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Krása jesene je vo farbách
Tá tohtoročná krásna jeseň sa ešte neskončila. Najskôr v septembri priniesla všetko, čo sa dalo, teplé dni,
dážď i vietor, aby sa v jeho závere stala tou najlepšou maliarkou babieho leta. Po dvoch dňoch s mrazíkmi
bojovalo slnko o svoj spätný návrat, a to sa mu podarilo v októbri v plnej sile. Aj hubári našli svoje šťastie,
keď koše plnili každým dňom viac a viac. Popri hubách sa hovorilo aj o medveďoch - v obci, na poliach, v záhradách, celkom blízko domov. Len kto by ich čakal tam, kde sa stavia diaľnica? Určite nie stavebný robotník,
ktorý sa s medveďom stretol nie práve v správnej chvíli. S októbrom prišlo aj zabudnuté babie leto a teploty v posledných dňoch dávali tušiť, že potrvá ešte nejaký čas. Lístie spadlo na chodníky, na horách sme už
videli aj sneh, ranné hmly trvajú dlhšie a čas dušičkový je už za nami... Čo ešte prinesie tohtoročná jeseň,
kým príde Martin na bielom koni?
IJ

Zo života obce
Z rokovaní obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí konanom dňa 18. septembra 2013 sa okrem iného zaoberalo stavom pohľadávok obce k 30. júnu
2013, úpravou obecného rozpočtu na rok 2013 a inventarizáciou majetku
obce. Oboznámilo sa aj so situáciou v oblasti školstva, o ktorej poslancov
informovali predstavitelia základnej školy a materských škôl na Krížnej
a Obchodnej ulici. Mimoriadnu dôležitosť prikladali poslanci projektu odklonenia nákladnej dopravy smerujúcej do priemyselnej zóny v južnej časti
obce. Obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že sa v najbližšom období bude
zaoberať aj prehodnocovaním zmlúv na prenájom objektov v majetku obce.
ľl

Cena obce Turany
Podľa Štatútu obce Turany môže obecné zastupiteľstvo udeľovať Cenu
obce Turany občanom, ktorí sa významným spôsobom pričinili o hospodársky
a kultúrny rozvoj obce, o jej propagáciu doma i v zahraničí, prípadne dosiahli
vynikajúce tvorivé výkony a výsledky v rôznych oblastiach spoločenského života.
Cena obce je udeľovaná od roku 1995 a za uplynulé obdobie ňou boli ocenení
títo občania:
JUDr. Dušan Híčik
1995
Jozef Frkáň		
1997
Ivan Burica		
1998
Mgr. Jozef Liskaj		
2000
Július Burica		
2001
Pavel Štilla		
2001
JUDr. Ľubomír Liskaj
2012
ĽL

Diaľnica pokračuje
Diaľničný úsek Dubná skala - Turany ako súčasť diaľnice D1 začína
vyústením budúceho tunela Višňové pri Dubnej skale, prechádza dolným
Turcom a končí diaľničnou križovatkou v katastri našej obce pri Reštaurácii
AUTOALLES. Celá stavba, ktorú ako generálny dodávateľ realizuje firma
Váhostav, má byť odovzdaná do užívania už v závere budúceho roka.
Aj keď do dnešného dňa nie je známe ďalšie trasovanie, ako aj termín
výstavby a realizácie nadväzujúceho úseku Turany - Hubová, samotné
odovzdanie rozostavaného úseku diaľnice do prevádzky prinesie zásadný
obrat v dopravnej situácii v Turanoch. Okrem samotného významu diaľnice ako dopravnej tepny najvyššieho významu si obec veľa sľubuje aj
od diaľničnej križovatky, ktorej umiestnenie môže v budúcnosti prilákať
do obce nových investorov. Zároveň sa táto stane nástupnou bránou
do Malej Fatry, čím vzrastie atraktivita rekreačnej oblasti Trusalová ako
významnej oblasti cestovného ruchu na Slovensku.

Je nepochybné, že samotná realizácia takej veľkej a významnej stavby
akou je diaľnica, prináša so sebou nemálo problémov. Tie mnohokrát negatívne ovplyvňujú kvalitu života. V žiadnom prípade nechceme zľahčovať
tieto problémy a ich dopady na obec a jej obyvateľov. Dúfame však, že
väčšina týchto problémov bude už čoskoro minulosťou.
ľl

Voľby do orgánov
samosprávnych krajov
Dňa 9. novembra 2013 o 7,00 hod. sa v našej obci otvoria volebné miestnosti na voľby do orgánov samosprávnych krajov. Právo voliť majú občania
Slovenskej republiky a cudzinci, ktorí majú trvalý pobyt v obci a najneskôr
v deň konania volieb dovŕšili 18 rokov.
Na odovzdávanie hlasovacích lístkov boli v našej obci utvorené štyri okrsky :
Okrsok č. 1 Obecný úrad Turany / vestibul / ul. Osloboditeľov 91
Okrsok č. 2 Obecný úrad Turany / sobášna miestnosť / ul. Osloboditeľov 91
Okrsok č. 3 Kultúrne centrum, Budovateľská 6
Okrsok č. 4 Kultúrne centrum, Budovateľská 6
Volebné miestnosti sa zatvoria o 22,00 hod.

