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Pokoj, šťastie, zdravie
a láska nech sú
každodennou
súčasťou
Vášho života
aj v roku 2006.
Čitateľom
Hlasu Turian
úspešný
nový rok želá

XXVI. ROČNÍK

Zvítajme sa s novým rokom,
v dobrej vôli, pohode,
starosti nech idú bokom,
odplavia sa vo vode.
Nech je pevné zdravie vaše
nech je šťastný nový rok!

Redakčná rada HT

Čas vianočný - čas radostný

Milí spoluobčania,
Na dvere nám zaklopali Vianoce. Prichádzajú vždy v tom istom čase a každoročne nás chcú urobiť inými, možno lepšími. Priblížil
sa opäť čas otvorených duší a sŕdc, vonia dobrotou, láskou, porozumením, pokojom. Tento čas má symbol rodiny. Rodina to je
súdržnosť, teplo, ktoré nemusí sálať z kozuba, veď rodina je láska. Láska nás všetkých spája, učí nás byť tolerantnými a
chápavými zároveň. Štedrý deň. Čas prestretého stola, vyzváňania zvončekov, obdarúvanie. Nie je dôležité, aby to obdarovanie
bolo čo naj… Musí ísť z nás, z našej duše. Otvorme srdcia dokorán a to nielen v dni sviatočné, dni vianočné. Potom to dokonalé
ľudské šťastie bude znamenať i to, v čo sami dúfame. Navzájom si podajme ruku a poprajme si šťastné a veselé Vianoce. Buďme
si navzájom oporou, pocíťme, že niekomu na nás skutočne záleží, prekážky postavené životom do cesty určite takto ľahšie
zvládneme. Spomeňme si aj vo vianočných chvíľach pohody, kolied a stretnutí na tých, ktorých už viac nestretneme. Neprídu
medzi nás. Zázrakom vianočných sviatkov nech nám je čistá beloba zimného rána, pokoj, ktorý sa celkom samozrejme s
Vianocami spája. Verím, vážení spoluobčania, že záver tohoto roka i vstup do nového roku 2006 bude pre nás všetkých radostným,
veď opäť máme za sebou rok plný zmien, sťažených situácií. Nech čarovná atmosféra tohtoročných Vianoc praje Vám i Vašim
rodinám v hojnosti zdravia, pohody, spokojnosti, lásky a nádeje. Prajem Vám všetkým, milí spoluobčania, aby vo všetkých
domovoch zavládol skutočný, ničím nerušený čas vianočný - čas radostný. Nech vzájomne pocítime teplo a zázračnosť, ktoré nás
navštívili. Radostné, šťastím, zdravím naplnené chvíle Vianoc a úspešný vstup do nového roku 2006.

Ing. Miroslav Blahušiak, starosta obce

Sú tu opäť. Plné nehy, krásy, ticha, ale
predovšetkým lásky. Vianoce - čarovné slovíčko,
pri ktorom sa rozžiaria oči najmenších rovnako ako
starších. Možno vôbec vyjadriť atmosféru
vianočnej noci? Dá sa vyjadriť slovami to, čo
napĺňa srdcia dobrej vôle vo vianočné dni? Mnohí,
ba dovolím si povedať všetci, sa vracajú domov.
Skutočne, alebo len v duchu? Každý máme svoj
domov. Miesto, kde sme vyrástli, dozrievali. Veď
najkrajší kút v šírom svete je moja rodná zem", tak
spieva Peter Dvorský a nielen spieva, on tak aj
naozaj myslí. Vraciame sa domov, lebo je úžasné
niekam patriť. Ale i preto, že Vianoce z detstva sú
tými najkrajšími. Nevadí, či boli v drevenici s
blikotajúcou petrolejkou, alebo v peknom dome.
Čo je však typické pre Vianoce najviac?
Skutočnosť, že hoci Slnko je najďalej od Zeme,
človek je napriek tomu najbližšie k človeku.
Nepoznáme seba samých! Predbiehame sa, ako
urobiť radosť iným! Tešíme sa z prítomnosti
najbližších. Obdarúvame a očakávame. Rodičia
chcú potešiť deti, deti rodičov. Manželia si čítajú z
očí nevyslovené túžby a niet takého človeka, ktorý
by nenašiel niekoho, ktorému by mohol dať pocítiť
ako sa láska jeho srdca prelieva nad všetky
prekážky a obmedzenia. Áno, Vianoce sú štedré a
úprimné, ušľachťujúce ľudskú myseľ. Človek
akoby chcel vo svojej štedrosti napodobňovať
lásku Nebeského Otca, ktorá nepozná hraníc, ak
ide o dobro nás všetkých. Ako však žijeme, keď
tieto dni prejdu? Mimo Vianoc žijeme akoby vo
s v e t e p a r a d o x o v. Č l o v e k s k r a c u j e
makrovzdialenosti, no jeden k druhému máme v
skutočnosti akosi ďalej. Nie je to naozaj málo, byť k
sebe dobrí len na vianočné sviatky a potom ešte
azda na Nový rok? Nie je to naozaj málo? Ježišov
príchod v Betleheme nie je iba kvôli niekoľkým
sladkým sviatočným okamihom. Prišiel ako
stelesnená láska i na dni všedné, obyčajné, bez
šampanského a koláčov. Prišiel pre naše i večné
šťastie. Prežívajme lásku denne a dávajme ju ďalej!
Ak sme dnes dokázali pozdraviť nesympatického
suseda, hoci ho inokedy radšej obídeme, prečo ho
nepozdraviť i zajtra, o týždeň ba denne? Ak sme
dnes boli ohľaduplnejší pri stretnutí, v autobuse,
doprave, prečo nie i zajtra, stále? Prečo by nás
dennodenne nemohla spájať radosť zo šťastia,
hoci aj neznámeho? Prečo by sme nemohli byť
navzájom v pravom zmysle slova ľuďmi
spríbuznení, blízki? Čo nám bráni byť jednoducho
ľuďmi? Prežívajme Vianoce so štipkou lásky
denne. Tak, ako to povedalo isté dievča o Svätom
Otcovi Jánovi Pavlovi II.: "On je preto taký dobrý,
lebo nosí Vianoce stále vo svojom srdci". Nuž,
šťastné a požehnané sviatky lásky, priatelia! Plné
pohody, lásky a porozumenia, no nielen vo
vianočné dni….
Za rímsko - kat. farský úrad
Mgr. Ľ. Guniš

