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Najstaršie dejiny okolia obce

Obec Podtureň vznikla v strednej časti Liptovskej kotliny pri starobylej obchodnej ceste
naprieč Liptovom. Jej prvopočiatky môžeme hľadať v tesnej blízkosti súčasnej obce, na
neveľkých vyvýšeninách v nadmorskej výške okolo 667,6 metra, ktoré sú súčasťou väčších
pahorkov, vytvorených terasami Váhu. Dôkazom ich starodávneho osídlenia sú ich názvy :
Bašta, Varta a Velínok.
Pri prieskume časti odkrytého povrchu vo východnej časti hradiska Bašta nad údolím
potoka Jamníček sa v roku 1967 okrem keramických úlomkov zo staršej doby rímskej našiel
aj črep z nádoby zo zrnitého materiálu s obsahom sľudy, ktorý bol ozdobený jednoduchou
nízkou vlnicou. Archeológ Karol Pieta ho zaradil do mladohradištného obdobia. Hradisko
Bašta bolo silne poškodené neskoršou ťažbou vápenca. Tunajšie archeologické lokality
popísal v roku 1870 už Július Neudeck, vtedajší statkár a nadšenec archeológ z Podturne pri
prieskume predchádzajúcom stavbe Košicko-Bohumínskej železnice. Pri prechode z Varty na
Velínok popísal už vtedy výrazný val, v ktorom tesne nad miestom, kde bola brána, rozpoznal
kruhový pôdorys bývalej veže. Na jej mieste objavil množstvo materiálu svedčiaceho o
zániku časti opevnenia požiarom. V jednej z prieskumných sond našiel Neudeck od seba
oddelených 17 urien. Urny boli dobre vypálené a ozdobené čiarkami a bodkami. Stred
pohrebiska, menší priestor, bol ohradený kamennou ohradou, v ktorej sa podľa jeho
predpokladov pochovávali bohatšie vrstvy. Tejto teórii nasvedčovali aj pozostatky
bronzových predmetov v urnách. Nakoniec boli Neudeckove nálezy, vykopané s pomocou
železničných robotníkov, oveľa bohatšie. Bolo tu nájdených 25 urien so zlomkami kostí, 8
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úlomky ihlíc, sklenené paternice, kostená gombička. Neudeck ako prvý vyslovil úvahu o tom,
že ide o kontinuálne osídlené miesto s bohatým materiálom. Navyše na východ od Varty v
úzkej dolinke oddelene stojaci 4 metre vysoký vŕšok charakterizoval ako pozostatok mohyly,
ktorú už dávnejšie vydrancovali hľadači pokladov. Neudeck v pri prieskumnej sonde v hĺbke
asi dva metre objavil črepy nádob a zlomky železných podkov pod uhoľnatou vrstvou.
Július Neudeck sa oženil s Emmou Potúrňanskou (+1866) a až do 80-tych rokov 19. storočia žil v Podturni.
Popri svojej profesii inžiniera na stavbe Košicko-Bohumínskej železnice sa dostal aj k archeológii. Patrí
k priekopníkom výskumu praveku v Liptove. Aj keď sám uskutočnil len terénny výskum lokalít pri Podturni,
mal veľkú zásluhu najmä v oblasti teoretického bádania. Spolu s ďalším liptovským bádateľom-archeológom
Belom Majláthom sa zúčastnil aj prieskumu Liskovskej jaskyne, pri ktorom urobil technické merania a vyhotovil
jej mapku. Zúčastnil sa aj prieskumu a záchrany nálezov bešeňovských travertínov zničených ťažbou. Jeho
pozornosť sa potom obrátila na opevnené výšinné hradiská na hornom toku Váhu. Ich súpis bol obsahom
dvojdielnej štúdie, ktorá vyšla vo Viedni v 80-tych rokoch 19. storočia. Väčšinu preskúmaných hradísk
pripisoval germánskym kmeňom. Z celkovo popísaných 26 opevnených lokalít sa nachádzalo 18 hradísk a
hrádkov okolo horného toku Váhu. Vďaka svojmu technickému vzdelaniu ich podrobne zameral. Vďaka svojmu
prieskumu sa stal vlastne priekopníkom geodetického zameriavania archeologických lokalít na Slovensku.

V roku 1975 v spomínanej oblasti prebiehal archeologický výskum a v súvislosti so stavbou
diaľnice boli doplnené poznatky aj o archeologických lokalitách Varta a Velínok. Výskum
sťažovalo porušenie lokality spomínanou ťažbou vápenca a stavbou Košicko-Bohumínskej
železnice v druhej polovici 19. storočia.
Tieto výskumy dokázali, že Varta, Bašta a Velínok tvorili komplex obranných opevnení
pochádzajúcich z 1. storočia pred naším letopočtom. Najväčším opevneným sídliskom bol
Velínok (Veling) obohnaný mohutnými kamennými hradbami s vežou a troma hlbokými
priekopami, spájajúcimi toto hradisko s opevnením na Varte a s predsunutým opevnením na
Bašte. Tieto opevnenia predstavujú systém, ktorý v slovenských podmienkach nemá paralelu.
Hradiská mali obrannú funkciu, pretože cesta, ktorá vedúca do stredu kotliny prechádzala
pomedzi tieto opevnenia. Bola to stará obchodná cesta smer východ-západ vedúca do
spišských oblastí. Jej ochrane sa pripisovala veľká pozornosť podľa množstva známych
pozostatkov hradísk medzi dnešným Liptovským Hrádkom a Liptovským Mikulášom :
Víslavce, Velínok-Varta-Bašta, Hrádok-Vezverys, Rohačka a iné.
Medzi systémom hradísk Varta-Bašta a Velínok bol umožnený priechod. Predpokladá sa, že
Váh na prelome letopočtov tiekol v blízkosti opevneného systému a tvoril z jednej strany aj
jeho prírodnú ochranu. Obchodná cesta vedúca do stredu Liptovskej kotliny musela teda
nevyhnutne viesť medzi Vartou a Baštou. Nad príchodom z Varty na Velínok bol postavený
veľký výrazný val na ktorého okraji stála brána a vedľa nej kruhová drevená veža. Južný
okraj terasy medzi Velínkom a Baštou oddelený sedielkami mal predpoklady na vznik
sídliska neskôr nazvaného Varta. Pri výskume boli objavené pozostatky troch pásov domov
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pravdepodobne so spoločnou dlhou strechou oddelených dvoma ulicami. Sídlisko vzniklo
niekedy v staršej dobe železnej okolo 6. storočia pred n. l. a pretrvalo až do 2. storočia pred
n. l. Zaniklo v mladšej dobe železnej pri vojenskom útoku príslušníkov iných kultúr. Varta
zanikla spolu s osídlením na Velínku a opevnenie tu už nebolo obnovené. Celý zánik systému
opevnení pri Podturni sa časovo sa zhoduje so zánikom hradiska púchovskej kultúry v
Liptovskej Mare a iných podobných okolitých hradísk.
Pôvodne malý hrádok z doby rímskej na Bašte dala pravdepodobne vybudovať bohatšia
vrstva obyvateľstva, s ktorou sa do severných častí Slovenska dostala keltská grafitová
keramika točená na hrnčiarskom kruhu. Nálezy fragmentov vyspelej keramiky z rímskej doby
na východnom podhradí Bašty, na poliach medzi Baštou a železnicou i na západnom podhradí
pri úpravách cesty dokazujú veľkú rozlohu tunajšieho sídliska. Opevnené sídlisko na Bašte
zaniklo až koncom 1. storočia alebo začiatkom 2. storočia nášho letopočtu rovnako násilnou
formou. Na jeho troskách neskôr vznikol menší stredoveký hrádok s dominantnou vežou,
ktorý existoval až do prvej polovice 16. storočia. Zo stredovekého hrádku ostalo pre výskum
len torzo, obvodová priekopa a predpolie hrádku. Zo severnej strany bol hrádok chránený
obvodovou palisádou a strmým svahom a z južnej strany od Jamníka ho chránila polkruhová
priekopa, ktorú vyhĺbili do vápencového podložia a jej hĺbka dosahovala v niektorých
miestach až 270 centimetrov. V rozšírenej časti východnej priekopy boli odkryté zvyšky
dreveného mosta, ktorý bol vstupom do celého komplexu. K mostu viedla okruhliakmi
vydláždená cesta od úpätia. Obranná priekopa bola vyhĺbená už v 13. storočí a drevenú
palisádu vybudovali na konci 15. storočia alebo začiatku 16. storočia. Podľa týchto údajov je
možné s istotou tvrdiť, že obnovené hradisko sa na prelome 13. a 14. storočia stalo sídlom
predkov rodu, ktorí neskôr začali používať predikát podľa vtedajšieho názvu hradiska - de
Tornallia (z Turne - z veže). V druhej polovici 16. storočia bolo už stredoveký hrádok na
Bašte opustený, pretože zemianski vlastníci, držiac sa nových trendov, postavili nový
renesančný kaštieľ v „podhradí“, kde sa zároveň usadili. Tu sa však začínajú písať stredoveké
dejiny Podturne.
______________________
Hanuljak, V.: Malé opevnené stredoveké sídla v Liptove, In. Archeologia historica č.13, Brno 1988
Neudeck, J.: Germanische Befestigungen des oberen Waagthales in Ungarn, Mitteil. antropologische Geselschaft
Wien, r. 9, 1879-1880, s. 29-59
Struhár, V.: Predstavitelia archeologického bádania na Liptove od druhej polovice 19. do konca 20. storočia, In.
Prínos osobností pre históriu a súčasnosť Liptova, Liptovský Mikuláš 2000, s. 121-122
Vítek, P.: Jamník, Obec Jamník 1998
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Vznik obce
Celý podturniansky majetok bol pravdepodobne už v druhej polovici 12. storočia
súčasťou veľkého územného celku patriaceho k Uhorskej Vsi (Mogorfolu), ktorý sa
rozprestieral na pravom brehu Váhu medzi potokmi Revišná (Bocianka?) a Belanka (Belá?).
Uhorskú Ves založili pravdepodobne vojaci na podnet kráľa, ktorí boli poverení ochranou
tunajšej obchodnej cesty a utvárajúcej sa hranice raného uhorského štátu. Títo usadení vojaci
boli nielen maďarskej národnosti, ale slúžili tu aj Česi a Valóni. Spolu s inštitúciou vojenskej
strážnej stanice sa v 30-tych rokoch 13. storočia sa rozpadol aj veľký majetkový komplex
Uhorskej Vsi. Kráľ Ondrej II. časť tohto majetku daroval v roku 1230 ako „prázdnu zem“,
(bez správcu, majiteľa) trom rytierom Beuchovi, Hauchovi a Polkovi za ich verné, zrejme
vojenské služby. Starší historici sa domnievali, že išlo o bratov, stredoveké listiny však
informáciu o nijakom príbuzenskom zväzku týchto osôb dôkaz neposkytujú. Celý darovaný
majetok si obdarovaní medzi sebou podelili. Hauch dostal západnú časť majetku a za svoje
sídlo si vybral územie dnešnej Liptovskej Ondrašovej, ktorá sa ešte na konci 13. storočia v
listinách spomína ako Hauchova Ves (Houkfolua). Beuch získal časť rozsiahleho územia,
neskôr nazývaného Wezueres. Jeho majetok sa teda rozprestieral v okolí dnešného
Liptovského Jána a Závažnej Poruby po Uhorskú Ves a na opačnej strane zahŕňal aj Boce.
Polko získal časť územia Uhorskej Vsi na pravom brehu Váhu a v rokoch 1230-1235 na
krátko aj Hybe. Z tohto vyplýva, že Polko bol prvým písomne doloženým vlastníkom,
pravdepodobne aj zakladateľom stredovekého hrádku na vrchu Bašta, v stredoveku
nazývanom podľa tunajšej dominanty - drevenej veže - Turna (v maď. Tornalia). Samotné
hradisko na Varte bola však pravdepodobne len predsunutou strážnou osadou, ktorá strážila
cestu k Uhorskej Vsi, kde mal dokázateľne ešte v roku 1239 Polko svoje sídlo, pretože sa tu
spomína ako „Polko de villa Mogorfolu“. V tomto roku kráľ odobral z pôvodného majetku
Polkovi Hybe a ponechal mu len Uhorskú Ves. Jeho spolubojovníci Hauch a Beuch sa v
listine nespomínajú možno aj preto, že boli v tomto čase už mŕtvi, alebo preto, že držba Hýb
sa ich priamo nedotýkala. Ich osud, tak aj osudy nimi spravovaných územných celkov sú v
rokoch 1240-1263 zahalené rúškom tajomstva a umožňujú historikovi len predpokladať a
kombinovať. Pravdepodobne Hauch, Beuch aj Polko zomreli v rokoch 1230-1240 bez
potomkov a celé pôvodné územie Uhorskej Vsi pripadlo ako odúmrť opäť kráľovskej korune.
Je veľmi pravdepodobné, že ako kráľovskí rytieri padli pri obrane Uhorska pri tatárskom
vpáde.
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Ďalšie obdobie dokumentujú listiny kráľov Bela IV. z rokov 1257, 1265 a Štefana V.
z roku 1270. Z nich sa môžeme dozvedieť, že časť kráľovského poddanského obyvateľstva
Liptova a Turca pred rokom 1257 opustila svoje príbytky a ušla do južnejších častí krajiny.
Kráľ na jednej strane prikázal pôvodnému obyvateľstvu vrátiť sa späť do svojich osád a na
druhej strane umožnil príliv nových osadníkov na opustené územia. V dobových listinách sa
títo osadníci označujú ako „hostia“ (hospites) a od kráľa dostávajú štedré privilégiá.
Bol dôsledok zvyšovania poddanských povinností, ktoré od poddaných na kráľovských
majetkoch v Liptove a Turci vyžadovali zástupcovia Zvolenského komitátu, príčinou ktorých
sa v polovici 13. storočia veľká časť obyvateľstva odsťahovala do južných krajov Nitrianskej
a Hontianskej stolice, čím sa zákonite zmenšili príjmy do kráľovskej pokladnice. Preto kráľ
Belo IV. poskytol navrátilcom úľavy a stanovil ich nové povinnosti. Navrátené poddanské
domácnosti boli oslobodené na tri roky od všetkých povinností kráľovi. Po uplynutí tohto
obdobia sa mala platiť za každú usadlosť na svätého Martina daň dve vážky striebra (10 g), za
každých 40 usadlostí 1 kus hovädzieho dobytka, 40 sliepok, 20 gbelov ovsa a za každých 40
usadlostí vystrojiť a poslať jedného jazdca do kráľovho vojska. Slobodné sťahovanie kráľ
obmedzil len na sťahovanie do dedín, ktoré boli súčasťou kráľovského majetku v Liptove,
pričom domy museli predať a miestnemu richtárovi vyplatiť 12 denárov. Poddaným zakázal
loviť jelene, diviaky, zubry, osly, jarabice a chytať ryby v Ľupčianke, Revúcej, Teplej a
Sestrči. (ŠA Liptovský Mikuláš, Liptovský Trnovec, inv.č. 1, 2)
V 60-tych rokoch 13. storočia sa územie Uhorskej Vsi opäť spomína v zachovaných
listinách. Jeho vlastníkom sa stali dvaja synovia českého rytiera Vavrinca Bohumír a Serafín.
Ďalší dvaja synovia českého rytiera Rečko a Krupec získal za svoje zásluhy majetky v Turci.
V roku 1263 dostal rytier Bohumír od kráľa Bela IV. časť majetku Uhorskej Vsi ležiaceho na
ľavom brehu Váhu nazývanú „Wezueres“ alebo „Wezweres“. Tento majetok zahŕňal časť
bývalého územia Uhorskej Vsi okolo potoka Štiavnica (Sceunicha), ktorý pred tým vlastnil
syn neznámeho igrica (”joculatoris filius dicebatur residere” – možno Doman podľa
neskoršieho pomenovania územia ako „Domanyulese“). Hranice bol poverený vytýčiť
zástupca zvolenského župana Dobák. V 60-tych rokoch 13. storočia donáciou od kráľa dostal
ďalšiu časť majetku Uhorskej Vsi ležiaceho na pravom brehu Váhu Bohumírov brat Serafín.
Táto listina sa však nezachovala. Serafín si pravdepodobne ako jedno zo svojich sídel vybral
aj hrádok na Bašte, a takto ho využívali aj jeho synovia Ondrej a Mikuláš.
Bohumír a Serafín spolu s ich potomkami mali v rámci Uhorska špeciálny štatút hostí
(hospites), ktorý ich staval vyššie nad pôvodné obyvateľstvo. V rokoch 1285 a 1286
spomínanú donáciu na majetok Wezweres potvrdil kráľ Ladislav IV. a zároveň Bohumíra
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a jeho brata Serafína na ich vlastnú žiadosť vyňal z počtu hostí a aj so synmi ich povýšil do
šľachtického stavu. Podmienkou tohto povýšenia bola ich účasť na kráľovských vojenských
výpravách. Šľachtický stav Bohumíra a Serafína spolu s potomkami postavil na úroveň
ostatnej domácej šľachty a získali tým aj možnosť zúčastňovať sa na správe krajinských
záležitostí.

”My, Ladislav, kráľ Uhorska.... z Božej milosti, cestou tejto listiny oznamujeme, všetkým,
ktorých sa to týka, že uchádzali sa u nás komes Bohumír a členovia jeho rodiny Ondrej
a Mikuláš, synovia Serafína, naši hostia, ktorých predkovia pochádzajú z radov zemianstva
v Čechách. Úctivou prosbou nás žiadali, aby sme ich vyzdvihli z radu našich hostí, a aby sme
ich cestou našej milosti ráčili prevziať do radu našich službu konajúcich zemanov. My, teda,
ktorí sme povinní podľa dôstojnosti panovníckej overovať a podporovať zásluhy jednotlivcov
a povinní sme ich oceňovať podľa miery ich zásluh, berúc do ohľadu aj služby komesa
Bogomera, ktoré stále preukazoval nám s ochotou svojej vernosti a pred tým aj našim
predkom, milému starému otcovi nášmu Belovi a milovanému drahému nášmu otcovi,
Štefanovi, kráľovi blahej pamäti, vytrvávajúc s nami rovnako v nehodách ako aj v šťastí, toho
istého komesa Bogomera a Bodu, Mikuláša, Jána, Vavrinca, Dionýza, synov Bogomera s ich
majetkami v Liptove, ktoré sa volajú Trsteno, Wezweres, Uhorská Ves, Bobrovec, Važec,
Štrba, menovaného Andreja a Mikuláša, synov Serafína s ich zemami a majetkami v tých
istých hraniciach, a to vo Svätom Petre, Svätom Mikuláši a Hauchovej Vsi, ktoré vlastnia ako
sa vie, synovia komesa Bohumíra a Serafína, tíchto sme vyzdvihli z radov našich hostí
a zaradili sme ich do radov zemanov konajúcich službu kráľovi, zaradili sme ich do
zhromaždenia tak, aby oni a ich potomkovia vlastnili tie isté zemianske výsady, ktorými sa
tešia skutoční zemania bojujúci za krajinu pod zástavou kráľa. My, kráľ Ladislav sľubujeme,
že vydávame výsadnú listinu komesovi Bohumírovi a jeho synom i synom Serafína Andrejovi
a Mikulášovi. Dané v Spiši 8. deň mesiaca apoštolov Filipa a Jakuba, roku Pána 1286.
Ladislav z Božej milosti kráľ.”
(Originál tejto listiny bol uložený v kostole svätého Jána v Liptovskom Jáne, ale v roku 1322 bol spolu s inými
predmetmi ukradnutý neznámymi zlodejmi, spomína sa v tzv. Liptovskom registri z roku 1392, ktorý je uložený
spolu s jeho odpisom z 19. storočia v Štátnom oblastnom archíve v Bytči)
_____________________
Uličný, F.: Dejiny osídlenia Liptova do konca 16. storočia, In. Liptov 8, Osveta, Martin 1985
Švorc, P.: Štrba, Východoslovenské vydavateľstvo, Košice 1979

Najstaršie dejiny Podturne
Syn českého rytiera Vavrinca Serafín (Serefel, Serafil) mal dvoch synov Ondreja a
Mikuláša. Ondrej sa usadil v starej dedine Haukovej Vsi (Houkfolua), ktorá neskôr dostala
jeho meno a dnes je známa pod pomenovaním Ondrašová (Andrásfalva, správnejšie by bolo
Ondrejova Ves). Pre dejiny obce Podtureň je dôležitá osoba Mikuláša. Mikuláš zo Svätého
Petra sa spomína v listinách z rokov 1286-1323 a považuje sa za zakladateľa rodu zemanov z
Podturne, aj keď on aj jeho dvaja synovia Alexander a Pavol sídlili najprv v Liptovskom
Petre. Liptovský Peter bol centrom ich majetkov. Za svoje sídlo si ho zvolil Serafín, pretože
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pravdepodobne už v tom období bol sídlom samostatnej farnosti svätého Petra a Pavla.
Tunajší gotický kostol bol podľa všetkého postavený už niekedy na prelome 12. a 13. storočia
mimo sídlisk, v blízkosti starej obchodnej cesty. Podľa mena patróna dostala meno aj dedina,
ktorá v okolí kostola neskôr vznikla. Zakladateľom Liptovského Petra bol zrejme Serafín,
ktorý si postavil neďaleko, alebo v rámci opevnenia kostola svoju kúriu.
Aj keď citovaná listina z 8. mája 1286 spomína medzi majetkami Serafína a jeho syna
Mikuláša len Svätý Peter a Uhorskú Ves, nevylučuje to existenciu aj ďalších menších dedín,
ktoré sa neskôr spomínajú ako majetok zemanov z Podturne a patrili k svätopeterskej farnosti:
Belsko, Jamník a Podtureň. Dedina Vavrišovo a dnes už zaniknuté dediny Svätý Duch,
Čutkovo, Danišovo a Vitanová vznikli v susedstve dedín Jamník, Liptovský Peter a
Vavrišovo na podnet zemanov z Podturne na konci 13. storočia a podľa ich názvu boli tu
prvými richtármi šoltýsi Vavrinec (Vavro, Vavriš), Čutko, Daniel (Daniš) a Vitan. Dedina
Svätý Duch vznikla okolo kostola, ktorí tu postavili noví osadníci využijúc svoje šoltýske
práva. Cirkevný desiatok tunajších farníkov patril farárovi v Liptovskom Petre. Dedina
Vitanová patrila zemanom z Liptovského Petra a Ondrašovej a ležala niekde na starej
obchodnej ceste medzi Liptovským Petrom a Podturňou. (Š.N.Hýroš predpokladal, že dedina
patrila pôvodne k cirkevným majetkom farnosti v Petre ako „Zem vikára Eliáša“. Tvrdil
zároveň, že v Liptovskom Petre bolo okrem Liptovskej Mary druhé liptovské prepošstvo.
Toto sa však historickým výskumom zatiaľ nepodarilo preukázať.)
To, že Svätý Peter bol jedným z centier hornej časti Liptova dokazuje fakt, že
potomkovia Mikuláša získali v roku 1363 od kráľa Ľudovíta I. právo konania pravidelného
trhu v Petre. Osada mala na obchodovanie všetky predpoklady. Viedla tu dôležitá obchodná
cesta, stál tu kostol a v blízkosti tiekla rieka Belá. Preto o udelenie trhového práva osobne
požiadal panovníka Ľudovíta I. Mikuláš, syn Alexandra z Liptovského Petra. Panovník mu
vyhovel a listinou z 25. januára 1363 trhové výsady vo Svätom Petre potvrdil. Trh sa tu podľa
tejto listiny konal každý pondelok a Liptovský Peter sa týmto právom zaradil medzi
poddanské mestečká. Neskôr bola v Liptovskom Petre zriadená aj mýtna stanica, kde sa
vyberalo mýto až do začiatku 18. storočia.
Mikulášovi synovia Alexander a Pavol mali svoje hlavné sídlo podľa vzoru svojich predkov v
Liptovskom Petre. Alexander neskôr zmenil svoje sídlo a usadil sa v spomínanom malom
hrádku na Varte. Neďaleko od hrádku, resp. v jeho podhradí začala vznikať osada, ktorá
dostala názov od veže (thorna), ktorá sa nad ňou vypínala. Jeho príklad neskôr nasledoval aj
jeho synovci Šimon a Krištof a rovnako sa presťahovali do Podturne. Stalo sa tak niekedy v
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druhej polovici 15. storočia, tesne pred zničením Liptovského Petra vojskami poľského kráľa
Kazimíra.
Prvá písomná zmienka o už existujúcej osade Podtureň (Thornalia) je v listine z roku
1331. V tomto roku dal Alexander z Podturne spolu s bratom Pavlom zo Svätého Petra so
súhlasom ostrihomského arcibiskupa Čanadína (1331-1346) postaviť kostol, lepšie povedané
rodinnú kaplnku. Alexander sa snažil presadiť, aby sa kostol stal farským. Arcibiskup chcel,
aby ostal podriadený svätopeterskej farnosti, ale dôchodky mali patriť tunajšiemu kaplánovi,
dosadzovanému pánmi z Podturne. Svätopeterský farár Pavol však s týmto nesúhlasil, pretože
jeho príjmy by sa znížili o príjmy od podturnianskych farníkov. K sporu sa vyjadrili aj
mikulášsky, svätojánsky, svätoštefanský, svätomarský a svätokatarínsky (Kvačany alebo
Pribylina) farári. Dlhotrvajúci spor vyriešil až v roku 1345 liptovský vicearchidiakon Jakub,
rektor farnosti svätého Michala archanjela v Liptovskom Michale, v prospech Podturne.
Nakoniec tu bola zriadená farnosť a podturňanskému farárovi patrili príjmy z desiatku od
podturnianskych farníkov. Alexander mu daroval pol mlyna pri Liptovskom Petre a bližšie
nemenované majetky v Jamníku. Podtureň musela v tomto čase patriť medzi väčšie dediny so
zemianskym a poddanským obyvateľstvom, keď tu bolo povolené zriadiť samostatnú farnosť,
aj napriek tomu, že sa jej existencia odhaduje len na niečo viac ako 100 rokov.
Kostolík alebo kaplnka, stál niekde v blízkosti starého podturňanského cintorína. Bol to typ neskorogotickej
sakrálnej stavby s jednou loďou a predstavanou vežou s ihlancovitou strechou. Keďže pravdepodobne stál
v blízkosti starej obchodnej cesty medzi Vitanovou a Podturňou, jeho patrónom mohol byť svätý, ktorý bol
ochrancom pútnikov, prípadne obchodníkov - svätý Krištof alebo svätý Jakub. Svätý Jakub mohol byť najskôr
patrónom kostola, pretože by vysvetľovalo pôvod svätého Jakuba v staršom pečatidle Jamníka. Kostol bol
zničený pravdepodobne počas jedného z vpádov husitov na začiatku 15. storočia (v rokoch 1431, 1433 a 1434),
alebo v období reformácie v 16. storočí.

Listinou z 25. júna 1360 kráľ Ľudovít I. potvrdil vlastníctvo majetkov pre Mikuláša a
Štefana synov Alexandra. Od polovice 15. storočia Mikuláš dôsledne používal názov
Podturne v predikáte - „de Tornallya“ alebo „de Pothornya“.
Po falzifikátorskej činnosti Jána Literáta z Madočian kráľ nariadil revíziu všetkých
majetkových listín týkajúcich sa Liptova a Turca. Stoličná komisia na čele so županom
Imrichom Bubekom preskúmala pravosť všetkých predložených majetkových listín. Pred
komisiu sa dostavil v roku 1391 aj Mikuláš syn Alexandra z Podturne a jeho synovia Juraj,
Ladislav, Egid a Alexander. Ako doklad o vlastníctve majetkov v Liptovskom Petre
(Zentpéter), Podturni (Tornallya), Jamníku (Jamnik), Svätom Duchu (Zentlylek), Čutkove
(Chikkoteleke), Danišove (Damsteleke), Vavrišove (Wayriso) a Vitanovej (Vicarisyaylyse)
predložili listiny z rokov 1360 a 1363.
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Na konci 14. storočia prešiel Liptovom sprievod kráľa Žigmunda Luxemburgského.
Jeho osobný pobyt v Liptovskom Petre je datovaný dvoma listinami. Jedna je datovaná 15.
augusta 1399 „in Sancte Peter“ a druhá 17. augusta 1399 „in villa Zenthpeter“. V rámci
svojho pobytu nepochybne prešiel aj cestou v blízkosti Podturne.
____________________
Uličný, F.: Dejiny osídlenia Liptova do konca 16. storočia, In. Liptov 8, Osveta, Martin 1985, s. 167-169, 202204.

Podtureň a okolie v 15.-17. storočí
Obyvatelia najstaršej Podturne pravdepodobne ešte na začiatku 14. storočia vykonávali
na Varte strážnu službu. Popri tom sa živili chovom dobytka a poľnohospodárstvom. Podľa
zachovaných daňových súpisov boli na začiatku 16. storočia v Podturni zdanené štyri
sedliacke domácnosti a žila tu jedna rodina želiara. Neskôr aj ďalšie sedliacke rodiny
schudobneli, stratili polia ako jediný zdroj obživy a tiež upadli na želiarov. Na konci 16.
storočia žilo v Podturni 15 rodín želiarov a sedem želiarskych domov bolo opustených.
Tunajší zemania bývali na konci 16. storočia v šiestich kúriách. Kúrie a majerské dvory
vlastnili aj v Liptovskom Petre, Jamníku a Vavrišove.
V druhej polovici 15. storočia niekedy okolo
roku 1472 sa Liptovom prehnalo vojsko
poľského kráľa Kazimíra. Za obeť mu padla
aj väčšina dedín vo vlastníctve zemanov z
Liptovského Petra. Z popola už nikdy
nepovstali dediny Svätý Duch (Zenthlylek,
Sanctus Spiritus), Čutkovo, Danišovo a
Vitanová (Vytanfyalyse, Vitanfalua). Pri
prepade bol zničený aj Liptovský Peter. Dnes je už prekonaná teória o zničení týchto dedín v
rámci Švihrovskej bitky v roku 1709. Na začiatku 18. storočia tieto dediny už dávno
neexistovali, pretože sa od konca 15. storočia nespomínajú, alebo sa o nich hovorí ako o
opustených sídlach vo vlastníctve zemanov z Podturne.
Do konca 15. storočia bolo územie Petra opustené a funkciu cirkevného centra nakrátko
pravdepodobne prevzala kaplnka v Podturni (v prípade, že ešte existovala). Na začiatku 16.
storočia na podnet zemanov z Podturne bolo sídlisko v Petre obnovené. V roku 1536 tu už
boli dve usadlosti sedliakov, jedna usadlosť richtára, dve usadlosti libertínov (slobodníkov) a
štyri usadlosti boli opustené. Na konci 16. storočia tu už bolo 30 obývaných domov, mlyn a
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kostol s farou. Jeho pôvodný vývoj sa však zastavil, a aj napriek tomu, že dedina sa stala opäť
náboženským centrom, neostala sídlom zemanov z Podturne a nerozvíjala ani pôvodné trhové
tradície. Takto sa Liptovský Peter nemohol stať zemepanským mestečkom, aj keď jeho vývin
do polovice 15. storočia tomu nasvedčoval.
V roku 1528 rabovalo Liptov a Spiš cisárske vojsko generála Jána Katzianera. Mohutná
armáda s 500 nemeckými jazdcami, 500 husármi a troma tisíckami pešiakov, ktorá sa valila
Liptovom v máji 1528, spôsobovala obyvateľstvu nesmierne škody. Vojaci brali nielen
potraviny, ale aj šatstvo, kone, dobytok a znásilňovali ženy. V septembri toho istého roku
tiahol týmto územím aj so svojím vojenským sprievodom veľmož Ján Zápoľský, usilujúci sa
získať kráľovskú korunu. Jeho bojové šíky s 800 naverbovanými Poliakmi a Valachmi,
ktorým velili Krištof Thöke a Peter Kostka pri Liptovskom Mikuláši napadlo 400 husárov
spolu s liptovským vojskom a niekoľkými jazdcami z hradu Likava. Títo museli však ustúpiť.
Vojaci Zápoľského sa rozbehli rabovať po okolitých dedinách. Rabovačkám neunikli ani
Okoličné, Závažná Poruba, Podtureň a Liptovský Ján. Krištof Thöke napísal výhražný list, v
ktorom Liptákom hrozil ďalším vraždením a rabovačkami. No jeho ďalšie útoky nevyšli. V
bojoch pri Liptovskom Hrádku neďaleko Podturne stratil 113 mužov a 200 padlo do zajatia.
Ostatná armáda sa rozpŕchla do okolitých obcí, kde si vojaci zachraňovali holý život
vykrádaním domov a vraždením nevinných ľudí. Veliteľ Thöke utiekol na Oravu. No ani po
týchto udalostiach sa situácia v Liptove a Spiši neukľudnila. V marci 1529 opäť vtrhli z
Oravy do Liptova spojenci Jána Zápoľského. Bitka sa odohrala medzi Varínom a
Ružomberkom, kde v Liptove naverbované cisárske vojská podľahli presile a dali sa na útek.
Kostkovo vojsko sa pri prenasledovaní zmocnilo skoro celého Liptova. Kadiaľ prešla noha
rabujúceho vojaka, neostal kameň na kameni, mnohé dediny v okolí Mikuláša boli
vyrabované, medzi nimi aj Podtureň. Generál Katzianer vyslal proti nim vojsko, to však
ostalo rabovať v spišských mestách a do Liptova sa ani nedostalo.
Podľa zachovaných písomností
Liptovskej stolice je začiatok 16.
storočia

v dejinách

Podturne

v znamení súdnych sporov o majetok
medzi zemianskymi rodinami. V
roku 1536 došlo k súdnemu sporu o
dve

poddanské

Vavrišove,

ktoré

usadlosti
založil

vo

Šimon

Podturňanský Jurajovi Čemickému z
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Čemíc za 24 zlatých.
Pozemky patriace k Podturni a rodu Podturňanskovcov hraničili s majetkami hradného
panstva Nového Hradu v Liptovskom Hrádku. V chotári Podturne ležala aj hora zvaná Pod
brehy, ktorú v roku 1557 dal vyrúbať bližšie neznámy Ciriacus (Ciriak). Proti tomuto
protestoval pred Liptovskou župou Ondrej Podturňanský ako jeden z dotknutých vlastníkov.
Časť pozemkov Podturne ležala pri rieke Belej. V roku 1554 dostali od Ferdinanda I. do
zálohu na 12 rokov hrad a panstvo Balašovci z Balážskych Ďarmot. Na hrade sa usídlil nový
pán Ján Balaša s manželkou. Prvý spor s pánmi s Podturne sa vyhrotil v roku 1560, keď
kastelán Nového hradu spomínané územie pri Belej svojvoľne pripojil k panstvu. Preto túto
nespravodlivosť ho Šimon, Hieronym a Krištof Podturňanskovci obvinili v roku 1561 pred
stoličným súdom. V roku 1577 obvinil Ondrej Podturňanský majiteľov panstva Nového
Hradu - Balašovcov, že násilím obsadili jeho záhradu pri Belej v chotári Liptovského Petra a
neoprávnene zadržali aj jeho voz na mýtnej stanici v Hybiach. V tom istom roku poddaní a
služobníctvo pánov Nového Hradu Jána a Ondreja Balassu vtrhli na majetky Ondreja
Podturňanského vo Vavrišove. Jána Balaša viedol spory s viacerými zemianskymi rodinami,
ktoré svojimi majetkami hraničili s panstvom. Tieto spory mu neskôr znemožnili stať sa
liptovským županom.
Niektorí členovia rodu zemanov z Podturne sa zastali aj poddaných, pravdaže najmä
vtedy, keď to bolo pre nich nejako výhodné. V roku 1569 Ondrej Podturňanský napadol pri
súde svojho príbuzného Karola Podturňanského, ktorý na pozemku zvanom Nižné pole, v
chotári Podturne zastrelil pasúceho sa býka, patriaceho poddanému Štefanovi Chlebovie. Toto
obvinenie len dopĺňalo hlavnú obžalobu, pretože dotyčný Karol ukradol vo Vyšnom poli v
chotári Liptovského Petra poddaným Ondreja Podturňanského 9 kôp obilia.
Najstarší záznam o zemianskom sídle – kúrii v Podturni je z roku 1575, keď sa
zachovala správa o kúrii Ondreja Podturňanského obklopenej ohradou v blízkosti potoka,
ktorú zbúral František Podturňanský. V roku 1580 sa spomína aj kúria Karola
Podturňanského. V roku 1603 si rodičovskú kúriu v Podturni rozdelili na základe súdneho
rozhodnutia Tomáš a Pavol Podturňanský. Jedna z rodových kúrií umiestnená v Jamníka mala
názov Starý dvor. V 16. storočí boli v Jamníku dva majerské dvory patriace
Podturňanskovcom. V roku 1778 si Starý dvor prisvojila Karolína Spilenbergerová, vdova po
Pavlovi Podturňanskom spolu s krčmou v Liptovskom Petre.
Už od stredoveku Podturňanskovci vlastnili v Liptovskom Petre vodný mlyn. V roku 1552 ho
dal Ondrej Podturňanský do zálohu svojmu bratovi Krištofovi spolu s pozemkom v lokalite
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Malov za 50 zlatých. V roku 1600 za jeho prenájom Thökölyovcom zinkasoval Ján
Podturňanský 80 zlatých.
Podturňanskovci viedli dlhoročné spory aj o majetky s Okoličianskovcami. Najstarší
záznam o takomto spore je z roku 1577, keď sa Tomáš a Ondrej Podturňanský zmocnili
násilím oráčiny Pod babkou v chotári Liptovského Jána. Pozemok dovtedy užíval Benedikt
Jezný, poddaný Ján Svätojánskeho.
Zemania z Podturne podporovali na svojich majetkoch chov oviec a kôz a na ich podnet bolo
vybudovaných viacero salašov. V roku 1572 si mikulášski Pongrácovci privlastnili
podturňanský salaš aj s ostatnými pozemkami. V neďalekom Jamníku bol od polovice 16.
storočia rozšírený chov kôz. Väčšinu majetkov tu v tom čase vlastnil Ondrej Podturňanský.
Ten v roku 1579 protestoval proti Žigmundovi Pandymu, úradníkovi hrádockého panstva,
pretože dal odohnať kozy poddanému z Jamníka. V kúrii Jakubovanoch sídlil zase Tomáš
Podturňanský, ktorý mal jeden zo salašov vybudovaný v lokalite Bystrá stráňa. V roku 1581
salaš prepadli Pongrácovci a odohnali odtiaľto ovce. Tomáš proti takýmto praktikám
protestoval pre Liptovskou stolicou.
V celom chotári sa v 16. storočí väčšinou pestoval jačmeň. V tej časti chotára, ktorá hraničila
s Liptovským Jánom v roku 1574 Ondrejovi Podturňanskému jánski sedliaci vykosili celú
úrodu.
V roku 1579 stoličný súd riešil spor medzi Tomášom Podturňanským a Pankrácom
Pongrácom z Liptovského Mikuláša vo veci zálohu jedného sedliaka v Jamníku a druhého vo
Vavrišove. Do zálohu ich dal Tomáš Podturňanský, ale dlh si nevyrovnal. Hospodárske
problémy a nedostatok hotových peňazí nútil aj v nasledujúcom období členov zemianskej
rodiny z Podturne, aby dávali do zálohu nielen rodové (kuriálne) pozemky, ale aj poddanské
usadlosti. V roku 1597 dal Ján Podturňanský do zálohu Žigmundovi Pandymu polovičnú
sedliacku usadlosť v Jamníku za 32 zlatých.
Stávalo sa však, že aj niektorí poddaní zhromaždili patričné množstvo finančných
prostriedkov, aby sa mohli venovať podnikaniu najmä v oblasti poľnohospodárstva. V roku
1605 si napríklad Juraj Krivoš, sedliak vo Vavrišove, zobral do prenájmu zemiansku lúku Pod
kamenným vrchom v chotári Podturne. Majiteľovi, Tomášovi Podturňanskému platil za to 26
zlatých. Tomáš Podturňanský vlastnil poddaných, sedliacke a želiarske usadlosti nielen v
Podturni, Vavrišove, ale aj Jamníku, Liptovskom Petre a Jakubovanoch. V roku 1605 dal z
dôvodu finančných problémov do zálohu Jánovi Jóbovi Fančalimu niekoľko poddanských
hospodárstiev za 610 zlatých. No ešte pred touto transakciou získal v roku 1604 Ján Jób
Fančali od Tomáša Podturňanského do zálohu želiarsku usadlosť vo Vavrišove, kde býval
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Eliáš Hrnčiar (Hrncjar). Keďže Tomáš Podturňanský mal aj naďalej nedostatok financií, dal v
roku 1606 dal do zálohu polovičnú sedliacku usadlosť vo Vavrišove zemanovi Michalovi
Svätojánskemu za 14 zlatých. Dve polovičné sedliacke usadlosti vo Vavrišove získal ako
záloh Michal Svätojánsky aj v roku 1608 za 115 zlatých od Tomáša Podturňanského. Ešte aj v
roku 1618 dal do zálohu jedného sedliaka Baltazárovi Palúdzkemu. Aj v roku 1620 dal do
zálohu dvoch poddaných vo Vavrišove a kus oráčiny v Podturni Michalovi Svätojánskemu za
75 zlatých.
No aj ďalší členovia zemianskej rodiny
z Podturne dávali svoj majetok do
zálohu. Pavol Podturňanský dal v roku
1606 do zálohu svoju lúku v Nemovej
(Na Nyemovich) v chotári Jamníka
Jánovi Kyseľovi za 12 zlatých. V roku
1607 dali Tomáš a Štefan Podturňanský
do zálohu polovičnú sedliacku usadlosť vo Vavrišove Františkovi Račajovi za 50 zlatých.
K veľkej obchodnej transakcii došlo v roku 1622, keď opäť Tomáš Podturňanský dal do
zálohu ďalšie majetky v Podturni a aj v Jamníku, Petre a Vavrišove Michalovi Svätojánskemu
až za 4 tisíc zlatých.
Zdrojom zisku zemanov z Podturne bolo aj krčmárstvo. Rodine patrilo viacero krčiem
od údajne najstaršej kamennej krčmy v Podturni pod Vartou, krčma v Jamníku a v
Liptovskom Petre. V roku 1606 ju prenajali za 40 zlatých. Baltazár Pottornyay v roku 1666
obvinil Jána Podturňanského, že si násilím prisvojil jeho zeme v Podturni a dal tu vybudovať
krčmu. Podturňanskovci vlastnili aj pílu v Kráľovej Lehote. V roku 1636 ju vlastnil Ladislav
Podturňanský a násilím sa jej zmocnili zemania Lehotskovci, a aj napriek protestom
Podturňanskovcov ju odmietali vydať.
V 40-tych rokoch 17. storočia sa Gabriel Podturňanský zúčastnil protitureckých bojov, ale
padol do tureckého zajatia. Aby sa mohol vykúpiť, musel prepísať svoje majetky v roku 1646
na Tomáša Podturňanského, ktoré mal Tomáš už dlhšie v zálohu. V roku 1665 dal Peter, syn
Tomáša Podturňanského do zálohu majetky v Podturni a iných okolitých obciach Valentovi
Podturňanskému za 750 toliarov.
Celý obrovský majetok Podturňanskovcov vyžadoval dôkladnú úschovu majetkových
dokladov, ktorými sa mohli ich majetkové nároky kedykoľvek dokladovať. Aj
Podturňanskovci si už na začiatku 17. storočia utvorili pre správu rodinných majetkov
komposesorát, na čele ktorého stál direktor rodu, obyčajne najstarší člen rodiny. V roku 1648
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Podturňanskovci obvinili pred Sedriou (krajským súdom) v Liptovskom Mikuláši Ladislava
(fratrem sum natum majorem), zrejme direktora rodu, že si privlastnil spoločné rodové
dokumenty. O rok neskôr obvinil František Pottornyay opäť Ladislava, že staršie dokumenty,
ktoré si neoprávnene prisvojil sa vzťahovali na všetky majetky rodu v Podturni a v dedičných
dedinách.
V roku 1650 hospodárili na prenajatých majetkoch v Podturni Ladislav Pružinský a
Pavol Pružinský (de Pružina). Pozemky dostali do zálohu od Ladislava Podturňanského.
Predkovia rodu Pružinskovcov boli škultétmi v Trenčianskej Pružine. Do šľachtického stavu ich povýšil Ján
Zápoľský v roku 1530 a udelil im erb. Michal Pružinský bol v roku 1572 provizorom na panstve Alberta
Dúbravického v Dúbravici (okres Banská Bystrica). V roku 1570 sa spomína Mikuláš Pružinský, hlavný slúžny,
ktorý býval v Uhorskej Vsi, kde mala liptovská vetva svoje sídlo. Oženil sa s Alžbetou Štiavnickou, jednou zo
štyroch dcér Tomáša zo Štiavnice, vyberača desiatkov v Tvrdošíne. Niektorí príslušníci liptovskej vetvy rodu žili
do 19. storočia v Liptovskej Štiavnici, ale na začiatku 19. storočia sa presťahovali do Partizánskej (Nemeckej)
Ľupče. Z členov rodu je známy Alexander Pružinský z Liptovskej Štiavnice, ktorý sa stal v roku 1832 členom
Uhorskej kráľovskej telesnej stráže. V 20. storočí sa stal známy Dr. Mikuláš Pružinský, statkár a politik.
Erb rodu tvoril štít s obrneným a šabľou ozbrojeným ramenom, ktoré vo vrchných rohoch štítu dopĺňal
polmesiac a hviezda. Nad štítom bola korunovaná prilba s prikrývadlami. Predpokladá sa však, že pôvodný erb
rodu tvoril okrem obrneného a ozbrojeného ramena aj strom s koreňmi a troma vetvami.

