianske mestá
a obce ponúkajú vystavujúci dolnoturčianski zberatelia unikátne
ukážky historických krojov, vojenské pozdravy zo začiatku 20.
storočia, či pohľady na malofatranské chaty, z ktorých viaceré už
dávno neexistujú. Návštevu výstavy pohľadníc, ale aj ostatných
stálych expozícií miestneho múzea si môžu záujemcovia dohodnúť na Obecnom úrade alebo v Miestnom kultúrnom stredisku.
ľl

Pripravované podujatia v obci
24.-25. 3. 2010
8. 4. 2010
10. 4. 2010
       apríl 2010
30. 4. 2010
9. 5. 2010

Jarná výstava ľudových tvorcov v MKS
Obecné oslavy 65. výročia oslobodenia
XXXVIII. ročník Behu oslobodenia Turian
Volejbalový turnaj občanov Turian
Stavanie mája na námestí obce
Deň matiek – celoobecná oslava s kultúrnym
programom
5. 6. 2010 Juniáles – celoobecné podujatie k MDD
26. 6. 2010 38. ročník Výstupu na V.F. Kriváň

Bližšie informácie k podujatiam budú sprostredkované miestnym rozhlasom.

Jar a veľkonočné dni
Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším sviatkom kresťanského
cirkevného roka. Vysvetlenie pôvodu názvu „ veľká“ pochádza z čias
židovského otroctva v starovekom Egypte. Veľká noc sa má sláviť v nedeľu
po prvom jarnom splne mesiaca, čo môže pripadnúť na jednu z nedieľ
od 22. marca do 25. apríla. Podľa týchto pravidiel sa určuje termín Veľkej
noci dodnes. Sviatky Veľkej noci sú teda pohyblivé a závislé od lunárneho cyklu. Veľkonočné sviatky sa podľa kresťanov začínajú Zeleným
štvrtkom, ktorým sa pripomína Ježišova posledná večera, pokračujú
Veľkým piatkom – najsmutnejším dňom jeho ukrižovania, Bielou sobotou
– dňom pochovania, dňom svetla, posledným dňom pôstu a Veľkonočnou
nedeľou – dňom zmŕtvychvstania. Spájajú sa ale tiež s príchodom jari
a oslavou nového života, a tak k nim patria i kresťanské a predkresťanské
zvyky. Veľkej noci predchádza 40- dňový pôstny čas, ktorý sa začína
Popolcovou stredou. Počas pôstneho obdobia by sa nemali konať zábavy,
svadby, plesy a aj jedlá by mali byť poskromnejšie. Veľkopôstny čas má
šesť nedieľ. Jeho začiatkom je Čierna nedeľa, kedy si ženy odkladali
pestrofarebné šaty a obliekali si čierne. Tie nosili až po Kvetnú nedeľu,
ktorá je poslednou – šiestou. Po nej nasledoval Veľký týždeň. V kostoloch
sa v tento deň posväcujú zelené konáriky, bahniatka, ktoré si ľudia dajú
doma do vázy. V minulosti mali chrániť zastrčené za obrazmi dom pred

Fašiangová zábava v MKS

pohromou, bleskom. Veľkonočná nedeľa – je dňom oslávenia, ľudia sa
radujú, veselia, v kostoloch sa požehnáva jedlo, kostoly sú vyzdobené.
S týmto dňom sa spájajú rôzne tradície, ktoré už dnes pomaly upadajú
do zabudnutia. Napríklad, že omrvinky zo stola na ktorom sa hodovalo
sa odkladali na liečenie, do semien na siatie, alebo ich gazdiné hodili
sliepkam. Veľkonočný pondelok je hlavne časom veselia, oblievačiek
a šibačiek. V rôznych regiónoch Slovenska sa zachovávajú rôzne tradície. Patrí k nim korbáč- šibák, voda, voňavka. Symbolom Veľkej noc
a Veľkonočného pondelku je vajíčko a zajac. Vajíčko je symbolom sily
a nového života. Darované malo zabezpečiť zdravie po celý rok. Malo
byť uvarené natvrdo, lebo mäkké vraj nemalo takú moc. I dnes sú známe rôzne techniky zdobenia vajíčok a takto vyzdobené kraľujú i dnes
na veľkonočnom stole. Nech je i tá tohtoročná jar symbolom nového
života a životadarnej sily.
IJ

Fašiangové sprievody obcou už dávno nie sú tým, čím bývali. Sprievody
masiek spojené so spevom, smiechom a žartovaním sú minulosťou. Čas
fašiangový však ešte každoročne vyvrcholí fašiangovou zábavou, ktorú
už tradične poriada ZO ÚŽS v obci. Členky výboru ženskej organizácie v priestoroch MKS prilákali hostí na dobrú fašiangovú praženicu
a voňavé hriatô. Dobrá zábava sa môže začať keď hrá dobrá muzika,
keď je príjemná atmosféra. Inak tomu nebolo ani v tomto roku, keď
13. februára sa tu zabávalo 70 fašiangujúcich hostí. O dobrú náladu

nebola núdza, tombola, spev a tanec fašiangovú náladu len umocnili
a spokojní hostia sa v skorých ranných hodinách lúčili s organizátorkami
pozdravom- dovidenia o rok.
IJ

Ocenenie najlepších za rok 2009
Komisia kultúry, športu, školstva a informovanosti pri OZ v Turanoch,
na základe návrhov združení, organizácií, spolkov a klubov pôsobiacich
na území našej obce predložila návrh ocenenia najúspešnejších jednotlivcov a kolektívov , ktorí vzorne reprezentovali Turany v roku 2009 a tí
prevzali na spoločnom stretnutí v obradnej miestnosti Obecného úradu
v Turanoch 29.1. 2010 z rúk starostu obce Ing. Miroslava Blahušiaka
ocenenie s ďakovným listom.

Medzi žiakmi sa najúspešnejšími stali a ocenenia prevzali
Stanislava Líšková – úspešná žiačka ZŠ. V športe, najmä jeho atletických disciplínach zaznamenala viaceré úspechy aj v uplynulých rokoch.
Prevzala ocenenie ako hráčka dievčenského futbalového družstva MŠK
Žilina. V minulom súťažnom ročníku sa stali majsterkami Slovenska a ona
sa podieľala svojim talentom na jeho úspechoch.
Zároveň reprezentovala našu obec a ZŠ aj v celoslovenskej výtvarnej
súťaži „Odev ako šperk“, kde obsadila 3. miesto.
Natália Ďubašáková – žiačka ZŠ, ktorá už niekoľko rokov reprezentuje
obec a svoju školu na rôznych podujatiach a súťažiach najmä v umeleckom
prednese poézie a prózy. V uplynulom roku bola úspešnou obsadením
1. miesta na okresnom kole v prednese prózy, odkiaľ postúpila do krajského
kola a tam obsadila 3. miesto.
V kategórii juniorov boli ocenení
Lenka Líšková – študentka gymnázia v Martine, členka športovo-streleckého klubu ZOTŠ, ktorá dosiahla v roku 2009 veľmi pekné výsledky. Stala
sa vicemajsterkou Slovenska v streľbe zo vzduchových zbraní, obsadila
3. miesto na majstrovstvách SR guľových zbraní. V Lige talentovanej mládeže skončila na 3. mieste. Bola taktiež zaradená do výberu slovenskej
reprezentácie a v tejto súvislosti nadobúda skúsenosti na medzinárodných
podujatiach. Ocenená po druhýkrát.
Marek Litvaj – študent Spojenej školy v Turanoch, talentovaný v rôznych
druhoch športu. Na ocenenie navrhnutý Bežeckým spolkom Tatran a tiež
Skialp klubom Kriváň. V uplynulom roku sa stal už po druhýkrát víťazom
Slovenského pohára v behu do vrchu a v Turčianskej bežeckej lige v kategórii juniorov. Zároveň sa v rámci minuloročnej sezóny stal 3 krát víťazom
pretekov Slovenského pohára v skialpinizme v kategórii kadeti i medzinárodných skialpinistických súťažiach. Skialpinizmus a beh sú jeho úspešnými
disciplínami, kde potvrdzuje svoj talent. Ocenenie mu bolo udelené druhýkrát.
V ženskej kategórii bola ocenená
Anna Cígrová – dlhoročná aktívna bežkyňa, členka Bežeckého spolku
Tatran Turany, viacnásobná víťazka Slovenského pohára a Turčianskej
bežeckej ligy. Úspešná reprezentantka našej obce, ktorá prevzala ocenenie za dlhoročné vynikajúce športové výsledky a zároveň pri príležitosti
životného jubilea.
V mužskej kategórii ocenenie prevzali
Maroš Litvaj – za úspechy v pretekoch psích záprahov. Tomuto športu
a koníčku zároveň sa venuje už niekoľko rokov. Získal viaceré ocenenia