Matičné Turany
12. októbra 2013 sa v našom Kultúrnom centre uskutočnilo podujatie,
ktorého II. ročník pod názvom „Matičné Turany“ usporiadal Miestny odbor
Matice slovenskej Turany v spolupráci s Obcou Turany. Na tejto nesúťažnej
prehliadke folklórnych a speváckych súborov sa okrem domácich súborov
Turianček, Turianka a Kriváň s ľudovou hudbou Michala Rusnáka predstavili
aj folklórne skupiny zo susedných obcí - Šútova a Krpelian. Krpeliansky
súbor Tiešňavan sa turianskej verejnosti predstavil už neraz. Príjemným
prekvapením však bolo vystúpenie folklórnej skupiny zo Šútova, ktorá sa
predstavila s pásmom Odprevádzanie nevesty do nového domu.

Návšteva v múzeu
Počas svojho pobytu na Slovensku navštívili naše miestne múzeum bratia
Juraj a Ján Valuškovci z Kanady, ktorých korene siahajú do našej obce. Aj
keď oni sami sa narodili už v Kanade, okrem vzťahu k rodisku svojich rodičov
sa doteraz môžu pýšiť solídnou slovenčinou. Bratia si so záujmom pozreli
predovšetkým expozíciu približujúcu život a prácu starých obyvateľov Turian,
prostredníctvom ktorej mohli aspoň letmo nahliadnuť do prostredia, v ktorom
vyrastali ich predkovia.
Valuškovci aj napriek svojmu pokročilému veku prichádzajú na Slovensko
v pravidelných niekoľkoročných intervaloch, pričom už teraz ohlásili svoju
opätovnú návštevu múzea pri najbližšom pobyte na Slovensku.

Pre zaujímavosť treba uviesť, že bratia Valuškovci v rokoch 1952-1953 významne posilnili turiansky hokejový tým, keď okrem samotnej hry odovzdávali
svoje cenné skúsenosti z ľadového hokeja svojim spoluhráčom.
Ľ.Liskaj

Z histórie turianskeho šachu
Šach sa v Turanoch hrával už počas predmníchovskej republiky.
Organizovaná činnosť sa však datuje až od roku 1945, kedy sa miestni
vyznávači tejto kráľovskej hry začali združovať v šachovom oddiele Drevina
Turany a neskôr v telovýchovnej jednote Sokol Turany. V rokoch 1951 až
1954 hrávali naši šachisti krajskú súťaž. A práve v tom čase obsadzoval prvú
turiansku šachovnicu miestny zubár Dr. Elemír Zelina.
Fotografia zachytáva Elemíra Zelinu /na snímke vľavo/ pri majstrovskom
zápase s hráčom Liptovského Mikuláša Tretinom.

Celú prehliadku vhodne doplnila svojím vystúpením pani Margita Hybenová
z Važca, ako aj heligonkár Martin Macek zo Zázrivej. Súčasťou podujatia
bola aj výstavka a ochutnávka koláčov a zákuskov, ktoré podľa receptov
starých materí pripravili domáce gazdinky.