Obchodná cesta z Podturne k
hrádockému

hradu

viedla

v

polovici 17. storočia popri Belej.
Pozemky v jej blízkosti patrili k
majetkom rodu pánov z Podturne,
ktorí sa všemožne snažili zabrániť
obchodníkom slobodnému prechodu. V roku 1641 sa na tieto
problémy so zemanmi z Podturne
sťažoval majiteľ Nového Hradu Mikuláš Ostrožič. V tom istom roku Sedria v Liptovskom
Mikuláši potvrdila dohodu medzi Podturňanskovcami a Ostrožičovcami o užívaní cesty k
hradu postavenej na pozemkoch Podturňanskovcov. Vlastníci hradu do sporov s okolitými
zemianskymi majiteľmi zaťahovali aj poddaných z dedín patriacich k panstvu. V roku 1641
poddaní z Dovalova fyzicky napadli v lokalite Rehorovec poddaných Podturňanskovcov z
Vavrišova. Spory s panstvom hradu pokračovali aj v nasledujúcich rokoch. V roku 1644
obvinili Podturňanskovci panstvo hradu, že nezákonne na úkor ich pozemkov zmenilo tok
Belej.
V roku 1650 dali Podturňanskovci zničiť hrádze pri Váhu, ktoré mali chrániť Liptovský Ján
pred povodňami. Na miesto bola prizvaná komisia, ktorá tento stav konštatovala. V 90-tych
rokoch 17. storočia si Ján, Juraj a Ondrej Podturňanskovci svojvoľne prisvojili pozemky pri
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Liptovskom Jáne zvané Na zákutí. Proti týmto praktikám protestoval pred stoličným súdom
Melichar Svätojánsky.
Veľkosť domínia Podturňanskovcov dokazuje aj testament Jána Podturňanského zo 6.
marca 1681, v ktorom svojej dcére Žofii, vydatej za Pavla Ďurčániho odkazuje pol
Krivošovského dvora a štvrtinu Pastierovskú v Liptovskom Petre a polovičné usadlosti
Ergamnovskú a Krdovanovskú spolu s celou Drabanovskou v Štrbe. Ján Podturňanský mal v
Liptovskom Petre kúriu spolu s ďalšími majetkami. Dvoch tunajších sedliakov zdedila po
otcovi ďalšia dcéra Eržika, vydatá v Lučenci za Františka Gyirkiho. V búrlivých a
nepokojných vojnových časoch sa však dedičstva nemohla ujať, a preto usadlosti s
poddanými založila za 425 zlatých Jánovi Podturňanskému a jeho manželke Anne Rádyovej.

Zemiansky
rod
z
Podturne a Liptovského
Petra
Niekedy sa za predkov rodiny Podturňanskovcov
považovali

Hauk,

Beuch

a

Polko,

rytieri

pochádzajúci z Čiech, ktorí získali prvé donácie v
Liptove v roku 1230. Darovaný majetok si medzi
sebou podelili a tak na Haukovom majetku po
roku 1230 vznikla osada Haukova Ves (dnes
Liptovská Ondrašová), Polko získal Uhorskú Ves
a Hybe a o Beuchovej časti listiny mlčia.
Pravdepodobne však vlastnil územie neskôr nazývané Wezweres (hrádok Veratín pri
Liptovskom Jáne spolu s dolinou riečky Bocianka – Beuchna) . V roku 1263 požiadal o
darovanie tohto majetku na pravom brehu Váhu Bohumír, syn českého šľachtica Vavrinca,
ktorý sa vyznamenal v bojoch s Tatármi. Okrem Bohumíra a Serafína, ktorí sa usadili
v Liptove, mal Vavrinec ešte dvoch synov Rečka a Krupca, ktorí sa dostali majetky v Turci.
Vavrincovi synovia Bohumír a Serafín sa stali predkami viacerých liptovských zemianskych
rodov. Potomkovia Bohumíra založili rody: Smrečiansky (Smrečányi), Svätojánsky (SzentIványi), Trstiansky (Baán) a potomkovia Serafína rody: Podturňanský (Pottornyay) a Pongrác
(Pongrácz).
Zakladateľom rodu zemanov z Podturne sa stal Serafínov syn Mikuláš, ktorý sa
spomína v rokoch 1286-1323. Mikuláš mal svoje sídlo v Liptovskom Petre. Pri delení
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rodových majetkov v roku 1331 získali Mikulášovi synovia Pavol a Alexander vlastnícky
podiel v Podturni. Mikuláš zomrel niekedy pred rokom 1346, pretože v rokoch 1346-1348
došlo ku deleniu majetkov, ktoré mal v držbe. Jeho synom pripadli obce Liptovský Peter,
Jamník, Čutkovo, Danišovo, Svätý Duch, Vavrišovo, Jakubovany a Podtureň.
Podtureň si za svoje sídlo zvolil Alexander a dal tu postaviť kostol a faru. Neskôr si aj
Pavlovi synovia Šimon a Krištof postavili svoje kúrie v Podturni. Už v prvej polovici 13.
storočia začali niektorí členovia rodu používať názov obce Podtureň v predikáte (de
Pothornya, de Thornallya, Podtúrňanský, Poturnyansky, Potturnyanszky, Pottornyay). Kráľ
Matej Korvín donáciou z 14. septembra 1474 potvrdil rodu staršie donácie a daroval im aj
obce Csáth (Mezöcsát), Csaba (Hejöcsaba) a Mályi v Boršodskej župe. Obec Csáth sa stala
v roku 1488 aj ďalším prídomkom rodu („Pottornyay de Pottornya et Csáth”).
Rod sa rýchlo rozrastal, pretože už v druhej polovici 14. storočia boli jeho príslušníci
roztrúsení vo viacerých uhorských stoliciach: Temešskej, Boršodskej, Komárňanskej,
Trenčianskej, Spišskej a Šarišskej stolici.
Z príslušníkov rodu vynikli viacerí. Mikuláš II. sa oženil v Temešskej stolici a založil
tu ďalšiu vetvu rodu. Jeho nepokojná dobrodružná povaha a zanietenosť pre vieru ho v roku
1376 priviedli do Jeruzalema. Cesta jemu aj jeho rodine spôsobila veľké straty majetku. Keď
sa z tejto cesty vrátil, zistil že časť jeho majetkov mu ukradli, a preto sa vydal na cestu do
Dalmácie. (Podľa povesti v Dalmácii prišiel o ruku, čím sa vysvetľoval neskôr aj rodový erb,
v ktorom bolo obrnené rameno s trúbkou.) V Liptove v roku 1377 viedol spory s príbuznými
o majetky v Trstenom a v roku 1381 s Egidom, synom Mika z Vrbice o majetky niekedy
prináležajúce k územiu Uhorskej Vsi. Po roku 1381 sa Mikuláš spomína ako kastelán hradu
Zadar v dnešnom Chorvátsku. Zomrel niekedy v rokoch 1384-1386. Ďalším významným
členom rodu bol František Podturňanský. Bol v službách rodu Zápoľskovcov a v roku 1501
kapitánom hradu Hrádok v dnešnom Liptovskom Hrádku. Štefan Podturňanský bol v roku
1528 spišským podžupanom. V zápasoch o moc bol na strane Habsburgovcov, a preto dostal
od cisára Ferdinanda I. hrad Niedzica (Dunajec, Poľsko). V roku 1530 hrad dobyli
Zápoľskovci a Mikuláš Kostka dal Štefana Podturňanského popraviť. Ďalší z členov rodu
Baltazár Podturňanský sa spomína v roku 1653 ako spišský zapisovateľ. V období
stavovských vojen v Uhorsku sa v roku 1703 kapitán František Podturňanský pridal spolu s
plukovníkom Jurajom Lubym a inými liptovskými zemanmi na stranu povstalcov a obsadili
hrady Likavu a Hrádok. V polovici 17. storočia získali členovia rodu aj vlastnícke podiely v
Konskej a Jakubovanoch. Š.N.Hýroš vo svojej knihe Zámok Lykava a jeho páni tvrdí, že o
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tieto dediny sa “pokonali po slovensky”. Takisto Ladislav Podturňanský vystúpil na stoličnom
zhromaždení v Liptovskom Mikuláši so svojim prejavom v slovenčine. (c.d. s.233, 238).
Z obdobia urbárskej regulácie v roku 1770 mali zemania z Podturne spolu s
Baánovcami, Smrečianskovcami a Pongrácovcami po Svätojánskovcoch a Okoličianskovcoch
najviac poddaných v Liptove. V tomto období mali ôsmi Podturňanskovci 133 poddaných,
takže na jedného pripadlo asi 16 poddaných. V skutočnosti mali : Michal Podturňanský starší
29 poddaných, Ján mladší a František Podturňanský 21 poddaných, Ján Podturňanský starší
20 poddaných, Michal Podturňanský, mladší 18 poddaných a vdova po Pavlovi
Podturňanskom mala 11 poddaných. Svojich poddaných mali v dedinách Jamník,
Jakubovany, Liptovský Peter, Podtureň a Vavrišovo. Michal Podturňanský mal dvoch
poddaných aj v Pavčinej Lehote.
K bohatším príslušníkom rodu Pottornyayovcov patril v 18. storočí Šimon Podturňanský (+1771), ktorý mal
kúrie v Liptovskom Petre a Podturni. Po jeho smrti v roku 1771 prišla do Liptovského Petra stoličná deputácia a
spísala predmety, na ktoré si robila nárok manželka Šimona Pottornyaya mladšieho. Bol to predovšetkým ženský
odev, rozličné druhy látok, čepce a klenoty. Inventár pozostalosti poukazuje ako sa manželky tunajších zemanov
obliekali, čo nosili a ako sa skrášľovali. Sukne mali rozličné farby, našla sa tu aj biela „parterova“ a zelená
„kreditorova“. Šili sa aj z brokátu, flanelu a z iných látok. Nosili sa zásterky (fertušky) zdobené kvetmi a červené
hodvábne pančuchy. Zaevidovaných je 10 nových a 11 starých ženských košieľ, 5 nočných čepcov, 20 párov
nových a 11 párov starých párov pančúch, šnurovačky a iné súčasti odevu. Domácnosť bola vybavená posteľnou
bielizňou. Obliečky boli zelené, plachty boli zdobené čiernym hodbvábom. V kúrii v Podturni zaevidovali tiež
sukne, zástery, uterák na hrdlo, kuklu na hlavu, kožené biele rukavičky, zelenú bundu a iné veci. Z klenotov to
boli drobnejšie perly s hmotnosťou 3 lóty, osem radov perál na hrdlo, zlatá retiazka, rubínové náhrdelníky a
granátové náramky. Z nábytku sa v kúrii spomína maľovaná posteľ, stoly, skrine, stojan na poháre, z
kuchynského riadu varechy, lopatky, nože, „ostroška na cesto“ a „tabla, čo jidlo nosia“. Používali sa aj krištálové
poháre. Spomína sa aj žehlička (biglajs) z mosadze, cínové svietniky a podobne. Zaujímavé je aj ocenenie
niektorých predmetov. Osem radov perál stálo 200 zlatých, perlový náramok 100 zlatých, tri páry strieborných
nožov 6 zlatých, strieborná varecha 9 zlatých, nový stolový obrus až 20 zlatých. Zo súčiastok odevu hodvábne
šaty ocenili na 15 zlatých, vyšívanú zásteru na poldruha zlatého, hodvábne pančuchy ocenili na 20 denárov. V
kúrii v Podturni mali tunajší zemepáni aj domácu lekáreň. Našlo sa tu 26 rozličných prípravkov a
medikamentov, ktoré vtedajší mikulášsky lekárnik Samuel Mojš ocenil na 8 zlatých a 22 denárov. Po Šimonovi
Podturňanskom ostalo v kúrii v Liptovskom Petre viacero hospodárskych zvierat : 2 voly, 2 junce, 9 dojných
kráv, 2 jalovice, 2 bujaky, niekoľko teliat a dva páry koní. V hospodárskych objektoch pri kúrii bolo uložených
100 meríc ovsa, 30 meríc miešanky a 30 meríc jačmeňa. Zo stolového strieborného riadu bolo v dome 12 lyžíc a
varecha. Z cínového riadu 16 mís, 36 tanierov, 16 párov nožov, 2 svietniky a 2 poháre. Z medeného riadu 2
veľké kotlíky nad oheň, panvica, 2 hrnce, 3 poháre, 2 plechy na pečenie, 3 svietniky a kotlík na pálenie likéru
(rozolišu). Boli tu aj dve spodné periny, dve vrchné, päť hlavníc a dva vankúše. Zo zariadenia to bolo 5 stolov,
14 drevených stoličiek, 3 zrkadlá a nástenné hodiny. Pre kúriu sa využívali tri panské koče. Šimonovi
Podturňanskému patrilo 7 urbárskych sedliakov, z nich štyria hospodárili na 3/8 usadlostiach a traja 3/8
usadlostiach. Šimonova kúria sa skladala z dvoch častí. Boli vybudované kombinovanou technikou. Jedna časť
bola murovaná a boli v nej dve izby a časť bola drevená s dvoma izbami, pitvorom a kuchyňou. Na dvore stála
budova majera, v ktorom bola izba, pitvor a komory. V humne boli tri záčiny a na dvore stála aj sýpka. Celý
objekt bol ohradený plotom. (ŠA Bytča, Liptovská župa, súdne, inventaria, inv.č. 1573, IV, 1, r.1771)

Podturňanskovci v Podturni boli od konca 16. storočia prívržencami reformácie spolu so
svojimi poddanými. Po zverejnení tolerančného patentu František Podturňanský starší
venoval celý grunt na stavbu nového tolerančného chrámu a školy v Liptovskom Petre a v
rokoch 1783-1784 bol cirkevným dozorcom. Túto funkciu prevzal preto, lebo jednoduchí
ľudia neboli sami schopní niesť starosť a zodpovednosť pred vtedajšími zákonmi. V roku
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1783 sa v jeho kúrii rozhodovalo o zriadení evanjelického cirkevného zboru v Liptovskom
Petre. Jeho zásluhou bol povolaný prvý kňaz obnoveného zboru, Ján Rubrínyi Červeň a prvý
učiteľ Ondrej Vitáliš. František Podturňanský zostavil vokátor prvého kňaza a učiteľa a
podpisoval zmluvy s majstrami, ktorí stavali tolerančný chrám v Liptovskom Petre. Ďalšími
inšpektormi boli : v rokoch 1784-1786 Alexander Podturňanský (1756-1797), v rokoch 17861831 Gašpar Podturňanský (1762-1840), v rokoch 1831-1860 Mikuláš Podturňanský (17931862) a v rokoch 1860-1908 Anton Vitáliš (1828-1910).
Z ďalších významných členov rodu
treba

spomenúť

ešte

Samuela

Podturňanského (1752-1829), ktorý na
konci 18. storočia viedol riaditeľstvo
banskej komory v Boci a v roku 1800
inauguroval Štefana Illešházyho za
liptovského

župana.

Samuel

Podturňanský bol jedným zo synov
(Baltazár, Samuel a Marek) Michala
Podturňanského (1718-1778) a otcom predposlednej generácie členov rodu. Hospodáril na
obrovských majetkoch Podturňanskovského domínia v Podturni, Jamníku, Liptovskom Petre,
Vavrišove a Jakubovanoch. Keď cítil, že sa blíži jeho koniec, v roku 1827 testamentom
rozdelil veľké dedičstvo rodu medzi svojich piatich synov Jozefa (1782-1861), Ondreja
(1790-1857), Tomáša (1799-1854), Ladislava (1801-1830) a Mikuláša (1793-1862). Ondrej
Podturňanský zastával významné vojenské funkcie. Od roku 1846 bol plukovníkom rakúskej
armády a v roku 1852 sa stal generálom a mestským veliteľom Trnavy. Bol ženatý s
Karolínou Cavalliniovou, ktorá žila po manželovej smrti v roku 1857 v blízkosti mesta Linz v
Rakúsku, kde aj dňa 25. októbra 1866 vo veku 56 rokov zomrela. Ich syn Eduard
Podturňanský (1832-1881) bol v roku 1844 členom kráľovskej telesnej stráže cisára
Ferdinanda I. (1833-1848) a dcéra Emma (1836-1866) sa vydala za priekopníka archeológie
v Liptove Júliusa Neudecka. Podturňanskovci boli aj mecénmi niektorých spisovateľov. Spolu
so Svätojánskovcami finančne pomohli začínajúcemu spisovateľovi Jánovi Kalinčiakovi na
štúdiách v Halle v rokoch 1843-1844 a Pavlovi Országhovi Hviezdoslavovi pomohli na
štúdiách v Kežmarku.
Samuel Podturňanský (1752-1829) v roku 1827 testamentom rozdelil svoje kúrie, zeme, lúky, poddaných a
všetky dôchodky vyplývajúce z vlastníctva, ako aj dedičstva po nebohom Michalovi Podturňanskom medzi
svojich piatich synov. Z dokumentov môžeme zistiť staršie zaužívané názvy kúrií, staré chotárne názvy, ale aj
ekonomické pomery pomery a postavenie poddaných pripadajúcim jednotlivým dedičom. Syn Mikuláš
Podturňanský zdedil v Podturni „dom residencionalsky Andrašovsky, takrečený Palkovský“ so všetkými
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hospodárskymi objektami a príslušnosťami. Pripadol mu podiel 15 kusov zeme v chotárnej časti Vyšná Roveň.
Názov jedného tunajšieho pozemku „Proti pivovaru“ svedčí, že na Rovni stál v tomto čase zemiansky pivovar.
Medzi dedičov rozdelili aj hon Bukovina, kde ležal pozemok s názvom Proti kyslej vode. Chotárna časť Za
závozmi sa delila na 20 rolí, pravda s menším výsevom. Jeden pozemok sa nazýval Konča šmykne, čo svedčí o
tom, že tu stála kováčska vyhňa. Najrozsiahlejši, čo sa týka výsevu, bol hon Na celinách, rozdelený medzi
všetkých bratov. Tu sa kedysi, okrem iných plodín pestoval tiež chmeľ na časti zvanej Za chmelnici vyše. Tu sa
nachádzali aj dve oráčiny zvané Richtárske. Mikulášovi Podturňanskom patrili v Podturni dve sedliacke
usadlosti. Štyri šestnástiny užívali spoločne Ján Kitta a Michal Kitta, čiastku rovnakej kvality užíval Matej
Forgáč. Za každú usadlosť odrábali 20 dní zápražnej roboty ročne. Mikuláš Podturňanský vlastnil aj troch
poddaných v Liptovskom Petre. Pavol Dutka hospodáril na 5/16, Martin Matúš na 4/16 a Martin Šoltýs na 3/16
poddanskej usadlosti. V Jamníku mu patrili Adam Vyšný Stošan, ktorý hospodáril na 6/16 a Matej a Ján Belluš
spoločne na 4/16 usadlosti. Vo Vavrišove to boli Ján Kochol Kušnier, ktorý mal 6/16, Mojžiš predný a Adam
Dzuriak, hospodáriaci na 3/16 usadlosti. Celkove to bolo 10 sedliakov, ktorí odvádzali zemepánovi spolu 210
dní zápražnej roboty ročne. Domkári boli traja. V jednom dome býval zemepánsky kuchár, druhé dva domy boli
nazývané Quantula a Haljena.
Syn Tomáš Podturňanský zdedil „starootcovský dom zo všeckými stavami, ohradom a s appertinenciami“. Mal
podiely v honoch Vyšná Roveň, Bukovina a 17 iných kúskov, ďalej Za Závozmi a Na Celinách. Tu sa
nachádzali malé role Nohavica, Vinička, Za Vartou hore vrchom, celkove ich bolo 21. Tomáš mal poddaných v
Liptovskom Petre. Boli to Ján Margetiak, Ján Krivoš, Michal Čuna, Ján Hurták a Michal Čatloš Kováč. Užívali
nepatrné čiastky usadlosti : 3/16 a 4/16, dokonca 3/32. Poddaný Šedivý v Jamníku hospodáril na 8/16, za čo
robotoval 40 dní so záprahom ročne. Vo Vavrišove mu prislúchali Michal Račko, Pavol Račko, Michal Majerík,
Mojžiš zadný a Ján Stupka. Všetci poddaní Tomáša Podturňanského odvádzali 208 dní zápražnej roboty ročne.
Syn Ladislav Podturňanský zdedil v Podturni tzv. Šandorovský a Ferkovský dom, k tomu 15 kusov rolí v hone
Vyšná Roveň a 17 kusov v hone Bukovina. Vlastnil aj čiastky v poli Za Závozmi a Na Celinách, podobne ako
ostatní bratia. Jedna z rolí niesla názov Na vlčích jamách, čo znamená, že tu kedysi chytali vlkov do jám. Ku
kúrii patrili v Podturni dvaja poddaní Ján Straka a Ján Mrnčo. Hospodárili na 4/16 usadlosti a robotovali so
záprahom 20 dní do roka. V Jamníku to bol Ján Handrk, ktorý za užívanie 8/16 sessie (usadlosti) robotoval so
záprahom 40 dní ročne. V Liptovskom Petre poddaní Ján Zaťko a Pavol Čatloš Ovčiar využívali 4/16 a 3/16
usadlosti. Vo Vavrišove to boli Ján Šmihula, Michal Šramo a Ján Kochliak. V Jakubovanoch Ondrej Janotka
obrábal 8/16 a k tomu 40 dní zápražnej roboty. Všetci poddaní Ladislava Pottornyaya odrábali ročne až 210 dní
zápražnej roboty. Ladislavovi patrili tiež traja domkári s usadlosťami zvanými Hajduška, Krčula, Komediantka a
Hušiena. Lúky ostali nerozdelené a dedičia po Samuelovi Pottornyayovi ich užívali spoločne. Výnos bol
odhadnutý na 289 centov sena ročne. Rozkladali sa 24 miestach v chotári Podturne.
Synovi Jozefovi Podturňanskému pripadli majetky v Jamníku. Bol to „plac kurialsky, kde domček i z maštalou
postavený jest celý“. V hone Nižné pole mal 13 rolí so starobylými názvami - Mlynová, Dielcová, Klinec a iné.
Jozef Podturňanský vlastnil niekoľko desiatok zemí celkovo v 12 honoch. Patrila mi i celá Švihrová, známa ako
vojnové pole. V Jamníku bol majer, ku ktorému okrem iného patrilo 11 lúk, medzi nimi aj lúka Svätý Duch, ku
ktorému okrem iného patrilo 11 lúk, medzi nimi aj Svätý Duch, kde kedysi existovala stará dediny. V
Liptovskom Petre mal Jozef Podturňanský piatich poddaných. Boli to Michal Margetiak, Ján Čatloš Kočiš,
Adam Čuha, Adam Široký a Ondrej Matúš. Užívali po 3/16 usadlosti, jeden z nich iba 3/32, od ktorej odvádzal
až 8 dní zápražnej roboty. Vo Vavrišove to boli Ján Kochliak, Ján Juráš, Mojžiš-Kušnier, Matej Kochol, Matej
Repček a Adam Luštik. Hospodárili na 3/16 usadlosti, jeden na 6/16, za čo odpracoval pre zemepána 30 dní
ročne. V Jamníku mal iba jedného poddaného, Jána Halušku, ktorý obrábal 4/16 usadlosti. Celkovo Jozefovi
prislúchalo 208 dní zápražnej roboty ročne zo všetkých dedín.
Syn Imrich Podturňanský zdedil majetok v Liptovskom Petre. Pripadol mu „plac na dom residencionalský
Birošovski takrečeny“ a role vo viacerých honoch, ako aj lúky. V Liptovskom Petre mal iba jedného poddaného
Michala Krivoša, ktorý hospodáril na 3/16. Vo Vavrišove to boli Pavol Janotka, Ján Janotka a Ján Krkol
(Kochol?). Všetci poddaní spolu robotovali 76 dní so záprahom do roka.
Aj syn Ondrej Podturňanský zdedil majetky v Liptovskom Petre. Bol to „dom residencionalský Šimunovský
takrečený“ s roľami a lúkami. V Podturni mal štyroch poddaných. Boli to Ján Dutka, Adam Makovini, Matej
Ďuriga a Ján Ďuriga. Užívali po 3/16, jeden 5/16 usadlosti, za ktorú odvádzali 25 dní zápražnej roboty. V
Jamníku mu patril Adam Vyšný Surdiak, ktorý hospodáril na 6/16 usadlosti. Vo Vavrišove Martin Trepáč, Matej
Trepáč, Ondrej Luštik-Kováč, Ján Peteraj, Adam Peteraj a Adam Repček. Poddaní robotovali celkove 205 dní so
záprahom ročne. (ŠOBA Bytča, Liptovská župa I, šľachtické, inv.č. 1061, rod Pottornyay, r.1827, K 722)
V rokoch 1835-1839 riešili majetkové spory medzi členmi rodu najvyššie súdne orgány. Jozef, Ondrej, Tomáš a
Mikuláš obvinili Gašpara Podturňanského, že staré rodičovské majetky v Podturni, Liptovskom Petre,
Vavrišove, Jamníku a Jakubovanoch previedol za 36 tisíc zlatých do cudzieho vlastníctva. Spomína sa, že rodina
ešte aj v tomto období mala majetky v „praédiách“ Čutkovo (Csutkó) a Svätý Duch (Szent Lelék), ktoré boli
kedysi samostatnými dedinami, ale zanikli (ŠA Bytča, Liptovská župa I, súdne mandáty, XXXIV, č. 8, r. 1835)
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Posledným mužským potomkom rodu bol Mikuláš Pottornyay (Podturňanský), ktorý
zomrel 10. augusta 1904 bez potomkov zanechajúc po sebe 35-ročnú manželku Irenu
Platthyovú (1869-1955). Dedičkami rodových majetkov sa stala sestra Alberta (1854-1941)
vydatá najprv za turčianskeho podžupana a neskoršieho tekovského župana Mikuláša Justha z
Necpál (1809-1875), neskôr vydatá za grófa Prziemyslava Zierotína (1848-1908) spolu so
sesternicou Rozáliou vydatou za Antona Vitáliša (1828-1910). Anton Vitáliš pokračoval v
rodovej tradícii, bol dozorcom evanjelického cirkevného zboru v Liptovskom Petre plných 48
rokov. Staral sa o cirkevné školy a v roku 1896 založil „Základinu Antona Vitáliša”, ktorá
slúžila na odmeňovanie najlepších žiakov v celom zbore. Anton Vitáliš zomrel dňa 9. apríla
1910 v Podturni. Pochovával ho Ján Bezek, kňaz z Liptovského Petra do rodinnej hrobky pod
Baštou, pri starej ceste z Liptovského Hrádku do Podturne. Po pohrebe bol jeden kľúč od
hrobky odovzdaný do úschovy v chráme v Liptovskom Petre. Do tejto hrobky bol pochovaný
aj Mikuláš Podturňanský starší a jeho vnuk Mikuláš mladší. V súčasnosti je už hrobka v
dezólatnom stave a kosti niekdajších zemepánov sú rozmetané v jej vnútri na podlahe spolu s
časťami cínových rakiev. Členovia rodu sa až do konca 18. storočia dávali pochovávať
v krypte pod kostolom v Liptovskom Petre. Od 90-tych rokov 18. storočia na pochovávanie
Podturňanských slúžil priestor starého cintorína a novovybudovaná hrobka na starom
cintoríne. Jej zvyšky spolu so zvyškami monumentálneho pieskovcového náhrobku sa
zachovali, aj keď zdemolované, dodnes.
Anton Vitáliš nemal mužských potomkov, pretože jeho jediný syn Anton Karol Róbert
zomrel ako trojročný. Majetky zdedila jeho dcéra Rozália Amália (1860-1923), vdova po
Adamovi Radvanskom (1844-1886). Po druhej dcére Gizele (1857-1890), je pochovaná na
starom cintoríne v Podturni), vydatej za neskoršieho
uhorského ministra Bartolomeja Lániho (1851-1921),
dedili dcéry Marta (1879-1964) a Valéria (1882-1974).
Bartolomej Láni (*21.3.1851 v Hybiach + 1921 v Budapešti) sa
narodil v Hybiach. Základné vzdelanie získal na nemeckej škole
v Liptovskom Hrádku, gymnaziálne štúdiá absolvoval v Kežmarku,
Miškolci a Spišskej Novej Vsi. Po maturite študoval právo
v Prešove a v roku 1873 tu získal aj diplom. Bol údajne
talentovaným žiakom a jeho potomkovia dodnes uschovávajú básne
a hudobné skladby z čias jeho štúdií. V roku 1872 založil v Prešove
prvé maďarské noviny Felvidéki Lloyd. V rokoch 1873-1884
pracoval ako advokát v Liptovskom Mikuláši a bol uznávaný ako
vynikajúci právny odborník. V Mikuláši v roku 1877 založil a do
roku 1884 aj redigoval prvý tunajší maďarský týždenník Tatravidéki
Híradó. Po roku 1885 pracoval ako úradník súdu v Rimavskej
Sobote. V tomto období zastával zároveň aj funkciu zborového
dozorcu ev.a.v. cirkevného zboru v Hybiach. Ako odborník
uznávaný vo svojej oblasti, nastúpil v roku 1891 na miesto úradníka
legislatívneho oddelenia ministerstva spravodlivosti (pravosúdia)
23

Podtureň

dejiny

v Budapešti. Tu sa podieľal na príprave občianskeho zákonníka, na súbornom spracovaní uhorského súkromného
práva, spracoval právnické heslá do Pallas-Nagy lexikonu. Za svoju činnosť bol vyznamenaný Radom svätého
Štefana. Vo voľbách v roku 1905 bol kandidátom na poslanca do uhorského snemu za Liptov. Voľby vyhral
tesným rozdielom 33 hlasov pred druhým kandidátom Emilom Stodolom. V júni roku 1905 bola vymenovaná
úradnícka vláda baróna Fejerváryho a Bartolomej Láni sa stal v nej ministrom spravodlivosti a vymenovali ho za
kráľovského tajného radcu. Bol vyznamenaný Radom železnej koruny I. Stupňa. Preto sa minister musel
podrobiť opäť poslaneckej voľbe a Láni v ďalších dvoch kolách skutočne vyhral. Suma, ktorú použil pre účely
svojho volebného víťazstva sa odhaduje na 200 tisíc uhorských korún. Keď na jar 1906 padla vláda Fejerváryho,
Láni sa utiahol do ústrania. V mysliach najstarších Hybenov sa zachoval ako „Excelenc Láni“. Zlé jazyky po
vojne tvrdili, že skončil v biede ako zametač ulíc. Zomrel v Budapešti s podlomeným zdravím 21. februára 1921.
Bol trikrát ženatý. Prvý krát sa oženil s Júliou Thomannovou. Po jej smrti sa 24. marca 1877 v Liptovskom Petre
oženil s Gizelou Vitálišovou (*1857 +1890 Hybe). Po smrti bola pochovaná na starom cintoríne v Podturni.
Posledný krát bol ženatý s Máriou Csillayovou. Z prvého manželstva sa mu narodila dcéra Rozália (*1875 + ?)
a z druhého deti: Gizela (*1878 + ?), Július (*1881 + 1906), Marta (*1879 +1964) a Valéria (*1882 + 1974).

Nakoniec väčšina pôvodného rodového majetku prešla do vlastníctva Mikuláša Justha, syna
Alberty Pottornyayovej z prvého manželstva. Takýmto delením bol majetok rozdelený na dve
časti, na vitálišovskú a juštovskú časť. V roku 1917 bola rozpredaná časť vitálišovského
majetku jamníčanom - „vitálišovskuo” a v rámci prvej pozemkovej reformy v roku 1919, keď
sa delili aj veľkostatky v Podturni, obyvatelia Podturne a Jamníka získali časť svojich
nehnuteľností odkúpou juštovského majetku - „juštovskuo”. Časť pôvodného majetku po
prvej svetovej vojne kúpil bývalý prenájomca podturňanského veľkostatku, Šimon Ferenci,
rodák z Toporca, ktorý tu v priebehu niekoľkých rokoch vybudoval prosperujúci veľkostatok
na celkovej výmere okolo 80 hektárov (orná pôda 123 katastrálnych jutár, lúky 25
katastrálnych jutár a pasienky 59 katastrálnych jutár) spolu s hospodárskym dvorom (v roku
1941 v hodnote 101 tisíc korún), liehovarom a rafinériou (v roku 1941 boli odhadnuté na 180
tisíc korún). Veľkostatok bol obrábaný rôznymi mechanizmami ako napríklad traktorom
s pluhmi, používala sa mláťačka a žacie stroje. Na sklonku života

bolo v maštaliach

veľkostatku ustajnených 24 kráv, 2 plemenné býky, 4 voly, 4 jalovice, 5 koní, a 5 teliat.
Tento majetok bol po jeho smrti 20. marca 1941, rozdelený na 8 častí medzi jeho deti a
vnukov. Hospodáriť na otcovom majetku mal ostať najmladší syn Ladislav, ktorému však boli
na základe protižidovských rasových zákonov majetky zhabané. Na väčšine pôvodného
rodového majetku Podturňaských vznikol takto v 40-tych rokoch 20. storočia vojenský
veľkostatok, ktorý mal potravinovo zabezpečovať vojenskú posádku v kasárňach s letiskom
na Mokradi medzi Jamníkom a Liptovským Petrom. Po druhej svetovej vojne mala
veľkostatok získať Štátna drevársko-piliarska, hájnická a odborná hospodárska škola
v Liptovskom Hrádku, ktorej zástupcovia však radšej pre účely školského majetku vybrali
skonfiškovaný majetok v Ráztokách. Majetok bol až do roku 1945 vojenským správcom
kapitánom Coplákom. Rozhodnutím zo dňa 4. apríla 1945 Okresný národný výbor
v Liptovskom Hrádku vymenoval za dočasného správcu Ladislava Ferenciho, ktorému bol
veľkostatok poštátnený definitívne v roku 1947.
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Erb rodu Podturňanskovcov je podobný s erbom Svätojánskovcov a ďalších príbuzných
rodov. Tvorí ho štít s listovou korunou, na ktorou je kolmo postavené obrnené rameno s
trúbkou a nad nimi hviezda. Klenotom bolo štítové znamenie nad prilbou. Prikrývadlá sú
strieborno-červené a zlato-modré. Aj keď musel existovať rozlišovací prvok medzi erbom
Podturňanskovcov a Svätojánskovcov, dodnes sa ho nepodarilo zistiť. Erb na obrázku
pochádza z Fellegiho zbierky v Liptovskom múzeu v Ružomberku, ktorý prekreslil výsledky
bádania Ladislava Matiašovského z prelomu 19. a 20. storočia.

Kaštiele rodiny v Podturni
Rodinní príslušníci zemianskeho rodu z Podturne sídlili najprv v stredovekom hrádku
neďaleko dnešnej obce. Zrejme už v druhej polovici 14. storočia začali stavať prvé zemianske
sídla najprv v Liptovskom Petre, neskôr v Podturni, ale aj v priľahlých obciach svojho
panstva v Jamníku a vo Vavrišove.
Najstaršia kúria v Podturni bola
postavená v druhej polovici 16.
storočia na mieste staršej drevenej
kúrie (na jej mieste sa pripúšťa aj
existencia

staršej

kamennej

gotickej kúrie zo 14. storočia).
Renesančnú kúriu začal stavať
Andrej

Podturňanský

(1533,

1579) okolo roku 1580. Stavbu
však dokončil až jeho syn Pavol (1573, 1628) v roku 1588. Objekt bol postavený ako
jednoposchodová kúria so zvýšeným podkrovým a drevenými stropmi. Objekt používali
v nasledujúcich storočiach Pavlovi potomkovia.

V polovici 18. storočia budovu kaštieľa

prestaval v barokovom štýle Šimon Podturňanský (1754, 1785). Okrem nákladnej prestavby
tohto kaštieľa, postavil v Podturni aj ďalší kaštieľ, ktorý sa neskôr nazýval „Šimúnovský“.
Nákladná prestavba zmenila nielen vzhľad pred tým skromnej a bežnej kúrie, ale doplnila jej
okolie o veľký anglický park s okrasnými drevinami a štýlové hospodárske objekty. Po smrti
Samuela Podturňaského v roku 1829, kaštieľ podľa testamentu zdedil jeho syn Mikuláš
(1793-1862). Tento predposledný vlastník z rodu podturňanských pánov dal urobiť v budove
viaceré, ale len účelové prestavby. Podobné úpravy vykonali v kaštieli po jeho smrti aj jeho
deti Mikuláš a Berta. Po smrti Mikuláša Podturňanského mladšieho v roku 1904 a ďalších
členov rodiny v 20-tych rokoch 20. storočia kúpila celý kaštieľa rodina Forgáčovcov
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z Podturne. Rodina v časti kaštieľa žila až do 60-tych rokov 20. storočia. V rokoch 1920-1935
v časti objektu sídlila Štátna ľudová škola. Po druhej svetovej vojne sa kaštieľ dostal do
štátneho zoznamu kultúrnych pamiatok, kde je evidovaný pod číslom 362 ako „Forgáčovská
kúria“. Na konci 60-tych rokov 20. storočia budovu odkúpila kancelária Slovenskej národnej
rady. Z prostriedkov kancelárie sa mala na začiatku 80-tych rokov uskutočniť dôkladná
rekonštrukcia a budova mala slúžiť ako účelový objekt pre Slovenskú národnú radu. V roku
1988 kaštieľ kúpilo výrobné družstvo Služba v Bratislave, ktoré ho po prestavbe chcelo
využívať

ako

rehabilitačné

centrum

pre

svojich

zamestnancov.

Pri

prípravných

rekonštrukčných prácach v roku 1989 bola asanovaná stará strecha. Pre nedostatok financií
bol objekt potom len provizórne zakrytý jednoduchou sedlovou strechou a boli zastavené
všetky rekonštruk-čné práce.
V Podturni okrem spomínaného objektu stoja ešte ďalšie dva kaštiele. Jeden z nich,
ktorý sa nachádza oproti budovy bývalej školy, dal postaviť pravdepodobne spomínaný Pavol
Podturňanský (1573, 1628) v prvej štvrtine 17. storočia. Podľa neho sa dodnes volá
„Pálovský“. Jeho potomok (pra-pravnuk) tiež Pavol Podturňanský (1754, 1755) ho v polovici
18. storočia dal prestavať. V rámci tejto väčšej prestavby bol kaštieľ prefasádovaný a
zmenená bola aj jeho pôvodná renesančná dispozícia.
Kaštieľ známy pod menom Vranovo dal postaviť okolo roku 1845 Jozef Podturňanský (17821854). Je to neoklasicistická budova s pôdorysom v tvare „L“. Na čelnej fasáde je budova vo
vchodovej časti ozdobená stĺporadím podopierajúcim trojuholníkový tympanón, typickú
architektonickú zložku klasicistickej architektúry. Po smrti Jozefa Podturňanského kaštieľ
zdedila jeho dcéra Rozália (1819-1876) vydatá za Antona Vitáliša. Na začiatku 20. storočia
bol objekt rozdelený postupne na tri časti ako sa delil medzi viacerých vlastníkov, ktorí ho
nadobúdali.
Zatiaľ čo ešte na konci 18. storočia podľa štatistických údajov stálo v Podturni 6
zemianskych kúrií, potom na začiatku 19. storočia boli už iba štyri (spomínané tri a takzvaný
„Nižný dvor“). Nie je vylúčené, že podturňanskí zemania vlastnili aj viacero obytných domov
v Podturni, ale tieto neboli klasifikované ako kúrie.
Podľa archívnych dokumentov zemiansku kúriu v Liptovskom Petre, ako prvom sídle
rodu si dali postaviť už Pavol z Liptovského Petra (1346), ale jeho synovia svoje sídlo
preniesli do Podturne. Táto stavba sa do dnešných čias nezachovala. Nie je presne jasné ani
jej umiestnenie. V testamente Samuela Podturňanského z roku 1827 sa uvádza pod názvom
„Bírošovský dom“, čo však nemusí byť pôvodná kúria. V Jamníku rodina zemanov
z Podturne vlastnila dva majerské dvory už v 15. a 16. storočí. Na začiatku 19. storočia z nich
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existoval už len jeden a v spomínanom testamente je označený ako domček s maštaľou. Dnes
sa už rovnako nedá lokalizovať jeho umiestnenie. Podobný majer s kúriou vlastnili
Podtúrňanskovci aj vo Vavrišove.
_____________________
Szluha, M.: Liptó vármegye nemes családjai, Heraldika Kiadó, Budapest 2000, s. 619-638
Súpis pamiatok na Slovensku 2, s. 493
Novák, J.: Rodové erby na Slovensku II, Osveta, Martin 1986, s.122-124
Varsik, B.: Otázky vzniku a vývinu slovenského zemianstva, Veda, Bratislava 1988, s.19-52
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Rodostrom zemianskeho rodu z Podturne
VAVRINEC (1241, 1273)
Bohumír I.(1244-1286)
(Smrečiansky, Svätojánsky, Bán)

Serafín(1286)
(Poturňanský Pongrác)

Ondrej(1286)
(Pongrác)

Pavol de Zentpéter (1346)
(sídlil vo Sv.Petre)

Mikuláš II.(1376-1383)
Klára Gerenčerová

Štefan I.(1390) Šimon I. (1401) Krištof I. (1401)
de Pottornya

Ladislav
(1376)

Anna
(1376)

Egid
(1386)

Alexander II.
(1473)

nez.dcéra Alexander III. Gregor II. Michal Šimon Veľký II. Ján
(1433)
(1426)
(1426) (1426)
(1449)
(1449)
Katarína ?

Mikuláš III.
(1474)

Štefan II.
(+1530)

Krištof
(1526)

Krupec (1293)

Mikuláš I.(1286-1323)
(Podturňanský - sídlil vo Sv.Petre)

Alexander de Pottornya (1346)
(presťahoval sa do Podturne)

Gregor II.
(1376)

Rečko (1258)

Dorotta
(1453)

Žofia

Peter
(1449)

Kristína

Sandrinus II.Mikuláš
de Tornallya 1473
de Chát 1488

Tomáš
Brigitta
Margita
Klára
(1449)
(1449)
(1449)
(1449)
Katarína Kazsayová
Ján Szentkirályi Imrich Thiray
Patolchy
Ondrej
Klára Ján
František
(1514)
(1513)
(1501-1533)
Źofia Kaszaiová(1521)
Katarína Kaszaiová

Ondrej
(1526)

Šimon III. Hieronym
(1526-1577)
(1526)
Juliana Pongrácová

Štefan III.
Kristína
Anna Helyiová Kristof Majthényi

Karol (1569-1580)
Anna Lipčeiová

neznáma
Žofia
Klára
Ferd.Radvánszky ? Szentiványi

Ján (+1599)
Anna Hossútotyová

Ladislav
Barbora František
Žofia
Karol (+1622)
1.Anna Dobáková
Katrína Belániová Ján Matiašovský Anna Jakovičová
2. Alžbeta Matiašovská

Alžbeta
Gabriel Görgey

Baltazár (+ pred 1700)
Mária Divínska

Júlia
Baltázár Paludský

František (+ pred 1676) Anna (+1666)
Petronela Zmeškalová Mikuláš Horváth
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František (+ pred 1676)
Mária Divínska

Mária (+1716)
Gašpar Révay

Martin (1682, 1700)
Magda Podturňaská (+1723)

Michal (1730, 1754)
AnnaGörgeyová

Farkaš
Žofia Okoličániová
(1696-1757)

Farkaš (1722-1764)
1. Anna Mária Kubíniová (1722-1753)
2. Klára Podturňanská (1723-1792)

František (+1730)
Adam (1663, 1701)
Klára Mariášiová (+1755)
+

Magda
Štefan Okoličiansky
(1697-1757)

Michal (1718-1778)
Katarína Podtuňanská
(1720-?)

Karol
Anna Andická
(1732, 1751)

Peter
+

František (1754, 1755)
Anna Kubíniová (1735-1821)

Katarína Žofia
Zuzana
Klára
Samuel
Marek
(1741-?)
(1743-1815)
(1747-1779)
(1752-1829)
(1752-1785)
1.Ladislav Klestinský Imrich Karsnec Ján Ambrózy 1. Lýdia Svätojánska
+
2.Michal Pyber
(1739-1814)
(1726-1778)
(1761-1782)
(1765-1835)
2.Terézia Plathyová
(1772-1828)

Anna
(1750-1819)

Mikuláš( 1793-1862)
Tomáš
Ondrej(1790-1857)
Lýdia
Ladislav
Jozef
1.Júlia Szentiványiová (1799-1854) Karolína Cavalliniová (1789-1846) (1801-1830)
(1782-1854)
(1786-1852)
+
(1810-1866)
Samuel Lipcsey
+
1.Jozefa Rédekyová
2.Amália Vitálišová
(1760-1830)
2.Fr. Schaesburger
(1837-1916)

Emma(1836-1866)
Július Neudeck

Eduard (1832-1881)
Mária Szentiványiová (1833-?)

