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Vážení spoluobčania!

Opäť sú tu Vianoce a blížiaci sa Nový rok. Možno si v duchu povzdychneme, že tento krásny čas trvá len
krátko. Žijeme uponáhľaný život a o to viac vítame tak prepotrebné pozastavenie sa. Takým malým pozastavením sú pre nás Vianoce, čas kedy sme si bližší ako inokedy a snažíme sa zabudnúť na problémy a staré
spory. V úprimnom ľudskom porozumení a ľudskom dotyku je tajomstvo a bohatstvo života. Tak by to malo
byť nielen počas Vianoc, ale aj počas každodenného života.
Vianoce a Nový rok sú obdobím, keď sa každý snaží byť s blízkymi, keď si viac uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti. Zažívame vzájomnú spolupatričnosť, náklonnosť svojich najbližších, no hlavne
cítime tú prevzácnu vôňu domova. Tá nás v duchu tradícií zvoláva k rodičom, k najbližším, jednoducho tam,
kde sme doma. Veď Vianoce sú predovšetkým sviatkami rodiny a domova.
Dúfame, že onedlho naše ulice, či stráne zasype biela perina machového jemného snehu. Belosť symbolizujúca čistotu duše vždy priťahovala predstavivosť človeka a s ňou spoločne aj svetlo, lúče z blikajúcej sviečky
– symbol blížiacich sa Vianoc, ktoré určite rozžiari plápolavým plameňom, osvieti naše srdcia, naše vnútro.
Veď každý z nás s vďakou prijíma teplé ľudské svetlo, pohladenie, či pohľad a svet sa stáva zrazu krajším.
Opäť nám nežne klopú na dvere vianočné sviatky, čas radosti, zázrakov a prianí. Pripravme sa teda na ne
spoločne a vychutnajme si ich so všetkým, čo k ním patrí.
Milí spoluobčania! Chcem sa Vám poďakovať za pomoc a podporu pri budovaní a zveľaďovaní našej obce
a v mene celého obecného zastupiteľstva, v mene všetkých pracovníkov obce, ale aj osobne Vám zaželať
do nasledujúcich krásnych dní - nech sú naplnené spolupatričnosťou človeka k človeku. Prajem Vám vnútornú silu, stály zmysel pre radosť z malých i veľkých vecí života. Veľa zdravia, životnej iskry, lásky a potešenia
z najbližších a ľudí blízkych Vášmu srdcu.
Zaželajme si nádherné Vianoce
a pokoj v duši nech sa udrží aj po celý budúci rok 2015.
Ing. Miroslav Blahušiak, starosta obce

Nech sneží do reči a nech znie Tichá pieseň,
nech sme zas všetci aspoň chvíľu človečí
a nepoznáme tieseň...
Nech vaše srdcia naplnia sa medom
a každé slovo zachutí Vám chlebom.
Nech ste zdraví, šťastní a bez veľkých
starostí. Prajeme Vám vo sviatky Božie
len dôvody k radosti.
Krásne dni sviatočné a tiež všetky ďalšie
v roku 2015 Vám želá

Redakcia Hlasu Turian

K Vianociam 2014
Milí čitatelia, bratia sestry,
všetci ľudia dobrej vôle!
Na svete sa odohráva
množstvo udalostí; o niektorých vieme viac, o iných menej, ale len niektoré sa nás
priamo dotýkajú. Na svete
sa rodí mnoho ľudí, s väčšinou z nich sa nestretneme,
len niekoľko málo z nich
ovplyvní náš život.
Pred dvomi tisícročiami sa v Palestíne narodil
niekto, o význame ktorého
vianočné evanjelium nehovorí naširoko, ale hovorí
stručne a výstižne: „Vám –
sa narodil“. A toto „vám sa narodil“ je potrebné si privlastniť. Neplatí
to totiž len pre pastierov. Nám sa narodil Spasiteľ – Záchranca
– Ježiš Kristus; nám, nám, narodil sa – spievame to v známej
vianočnej piesni. Nám dnes, rovnako, ako pastierom vtedy. Pretože
taký je Boh: je pre nás, pre ľudí – nie je proti nám ani mimo nás.
A tak posiela svojho Syna pre nás, hriešnych a tápajúcich ľudí.
A dnes, tak ako vtedy, tí najmocnejší a najurodzenejší a tiež
najbohatší či najvzdelanejší o Neho sa príliš nestarajú. Ak si
totiž človek zakladá iba na svojich schopnostiach, ak si človek
zakladá na svojom postavení alebo na tom, čo si nazhromaždil,
máva dojem, že už nič nepotrebuje, že mu Boh nemá celkovo čo
ponúknuť, iba snáď pomoc v jeho núdzi.
Lenže takto to naozaj nie je. Boh nám ponúka mnoho – nielen
svoje priateľstvo, ale tiež svoje otcovstvo, teda najužšiu väzbu, ktorá je medzi človekom a Bohom možná. A táto najužšia
väzba môže zásadným spôsobom ovplyvniť náš život. Tak, ako
ovplyvnila už mnohých pred nami i okolo nás. Pri všetkej našej
ľudskej ohraničenosti je tu totiž možnosť nebyť uprostred tohto
sveta najmocnejšími alebo najúspešnejšími, ale byť Božími. Patriť
Tomu, v ktorom nie je žiadne zlo. Byť spojený s Tým, komu záleží
na všetkých ľuďoch, s Tým, kto nepodlieha smrti. Je to veľká šanca.
Nám sa Kristus narodil! Ale bude to znamenať pre nás niečo
veľkolepé iba vtedy, keď Ho skutočne za svojho prijmeme.
Prajem Vám cez tohtoročné vianočné sviatky práve toto stretnutie
s Božou prítomnosťou, Jeho lásku a požehnanie pre každodenné
chvíle vo vašich rodinách a do nového roku 2015 svetlo, pravdu
a život, tie dary, ktoré prináša narodený Spasiteľ.
Martin Vargovčák
ev. a. v. zborový farár

