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XXVI. ROČNÍK

VÝROČIE ŠKOLY
Škola - to je o kráse písmen a správnosti čísel.
Škola - to je o múdrosti slov a bohatstve myšlienok.
Škola - to je o sile ducha a šikovnosti tela.
Škola - to je o symbióze žiakov a ich učiteľov.
Je to živý organizmus.
Ak sú jeho jednotlivé časti funkčné a komunikácia medzi nimi je
harmonizovaná, tak je to zdravý organizmus. Samozrejme so
životodarnou podporou spolutvorcov - rodičov, zriaďovateľa a
organizácií, ktoré jeho život katalyzujú.
A naša škola takýmto zdravým organizmom je. 45. rokov učí,
vzdeláva a vychováva. Dáva základy všetkého, čo ľudstvo objavilo,
vynašlo, vymyslelo a vytvorilo. Žijeme intenzívnym plnením svojho
poslania. A čo je merítkom jej úspešnosti? V prvom rade sú to jej
učitelia a zamestnanci. Obetaví, neúnavní, optimisticky naladení.
Od tých, čo učia abecedu, po tých, čo pripravujú na prijímacie
skúšky. Ľudia vážiaci si svoju prácu s vysokým zmyslom pre
zodpovednosť. Citliví s pochopením pre detskú dušu. So správnou
latkou náročnosti.
Ak treba, tak zástupcovia rodičov. S pofúkaním, pohladením,
pochvalou, či nasmerovaním pomýlených. Rozdávajú múdrosti,
rozvíjajú talenty, učia chápať a tvoriť krásu. Denne preukazujú
hrdinstvá, prekonávajúc dané podmienky a tlmiac svoje problémy,
lebo riešia tie veľké u malých zverencov. Patrí im za to vďaka a
uznanie. Druhým merítkom úspešnosti školy sú jej žiaci. Chválou
školy sa spravidla stávajú víťazi súťaží, pretekov, olympiád. Áno,

máme aj my celý rad úspechov a výsledky z tohto uhla pohľadu. Ale
najväčším úspechom žiakov, vašich detí, sú predsa len ich
každodenné víťazstvá. Nad nechuťou, strachom, nevedomosťou,
postojom k predmetu, ku ktorému si len budujú svoj vzťah... Ich
úspechom je prekonávanie zvedavosti a prístupnosť všetkému
novému. Je to krásne pozorovať, ako sa i vďaka škole učia chodiť v
živote. Ako sa učia myslieť a tvoriť. Je krásne vyprevádzať ich do
života so znamením, ktoré na nich zanechala táto škola. Prajeme
im, aby úspešne vykročili do života, aby obstáli na tej ceste, ktorú si
vybrali. Lebo život je veľká kniha, ktorú si píšeme my sami. Má však
jednu zvláštnosť, nedá sa v nej škrtať, opravovať. Dá sa písať len
raz.
Tretím merítkom úspešnosti školy sú rodičia žiakov. Záujem
rodičov, ochota spolupracovať, hľadať spoločné riešenia, spoločné
prežívanie radostí i starostí, to všetko dáva škole ten potrebný punc.
Má ho, naša - vaša škola.
Vo svojej histórii bola útočišťom, živnou pôdou a pomocnou rukou
všetkým, ktorí do nej začali chodiť zhodou okolností, ale končili už
ako na svojej. Tento prerod vzťahu je jej najväčšou odmenou a
darom. Aj k jubileu.
Prajeme našej škole ďalší rozkvet a pokračovanie skvelých
úspechov na poli výchovy a vzdelania.
„Človek sa obyčajne pozerá späť a spomína na výnimočných
učiteľov, obzvlášť však spomína s vďakou na tých, ktorí nás naučili
cítiť... V školských osnovách sa uvádza veľa vecí, ktoré by sa dieťa
malo naučiť. Pre každú rastlinu, ako aj pre detskú dušu je
najdôležitejšie, aby mala dostatok tepla. “
Carl Jung

Školstvo a učitelia v našej obci boli vždy medzi prvými priekopníkmi
všetkého nového, zdravého, čo priniesla doba, čo bolo potrebné
urobiť na poli kultúry a vzdelania našej mládeže i nášho dedinského
človeka.
Výročie otvorenia novej základnej školy - to sú moje
spomienky na mladosť a mladosť, to sú najkrajšie roky v živote
každého človeka.
Bolo to dávno, čo sme prišli prvýkrát do tejto školy a nevedeli, čo s
nami bude. Roky uplynuli. Nerobili sme málo chýb, no spomínajte
len na to lepšie. Chceme sa poďakovať za vedomosti, za roky plné
radosti, smiechu, zábavy, prvé lásky, i keď bol občas smútok a slzy.
Chceme Vám vryť do srdca slovo ďakujem za deväť rokov snahy
naučiť nás aspoň trošku, aby sme sa uchytili v tomto svete. Možno
sa vidíme naposledy a možno nie, nevieme, kde nás život zaveje. V
každom prípade nám ostanú spomienky na roky dávno prežité
niekde, kde nám bolo tak dobre.
Nebola tu telocvičňa, tú postavili neskôr. Žiaci cvičili na
chodbe alebo na školskom dvore. Nemali sme ani školský klub
detí. Jedáleň tu bola, ale aká! Obedy sa podávali v "starej
búde", do ktorej sa veru nevmestilo viac ako 15 detí.
Mám radosť z toho, že žnú úspechy tí, ktorí boli mojimi žiakmi. Spolu
sme prežívali krásne chvíle v škole, na turistických vychádzkach, pri
recitáciách, či ľudových tancoch. Všetkým srdečne blahoželám a na
všetkých, i mojich "beťárov", s láskou spomínam.
Škola, to sú pre každého spomienky, zážitky, vedomosti. Každá
škola má rada múdrych žiakov. No je pravda, že všetci takí neboli.
Podstatné je, že nás škola naučila byť ČLOVEKOM.
bývalí pracovníci a žiaci ZŠ

„Moja“škola
Každý už asi neraz išiel po Komenského ulici a určite ho na nej niečo zaujalo.
Niekoho možno obchody, iného prekrásna stavba ev. kostola, ale väčšinu
ľudí upútala stará dáma obkolesená stromami, okolo ktorej je každý deň veľa
detí. Áno, mnohí už asi tušíte, že je to škola. A keby len jedna, ale sú tu
dokonca dve budovy. Prvá, stojaca vždy v pozore, vychováva žiakov od
prvého do piateho ročníka. Tá sa vždy akoby trošku smeje, keď vidí, ako sa
druhého septembra mamičky hrnú do nej s usmiatymi a zvedavými
prváčencami. Druhá, naopak je vážna. Tá len stojí a načúva, čo sa v nej robí.
Nuž teda poďme sa pozrieť ako vyzerá zvnútra. Keď vojdeme malými
dverami ako všetci žiaci, uvidíme toľko klietok s ľudským oblečením, koľko
nie je ani v jednom bazáre. Hneď kúsok od nich je veľká chodba. Okná na nej
sú určite naschvál pomaľované, aby sa žiaci nemohli oprieť, ak nechcú mať
špinavý chrbát. Pozdĺž chodby sú triedy šiestakov a úplne na konci je
miestnosť, ktorá zvonku vyzerá ako väzenie. Sú v nej malé veci s veľkým
rozumom, čiže počítače. Podľa nich má aj názov počítačová učebňa. Ďalej
je tam aj miesto, kde zostali vo zveráku privreté prsty nejedného žiaka, čiže
technické dielne a kúsok od nich technický kabinet. Keď prejdeme prvými
schodmi, ucítime dievčenské a chlapčenské záchody, ktoré sú riadne
označené, aby nedošlo k omylu. Po prekonaní druhých schodov uvidíme
triedy 9.B, 7.B, ale aj 9.A - odkiaľ vždy prúdia rôzne vône. Nie je to preto, čo
by vás ako prvé napadlo, ale je to kuchynka. Oproti nej je matematický
kabinet. Keď cezeň prejdeme, ocitneme sa vo fyzikálnej učebni. Tu zo stien
na vás pozerajú hlavy rôznych osobností. Zároveň sa vás každá v duchu
pýta: " Poznáš ma?" a ak odpovieš "Nie", uvidíš na jej tvári výčitku