Už Spasiteľ náš blíži sa,
Ó pripravme Mu cestu
Ta, k nebeskému mestu!
Ó, neobíď nás, nebies hosť,
a skloň sa k svojmu ľudu….
a žehnaj nám a požehnaj - potechy,
šťastia, kľudu.
Vianoce sú časom návštev. Kto bol vzdialený od svojej
rodiny, vracia sa domov. Na Štedrý večer býva
obyčajne celá rodina pospolu. No nejde len o
spoločenské a rodinné stretnutie. Na Štedrý večer
adventné očakávanie sa dovršuje a vrcholí Pánovým
Ježišovým príchodom. To robí Štedrý večer najkrajším.
Jasne počujeme Pánovo klopanie: "Ajhľa, stojím pri
dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí
dvere, vojdem k Nemu a budem stolovať s ním a on so
mnou". To je veľké upozornenie aj pre nás a pre naše
domy. Nechceme, aby boli pusté, bez Kristovej lásky a
pokoja. Kde niet týchto pokladov, tam niet Pána Krista.
Vtedy ostáva betlehemské dieťa stále predo dverami,
zavrhnuté a nepovšimnuté. Na Štedrý večer zvlášť je
naliehavé uvedomiť si, že Pánovi Ježišovi treba otvoriť
dvere našich sŕdc i našich domovov. Tak ako dvere
domu otvárame v zime i v lete, aj vetráme naše byty,
potrebné je, aby sme otvorili svoje príbytky pre Pána
Ježiša Krista, aby ich On občerstvil nebeským ozónom
a Svätým Duchom, ktorý by naplnil všetkých v dome.
Pán Ježiš Kristus nám chce svietiť, len vtedy svetlo
vianočného stromčeka má pravý zmysel a trvalú
hodnotu. Jeho duch nás naplní opravdivou láskou a
pevnou vierou, ktorá víťazí nad každým zlom. Veď náš
Spasiteľ jasne hovorí: "Veriacemu je všetko možné".
Boh v Kristu sa rozpomína aj na nás, hoci by sme sa
nachádzali v akejkoľvek biede. Poslal nám vianočný
pozdrav vo svojom Synovi, vedie nás svojim slovom a
uisťuje nás o veľkých spasiteľských činoch. Vo viere v
Pána Ježiša Krista stávame sa silnými a duchovne
slobodnými. Boh sa znížil k nám v Kristu, aby nás
povýšil cez Krista k sebe. Duchovnú svojprávnosť,
slobodu a svetlý život možno docieliť jedine tak, keď sa
v každom z nás uskutoční Pánova Ježišova návšteva.
Preto treba počuť naliehavé klopanie Pána Ježiša na
naše srdcia, aby v tento Štedrý večer znova k nám
vstúpil, nás osvietil a zbavil všetkých temnôt a bied. Kto
však nechá Pána Ježiša stáť predo dverami, či
dokonca Ho od seba zapudí, ten sa nemôže potešiť z
toho požehnania, ktoré nám narodený Spasiteľ
ponúka. Potrebujeme všetci Pána Ježiša pre svoj
osobný i rodinný život. Tieňov a bied je stále mnoho.
Sme svedkami osobných, rodinných tragédií, sme
svedkami mnohej ľahostajnosti človeka k človeku,
neúcty detí k rodičom, nevšímavosti oproti nemocným
a starcom, ro zvráten o sti med zi p ria te ľmi,
nezodpovednosti v práci a službe. Toto všetko
odstraňuje betlehemské dieťa, ktoré nás vedie po ceste
spravodlivostí, pokoja a lásky teraz i budúcnosti.
Radostné prežitie Vianočných sviatkov a Pánom
požehnaný Nový rok želá Ev. a.v. cir. zbor Turany.

