Jesenný čas
November prišiel v plnej sile. Sfúkol vyfarbené lístie, doniesol typické sychravé rána, možnosť posledných
prechádzok v prírode i dažďové kvapky, ktoré dlhší čas chýbali zemi. Jeseň je najfarebnejším ročným obdobím, napriek chladu a nestálosti počasia nadelila i v tomto roku niekoľko krásne slnečných dní babieho leta.
Práve vtedy začali rásť hríby, ktorým sa v lete vykuknúť z trávy a machu akosi nechcelo. Hubári hľadali každú voľnú chvíľu na prechádzky našim chotárom a plnili svoje koše vytúženým potešením. Jablká i orechy boli
tento rok pre mnohých požehnaním s bohatou úrodou. Pekné časy však pominuli a kalendár si vystiela opadaným lístím svoje novembrové dni. Máme už aj po dušičkovom čase, ktorý v nás silno evokuje spomienky,
lásku ale tiež smútok a nostalgiu. V tomto období sa nám žiada slnka a jeho poslednej sily, ktorá zahreje...
Po Martinovi možno nasneží a my sa priblížime k zime, ktorá rozsvieti belosťou všetko navôkol. Zistíme, čo
všetko nám končiaci sa rok priniesol, o čo sme bohatší a naopak o čo chudobnejší. Máme tú moc vnímať
všetko dobré i menej pozitívne. Zamyslime sa nad tým v čase dlhších jesenných večerov, keď nás zahrieva
teplo rodinného kozuba. Nech plápolá pre všetkých vytrvalo, dlho a veľmi silno.
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Zo života obce
Z rokovaní obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí konanom dňa 24. apríla
2012 okrem iného prerokovalo správu o stave pohľadávok obce Turany
za rok 2011 a správy o činnosti komisií pri obecnom zastupiteľstve. Schválilo
všeobecne záväzné nariadenie obce o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach, ako aj Dodatok č. 1 k VZN
obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady. Zaoberalo sa aj s petíciou občanov bývajúcich
na Príjazdnej ulici s tým, že vyslovilo nesúhlas so zmenou katastrálneho
územia v prospech obce Krpeľany.
Na zasadnutí konanom dňa 28. 6. 2012 schválilo OZ záverečný účet
obce Turany a celoročné hospodárenie za rok 2011 bez výhrad. Zároveň
odsúhlasilo záverečný účet Prevádzkarne obce za rok 2011 a schválilo
rozpočet na roky 2012 – 2014. Schválilo aj VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení, predaj nehnuteľného
majetku, návrh plánu zasadnutí OZ na 2. polrok 2012, ako aj plán činnosti
hlavného kontrolóra na 2. polrok 2012.
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva konanom dňa 12. 9. 2012 sa
OZ zaoberalo stavom pohľadávok obce k 30. júnu 2012, neschválilo
návrh na úpravu rozpočtu obce. Odsúhlasilo odkúpenie nehnuteľností
nachádzajúcich sa v blízkosti evanjelického kostola. OZ sa oboznámilo
s investičným zámerom firmy LIV Elektra Bratislava vystavať v areáli
bývalej Dreviny kogeneračnú jednotku s tým, že vyslovilo nesúhlas s realizáciou tohto zámeru.
Podrobnejšie informácie o priebehu obecných zastupiteľstiev, ako aj
o prijatých uznesenia nájdete na internetovej stránke obce: www.turany.sk.
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Aktivity obce
Aj napriek pretrvávajúcej kríze život v obci napreduje ďalej. Dôkazom
toho je predovšetkým rekonštrukcia Základnej školy, ktorá sa nedávnou
kolaudáciou úspešne uskutočnila. Keďže odvodnenie dažďovej vody
sa do finančného limitu nezmestilo, realizovali sme ho prostredníctvom
Prevádzkarne obce z vlastných prostriedkov.
Z pohľadu ochrany obce pred povodňami boli mimoriadne dôležité
práce vykonané v súčinnosti s Úradom práce a Povodím Váhu. Štyria
zamestnanci vykonávali protipovodňové práce zamerané predovšetkým
na čistenie a zlepšenie prietoku miestnych vodných tokov.
Vďaka aktivite miestnych hasičov sa výrazne pohli práce na rekonštrukcii
objektu Hasičskej zbrojnice. Väčšina prác bola vykonávaná svojpomocne,
pričom obec zabezpečovala financovanie potrebného materiálu.
Pokračujúca individuálna bytová výstavba v lokalite Na Mohylky si vyžiadala vybudovanie cesty na jednej z budúcich ulíc. Zabezpečovali sme
aj opravu výtlkov na viacerých uliciach v obci/Rybárska, Mládeže,1.mája,../
Pre našich najmenších spoluobčanov sme aj vďaka iniciatíve niektorých
poslancov obecného zastupiteľstva vybudovali tri malé detské parky,
z ktorých jeden je umiestnený pri evanjelickom kostole, druhý na hornom
konci obce pri Mierovej ulici a tretí v južnej časti za objektom Jednoty.
Obecný úrad zabezpečoval aj prípravu školských zariadení na nový
školský rok, opravu partizánskej koliby na Mláke, obnovu náteru pamätníka na Trusalovej.
Život v obci značne komplikuje prebiehajúca výstavba diaľnice Dl
Dubná skala - Turany. Okrem výrazného zlepšenia dopravnej situácie
v obci po jej dokončení si od výstavby sľubujeme čiastočnú úpravu niektorých komunikácií v okrajových častiach, no predovšetkým vybudovanie
obchvatu pre nákladné motorové vozidlá smerujúce do priemyselného
areálu bývalej Dreviny.
ľl

