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Čaro jesene
Zas padá lístie, opäť sa vkráda do našich príbytkov
chlad a hmla jesenných rán. Prišla pomaly, sfarbila
všetko navôkol a nám šuští pod nohami
žltočervený koberec z lístia. Jeseň je pekná a
slnečná. Jesenný vzduch cez deň prehreje už nie
silné slnko, no navodí optimistickú náladu. Jeseň je
tiež spomienková. Začiatok novembra je obdobím,
kedy častejšie navštevujeme cintoríny, hroby
našich blízkych. Svetlá sviečok zažiarili, deň sa
skrátil. Večery bývajú tichšie, práce v záhradách
ubudlo. Kým prídu prvé mrazy, kým vietor odveje aj
posledný list, žime jeseňou.

XXVI. ROČNÍK

Kanalizácia v obci napreduje
Realizácia kanalizácie v obci počas uplynulých mesiacov
leta a jesene nabrala správne tempo. No napriek tomu sa
dodávateľskej forme zrejme nepodarí dobehnúť časový sklz.
V súčasnej dobe je pre jej uskutočňovanie sťažený prechod
hlavným smerom do obce na ulici Osloboditeľov.
Obmedzenie dopravy a jej usmerňovanie
nenarušilo
dopravu našich obyvateľov. V súčasnej dobe dôjde k
prehodnoteniu obchádzok v severnej časti obce tak, aby čo
najmenej obmedzovalo našich spoluobčanov dodávateľom
stavby. Do dnešného dňa je sčasti vybudovaná kanalizácia
na uliciach: Priehrada, Jánošíkova, M.R. Štefánika,
Moyzesova, Fatranská, Partizánska, Jesenského,
Osloboditeľov, Brodzany, Cintorínska, Černík. V tomto čase
dochádza tlakovaniu prípojok. Dodávateľ stavby konzorcium
ZIPP plánuje vyspraviť asfaltom ešte tento rok tie ulice, ktoré
boli rozkopávané ako prvé.

Švédska bytovka
ešte s nedokončenou
strechou
Po požiari strechy na švédskej bytovke v júli tohoto
roku pokračujú práce na jej oprave. V súčasnosti je
dokončená oprava krovu. V priebehu novembra
pokrývači vykonajú pokrytie strechy krytinou a
vykonajú tiež montáž odkvapových žľabov. Správkyňa
konkurznej podstaty Dreviny a.s. pripravuje zmluvu o
predaji budovy na obec Turany. Obecné zastupiteľstvo
po realizácii zmluvy a po oprave strechy rozhoduje o
ďalšom osude budovy

AKO

NAKLADÁME S ODPADOM
V NAŠEJ OBCI ?

V našej obci vyprodukujeme cca 652 ton zmesového komunálneho
odpadu. V prepočte na množstvo obyvateľov to je cca 148 kg na
obyvateľa a rok. Tento odpad je vo väčšine zneškodňovaný
skládkovaním, alebo spaľovaním.
Zavedením separovaného zberu sa postupne zvyšuje vytriedenie
zložiek z komunálneho odpadu ako sklo, plasty, papier, žel. kovy,
elektroodpad.
Na porovnanie uvádzame vytriedené zložky (v tonách) :
Názov druh odpadu

množstvo za rok množstvo za rok
2004 (t)
2005 priebežne

sklo
papier
plasty
žel. kovy
autobatérie
elektro. šrot

14,75
14,30
6,95
84,2
0,2
-

14,86
14,03
14,21
68,5
4,7

Veľký nárast sme zaznamenali v separovanom zbere plastových
fliaš. Všetkým, ktorí sa zapájajú do separovaného zberu patrí
poďakovanie a veríme, že sa aj ostatní občania zapoja, veď ide o
spoločnú vec a naše životné prostredie.
Stále nás trápi problém tzv. "čiernych skládok, ktoré sa stále
objavujú. Ich likvidácia nás stojí nemalé finančné prostriedky.
Prísny zákaz je zneškodňovať komunálny odpad a veľkoobjemový
odpad do kontajnerov v priestoroch cintorína. Porušenie zákazu sa
bude trestať pokutou. Musíme si uvedomiť, a hlavne tí, ktorí
likvidujú kom.odpad na cintoríne a znečisťujú naše životné
prostredie čiernymi skládkami, že to bude viesť k zvýšeniu
paušálneho poplatku na osobu a rok. Občania, ktorí potrebujú
zlikvidovať drobný stavebný odpad do 500 kg, veľkoobjemový
odpad môžu tak urobiť po nahlásení na Obecnom úrade, do
T.F.
veľkokapacitných kontajnerov v Prevádzkárni obce.