Ľ.Liskaj

ľl

XIII. ročník Dňa obce - oslavy úrody,
chovateľstva a remesiel –
15. september 2013
Keď sa povie september, v našej obci sa k tomuto mesiacu hodí prívlastok – dožinkový.
Pod týmto názvom sa niesol niekoľko rokov zasvätený poďakovaniu
za úrodu, s malým jarmokom a predajom špecialít. Tak tomu bolo do roku
2000. Postupne sa tento septembrový deň – stala sa ním nedeľa – zmenil
na Deň obce – oslavy úrody, chovateľstva a remesiel. V tomto roku to už
bolo 13 rokov odvtedy, čo sa stal neoddeliteľnou súčasťou života našej obce.
Tohtoročný už XIII. ročník Dňa obce priniesol to, čo od neho jeho návštevníci očakávali. Nechýbal bohatý program podujatia počas celého dňa, a to
vo vnútorných priestoroch obecného úradu a najmä v celom strede obce.
Výstavy chovateľov a pestovateľov, najkrajších šarkanov, kaktusov, múzejných zbierok, sprievodné súťaže vo varení guľášu, v streľbe a lukostreľbe,
množstvo atrakcií pre deti, stredoveká kuchyňa, predajcovia, remeselníci
a každoročne niečím pútavý kultúrny program domácich účinkujúcich a hostí.
Dychovka, folklór rôzneho druhu, historický šerm, tanec a spev taktiež
rôznych žánrov, toto všetko tu bolo aj tento rok. O obľube podujatia v našej
obci vieme a teší nás, že práve na Deň obce nás radi navštívia aj naši bývalí
spoluobčania, či susedia z blízkeho okolia, ktorým sa za kultúrou do Turian
páči prísť. Tretia septembrová nedeľa bola toho aj v tomto roku dôkazom,
prialo jej počasie a početná návštevnosť.
Už teraz začíname chystať XIV. ročník - 21. septembra 2014.
IJ

Vyhodnotenie súťaže
Môj dom - môj domov, moja záhradka
X. ročník
Kategória novší dom
1. miesto
rodina Kručinská, Gen. Fraňu 15
2. miesto
rodina Bondová, Gen. Fraňu 25
3. miesto
rodina Mateášová, M. R. Štefánika 28
		
rodina Feriančeková, Hviezdoslavova 14
Kategória starší dom
1. miesto
Vlasta Bombová, Osloboditeľov 11
2. miesto
rodina Černeková, Černík 50
3. miesto
rodina Kratková a Romanovská, Riečna 11
Kategória bytovka
bytovka Obchodná 32
1. miesto
bytovka ČA 18
2. miesto
bytovka Obchodná 28
3. miesto
Kategória záhrada
rodina Podracká, Černík 9
1. miesto
rodina Kratková a Romanovská, Riečna 11
2. miesto
3. miesto
rodina Melišová a Sitárová, Mierová 20
		
rodina Melišová, Sládkovičova 36
Kategória detail záhrady
rodina Čanádyová, Černík 40
1. miesto
rodina Reiprichová, Osloboditeľov 61
2. miesto
rodina Repková, Mierová 44
3. miesto
Kategória balkón, okno
rodina Buricová, M. R. Štefánika 6
1. miesto
rodina Čanádyová, Osloboditeľov 43
2. miesto
rodina Ďaďová, Rybárska 30
3. miesto

Vyhodnotenie súťaží
ku Dňu obce 2013
Z príležitosti Dňa obce – oslavy úrody, chovateľstva a remesiel majú
možnosť zapojiť sa do vyhlásených súťaží obyvatelia našej obce, deti
i dospelí. Súťaže sa tešia obľube a už niekoľkoročnej tradícii. Inak tomu
nebolo ani v tomto roku , keď počas Dňa obce boli verejne víťazi všetkých
súťaží odmenení.
Najlepší guľáš
V tomto roku súťaže varilo guľáš 6 družstiev a 3 guľáše boli nesúťažné.
Prvenstvo v súťaži získalo súťažné družstvo Obecného hasičského zboru.
Na druhom mieste skončilo súťažné družstvo RZ Trusalová a na treťom
mieste sa umiestnilo družstvo M. Hlavatého. Nesúťažné guľáše varili
členovia PZ Kriváň Turany, Pohostinstvo Zastávka a Obecný úrad.
Najťažšia tekvica
Do súťaže boli prihlásené dve tekvice a z nich ťažšou bola tá, ktorá sa
urodila v záhrade rodiny Branislava Revallu, a vážila 43 kg.
Najťažší moriak
V tomto roku bol v súťaži vyhodnotený ako najťažší moriak chovaný
v rodine Kučerovej, ktorý vážil 23,5 kg.
V súťaži chovateľov prevzal Putovný pohár v tomto roku pán Milan
Líška, za dlhoročné chovateľské úspechy.
Najkrajší šarkan
Súťaž je venovaná deťom a detským kolektívom už po niekoľko rokov.
Takmer 90 šarkanov vyzdobilo priestor obecného úradu a za najkrajšie
boli odmenení:
Ema Holková a Katka Bartošová, Andrea a Barborka Maronové,
Adamko Romančík, Martinka Kapustová, Esterka Dlugošová, Maxík
Bonda, Matejko Božík, Viktorka Čižnárová, Timko Blahušiak, Klárka
Sochuľáková, Katka Sochuľáková, Šimonko Sochuľák, Mirka Kytasová,
Miška a Saška Ujčekové, Lívia a Patrik Kolkovci, MŠ Obchodná – trieda
Včielok a Motýľov, MŠ Krížna - Slniečková trieda.
IJ

Strieľa celá rodina
V súťaži bolo povolených 126 štartov a víťazmi ceny obce Turany v súťaži
dvojčlenných rodinných družstiev sa stali Adamko a Václav Romančíkovci,
ktorí spolu nastrieľali 89 bodov.