Matičné Turany
20.októbra 2012 sa v našom Kultúrnom centre uskutočnila nesúťažná prehliadka speváckych a folklórnych súborov pod názvom „Matičné
Turany“, ktorú zorganizovala Obec Turany a Miestny odbor Matice slovenskej
v Turanoch. Na prehliadke sa predstavili: detský folklórny súbor Turianček,
ženská spevácka skupina Turianka, ako aj folklórny súbor Kriváň s ľudovou
hudbou Michala Rusnáka. Okrem domácich súborov sa turianskemu publiku
predstavil komorný spevácky zbor Briezka z Turčianskych Kľačian a ženská
spevácka skupina Lúč Záturčianka z Martina. V rámci programu vystúpil aj
domáci inštrumentalista Martin Brxa.
Podujatie finančne podporila Matica slovenská Martin.
Ľ.Liskaj

Výzva občanom
Obecný úrad v Turanoch upozorňuje a vyzýva občanov, ktorí si nesplnili
svoju daňovú povinnosť a nezaplatili daň z nehnuteľnosti a daň za psa
za rok 2012, prípadne za roky predchádzajúce, aby si túto povinnosť
vysporiadali čo najskôr.
Zároveň dlžníkov upozorňujeme, že v prípade nezaplatenia dane budeme
nútení pristúpiť k ďalšiemu vymáhaniu daňového nedoplatku exekučným
konaním.
M. Gabčová, referát daní a poplatkov obecného úradu

Výstava v múzeu
Miestne múzeum rozšírilo svoju ponuku o ďalšiu stálu expozíciu. Tentoraz je
to výstavka ponúkajúca pohľad do sveta techniky minulého storočia. Návštevníci
tu môžu nájsť okrem iného rôzne rádiá, gramofóny, magnetofóny, televízory,
či fotoaparáty, z ktorých viaceré majú viac ako päťdesiat rokov. Nechýbajú
ani exponáty, ktoré by našli miesto aj v renomovanejších múzeách. Vďaka
spropagovaniu expozície v TV Markíza i vo viacerých periodikách sa množia
ponuky darcov z rôznych kútov Slovenska, ktorí sa rozhodli obohatiť vystavovanú kolekciu o ďalšie exponáty. Treba však veriť, že ani naši občania
neostanú bokom a že svojimi darmi pomôžu rozšíriť vystavovanú zbierku.
Ľ.Liskaj

Kalendár pripravovaných podujatí
17. 11. 2012

Koncert bratov NEDVĚDOVCOV so skupinou Kultúrne centrum
9. 12. 2012
Mikulášska nedeľa - námestie obce
12. – 13. 12. 2012 Výstava „Od Lucie do Vianoc“ - MKS
14. 12. 2012
Deň otvorených dverí v ZŠ
28. 12. 2012
Matičný stolnotenisový turnaj - ZŠ
29. 12. 2012
Predsilvestrovské posedenie s FS KRIVÁŇ - Kultúrne
centrum
26. 1. 2013
Fašiangová zábava ÚŽS - Kultúrne centrum
2. 2. 2013
VI. TURIANSKY PLES - Kultúrne centrum
9. 2. 2013
Obecné fašiangy - obec a KC

Fotosúťaž
Krásy Turian a okolia – miesto dovoleniek, prázdnin a oddychu.
Pod takýmto názvom končí v týchto dňoch vyhlásená súťaž fotografii
amatérskych fotografov.
Súťaž vyhlásila Komisia školstva, športu, kultúry a informovanosti občanov
prostredníctvom internetovej stránky obce www.turany.sk. Do súťaže bolo
na základe dohodnutých kritérií prihlásených spolu 72 fotografií väčšinou
domácich autorov. Podľa určených podmienok prebiehalo do 9. 11. 2012
internetové hlasovanie a v týchto dňoch bude súťaž vyhodnotená. Tie
najkrajšie fotografie budú použité aj pri tvorbe nového obecného kalendára
na rok 2013, spolu s uvedením mena autora.
Všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili, ďakujeme.
IJ

XII. ročník Dňa obce - oslavy úrody,
chovateľstva a remesiel –
16. september 2012
Krásna septembrová nedeľa, v našej obci nazývaná tiež dožinková, bola
miestom pre stretnutia, súťaže, folklór, výstavy, zábavu i príjemne strávený
čas. Každoročne sa vyzdobené námestie stáva priestorom pre pozvaných
účinkujúcich, remeselníkov, predajcov, rôzne atrakcie a počas celého dňa
tiež pestrého sprievodného programu.
Aj v tomto roku sa súťažne i nesúťažne varil guláš v niekoľkých kotloch,
rozvoniavali sladké domáce koláče a folklór tvoril hlavnú časť programu
Dňa obce. Opäť nechýbali tradičné výstavy chovateľov a pestovateľov,
výstava krásnych šarkanov, vyrobených našimi deťmi a tiež kaktusov a bonsajov. V tomto roku vyzdobili obecný úrad aj výtvarné práce žiakov ZUŠ
a sklenené vitráže D. Pirháča. Už na poludnie zazneli z pódia najkrajšie
piesne z muzikálu Na skle maľované v podaní členov Kočovného divadla
Drak z Prešova a potom sa začal hlavný program podujatia. Starosta obce
Ing. Miroslav Blahušiak prevzal od zástupcov poľnohospodárov, pestovateľov
i chovateľov symboly ich práce a podujatie otvoril vypustením symbolickej
holubice – posolstva mieru a priateľstva. Program Dňa obce vyplnil folklór
v podaní tých najmenších dievčat FS Kriváň L. Ujčekovej a B. Maronovej,
M. Brxu a jeho priateľov fujaristov a bičiarov, DFS Turianček, FS Kriváň,
ĽH M. Rusnáka a Terchovskej muziky M. Hanuliaka. Doplnili ho účinkujúce
deti z MŠ Obchodná a ženy zo speváckej skupiny Turianka, neskôr program
pokračoval vystúpením hostí FS Družba z Trenčína, ktorí priniesli do Turian
folklór zo západného Slovenska. V priebehu popoludnia boli ocenení víťazi
všetkých súťaží ku Dňu obce, ktoré tvorili už jeho neoddeliteľnú súčasť.