Výstavba bytov pokračuje
Všetkým obyvateľom obce, hlavne jej južnej časti nie je
potrebné vysvetľovať, čo sa za priestorom Jednoty
stavia. Po rozkopávacích a odvážacích prácach
započala v auguste výstavba 24 bytových jednotiek.
Svoj nový dom tu nájdu nájomníci trojizbových bytoch,
ktoré tak veľmi mladým ľuďom chýbajú. Nájomné byty
by mali ešte tento rok byť pod strechou. O záujme
uchádzačov svedčí fakt, že na obecnom úrade je v
súčasnosti približne 50 žiadostí o pridelenie týchto
nových bytov. Stavbu realizuje firma LOST s.r.o. Žilina,
ktorá s výstavbou mešká oproti harmonogramu.

Novembrové voľby do VÚC
Po štyroch rokoch sa 26.11.2005 uskutočnia voľby do VÚC.
V našej obci budú pre voličov pripravené 4 volebné
miestnosti.
Volebný obvod č.1.
Volebný obvod č.2.
Volebný obvod č.3.
Volebný obvod č.4.

-

Obecný úrad
Obecný úrad
MŠ, Ul. obchodná
MŠ, Ul. obchodná

Medzi kandidátmi, ktorí idú do volieb ako nezávislí poslanci,
kandidujú aj obyvatelia našej obce Viktor Koleň a JUDr.
Ľubomír Liskaj. Kandidáti sa budú vo voľbách uchádzať o 58
poslaneckých miest.

Pozvanie k volebným urnám
26. novembra sa uskutočnia voľby do orgánov samosprávnych
krajov, v ktorých budeme voliť predsedu a ôsmych poslancov
Žilinského samosprávneho kraja za okres Martin. Vo voľbách sa
bude rozhodovať o tom, kto na nasledujúce obdobie štyroch rokov
bude spolurozhodovať o existencii stredných škôl, sociálnych a
zdravotníckych zariadení, o usmerňovaní nákladnej a osobnej
dopravy, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja kraja. V prvých
voľbách uskutočnených pre štyrmi rokmi sa do krajského
zastupiteľstva dostali výlučne mestskí zástupcovia. Tým sa stalo,
že hlasom vidieka sa nedostalo tej váhy, ktorú by si s prihliadnutím
na počestnosť obyvateľstva i osobitosti zaslúžil. Dominantné
postavenie Martina ako turčianskej metropoly nedáva
mimomartinským kandidátom ani tentoraz veľké šance na zvolenie.
K presadeniu sa takéhoto kandidáta bude preto potrebná
maximálna podpora čo najväčšieho okruhu voličov jednotlivých
obcí. Chcem Vás teda všetkých touto cestou predovšetkým pozvať
k volebným urnám v čo najhojnejšom počte, aby náš spoločný hlas
bol čím mocnejší. Ako človek pôsobiaci v oblasti verejnej správy už
viac ako 15 rokov sa domnievam, že mám dostatočné skúsenosti
oprávňujúce uchádzať sa o post poslanca Žilinského
samosprávneho kraja. Pokiaľ budete mať pocit, že môžem byť
Vašim platným zástupcom v krajskom parlamente a dáte mi svoj
hlas, chcem Vás ubezpečiť, že prejavenú dôveru nesklamem.
Ľubomír Liskaj