smerovanú priamo k tebe. Na pravej strane je chemický kabinet, čudné je to,
že v ňom ešte nikdy nič nevybuchlo. To asi preto, že sa tu pokusy robia tak
často, ako má počas roka meniny sv. Dindy. Vpredu vedľa tabule je fyzikálny
kabinet. Oproti učebni je 8.A, vedľa 8.B a 7.A. Do jednej z nich sa môžeme ísť
pozrieť ako vyzerá vyučovanie. Práve stojí pred tabuľou Ferko a odpovedá z
prírodopisu. V duchu sa cíti ako sám vojak v poli. Radenie od spolužiakov je
preňho len dôkazom, že aj dobrí ľudia ešte existujú. Keďže zatiaľ nepovedal
nič múdre, pani učiteľka otvorí triednu knihu a ... . No na to sa radšej
nepozerajme a poďme ďalej. Kým zídeme dolu schodmi, poviem vám, ako
fungujú jednotlivé triedy. V každej triede sa každý deň učí. Teda skoro každý
deň, ak nerátame výlety, chrípkové prázdniny, dni, keď je v škole zima, keď
sú zatopené šatne, prázdniny, či už jarné, zimné alebo letné, nevyučuje sa
ani počas sviatkov, keď je nejaký
kultúrny program a nakoniec si každý
môže urobiť vlastné prázdniny, keď
jednoducho nepríde do školy. Takže ak
plánujete dať vaše dieťa práve do tejto
školy, nemusíte sa báť, že sa prepracuje.
Nad každou triedou stojí Anjel strážny
(čiže triedny učiteľ), ktorý nedopustí, aby
žiak padol do rúk čertovi. Niekedy je to aj
ťažké, lebo niektorí žiaci sú akoby
stelesnením čerta. Len pokúšajú a
pokúšajú. Počas tohto zaujímavého
rozhovoru sme už zišli dolu schodmi. Tu
vidíme malú vitrínu s horko-ťažko
urobenými výrobkami žiakov. Pri nej
zvyknú stáť vážne tváre s handrami v
ruke kontrolujúc každého, či je prezutý.
Tak toto je celá naša škola, ktorá je priam
nabitá informáciami a nie je ťažké ich
získať, stačí si ich len zopár ukradnúť.

„Škola je zachránená“

Piatok 5. 5. 2005 sa všetko odelo do slávnostného šatu. 45.
narodeniny našej jubilantky sme všetci chceli osláviť čo
najdôstojnejšie. V piatok to v škole vyzeralo ako na mravenisku.
Takmer 120 dievčat a chlapcov sa sústredilo do miestneho kina,
kde sa pripravovali na "maratón" kultúrnych vystúpení. Dvakrát
predpremiéra pre ostatných spolužiakov a popoludní "finále" slávnostná akadémia pre pozvaných hostí, medzi ktorými
nechýbali priatelia z družobnej školy Vérteszölöss, bývalých i
súčasných pracovníkov školy. Úvodná videoprojekcia priblížila
každodenný život v našej škole. Odborné učebne, priestory
telocvične, ŠKD, žiacke úspechy, vyzdobené triedy a chodby a to
celé podfarbené skvelou hudbou. A ďalej sa už striedali hovorené
slovo, hudba, tanec - disco, country, spoločenské, hip-hop,
dramatizácia rozprávky, hra na hudobných nástrojoch, ba
dokonca úspešní speváci superstar.
A všetko to malo hlbokú myšlienku. Láska, priateľstvo, tolerancia,
úprimnosť rezonovali počas takmer dvojhodinového kultúrneho
programu. Dievčatá a chlapci sa snažili ukázať svoje získané
schopnosti, zručnosti, talent, šikovnosť a vyjadriť svoj vzťah k
jubilujúcej škole. Veľké srdce zaplnené malými červenými
srdiečkami a záverečná pieseň "Láska je tu s nami" v podaní
všetkých prítomných, navodilo tú správnu atmosféru a pripravili
nezabudnuteľný kultúrny zážitok.
O tom, že to účinkujúci zvládli na výbornú, svedčí aj neutíchajúci
potlesk a sem-tam i slzičky radosti od dojatia a šťastia v očiach
divákov.
„Chemik, ktorý by dokázal extrahovať čiastočku svojho srdca, vyňať
súcit, úctu, túžbu, trpezlivosť, prekvapenie alebo odpustenie a zlúčiť
ich do jedného celku, by mohol tvrdiť, že vytvoril atóm zvaný láska.“
Kahlil Gibran

Deň obce - oslavy úrody,
Pripravujeme chovateľstva
a remesiel

Tohtoročný Deň obce sa bude konať v nedeľu 18. septembra 2005.
Pre obyvateľov obce bude pripravená atmosféra oslavy úrody,
chovateľstva a remesiel so všetkým, čo ku Dňu obce patrí:
výstava chovateľstva
výstava pestovateľstva
súťaž vo varení gulášu
atrakcie pre deti a dospelých
strelecká súťaž
kultúrne vystúpenia
tanečná zábava
Na podujatí bude vyhodnotený II. ročník súťaže Môj dom - môj
domov, moja záhradka. Hodnotenie bude prebiehať v mesiaci júli a
porota bude hodnotiť tie objekty, ktoré budú zaujímavé svojim
riešením a celkovým dojmom. Hodnotiaca komisia najkrajšie
priestory vyfotografuje a budú pred Dňom obce zverejnené
verejnosti.

Kurzy v MKS
Od septembra 2005 začnú svoju pravidelnú činnosť možnosti
vzdelávať sa v kurzoch uplatňovať záujemci o
Kurz angličtiny
detí a dospelých
Kurz nemčiny
detí a dospelých
Kurz hudby a spevu detí
Kurz jogy
žien
V mesiaci jún mali záujemcovia možnosť prihlásiť sa do jednotlivých
kurzov, ešte stále je možnosť na ponuku zareagovať. Volajte MKS
043/4292 648.