a víťazstvá v rámci Slovenska i za jeho hranicami. Posledným úspechom
bolo prvenstvo v Európskom pohári na Donovaloch v pretekoch šesť záprahu
sibírskych husky.
Zdeno Mertl – člen víťazného družstva Majstrovstiev SR v streleckom
viacboji klubov vojakov v zálohe. Obsadil 2. miesto na Majstrovstvách SR
v streleckom viacboji jednotlivcov a zároveň je majstrom SR v disciplíne
bojová pištoľ. Je členom streleckého klubu ZO TŠ v Turanoch, a hoci nie
je občanom našej obce, už dlhé roky ju úspešne pod hlavičkou klubu
reprezentuje.
Úspešnú futbalovú sezónu minulého roka reprezentovali a ocenenia
prevzali:
Ivan Janiga – tréner futbalistov MŠK Turany, ktorí do jesennej časti sezóny
postúpili z prvého miesta predchádzajúceho ročníka súťaže a zaznamenali
výrazný úspech, keď postúpili do III. ligy. Ako tréner sa vo výraznej miere
pričinil o napredovanie mužstva. Menovaný bol v závere roka ocenený aj
ako najúspešnejší tréner Stredoslovenského futbalového zväzu za rok 2009.
Pavol Pronaj st. – asistent trénera našich úspešných futbalistov, dlhoročná opora mužstva, bývalý brankár, dnes odovzdávajúci svoje dlhoročné
skúsenosti hráčom. Svojim príkladným prístupom k práci prispel k úspechu
turianskych futbalistov.
Viliam Kapusta – pred mnohými rokmi aktívny hráč, funkcionár , neskôr
prezident MŠK, ktorý je známy svojou obetavou prácou a zanietenosťou
pre zviditeľnenie turianskeho futbalu. Ocenenie prevzal za dlhoročný aktívny
vzťah k futbalu a za prácu v jeho prospech.
Mgr. Jozef Liskaj – dlhoročný aktívny člen a predseda BS Tatran Turany,
Šachového klubu, organizátor mnohých obecných, športových a turistických
podujatí. Stál pri začiatkoch Výstupu na V. F. Kriváň, Behu oslobodenia Turian
a každoročne sa pri ich príprave podieľa i dnes. Je bežcom na dlhé trate,
účastník mnohých maratónskych behov. V tomto roku sa dožíva okrúhleho
životného jubilea, ocenenie predstavuje poďakovanie za jeho dlhoročnú prácu.

Ďakovné listy za príkladnú reprezentáciu obce v súťažiach, aj
keď nešportových, prevzali:
Radovan Balvan, Ivo Facuna, Kristína Fuljerová, Dominik Lukáč,
Ivana Mičková – všetci žiaci ZŠ, ktorí boli ocenení na celoslovenskej
výtvarnej súťaži. Talentovaným výtvarníkom blahoželáme a prajeme
ďalšie úspechy.
Na úspechy dospelých športovcov nadväzujú aj víťazi rôznych žiackych súťaží, ktorí boli ocenení.
Marián Urík – žiak ZŠ, ktorý obsadil 1. miesto v regionálnej súťaži
v skoku do výšky.
Petra Kučeríková – žiačka ZŠ, taktiež skokanka do výšky, úspešná
v regionálnej súťaži, kde obsadila 2. miesto.
Vanessa Siheľová – talentovaná atlétka, mladšia žiačka ZŠ, ktorá
vyniká každoročne v rôznych súťažiach. Ocenená za 1. miesto v regionálnom kole Kinderiády.
Vanesa Vrabcová – je tiež úspešnou atlétkou, ktorá svoj talent dokazuje už po niekoľko rokov. Stala sa víťazkou v regionálnom kole Kinderiády.

Ďalej bol odovzdaný ďakovný list za prácu s folklórom a pri rozvíjaní
ľudových tradícií Jaroslave Hlavatej – učiteľke MŠ Krížna, ktorá
založila a po niekoľko rokov vedie detský folklórny súbor Turianček.
Kolektív detí vystupuje na podujatiach v obci. Je tiež kolektívnym
členom MO MS. DFS Turianček je aktívnym propagátorom folklórnych
tradícií v našej obci.
Našu obec vzorne reprezentujú:
Matej Líška – mladý úspešný strelec streleckého klubu ZOTŠ
v Turanoch, žiak ZŠ, ktorý v uplynulom roku obsadil 3. miesto na M SR
vzduchových zbraní mládeže.
Martina Hlavatová – už niekoľko rokov reprezentuje strelecký klub
a v uplynulom roku obsadila 2. miesto na M SR vzduchových zbraní.
Je študentkou Spojenej školy v Turanoch.
V kategórii dospelých ďakovný list dnes prevzali Ľubomír Čieško
a Jaroslav Litvaj – tréneri mladých futbalistov, prípravky žiakov MŠK
Turany, ktorí dosiahli so svojimi zverencami pekné úspechy.
Družstvo žiakov prípravky MŠK – kde hráva niekoľko mladých
futbalových talentov, ktorí vzorne reprezentujú našu obec na turnajoch
a súťažiach.

Poohliadnutie za pekným podujatím
III. Turiansky ples je za nami. Priniesol dobrú zábavu 220 hosťom, ktorí
sa vo fašiangovom čase rozhodli prijať pozvanie na podujatie, ktoré už
po tretíkrát pripravila Obec Turany, ako hlavný usporiadateľ. Niesol sa vo
fialovom šate a Kultúrne centrum sa premenilo na nepoznanie. Snahou
bolo vytvoriť príjemnú atmosféru, so všetkým, čo k tomu patrí. Slávnostným
prípitkom ho otvoril starosta obce Ing. M. Blahušiak. O dobrú náladu sa
postarali hudobné zoskupenie MALÝ BRIGGS a Ľudová hudba Končekovci.