Viktor Koleň, Mierová 647/29, Turany
Nezávislý kandidát do ŽSK za okres Martin

Vážení spoluobčania,
v prvom rade by som sa Vám chcel poďakovať za prejavenú dôveru pri
podpisovaní petície, aby som sa mohol uchádzať o poslanecký mandát.
Obyvateľom obce Turany som od roku 1969. Rozhodol som sa kandidovať
do ŽSK ako nezávislý kandidát. Nezávislý preto, lebo nie som úradník ani
politik, ale chcem uplatniť svoje životné skúsenosti vo vyššom územnom
celku, hlavne pri rozdeľovaní finančných prostriedkov, ktoré obec súrne
potrebuje vo všetkých oblastiach. Moje odborné skúsenosti sú
predovšetkým z praxe hospodárskej a riadiacej činnosti, z ktorej mám
dostatočné znalosti a skúsenosti. V roku 1971 som nastúpil do VD Turiec
Turany, kde som vykonával funkciu vedúceho dopravy. Veľmi intenzívne
som zabezpečoval práce pri výstavbe futbalového štadiónu v Turanoch. Ako
29 ročný som bol poverený vykonávaním funkcie vedúceho autoservisu v
Martine-Priekope, ktorý patril VD Turiec Turany, kde som pracoval do roku
1991 do rozpadu VD. Všetky funkcie, ktoré som vo VD vykonával som
vykonával čestne a zodpovedne, s vysokým pracovným nasadením a
vysokou pracovnou morálkou. Pod mojim vedením vyrástli stovky
vyučených mechanikov i z obce Turany, z ktorých sú dnes úspešní
podnikatelia. Od roku 1991 som sa dal na podnikateľskú činnosť. V obci
Turany som vykonával funkciu poslanca dve volebné obdobia, pracoval som
v komisii pre výstavbu, dopravu a plánovanie a neskôr ako jej predseda.
Taktiež som bol členom dopravnej komisie pri ONV Martin. Razantným
spôsobom sa budem zasadzovať o získanie finančných prostriedkov pre
výstavbu kultúrneho centra na jeho názve nezáleží, ale obec potrebuje
kultúrny stánok. Aby prívlastok "honosné mestečko" o čom som sa dočítal
pri významnom jubileu sa priblížilo k tomu čo najskôr. Verím, že úplne
nevyhasla iskra turianskych ochotníkov, ale potrebujú k tomu priestory. V
obci Turany je veľa, veľa dobrých divadelných ochotníkov a skrytých
talentov zo súboru M. A. Bazovského. Finančné prostriedky sa budem
usilovať vybaviť z VÚC alebo fondu EÚ pre ďalší rozvoj obce, na
vyasfaltovanie ciest po rozkopávkach a skultúrnenie celej obce. Navrhnem
vedeniu obce zriadiť dom opatrovateľskej služby. Pevne verím, že vedenie
obce má pripravené projekty pre ďalší rozvoj. Pri svojej poslaneckej práci
oslovím aj môjho rodáka zo Zakamenného p. Milana Čiča, ktorý je poradcom
prezidenta SR. Veľa obyvateľov Turian závidelo, keď som sa s ním rozprával
v pohostinstve v Turanoch pri náhodnej návšteve prezidenta Václava Havla,
ktorý si dal povestnú borovičku. Budem sa zasadzovať za zviditeľnenie celej
obce ako aj rekreačnej oblasti Trusalová z pohľadu Žilinského kraja s
prepojením na Vrátnu dolinu, čím by podstatne ožila celá obec ako aj
podnikateľské subjekty. Moje rozhodnutie bude významné pri modernizácii
škôlky, školy, učilišťa a podobne. Uvedomujem si, že som ako nezávislý
poslanec do VÚC v silnej konkurencii politických strán, ale výsledok
dnešných politických strán zhodnoťte sami! Rozkrádajú sa verejné dotácie a
nič sa nedeje. Dokedy? Preto verím, že od Vás spoluobčanov dostanem čo
najviac hlasov, za čo Vám vopred ďakujem, budem presadzovať Vaše
záujmy a podnikateľské zámery.
S úctou Viktor Koleň

Takýto bol 5. ročník

Dňa obce - oslavy úrody, chovateľstva a remesiel - 18. september 2005
Súťažilo sa vo varení gulášu…
Vyhodnotené boli najkrajšie domy a záhrady…
Miestni chovatelia, poľovníci a záhradkári vystavovali…
Nechýbal folklór a tanec…
A tiež hudba, spev…
K tomu zábava a občerstvenie…

novej drevárskej
fabriky na Plese
Drevársky priemysel v našej obci prešiel od roku 1887 viacerými
etapami vývoja. Súčasnému neutešenému stavu predchádzalo
niekoľko období konjuktúry, z ktorých prvé sa viaže na obdobie tzv.
slovenského štátu v rokoch 1940 až 1945 a spája sa s existenciou a
pôsobením Spojenej drevárskej a priemyselnej účastinnej
spoločnosti Bratislava. Táto bola kapitálovo previazaná so
skupinou nemeckých podnikateľov, ktorí prostredníctvom
bratislavskej Union banky financovali celú výstavbu. Plány na
výstavbu nového drevospracujúceho podniku boli veľkolepé a
vyžiadali si na svoju dobu neuveriteľných 45 miliónov korún. V
súlade so zámermi investorov bola postavená nová píla so štyrmi
gátrami, ktorá významne rozšírila dovtedajšiu kapacitu starej parnej
píly z roku 1920. V rámci výstavby závodu sa vybudovali tri nové
haly na výrobu montovaných drevených barakov. Prvou z nich bola
hobliareň, ďalšia bola určená na tesársku výrobu a tretia hala slúžila
na výrobu drevených barakových stien. Výstavba novej fabriky
zahrňovala aj strojovňu, transformáciu, sklad guľatiny a reziva,
vlečky a koľajiska v závode, ako aj sklad hotových výrobkov.
Doriešila sa aj príjazdová cesta z obce k továrni a vnútrozávodné
komunikácie. Veľkolepé plány počítali aj s výstavbou objektov
slúžiacich na ubytovanie personálu fabriky, keď okrem bytov pre
vedenie vyrástli na Plese nové drevené rodinné domy určené pre
robotníkov závodu. Tie tvorili základ pre vybudovanie nového
sídliska povyše Tibína a jeho spojenie s fabrikou električkovou
dráhou zostalo len na papieri. Výroba v závode bola orientovaná
prevažne na vojenskú výrobu, pričom prevažovala výroba
montovaných drevených barakov určených na hromadné
ubytovanie obyvateľov zbombardovaných nemeckých miest. Podľa
zachovaných údajov pracovalo v tom čase v turianskom závode
1600 zamestnancov. Slovenské národné povstanie na krátky čas
prerušilo výrobu v závode. Tá opäť započala po potlačení povstania
s príchodom nemeckých vojsk. Pôvodná výrobná kapacita sa však
už do skončenia vojny neobnovila
Ľ.L.