Október – Mesiac úcty k starším
Život je dar .
Vôňa našej zeme.
Prvý puk na vŕbe, radosť, že žijeme ...
Život je kvet plný letnej vône,
dieťa, čo sladko spí na matkinom lone.
Život je krása, vpísaná do tváre,
biely driek briezky v jesennom opare.
Život je cesta s míľnikmi radosti,
často pokropená kvapkami bolesti.
Život je láska človeka k človeku,
nič nemôže zničiť jej silu odvekú.
Život je teplá dlaň a láskavé slovo,
záblesk vďaky v očiach za všetko, čo bolo.
Slovami vďaky je potrebné prihovárať sa našim seniorom nielen
v mesiaci úcty, ktorým je október. Vážiť si vrásky i šediny a za nimi kus
obetavého života, vyplneného prácou, poslaním, obetavosťou, je pre
niekoho úplne samozrejmé. Vyznelo to tak aj na stretnutí pre starších
občanov našej obce, ktoré sa uskutočnilo v nedeľu 20. októbra 2013
v MKS.
Obec Turany, ZPOZ v spolupráci so ZO ÚŽS a jej výborom, sa každoročne ujíma organizovania tohto dňa. Pozvánky v tomto roku boli
doručené pre viac ako150 osôb nad 80 rokov. Mnohí z nich sú imobilní,
viacerí prísť nemohli, ďalších nemal kto doviesť. Príležitostný program
si pripravili naši najmladší, deti z MŠ na ul. Obchodnej pod vedením
p. učiteliek Tarabovej a Mikušiakovej a žiaci 5. ročníka ZŠ v Turanoch
s pani učiteľkou Slávikovou. Šikovní žiaci obdarovali prítomných aj malými
darčekmi vlastnoručne vyrobenými, čím mnohých potešili. Pripravené
bolo aj občerstvenie pre všetkých, o čo sa postarali organizátori.

Všetkým našim starším spoluobčanom, aj tým, ktorí nemohli prísť,
želáme zdravie, ktoré je prvoradé pre ďalšie roky života, lásku svojich
blízkych a radosť z nových dní zrelého života.
Jar, leto, jeseň, zima –
koľkokrát sa pominú,
aby človek uvidel svoje dielo ucelené.
Potom už ostáva len jeseň života,
s jej krásami a plodmi.
s hodnotením toho, čo bolo.
Je úročením a oslavou pracovitých rúk
a múdrosťou striebra vo vlasoch.

IJ

Predstavujeme
ženskú spevácku skupinu TURIANKA
Pomenovanie ženskej speváckej skupiny TURIANKA nevzniklo hneď pri jej
vzniku v roku 2000, kedy sa datuje
začiatok činnosti ženského speváckeho súboru pri ZPOZ Turany. Tento
súbor vznikol na základe podpory obce
a jej vtedajšieho vedenia ako zoskupenie 11 speváčok, ktoré účinkovali
na miestnych smútočných obradoch.
Organizačne súbor viedla vtedajšia
zástupkyňa starostu obce Mgr. Marta
Hrivnáková, začlenený bol pod MKS
Turany. Začiatky a nácviky nových
piesní boli spontánne a vedúca súboru
E. Líšková spolu s I. Jesenskou tvorili
repertoár, ktorý je dnes už značne obohatený. Postupne k piesňam pribúdali
i tie veselšie, ľudové , národné a dnes
už niekoľko rokov ako ženská spevácka skupina TURIANKA je známa
i inak , ako súčasť občianskych obradov. K ochotným speváčkam, ktoré
v zoskupení začínali, pribudli ďalšie, niektoré už nespievajú a dnes má
skupina 15 členiek. Organizačne je vedená pod MKS Turany, vedúcou
je E. Líšková a členkami speváckej skupiny Turianka sú v súčasnosti: E.
Adamová, I. Berešíková, Ľ. Gettová, A. Holková, E. Chlúdová, Ľ. Jakubská,
I. Jesenská, E. Kocholová, E. Kučerová, A. Kráľová, E. Sedláková, J,
Stoličná, Ľ. Šebíková, O. Schestágová. Je kolektívnym členom ZPOZ