Harley Davidson. Nechýbali atrakcie a zábava pre deti. Počasie bolo podujatiu
i tento krát naklonené a tak môžeme povedať, že sa stalo opäť vydareným.
Bola to nedeľa, aká má byť – slávnostná a s prívlastkom naša – turianska.
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Vyhodnotenie súťaží
ku Dňu obce 2012
Najlepší guľáš
V tomto roku súťaže varili guľáš 4 družstvá a 3 guľáše boli nesúťažné.
Prvenstvo v súťaži získalo súťažné družstvo Obecného hasičského
zboru. Výborný guľáš navarili tiež členky ZO ÚŽS , členovia OO SRZ
a RZ Trusalová. Nesúťažne varili miestni poľovníci, Klub zdravia Turany
a obecný úrad.
Najťažšia tekvica
Do súťaže bolo prinesených niekoľko obrovitých tekvíc a z nich najťažšou
bola tá, ktorá sa urodila v záhrade rodiny Kapustovej, Jánošíkova 42
a vážila 45 kg.
Najťažší moriak
V tomto roku bol v súťaži vyhodnotený ako najťažší moriak chovateľa
Jána Kričku, ktorý vážil 24 kg.
V súťaži chovateľov boli ocenení chovatelia Jaroslav Belica, Milan
Majtáň a Emília Kiššová. Putovný pohár prevzal v tomto roku za dlhoročné
chovateľské úspechy Ján Lojš st.
Najkrajší šarkan
Súťaž je venovaná deťom a detským kolektívom už po niekoľko rokov.
Takmer 60 šarkanov vyzdobilo priestor obecného úradu a za najkrajšie
boli odmenení:
Ema Holková, Renatka Najšlová, Barborka Maronová, Martinka
Kapustová, Sandra Šviedová, Tánička Tvarožná, Matúš Tvarožný,
Maxík Bonda, Peťko Bochnička, Paľko Čavajda, Lukáško Raffaj,
Klárka Sochuľáková, Katka Sochuľáková, Klaudia Koláriková, Nina
Nalevanková , Mirka Kytasová, MŠ Obchodná – trieda Lienok a Motýľov,
MŠ Obchodná – trieda Včielok, kolektív žiakov VIII. A triedy ZŠ.
IJ

Vyhodnotenie súťaže
Môj dom - môj domov, moja záhradka
IX. ročník
Kategória novší dom
1. miesto rodina Berešíková, Malý riadok 7
2. miesto rodina Vrabcová, Černík 28
3. miesto rodina Podracká, Černík 9

V programe ďalej vystúpili aj šermiari združenia TAURUS ATER a večer sa
niesol v znamení zábavy so skupinou SUNNY MUSIC zo Strečna. Efektná
ohňová kulisa v podaní šermiarov zavŕšila program nášho tohtoročného Dňa
obce. Súčasťou celého dňa bola aj škola práskania bičom, škola lukostreľby,
ukážka hasičskej techniky, stredoveká kuchyňa s ukážkou varenia, strieľalo
sa v súťaži Strieľa celá rodina, navštívili nás fanúšikovia motoriek značky

Kategória starší dom
1. miesto rodina Kratková a Romanovská, Riečna 11
2. miesto rodina Litvajová, Malý riadok 1
3. miesto rodina Vrabcová, Krížna 4
Kategória bytovka
1. miesto bytovka Družstevná 1139/17
2. miesto bytovka Obchodná 802/28
3. miesto bytovka ČA 18
Kategória záhrada
1. miesto rodina Rantová, Školská 2
2. miesto rodina Melišová a Sitárová, Mierová 20
3. miesto rodina Brxová a Tvarožná, Bazovského 14
3. miesto rodina Majková, Hviezdoslavova 2
Kategória detail záhrady
1. miesto rodina Hlavatá, Partizánska 21
2. miesto rodina Melišová, Sládkovičova 36
3. miesto rodina Melišová, Štúrova 9
3. miesto rodina Černeková, Cintorínska 6
Kategória balkón, okno, terasa
1. miesto rodina Kučková, ČA 20
2. miesto rodina Majková, M. R. Štefánika 18
3. miesto rodina Čavajdová, Cintorínska 12

Úcta vzdávaná nielen v októbri
Len jeden mesiac v roku – október , si viac všíma starších ľudí. Tento
mesiac je venovaný práve im, ich šedinám, nadobudnutým skúsenostiam,
obetavosti , práci a láske, ktoré rozdávali za prejdené životné roky.
Október - Mesiac úcty k starším. Nie však iba v tomto čase by sme
si mali všímať a vážiť si to, čo je samozrejmé. Pozastavíme sa, pozveme
našich seniorov na spoločné stretnutie, pripravíme malé občerstvenie,
vystúpia účinkujúci, povieme niekoľko pekných slov. Oni na dôvažok
poďakujú za to, že sme nezabudli...
Takmer podobný scenár mala aj naša tohtoročná seniorská nedeľa
21. októbra 2012 v Miestnom kultúrnom stredisku, keď zástupcovia
verejného života obce a členky výboru ZO Únie žien Slovenska chystali
všetko pre najstarších spoluobčanov. Poslaných bolo takmer 160 pozvaní, mnohým zdravotný stav nedovolil prísť, mnohí nemali ako dôjsť...
Úprimné vyznania najmenších - detí oboch materských škôl ich piesne,
veršíky i tanec, to sa vždy páči a vyčarí úsmev na tvári, vyplaví malú
slzičku. Mnohé staré mamy, starí otcovia, babky i dedkovia sa na nich