Stará parná píla z roku 1920

Pohľad do hobliarne z roku 1942

Obecná knižnica oznamuje
Od 16.októbra 2005 v priestoroch Obecnej
knižnice v Dome služieb na l. poschodí máte
možnosť využiť služby internetu pre
verejnosť. Poplatok je 30,-Sk/hod. Knižnica je
otvorená v utorok, stredu a štvrtok v rovnakom
čase od 14,00 - 18,00 hod

jedálne
Obec Turany prevzala do správy svojho
majetku priestory bývalej Dreviny Trade,
jedáleň a bývalú kaviareň. Tento priestor je
momentálne rekonštruovaný a
prispôsobovaný na nové využitie. Stará
závodná kuchyňa, ktorá bola od čias
fungovania bývalého závodu Drevina uzavretá,
bude tiež slúžiť svojmu účelu. Obec týmto
spôsobom získava nové, väčšie priestory,
ktoré snáď v budúcnosti nahradia toľko
spomínaný a nepostavený kultúrny dom. Pre
obecný rozpočet 2006 bude tento priestor
značným odčerpaním
finančných
prostriedkov. Treba ale priznať, že určite a
dlhodobým využitím turianskej verejnosti.

Nepovolená party
Prevádzkovatelia Disco-baru v Kriváni chceli v
pondelok 31.10.2005 usporiadať Hallowenovskú
party. Vzhľadom k tomu, že bolo pred Sviatkom
všetkých svätých, pamialtky zosnulých, obdobím ,
v ktorom občania a veriaci navštevujú cintoríny a
kostoly, starosta našej obce podujatie nepovolil.
Toto bolo oznámené prevádzkovateľom týždeň
vopred prísomne. S jeho rozhodnutím určite
súhlasí väčšina našich občanov. To, že
prevádzkovatelia Disco - baru robili party reklamu
po termíne oznámenia o nepovolení podujatia, je
porušením VZN obce i rozhodnutia obecného
zastupiteľstva. Aj keď sa party neuskutočnila,
prevádzka Disco-baru bola otvorená bez
povolenia do skorých ranných hodín,
návštevníkov nabádali k nespokojnosti s
rozhodnutím obce, pohoršeným správaním sa
voči predstaviteľom obce a obecnej polície.
Dôsledkom nepovolenej poludňajšej akcie boli
porozsýpané smetné koše po odchode z Discobaru a poškodené dopravné značenie. Obec
nemá záujem brániť poriadaniu kultúrnych a
zábavných podujatí, ale tieto sa musia
organizovať tak, že sa dodržiavajú nariadenia
obce a zabezpečí sa verejný poriadok a
bezpečnosť podujatia.
Redakcia HT

12 rokov VÚB v Turanoch
Už 12 rokov poskytuje VÚB občanom Turian svoje služby. O svojich
skúsenostiach, ale aj o banke ako takej a jej službách hovoríme
dnes s Ladislavom Kubičárom, vedúcim retailovej expozitúry VÚB v
Turanoch.
VÚB banka poskytuje svoje služby obyvateľom obce Turany a
okolitého regiónu už viac ako 10 rokov, prostredníctvom svojej
expozitúry umiestnenej na Obchodnej ulici v Turanoch. Ako by ste
zhodnotili jej pozíciu v našom regióne?
Najskôr poviem niečo o banke pre tých, ktorí nás nepoznajú. Naša
banka je druhou najsilnejšou slovenskou bankou a súčasne členom
finančnej skupiny Intesa ( druhej najsilnejšej banky v Taliansku).
Sme bankou, ktorá poskytuje kvalitné bankové služby, tak fyzickým
ako aj právnickým osobám. Sme radi, že občania Turian si na nás
zvykli, máme tu dobré vzťahy, ktoré možno považovať za
nadštandardné.
Aké služby ponúkate?
Sú to služby klientom v oblasti úverovania, finančného
poradenstva, investovania a ostatné súvisiace s činnosťou banky.
Mnohé naše bankové produkty sú všeobecne známe a našimi
klientmi vyhľadávané.
Môžete nám predstaviť nejaké novinky?
V prvom rade by som chcel upriamiť pozornosť čitateľov na už
klasické produkty v oblasti úverových produktov rady FLEXI. Pri
tomto type úverov, či už sa bavíme o flexipôžičke klient do piatich
minút pozná predbežné stanovisko banky k jeho žiadosti o pôžičku
a do 24 hodín v prípade schválenia jeho žiadosti čerpá finančné
prostriedky bez ručiteľov, založenia majetku, či iných zbytočných
formalít. Klient si navyše určuje sám výšku splátky a dobu
splácania. Ďalej sú tu flexiúčty, ktoré zahŕňajú v sebe flexibilitu v
možnosti výberu služieb, ktoré klient k účtu potrebuje. Pri Flexiúčte
platíte len za tie služby, ktoré pri otvorení účtu zakúpite. Všetci, ktorí
si do konca roku 2005 zriadia vo VÚB flexiúčet budú zaradení do
žrebovania o 250.000 Sk na Zlatej karte a môžu získať aj jeden z 15
mobilných telefónov NOKIA.
To je určite dobrá vizitka vašej banky, no nebavme sa len o
úveroch. Má vaša banka pripravenú nejakú zaujímavú ponuku
aj pre občanov, ktorí majú prebytok finančných prostriedkov a
radi by ich dobre a bez zbytočného rizika zhodnotili?
Samozrejme. Sme pripravení vyhovieť každému typu investora od
toho najopatrnejšieho až po najodvážnejšieho. Za najlepší spôsob
zhodnotenia peňazí považujem ich vklad do podielových fondov
VÚB Asset Management, ktoré sa zhodnocujú prostredníctvom
skúsených odborníkov a pod dohľadom Národnej banky
Slovenska. VÚB banka ponúka klientom rozličné druhy svojich
fondov, od tých najopatrnejších ( investície do štátnych dlhopisov s
3 14% výnosom), až po tie najziskovejšie, ktoré so sebou prinášajú
aj väčšie riziko to sú investície do svetových akcií s 25 35%
výnosom. Naši zamestnanci klientovi radi a ochotne vysvetlia
podmienky investovania, ako aj riziká a výnosy s tým spojené a
klient si určí sám spôsob a rozsah investície k svojej spokojnosti.
Ďakujeme za rozhovor a prajeme Vám veľa úspechov vo Vašej
ďalšej činnosti.
Aj my Vám ďakujeme za to, že ste nám dali vo svojom časopise
priestor a prajeme nielen Vám, ale aj našim klientom a ostatným
čitateľom Hlasu Turian všetko dobré.