Posol

z minulosti

Dejiny našej obce siahajú do dávnych čias. Aj napriek tomu sa však
zachovalo len minimum priamych dôkazov, ktoré túto skutočnosť
potvrdzujú. Jedným z nich je kráľovské privilégium vydané 13. júla
1397 vtedajším uhorským kráľom Žigmundom. Touto listinou udelil
panovník obci kráľovské mestské výsady podľa krupinského práva,
ktoré sa mali stať impulzom nového búrlivého rozvoja. Žiaľ, nestalo sa
tak a masívnejší rozmach obce možno badať až v 19. a najmä 20.
storočí. Viac ako šesť storočí od udelenia mestských výsad prehrmelo
našim chotárom. Ľudia sa rodili a odchádzali. Vznikali nové objekty,
aby časom uvoľňovali miesto novým. Len jeden ako mohutný dub
odolával nevôli osudu, aby aj dnes odovzdával odkaz našich predkov.
Áno, reč je o našej najstaršej, najmajestátnejšej a najkrajšej
pamiatke, rímsko-katolíckom gotickom kostole sv. Gála. O jeho
postavenie sa niekedy začiatkom 14. storočia zaslúžila
premonštrátska dielňa založená znievskymi rehoľníkmi. Predpokladá
sa však, že kostol bol postavený na ruinách staršieho chrámu z druhej
polovice 12. storočia. Kostol bol postavený na vyvýšenom mieste a
okrem náboženských účelov plnil aj úlohu akejsi malej pevnosti.
Pôvodný starý múr okolo neho bol oveľa vyšší a masívnejší. Aj dnešný
však pôsobí impozantne, hoci na severnej strane dôsledku navážania
vozovky na novej ceste sa jeho výška strácala. Menšia veža
začlenená do hradieb plnila popri zvonici aj strážnu funkciu. Samotný
kostol púta pozornosť nielen domácich, ale aj návštevníkov Turian.
Napriek tomu, že tak ako vari všetky vtedajšie kostoly v Turci, aj ten
náš bol počas reformácie v rukách evanjelikov, ako jediný si zachoval
pôvodnú podobu a nebol znehodnotený necitlivým staviteľským
zásahom. Neubránil sa však ohňu, ktorý spolu s vodou neraz mocne
zasiahol do života našich predkov. Pri požiari v roku 1636 zhorela
pôvodná drevená povala i s celým vnútorným zariadením kostola a
pôvodným gotickým oltárom. Drevená povala bola obnovená na
spôsob starej. Pri poslednej oprave kostola ju však nahradili novou s
heraklitovými výplňami. Zhorený oltár bol vďaka patrónovi kostola
barónovi Révayovi nahradený vzácnym gotickým oltárom svätej
Kataríny z 15. storočia, ktorý údajne na plti po Váhu doviezli zo Spiša.
Mimoriadnu umeleckú hodnotu majú predovšetkým maľby na oboch
oltárnych krídlach. Za pozornosť stojí aj veľmi pekná a moderná
krížová cesta od martinského maliara Ladislav Záborského. Kostol
pútal pozornosť aj mnohých výtvarníkov. Snáď najznámejším z nich
bol národný umelec Janko Alexy, ktorého kresbu uverejňujeme spolu
s dobovou fotografiou z roku 1909. Obidve reprodukcie budú
súčasťou novej expozície Miestneho múzea.
Ľ. Liskaj

Čo sme našli v archíve

Povodne často sužovali našich predkov. Svedčí o tom aj
zoznam obyvateľov privilegovaného mestečka Turany
zo dňa 25. augusta 1813 s vyčíslením peňažnej podpory
na prekonanie následkov povodne. 259 domácností
obdržalo celkovú finančnú pomoc vo výške 5.130
zlatých.
Medzi najstaršie rody v Turanoch na základe zoznamu
obyvateľov Turian z rokov 1778-1787 sa dozvedáme, že už v
tom čase tu žili rodiny s priezviskom Svrček, Barica, Tomek,
Repka, Hurta, Brxa, Ujček, Vrabec, Lojš, Majtáň, Haľama,
Kubis, Holko, Cuna, Hrianka, Matula, Rafaj, Revalo, Poliačik,
Marko, Rataj, Bochnička, Chrenko, Burica, Pohánka, Ranto,
Fraňo, Fúčela, Brľa, Noga, Hnilický, Púček, Beňo, Baľaľa,
Havalda, Pirina, Morgoš, Líška, Litvaj. Všetky tieto rodiny
mali podľa tohoto dokumentu vlastné gazdovstvo a príbytok.

25. januára 1805 bola medzi richtárom, mestskou radou
a ostatným obyvateľstvom mestečka Turany uzatvorená
dohoda o vytýčení a užívaní obecného hája. Porušenie
tejto dohody bolo sankciované pokutou 3 zlatých alebo
12 palicami na dereši.

Výstava s tradíciou Vianoc
Keď sa priblíži koniec roka, tradície Vianoc nám v symbolike
predstavuje výstava nazvaná "Od Lucie do Vianoc", ktorá sa aj v
tomto roku konala v MKS. Všetko tu voňalo medom a škoricou,
drevom a prútím, do toho sa miešala vôňa byliniek. Pozvanie
vystavovať aj predávať svoje produkty na výstavu prijala tridsiatka
účastníkov tohto už pre obec tradičného podujatia. Medzi nimi
nechýbali známe mená domácich: M. Brxu, P. Žilu, F. Sitarčíka,
známych tvorbou z materiálu nám všetkým dôverne známeho dreva. K nim sa pripojili sestry J. a D. Janotové, ktoré sa venujú
tvorbe drôtených predmetov a šperkov, M. Revallo a A. Staš priniesli
svoje prútené koše. Žensky príťažlivou je čipka, práce s textilnými
materiálmi, ktoré nám predstavili Š. Rumanová, V. Havaldová, Ľ.
Beňová, Z. Sobolová, J. Zubčeková. Je potešiteľné, že medzi
vystavovateľmi pribudli aj nové tváre v zastúpení mladých
študentov, M. Banert vystavoval súbor fotografií. Nechýbali práce
žiakov ZUŠ - výtvarného odboru, SOU-drevárskeho i najmenších z
MŠ na Krížnej. Vianočné oblátky, med a medovníky patria tiež k
sebe. Na výstave sme našli tiež výrobky z cesta, maľbu na skle,
rôzne dekoratívne predmety, čipky, obrusy, obrázky, pomôcky do
domácnosti, medové sviečky, tkané koberce a prestieradlá, bylinky
a čaje. Účasť domácich vystavovateľov, no tiež tých z blízkeho i
vzdialenejšieho okolia, svedčí o tom, že sa sem radi vracajú.
Výstava trvala dva dni a navštívilo ju mnoho detí a študentov, žiakov
tunajších škôl, ale tiež dospelých obyvateľov našej obce. Atmosféru
Vianoc navodili vianočné koledy, ktoré všetkých sprevádzali.
Ďakujeme touto cestou všetkým tým, ktoré pomohli výstavu svojimi
I.J.
prácami uskutočniť.