Rozpis služieb Božích
počas vianočných a novoročných sviatkov
(T – Turany, Š – Šútovo, N – Nolčovo, R - Ratkovo)
Štedrý večer
24. 12. 2014		

Š = 15.00; T = 17.00

1.slávnosť vianočná
25. 12. 2014		
T = 10.15
2.slávnosť vianočná

26. 12. 2014		
T = 10.15 s VP
Nedeľa po Vianociach
28. 12. 2014		
N = 8.45; T = 10.15
Starý rok
31. 12. 2014		
Nový rok 2015
1. 1. 2015		

N = 8.45; T = 10.15
T = 10.15

Nedeľa po Novom roku
T = 10.15
4. 1. 2015		
Zjavenie Krista Pána
T = 10.15
6. 1. 2015		

Čaro Vianoc ako Boží dar
Vianoce. Čas spomalenia, stíšenia sa, oddychu. Srdce sa otvára pre
všetko dobré a krásne.
V príjemnom tichu teplého domova pri tajomne
žiariacom stromčeku túžime objaviť nanovo staré
pravdy a odomknúť dvere
do zabudnutých komnát
svojej duše. Srdce sa postupne otvára pre hrejivú
vnútornú radosť a duša
túži modliť sa.
Vianočný príbeh zostúpenia Boha medzi
ľudí je najpochopiteľnejší práve vo vianočnej atmosfére,
ktorá nám pomáha stále viac odhaľovať jeho skrytú krásu
– krásu Božej lásky k človeku. Pod vplyvom tohto príbehu
sa srdce pomaly mení, tvrdé škrupiny sebectva, neodpustenia a odmietania druhých pomaly pukajú, ľadové kryhy
ľahostajnosti voči iným sa roztápajú sa a my sme zrazu
ochotní niečo na sebe zmeniť k lepšiemu, lebo cítime,
že aj my sme boli tajomne obdarovaní.
Budú naše Vianoce takéto? Alebo túžbu po vnútornom tichu a pokoji prehluší – ako skoro vždy – túžba
po televíznej či inej zábave, naháňanie sa za príjemnými
zážitkami, nákupy či doháňanie povinností, ktoré sme
cez rok nestihli?
Zmyslom Vianoc je zažiť radosť. Ale pôvodne išlo
o radosť z Božej lásky, radosť z príchodu Boha na svet
v ľudskom tele. Dnes však ľudia hľadajú radosť skôr
v niečom inom, čisto pozemskom, ba materiálnom. Tým
však Vianoce strácajú svoj pôvodný duchovný zmysel
a skutočné čaro.
Niekedy sa zdá, že skutočnú radosť z Vianoc majú iba
deti a že by sme sa od nich mali tejto radosti učiť. Pravdou
však je, že aj vianočná radosť detí pochádza často len
z tých vonkajších sprievodných prejavov vianočnej oslavy.
Pre deti to je však prirodzené a ich veku celkom primerané,
ale v srdci dospelého človeka sa čaro Vianoc už nedá
vykúzliť pozlátkom materiálnej hojnosti. Ale niečomu sa
predsa od detí môžeme na Vianoce naučiť – ich detská
radosť pochádza nielen z príjemných vianočných vecí, ale
aj z toho, že cítia, že Vianoce dostávajú ako dar lásky

od svojich rodičov a príbuzných, ba od celej spoločnosti,
ktorá sa snaží pre ne vytvoriť čarovnú vianočnú atmosféru.
Deti nám takto svojským spôsobom ukazujú, ako sa
dopracovať k vianočnej radosti – nesnažiť sa vytvoriť si ju
umelo, nepomýliť si ju s povrchnou vianočnou náladou, ale
nechať sa ňou, podobne ako deti, obdarovať od niekoho,
kto nám ju môže dať. Ale k tomu je potrebné uveriť, že
ten, kvôli ktorému pôvodne slávime Vianoce – od ktorého narodenia počítame dokonca aj náš letopočet – je
skutočný Boží Syn. On chce naplniť naše srdcia svojou
zázračnou prítomnosťou, ktorá jediná dokáže v srdci človeka, presýteného materiálnou kultúrou dneška, obnoviť
skutočné čaro Vianoc.
Dospelý človek objaví skutočnú vianočnú radosť, teda
nielen istú príjemnosť či potešenie, keď prijme pôvodný,