Marietta (1869-?)
Jozef Günter (1862-?)
Alberta(1854-22.7.1941)
1. Jozef Justh z Necpál(1831-1875)
2. Prziemyslav Zierotín(1848-1908)

Magdaléna
(1811-1830)

Mikuláš(1856-10.8.1904)
Irena Plathyová(1869-1955)
+

Rozália
Mikuláš
Ján(1821-?)
Karol (1823-?)
(1819-1876)
(1813-1864) Janett Cheswell Henrieta Gruber
Anton Vitáliš (1828-1910) Etela Weiss

1. Mikuláš Justh
1.Maximiliána Szvetenay(1875-22.3.1907) Gizela (1857-1890) Rozália (1860-1923) Emmanuela (1855-1868)
pred tým vydatá Wattenwill
Bartolomej Láni Adam Radvánszky
2.Johanna Paulína Wattenwill
(1851-1921)
(1844-1886)

Marta Lániová
(1879-1964)

Valéria Lániová
(1882-1974)

Gejza Hazlinský

Mikuláš Gyczy

Július Láni
(?-1906)

+
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Erb obce
Najstaršie obecné pečatidlo je z roku 1788, ale je vytvorené
nepochybne podľa staršej predlohy. V pečatnom poli je zobrazený
gotický kostolík. Podľa kanonických vizitácií zanikol pri nepokojoch
v 15. storočí alebo v období reformácie. Kruhopis pečatidla z 18.
storočia je latinský: SIGIL : POSESIO POTURNA, ∅ 32x28 mm.
Mladšie typárium pochádza z 30-tych rokov 20. storočia. Pečatný
obraz je zmenený, v strede pečatného
poľa je pluh s kolesom a kruhopis je
slovenský: OBEC POTÚREŇ : župa
Podtatranská, ∅ 35 mm.
Pôvodný pečatný obraz kostolíka sa
dostal aj do súčasného erbu obce. V modrom štíte je vežou
vľavo otočený strieborný, červeno zastrešený kostolík s
modrými oknami a vchodom, so zlatým krížikom na veži.
Erb je zapísaný v Heraldickom registri Slovenskej republiky
pod signatúrou P-48
________________
LUBY,Š.: Liptovský a Turčiansky register z roku 1392, Bratislava 1932
MAJLÁTH, B.: Liptómegyey, In. Turul 1890, s.201
SPIRITZA,J.: Staré zvony v okrese Liptovský Mikuláš, In.Liptov 4, Osveta, Martin 1977, s.131-167
ULIČNÝ, F.: Dejiny osídlenia Liptova do konca 16. storočia, In. Liptov 8, Osveta, Martin 1985, s. 202-204
ŠA Bytča, pobočka Liptovský Mikuláš, Okresný súd v Liptovskom Hrádku, č. tk 1486/1884 59/444, tk
259/1867, IV 136/1867, tamže, Zbierka pečatí a odtlačkov pečiatok, Liptovské múzeum v Ružomberku, inv.č.
20155, 10718, 10719, Okresný národný výbor pre Horný Liptov v Liptovskom Hrádku, 451/1945 prez., tamže,
Zbierka pečatí a odtlačkov pečiatok
NOVÁK,J.: Slovenské mestské a obecné erby, ..., s.287

Správa obce
Obec Podtureň bola založená niekedy
na začiatku 13. storočia na zvykovom
práve. Preto sa aj činnosť obecnej
samosprávy riadila miestnymi právnymi
obyčajmi,
postavenie

ktoré

dosiahli

obecných

často

zákonov.

až
Ich

súhrn postupne utváral akýsi nepísaný
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právny systém, podľa ktorého sa riešili problémy každodenného života. Kontinuita tohto
takzvaného zvykového práva sa ústne zachovávala a prenášala na ďalšie pokolenia.
Do starostlivosti obecnej samosprávy patrila ochrana neporušiteľnosti chotárneho
územia, využívanie a udržiavanie ciest a vôd v dedine, výstavba obecných budov a iné.
Dôležitou povinnosťou samosprávy bolo aj udržiavanie bezpečnosti a dohliadanie na
vnútorný pokoj v dedine. Toto sa vzťahovalo najmä na ochranu pred požiarom (údržba a
kontrola ohnísk a komínov). Narúšanie vnútorného pokoja a susedské spory v dedine sa riešili
na dedinskom súde. Väčšie trestné veci patrili do právomoci Liptovskej stolice alebo vyšším
súdnym inštanciám. Vlastnú samosprávu dediny so zvykovým právom v stredoveku tvorili :
obecná pospolitosť, vesník, prísažní, obecná rada, starší a súdna stolica.
Obecná pospolitosť bola najstaršou a najvýznamnejšou zložkou samosprávy poddanskej
dediny a patrili do nej všetci obyvatelia príslušnej lokality. Vlastnícke nároky zemepána sa
nevzťahovali na dedinskú pospolitosť, ako na celok, ale len na poddaných. V praxi sa obecná
pospolitosť prejavovala najčastejšie v podobe dedinského zhromaždenia, na ktorom sa
schádzali všetci členovia obecnej pospolitosti. Zhromaždenie zvolávali vedúci hodnostári
dediny. Toto zhromaždenie malo právo voliť si vedúcich predstaviteľov a prítomnosť členov
pospolitosti mohol využiť aj zemepán na jeho oboznámenie s dôležitými informáciami.
Najvyšším hodnostárom v dedine so zvykovým právom bol vesník (villicus), ktorého si
spomedzi miestnych obyvateľov mohol vybrať zemepán, alebo musel potvrdiť aspoň jeho
voľbu. Neskôr, keď pri majetkovom rozdelení jednej dediny získalo majetok viacero
zemepánov, si každý zemepán snažil zriadiť funkciu vlastného vesníka. Takto sa začali
objavovať dediny, kde mali síce len jednu obecnú pospolitosť, ale viacerých vesníkov. Týmto
snahám zabránil až kráľ Matej Korvín, keď v roku 1476 presadil zákonný článok X, podľa
ktorého si mohol zemepán ustanoviť vesníka len v takej dedine, kde vlastnil aspoň 10
poddanských dvorov. Vesník býval vo svojej funkcii obyčajne jeden rok a do úradu
nastupoval na Juraja (24. apríla). Takýmto spôsobom sa v úrade vesníka postupne vystriedali
všetci poddaní z obecnej pospolitosti a po niekoľkých rokoch sa stal vesníkom ten istý človek.
Aby mohol vesník ochraňovať účinnejšie záujmy zemepána, tento mu pridelil časť svojich
právomocí. Na základe toho potom pôsobil aj ako predseda obecného súdu. V rámci obecnej
pospolitosti bol vesník aj vedúci obecného zhromaždenia a obecnej rady. Priamo alebo cez
zemepanského úradníka rozhodoval o požiadavkách obce. Vesníkovou povinnosťou bola aj
pomoc pri vyrubovaní, vyberaní štátnych daní, vyhotovovaní portálnych súpisov (daň sa
vyberala od jedného dvora, brány - porta z lat.brána) a vyberaní cirkevného desiatku. Od
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týchto bežných daní bol vesník oslobodený. Za
tieto úľavy musel vo svojom dome hostiť a
ubytovať vyberačov daní.
Obecní prísažní bývali volení na také obdobie
ako bol stanovený vesník a volilo ich obecné
zhromaždenie. Na zasadnutia do rady ich
zvolával vesník a ich účasť na zasadnutiach bola
povinná. Prísažní pomáhali ako prísediaci pri
sudcovskej činnosti vesníka a ako obecná rada.
Historicky

najstaršou

inštitúciou

dedinskej

samosprávy boli starší (seniores). Bolo to skôr
spoločenské postavenie ako úradná funkcia. Za
starších sa pokladali muži vyššieho veku s
určitými

skúsenosťami

a

majetkom.

Mali

rozhodujúce slovo na dedinských zhromaždeniach a boli hlavnými rečníkmi obce. Významnú
úlohu zohrávali ako pamätníci pri overovaní dávnejších udalostí, ktorých boli sami
účastníkmi.
Z funkcie vesníka sa neskôr vyvinula funkcia richtára, ktorá bola zakotvená v IX. bode
tereziánskeho urbára z roku 1767 a neskôr v zákonnom článku IX z roku 1836. Od roku 1850
richtári v obciach aj mestách a mestečkách stratili súdnu právomoc a boli zaradení do systému
štátnej správy. S malými zmenami bolo ich postavenie zachované aj v rámci municipiálneho
zriadenia podľa článku 42/1870 a zákonného článku 22/1889 o obecnej samospráve. Po
vzniku Československej republiky v roku 1918 sa ustanovil v mestách názov starosta (od
roku 1923), ale v obciach ostal richtár. Od roku 1939 boli na čele miestnej samosprávy
starostovia až do roku 1942, keď boli na miesto nich ustanovení vládni komisári, menovaní
vládou na odporúčanie okresných úradov. Funkciu vládnych komisárov v roku 1944 znovu
prevzali starostovia a po roku 1945 predsedovia miestnych národných výborov. Od roku 1990
sa vrátilo k pomenovaniu starosta.
Najstarším známym richtárom Podturne bol Michal Žuffa, ktorý bol hlavným
predstaviteľom obce v časoch urbárskej regulácie Márie Terézie. Druhým známym richtárom
bol Michal Krátky. Do obdobia jeho úradu spadá pripojenie sa Podturne k evanjelickému
zboru v Jáne po tolerančnom patente. Volebné obdobie richtára Jána Chudovského je
ohraničené rokmi vznikom prvej pozemkovej knihy v Podturni, keď bol zameraný kataster
obce, zakreslené chotárne mapy a vlastníci zaevidovaní do pozemkových hárkov. Správnosť
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každého hárku (vložky) podpisoval vlastník a richtár ako zástupca obce. Najdlhšie
pôsobiacim richtárom v Podturni bol Ján Vozárik, ktorý bol vo svojom úrade nepretržite v
rokoch 1875-1888.
Michal Vozárik - Macek (1867-1945) bol richtárom v troch obdobiach. Pamätníci si ho
pamätali ako rozvážneho a prísneho muža. Na udržiavanie poriadku podľa starých obyčajov
používal v niektorých prípadoch aj telesné tresty. Mal početnú rodinu - 12 detí a aj po svojej
smrti bol váženým človekom. Bol iniciátorom a organizátorom stavby miestnej zvonice, ktorá
dodnes tvorí dominantu obce. Bol zakladateľom a veliteľom obecného, neskôr dobrovoľného
hasičského zboru, zabezpečil jeho vybavenie ručnou striekačkou a budovou pre jej
uskladnenie. Známym sa stal jeho syn Teofil Bohumír Vozárik.
Teofil Bohumír Vozárik sa narodil v Podturni 11. decembra 1912 rodičom Michalovi Vozárikovi a Zuzane
rodenej Gavalierovej. Po získaní základného a stredného vzdelania pokračoval v štúdiu na Právnickej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave, kde štúdium ukončil v roku 1938. V rokoch 1940-1941 pôsobil ako
osobný tajomník Jána Ursínyho vo Zväze Roľníckych pokladníc v Bratislave, od roku 1944 ako úradník
Sedliackej banky. V roku 1944 sa zúčastnil Slovenského národného povstania ako pobočník generála Jána
Goliana. Po porážke povstania sa skrýval pod cudzím menom na viacerých miestach. Od 1. marca 1945 bol
úradníkom Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy ako prednosta osobného oddelenia. Po roku
1948 pracoval vo firme Ryba a spol. v Bratislave a na jeseň 1948 emigroval. Od roku 1950 žil v USA, kde
pracoval najprv ako robotník v Chicagu, v rokoch 1953-1955 ako úradník kancelárie Rady slobodného
Československa v New Yorku. V rokoch 1955-1973 bol redaktorom československého oddelenia Hlasu Ameriky
vo Washingtone D.C. Zomrel vo Washingtone 13. novembra 1973.

V medzivojnovom období bol starostom Podturne Ondrej Melicher (1863-1935). Bol
človekom požívajúcim veľkú dôveru obyvateľov obce. Pôvodným povolaním bol stolár a
z jeho tvorivých rúk pochádza aj oltár v evanjelickom kostole v Liptovskom Jáne. Jeho
pričinením boli do zvonice umiestnené zvony. Bol aj jedným z iniciátorov stavby provizórnej
hasičskej zbrojnice v roku 1909. Bol údajne veľmi prísny na udržiavanie obecných
komunikácií a verejných priestranstiev. Jeho nástupcom bol Ján Šmihovský (1881-1967). So
svojím zmyslom pre poriadok a spravodlivosť sa často dostával do sporov s miestnym
statkárom Šimonom Ferencim, ktorý nielenže nerešpektoval osobnú, ale ani náboženskú
slobodu obyvateľov. Častokrát prikázal paholkom orať, či vykonávať iné ťažké práce aj na
veľké náboženské sviatky. Jeho spory so statkárom často končili pred súdom a starosta ich
obyčajne prehral.
Peter Forgáč - Dumko (1896-1978) bol starostom Podturne v rokoch 1931 - 1937 a
predsedom Miestneho národného výboru dvakrát. V rokoch 1951-1956 a v rokoch 19631964. Mal nemalé zásluhy na tom, že sa úspešne zrealizovala výstavba novej budovy školy a
budovy kultúrneho domu, pod ktorý daroval vlastný pozemok. Funkciu predstaviteľa obce
zastával aj v ťažkom období kolektivizácie poľnohospodárstva, čo jeho osobe neprinieslo
uznanie.
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Ondrej Jariabek (1883-1962) bol starostom Podturne v rokoch 1938-1941 a po vojne
predsedom RNV v rokoch 1944-1945 a predsedom MNV v rokoch 1946-1948. Bol
zamestnancom železníc. Po odchode do penzie sa v roku 1931 aj s rodinou presťahoval z Hýb
do Podturne. V roku 1936 sa stal členom a podpredsedom pobočky Matice slovenskej v
Podturni. Bol aj členom výboru Čitateľského spolku v Podturni. Počas jeho prvého funkčného
obdobia bol postavený kultúrny dom a bol zriadený nový cintorín. Ako predseda
melioračného družstva sa podieľal aj na odvodnení obce. Po vypuknutí Slovenského
národného povstania sa aktívne zapojil do odboja vo funkcii predsedu revolučného národného
výboru. Po potlačení povstania mu hrozilo zatknutie, a tak sa ukrýval v horárni pred Bystrou
pod Ďumbierom. Spojku s dedinou mu robili syn Dušan a dcéra Vilma. Spojku s hlavným
štábom povstania, ktorý istý čas sídlil v Liptovskej Porúbke, mu robil profesor Mäsiar. Po
skončení vojny sa dostal na čelo obce ako zástupca Demokratickej strany. Jeho zásluhou bola
Podtureň pripojená na telefónnu sieť a podieľal sa aj na elektrifikácii obce v roku 1946.
Ondrej Jariabek (1908-1987) bol jedným z detí Ondreja Jariabeka. Narodil sa počas otcovho pôsobenia v
Kráľovej Lehote. Po získaní základného vzdelania v Hybiach a Kráľovej Lehote v roku 1927 ukončil učiteľský
ústav v Spišskej Novej Vsi. V rokoch 1927-1939 pôsobil ako učiteľ v Čadci a v rokoch 1939-1941 v Prešove.
Ako študent stvárnil niekoľko postáv ako ochotnícky herec. V Čadci bol režisérom tunajšieho Divadelného
krúžku J. Palárika. Počas pôsobenia v Prešove bol tiež členom a režisérom Divadelného krúžku J.Záborského.
Od roku 1941 až do roku 1980 bol členom činohry Slovenského národného divadla v Bratislave. V rokoch 19471948 bol režisérom Československého štátneho filmu a neskôr jedným z najobsadzovanejších slovenských
filmových hercov, keď vytvoril viac ako 30 postáv. Bol spolurežisérom filmu Kozie mlieko (1950) a
spoluautorom scenára k filmu Čertova stena (1948). V rokoch 1950-1952 pôsobil ako pedagóg Odborného
divadelného kurzu v Bratislave. V rokoch 1952-1958 ako pedagóg Vysokej školy múzických umení v Bratislave.
Ako spisovateľ publikoval básne a pesničky, humorné veršíky o hercoch, divadelné pásma a najmä detské a
bábkové divadelné hry. Svoje bohaté životné i herecké skúsenosti opísal v dvojdielnej knihe Z pastierčaťa herec,
ktorá vyšla v roku 1988. Zomrel v Bratislave 3. februára 1987.
Viliam Jariabek (1915-1991) bol mladším bratom Ondreja Jariabeka. Narodil sa v Sedliackej Dubovej.
Základné vzdelanie získal v Spišskej Novej Vsi, kde začal študovať na gymnáziu. Štúdium dokončil
v Liptovskom Mikuláši. Po skončení učiteľského štúdia v Spišskej Novej Vsi pôsobil najprv v roku 1934 ako
učiteľ vo Východnej, neskôr v rokoch 1935-1937 v Liptovskom Hrádku. V rokoch 1937-1939 absolvoval
základnú vojenskú službu v Tábore a od roku 1939 učil v Bratislave. Počas vojnových udalostí bojoval v rokoch
1941-1943 na východnom fronte v hodnosti nadporučíka. Po vojne sa zapísal na štúdium práva v Bratislave,
ktoré ukončil v roku 1948 s titulom JUDr. V rokoch 1946-1951 bol úradníkom a hlavným ministerským
komisárom Povereníctva výživy v Bratislave. Po odchode z povereníctva bol učiteľom v Bratislave a v rokoch
1965-1977 pracovníkom Krajského pedagogického ústavu v Bratislave. Ako pedagóg bol dôkladný, iniciatívny.
Na začiatku hrával a režíroval ochotnícke divadelné predstavenia, neskôr bol odborárskym funkcionárom. Je
autorom troch publikácií : Problémy vzdelávania pracujúcich, Z galérie slovenských rodoľubov, Jonáš Záborský
– župčiansky samotár.

Vo vojnovom období boli štátnou mocou na čelo obce menovaní vládni komisári. Vládnym
komisárom Podturne bol v rokoch 1941-1945 Michal Forgáč - Palier (1886-1959). Pred
svojim menovaním do funkcie bol dlhé roky členom obecného zastupiteľstva. Z frontov prvej
svetovej vojny sa vrátil ako invalid, pričom od štátu nedostával nijakú podporu. Bol ženatý s
Ľudmilou Slabejovou, s ktorou mali šesť detí. Počas Slovenského národného povstania
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pomáhal pri zásobovaní partizánov a po jeho potlačení im zabezpečoval doklady, zachraňoval
Židov a staral sa o utečencov z táborov vojnových zajatcov.
Na sklonku vojnových udalostí sa stal tajomníkom a neskôr aj predsedom revolučného
národného výboru mladý ambiciózny Emanuel (Elo) Romančík.
Elo Romančík sa narodil v Ružomberku v roku 1922. Detstvo prežil vo Važci a Podturni. V mladosti ho
zaujímalo maliarstvo a herectvo. V roku 1939 začal hrávať v ochotníckych predstaveniach podturňanských
ochotníkov najprv pod hlavičkou Čitateľského spolku a po roku 1941 pod hlavičkou Združenia evanjelickej
mládeže. Po vypuknutí Slovenského národného povstania narukoval k povstaleckým jednotkám a aktívne sa
zapojil do povstania. Po skončení vojny bol od roku 1945 členom Divadla SNP v Martine, od roku 1956 členom
činohry Slovenského národného divadla v Bratislave. Množstvo nezabudnuteľných postáv stvárnil aj v
televíznych inscenáciách, filmoch i rozhlasových programoch. V súčasnosti žije v Bratislave.

Z povojnových predsedov národného výboru je nutné
spomenúť Michala Vozárika (1902-1980), ktorý bol už
v roku 1944 členom ilegálneho revolučného národného
výboru. V roku 1952 bol jedným zo zakladateľov
Jednotného

roľníckeho

družstva

v

Podturni.

Úctyhodných 52 rokov pracoval v dobrovoľnom
hasičskom zbore a určitý čas bol aj jeho veliteľom. O
zabezpečenie verejného osvetlenia ulíc v Podturni a
zavedenie miestneho rozhlasu sa zaslúžil predseda
MNV Pavol Kitta (1912-?), ktorý bol predsedom
miestneho národného výboru v dvoch obdobiach 19491950 a 1957-1960. Jeho nasledovníkom bol Jozef
Sedliak (1910-1990), ktorého zásluhou sa spojili jednotné roľnícke družstvá v Podturni,
Liptovskom Jáne, Liptovskom Petre a Jamníku. Michal Kitta (1937) bol aktívnym
pracovníkom národného výboru. V období jeho pôsobenia bola zrekonštruovaná a vylepšená
prašná komunikácia cez obec, rekonštruované verejné osvetlenie na výbojkové osvetlenie so
40 svetelnými bodmi, bola postavená nová ulica, generálne opravený miestny rozhlas,
opravený kultúrny dom a zavedené ústredné kúrenie do školskej budovy. V jeho funkčnom
období bol zavedený vodovod do obce, rozšírené niektoré ulice, urobené sadové úpravy
okolia sídla národného výboru, kultúrneho domu a bol postavený drevený prístrešok
minerálneho prameňa pri hlavnej ceste. Významnou bola aj stavba športhotela Elán, ktorý bol
postavený v akcii „Z“ v rokoch 1972-1975 počas druhého volebného obdobia, v ktorom
pôsobil Michal Kitta. Stavba športhotela sa definitívne ukončila až v roku 1977, keď bol
predsedom národného výboru Jozef Žiak (1943-1984). Jeho kvalitná práca počas volebného
obdobia 1976-1984 sa opierala o tajomníka Jaroslava Veju a členov rady. Jeho pričinením sa
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zrealizovala v roku 1979 stavba pamätníka obetiam Slovenského národného povstania,
rekonštruovala sa vtedajšia budova národného výboru, bol opravený kultúrny domu, začala sa
stavba domu smútku, boli opravené vysuté lavice a ukončená prestavba bývalej budovy
štátnej školy na materskú školu. Okrem týchto veľkých akcií boli vykonané aj viaceré menšie
ako napríklad: bola pripravená komunikácia a vodovod pre novú výstavbu ulice pri predajni
mäsa, bol postavený chodník ku Váhu, čiastočne bol upravený tok Jamníčka, bola opravená
strecha na požiarnej zbrojnici a iné. Jozef Žiak tragicky zahynul pri vykonávaní funkcie
predsedu Miestneho národného výboru 30. júla 1984. Až do zániku miestnych národných
výborov sa vo funkcii predsedu vystriedali Vladimír Forgáč (1923) a JUDr. Imrich Hronček
(1948). Vladimír Forgáč bol jedným zo zakladateľov JRD v Podturni a dlhoročným
funkcionárom družstva a poslancom miestneho národného výboru a okresného národného
výboru. Počas volebného obdobia, 1986-1990, keď bol predsedom miestneho národného
výboru JUDr. Imrich Hronček bol dostavaný dom smútku, novou krytinou pokrytá budova
zbrojnice, vybudovalo sa verejné táborisko, vysadila sa zeleň na verejných priestranstvách a
začalo sa s pravidelným vyvážaním komunálneho odpadu.
Už od stredoveku významné miesto v obecnej samospráve zastával notár, ktorý mal na
starosti všetku písomnú agendu obce, prípadne mesta. Robil správy zo zasadnutí obecnej
rady, viedol súdne a kurentálne protokoly. V malých obciach funkciu notára vykonával
zväčša učiteľ. Od roku 1785 podľa vydanej inštrukcie podžupana Liptovskej župy, musela
mať každá liptovská obec notára. Zákonný článok XVII z roku 1871 stanovil, že veľké obce
majú samostatného notára a niekoľko malých obcí sa združuje do notárskych obvodov.
Notári sa v spomínanom systéme postupne stali štátnymi úradníkmi. Boli členmi obecného
zastupiteľstva, rady a komisií s hlasovacím právom. Ich široká právomoc bola zvýraznená aj
tým, že proti uzneseniam a rozhodnutiam obce a obecných orgánov mohli použiť právo veta.
Podľa zákonného článku číslo XVI z roku 1894 vznikli v Uhorsku štátne matriky. Na základe
tohto článku od roku 1895 pribudla obvodnému notárovi aj matričná agenda, v rámci ktorej
evidoval všetky narodenia, sobáše a úmrtia do osobitných matričných kníh. Uhorskú prax
obecných a obvodných notárov prevzala aj Československá republika po roku 1918. V marci
roku 1920 bol schválený a uvedený do života zákon číslo 211/1920 Sb.z. a n. o obecných a
obvodných notároch na Slovensku. Nadriadenými úradmi notárskych úradov boli slúžnovské
úrady a neskôr okresné úrady. Notárov menoval v tomto období minister vnútra. Obecné a
obvodné notárske úrady zanikali pri oslobodzovaní územia Slovenska sovietskou a
československou armádou v roku 1945. Nahradili ich Obvodné úrady miestnych národných
výborov, ktoré zakrátko v roku 1950 tiež zanikli.
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Podtureň až do roku 1907 patrila pod právomoc Obvodného notárskeho úradu v
Liptovskom Petre a po vzniku Obecného notárskeho úradu v Liptovskom Hrádku pričlenená
do územného obvodu tohto úradu spolu s osadou Prekážka a Liptovskou Porúbkou. V
Liptovskom Hrádku bola umiestnená aj štátna matrika. Po zániku notárskych úradov v roku
1945 bola Podtureň pričlenená k novoutvorenému Obvodnému úradu Miestnych národných
výborov v Liptovskom Hrádku až do jeho zániku v roku 1950.

Richtári, starostovia, vládny komisári, predsedovia MNV, starostovia
1770-1772
?
1789-1790
1791-1792
?
1799-1800
?
1859-1862
?
1875-1888
1888-1892
?
1905-1907
1907-1908
1908-1919
1919-1921
1921-1923
1924-1925
1926-1927

Michal Žuffa
Michal Krátky
Ján Straka
Ján Tretjak
Ján Chudovský
Ján Vozárik
Ondrej Chudovský
Michal Vozárik-Macek
Ján Vozárik Štrbiankin
Michal Vozárik-Macek
Ján Juráš
Michal Forgáč
Ondrej Melicher
Ján Šmihovský

1928-1930
1931-1937
1938-1941
1941-1944
1945
1945
1945
1946-1948
1949-1950
1951-1956
1957-1960
1961-1963
1963-1964
1964-1976
1976-1984
1984-1986
1986-1990
1990-1998
1998-2002

Michal Forgáč
Peter Forgáč-Dumko
Ondrej Jariabek
Michal Forgáč
Ondrej Jariabek
Michal Vozárik
Elo Romančík
Ondrej Jariabek
Pavol Kitta
Peter Forgáč-Dumko
Pavol Kitta
Jozef Sedliak
Peter Forgáč-Dumko
Michal Kytta
Jozef Žiak
Vladimír Forgáč
JUDr. Imrich Hronček
Mikuláš Kačmarik
Marian Vojtík

Notári Obvodného notárskeho úradu v Lipt. Petre 1870-1907
1871-1880
1886-1907

Ján Czupra
Emil Launer

Notári Obecného notárskeho úradu v Liptovskom Hrádku 1907-1945
1896-1910
1910-1910
1910-1913
1913-1913
1913-1920
1920-1920

Koloman Asztalovský
Július Andreánsky
Ján Giertl
Ján Balogh
Gejza Janček
Július Koreň

1920-1927
1928-1929
1929-1929
1929-1930
1929-1945

Karol Bubliak
Izor Šebo
Oskar Kiszely
Arnošt Garban
Ján Kiszeľ

Gejza Janček sa narodil 23. januára 1884 v Ružomberku. Jeho prvým pôsobiskom bol notársky úrad
v Liptovskom Hrádku, kde bol vedúcim notárom v rokoch 1913-1920. V roku 1920 z Liptovského Hrádku
odišiel do Žiliny, kde pôsobil najprv ako notársky tajomník a od roku 1923 ako vedúci notár. Bol vedúcim
funkcionárom viacerých miestnych humanitných a kultúrnych spolkov.
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Arnošt (Ernest) Garban sa narodil 29. júla 1901 v Zlatých Moravciach. Po štúdiách na gymnáziu v Nových
Zámkoch a ukončení notárskeho náukobehu v Banskej Bystrici pôsobil najprv v Lipníku, od roku 1925 ako
notársky adjunkt v Liptovskom Mikuláši a krátko v rokoch 1929-1930 ako hlavný notár v Liptovskom Hrádku.

___________________
Choma, B.: Hornoliptovský panteón, LUFEMA 1993
Kolektív : Reprezentačný lexikon Slovenska a Podkarpatskej Rusi, Academia, Bratislava 1936
Slovenský biografický slovník, Matica slovenská, Martin
Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích, II., Diderot, Praha 1997
Encyklopédia Slovenska II, Bratislava 1978

Dejiny cirkvi v Liptovskom Petre a Podturni
Podtureň spolu s osadami Belsko, Jamník, Vavrišovo, Svätý Duch,
Čutkovo, Danišovo, Vitanová a spočiatku možno aj Hybe patrili už v
13. storočí k farnosti v Liptovskom Petre. Táto cirkevná príslušnosť k
Liptovskému Petru spôsobila aj neskoršiu spätosť dejinných udalostí
týchto dedín s Liptovským Petrom. V rokoch 1332-1335 bol v
Liptovskom Petre farárom Pavel, ktorý bol povinný odvádzať
pápežské desiatky. („Item Paulus Sancti Petri de Liptouia plebanus
iuratus existimavit suum beneficium ad duas marcas - solvit decimam.“ MVH RH, Budapest
1887, s.198)
Tunajší kamenný kostol zasvätený apoštolom Petrovi a Pavlovi bol postavený v druhej
polovici 13. storočia. Patril spolu s kostolom v Liptovskom Jáne (1263), kostolom dnes už
zaniknutej obce Svätý Duch (1286) a kostolom vo Svätom Štefane k najstarším kostolom v
hornom Liptove. Starý kostol v Liptovskom Petre stál v dnešnej “Kermietovskej záhrade”
nad mlynom a starou obchodnou cestou, ktorá viedla z Podturne cez Liptovský Peter do
Dovalova a Hýb. V okolí kostola sa až do začiatku 18. storočia pochovávalo z všetkých
okolitých dedín. Kostol dal na začiatku 14. storočia opraviť Magister Donč, ktorý bol v
rokoch 1312-1322 zvolenským županom a do jeho úradnej právomoci patril vtedy aj Liptov.
Všetky liptovské farnosti, okrem štrbskej a važeckej už v 14. storočí patrili v rámci cirkevnej
organizácie do Hontianskeho archidiakonátu. Liptovský archidiakonát sa nevytvoril, pretože
Liptov mal malý počet farností a kostolov.
V roku 1331 dali bratia Alexander a Pavol z Liptovského Petra postaviť v Podturni
kostol a zriadili tu so súhlasom ostrihomského arcibiskupa Čanadína aj faru. Pre nedostatok
dokumentov k neskorším dejinám farnosti v Podturni dodnes nie je jasné patrocínium kostola
v Podturni ani okolnosti a obdobie jeho zániku. Od začiatku 18. storočia nie je v kanonických
vizitáciách farností v Liptovskom Jáne a Liptovskom Petre zmienka o takejto stavbe. Je
pravdepodobné, že kostol bol zničený už počas vpádov husitov do Liptova alebo počas
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spomínaného vojnového konfliktu s poľským kráľom Kazimírom v roku 1472. Tieto
predpoklady dopĺňajú aj ďalšie fakty. Počas reformácie, ktorá mohutne zasiahla Liptov už v
druhej polovici 16. storočia sa medzi vizitovanými farnosťami v roku 1560 Podtureň
neuvádza.
Od 14. storočia nie sú známe mená kňazov, pôsobiacich vo farnosti Svätého Petra. Až
v 16. storočí poznáme meno kňaza, ktorý patril medzi prvých, ktorí sa v tejto oblasti pridali k
reformácii. Bol to Leonard, ktorý neskôr používal priezvisko Svätopeterský (Szentpétery).
Moháčska porážka a prítomnosť rôznych vojsk zapríčinili, že sa Lutherove myšlienky dostali do Liptova už
v polovici 16. storočia. Prvými reformátormi cirkvi boli vlastne rímsko-katolícki kňazi, čo vysvetľovala cirkev
ako herézu. Evanjelickí kňazi spočiatku používali katolícke kňazské rúcho a boli podriadení katolíckym
biskupom a archidiakonom, ale až neskoršie si utvorili samostatné bratstvá, kontuberniá (dnešné senioráty) a boli
zvolení seniori. Liptovské kontubernium sa utvorilo v roku 1561 s 37 cirkevnými zbormi. Aj evanjelické
bohoslužby sa od katolíckych v prvopočiatkoch líšili poväčšine len v tom, že používali namiesto latinskej
liturgie reč ľudu.

Podľa kanonickej vizitácie vykonanej v roku 1560 Michalom Szegedinusom, v
Liptove existovalo 30 cirkevných zborov, z ktorých vizitátor navštívil 28 zborov. Trinásť z
nich sa pridŕžalo katolíckej viery a ostatné zbory boli stúpencami reformácie. Vizitátor ich
vyhlásil za heretikov, kacírov. Medzi nich patril aj kňaz v Petre, o ktorom kanonická vizitácia
hovorí : “Svätý Peter : Leonardus, tamojší rodák. Tvrdí o sebe, že bol ordinovaný (vysvätený
za kňaza) v Benátkach, ale nemá o tom žiadne potvrdenie, takže sa neverí, že sa stal
spravodlivou cestou kňazom, ale podľa všetkého sa do cirkvi vlúdil, buď skladaním rúk
heretikov alebo spontánnou autoritou svojho ducha. V cirkevných veciach drží sa spôsobu
heretikov. Primlúvanie svätých a očistec popiera, o pôstoch tvrdí, že len dobrovoľné a nie
nanútené sú účinné a to bez rozlišovania pokrmov. Rovnako učí, že Božieho tela mimo
prijímania niet. Všetky cirkvou zachovávané obrady podľa neho treba zavrhnúť, keďže sú
plné povier a protivia sa Božej cti a sláve. Vo všetkých cirkevných veciach sa drží spôsobu
heretikov. Opierajúc sa o podporu a ochranu svojich parochiánov (farníkov) ničoho sa nebojí,
ale na všetko sa odváži.” Tieto posledné slová podľa viacerých autorov znamenajú to, že
reformácia bola v tomto období vo svätopeterskej farnosti hlboko zakorenená priamo v
ľuďoch, a jej ďalšie rozširovanie a upevňovanie nebolo už len v rukách kňazov, ale vo väčšej
miere v rukách veriacich. V susednej farnosti svätého Martina v Dovalove vizitátor rovnako
odsúdil ako heretika a kacíra „od podošiev nôh až do vrchhlavy“ tunajšieho farára Gašpara
Bachnatého (Bachratého?), ktorý sa podľa vizitačnej zápisnice často schádzal so
svätopeterským Leonardom a radili sa o spoločnej náuke. Tieto dve farnosti boli podľa tohto
aj strediskom reformačných myšlienok v hornom Liptove v druhej polovici 16. storočia.
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V roku 1561 zvolal ostrihomský arcibiskup Mikuláš Oláh cirkevnú synodu do Trnavy,
kde bola zostavená komisia, ktorá mala vypočuť predvolaných farárov a na základe výsledkov
kanonickej vizitácie a výsluchov zostavila zoznam z cirkvi vyobcovaných kňazov - heretikov
(”Nomina plebanorum haereticorum excommunicatorum”). V tomto zozname bolo uvedených
13 kňazov z Liptova a medzi nimi boli aj Leonard zo Svätého Petra a Gašpar Bachnatý z
Dovalova. Ich ďalšie osudy sú neznáme, ale Leonard Svätopeterský (Szentpétery) sa v roku
1584 spomína ako „evanjelický slova Božieho kazateľ“ v Hybiach, kde pravdepodobne
nakoniec aj zomrel.
Mohutnosť šírenia reformácie v Liptove v druhej polovici a na konci 16. storočia opísal niekdajší nitriansky
biskup Imrich Palugyay vo svojej úvahe takto: ”To nové učenie zasiahlo za panovania Rudolfa aj tieto kraje, a na
spôsob rozvodnenej prudkej riavy rozlialo sa na široko a ďaleko, nielen po mestách, ale aj po dedinách
a kaštieľoch, ba aj po podhorských osadách.”

Druhým známym protestantským kazateľom v Petre bol Ján Hrabécius (Hubácius,
Hrabec), ktorý neskôr okolo roku 1600 pôsobil ako učiteľ šľachtickej reformačnej školy v
Okoličnom. Matej Schulek vo svojich pamätiach o ňom napísal : „...ako prvý začal pretvárať
duše synov slávnej Liptovskej stolice, odvádzať ich od rybačiek, poľovačiek a podobného
rozkošníckeho hlivenia a do ich duše vštepoval skutočné šľachtictvo, ktoré záleží na cnostiach
a v zdatnosti otcov alebo praotcov, a nie v nádherných tituloch, začmudených podobizniach
predkov, či v pozemkoch a úrodných lánoch...“ Jeho syn Ján bol tiež protestantským
kazateľom, cirkevným spisovateľom a dosiahol hodnoť turčianskeho seniora. Pôsobenie
kazateľov počas nasledujúcich troch rokov je doposiaľ zahalené rúškom tajomstva.
Deti z Podturne navštevovali farskú školu v Liptovskom Petre od začiatku 16.
storočia. Nie je známe kedy presne škola pri rímsko-katolíckej fare v Liptovskom Petre
vznikla. Je však veľmi pravdepodobné, že to bolo okolo roku 1540. Prvými učiteľmi boli
spočiatku samotní kňazi, neskôr sa táto profesia stala profesionalizovanou. Deti sa učili z
biblie, katechizmu. Medzi dôležité predmety patril aj základy písania, počítania spolu s
náboženským spevom a modlitbami. Tam, kde bol učiteľ vzdelanejší sa vyučovala aj gréčtina,
hebrejčina, filozofia, či teológia. Učitelia-rektori boli v dedinách pomocníkmi farárov.
Evanjelickí učitelia mohli v neprítomnosti kňaza aj kázať, či pochovávať. Prvým známym
učiteľom a zrejme aj prvým učiteľom školy v Petre je Lukáš Pssarin, ktorý sa spomína v roku
1542.

V roku 1588 sa ako „rector Szentpetrensis“ spomína Martin Zoborský. Školu v

Liptovskom Petre finančne podporovali členovia zemianskeho rodu z Podturne a mala slúžiť
najmä deťom zemanov pri vzdelávaní. Samozrejme, že sa tu v niektorých dňoch učili aj deti
poddaných z Petra, Vavrišova, Pribyliny a Jamníka. V roku 1611 pôsobil v Petre vynikajúci
učiteľ Michal Briznensis (Brezniansky). V rokoch 1612-1617 bol učiteľom školy skúsený
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učiteľ Adam Rzek (Reck), ktorý pochádzal z Bojníc a pred tým zastával úrad rektora školy v
Bojniciach a okolo roku 1600 v Ružomberku. Okolo roku 1627 bol za rektora svätopeterskej
reformačnej školy ustanovený Ladislav Andreae. Jeho syn Ján Andreae bol učiteľom v
Okoličnom, Partizánskej Ľupči a kňazom v Trstenom. Posledným známym rektorom
reformačnej školy bol Juraj Kazár. Do Petra prišiel zo školy v Okoličnom v 70-tych rokoch
17. storočia. Jeho syn Ondrej Kazár bol neskôr kazateľom v Dolnom Kubíne a vnuk Juraj,
vynikajúci spevák a poľovník, dolnokubínskym rektorom. Mená ďalších učiteľov v období
reformácie nie sú známe. Aj keď školu štedro podporovali zemania z Podturne, nikdy
nedosiahla kvalitu vtedajších škôl v Hybiach, Liptovskom Jáne, Okoličnom a Paludzi.

Rektori školy v Liptovskom Petre
1542
1588
1602-1611

Lukáš Pssarin
Martin Zoborský
Michal Briznensis

1612-1626
1627-?
1677-1684

Adam Rzek
Ladislav Andreae
Juraj Kazár

V polovici 16. storočia, okolo roku 1554 si založili aj zemania v Liptovskom Jáne
šľachtickú protestantskú školu, na ktorej pôsobili významní učitelia a kazatelia tej doby.
Škola v Liptovskom Jáne udržiavala dobré vzťahy so susednou školou v Okoličnom. Okrem
detí zemanov bolo dovolené v určité dni navštevovať vyučovanie aj deťom poddaných z
okolitých obcí Podturne, Uhorskej Vsi a Závažnej Poruby. Takto sa dostávala vzdelanosť už v
16. storočí aj medzi nižšie vrstvy a prestávala byť len výsadou bohatých.

Rektori šľachtickej evanjelickej školy v Liptovskom Jáne
pred 1584
1596-?
?-1603
1604-1605
1605-1606
1607-1610
1610-1617
1618
1624
?-1630
1631-1634

Samuel Andreas
Salomon Melikius
Juraj Zsár
Ján Rotarides
Martin Burius
Ján Riszius
Tobias Christophorides
Eliáš Grillonimus
Ján Mathesius
Ján Mechanopeus
Jakub Splenius

1635-1640
1641-1646
1646-?
1663-1668
1674
1681-1683
1683-1685
1687
1688
1700-1709

Mikuláš Clementis
Tomáš Cornides
Ján Petrovicius
Ján Gyurkovics
Ondrej Ždánsky
Juraj Littviny
Eliáš Sartorius
? Hrčka
Mikuláš Ocsoviny
Ján Lauko

V rokoch 1611 a 1618 vykonal v Liptovskom Petre kanonickú vizitáciu prvý
evanjelický superintendent Eliáš Láni. Druhý superintendent Ján Hodík (Hodikius) navštívil
Liptov aj Liptovský Peter šesťkrát v rokoch : 1620, 1625, 1627, 1629 a 1639. V roku 1620 sa
podľa záznamov z kanonických vizitácií, od evanjelického cirkevného zboru odčlenila
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Pribylina a tamojší farníci si začali stavať chrám a faru. V rokoch 1647 a 1666 vizitoval v
Liptovskom Petre Joachim Kalinka. Podľa týchto záznamov si v Liptovskom Petre v roku
1650 postavili nový cintorín, na ktorý boli pochovávaní aj zomrelí z okolitých obcí až do
druhej polovice 18. storočia, keď sa začali zriaďovať aj v okolitých dedinách vlastné
cintoríny. Podľa zápisnice z kanonickej vizitácie bol v roku 1658 chrám v Liptovskom Petre
spustošený. Zničenie starobylej svätyne bolo zaiste dôsledkom náboženských búrok v tom
období. Svätopeterský kostol ostal potom v ruinách až do roku 1724. Od tohto roku patrila aj
pôvodne samostatná rímsko-katolícka farnosť v Liptovskom Petre pod právomoc farnosti v
Liptovskom Jáne.
Evanjelickým kazateľom v Liptovskom Petre bol v rokoch 1602-1611 Andrej Zubor
(Czubor, Žubor). Študoval na univerzite vo Wittenbergu, kde ho 16. januára 1582 vysvätili za
kňaza. V rokoch 1573-1576 bol rektorom v Ružomberku, okolo roku 1582 bol diakonom a
rektorom v Liptovskom Mikuláši a kazateľom v Prosieku pri Liptovskej Sielnici. Z
Liptovského Petra odišiel za farára do Drietomy, teraz fília Kochanoviec pri Trenčíne.
Na začiatku 17. storočia vzniklo Liptovské kontubernium, ktoré združovalo evanjelických duchovných
správcov fár v Liptove. Na jeho čele stálo konzistórium so seniorom, konseniorom, zapisovateľom, pokladníkom
a rečníkom.

V roku 1611 bol v Liptovskom Petre inštalovaný nový farár, Gregor Paludinus
Neosoliensis (Banskobystrický). Narodil sa v roku 1560 pravdepodobne v Banskej Bystrici.
Po štúdiách na viacerých vynikajúcich školách tej doby ukončil svoje vzdelanie na univerzite
vo Wittenbergu, kde ho 27. júla 1599 vysvätili za kňaza. Pred vysvätením v rokoch 15961598 pôsobil ako rektor školy a v rokoch 1599-1611 ako kazateľ v Spišskom Podhradí. V
roku 1611 bol nakrátko povolaný za kazateľa do Dovalova. Až dokonca svojho života pôsobil
v Petre, kde bol kazateľom v rokoch 1611-1641. V priebehu svojej tunajšej kňazskej služby
sa Gregor niekoľkokrát vzdal svojho úradu pre vysoký vek. V období jeho pôsobenia sa
osamostatnila od cirkevného zboru Pribylina a tamojší farár Daniel Pribiš bol predvolaný pre
kontuberniálny súd, že bez súhlasu Paludína zaujal miesto farára v Pribyline. Až v roku 1640
bol oficiálne ustanovený Martin Fabrícius na miesto farára v Pribyline. Gregor Paludínus
zomrel 2. júla 1642 vo veku 82 rokov po 42-ročnej kňazskej službe.
V roku 1641 sa stal v Liptovskom Petre farárom Ján Škrovina (Skrovný, Parsimonius)
Breznensis. Bol veľmi vzdelaným kňazom. Študoval na viacerých školách. Najprv v Brezne,
neskôr v Krupine, Spišskom Podhradí a Levoči. Najprv pôsobil ako rektor školy v Okoličnom
v rokoch 1634-1637, potom v rokoch 1637-1639 ako rektor školy v Ilave. Po päťročnom
pôsobení v Liptovskom Petre zomrel v roku 1645 na choleru. Až v roku 1647 bol farárom v
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Liptovskom Petre liptovským kontuberniom menovaný Mikuláš Litvíni, pred tým v rokoch
1645-1647 diakon cirkevného zboru v Sucháni v Hontskej stolici. V Liptovskom kontuberniu
zastával rôzne významné funkcie. V roku 1653 bol orátorom, 1664 vicenotárom, 1666
notárom a v roku 1669 sa stal dekanom bratstva. V roku 1673 z Liptovského Petra odišiel a na
jeho miesto bol v roku 1675 menovaný Dávid Budaj z Tŕnia pri Zvolene. Mal bohaté
skúsenosti. Najprv bol kantorom v Ružomberku, potom rektorom v Podzámku na Orave,
diakonom v Donom Kubíne, potom v rokoch 1664-1665 bol vojenským kňazom, neskôr
úradoval v Trstenom a v Liptovskom Ondreji. Na začiatku obdobia veľkého desaťročného
prenasledovania evanjelikov sa uchýlil do rodiska. Dňa 10. októbra 1673 bol vydaný cisársky
mandát, ktorý zakazoval evanjelickým farárom vykonávať kňazskú službu. V roku 1675 bol
evanjelikom odobratý katolícky chrám v Liptovskom Petre. V tomto období dňa 9. októbra
1675 bol Dávid Budaj nútený pod bodákmi cisárskych žoldnierov umierajúcemu vojakovi
katolíkovi prislúžiť Večeru Pánovu pod jediným spôsobom. Neskôr bol zatknutý, ale krátko
na to prepustený.
Rozmach protestantizmu nemal dlhého trvania. Závery Žilinskej synody a snemu v
Trnave umožnili predstaviteľom katolíckej cirkvi pripraviť odvetné opatrenia, ktoré viacmenej vyústili do stavovských povstaní Štefana Bočkaja, Gabriela Bethlena a Rákocziovcov.
V druhej polovici 17. storočia bola už rekatolizácia v Uhorsku v plnom prúde a vygradovala
najmä v desaťročnom období po odhalení Wešeléniho sprisahania v roku 1670. V Liptove
prenasledovanie vyvrcholilo súdnym procesom proti evanjelickým kňazom a učiteľom v roku
1673. V roku 1671 bol v Prešporku (Bratislave) zriadený Mimoriadny delegovaný súd, pred
ktorý bolo povolaných 233 väčšinou protestantských zemanov, podozrievaných z účasti na
Wešeléniho sprisahaní. V roku 1673 boli pred tento súd povolaní aj evanjelickí kňazi z Turca,
Zvolena a Liptova. Obvinili ich z vlastizrady, bohorúhačstva a odsúdili ich na smrť. Aj keď
rozsudok nebol vykonaný, bol na obvinených vykonávaný nátlak, aby prestúpili na katolícku
vieru. V tomto roku bol povolaný pred súd aj Andrej Brozík, farár v Jáne a Baltazár
Klementis, farár v Svätom Štefane. Spolu s ďalšími liptovskými farármi radšej podpísali
reverz, že sa vzdávajú svojho úradu a ostávajú doma. V roku 1674 povolali pred tento tribunál
aj ostatných farárov a učiteľov z územia Uhorska. Z územia obsadenom Turkami ale tureckí
bašovia odchod zakázali. Niekoľkí farári ušli k Turkom alebo do Sedmohradska, aby sa pred
súd nemuseli dostaviť. Tí farári, ktorí sa dostavili, boli obvinení z vlastizrady. Ostatní, ktorí
podpísali reverzy a prešli na katolícku vieru, boli oslobodení. Deväťdesiat z nich, ktorí tak
neurobili, podstúpili ukrutné pobyty v rôznych žalároch na území celého Uhorska. Medzi
kňazmi, ktorí tajne odbavovali služby Božie aj napriek represáliám, patril aj farár z
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Liptovského Petra Dávid Budaj a neskorší farár v Liptovskom Jáne Baltazár Ozbius. Okrem
iného boli vystavení posmechu, opovrhnutiu, biede.
V roku 1678 vypuklo stavovské povstanie kežmarského grófa Imricha Thökölyho. Kam
vstúpili vojská pod jeho velením, boli evanjelikom odovzdané chrámy. Víťazné vojská sa
však dopustili aj množstva ukrutností na katolíckych kňazoch a mníchoch. V Liptove bolo
podľa dobových údajov zavraždených viac ako 10 katolíckych duchovných. Medzi nimi bol
aj mikulášsky farár Ján Tranoscius, vnuk Juraja Tranovského, ktorého povstalci sťali pri
mlynskom úpuste na vyšnom konci vtedajšieho Liptovského Mikuláša. Desaťročné
prenasledovanie sa mierne upokojilo v roku 1682 po uzavretí mieru medzi panovníkom a
Thökölym. Po týchto udalostiach sa v roku 1685 Dávid Budaj vrátil do Liptovského Petra a tu
ostal až do roku 1688. Po jeho odchode ostala kňazská stanica na dlhé roky neobsadená.
Krajinský snem v Šoproni v roku 1681 uzákonil články číslo 25. a 26., takzvané
artikuly, zabezpečujúce evanjelikom náboženskú slobodu. Zákonné články nariaďovali
evanjelikom

vrátiť

katolíkom chrámy,

pôvodne

katolíckym spôsobom

posvätené.

