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XXVII. ROČNÍK

Vinšujem Vám šťastie,
pokoj
a lásku

Nech Vás v novom roku vo Vašich

Je čas, kedy každá turianska rodina žije
prípravami na príchod vianočných a
novoročných sviatkov. Všetci máte iste plnú
hlavu starostí, aby všetko dobre dopadlo, aby
sa na nikoho nezabudlo s nákupom darčekov,
aby sme sa všetci stretli pri sviatočne
prestretých stoloch.
Áno, je tu koniec roka, všetci budeme o rok
starší a skúsenejší. Tešíme sa na neopakovanú
atmosféru vianočných sviatkov, pri ktorej si
spomenieme na príjemné a na smutné chvíle
uplynulého roku. Pri sviatočne prestretých
stoloch s vianočnými dobrotami sa o čosi viac
zamýšľame nad sebou, nad svojím životom,
hodnotíme svoje skutky, vyslovujeme nové
sľuby a predsavzatia. Vstupujme do nového
roka so želaním pokoja a šťastia v rodinách, so
želaním svorného nažívania susedov a
priateľov, so želaním vzájomnej tolerancie nás,
občanov v obci. Želajme si svet bez vojen,
zloby a násilia na slabých. Želajme všetkým
šťastie, pokoj a lásku. Nech nový rok 2007 je
rokom šťastia, zdravia, radosti a spokojnosti.

rozhodnutiach sprevádza len šťastie, nech
žijete len pokojné dni, naplnené zdravím,
porozumením a láskou, nech vás obklopujú
priatelia vždy ochotní pomôcť, pre ktorých
bude Vaše srdce vždy otvorené dokorán.
Krásny vianočný čas pre všetkých Vás.
Redakcia Hlasu Turian

Milí spoluobčania, dovoľte, aby som sa Vám
úprimne poďakoval za prejavenú priazeň v
komunálnych voľbách. Svojou prácou sa
vynasnažím Vašu priazeň nesklamať, verím,
že budem dobrým starostom všetkých
občanov našej obce.
Ing. Miroslav Blahušiak
starosta obce

Komunálne voľby 2006
Výsledky volieb v našej obci
Dňa 2.12.2006 sa v SR konali komunálne voľby, v
našej obci voľby starostu obce ako aj poslancov do
obecného zastupiteľstva.
Výsledky volieb sú nasledovné:
Účasť na voľbách bola 55,68% -ná.
Počet osôb zapísaných v zozname voličov:
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky:
Počet odovzdaných obálok:
Počet platných hlasovacích lístkov pre
voľby do obecného zastupiteľstva:
Počet platných hlasovacích lístkov pre
voľby starostu obce

3.599
2.004
2.004
1.940
1.986

Počet hlasov na starostu obce:
1. Ing. Miroslav Blahušiak
2. Ing. Dušan Novysedlák
3. Ing. Ivan Jesenský
4. Viktor Koleň
5. Dušan Štetka
6. Miroslav Brxa

1.042
565
279
47
32
21

Počet hlasov na poslancov:
1. Ing. Miroslav Blahušiak
2. Ing. Ivan Jesenský
3. Ing. Dušan Novysedlák
4. Ján Kiša
5. Janka Ulická
6. JUDr. Ľubomír Liskaj
7. Mgr. Marta Hrivnáková
8. JUDr. Dušan Híčik
9. Martin Pirháč
10. Roman Maťko
11. Ing. Jaroslav Hlavatý
12. Jaroslav Pavelica

1.002
840
811
680
571
567
535
491
459
456
427
400

Nakoľko bol Ing. Miroslav Blahušiak zvolený za
starostu obce a funkcia poslanca nie je s ňou
zlučiteľná, poradie zvolených sa posúva.
Ustanovujúce zasadnutie OZ spolu so zložením
sľubu starostu a poslancov, bude 28. decembra
2006. Všetkým zvoleným blahoželáme a prajeme
veľa správnych rozhodnutí.
za MVK, Tatiana Feriančeková

Je neobyčajne ťažké vymedziť čaro Vianoc. Vianoce sú
jediný deň v roku, kedy majú sviatok on a ona, Adam a Eva.
Nie je to trošku symbolické? Ateistovi i veriacemu človeku sa
čaro Vianoc nedá rozumove rozobrať bez zvyšku, je to
najväčšie kúzlo roka, neopakovateľné, nikým
neorganizované. Človek sa odovzdáva po troške s
ubúdajúcimi minútami života. Tento pocit vyvolávaný
najrôznejšími podnetmi si v sebe nesie väčšina z nás.
Neviem čím to je: pred príchodom Vianoc sadne na človeka
sladká, krotká nálada, roztápame sa, v posledné dni roka
mnohí z nás začínajú v sebe hľadať človeka. Vianoce sú
symbolom lásky, nech je ich mytologický pôvod akýkoľvek, je
v nich čosi nedefinovateľné a svojské.