duchovný zmysel Vianoc. Vianočnú radosť si nemôžeme
vytvoriť sami, môžeme ju len tak ako deti prijať ako dar,
ktorý nám do srdca vkladá niekto iný – sám novonarodený Spasiteľ. Vianočná radosť pochádza z viery, že
Boh k nám v Ježišovi prichádza, aby naplnil naše srdcia
obnovenou dôverou v Božiu lásku, a to nielen počas
sviatkov, ale zvlášť vo všedných a ťažkých dňoch života
a z nádeje na večné Vianoce, ktoré s Pánom Ježišom
raz budeme prežívať v jeho nebeskom domove.
Prajem Vám, aby ste vianočné sviatky nielen „príjemne
prežili“, ale aby ste sa vďaka nim otvorili pre dar skutočnej
životnej radosti.
rímskokatolícky farár M. Majda

Zo života obce

14

Jozef Liskaj, Mgr.

109 122 103 104 438

NK

15

Stanislav Kišša

119

103 101 114

SMER-SD

Komunálne voľby 15.11. 2014

16

Jozef Matejčík

64

48

134 142 388

NK

17

Stanislav Bobrovnický

112

72

107 74

SMER-SD

18

Martin Adamov, Mgr.

55

76

121 106 358

19

Vladimír Majerík, Ing.

70

100 91

Výsledky  volieb na starostu obce
P.č. Meno a priezvisko

okrsok okrsok okrsok okrsok Spolu
1
2
3
4

1. Miroslav Blahušiak, Ing. 336 283 228 169 1016 SMER-SD

437
365

NK

88

349

NK

20 Soňa Mišutová, Mgr.

153 98

54

40

345

SMER-SD

21

83

56

105 99

343

KDH

Ivan Štetka

2. Dušan Antalík, Ing.

113

149 186 229

677 nez. kand.

22 Peter Kračmer, Mgr.

89

56

74

114

333

NK

3. Lena Sisková, Mgr.

57

34

13

16

120 nez. kand.

23 Oľga Čanádyová, Bc.

101 95

53

55

304

NK

4. Miroslav Burica

37

22

18

13

90

Právo
a spravodlivosť

24

78

88

69

69

304

NK

5. Marek Vajda, Bc.

28

21

16

7

72

nez. kand.

25 Emil Pohánka

118

93

65

22

298

KSS

26 Radovan Pirháč, Ing.

131

81

55

29

296

NK

27 Miroslav Čanády, Ing.

110

76

40

43

269

SMER-SD

28 Miroslav Burica

88

69

50

53

260

Právo
a spravodlivosť

Výsledky  volieb na starostu obce
P.č. Poslanci

okrsok okrsok okrsok okrsok Spolu
1
2
3
4

Ivan Raffaj, Ing.

1 Miroslav Blahušiak, Ing.

303 281 182 145

911 SMER-SD

29 Miroslava Brksová

110

74

37

38

259

NK

2 Ivan Jesenský, Ing.

213 205 189 167

774 NK

30 Ján Vajda

103 99

29

24

255

KSS

3 Dušan Novysedlák, Ing.

139 180 178 205

702 NK

31

96

72

38

44

250

SMER-SD

4 Roman Maťko

171 180 174 163

688 SMER-SD

32 Janka Cecková

41

29

90

67

227

SNS

5 Dušan Antalík, Ing.

145 143 148 188

624 NK

33 Ľubomír Bochnička

68

60

55

43

226

SNS

NK

34 Jaroslava Litvajová, Bc.

55

57

50

61

223

KDH

SMER-SD

35 Ľuboš Žajdlík

27

35

69

90

221

SNS

KDH

36 Martin Michalko, Ing.

68

58

35

33

194

NK

588

Jarmila Kocholová

6

Alena Šimková

221 194 99

74

7

Jaroslav Hlavatý, Ing.

188 153 116

104 561

8

Antónia Kocholová

120 99

9

Ľubomír Liskaj, JUDr.

130 158 110

115

513

SMER-SD

37 Boris Klein

31

24

56

70

181

NK

10

Jozef Michlík

215 128 94

65

502

NK

38 Ľubomír Ranto

46

35

51

41

173

NK

11

Martin Kručinský

148 144 101 82

475

SMER-SD

39 Vladimír Burica

36

31

34

47

148

SNS

12

Jozef Frkáň

148 151 85

71

455

SMER-SD

40 Eva Piecková, Mgr.

55

35

20

19

129

NOVA

13

Zdenka Svorková

173 172 52

56

453

NK

41

53

36

9

15

113

SIEŤ

155 140 514

František Rybárik, Mgr.