Chvála chlebu každodennému
Generácia, ktorá sa narodila neskôr po druhej svetovej vojne nikdy nepoznala situáciu, že by k raňajkám alebo na desiatu nemala chlieb, ktorý
je dennodennou potravou pre človeka. Ale pre generáciu našich starých
rodičov a rodičov, nebol chlieb každodennou realitou. Z rozprávania našich
mám a otcov vieme, že chlieb sa v roľníckych rodinách piekol raz za týždeň
a jeho pečenie bol obrad, ktorý si vyžadoval veľa práce. Naši predkovia si
vážili každú skyvu chleba a vravievali, že často si z chlebíka, ktorý dostali
na raňajky museli odložiť, aby mali na večeru. Chlieb do rúk brali s úctou
a vždy, keď ho išli odkrojiť, prežehnali ho. Toto už veľa domácností dnes
nepozná. Prv, než si odhryzneme z chrumkavej kôrky chlebíka, mali by sme
sa zamyslieť, ako sa dostane na náš stôl. Koľko námahy stojí výroba pecňa
kvalitného a chutného chleba. Práca sa začína pri príprave pôdy pre osivo,
z ktorého vyrastie obilie. Z obilia sa v mlyne umelie múka a z múky pekári
upečú vytúžený peceň chleba.
Istotne si dávate otázku – prečo toto školenie? Týmto zamyslením chcem
vzdať úctu poľnohospodárom, mlynárom, pekárom a obchodníkom. Moje
ďakujem a pochvala patrí prostredníctvom obecných novín hlavne pekárom
miestnej pekárne, ktorí pečú výborný a kvalitný chlieb a ním robia dobré
meno svojej práci – chlebíku s názvom „turiansky“.
A.Múkerová

s úľubou pozerali a tešili sa z ich vystúpenia. Všetkým prítomným sa
prihovoril aj starosta obce Ing. M. Blahušiak, ktorý medzi seniorov prišiel,
aby im poďakoval za všetko, čo vo svojom živote pre svojich blízkych
i svoju obec urobili. Medzi pozvanými boli i tí, ktorí sa podieľali na rozvoji
a výstavbe Turian, predstavitelia združení, aktívni a dlhoroční pracovníci
bývalého závodu Drevina, výrobného družstva Snaha, poľnohospodárskeho družstva, učitelia, predstavitelia verejného života obce a mnohí
ďalší už v pokročilom veku staroby. Bolo príjemným počuť vôbec nie
starecký hlas jednej z pozvaných, keď v sále zaspievala svoju obľúbenú trávnicovú pieseň a možno si ňou pripomenula svoje mladšie roky.
Niekoľko spoločne zanôtených piesní a na záver známa „Zahučali hory“
s poďakovaním zástupcov seniorov za uskutočnené nedeľné popoludnie,
vyvodilo medzi tými, čo sa oň pričinili, dobrý pocit aj so symbolickým
ďakujem. Všetkým i tým, ktorí na stretnutie neprišli, prajeme ešte veľa
svetlých chvíľ života, ktorý pre každého postupne zhasína ale svieti
na cestu tým, čo ich nasledujú.
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Požehnanie starého človeka
Nech sú požehnaní tí, ktorí chápu,
že moje nohy už nevládzu chodiť.
Nech sú požehnaní tí, ktorí majú pochopenie,
že zle počujem a ktorí
sa usilujú hovoriť nahlas a zrozumiteľne.
Nech sú požehnaní tí, ktorí vedia, že moje oči
už veľa nevidia a že hneď všetko nepochopím.
Nech sú požehnaní tí, ktorí nenadávajú,
keď niečo rozlejem, zvalím alebo nechám spadnúť.
Nech sú požehnaní tí, ktorí mi pomáhajú nájsť veci.
Nech sú požehnaní tí, ktorí ma počúvajú,
keď spomínam na minulosť.
Nech sú požehnaní tí,
čo zmierňujú moje bolesti.
Nech sú požehnaní tí, čo mi dávajú pocítiť,
že ma majú radi a sú ku mne dobrí.
Nech sú požehnaní tí, čo mi uľahčujú
ťažkú cestu do večnosti.
Až tam raz budem, ja si na nich určite spomeniem.

Deň behu pre všetkých

V popoludňajších hodinách však bola účasť verejnosti, mládeže a detí slabšia. Z dospelých podali najhodnotnejšie výkony M. Mojžiš 13,2 km, V. Kaštier
z Martina a M. Feťko 12 km, J. Liskaj st. 10 km, P. Novák z Priekopy 5 km
a jediná žena A. Vajdová prešla 6 km.
Bilancia tohto ročníka je: 392 účastníkov zabehlo spolu 665 km 600 m.