Zo života organizácií
Psíčkari v roku 2005
Rok sa končí a s ním aj psíčkarska
sezóna. Turianski psíčkari sa aj tohoto
roku zúčastňovali akcií na celom
Slovensku. 30.4.2005 sa konala
Oblastná výstava nemeckých ovčiakov
v Detve. Svojich psov vystavoval J.
Holko so psom Brek z Malej Fatry a suku
Bleky z Malej Fatry a P. Mlynár so sukou
Bara z Malej Fatry s hodnotením dobrý. Sú to psy z chovnej
stanice P. Koloka z Turian.
3.-5. júna 2005 sa konal Medzinárodný pretek vo Vrbovom
pri Piešťanoch podľa Národného skúšobného poriadku
všestranného výcviku l. stupňa, kde nás zastupoval J.
Doležal, ktorý mal najlepšiu stopu so psom Silo Abel - Ant. V
kategórii SVV -3, čo je najvyššia skúška na Slovensku nás
zastupoval P. Kolok.
3.8.2005 sa Žabokrekoch konal 1. ročník súťaže o pohár
Starostu obce SVV-1 ( skúška všestranného výcviku), kde J.
Gajdošech so psom Apollo Anrebri obsadil 4. miesto a J.
Doležal 5. miesto. Dňa 10.9.2005 sa konala výstava psov v
Piešťanoch, kde J. Gajdošech so psom Apollo Anrebri získla
hodnotenie dobrý. V posledný letný víkend 17.9.2005 sa
konal už 8. ročník súťaže o Pohár starostu obce Turany na
športovej strelnici Tibín. Domáce družstvo v zložení J.
Gajdošech a J. Doležal obsadili 2. miesto, chýbalo len pár
bodov, aby víťazný pohár zostal v Turanoch. Týmto sa
chceme poďakovať Obecnému úradu, Zväzu technických
športov v Turanoch a ostatným sponzorom za finančnú
podporu, bez ktorej sa dnes nedá uskutočniť žiadna športová
akcia.
15.10.2005 bolo sviatočné ukončenie sezóny pre
Kynologický klub Turany. A to skúškami z výkonu podľa
Národného skúšobného poriadku, ktoré absolvovali podľa
skúšky SVV-1 J. Holko so sukou Bleky z Malej Fatry a P.
Mlynár so sukou Bara z Malej Fatry. Podľa skúšky SVV-2
úspešne absolvoval skúšku z výkonu J. Doležal so psom Silo
Abel-Ant. Všetkým spoluobčanom prajeme príjemné sviatky,
želáme si, nech nás zahŕňajú svojou priazňou aj v budúcich
rokoch, v ktorých sa budeme snažiť kvalitne reprezentovať
našu obec.
Za kynologický klub Turany
Organizačný výbor K. K. Turany - J. G.

Klub slovenských turistov Fatran Turany
Vás pozýva na premietanie dia a video pásiem z domácich a
zahraničných hôr

Tatry Alpy Dolomity Irán,
ktoré sa uskutoční dňa 14. 1. 2006 o 16,00 hod. v sále Baru
Green v Turanoch ( vstup voľný)
Info: 043/4291278 - J. Matejčík

Zimná Mikulášska nedeľa
Už 4. decembra 2005 sa zišli na námestí obce tí najmenší,
mnohí v sprievode svojich rodičov, aby prišli na stretnutie s
hosťom očakávaným - Mikulášom a čertom. Pekné nedeľné
popoludnie, vysvietený vianočný stromček, takmer vianočná
atmosféra, k tomu slávnostná chvíľa čakania. Mikuláš s
čertom najskôr v konskom záprahu na koči obišli obec a
potom prišli medzi deti. Neprišli naprázdno, veď dobrôt bolo v
niekoľkých košoch. Pod stromčekom sa potom spievalo a
recitovalo, prišli deti z oboch MŠ, tie si pripravili pekný
kultúrny program a tiež boli obdarené. Tí najmenší aj trochu
väčší sa tiež smelo Mikulášovi predstavili. Podujatie
spoluorganizovali Obecný úrad, MKS, ZO ÚŽS a SOUdrevárske v Turanoch. Podávala sa Mikulášska kapustnica,
mikulášsky grog. Keď sa zotmelo, námestie osirelo. Zostala
len spomienka na čarovný sprievod, ktorý prichádza len raz
za rok.
" Mikuláš, Mikuláš, čo v tom koši máš?
Cukrovú panenku pre našu Alenku, pre zlého Janíčka
prútená metlička…."
Táto pesnička sa v Mikulášsku nedeľu opakovala
I.J.
niekoľkokrát.

Stretnutie

s Mikulášom
Netrpezlivé deti z MŠ na Krížnej ulici sa konečne
zobudili do túžobne očakávajúceho rána. Boli veru
veselé a šťastné. Deti sa hrali a niektoré tajne
vykúkali z okna, či sa náhodou neobjavia sane. Keď
sa všetci usadili na svoje miesta, zrazu zazvonil
zvonček a v triede nastalo zázračné ticho.
Rozžiarené očká detí sa upreli na prichádzajúceho
Mikuláša, ktorý nieslo kôš plný dobrôt. Milého
hosťa privítala pani riaditeľka. Veru mnohí sľúbili
akí budú dobrí, že sa polepšia a poniektorí menší si
zo strachu aj poplakali. Ale sladkú odmenu si treba
aj zaslúžiť, preto pani učiteľka spolu s deťmi
obdarila Mikuláša zmesou básní, piesní a tančekov.
Mikuláša deti potešili, a preto kôš plný balíčkov sa
rýchlo vyprázdnil. Zázračnosť tejto milej besiedky
bola umocnená obyčajným detským úsmevom.
MŠ Krížna