Človek človeku a tiež Miestneho odboru Matice slovenskej v Turanoch.
Našu obec reprezentovala na vystúpeniach v blízkom okolí a nechýba
na žiadnom obecnom podujatí. Svoj repertoár chce rozširovať i naďalej,
aby svojimi piesňami tešila vo chvíľach smutných i veselších. Všetkým
členkám – i tým, čo už nespievajú, patrí poďakovanie za čas venovaný
tejto činnosti, ktorá teší srdce.
Iveta Jesenská
organizačná vedúca ženskej speváckej skupiny TURIANKA

Zo štatistiky mien je zrejmé, že nás opustilo 23 žien a 21 mužov, 13
pohrebov bolo podľa občianskeho, 18 podľa evanjelického a 13 podľa
katolíckeho obradu. Piesne spevokolov, spoločné modlitby, hovorené
slovo a poézia boli súčasťou ekumenickej spomienky, ktorá za účasti
širokej verejnosti doznievala pri spoločnom kríži na cintoríne. Teší nás,
že takýmto spôsobom vzdávame každoročne úctu tým, čo už nie sú...
„Je pekné byť iba vlnkou na hladine času,
objať život srdcom a v záhyboch prílivu sa nakoniec
stratiť vo svetle neba,
a na zemi nechať seba v spomienkach.“
IJ

Čo hovorí matrika
Narodenie

Viktória Vozárová
Matej Cisárik
Nikola Belicová
Juliana Volnová
Natália Ďurišová
Dávid Koment
Mário Krystýnek
Zoja Gaššová
Dávid Juščak
Martin Vargovčák

Vitaj malý človiečik

Uzatvorenie manželstva
Balko Juraj
Hlavatý Miloš
Mgr. Karcol Miroslav
Bc.Milec Pavol

Lacúchová Zuzana
Novysedláková Ivana
Ing. Švachová Zuzana
Mgr. Jurčíková Mária

Úmrtie
Oľga Ďugelová
Ľudovít Janiga
Jozef Pirina
Darina Luptáková
rod. Medveďová
Ján Cíger
Mária Javornícka
Janka Gažincová
Bohuslav Čanády
Milan Kotyra
Jarmila Adamová
Mária Sedláková
Želmíra Fúčelová
Emília Koreňová
Mária Gažúrová
Želmíra Kostrová
Cyril Tomaščák

4. 7. 2013
6. 7. 2013
24. 7. 2013

80 rokov
78 rokov
91 rokov

6. 8. 2013

60 rokov

7. 8. 2013
7. 8. 2013
27. 8. 2013
30. 8. 2013
26. 8. 2013
22. 9. 2013
28. 9. 2013
29. 9. 2013
15. 10. 2013
28. 10. 2013
3. 11. 2013
3. 11. 2013

61 rokov
72 rokov
72 rokov
78 rokov
58 rokov
58 rokov
89 rokov
76 rokov
80 rokov
80 rokov
79 rokov
73 rokov

Ako ťa privítať, človiečik?
Tak, ako vítame lásku.
Dnes je tu dôvod k oslave,
chvíľa ako struna sa zachveje,
okamih podobný rozjasanému zvonu.
Nuž privítajme najväčší zázrak zeme,
vrúcne rozplakané dieťatko,
závažie na chvejúcich sa miskách času.
Privítajme si medzi sebou človeka.

Spomínanie vo svetle sviec
Ekumenickou spomienkou a pripomenutím si Pamiatky zosnulých
sa niesla chvíľa spoločného stretnutia predstaviteľov Obce Turany,
ZPOZ a vedenia oboch cirkevných zborov a ich farármi, zastúpených
osobne M. Vargovčákom a M. Majdom s verejnosťou. V Dome smútku
sa v piatok 1. 11. 2013 uskutočnila za účasti pozostalých a spomínajúcich na svojich zosnulých už tradičná ekumenická bohoslužba.
Spomínanie bolo nielen na 44 tých spoluobčanov, ktorí nás opustili
od novembra minulého roka, ale myšlienky prítomných smerovali
i k tým, ktorí odišli spomedzi svojich rodín už v minulých rokoch.