V stoliciach, kde takýmto spôsobom evanjelici prišli o všetky chrámy, bolo dovolené postaviť
takzvané artikulárne chrámy. V Liptove boli postavené v Paludzi a v Hybiach. V rokoch
1681-1688 boli evanjelikom v Liptove odobraté všetky chrámy. V roku 1688 bol aj kostol
svätého Petra odobratý evanjelikom na základe Šopronských artikúl. Evanjelici z Liptovského
Petra, Podturne, Jamníka a Vavrišova boli pričlenení k novovytvorenému artikulárnemu zboru
v Hybiach. Väčšina obyvateľstva musela o bežné sviatosti akými boli krst, pohreb aj svadba
obyčajne požiadať katolíckeho svätopeterského kňaza z dôvodu veľkej vzdialenosti od
artikulárnej farnosti.
V roku 1703 nespokojnosť a neustále potláčanie slobôd evanjelikov vyvrcholili v
povstaní Františka Rákocziho II. Pod jeho zástavy sa pridávali nespokojenci z celého Uhorska
a finančne ho podporovalo aj Francúzsko a Poľsko. Dňa 5. mája 1705 zomrel cisár Leopold I.
Vyjednávanie s vládou neviedlo k úspechom a Rákoczi zvolal snem do Sečian, kde bola
uzavretá dohoda s 13-mi bodmi. Podľa tejto dohody bolo v Liptove evanjelikom odovzdaných
23 chrámov a medzi nimi bol aj chrám v Liptovskom Petre. Pod záštitou týchto udalostí bolo
utvorené znovu Liptovské kontubernium a na jeho zhromaždení v Liptovskom Mikuláši dňa
15. septembra 1705 bolo prítomných 20 farárov z Liptova. V roku 1707 bola potom zvolaná
Všeobecná evanjelická synoda do Ružomberka. Po definitívnom potlačení povstania boli
evanjelikom odobraté znovu všetky chrámy a ostali im len artikulárne. V tomto pohnutom
období bol za farára do Liptovského Petra povolaný Matej Prúni z Vrbice, ktorý bol
ordinovaný dňa 26. septembra 1707. V Petre pôsobil až do roku 1709, keď po odobratí
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chrámu evanjelikom, bol vojakmi násilím vyhnaný aj z fary. Tak na 73 rokov zanikol
evanjelický cirkevný zbor vo Svätom (Liptovskom) Petre.

Protestantskí kazatelia v Lipt. Petre
1562-1570
1570-1599
1602-1611
1611-1641
1641-1645

Leonard Szentpétery
Ján Hrabécius
Andrej Zubor
Gregor Paludinus
Ján Škrovina Bresnensis

1647-1673
1675-1681
1685-1688
1707-1709

Mikuláš Litvíni
Dávid Buday
Dávid Buday
Matej Prúni

Rímsko-katolícki učitelia v Liptovskom Petre
1725-1752
1752-1763
1763-1786

František Matulaj
Ján Štefan Kanjak
Ján Žillay

Švihrovská bitka
Liptovské stoličné zhromaždenie sa už v proklamácii z 11. októbra 1703 otvorene
pridalo na stranu Rákociho povstalcov. Čoskoro na to liptovské povstalecké oddiely pod
vedením Juraja Lubyho a Františka Podturňanského obsadili skoro bez boja hrady Likavu a
Hrádok. Po rozhodujúcej bitke pri Trenčíne 3. augusta 1708 sa rákocziovskí povstalci dostali
až do Liptova a na Oravu. V januári 1709 cisárske vojsko generálov Antona Tholleta a Jána
Pálffyho s počtom asi 1200 mužov Liptov z dvoch strán obsadilo Liptov a vytlačilo
povstalcov z týchto pozícií. Už 7. januára 1709 bol obsadený Ružomberok a 10. januára
kuruci bezhlavo opustili aj Liptovský Mikuláš a neskôr aj Liptovský Hrádok. Povstalci sa po
opustení pozícií v Liptove utiahli do Spiša. Obranou získaného Liptova bol poverený cisársky
generál Peter Viard, ktorý mal k dispozícii len okolo 1500 mužov. Túto oslabenosť sa snažili
povstalci využiť a naspäť dobyť stratený Liptov. Veliteľ povstalcov generál Mikuláš Berečéni
sa preto uchýlil k vojnovej lesti. Vyslal brigádnika Jána Čajágyho s 1200 vojakmi do
Zvolenskej župy, aby tak odlákali a ešte viac oslabili cisárske vojsko. Následkom tohto bol
generál Viard odvelený do Banskej Bystrice a v Liptove ostalo len okolo 600 cisárskych
vojakov pod vedením generála Tholleta. (Jeho celé meno bolo Anton Egidius gróf Jőrger von
Thollet)
K vojenskému stretnutiu potom došlo v dňoch 4.-10. augusta roku 1709 na Švihrovej.
(Švihrovská planina sa rozkladá v hornom Liptove medzi potokom Jamníček na jednej strane
a medzi Belou a Mlynským potokom na druhej strane.) Generál Anton Thollet dal už v máji
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vybudovať systém obranných opevnení (šiancov) od Liptovského Hrádku cez Liptovský
Peter, Vavrišovo a Pribylinu. Na východnom svahu Švihrovej dal vykopať zemné valy, na
Hradskej hore vybudoval strážnu vežu a najväčší oporný bod vybudoval na západ od
Vavrišova. Hrad Hrádok bol len jedným z oporných bodov južného opevnenia, pretože už v
priebehu Thokolyho povstania bol vypálený a nebol viac obnovený. Stred cisárskej obrany
tvoril múr kostola v Liptovskom Petre. Šiancový obranný systém pozostával z dvoch za sebou
stojacich pevnostných línií, z ktorých prvá bola na východnom okraji Belej a druhá bola
vyznačená kopcovitým terénom na západnom brehu. Prvá línia sa začínala pri Liptovskej
Porúbke, pokračovala až za hrádocký kaštieľ a dotýkala sa západného okraja dovalovského
chotára. Tiahla sa ďalej západným okrajom vrchoviny medzi Dovalovom a Liptovskou
Kokavou. Na tejto línii bolo päť oporných bodov, z ktorých jeden bol hrad. Druhá, zadná
obranná línia sa začínala pri Liptovskom Petre a pokračovala až na západ od Pribyliny. Táto
línia nebola súvislá, lebo ju prerušovali potoky vlievajúce sa do Belej. Na tejto línii boli 4
obranné body. Okolie Liptovského Petra, Vavrišova a Pribyliny boli prispôsobené na obranu.
Jedine Liptovský Peter a hrad Hrádok boli schopné aktívne odolávať útoku nepriateľa, pretože
tu boli umiestnené aj delá. Celý systém vybudovali vojaci a sedliaci násilne nahnaní z
okolitých dedín. Aby bolo zásobovanie vojska vo vydrancovanom Liptove jednoduchšie, boli
týždenné jarmoky z Liptovského Mikuláša prenesené do Liptovského Petra. Cisársky generál
Anton Thollet mal podľa dobových výpovedí k dispozícii 400 mužov dragúnskeho
Wolfskehlovského pluku, 900 pešiakov (400 V Pribyline, 300 v Liptovskom Petre a 100
v Hrádku) a 32 chlapov pod velením jedného poručíka bolo umiestnených v tábore nad
Vavrišovom. Dovalovo cez deň strážil jeden jazdecký oddiel a v noci tunajší sedliaci.
Začiatkom augusta 1709 vtrhli do Liptova povstalci vedení generálom Michalom
Čákym, generálom Pavlom Andrášim a brigádnikom Jánom Čajágym. Táto armáda bola
tvorená 7 tisíc mužmi pechoty a jazdy spolu s delostrelectvom. Hlavná skupina povstaleckých
vojsk postúpila už 2. augusta k Hybiam a ukryla sa v lese. Druhá skupina pod velením
plukovníka de Riviéra s 200 jazdcami a 60 dobrovoľníkmi postúpila až k Dovalovu, ale po
útoku cisárskych vojsk tiež ustúpila k Hybiam. Vo včasných ranných hodinách 3. augusta
1709 priviedol generál Csáky svoje vojsko až k dovalovským šiancom a vojsko pripravil na
útok v tých miestach, ktoré boli pre nepriateľa zle pozorovateľné. Predvoj 300 jazdcov zveril
pod velenie brigadíra Františka Pauera. Za nimi nasledovali hajdúsi, delá s muníciou a
napokon husári pod velením Babočaja. Generál Andráši a generál Čáky velili pechote. Celé
vojsko bolo napokon 4. augusta rozmiestnené a pripravené na boj.
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Boj sa začal v nedeľu 4. augusta v ranných hodinách medzi 7-8 hodinou, keď sa Čákyho
oddiely pustili do útoku na šiance pri Dovalove. Keď sa to dozvedel Thollet, postavil sa na
čelo jazdy a odišiel na pozície pri Vavrišove, kde sa očakával na ďalší nápor kurucov. Okolo
10-tej hodiny aj napriek nerozhodnosti Čákyho stáli jeho vojská pred Vavrišovom. Neskôr
povstalci prelomili obrannú líniu v Petre a Hrádku a napadli cisárskych vojakov. Začali
obkolesovať Tholletove vojsko. Prudká presila ich donútila ustúpiť a vyprázdniť horiacu obec
Vavrišovo, ktorá zhorela do základov. Generál Thollet bol v boji ranený, ale hrdinsky viedol
obranu cisárskych postavení. (Podľa úradného hlásenia malá guľka z pušky na dvoch
miestach poranila jeho sánku.) Čoskoro do rúk povstalcov padol definitívne hrad Hrádok a
časť opevnenia. Čáky sa svojou rozhodnosťou už v prvý deň boja pričinil o neskoršiu prehru,
keď nevyužil obkľúčenie Tholletovych vojakov a nedal pokyn na ďalší útok. Obce Liptovská
Kokava, Hybe, Východná, Važec a Štrba boli v rukách povstalcov, ktorí sa v nich opevnili a
vypálili Pribylinu. Cisárske vojsko utrpelo veľké straty povstaleckou delostreleckou paľbou,
ktorá trvala od 5. augusta do 9. augusta. Velenie cisárskej armády bolo rozhodnuté, aj napriek
veľkým stratám, nedostatku potravín a vody, brániť sa do posledného muža. Pobyt vojakov v
opevnených pozíciách znepríjemňoval v augustových horúčkach rýchlo šíriaci sa zápach
rozkladajúcich sa mŕtvol a zdochlín koní. V poslednej chvíli však nastal v bitke nečakaný
obrat. Správa o rýchlom a úspešnom útoku povstalcov prinútila generála Jána Pálffyho, aby
poslal 7. augusta zo Zvolena generála Viarda so 600 mužmi na pomoc Tholletovi. Pri
Ružomberku sa tento oddiel spojil s 1500 mužmi generála Ebergéniho a rýchlo spolu
postupovali k Vavrišovu. Povstalci sa práve pripravovali na rozhodujúci útok, keď sa k nim
dostala správa o postupe cisárskych posíl. Generál Michal Čáky očakával útok veľkej presily,
a preto v noci z 9. na 10. augusta nariadil všeobecný ústup a povstalci sa stiahli až na Spiš.
Vojakom sa z relatívne vyhranej bitky nechcelo ustupovať. Podľa ústnej tradície francúzsky
povstalecký plukovník de Riviére od zlosti hodil čiapku o zem, keď dostal rozkaz na ústup.
Kuruckí povstalci nechali na bojisku 400 mŕtvych a stačili zhabať dobytok z Liptovskej
Kokavy, Dovalova, Východnej, Hýb, Važca, Liptovskej Tepličky a Štrby. Vojaci
pochádzajúci z Liptova a Gemera využili zmätok a v noci sa vytratili do svojich dedín.
Nakoniec posily pod vedením generála Ebergéniho prišli neskoro a z bojiska už len pozbierali
mŕtvych a ranených cisárskych vojakov. V boji na Švihrovej v jednej zo šarvátok vo
Vavrišove padol aj barón Fridrich Böckl, kapitán Wohleskehlovského jazdeckého pluku.
(Podľa povesti J.Kalinčiaka “Svätý Duch” Böckl padol v dedine Svätý Duch v súboji so
zemanmi z Podturne.) V Liptovskom Petre potom urobili Böcklovi vojenský pohreb a
pochovali ho v miestnom kostole. (Ešte v prvej polovici 19. storočia bol v zrúcaninách
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niekdajšieho gotického kostola náhrobný kameň s nápisom: „Hic jacet Perillustris a
Magnanimus Dominus Fridericus Wilhelmus Liber Baro Böckl de Böckl et Caw, Inclyti
Regimnis Wohlskehliani Capitanus obiit 1709 dum rebelles Wawrisowam incendrunt, cuius
anima requiescat in pace.” V preklade Tu leží urodzený pán Fridrich Wilhelm Böckl,
slobodný pán z Böcklu a Cawy, slávneho pluku Wolskehlianskeho kapitán, zomrelý keď
buriči Vavrišovo zapálili, jeho duša nech odpočíva v pokoji.)
Aj keď k rozhodujúcemu vojenskému
stretu v tejto bitke prakticky nedošlo,
padlo v nej okolo 500 vojakov a
vyhorelo 7 obcí. Medzi nimi najviac
postihnuté

boli

Liptovský

Peter,

Pribylina, Vavrišovo. Podtureň bola
taktiež poškodená najmä rabovaním a
ničením prechádzajúcimi vojskami.
(ŠOBA

Bytča,

Kongregačné

písomnosti, zv. XVI, s. 381, 402)
Podľa niektorých teórií následkom
týchto bojov zanikli blízke dediny
Čutkovo, Danišovo, Svätý Duch a v
blízkosti Veternej Poruby dedina
Svätý Štefan. (Podľa posledných výskumov však Čutkovo, Danišovo a Svätý Duch zanikli už
na konci 15. storočia a v tomto období už neexistovali. Na zánik Svätého Štefana existuje
viacero teórií, ale isté je, že v období Švihrovskej bitky dedina existovala. Potvrdil to aj
archeologický výskum, pri ktorom boli práve z tohto obdobia objavené pozostatky vojnovej
pohromy, akými boli stopy ohňa a zbraňou preseknutá ľudská lebka. )
Tholletove zákopy sa dajú pozorovať na niektorých miestach ešte dnes severne od
Liptovského Petra, ponad Vavrišovo až po Pribylinu. Dajú sa rozoznať aj miesta, kde stáli
štvorhranné vežičky, v ktorých bolo umiestnené delostrelectvo. Časť východnej strany
Švihrovej oproti Vavrišovu, kde stáli francúzske batérie pod velením plukovníka de Rivére, sa
nazývajú ešte dnes „Francúzy”.
Starší ľudia rozprávajú, že v miestach Švihrovskej bitky sa z času na čas v sparných letných mesiacoch objavujú
cisárski bojovníci v bielej vojenskej rovnošate, dlhých kabátoch a trojrohých klobúkoch, držiaci v rukách pušky
s nasadenými bodákmi, proti ktorým útočia kuruckí hajdúsi v krátkych kabátoch, zošnurovaných mentiekach,
priliehavých nohaviciach, krátkych čižmách s puškami, šabľami a sekerami v rukách. V pozadí za nimi sa údajne
zjavujú v krytých postaveniach delostrelecké batérie. Na bojisku vidieť ranených, umierajúcich, kaluže krvi,
rozhádzané zbrane, horiacu dedinu a utekajúce obyvateľstvo. Nepočuť však ani streľbu pušiek a diel, ani
vojenský rev, či ston umierajúcich. Všetko sa odohráva v najväčšej tichosti. Možno, že aj tento prízrak podnietil
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zemana Juraja Lubyho, keď na počesť svojho deda Juraja Lubyho skomponoval krásnu a dojemnú Švihrovskú
dumu, ktorú hrával liptovským zemanom v 19. storočí známy huslista Jozef Piťo. Neskôr slová k tejto melódii
napísal jamnícky rodák, básnik Bohuslav Klimo – Hájomil (1882-1952).

Maršál Siegbert Heister s pomocnými jednotkami a generálmi Steinwillom,
Lefflholzom, Ebergénim, Tholletom, Hartlebenom a kniežaťom Jurajom Lubomirskym
odišiel do Spiša až 14. novembra 1709. Zanechali však svoje posádky v Liptovskom Petre, na
Hrádockom hrade, v Liptovskom Mikuláši a Ružomberku.
V roku 1711 prebiehalo pred zástupcom Liptovskej stolice, slúžnym Jánom Rádym a zástupcom rímskokatolíckej cirkvi Pavlom Osvaldócym, farárom v Sliačoch a Ludrovej vyšetrovanie škôd spôsobených bývalému
cisárskemu veliteľovi Likavy Jánovi Jakubovi Nefftzerovi. Okrem iných bol obvinený aj František Pottornyay,
Rákocziho zástupca, ktorý kúpil za 50 zlatých Nefftzerovho koňa, ukradnutého pri obsadení Likavy nejaký
nemeckým vojakom. Pottornyay tohto koňa vlastnil až do bitky na Švihrovej, kde bol pod ním zastrelený.
______________________
Markó, A.: A liptói kuruc hadjárat 1709 augusztusában, Budapest 1935
Houdek, I.: Švihrová, In.Sborník muzeálnej slovenskej spoločnosti, r.20, 1926, s.44-50

Cirkevné dejiny do tolerančného patentu
Po prvom zániku protestantskej farnosti v Liptovskom Petre v roku 1688-1706 a po
druhom zániku v roku 1709, bola farnosť v Petre pre malý počet katolíkov zrušená a tunajší
cirkevný majetok spravoval katolícky farár v Liptovskom Jáne. Dôvodom bol zaiste aj veľmi
zlý stav svätopeterského kostola, ktorý bol po stavovských povstaniach a najmä po
ostreľovaní v Švihrovskej bitke v ruinách. Prvý známy farár rímsko-katolíckej farnosti v
Liptovskom Jáne a administrátor v Liptovskom Petre bol v rokoch 1698-1707 Anton Hoross.
Od začiatku 18. storočia boli správcami svätopeterskej farnosti v rokoch 1703-1706 Imrich
Magassy, v rokoch 1709-1724 František Sirokovič a od roku 1724 Andrej Szeredy, rímskokatolícki farári v Liptovskom Jáne.
Dňa 13. augusta 1732 bola vykonaná v Liptovskom Petre Ujvendégyiho vizitácia
(prehliadka farnosti a príslušenstva farského majetku). Podľa zápisnice z kanonickej vizitácie
obyvatelia Podturne, Jamníka a Vavrišova patrili do pôsobnosti katolíckeho kostola svätého
Petra. Bohoslužby sem chodil odbavovať rímsko-katolícky farár Andrej Szeredy, v tom čase
33-ročný. Teológiu vyštudoval vo Viedni. V Liptovskom Jáne aj v Liptove pôsobil od roku
1724. Na jeho podnet bol kostol v Petre obnovený a vybavený novým zariadením. Vizitátor
uviedol, že podľa nápisu v sanktuáriu (svätyni) kostola bola stavba veľmi stará, letopočet však
neuviedol. (Kostol bol rovnako ako všetky gotické kostoly bez veže. V jeho blízkosti však
stála drevená zvonica.) Vizitátor farnosti v zápisnici zaznamenal, že pod kostolom boli krypty
členov zemianskeho rodu z Podturne. Všetky obce odovzdávali aj v tomto období farárovi
povinné naturálne dávky. Obyvatelia Podturne boli povinní odovzdať jeden korec pšenice. V
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súpise cirkevných objektov a majetku v Liptove sa v roku 1733 uvádza, že Liptovský Peter
bol kedysi sídlom farnosti, ale teraz je fíliou Svätého Jána spolu s Jamníkom, Podturňou a
Vavrišovom.
Katolíckym učiteľom v Petre bol od roku 1725 mladý František Matulaj, narodený okolo roku
1703. Pred tým bol učiteľom v Liptovskom Jáne. V 30-tych rokoch 18. storočia bola starobylá
budova katolíckej školy v Petre v schátralom stave a vyžadovala prostriedky na opravu.
Nástupcom sa stal Ján Štefan Kanjak, ktorý v roku 1763 odišiel učiť do katolíckej školy v
Liptovskom Jáne.
Rímsko-katolícka farnosť v Liptovskom
Petre, aj keď obsadená administrátormi,
farármi

z Jána,

definitívne

zanikla

pravdepodobne okolo roku 1758, keď sa
prestalo so zapisovaním do samostatných
matričných kníh z rokov 1698-1758, ktoré
pre pokrstených, sobášených a pochovaných
v obvode Liptovského Petra viedli farári z
Liptovského Jána. Do týchto matrík boli
zapisovaní tak katolíci, ako aj evanjelici (v
lat.„luteranos“).
Na sviatok Panny Márie v roku 1756 vyhorela polovica Liptovského Petra. Katolícky kostol,
fara a škola ostali akoby zázrakom ušetrené. Definitívny zánik kostola a katolíckej školy je
vymedzený dňom 15. júna 1786, keď pri požiari katastrofálnych rozmerov zhorel celý
Liptovský Peter spolu s cirkevnými budovami. Požiarom zničená sa zrútila aj zvonica pri
kostole a spadli aj zvony, z ktorých sa dva menšie rozštiepili a len jeden veľký zvon, s
názvom Median, ostal zachovaný. Bol to veľmi starý zvon podľa kanonických vizitácií bol
uliaty v neznámej dielni v roku 1400. So súhlasom katolíkov bol spoločným zvonom v prvej
drevenej obecnej zvonici, ktorá bola postavená po požiari na mieste dnešného parku pri
kultúrnom dome. Rímsko-katolícky kostol už nikto neobnovil. V období 19. storočia
pozostatky múrov chátrali. Ich zvyšky boli definitívne rozobraté v roku 1942 a použité ako
stavebný materiál.
Posledným učiteľom farskej školy v Petre bol Ján Žilaj (Zsilay), ktorého tunajšie
účinkovanie sa končí tiež rokom 1786. Pre nedostatok rímsko-katolíckych farníkov sa farnosť
a ani katolícka škola v Petre už nikdy neobnovili.

50

Podtureň

dejiny

Po roku 1709 deti poddaných navštevovali rímsko-katolícke školy, ale deťom zemanov bolo
dovolené, aby ich vyučovali domáci učitelia - vychovávatelia. Keďže zemania z Podturne boli
evanjelici, pozývali si k sebe evanjelických učiteľov. Takýmto domácim učiteľom bol aj Ján
Trnkócy (Trnka) z Jamníka, ktorý okolo roku vyučoval deti Františka Podturňaského v
Podturni. (Zrejme bol nadaným žiakom, keď ho zemepán oslobodil od poddanských
povinností, a tak získal postavenie libertína – slobodníka. František Poturňanský mu neskôr
platil štúdiá doma aj v zahraničí.)
Ján Trnka, neskôr sa písal Trnkócy sa narodil v Jamníku v rodine Tomáša Trnku Matisa. Prvé vedomosti získal
v Beňadikovej, v evanjelickej škole pre deti zemanov u Samuela Sárossyho. Od 9. septembra 1759 do 17. júla
1761 študoval na Evanjelickom lýceu v Kežmarku. V roku 1769 žiadal ako študent teológie v zahraničí o
cestovný pas od Liptovskej stolice v žiadosti z 28. júna 1769. Po návrate zo štúdií pôsobil okolo roku 1770
prišiel od Františka Podturňanského. Odtiaľto prijal pozvanie do Hýb na miesto učiteľa Michaela Solnensisa,
ktorý zomrel v roku 1768 krátko po svojom nástupe. V Hybiach pôsobil Ján Trnka od roku 1770 do 16.
decembra 1773. V rokoch 1774-1775 pôsobil ako učiteľ v Strážach, v rokoch 1776-1784 pôsobil v Chmeľove,
keď nastúpil po učiteľovi Ondrejovi Erdekovi (ŠOBA Prešov, Zbierka cirkevných matrík, Ev. a. v. farský úrad
Chmeľovo, inv.č.360, fol. 246) a 12. decembra 1784 sa znovu vrátil učiť do Hýb. Ján Trnka (Trnkócy) sa oženil
s Katarínou Zolnajovou. Zo spoločného manželstva sa im 7. februára 1791 narodila dcéra Mária Zuzana. Neskôr
sa vydala za Samuela Kleina a stala sa tak matkou významných národovcov Jána Kleina, učiteľa v Liptovskom
Petre a Ľudovíta Kleina, hybského notára a národného buditeľa. Známym sa stal aj syn Ľudovíta Kleina, Emil
Belo Klein Tesnoskalský, národovec a spisovateľ.
Ján Trnka bol neskôr v rokoch 1797-1798 richtárom mestečka Hybe. Požiar mestečka v roku 1802 postihol
tragicky aj rodinu Jána Trnku, pretože dom v ktorom bývali vyhorel. Spolu s ďalšími mešťanmi si vypožičali
peniaze od Hrádockého panstva na stavbu nových murovaných domov. Od roku 1799 až do svojej smrti bol
senátorom mestečka Hybe. Zomrel 25. júla 1813 vo veku 71 rokov. Jeho manželka Katarína Zolnajová zomrela
1. apríla 1838 vo veku 86 rokov.

Rímsko-katolícki kňazi v Liptovskom Petre
1332-1335
?
1560-1561

Pavel
Leonard Szentpétery

1561-1630
1630-1658
1658-1698

?
Imrich Palúdzky
?

Rímsko-katolícki kňazi v Liptovskom Jáne
1698-1703
1703-1706
1709-1724
1724-1741
1741-1758
1758-1791
1791-1801
1801-1807

Anton Hoross
Imrich Magassy
František Sirokovič
Andrej Szeredy
Ignátius Papánek
Daniel Pettko
Ján Nepomuk Holmík
Juraj Plentzner

1807-1822
1822-1866
1866-1892
1892-1892
1892-1905
1905-1905
1905-1936
1936-1944

Martin Tarbay
Alexius Dvorský
Štefan Pataky
Andrej Bážik admin.
Žigmund Platthy
Július Brtko admin.
Anton Cserný
Rudolf Scheda

V rokoch 1698-1752 sú v matrike farnosti svätého Petra a Pavla v Liptovskom Petre zaznačené tieto priezviská
katolíckych a evanjelických rodín z Podturne: Macek, Nosko, Handrk, Blišťan, Mrnčo, Vrbka, Brindza, Kuopka,
Lenko, Kubina, Král, Majerík, Papaj, Juráš, Forgáč, Slabej, Vozárik, Kita, Pastrnák, Dižo, Mihok, Sopko, Luštik,
Priehradný, Gažo, Vyparina, Zahor, Zahorec, Krátky, Niňaj, Tretjak, Achim, Matejčík, Kuchar, Rapavý,
Lukačovic a Rakovický. V rokoch 1783-1829 sú v evanjelických matrikách v Liptovskom Jáne zapísané tieto
mená rodín z Podturne: Brindza, Achim, Papaj, Šmihula, Zlejší, Kulith, Michel, Dusik, Kitta, Forgáč, Blišťan,
Vozárik, Repček, Kuopček, Kudor, Važťan, Mrnčo, Obsaty, Kotran, Juráš, Cibula, Stračiak, Chudý, Šupka,
Maro, Zaťko, Zahor, Ghicko, Kulich, Slabej, Cvik, Rapavý, Papaj alias Zaťko, Krivoš, Darmožil, Slosiar, Koza,
51

Podtureň

dejiny

Hladký, Straka, Petráš, Sopko, Supka, Glaubic, Handrk, Hladký alias Valent, Ťapuch, Rajniak, Hološ, Tretjak,
Mlinček alias Mlinský, Dusík alias Maro, Holbus, Čatloch, Urban, Huschtak, Gero, Lubelan, Čatloš, Ivanič,
Macek, Žuffa rectus Tomčík, Quanta, Gaško, Daniel, Klimo, Kermiet, Vejo, Paur, Baďo, Tretjak a Nitranský. V
prvej polovici 19. storočia k nim pribudli tieto mená katolíckych rodín zapísaných v rímsko-katolíckych
matrikách v Liptovskom Jáne: Pivko, Rajtko, Revaj, Vallášik, Machaj, Bertus, Chudý, Kogel, Horáček,
Chudovský a Rojko.
Obyvatelia Podturne na prelome 18. a 19. storočia zomierali na rozličné choroby. Boli to najmä: vodnatielka,
vredové choroby, tuberkulóza (suchoty), kiahne, záškrt, rubeola, porážka, katary, horúčkovité onemocnenia,
nádory, padúcnica, zlomeniny, čierny kašeľ, vrodená slabosť, angína, reumatiznus a iné. Príčinami úmrtia boli aj
úrazy pri rôznych poľnohospodárskych prácach či utopenie alebo zamrznutie. Najvyššieho veku sa v tomto
období dožili Juraj Nosko, pracovník na majeri Gašpara Pottornyaya, zomrelý vo veku 86 rokov a pochovaný 16.
januára 1793 a Michal Krátky zomrelý vo veku 86 rokov a pochovaný 4. mája 1807. Na začiatku 19. storočia
boli najstaršími Michal Macek, zomrelý vo veku 90 rokov, pochovaný 9. septembra 1827, Adam Krivoš,
zomrelý vo veku 90 rokov, pochovaný 23. novembra 1834 a Katarína Podturňanská, zomrelá vo veku 87 rokov a
pochovaná 20. júna 1841.

Cirkevné
patente

dejiny

Podturne

po

tolerančnom

Po roku 1709 evanjelici z Podturne, Liptovského
Petra, Jamníka a Vavrišova navštevovali bohoslužby
v drevenom artikulárnom v Hybiach až do roku
1783, keď boli postavené takzvané tolerančné
chrámy (podľa tolerančného patentu z roku 1781,
ktorým sa čiastočne zrovnoprávnili katolícka a
evanjelická cirkev a evanjelikom bolo dovolené
postaviť si ďalšie chrámy) v Liptovskom Jáne a
Liptovskom

Petre.

Viacerí

cirkevní

historici

presadzujú názor, že až do tolerančného patentu
jeden z dvoch hybských artikulárnych kňazov podľa
všetkého chodil po evanjelických dedinách a
pravidelne

odbavoval

bohoslužby

pod

holým

nebom, v súkromných domoch, či väčších stavbách akými boli napríklad humná.
Akcia za stavbu nových kostolov sa rozvinula v hornom Liptove už v roku 1782. Na
predstaviteľov Liptovskej stolice sa obrátili najprv obyvatelia Liptovského Petra, Jamníka,
Vavrišova, Jakubovian a komorskej obce Dovalova. Na základe rozhodnutia najvyšších
orgánov a úradov monarchie žiadali o povolenie výstavby modlitebne (oratória) a evanjelickej
školy. S podobnou žiadosťou sa na stolicu obrátili evanjelici z Liptovského Jána dňa 13.
novembra 1782 aj v mene evanjelikov zo Závažnej Poruby, Uhorskej Vsi a Liptovskej
Porúbky. Odvolávali sa na kráľovské rozhodnutia a žiadali o skoré vyslanie takzvanej
stoličnej deputácie, ktorá mala na mieste rozhodnúť o výstavbe modlitebne. Obyvatelia
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okolitých obcí svoju žiadosť o pričlenenie k novovytvorenej farnosti odôvodňovali tým, že sú
dedičnými poddanými Szent-Iványiovcov. Výhodou celej akcie malo byť to, že modlitebňu
chceli zemepáni vystavať na vlastné náklady. Poddaní sa mali podieľať na prácach pri
výstavbe. Evanjelici z Podturne túto žiadosť podporili osobitným listom zo dňa 12. novembra
1782. Svoju žiadosť odôvodnili tým, že doteraz navštevovali bohoslužby v Hybiach alebo aj v
Paludzi, ale vzdialenosť artikulárnych kostolov od Podturne bola príliš veľká a v zime mali
problémy s ich návštevnosťou. Pri nepriaznivom počasí do kostolov nechodili. Takže sa
evanjelici v Podturni jednomyseľne dohodli, že v prípade postavenia modlitebne v
Liptovskom Jáne, by tu chceli navštevovať bohoslužby. Samozrejme, že boli ochotní
prispievať na jej výstavbu, na výstavbu evanjelickej školy v Liptovskom Jáne a na
vydržiavanie farára a učiteľa. Rovnako žiadali o skoré vyslanie stoličnej deputácie.
Liptovská stolica podľa zachovaných materiálov nevenovala výstavbe modlitebne v Jáne
príliš veľkú pozornosť, a v roku 1782 vec vôbec neriešila. Preto sa zástupcovia Liptovského
Jána spolu so zástupcami s Uhorskej Vsi, Závažnej Poruby a Liptovskej Porúbky 24. apríla
1783 opäť obrátili na stoličnú vrchnosť. Samostatne žiadosť predložila v ten istý deň 24.
apríla 1783 aj Podtureň. Ich žiadosť sa opäť odvolávala na blízkosť Liptovského Jána a na
predpokladané malé výdavky spojené s výstavbou modlitebne. V tej istej veci sa opäť na
stoličné orgány opäť odvolali aj obce Liptovský Peter, Jamník, Vavrišovo, Jakubovany a
Dovalovo. Aj napriek týmto urgenciám stoličná deputácia
rozhodla až v lete roku 1783 a evanjelický kostol v Liptovskom
Jáne bol postavený v nasledujúcom roku. Dekrétom Liptovskej
župy zo dňa 7. augusta 1783 bola ustanovený Evanjelický zbor
augsburgského vyznania v Liptovskom Jáne s fíliami v Uhorskej
Vsi, Liptovskej Porúbke, Podturni a Závažnej Porube. Zemania z
Podturne, ako patróni cirkvi v Liptovskom Petre boli však aj
naďalej krstení, sobášení a pochovávaní kňazom z evanjelickej
farnosti v Petre.
Evanjelický kostol v Liptovskom Jáne je jednoloďový s neskôr pristavanou
vežou. Pôvodný tolerančný kostol postavili v rokoch 1783-1784. Pozemok na
stavbu daroval zemepán Alexander Szentiványi. Stavba trvala dva roky a
náklady na postavenie kostola boli vyčíslené na 1944 zlatých a 46 grajciarov.
Bola to kamenná stavba s dreveným stropom a strechou podľa predpisov
tolerančného patentu. Oltár a kazateľnica boli dielom Samuela Lenharta z
Tisovca a organ v roku 1785 zhotovil Matej Janušek, organár z Kremnice. Na
začiatku 19. storočia bol kostol od základov opravený a prestavaný. Po požiari
5. októbra 1907, ktorému padli za obeť kostol (zhorela strecha a vnútorné
zariadenie okrem múrov) a evanjelická škola, sa obyvatelia rozhodli postaviť
si nový kostol. Zbytky starého kostola boli v rokoch 1907-1909 prestavané
podľa projektov Juraja Kossutha z Popradu. Je neobarokový so stĺpovou
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architektúrou, nadstavcovým štítom, ústredným obrazom Krista na kríži a na bokoch sú upevnené úponkové
neorokokové uši. Pristavaná veža je vysoká 32 metrov. Oltár pochádza z roku 1902 a spolu s organom daroval
kostolu Jozef Szentiványi. Oltár a kazateľnicu vyrobil rezbársky majster Ondrej Melicher z Podturne. Je
napodobeninou prvého oltára s kazateľnicou vyhotovenou v Arade v dnešnom Rumunsku. Interiér kostola
dopĺňajú aj niektoré súčasti zo zhoreného kostola ako napríklad: pozlátený kalich z roku 1706 a drevené
svietniky. Súčasťou zariadenia kostola sú aj dva zvony uliate vo zvonolejárni Rudolf Manoušek v Brne. Veľký
zvon v roku 1930 a malý zvon v roku 1924.

Na partikulárnej kongregácii v Liptovskom Mikuláši sa 15. júla 1785 rozhodovalo o
pomeroch v obciach Podtureň, Liptovský Peter, Jamník a Vavrišovo. Zápisnica z jednania
odzrkadľuje nielen vtedajšie cirkevné pomery, ale aj pomery medzi zemepánom a poddanými.
Poddaní z Podturne aj v mene ostatných obcí
žiadali

Liptovskú

stolicu

o

pridelenie

evanjelického učiteľa, ktorý by sa staral o
výchovu detí v duchu evanjelického náboženstva.
O vtedajšom katolíckom učiteľovi napísali:
„....žadnej ujmy nema, krome to, že ditky ani k
nemu ani k našemu nechodi“. V druhom bode
obyvatelia

poukázali

na

to,

že

mnohí

Pottornyayovci vyhnali svojich poddaných z
usadlostí a majetok pripojili ku svojim kúriám.
Zo štvrtinových usadlostí utvorili tri osminové
čiastky, niekedy až štvorosminové. V treťom
bode sa sťažovali, že až doteraz slobodne užívali
hole, na ktorých pásli aj panské kone. No
zemepáni im zobrali salaše aj hole a odteraz ich prenajímajú poddaným za vysokú cenu.
Upreli im aj právo slobodne páliť pálenku a variť pivo aj keď za poplatok. (Za kotlík pálenky
to boli 1 zlatý, za pivný kotol 3 zlaté.) Zemepáni toto právo poddaným odobrali a predávali
ho árendátorom - prenájomcom. Aj domy v Podturni, Liptovskom Petre, Jamníku a Vavrišove
boli podľa tejto žiadosti veľmi schátralé najmä preto, lebo zemepáni odmietli poskytnúť drevo
zo svojich lesov na ich opravu.
Podľa kanonickej vizitácie v roku 1795 do obvodu rímsko-katolíckej farnosti v
Liptovskom Jáne patrili podľa obce Liptovská Porúbka, Uhorská Ves, Boce, Liptovský Peter,
Vavrišovo, Jamník, Podtureň, Jakubovany a Závažná Poruba. Žili tu iba Slováci, z nich bolo
236 katolíkov a 4700 evanjelikov. Miešaných manželstiev bolo 23. Údaje o počte obyvateľov
v jednotlivých fíliách sa nezachovali, uvádza sa iba sumár (ŠA Bytča, LŽ I, cirkevné, inv. č.
934, r. 1795, kart.č.680. Canonica visitatio ecclesiae S. Joannis de anno 1795). Katolíci z
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Podturne chodili na bohoslužby do kostolíka v Liptovskom Jáne. Ich dušpastierom bol v roku
1795 Ján Nepomuk Holmík, ktorý mal vtedy 29 rokov. Teologické štúdiá absolvoval v
Bratislave. Hovoril perfektne po slovensky a po nemecky, maďarčinu ovládal slabšie.
Obyvatelia evanjelického vierovyznania navštevovali zasa evanjelický kostol v Liptovskom
Jáne. Kňazom tu v roku bol 1795 Ján Tichý. (ŠA Bytča, LŽ I., cirkevné. inv. č. 934, r. 1795,
kart. č. 680).
Od roku 1786 pribudli do rímsko-katolíckej školy v Liptovskom Jáne aj žiaci z bývalej
školy v Liptovskom Petre. Škola v Jáne bola drevená postavená v druhej polovici 18. storočia.
O prevádzku školy sa starali cirkevní patróni zemania z Liptovského Jána, hlásiaci sa k
rímsko-katolíckej cirkvi. Škola pozostávala z dvoch miestností, kuchyne, komory a širokej
predsiene. V jednej miestnosti býval učiteľ (ludimagister) a v druhej sa vyučovalo. Pre
potreby učiteľa slúžila aj maštaľ vo dvore. Drevom na kúrenie školu zásobovali zo svojich
lesov Svätojánskovci. Škola bol triviálna. Spoločne sa tu učili náboženstvo, čítanie, písanie,
počty a biblické dejiny chlapci a dievčatá. Svätojánsky učiteľ na rozdiel od iných kolegov
nemusel vykonávať notárske práce pre obec. Pre malý počet katolíkov z deviatich príslušných
obcí školu na začiatku 19. storočia navštevovalo len 12 detí. Ročný plat učiteľa bol 43
zlatých. Okrem úžitku zo školskej záhrady mal učiteľ od roku 1794 k dispozícii aj menšiu
lúku nad Liptovským Jánom zvanú Močiar, ktorú dostal do užívania od Svätojánskovcov.
V roku 1795 bol učiteľom rímsko-katolíckej školy v Liptovskom Jáne Ján Štefan
Kaňjak. Vyučoval čítanie, písanie (počty sa nespomínajú), základy slovenčiny a latinčiny.
Streda bola vyhradená výuke náboženstva. Uvádza sa, že v škole bolo všetko potrebné
zariadenie (ŠA Bytča, LŽ I, cirkevné, inv. č. 934, kart. č. 680). Podľa kanonickej vizitácie
v roku 1825 bola drevená katolícka škola, v ktorej sa nachádzali dve izby - komora a
kuchyňa, v schátralom stave a tunajším učiteľom bol 23-ročný František Grünwald. Okrem
základných predmetov vyučoval tiež krasopis (LŽ I, cirkevné, inv. č. 953, r. 1825, kart. č.
681). Jednotriednu školu navštevovali okrem detí z Liptovského Jána aj deti katolíkov z
Podturne a Uhorskej Vsi. V polovici 19. storočia bola v Liptovskom Jáne zriadená súkromná
židovská škola. Na prelome 19. a 20. storočia tu vyučoval Bernard Altmann.
Existencia rímsko-katolíckej školy sa zachovala aj v priebehu 19. storočia a v roku 1850 bola
postavená nová murovaná budova školy. V rokoch 1864-1904 tu učil Peter Dvorský. Po smrti
Petra Dvorského sa spomína ako tunajší učiteľ Pavol Farkaš. V roku 1912 ho vystriedal Jozef
Kolárik. V rokoch 1913-1941 bola učiteľom - správcom školy Anna Mešťaneková, neskôr
Františka Salvová a Andrej Hatala. V roku 1916 bola postavená pre rímsko-katolícku školu
nová školská budova. V roku 1929 bol pri škole založený detský spevácky zbor. V roku 1932
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bola škola prestavaná. Zvyšovanie počtu žiakov si vynútilo v roku 1943 záujem o stavbu
novej budovy pre školu.