okrsok 1 okrsok 2 okrsok 3 okrsok 4

Spolu

počet osôb zapísaných do zoznamu
voličov

1018

870

931

836

3655

počet voličov, kt. boli odovzdané
obálky

583

514

470

438

2005

počet odovzdaných obálok

583

514

469

436

2002

počet platných lístkov na poslancov

566

509

464

422

1961

počet platných lístkov na starostu

571

509

461

434

1975

percentuálna účasť voličov

57,26% 59,08% 50,48% 52,39% 54,85%

Nakoľko bol Ing. Miroslav Blahušiak zvolený za starostu
a zároveň za poslanca OZ, následne sa písomne vzdal mandátu
poslanca. Poslancom sa tak stal prvý náhradník v poradí - Jozef
Frkáň s počtom hlasov 455.
Rudolf Cecko
predseda MVK

Na margo volieb
Nedávne voľby do orgánov samosprávy priniesli zaujímavé a pre mnohých aj prekvapivé výsledky. Ako však
revolúcia neraz požiera vlastné deti, tak aj jedna z najšpinavších predvolebných kampaní v doterajšej histórii našej
samosprávy vystavila nelichotivý účet viacerým jej protagonistom. Voľby priniesli nielen potvrdenie doterajšieho
starostu vo funkcii, ale aj zvolenie nového poslaneckého
zboru. Ten svojím zložením vytvára predpoklady k tomu,
aby nové obecné orgány našli spoločnú reč a začali napĺňať svoje poslanie. Tým je pokojná a cieľavedomá práca
v prospech rozvoja obce.
Ako najstarší člen novozvoleného poslaneckého zboru
chcem vysloviť nádej, že pre väč šinu z nás budú pri
rozhodovaní o veciach verejných prioritné záujmy obce
a jej občanov. Nech teda nad emóciami zvíťazí zdravý
rozum. Pevne dúfam, že ponúknutú šancu nepremrháme.
Ľ. Liskaj

Ustanovujúce obecné zastupiteľstvo
Novozvolení členovia obecných orgánov, ktorí získali
mandát vo voľbách konaných 15.novembra 2014, sa zišli
2.decembra 2014 na ustanovujúcom zasadnutí obecného
zastupiteľstva. S výsledkami volieb oboznámil prítomných
predseda miestnej volebnej komisie Rudolf Cecko, ktorý
novozvoleným činovníkom odovzdal osvedčenia o zvolení.
Po zložení sľubu sa svojej funkcie ujal staronový starosta
Ing. Miroslav Blahušiak. Poslanci ustanovili novú obecnú radu a za jej členov zvolili Ing. Jaroslava Hlavatého
a JUDr. Ľubomíra Liskaja. Schválili aj zriadenie komisií pri
OZ a zvolili ich predsedov. Komisiu pre ekonomiku a plán
bude viesť Martin Kručinský. Na čele komisie výstavby,
životného prostredia a verejného poriadku bude pôsobiť
Roman Maťko. Komisiu sociálno - zdravotnú bude viesť
poslankyňa Antónia Kocholová a komisiu školstva, športu, kultúry a informovanosti občanov Ing. Ivan Jesenský.
Na čele komisie na ochranu verejného záujmu bude poslanec JUDr. Ľubomír Liskaj. Personálnemu obsadeniu
komisií sa poslanci chcú venovať na svojom najbližšom
zasadnutí. Poslanci ďalej potvrdili doterajší plat starostu
a za sobášiacich určili Ing. Miroslava Blahušiaka, Romana
Maťku a JUDr. Ľubomíra Liskaja.
S prihliadnutím na potrebu prijať rozpočet obce na budúci
rok, ako aj schváliť úpravy niektorých všeobecne záväzných
nariadení, uskutoční sa v tomto roku ešte jedno zasadnutie
obecného zastupiteľstva.
Podrobnejšie informácie o konaní tohto OZ, ako aj všetkých
ostatných zastupiteľstiev, môžete získať na internetovej
stránke obce Turany.
Ľ. Liskaj

Informácia občanom
Obecný úrad oznamuje občanom, že spoločnosť BRANTNER
FATRA v uplynulých dňoch označila zberné nádoby nálepkou
pre vývoz 1 x za 2 týždne, z dôvodu zjednodušenia vývozu
komunálneho odpadu.
tf

Kalendár Turian na rok 2015
Obecný úrad každý rok pripravuje pre svojich obyvateľov
nový nástenný kalendár. Inak tomu nebude ani v tomto
roku, keď by sa do každej domácnosti mal dostať kalendár
TURANY a fotografie súčasnosti. Jeho obsah pozostáva
z niekoľkých záberov najkrajších domov, záhrad, predzáhradiek a pútavých detailov súťaže „Môj dom, môj domov,
moja záhradka.“, ktorá je už niekoľko rokov vyhodnocovaná.
Tých krásnych objektov, zákutí a domov je v našej obci
o veľa viac a nevošli sa do jedného celku. Za možnosti
odfotografovania ďakujeme všetkým obyvateľom, pretože
pekný pohľad na kúsok ich domova poskytli takouto formou
pre výrobu nového kalendára a tak sa dostanú aj do ostatných domácností.
IJ

Vyberáme z uskutočnených podujatí
Generačné stretnutie na podujatí
„ŽENY – ŽENÁM“

OBEC TURANY
Vás srdečne pozýva na

SILVESTROVSKÝ
OHŇOSTROJ
31. 12. 2014 o 24,00 hod.
na námestie obce.