Družstvo nohejbalistov – Ján Bajči, Ivan Ociepka a Peter Karcol –
za reprezentáciu obce na turnajoch, ktoré absolvujú po celom Slovensku
a dosahujú výborné výsledky, čím reprezentujú našu obec.
Družstvo Vojakov v zálohe ZOTŠ – Zdeno Mertl, Ivan Šebík,
Marek Vajda – víťazi Majstrovstiev SR v streleckom viacboji Vojakov
v zálohe, ktorí podávajú niekoľko rokov výborné výsledky na súťažiach
a majstrovstvách.
Rádio klub Turany – členovia ktorého obsadili 2. miesto na M SR
na veľmi krátkych vlnách a už niekoľko rokov dosahujú vynikajúce výsledky.
Človek môže dosiahnuť úspech kdekoľvek. Potešiť sa z víťazstva mu
je dopriate tiež kdekoľvek, vtedy cíti radosť, úľavu a pohodu... Medzi
svojimi - doma, pocíti však spriaznenosť, dobroprajnosť, pretože tam
väčšinou nachádza tých, čo mu úspech prajú, podporujú ho. Všetci naši
ocenení hostia sa stretli s nami spoločne ako šíritelia fyzickej i psychickej
krásy, kultúrnych a duchovných hodnôt. Stretla sa mladosť so skúsenosťou, no najmä človek s človekom. Januárová slávnosť patrila im. Bola
poďakovaním za prácu a reprezentáciu našej obce. Nech je motiváciou
do ich ďalšej činnosti, nech ich posúva k ďalším víťazstvám. K tomu im
prajeme veľa elánu, zdravia a všetko len to najlepšie.
Vystúpili interpreti spoločenských tancov Tanečnej školy K. Lackovej,
tanečná skupina Martico NEW AGE, a Samira, ktorí predviedli pekný
program a spríjemnili plesovú atmosféru. Bohatá tombola bola vyžrebovaná
pre 42 šťastných hostí. Nálada bola veľmi príjemná a hostia sa zabávali
až do svitajúceho rána. Poďakovanie patrí všetkým sponzorom podujatia,
organizátorom a usporiadateľom. Fotografie dotvárajú poohliadnutie sa
za III. Turianskym plesom. Už teraz sa tešíme na IV. Turiansky ples,
ktorý bude 12. 2.2011.
I. Jesenská

Nadporučík Bartoš v Afganistane
„Posledné mesiace sme sa na základni Holland pri meste Tarin
Kowt cvičili vojakov Afganskej národnej armády v oblasti ochrany
konvojov zásobovacích jednotiek. Tiež sme im pomáhali vytvoriť
celkovú logistickú infraštruktúru,“ konštatoval pri našom decembrovom stretnutí v afganskej provincii Uruzgan nadporučík Ján Bartoš
z Turian. Tento profesionálny vojak pôsobil pol roka v operácii ISAF
ako člen päťčlennej skupiny slovenských vojakov, ktorá bola súčasťou
približne 20-členného holandsko-slovenského operačného výcvikového a styčného tímu (OMLT). Výcvik domácej armády je v rámci
operácie ISAF kľúčovou úlohou tak, aby si postupne Afganci mohli
prevziať vládu nad svojou krajinou do vlastných rúk.
Výcvik hrdých chlapov
„Holanďania, Austrálčania, Francúzi, Američania, Briti, Singapurci a 55
Slovákov – okolo tisícky vojakov koaličných síl pôsobí na základni Holland
v Tarin Kowte. „Najviac našich, pol stovky chlapov, túto základňu stráži.
No a naša pätica sa tu podieľa na výcviku domácej armády,“ spomenie
energický dôstojník. Hovorí o obrovských 45 stupňových teplotách v lete,
o veľkej prašnosti, ale aj o svojom kamarátovi, holandskom seržantovi
Markovi Leijsenovi. „S Holanďanmi, Austrálčanmi a ďalšími sme tu ako jedna
rodina. Deň pred Markovým odchodom do patroly sme spolu rozprávali,
rozoberali plány. 7. septembra však jeho vozidlo nabehlo na nastražený
výbušný systém. Dvaja z posádky boli ťažko zranení, jeden ostal vo vážnom
psychickom šoku – a Mark zahynul,“ smutne spomenie nadporučík, ktorý
pri smútočnej rozlúčke v tábore pred presunom jeho tela do vlasti niesol
truhlu s pozostatkami svojho kamaráta. „Boli to najťažšie chvíle v mojej
vojenskej kariére...“ No a o tri dni odchádzali do podobného konvoja Slováci.
Nadporučík Bartoš hovorí, aké dôležité je v styku s príslušníkmi Afganskej
národnej armády dodržiavať ich obyčaje a náboženské zvyklosti. Afganci
sú napriek chudobe svojej krajiny veľmi hrdí ľudia. Pri ich výcviku je
preto dôležité nevystupovať ako veliteľ, ale ako poradca a skoro až priateľ. Napokon, zaradenie vojakov OMLT tímov je mentor, teda inštruktor.
„Zahraničný vojak by si v ich očiach nikdy nezískal autoritu pokrikovaním
či hraním sa na ich šéfa. Získať ju môže, keď ako profesionál niečo vie,
keď vzbudí záujem a chce svoje vedomosti odovzdať. Tiež si získa dôveru,
keď vojaka pochváli, keď si s ním dá čaj, alebo sa opýta na zdravie jeho
detí. Je to skrátka nielen o vojenskom drile, ale aj o troche ľudskosti.
V takomto prístupe sú Slováci naozaj dobrí,“ hrdo konštatuje nadporučík.
A presne takéto slová použil na adresu Slovákov aj brigádny generál Marc
van Uhm, veliteľ koaličných jednotiek v provincii Uruzgan, ktorý v decembri
rokoval v Tarin Kowtw s plukovníkom gšt. Jindřichom Jochom, veliteľom
Centra riadenia operácií Generálneho štábu OS SR.

Z činnosti Obecného hasičského zboru
Turany v roku 2009
Rok 2009 bol bohatý na udalosti aj v OHZ Turany, prinášame vám ich
zhodnotenie. Jednotka pracovala pod vedením veliteľa Romana Maťku,
v súčasnosti má 26 členov. V roku 2009 vykonala 53 výjazdov k požiarom
a iným mimoriadnym udalostiam, okrem toho celkom 116 jázd s hasičskou
technikou k zabezpečovaniu chodu jednotky, zabezpečovaniu niektorých
kultúrnych a spoločenských podujatí v obci, vykonávaniu ukážok hasičskej
techniky, polievaniu prašných ulíc, prepchávaniu kanalizácií, účasti členov
hasičských družstiev Dobrovoľných zborov na súťažiach v hasičskom
športe a pod.
V roku 2009 sme okrem uvedeného vykonali účasť s našou technikou
na hasičskom sprievode mestami Vrútky a Martin, výstavu a ukážky
na Hasičskej nedeli v Martinskom skanzene, vykonali sme ukážky na detskom Juniálese pred Kultúrnym centrom v Turanoch a ukážky pre deti

Vyznamenanie a poďakovanie
245 – členný kontingent slovenských vojakov v Afganistane si vybudoval
dobré meno aj v iných oblastiach. Veď len od júna do decembra minulého
roka v Kandaháre na najväčšej základni NATO na svete (približne 20-tisíc
vojakov z cca 20 krajín) odmínovali naši vojaci 120-tisíc metrov štvorcových
ručne a 116 tisíc metrov štvorcových pomocou odmínovacieho kompletu
Božena. Realizovali ženijné práce pri opevňovaní či výstavbe základne.
Dôležitá strážna služba Slovákov v Kandaháre, ako aj na základniach Deh
Rawood a Tarin Kowt sa dá charakterizovať jediným slovom: spoľahlivá.
Slováci sa tiež v rámci Provinčných rekonštrukčných tímov podieľajú
na obnove a výstave infraštruktúry ekonomicky málo rozvinutého územia, čím napomáhajú domácim obyvateľom a vytvárajú pocit dôvery
s koaličnými silami.
„Môžete byť právom hrdí na to, čo ste v operácii ISAF dokázali a dosiahli. Je nepochybné, že ste svojej vlasti a Ozbrojeným silám Slovenskej
republiky urobili dobré meno. Ďakujem vám a ďakujem aj vašim najbližším,
za podporu a pochopenie, ktoré vám pri výkone vašej profesie preukazovali
a preukazujú, “ zdôraznil v Michalovciach 18. decembra 2009 na slávnostnom nástupe vojakov, ktorí sa vrátili z Afganistanu, minister obrany
Jaroslav Baška. Spolu s náčelníkom generálneho štábu Ozbrojených síl
SR generálom Ľubomírom Bulíkom im udelil medaily za prácu v operácii
ISAF. Medzi vyznamenanými bol aj nadporučík Ján Bartoš z Turian, ktorý
v súčasnosti slúži v Martine a má za sebou už aj misiu v africkej Eritrei.
Muž, ktorého doma v čakal syn, rodina a rodné zelené či zasnežené hory.
Pavol VITKO
MO SR Bratislava
Foto: autor článku