Vianočné zamyslenie

Ak budete piecť na Vianoce sviatočnú vianočku z deviatich
pletencov, myslite na to, že každý z nich má hlboký význam:
štyri spodné predstavujú štyri živly: zem, oheň, voda ,
vzduch. Tri stredné hovoria o tom, že človek má v sebe čosi
viac oproti iným stvoreniam: rozum, vôľu a cit. A dva
najvyššie pramene poukazujú na vlastnosti mudrcov:
vedomosti a lásku v dokonalej rovnováhe. Celok je ako
dieťatko v perinke, symbol zrodenia Božieho syna. A opäť sú
tu. Len raz v roku je tá chvíľa, keď nám čas nastavuje zrkadlo.
Skúma naše skutky, naše postoje, náš život a my sme
ochotní pozerať priamo a nachádzať v sebe silu na pokánie a
odpustenie. Sme ľudia, ľuďmi ostaňme. Prajme si, aby
pohoda Vianoc pretrvala i do obyčajných, všedných dní, aby
sme nemuseli hľadať ospravedlnenie tam, kde sme doma,
kde nás majú radi. Urobme si sviatky nie pre sviatky, ale pre
nás. Krásne Vianoce.
I.J.

Výstava v múzeu

7. decembra 2006 bola v Miestnom múzeu Turany
sprístupnená výstava fotografií pod názvom "Očami
fotografa". Objektívy turianskych fotografov sú tentoraz
zaostrené na našu malofatranskú prírodu, ktorej krásy
prichádzajú obdivovať každoročne tisícky
návštevníkov nielen z blízkeho okolia, ale aj z ďalekej
cudziny. Okrem ukážok prác starších fotografov
zastúpených Petrom Mendelom, Pavlom Chrenkom, či
Petrom a Ivanom Vencelom sa na výstave prezentuje
stredná generácia: Pavol Kurhajec, Jaroslav Kňazúr,
Vladimír Lihan a Peter Novysedlák. Organizátori
očakávajú, že táto výstava napomôže oživeniu záujmu
mladej generácie o fotografovanie.

Z kalendára našich predkov
Zelené Vianoce znamenajú bielu Veľkú noc.
Na Vianočnú noc vietor od východu slnka
dobytka dochnutí, od západu veľkých pánov
smrť, od polnoci dobrý rok znamená.
Na Vianoce v prvý deň slnce šťastlivý rok,
v druhý deň drahotu znamená.
V noci vianočnej pršiaci sneh znamená dobrý
chmeľ.
Ak hrmenie počujeme, veľké vetry mať budeme.
Keď je na Štedrý večer mnoho hviezd, je mnoho
zemiakov.
Keď svätý Štefan blato vyfúka, pekná jar sa
za tým ponúka.
Keď december blatom čľapká, celý rok nás taký
čaká.
Keď na Silvestra slnko svieti a v noci prudký
vietor veje, niet pre vinárov veľkej nádeje.
Blatný december, blatný celý rok.
Krákanie veľa vrán v zime znamená veľké
sneženie.
Na Adama a Evu čakajte oblevu.