Medzinárodný maratón mieru
v Košiciach aj vo farbách Turian
89. ročník MMM v Košiciach 7. októbra 2012 úspešne zdolali piati členovia nášho
BS Tatran Turany – P. Hýrošš zo Sučian, domáci J. Liskaj st., P. Kincel z Belej Dulíc
a dvaja nováčikovia V. Kaštier z Priekopy a R. Morgoš z Martina – rodák z Turian.
Polmaratónsku trať úspešne zvládli aj Turanci – manželia Eva a Marián Ptákovci.
J. Liskaj, predseda BS Tatran
Bežecký spolok Tatran Turany v spolupráci s obcou a školami na jej území
pripravili 10. októbra 2012 už tradičné jesenné podujatie 8. ročník Dňa behu
pre všetkých. Toto nenáročné bežecké podujatie absolvovalo v tomto roku spolu
392 účastníkov, ktorí mohli odbehnúť ľubovoľný počet okruhov na bežeckej dráhe
štadióna. Boli medzi nimi tí najmenší, 59 škôlkárov oboch MŠ spolu so svojimi
učiteľkami, ktorí zabehli spolu 40,4 km. Bežať prišlo aj 74 študentov SŠ s učiteľmi,
ktorí si zapísali výkon 98,8 km. Už tradične najväčšiu účasť zaznamenávajú v priebehu dopoludnia žiaci našej ZŠ. V tomto ročníku sa ich zúčastnilo 250 zo 16 tried
a zabehli spolu 478 km 600 m. Najlepšími jednotlivcami z radov žiakov boli v tomto
roku: P. Kurhajec 10,4 km, S. Sedlák, J. Beňo, M. Jurčík po 5,2 km, D. Badáň 9,2 km,
M. Gelačák 7,2 km T. Maťko 6,4 km, F. Piader 5,2 km, T. Litvaj a M. Vrábel 6,8 km,
najlepší žiak M. Šidlo 14 km a najlepšia žiačka P. Blažeková 6,8 km.
Z dorastencov boli v tomto roku najlepší L. Majerík, zabehol 12 km
a M. Pentek 9,2 km.

POZVÁNKA
Športuje celá rodina
V spolupráci Obecného úradu, OZ, Komisie školstva, športu, kultúry
a informovanosti občanov, ZŠ Turany a Florbalového klubu Turian,
sme pripravili pre občanov našej obce nedeľné športové dopoludnia.
Radi Vás privítame každú nedeľu v telocvični ZŠ Turany v termíne
od 18.11.2012 do 14.4.2013 v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod.
Deti do 14 rokov majú vstup povolený len v sprievode rodiča.
M. Adamov

Predstavujeme DFS TURIANČEK
Malí folkloristi
Detský súbor „Turianček“
vznikol v roku 2005. Jeho
pôvodnou ideou bolo pracovať s deťmi ináč ako bývalo
zvykom. Predovšetkým sme
sa chceli zamerať na ľudové tradície, ktoré sa postupne vytrácajú z mysle ľudí
a preto každoročne oživujeme v MŠ – Krížna folklórny
súbor. Jeho zameranie nie
je len na pohybovú kultúru,
ale aj na spojenie prejavov
tanečných, speváckych
a ľudového divadla tak, ako
to bolo v pôvodnej ľudovej
kultúre zaznamenávané.
Rovnako je našim cieľom
viesť deti k radosti z činnosti v súbore, čo sa potom prejavuje aj počas
vystúpení.
Po niekoľkomesačnom nacvičovaní programu sme sa v predchádzajúcom školskom roku prezentovali na viacerých podujatiach:
● Výročné zhromaždenie Matice Slovenskej
● MDŽ – Únie žien Slovenska
● Besiedka pre staré mamy
● Besiedka pre mamičky

● Deň matiek v obci
● Celookresný atletický štvorboj detí ZŠ
● Celookresný atletický trojboj detí predškolského veku
● Deň obce
● Matičné Turany- prezentácia folklórnych skupín
Kus pravdy je aj v tom, že nás rodičia týchto detí podporili svojou
nezištnou pomocou, za čo im týmto spôsobom veľmi pekne ďakujeme.
J. Hlavatá a M. Kapustová

Na zamyslenie...
Reuse –Reduce – Recycle
Uvedomili ste si skutočnosť, že žijeme v dobe
plastov, kde každý výrobok je zabalený v nejakom
plastovom obale? A aj to, že sa v našich domácnostiach začali využívať plastové výrobky (najmä
„made in China“), ktoré sú neporovnateľne lacnejšie, možno aj viac využiteľné
ako napríklad drevené či sklenené? Nie každý však vidí to, čo sa s nimi deje,
keď nám už prestávajú slúžiť a stávajú sa odpadom. Väčšinou skončia na odpadových skládkach, v lepšom prípade ich separujeme. Ani to však nezaručuje,
že každý kúsok plastu bude použitý na „znovuvyrobenie“ ďalšieho plastového
výrobku. Sami by sme sa preto mali zamýšľať a snažiť o ich redukciu, prípadné
„znovupoužitie“. Koľko však trvá ich prirodzený rozklad na skládkach či niekde
v lese, kde si poniektorí mýlia prírodu so smetným košom a je pre nich veľmi
obtiažne brať odpad so sebou? Samotný rozklad sa samozrejme mení od typu
plastu a prostredia kde sa nachádza, ale môže trvať niekoľko desiatok až stoviek
rokov. Čo je, keď si to predstavíme, veľmi dlhá doba na rozdiel od rozkladu
takého papiera (ten trvá len niekoľko mesiacov).
A čo také spaľovanie plastov? Praktizujete ho tiež? Mnohí si môžu povedať,
že plasty dobre horia, sú dostupné v podstate každý deň a hlavne sú lacným
palivom; tak prečo nie. Avšak čo sa stáva s plastmi, keď sa v našich krboch,
peciach alebo ohniskách pália a koncentrujú? Teplom sa z nich do ovzdušia
uvoľňujú nebezpečné látky, ktoré sa usadzujú v našich telách, tiež v telách
zvierat a živočíchov. Popol z plastov dopadá na našu pôdu, z ktorej rastú plodiny
s možným obsahom týchto látok. Dôsledkom môže byť napríklad rakovina, ktorá
sa za pár rokov stala veľmi častým ochorením. Aj preto by sa nemalo stávať
to, čo sa najmä pri nočných a ranných hmlách stáva, keď je dym tlačený nadol
a zostáva v našej obci. Šíri sa preto neskutočný zápach z komínov niektorých
domácností, ktorý sťažuje dýchanie. Mohli by sme skúsiť byť ohľaduplnejší
a neničiť svoje zdravie, zdravie svojich susedov, iných rodín a detí.
Tak ako k tomuto problému pristúpujete vy?