Učitelia evanjelickej školy v Liptovskom Jáne v rokoch 1793-1920
1786-1787
1787-1793
1793-1810
1810-1850

Ján Korbíny
Ján Šúlek (1760-1813)
Ondrej Bródzik
Ján Chalúpka (1790-1893)

1850-1867
1867-1868
?
1896-1928

Ján Klimo
Ján Nemessányi
Imrich Majoroš

Učitelia rímsko-katolíckej školy v Liptovskom Jáne
1763-1795
1795-1802
?-1863
1864-1904
1904-1912

Ján Štefan Kaňjak
Pavol Bakala
František Grűnwald
Peter Dvorský
Pavol Farkaš

1912-1913
1913-1941
1941-1942
1942-1945
1945

Jozef Kolárik
Anna Mešťaneková
Františka Salvová
Andrej Hattala
Ladislav Suchý

Evanjelickí kňazi v Liptovskom Jáne po roku 1783
1783-1786
1786-1828
1828-1831
1831-1862
1862-1867
1867-1869
1869-1911

Štefan Wilhelm de Luck
Ján Tichý
Ján Plech
Ján Kalinčiak
Ján Čajak st.
Ján Nemessányi
Koloman Királyi

1912-1922
1922-1930
1931-1938
1938-1973
1973-1983
1984-2002

Samuel Peressényi
Zoltán Müller
Vladimír Kuna
Juraj Lukáč
Ján Rajtók
Jaroslava Zaťková

Podtureň a urbárska regulácia Márie Terézie
Hospodárske a sociálne pomery v Podturni zisťovali 19. júna 1770 stoliční
konskripotri (poverení súpisom) Michal Palúdzky a Štefan Rakovský mladší. Obec pri
prieskume v rámci deviatich bodov zastupoval richtár Martin Žuffa a boženíci Ján Papaj,
Michal Krátky, Michal Kitta, Ján Brindza (Brincza) a Juraj Kotran. Všetci sa dokument
podpísali krížikmi, takže nemali školské vzdelanie. Dedina bola v čase tereziánskej reformy
zaľudnená a zanedbané alebo spustošené usadlosti tu neboli. Obyvatelia patrili k večným
(dedičným) poddaným. Boli to nevoľníci bez práva slobodného odchodu.
Časť dedinského chotára sa rozkladala v rovina, pozemky sa ľahko obrábali a hnojili.
Dve tretiny pozemkov však ležali vo vŕškoch, pôda tu bola menej úrodná. Problémy boli
najmä s hnojením. Časť chotára postihovali povodne, úrodnú pôdu ničil Váh a rieka Belá.
Pasienkov mala Podtureň relatívny dostatok. Lúky však chýbali, iba nietorí obyvatelia kosili
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úvrate v poliach a najmä v hone zvanom Záhrady. Podľa vyjadrenia obyvateľov dedina mala
k dispozícii palivové drevo, pravda iba s povolením zemepánov. Išlo predovšetkým o
kosodrevinu, prútie, vŕbie a borovčie. Stavebné drevo obyvateľom poskytovali zemepáni.
Starší urbár, podľa ktorého by plnili poddanské povinnosti voči zemepánom v rukách
nemali, podobne ako vo väčšine dedín v Liptove. Ba nemali s pánmi uzatvorený ani nijaký
kontrakt. Urbárske ťarchy doliehali na ich plecia od starodávna, na ich začiatok sa ani
nepamätali. Z feudálnej renty ich zaťažovalo predovšetkým odbavovanie „panštitny“. Každý
poddaný, či muž alebo ženská pracovná sila robotoval ručne na panskom každý deň v týždni
„vedľa potreby panskej“. V dokumente z prieskumu sa však výslovne spomína, že iné
pracovné povinnosti nemali. Cesta na panské a domov sa obyvateľom počítala do roboty,
pretože zemepáni mali majetky zväčša v chotári dediny a cesta na panské trvala zvyčajne
štvrť hodiny. Jednotliví sedliaci užívali od 10 do 12 kusov rolí. Deviatok a iné dávky
zemepánom neodvádzali.
Určitou výhodou pre Podtureň boli pravidlené trhy a jarmoky v Liptovskom Mikuláši.
Mesto bolo vzdialené pol míle a viedli sem dobré cesty. Tam mohli predávať svoje
poľnohospodárske prebytky a iné výrobky, prípadne kúpiť potrebný tovar pre svoje
domácnosti. Privyrábali sa furmančením, rozvážali hlavne soľ zo Spišskej stolice do veľkých
soľných skladov v Liptovskom Hrádku a Ružomberku. Nechávali sa najímať ako mlatci a za
odmenu vykonávali rôzne manuálne práce. Bohatší sedliaci obchodovali s dobytkom. Mlyn
ale v Podturni nebol, a tak obyvatelia svoje obilie mleli v Liptovskom Petre, vzdialenom asi
na hodinu cesty.
Predtereziánsky urbársky súpis sa v Podturni uskutočnil 19. júna 1770 v prítomnosti
richtára a celého obecného úradu. Konskriptori zaznačili aj výhody (beneficia) spolu s
nevýhodami (maleficia), ktoré obec pociťovala ako celok. Zemepánovi Jánovi Podturňaskému
staršiemu patrili traja sedliaci Michal Zuštiak, Juraj Kotran a Martin Darmožil.
Hospodárili na polovičných urbárskych usadlostiach (sessiách), ku ktorým prináležal
intravilán s možnosťou výsevu 1/2 bratislavskej merice, orná zem na 8 meríc a lúky na
jedného až dvoch koscov.
Michal Svätojánsky, Wolfgang Svätojánsky a Rozália Okoličianska vlastnili spoločne troch
poddaných. Ján Papaj, Michal Krátky a Ján Zlejší užívali každý polovičnú usadlosť spolu s
intravilánom od polovice až do trištvrte merice, ornej pôdy zhruba na 8 meríc a lúky na
jedného kosca.
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Karolína Spilenbergerová (+1792), vdova po Pavlovi Podturňanskom vlastnila len jedného
poddaného, polovičného sedliaka Jána Forgáča, podobne ako Dorota Jónyová (1732-1776),
vdova po Jánovi Podturňanskom mladšom (1718-?). Patril jej Michal Blišťan.
Najbohatším feudálom v Podturni bol v tomto období Michal Podturňanský starší. Na jeho
pozemkoch hospodáril Ján Handrk, Ondrej Rapavý, Jána Straček, Michal Macek. Boli
polovičnými sedliakmi s intravilánom na pol merice, oráčinami na 8 meríc a lúkami na
jedného kosca.
Poloviční sedliaci Michal Kitta a Juraj Mrnčo patrili zemepánovi Michalovi
Podturňanskému mladšiemu (1718-1778). Využívali rovnakú rozlohu pôdy.
Jediného poddaného mal Wolfgang Podturňanský. Bol ním Ondrej Tretjak hospodáriaci na
polovičnej usadlosti. Sedliaci Ján Ondrejovie, Ján Brindza a Ján Vozárik patrili
Františkovi Podturňanskému. Sídlili na usadlostiach rovnakej kvality ako predchádzajúci
sedliaci.
V Podturni bývalo pred zavedením nového tereziánskeho urbára 18 sedliackych rodín,
ktoré hospodárili na 9-tich usadlostiach, ku ktorým patril intravilán s výmerou 9 a 1/4 merice,
oráčiny na vyše 143 meríc a lúky na 19 koscov. Podľa súpisu z roku 1770 nebývali v Podturni
želiari s domom alebo bez vlastného príbytku a nežili tu ani iné kategórie poddanského
obyvateľstva. Podľa súpisu sa tu remeslom
v tom čase zaoberal len čížmár Ján Papaj.
Nový tereziánsky urbár bol uvedený do
života 23. marca 1771. Rozhodnutím
urbárskej komisie bola pôda v chotári
dediny zaradená podľa bonity do prvej
triedy, čiže bola veľmi kvalitná. K celej
usadlosti pripadalo 18 jutár oráčin a lúky
na 8 koscov, takej však v dedine nebolo.
Najchudobnejšími sedliakmi boli Michal
Zuštiak,
Darmožil,

Juraj

Kotran

ktorí

dvojosminových

a

Martin

gazdovali

čiastkach.

K

na
takejto

usadlosti pripadol intravilán na štyri
osminy merice zrna a lúky na 2 koscov.
Ich zemepánom bol Ján Podturňanský
starší a ako všetci v dedine ostali
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nevoľníkmi. Za využívanie urbárskeho „gruntu“ robotovali 13 dní so záprahom alebo
dvojnásobný počet dní ručne do roka.
Do roboty sa počítal tiež čas potrebný na
kŕmenie

a

napojenie

dobytka.

Poddaný

pracoval s dvojzáprahom a vlastným vozom,
počas oračky so štvrozáprahom a vlastným
vozom alebo pluhom jeden deň v týždni.
Podľa ustanovania urbára bolo povolené
spriahanie, keďže nie každý sedliak vlastnil
dostatočný

počet

robotného

dobytka.

V

takomto prípade robotoval dva dni po sebe,
musel si však zaobstarať pohoniča. Podľa
želania zemepánov sa deviatok v Podturni
obrábal. V rámci deviatku držiteľ celej
urbárskej usadlosti bezplatne pracoval s
dvojzáprahom a vozom 12 dní do roka, alebo
dvojnnásobný počet dní ručne. Na menšie
usadlosti

boli

povinnosti

úmerne

nižšie.

Robotový ekvivalent bol pri spomínaných „dvojosminkároch“ tri dni so záprahom alebo 6 dní
manuálne do roka. Každý sedliak odvádzal ročne cenzus (nájomné, „činžu“) vo výške
jedného zlatého, a to na dve splátky. Z naturálnych dávok dvojosminkár poskytoval
zemepánovi 3 vajcia, dve sominy z holby topeného masla, štyri osminy z kurčaťa a kapúňa
(výkrmného kohúta), ako aj dve osminy zo siahy palivového dreva. Tieto dávky sa medzi
sedliakmi rozrátali a odvádzali sa naraz a spoločne.
Michal Svätojánsky, Wolfgang Svätojánsky a Rozália Okoličianska ostali spoločnými
zemepánmi pre troch sedliakov. Boli nimi Ján Papaj, Michal Krátky a Ján Zlejší. Každý z
nich mal v úžitku trojosminové sedenie, pozostávajúce zo šiestich osmín intravilánu, na
oráčinách siali po 6 šesť osmín merice zrna a disponovali s lúkami na 3 koscov. Robotovali
po necelých 20 dní (19 a štyri osminy dňa) so záprahom, ak panštinu odrábali ručne, pracovali
39 dní za rok. Deviatok odpracovávali počas štyri a pol dňa so záprahom, alebo 9 dní
manuálne. Pravda, platili cenzus a odvádzali stanovené naturálne dávky podľa rozsahu
využívanej usadlosti.
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Karolína Spilenbergerová, vdova po Pavlovi Podturňanskom bola vlastníčkou trojosminového
sedliaka Jána Forgáča, podobne ako Dorota Jónyová, vdova po Jánovi Podturňanskom,
ktorej patril Michal Blišťan.
Najväčším zemepánom v dedine ostal Michal
Podturňanský starší so štyrmi trojosminovými
sedliakmi. Boli to Ján Handrk, Ondrej
Rapavý, Ján Strašek a Michal Macek.
Michalovi

Podturňanskému

mladšiemu

pripadli po urbárskej regulácii trojosminoví
sedliaci Michal Kitta a Juraj Mrnčo.
Wolfgang Podturňanský vlastnil iba jedného
trojosminového sedliaka Ondreja Tretjaka.
Ján Ondrejovie, Ján Bryndza a Ján Vozárik
hospodárili tiež na trojosminových čiastkach.
Patrili Františkovi Podturňanskému.
V Podturni po zavedení nového urbára zostalo
6 celých a tri osminy urbárskej usadlosti.
Obecná pôda ani lúky tu neboli, farár na ornej
pôde sial jednu mericu zrna, učiteľ tu nemal
nijaké majetky a opustené usadlosti tu neboli.
V novom urbári neboli pôvodne zaznačené
nijaké želiarske usadlosti v dedine. V dodatku z
23. marca 1771 sú evidovaní dvaja želiari, ktorí
patrili Františkovi Podturňanskému. Martin
Dutka sial na ornej pôde 2 merice zrna.
Robotoval manuálne 18 dní do roka, deviatok
obrábal taktiež ručne počas dvoch a dve tretiny
dňa a platil cenzus 1 zlatý. Naturálne dávky
želiarov nezaťažovali. Michal Matejčík sial
iba 4/8 merice v extraviláne, bezplatne
pracoval 18 dní ročne a za deviatok 2/3 dňa.
Wolfgangovi Podturňanskému patrili želiari
Jozef Achora a Pavol Slabej, vdove po Jánovi
Podturňanskému zase Ondrej Rakovický.
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Deviatok neobrábali, keďže nevyužívali ani kus oráčiny. Robotovali 90 dní rušne a za
deviatok 3 a 1/3 dňa. Výška cenzu bola 5 zlatých.
Hospodárske pomery v Podturni v 70-tych rokoch 18. storočia vyplývajú aj z listu, ktorý
zaslali obyvatelia Liptovskej stolici 18. mája 1772. Podľa tohto konskriptori zámerne zvýšili
počet urbárskych usadlostí v dedine - „z jednej 1/2 komory urobili pol druhej štvrti“
Obyvatelia neboli schopní znášať dane, keďže „veľmi mnoho porty pribudlo“. Úradníci a
zemepáni im síce sľúbili, že im pomôžu, ale neurobili nič. Polia v chotári dediny neboli
úrodné. Obyvatelia píšu, že „u nas my takove role mame, čo mecu ovsa vyseje gazda, lachko
z takovej na seba na chrbet poberie.“ Pomery v dedine boli neurovnané, richtár odmietol ďalej
vykonávať svoj úrad. Michal Podturňanský mladší ho ubil palicou iba preto, že sa snažil
vybrať dane od jeho poddaného. František Podturňanský sa zase vyjadril, že richtára môže aj
zastreliť a nič sa mu nestane. Jeho manželka dala zapísať do konskripcie aj poddaných, ktorí v
dedine už dávno nežili a našli si živobytie v iných stoliciach, ba aj deti, ktoré ešte nedosiahli
vek osem rokov. Za všetkých musela platiť obec. Obyvatelia sa nesmeli ani ohlásiť, „lebo nas
hnedky jej milosť preškriepila“, končí list.
V júni 1772 sa „Chudobni a mizerni ludia a poddani z dediny Potturnya“ opäť obrátili na
stolicu. Poukázali na nedostatok lúk v chotári dediny, kde by mohli prichystať aspoň trochu
sena a zdôraznili, že majú málo rolí, čo napokon uznávali aj samotní zemepáni. Pritom
„porcie slavna vrchnost na nas velke naložit račila“. Neboli schopní splácať dane, ktoré sa
každoročne zvyšovali. Okrem toho nemali ani dostatok palivového dreva, ktoré sa im
dostávalo len z milosti zemepánov. Chudobnejší
roľníci sa chceli zbaviť úžitkov, pretože zemepáni
si prisvojili aj časť urbárskej pôdy. Panština v
dedine bola vysoká, neboli ju skrátka schopní
plniť.
Všetkými

sťažnosťami

Podturne

sa

zaoberala župná kongregácia 26. augusta 1778.
Poddaní poukazovali na nesúlad urbáru so
skutočným stavom, že pôda v chotári je neúrodná,
ale bola zaradená do prvej triedy (predni klas). V
skutočnosti mali ornej pôdy málo a aj to zničili
každoročne

povodne.

Lúky

vôbec

nekosili,

napriek tomu museli odovzdávať seno aj ovos
vojsku a iným spôsobom ho živiť. Šiesti z
61

Podtureň

dejiny

obyvateľov užívali kopaničiarsku pôdu, zemepáni im ju však svojvoľne odobrali bez
akejkoľvek náhrady. Časť pozemkov zemepáni odovzdali na obrábanie obyvateľom Jamníka.
Obyvateľom Podturne pôdu odmietli prenajať, hoci „okolo toho bolestne pracuvali“.
Kopanice vyrobili domáci obyvatelia. V liste sa ďalej uvádza, že Podtureň je zaťažená
vysokými štátnymi daňami.
V roku 1777 stolica vyslala do dediny inžiniera, ktorý premeral pozemky trom poddaným, ale
ani v nasledujúcom roku nebol známy výsledok rokovaní. Nakoniec obyvatelia
predstaviteľom stolice oznámili, že ak sa urbárske a iné pomery neupravia, opustia usadlosti.
V nasledujúcich rokoch pokračoval spor o kopanice so zemepánmi. Matej Cvik, hospodár
(oeconomus) vdovy po Gašparovi Podturňanskému 1. júna 1782 dosvedčil, že kopanice V
Paliesku v chotári dediny užívali Ján Handel, Ján Stračiak, Juraj Mrnčo, Ondrej Tretjak, Ján
Vozárik a Ján Ondrejovie. Skutočnú výmeru kopaníc však nikto nevedel udať, povedal však,
že ich užívali i v období zavádzania nového tereziánskeho urbára. Orali tu i siali ešte ich
predkovia, čo potvrdil tiež majerník (správca majera) z Podturne Adam Smida. Za užívanie
nič neodvádzali a ani nerobotovali.
Na partikulárnej kongregácii v Liptovskom Mikuláši 15. júla 1785 sa rokovalo o
pomeroch v Podturni, ale aj v Liptovskom Petre, Jamníku a Vavrišove. Okrem toho, že žiadali
stolicu o pridelenie učiteľa, sťažovali sa aj na neutešené pomery v Podturni, poukázali na
opustené schátralé usadlosti, odobratie salašov, holí, práva slobodne páliť alkohol a iné.

Obec od polovice 18. storočia až do 1. svetovej
vojny
Už od stredoveku patrila zemanom z Podturne mýtna stanica na starej obchodnej ceste
v Liptovskom Petre. Podobné mýtne stanice boli v Dovalove a pri Ružomberku. Výnosy
z vyberania mýta na ceste v Petre sa v 18. storočí delili medzi Karlovskú vetvu a Valentovskú
vetvu rodu Podturňaskovcov. Posledným mýtnikom tu bol Matej Pekár. V roku 1752
(23.júna), už ako 75-ročný krčmár v pohostinstve Pavla Okoličániho v Okoličnom dosvedčil
v prítomnosti slúžneho Jozefa Andického a prísediaceho sedrie Michala Lehotského, že
Liptovská stolica okolo roku 1734 mýto v Petre zrušila. Zvyšné výnosy z mýta vraj vtedy
odovzdal dvom spomínaným vetvám rodiny (ŠA Bytča, Proces., XLIV, č.1, r. 1752, príloha.)
Nedostatok lesov a porastov v chotári Podturne potvrdzuje tiež celostoličný súpis
lesných komplexov v jednotlivých obciach z roku 1791. Podtureň disponovala s lesom
zvaným Jamnický, ktorý mal rozlohu len 9 jutár a 17 siah. Rástli tu prevažne jedle. Na lesy si
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Podturňanskovcom boli lesy rozľahlejšie. V Liptovskom Petre to bol jedľový porast Kaleník s
rozlohou 59 jutár a 21 siah, vo Vavrišove zasa Čelec (Cselecz) a Baraňová, spolu 49 jutár a 21
siah. V Jamníku boli lesné časti Jamnícky háj, Horica, Krátko, Sokol a Hrbáč. Boli to
rozsiahlejšie komplexy, ktoré mali výmeru 1353 jutár a 10 siah. Aj tu prevažovala jedľa. V
Jakubovanoch boli lesné časti s názvami Brišnuo, Jedliny, Brištie a Zveriak. Jedľové lesy sa
rozkladali na 520 jutrách a 20 siahach. (ŠA Bytča, Liptovská župa I, Catastrum sylvanum et
nemorum intra ambitum inclitae Liptovsiensis provinciae 1791)
V roku 1791 dal Samuel Podturňanský (1752-1829) do prenájmu svoju kúriu v
Podturni zemanovi Imrichovi Kmoškovi z Brníc, ktorý sa stal takto dočasným zemepánom
pre niekoľkých poddaných. Rok pred tým, respektíve koncom roku 1790 došlo v Podturni k
bitke v súvislosti s vyberaním kontribúcie. Vyšetrovanie udalostí bližšie osvetľuje život
tunajších poddaných a pomery v dedine na prelome 18. a 19. storočia. Vyšetrovanie
prebiehalo v roku 1791. Ako svedok na pojednávaní vystúpil richtár Podturne Ján Straka.
Veľa toho o prejednávaných udalostiach nevedel. Z jeho výpovede však vyplynul fakt, že
funkcia dedinského richtára nebola v tom čase vôbec atraktívna a kandidáti ju prijímali len
pod nátlakom zemepánov. V roku 1790 bol richtárom Michal Krátky, boženíkmi Ján Vozárik
a Matej Papaj, ktorí boli podľa výpovedí hlavnými aktérmi rozbrojov. Podstatnú úlohu pri
potýčke zohrala pálenka. Do krčmy Gašpara Podturňanského (1762-1840), kde bola
krčmárkou Helena Kvopková, prišli 28. októbra 1790 o 9. hodine ráno richtár Krátky a
boženíci Vozárik a Papaj. Postupne konzumovali pol druha kolby pálenky a popíjali až do 16.
hodiny poobede. Takto alkoholom posilnení odišli do kúrie, ktorú mal prenajatú Imrich
Kmoško. Tu býval aj želiar Juraj Achim, od ktorého pýtali daň vo výške 27 grošov, pričom
došlo k bitke. V procese figurujú aj ďalšie osoby. V Podturni mala svoju kúriu aj Klára
Okoličániová. Jej poddaným bol richtár Michal Krátky. Svedok Adam Achim bol zasa
sluhom vdovy po Danielovi Pongrácovi v Podturni. Svedok Martin Darmožil bol poddaným
Gašpara Podturňanského, podobne ako Juraj Kotran. Výsledok procesu však zo spisu nie je
známy.
Samuel Podturňanský svoje kúrie a majetky prenajal Imrichovi Kmoškovi na šesť rokov na základe kontraktu z
12. novembra 1789. Išlo o majetky v Podturni, Jamníku, Liptovskom Petre, Vavrišove a Jakubovanoch.
Predmetom prenájmu boli role, záhrady, lúky, podiely v krčmách, mlynoch, ako aj drevo v horách. Prenájomca
árendoval (prenajal si) aj všetok statok, poľnohospodárske náradie a tiež osivo pripravené na jarnú sejbu. Samuel
Pottornyay prenajal aj kúriu v Podturni a kúriu v Jamníku. Árendátor sa zaviazal vyplatiť v prvom roku 600
zlatých, v ďalších rokoch po 650 zlatých. V prípade, že by I. Kmoško zmeškal vyplácať árendu alebo jeho
pričinením by spustli kúrie a hospodárske objekty, majiteľ mal právo zmluvu zrušiť. Prenájomca vykonával
potrebné opravy na svoj účet do výšky 1 zlatého, vyššie výdavky sa odrátavali z árendy (nájomného). Mal
povinnosť primerane sa starať o poľnosti a dobytok, vzniknuté škody bol povinný uhradiť. Dohoda upravovala
tiež predaj dreva dreva z hôr a hájov. Árendátor prispieval na hajdúchov celej famílie a mal kompetenciu riešiť
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prípadné urbárske spory s poddanými pred stoličným súdom. V prípade, že by prenajaté majetky postihli rôzne
živelné pohromy, najmä požiare, mor dobytka, zničenie úrody prívalmi a „červuv vyžrani“, mali sa škody po
ocenení odrátať z árendy. Škody zapríčinené prenájomcom na kúriách, na poli a na dvore boli pripočítané na
jeho účet. (ŠA Bytča, Liptovská župa, kongregačné písomnosti 3.1.1792, č.15, K 167)

V 90-tych rokoch 18. storočia sa hospodárske pomery obyvateľstva zhoršili, hlavne
dôsledkom neúrody. Svedčí o tom spoločný list Podturne a obcí, ktoré patrili
Podturňanskovcom v roku 1794. Panovala tu bieda a situácia sa každým dňom zhoršovala.
Obyvatelia ne našli prostriedky na štátnu daň zemepanský prenájom a na vlastnú výživu. V
predchádzajúcich rokoch chotáre dedín postihli živelné pohromy, najmä lejaky, ktoré obrátili
pôdu na blato. Z poľnohospodárstva ľudia nemohli vyžiť a pracovné príležitosti nenachádzali
ani pri rozvoze soli a medi. Furmančením si pred tým zarábali na dane. Podtureň nemala
obecné lesy, kde by mohla ťažiť drevo a takto si privyrábať pltníctvom. Chotár bol
nevýnosný, urodilo sa tu iba málo obilia, obchodovať s ním nemohli, pretože nestačilo ani na
vlastnú výživu, a tak ho museli kupovať. Základnou stravou obyvateľstva v Podturni a
okolitých dedinách sa stávali zemiaky. V roku 1794 navyše horný Liptov postihlo veľké
sucho. Zničené boli jariny i oziminy vysiate po vŕškoch a skalnatých zemiach, vypaľovala ich
„horučost slneční“. V závere spomínaného listu dedinčania žiadajú o zníženie daní do štátnej
pokladnice a aj urbárskych povinností, aby si tak zabezpečili aspoň holú existenciu. (ŠA
Bytča, Liptovská župa I, kongregačné písomnosti 15.9.1794, K 185)
Medzi zachovanými dokumentami sa
nájdu aj také, ktoré odzrkadľujú aj
osobný život poddaných v Podturni, je
ich však málo. Na prelome 18. a 19.
storočia v Podturni žil Adam Zlejší,
ktorý si zobral za manželku Annu
Repčekovú. V roku 1799 ho však
opustila a viedla „nešlechetny a neradny
živuot.“ Dom a hospodárstvo upadali,
všade panoval neporiadok pre „nedostatok ženskej opatrnosti“. Adam Zlejší požiadal stoličný
súd v Liptovskom Mikuláši, aby ho s takouto neporiadnou ženou rozsobášil. Oznámil tiež, že
žil spravodlivo a statočne a v žiadnom prípade nebol príčinou manželkinho odchodu. Ako
svedkov uviedol richtára Jána Tretjaka, boženíka Ondreja Achima a domáceho obyvateľa
Michala Forgáča. V prípade potreby bol prichystaný súdu predstaviť aj ďalších svedkov. Súd
doriešil prípad až v roku 1801 v prospech žaloby. (ŠA Bytča, Liptovský župa I, Process.,
LXXVII, č.1, r.1801)
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Obec Prekážka patrila aj na začiatku 19. storočia do chotára Podturne a bola jej
miestnou časťou až do roku 1924. Na začiatku 19. storočia tu stála krčma, ktorá patrila
Pottornyayovcom. V roku 1802 ju mal v prenájme Daniel Bhőemer (Bőhmer). (ŠOBA Bytča,
Liptovská župa I, kongregačné písomnosti, 14.9.1802, č.44, K 219) V polovici 19. storočia si
tu viacerí z členov rodu Podturňanskovcov postavili svoje kúrie. Bola tu aj silná židovská
náboženská obec, ktorej príslušníci sa v rokoch 1896-1897 postavili na Prekážke synagógu.
(Koncom 70-tych rokov 20. storočia bola zbúraná, aby uvoľnila miesto novej sídliskovej
výstavbe.) Od 70-tych rokov 19. storočia na Prekážke existovala jednotriedna súkromná
židovská škola. Navštevovali ju žiaci z Liptovského Hrádku, Prekážky, Liptovského
Mikuláša, Liptovskej Porúbky a Dovalova. (V roku 1882 ju navštevovali aj žiaci z Bytče, ale
aj zo Spiša a Šariša) V rokoch 1877-1884 tu učil žiakov učiteľ Móric Eichner. V roku 1877
školu navštevovalo 15 žiakov, v roku 1882 už 18 žiakov. Škola zanikla koncom 80-tych
rokov 19. storočia. (ŠA Liptovský Mikuláš, Školský inšpektorát, 683/1882)
Podľa súpisov obyvateľov z rokov 1804-1805 žilo v Podturni 52 ľudí. Z tohto bolo 17
sedliakov, 3 želiari, 5 podželiarov. Cenzus, daň sa odvádzala od 20 domov. V dedine bolo 15
býkov, 5 kráv, 4 dvojroční a 4 trojročné býky, 9 koní a 14 ošípaných. Všetci obyvatelia nie sú
v súpise podľa všetkého podchytení. (ŠOBA Bytča, Liptovská župa I, daňové písomnosti, r.
1804, K 487, Summarium conscriptionis regnicolaris incliti comitatus Liptoviensis).
V roku 1825 žilo v Podturni 343 ľudí, z nich 48 sa hlásilo k rímsko-katolíckemu náboženstvu,
38 z nich bolo birmovaných, 10 nebirmovaných. Evanjelikov bolo 297. V dedine existovali 4
zmiešané manželstvá, sobášené podľa vtedajších zvyklostí a nariadení katolíckym farárom.
(ŠA Bytča, Liptovská župa I, cirkevné písomnosti, inv.č. 953, r.1825, K 681)
V roku 1897 žilo v Podturni 47 katolíkov, 309 evanjelikov a 22 židov. V roku 1906 tu žilo 48
katolíkov, 317 evanjelikov a 12 židov. (Schematizmus almae dioecensis Scepusiensis pro
anno a christo nato MDCCCXCVIII., 122, MCMVI, 130).
Už na zasadnutiach Rakúskeho snemu v rokoch 1832 a 1836 sa uvažovalo o
železničnom prepojení dopravných uzlov Rakúskeho cisárstva. V roku 1867 vznikol projekt
na stavbu Košicko-Bohumínskej železnice s odbočkou do Prešova a k hraniciam Haliče.
Najväčším podnetom na začatie stavby boli záujmy arcikniežaťa Albrechta Habsburgského,
ktorý vlastnil Třinecké železiarne, viaceré železnorudné bane aj drobné hámre na Spiši a
Liptove (Maša). Z týchto podnikov sa ruda alebo predspracovaná surovina vozila po hradskej
do Liptovského Hrádku a odtiaľ na pltiach po Váhu do Žiliny. Odtiaľto putovala surovina na
vozoch po hradskej do Sliezska na konenčné spracovanie. Snaha o čoraz väčšie zlacnenie
výroby podporila stavbu železnice. Po projektových prácach sa začalo vykupovanie
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pozemkov pod stavbu železnice, ktoré prinieslo nemalé úskalia. Neskôr sa prikročilo
k vymeriavaniu a zemným prácam. Na úseku Liptovský Hrádok – Kráľova Lehota bol
hlavným inžinierom Július Neudeck, rakúsky šľachtic, ktorý sa priženil do Podtúrňaskovskej
rodiny a v rámci prvých zemných prác v blízkosti Podturne objavil a popísal pozostatky
osídlenia dávnych obyvateľov okolia obce. Viacero obyvateľov z Podturne našlo svoj zdroj
obživy pri výstavbe železnice, ktorá bola veľmi náročná. Stavba pokračovala rýchlym
tempom, a tak bol prvý úsek z Košíc do Prešova odovzdaný do prevádzky 1. septembra 1870.
Druhý úsek od moravsko-sliezskych hraníc po Žilinu odovzdali do prevádzky 8. januára
1871. Úsek zo Žiliny do Popradu bol odovzdaný 8. decembra 1871, mal dĺžku 138
kilometrov. No úsek trate Liptovský Mikuláš – Liptovský Hrádok – Kráľova Lehota bol
dokončený už v októbri 1871 a prvý vlak prešiel aj cez Podtureň pravdepodobne v druhej
polovici októbra.
V roku 1882 skupina obyvateľov Podturne na čele s Filipom Poláčkom odkúpila od
židov Jakuba Teltscha a Weisera lesný majetok s výmerou 295,96 katastrálnych jutár (170 ha
31 a 43 m2). V celkovej výmere to boli lúky aj les. Majitelia neskôr používali spoločný názov
„Skupina bývalých urbárnikov Filip Poláček a spol. v Podturni“ Po úprave hraníc, ktorá sa
uskutočnila neskôr na podnet Jozefa Szentiványiho, sa výmera plochy zmenila 149 ha 56 a 31
m2 lesa, 4 ha 43 a 11 m2 lúk, spolu 153, 9942 ha.
Koncom 19. storočia postavil v Podturni žid Dávid Schwartz prvý liehovar. Tu pálili
aj podturňanskí zemepáni pálenku zo sliviek vypestovaných najmä v sadoch v Jamníku.
Zemepáni mali liehovar v Podturni zrejme aj pred tým, ale Schwartzov bol modernejší a
v tom čase už jediný v Podturni. Liehovar stál povyše kaštieľa. V ňom vypálená pálenka sa
predávala aj v starom prícestnom hostinci pod Velínkom, ktorý tiež patril Dávidovi
Schwartzovi. Výčapnú koncesiu získal 6. septembra 1889 v jeden deň s ďalšou výčapnou
koncesiou, ktorú v Podturni získal Lipót Tanczer. Hostinec pod Velínkom bol údajne veľmi
starý. Ústne sa tradovalo, že stál už v 18. storočí a že pri prechode Liptovom tu v nepriazni
počasia prenocovala cisárovná Mária Terézia so svojim sprievodom. Ku hostincu patrili aj
humno s maštaľami ako prepriahacia stanica (haláš). Slúžila pre povozy obchodníkov, poslov
a poštových dostavníkov v prípade nocovania alebo nepohody počasia. Ďalšia prepriahacia
stanica pre kone a odpočiváreň pre kočišov bola v Malužinej. Povyše hostinca sa nachádzala
kováčska dielňa, ktorá slúžila na opravy vozov, podkutie koní pre cestujúcich, či pre kone
miestnych obyvateľov. Jej posledným majiteľom bol Jozef Krajčuška. (Druhá kováčska
dielňa sa nachádzala na dolnom konci obce u Petra Mlynarčíka.) Hostinec aj s priľahlými
budovami kúpila pred prvou svetovou vojnou Jenny Spitzová s manželom Šimonom. Odvtedy
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sa pre hostinec zaužíval názov „u Jenky“. Nová vlastníčka si v priestoroch hostinca otvorila aj
obchod s rozličným tovarom. Koncesiu na maloobchod získala v roku 1914 a výčapnícku
koncesiu po manželovi v roku 1925.
V roku 1927 hostinec aj s obchodom odkúpil bývalý krčmár z Jamníka Izidor Hozelitz. Bol synom starého
Bernáta Hozelitza, ktorý bol tiež krčmárom v Jamníku a obyvatelia ho pre jeho telesnú vadu (napádal na jednu
nohu) prezývali „Kopýtko-tojáš“. V medzivojnovom období slúžili priestory hostinca na predstavenia
divadelných ochotníkov z Podturne. V období Slovenského štátu Hozelitzov podnik arizoval Krajčí z Hýb. Po
vojne predal Hozelitz objekty na bývanie. Táto viac ako 200-ročná historická a technická pamiatka bola
asanovaná pri stavbe diaľničného mosta v 70-tych rokoch 20. storočia. Na začiatku 20. storočia vrcholili snahy
obyvateľov Podturne o stavbu murovanej zvonice. Vo februári 1906 liptovský župan povolil finančnú zbierku na
stavbu zvonice v obciach Liptova. Zodpovedným za zbierku bol župou ustanovený Michal Mlynarčík.

Od začiatku roku 1906 prebiehala aj
celoobecná

zbierka

na

stavbu.

Celoliptovská zbierka bola ukončená
12. novembra 1906 s celkovou sumou
530 korún a 60 halierov. Na zvonicu
prispeli obyvatelia miest a obcí :
Liptovský

Ján,

Závažná

Poruba,

Iľanovo, Ploštín, Dúbrava, Liptovské
Kľačany, Ľubeľa, Vlachy, Partizánska
Ľupča, Liptovské Sliače, Liptovská
Štiavnica, Ludrová, Ružomberok, Lisková, Liptovská Teplá, Jakubovany,
Konská, Liptovský Ondrej, Beňadiková,
Okoličné,
Veterná
Liptovská
Bobrovček,

Vitálišovce,
Poruba,

Žiar,

Smrečany,
Trstené,

Ondrašová,

Bobrovec,

Liptovské

Beharovce,

Liptovský Trnovec, Brnice, Liptovská
Sielnica, Prosiek, Palúdzka, Čemice, Paludza, Ráztoky, Vrbica, Liptovský Mikuláš,
Liptovský Peter, Dovalovo, Pribylina, Liptovská Kokava, Hybe, Kráľova Lehota, Štrba,
Važec, Východná, Hliník, Jánošovce, Bukovina, Bobrovník, Liptovská Porúbka, Vyšná Boca
a Nižná Boca. Keď bol patričný finančný obnos k dispozícii, dal v roku 1907 hlavný slúžny
v Liptovskom Hrádku Dr. Luby na základe požiadania obce súhlas na postavenie murovanej
jednopodlažnej zvonice v Podturni. V roku 1908 bola stavba dokončená. Zvon, ktorý sa v nej
až do roku 1916 nachádzal bol z roku 1908 a bol uliaty vo zvonolejárni Frigyes Seltenhofer
fiai v Šoproni. Vo vojnových rokoch bol zvon zrekvirovaný pre vojenskú výrobu a zvonica
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ostala bez „srdca”. Až v rokoch 1922-1924 sa predstaveným obce a cirkvi podarilo kúpiť
nové zvony.
V predvečer 1. svetovej vojny, v roku 1913, liptovské evanjelické cirkevné zbory
vizitoval biskup Henrich Geduly. Dňa 29. mája navštívil biskup aj cirkevný zbor
v Liptovskom Jáne a dcérocirkvi v Podturni, Uhorskej Vsi a Závažnej Porube. V sprievode
funkcionárov cirkvi a obcí bol aj vtedajší richtár Podturne Michal Vozárik – Macek, zároveň
aj kurátorom podturňanskej fílie. Už niekoľko mesiacov pred návštevou biskupa sa cirkev
dôkladne pripravovala. V rámci týchto príprav sa na podnet Michala Vozárika pričinili aj
obyvatelia Podturne. Obec darovala biely štrk na chodníky do jánskej farskej záhrady a
zadarmo ho doviezli z Podturne obyvatelia: Michal Vozárik –Macek, Ján Šmihovský, Ján
Vozárik a Andrej Chudovský. Mnohí cirkevníci a cirkevníčky sa potom pričinili aj ručnou
prácou pri zveľaďovaním okolia fary, kostola v Jáne a stavbe troch slavobrán (jedna stála pri
vchode do obce, druhá pri vchode do farského dvora a tretia pri vchode do kaštieľa inšpektora
cirkvi Jozefa Szentivániyho-Gemerského.
___________________
BURJAN, J.: Kronika kanonickej vizitácie v ev. a. v. senioráte liptovskom roku Páne 1913 od utorku 20. mája
do stredy 11. júna záverečne, Ružomberok 1913

Prvá svetová vojna
Potom čo 28. júna 1914 v Sarajeve zasiahla guľka vraha následníka trónu Františka
Ferdinanda a jeho manželku, celosvetové udalosti dostali rýchly spád - vypukla 1. svetová
vojna. Rakúsko-Uhorsko vypovedalo 28. júla 1914 Srbsku vojnu. Touto udalosťou sa začala
strašná, krutá a ničivá vojna, ktorá mala predovšetkým pre Európu nedozierne následky.
Vypovedanie vojny Srbsku vyvolalo reťazovú reakciu a do vojny vstúpilo postupne viac ako
30 štátov s niečo vyše 1,5 miliardou obyvateľstva. Vlaky dňom i nocou odvážali transporty
vojakov na srbský front.
V sobotu ráno, 1.augusta 1914, prišli na obecné úrady plagáty so správou o vypovedaní vojny
Srbsku. Po prečítaní týchto plagátov nastal v obciach všeobecný rozruch, ktorý sa ešte
znásobil po zverejnení vyhlášky o všeobecnej mobilizácii dňa 21. augusta 1914, podľa ktorej
boli muži do 37. roku povinní okamžite nastúpiť vojenskú službu. Behom niekoľkých hodín
museli opustiť svoje rodiny a blízkych. Vtedajšia propaganda ich však utešovala prejavmi o
rýchlej vojne a bleskovým návratom domov, k svojim rodinám. Rukujúci muži tomu
čiastočne verili, pretože čiastočná mobilizácia bola vyhlásená aj v rokoch 1908 a 1912, pri
balkánskych nepokojoch a vtedy sa vojaci rýchlo vrátili domov.
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Muži z Liptova sa museli narukovať na veliteľstvo 67. pešieho pluku v Prešove alebo 9.
honvédskeho pluku v Košiciach, prostredníctvom piatich obvodných doplňovacích
veliteľstiev v Liptove (dva v Ružomberku, Partizánskej Ľupči, L. Mikuláši a L. Hrádku)
odkiaľ boli potom odvelení väčšinou na východný front. Viacerí muži však odmietli
narukovať alebo sa neskôr na front nevrátili z dovolenky a tvorili tzv. Zelené kádre – vojakov
skrývajúcich sa v okolitých horách. Obecný notársky úrad v Liptovskom Hrádku rozhodoval
o rekvirovaní potravín a iných vecí pre armádu, udeľoval dennú podporu 85 halierov pre
ženy, ktorých mužov odvelili na front. V tomto období na veľkostatkoch Šimona Ferenciho v
Podturni pracovali za veľmi nízku mzdu aj deti. Pracovná doba nebola presne určená. Ľudia si
často „prilepšovali“ zberom zbytkov poľnohospodárskych plodín na poli. Či už klasov po
žatve, alebo prekopávaním poľa po vyzbieraní zemiakov. Často aj zo zamrznutých zemiakov
sa pripravovali jednoduché jedlá na zasýtenie.
Richtárom bol v tom čase Michal Vozárik Štrbiankin (1867-1944). Bol veľmi vhodnou osobnosťou pre vtedajší
život. Bol údajne prísny, dôsledný a snažil sa všetky problémy riešiť spravodlivo pri každodennom zápase s
biedou.

Vojnovými udalosťami na území Slovenska trpel najviac vidiek. V prvých rokoch vojny
zmizli z obehu všetky drobné mince a boli nahradené papierovými bankovkami, nastal akútny
nedostatok potravín a ich ceny sa neustále zvyšovali. Neskôr bol zavedený lístkový systém a
začalo sa s rekvirovaním obilia. V nasledujúcich rokoch sa začal prejavovať aj nedostatok
potravín a šatstva, ktorý sa vystupňoval v rokoch 1917 a 1918. Ale život v obci sa ani cez
kruté vojnové udalosti nezastavil.
Plané sľuby a falošné nádeje sa nenaplnili, vojna sa rýchlo rozširovala a zranených, padlých a
zajatých bolo treba neustále dopĺňať. Preto na jeseň roku 1914 boli nariadené ďalšie odvody
mužov, ktorí ešte nenarukovali. V dedinách ostali poväčšine len starci, ženy a deti. Aby bola
aspoň ako tak zabezpečená výživa vidieka, bol v zázemí poskytovaný vyživovací príspevok v
sume 30 korún mesačne. Na výpomoc do jednotlivých domácností boli od roku 1916
prideľovaní zajatci. V tomto roku sa začali prejavovať aj prvé negatívne dôsledky vojny vo
forme zdražovania a akútneho nedostatku potravín, začalo sa rekvirovanie obilia, zaviedol sa
lístkový systém. Ako dôsledok tohto všetkého boli zavedené vojnové pôžičky.
Prehlbujúca sa vojnová potravinová kríza v zázemí, donútila vládu, aby nariadila
povinné rekvirácie zvonov pre vojnovú výrobu v roku 1916 a rekvirácie obilia, múky,
krmovín aj dobytka v roku 1918. Aj zo zvonice v Podturni bol v roku 1916 odobratý zvon. V
posledných vojnových rokoch chýbalo v domácnostiach skoro všetko: tuk, petrolej, cukor,
mydlo, ryža, káva. Pre nedostatok petroleja sa svietilo karbidom v podomácky zhotovených
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kahancoch. Ceny bežných potravín stúpli v rokoch 1914-1918 viac ako 20-násobne. Odpor
voči monarchii rástol zo dňa na deň. Za hranicami v štátoch Dohody: Rusku, Taliansku,
Francúzsku a USA sa formovali československé légie a pripravoval sa vznik nového
československého štátu. Z Podturne do légií vstúpili Michal Macek, Michal Murín a Ján
Hollý.
Vojna sa skončila v roku 1918 s nesmiernymi obeťami na životoch. V rokoch 1918 a
1919 sa muži, ktorí ostali nažive, vracali do svojich domovov. Legionári z Ruska sa do vlasti
vrátili po strastiplnej ceste naprieč celým Ruskom, alebo po mori, až v rokoch 1920-1921.
Niektoré rodiny však márne čakali na svojich živiteľov, aj napriek tomu, že nedostali
oficiálne úradné oznámenie o úmrtí. Väčšina mužov padlých v druhej polovici vojny ostala
nezvestnými. V rokoch 1919 - 1927 mali preto krajské súdy plné ruky práce s vyhlasovaním
nezvestných za mŕtvych, aby vdovy a rodiny po padlých mohli dostávať aspoň skromnú
podporu od Úradu pre válečných poškodencov v Bratislave a vlastnícky si vysporiadať pôdu.
Z Podturne padlo na bojiskách prvej svetovej vojny 9 mužov. Okrem nich sa zúčastnili
vojnových operácií aj nasledujúci obyvatelia Podturne: Michal Macek, Ondrej Jariabek,
Michal Vozárik st., Michal Vozárik ml., Ján Šmihovský, Peter Lenko, Michal Forgáč, Ondrej
Petrovský, Ján Čajka, Peter Žiaran, Ján Cvik, Ján Vozárik z múru a iní.

Padlí v prvej svetovej vojne
Meno a priezvisko Vek
1.
2.
3.

Jozef Šefranka
Karol Jurkovič
Martin Mrnčo

27
26
32

Názov a číslo
jednotky
9. honvédsky pluk
67. peší pluk
67. peší pluk

Dátum
úmrtia
3.10.1914
15.6.1916
31.12.1916

Miesto úmrtia

4.

Ján Hušták

36

9. honvédsky pluk

31.12.1917

5.

Matej Mrnčo

35

67. peší pluk

31.12.1919

6.

Pavel Papaj

46

9. honvédsky pluk

30.6.1920

7.

Ondrej Chudovský

26

9. honvédsky pluk

10.9.1916

8.

Vendelín Devečka

32

10.5.1915

9.

Matej Vejo

?

4. prápor poľných
myslivcov
?

Bécs, Maďarsko
Ukrajina, Roztoky
Rusko, na neznámom
mieste
Rusko, na neznámom
mieste
Rusko, v zajatí na
neznámom mieste
Rusko, na neznámom
mieste
Rusko, na neznámom
mieste
Nadolany, Rusko

?

?

Legionári prvej svetovej vojny
Meno a priezvisko
1.

Michal Macek

Dátum
narodenia
20.3.1893

Dátum vstupu

Miesto

7.9.1917

Rusko

Číslo leg.
legitimácie
26671
70
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2.
Michal Murín
3.
Ján Hollý
______________________

dejiny
1883
19.5.1888

18.9.1918
júl 1918

Rusko
Rusko

76710
?