Od Lucie do Vianoc

Takýto je názov výstavy, ktorá sa už niekoľko rokov vpísala do
podvedomia jej návštevníkov. Predvianočný čas je pozastavením
pri krásne, tradícii a symbolike. Veď Vianoce prichádzajú potichu a
vždy v tom istom čase. V priestoroch MKS vystavovali ľudoví
tvorcovia, žiaci MŠ, výtvarného odboru ZUŠ, SOU drevárskeho.
Šikovné ruky vytvoria mnoho pekného. Priestor patril výrobkom z
dreva, prútia, drôtu, voňalo tu ihličie, med, cesto, bylinky. Svojou
návštevou potešili deti ZŠ, MŠ i miestni občania. Mnohé
vystavované exponáty si bolo možné zakúpiť a tak deti s radosťou
pripravili pre svojich najbližších vianočné darčeky. V Turanoch stále
žije košikárstvo, tkajú sa koberce, robia sa ručné práce typické
ženským rukám: vyšívanie, paličkovanie. Tvoria aj mladí, maľujú,
pracujú s drôtom, drevom, prútím. Z Turian pochádzajú aj krásne
drevené hračky, tradičná výroba fujár a píšťaľ, výrobkov z kože.
Práve prezentácia prác prostredníctvom výstav je povzbudením do
ďalšej aktivity pre všetkých. Všetkým, ktorí na výstavu prispeli, patrí
naše poďakovanie.
Nech stromček zapáli svetlo v nás, nech sviečka vyčarí úsmev
zas. Hviezdička rozsvieti plamienok lásky v nás, želáme Vám
Vianoc šťastný čas.
IJ

Magické Vianoce
Obdobie medzi Vianocami a Novým rokom bolo na obyčaje
najbohatšie. Na Štedrý večer, alebo ako hovorili Turčania Dohviezdny večer, sa už od skorého rána vo veľkom pieklo,
aby gazdiné mali čím ponúknuť koledníkov, a popoludní
pripravovali štedrú večeru. Tradičným jedlom na Vianoce i
Nový rok bývala kapustnica s hríbmi a lokše s makom alebo
tvarohom. Evanjelici si na stôl kládli bravčovú polievku a
kapustnicu s klobásou. Na rozdiel od katolíkov môžu jesť
mäso aj pred polnocou. Na stole nechýbali plodiny, ktoré mali
zabezpečiť dobrú úrodu v ďalšom roku. Chlieb i koláče ostali
nedotknuté počas celých sviatkov. Vianočná večera sa
začala po vyjdení prvej hviezdy. Dnešný vianočný stromček v
minulosti nahrádzali zelené prúty života, ktoré sa používali v
Nemecku už koncom 15. storočia. Ihličnatý zdobený
stromček k nám prišiel až v 19. storočí, no dovoliť si ho mohli
iba bohatí. Aj počas Vianoc sa dievčatá stali otrokyňami
rôznych zvykov, podľa ktorých sa mali dozvedieť, za koho a
kedy sa vydajú. Ešte aj dnes staré matere posielajú svoje
vnučky do rohu domu, aby počúvali, odkiaľ zabreše pes.
Odkiaľ sa ozve, odtiaľ dostanú aj mládenca. Zaujímavým
spôsobom bolo, keď chodili dievčatá s vareškou k chlievcom
zaklopať na dvere. Ak sa im sviňa ohlásila na prvýkrát,
svadba bola čoskoro. Ak sa ozvala neskôr, svadba bola v
nedohľadne. Keď chcelo dievča vedieť, kto sa stane jej
manželom, vzala na Dohviezdny večer z každého jedla po
kúsočku a vložila to do orechovej škrupinky. Šupla si ju do
postele pod hlavu a čakala, o kom sa jej večer bude snívať.
Otázku vydaja riešilo aj jablko, ktoré gazdiná rozdávala na
Štedrý večer. Dievča si to svoje ponechalo do Nového roku,
pri čom doňho zahryzlo každý deň. Na Nový rok, keď išlo
jediac do kostola, akého mena mládenca pri tom stretla, taký
sa jej mal dostať za muža.

Nebezpečenstvo Dohviezdneho večera
Pri štedrovečernom stole sa však dala veštiť aj
nepríjemná budúcnosť. Stolujúci napríklad so
strachom sledovali knôt sviečky, lebo ku komu sa
naklonil, ten mal do roka zomrieť. Tŕpli zrejme aj pri
rozkrojení jabĺčka, lebo ak rozrezali jadierko, neveštilo
to nič dobré. To isté znamenal aj krížik uprostred.
Avšak hviezdička bola predpokladom šťastia a zdravia.
Šťastie nemal ani ten, kto rozlúskol červivý orech, lebo
mohol očakávať chorobu. Ani od večere nebolo hodno
vstávať mohla by vraj prísť kmotrička Smrť. Vo
vianočný deň tiež vládla povera, že ak vkročila ráno
žena do cudzieho domu alebo sa niečo požičalo, do
domu mohlo zavítať nešťastie. Naopak, návšteva muža
alebo cigánky prinášala šťastie. Nebezpečné bolo
nechávať visieť kožuch, lebo ten mohol zapríčiniť
zhynutie dobytka. Horšie to už bolo s visiacimi šatami.
Ich majiteľ mal do roka zomrieť. Na tých, ktorí už
zvláštnym spôsobom - do kútov, kde podľa nich sídlili
ich duše, hádzali hrach. Dnes skôr na našich
najbližších spomíname pri hroboch na cintoríne.
Návštevy boli znovu povolené až v deň sv. Štefana, keď
bola a aj doposiaľ býva zábava. Na Mláďatká (
vraždenie neviniatok) 28. decembra sa radšej nešilo,
aby sa sliepkam zadok nezašil, na Nový rok z pernatej
hydiny zas nevarili, aby ňou neuletelo šťastie. Na Tri
krále sa dodnes zachoval zvyk, keď po katolíckych
rodinách chodí farár a posväcuje dom. Kriedou na
dvere iniciály troch kráľov a príslušný letopočet.