Vybrali sme z časopisu Školské oko

Usnežený čas

Skoro ráno čo sa robí?
Nejaké čudo vzduchom lieta, tanečnice tancujú?
Ale nie, veď to sneží!
To moja veľká sestra vraví.
Prvýkrát v živote vidím sneh.
Ani sa nenazdám a už na saniach dolu vŕškom,
hore briežkom letím.
Keďže som maličký,
Dali mi na nôžky pantofličky.
Onedlho vyrastiem ako moja sestra, radosti kopa ako snehová guľa.
Naďa Štanclová, 5.B

Rýmovaný príbeh bez konca
Bola raz jedna škola.
V tej škole malá Ela.
Matematika, to je jej kríž,
Nenašla si pred ňou nijakú skrýš.
Až sa zrazu stalo, čo sa stať nemalo:
Konečne našla malú skrýš, No smola - bývala v nej už myš.
Andrej sa jej pýta:
Čo to máš? - Myš. Spíš? - Nie nespím.
Tak čo robíš? Sníš?
Áno! Sním o malej myške, ktorá sa skrýva v skrýške.
A čo je toto? Plyš, čo schovala si myš. Ako si ju našla?
No, bola raz jedna škola, v tej škole malá Ela, Matematika bol jej
kríž,….
Janka Vajdová, 5.B

Čudná buchta
Dohodli sa mamičky, že upečú buchtičky.
Jedna im však utiekla, chytro z pece vylietla.
Letí, pláva, čaruje, na papierik maľuje. Vidí mačku v mašličke a
psa v malej krabičke.
Rozpráva sa poslepiačky, koza mečí po aljašsky.
Kačka pláva v blate, kobyla zas v mláke.
Toto bol príbeh bláznivej buchty,
Ktorá sa rada smeje, má očičká račie a krídelká vtáčie.
Katka Jurinová, 7.B

Králik
Už slniečko vyšlo, raduje sa králik,
Raduje sa zajac - králik, slniečka je plný hájik.
Janka Vajdová, 5.B

Ruža
Ruža je kvet, ktorý pozná celý svet.
Rastie najmä v záhrade,
ale môžeme ju nájsť aj v ohrade.
Zblízka vypadá tak krásne,
že kto ju vidí, žasne.
Žasne nad tou jej červenou krásou,
nad jej neobvyklou rasou.
Stonku ochraňujú ostré tŕne,
preto ju nik tak ľahko neodtrhne.
M. Adamov, 8.A

Hádanky
Aký je opak slova čučoriedka? - Čučohustá.
Ako sa najrýchlejšie dostanete do múzea? - Dáte sa vypchať.
Ako nazývajú Fun rádio na Tajvane? - Taj-fun.
Prečo sa Janko Hraško nesmie sprchovať? - Lebo by vyklíčil.
Prečo blondínky nalievajú vodu do počítača? - Lebo chcú
surfovať.
Janka Vajdová, 5. B

Pätorka
Notes v ruke učiteľky…
Máme z toho veľké nervy!
Čo to asi znamená?
Ide skúšať! Len nie mňa!
Peťko čumí pod lavicu,

Zuza číta učebnicu,
Filip v ruke krčí ťahák,
To je ale veľký babrák!
Učiteľka si to všimne,
žiačika zo stoličky zdvihne.
Nevysloví on však slovka,
do žiackej sa píše pätorka.
Ide chlapček domov s revom,
zároveň aj s veľkým hnevom:
nabudúce ukáže, čo on všetko dokáže!
A. Taraba, 7.B

Pyšná líška
Pyšná líška kráča lesom a pochvaľuje si svoj chvost. Vraj je
pekný a huňatý, všetci jej ho závidia. Naopak, hnevá sa na
svoje nohy: " Aké ste len škaredé a tenké! Ani len poriadne
chlpy nemáte! Zrazu vidí, ako proti nej beží rozzúrený a
očividne hladný medveď. Líška pred sebou uvidela dutý strom
s dostatočne veľkou dierou v kmeni. Rýchlo k nemu pribehla,
vtisla sa dnu a cítila sa v bezpečí, kým nezistila, že chvost sa jej
dnu už nezmestí. Vďaka nemu ju našiel medveď, vytiahol ju zaň
a zožral. V posledných sekundách svojho života si pomyslela:
"Aká som len hlúpa. Nohy, ktoré sa mi nepáčili, ma takmer
zachránili a chvost, na ktorý som bola taká pyšná, ma zradil.
Dominika Holková, 7.B