Slovenská pošta Turany oznamuje zmenu
otváracích hodín a to nasledovne:
PO:
UT:
ST:
ŠT:
PI:

7,00 - 12,00 hod
7,00 - 12,00 hod
7,00 - 10,45 hod
7,00 - 12,00 hod
7,00 - 12,00 hod

13,00 - 15,00 hod
zatvorené
13,00 - 17,00 hod
13,00 - 15,00 hod
13,00 - 15,00 hod

výročie

50.
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Dodávatelia prác po vlažnom začatí výkopových prác nakoniec
predsa len nabrali stavebné tempo, ktorým by mali dobehnúť nimi
plánované termíny. Z postupu prác sa domnievam, že reálny termín
ukončenia výstavby v obci je rok 2006. Realizátori prác si zvolili
výber ulíc takým spôsobom, aby mohli uzatvárať a odovzdávať na
sebe nezávislé celky. V súčasnej dobe prebieha realizácia stavby
severným smerom od ul. Osloboditeľov vrátane prác na prípojkách
po revíznu šachtu. V blízkej dobe, podľa informácií dodávateľa je
plánovaná rozkopávka ul. Osloboditeľov, kde sa nás všetkých
obmedzenia hlavne v doprave dotknú. Obec usmerní práce tak, aby
práce na stavbe len v nutnej miere vylúčili dopravu na ul.
Osloboditeľov. Tento rok dodávateľ stavby plánuje začať práce v
južnej časti obce, na uliciach Sadová a Robotnícka. Aj napriek
dennému kontaktu s realizátormi stavby sa vyskytujú problémy,
ktoré treba riešiť. Nie všetko sa dá postrehnúť. Preto Vás touto
cestou žiadame o spoluprácu hlavne v týchto bodoch pokiaľ zistíte,
alebo sa domnievate, že sa postupuje nesprávne:
-

realizácia prípojok (umiestnenie, hĺbka prípojky)
poškodenie vášho majetku pri výkopových prácach
zasýpanie výkopov (vznik jám, ktoré by mohli spôsobiť
úraz, resp. sú životu nebezpečné)
poškodenie sietí ( káblov, odvodňovacích žľabov a rúr)

Tieto informácie je potrebné oznámiť na obecný úrad stavebnému
technikovi Ing. Šimúnovi, alebo na sekretariát starostu na t.č.
4292400.
Záverom chcem poďakovať Vám občania, bývajúci na uliciach, kde
sú už práce zrealizované, alebo sa budú v krátkej dobe
uskutočňovať za seriózny prístup a za pochopenie vzniknutej
situácie počas výstavby kanalizácie. Chcem zdôrazniť, že touto
stavbou sa výrazne zlepší životné prostredie ako aj kvalita života
nás všetkých, teraz i v budúcnosti.
Ing. Miroslav Blahušiak starosta obce

V tomto roku uplynulo už 50. rokov od založenia
miestnej dychovej hudby. Toto teleso vzniklo v
súvislosti s pôsobnosťou drevárskeho závodu Drevina
a jeho zriaďovateľom bol Závodný výbor ROH pri
Drevine n.p. Turany a neskôr jeho Závodný klub. V tomto
období tento hudobný žáner vhodne dopĺňal podujatia
organizované vo fabrike i v obci. O finančné a materiálne
zabezpečovanie nebola núdza. Vyplývalo to z potreby
reprezentovať v kultúrnej činnosti Drevinu - závod, ktorý
mal dobré meno v celej republike. Dychová hudba mala
patričnú úroveň o neustály rast sa starali kapelníci,
dirigenti, ktorí vniesli každí čosi svojské a neopakujúce.
Za 50 rokov pôsobnosti dychovej hudby ju umelecky a
organizačne viedli Paul, Bordyga, Konštant, Chroust,
prof. Strmeň, A. Konderla, Darula, Ulický, Hanták, P.
Štilla a B. Korček. Najdlhšie bol jej dirigentom a vedúcim
P. Štilla. V tom období bolo potrebné zabezpečovať
rôzne štátne oslavy, jubileá, podujatia, na ktorých sa
Dychová hudba Dreviny prezentovala svojim
vystúpením. V radoch hudobníkov sa ich do dnešného
dňa vystriedalo mnoho a medzi stálych členov dnes
patria už len J. Štefánek a E. Szimanský. Ostatní sú už
mladší. Od roku 2001 je dychová hudba organizačne
začlenená pod miestne kultúrne stredisko a jej
zriaďovateľom je Obec Turany. Od tohoto obdobia
prebrali na seba aj všetky záväzky súvisiace s jej
činnosťou. Miestom na stretávanie sa a nácviky
dychovej hudby je Dom služieb a priestory na to určené.
Aj keď je dnes vystúpenie dychovej hudby obmedzené
na vystúpenia na pohreboch a niekoľkých obecných
podujatiach, obci záleží na fungovaní tejto 50 ročnej
jubilantky. V jej radoch pôsobí 14 stálych muzikantov,
vedúcim je B. Korček, dirigentom V. Majerík. Mnohí
hudobníci už ukončili svoje pôsobenie v dychovej
hudbe z dôvodu vyššieho veku alebo úmrtia, no snahou
obce je naďalej vychovávať mladých hudobníkov, aby
bola zabezpečená úloha zachovať toto hudobné teleso
na pôde kultúry v obci. Aj keď je to úloha čoraz ťažšia, je
potrebné doplniť jej rady najmä mladými hudobníkmi. 2.
júla 2005 sa stretli členovia dychovej hudby i pozvaní
bývalí členovia na spoločnom posedení v MKS, kde si
zahrali svoje obľúbené skladby a zaspomínali na
uplynulé obdobie. Spríjemniť tieto chvíle sa im podarilo
pri chutnom občerstvení a guláši.
I.J.

Základná organizácia
Slovenského zväzu
zdravotne postihnutých ročná

50

V uplynulých dňoch si pripomenula 50 rokov od vzniku
aj ZO SZZP. Momentálne vo svojich radoch združuje 102
členov. Jej prácu vedie výbor, predsedom organizácie je
A. Škuta. Z príležitosti tohoto jubilea pripravili pre
svojich členov športové hry a členskú schôdzu spojenú
s občerstvením a to v sobotu 9. júla 2005 v priestoroch
MKS v Turanoch. Športových súťaží sa zúčastnilo asi 30
pretekárov, mužov aj žien, ktorí súťažili v hode oštepom,
granátom na diaľku a cieľ. Počasie nebolo súťažiacim
naklonené, ale to neobralo všetkých od chuti
zašportovať si. Členky výboru varili vonku guláš, ktorý
podávali popoludní pre všetkých prítomných.
Športových súťaží sa zúčastnil aj starosta obce Ing.
Miroslav Blahušiak. V popoludňajšom programe na
členskej schôdzi vystúpili s blokom piesní aj členky
speváckej skupiny pri ZPOZ spolu s harmonikárom V.
Buricom a spevom sa pridali aj členovia jubilujúcej
organizácie. Na členskej schôdzi boli vyhodnotení ako
najúspešnejší účastníci športových hier medzi mužmi:
J. Krška, J. Baľaľa a J. Kňazúr. Medzi ženami E.
Blažeková st., M. Kapustová a M. Tarčáková. Za svoje
výkony obdržali diplom a vecné odmeny. Činnosť
organizácie a jej krátku históriu prítomným priblížil
predseda A. Škuta, o aktivite miestnych invalidných
dôchodcov svedčia tiež záznamy v kronike, ktorú viedla
P. Porubcová. Jej vedením sa v budúcom období bude
zaoberať nová kronikárka J. Škutová. Pripomenutie si
jubilea tejto spoločenskej organizácie v obci bolo
príjemným spestrením jej života.
A. Škuta predseda ZO SZZP

Základná organizácia únie žien Slovenska v Turanoch
Organizácia má v tomto období 164 členiek. Z aktivít vyberáme
brigádu pri úprave kvetinových záhonov v obci, zúčastnilo sa jej 30
členiek, ktoré vysádzali letničky, upratovali priestory v strede obce,
všetko pre spríjemnenie prostredia jej obyvateľov. V prvú júnovú
sobotu sa konal na strelnici Tibín detský juniáles z príležitosti MDD.
Pre 500 detí predškolského a školského veku boli pripravené rôzne
súťaže, ukážky práce hasičov, jazda na koníkoch, diskotéka a
sladké odmeny. Podujatie bolo pripravené v spolupráci so ZO ZTŠ.
Až večerný dážď dal bodku za jeho prípravou. 29. júna sa zúčastnili
členky ZO ÚŽS rekondično-rehabilitačného pobytu v kúpeľoch
Turčianske Teplice. Niektoré navštívili soľnú jaskyňu, kde relaxovali
v príjemnom prostredí jaskyne, iné využili možnosť okúpať sa v
bazéne a následnú masáž. Určite to však bolo príjemne strávené
popoludnie.
I.J.