Mikuláš, Mikuláš,
čo vo svojom koši máš?

Zo života dôchodcov

Na výlete na Šútovskom vodopáde
Medzi aktívne organizácie v Turanoch nesporne patrí Klub dôchodcov.
Dušou klubu je jeho vedúca Mária Čanádyová. Neustále pripravuje pre
členov zaujímavý program a dbá o to, aby činnosť zaujala všetkých. Len v
krátkosti sa chcem zmieniť o podujatiach, ktoré sa uskutočnili v priebehu
posledných mesiacov. Pri príležitosti nedožitého 100. výročia narodenia
reštaurátora, fotografa a výtvarníka Petra Mendela, dlhoročného občana
Turian a vzácneho človeka, sme v Miestnom múzeu navštívili výstavu jeho
výtvarných prác. V rámci Dňa obce - oslavy úrody, chovateľstva a remesiel,
sme sa zapojili do súťaže vo varení gulášu, kde pod vedením nášho člena šéfkuchára Jozefa Janotu sme sa umiestnili na 2. mieste. Dni prekrásnej
tohtoročnej jesene sme využili na prechádzku po trase "náučného chodníka
v Turanoch, ktorý zrealizovali v máji tohoto roku študenti SOU drevárskeho v
Turanoch za pomoci pedagógov a odborníkov. Nezabudnuteľné chvíle sme
strávili tiež na výlete pod Šútovským vodopádom. Tam sme pookriali pri
dobrej kapustnici, ktorú nám pripravili pracovníci z rekreačného zariadenia
Marias. O dobrú náladu a pohodu sa postarali naši harmonikári Július
Morgoš, Milan Mičko a Vlado Burica. Z príležitosti Mesiaca úcty k starším
sme sa v našom klube pravidelne schádzali a aby neboli stoly prázdne, pod
vedením skúsenej kuchárky Dariny Janotovej sme si pripravili i
občerstvenie. A pretože človek nie je len jedlom živý venovali sme sa i
vzdelávacím akciám. Medzi nás zavítali pracovníci Poštovej banky, ktorí nás
informovali o zaujímavých produktoch pre nás seniorov. Tiež sme si vypočuli
veľmi zaujímavú zdravotnú prednášku o čínskej alternatívnej medicíne
spojenú s ochutnávkou liečivého čaju. Ani obecný úrad na nás nezabudol.
Na posedenie spojené s kultúrnym programom do MKS pozval našich
členov nad 70 rokov. S prichádzajúcimi dlhými zimnými večerami už
plánujeme ďalšie zaujímavé podujatia, na ktoré sa už vopred všetci
tešíme.
st

CESTOVNÝ PORIADOK
ŽSK od 10. 12. 2006
Smer Žilina

Smer Košice

4:51 Vrútky
5:28 Žilina
5:54 Žilina
6:03 Bratislava
6:30 Žilina
6:58 Žilina
7:53 Vrútky
8:43 Žilina
10:41 Žilina
12:57 Žilina
13:48 Čadca
15:14 Púchov
15:47 Žilina
16:44 Žilina
18:47 Žilina
20:45 Žilina

4:43 Košice
5:51 L. Hrádok
6:47 Poprad
7:20 L. Mikuláš
7:57 L. Mikuláš
9:17 Poprad
11:18 Ružomberok
12:43 Ružomberok
13:24 Košice
14:13 S. Nová Ves
14:56 Ružomberok
15:18 Košice
17:14 Poprad
18:18 L. Hrádok
19:18 Ružomberok
21:18 Poprad
22:06 L. Mikuláš