Pre krajšie prostredie
Žijeme v dobe, v ktorej je čo naprávať. Vzťahy medzi ľuďmi sú zlé,
stúpa narkománia, rastie kriminalita a počet psychických ochorení. Aby
zo škôl vychádzali mladí ľudia nielen vzdelaní, ale aj samostatní, tvoriví,
aktívni, tolerantní, celosvetovou záležitosťou sa stáva posilnenie
enviromentálnej výchovy. Na SOU-drevárskom v Turanoch už niekoľko
rokov pracuje krúžok turistický a v poslednom období aj enviromentálny.
Krúžky sa navzájom dopĺňajú a spoločným cieľom ich činnosti je
prehĺbiť vzťah k sebe, k iným ľuďom, k prírode, ale i k celému životnému
prostrediu. S takýmto ekologickým vedomím a zameraním riešili žiaci
našej školy už niekoľko veľmi úspešných projektov. Spomenieme napr.:
"Charakteristika turistického regiónu Trusalová", "Znečisťovanie
vodného toku Studenec v obci Turany", "Problém fajčenia na našej
škole", "Krajinkochvíľa", "Ja, moja škola a príroda"….
V tomto školskom roku sme sa zamerali na napĺňanie programu "Zelená
škola" a riešenie projektu "Náučný chodník v sídle našej školy Turanoch". Práca na týchto projektoch vyžaduje nemalú spoluprácu s
obcou. Jedna z oblastí spolupráce je odpad. Naša škola má nemalú
zásluhu v zbere plastových fliaš, ktoré každý mesiac odovzdáva do
spoločného zberu obce. V budúcnosti chceme separáciu odpadu
zamerať aj na papier a sklo. Okrem toho sme sa zaviazali jedenkrát v
mesiaci vyčistiť od odpadkov aj najfrekvetovanejšie ulice a chodníky v
obci, najmä okolie obchodov a obidvoch škôl. Pri jesennom zbere
odpadu do vriec sme boli nemilo prekvapení vyzbieraním obsahom. Je
zarážujúce, že po celej trase sme nenašli ani jednu smetnú nádobu.
Ťažko takto vychovávať mládež k tomu, kam odpadky patria… Je oveľa
jednoduchšie a pohodlnejšie hodiť ich na zem. Ak "Perinbaba nadelí",
všetko zakryje sneh. Už tradične nás však počas mesiacov februármarec navštevujú priatelia z Holandska, Nórska…To, čo na jar sneh
odkryje, nás nijako nectí a nesvedčí krásnej okolitej prírode, ktorá sa
práve vtedy prebúdza a ktorú právom obdivujú nielen zahraniční turisti.
Problém znečistenia obce a chýbajúcich odpadových nádob stojí na
zamyslenie. Pri dobrej spolupráci obecného úradu a našej školy, ktorá
bojuje o titul "Zelená", ostáva len veriť a dúfať, že vytvoríme prostredie,
v ktorom sa každý rozvíja v zdraví a s radosťou zo života.
ŠŠ

Čo hovorí matrika
Narodenie
Adrián Vrábel
Martin Ujček
Michaela Kostrová
Jakub Škola
Jakub Nemec
Adam Romančík
Uzatvorenie manželstva
Peter Sirmai
Anton Slobodník

Ľudmila Kiššová
Katarína Vrabcová

Úmrtie
Matej Necpal
16.11. 63 r.
František Bugaj 17.11. 78 r.
Elena Smiešková 29.11 85 r.

UVÍTANIE

NOVÝCH
OBČANOV

Zbor pre občianske záležitosti "Človek - človeku" v obci
po vlaňajšom úspešnom obnovení uvítania detí pozval
na utorok 13. decembra rodičov s deťmi narodenými od
novembra 2004 do októbra 2005 na slávnostné uvítanie
detí medzi občanov obce.
Z 29 pozvaných pozvanie prijalo 20 rodičov, čo potešilo
organizátorov zo ZPOZ-u, ktorí v spolupráci s deťmi z
MŠ Krížna pripravili milý program so zápisom do
pamätnej knihy a odovzdaní kvetov a drobných
darčekov.
V uvítaniach detí, na požiadanie rodičov aj
samostatných, mieni ZPOZ pokračovať aj v budúcom

do orgánov Žilinského
Voľby samosprávneho
kraja
Na základe zákona č 303/2001 Z.z. sa v našej republike
konali už druhé voľby predsedov a poslancov do orgánov
samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnili 26. novembra
2005. V nich si občania vyberali svojich zástupcov ako
poslancov krajských zastupiteľstiev. Účasť vo voľbách v
Turci bola v rámci Žilinského kraja najnižšia, keď prišlo voliť
iba 11.466 ľudí, čo predstavovalo 12,48%-nú účasť.
Za poslancov zastupiteľstva Žilinského samosprávneho
kraja boli z počtu 51 kandidátov zvolení:
Alexander Lilge
František Výrostko
Ladislav Bevillagua
Peter Belica
Jozef Országh
Katarína Adamicová
Viliam Majda
Peter Kašuba

2.674 hlasov
2.129 hlasov
2.058 hlasov
1.893 hlasov
1.666 hlasov
1.600 hlasov
1.598 hlasov
1.582 hlasov

Predsedov VÚC sa zvoliť v prvom kole nepodarilo. V druhom
kole volieb, ktoré sa konalo 10.12.2005 sa rozhodovalo
medzi víťazmi 1.kola: Jozefom Tarčákom, a Jurajom
Blanárom. V ňom zvíťazil 39 ročný Žilinčan, kandidát
štvorkoalície SMER -SD, SNS, HZD a ANO Juraj Blanár. V
Turci získal 66,75% hlasov. V obci získal 138 hlasov z
celkového počtu odovzdaných 226 platných hlasov. Vo
voľbách boli kandidátmi aj naši občania: Ing. Rudolf Kulman,
JUDr. Ľubomír Liskaj, Viktor Koleň. A ako sa v obci
hlasovalo? Do vytvorených 4 okrskov prišlo z celkového
počtu zapísaných 3.588 voličov voliť 426, čo predstavovalo
11,87%- nú účasť.
Výsledky z umiestnenia kandidátov
22. Ing. Rudolf Kulman
1. 100 hlasov v okrese 96 v obci
27. JUDr. Ľubomír Liskaj
890 hlasov v okrese 175 v obci
47. Viktor Koleň
366 hlasov v okrese 90 v obci
A. Pirháčová