Naši najmenší. Miško, Nikolka, Simonka, Adelka, Šimonko, Matejko,
Jurko, Zuzanka, Viktória, Juliana a ďalšia Adelka – to sú mená našich
najmenších, detí, ktoré potešili príchodom na svet nielen svojich rodičov,
ale aj nás všetkých. Obradná miestnosť obecného úradu sa zaplnila ich
zvoniacimi hláskami a milým plačom niektorých z nich, keď sa 23. októbra
2013 stretli rodičia a ich detičky na milej slávnosti. Obecný úrad a ZPOZ
Človek človeku dvakrát do roka pripravuje uvítanie najmenších spoluobčanov našej obce. Slávnosť bola opäť venovaná tým, ktorí hoci nerozumeli
dôvodu radosti z prijatia medzi dospelých, usmievali sa, džavotali, ale aj
si trošku poplakali. Ich rodičia a starí rodičia, ktorí boli na obrade prítomní,
sa zápisom v pamätnej knihe stali účastnými pri milom stretnutí, akým
uvítanie detí do života vždy je. V programe vystúpili ich väčší kamaráti –
z MŠ na ul. Krížnej, ktorí im spoločne zaspievali a zarecitovali.
Všetkým novorodeniatkam prajeme šťastné a krásne detstvo v kruhu
tých, čo ich majú radi čistou a nezištnou láskou.
IJ

Zaznamenali sme
16. október Svetový deň výživy
Zelenina a ovocie sú podstatnou časťou jedálneho lístka a majú
vplyv na zdravie, a to na váš zrak, chrup, kosti, telesnú hmotnosť
a duševný vývoj.

po historickej železničke a navštívili miestny skanzen. Z Výchylovky
bolo len na skok do Starej Bystrice a známy Slovenský orloj bol
ďalšou zastávkou výletu. Po obhliadke obce cesty výletníčok smerovali za hranicu Severnej Moravy, kde vo Frýdlante prenocovali
v príjemnom prostredí hotela, aby na druhý deň videli krásu Pusteven.
Tam sa vyviezli sedačkovou lanovkou, prešli nenáročnú vyhliadkovú
trasu a smerovali do menej známej Zbrašovskej aragonitovej jaskyne,
nachádzajúcej sa v kúpeľnom meste Teplice nad Bečvou.

Zelenina v jedálnom lístku
Pri zostavovaní jedálneho lístka pracujeme so zeleninou každý
deň vo forme polievok, hlavných jedál, zeleninových príloh, prívarkov,
šalátov, či zeleninových jedál a čerstvého ovocia, ovocnej šťavy.
Používame kvalitnú zeleninu, čerstvú, mrazenú i sterilizovanú. Ako
každý rok v tomto období v našej ŠJ nastal čas kyslej kapusty,
ktorá je nielen dobrá, ale veľmi účinná v boji proti vírusom. Prevencia
je to správne slovo a nevieme si predstaviť deň bez zeleniny.
Aj bývalí žiaci spomínajú na jedlá v školskej jedálni, rodičia sa
zaujímajú o jedlá, ktoré varíme a pýtajú si recepty, aby podobné
jedlá pripravili aj doma.
Konzumácia ovocia a zeleniny sa medzi žiakmi často odvíja
od stravovacích návykov získaných z domáceho prostredia. Keď
sa hovorí o trende zdravo sa stravovať, nechýba ovocie a zelenina.
Pitný režim
V školskom stravovaní je veľmi dôležitý. Nikto nepochybuje, že
bez tekutín nemôžeme žiť. Už menej premýšľame nad tým, ktoré
nápoje tvoria pitný režim. Obyčajnú vodu zamieňame za sladené
nápoje, čo nie je správne. V našich podmienkach ŠJ zabezpečujeme stravníkom pravidelný pitný režim, podávaný k obedu.
Jedlá, ktoré nezostanú
V našom stravovacom zariadení patrí k obľúbeným polievkam
paradajková s ovsenými vločkami, zemiaková syrová, cesnaková
s rožkom, cícerová, kuracia, guľášová. Medzi jedlami sa tešia popularite káhirské špagety, bratislavské rizoto, kuracie mäso s kukuricou,
tvarohové šatôčky, dukátové buchtičky a iné.
V kolektíve deti skôr ochutnajú nové druhy zeleniny a ovocia, ak
vidia, že ostatným deťom chutí. Nesprávne stravovacie návyky si
dieťa prinesie z domáceho prostredia.
Najväčšou odmenou pre personál ŠJ je úprimný výrok detí: „Mňam,
máme dobrý obed, všetko som zjedol.“
Aj ten tohtoročný 16. október – Svetový deň výživy bol v ŠJ
a zároveň aj v ZŠ pripravený s ukážkou výživných nátierok a zdravých súčastí stravovania, ovocia a zeleniny. Stretol sa so záujmom
žiakov, pedagógov i verejnosti.
A. Stančíková
vedúca ŠJ pri ZŠ Turany