Turianske mosty

Most na železničnú stanicu vybudovaný v roku 1941

Turiansky chotár zo severu ohraničuje veniec malofatranských
končiarov a z juhu ho lemuje modrá stužka Váhu. Do neho sa
vlievajú viaceré potoky, potôčky a jarčeky, ktoré nachádzajú obživu
v početných horských dolinách a stráňach. Voda ako mocný živel sa
neraz kruto zahrala s osudmi našich predkov. Spolu s častými
požiarmi sa podpísala pod skutočnosť, že napriek svojej nespornej
starobylosti sa naše mestečko nerozvíjalo tak, ako jeho šťastnejší a
úspešnejší rovesníci. So vzdorovitosťou im vlastnou sa však naši
predkovia znovu a znovu púšťali do obnovy spálenej, či vytopenej
obce. Symbolom ich nepoddajnosti v tomto večnom zápase s
prírodou boli stavby symbolizujúce víťazstvo nad vodným živlom. A
práve mosty, mostíky, či lavice sú témou tohto okienka do turianskej
histórie. Ich počet sa blíži k trom desiatkam ( okrem rôznych
lavičiek). Veď len na samotnom Váhu a prívodnom kanáli je šesť
premostení…Najstarší most sa spája s budovaním košickobohumínskej trate, keď na sklonku 19. storočia postavili medzi
Turanmi s Sučanmi i prvý most cez Váh. Ten slúžil svojmu účelu až
do 5. apríla 1945, kedy
Drevený most pred h o u s t u p u j ú c e
starým evanjelickým n e m e c k é v o j s k á
vyhodili do povetria.
kostolom
Mohutný výbuch
rozmetal kamenné
piliere až do základu a
polámal kovovú
konštrukciu na viacero
kusov. Jeho obnova
trvala niekoľko
mesiacov a riadna
premávka po moste
bola započatá 18.
augusta 1945. V rámci
výstavby prívodného
kanála bol v roku 1954
postavený aj druhý
železničný most v
smere na Krpeľany. O
rok neskôr k nemu
pribudli aj dva cestné
mosty. Ku premosteniu
kanála na ceste E 18
sa viaže snáď najznámejší projekt turianskeho mosta. Je pritom
paradoxné, že k jeho realizácii nikdy nedošlo. Moderná lanová
konštrukcia mala nahradiť dosluhujúci most cez kanál a mala sa
stať novou turianskou dominantou. Zdravý rozum v tomto prípade
opäť raz ustúpil ochranárskej lobby, ktorá pod zámienkou ochrany
migračných koridorov sťahovavého vtáctva presadila zastavenie
stavby. Okrem samotného Váhu stojí za zmienku aj potok
Studenec, ktorý sa pri svojom vstupe do obce mení na Turianku. Z
jeho početných premostení zaujme predovšetkým svojím názvom
tzv. "Čierny most", ktorý stojí poniže motorestu Fatra. Z ďalších
mostov chceme do pozornosti čitateľov pripomenúť dnes už
neexistujúci most, ktorý bol postavený na ceste vedúcej z centra
obce na železničnú stanicu a do závodu na Plese. Vybudovali ho v
roku 1941 na podnet drevárskej fabriky, ktorá financovala aj výkup
pozemkov a výstavbu nových domov presídlených občanov Baľaľu
a Turanca. Úvahy o budúcich premosteniach našich tokov nie sú
zďaleka také grandiózne ako v minulosti. Pozornosti občanov však
istotne neunikne pripravovaná prestavba lavice pri nákupnom
stredisku. Ostáva nám len vyjadriť nádej, že zainteresovaným sa
podarí skĺbiť praktické požiadavky s estetickými nárokmi a že
výsledný efekt bude na osoh celej obci.
Ľ. Liskaj

Slnečný 33. ročník Výstupu na V.F. Kriváň

Reciproèná
návšteva Nórov na Slovensku
V pomerne krátkom časovom horizonte SOU-drevárske
v Turanoch úspešne zrealizovalo obsah
medzinárodného projektu: "Porovnávanie technológií
pri výrobe stavebno-stolárskych výrobkov v kooperácii
s Nórskom" podporeného cielenou politikou EÚ
programom Leonardo da Vinci na podporu inovácie
odborného vzdelávania a sprostredkovanie
medzinárodných partnerstiev. Koorfinátorom projektu
je Ing. Jiří Dusil. Kontaktnou organizáciou v Nórsku je
Združená škola Rinsaker Videregaende skole v
Brummundale. V dobe od 12.10. do 5.11.2004 bola
zrealizovaná odborná stáž pre 6 študentov a pedagóga
v Moelv pri Hammare, v dobe od 10.4. do 30.4.2005 pre 6
nórskych študentov a 2 pedagógov odborného
vzdelávania Simon Rostgaard a Bengt G. Dále na
Slovensku. Výstupným projektom bude porovnávacia
štúdia VVP. Na obratnú komunikáciu v anglickom
jazyku vynikajúco pomohli
aj študenti BASG v
Sučanoch, ktorým škola verejne ďakuje. Tomáš
Ondrejkovič, študent SOUd Turany preukázal
vynikajúce tlmočnícke kvality a potvrdil, že aktívna
výuka cudzieho jazyka je dobrá, často nevyhnutná.
Riaditeľ školy Mgr. Miroslav Klučiarovský aj s vedením
školy, koordinátor projektu Ing. Jiří Dusil, pedagogický
zbor, vrátane domácich študentov zabezpečili pre
nórsku delegáciu hodnotný program na dôstojnú
reprezentáciu Slovenska pre škandinávsku klientelu.
Tak ako sa naši vynikajúco cítili v Nórsku, Nórom sa
páčilo u nás a odchádzali domov plní zaujímavých,
nevšedných dojmov. Praxovali vo firmách: Conwood
s.r.o. Martin-Priekopa s prevádzkou na výrobu nábytku,
Nová Drevina s.r.o. Turany s výrobou dverí a v
učňovských dielňach SOUd v Turanoch. V plnej miere
domáci prezentovali príslovečnú slovenskú
pohostinnosť a širokú škálu možností na aktívne
relaxačné aktivity pre kultúrno-spoločenské vyžitie sa.
Absolvovali počas 3 týždňov bohatý program návštevu dreveného betlehemu v Rajeckej Lesnej,
kúpeľov Afrodita v Rajeckých Tepliciach, stredovekého
zámku v Oravskom Podzámku, lesníckeho múzea v
Oravskom Podzámku, SOUd v Turanoch, súkromnej
školy aj dreveného kostola v Španej doline. Absolvovali
ďalej horské výlety v Malej Fatre - lanovkou na
Martinské hole, peší výstup na chatu po Chlebom,
prechádzku Šútovskou dolinou k vodopádu, futbalové
zápasy, záhradné party s prípravou chutných špecialít,
návštevu miest Martin, Žilina, Bratislava, Praha v ČR.
Čo dodať: SOUd v Turanoch bude pokračovať v
bilaterálnej výmene odborných stáží pre cieľovú
skupinu " mladí ľudia na začiatku odbornej prípravy".
Pričom nórska strana poskytuje príspevok pre
vysielaných aj prijímaných účastníkov.
Mgr. Jarmila Roháčeková