materských škôl. V roku 2009 prišlo z GO karosérie vozidlo CAS K 25 L 101,
ktorú vykonala firma Florián Martin. Vozidlo bolo vystavené aj na Hasičskej
nedeli , je vo výbornom stave a značne skvalitnilo našu zásahovú činnosť.
Lenže táto oprava odčerpala prevažnú časť financií z nášho rozpočtu
na roky 2009 a 2010. V roku 2009 bolo vybudované ústredné kúrenie
v časti hasičskej zbrojnice na ul. Budovateľov pre zabezpečenie zimnej
akcieschopnosti techniky a jednotky.
V roku 2009 uzatvorila Obec Turany dohody s obcami Šútovo, Ratkovo
a Nolčovo, na základe ktorých vykonáva Obec Turany od 1. 1. 2010
prostredníctvom OHZ zásahy a záchranné práce pri požiaroch a iných
mimoriadnych udalostiach v K. Ú. týchto obcí. Celá naša činnosť je
zdokumentovaná aj na internetovej stránke obce pod názvom Obecný
hasičský zbor. Problém, s ktorým sa stále pasujeme, sú priestory pre
hasičskú techniku, táto je garážovaná v cudzích priestoroch. Uvádzame
zoznam výjazdov za rok 2009:
1. 22.01. – čerpanie vody zo zatopenej ul. 1.mája
2. 20.02. – uvoľnenie skríženého a zapadnutého kamióna na železničnom priecestí

3. 20.02. – uvoľnenie zapadnutého auta na Trusalovej
4. 23.02. – uvoľnenie skríženého kamióna pred spoločnosťou Rettenmeier
5. 23.02. – zapadnutý kamión na ul. Železničnej, opretý o stĺp el. vedenia
6. 23.02. – skrížený kamión na železničnom priecestí – dolné železničné priecestie
7. 26.02. – skrížený a zapadnutý kamión na ul. Železničnej
8. 24.03. – vyslobodenie zapadnutého kamióna na Mohylkách
9. 02.04. – požiar suchej trávy a krovísk na Zábrehoch
10. 08.04. – požiar suchej trávy a železničných podvalov na nakladacej rampe pri Byture
11. 08.04. – požiar suchej trávy v koľajisku na železničnej stanici Turany
12. 16.04. – požiar krovísk pri lavici do obce Nolčovo z Krpelian
13. 26.04. – hlásený požiar sena na ul. Osloboditeľov v Turanoch
14. 26.04. – požiar krovísk a odpadu v areáli Chyžbet Turany
15. 29.04. – výjazd k hlásenému požiaru suchej trávy a krovísk pri Team Industries. s.r.o.
16. 02.05. – lesný požiar na Trusalovej – lokalita Stráne
17. 02.05. – požiar hospodárskych budov RD p. Mikušiaka v Krpeľanoch
18. 29.04. – požiar osobného motorového vozidla na ul. Partizánskej
19. 28.05. – požiar veľkokapacitného kontajnera na cintoríne v Turanoch
20. 13.06. – požiar veľkokapacitného kontajnera na cintoríne v Turanoch
21. 02.07. – čerpanie vody zo zatopenej lekárne Castanea
22. 02.07. – čerpanie vody zo zatopenej kotolne ZŠ Turany
23. 02.07. – čerpanie vody zo zatopenej ul. Komenského
24. 02.07. – čerpanie vody zo zatopených hromadných garáží
25. 14.07. – požiar skládky sena na poľnohospodárskom Družstve Turany
26. 15.07. – zahorenie trámu strechy haly po požiari v AFG Turany
27. 18.07. – požiar osobného motorového prívesu v Nolčovskej doline
28. 18.07. – výjazd k čerpaniu vody zo zatopenej ul. Komenského
29. 18.07. – čerpanie vody z priestorov hromadných garáží
30. 23.07. – výjazd k hlásenému veľkému dymeniu na Dubovej – nepovolené spaľovanie
31. 01.08. - odstraňovanie nebezpečných stavov – otvorený kanalizačný poklop na ul.
Vaňovskej
32. 11.08. – výjazd k hlásenému požiaru na Hankov grúň – vypaľovanie el. káblov
33. 17.08. – lesný požiar na Trusalovej - Kubisé siatina
34. 22.08. – čerpanie vody zo zatopenej ul. Komenského
35. 22.08. – čerpanie vody zo zatopenej kotolne ZŠ Turany
36. 24.08. – výjazd k vypaľovaniu trávy na ceste 1/18 pri futbalovom ihrisku
37. 31.08. – požiar skládky slamy na poli pri Bôre v obci Krpeľany
38. 01.09. – požiar balíka slamy na ceste ku záhradkárskej osade Ráztoka
39. 16.09. – likvidácia osieho hniezda na Dome smútku v Turanoch
40. 19.09. – výjazd k veľkému dymeniu a spaľovaniu odpadu v RD p. Klimčíkovej na ul.
Robotníckej
41. 21.09. – požiar slamy pri starom futbalovom ihrisku
42. 26.09. – požiar suchej trávy a krovísk pri regulačnej stanici plynu na ul. Železničnej
43. 26.09. – požiar skládky slamy a sena na Dlhej v Turanoch
44. 28.09. – požiar drevených paliet v betónovej garáži P+M Turany
45. 15.10. – odstraňovanie popadaných stromov z cesty od Autoalessu na RZ Trusalová
46. 17.10. – požiar domu – drevenice v obci Nolčovo
47. 28.10. – požiar veľkokapacitného kontajnera na cintoríne v Turanoch
48. 06.12. – požiar veľkokapacitného kontajnera na skládke za Poštou Turany
49. 15.12. – požiar suchej trávy na brehu nad firmou ADOS, ul. Družstevná v Turanoch
50. 22.12. – požiar neobývaného RD p. Milanovej na ul. Cintorínskej v Turanoch
51. 23.12. – čerpanie vody zo zatápajúcich priestorov predajne textilu na ul. Obchodnej
52. 23.12. – čerpanie vody zo zatopenej ul. Komenského
53. 26.12. – vyslobodenie psa z kanalizačnej šachty na ul. Železničnej
V zásahovej činnosti nastalo výrazné zvýšenie počtu výjazdov k čerpaniam vody zo zatopených priestorov najmä po výdatných prívalových
dažďoch, pretrvávajú výjazdy k požiarom veľkokapacitných kontajnerov.
Za najnáročnejšie zásahy považujeme zásah pri požiari slamy na poľnohospodárskom dvore Turany, odstraňovanie popadaných stromov
na Trusalovej po snehovej kalamite, kde zásah trval bezmála 8 hodín
a požiar neobývaného RD p. Milanovej na ul. Cintorínskej, kde boli
ohrození aj dvaja bezdomovci.
Na záver zdôrazňujem, že všetci členovia vykonávajú uvedené činnosti
úplne bezplatne v duchu nezištnej pomoci a poslania.
R. Maťko, veliteľ OHZ