Privítajme spoločne
Nový rok 2015 !
s kávou a čajom chutili znamenite a pre organizátorky podujatia bola
poďakovaním hojná ženská účasť a pochvala za uskutočnené podujatie, ktoré viaceré v jeho závere tlmočili všetkým, čo sa
na ňom podieľali.

Už po druhýkrát pripravili členky výboru ZO ÚŽS a MKS Turany
spoločné podujatie nazvané ŽENY – ŽENÁM. Po minuloročnom
priaznivom ohlase sa opäť stretlo viac ako osemdesiat žien v predvečer začínajúceho adventu, aby upozornili na svoju tvorivosť,
aktivity, záujmy a všestranné začlenenie do života v rodnej obci.
Stretli sa tak viaceré generácie ženskej skupiny obyvateľstva. Ženy
v našej obci sú úspešné podnikateľky, vedú viaceré organizácie,
spolky a združenia, sú príkladom pre iných na svojich pracovných
pozíciách a okrem toho sú skoro všetky mamy, staré mamy, manželky. Vo svojom voľnom čase tvoria a nechávajú vyniknúť svojim
zručným rukám pri tkaní, vyšívaní, paličkovaní, maľovaní, šití, modelovaní a výrobe pekných vecí z drôtu, látky, dreva, keramiky. Iné
ženy rady spievajú, recitujú, píšu verše, poviedky. Podujatie, ktoré
sa konalo 28. novembra 2014 v MKS umožnilo poukázať na takéto
ženy a aj prostredníctvom pripravenej výstavy sa záujemkyniam
prezentovať svojou tvorbou a výrobkami. Výstava sa stretla s priaznivým ohlasom, jej súčasťou bola
krásna zbierka bábik , drevený
betlehem, ručne tkané koberce,
vianočné dekorácie, čipky, obrazy,
šité hračky, výšivky, šperky a to
všetko z dielne žien našej obce.
Dobré domáce koláčiky a zákusky, ktoré upiekli členky ÚŽS,

IJ

Keď sa krása a tradície
stretnú na výstave
Znovu nastal čas predvianočný... Už pätnásť rokov sa stretávajú
na výstave „ Od Lucie do Vianoc“ zruční remeselníci, majstri
od dreva, ženských ručných prác, či zástancovia nových techník
tvorenia pekných vecí. Priestor MKS dýcha v tomto čase atmosférou prevoňanou medom, bylinkami, oblátkami, medovníkmi,
drevom... Opäť viac ako 30 vystavovateľov dovolilo a ponúklo
niečo zo svojej práce verejnosti. Početná návštevnosť je pre podujatie príslovečná ,
má svojich skalných priaznivcov,
ktorí každoročne
prídu, chcú vidieť
niečo nové, prídu
si nakúpiť to, čo
nedostanú v supermarketoch.

Symbolika Vianoc, z dielní domácich majstrov bola v tomto
roku obohatená hosťami, ktorí prišli aj z Oravy, či Kysúc. Boli tu
viacerí noví, mladšia generácia, ktorá sa rada necháva inšpirovať
a vymýšľa nové veci. Príprava výstavy spojenej s predajom si vyžaduje najskôr nejaký deň na inštalovanie, zozbieranie exponátov
a potom v priebehu dvoch dní – 10. – 11.12. 2014 bol priestor pre
samotných návštevníkov a prezentáciu remesiel. Všetci, čo prišli,
boli potešení rozmanitosťou výrobkov
a vystavovaných
vecí , organizátori
zas hojnou návštevnosťou dospelých,
detí a mládeže.

IJ

Mikulášska nedeľa bola bez snehu

Po roku opäť medzi deti z našej obce
prišiel Mikuláš, aby
ich obdaril a stretol
sa s nimi spolu so
svojim sprievodom.. Hoci sneh ako súčasť zimy tentokrát chýbal, vianočný strom pred obecným úradom Mikuláš symbolicky
rozsvietil svojou zázračnou palicou a až do nového roka bude
tak zdobiť stred našej obce. Všetky deti, ktoré spolu s rodičmi,
či starými rodičmi na podujatie Mikulášska nedeľa prišli, si ako
spomienku odniesli tiež fotografie s hlavnými protagonistami

- Mikulášom, čertom
a dvoma anjelmi. Návraty
k tradíciám sú každoročne rovnaké a pesnička,
či básnička venovaná
Mikulášovi v podaní
našich najmenších, je
vždy milým zhmotnením

čistej detskej lásky a radosti.
Inak tomu nebolo ani teraz –
v nedeľu 7. 12. 2014 na tomto peknom podujatí.
IJ