Ďakujeme darcom krvi
Obec Turany eviduje momentálne 219 dobrovoľných darcov krvi. Z nich bolo
v roku 2005 90 aktívnych, z čoho až 19 prvodarcov.
Ich mená sú príkladom pre nasledovanie ďalších. Boli to : Demikátová
Katarína, Fekeč Ján, Holko Michal, Chomist Peter, Chorvát Ladislav ml.,
Kapusta Tomáš, Keselý Jozef, Kúdelka Viliam, Kuka Martin, Kurtík Jozef,
Kurucárová Anna ml., JUDr. Liskaj Ľubomír, Litvajová Danica, Repko Martin,
Ruman Ivan, Štefánek Jozef ml., Vajdová Alena, Vallo Ján ml., Vaňko Adrián,
Vaňko Miloš ml., Vrabec Miroslav a Zubčeková Veronika.
Zlaté Janského plakety v roku 2005 získali za 40 odberov Ujček Jozef, Pták
Marián, Kuka Jaroslav, Mgr. Liskaj Jozef a Vallo Ján st.
Strieborné za 20 odberov Maťko Jozef, Šidlo Jozef, Matejíčka Stanislav a
Romančík Ján.
Bronzové za 10 odberov obdržali Čiešková Monika, Demikátová Anna,
Morgoš Jaroslav, Vajda Michal, Adamčíková Jana, Krystýnek Roman a
Mikuš Ivan ml.
Diamantové plakety vlastnia za 80 a viac odberov Rišták Peter, Ing. Morgoš
Ján, Kubičár Ladislav st. a Sloboda Jaroslav.
Okrem menovaných patrili v roku 2005 k najaktívnejším aj Baráni Miloš,
Blažek Peter, Brxová Miroslava, Cíger Jaroslav ml., Dubovická Dana,
Dubovický Jozef, Mgr. Dzúrová Ivana, Ďugel Anton, Gross Peter, Grossová
Ľubica, Chluda Roman, Ivan Miroslav, Klein Boris, Klein Vladimír ml., Kučka
Pavol, Lacko Zdenko ml., Maťko Milan, Mičko Ivan, Mojžiš Miroslav, Revallo
Branislav ml., Rištáková Katarína, Rištáková Beáta, Roľko Marián, Ruman
Anton, Skokan Rastislav,Skucok Boris, Spišiaková Margita, Sušianka Ján,
Štefaničiak Ján, Švec Juraj, Turanec Dušan, Ing. Ujček Dalibor a Vavrečan
Peter.

V mene tých čo darovanú krv potrebovali
im patrí naše ĎAKUJEM.
Lf

Ako ich využívame?

Vôňa byliniek
Ich silu poznali už starí Egypťania, Rimania, Gréci, ale aj
východné kultúry. Oddávna boli tým najvďačnejším a
zároveň najrafinovanejším ochucovacím prostriedkom.
Svet ich znovu objavuje a fytoterapia nie je neznámym
pojmom, napokon liečenie bylinkami je staré vari ako
ľudstvo samo. Bylinky majú zázračnú schopnosť
naplniť celý dom vôňou a dušu pohodou. Rastú v
prírode, ale odvďačia sa aj za miesto a trošku
starostlivosti v záhradách, dokonca i v hrantíkoch či
kvetináčoch. Na ich pestovanie sú ideálne aj staré
nádoby, najmä ak ide o také bylinky, čo sa rýchlo
rozrastajú, napríklad mäta pieporná. Čerstvé bylinky
obsahujú cenné vitamíny, minerály, ale i množstvo
liečivých látok, napríklad tanín a alkaloidy. Pozrime sa
aspoň na niektoré:
Echinacea pôsobí protimikrobiálne, pomáha telu bojovať
proti infekcii. Z hľadiska najnovších výskumov sa echinacea
môže využívať aj pri liečbe AIDS už tým, že podporuje
imunitný systém a zvyšuje tvorbu bielych krviniek.
Valeriána je účinné prírodné sedatívum, utišujúco pôsobí na
nervový systém, upokojuje podráždené orgány, uvoľňuje
napäté svaly. Oddávna sa využíva aj ako liek na spanie bez
vedľajších účinkov. Tymian má podobné liečivé vlastnosti
ako echinacea. Pomáha pri horúčkach a bolestiach hrdla,
lieči vyrážky a akné. Navyše, je aj vynikajúcou kuchynskou
bylinou, vhodnou na dochucovanie jahňaciny, bravčového
mäsa a vôbec ťažších jedál - uľahčuje ich trávenie.
Rozmarín podporuje lenivý krvný obeh, čaj z neho však
pomáha i pri bolestiach hlavy, svalov a prechladnutí. Svojou
výraznou vôňou pozdvihne jedlá z hydiny, baraniny a iných
druhov mäsa.
Levanduľa - úspešne sa využíva pri liečení reumatických,
ale i menštruačných bolestí, pri nervovom vyčerpaní, ľahších
popáleninách a pri nespavosti. Vrecúško s levanduľou sa
zvyčajne kladie do skríň, krásne prevonia bielizeň a
odpudzuje mole.
Rumanček pravý (kamilky, harmanček) je všeliek na veľa
neduhov. Odvar z neho pomáha na pokazený žalúdok, zlé
trávenie, liečenie rán, ale i pri nespavosti či stavoch úzkosti.
Nechtík lekársky - ľahko sa rozmnožuje v záhradách aj
samovýsevom, ale na to by sme sa nemali hnevať, naopak,
uvítať tieto žiarivé slniečkové kvietky. Nechtík hojí infikované
či zapálené miesta na koži, rezné rany, popáleniny,
omrzliny….Používa sa šťava z čerstvého nechtíka ( z kvetov
, listov i stoniek), odvar ( aj zo sušeného nechtíka), esencia
pripravovaná vylúhovaním s liehom a najčastejšie
nechtíková masť, ktorú si pripravíme takto: 250 g čerstvej
bravčovej masti rozpražíme a do horúcej vsypeme 2 dobré
hrste nechtíkového kvetu aj s listami a stonkami. Necháme
krátko vzkypieť, dobre premiešame a odstavíme. Hrnček
prikryjeme a odložíme na chladné miesto. Na druhý deň
masť znova zohrejeme, ale už nepražíme, len precedíme
cez redšie plátno alebo gázu a dobre vytlačíme. Nalejeme do
čistých téglikov alebo malých sklenených fľašiek so širokým
hrdlom, uzavrieme a odložíme do chladničky. Je to účinná
hojivá masť, ale ak ide o otvorené rany, natierame iba okraje,
nie priamo! Na kozmetické účely nám nechtíková masť najmä na popraskané päty a drsné ruky - poslúži priam
nezaplatiteľne.