Už 33. ročník Výstupu na V. F. Kriváň sa uskutočnil 25. júna a treba napísať,
že bol po dlhom čase slnečný, čo bolo dôvodom vyššej turistickej
náklonnosti tomuto peknému podujatiu. Scenéria Malej Fatry bola spolu s jej
najvyšším vrcholom prekrásna, turisti boli autobusmi alebo individuálne
nasmerovaní na Trusalovú, odkiaľ sa každoročne výstup začína. Výstupová
trasa viedla po starej značke k občerstvovacej stanici na lyžiarskej chate a
ďalej cez Snilovské sedlo na Kriváň. Je potešiteľné, že ne jeho 1709 m
vysoký vrchol mieri čoraz viac turistov z blízkeho okolia. Výstupová kronika
čakala na tých, čo to nevzdali a došli až do cieľa trasy, odmenou pre
všetkých bol aj nový výstupový odznak. Zaznamenali sme účasť 524
turistov, zapísaných do kroniky výstupov. Každoročne zverejňujeme a
oceňujeme najmladšieho a najstaršieho účastníka a tými najmladšími boli
dvaja: 9 mesačná Emma Dvoranová a ročný Patrik Dolinajec. Najstarším
turistom 33. ročníka bol L. Vestenický. Po zostupe na RZ Marias čakal na
turistov kultúrny program, chutné občerstvenie, vyžrebovanie tomboly.
Organizátormi podujatia boli Obec Turany, KST Turca, LK Nádej Turany. IJ

Turianski bežci v roku 2004
Bežecký spolok Tatran sa aktívne zapája do bežeckých súťaží v regióne i v
rámci Slovenska. V Turčianskej bežeckej lige medzi najmladšími mužmi bol
A. Staš štvrtý, j. Liskaj ml. jedenásty. a M. Klimas päťnásty., v kategórii
mužov do 50 rokov bol M. Janota štvrtý, v kategóii do 60 rokov J. Liskaj st.
4.-5. a J. Jesenský šiesty.
V kategórii žien nad 35 rokov bola druhá A. Cígrová. V slovenskej bežeckej
lige obstála najlepšie na 6. mieste A. Cígrová, vo svojich kategóriách
bodovali J. Liskaj ml., A. Staš, M. Janota, J. Liskaj st. a J. Jesenský. V
slovenskom pohári behov do vrchu zvíťazila vo svojej kategórii A. Cígrová,
bodovali aj najmladší muži M. Klimas, A. Staš aj. Liskaj ml.
Medzi mužmi do 50 rokov bol M. Janota na 7.-8. mieste, do 60 rokov J. Liskaj
st. na 10. mieste. Úspešne tak reprezentovali našu obec v rámci Turca i
celého Slovenska.
jl

Turiansky futbal po sezóne
Vážení športoví priatelia,
futbalový výbor VTJ Tatran Turany sa Vám s odstupom času, po skončení
futbalovej jari 2005 prihovára so zámerom informovať širokú verejnosť s
výsledkami jednotlivých družstiev futbalového oddielu. "A" mužstvo v jarnej
časti súťaže I. triedy malo pred sebou skoro neskutočný cieľ - záchranu v
súťaži, po beznádejnom jesennom bodovom zisku jedného bodu. Naše
mužstvo spolu s Lipovcom súťaž opúšťajú. Mužstvo nemalo ďaleko k
úspešnej záchrane, keď skončilo na predposlednom mieste, len jeden bod
od zachráneného Kláštora pod Znievom. No vzhľadom k tej skutočnosti, že z
vyššej súťaže do I. triedy zostupujú dve turčianske mužstvá a následne I.
triedu museli opustiť tiež dve družstvá. V jarnej časti I. triedy nám patrí
právom prívlastok, mužstvo jari, keď sme z 39 možných bodov získali 31
bodov. Zaznamenali sme 10 víťazstiev, 1 remízu a 2 prehry, ale žiaľ ani to
nestačilo na záchranu. Za uvedené výsledky treba poďakovať hráčom,
trénerom, vedeniu mužstva, novozvolenému výboru a za podporu vedeniu
obce, sponzorom a všetkým, ktorí sa na práci v jarnej časti na dosiahnutých
výsledkoch podieľali. S mužstvom dorastu v jarnej časti súťaže môže byť
futbalový výbor ako aj futbalová verejnosť nanajvýš spokojná. Tréningová
morálka bola vysoká, to sa odzrkadlilo aj na veľmi dobrej hre mužstva, ktoré
až v poslednom zápase stratilo šancu na postup do vyššej súťaže. Prejavila
sa tu dôsledná práca vedenia dorastu - trénera, vedúceho mužstva. V
kolektíve je druhý najlepší strelec súťaže (Pavelica dal 26 gólov) a dorast
bude v budúcnosti dobrou zásobárňou hráčov pre "A" mužstvo.
Poďakovanie za prácu v doraste patrí všetkým zúčastneným. Žiaci, naše
najmladšie nádeje, hrajú v súťaži striedavo. Svojou zanietenosťou a
snaživosťou zaúčať sa futbalovému majstrovstvu sú zárukou futbalu v
Turanoch. Poďakovanie patrí trénerom, vedeniu mužstva a hlavne rodičom
za porozumenie a zmysel pre športový rozvoj ich detí. Na záver treba
konštatovať, že aj taký smutný môže byť osud kedysi futbalovej bašty "A"
mužstva. Ostáva nám len veriť, že futbalová verejnosť sa neodvráti od
futbalu v Turanoch, ostane verná aj pri nižšej súťaži a všetci spoločne
veríme, že o rok sa vrátime do I. triedy, je to cieľ futbalového výboru, hráčov,
členov FK a všetkých priaznivcov futbalu.
FK VTJ Tatran Turany

Najúžasnejšiemu bohatstvu ľudských skúseností by chýbala
radosť z odmeny,
keby nebolo prekážok, ktoré treba prekonávať.
Pocit, keď dosiahneš vrchol hory, by nebol ani zďaleka taký krásny,
keby nebolo tmavých úžľabín, cez ktoré si musel preliezť.
Helen Keller
Len pred niekoľkými dňami dozneli zvuky jubilejného 45. ročníka jedinečného
športového podujatia - Turčianske hry detí a mládeže, ktoré prekročili hranice Turca a
vydali sa do krajín Českej republiky, Nemecka, Poľska, Rumunska.
45. rokov je aj málo aj veľa. Málo z pohľadu vývoja spoločnosti, veľa pre život človeka.
Je ťažko nájsť vhodné slová vyjadrujúce obdiv i vďaku tým, ktorí s ochotou a s láskou
toto nádherné športové predstavenie pripravili - teraz, v minulosti i v budúcnosti
pripravia. Za stovkami mien súťažiacich vidíme aj tých, ktorí Vám pomohli prekonávať
prekážky, aby ste sa mohli dostať až na THM, učiteľov, trénerov, rodičov. Aj im patrí
naše poďakovanie.
Za organizačný výbor ďakujeme Mestskému úradu v Martine, vo Vrútkach, v
Turčianskych Tepliciach a starostom obcí Turany, Žabokreky, Sučany a ostatným
podporovateľom - sponzorom, za spoluprácu pri zdarnom priebehu jubilejného
ročníka; riaditeľstvu Polikliniky v Martine pri zabezpečení zdravotníckej služby;
všetkým rozhodcom a organizátorom; pracovníkom ZŠ v Turanoch pod vedením
riaditeľky Mgr. Melánie Klučiarovskej, ktorí pripravili THM v atletike a 14. ročník
Majstrovstiev okresu najmladšieho žiactva v atletickom štvorboji.
Mgr. Alena Schimíková riaditeľka 45. ročníka THM