Klub zdravia v roku 2014
Už štvrtý rok svojej činnosti ukončilo OZ Život a zdravie a jeho turiansky Klub zdravia, schádzajúci sa pravidelne v MKS. Schádzal sa raz mesačne na pútavých
prednáškach zameraných na zdravú výživu, pravidelne
obohatenú o ochutnávku zdravých jedál. Návštevníkmi
týchto pútavých popoludní a večerov sú poväčšine ženy
z Turian, ale tiež blízkeho okolia. Stretávajú sa s lektorkou KZ Jarmilou Ceckovou a pozvanými hosťami, aby
strávili spoločný čas pri zaujímavých témach a rozhovoroch. Po ochutnávke výživných a zdravých jedál si
odovzdajú navzájom recepty, ktoré sa snažia preniesť
do svojich domácností. Vždy v decembri je Klub zdravia
iný, keď sú jeho súčasťou „Tvorivé dielne so Zuzanou“.
Aj v tomto roku sa stretli záujemcovia v MKS a spoločne
pripravovali vianočné ozdoby. Kreatívne a tvorivo mali
možnosť vlastnoručne, za pomoci lektorky Zuzky , pripraviť si pekný vianočný darček. Všetky ženy a dievčatá
boli zručné a výsledkom boli krásne vyzdobené vianočné
gule. Klub zdravia aj v novom roku pozýva medzi seba
ďalších, ktorým je téma zdravej výživy blízka.
IJ

Čo hovorí matrika

Sviečky žiaria na stromčeku.
Tajomné svetlo je v lese i na dvorčeku.
Na nebi hviezdičiek, ako smetí.
Najjasnejšie však svietia v očiach detí.
Nech svetlo vianočnej noci
premení smútok na radosť, trápenie
na šťastie a nezhody na pokoj.

Narodenie
František Sochuľák
Matej Zelina
Sebastián Chovan

Úmrtie
Ing. Janka Danišková
Vladimír Ferjanček
Karol Vengrín

A ten nech nás sprevádza po celý nový rok.
18. 11. 2014
21. 11. 2014
4. 12. 2014

57 rokov
87 rokov
65 rokov

Praje Silvia a Dagmar
Kvety a záhradkárske potreby

Pozvánka na stolnotenisový turnaj
MIESTNY ODBOR
MATICE SLOVENSKEJ
TURANY
Vás pozýva na
VIII. ročník
MATIČNÉHO TURNAJA
V STOLNOM TENISE
v pondelok 29.12.2014 o 15,00 hod
v areáli ZŠ Turany
Súťažné kategórie:
deti do 15 rokov, muži do 50 rokov,
muži nad 50 rokov,
ženy bez rozdielu veku.
Prví traja z každej kategórie budú
odmenení vecnými cenami.

Voňavé a sladké vianočné recepty
ORIEŠKOVÉ KOCKY
Cesto: 100 g kryštálového cukru, 400 g hladkej múky, 250 g Hery
s maslovou príchuťou,
150 g trstinového cukru s prídavkom melasy, 2 vajcia, 1 ČL sódy,
10 PL pomletých vlašských orechov
Krém: 1 pistáciový puding, 500 ml mlieka, 100 g kryštálového cukru,
50 ml rumu, 250 g Hery s maslovou príchuťou
Postup: Zmäknutý tuk vymiešame s oboma druhmi cukru na hladkú
bielu penu. Vsypeme múku premiešanú so sódou a vypracujeme
hladké roztierateľné cesto. V prípade, že je príliš tuhé, môžeme ho
ľahko zriediť smotanou. Rozotrieme na dva plechy vyložené papierom
na pečenie a pečieme na 200 stupňoch asi 15 min. Na vylepšenie
chuti môžeme do cesta nalámať aj kúsky čokolády.
Krém: Mlieko s pudingom a cukrom uvaríme a šľaháme, kým
nevychladne. Potom pridáme rastlinný tuk a vyšľaháme na hladký
krém. Upečené pláty spojíme krémom a vrstvou pomletých orechov.
Povrch dezertu zľahka potrieme zvyšným krémom a potiahneme
čokoládovou polevou. Pokrájame na kocky a každú ozdobíme
polovicou orecha.
VÝBORNÉ LINECKÉ CESTO
Cesto: 250 g hladkej múky, 125 g rastlinného tuku na pečenie /Hera/,
100 g práškového cukru, 1 vajce, 3 g prášku do pečiva, citrónová
kôra /na 40-50 ks pečiva/