Inhalácie, čiže vdychovanie výparov bylín pomôže uvoľniť
upchaté nosné dutiny a vôbec nachladnuté dýchacie cesty.
Do 2 l vriacej vody zaparíme 3 lyžice bylín, napríklad
tymianu, odstavíme a nad parou pod uterákom inhalujeme.
Inhalovať môžeme aj nad výparmi z vody, do ktorej pridáme
niekoľko kvapiek eukalyptového či píniového oleja.
Bylinkové kúpele sú tým, najdostupnejším luxusom, aký
môžeme dopriať svojmu telu. Od primerane teplej vody
nechám najprv pod prúdom horúcej vody vylúhovať bylinky
zviazané v gáze, potom pridávame studenú vodu až po
príjemnú teplotu kúpeľa. Na relaxačný, upokojujúci kúpeľ si
zvolíme rumanček, levanduľu, citrónové kvety alevo
valeriánu. Na osvieženie je zase vynikajúci kúpeľ s mätou,
rozmarínom, šalviou alebo tymianom. Na únavu a bolesti
svalov je ako stvorený kúpeľ s feniklom.
Kuchynské prísady
- v tejto podobe spĺňajú bylinky hneď niekoľko funkcií:
dodávajú jedlám fantastickú chuť, vôňu, uľahčujú trávenie,
lákavo zdobia a ešte aj uvoľňujú svoje liečivé účinky.
Tradične sa u nás využíva na tieto účely najmä petržlenová,
zelerová a kôprová vňať, majorán, pažítka a už vôbec by sme
sa nezaobišli bez cesnaku a cibule. Lenže výborné sú aj
mnohé ďalšie bylinky, napríklad oregano, saturejka, voňavá
mäta alebo lahodná, korenistá bazalka.
Pripravila: I.J.

J

ablkáako z

r zprávky

Oddávna sa traduje, že už jedno jablko denne stačí udržať
lekára ďaleko od domu. A nie je to veru povera prastarých
mám, ale skúsenosť potvrdená najnovšími vedeckými
poznatkami. Zhrňme si aspoň v niekoľkých bodoch priam
rozprávkovo liečivé vlastnosti jabĺk:
jablko je od šupky až po jadierka doslova nabité
vynikajúcimi utužovačmi zdravia. Sú to najmä vlákniny a
antioxidanty, ktoré neutralizujú škodlivé substancie v
bunkách a chránia tak telo pred mnohými chorobami,
vrátane rakoviny. Obsahujú aj veľa vitamínov, najmä A a C a
cenné minerály ako draslík, vápnik, magnézium a fosfor
vedci dokázali, že jablká nás vynikajúco chránia
pred škodlivým cholesterolom, zabraňujú, aby sa usadzoval
v cievach a tak znižujú riziko infarktu a porážky. Pri každom
mastnejšom jedle by sme si mali dať pohár jablkovej šťavy,
ktorá doslova zmyje tuk, alevo dať si jablko po jedle ako
dezert
vláknina v jablkách pomáha nielen proti zápche a pri
hemoroidoch. Účinkuje aj ako čistič čriev a pomáha tak
predchádzať rakovine, ktorá vzniká v dôsledku
nahromadených toxínov v zažívacom trakte
jablká sú cenné pre naše zdravie aj vďaka vysokému
obsahu antioxidantov, známych ako flavonoidy. Jeden z nich
- quercetín sa nachádza v jablkách v oveľa väčšom množstve
ako hociktorom inom ovocí a chráni nás pred ochorením
dýchacích ciest, vrátane rakoviny pľúc
ako desiata či olovrant sú jablká vynikajúce pre
všetkých, ale osobitne pre diabetikov. Vďaka vysokému
obsahu rozpustných vláknin jablká spomaľujú trávenie
uhľovodanov, čím sa reguluje hladina cukru v krvi
Nakoniec dobrá rada: jabĺčka by sme mali skladovať v
chlade a jesť ich umyté, ale neošúpané. Pod šupkou i vnej je
totiž najviac výživných a cenných látok.

Vonku vrabček šteboce,
že sa blížia vianoce.
robte všetci poriadok,
v stredu, ba aj vo štvrtok
XII. Turianska biela stopa
Turany - Trusalová 21.1.2006
Štart: RZ Marias o 9. hodine
Obec Turany poriada
V dňoch 28. a 29. 1. 2006
Majstrovstvá Slovenska
v pretekoch psích záprahov.
Miesto konania: RZ Marias

Jeden balík, druhý, tretí
pod stromčekom našli deti.
Vianoce sú krasny čas,
o rok prídu iste zas.

Silvester sa blíži
Už tradične ho privítame ohňostrojom na námestí obce.
Obecný úrad Vás, vážení spoluobčania, o polnoci
31. 12. 2005 srdečne pozýva na spoločné stretnutie,
kedy privítame Nový rok 2006.

Hľadáte účtovníčku?
Podnikáte a nemáte čas ani chuť
venovať sa papierovaniu?
Hľadáte firmu, ktorá Vám vždy
včas a spoľahlivo spracuje:
Jednoduché, podvojné účtovníctvo,
personalistiku a mzdy
V tom prípade volajte firmu
Oľga Korčeková na číslo:
043/4292418 alebo 0905 683742.
Kvalita preverená rokmi praxe
za prijateľné ceny!
Adresa redakcie: MKS-Krížna, 038 53 Turany, www.obecturany.sk
Zodpovedná redaktorka: Iveta Jesenská, tel.: 043/4292 648
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Príspevky sú
v pôvodnej podobe,
bez úprav.