JUBILEJNÉ „TURČIANKY“ VSTÚPILI DO EURÓPY
Turčianske hry mládeže oslávili svoje 45 narodeniny
Posledný májový týždeň bol po roku znovu pre stovky detí a mládeže Turca obrovským
festivalom pohybu, radosti a krásy. Turčianske hry mládeže v ňom oslávili svoje ďalšie
jubileum. Podujatie, ktoré sa zrodilo pred štyridsiatimi piatimi rokmi sa dožilo ďalšej
svojej reprízy. Jej svedkami bolo viac než tisíc účastníkov, ktorí počas piatich dní
bojovali o body, sekundy, metre a centimetre, ale najmä o dobré meno svojej školy,
mesta, regiónu, či štátu. Za vydareným podujatím, ktoré je už desiatky rokov pýchou
Turca a ktorého garantom bolo mesto Martin, opäť stáli desiatky obetavých učiteľov,
organizátorov, rozhodcov, trénerov, zdravotníkov, či ľudí zabezpečujúcich technické
vybavenie športovísk, spracovanie výsledkov, dopravu, ubytovanie, stravu a mnohé
voľnočasové aktivity hosťujúcich športovcov. Na svoj jubilejný 45. ročník si totiž pozval
organizačný výbor podujatia zahraničné športové výpravy z partnerských miest
Martina. Po prvý raz tak možno označiť Turčianske hry mládeže ako hry medzinárodné.
Súpermi Turčanov boli po celý týždeň ich športoví priatelia a zároveň súperi - žiaci z
nemeckej Gothy, českého Jičína, rumunského Nadľaku a poľského partnerského
mesta Kalisz. Bezpochyby ich účasťou vzrástla športová i spoločenská hodnota
Turčianskych hier a mnohé výkony zahraničných účastníkov boli ich tohtoročnou
ozdobou.
Nebola to však jediná veľká novinka posledného, jubilejného ročníka. Doterajší bohatý
program podujatia, ktorý tvorí atletika, basketbal, volejbal a hádzaná doplnili športy,
ktoré pred mnohými rokmi boli tiež súčasťou Turčianskych hier - futbal a plávanie.
Tohtoročné Turčianske hry potvrdili, rovnako ako v minulosti, že účasť na nich nie je pre
učiteľov a najmä žiakov otázkou povinnosti, ale skôr športovej cti a prestíže. Aj preto je
možné s radosťou konštatovať, že medzi účastníkmi nechýbali v tomto ročníku žiaci ani
jednej plnoorganizovanej školy okresu Martin. Organizátorov teší aj postupný návrat
žiakov zo škôl horného Turca. Po Tepličanoch si po dlhých rokoch našli cestu späť do
súťaží Turčianskych hier mládeže aj žiaci z Hornej Štubne. Možno, že o rok privítame
na štarte aj družstvá žiakov z Mošoviec a Slovenského Pravna ...
Atletika v zrkadle bieleho Kriváňa
Dnes už ani najväčší pochybovači z minulých ročníkov nespochybňujú správnosť
rozhodnutia preložiť atletické súťaže Turčianskej olympiády do Turian. Desiatky
tamojších obetavcov pod vedením riaditeľky súťaže Mgr. Melánie Klučiarovskej znovu
pripravili pre viac než 600 štartujúcich pretekárov dôstojný stánok, hodný tradícii a
významu veľkolepého podujatia. Ich obrovské úsilie nepokazila ani hrozivá nočná
búrka, ktorá na niekoľko hodín zmenila bežeckú dráhu na nepoznanie a ani zlovestné
oceľové mračná, ktoré nakoniec akoby zázrakom nespustili svoj obsah rovno na hlavy
pretekárov, rozhodcov a množstva prizerajúcich sa divákov. Ešte krátko pred
slávnostným otvorením sa vo veľkých kalužiach turianskeho bežeckého oválu ligotali
nielen zástavy piatich zúčastnených štátov, ale aj silueta Kriváňa, ktorého svahy
zdobili belobou svietiace zvyšky posledného topiaceho sa snehu.
Slávnostné otvorenie
má na Turčianskych hrách vždy svoje čaro a nebolo tomu inak ani v tomto jeho
jubilejnom ročníku. Po jeho podmanivom úvode o ktorý sa postarali Turčianske
mažoretky nasledovalo defilé všetkých zúčastnených škôl a krajín. Medzi čestnými
hosťami ani teraz nechýbali tí, ktorí stáli pri zrode tohto nádherného podujatia v roku
1960 - 91 ročný pán Ladislav Škovira a čerstvý sedemdesiatnik pán Leoš Eugel. 45.
ročník Turčianskych hier mládeže slávnostne otvoril zástupca primátora mesta Martin,
Ing. Ladislav Bevilaqua. Predstavenie rozhodcovského zboru, na čele ktorého stál Ing.
Marián Kalabus a sľuby pretekárov a rozhodcov dali bodku za slávnostným aktom
otvorenia.
Príjemné prekvapenia
Každý rok zvyknú turianski organizátori svojich hostí niečím prekvapiť. V jubilejnom
ročníku tých príjemných prekvapení bolo hneď niekoľko. To prvé čakalo súťažiacich v
skoku do diaľky. Staré, nevyhovujúce rozbežisko vystriedala kvalitná tartanová dráha a
zrekonštruované doskočisko. Po prvý raz v histórii atletických súťaží THM mali bežci a
rozhodcovia k dispozícii nielen vetromer, ale aj cieľovú kameru. Aj v sektore pre hody sa
objavilo zariadenie, ktoré vzbudzovalo pozornosť všetkých štartujúcich. Stovky
dosiahnutých výkonov sa po prvý raz nemeralo pásmom, ale špeciálnym
elektrooptickým zariadením.
O tom, ako hodnotia 45. ročník Turčianskych hier mládeže a úsilie desiatok
ďalších organizátorov, najlepšie hovoria vyjadrenia jej nových účastníkov.
Ján Kukučka - vedúci športovej výpravy z rumunského Nadľaku.
Nebola to moja prvá návšteva Martina a Turca. Po prvý raz som sem však priviedol aj
svojich žiakov. Prežili tu spolu so mnou týždeň, na ktorý budú určite dlho spomínať a to
aj napriek tomu, že si domov neodnášame žiadnu medailu. Sme vám vďační za
pozvanie na toto nádherné podujatie, ktoré prekonalo všetky naše očakávania. Bola to
nádhera. Ďakujeme vám.
Theresia Piszczan - vedúca športovej výpravy z nemeckej Gothy
Radi sme prijali pozvanie na toto športové podujatie a vyslovujeme obdiv všetkým jeho
organizátorom. 27 našich žiakov a rovnako aj my, budeme mať na čo spomínať. Najmä
slávnostné otvorenie Turčianskych hier a atletika boli pre nás silným zážitkom.
Josef Kužel - vedúci športovej výpravy z Jičína
Teraz sme prežili u vás v Turci spolu so 44 žiakmi fantastický týždeň naplnený športom