Výročná členská schôdza
DHZ Turany – juh
Dňa 26.februára 2010 bilancoval svoju činnosť Dobrovoľný hasičský zbor
Turany – juh výročnou členskou schôdzou v priestoroch Kultúrneho centra
Turany. Na schôdzi bolo prítomných 45 z celkového počtu 76 členov zboru
+ 11 členov žiackeho družstva. Rokovania sa zúčastnil aj delegát OV DPO
Martin, riaditeľ OR HaZZ v Martine, pplk. Ing. Peter Podhorský .
Úvodom predniesol predseda zboru Ľubomír Mateáš správu o činnosti
za uplynulý rok, nasledovala správa o hospodárení zboru. Následne boli
do našich radov prijatí traja noví členovia. Trom jubilantom boli odovzdané
vecné dary z príležitosti ich životných jubileí, menovite Jurajovi Jelšovskému,
Jánovi Kišovi a Ivanovi Cígrovi. Taktiež boli odovzdané medaily za vernosť,
kde patrí obdiv a poďakovanie Petrovi Muňkovi st., zaslúžilému členovi
DPO SR za jeho 60 ročnú vernosť nášmu zboru a Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR. Sdružením hasičú Čech, Moravy a Slezka, Okresním
združením hasičú Vsetín a Sborom dobrovolných hasičú Lužná bola
nášmu členovi, Ing. Jozefovi Filgasovi udelená medaila „Za mezinárodní
spolupráci III. stupně“ ako poďakovanie za dlhoročnú spoluprácu medzi
SDH Lužná a DHZ Turany - juh.
V diskusii si vzal slovo delegát OV DPO, ktorý poukázal na výbornú prácu
nášho zboru aj v rámci okresu Martin, poukázal na dôraz protipožiarnej
prevencie a na pripravovaný projekt požiarnej prevencie v bytových a rodinných domoch. Veľká vďaka patrí aj Petrovi Rumanovi ml., ktorý venoval
veľa úsilia a času pri príprave a súťažiach našich najmenších , kolektívu
mladých hasičov, ktorý nás vzorne reprezentovali na súťažiach v okrese
Martin. Taktiež kolektívu dospelých, ktorí v rámci okresu Martin v uplynulom
roku pôsobili ako rozhodcovia na všetkých okresných kolách, a tým prispeli
k úspešnému a čestnému priebehu týchto súťaží. Tak isto vzorne reprezentovali náš zbor a našu obec v pohárovej súťaži v Nolčove, spolupodieľali sa
na všetkých akciách organizovaných Obecným hasičským zborom Turany.
Na záver členská schôdza znovu odsúhlasila zlúčenie s DHZ Turany.
Veríme, že tohto roku konečne dôjde k avizovanému zlúčeniu a zjednoteniu
našich aktivít. Prijatý plán práce na rok 2010 je bohatý, veríme , že splníme
prevažnú časť predsavzatí, ktoré sme si dali. Najmä však v práci s mládežou
a výchove nových nádejných hasičov.
Ľubomír Mateáš
predseda DHZ Turany - juh

JUDr. Ľ. Liskaja, riaditeľky MKS, Bc. I. Jesenskej, členov Rady školy
pri MŠ Turany, Obchodná a Ing. J. Cígera, ktorý odovzdával diplomy
a ceny spolu s riaditeľkou MŠ, A. Buricovou. Deti obohatili podujatie
kultúrnym programom o Turci a tí najmenší divadielkom O pampúšikovi.
Vybrané práce budú zaslané do celoslovenského kola. Veríme, že myšlienka Janka Hraška sa bude i naďalej rozvíjať a rozširovať spolupráca
s ďalšími záujemcami.
A. Buricová
riaditeľka MŠ Obchodná

Na výstave v NITRE
Nábytok a bývanie 20. medzinárodný veľtrh nábytku a bytových doplnkov v Nitre v dňoch 9.-14.marca 2010 prilákal 430 vystavovateľov
z 10 krajín (Slovenská republika, Česká republika, Francúzsko, Írsko,
Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Taliansko, Turecko) a takmer
70 000 návštevníkov na ploche výstaviska Agrokomplex s rozlohou
25 000 m2 .Autobusový zájazd na túto prestížnu výstavu súčasných
trendov v nábytkárstve zorganizovala Spojená škola TURANY 11. marca
2010 pre žiakov viacerých odborov: 4-ročný študijný odbor Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, nadstavbové 2-ročné štúdium Drevárstvo
a nábytkárstvo, 3- ročný učebný odbor stolár. Bolo čo obdivovať, konštatovala mlaď v sprievode svojich pedagógov: pestrá druhová škála
nábytku, rôzna cenová dostupnosť výrobkov z viacerých krajín. Mnohí
výrobcovia predstavili zaujímavé nápady, moderné technológie, dizajn
v inšpiratívnom farebnom prevedení. Nábytkárske firmy hľadajú touto
cestou potencionálnych zákazníkov pre svoju výrobu , možnosť uchytiť
sa na trhu v súčasnej dobe ekonomickej krízy.
Škola musí komplexne všetky teoretické aj praktické zručnosti
v mladých umne rozvíjať, aby sa po škole uplatnili na trhu práce.
Výrazne sa v SŠ Turany toto realizuje cez projekt: „ Škola 21.storočia“
, spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Uskutočňuje sa výrazná modernizácia vzdelávania a odbornej prípravy prostredníctvom Školského
vzdelávacieho programu implementáciou nových trendov v oblasti
informačno-komunikačných technológií prostredníctvom e-learningového
portálu pre potreby školy v 3 plánovaných novozriadených multimediálnych učebniach.
Mgr.Jarmila Roháčeková
Spojená škola TURANY

Janko Hraško dnes...
Kde bolo, tam bolo, kdesi v údolí štebotavého Turca sa začínajú
dobrodružstvá Janka Hraška. A dobrodružstvá našej MŠ sa začali návštevou Múzea Janka Hraška v súkromnej ZŠ BellAmos v Martine, prvom
na svete. Múzeom nás previedol samozvaný profesor hraškológie, Janko
Cíger z Mädokýša. Po ňom nasledovalo v MŠ literárne stretnutie s ujom
Jankom za prítomnosti všetkých detí, na ktorom sa rozprávalo o Jankovi
Hraškovi. Takto vyzbrojení poznatkami pustili sme sa do tvorivých dielní.
Využili sme vianočné a polročné prázdniny na tvorivé dielne nielen pre
predškolákov, ale aj ich starších súrodencov školákov, ktorí sa aktívne
zapojili do výtvarnej tvorby. V hanbe nezostali ani rodičia, spolu s deťmi
zhotovili zaujímavé domčeky na stračej nôžke. Vyhodnotenie súťaže
prebehlo dňa 24. februára v priestoroch Kultúrneho centra za účasti
všetkých detí MŠ, ich súrodencov, rodičov, starých rodičov, priateľov
MŠ, predstaviteľov obce, starostu, Ing. M. Blahušiaka, zástupcu starostu,

Postreh občanov a čitateľov

Železničná stanica ako klub mladých...
Už nejaký čas sa cestujúci vlakom v priestoroch čakárne majú možnosť stretávať so skupinkami mladých ľudí. Stretávať mladých ľudí je
príjemné ale nie v situáciách, ako tomu býva práve v kedysi najkrajšej
stanici Turca, ktorou sa Turany a Turanci hrdili. Príčinou čudných aktivít
mladej generácie v čakárni stanice je určite možnosť byť v ktoromkoľvek
čase v suchu, teplejšom prostredí ako je vonku a hlavne blízko zdroja
občerstvenia. Stávková kancelária, bufet, večierka, pohostinstvo, či ako
nazývaný priestor zriadený v čakárni našej železničnej stanice, robí viac
problémov ako osohu. Mladí nemajú žiadnu zábranu dostať sa ku alkoholu, zakúpenom v tomto objekte, posedávajú, venujú sa rôznym druhom
vyplňovania si voľného času. Pokiaľ je čakáreň a stanica otvorená, nik
ich z objektu nevyháňa, hoci nie vždy je správanie mladej generácie
v súlade s poriadkom. Zásahy Obecnej polície v tomto objekte nie sú tiež
niečím nezvyčajným. Kde sa podela kultúra cestovania, keď cestujúci
radšej vyjdu von, len aby nemuseli byť svedkami nevhodného správania,
povznesených nálad, či neprístojného vyjadrovania tých, čo si v čakárne
vybudovali svoj klub ? Je smutným konštatovaním, že kompetentných
správcov objektu ŽS, ale aj „stávkovej kancelárie “tento problém týkajúci sa širokej verejnosti veľmi málo zaujíma. Alebo vôbec nezaujíma?!