mesiac úcty

Október
k starším

Je to už po niekoľký raz, keď sa starší seniori
stretli, pretože ich pozvali, aby mali príležitosť
porozprávať sa so starým priateľom, ktorého
každý deň nestretnú. Tak tomu bolo v nedeľu
23.10.2005, keď Obecný úrad v Turanoch spolu
s výborom ZO ÚŽS a Klubom dôchodcov
zorganizoval posedenie z príležitosti Mesiaca
úcty k starším. Pozvaných bolo viac ako 120
občanov, z nich prišlo asi 80 tých, ktorým život
vpísal na čelo aj hlbšiu vrásku. Pre všetkých
bol pripravený kultúrny program detí z
Materskej školy na ul. Krížnej, žiakov ZŠ a ĽH
Júliusa Buricu a speváckej skupiny
Púpavienka. Prítomných pozdravil tiež
starosta obce Ing. Miroslav Blahušiak. Všetci
prítomní sa dobre cítili, v závere podujatie si
spolu zaspievali niekoľko ľudových piesní.
I.J.

Postreh čitateľa
Kam sa podela
úcta k starším

Pravidelní cestujúci budú istotne so mnou
súhlasiť, že cestovanie v preplnených a naviac
dosluhujúcich autobusoch nie je žiadnou slasťou.
O to viac, ak ste odkázaní na najfrekventovanejšie
spoje, ktoré hojne využíva aj naša stredoškolská a
učňovská mládež. Tiež som bol kedysi študentom a
takisto sa mi žiadalo posedieť si v autobuse
predtým, ako zasadnem do školskej lavice, či po
návrate zo školy. Považoval som však tak, ako
d r v i v á v ä č š i n a m o j i c h r o v e s n í k o v, z a
samozrejmosť uvolniť miesto starým ľuďom. Dnes
je situácia diametrálne iná. Prepustenie miesta
staršiemu je skôr výnimkou ako pravidlom. Vôbec
nechcem zovšeobecňovať, ale mnohí mladí
cestujúci dokážu bez mihnutia oka hľadieť do tváre
vedľa nich stojacej starenky, ktorá sa zúfale snaží
udržať sa držadla. Ani barla či francúzska palica
často neobmäkčí srdce výrastka. Je namieste
otázka, kto za to môže? Odpoveď hľadajme v sebe.
Veď ak dopustíme, aby sa syn spokojne rozvaľoval
na sedačke, zatiaľ, čo jeho vlastný otec pokorne
stojí vedľa neho, nemôžeme očakávať, že prepustí
svoje miesto nejakému cudziemu starcovi.
Spytujme si teda svedomie a rozmýšľajme, kde
sme pri výchove mladej generácie urobili chybu.
Jana už síce ťažko ohneme, no s Jankom by sme to
predsa len mali skúsiť.
Ľ.L

V škôlke
je vždy veselo

Rozlúčka s predškolákmi
Keď rozlúčka, tak so všetkým, čo k nej patrí. Ako sa to všetko
začalo? Blížiacim sa koncom školského roka a poslednými
dňami predškolákov strávenými v MŠ. Na rozlúčku so
škôlkou si deti pozvali aj svojich rodičov a starých rodičov. Po
oficiálnej časti, kedy sa básničkami a pesničkami rozlúčili s
mladšími kamarátmi, nasledovala športová a zábavná časť v
školskej záhrade. Počasie nám prialo a my sme hneď zrána
mohli založiť ohníky a začať s opekaním. Veselú náladu
podporila hudba a súťaživé hry. Deti si vyskúšali svoju
zručnosť a silu, dospelí sa na chvíľu vrátili do detských čias.
Do hier sme prizvali aj príslušníkov polície. Celá akcia
vyvrcholila chutným gulášom podávaným na terase MŠ.