Postup: Cesto spolu spracujeme a necháme najmenej 2 hodiny
uležať v chladničke a potom rozvaľkáme na plát s hrúbkou cca 2 mm.
Vykrajujeme ľubovoľné malé tvary, ktoré po vychladnutí zlepíme
najlepšie s ríbezľovým lekvárom.
PERNÍKOVÉ CESTO
Cesto: 200 g hladkej múky „00“, 70 g práškového cukru, 50 g medu,
1 čajová lyžička sódy, štipka mletej škorice, štipka zomletého klinčeka,
1 vajce
Postup: cesto spracujeme, necháme najmenej 2 hodiny uležať
v chladničke a potom rozvaľkáme na plát cca 3 mm /na 40-50 ks
pečiva/
ČOKOLÁDOVÝ RAJ
Cesto: 250 ml vody, 225 g. práškového cukru, 375 g rastlinnej tuhovej
nátierky s maslovou príchuťou, 6 vajec, 450 g polohrubej múky,
½ balíčka prášku do pečiva, 7 PL kakaa, kandizované čerešne
Postup: V kastróliku privedieme do varu polovicu pohára vody,
pridáme kakao, cukor a rastlinný tuk. Bielky vymiešame na sneh.
Do vychladnutej kakaovej zmesi pridáme zvyšok vody, preosiatu múku,
žĺtky a prášok do pečiva. Všetko postupne poriadne premiešame.
Nakoniec pridáme bielkový sneh a kandizované ovocie a opäť
premiešame. Cesto vlejeme do vymastenej a vysypanej tortovej
formy. Pečieme asi hodinu vo vopred vyhriatej rúre na 190 stupňov.
Po vychladnutí ozdobíme rozpustenou čokoládou a kúskami ovocia.
Prajeme dobrú chuť!
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Prírodná lekáreň
Imelo – kto by ho nepoznal. Patrí k Vianociam, je opradené
rôznymi poverami ale málokto asi vie, že je to i vynikajúce liečivo.
A to nielen v tradičnom ľudovom liečiteľstve, ale aj v modernej
medicíne. Zabudnite teda na mýtus, že imelo je jedovaté, toxické
sú len jeho lepkavé plody, nikdy ich nejedzte! Imelo je nielen
jedným zo symbolov Vianoc, ale má aj vynikajúce liečivé účinky. Práve teraz je čas nasušiť si ho – ako vzácny dar prírody.
Zbierame ho ešte počas decembra a potom až v marci a apríli.
Lístky a vetvičky nazbieraného imela oberieme od lepkavých
plodov a pred sušením všetko nadrobno nakrájať. Sušia sa
v tieni pri teplote do 45 stupňov. Po usušení musí zostať imelo
zelenkastej farby so žltým odtieňom, nesmie zapáchať a musí
mať slabo trpkú chuť. Keď sa zle vysuší sčernie. Usušené imelo
uskladňujeme na tmavom, suchom a vzdušnom mieste.
Imelový čaj: Pripravujeme ho ako zápar, pretože účinné látky
imela sa varom rozkladajú. Jednu kávovú lyžičku zaparíme 2 dl
vody a denne vypijeme 2 – 3 šálky čaju. Denne je možné použiť
najviac 5 g imela.
Čaj z imela povzbudzuje látkovú premenu, zabraňuje usadzovaniu vápnika v cievach, je výborným pri regulácii krvného

Oprava z minulého čísla HT
Tlačový škriatok zaúradoval v minulom čísle HT, keď
sme omylom uviedli v príspevku Vyhodnotenie domov,
záhrad a predzáhradiek Môj dom... nesprávnu adresu.
Správne má znieť:

ZO ÚŽS v Turanoch pripravuje

VALENTÍNSKU
FAŠIANGOVÚ ZÁBAVU
14. februára 2015 o 19,00 hod.
v Kultúrnom centre Turany
Vstupné 10 €

Lístky v predpredaji od 10.1. 2015
v MKS Turany

tlaku a podporuje krvný obeh, pomáha pri ženských ťažkostiach.
Odporúča sa ho piť pri zmenách na medzistavcových platničkách,
pri chronických ochoreniach kĺbov, pomáha aj ako prevencia
proti cukrovke.
Magické a čarovné
● Biele, v decembri dozrievajúce bobule imela pripadali našim
predkom magické a pripisovali tejto rastline nadprirodzenú
silu
● Zvyk ozdobovať dom zelenými vetvičkami imela nám zanechali
starí Kelti
● Uctievali ho aj Slovania, ktorí verili, že imelo vyháňa zlých
duchov. Namáčali jeho vetvičky vo víne a nimi očisťovali
príbytky
● Vešali ho v dome nad dvere alebo stôl aj ako ochranu pred
ohňom
● Stará vianočná tradícia hovorí, že by sme mali svojich najbližších pobozkať pod vetvičkou imela
● Jeho „čary“ vraj najlepšie pôsobia, ak je imelo podarované.
Čím viac má bielych bobuliek, tým viac šťastia prinesie
v nasledujúcom roku.
Skrášlite si preto svoje príbytky vetvičkami imela.
IJ

Kategória detail záhrady:
1. miesto rodina RANTOVÁ, Polík 14
Za vzniknutú chybu sa ospravedlňujeme.
Redakcia HT

Panáčikovia – Ovocie a zeleninu nemusíme len jesť, ale
aj si skrášliť priestory materskej školy.

Zo života najmenších
MŠ Krížna
Plníme projekt
„Rastieme hravo – zdravo“
1. Voda, vodička – čľup a šup
Nebáť sa vody, získať základné plavecké návyky a oboznámiť
sa s vodou, bolo cieľom plaveckého kurzu na plavárni v Základnej
škole Hurbanova. Kurz absolvovalo 20 detí, keď svoje zastúpenie
mali obe naše MŠ. Získali základné plavecké návyky potápaním
a skákaním, pri hrách vo vode. Preplávať bazén na konci kurzu
malými plavcami bolo potešením pre samotné deti, ich rodičov
a inštruktorov.