Spevaví dôchodcovia
Prostredníctvom Hlasu Turian ponúkame nazrieť na činnosť Klubu dôchodcov
v Turanoch v roku 2009. Prežili sme spolu naozaj šťastný a veselý rok 2009,
ktorý sme takmer celý prespievali. Dôvod bol, veď naša generácia oslávila
spomienkové jubileum- 30. rokov od založenia KD v našej obci. O peknej oslave
sme už obsiahlejšie písali v minuloročnom Hlase Turian, teraz sa zmienime
o ďalšom speve. Rok sme začali spoločnou večerou pri speve na sviatok Troch
kráľov, fašiangy sme pri väčšom záujme oslávili v MKS. Ospievali sme svoj
sviatok MDŽ, ktorý bol spojený s oslavou Jozefa. V lete sme nezabudli na Jánov
a a pri vatre na výročie SNP sme oprášili niektoré partizánske piesne, dnes už
neznáme mladšej generácii. Na Dni obce- oslave úrody, chovateľstva a remesiel
v septembri sme svojim spevom posilnili pri varení súťažného gulášu bývalých
divadelníkov. Chutil výborne a vyhodnotený bol ako druhý najlepší. Prespievali
sme aj svoj seniorský mesiac október, stretli sme sa v MKS na celoobecnej
oslave Mesiaca úcty k starším. Záver roka, tesne pred sviatkami pri spoločnej
večeri tiež zneli naše piesne. Spievame radi, svedčí o tom aj aktívne hudobné
zoskupenie našich členov mužského pohlavia, ktoré sa snaží v kolektíve spríjemniť chvíle hrou na harmoniky, saxofón ...
No nielen my sme spievali, spievalo sa i nám. Na jar nás svojimi hláskami
obšťastnili deti z MŠ, na jeseň nám zas spievali dôchodcovia z Martina. Na oslave
výročia KD nás prekvapil a potešil pozvaný hosť MUDr. Oloss, ktorý venoval
pieseň z jeho rodného kraja viacnásobným matkám. Svojim zlatom v hrdle
by sa určite uživil i mimo medicíny. O zlate v hrdle v množnom čísle môžeme
hovoriť po našej návšteve na koncerte súboru Kalinka a hudobnej skupiny
Desmod v terchovskom amfiteátri. Nádherný čas strávený v lone prírody s čistým
vzduchom znásobilo v nás pekný umelecký zážitok. Podobný zážitok sme zažili
i v našom rímsko-katolíckom kostole na koncerte nábožných piesní. Nábožnú
pieseň vhodnú pre ranný čas sme spievali v evanjelickom kostole v Devičanoch.
Tu sme sa zastavili na ceste do Podhájskej a tak navštívili manželov Ľachkých,
pôsobiacich v tomto kraji ako službukonajúcich farárov. Do spevu nás vyzvala
zo susedného bazéna skupina výletníkov v Podhájskej. Harmonika, tá verná
družka rôznych melódií, aj keď z časti okúsila slanosť vody, vydala zo seba tóny,
ktorým nemožno odolať. Zúčastnili sme sa tiež podujatia Nolčovská kosa, kde
na nolčovských lúkach sa prezentovali kosci a hrabačky . Tamojší dôchodcovia si
každoročne týmto pekným podujatím zachovávajú spomienku na prácu minulých
generácií. A my sme počas sledovania kosby a hrabania pridali k ich spevu.
Milí dôchodcovia, na záver nemôžem nespomenúť radosť z najvzácnejšieho
daru k nášmu výročiu, ktorý nám daroval život sám. Šťastie, ktoré sme cítili
spočíva v skutočnosti, že ani jediný raz sme počas roka nemuseli na priečelí
nášho klubu vyvesiť čiernu zástavu. Je to ojedinelý jav počas 30 rokov práce
KD, keď nás nikto neopustil. V priebehu roka sme blahoželali 9 dôchodcom
k ich životným jubileám.

Matky z KD, ktoré vychovali do dospelosti 4 deti
Zľava: H. Húdryová, S. Hulcová, B. Rištáková, M. Murčeková, D.
Ozaniaková, V. Vrabcová
Chcem sa poďakovať aj touto cestou vedeniu obce a poslancom OZ
za odsúhlasenie financií spojených s výročím vzniku KD. Taktiež ďakujem
14 sponzorom, ktorí nám boli priaznivo naklonení a prispeli každý podľa
svojich možností. Keďže sme boli obdarovaní, darovali sme z ušetreného
na ušľachtilý cieľ aj my. V našej obci žije asi tisícka dôchodcov, avšak v KD
máme zaregistrovaných 93 členov, čo je dosť málo. Vy ostatní, zvlášť osamelo

žijúci, nemáte záujem o spoločné stretávania v spoločnosti seberovných.
Nezabúdajme, že najlepším liekom, je spoločnosť ľudí. Rozptýli naše pochmúrne myšlienky, je liekom, ktorý nám nijaký lekár nepredpíše. Nedostať
ho v nijakej lekárni, pretože je v nás samých – siahnime teda po ňom.
M. Čanádyová, predsedníčka KD

Začnime od seba
Najkrajšie cesty sú cesty domov. Ale pri týchto návratoch často porovnávame miesta, ktoré sme navštívili, s domácou realitou. Stáva sa, že niekedy
naša obec svojím vzhľadom a poriadkom akosi „ pokuľháva.“ Mali by sme
sa všetci zamyslieť nad tým, ako vyzerá naše najbližšie okolie a čo všetko
sme urobili pre to, aby bola obec čo najkrajšia. Často sa stáva, že pozemky
v našom vlastníctve sú miestom hromadenia odpadkov. Veď nie nadarmo
sa hovorí, že malá kopa pýta viac. Majitelia starších domov na spadnutie,
by viac osohu urobili, keby namiesto ruín zriadili kvetinové alebo zeleninové
záhradky. Myslím si, že aj Obecný úrad a poslanci by sa mali zamyslieť nad
tým, ako donútiť vlastníkov týchto polozrúcaných domov, pripomínajúcich
scény z II. svetovej vojny, k zjednaniu nápravy.
Najväčším výkričníkom je stará pálenica ako vstupná brána do našej obce.
Myslím si, že majiteľ tejto budovy by sa mal nad ďalším osudom objektu
robiaceho hanbu celej obci, riadne zamyslieť. Veď toto si snáď obec nezaslúži.
Naši občania si vedia upraviť svoje okolie a prostredie, v ktorom žijú.
Svedčia o tom aj súťaže o najkrajší dom, záhradku a preto by niekoľko
starých rozpadávajúcich sa domov nemalo kaziť dojem z celej našej obce.
V budúcnosti by mohli organizátori túto súťaž rozšíriť aj o vyhodnocovanie
objektov slúžiacich na uspokojovanie služieb obyvateľstvu. Veď vlastníci
a nájomcovia týchto verejnoprospešných budov sa mnohokrát správajú
tak, ako by im záležalo len na tom, ako zarobiť a vzhľad týchto budov a ich
okolie sú im akosi ľahostajnými.
Verím, že po prečítaní tohto príspevku sa každý z nás zamyslí nad svojim
postojom k vzhľadu obce a že bude rozmýšľať nad tým, čo a ako vo svojom
okolí môže zlepšiť.
AM