Zber použitých rastlinných olejov
od fyzických osôb
„Vaša kvapka pre pomoc životnému prostrediu.“
Aký olej sa zbiera ?
Obec Turany začala so zberom použitých rastlinných olejov. Odovzdať
môžete všetok rastlinný olej (slnečnicový, repkový, ľanový a pod.), ktorý Vám
ostáva v domácnosti po vysmážaní na panvici alebo vo fritéze a neobsahuje
zvyšky jedla a vodu.
Čo sa nezbiera !
Nezbierajú sa živočíšne tuky a oleje (masť, loj a pod.) a motorové oleje.
Ako sa zbiera ?
Ideálnou nádobou na zber oleja je pôvodná olejová PET (umelohmotná)
fľaša, v ktorej ste si olej zakúpili. Na fľašu naskrutkujte lievik. Ak takú fľašu
nemáte, vhodná je akákoľvek iná PET fľaša 1,5 l alebo 2 l. Zberná fľaša
musí byť pred naliatím odpadového oleja čistá a suchá.
Kedy sa zbiera a čo za to ?
Naplnenú PET fľašu uzatvorte a v stanovených termínoch, ktoré budú
včas oznámené, odovzdáte pri zbere papiera v obci pracovníkom spoločnosti
Brantner Fatra. Za 1 liter odovzdaného opotrebovaného oleja dostanete 1
kotúčik toaletného papiera. Pri 1,5 l fľaši oleja dostanete 1 kotúčik toaletného
papiera a 1 balíček hygienických vreckoviek.
Prečo zbierať?
● použitý jedlý olej upcháva žumpu a kanalizáciu a slúži ako potrava
potkanom
● použitý olej obsahuje karcinogénne látky spôsobujúce rakovinu
● použitý olej je možné plnohodnotne využiť na výrobu palív, ktoré
netreba vyrábať z ropy
● recykláciou použitého oleja si neznečisťujeme podzemné a povrchové vody
T. Feriančeková, referát odpadov Obecného úradu v Turanoch

Spojená škola v Turanoch
Vážení občania !
Spojená škola v Turanoch v rámci svojej hlavnej činnosti na praktickom
vyučovaní Vám ponúka:
Výrobu nábytku a zariadenia
- nábytok skriňový z masívu /vhodný aj pre chaty a chalupy/
- nábytok skriňový z plošného materiálu /laminátová drevotriesková doska
upravená/
- nábytok lôžkový /postele a váľandy z masívu/
- nábytok sedací /podnožky, sedačky a lavice z masívu/
- nábytok stolový /stoly jedálenské, kuchynské konferenčné, písacie, iné/
- nábytok záhradný /stoly, lavice, lehátka/
- drobné drevené predmety /dosky na cesto, dosky na mäso, fúriky, hojdacie
koníky, kvetináče,stojanky na flaše a iné/
Výrobu stavebno-stolárskych výrobkov
- drevené okná /jednoduché, dvojité – špaletové, 1 – 2 krídlové malorozmerné/
- dvere z masívu - rámové /interierové, vchodové, garážové/
- záhradné preliezky, hojdačky, altánky a iné
- výrobu hobĺovaného a profilovaného reziva /možnosť i z vlastného
materiálu-tatranský profil, dlážkovica, palubovka/
Sme presvedčení, že naša ponuka Vás zaujme a preto využite naše služby,
za ktorými nepotrebujete cestovať. Sme tu v Turanoch a sme tu aj pre Vás!
Objednávky možno uplatniť v priestoroch dielní spojenej školy
u p. Bc. Čanádyovej Oľgy.

Škola musí podchytiť mladých a docieliť, aby boli aktívni a zapájali
sa do rôznych projektov...
16.októbra 2012 v rámci Župného dňa – dňa otvorených dverí krajskej
samosprávy boli do kongresovej sály Úradu ŽSK v Žiline pozvaní účastníci
súťaže 5.ročníka stredoškolskej súťaže „Dobré správy samosprávy...“
s podtitulom „ktorá pre vás mnohé spraví“, do ktorej prišlo 57 prác z 13
stredných škôl v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja z regiónov
Kysuce, Turiec, Horné Považie a Orava. Z regiónu Turiec sa zapojili
školy: Gymnázium V.P. Tótha Martin, SOŠ obchodu a služieb Martin
a Spojená škola v Turanoch. Podujatie otvoril príhovorom župan Juraj
Blanár. Pripomenul dôležité udalosti počas 10 rokov pôsobenia Žilinského
samosprávneho kraja, jeho záslužnú prácu v rôznych oblastiach aj hlavné
ciele do budúcnosti: ako napredovať a zlepšiť život v kraji. Možno nie
je na škodu sa zastaviť a nebyť frustrovaným... Nezabudol vyzdvihnúť
prácu sociálnych pracovníkov, ktorí obetavo pomáhajú ľuďom, ktorí sú
na túto pomoc odkázaní. Zaujímavé bolo premietnutie filmov z dielne
ŽSK, ktoré si všetci zúčastnení so záujmom pozreli. Organizátorom
súťaže bol v celku zhodnotený význam všetkých aktivít mladých, ktoré
človeka rozvíjajú. Je dôležitá súčinnosť školy, aby študentov rozmanito
podchytila.Len taká škola je úspešná, ktorej absolventi získajú uplatnenie
v praxi. Bola prehodnotená kreatívnosť, nápaditosť, odborné znalosti autorov súťažných prác v prezentáciách či videách, doporučené poučenia
ktorých je potrebné sa vyvarovať. Najviac porotu zaujali práce s témou:
Kultúno - historické klenoty ŽSK, Hrady a zámky, Obec Čičmany, video