1
4
1
2
1
2

1

3

1 - ide len pracovné dni
2 - ide v sobotu, v nedeľu a štátom uznané sviatky
3 - ide v pracovné dni a v sobotu
4 - ide v pondelok

Mikuláš prišiel opäť. Zavítal v sprievode čerta medzi deti obce,
stretol sa s nimi pod vianočným stromčekom na námestí.
Mikulášska nedeľa 10.12.2006 bola iná. Bola upršaná, zamračená,
bez snehu. Deti však na ňu netrpezlivo čakali a tešili sa. Veď len raz
v roku prichádza s ňou Mikuláš. Aj teraz bol štedrý, deťom rozdal
nošu sladkostí, deti sa mu za to odmenili svojimi vystúpeniami,
pesničkami, básničkami. Na stretnutie s Mikulášom prišli malí i
väčší. Prišli s rodičmi aj starými rodičmi, mnohí z nich si pre
spomienku odnášali spoločnú fotografiu, záznam vo videokamere.
Pod vysvieteným vianočným stromčekom bolo veselo. Práve touto
druhou adventnou nedeľou sa opäť priblížil čas Vianoc. Keď
Mikuláš, čert i organizátori tohoto tradičného podujatia pre deti
rozdali posledný cukrík, s deťmi sa rozlúčili so želaním, aby sa tu
znovu v budúcom roku stretli. Svetlá stromčeka však zostali
svietiť...Na predvianočný čas, vianočnú chvíľu.
I.J.

Štedrý Mikuláš s čertom
Zavítali do MŠ na Obchodnej ulici. Napriek skutočnosti, že Perinbabka túto
zimu ešte poriadne neprášila perinou, Mikuláša deti privítali v prezlečení za
snehuliakov. Svojim vystúpením potešili rodičov, starých rodičov a
súrodencov. V závere besiedky sa objavil čert. Ale asi nebol naozajstný,
pretože deti sa ho nebáli. Možno aj preto, že celý rok poslúchali, za čo boli
odmenené balíčkami. S Mikulášom a čertom sme sa rozlúčili vianočnou
piesňou a sľubom, že na budúci rok k nám opäť zavítajú a obdarujú nás
nielen mikulášskou nádielkou, ale aj snehom. Nuž, čo dodať na záver:
Nech pocit šťastia, radosti sa v dušiach vašich rozhostí,
keď Štedrý deň k vám zavíta.
Nech láska v srdciach ukrytá
sa mocným prúdom vyroní,
keď zvonček sladko zazvoní.
Želáme vám krásne a pokojné Vianoce, plné rodinnej pohody a lásky.
A.B.

1
2
1
2
1
1
2
3
1
1

Dotyky s umením

Zažili deti z MŠ Obchodná v Turčianskej galérii v Martine. Hravou formou si
vyskúšali prácu s papierom, tušom a lepidlom. A pretože sa blíži koniec roka,
aktuálnou témou boli Vianoce. Deti sa pohrali so svojou fantáziou a pod ich
rukami vznikali obrázky trblietajúcich sa anjelov. V tvorivej dielni strávili 1
hodinu, ale nie dĺžka stráveného času a výkon boli dôležité. Bola to radosť z
tvorby a silný citový zážitok z prehliadky expozícií z tvorby známych majstrov
a detí predškolského a školského veku. Ak aj vy máte pocit, že nemáte
A. B.
výtvarné nadanie, tvorivé dielne vás presvedčia o opaku.