VANĚK, O.: Vojsko v Liptove, stručný náčrt histórie 1918-1990, VVTŠ, Liptovský Mikuláš 1993

Vznik a činnosť samostatnej školy v Podturni
V roku 1919 bola v Podturni
zriadená prvá škola. Pretože
okrem

evanjelikov

žili

v

Podturni aj katolíci, prípadne
židia, zástupcovia Školského
inšpektorátu

v

Liptovskom

Mikuláši navrhovali, aby bola
v obci zriadená Štátna ľudová
škola.
Žiaci z Podturne navštevovali od roku 1786 školy v Liptovskom Jáne - evanjelici evanjelickú
a katolíci rímsko-katolícku ľudovú školu. Na prelome 18. a 19. storočia vznikla v Podturni
nakrátko samostatná evanjelická škola na podnet zemanov Podturňanských. V roku 1822 tu
vyučoval 10 detí z Podturne a Uhorskej Vsi učiteľ Adam Glaubič. No škola čoskoro pre
nedostatok žiakov zanikla. V rokoch 1838-1852 sa v cirkevných schematizmoch opäť
spomínajú len školy v Liptovskom Jáne. Zástupcovia obce sa však myšlienky na zriadenie
samostatnej školy v obci nevzdávali. V roku 1908 po prvý krát žiadali školského inšpektora o
zriadenie štátnej školy. Žiadosť bola inšpektorom zamietnutá a ako hlavný dôvod bol
nepostačujúci počet školopovinných detí v dedine, ako aj nedostatok vhodných priestorov pre
umiestnenie školy. Podobné žiadosti podali zástupcovia obce aj v rokoch 1912 a 1913. V roku
1913 si Školský inšpektorát v Liptovskom Mikuláši pre účely posúdenia žiadosti urobil
štatistiku obyvateľstva a predpoklady pre umiestnenie školy v obci. Podtureň mala v tom čase
532 obyvateľov. Z toho bolo 96 katolíkov, 384 evanjelikov a 52 židov. K maďarskej
národnosti sa hlásilo 26 obyvateľov, Slovákov bolo 492 a 12 obyvateľov malo zemiansky
pôvod. V tomto roku Podtureň splnila predpoklady na zriadenie školy, ostávalo len doriešiť
otázku miesta pre novostavbu školy. Vojnové roky však tieto snahy prerušili a aktivity
Podturne o založenie školy sa opäť rozvinuli až po roku 1918.
V roku 1919 obec požiadala Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska v
Bratislave o zriadenie štátnej školy. Žiadosti bolo vyhovené rozhodnutím Ministerstva
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školstva a národnej osvety v Bratislave číslo 39.029/1920 zo dňa 24. augusta 1920.
Vyučovanie sa mohlo začať od septembra 1920. Ale vyučovanie sa už začalo v školskom
roku 1919/1920. Najprv sa učilo v prenajatých priestoroch domu Márie Mičudovej. Ročný
poplatok za prenájom bol 500 korún. Prvou učiteľkou sa stala Adéla Majorošová z
Liptovského Jána, dcéra evanjelického učiteľa Imricha Majoroša v Liptovskom Jáne. V
Podturni učila dva roky. Ešte v roku 1920 sa na jej podnet škola presťahovala do priestorov
Pálovského kaštieľa rodiny Pottornyayovcov. V časti budovy tu už bývali Forgáčovci.
Budova patrila Huskovi, neskôr Valaštiakovi. Ani tieto priestory však nevyhovovali či už po
stránke estetickej alebo po stránke zdravotnej. Boli predovšetkým vlhké a málo osvetlené
denným svetlom.
V školskom roku 1920/1921 sa začalo vyučovať 6. septembra so 44 žiakmi v malej
nevyhovujúcej miestnosti. (Po asanovaní starého domu tu dnes stojí dom rodiny
Michalíkovcov.)
V roku 1921 vystriedala učiteľku Majorošovú ako dočasná
učiteľka Eva Dančíková, rodáčka z Liptovskej Ondrašovej. Od
20. decembra 1923 bola Eva Dančíková preložená do Štátnej
ľudovej školy v Liptovskej Anne a v Podturni bola vymenovaná
definitívna učiteľka Etela Nahálková, ktorá však vymenovanie
neprijala. Preto Ministerstvo školstva a národnej osvety pridelilo
na miesto od 19. februára 1924 dočasnú učiteľku Alžbetu
Fiťmovú, ktorá učila dovtedy v Kružlovej. Od decembra 1927, po
odchode Alžbety Fiťmovej do školy v Kráľovej Lehote, prišla do Podturne Mária Kussyová,
dočasná učiteľka v Krajnom. V tomto období počet žiakov školy v Podturni poklesol, pretože
katolícke deti chodili do Rímsko-katolíckej školy v Liptovskom Jáne. Alžbeta Fiťmová bola
iniciátorkou založenia Čitateľského spolku v Podturni v roku 1924. Pod jej vedením si potom
členovia spolku zriadili vlastnú knižnicu a založili ochotnícky divadelný krúžok. Zaujímala sa
aj o dejiny obce. Preložila a na stránky školskej kroniky zapísala
výsledky archeologického prieskumu okolia obce Júliusa
Neudecka z roku 1870. Učiteľka Mária Kussyová sa pri svojej
práci riadila svojim myšlienkou : „Cieľom učiteľa je učiť a
vychovávať. Je to povinnosť ťažká, ale krásna...“ V roku 1928
založila

v

škole

Samovzdelávací

krúžok

dorastu

Československého červeného kríža. Mária Kussyová bola v roku
1931 preložená na trojtriednu štátnu školu do Liptovskej
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Štiavnice.
V roku 1931 sa rozhodnutím Ministerstva školstva a národnej osvety stal správcom a
učiteľom školy Michal Sochor, ktorý pred tým pôsobil ako učiteľ vo Vavrišove. Pisateľka
obecnej kroniky a bývalá učiteľka Ružena Jariabeková zaznamenala vzácne slová tohto
učiteľa, ktoré sú zároveň mottom jeho pôsobenia: „Škola je ako kozúbok v rodine a z nej má
vždy svietiť plamienok osvety“. Bol prvým a hlavným iniciátorom stavby novej budovy
školy. Všetok svoj voľný čas venoval žiakom. Učil ich najmä ovocinárstvu. Viedol aj
divadelný krúžok dospelých. Zo ziskov z predstavení zariadil kúpu kulís pre ochotníkov.
Usilovne zbieral a zapisoval ľudové rozprávky. Po ňom v rokoch 1933-1936 bol učiteľomsprávcom Vojtech Černota, ktorý nastúpil do školy v Podturni už v roku 1932 na
novozriadenú druhú učiteľskú stanicu. Zriadenie druhej triedy a druhého učiteľského miesta
sa vyžiadal zvýšený počet detí v obvode školy. O súhlas k tomuto požiadal v roku 1932
Michal Sochor a Ministerstvo školstva a národnej osvety žiadosti vyhovelo rozhodnutím číslo
63.750/I-1932 z 23. septembra 1932. Po jej zriadení bolo však pre nedostatok priestorov
začaté striedavé vyučovanie.
Keď zo Štátnej ľudovej školy v Podturni odišiel Michal Sochor, správcom školy bol
poverený Vojtech Černota, rodák z Liptovského Hrádku a na druhé učiteľské miesto bola
Zuzana Ballová, od roku 1937 Ondrej Ďuriš, od roku 1938 Elena Čániová a od 11. marca
1939 Darina Kontšeková.
Michal Sochor sa narodil v Jamníku 21. júla 1898. Učiteľské vzdelanie získal v
Učiteľskom ústave Jána Kollára v Turčianskych Tepliciach. Po skončení štúdia
učil v rokoch 1920-1931 v Evanjelickej ľudovej škole vo Vavrišove. Vo Vavrišove
sa oženil s miestnou rodáčkou Máriou Surovcovou, ktorá od roku 1932 vyučovala
v škole ručné práce. V roku 1931 odišiel učiť do Podturne a v roku 1933 nastúpil
do školy Liptovského Hrádku. Neskôr odišiel učiť do Štátnej ľudovej školy v
Košiciach, kde sa natrvalo usadil a tu aj v roku 1968 zomrel. Po smrti bol
prevezený a pochovaný na cintoríne vo Vavrišove.

Vojtech Černota sa v mnohom zaslúžil o rozvoj podturňanskej
školy a aj o stavbu školskej budovy. Už v roku 1930 žiadalo
obecné zastupiteľstvo Okresný úrad v Liptovskom Mikuláši, aby
vyslal komisiu, ktorá by rozhodla o výstavbe školy. Navrhovala,
aby sa pre potreby vyučovania odkúpil a prestaval Pálovský
kaštieľ, kde školy sídlila. Keďže nedošlo k dohode medzi
vlastníkmi kaštieľa a obce, zastupiteľstvo rozhodlo, že sa bude
snažiť o stavbu novej budovy. Po dlhých rokovaniach o umiestnení
školy, odkúpe pozemku na parcelách 39/3, 39/11 a 39/12 a vyhotovení projektov Arch. Ing. J.
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Bednárikom zo Žiliny v roku 1933 sa konečne začalo s prípravou materiálu na stavbu.
Rozpočet na stavbu vypracoval Peter Lubelan z Liptovského Hrádku. Celkový finančný
náklad na stavbu mal byť 264.905 korún. Štát mal uhradiť 180 tisíc korún, krajinský
príspevok bol 21.500 korún a obec uhradila 45.175 korún. Obyvatelia sa prostredníctvom
obecného úradu zaviazali odpracovať na stavbe bez nároku na mzdu 480 hodín v hodnote
7680 korún. Všetky spomínané náklady doplnila aj finančná zbierka obyvateľov vo výške
4950,-Kč. Minister školstva Ivan Dérer pri návšteve Ružomberka prisľúbil delegácii z
Podturne až 50 % štátnu podporu na stavbu školy. Napriek všetkým podporným akciám sa
stavbu školy nepodarilo zaradiť do školského roku 1933/1934.
Obyvatelia Podturne však usilovne
zvážali potrebný stavebný materiál
na

začatie

stavby.

Stavebné

povolenie na stavbu dvojtriednej
školy a učiteľského bytu vydal
Okresný

úrad

v

Liptovskom

Mikuláši dňa 17. júna 1935 pod
číslom 11.920/1935 adm. Po tom
čo bola pridelená štátna podpora,
na stavbe sa začalo pracovať 15. júna 1935. Budova vyrástla veľmi rýchlo najmä vďaka
dostatku financií a šikovným rukám odhodlaných obyvateľov Podturne. Odborné práce boli
zadané firme arch. Alojz Vorlíček z Ružomberka. Štátny stavebný dozor vykonával Ing. Ján
Hrdý, prednosta stavebného oddelenia Okresného úradu v Liptovskom Mikuláši. Dokončená
novostavba pozostávala z prízemia a jedného poschodia. Prízemie tvorila jedna učebňa, šatňa
a príslušenstvo spolu so školským bytom, ktorého tvorili dve izby, kuchyňa, predsieň a
kúpelňa. na poschodí bola druhá učebňa, kabinet a šatňa s chodbou. Aj keď užívacie
povolenie vydal Okresný úrad v Liptovskom Mikuláši 31. októbra 1935 pod číslom
21.440/1935 adm., stavba nebola schopná používania, a bolo treba odstrániť množstvo závad.
Okrem iného bolo nutné na školskom dvore vykopať studňu na pitnú vodu a prikúpiť
pozemok na zriadenie učiteľskej záhrady a letnej plochy na cvičenie. Po dokončení budovy
bola jedna trieda zariadená starým nábytkom, lavice do druhej triedy boli požičané zo štátnej
školy v Liptovskom Mikuláši. Nová tretia bola zariadená novými lavicami z príspevkov
rodičovského združenia, obce, správy školy i zo zbierky obyvateľov Podturne. Slávnostné
otvorenie školy sa uskutočnilo 3. novembra 1935. Otvoreniu školy predchádzal incident
obyvateľov obce s učiteľom-správcom kvôli pozvaniu spevokolu z Liptovského Hrádku,
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ktorý mal účinkovať na slávnostnom otvorení. Pod tlakom verejnej mienky a vyhrážok, učiteľ
účinkovanie spevokolu odvolal. Vyučovanie v nových priestoroch sa začalo 4. novembra
1935. Aj napriek tomu, že v malotriednej škole v Podturni sa v tom čase učilo 40-80 žiakov,
škola dosahovala veľmi dobré výsledky. Učiteľ Černota na stránkach školskej kroniky
napísal: „Vtedajší žiaci boli veľmi úslužní, svedomití a pilní. Dochádzka bola na tie pomery
dobrá. Rodičia ospravedlňovali absenciu žiakov. V škole pracoval spevácky a dramatický
krúžok.“
Mladý a ambiciózny učiteľ Vojtech Černota bol katolíckeho vierovyznania a nedokázal
celkom prejaviť náboženskú toleranciu v skoro čisto evanjelickej obci akou bola Podtureň. V
roku 1936 po jeho odchode na vlastnú žiadosť do Liptovského Hrádku nastúpil na miesto
riaditeľa školy Ján Bőhmer.
Ján Bőhmer sa narodil v roku 1900 v Nižnej Boci. Učiteľské vzdelanie získal v
Učiteľskom ústave v Spišskej Novej Vsi. Najprv učil vo Vyšnej Boci od konca
roku 1922. V roku 1926 nastúpil ako učiteľ Štátnej ľudovej školy v Lazisku. Zo
školy odišiel v roku 1936 pre nezhody s rodičmi. Aj napriek tomu, že žalujúca
strana žalobu stiahla, Ján Bőhmer musel z Laziska odísť. V Podturni nastúpil
ešte v roku 1936 a úspešne tu pôsobil s krátkou prestávkou v roku 1939 až do
roku 1942, keď bol s platnosťou od 1. septembra preložený na Evanjelickú
ľudovú školu v Piešťanoch. V Piešťanoch pôsobil až do konca svojho života a je
pochovaný aj na miestnom cintoríne.

Učiteľ Ján Bőhmer bol aktívnym a láskavým učiteľom. Venoval sa práci v Čitateľskom
spolku, cirkevných spolkoch, bol predsedom miestnej organizácie Matice slovenskej. So
svojou manželkou Annou naštudoval s ochotníkmi sedem divadelných hier na vynikajúcej
umeleckej úrovni. Bol aktívny aj pri stavbe kultúrneho domu. Jeho aktivita a popularita
prilákala do Podturne aj redaktora matičného časopisu Slovensko a tajomníka Matice
slovenskej J. Štefánika, ktorý na stránkach časopisu napísal o ňom a o jeho aktívnej práci.
V septembri 1939 bol Ján Bőhmer preložený a na jeho miesto bol ustanovený učiteľ Koloman
Bobák zo Štátnej ľudovej školy v Liptovskom Mikuláši. Na miesto Dariny Kontšekovej bola
menovaná Mária Rátškayová zo Štátnej ľudovej školy v Likavke. Už 20. septembra bol však
Ján Bőhmer zaradený späť do Podturne a Koloman Bobák odišiel učiť do školy v Okoličnom.
Na základe zákona 308/1940 Sl. z. bola v roku 1942 školy v Podturni „pocirkevnená“ a
premenovaná na Evanjelickú ľudovú školu v Podturni. Vojnové roky zasiahli aj do
vyučovacieho procesu školy. Na následky personálnych zmien sa v školskom roku 1938/1939
skoro mesiac vôbec nevyučovalo. V školskom roku 1942/1943 sa mesiac nevyučovalo z
dôvodu nedostatku kuriva. Ján Bőhmer bol náhle v roku 1942 preložený do Piešťan. Škola
ostala bez riaditeľa a Školský inšpektorát v Liptovskom Mikuláši poveril vedením školy
Katarínu Michalcovú. Na voľné miesto riaditeľa sa prihlásil Jozef Priechodský, ktorý viac ako
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15 rokov dovtedy učil v škole v Liptovskej Sielnici. Ministerstvo školstva a národnej osvety
jeho žiadosti vyhovelo a menovalo ho riaditeľom školy v Podturni.
Jozef Priechodský sa narodil 19. apríla 1900 v Liskovej. Základné vzdelanie získal v rodisku. V Hradci Králové
sa vyučil za zlatníka. Na front narukoval, keď ešte nedovŕšil ani 18 rokov. Slúžil najprv v Prešove a neskôr vo
Veľkom Varadíne. Po prvej svetovej vojne pracoval dva roky v Páričkovej tlačiarni v Ružomberku a tu sa vyučil
kníhviazačstvu. Potom pracoval ako knihársky pomocník v Prešove. V roku 1920 nastúpil dvojročnú základnú
vojenskú službu k leteckému pluku v Nitre. Popri vojenčine si zvýšil vzdelanie skúškami na meštianskej škole.
Neskôr opäť pôsobil v Prešove. Popri zamestnaní dokončil dva roky tunajšieho učiteľského ústavu a nakoniec tu
v roku 1925 aj zmaturoval. Jeho prvým pôsobiskom sa stalo Mýto pod Ďumbierom, kde pôsobil dva aj pol roka a
Liptovská Sielnica, kde učil 15 aj pol roka. Po príchode do Podturne bol nadšený najmä kultúrnou úrovňou obce.
Ale čoskoro sa jeho predstavy o napomáhaní ďalšiemu kultúrnemu rozvoju obce rozplynuli a len ťažko si
získaval ľudí zatrpknutých odchodom učiteľov Bőhmera a Duriša. Po svojom odchode z Podturne v roku 1946
učil v Trlinku a Bratislave, kde aj zomrel.

V rokoch 1942-1946 boli správcami školy krátko Ján Hološ a Ján Priechodský. Pôsobenie
Jozefa Priechodského bolo neľahké, pretože obyvatelia nútený odchod učiteľa Böhmera
považovali za krivdu. Preto sa snažil svojho predchodcu nahradiť čo najlepšie. Pracoval
aktívne vo všetkých cirkevných organizáciách a spolkoch. Veľa času venoval nácviku
zborového spevu a ochotníckemu divadlu. Pod jeho vedením sa ochotníci s Mrštíkovou
Maryšou

umiestnili

divadelných

na

závodoch

okresných
na

prvom

mieste. V roku 1943 odišla učiteľka
druhej triedy Katarína Michalcová do
Liptovských Kľačian a na jej miesto
prišiel Ondrej Duriš. V Podturni už učil
v rokoch 1937-1938 a 1943-1945.
Ondrej Ďuriš sa narodil 20. novembra 1911 v
Hybiach. Neskôr študoval na Gymnáziu
v Liptovskom Mikuláši. Učiteľské vzdelanie
získal počas štúdia na Učiteľskom ústave v Prešove. Po skončení štúdia nastúpil najprv ako učiteľ Štátnej
ľudovej školy vo Veľkej pri Poprade, neskôr na tom istom druhu školy v Partizánskej (Nemeckej) Ľupči.
Dočasným učiteľom v Podturni bol v rokoch 1937-1938 a odtiaľto odišiel najprv do Štátnej ľudovej školy v
Zámutove, neskôr do Tovarného. V roku 1943 krátko pôsobil ako učiteľ Rímsko-katolíckej a grécko-katolíckej
školy v Hudcovciach a odtiaľto bol od 1.10.1943 opäť pridelený do školy v Podturni, kde ostal učiť až do konca
2. svetovej vojny. V roku 1946 sa tu oženil s učiteľkou Paulínou Šimonovičovou. Od 1. januára 1946 bol
poverený funkciou riaditeľa školy. V Podturni učil do roku 1959, keď bol preložený do Važca. Neskôr sa usadil
v Pezinku.

Po vypuknutí Slovenského národného povstania sa začalo vyučovať až 2. októbra, ale 15.
októbra už školu obsadilo nemecké vojsko. V škole sa neučilo ani na začiatku roka 1945, keď
bola obec zaradená do frontového pásma. V blízkosti školy boli umiestnené ťažké zbrane.
Budova bola vystavená nepriateľskej paľbe a bola veľmi poškodená. Miestna komisia po
skončení vojny odhadla škody na budove vo výške 64 tisíc a na zariadení vo výške 94 tisíc
korún. Aj žiacka knižnica bola zničená. Z pôvodných 217 zväzkov ostalo len 125 zväzkov.
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Po oslobodení sa začalo učiť až od 19. novembra 1945. Riaditeľom školy a učiteľom prvej
triedy bol Jozef Priechodský, učiteľom druhej triedy bol Ondrej Duriš. Ručné práce vyučovala
v škole Marta Maceková. Rímsko-katolícke náboženstvo vyučoval farár z Liptovského Jána
Štefan Révaj a evanjelické náboženstvo evanjelický farár Juraj Lukáč.
Od 1. januára 1946 bol Jozef Priechodský preložený na školu do Veľkého Tŕnia
(neskôr bola obec pričlenené do obce Vinosady) a riaditeľom školy sa stal Ondrej Duriš. Aj
v priebehu povojnového pôsobenia Ondreja Duriša dosahovala škola dobré vyučovacie i
výchovné výsledky. Učiteľ Ďuriš bol hlavným iniciátorom zriadenia Meštianskej školy v
Liptovskom Jáne. Novozriadenú školu umiestnili v bývalých kúpeľoch. Čiastočnú prestavbu
objektu hradili obce Liptovský Ján 70 %, Podtureň 15 % a Uhorská Ves 15 %. Dôsledkom
založenia Meštianskej školy v Liptovskom Jáne bol pokles žiakov školy v Podturni a zrušenie
druhej postupovej triedy, takže sa škola opäť stala jednotriednou. Podľa vzoru svojich
predchodcov sa učiteľ Duriš rovnako zapájal aj do činnosti miestnych spolkov a osvedčil sa
najmä ako režisér divadelných hier podturňanských ochotníkov. Bol jedným z iniciátorom
stavby kultúrneho domu, po vojne bol dokonca premietačom miestneho kina. Bol zároveň
tajomníkom a kultúrnym referentom miestneho národného výboru. Spolu s ním, od roku 1947
po opätovnom zriadení druhej triedy, učila v Podturni aj jeho manželka Paulína Durišová,
rodená Šimonovičová. V období jeho pôsobenia bola v roku 1946 elektrifikovaná obec a aj
školská budova. Inštaláciu urobil Štefan Mistrík z Liptovského Mikuláša a práce spolu
s materiálom stáli 14.700,- Kč. Na tieto práce nadväzovalo maľovanie celej budovy maliarom
Michalom Murínom z Liptovského Hrádku za 10 tisíc korún. Na podnet Ondreja Duriša bola
23. apríla 1952 založená školská Pionierska organizácia. Vedúcou sa stala v júni toho istého
roku zväzáčka Elena Michalíková. Po odchode Paulíny Durišovej na materskú dovolenku
učila v Podturni Emília Teplická z Hýb.
Po ich úspešnom pôsobení na začiatku 60-tych rokov boli do Podturne preložení
manželia Ján a Anna Kočtúchovci. Po svojom nástupe učili v dvoch triedach 56 žiakov.
Obidvaja sa venovali deťom aj v mimopracovnom čase, najmä pri nacvičovaní kultúrnych
programov v rámci rôznych kultúrnych a spoločenských udalostí. Na začiatku školského roka
1963/1964 nastúpili na ich miesto učiteľ Ján Juráš a Angela Pašková, ktorá sa neskôr stala
jeho manželkou. Dosahovali vynikajúce výchovno-vyučovacie výsledky. Vo voľnom čase sa
so žiakmi venovali najmä športu a turistike. Spolu so žiakmi sa zamerali aj na zbieranie
muzeálnych predmetov v obci. Pričinením Jána Juráša bola budova školy na začiatku 70-tych
rokov zrekonštruovaná a bolo do nej inštalované ústredné kúrenie. Úpravy trvali rok od 13.8.
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do 31.8.1971 a celkový náklad na prestavbu bol 88 tisíc z rozpočtu Okresného národného
výboru v Liptovskom Mikuláši a 35 tisíc z rozpočtu Miestneho národného výboru v Podturni.
Rozhodnutí Okresného národného výboru z 23. mája 1975 bola škola v Podturni
zrušená. V auguste bola vykonaná inventarizácia a majetok školy bol prevedený do majetku
školy v Liptovskom Jáne. Časť zariadenia bola ponechaná pre potreby Materskej školy v
Podturni. V roku 1977 sa začalo s prestavbou budovy školy pre potreby materskej školy.
Prestavba pre nedostatok finančných prostriedkov trvala až do roku 1980, keď bola ukončená.
Materská školy v Podturni bola zriadená v roku 1951. Využívala priestory budovy postavenej v roku 1944 pre
účely Slovenskej armády na pozemkoch statkára Š. Ferenciho. Prestavba pre účely materskej školy stála 160
tisíc korún. Slávnostné otvorenie prevádzky sa uskutočnilo 16. decembra 1951. Kapacita škôlky bola určená na
25 žiakov. V rokoch 1981-1991 bola umiestnená v priestoroch zrušenej a prestavanej školy a školského bytu.
Škôlka bola jednotriedna a bola zrušená v roku 1991.Ako hlavný dôvod zrušenia materskej školy bol uvedený
dôvod malého počtu detí, aj napriek tomu, že bola najlepšie vybavenou materskou školou v okrese.

Učitelia školy v Podturni
Správcovia školy
1919-1921
1921-1923
1924-1927
1927-1931
1931-1933
1933-1936

Adela Majorošová
Eva Dančíková
Alžbeta Fiťmová
Mária Kussyová
Michal Sochor
Vojtech Černota

1936-1942
1942-1942
1942-1946
1946-1959
1960-1963
1963-1975

Ján Bőhmer
Ján Hološ
Jozef Priechodský
Ondrej Duriš
Ján Kočtúch
Ján Juráš

1943-1946
1947-1955
1953-1955
1955-1959
1960-1963
1963-1975

Ondrej Duriš
Paulína Durišová
Emília Teplická
Paulína Durišová
Anna Kočtúchová
Angela Pašková,
neskôr vyd. Jurášová

1966

Emília Vrbičanová
Kvetoslava Kompišová
Petrášková
Magda Frličková
Emília Vrbičanová
Soňa Debnárová
Emília Vrbičanová
Emília Baťková
Eva Repčíková
Eva Repčeková

Učitelia 2. triedy
1932-1933
1933-1937
1937-1938
1938-1939
1939-1939
1939-1941
1941-1943

Vojtech Černota
Zuzana Ballová
Ondrej Ďuriš
Elena Čániová
Darina Kontšeková
Mária Puszkárová
Katarína Michalcová

Učiteľky materskej školy
1952-1956
1956-1957
1958
1959-1960
1961
1962
1963
1963-1964
1965

Aurélia Tuzáková
Margita Božeková
Mária Ondáková
Margita Grísniková
Božena Zaťková
Emília Meňhartová
Božena Zaťková
Ivana Chomová
Emília Vrbičanová
Irena Chomová

1967
1968-1971
1972
1973-1978
1979
1980
1982-1984
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Emília Baťková
Jolana Mikovíniová
Mária Mráziková

1988-1991

Jolana Mikovíniová
Katarína Forgáčová

Vznik dobrovoľného hasičského zboru
Živelné pohromy ako požiare, povodne a
epidémie už oddávna zhoršovali životné
podmienky
Spomedzi

obyvateľov
týchto

pohrôm

Podturne.
tunajších

obyvateľov najviac znepokojovali požiare.
Rozsiahle lesy v okolí boli zdrojom
stavebného materiálu, ktorý sa využíval na
stavbu domov a hospodárskych objektov.
Strechy boli spočiatku pokryté drevom alebo slamou a v prípade požiaru v hromadnej
zástavbe sa oheň rýchlo šíril z budovy na budovu. Často mu v krátkom čase za obeť padlo
niekoľko desiatok domov. Príčiny takýchto požiarov boli rôzne. V mnohých prípadoch to bola
neodborná manipulácia s ohňom (najmä u detí ponechaných bez dozoru), nedbalosť pri varení
na otvorenom ohni, či pri kúrení alebo sušení. Nezriedkavou príčinou vzniku požiaru bolo aj v
minulosti podpaľačstvo alebo vojnový konflikt. Keďže požiare boli pre mestá a dediny v
minulosti najväčšími pohromami, preto bola všade zriadená funkcia nočného strážcu,
hlásnika, ktorého povinnosťou bolo dozeranie nad verejným poriadkom a pokojným spánkom
obyvateľov obce. Povinnosťou hlásnika pri zistení požiaru bolo vyhlásiť poplach, či už
hlásnou trúbou alebo na miestnej zvonici. V malých obciach bol hlásnik jeden, vo veľkých
obciach aj dvaja. Nedodržiavanie protipožiarnych opatrení sa v každej obci aj meste stíhalo
peňažnými pokutami a telesnými trestami. Jedným z opatrení, ktoré malo častým požiarom v
dedinách a mestách s hustou zástavbou zabrániť, bolo nariadenie stavať domy z tehál alebo z
kameňa.
Dňa 26. júna 1788 vydal cisár Jozef II. protipožiarny poriadok, ktorý bol zverejnený aj
v obciach v Liptove. Pozostával zo štyroch kapitol. Prvá sa zaoberala preventívnymi
opatreniami, v druhej kapitole sa predpisoval spôsob organizácie strážnej služby a burcovania
na poplach, v tretej bol návod ako požiar lokalizovať a v štvrtej boli pokyny na odstraňovanie
následkov a vyšetrovanie príčin požiaru. Na základe uvedeného dokumentu vydal 29. júla
1788 hlavný župan Liptovskej stolice „Požiarny poriadok stolice liptovskej“. Nariadenie
obsahovalo 16 bodov, v ktorých sa prikazovalo : udržiavať vzdialenosť medzi domami na 2 79
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3 siahy, stavať humná ďalej od obytných domov, nesušiť ľan a konope na pôjdoch, nestavať
domy v lese, nechodiť s fajkou v budovách, nepoužívať sviečky a fakle v maštali a na pôjde,
opatrne zaobchádzať s pecou pri pečení chleba, stavať kováčske dielne sto krokov od dediny
alebo najbližšieho domu, udržiavať pri domoch požiarne studne alebo sudy naplnené vodou, v
každom desiatom dome držať železný hák, vydržiavať nočnú stráž a v prípade požiaru zhodiť
zo susedných domov strechu z dôvodu nešírenia ohňa. Požiarny poriadok dokonca
stavebníkom hrozil, že ak neuposlúchnu nariadenie o zákaze stavby drevených domov, budú
musieť ich asanovať. V roku 1857 komisár Liptovskej župy Jozef Kučera vydal rozsiahly
protipožiarny poriadok a na jeseň roku 1859 Liptovská župa nariadila všetkým majiteľom
domov zadovážiť si železný hák, rebrík a pred dom umiestniť sud s vodou. Aj napriek týmto
opatreniam a predpisom, ktoré mali požiarom zabrániť, sa nepodarilo bilanciu tohto živlu
obmedziť.
Prvou zmienkou o požiarnej ochrane v Podturni je zápisnica z rokovania Generálnej
kongregácie Liptovskej stolice z 12. marca 1774, ktorá sa zaoberala aj otázkami požiarnej
ochrany. Poddaní v dedinách, ktoré patrili zemanom z Podturne vystupovali v mnohých
prípadoch jednotne. Preto Podtureň v roku 1774 oznámila stolici aj v mene obcí Liptovský
Peter, Vavrišovo, Jamník a Jakubovany, že je ochotná svedomito plniť všetky nariadenia a
príkazy. Rozkaz o zaopatrení protipožiarnych rebríkov inštalovaných na každom dvore však
nemohla splniť, aj napriek tomu, že obyvateľom za neuposlúchnutie hrozila pokuta. Príčina
takejto reakcie bola jednoduchá, obec nemala vlastné hory a potrebné drevo. Zemepáni
obyvateľom drevo odmietli poskytnúť s tým, že „hajik, kteri jedine pre seba držia na všetkich
pat dedin by nevstačil“. Obyvatelia preto prosili stolicu, aby našla spôsob, ako im pomôcť,
pretože mali strach z pokuty. (ŠA Bytča, Liptovská župa I, kongregačné písomnosti,
12.3.1774, K 105)
Významným medzníkom v dejinách
požiarnej ochrany bolo vznikanie
dobrovoľných hasičských zborov.
Pomohlo

tomu

aj

nariadenie

Uhorského ministerstva vnútra číslo
5388 - II. z 12. augusta 1888 podľa
ktorého bola každá obec povinná
založiť si útvar hasičstva, či už
platený

(väčšinou

v

mestách),

dobrovoľný na spolkovom základe,
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alebo povinný z mužov vo veku medzi 20 - 40 rokov, pod vedením predstavenstva obce.
Zákonný článok číslo XXII z roku 1886 o obecnom zriadení v celom Uhorsku upravil
pôsobnosť obcí v protipožiarnej ochrane a určil im povinnosť vydržiavať si vlastné požiarne
zbory z obecných prostriedkov. Prvý takýto dobrovoľný hasičský zbor vznikol v Uhorsku už
v roku 1870. Prvý mestský požiarny zbor v Liptove vznikol v Ružomberku v roku 1874. Za
ním v krátkom čase nasledovali ďalšie - v Liptovskom Hrádku v roku 1880, v Bobrovci v
roku 1881, v Liptovskom Trnovci v roku 1881, v Liptovskom Mikuláši v roku 1888, v
Palúdzke v roku 1884 a v Liptovskej Sielnici v roku 1891.
V roku 1893 Liptovská župa vydala protipožiarny poriadok, ktorý celé územie Liptova
rozdelil na tridsať požiarnych obvodov, združujúcich niekoľko obcí. Tento rok sa preto
považuje za začiatok organizovanej požiarnej ochrany v Liptove.
O zriadení obecného požiarneho zboru sa rokovalo už v roku 1909 na jednom zo
zasadnutí obecného zastupiteľstva. Obecný hasičský zbor v Podturni bol oficiálne založený v
roku 1910. V tomto roku bola postavená aj prvá provizórna hasičská zbrojnica v Podturni.
Vtedajší richtár zorganizoval v obci verejnú zbierku na nákup ručnej striekačky spolu s
niekoľkými hadicami. Za vyzbierané sa kúpilo aj 22 prílb, sekier a opaskov. Richtár Michal
Vozárik bol jedným zo zakladateľov hasičského zboru a bol aj jeho dlhoročným veliteľom.
Ďalšími veliteľmi zboru boli jeho synovia Ján a Michal Vozárikovci (Gavalier). Od roku 1928
bol veliteľom starosta Ondrej Melicher. V období jeho vedenia boli kúpené pre členov zboru
blúzy, remenné čiapky a nové hadice.
Pod vedením veliteľa Jána Janovčíka (Komára) v roku 1939 sa materiálne vybavenie zboru
doplnilo o 60 metrov hadíc, 22 vychádzkových čiapok a iný materiál.
V máji 1944 boli vypracované plány a obec požiadala Okresný úrad v Liptovskom Mikuláši o
povolenie stavby hasičského skladiska. O stavbu skladu sa pričinil najmä vtedajší notár Ján
Kiszely spolu s vtedajším vládnym komisárom Michalom Forgáčom a veliteľom hasičského
zboru Jánom Janovčíkom. Podujímateľom stavby mal byť Ján Jezný u Nemešov
z Liptovského Jána. Novú zbrojnicu chceli postaviť na pozemku vedľa zvonice, ktorý v roku
1909 daroval zemepán Mikuláš Justh pre obec a tvoriaci sa hasičský zbor. V roku 1944 tu ešte
stále stáli drevená veža a skladisko, postavené zo zbierok obyvateľov obce v roku 1910.
Problém bol v tom, že pozemok od roku 1909 až tri razy zmenil majiteľa. V roku 1932 ho
darovali poslední majitelia evanjelickej cirkvi. Cirkev ani veriaci nechceli dovoliť na svojom
pozemku vedľa zvonice postaviť hasičský sklad, preto sa zástupcovia obce rozhodli, že stavbu
postavia na parcele číslo 558, ktorá dovtedy ležala ako mokrina ladom. Od Župného úradu
v Ružomberku obec na stavbu dostala podporu 20 tisíc korún, pretože stará zbrojnica bola
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v dezolátnom stave a ohrozovala život obyvateľov obce. Stavbu skladiska povolil Okresný
úrad v Liptovskom Mikuláši rozhodnutím číslo E-811-15/5-44 zo dňa 9. apríla 1944.
Nakoniec však celá naplánovaná akcia stroskotala na nevysporiadaných vlastníckych
vzťahoch k pozemku. Až do skončenia vojny bola ručná striekačka uskladnená v drevenej
garáži pri zvonici. Nový sklad s garážou pre striekačku sa začal stavať až po druhej svetovej
vojne. Novým veliteľom sa po Jánovi Janovčíkovi (pri prechode frontu bol zatknutý
príslušníkmi NKVD) stal Ján Vozárik Katík. Pôvodná ručná striekačka sa nachádza v
zbierkach Liptovského múzea v Ružomberku.

Ochotnícke divadlo
Aj keď korene ochotníckeho divadla v Liptove siahajú až do roku 1830 a v okolí
Podturne na začiatok 20. storočia, v Podturni sa dejiny ochotníckej činnosti začali písať až od
roku 1924, po vzniku Čitateľského spolku. Zachovali sa síce ústne informácie, že na začiatku
20. storočia sa pokúsil bližšie neznámu vlastnú hru nacvičiť vo svojom humne s hercami
Michal Zlejší. V jeho humne sa údajne potom udiala aj premiéra tejto hry.
Po vzniku štátnej školy začali miestni učitelia pôsobiť na obyvateľov obce aj svojou
osvetovou činnosťou. Už 5. júna 1924 na ustanovujúcom zhromaždení bol založený
Čitateľský spolok. Ustanovujúceho valného zhromaždenia sa zúčastnili okrem domácich aj
hostia. Boli nimi riaditeľ Lesníckej školy v Liptovskom Hrádku Procházka a okresný sudca z
Liptovského Hrádku Dr. Bohuslav Klimo. Prvé písomne doložené divadlo v Podturni bolo
nacvičené pod režijným vedením učiteľky Alžbety Fiťmovej, na ktorej podnet bol založený aj
Čitateľský spolok. Divadelná premiéra prvej hry s názvom Dračí pazúr a jednej jednoaktovky
sa uskutočnila 11. januára 1924. Premiéra bola úspešná, ale ďalšieho pokračovania činnosti sa
obyvatelia dočkali až v roku 1932.
Podľa písomných dokladov sa zdá, že v období 1925-1932 prvý Čitateľský spolok
v Podturni zanikol. Bol obnovený až na valnom zhromaždení 17. marca 1932, ktoré viedol
Peter Forgáč a zúčastnilo sa na ňom 57 zakladajúcich členov, obyvateľov obce. Zhromaždenie
prijalo navrhované stanovy a zvolilo výbor v zložení : Michal Sochor, predseda, Gustáv
Šmihovský, podpredseda, Jozef Vozárik, pokladník, Viliam Jariabek, tajomník, Ján Straka,
účtovník, Michal Forgáč-Madluš, knihovník, Želmíra Vozáriková, knihovníčka a hospodári
Michal Kitta a Mária Slabejová. V tomto roku učiteľ Michal Sochor nacvičil s podturňanskou
mládežou dve divadelné predstavenia Márnotratný syn a Kamenný chodníček. Zo zisku z
týchto predstavení boli potom kúpené kulisy vyrobené v Divadelných dielňach v Martine. V
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rámci pôsobenia učiteľa Vojtecha Černotu sa v roku 1933 začalo s nacvičovaním hier aj so
školskou mládežou. Neskôr nacvičovali pod režijným vedením učiteľky Zuzany Ballovej a
Ondreja Ďuriša. Niekoľkokrát žiaci podturňanskej školy zožali úspech nielen v obci ale aj
mimo nej. Okrem nich divadelnú činnosť vyvíjali aj iné spolky úspešne pôsobiace v obci :
miestny odbor Matice slovenskej, Slovenská evanjelická jednota. Nacvičovalo sa v
priestoroch starého kaštieľa, Pálovského kašiteľa i súkromných domoch. Premiéry sa potom
uskutočňovali v starom hostinci Pod Velínkom. Po postavení novej školy sa nacvičovalo v jej
priestoroch až do výstavby kultúrneho domu. Nacvičovalo a hralo sa na improvizovanom
javisku s doma vyrobenými kulisami s lavíc, rozličných kusov dreva a obrusov či plachiet.
Herci nacvičovali a hrali pri svetle petrolejových lámp a miestnosť vykurovali drevom
doneseným z vlastných zásob. Najväčší úspech s prácou s ochotníkmi dosiahol učiteľ Ján
Böhmer. V priebehu roka bolo nacvičených a odohraných aj tri alebo štyri divadelné
predstavenia. Už v januári 1942 sa začali prvé nezhody s miestnou organizáciou Hlinkovej
slovenskej ľudovej strany na čele s jej predsedom Jánom Strakom, bývalým členom
Čitateľského spolku, ktorý označil najmä divadelné predstavenia spolku za protištátne
orientované. V nasledujúcom krátkom období sa pod hlavičkou Čitateľského spolku odohralo
len jedno predstavenie a dve sa odohrali pod hlavičkou miestnej organizácie Matice
slovenskej.
Podľa spomienok vtedajšieho herca – ochotníka a neskoršieho herca – profesionála Ela Romančíka: „V obci bol
ešte za prvej ČSR založený Čitateľský spolok. Pod jeho menom, ako aj pod hlavičkou MOMS (Miestny odbor
Matice slovenskej) a Združenia evanjelickej mládeže sa uskutočňovali rôzne akadémie, príležitostné slávnosti,
literárne večierky venované významným osobnostiam nášho kultúrneho života a divadelné predstavenia.
Spomínam si na Vojnovičovu Ekvinokciu (juhoslovanská hra z rybárskeho prostredia), len neviem, v ktorom
roku 1940 alebo 1941 sa hrala. Režisérom bol Böhmer, ja som hral Iva, no o ďalšom obsadení mi ťažko
informovať. Hrali sme (v r.1941-1943) Urbánkove hry: Rozmajrín a Kamenný chodníček (ja som hral Janka a
Paľka). V Rozmajríne mi bola partnerkou Zuzka Pfeferová od Ferencich a v Kamennom chodníčku Marta
Jariabeková. Hrávali s nami aj Vilma a Dušan Jariabekovci (možno oni by sa na to niečo presnejšie rozpamätali).
Hrali sme Maryšu Mrštíkovcov – hrala ju Marta Jariabeková – ja som hral Franeka. S touto hrou sme sa
zúčastnili v roku 1942, ak sa nemýlim, oblastných divadelných pretekov v Liptovskom Mikuláši. Pred tým sme
sa pretekov zúčastnili s hrou Svedomie od T. Vansovej. Keďže Čitateľský spolok bol v roku 1942 ako
protištátny zakázaný (odmietli sme na literárnom večierku osláviť narodeniny Adolfa Hitlera a do uší Straku,
veliteľa HG a predsedu HSĽS sa dostali informácie o politických názoroch niektorých z nás), mohli sme
pracovať iba pod titulom MOMS a SEM, v ktorom sme inscenovali biblickú hru Sľub Jeffeho (ja som hral
Jeffeho a Marta Jariabeková jeho nešťastnú dcéru). Mali sme s ňou 2 či 3 reprízy, čo bola výnimka, pretože
v ostatných prípadoch k reprízam nedochádzalo. Pre väčšinu týchto predstavení som navrhoval scény, pomáhal
pri ich maľovaní, zúčastňoval som sa v posledných prípadoch aj spoluréžie..... Premiéra hry Sľub Jeffeho, na
autora sa neviem rozpamätať, bola 16. mája a prvá repríza 23. mája 1943. To som zistil z výstrižkov z novín,
ktoré som náhodou objavil.....Po skončení vojny som sa zúčastnil dvoch podujatí: oslava M.R.Štefánika (bolo to
nejako v prvej polovici mája 1945) a divadelného predstavenia Marína Havranová (27. mája 1945), v ktorom
som hral Dušana Havrana a myslím, že Marta Jariabeková hrala Marínu. Týmto predstavením sme chceli osláviť
oslobodenie našej vlasti...“

Niekoľkoročné úspechy spolku sa skončili v roku 1942, keď členovia Čitateľského spolku
odmietli pripraviť kultúrny program v rámci osláv narodenín vodcu Adolfa Hitlera. Spolok
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bol úradne rozpustený a učiteľ Ján Böhmer bol preložený na iné miesto. Činnosť spolku bola
ukončená slávnostnou rozlúčkovou schôdzou 30. augusta 1942, kde predseda poďakoval
členom za ohromné úsilie pri stavbe kultúrneho domu, divadelnej a inej činnosti a rozlúčil sa
so všetkými členmi. Za obrovský kus práce a pozdvihnutie kultúrneho povedomia obce
učiteľovi Jánovi Böhmerovi poďakoval Ondrej Jariabek.
Nástupcovi učiteľa Böhmera sa len ťažko darilo zmierňovať spory medzi členmi Hlinkovej
slovenskej ľudovej strany a evanjelickou mládežou. Preto pre účely nacvičovania divadiel a
osvetovú činnosť založil miestnu osvetovú komisiu, ktorá mala združovať činnosť obidvoch
prúdov. Pod jeho režijným vedením sa ochotníci v roku 1942 so 4. dejstvom hry Terézie
Vansovej Svedomie, umiestnili na okresných divadelných závodoch v Liptovskom Mikuláši
spomedzi pokročilých dedinských divadelných krúžkov na druhom mieste za Združením
evanjelickej mládeže z Iľanova. V nasledujúcom roku svoj úspech znovu zopakovali, ale pod
hlavičkou Miestnej osvetovej komisie na okresnej prehliadke so 4. dejstvom hry bratov
Mrštíkovcov Maryša. Na takéto divadelné predstavenia sa potom do Podturne schádzalo
obecenstvo s celého horného Liptova. Aj keď sa činnosť Čitateľského spolku na krátko
obnovila v roku 1944, nebola už ani zďaleka taká bohatá ako činnosť na prelome 30-tych a
40-tych rokov.
Oslobodenie privítali ochotníci 27. mája 1945 premiérou hry Marína Havranová pod
režijným vedením učiteľa Ondrej Ďuriša. Uskutočnila sa v provizórne upravených priestoroch
veľmi poškodeného kultúrneho domu. Z hercov medzivojnového a vojnového obdobia treba
spomenúť najmä: Ela Romančíka, Martu Jariabekovú, Rudu Vozárikovú, Želmíru
Vozárikovú, Boženu Lenkovú, Vilmu Jariabekovú, Jána Hollého, Vilmu Žiaranovú, Boženu
Blišťanovú, Janu Gavlákovú, Milana Maceka, Jaroslava Maceka, Bohuša Čajku, Jána Juráša,
Vilmu Forgáčovú, Jána Brindzu, Michala Ilavského, Milana Uličného, Evu Petrovskú, Milana
Vozárika, Máriu Zlejšiu, Jána Zlejšieho, Zuzanu Uličnú, Želmíru Janovčíkovú, Dušana
Jariabeka a Ladislava Jariabeka. Z režisérov vynikli spomenutí učitelia : Ján Böhmer, Ondrej
Ďuriš, Katarína Michalcová, Jozef Priechodský, ale aj Milan Macek a asistent réžie Elo
Romančík. Tento mladý nadšenec herectva bol aj väčšinou obsadzovaný do hlavných úloh
spolu s Martou Jariabekovou, divadelnou ochotníčkou a recitátorkou.
V medzivojnovom období a po vojne často hosťovali v Podturni aj cudzie súbory. najmä
ochotníci z Dovalova, Hýb, Vavrišova, Jamníka, Liptovského Jána ale aj profesionálne
divadlá z Bratislavy a Prešova.
Medzníkom v divadelnej tvorbe, respektíve v jej stvárnení bolo pripojenie obce na
elektrickú sieť v roku 1946. Na javisko i na steny kultúrneho domu boli namontované
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reflektory. Montáž rampy a reflektorov urobili skúsení elektrikári a ochotníci Dušan
Mlynarčík a Milan Mlynarčík.
Po vojne zastrešovala divadelnú činnosť najmä miestna Osvetová beseda. V jej výbore
pracovali Ondrej Ďuriš, Milan Macek, Jaroslav Macek, Ján Janovčík Komár, Peter Zlejší,
Rudolf Sousedík, a Božena Mlynarčíková. Okrem ochotníckej činnosti Osvetová beseda
zastrešovala aj iné aktivity. V rámci nej pracoval recitačný a spevácky krúžok. V týchto
oblastiach boli aktívni : Mária Michalíková, Vilma Forgáčová, Ján Brindza, Emília
Porubenová, Mária Krajčušková, Jana Gavláková, Ján Juráš a Želmíra Janovčíková.
Aj v povojnovom období mali podturňanskí ochotníci dobré meno. Hlavné postavy
v povojnových hrách stvárňovali najmä Elo Romančík a Marta Jariabeková. Koncom roku
1945 odišiel z Podturne Elo Romančík, ktorý bol okrem iného aj poradcom režiséra a svojimi
ľudskými vlastnosťami a hereckými schopnosťami si získal v obci autoritu a uznanie. Do
Bratislavy odišla po roku 1945 aj divadelná ochotníčka Marta Jariabeková.
Po druhej svetovej vojne divadelný súbor z Podturne dosiahol významné úspechy
v roku 1947, keď získal prvé miesto v okresnej divadelnej prehliadke v Liptovskom Mikuláši
s hrou Páva. V nasledujúcom roku svoj úspech divadelníci zopakovali opäť prvým miestom
s hrou Ženba.
Okrem bežných starostí s existenciou a prevádzkou kultúrneho domu mali členovia Osvetovej
besedy i Miestneho národného výboru aj problém so splatením pôžičky na stavbu kultúrneho
domu, ktorej splátky pokračovali aj po vojne. Celá pôžička bola nakoniec splatená až na konci
50-tych rokov.