Výlet sa vydaril
Každý rok v jeseni organizuje ZO ÚŽS pre svoje členky poznávacie výlety podľa možností a záujmu. Už na začiatku leta sa výbor
dohodol, že tento rok sa poberú na Kysuce a Severnú Moravu.
Termín výletu na konci septembra sa ukázal ako dobrá voľba. Veď
počasie pripomínalo odchádzajúce leto, autobus sa zaplnil takmer
do posledného miesta a trasa výletu sa všetkým páčila. Autobus
z Turian smeroval v prvý deň do Radole, kde si účastníčky výletu
pozreli zrenovovaný kaštieľ, spolu s jeho zaujímavými expozíciami. Odtiaľ sa spoločne pobrali do Výchylovky, a tam sa previezli

Po splnení aj posledného cieľa spoločného výletu sa členky organizácie pobrali opäť na Slovensko. Prešli spoločne ďalšiu krásnu
trasu, videli veľa pekného a zatúlali sa na miesta, ktoré mnohé
z nich videli po prvýkrát.
JI

MŠ Krížna

MŠ Obchodná

Plody jesene

Farebná jeseň

Krásna farebná jeseň nás každoročne pobáda k zvýšenej aktivite
a to nielen doma, ale aj na pracovisku, v našom prípade v Materskej
škole na Ul. krížna. Zrodila sa v nej pekná myšlienka, vytvoriť si
najkrajšieho jesenného panáčika. Rodičia sa so svojimi ratolesťami
s radosťou pustili do práce, pri ktorej uplatnili kreativitu, fantáziu,
nápaditosť a priniesli do materskej školy zaujímavé výrobky z rôznej
zeleniny a ovocia. Pri pohľade na tieto prekrásne figúrky, dokázali
sme sa hneď preniesť do ich rozprávkového sveta. (Tekvicový
kráľ, Kukuričný princ a princezná, Zemiakový Pinocio, Uhorkové
strašidielka, Jablkoví ježkovia, Gaštankovia, Listová víla...)

Výstavka naaranžovaná na chodbe vykúzlila na tvárach nielen
úsmev, ale aj potešenie, spokojnosť a hrdosť všetkých rodičov a detí.
MK

Jeseň ohlásila svoj príchod sfarbenými listami stromov. Niektoré
z nich sa ešte držia na strome, ostatné padli na zem a vytvorili
zaujímavý koberec. Deti po ňom behali, poskakovali, vyhadzovali
listy nad seba a vytvárali „listový dážď“. Vo vzduchu šantili šarkany, ktoré si vyrobili v materskej škole. Behali a lietali opreteky
s vetrom. Jeden šarkan sa líšil od ostatných. Mal tvar lietadla a bol
vyrobený pre Janka Hraška, ktorý si ho prišiel osobne vyzdvihnúť.
Strávil s deťmi príjemné dopoludnie, požartoval s nimi, poďakoval
sa za darček a pozval nás na návštevu k nemu do antikvariátu.

A. Buricová

Zo športu

Sajdáková zo VII.B, Adam Bayer, Miroslav Gelačák a Adrián Jurečka
zo VII.A, Miriam Mojžišová a Dominik Kapusta z IX.A.

Vyhodnotenie Dňa behu pre všetkých
v Turanoch
Bežecký spolok Tatran Turany v spolupráci s obcou a školami
na území obce dňa 9.10. 2013 zabezpečili toto masové podujatie
pre širokú verejnosť už po deviaty raz.
Ľubovoľný počet okruhov na škvarovej atletickej dráhe štadióna 63
detí z MŠ Krížna a MŠ Obchodná s učiteľkami ubehlo 42 km a 191
žiakov z 12 tried zo ZŠ spolu 310 km a 400 m.
Potešila väčšia účasť dospelých bežcov aj rodičov, 17 ľudí zabehlo
86 km a 400 m, žiakov ZŠ oproti vlaňajšku bolo menej, chýbali piataci
aj ôsmaci. Sklamala účasť Spojenej školy.
Spolu teda 271 účastníkov, menej o vyše sto ako vlani, odbehlo
438,8 km, menej než vlani, a o vyše 400 km menej než v roku 2010.
Len 1 trieda ZŠ odbehla spolu viac ako je trať maratónu, Najviac
zabehli žiaci IV.A 44 km, s priemerom 2,7 km na žiaka najmä zásluhou Adama Vajdu, ktorý pridal potrebné km popoludní. Vyše 30 km
zabehlo ešte šesť tried - VII.B, III.A, III.B, IV.B a prekvapivo aj
IX.A, len 400 m chýbalo VI.A.
Najlepší jednotlivci:
Martin Maťko a Dávid Múkera z III. A, Marco Turčan, Klára
Sochuľáková a Nicolas Lisoň z III.B, Adam Vajda, Patrik Berešík,
Peter Kurhajec, Eduard Petrovský a Pavol Čavajda zo IV.A, Tobias
Chudý, Patrik Štanga, Tomáš Bella, Benjamín Hríb, Samuel Imrulík zo
IV.B, Martin Jurčík a Samuel Sedlák zo VI.A, Peter Šimko a Dominika