Prijatie darcov krvi
Koncom novembra tohoto roku pozvalo vedenie obce
najaktívnejších darcov krvi na malé posedenie do MKS. Z
vyše stovky aktívnych darcov bolo pozvaných 70 a zúčastnilo
sa 37 darcov. Boli medzi nimi držitelia diamantovej Jánskeho
plakety Peter Rišták a Jaroslav Sloboda, ospravedlnil sa Ing.
Ján Morgoš.
V roku 2006 prevzali zlaté plakety Miloš Baráni, Jaroslav Cíger
ml., Marián Haľama, Marián Roľko a Margita Spišiaková.
Takmer všetci a ďalší aktívni zlatí Jozef Dubovický Anton
Ďugel, Vladimír Klein ml., Mgr. Jozef Liskaj, Miroslav Mojžiš,
Marián Pták, Beáta Rištáková a Ján Štefaničiak sa tiež
zúčastnili. V tomto roku prevzali strieborné plakety Mgr. Ivana
Dzúrová, Milan Maťko ml. a Marek Stančík, bronzové Ján
Bartoš, Mgr. Alena Kamenská, Zdenko Lacko ml., Anna
Santusová, Rastislav Skokan a Ing. Dalibor Ujček a ďalší
aktívni darci krvi Miroslava Brxová, Monika Čiešková, Mgr.
Veronika Dériová, Anna Demikátová, Ľubica Grossová, Peter
Gross, Roman Chlúda, Miroslav Ivan, Boris Klein, Peter
Kochol, Miloš Košťan, Roman Krystýnek ml., Pavol Kučka,
Jaroslav Kuka, Stanislav Matejíčka, Jozef Maťko, Ivan Mičko,
Ivan Mikuš ml., Jaroslav Morgoš, Branislav Revallo ml.,
Katarína Rištáková, Boris Skucok, Miroslav Solár, Jozef Šidlo,
Juraj Švec, Dušan Turanec, Michal Vajda, Ján Vallo st. a ďalší
sú príkladom pre prvodarcov, ktorých utešene pribúda a v
uplynulom roku ich bolo 23. Sú to predovšetkým mladí ľudia,
ale nikdy nie je neskoro začať, čoho dôkazom je najstarší
prvodarca, poslanec OZ JUDr. Ľubomír Liskaj. Z
najaktívnejších provdarcov uvádzame: Marek Brxa, Ivana
Cígerová, Marcela Čiliaková, Peter Havalda, Peter Chomist,
Ladislav Chorvát ml., Zuzana Ivanová, Miroslav Kluska,
Zuzana Kostelanská, Viliam Kúdelka, Martin Kuka, Jozef
Kurík, Milan Majtáň ml., Martin Majtáň, Martin Repko, Ivan
Ruman, Alena Vajdová, Miloš Vaňko a Adrián Vaňko. Mnohé
priezviská sa v rodine darcov opakujú a potešiteľné je v tejto
dobe najmú to, že mnohí nezabúdajú pomáhať prinavracať
zdravie, či zachrániť život bez toho, aby za to niečo očakávali a
preto by bolo vhodné zo strany spoluobčanov obce i
spoločnosti venovať im viac úcty a spoločenského uznania.
jl

Milá udalosť
v Klube dôchodcov

…. a bola svadba veliká
Pamätáš, milá moja akúže nám to
vtedy hrali, veselú a či ťahavú?
Mala si v tvári páľavu a ústa sa ti
usmievali. Pamätám, milý môj, bolo
to, bolo asi včera, pesnička hrala do
vesela a mala veľa slôh, lupene ruží
padali pod náš krok a voňali až do
večera. Zlatí manželia spred
päťdesiatych rokov Jozef a Darina
Janotovci si zopakovali vernostný
sľub manželstva. Toto oznamujú a
potvrdzujú prítomní svedkovia v
počte 53 členov Klubu dôchodcov.
M.Č.

Čo hovorí matrika
Narodenie
Adam Frkáň
Veronika Kostrová
Tatiana Rusová
Sarah Foťková
Rebeka Mojžišová
Filip Chytílek

Uzatvorenie manželstva
Bc. Miroslav Hnilický-Ing. Zuzana Rantová
Úmrtie
Zuzana Mahutová
Vojtech Boča
Milan Závoďan
Jozef Líška
Ján Sušienka

25.10.
5.11.
6.11.
24.11.
25.11.

87r.
90r.
73r.
88r.
81r.

Uvítanie detí do života
Dňa 15.11.2006 sa v obradnej miestnosti Obecného úradu
uskutočnilo slávnostné uvítanie nových občiankov do života.
Narodenie dieťaťa je v rodine manželov udalosťou najradostnejšou.
Všetci sa úprimne tešia z príchodu nového človiečika. Vždy keď sa
narodí človek, zapáli sa na oblohe nová hviezda. To sme videli aj my
v našej obradnej miestnosti, ktorá sa aspoň nachvíľu rozžiarila
čarovným svetlom šťastia. Milujúce mamy a hrdí otcovia, niektorí aj
za doprovodu starých mám, doniesli do našej obradnej miestnosti
svoje ratolesti, aby sme ich slávnostne uvítali do života našej obce.
Tu, v slávnostnej atmosfére sa začali písať stránky knihy života
našich milých, malých spoluobčanov, ktorých slávnostne uvítal do
života starosta obce Ing. Miroslav Blahušiak. Slávnosť spestrili
krásnym programom deti z MŠ Krížna. Bola to príjemná slávnosť
plná lásky a nádejí do budúcnosti. Veď deti sú našou nádejou.
Prajeme im, aby mali šťastný, slnečný a pokojný domov a aby z nich
vyrástli zdraví a dobrí ľudia.