Predsedovia Čitateľského spolku v Podturni
1924-1925
1932-1933
1933-1934
1934-1935
1936-1942
1944-1945

Alžbeta Fiťmová
Michal Sochor
Rudolf Pethő
Zuzana Ballová
Ján Bőhmer
Ján Forgáč

Divadelné predstavenia odohrané v Podturni
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rok
1924
1924
1932
1932
1933
1933

Názov hry
Dračí pazúr
Mlynár a jeho dieťa
Kamenný chodníček
Slovenská sirota
Hrob lásky, Pánik
Matka

Režisér
Alžbeta Fiťmová
Alžbeta Fiťmová
Michal Sochor
Michal Sochor
Michal Sochor
Michal Sochor

Organizácia
Čitateľský spolok
Čitateľský spolok
Čitateľský spolok
Čitateľský spolok
Čitateľský spolok
Čitateľský spolok
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Ján Straka
Vojtech Černota
Zuzana Ballová
Zuzana Ballová

Čitateľský spolok
Čitateľský spolok
Čitateľský spolok
Čitateľský spolok

Vojtech Černota
Vojtech Černota
Ondrej Ďuriš
Ondrej Ďuriš
Ondrej Ďuriš

Čitateľský spolok
Čitateľský spolok
Čitateľský spolok
Čitateľský spolok
Čitateľský spolok

1938
1938
1938

V zápasoch, Mátoha
Pravda víťazí, Strašidlo
Voľby
Za živa mŕtvi manželia, Dve
živé spony, Kruplety
Márnotratný syn
Starý zaľúbenec
Krutohlavci
Slovenská sirota
Jožko Púčik a jeho kariéra,
Starý rok pred súdom
V službe
Rozmajrín
Agent v sukniach

Ondrej Duriš
Ján Bőhmer
Ján Bőhmer

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

1938
1939
1939
1939
1940
1940
1940
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1942
1942
1943

V službe
Za slobodu národa
Mlynár a jeho dieťa
Equinokcia
Búrka v zátiší
Rozmajrín
Dedinský krutáň
Slovenská sirota
Tri vrecia zemiakov
Kamenný chodníček
Vojnarka
Náhražkový sňatok
Ženský zákon
Svedomie
Maryša
2 divadelné predstavenia
Papagona

Ján Bőhmer
Ján Bőhmer
Ján Bőhmer
Ján Bőhmer
Ján Bőhmer
Ján Bőhmer
Ján Bőhmer
Ján Bőhmer
Ján Bőhmer
Ján Bőhmer
Ján Bőhmer
Ján Bőhmer
Ján Bőhmer
Ján Bőhmer
Ján Bőhmer
Ján Bőhmer
Jozef Priechodský

36.

1943

Maryša

Jozef Priechodský

37.

1944

Sľub Jeffeho

Katarína Michalcová

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

1944
1944
1945
1947
1948
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957

Matka
Hora volá
Marína Havranová
Páva
Ženba
Na rušnom mieste
Záveje
Vojnarka
Kalinový háj
Búrka
Juvelír
Statočný valach
Marína Havranová

Ondrej Ďuriš
Jozef Priechodský
Ondrej Ďuriš
Ondrej Ďuriš
Ondrej Ďuriš
Milan Macek
Milan Macek
Ondrej Ďuriš
Milan Macek
Milan Macek
Milan Macek
Ján Repček
Ján Repček

Čitateľský spolok
Čitateľský spolok
Dobrovoľný
hasičský zbor
Čitateľský spolok
Čitateľský spolok
Čitateľský spolok
Miestny odbor MS
Dobr. hasičský zbor
Čitateľský spolok
Čitateľský spolok
Čitateľský spolok
Čitateľský spolok
Čitateľský spolok
Čitateľský spolok
Čitateľský spolok
Čitateľský spolok
Čitateľský spolok
Čitateľský spolok
Miestny odbor MS
Miestna osvetová
komisia
Miestna osvetová
komisia
Evanjelická mládež
(SEM)
SEM
HSĽS
SEM
Osvetová beseda
Osvetová beseda
Osvetová beseda
Osvetová beseda
Osvetová beseda
Osvetová beseda
Osvetová beseda
Osvetová beseda
Osvetová beseda
Osvetová beseda

7.
8.
9.
10.

1933
1934
1934
1935

11.
12.
13.
14.
15.

1936
1936
1937
1937
1937

16.
17.
18.
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52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

1958
1959
1963
1966
1967
1968
1969
1971
1972
1973
1979
1980

dejiny
Jožko Púčik a jeho kariéra
Maryša
Ďaleká ozvena
Irkutský priebeh
Škopinove šibalstvá
Sluha dvoch pánov
Hrob lásky
Kamenný chodníček
Hotel podvodníkov
Svokrovia
Nemocenská nado všetko
Matka

Milan Macek
Ján Repček
Marta Procházková
Marta Procházková
Marta Procházková
Cyril Michalík
Bohuslav Mlynarčík
Magda Trličková
Magda Trličková
Magda Trličková
Bohuslav Mlynarčík
Bohuslav Mlynarčík

Osvetová beseda
Osvetová beseda
Osvetová beseda
Osvetová beseda
Osvetová beseda
Osvetová beseda
Osvetová beseda
Osvetová beseda
Osvetová beseda
Osvetová beseda
Osvetová beseda
Osvetová beseda

V 50-tych rokoch zanikli v Podturni viaceré spoločenské organizácie. Medzi nimi boli
miestny odbor Matice slovenskej, Čitateľský spolok, Združenie evanjelickej mládeže,
Združenie katolíckej mládeže, Slovenská evanjelická jednota a iné. Namiesto nich pracovali
len organizácie združené v Národnom fronte. Osvetová beseda bola aj naďalej zriaďovateľom
ochotníckeho divadelného krúžku. Na v rámci osvetovej besedy pracovali aj iné záujmové
krúžky, pod jej hlavičkou sa organizovali prednášky či kurzy. V roku 1957 bol opravený
kultúrny dom z vonkajšej strany a v roku 1959 nasledovala jeho vnútorná generálna oprava,
ktorá stála 40 tisíc korún. V 50-tych rokoch režírovali divadelné hry Bohuslav Forgáč, Ondrej
Ďuriš, Milan Macek a Ján Repček.
V rokoch 1960-1970 boli hercami-ochotníkmi najmä Cyril Michalík, Jana Cviková, Darina
Janovčíková, Jaroslav Vejo, Katarína Vozáriková, Dana Zlejšia, Ján Šmihovský, Eduard
Mlynarčík, Elena Koreňová, Oľga Kittová, Jana Mlynarčíková, Zuzana Mlynarčíková, Jozef
Bôžik, Jozef Vozárik, Ján Šmihovský, Jaroslav Janovčík, Edita Forgáčová, Darina
Klimentová a Eva Bryndzová. V roku 1970 na okresnej prehliadke amatérskych divadelných
súborov získali ochotníci z Podturne pod vedením Bohuslava Mlynarčíka s divadelnou hrou
Ferka Urbánka Hrob lásky prvé miesto. V rokoch 1970-1980 mládežnícky ochotnícky súbor
pracoval pod režijným vedením Bohuslava Mlynarčíka a Magdy Trličkovej.
Poslednou divadelnou hrou, ktorú v Podturni ochotníci odohrali bola hra Matka v režijnom
prevedení Bohuslava Mlynarčíka v roku 1980. V hre sa predviedla aj vtedajšia najmladšia
generácia hercov – ochotníkov : Mikuláš Kačmárik, Oľga Kittová, Zuzana Janovčíková, Peter
Kapitán, Lana Báthoryová, Dana Janeková a Jaroslav Vejo.

Správcovia Osvetovej besedy
1951-1955
1956-1957
1957-1959

Ján Repček
Rudolf Sousedík
Ondrej Ďuriš

1959-1960
1960-1961
1962-1966

Ján Repček
Ján Brindza st.
Milan Uličný
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1969-1971
1971-1973

dejiny
Ivan Forgáč
?
Jaroslav Janovčík

1973-1976
1977-1980

Jozef Fašanok
Pavel Fašanok

Podtureň medzi dvoma vojnami
V roku 1921 v súvislosti s prvou pozemkovou reformou bola uzavretá medzi
obyvateľmi Podturne a Mikulášom Justhom s manželkou Johannou rodenou Wattenwillovou
kúpnopredajná zmluva na nehnuteľnosti zapísané v pozemkovej knihe obce Podtureň, vo
vložke číslo 6. zmluvu schválil Pozemkový úrad v Prahe v roku 1924 a v tom istom roku bola
zmluva aj pozemnoknižne prevedená na nových vlastníkov, obyvateľov Podturne. V rámci tej
istej odkúpy uzavrelo s menovanými vlastníkmi zmluvu aj 54 obyvateľov susedného Jamníka.
Nehnuteľnosti v tejto hromadnej odkúpe získané sa dodnes súborne nazývajú „juštouskuo“.
Po roku 1918 sa v Podturni naplno rozbehol aj kultúrny a spolkový život. V roku 1920
boli položené základy obecnej knižnice, ktorá sa mala stať prameňom poznania obyvateľov
obce. V roku 1924 vznikol Čitateľský spolok a ženský spolok Slovenskej evanjelickej
jednoty. V roku 1928 žiaci štátnej školy založili organizáciu dorastu Československého
červeného kríža v Podturni.
V 30-tych rokoch bola opäť oživená
divadelná činnosť, ktorá však spolu
s inými kultúrnymi aktivitami neustále
narážala

na

nedostatok

priestorov.

Prvé

postavenie

kultúrneho

zaznamenané

už

vhodných

myšlienky

na

domu

v roku

sú

1936.

V nasledujúcom roku sa stali realitou,
keď bola založená finančná základina
na stavbu kultúrneho domu v Podturni. Prvým príjmom základiny bol zisk z divadelného
predstavenia Čitateľského spolku 26. decembra 1937. V nasledujúcom roku sa uskutočnila
verejná zbierka na stavbu a obyvatelia Podturne na verejnej schôdzi odhlasovali pôžičku vo
výške 15 tisíc korún. Niektorí obyvatelia sami poskytli pôžičku pre Čitateľský spolok, aby sa
mohlo začať so stavbou. Ján Čabaj 20 tisíc korún, Michal Macek 3.500 korún, učiteľ Ondrej
Ďuriš 3.500 korún a učiteľ Ján Bőhmer 13.500 korún. Pre zamýšľanú stavbu bol vybratý
pozemok vtedajšieho starostu obce Petra Forgáča, ktorý predal záhradu s výmerou 550 m2 za
5.500 korún Ani nie za jeden týždeň, teda v rekordnom čase, vyhotovili murárski majstri
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Štefan Orfánus a Vladimír Juráš z Liptovského Petra v januári 1938 projekty a rozpočty na
stavbu. Keďže v tom období prispieval štát nemalo finančnou čiastkou na stavbu takzvaných
jubilejných kultúrnych domov, bola aj stavba v Podturni nazvaná Jubilejný kultúrny dom.
Stavba mala pozostávať zo šiestich miestností (čitáreň, knižnica, sála, javisko, šatne,
pokladňa) a predpokladané náklady projektanti vyčíslili na 210 tisíc korún. Stavebné
povolenie vydal Okresný úrad v Liptovskom Mikuláši dňa 14. júna 1938 pod číslom
10.663/1938 adm. Stavebným dozorom mal byť Peter Krivoss z Liptovského Hrádku.
Materiál na stavbu začali miestni gazdovia navážať vlastnými povozmi už od 2. februára
1938. Prvý deň vozil údajne len Michal Vozárik mladší, ale v priebehu druhého dňa vozilo
materiál už 8-9 povozov. Okrem štrku, skál sa vozila aj tehla, škridla, cement a drevo. Všetko
sa ukladalo na okolité priestranstvá.

Na kúpu materiálu sa využili pôžičky získané od

uvedených osôb. Celá získaná finančná suma spolu s pôžičkou z Roľníckej vzájomnej
pokladnice v Liptovskom Hrádku a darmi okolitých obcí Liptovský Ján, Liptovský Hrádok aj
Podturne bola 43.392 korún. Už 7. marca 1939 okolo 50 ľudí začalo kopať ešte zamrznutú
pôdu pre základy stavby. Po niekoľkých dňoch sa začalo s betónovaním základov. Murárske
práce prebiehali tiež veľmi rýchlo. Denne tu pracovalo 30 – 50 ľudí. Za prácou mužov
nezaostávali ani dievčatá či ženy. Stavba bola zakrytá 24. mája. Najťažšie bolo dokončovanie
stavby pri akútnom nedostatku financií. Aj tu pomohli ďalšie dary a hlavne šikovné ruky
domácich murárov či iných majstrov. Stavba bola úspešne dokončená a odovzdaná do
užívania 31. decembra 1938, resp. 1. januára 1939 a dostala popisné číslo 92 (neskôr 26).
kolaudačná komisia stavbu navštívila už v januári 1939 a na základe jej zistení Okresný úrad
v Liptovskom Mikuláši 1. februára 1939 vydal pod číslom 24.609/1938 adm. užívacie
povolenie na novostavbu jubilejného kultúrneho domu.
Okrem verejných stavieb sa v medzivojnovom období v Podturni postavilo viacero
rodinných domov či hospodárskych stavov. V roku 1929 si postavili domy Ján Zlejší a Ján
Vozárik, dielňu si v Podturni postavil Eduard Dobák, v roku 1930 stavali Jána a Rozália
Macekovci, Ján Šmihovský, Šimon Ferenci, Ján Kitta, Michal Kondor, v roku 1931 Ondrej
Janovčík, Ján Forgáč Zlejší, Gustáv Čajka, Michal Janovčík, Eduard Dobák, Peter Forgáč,
v roku 1932 Zuzana Maceková, Zuzana a Emília Vozáriková, v roku 1933 Karol Koreň,
Michal Juráš, Peter Cvik, Michal Forgáč, Mária Šmihovská, Adam Báthory, v roku 1934 Ján
Bryndza, Ján Zlejší, Jozef Krajčuška, Michal Murín a Ondrej Jariabek. V roku 1935 stavali
Ján Vozárik, v roku 1936 Michal Murín, Ondrej Petrovský, Peter Mlynarčík, Jozefína
Romančíková, Ján Kondor, v roku 1938 Július Macek, v roku 1939 Ján a Michal Kitta , Ján
Mlynarčík, Matej Vejo, Anton Šašinka, Ján a Vladimír Kováč a Ján Forgáč železničiar
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s manželkou. V roku 1940 staval Peter Janovčík, v roku 1941 Michal Michalík, Michal
Forgáč, Adam Nahálka a Ján Janovčík, v roku 1942 Ľudovít a Ján Vozárik a Peter Mlynarčík.
V roku 1943 staval Peter Žiaran, Gustáv Žiaran, Pavol Kitta, Adam Blišťan, Ján Šmihovský a
Ján Lenko. (ŠOKA Liptovský Hrádok, ObNÚ Liptovský Hrádok, inv.č. 16)
V medzivojnovom období pôsobili v Podturni viacerí živnostníci : František Dubský
hostinský do roku 1939, Izidor Hozelitz, obchodník a krčmár do roku 1940, Rudolf Forgáč
Zlejší obchodník a krčmár do roku 1941, Šimon Ferenci, statkár výrobca liehu, Peter
Galšnajder do roku 1940 stolár, Michal Forgáč Madľuš, Vystavil, Králik, Ján Bartko obuvníci
v rokoch 1940-1950, Pavol Kitta, stolár, Ján Hollý, debnár, Peter Lenko, kolár, Peter
Mlynarčík, kováč, Adam Blišťan výrobca pálenej tehly do roku 1930, Ondrej Melicher,
stolársky majster a Ján Dobák, kolár.
Rudolf Forgáč sa na začiatku 40-tych rokov 20. storočia postavil pri novej štátnej ceste a novú
budovu hostinca a obchodu s rozličným tovarom. Túto živnosť prevádzkoval až do
znárodnenia, keď priestory prevádzkovalo spotrebné družstvo Jednota až do postavenia novej
predajne v obci v roku 1956. Veľkostatkár Šimon Ferenci vyrábal nielen lieh, ktorý dodával
najmä do rafinérie v Liptovskom Mikuláši, ale aj mlieko z vlastnej produkcie dodával po
železnici do Ružomberka, Liptovského Mikuláša a Tatier. Liehovar bol prevádzkovaný až do
roku 1954.

Druhá svetová vojna a SNP
Podtureň patrila od vzniku Slovenského štátu medzi
dediny, kde sa viackrát vyskytli problémy s protištátnou
činnosťou. V noci z 18. na 19. januára 1939 bol na
tunajšom

starom

cyklostylovaný

hasičskom

leták,

sklade

vyzývajúci

do

vyvesený
boja

proti

ľudáckemu režimu a nemeckým fašistom. Plagát bol
ráno zvesený a bolo začaté vyšetrovanie, no vinníka
nenašli.
Od

roku

1940

pôsobila

v

Podturni

ilegálna

protifašistická skupina. Jej členmi boli Adam Báthory,
Ján Forgáč Mihok, Peter Juráš a Július Macek. Mládež
svoje myšlienky vyjadrovala v čitateľskom spolku,
ktorý, bol tak ako všetky iné spolky v roku 1939
rozpustený. Posledným predsedom spolku bol učiteľ štátnej ľudovej školy Ján Bőhmer.
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V Podturni, tak ako aj v iných obciach sa utvorila v roku 1939 Hlinkova garda ako bojový
orgán Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Veliteľom gardy v Podturni bol Ján Janovčík Komár a predsedom Ján Straka. Politickým komisárom obce bol vládou menovaný Michal
Forgáč. V tomto období sa už aj v Podturni objavujú prvé politické perzekúcie. Aj na podnet
miestneho vedenia Hlinkovej gardy bol v roku 1942 z funkcie učiteľa - správcu školy
odvolaný Ján Bőhmer. Prenasledovaný bol aj ilegálny pracovník Michal Macek, strážca
železničnej trate, ktorý bol pre svoje postoje služobne premiestnený do iného okresu.
Konfiškácie židovského majetku sa dotkli aj Podturne, pretože majetok Šimona Ferenciho v
Podturni nebol veľkosťou zanedbateľný. Na obrovskej výmere poľnohospodárskej pôdy a
ľudského potenciálu bol vytvorený vojenský veľkostatok. S jeho hospodárskym potenciálom
vo svojich plánoch na výstavbu neďalekých kasární na Mokradi pri Liptovskom Petre počítal
aj generál Ferdinand Čatloš. Na majetkoch boli neskôr umiestnené pracovné prápory Židov
povolaných do vojenskej služby. Rodine Šimona Ferenciho boli zhabané aj všetky domy s
príslušenstvom a na bývanie im bol pridelený byt v novopostavenej štátnej bytovke v
Podturni.
V prvých horúcich júlových dňoch roku 1944 sa Červená armáda približovala ku Karpatom. Tiché noci na
viacerých miestach Slovenska, aj v Liptove, boli prerušované monotónnym hučaním motorov lietadiel, ktoré
bolo sprevádzané vytím sirén, upozorňujúcich obyvateľstvo na nebezpečenstvo náletu. V liptovských horách sa
už od jari 1944 organizovali partizánske jednotky a v liptovských obciach sa v tom istom období utvárali tajné
revolučné národné výbory, ktoré mali celú odbojovú činnosť vo svojom okolí koordinovať. (Už na jeseň v roku
1943 bolo na Podbansku 7 partizánov.) V Hornom Liptove sa postupne vyselektovali dve väčšie vetvy
podzemného hnutia: duchovná zložka pod vedením seniora Ľudovíta Šenšela a komunistická zložka pod
vedením Ľudovíta Gereka a Jána Krojera. Tajní pracovníci postupne nadväzovali styky aj s odbojovým hnutím v
Slovenskej armáde a v radoch žandárstva, ktoré v Liptove predstavovali kapitán Kučera a okresný veliteľ
žandárstva nadporučík Korš. Títo zabezpečovali zhromažďovanie zbraní a munície, ktoré zvážali autá firmy
Hynek Mužík do skladov na Podbanskom.
V roku 1943 bol do nových objektov na letisku Mokraď pri Liptovskom Petre redislokovaný letecký park z
Trenčianskych Biskupíc. Veliteľom letiska sa stal brat generála Ferdinanda Čatloša, nadporučík Dušan Čatloš a
veliteľom leteckého parku sa stal major Pavel Dragov, ktorého na prelome rokov 1943/1944 vystriedal major
Kornel Janček. Zástupcom veliteľa leteckého parku bol stotník Mikuláš Šumichrast a pomocnej letke velil
nadopručík Ján Dulla. Príslušníci leteckého parku ihneď po svojom príchode nadviazali spojenie s miestnymi
orgánmi protifašistického hnutia a preto posádka Mokrade zohrala významnú úlohu v rámci príprav Slovenského
národného povstania. Už 4.augusta 1944 prišli do Liptovského Hrádku zástupcovia Slovenskej národnej rady :
kuriér major Mikuláš Lisický, podplukovník MVDr. Mikuláš Ferjenčík za Vojenské ústredie SNR a poslanec za
Komunistickú stranu Slovenska Karol Šmidke na podnet generála Čatloša a v súlade so záujmami Slovenskej
národnej rady, odleteli z letiska Mokraď na lietadle Focke-Wulf Fw 58 do Sovietskeho zväzu aj s takzvaným
„Čatlošovým memorandom”. Organizátorom celej akcie bol stotník Ján Juraj Staněk. A aj napriek tomu, že
veliteľ vzdušných síl zakázal na všetkých letiskách Slovenska akékoľvek lety, tento let bol legálne povolený ako
pozorovací.
Začiatkom roku 1944 vznikol Revolučný okresný národný výbor pre Horný Liptov v Liptovskom Hrádku, ktorý
sa vytvoril z pracovníkov ilegálneho národného výboru spojením evanjelickej a komunistickej zložky odboja.
Pre rozdelenie okresu sa rozhodli ilegálni pracovníci, aby ľahšie zvládli prípravy ozbrojeného povstania. V lete
boli na Latiborskej holi v Nízkych Tatrách vysadení prví ruskí partizánski velitelia : major Makarov, Valjanskij a
Jegorov. V horách organizujú partizánske oddiely, zhromažďujú vojenský materiál a zásoby, stavajú bunkre.
Dňa 20.augusta 1944 sa na sútoku Bieleho a Čierneho Váhu konala konferencia ilegálnych pracovníkov Horného
Liptova, na ktorej boli upresnené inštrukcie k prípravám povstania. V priebehu mesiacov máj až august prišlo do
Horného Liptova cez Vysoké Tatry množstvo utečencov z Poľska. Medzi nimi bolo najviac Židov, ktorí v týchto
oblastiach nachádzali úkryt pred prenasledovaním. Zubný technik Róbert Stein vynaložil veľké úsilie aby týmto
utečencom pomohol pri ukrývaní.
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Povstanie v Hornom Liptove sa začalo už 28.augusta 1944 udalosťami na letisku Mokraď, keď stotník D. Kunic
využil neprítomnosť veliteľa leteckého parku majora Jančeka, verného vládnemu režimu, a prevzal velenie. Po
nástupe celej 180-člennej posádky oslobodil dôstojníkov, rotmajstrov a vojakov od podriadenosti prezidentovi
Tisovi a vyzval ich do boja proti fašizmu a jeho domácim pomáhačom. Väčšina príslušníkov leteckého parku,
civilných zamestnancov a časť tvorníkov Pracovného zboru národnej obrany sa zapojili do povstania. V ten istý
deň prišli na letisko kpt. Voljanskij a major Makarov z 2.československej partizánskej brigády Za slobodu
Slovanov spolu s členmi Revolučného národného výboru v Liptovskom Hrádku Martinom Nahálkom, Rudolfom
Sokolom, Ferdinandom Šoltýsom, spolu s ďalšími piatimi partizánmi. Po vyhlásení povstania 29.augusta 1944
bola letisku Mokraď pridelená významná úloha - mala sem byť dopravená munícia a materiál pre povstaleckú
armádu. Preto bol personál letiska neustále pripravený prijať sovietske dopravné lietadlá, ktoré ale pre
nepriaznivé počasie a vyčkávací postoj sovietskeho velenia neprileteli. V prvých dňoch povstania malo letisko k
dispozícii dve lietadlá talianskej výroby Savoya Marchetti SM-84 bis, jedno pozorovacie Š-328 a školské lietadlá
L-39 a päť lietadiel Heinkel He 72. Nevýhodou však bolo, že lietadlá nemali pilotov ani posádky, ale aj napriek
tomu od konca augusta do prvých dní septembra roku 1944 bol denne uskutočňovaný letecký prieskum pohybu
nemeckých vojsk na lietadle Š-328, pilotovaným dôstojníkmi leteckého parku.
V rámci prvej mobilizácie nastúpili na Mokraď záložníci a obranu letiska posilnili dve čaty partizánov z
Podbrezovej. Z letiska z Popradu boli sem stiahnuté zbytky 41. letky a technickej letky s dvoma lietadlami Š328. Toto umožnilo zintenzívniť prieskum nad územím, ktoré obsadil nepriateľ. Nemecké velenie o tejto činnosti
vedelo, a preto 31. augusta 1944 bolo letisko napadnuté dvoma náletmi. Dve nemecké lietadlá typu Junkers Ju
87 „Štuka” zaútočili na hangáre. Pri požiari, ktorý nálet spôsobil, boli zničené tri lietadlá odstavené v hangároch,
ale straty na životoch neboli. Pri nálete sa povstalecké jednotky v okolí rozpŕchli a časť z nich sa ukryla v
blízkom Jamníku. Medzi obyvateľmi dediny vznikla panika. Hromadne a rýchlo balili veci do vozov a opúšťali
dedinu pred očakávaným bombardovaním. Celý zmätok bol zbytočný, pretože nemecký nálet nebol a ani nemal
byť mierený na dedinu a civilné obyvateľstvo. Táto akcia, ako aj rýchly postup nemeckých vojsk, viedli k
rozhodnutiu o evakuácii leteckého parku.
Ešte dňa 28. augusta 1944 na príkaz stotníka Šumichrasta vojenské auto previezlo pušky a inú muníciu
z letiska do Hotela Gregár v Liptovskom Hrádku ako výzbroj pre miestnych povstalcov. V hoteli boli sústredené
všetky zbrane z mesta, ktoré boli neskôr rozdelené. V celom meste boli pozatýkané nespoľahlivé osoby.
Pracovníci revolučného okresného národného výboru sa usídlili v budove Hotela Gregár a v mestskom dome,
ktoré sa takto stali organizačným centrom povstania v Hornom Liptove. Keď 29. augusta ráno o siedmej hodine
prišli do Liptovského Hrádku partizáni z Liptovského Mikuláša, ktorí mali za úlohu hliadkovať na ceste z
Liptovského Hrádku do Liptovského Petra, boli veľmi prekvapení, keď namiesto očakávaného odporu sa stretli s
vyzbrojenými povstalcami v uliciach. Pod vedením nadporučíka Pavla Cholvadta z Hýb, poručíka Jána Ursínyho
z Liptovského Hrádku a poručíka Jána Číža z Hýb sa organizovali v meste povstalecké jednotky. Na druhý deň
30. augusta vychádza Revolučný okresný národný výbor pre Horný Liptov z ilegality. Ešte v ten istý deň
prichádza do Liptovského Hrádku výzvedné nemecké auto, ktorého posádku zlivkvidovala partizánska hliadka
už pri Pálenici na začiatku mesta. Prieskumné lietadlo štartujúce z Mokrade zistilo, že auto bolo len predvojom
postupujúcej nemeckej vojenskej kolóny, ktorá sa márnom očakávaní návratu výzvednej skupiny vrátila späť na
Červenú skalu. Nemecké jednotky po prvých bojoch na severovýchode Slovenska, po obsadení Popradu,
zaznamenali rýchly postup. Horný Liptov dostala za úlohu spacifikovať bojová skupina SS Schäffer, ktorá mala
obsadiť Liptovský Mikuláš a Ružomberok a spojiť sa so skupinou plukovníka von Ohlena. Dňa 4. septembra
1944 začali nemecké jednotky postupovať z Popradu na Horný Liptov. Po menších zrážkach s povstaleckými
vojakmi pod vedením kapitána J. Vraždu, v priestore Svitu a Batizoviec boli obsadené Svit a Važec. Samotný
boj o Važec trval podľa očitých svedkov len pol hodiny. Z bojov od Popradu a Liptovskej Tepličky sa
povstalecké oddiely sťahovali úzkokoľajnou železničkou do Liptovského Hrádku, kde sa nanovo formovali do
bojových zoskupení pod vedením nadporučíka Pavla Križku a poručíka Jána Ursínyho. Rýchle nemecké
jednotky takýmto spôsobom ešte 4. septembra prenikli až za Hybe, kde boli zastavené húževnatou povstaleckou
obranou pri Červenom kúte. Na križovatke pri Červenom kúte zaujali obranné postavenie povstalci pod vedením
nadporučíka Pavla Križku a poručíka J. Číža a na pomoc im prišli vojaci z Liptovského Mikuláša pod vedením
stotníka Mateja Stupku a nadporučíka Jozefa Štefku, ktorí zaujali palebné postavenie pri železničnej trati
smerom na Kráľovu Lehotu. Partizánske jednotky obsadili návršie od Kráľovej Lehoty k Liptovskej Porúbke. Pri
prvom nemeckom útoku bol stotník Stupka ranený a velenie na jeho úseku prevzal nadporučík Jozef Štefko.
Boje na tejto čiare pokračovali až do večerných hodín, keď Nemcom prišla na pomoc motorizovaná jednotka s
viac ako 240 vozidlami od Hýb a Východnej. Aj s doplnenými posilami sa obranu pri Červenom kúte, ktorý
nazvali „Die Ecke des Todes”, nepodarilo preraziť. Obrat nastal až potom, keď nemecké jednotky prešli od Hýb
do Liptovskej Kokavy, Dovalova a cez rieku Belú do Liptovského Hrádku. Odtiaľ zaútočili na postavenia
povstalcov, ktorí aj napriek tomu, že už v noci dostali rozkaz na ústup do Liptovského Mikuláša, v počte asi 200300 mužov bránili zaujaté stanoviská ešte aj ráno 5. septembra. Nakoniec ustúpili po ostrých pouličných bojoch
v Liptovskom Hrádku cez Liptovskú Porúbku do Malužinej a Vyšnej Boce. Pri prestrelkách v Liptovskom
Hrádku padol hrdinsky partizán z Hrboltovej Silvester Nemček, ktorého za jeho húževnatosť nemeckí vojaci
pochovali s náležitými vojenskými poctami. Pri ústupe sa povstalci pokúšali nemecké jednotky ostreľovať ešte aj
zo Zapača, načo nepriateľ odpovedal mínometnou paľbou. Bojové jednotky operujúce v okolí Liptovského
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Hrádku sa pri ústupe rozdelili na tri väčšie časti : jedna odišla do Liptovskej Osady k Jegorovovej brigáde, druhá
sa pridala k oddielu Vysoké Tatry a tretia ustúpila do Skaličnej doliny pri Liptovskej Porúbke.
V noci zo 4. na 5.septembra 1944 náčelník vojenskej obrannej oblasti v Liptovskom Mikuláši, kapitán
generálneho štábu Ján Straka nariadil do rána 5. septembra evakuovať letisko Mokraď a posádku presunúť do
obranného úseku Biely Potok v Revúckej doline. Lietadlá v noci odleteli na letisko Tri Duby, mužstvo sa spolu s
dobrovoľníkmi - partizánmi z okolitých dedín presunulo do Liptovskej Osady a tesne pred príchodom
nemeckého práporu SS Schäffer odišla z Mokrade aj technická čata. Príslušníci leteckého parku, ktorý zanikol,
boli zaradení do VI. taktickej skupiny ako peší prápor označovaný „letecký prápor” a po reorganizácii peší
prápor LEV, ktorému velil kapitán Kunic a jeho zástupcom bol kapitán Šumichrast. Po obsadení letiska
nemeckými jednotkami v počte 2 tisíc mužov na čele s majorom Schäfferom, bol obranný systém letiska
zdokonalený o letecké bunkre po celom obvode objektu a o protitankovú priekopu. Letisko slúžilo ako
zásobovacie stredisko pre lietadlá nemeckej Luftwaffe a v blízkosti jeho objektov bolo začaté s budovaním
podzemnej továrne, kde mali byť montované nemecké zameriavacie zariadenia.
Po týchto udalostiach Nemci hladko obsadili Horný Liptov a takmer bez boja sa dostali do Liptovského
Mikuláša. Krátko na to 6. septembra obsadili Ružomberok. Revolučný národný výbor pre Horný Liptov svoju
činnosť presunul z Liptovského Hrádku do Malužinej a neskôr do Nižnej Boce do hostinca Švihru, skadiaľ
organizoval a koordinoval ďalšie akcie. Nemecké jednotky sa usídlili v priestoroch hrádockého kaštieľa, kde
sídlil okresný súd a aktívne využívali okresné väzenie na dočasnú internáciu zatýkaných povstalcov a
podozrivých osôb. Na výstrahu boli popravení pri Červenom kúte zajatí chlapci, z ktorých najmladší mal 16
rokov. Po 8. septembri 1944 sa front ustálil pri vchode do malužinskej doliny, západne od cesty Kráľova Lehota
Brezno. V dňoch 8. - 20. septembra prebiehali v tejto oblasti najťažšie boje. Povstalci sa na tomto úseku
hrdinsky bránili. Ako súčasť tejto operácie partizánske jednotky vyhodili do vzduchu časť dreveného mosta z
Liptovského Hrádku do Liptovského Mikuláša cez Belú, aby Nemcom znemožnili prísun materiálu a šesťčlenná
skupina partizánov vyhodila do vzduchu aj železničný most medzi Kráľovou Lehotou a Liptovským Hrádkom.
Nemci svojich padlých pri bojoch v malužinskej doline pochovávali v priestoroch letiska Mokraď a povstalci
boli pochovaní na cintoríne pri Liptovskej Porúbke. Dňa 25. septembra sa v Liptovskej Porúbke zišlo vedenie
komunistov pre Horný Liptov a rozhodlo vykonať mobilizáciu zbraneschopných mužov pre partizánske oddiely
a armádu. V tomto zmysle boli vydané letáky, ktoré upozorňovali obyvateľov na to, aby Nemcom neodovzdávali
zbrane. Bežný život bol skomplikovaný aj tým, že úroda na poliach dozrela a bolo ju treba zozbierať.
Obyvateľstvo len ťažko získavalo plody zo svojich polí, ženy a deti sa často skrývali pred náletmi a streľbou vo
výmoľoch, spievajúc náboženské piesne. Už 30. septembra dostali povstalci správu, že od Štrby Nemci prisunú
pancierový vlak, s pomocou ktorého budú chcieť opraviť zničený železničný most. Obrnený vlak bol 4. októbra
pri Kráľovej Lehote zneškodnený a 5. októbra bola rozprášená aj nemecká jednotka, ktorá zničený vlak
ochraňovala. Pri akcii bolo zabitých niečo okolo 60 nepriateľských vojakov a ukoristené množstvo munície. Dňa
13. októbra 1944 havarovalo v blízkosti Liptovskej Porúbky na vrchu Slemä ruské dopravné lietadlo a pri havárii
zahynulo 13 slovenských a 6 ruských vojakov. O 7 dní boli pochovaní v Nižnej Boci a nad ich hrobom
prehovorili generál Rudolf Viest a predstaviteľ odboja v Liptove Adam Benko. V dňoch 15. a 16. októbra sa
partizánske jednotky pokúsili Liptovský Hrádok dobyť späť. Po dlhšej prestrelke sa s neúspechom stiahli do hôr
pri Liptovskej Porúbke. Letisko Mokraď ako jedno z hlavných stredísk nepriateľa v Hornom Liptove, bolo v
októbri roku 1944 niekoľko krát prepadnuté partizánskymi oddielmi. Najväčšou partizánskou akciou bol prepad
Mokrade v noci zo 16. na 17.októbra 1944. Nepriaznivé počasie a neočakávaný presun nemeckých jednotiek do
Liptovského Hrádku spôsobili zmeny v dôkladne pripravenom pláne akcie. Po delostreleckej príprave 17.
októbra v noci, partizáni z oddielu Vysoké Tatry zaútočili na letisko. Pod ochranou delostreleckej paľby sa
dostali až k nemeckým bunkrom, z ktorých väčšinu zničili granátmi a prenikli do areálu letiska. Zapálili lietadlá
a hangáre a na povozoch roľníkov z Vavrišova odviezli ukoristené zbrane a muníciu na svoju základňu pod
Krížnou.
V noci z 21. na 22. októbra 1944 pritiahol do Liptovského Jána silnejší nemecký oddiel, ktorý obsadil dedinu,
pričom so sebou priviezol množstvo munície a ťažké zbrane. Do prípravných prác na konenčné rozdrvenie
povstaleckej obrany v malužinskej doline zapojili aj miestnych furmanov. Na konci dediny zaujali Nemci
palebné postavenia a 24. októbra o 4 hodine ráno bolo obyvateľstvo Liptovského Jána prebudené ťažkou
delostreleckou paľbou. Začal sa útok na Jánsku dolinu. Druhá nemecká jednotka operovala v priestoroch
Kráľovej Lehoty. V priebehu dňa nemecké pozície viackrát ostreľovali povstaleckí stíhací letci štartujúci z
letiska Tri Duby. Okolo 2.500 nemeckých vojakov nemohlo odolať slabým povstaleckým jednotkám v počte asi
75 mužov bez ťažkej munície. V predvoji nepriateľských jednotiek išlo 20 miestnych obyvateľov, ktorí boli pod
rôznymi vyhrážkami prinútení upravovať cestu cez dolinu pre hladký prechod ťažkých zbraní. Nemecké
jednotky 26. októbra definitívne prerazili obranu v Jánskej doline, prešli do Svidovskej doliny a vedení zradcom
Kurtom Spindlerom z Malužinej, ktorý celý plán obchvatu navrhol, od boku zaútočili na Nižnú Bocu a
Malužinú.
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Na podnet augustových udalostí roku 1944 sa aj v Podturni utvoril revolučný národný
výbor na čele s Ondrejom Jariabekom, železničným strážcom vo výslužbe. Podpredsedom sa
stal Michal Macek, tajomníkom Adam Báthory, pokladníkom Peter Juráš, pracovným
referentom Ján Forgáč Zlejší a zásobovacím referentom Ján Brindza. Ešte koncom augusta
miestny revolučný národný výbor vypracoval plán prípadnej evakuácie obyvateľstva do
Jánskej doliny.
Pre obyvateľov Podturne, ktorí sa prihlásili k povstaleckým oddielom v augustových dňoch
bolo rozdelených 300 kusov rôznych strelných zbraní z miestneho veľkostatku. Odtiaľto boli
odvezené aj potraviny a dobytok pre vojakov a partizánov v Jánskej doline. Do povstania sa v
Podturni prihlásilo viacero obyvateľov. Z nich 39 aktívne bojovalo na povstaleckých frontoch
alebo sa povstania zúčastňovalo aktívnou pomocou a zabezpečovaním tyla. Boli to
nasledujúci občania : Branislav Cvik, Vladimír Cvik, Ján Čajka, Peter Galšnajder, Ján Holý,
Michal Hušták, Michal Ilavský, Gustáv Janovčík, Ján Janovčík, Michal Janovčík, Ján Kondor,
Ján Lenko, František Lenko, Mikuláš Lenko, Ján Mlynarčík, Ján Mrnčo, Pavol Slabej, Ján
Šmihovský, Ladislav Šmihovský, Ľudovít Vozárik, Michal Vozárik - železničiar, Michal
Vozárik - Gavalier, Štefan Vozárik, Michal Zlejší, Gustáv Žiaran, Peter Žiaran, Štefan Labaj,
Pavol Kitta, Samuel Vozárik, Milan Macek, Elo Romančík, Milan Vozárik a Ladislav
Jariabek. Mnohí z nich bojovali na povstaleckých bojiskách pri Margecanoch, Kežmarku, v
partizánskych oddieloch operujúcich vo Vysokých i Nízkych Tatrách, na Donovaloch a v
okolí Vrútok .
Samuel Vozárik sa narodil 24.júla 1919 v Podturni. Počas vojnových udalostí odišiel do Sovietskeho zväzu, kde
sa ako vojak zaradil do 2. československej paradesantnej brigády. Počas Slovenského národného povstania bol
vysadený na povstaleckom území, kde sa zúčastnil priamych bojov a so zbraňou v ruke bojoval až do
oslobodenia. V armáde ostal aj po vojne až do roku 1964, keď odišiel v hodnosti plukovníka. V tomto období
pracoval v rezorte školstva, v detskom mestečku v Zlatovciach, až do roku 1977. Za svoju účasť v zahraničnom
odboji bol vyznamenaný viacerými vyznamenaniami : Československým vojnovým krížom, Radom Červenej
hviezdy za chrabrosť a za zásluhy o Československú armádu, Za víťazstvo Veľkej vlasteneckej vojny, Za
zásluhy o obranu vlasti, Za účasť v SNP a rad ďalších vyznamenaní.
Ján Kondor (1921-1992) bol počas nasadenia slovenských jednotiek na východnom fronte v Sovietskom zväze.
Spolu s celou jednotkou sa dobrovoľne vzdali v roku 1943 v priestore obce Kachovka. V zajatí sa prihlásili do
tvoriacej sa zahraničnej Československej armády v Jefremove. Bol zaradený do 2. československej
paradesantnej brigády a ako jej príslušník bol vysadený v roku 1944 na povstalecké územie. Po potlačení
povstania bojoval v partizánskej brigáde kapitána Nálepku až do oslobodenia. V roku 1944 bola ranený do
pravej nohy. Za aktívny účasť v SNP bol vyznamenaný Československým vojnovým krížom a Československou
medailou za chrabrosť, Rádom SNP II. triedy, Poľským vojnovým krížom a inými vyznamenaniami. Po
skončení vojny ostal slúžiť v armáde na rôznych miestach : v Martine, Prešove, Brezne, Fulneku a Hraniciach na
Morave. Do dôchodku odišiel vo funkcii majora. Až do svojej smrti v roku 1992 žil v Smrečanoch, kde pôsobil
ako predseda a funkcionár MNV.
Významné úlohy plnili aj niektorí bývalí obyvatelia Podturne v zázemí. Napríklad Dr. Viliam Jariabek, vtedajší
hlavný ministerský komisár najvyššieho úradu pre zásobovanie v Bratislave zásoboval cukrom všetky
partizánske oddiely, keď so svojimi spolupracovníkmi tajne vyexpedoval cukor do všetkých okresov Slovenska.
Zachránil tak pred nemeckou armádou obrovskú hodnotu. Partizánske zdravotné sestry Oľga Jariabeková a Hana
Jariabeková zachraňovali životy ranených partizánov. Oľga v Hrabove a Súľovských skalách pri Bytči a Oľga v
nemocnici v Marine. Eva Petrovská - Bobulová zachránila ako úradníčka notariátu v Liptovskom Hrádku životy
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viacerých odbojárov. Tajne im vystavovala osobné doklady. Podobne tajne doklady vybavoval aj obvodný notár
Július Pavella v Liptovskom Jáne.