Región Orava - spracovaný pre cudzincov aj v nemeckom jazyku. Z rúk
predsedu ŽSK Juraja Blanára prevzal diplom Marek Vojtkuliak, ktorý spolu
s Bohuslavou Štancelovou reprezentovali Spojenú školu v Turanoch.
Vďaka eurofondom škola úspešne realizovala projekt Škola 21.storočia
a má v ponuke štúdium : štvorročný s maturitou: Operátor drevárskej
a nábytkárskej výroby, Pracovník marketingu so zameraním na cestovný
ruch, Agropodnikanie-chov koní a jazdectvo, Agropodnikanie-kynológia,

Spoločne si zaspomínať na tých, ktorí odpočívajú v tichosti turianskeho cintorína a pripraviť ekumenické bohoslužby s účasťou obce
sa podarilo pripraviť opäť po roku 1. novembra 2012. Na mieste, kde
vládol v tých dňoch pokoj a ticho, horeli sviece a ľudia kládli na hroby
vence a kytice, sa stretli zástupcovia obce i oboch cirkevných zborov
v jej pôsobnosti. Každoročne je pekným zvykom stretnúť sa s verejnosťou a ekumenickým spôsobom si pripomenúť chvíle posledných
rozlúčok, chvíle spomienok. Od novembra minulého roka do tohto
času sme sa rozlúčili so 49 našimi spoluobčanmi alebo bývalými
spoluobčanmi, ktorých sme v turianskom Dome smútku vyprevadili
na poslednú cestu. Z toho 11 pohrebov bolo podľa občianskeho, 21
podľa evanjelického a 15 podľa katolíckeho obradu, 2 bývalí spoluobčania boli pochovaní mimo našej obce. Odišlo 22 žien 27 mužov.
Spoločnými piesňami, modlitbami i hovoreným slovom bola táto
ekumenická spomienka ukončená pri spoločnom kríži na cintoríne,
kde sa zišla početná verejnosť.

Čo hovorí matrika
Narodenie
Karolína Keselá
Emma Fillová
Richard Fidrik
Matej Kamenský
Radovan Kapusta

Alex Čujko
Viktória Lacková
Nina Dvorštiaková
Filip Girba
Sebastián Štrbák

Uzatvorenie manželstva
Branislav Ujček
Miroslav Vrabec
Ján Vallo
Mark Timothy James
Peter Manda
Miroslav Jaroš
Ing. Michal Kamenský
Ľubomír Raffaj
Branislav Hlavatý
Marek Kiša
Matúš Juščak

trojročny odbor Stolár, Tesár, dvojročný Spracúvanie dreva, dvojročné
nadstavbové štúdium s maturitou Drevárska a nábytkárska výroba. Každý
účastník súťaže bol odmenený darčekom vo forme kníh, turistických máp,
kľúčeniek, pier a propagačných materiálov. Občerstvením na malej recepcii
umožnilo kolektívne vymeniť si navzájom dojmy medzi účastníkmi a pritom
si pozrieť stálu výstavku výtvarných prác.
Mgr. Jarmila Roháčeková, Spojená škola Turany

Bc. Miriam Bondová
Mgr. Zuzana Baľaľová
Silvia Bražinová
Ing. Martina Froľová
Ing. Veronika Molnárová
Silvia Hanáčiková
Barbora Ujčeková
Mgr. Katarína Machajdová
Monika Čavajdová
Erika Skvašíková
Simona Milanová

Úmrtie
Vladimír Kričko
Jozef Majko
Peter Pavelka
Bohuš Meliš
Anton Kôpka
Vilma Líšková
Zuzana Vajzerová
Ivan Ťaptík
Július Žilka
Viera Volnová
Ján Fúčela
Edita Matejková
Ľudmila Koklesová
Jozef Litvaj
Ing. Pavol Hulec
Elena Červíková
Alojz Tlacháč
Oľga Komentová

27.6. 2012
30.6. 2012
3.7. 2012
4.7. 2012
5.7. 2012
21.7. 2012
25.7. 2012
11.8. 2012
13.8. 2012
18.8. 2012
3.9. 2012
5.9. 2012
5.10.2012
7.10. 2012
16.10. 2012
17.10. 2012
23.10. 2012
28.10. 2012

Ekumenická Pamiatka zosnulých
Priestor ticha nepozná slová,
nepozná nič, čo ľudí vedie ďalej,
s otázkami na perách a bolesťou v srdci.
Priestor ticha pozná len pokoru ľudskej duše,
priestor ticha pozná len spomienky živých.

71 rokov
31 rokov
52 rokov
48 rokov
61 rokov
84 rokov
84 rokov
81 rokov
63 rokov
54 rokov
62 rokov
82 rokov
74 rokov
85 rokov
81 rokov
58 rokov
69 rokov
55 rokov

IJ

Pranostiky na november a december
● Najlepšie je orať, keď je veľa pavučín ponad zem.
● Svätý Martin chodí na bielom koni.
● Katarína na ľade, Vianoce na blate.
● Biely Ondrej, zlý rok.
● Svätá Barbora, ťahá drevo do dvora.