a poznávaním. Klobúk dolu pred organizátormi tohoto nádherného podujatia. Závidím
vám toľko šikovných a obetavých organizátorov. Dúfam, že sa do Martina čoskoro
vrátim.
Bohatý program atletických súťaží sa už tradične odohrával vo výbornej atmosfére.
Stovky divákov, ktorí zaplnili tribúnu turianskeho štadióna nešetrilo celé hodiny
hlasivkami ani potleskom, aby povzbudzovali tých svojich. Štartéri Ján Gigac a Miroslav
Klučiarovský výstrelmi pištole vyprevádzali na úvod desiatky šprintérov v rozbehoch v
ústrety cieľu v behu na 60 metrov, ktorí to na mimoriadne premočenej dráhe vôbec
nemali ľahké. O to viac príjemne prekvapili niektorí bežci práve v tejto, divákmi ostro
sledovanej atletickej disciplíne. Po niekoľkých rokoch na atletickom tróne Turčianok
vystriedalo chlapcov - dievča. Po Adriánovi Kočvarovi (2003), Michalovi Pliešovskom a
Richardovi Pánikovi (2004) najúspešnejšou atlétkou Turčianskych hier mládeže sa
stala žiačka ZŠ Ul. Gorkého Eva Agricolová, ktorá víťazstvom v behu na 60 metrov,
diaľke a druhým miestom v štafete na 4 x 60 metrov získala dve zlaté a jednu striebornú
medailu. Dve zlaté medaily z Turian si domov odnášali aj ďalšie dve atlétky - Lenka
Bíziková zo ZŠ Čachovský rad Vrútky za víťazstvo v behu na 60 metrov a v diaľke a
Martina Čapliarová z Turian. Tá nielen že dokázala zopakovať svoje víťazstvo z
vlaňajšieho roku v skoku do výšky, ale k nemu pridala aj prvenstvo vo vrhu guľou.
Prehľad medailistov atletických súťaží 45. ročníka THM ZŠ Turany
Staršie žiačky
výška 1. miesto
guľa
1. miesto
Mladšie žiačky
výška 1.miesto
štafeta 3.miesto
4 x 60m
Mladší žiaci
kriket 2. miesto

Martina Čapliarová
Martina Čapliarová

ZŠ Turany
ZŠ Turany

150
8,74

Bronislava Mateášová ZŠ Turany
Mateášová, Ujčeková, ZŠTurany
Mojžišová, Školová

135
36,76

Erik Hrdlička

52,47

ZŠ Turany

V posledných rokoch už tradične k najúspešnejším školám v atletike patrí ZŠ Turany,
ktorá v bodovom hodnotení na 45. ročníku THM v atletike obsadila 1. miesto pred ZŠ
Mgr. Martin Ferenčík
Čachovský rad a ZŠ Hurbanova.

CITIUS, ALTIUS, FORTIUS
(rýchlejšie, vyššie, silnejšie)
XIV. ročníka "Malej turčianskej olympiády" - Majstrovstiev okresu
najmladšieho žiactva v atletickom štvorboji, ktorá bola súčasťou 45.
ročníka THM sa zúčastnilo 172 chlapcov a dievčat 3. - 4. roč. z 21 škôl
nielen okresu Martin, ale i Turčianskych Teplíc - Diviakov a družobnej
ZŠ Ľubochňa.
Aj keď rekordy podujatia tento rok neboli prekonané, mladí športovci
dosiahli celý rad pozoruhodných výkonov vo všetkých štyroch
disciplínach - beh na 50 m, skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou,
beh na 600 m.
Najlepší jednotlivci v kategóriách dievčat i chlapcov získali medaily,
diplomy a vecné ceny. Radosť z úspechu prežívali i žiaci turianskej ZŠ.
V súťaži družstiev kvarteto chlapcov L. Majerík, M. Urík, J. Ujček, P.
Fúčela získalo 1. miesto a družstvo v zložení T. Görög, M. Fúčela, J.
Lehotský, N. Kubík 3. miesto.
V celkovom hodnotení ZŠ Turany získala pohár a obsadila 2. miesto. Už
teraz sa všetci tešia na jubilejný XV. ročník tohto športového podujatia.

Čo hovorí matrika
Narodenie
Radoslav Bače
Lukáš Raffaj
Nikolas Lisoň
Nina Martvoňová
Nikola Brxová
Natália Marcela Jurčíková
Damián Talian
Karolína Žajdlíková
Benjamín Pavol Hulec
Ema Boďová
Veronika Zelienková

Kyprina
Táto málo známa liečivá rastlina z čeľade pupalkovitých, latinsky
Chamaerion angustifolium, pôsobí ako trankvilizér, čiže odstraňuje
vnútorné psychické napätie, navodzuje pocit uvoľnenia a pohody.
Výskyt kypriny nie je taký rozšírený ako povedzme ľubovníka, no oplatí
sa ju vyhľadať a nazbierať si do zásoby jej listy.

Ivana Hnilicová
Petra Rumanová

Úmrtie
Oľga Svorková
Dušan Morgoš
Vladimír Kapusta
Miloslav Štetka
Paulína Morgošová
Miroslav Ďubák
Jaroslav Burica
Štefánia Kapustová
Ignác Martiník
Mária Piaderová
Zuzana Mičková

Palina obyčajná
V lete tvorí svojim porastom celé húštiny. Odporúčame ju väčšmi ako
palinu pravú, a to pre nižší obsah jednej zložky éterického oleja toxického tujónu. Má teda aj miernejší a bezpečnejší účinok než palina
pravá. Použijeme ju pri ochoreniach žalúdka, konkrétne pri
nedostatočnom trávení a slabej tvorbe žalúdočných štiav.
Pamajorán
Klasická letná obľúbená bylinka, ktorá dáva naozaj voňavý čaj. Hlavnou
oblasťou použitia pamajoránu sú choroby nervovej sústavy, pôsobí
mierne sedatívne, uvoľňujúco. Navodzuje pocit "dobrej mysle", o čom
svedčí jeho český názov dobromysl. Môže sa používať v kombinácii s
ľubovníkom, medovkou, kyprinou alebo s kvetom levandule. Je veľmi
vhodný aj pri žalúdočnej neuróze. Zbiera sa jeho kvitnúca vňať v plnom
kvete za slnečného svitu.

Uzatvorenie manželstva
Rastislav Berešík
Rudolf Rišáni

zaberá pri liečbe anginy pectoris, kde v počiatočnej fáze ochorenia v
kombinácii jedna ku jednej s myším chvostom, postačí na odstránenie
príznakov tejto choroby. Preto by si semeno kôpru mali pacienti so
srdcovými ochoreniami viac vážiť a v čase zrelosti si ho pozbierať.

8. 4.
12. 4.
13. 4.
14. 4.
14. 4.
2. 5.
3. 5.
25. 5.
8. 6.
8. 7.
11. 7.

82 r.
58 r.
75 r.
78 r.
79 r.
50 r.
64 r.
94 r.
83 r.
86 r.
79 r.

Letné byliny pre zdravie
Koberce lúk dostávajú v lete iný farebný vzor. Jarné liečivé rastliny
vystriedali letné. Ponúkajú sa všetkým zadarmo a nemajú
vedľajšie účinky.
Rastú za každou dedinou alebo i v záhrade, ako kôpor či orech. Ak
ste sa niekedy čo len trochu zaujímali o liečivé bylinky, niektoré z
tých, o ktorých sa dočítate, vám budú známe. Dozviete sa však
určite aj to, čo ste o ich užívaní doteraz nevedeli.
Čakanka
Za čakankou netreba chodiť ďaleko. Rastie hojne, keď kvitne, často sa
modrie celá lúka. Na zber a sušenie nie je náročná. Zbierame kvitnúcu
vňať. Používa sa na žlčníkové ochorenia, pretože podporuje tvorbu a
vylučovanie žlče a na pečeňové ochorenia, keďže podporuje trávenie.
Môže byť teda súčasťou čajových zmesí na celý tráviaci trakt.
Zaujímavým momentom pri čakanke je jej modrý kvet. Ten sa používa
výhradne v očnom lekárstve pri očných zápaloch vo forme záparu,
často v kombinácii s inými rastlinami, ktoré liečia očné ochorenia,
napríklad kvet nevädze, očianka a podobne.
Kôpor
Známu záhradnú rastlinu pestujeme kvôli voňavej vňati. No nie každý
vie, že semeno kôpru je veľmi dobré a účinné liečivo - okrem toho, že sa
môže používať v jedlách ako rasca, pripravuje sa z neho aj čaj s
podobným použitím ako rasca. Pri semene kôpru by sme radi zdôraznili
aj inú oblasť jeho použitia, a to sú srdcovo-cievne choroby. Výborne