V rámci Dní športu 2005 usporiadali obec Turany, Bežecký
spolok Tatran, SOU drevárske, Základná škola a obidve
Materské školy v utorok 18. októbra 2005 na bežeckej dráhe ŠK
Tatran Turany, Deň behu pre všetkých.
Dopoludnie patrilo žiakom a ich pedagógom. Najprv krúžili na
dráhe štadióna študenti SOU drevárskeho. 46 učňov a 3 učitelia
zabehli spolu vyše 26 km. Po nich nastúpili deti z MŠ Krížna a z
MŠ Obchodná. Tri učiteľky a 66 škôlkárov zabehlo spolu vyše 31
km. Záver dopoludnia patril žiakom Základnej školy z Ul.
Komenského. 329 žiakov z 1.-9. ročníka zabehlo spolu vyše 694
km. Škoda, že popoludnie využilo veľmi málo dospelých na
upevnenie svojho zdravia. 16 dospelých bežcov aj s učiteľmi,
zabehlo vyše 24 km, robili im spoločnosť žiaci zo ZŠ, ktorým
bolo dopoludnia behu málo.

Deň behu pre všetkých

Septembrový sneh
Skončili sa prázdniny a deti sa vrátili do škôl. Ak by si niekto
myslel, že v materskej škole je nuda, hneď ho vyvedieme z
omylu. Dokonca sa tu dejú malé zázraky. No povedzte, videli
ste už v septembri sneh? Ak áno, tak v záhrade MŠ na ul.
Obchodná, kde sa o prekvapenie postarali turianski hasiči.
Strávili s deťmi dopoludnie, oboznámili ich s technikou,
porozprávali im o svojej práci a jej význame pre spoločnosť.
V očiach detí sú hrdinovia, ktorí si zaslúžia našu úctu.
A. Buricová

Väčšina účastníkov zabehla viac ako jeden 400 m okruh a
mnohí si pridávali kolo za kolom. Keď ich nikto nenútil, že musia
odbehnúť toľko a toľko, mnohí skúšali koľko behať vydržia.
A boli aj pekné výkony, žiaci ZŠ - Jozef Somsedík a Lukáš Dutka
zabehli s prestávkami a popoludním po vyše 15 km, usilovné
boli aj sestry Tarnovské a Rúrikové . Všetkých 457 účastníkov
zabehlo takmer 775 km, čo predstavuje priemer na jedného
takmer 1,7 km. Odmenou pre najmenších boli sladkosti a
samolepky, pre ostatných diplomy za účasť a teplý čaj, ale
najmä dobrý pocit, že urobili niečo pre upevnenie svojho
zdravia.
Veríme, že tento pokus dodá chuti ďalším k pravidelnému
pohybu a už účasť domácich bežcov, najmä tých mladších bude
na aprílovom Behu oslobodenia obce opäť masovejšia ako po
predošlé roky.

Dopravná polícia v MŠ

Kto je silnejší

V štýle disco

Sneh v septembri

Čo hovorí matrika

Narodenie

Martin Maťko
Marek Pavelica
Barbora Štigová
Radka Bajčiová
Marek Hammer
Sabina Štetková
Adrian Kiša
Timotej Pečit
Zoja Kubíková
Dominik Tomáška
Lenka Majková
Uzatvorenie manželstva
Branislav Chytilek
Maroš Slezák
Ján Calík
Miroslav Bízik

Ľubica Pohánková
Eva Košťanová
Janka Vallová
Milena Urbanová

Spomienka vo svetle sviec
Hoci počasie vôbec nepripomínalo smutný čas
dušičkový, atmosféra konca októbra a prvého
novembrového dňa bola neklamným znakom piety na
cintorínoch i v dušiach ľudí. Už niekoľko rokov sa práve
1. novembra stretávame v Dome smútku na našom
turianskom cintoríne a vzdávame svoje poďakovanie i
spomienku tým, čo už nie sú medzi nami. Ekumenická
spomienka na všetkých zosnulých za prítomnosti
predstaviteľov obce a oboch cirkví bola svojim
priebehom dôstojným, príkladným spojením pekného,
duchovného a múdreho. Pekný deň, zaliaty slnkom, k
tomu hlboké zamyslenia pri počúvaní duchovného
slova, obzretie sa za rokom reálneho života je v spojení s
piesňami a modlitbou vykreslenému tohtoročnej
spomienky na zosnulých. Svojou aktívnou účasťou na
nej sa podieľali J. Hanák rím. kat. farár, zástupca
starostu Mgr. J. Liskaj, dozorkyňa ev. a.v. církvi V.
Jarošová, kantori oboch farností I. Štetka, R. Jarošová,
spevokol žien pri ZPOZ OcÚ Turany a matrikárka obce A.
Pirháčová. Početná bola účasť na oboch častiach
spomienky, najmä na stretnutí pri kríži, kde zaznela
spoločná modlitba prítomných i tóny piesní patriacich
spomienkam na tých, ktorí nás navždy opustili.
I.J.