Stretnutia v Klube zdravia
Už druhý rok pôsobenia zaznamenáva v našej obci činnosť OZ Život a zdravie a Klubu zdravia, ktorého pravidelné mesačné stretnutia sa uskutočňovali
počas celého roka s výnimkou augusta a septembra vždy v priestoroch MKS.
Tu sa stretávali záujemcovia o všetko, čo súvisí so zdravím a zdravou výživou.
Prednášky na zaujímavú tému boli obohatené o ukážky a ochutnávky zdravých
jedál. Lektorkou KZ bola Jarmila Cecková,
ktorá spolupracovala s lektorkami z Košíc
a Ostravy. Výnimočným stretnutím v Klube
zdravia bolo júlové, keď sme v Turanoch mohli
privítať špičkového odborníka na zdravú výživu profesora Johna Scharffenberga z USA.
Čulý deväťdesiatnik prednášal o zdravom
spôsobe života a medzi prítomnými sa tešil z veľkého záujmu o svoju prednášku.
Na prednáške boli prítomní aj zástupcovia
iných Klubov zdravia. Klub zdravia sa v tomto
roku prezentoval aj na Dni obce, jeho družstvo
sa tiež zapojilo do varenia guľášu.
V jesenných mesiacoch sme sa stretli opäť v prvých dňoch októbra
a novembra. Vstup na prednášky je voľný a preto radi privítame aj nových
záujemcov, ktorým téma zdravia nie je ľahostajná.

RECEPTY
FAZUĽOVÁ POMAZÁNKA S KÁPIOU
Potrebujeme:
400 g uvarenej a rozmixovanej bielej fazule, 0,5 dcl slnečnicového alebo repkového oleja, 6 strúčikov prelisovaného cesnaku, 1 mrkva najemno nastrúhaná,
1 malý zavárací pohár sterilizovanej kápie (nakrájanej na malé kúsky), 1/2 kocky
údeného tofu najemno nastrúhaného.
Na dochutenie: tebi droždie, mletá sladká červená paprika, majoránka, soľ.
Postup:
Všetky ingrediencie zmiešame, nátierku dochutíme a podávame �
Varenie strukovín :

1. Dáme variť strukoviny (pridáme bobkový list), keď zovrú, povaríme to 10
minút a odstavíme.
2. Prikryté pokrievkou to necháme stáť ½ hodiny.
3. Po ½ hodine vodu zlejeme, nalejeme novú vodu a uvaríme do mäkka.
4. Soľ počas varenia nedávame, solíme až pri dochucovaní.
PROVENSÁLSKY ŠOŠOVICOVÝ ŠALÁT
Potrebujeme:
400 g uvarenej šošovice, 1 posekaný strúčik cesnaku, 1 paprika pokrájaná
na menšie kocky, 1 cibuľa pokrájaná najemno (môže byť aj červená), 2 PL petržlenovej vňate pokrájanej nadrobno, 2 PL olivového oleja, 2 čl balzamikového
octu, ½ kocky údeného tofu nakrájaného na kocky, štipka provensálskej zmesi
korenia, morská soľ, tebi droždie.
Postup:
Do hlbokej misy nalejeme ocot a olej, premiešame s bylinkami, cibuľou
a cesnakom. Pridáme papriku, šošovicu a údené tofu. Opatrne premiešame
pomocou dvoch lyžíc, posolíme, dochutíme tebi droždím. Necháme postáť 30
minút a podávame.
OLIVOVÝ CHLEBÍK
Potrebujeme:
1. kvások – ½ kocky droždia, 1 čl cukru, 0,5 dcl teplej vody
2. cesto – 300 g múky (zmiešame 150 g hladkej chlebovej T650 so 150 g
celozrnnej múky), štipka soli, voda podľa potreby
3. do cesta – pokrájame na malé plátky ½ balenia olív plnených kápiou
4. zálievka – 1 ks prelisovaný cesnak, rukami rozdrvený rozmarín, ¼ dcl oleja
Postup:
Urobíme si kvások. Do múky pridáme soľ, kvások a podľa potreby pridáme
vodu, aby nám vzniklo redšie cesto. Cesto dáme vykysnúť do misky rýchlokysky, keď miska 1. krát pukne, pridáme do cesta nakrájané olivy a dáme
vykysnúť 2. krát. Vykysnuté cesto dáme do chlebovej formy (alebo do formy
biskupský chlebíček), ktorú sme vytreli olejom a vysypali strúhankou. Cesto
polejeme zálievkou a popicháme opakom vidličky, aby zálievka vsiakla
do cesta. Pečieme na 200 °C, keď sa chlebík začne sfarbovať, znížime
teplotu na 180 °C. Doba pečenia cca 45 minút.
Prajeme vám dobrú chuť!
Jarmila Cecková, Lektorka OZ Život a zdravie
Klub zdravia Turany a Martin, www.zivotazdravie.sk

NÁRADIE PREDAJ,
SERVIS,
LEASING

OBEC TURANY

Organizuje a srdečne Vás pozýva na

VI. TURIANSKY
PLES
2. februára 2013 o 19,00 hod.
v Kultúrnom centre v Turanoch

Jozef HLAVATÝ
– BT GROUP
M. R. Štefánika 15
038 53 Turany
mobil: 0911 690 195
fax 043/4292 035
e-mail:
hlavatyj@centrum.sk

Vstupné 27 €
Hudba: Lúče a ĽH M. Rusnáka
Organizátori sa postarajú
o dobrú zábavu
Pripravený je hodnotný plesový program
a bohatá tombola.

Predpredaj lístkov a rezervácia
na Obecnom úrade v Turanoch od 17.12. 2012