PEČIEME NA VIANOCE
Vianočné suché pečivo

Vanilkové rožky
Čo potrebujeme: 350 g hladkej múky, 150 g práškového
cukru, 100 g zomletých orechov, 250 g masla, 1 vajce,
vanilkový cukor na obalenie
Z múky, cukru, zomletých orechov, masla a vajca
vypracujeme cesto, ktoré necháme odpočívať v chlade 2
hodiny. Potom z neho sformujeme rožky, poukladáme ich
na vymastený plech a upečieme vo vyhriatej rúre. Ešte
horúce obalíme vanilkovým cukrom.
Chutné mäkké medovníky
Čo potrebujeme: 1,15 kg hladkej múky, 0,5 kg práškového
cukru, 5 vajec, 2 dl medu, 1 KL mletej škorice, 360 g
stuženého tuku ( napr. Hera), 1 KL sódy bikarbóny
Večer zmiešame všetky uvedené suroviny a cesto
necháme do rána odpočinúť. Ráno cesto rozvaľkáme a
formičkami povykrajujeme rôzne tvary, ktoré poukladáme
na jemne vymastený plech. Každý kúsok potrieme
rozšľahaným vajcom a do stredu položíme polovicu jadra
vlašského orecha. Pečieme v rúre vyhriatej na 1500C.
Upečené medovníky nožom oddelíme od plechu ( pozor,
sú krehké). Ak ich ešte teplé vložíme do mikroténového
vrecúška a odložíme do mrazničky, vydržia nám aj
niekoľko mesiacov. Po rozmrazení budú krehké.

0,5 dl rumu, 50 g kandizovaného ovocia, 30 g
kandizovanej citrónovej kôry, 30 g kandizovanej
pomarančovej kôry, 30 g orechov, 120 g múky
Pomaranč umyjeme a o jeho kôru silno poobtierame
kockový cukor. Šťavu z pomaranča vytlačíme a
pokvapkáme cukor, aby sa len rozdrobil, ale neroztopil.
Pridáme žĺtky a vymiešame do peny. Potom pridáme tuhý
sneh ušľahaný z bielkov, mandle pokrájané na rezance,
hrozienka namočené v rume, pokrájané kandizované
ovocie a kandizovanú citrónovú a pomarančovú kôru,
posekané orechy a nakoniec múku. Všetko spolu dobre
vymiešame, cesto nalejeme do vymastenej podlhovastej
formy a vo vyhriatej rúre upečieme.

Linecké koláčiky
Čo potrebujeme: 250 g hladkej múky, 120 g práškového
cukru, 130 g masla alebo margarínu, 1 vajce, postrúhanú
citrónovú kôru, vanilkový cukor, ríbezľový lekvár
Z múky, cukru, masla, vajca postrúhanej citrónovej kôry a
vanilkového cukru vypracujeme cesto, vyvaľkáme ho a
povykrajujeme z neho kolieska, alebo iné tvary. V polovici
koliesok vykrojíme stred vykrajovačkou s priemerom 1 cm
a každý druh osobitne upečieme. Vychladnuté kolieska
pospájame ríbezľovým lekvárom.

Biskupský chlebíček
Čo potrebujeme: 160 g kockového cukru, 1 pomaranč, 4
žĺtky, 3 bielka, 30 g opražených mandlí, 50 g hrozienok,

Pozvánka na XIII. ročník
Turianskej bielej stopy
Obec Turany pripravuje na
27.1.2007 XIII. ročník tradičného
turistického pochodu na bežkách
„Turianska biela stopa“.
Štart podujatia bude na RZ Marias
na Trusalovej o 9,00 hod.
Na podujatie pozývame dospelých,
deti a mládež.

Silvester na námestí
Oslava príchodu nového roku 2007 je spojená
s ohňostrojom o polnoci 31.12.2006 na námestí
obce. Na spoločné stretnutie Vás
srdečne pozývame.

Pri stavaní vianočného stromčeka pomohli členovia
DHZ Turany.
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Príspevky sú
v pôvodnej podobe,
bez úprav.