Úmrtie
Zuzana Mičková
Miroslav Vnenčák
Anna Korčeková
Milan Slobodník
Pavlína Janotová
Jaroskav Maťko
Ján Lamoš
Elena Tkáčová
Mária Vajdová
Miloslav Pronaj
Viera Dubcová
Ján Kapičák
Ing. Viliam Reiprich
Vlasta Dudráková
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11. 7.
17. 7.
18. 7.
19. 7.
31. 7.
31. 7.
7. 8.
10. 9.
14. 9.
14. 9.
18. 9.
26. 9.
12. 10.
25. 10.

79 r.
49 r.
83 r.
67 r.
66 r.
67 r.
64 r.
85 r.
69 r.
79 r.
36 r.
78 r.
40 r.
58 r.
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Posledná septembrová nedeľa patrila na
Trusalovej domácim zväzarmovcom, ktorí
sa tu zišli na tradičnom motoristickom
zraze. Muži, ženy a starší i mladší žiaci
zápolili v priestoroch autocampingu v
streľbe zo vzduchovky, v hode granátom,
šípkami a loptou do určeného cieľa.
Nechýbali ani ruské kolky a súťaž zručnosti
motoristov. Prvých troch z každej kategórie
odmenil výbor Automotoklubu vecnými
cenami a sladká odmena sa ušla na
každého žiaka. Na záver tohoto vydareného
podujatia si všetci pochutili na výbornom
kotlíkovom guláši.
Ľ.L.

Miestne múzeum v Turanoch ponúka
našim občanom i záujemcom zo
širokého okolia dve stále výstavy, v
ktorých predstavuje bohatú flóru a faunu
nášho chotára a pod názvom "Staré
Turany" ponúka ukážku usadlosti 19. a
20. storočia. Vo výstavnej sále múzea
majú návštevníci možnosť pozrieť si výstavku "Pivo
očami zberateľa", ktorá je určená predovšetkým širokej
rodine obdivovateľov pivných suvenírov. Vo vitrínkach
si môžu pozrieť viac ako 150 pohárov, 300 pivných
plechoviek, množstvo starých fliaš, pivných uzáverov,
či pivných podnosov. Výstavka je vhodne doplnená
zaujímavosťami o výrobe piva, či o zberateľských
rekordoch a kuriozitách. Pre zaujímavosť treba v tejto
súvislosti pripomenúť, že Turany ako bývalé kráľovské
mesto okrem iných privilégií mali aj právo pivovarnícke,
ktoré im zaručovalo
možnosť slobodne variť a
predávať pivo.
Ľ.L.

Radíme
čitateľom
Pomocníčka soľ

-V novej smaltovanej nádobe spevníte smalt tak, že v nej
prevaríte liter vody s piatimi čajovými lyžičkami soli.
Ak sa vám niečo pripáli nasypte na dno nádoby vrstvu soli a
niekoľko hodín nechajte postáť. Potom ju ľahko odstránite
bez toho, aby ste poškodili hrniec. Pripálené zemiaky alebo
zemiakové pyré vyčistíte, ak do nádoby nalejete slanú vodu,
necháte cez noc odstáť, a potom prevaríte.
Tipy do kuchyne
Nepekné tmavé fľaky z hliníkových nádob zmiznú, keď v nich
necháte pomaly vrieť vodu s citrónovou šťavou.
Drevené pomôcky umyte v horúcej vode a hneď vysušte.
Nikdy ich nenechávajte namočené vo vode, lebo by
popraskali.
Nádoby z medi vyčistíte handričkou namočenou v paste
pripravenej z jedného dielu octu a jedného dielu múky.
Potom ich dôkladne opláchnite v teplej vode a vysušte.
Zemiakové cesto stratí zemiakovú príchuť, ak do neho
pridáte lyžičku octu.
Cesto zo zemiakov sa bude lepšie tvarovať, ak ho na chvíľu
vložíte do chladničky. Nebude sa lepiť.
Čistá kúpelňa
Do vedra s teplou vodou pridajte saponát a 2 až 3 lyžice octu.
Týmto roztokom umyte kuchynské a kúpeľňové zariadenie.
Pekne sa vyčistí aj mastný drez. Ak na umývanie použijete
švédsku utierku, efekt bude ešte výraznejší.