Okienko zdravia
Deň jódu

Týmto príspevkom chceme upriamiť pozornosť verejnosti a stravníkov
školskej jedálne v ZŠ na Deň  jódu, ktorý si každoročne pripomíname
6. marca.
V našej školskej jedálni pri ZŠ v tento deň konzumujú deti jedlo z rýb
v netradičnej podobe a pripomína ho aj nástenka na aktuálnu tému.
Prečo jód?
Jód je stopový prvok nevyhnutný na tvorbu hormónov štítnej žľazy,
ktoré ovplyvňujú látkovú výmenu vo všetkých bunkách tela a zaisťujú
normálny rast a vývoj všetkých tkanív a orgánov. Prirodzeným zdrojom
jódu je potrava. Rizikový je jeho nedostatok počas vnútromaternicového
vývoja. Ohrozenou skupinou sú i tehotné a dojčiace ženy, v tomto období
musí byť pokrytá potreba jódu nielen pre matky, ale i plodu a dieťatka.
U malých detí môže byť jódový deficit príčinou zníženia inteligenčných
schopností, porúch chovania a učenia. Počas dospievania a v dospelosti môže zas súvisieť s depresiami, zníženou psychickou a fyzickou
výkonnosťou, zvýšenou únavou, znížením imunity a zvyšovaním telesnej
hmotnosti. Chorobám z nedostatku jódu sa dá predchádzať práve jeho
zvýšenou konzumáciou v potrave. Doporučené dávky jódu: deti do 5
rokov 90, do 12 rokov 120 a ostatní 150 mg. Na dosiahnutie týchto
hodnôt je potrebné pravidelne konzumovať potraviny obsahujúce jód a to
morské ryby a výrobky z nich, mlieko a mliečne výrobky. Zaujímavý je
prirodzený obsah jódu v niektorých minerálnych vodách. Jeden dúšok
/25 ml/ Vincentky pokryje jeho celodennú potrebu.
Anna Stančíková
vedúca školskej jedálne ZŠ

Zo športu v obci
1. ročník turnaja v halovom futbale o Putovný
pohár obce
Po prvýkrát sa tento turnaj konal v telocvični ZŠ v sobotu 13. februára
2010. Zúčastnilo sa ho 6 družstiev: JAMA, TORPÉDO, HAVKÁČI, ŠK
PRDI, KLASICI a POSLEDNÍ .
Víťazmi sa stali haloví futbalisti z družstva JAMA, ktorým bol prepožičaný do budúceho ročníka Putovný pohár obce.

Bedmintonový turnaj
V sobotu 13. marca 2010 sa v telocvični ZŠ uskutočnil badmintonový
turnaj ako nultý ročník tohto zaujímavého športu pre mužov a ženy, pre
dorastencov a žiakov. Zúčastnilo sa ho 23 bedmintonistov, ktorí odohrali
51 zápasov v dvojhrách a 7 párov odohralo 21 zápasov vo štvorhre. Hralo
sa na piatich ihriskách. Pre inšpiráciu do budúceho ročníka: zúčastnili
sa ho 3 ženy a 4 dievčatá, 11 mužov a 5 chlapcov.

z toho 6 detí. Najviac obsadenou bola kategória mužov na 10 km, tu sa
zaregistrovalo a do cieľa úspešne prišlo 22 mužov.
Na 10 km trati v kategórii žien súťaž dokončilo 7 účastníčok, 5 km žien
absolvovalo 6 súťažiacich, mužov sa v tejto kategórii zaprezentovalo 9.
Všetci účastníci XVI. ročníka Turianskej bielej stopy súťaž dokončili.
Organizátorom sa dostalo uznania za pripravenosť trate, podmienky na pekné turistické podujatie. Vyhodnotenie sa uskutočnilo na RZ
Trusalová, kde starosta obce odovzdal ceny najlepším.
Výsledky podujatia:
10 km muži:
1. miesto Anton Beliansky 38: 05
2. miesto Ján Jesenský 45:54
3. miesto Miroslav Janota 48:51

5 km muži:
1. Vladimír Kňazúr 35:30
2. Dušan Zacharovský 35:37
3. Ľubomír Liskaj 37:06

10 km ženy:
1. miesto Anna Cígrová 51:10
2. miesto Anna Novysedláková 1:02,3
3. miesto Alena Vajdová 1:06,20

5 km ženy:
1. Anna Stančíková 40:53
2 Gabriela Stanová 42:53
3.Jana Cisáriková 44:24

Deti: 1 km
1. miesto Jakub Ujček 03:59
2. miesto Juraj Valach 05:05
3. miesto Peter Matejíček 05:13
Na trati 5 km žien bola ocenená
Miriam Vrabcová, žiačka ZŠ, ktorá
obsadila 4. miesto časom 46:18.
Najstarším účastníkom bol účastník behu na 5 km Jozef Valach, ktorý
dosiahol čas 38:32.

Víťazmi kategórií sa stali:  
Dievčatá 1. A. Mikulová	      Ženy 1. I. Majeríková
	   2. K. Morgošová	 2. E. Adamová
	   3. O. Tarabová		 3. R. Fraňová
Chlapci 1. D. Ujček	      Muži   1. M. Adamov
	  2. L. Sitár	      1. kat. 2. S. Oreščik
	  3. M. Urík		   3. V. Majerík
Muži	  1. M. Laščík	  Štvorhra  1. S. Oreščik – V. Ranto
2. kat.	  2. I. Jesenský		    2. M. Adamov – M. Rišáni
	  3. M. Klučiarovský	    3. I. Jesenský – M. Haľama
M. Adamov

XVI. ročník Turianskej bielej stopy 2010
Tohtoročný ročník sa podarilo uskutočniť kvôli nevyhovujúcim snehovým
podmienkam až na tretíkrát. Organizátori pripravili trate 5 a 10 km, pre
deti okruh 1 km, v lokalite Turany- Trusalová. Snehové podmienky boli
ideálne, počasie v deň turistického pochodu na bežkách bolo vyhovujúce. Na RZ Trusalová sa pred podujatím zaregistrovalo 49 súťažiacich,

Všetkým víťazom blahoželáme a všetkým účastníkom ďakujeme
za účasť na podujatí a tešíme sa na XVII. ročník v roku 2011.

Malá Fatra open 2010
Ten, kto prišiel v sobotu 6. marca 2010 na preteky určite neoľutoval.
Počasie bolo krásne, a tak si všetci pretekári aj diváci užili pekný deň.
Na štart sa postavilo 88 mužov a žien. Účasť bola medzinárodná,
prišli maďarskí aj českí pretekári. Štart bol posunutý vyššie a tak trasa
Vertical mala prevýšenie cca 650 m. V hlavnej kategórii na trati Race
mala mužská trať približne 1 400 výškových metrov a ženská 1 000
metrov. Na trati sa odohrávali zaujímavé súboje, ktoré sa dali sledovať aj
z Chaty pod Chlebom. O víťazstve v kategórii mužov rozhodovali stotiny
sekundy. Po ukončení pretekov bolo vyhlásenie výsledkov a losovanie
tomboly. Poďakovanie patrí všetkým pretekárom za účasť, sponzorom
za podporu a organizátorom za dobrú prácu.
Z domácich pretekárov Skialp klubu Kriváň boli najúspešnejšími:
na trati Vertical J. Liskaj ml. na 4. mieste a J. Maťko na 13. mieste
a na trati Race P. Roštek na 4. mieste. Zo žien domáceho klubu
skončila na 9. mieste A. Vajdová na trati Vertical.
P. Kračmer

Čo hovorí matrika

Zubná lekárka v Turanoch

Narodenie

Vákuum v poskytovaní stomatologických služieb v našej obci je
od 1. marca 2010 minulosťou. Svoju činnosť u nás zahájila zubná lekárka MUDr. Júlia Ivaňová, ktorej obec pripravila priestory v zdravotnom
stredisku na Krížnej ulici.