Z dospelých členov BS Tatran najviac zabehli Vladimír Kaštier
z Martina 12 km, Alena Vajdová 11,2 km, úspešný maratónec z Košíc
Marián Pták 10,4 km, Jozef Liskaj st. 6,4 km, František Jelluš 6 km,
toľko odbehol či odpochodoval aj neúnavný fotograf Martin Kotrha,
ktorý zvečnil snaženie na dráhe. Tento rok sa okrem Maťkovcov sa
behu zúčastnili aj ďalší rodičia s deťmi.
Symbolicky sa zapojilo aj niekoľko učiteľov.
Sympaticky vyznela aj účasť rekreačných bežcov z firmy TEAM
INDUSTRIES Mareka Kôpku – 11,2 km a Ivany Krškovej – 10 km.
Mgr. Jozef Liskaj
predseda BS Tatran Turany

Zažili atmosféru 90. ročníka
Medzinárodného maratónu mieru
v Košiciach
V nedeľu 6. októbra 2013 sa v Košiciach konal jubilejný najstarší
európsky maratón. Aktívne sa ho zúčastnili 23 Turčania, z toho 3
Turanci a 2 členovia BS Tatran Turany. Na trať maratónu si trúfli
Ján Šulek, Ján Bujňák, Juraj Dojčár, Igor Sojka, Marián Pták,
Pavol Hýrošš, Milan Nemček, Zdenko Bošanský, Pavol Kincel, Libor
Ruttkay, Ivan Gavenda, Jozef Liskaj st. a Ivan Doskočil.
Polmaratónsku trať zdolali Ján Holiga ml., Vladimír Marčičiak, Ján
Vladár, Vladimír Kaštier st., Vladimír Kaštier ml., Martin Mišovic,
Drahomíra Diškantová, Marián Kapusta a Radoslav Kapusta.
Trať minimaratónu zdolala Evka Ptáková.
Naši najlepší sa vo výsledkoch nestratili a dobre reprezentovali
turčiansku záhradku.
Jozef Liskaj
za účastníkov 90. roč. MMM

Hasiči a ich nová technika
Túto plošinu má možnosť využiť obecný hasičský zbor pre
služby a pomoc v obci už od leta tohto roku.

Medzinárodný letný tábor
mladých hasičov
Už je to 55 rokov, čo dobrovoľní hasiči z okresov Martin a Nový
Jičín udržujú priateľské vzťahy a družbu na poli dobrovoľnej
požiarnej ochrany. V duchu týchto tradícií sa naše deti z hasičského družstva PLAMEŇ v zložení: Andrej Pešák, Ján Vaško,
Dávid Bartoš, Jozef Bartoš, Daniela Maťková, Nikola Hudáková,
Janka Adamčíková, Júlia Adamčíková, Petra Marušová a Viktória
Mušková , zúčastnili detského letného tábora v Ústrednej hasičskej škole v Jánskych kúpeľoch v Českej republike, kde im tento
pobyt plne hradil Moravskoslezký kraj. Dva týždne, od 11. augusta
do 24. augusta, boli plné hier, exkurzií, súťaží, oddychu, relaxu
a nadviazaní nových medzinárodných priateľstiev s mladými
hasičmi a hasičkami z Českej a Poľskej republiky.

Tento tábor bol vďakou našim mladým hasičom a hasičkám
za ich úspechy v Turčianskej lige mladých hasičov a pomoc,
ktorú vynakladajú pri hasičských aktivitách v našej obci.
R. Maťko

Kalendár pripravovaných podujatí
30. 11. 2013 ŽENY – ŽENÁM – akcia ZO ÚŽS v MKS
7. 12. 2013 PREDVIANOČNÉ VYSTÚPENIE FS KRIVÁŇ – kinosála
8. 12. 2013 MIKULÁŠSKA NEDEĽA – námestie obce
11. – 12. 12. 2013 OD LUCIE DO VIANOC – výstava v MKS Turany
15. 12. 2013 VIANOČNÝ KONCERT – Ev. a.v. kostol Turany
27. 12. 2013 PREDSILVESTROVSKÉ POSEDENIE S FS KRIVÁŇ – Kultúrne centrum
29. 12. 2013 MATIČNÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ – ZŠ
8. 2. 2014 FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA – Kultúrne centrum
22. 2. 2014 VII. TURIANSKY PLES – Kultúrne centrum
1. 3. 2014 OBECNÉ FAŠIANGY – obec a KC
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