Chren nad zlato
Chren domáci so svojim charakteristickými vysokými listami bežne
vidieť v záhradách, ale aj na lúkach a okolo ciest. Poznáme ho najmä
ako koreninu a výbornú prílohu k mäsitým jedlám. Chren je však i
dobrý pomocník pri prevencii a liečbe chrípky a vírusových ochorení.
V koreni a v listoch je totiž veľa vitamínov a minerálnych látok,
predovšetkým vitamínu C. Chren má tiež výrazné antiseptické účinky,
preto ho naši predkovia často využívali pri liečbe zápalových
ochorení, reumy aj ako obklad na zle hojace sa rany. Na organizmus
pôsobí močopudne a podporuje potenie, čím sa telo počas choroby
rýchlejšie zbavuje škodlivých látok. Pri boji s chrípkou je účinná
inhalácia. Zlepšuje odkašliavanie, pomáha pri odhlieňovaní
priedušiek, veľmi priaznivo vplýva aj na celkovú látkovú premenu.
Vďaka tomu sa organizmus po vyčerpávajúcej chorobe rýchlejšie
zotavuje.
Chren zoženieme najčastejšie sterilizovaný, najhodnotnejší je však v
čerstvom stave, v ňom je obsah vitamínov najvyšší. Čerstvý koreň sa
dá zmraziť a neskôr nastrúhať. Treba však byť opatrný, pri vysokých
dávkach chren dráždi sliznice tráviacich orgánov a obličiek, môže
dokonca vyvolať alergickú reakciu. Vyhnúť by sa mali najmä ľudia,
ktorí majú ťažkosti so štítnou žľazou a žalúdočnými vredmi.
Kyslá kapusta - štít proti rakovine
Už dávnejšie sa vie, že brokolica, kel, ružičkový kel a všetky druhy
kapusty chránia človeka pred rakovinou prsníka, pľúc, hrubého čreva
a konečníka. Ľudia, ktorí jedia kapustovú zeleninu aspoň dvakrát
týždenne, si o štyridsať percent znižujú riziko, že ochorejú na rakovinu
v porovnaní s tými, čo si ju kladú na tanier menej ako dvakrát
mesačne. Kapustová zelenina obsahuje glukozinoláty, z ktorých pri
rozklade buniek vznikajú izotiokyanáty. Práve tieto látky majú silný
protirakovinový účinok. Fínski výskumníci zistili, že kvasená kapusta
obsahuje týchto protirakovinových látok ešte niekoľkonásobne viac.
Práve teraz je najvhodnejší čas pripraviť si ju na zimu. Nevýhodou je,
že kvasená kapusta obsahuje veľa soli. A soľ je karcinogén, ktorý
podporuje vznik rakoviny žalúdka. Šťavu z kvasenej kapusty preto
radšej nepite.
Dobrý tip:
Skúste nakladať kapustu s menším obsahom soli a konzerváciu
dosiahnuť chrenom. Nepokazte kapustu klobásou, slaninou či
údeným karé. Jej ochranný účinok by totiž zmizol skôr, ako si
vložíte prvú lyžicu kapustnice do úst.
Chren v kapuste:

predstavujeme:
Drogéria - Mix, Martina Koláriková, Obchodná
25, ( v zdravotnom stredisku)
Vám ponúka:
-

kozmetiku
drogériu
bižutériu
domáce potreby
farby, laky
stolársky a vodoinštalačný materiál

Otváracie hodiny:
Po - Pi
8,00 - 12,00
So
8,00 - 12,00

13,00 - 17,00

Ak položíte očistený, po dĺžke prekrojený chren na spodok súdka s
kapustou na kvasenie a kúskami prešpikujete aj kapustu, zaručene
bude chutne "vŕzgať" pod zubami.
Cvikla - repa, ktorá rozprúdi krv
Aj keď obsahuje len malé množstvo železa, je pokladaná za výborný
krvotvorný prostriedok. Je zdrojom sily pre krvný obeh. Obsahuje
provitamín A a vitamíny skupiny B. Z minerálnych látok obsahuje
okrem železa draslík, horčík, síru, fosfor. Zbavuje organizmus
toxických látok. Je účinným prostriedkom proti málokrvnosti,
menštruačným poruchám, vysokému krvnému tlaku, reumatizmu,
klimakterickým ťažkostiam a v kombinácii s inými šťavami aj proti
rakovine.
Cviklový sirup
Potrebujeme: 1,5 kg očistenej a postrúhanej cvikly, 3 l vody, 3kg
kryštálového cukru, 100 g kyseliny citrónovej, 1 fľaštičku malinovej
alebo jahodovej esencie
Postrúhanú cviklu dáme do hrnca, zalejeme vodou a varíme asi
hodinu a pol. Potom scedíme, pridáme cukor, kyselinu citrónovú a
esenciu. Dobre premiešame a necháme ešte trocha prevariť. Horúci
sirup nalejeme do nahriatych fliaš, dobre uzavrieme a zabalíme do
deky, v ktorej ich necháme do druhého dňa.
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Príspevky sú
v pôvodnej podobe,
bez úprav.