Zubár a zdravý úsmev Oboznámili sme sa so zásadami starostlivosti o ústnu dutinu
a správnu techniku čistenia zubov
po jedle.

Lekáreň – Kto
a kde nám pomôžu,
keď sme chorí?
Odpoveď sme našli...

2. Zdravé potraviny

M. K.

Ovocie a zelenina - Poznávali
a rozlišovali sme,
čo je dobré pre
naše brušká.

MŠ Obchodná
Verní zvykom
a tradíciám
Šalát - Čerstvý
šalát z ovocia a zeleniny, to je ale
vitamínov!

Dostať do povedomia detí slovenské zvyky a tradície je najúčinnejšie formou zážitkov. K tomu nám poslúžila návšteva Slovenského
národného múzea v Martine, ktoré prezentuje ľudovú kultúru
na Slovensku. Dokumentuje tradičné ľudové hospodárstvo, výrobu,
remeslá a odievanie. Najväčší dojem zanechali v deťoch ľudové
kroje a zvonce.

a obetavosťou si získal veľkú obľubu medzi ľuďmi. Aj nás navštívil
Mikuláš ako za starých čias... v tradičnom obleku biskupa, v bielom
plášti a vo vysokej bielej čiapke.

Ako však naozaj prebiehal život na dedine, o tom sa presvedčili
v Múzeu slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch, ktoré je najväčšou
národopisnou expozíciou v prírode na Slovensku. V prekrásnom
prostredí prírody sa oboznámili so spôsobom života a bývania
našich prastarých rodičov. Deti len málo poznajú z toho čo nám tu
zanechali naši predkovia. Exkurziu nám spestrila spoločnosť Janka
Cígera (Janka Hraška), ktorý deti zabával a vtipne dopĺňal výklad
sprievodkyne.

„Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku, zlož tu svoju
plnú nošku, daj nám z tvojich darov trošku,či koníčka medového, či
koláčka makového, veď ty, strýčku
Mikuláš, mnoho dobrých vecí máš.“
V tejto chvíli sa tešíme na najkrajšie sviatky v roku... Vianoce... sviatky
pokoja a lásky. Dovoľte nám popriať
Vám ich príjemné prežitie...
„Vinšujeme Vám na tieto sviatky ponajprv šťastie, zdravie,
hojne božské požehnanie, na poli úrody, v stodole plnosť,
v komore hojnosť, v pitvore svornosť, v izbe lásku, úprimnosť
a na dietkach radosť, aby ste boli veselí tak ako v nebi anjeli.“
Šťastné a veselé sviatky praje kolektív
pracovníčok Materskej školy na Obchodnej ul.

Ako sa dni začali krátiť a noci predlžovať, nastala zmena aj v živote ľudí. Skončili sa práce na poli a dvoroch, viac sa pracovalo
doma. Ženy párali perie, tkali, vyšívali... stretnutia si spríjemňovali
spevom a trošku čarovaním.
Barbora je spätá s čerešňovou vetvičkou, ktorú si dievčatá odlamovali zo stromov a dávali do vody. Ak im na Vianoce zakvitla,
do roka by si mali nájsť ženícha. Aj my sme odlomili vetvičky, aby
nám na Vianoce krásne zakvitli.
Ženy a dievčatá sa
obliekali do bielych
šiat, navštevovali domy
a zametali izby husacím
krídlom, aby povyháňali
zlé sily. Naše dievčatá
povymetali kúty tried
materskej školy.

Vianočný
kaligram
V ten deň sa zvečerí
a deťom zahoria očká,
zvedavo hľadia do dverí.
Už sa nevedia dočkať.
Prichádza čas v kalendári,
Radujme sa z nádeje
ktorý na krásnom stromčeku
sadajúc si k stolu
sviečky šťastia rozožiari
z toho čo sa udeje
a s nimi pravdu odvekú.
vždy pri sebe, spolu.
Vianoce tu budú s nami,
čaro zrodu, pokoj zeme,
sviatok lásky uctievaný,		
ale iba ak tak chceme.		

Milí a vzácni priatelia
takáto túžba nesmelá,
ide mi na um v tento čas
sviatočný pre všetkých nás.

Stretli sme sa spolu
Čerpať z Vianoc silu chvíle,
odklínať ich čaro len,
ako slová v básni,		
stačí potom slovo milé
a píšeme rolu			
námet máme jasný.			
a máme ich každý deň.

Najviac zvykov sa
zachovalo ohľadom
Mikuláša, ktorý navštevuje deti, obdarúva ich
sladkosťami a niektoré aj
dobrotivo karhá. Svojou
dobrotou, spravodlivosťou

Keď Vám
potom veľmi nežne,
krásna chvíľa zatiká,
možno, že si spomeniete
na vyznanie básnika.
Šťastné, krásne Vianoce praje Jano Cíger z Mädokýša, kancelár
a zástupca Janka Hraška v realite.
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