Praslička
Prasličku na rozdiel od kypriny netreba nikomu predstavovať. Zbiera sa
vňať prasličky roľnej. Druhy, čo rastú v lesoch či mokrinách,
nezbierame. Používa sa pri viacerých ochoreniach, napríklad
močových ciest, pri tuberkulóze a iných. Pristavím sa však pri
najdôležitejšej látke, ktorá je v tejto rastline. Praslička obsahuje asi
desať percent kyseliny kremičitej a z tohto množstva asi jedna desatina
prechádza do vodného roztoku. Kyselina kremičitá je veľmi potrebná pri
hojivých procesoch kdekoľvek v tele, napríklad na slizniciach. Dokonca
je dokázaný jej kladný účinok pri onkologických ochoreniach. Tu však
musíme pamätať na to, že tá jedna desatina, ktorá je rozpustná vo vode,
organizmu nestačí. Pri závažných ochoreniach odporúčam buď čerstvú
prasličkovú šťavu, alebo druhý spôsob - nasušiť prasličku a potom ju
rozomlieť na prášok. Získaný prášok jednoducho užívame po lyžičkách
v nejakej tekutine. Prasličkový prášok je oveľa účinnejší ako vodný
výluh, pretože sa stopercentne využije všetka kyselina kremičitá, ktorou
pri vážnych ochoreniach nemôžeme mrhať.
List orecha
Listy orecha zbierame v čase vegetačného obdobia, ale pozor, nie pri
cestách! Sušíme ich v tieni. Pre adstringentné, čiže sťahujúce účinky čaj
používame najmä pri hnačkovitých ochoreniach rozličného druhu.
Ľubovník
Žlto kvitnúca vňať ľubovníka je balzamom na nervy. Zbierame ju za
plného slnečného svitu. Droga má jednu zvláštnosť - účinkuje v nej
hypericín, ktorý je však vo vode nerozpustný. Naopak, veľmi dobre
rozpustný je v alkohole, kde sa už po pár minútach začne lúhovať
červené farbivo hypericín, ktoré je trankvilizér, čiže odstraňuje
psychické napätie. Užíva sa potom po lyžičkách niekoľko mesiacov.
Nástup účinku nie je okamžitý, trvá jeden až tri týždne, v závislosti od
stavu. Stojí však za to mať trpezlivosť - ľubovník navodí pocit príjemnej
duševnej a vnútornej pohody, ba až eufórie. Je to naozaj vynikajúci pocit
a opadnutie vnútorného napätia skutočne spozorujeme.
Myší chvost čiže rebríček
V čase kvitnutia v lete zbierame naplno kvitnúce, približne
dvadsaťcentimetrové vrcholky. Bylina patrí medzi takzvané suché
rastliny, čiže nie je taký šťavnatý ako povedzme skorocel a je vhodný na
sušenie v hrubších vrstvách. Myší chvost má široké možnosti použitia od gynekologických ochorení cez zastavenie vnútorných krvácaní až po
srdcovo-cievne ochorenia, kde sa používa napríklad pri angine
pectoris. Myší chvost má priamy vplyv aj na kostnú dreň. Keď je zrejmé,
že ide o závažné ochorenie, užívame ho tak, že ho pripravíme ako čaj a
doň primiešame rozmrvený prášok zosušeného kvetu. Tak sa
stopercentne využijú všetky účinné látky, čo si liečenie chorôb kostnej
drene vyžaduje.
Materina dúška
Obľúbená letná bylina nám poskytne voňavý a chuťovo lahodný čajík.
Zbierame jej kvitnúcu vňať, nasušíme a pripravujeme čaj pri chorobách
dýchacích ciest. Pre obsah účinnej silice sa môže používať aj pri
chorobách tráviaceho traktu, pretože silica má antiseptický účinok.

Nové služby občanom

ALLEKO
Spracujeme komplexnú agendu firmy

Atletický trojboj
detí desaťročný
Materská škola na ul. Krížna už tradične organizuje
Majstrovstvá okresu v atletickom trojboji detí predškolského
veku. Jubilejný X. ročník sa konal 26. mája 2005 a prialo mu
počasie. V príjemnej športovej atmosfére súťažilo na
štadióne v Turanoch 114 detí z 19 MŠ okresu. A ako súťaž
tých najmenších prebiehala? Súťažili v troch disciplínach - v
behu, v skoku do diaľky z miesta a v hode tenisovou
loptičkou. Súťaž
otvorili sprievodné atrakcie, koníky,
vyvesenie malej olympijskej vlajky, sľub pretekárov,
vypustenie holubov. O kultúrne spestrenie sa postarali deti
zo ZŠ so svojimi vystúpeniami. Podujatie malo zdarný
priebeh, na deti sa usmievalo slniečko, záver umocňovali
zdravo unavené a spokojné tváre detí. Odmenou pre
všetkých, ktorí sa zapojili do športových disciplín boli pekné
diplomy, vecné ceny a sladkosti. Na víťazov čakali medaily a
poháre.

- účtovníctvo, jednoduché, podvojné
- mzdy, dane
- registratúru, smernice
Dlhodobé odborné skúsenosti

Kontakt: 043/4300476, 0905 204 390
MÓDNY SALÓN - KRAJČÍRSTVO

Martina Líšková
Osloboditeľov 59
Turany

BEUTY
BEUTY TREND
Dana Hlavatá

Dom služieb
ul. Komenského,
Turany

Výsledky X. ročníka atletického trojboja detí MŠ
Dievčatá 1. A. Bolčíková
2. L. Junasová
3. M. Výbošťoková

MŠ Hviezdoslavova Martin
MŠ Košťany
MŠ Košťany

Chlapci

MŠ Družstevná Martin
MŠ A. Stodolu Martin
MŠ Sučany

1. O. Sásik
2. D. Uher
3 M. Huraj

Poradie MŠ:
1. MŠ A. Stodolu Martin
2. MŠ Družstevná Martin
3. MŠ Hurbanova Martin

KVETINÁRSTVO
Andrea Žajdlíková
ul. Obchodná,
Turany

Vysokorýchlostný
neobmedzený INTERNET
Mesačný paušál gaya 340 (symetrická, agregácia 1:20 /, 1xEmail + www 100MB) 356,- Sk
Mesačný paušál gaya 340 (symetrická, agregácia 1:10 /, 1xEmail + www 100MB) 475,- Sk
Mesačný paušál gaya 340 (symetrická, agregácia 1: 5 /, 1xEmail + www 100MB) 594,- Sk
Mesačný paušál gaya 512 (symetrická, agregácia 1:10 /, 1xEmail + www 100MB) 951,- Sk
Mesačný paušál gaya 512 (symetrická, agregácia 1: 5 /, 1xEmail + www 100MB) 1189,- Sk

Kontakt: 0908 935 540
Adresa redakcie: MKS-Krížna, 038 53 Turany, www.obecturany.sk
Zodpovedná redaktorka: Iveta Jesenská, tel.: 043/4292 648
Grafická úprava a tlač: P+M Turany, www.p-mtlac.sk
1500 výtlačkov. Povolené OÚ Martin, evid.č. 1/95

cena vrátane DPH
Príspevky sú
v pôvodnej podobe,
bez úprav.