Adrian Horváth
Matej Ivan
Patrik Kiša
Lucia Blašková
Kristína Žiaková

ORDINAČNÉ HODINY
STOMATOLOGICKÁ AMBULANCIA

Úmrtie
Paulína Zigová		
Elena Kapustová		
Anna Kňazúrová		
Darina Rusiňáková
Anna Revalová		
Jozef Havalda		
Július Siheľa		
Anton Janík		
Emil Zima		
Ján Maťko		

27. 12. 2009		
13. 1. 2010		
22. 1. 2010		
26. 1. 2010		
10. 2. 2010		
21. 2. 2010		
22. 2. 2010		
4. 3. 2010		
6. 3. 2010		
21. 3. 2010		

82 rokov
88 rokov
83 rokov
82 rokov
77 rokov
81 rokov
60 rokov
58 rokov
70 rokov
78 rokov

Za Jurajom Múkerom
Ľudský život je ohraničený dvomi medzníkmi. Narodenia a smrti. Akú
brázdu si človek vyorie medzi týmito dvomi medzníkmi, záleží len a len
na ňom samom. Stáva sa, že niekto nezanechá po sebe žiadnu stopu. Sú
však takí, ktorých pôsobenie zostáva dlho v pamäti ľudí a ktorí im budú pre
svoju prácu a ochotu dlho chýbať.
Takýmto človekom bol aj Juraj Múkera. Chýbať nebude len svojim najbližším, ale aj turianskym futbalistom, hasičom a pre svoju dobrosrdečnú
a veselú povahu aj ostatným občanom Turian.
A preto mu chcem touto cestou poďakovať :
- za každý napísaný článok v Novom Živote Turca, ktorými hodnotil hru
a výsledky našich futbalistov
- za každý nalepený plagát, ktorý pozýval na športové podujatia
- za organizovanie fašiangových zábav spojených s pochovávaním basy,
ktoré boli známe po celom Turci
- za pomoc pri nacvičovaní kultúrnych podujatí
- za každý zdvihnutý papier na ceste, keďže mal silný vzťah k poriadku
a čistote.
A čo napísať na záver? Kiež by sa dalo doniesť k tvojmu hrobu kus Kánova
alebo Dedinských, aby si mohol snívať krásne sny vo svojich obľúbených
horách. Spi svoj večný sen v rodnej turianskej zemi, ktorú si tak miloval.
AM

DELIZA s.r.o. sídlo Zvolenská 7/15, Martin 036 01
Prevádzka Krížna 1157, Turany 038 53		
telefón  428 70 21
Lekár: MUDr. Júlia Ivaňová
Sestra: Bc. Vladimíra Jančová
PONDELOK		
od 8.00  - 12,00 hod.
UTOROK		
od 8.00  - 12,00 hod.
STREDA		
administratíva – neordinuje sa
ŠTVRTOK		
od 8,00 - 12,00 hod.
PIATOK		
od 8,00 - 12,00 hod.
Obedňajšia prestávka od 12,00 – 12, 30 hod.
Bolestivé prípady ráno
od 8,00 – 9,00 hod.
Zuby na počkanie neťaháme, je potrebné sa vopred objednať.
Po obedňajšej prestávke od 12,30 do 14,00 hod. poskytujeme služby
objednaným protetickým pacientom podľa dohody, potreby a konzultácie. Neobjednaných neošetrujeme!

Storočnica Spolku mládeže
Kultúrny život v obci na začiatku 20. storočia takmer neexistoval. Zlomovým
momentom bol príchod nového učiteľa evanjelickej cirkevnej školy Petra
Vencela. Ten spolu s bývalým evanjelickým farárom Jánom Milanom Štetkom
založil v roku 1910 Spolok mládeže, ktorý združoval turiansku školskú mládež.
Členovia spolku sa schádzali tri razy do týždňa na prednáškach a na nacvičovaní zborového spevu. Mládež javila záujem aj o nacvičovanie divadla, no
chýbalo vhodné javisko. To si členovia spolku svojpomocne vybudovali v krčme
Armína Polláka. Nič teda nebránilo nacvičovaniu divadla. Ochotníci však museli
byť opatrní aj pri výbere vhodnej hry, ktorá by nenarazila na odpor hlavného
slúžneho Atilu Ujheliho. Voľba padla na Chalúpkove hry, ktoré boli síce plné
maďarských viet, ale boli predovšetkým výsmechom maďarónstva. A tak sa
podľa údajov z obecnej kroniky na doskách znamenajúcich svet objavili títo
ochotníci: Mária Murčeková, Ema Kavaleková, Anna Vencelová, Peter Vencel,
Paulína Gallová, Mária Vencelová, Žofia Vencelová, Ján Jančovič, Rudolf
Jančovič, Pavol Gallo, Július Kavalek a Karol Vencel...
ľl

.

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

Ako sa majú naši škôlkari
Cieľom kolektívu učiteliek MŠ Turany - Krížna je zabezpečiť pre deti pestré
a zaujímavé akcie, pretože naša škola je zapojená do projektu „Škola podporujúca zdravie“. Preferujeme hlavne podujatia spojené s pohybom.
Prvou významnou aktivitou, ktorú sme uskutočnili od začiatku školského
roka, bola predplavecká výchova. Zrealizovali sme ju v mesiaci december
na plavárni v Martine.Za hlavný cieľ sme si stanovili prekonať najmä strach
z vody, vytvárať k nej trvalejší vzťah, pripraviť ich na náuku v hĺbke. Pohyb
vo vode kladne ovplyvňuje deti zo zábranami a pocitmi menejcennosti, sú
otužilejšie. Deti si osvojili a zdokonalili základné plavecké návyky pod vedením
odborných inštruktorov. Výcvikový plán bol rozvrhnutý na 3 týždne, vždy po tri
dni v týždni. Uskutočnili sme teda 10 výcvikových celkov.
Druhou aktivitou, taktiež významnou, je týždenný lyžiarsky výcvik, ktorý sa
uskutočnil v januári v krásnom prostredí Jasenskej doliny. Podmienky na lyžovanie boli priaznivé, ale mráz poriadne štípal. Ale aj napriek mrazivému
počasiu, deti pod vedením skúsených a trpezlivých inštruktorov zvládli prvé
pády, celkovú stabilitu na lyžiach, strach a obavy z lyžiarskeho vleku. Deti
s plným nasadením lyžovali na svahu dve hodiny. Každý deň sme zaznamenávali výrazné zlepšenie ich základných lyžiarskych schopností. Na záver
výcviku sa uskutočnili slalomové lyžiarske preteky, kde sa ukázalo, čo sa
deti za týždeň naučili.
Nezaháľali sme ani v kultúrnej oblasti. Fašiangy, to je čas karnevalov, zábavy a veselia. Aby i naše deti vedeli, aké pekné tradície sa s týmto časom
spájajú, pripravili sme fašiangový karneval. Zorganizovali sme ho v Miestnom
kultúrnom stredisku v spolupráci s obcou. Najstaršie deti navštívili so svojimi
učiteľkami ZŠ, zúčastnili sa na vyučovacom procese otvorenej hodiny v prvom
ročníku. Žiaci im ukázali všetko, čo sa naučili a s čím pracujú a do vyučovania zapojili aj naše deti. Táto návšteva sa každoročne osvedčuje, pretože
pozitívne ovplyvňuje deti pred zápisom do školy. Deti na zápise sú smelšie,
nemajú strach z neznámeho prostredia a primerane spolupracujú s učiteľkou.
V organizovaní podobných podujatí budeme pokračovať aj v priebehu
ďalšieho obdobia.
J. Hlavatá
MŠ Krížna

Plavecký výcvik na plavárni v Martine.

Karneval je zábava,
muzika tam vyhráva.
Usmievaj sa, už je čas,
príď aj s maskou medzi nás.

Fašiangový karneval v kultúrnom stredisku organizovaný v spolupráci s obcou a MKS Turany.

Aj keď som len škôlkar malý,
na zápise dám si rady.
Mamička ma pochváli,
keď ma vezmú do školy.

Zápis detí do prvého ročníka ZŠ.

Mami, ja som jednička,
plávam ako rybička.
Už sa vody nebojím,
pred ockom sa pochválim.
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