V roku 1940 sa v Podturni usadil Nemec Herbert Hildebrandt s rodinou, ktorý si v
dome Rudolfa Pethö zriadil pekáreň a piekol chlieb pre obyvateľov Podturne a okolitých
dedín. Neskôr sa aj s pekárskou prevádzkou presídlil do Liptovského Jána. S touto osobou je
zviazaná aj jedna z temných stránok povstania v Liptove, odohrávajúca sa v dňoch 1.- 5.
septembra 1944. V týchto dňoch partizáni z Liptovského Jána zatkli tunajšieho rímskokatolíckeho farára Rudolfa Schedu, mlynára Samuela Rotha, pekára Herberta Hildebrandta a
prenájomcu kúpeľov Ján Gregušku a odviezli do Liptovského Mikuláša, kde boli vypočúvaní
a deportovaní do Partizánskej Ľupče. Tu ich v Ľupčianskej doline popravili partizáni, 10.
decembra ich previezli do Partizánskej Ľupče a 12. decembra ich pochovali v Liptovskom
Jáne.
Rýchlo postupujúce nemecké jednotky nasadené na potlačenie povstania nútili
povstalecké vojská ustupovať. V hrdinskom boji pri obrane Vrútok, pri Priekope padol 9.
septembra 1944 Bohuslav Hollý 22-ročný robotník z Podturne. Bojovalo sa aj v okolí
Podturne. V bojoch tu padli štyria partizáni. Iba jeden z nich bol identifikovaný (Anton
Hazucha z Lubele), ostatní ako neznámi boli pochovaní na miestnom cintoríne. Zo strachu
pred postupujúcimi nemeckými jednotkami evakuovalo do hôr 3. septembra 1944 aj
obyvateľstvo Podturne. So sebou brali aspoň najvzácnejšie a najnutnejšie veci. Čo nemohli
zobrať, zakopali v záhradách, ukryli v domoch. Až po prechode okupantov cez Liptovský
Mikuláš do Ružomberka sa obyvateľstvo v noci vrátilo domov. Sídlom nemeckej posádky v
okolí sa stala budova kaštieľa v Liptovskom Hrádku, v tom čase sídla okresného súdu.
Nemeckí vojaci prichádzali na autách do Podturne, aby odviezli tunajšie zásoby zemiakov a
obilia z veľkostatku. Podarilo sa im však odviesť len veľmi málo, pretože obyvatelia tajne v
noci odviezli čo sa dalo do hôr pre partizánov. Podľa neskorších údajov sa z veľkostatku pre
potreby povstalcov odviezlo viac ako 2 vagóny obilia, toľko isto zemiakov, 33 kráv a 15
ošípaných.
Po potlačení povstania sa vracali z povstaleckých bojísk vojaci domov. Po krátkom oddychu
sa opäť vydávali do hôr, aby pomohli okolitým partizánskym jednotkám v boji. Dvadsať
obyvateľov Podturne tak v noci 1. októbra 1944 odišlo tajne cez Jánsku dolinu na Vyšnú
Bocu a Čertovicu. Odtiaľto boli prevelení do Brezna. Traja z týchto dobrovoľníkov Ján Holý,
Elo Romančík a Michal Janovčík sa zúčastnili bojov v prvej línii pri Dobšinej.
Do lágrov na území Nemecka po potlačení povstania odviedli nemeckí fašisti deväť
obyvateľov obce : Ľudovít Vozárik, Vladimír Javornický, Vladimír Cvik, Michal Michalík,
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Ján Forgáč, Ondrej Fašanok, Gustáv Žiaran, Ján Mrnčo a Ján Ilavský. Po vojne sa v máji
1945 vrátili všetci domov.
V krátkom čase nasledovali ďalšie a ďalšie represálie. V okolí Podturne 5. novembra Nemci
zajali štyroch partizánov. Dvoch nakoniec prepustili a dvoch ranených (jeden pochádzal z
Važca a jeden z Liptovskej Kokavy) dovideli k cintorínu a tu ich zastrelili.
Po potlačení povstania prichádza do Liptovského Hrádku Gestapo a agenti Ústredne štátnej bezpečnosti. Veľmi
smutným dojmom pôsobil pohľad na zajatých povstalcov, ktorých fašisti hnali a zatvárali vo väznici Okresného
súdu v Liptovskom Hrádku. Na podnet zamestnancov súdu predsedu Štefana Gálika a úradníkov Martina
Kraloviča a Jozefa Fulneka sa zorganizovala zbierka potravín pre zajatcov, ktoré im boli po veľkých prekážkach
doručené. Obvodný notár v Liptovskom Hrádku Ján Kyseľ vystavuje legitimácie na cudzie mená, aby chránil
členov podzemného hnutia pred nacistickými represáliami. Hrádočania a obyvatelia okolitých obcí zásobujú
ťažko skúšané partizánske oddiely v okolitých horách, kde sa podľa odhadov po potlačení povstania zdržiavalo
okolo 2500 partizánov. Nemci pri Liptovskej Porúbke 30.októbra zastrelili štyroch evakuantov, chytených s
partizánskymi legitimáciami a väčším množstvom peňazí. Proti partizánom vo Važci bol nasadený oddiel 350
mužov jednotiek SS a 500 mužov Wehrmachtu. Hotovosť nemeckých jednotiek bola v Hornom Liptove
posilnená 1. novembra 500 mužmi výcvikovej jednotky ubytovaných v Liptovskej Porúbke. V dňoch 3. - 7.
novembra nemecká malužinská jednotka podpálila vyše 56 senníkov v porúbčanskom katastri pri hľadaní
partizánov. V okolí Liptovského Hrádku sa v zimných mesiacoch roku 1944 ukrývali aj niektorí členovia
Slovenskej národnej rady J. Letrich, Rebro a Dr. Josko.

Začiatkom decembra 1944 sa v obci prechodne umiestnila malá nemecká jednotka.
Vojaci boli ubytovaní v škole, kultúrnom dome, ale aj mnohých rodinných domoch. V dome
obchodníka Dubského bol ubytovaný jeden rakúsky „feldvébel“, ktorý ho informoval o
pohybe a stave nemeckých jednotiek. Informácie boli prostredníctvom predsedu revolučného
národného výboru a jeho syna Dušana Jariabeka dodávané do Bratislavy, kapitánovi
Vaněkovi, ktorý ich spracovával pre spojenecké velenie. Podľa spomienok pamätníkov v
dome predsedu revolučného národného výboru častokrát celú noc horelo v peci, kde sa pálili
uniformy utekajúcich zajatcov a vojakov. Všetky zbrane boli zakopávané v záhrade M.
Maceka. Všetky presuny zbehov do hôr sa robili v noci prechodom cez Váh do Jánskej
doliny. Keďže mosty a všetky komunikácie boli dobre strážené, boli potraviny aj zbehovia
prevádzaní cez plytkejšie časti Váhu.
Počas vojnových operácií na východnom Slovensku boli do Podturne pridelené
viaceré rodiny evakuantov z Vranova nad Topľou (Erdélyiovci a Šugárovci), Hencoviec
(Ištočkovci, Reždovičovci a Tatarkovci), Prešova (Dobákovci, Kopčákovci), Banskej Bystrice
(Dr. Erna Petrovská), Vrbova (Scherlacherovci) a Sabinova (? lekár).
Ako sa v januári roku 1945 nebezpečne približoval front fašistické represálie sa ešte viac prehlbovali. So
strachom pred príchodom Červenej armády Nemci ničili vojenské aj civilné objekty a snažili sa opevniť na
strategických miestach. V tomto období sa k Liptovu približovali jednotky sovietskej 18. armády a 1.
československého armádneho zboru v Sovietskom Zväze. Nemci preto urýchlene budovali predsunuté obranné
body v obciach Pribylina, Vavrišovo, Liptovský Peter a Liptovský Hrádok. O týchto opatreniach sa dozvedeli aj
partizánske jednotky, ktoré sa snažili nemeckým úmyslom zabrániť. Už 26. januára 1945 partizánsky oddiel
Suvorova a zvláštny oddiel V. P. Jeromova obsadili Pribylinu a Liptovskú Kokavu. Dňa 29. januára obsadili aj
Vavrišovo a Liptovský Peter, kde bola získaná mapa nemeckých plánovaných akcií. V spomínaných dňoch
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partizáni podmínovali železničnú trať a vyhodili do vzduchu nemecký transport, ktorý prichádzal z Popradu.
Trať bola zničená na sedemdesiatich metroch a na nemeckej strane bolo okolo 40 mŕtvych a 80 ranených. Toto
prerušenie spojenia zamedzilo nemeckým vojskám presun strojných zariadení z tovární a vozňov tatranskej
elektrickej dráhy do Nemecka. Dňa 29. januára 1945 sa postup oslobodzovacích vojsk pri Važci zastavil. Pre
urýchlenie postupu vojsk veliteľ 4. Ukrajinského frontu armádny generál I. J. Petrov nariadil partizánskym
jednotkám obsadiť strategické objekty v tyle nepriateľa : Liptovský Hrádok a Liptovský Peter spolu s letiskom
na Mokradi. Partizánske jednotky Abuladzeho a Stadnika začali útočiť na Mokraď 28. januára 1945. Nemecké
jednotky podpálili letecké hangáre, zničili väčšinu budov a na ústupe podmínovali aj most cez Belú v
Liptovskom Hrádku. Dňa 29. januára 1945 bol v prítomnosti veliteľa partizánskej skupiny Timofeja
Maximoviča Stadnika zastrelený nemecký major Kurt ?, veliteľ deštrukčnej jednotky na letisku Mokraď a jeho
telo bolo pochované v blízkom lesíku.
Koncom januára 1945 pritiahol do Liptovského Hrádku zásobovací oddiel maďarského vojska spolu so stádom
dobytka, ktorí sa sústredili v priestoroch továrne Tatranka v Liptovskej Porúbke. Zakrátko boli prekvapení
partizánskym oddielom, ktorý jednotku rozprášil a 250 kráv a oviec odviedol do hôr. Nemecké velenie začalo
ako odpoveď na túto akciu formovať už na druhý deň trestný oddiel, ktorý mal vyhladiť Liptovskú Porúbku a
pomste nemal ujsť ani Liptovský Hrádok. Túto akciu prekazil partizánsky oddiel, ktorý ešte v noci z 30. na 31.
januára 1945 prepadol nemecké jednotky v Liptovskom Hrádku. Pri ťažkých bojoch bolo zničených niekoľko
objektov, medzi ktorým boli aj budovy továrne Tatranka budovy štátnej píly. Boj o Liptovský Hrádok prebiehal
v neskorých nočných hodinách. Zdrvujúcu ranu dostali nepriatelia v blízkosti hradu, po ktorom museli ustúpiť.
Mesto bolo oslobodené medzi 22. a 23. hodinou, ale na uliciach ešte celú noc pretrvávali prestrelky Pri
oslobodzovaní Liptovského Hrádku v rámci pouličných bojov padlo 6 partizánov, ktorí vlastnými telami chránili
most cez Belú, staničnú budovu a poštu, ktoré mali byť ustupujúcou armádou vyhodené do vzduchu. Počet obetí
na nemeckej strane sa nepodarilo zistiť, pretože ustupujúce jednotky brali padlých a ranených zo sebou.
Posledný januárový deň roku 1945 sa na území Horného Liptova objavili predné voje jednotiek 1.
československého armádneho zboru. Unavení vojaci boli na rozkaz generála Ludvíka Svobodu vystriedaní 1.
československou samostatnou brigádou a 3. československou samostatnou brigádou. V Liptovskom Petre bol
dislokovaný 4. prápor československej brigády a až do bojov o Liptovský Mikuláš od februára až do konca
marca 1945, bolo v budove evanjelickej ľudovej školy veliteľské stanovisko veliteľa 1. československého
armádneho zboru generála Ludvíka Svobodu. Postupujúca armáda už v noci urobila opravné práce na moste cez
Belú. Nemecké jednotky sa stiahli na čiaru Nízke Tatry, Iľanovo, Ploštín, Okoličné, Háj, Veterná Poruba, Žiar a
Smrečany. Členovia Revolučného Okresného národného výboru pre Horný Liptov sa vracajú do Liptovského
Hrádku a začínajú svoju činnosť na oslobodenom území.

Po dlhých útrapách Podtureň oslobodili sovietske a československé vojská 31. januára
1945 o 22.30 hodine a do obce začali prichádzať prví vojaci. No obyvatelia netušili, že sa
rýchlo postupujúci front na 9 týždňov pri Liptovskom Mikuláši zastaví. Obec sa takto ocitla v
prifrontovom pásme (4-6 km od frontovej línie) s neustálym ohrození. Veliteľstvo armády
bolo umiestnené v kultúrnom dome. V prvých dňoch oslobodzovania Liptovského Mikuláša
nešťastnou náhodou zahynuli Michal Mlynarčík, 11-ročný žiak z Podturne a Adam Fašanok,
27-ročný robotník z Podturne. Obidvaja boli pochovaní na miestnom cintoríne. Jednotky
NKVD (sovietskej tajnej polície) odvliekli 8. februára 1945 v Liptovskom Hrádku Jána
Janovčíka, veliteľa podturňanských hasičov do pracovného tábora v Azerbajdžanskej
sovietskej republike. (ŠA Liptovský Mikuláš, ONV Liptovský Mikuláš, č.1289/1947 adm.)
Časť mužov z Podturne zabezpečovala kopanie zákopov a palebných postavení pre delá
umiestnené na Kameni. Iní museli umiestňovať vojakov po domoch, získavať kone, autá.
Poľná kuchyňa bola umiestnená v dome Michala Vozárika. Kaťuše boli väčšinou
rozmiestnené za domom Vozárikovcov a Šmihovskovcov. Tanky boli umiestnené v dvoroch
Krajčuškovcov, Žiaranovcov a Mihokovcov. Protiútoky nemeckých jednotiek zanechali na
Kameni desiatky mŕtvych sovietskych vojakov. Zamrznuté telá odvážali obyvatelia Podturne
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na vozoch do spoločného hrobu na cintoríne. Pri delostreleckých útokoch boli zabití traja
obyvatelia obce z rodiny Brindzovcov zahynula matka s dcérou a Gustáv Mlynarčík. Z tohto
dôvodu bol vládnymi orgánmi vydaný 1. februára 1945 príkaz na evakuáciu smerom do
oblastí horného Liptova. Obyvatelia Podturne tak nútene putovali do Liptovského Petra,
Vavrišova, Pribyliny, Kráľovej Lehoty, Hýb a Východnej. Počas evakuácie poriadok v obci
zabezpečovali milície z radov občanov. Okrem iného bolo ich úloh zamedziť vykrádaniu
rodinných domov a verejných budov počas neprítomnosti obyvateľstva. Po oslobodení
Liptovského Mikuláša 4. apríla 1945 odišli z Podturne a okolitých obcí aj vojaci
oslobodzujúcich armád.
Vojnovými udalosťami bolo v Podturni poškodených viacero objektov. Najviac zničené boli
zničené tri budovy, šesť budov bolo ťažko poškodených a 100 ľahko poškodených.

Obete druhej svetovej vojny
Meno a priezvisko
1.
2.

Gustáv Mlynarčík
Bohuslav Hollý
Meno a priezvisko

1.
2.
3.
4.
5.

Samuel Brudiar
Jozef Kočko
Anton Hazucha
Anton Bartoš
Ján Radvanský

Vek
15
22

Povolanie

Dátum
úmrtia
2.2.1945
9.9.1944

krajčírsky učeň
robotník
Domovská
obec
Klenovec
Levoča
Ľubeľa
L.Osada
?

Vek

Miesto úmrtia
Podtureň
Vrútky-Priekopa

Dátum
úmrtia
23.8.1944
5.9.1944
5.9.1944
5.9.1944
5.9.1944

24
23
17
25
?

Miesto
úmrtia
Podtureň
Podtureň
Podtureň
Podtureň
Podtureň

Účastníci zahraničného odboja
Meno a priezvisko Dátum narodenia
1.

Samuel Vozárik

27.7.1919

Rok
vstupu
1943

2.

Ján Kondor

10.6.1921

1943

Hodnosť

Jednotka

poručík
rotmajste
r

druhá paradesantná
brigáda
druhá paradesantná
brigáda

Podtureň v povojnovom období
Po oslobodení sa veľmi poškodená obec len ťažko vzpamätávala. Obyvatelia si
v rokoch 1945-1946 postupne obnovili svoje príbytky. Na obnovu dostali od štátu príspevok.
Aj verejné budovy akými boli škola a zvonica boli značne poškodené. Nové budovy domov
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ešte v roku 1945 postavili Matej Uličný s manželkou, Ján Vozárik s manželkou. Rozostavané
stavby z roku 1944 dostavali Michal Vozárik, Ján Tomčík a Rudolf Forgáč. Výstavba domov
pokračovala aj v roku 1946, keď domy a stavy postavili Ján Uličný a Ján Forgáč Zlejší, v roku
1948 Štefan Vozárik a v roku 1949 Jozef Kornokovič. (ŠA Liptovský Mikuláš, ObNÚ
Liptovský Hrádok, inv.č. 16)
Aj keď obec mala už v roku 1942 schválené rozpočty a plány na elektrifikáciu, pre
vojnové udalosti sa celá akcia neuskutočnila, navyše spisy sa počas frontových operácií
stratili. V roku 1946 bolo rozhodnuté o elektrifikácii Podturne. Obec musela zložiť len 15 %
nákladov na elektrifikáciu, ostatok hradili elektrárne a štát. Celý náklad na elektrifikáciu obce
bol vyčíslený na 419.361 korún. Z toho uhradila obec 15 %, okresný národný výbor 20%,
Slovenské elektrárne 25 % a Povereníctvo techniky v Bratislave 40 %. Majitelia 95 domov
požiadali o pripojenie na vybudovanú elektrickú sieť v obci. Stavba bola začatá 26. júla 1946
a urobili ju zamestnanci Slovenských elektrární, národného podniku v Žiline. V rámci stavby
vedenia po obci bolo namontovaných 9 pouličných lámp s 25 W žiarovkami a na sieť bolo
pripojených 110 domov. Prvý krát sa svetlá v Podturni rozsvietili 29. septembra 1946 večer.
Kolaudácia elektrických rozvodov po obci bola vykonaná dňa 4. decembra 1946. (ŠA
Liptovský Mikuláš, ONV Liptovský Mikuláš, č. 1173/1947 adm.)
V dňoch 8. – 9. júna 1948 sa z koryta vylial Váh a voda zaplavila polia aj obec. Celé
dva dni tiekla cez dedinu voda a prechod bol možný len na voze. Obec bola zaplavená od
vyšného konca až po potok Jamníček, kde sa voda vlievala do koryta. Príčina povodne bol
neskorý sneh, ktorý na začiatku júna napadol v okolitých horách a náhlym prudkým
oteplením sa začal topiť. Veľký príval vôd Belej nestačil Váh odvádzať, tak sa vylial
z brehov. S pomocou vojska obyvatelia Podturne opravili pretrhnutú hrádzu a vodu odrazili.
V celom chotári obce boli poškodené polia, v obci boli dvory zanesené bahnom a boli
poškodené lavice cez Váh.
V roku 1949 sa dostala do obce ďalšia vymoženosť modernej civilizácie, akou bol
telefón. O rok na to sa začalo so stavbou miestneho rozhlasu, ktorý umožnil rýchle
odovzdávanie správ obyvateľstvu a vylúčil tak funkciu obecného bubeníka, ktorá bola od
nepamäti spojená aj s funkciou obecného sluhu, nočného hlásnika a strážnika.
V 50-tych rokoch sa začal aj rozvoj individuálnej výstavby obce. V roku 1951 si
postavil nový dom Ján Janovčík, v roku 1952 Peter Galšnajder, v roku 1953 Milan Mlynarčík,
Ján Bryndza a Martin Mlynarčík, v roku 1954 Martin Zaťko, Michal Janovčík, Ján Mlynarčík,
Ján Ilavský, Ján Vozárik, Milan Petrovský, Ľudovít Báthory, Ján Hollý a František Lenko.
V roku 1955 Bohuslav Čajka, Peter Janovčík a Ján Hollý. V roku 1956 pristavoval Ondrej
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Jariabek a stavali tiež Ján Forgáč a Vladimír Mlynarčík. V roku 1957 Dušan Mlynarčík, Ján
Vejo, v roku 1958 pristavoval Ondrej Ondruš a staval Samuel Macek. V roku 1959
pristavoval Štefan Menyhart a stavali Ján Vejo, Ján Vozárik ml. a Rudolf Kapitáň, v roku
1960 Milan Trnka, Michal Slabej a Ján Fašanok. V roku 1961 Imrich Forgáč, Rudolf Forgáč a
Zdeno Kondor. V roku 1963 prestavovali Vladimír Bryndza a Anton Hrompa, staval Eduard
Mydliar, v roku 1965 Michal Mlynarčík, Michal Forgáč, Ján Janek, v roku 1966 Ján Fašánok,
v roku 1967 Peter Žiaran, Jozef Žiak, Ján Cvik, Vladimír Hanák a Jaroslav Vozárik. V roku
1969 Ivan Macek, v roku 1970 Milan Grísnik a Vladimír Forgáč. Výstavba pokračovala aj
v 70-tych a 80-tych rokoch. Takto vznikli v Podturni úplne nové ulice ako Ul. Jána Böhmera,
Ulica Pri Jamníčku, Ulica Jána Žiaka a Ulica Na Kamení. Viac nových domov sa postavilo na
ulici popri štátnej ceste, ktorá bola pomenovaná Ulica Slovenského národného povstania.
V roku 1952 Krajský národný výbor v Žiline zriadil v Podturni Materskú školu.
Prevádzka materskej školy sa začala 2. januára 1952 v priestoroch v budove postavenej v roku
1943 pre potreby vojenského veľkostatku. Prestavba priestorov si vyžiadala 160 tisíc korún.
V časti priestorov bola potom umiestnená aj kancelária Miestneho národného výboru.
Riaditeľkou Materskej školy bol menovaná Aurélia Tuzáková.
Od začiatku 50-tych rokov prebiehali v obciach diskusie, často aj otvorené spory o
vstupe

do

vznikajúcich

jednotných

roľníckych

družstiev

v rámci

kolektivizácie

poľnohospodárstva podľa vzoru Sovietskeho zväzu. Aj keď na ustanovujúcej schôdzi
v kultúrnom dome v Podturni 23. júla 1950 vznikol oficiálne Prípravný výbor Jednotného
roľníckeho družstva v Podturni pod predsedníctvom Jána Janovčíka a pod predsedníctvom
Petra Forgáča spolu s ďalšími ôsmimi členmi, jeho činnosť bola len veľmi obmedzená.
Oficiálne sa pokúsili družstvo založiť na schôdzi 23. augusta 1950. Na prezenčnej listine sa
vtedy zapísalo 28 perspektívnych členov. Jednotné roľnícke družstvo v Podturni bolo
v septembri zaregistrované aj vo firemnom registri. Výška členského podielu bola 100,-Kč,
ale družstvo nebolo schopné existencie, pretože najväčší majitelia pôdy odmietli vstúpiť
medzi členov a boli rozhodnutí hospodáriť súkromne. (ŠA Liptovský Mikuláš, SRD OS
v Liptovskom Hrádku, 1950, Podtureň, K1) Na súkromných roľníkov bol vyvíjaný neustály
nátlak z médií, ale hlavne predstaviteľmi štátnej moci. V prípade, že do družstva nevstúpia,
bolo zdôraznené, že obec nebude dostávať patričné prostriedky na rozvoj. Situácia sa obrátila
po dvoch rokoch. Obrat v otázke existencie JRD v Podturni nastal 21. augusta 1952, keď do
družstva vstúpilo až 90% majiteľov pôdy v chotári obce. Podpísali prevádzkový poriadok
družstva, ktoré sa zaradilo do družstiev III. typu. Pri nábore členov sa angažoval aj učiteľ
Ondrej Duriš. Predsedom družstva sa stal Michal Vozárik Gavalier.
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Novozaložené družstvo sa pomaly vzmáhalo. V roku 1953 bola postavená ošipáreň a
matečník. V rokoch 1954-1955 bola postavená nová maštaľ pre ustajnenie 100 kusov
mladého dobytka. V roku 1957 bola úspešne skolaudovaná novostavba sýpky. V rokoch 1959
a 1960 postavili družstevníci nový kravín pre 100 kusov kráv.
V roku 1957 bol rokom intenzívnych prác najmä pri stavbe obecného vodovodu a
oprave kultúrneho domu. V rámci opravy boli pri kultúrnom dome postavené sociálne
zariadenia. Opravy boli ukončené v roku 1959. V roku 1958 obyvateľov obce zaskočila
v poradí už tretia veľká povodeň v 20. storočí. V dedine a na poliach narobila množstvo
materiálnych škôd a strhla drevenú lávku cez Váh na ceste do Liptovského Jána. V roku 1959
bola namiesto nej postavená nová, ale zavesená na lanách, aby tak unikla prípadnému
ďalšiemu rozvodneniu rieky.
V roku 1960 prebehla integrácia malých družstiev. Takto boli zlúčené jednotné
roľnícke družstvá v Podturni, Liptovskom Petre a Liptovskom Jáne do jedného celku pod
spoločným názvom Jednotné roľnícke družstvo Veľký október so sídlom v Podturni.
Integrácia sa však neukázali byť najvhodnejším spôsobom zvyšovania poľnohospodárskej
produkcie, a tak sa ako prvý v roku 1961 osamostatnil dvor Liptovský Ján a dvor Liptovský
Peter prevzal pod správu Šľachtiteľský a semenársky podnik so sídlom vo Vígľaši. Výstavba
hospodárskeho dvora v Podturni pokračovala aj v 60-tych rokoch. V roku 1963 sa začalo
s výstavbou sušiarne zemiakov. Dokončená a odovzdaná bola ku dňu 12. decembra 1964. Do
jej priestorov sa potom presťahovali aj kancelárie družstva, ktoré boli dovtedy umiestnené
v budove MNV. V roku 1964 boli dané do užívania nové garáže a dielne pre družstevné
mechanizmy.
Od 1. januára 1973 sa potom zlúčili jednotné roľnícke družstvá v Podturni a Liptovskom
Ondreji do väčšieho celku s názvom Jednotné roľnícke družstvo v Liptovskom Ondreji.
Vznikol

tak

veľký

poľnohospodársky

podnik

s celkovou

výmerou

2.388

ha

poľnohospodárskej pôdy. V roku 1975 sa družstvo rozšírilo o ďalšie dvory, takže ho tvorilo 8
dvorov: Podtureň, Jamník, Liptovský Ondrej, Jakubovany, Konská, Liptovský Peter,
Vavrišovo a Kráľova Lehota.

Predsedovia jednotného roľníckeho družstva
1950-1952
1952-1954
1955-1960
1961-1963
1963-

Ján Janovčík
Michal Vozárik
Vladimír Forgáč
Milan Bobrovčan
Vladimír Forgáč
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V rokoch 1974-1984 prebiehala výstavba diaľnice smerom na východ. Ráz obce
značne poznamenala výstavba diaľničného mosta, ktorý bol v tom čase jedným z najväčších
v Európe. V obci boli preto asanované viaceré domy a pri výstavbe zanikla aj stará krčma
s prepriahacou stanicou pod Velínkom. V súvislosti s výstavbou diaľnice sa urýchlene
vykonávali aj archeologické prieskumné. Odhalené objekty boli zamerané, zakreslené,
fotografované a opäť zakryté zeminou. Je škoda, že len malá časť výskumov bola vtedy
publikovaná a verejnosť dodnes má len málo informácií o tomto výskume, ktorý zaiste
priniesol mnohé výsledky v bádaní o staršom osídlení v okolí obce.
V roku 1975 bola definitívne zrušená malotriedna škola v Podturni, ako výsledok
celoštátnej akcie rušenia podobných nerentabilných škôl v malých obciach. Deti z Podturne
boli potom zaradené do školy v Liptovskom Jáne. V roku 1976 sa začal prestavba prázdneho
objektu školy na Materskú školu, ktorá trvala až do roku 1981. V roku 1976 sa začalo aj
s výstavbou šatní Telovýchovnej jednoty Družstevník Podtureň, z ktorých bol neskôr
postavený Športhotel Elán. Svojpomocne stavbu postavili obyvatelia obce v akcii „Z“ a pre
účely obce slúži dodnes.
V roku 1979 bol postavený a odhalený pomník obetiam druhej svetovej vojny z obce :
Bohuslavovi Hollému, Adamovi Fašanokovi a Jánovi Grísnikovi.
V 80-tych rokoch bol rekonštruovaný kultúrny dom v rokoch 1984-1986. V rámci
rekonštrukcie bolo do budovy zavedené elektrické kúrenie, bola vybavená novým nábytkom,
parketami, vymaľovaná. Do divadelnej sály bola kúpená nová divadelná opona a nové kulisy
pre miestnych ochotníkov. V roku 1987 bol daný do prevádzky aj nový Dom smútku na
novom cintoríne, ktorý postavili tiež obyvatelia obce.
_____________________
VÍTEK, P.: Jamník, Obecný úrad Jamník 1998
JARIABEKOVÁ, R., HOLLÝ, J.: 1345 – Podtureň – 1995, Obecný úrad Podtureň 1995

Šport v obci
Mladí ľudia z Podturne už od ranej mladosti sa okrem práce aj rôznym spôsobom
zabávali. Zábava im dávala možnosť získať zručnosť, šikovnosť, obratnosť a odvahu. Už
v medzivojnovom období sa v Liptove začal udomácňovať futbal. Podturňanská mládež
videla hrať futbal v okolitých obciach, kde už napríklad v Jamníku sa v 30-tych rokoch hral
organizovane pod hlavičkou Športového klubu.
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Podturňanská mládež skúšala hrať potom futbal na lúkach a pasienkoch v okolí dediny
s handrovou loptou. Hrávalo sa pod Kryptou, na Kámení, vo Važiští, ale všade ich domáci
gazdovia vyháňali. Podľa pamätníkov prvú loptu, takzvaný šnurovák vlastnil Michal Ilavský.
Hráči hrávali len pre zábavu, bez dresov, kopačiek, väčšinou bosí. Po večeroch študovali
pravidlá futbalu, neskôr začali pravidelne trénovať. Z týchto „rekreačných“ hráčov vyrástli
čoskoro futbalisti, ktorí hrávali za okolité kluby ako napríklad: ŠK Ďumbier Uhorská Ves, ŠK
Liptovský Ján. Boli to: Vladimír Cvik, Ján Ilavský, Ľudovít Vozárik, František Menhart,
Jozef Rumančík a po druhej svetovej vojne Michal Ilavský, Ján Uličný, Ján Bryndza-Krajčír.
Všade v okolitých obciach sa už pred vojnou vytvorili športové kluby, ako napríklad vo Važci
v roku 1918, v Jamníku v roku 1921, v Uhorskej Vsi v roku 1933 a v Liptovskom Jáne v roku
1933.
Po oslobodení horného Liptova v roku 1945 bolo v Podturni viacero podnetov na
založenie športového klubu v obci. Definitívne rozhodnutie o založení klubu padlo v roku
1946 v obchode u Dubských. Medzi zakladajúcich členov klubu a jeho priekopníkov patria:
Michal Ilavský, Ján Bryndza, Peter Zlejší, Milan Petrovský, Milan Macek a Jozef Bryndza.
Oficiálne bol Športový klub v Podturni založený v Kultúrnom dome v roku 1947 za účasti 40
futbalových priaznivcov. Základom športovej činnosti klubu sa stal futbal. Prvým predsedom
klubu bol zvolený Peter Zlejší a pokladníkom sa stal Jozef Bryndza. Hráčov, aj skúsených,
bolo dosť. Najväčším problémom činnosti klubu bolo ihrisko. V obci a jej okolí nebolo
možné vybudovať futbalové ihrisko, pretože plány boli na jednej strane hatené pretekajúcim
Váhom a na druhej strane železničnou traťou a štátnou cestou, ktorými bola obec obklopená.
Medzi týmito prekážkami boli súkromné pozemky. Majitelia odmietli vyjednávať o predaji
väčšinou ornej pôdy. Jediné miesto, ktoré by bolo vhodnejšie na stavbu ihriska bola súkromná
lúka rodiny Pethöovej. Tak padlo rozhodnutie, že rodina dá lúku do prenájmu za 10.000
korún ročne a za vyrobené seno ako náhradu za nepoužívanú lúku. Táto dohoda bolo
obojstranne akceptovaná. Pre funkcionárov a priaznivcov futbalu nastala ťažká úloha. Lúku
bolo treba vyrovnať, upraviť, očistiť a rozmerať. Všetky práce sa robili ručne. Drevo na
bránky a palesáky kúpili a doviezli predseda Peter Zlejší s Martinom Zaťkom na koňoch
z píly v Liptovskom Hrádku. Z dovezeného dreva bránky vyrobili Ferdinand Lenko a Pavol
Kitta v o svojej stolárskej dielni. Zakrátko bolo futbalové ihrisko s rozmermi 85x60 metrov
hotové. Aj ďalšie začiatky boli ťažké. Na nič neboli peniaze, hráči a funkcionári sa často
skladali, využíval sa zisk z divadiel a iné formy.
Prvý krát sa podturňanskí futbalisti predstavili svojim fanúšikom na novom ihrisku
v júli 1947. Bol to priateľský futbalový zápas s ŠK Ďumbier Uhorská Ves. Novopečený
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športový klub z Podturne v zápase uspel a nad Uhorskou Vsou vyhral v pomere 5 : 3. Vo
víťaznom mužstve vtedy hrali: Ján Uličný, brankár, Ján Juráš, Ján Bryndza, Michal Ilavský,
Milan Petrovský, Vladimír Krčula, Dezider Krčula, Michal Forgáč, Ladislav Vozárik, Ondrej
Fašiang, Milan Macek, Štefan Menhart, Stanislav Žiaran, Vladimír Bryndza a Ján Laurinec.
Prvé góly strieľali: dva Ján Bryndza, ďalšie Vladimír Krčula, Dezider Krčula a Michal
Ilavský. Výstroj pre futbalistov vtedy kúpil Belo Ferenci z Krajského futbalového výboru
Žilinskej župy.
V roku 1947 sa hrali len priateľské zápasy. V nasledujúcich rokoch 1948-1949 hrali
podturňanskí futbalisti organizovane, v III. triede Liptovskej futbalovej župy. V roku 1949
bol klub premenovaný na Dedinskú športovú organizáciu Sokol v Podturni a hralo sa tiež
v tretej triede so striedavými úspechmi. Futbal si v Podturni získaval čoraz viac priaznivcov,
počas nedeľných popoludní nadšení diváci každý zápas intenzívne prežívali. Futbal si získal
svojou temperamentnosťou, rýchlosťou, pohotovosťou a bojovnosťou sympatie nielen
mládeže, ale svojich milovníkov si našiel aj medzi staršou generáciou.
V roku 1950 sa v mužstve objavili noví hráči: Gustáv Forgáč, Imrich Forgáč, Jaroslav Forgáč,
Bohuslav Forgáč, Bohuslav Janek, Jaroslav Javornický, Ján Tomčík, Jaroslav Tomčík,
Miroslav Vejo, Miroslav Vystavil, Michal Kitta, Jaroslav Šašinka, Milan Kresák a Vladimír
Báthory. Z množstva hráčov treba vyzdvihnúť práve Jána Juráša, ktorý hrával 1. ligu za
Považskú Bystricu i Žilinu a Milana Kresáka, hráča juniorov bývalej Československej
republiky. Oni svojimi skúsenosťami, či radami a prístupom mohli úspešne reprezentovať
Podtureň. V 50-tych rokoch aj vo výbore nastali zmeny. Za predsedu boli zvolení postupne
títo funkcionári: Vincent Papula, Jozef Tomčík, Pavol Kitta, ktorí sa menili po roku, no
najdlhšie po nich ostal predsedom Peter Zlejší, ktorý ním bol až do roku 1990.
Pamätníci si spomínajú, že pre nedostatok priestorov na prezliekanie hráčov, sa každý
preobliekal doma a doma si prali hráči aj dresy. Odvoz na zápasy bol zabezpečený
nákladnými autami zo Strojno-traktorovej stanice v Liptovskom Hrádku a neskôr z JRD.
Šoférmi, ktorí vozili futbalistov boli: Gustáv Žiaran, Ladislav Grísnik, Ján Čajka a Rudolf
Kapitáň. Vtedajšia finančná podpora okresný orgánov bola veľmi slabá. Finančné prostriedky
bolo neustále treba, preto hráči aj funkcionári často brigádovali najmä v rámci sezónnych prác
na družstve, ale poriadali aj tanečné zábavy, či hrali divadlá. za zarobené peniaze si kupovali
dresy, lopty a športové potreby.
Čoskoro sa z ďalších nadšencov futbalovej hry utvorilo B družstvo Podturne. Tvorili ho títo
hráči: Mikluš Kondor, Zdeno Kondor, Vlastimil Forgáč, Jozef Tomčík, Ján Janek, Bohuslav
Mlynarčík, Bohuslav Čajka, Ján Čajka, Dobroslav Vozárik, Vlastimil Vystavil a Ján Hollý.
104

Podtureň

dejiny

V roku 1954 sa opäť zmenil názov klubu na Dynamo Podtureň. Za dobré futbalové výsledky
bolo mužstvo Dynama Podtureň pozvané na veľký futbalový turnaj do Záturčia v okrese
Martin, kde bojovali o pohár Dynama za účasti družstiev z: Čadce, Nižnej na Orave, Podbiela,
Paludze a Záturčia. V silnej konkurencii obsadili futbalisti Podturne tretie miesto. Tento
veľký úspech hráčov Dynama Podtureň ostal dodnes krásnou spomienkou priamych
účastníkov turnaja.
Neskôr sa hráči Podturne zúčastnili dvakrát aj ďalšieho turnaja, ktorý sa uskutočňoval
v Dúbrave, kde sa hralo o Pohár baníkov v Dúbrave. Okrem Podturne sa turnaja zúčastňovali
mužstvá Dovalova, Jamník a Dúbravy. Prvý turnaj vyhrali futbalisti z Podturne, v druhom
turnaji Podtureň vo finále s Dovalovom remízovala. V tomto období sa v zostave mužstva
začali objavovať aj ďalšie mená ako: Ivan Vozárik, Cyril Michalík, Ján Fašánok a Jozef
Brezniak. o susednej obce Uhorská Ves to boli: Vladimír Kráľ, Milan Šimovček, Daniel
Multáň a Cigler. Všetci spomínaní hráči úspešne reprezentovali Podtureň a futbalový klub
Dynamo Podtureň až do roku 1960.
V roku 1961 po zlúčení poľnohospodárskych družstiev v okolí sa zmenil aj názov
klubu na Telovýchovná jednota Veľký október v Podturni. Spolu s narastajúcim záujmom o
futbal stála pred funkcionármi prvoradá úloha, ako vytvoriť podmienky a rozvíjať tak na širšej
základni aj futbalový šport. V tom čase maximálnu podporu športu v obci poskytovalo
jednotné roľnícke družstvo s jeho predsedom. V rámci tejto pomoci bolo rozšírené ihrisko,
drevené bránky boli vymenené za kovové, vybudovalo sa nové oplotenie, bol zapožičaný
cepák na kosenie ihriska (na traktore kosil Mikuláš Kondor), boli poskytnuté sprchy pre
hráčov v areáli sušičky. Ďalšiu pomoc poskytol Miestny národný výbor. S jeho súhlasom bola
poskytnutá miestnosť na prezliekanie a uloženie športového materiálu v kultúrnom dome.
V tomto období sa začala aj práca s mládežou, do okresnej súťaže dorastu bolo prihlásené
mužstvo pod vedením trénerov Bohuslava Mlynarčíka a Michala Michalíka, ktoré neskôr
tvorilo základ mužstva dospelých. Aj v mužstve dospelých došlo k vystriedaniu hráčov a do
mužstva prišli nové tváre: Ján Forgáč, Ján Bryndza, Fero Janovčík, Michal Janovčík, Michal
Neštický, ako vojak. Zlepšila sa ja doprava na majstrovské zápasy, pretože autobus bol
zapožičiavaný z ČSAD, z Kráľovej Lehoty. Zintenzívnila sa aj brigádnická činnosť
futbalistov pri poľnohospodárskych prácach na družstve. Pri brigádach sa nielen zarobili
finančné prostriedky, ale utužoval sa aj hráčsky kolektív, čo malo vplyv aj na hru.
V súťažnom ročníku 1969-1970 dochádza k vystriedaniu niektorých starších futbalistov. Do
mužstva prichádzajú mladí odchovanci z dorastu: Milan Zlejší, Ján Šmihovský, Vladimír
Ilavský, Ján Petrovský, Pavol Bartko, Jozef Vozárik a Vladimír Krčula.
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V roku 1972 oslávili športovci v Podturni 25 rokov trvania FUTBALOVEJ Činnosti. Na
ihrisku telovýchovnej jednoty funkcionári pripravili dôstojné oslavy, na ktorých sa zúčastnili
všetci do tohto obdobia úspešne reprezentujúci obec a telovýchovnú jednotu vo futbale.
Nasledujúci rok 1973 opäť priniesol zmenu názvu na Telovýchovná jednota 1. máj Podtureň.
Futbalové mužstvo bolo doplnené o nové tváre: Ján Kondor, Mikuláš Janovčík, Jozef
Janovčík, Peter Kapitáň, Milan Janek, Juraj Vozárik, Miroslav Mydliar, Ladislav Vozárik,
Vladimír Uličný, Zdeno Šenkírik ako vojak, Juraj Klocok a Ivan Mihok. Pod vedením trénera
Ivana Vozárika a kapitána mužstva Jána Forgáča futbalové mužstvo začalo pravidelne
trénovať, čo sa prejavilo aj v súťaži, kde sme skončili na druhom mieste v III. triede okresnej
súťaže s 32 bodmi a skórem 60 : 32. Pretože dorastenecké mužstvo nenastúpilo na tri zápasy,
boli futbalisti preradení v súťažnom ročníku 1974-1975 do IV. triedy. Pod vedením
skúseného trénera Jána Plevu s tvrdou prípravou futbalisti Podturne túto súťaž vyhrali bez
vážnejších problémov zo 6-bodovým náskokom, keď súperom nastrieľali 79 gólov a dostali
len 7. V roku 1974 sa začalo aj s výstavbou športového areálu, sociálnych zariadení, šatní a
ubytovne.
Činnosť mužstva bola v 70-tych rokoch úspešná a na hráčov nezabúdali ani fanúšikovia. Za
zvukov rapkáčov, zvoncov, trúb a zástav odprevádzali hráčov na každý zápas. Úspešné
mužstvo z Podturne začali podľa vzoru holandského mužstva prezývať „Ajax“. Okolo 20
nadšencov a obdivovateľov futbalu povzbudzovalo výkon hráčov v každom zápase a hráči
Podturne útočili na popredné miesta v tabuľke.
V roku 1977 bola športová budova s názvom Športhotel Elán dokončená v akcii „Z“ za 1,5
milióna korún a odovzdaná do prevádzky. Pri tejto príležitosti treba vyzdvihnúť prácu
funkcionárov telovýchovy, najmä Petra Zlejšieho, predsedu, ale aj športovcov a občanov,
ktorí veľmi aktívne na stavbe pomáhali.
V roku 1978 bol pre potreby telovýchovy zakúpený autobus. Pomoc pri kúpe poskytlo
jednotné roľnícke družstvo a funkcionár telovýchovy Ján Bryndza starší. Autobus doviezol až
z Prahy vodič Vladimír Hanák.
V súťažnom ročníku 1979-1980 futbalové mužstvo z Podturne už pod vedením trénera
Zdena Šenkírika bojovalo v III. triede s dobrými materiálnymi podmienkami. Mužstvo
v tomto období doplnili hráči: Slavomír Ondruš, Zdeno Ondruš, Zdeno Janovčík, Juraj
Janovčík, Ondrej Janovčík, Emil Blišťan, Daniel Mlynarčík, Gustáv Mlynarčík, Zdeno
Švárny, Tibor Kondor, Ľudovít Báthory, Peter Šveda, Igor Mišura, Milan Dzuriak a Ján
Janek. Nezabúdalo sa ani na žiacke mužstvo s trénerom Emilom Blišťanom a Mikulášom
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Kačmárikom i dorastenecké mužstvo s trénerom Mikulášom Janovčíkom, ktoré mali
vytvorené dobré podmienky pre rozvoj futbalu.
Na začiatku 80-tych rokov sa zvýšila aj členská základňa, ktorá mala v tomto období asi 100
členov. Na členskej schôdzi bol schválený centrálny výbor, ktorý riadil futbalový, turistický a
stolnotenisový oddiel. V 80-tych rokoch bol postup hlavnou úlohou pre funkcionárov a
futbalistov. S trénerom Zdenom Šenkírikom sa hráči začali poctivo a usilovne pripravovať.
Príprave malo pomôcť aj letné sústredenie hráčov v Tomášovciach. Tu sa reprezentanti
Podturne zúčastnili viacerých turnajov v okolí. Aj napriek tomu na postup do II. triedy
chýbali mužstvu jeden či dva body. Úlohu sa podarilo splniť až v súťažnom ročníku 19831984 s novým trénerom Zdenom Tekelom, keď futbalisti postúpili do II. triedy okresnej
súťaže. O vtedajší postup sa pričinili: funkcionári Peter Zlejší, Ján Bryndza st., predseda
futbalového výboru, Ján Mlynarčík, tajomník, Michal Michalík, vedúci mužstva, Fero
Janovčík, hlásateľ a hráči: Ján Kondor, Slavomír Ondruš, Ondrej Janovčík, Milan Janek,
Ladislav Vozárik, Miroslav Mydliar, Ján Petrovský, Juraj Goralský, Zdeno Tekel, Mikuláš
Janovčík, Peter Šveda, Vladimír Jakubčiak, Vladimír Ilavský, Daniel Mlynarčík, Miroslav
Šikulaj, Zdeno Švárny, Ľudovít Báthory, Gustáv Mlynarčík, Milan Dzuriak, Ján Janek, Peter
Auznaver, Ján Kazár a Alino Krčula. V prestávke sezóny sa futbalisti za podpory
funkcionárov zúčastnili sústredenia na Šírave, kde absolvovali dvojfázové tréningy, priateľské
zápasy a tak posilnili kondičnú prípravu a hernú činnosť.
Ročník 1984-1985 futbalisti začali v II. triede. Dobrá príprava sa ukázala v hre na
ihrisku, kde reprezentanti Podturne po jesennej časti skončili na poprednom mieste v tabuľke.
V zimnej príprave tréner Zdeno Tekel hráčom nič neodpustil, a preto boli po hernej a
kondičnej stránke dobre pripravení. Do jarnej časti súťaže vstupovali hráči s nádejami, ale
boli sklamaní z toho, že telovýchovná jednota nepredĺžila zmluvu s trénerom Zdenom
Tekelom, ktorý musel odísť. Na jeho miesto nastúpil Marián Kuchárik. Aj pod jeho vedením
mužstvo podávalo dobré výsledky a na koniec sezóny družstvo Telovýchovnej jednoty 1. máj
Podtureň skončilo na 1. mieste. Ako víťaz II.B triedy funkcionári telovýchovy uvažovali o
ďalšom postupe. O tomto mal rozhodnúť kvalifikačný zápas s víťazom II. A triedy BZVIL
Ružomberok B. V prvom zápase na ihrisku v Ružomberku 22. júna 1986 sa mužstvo Podturne
smelo pustilo do silnejšieho súpera a nakoniec prehralo 2 : 1. V druhom zápase, ktorý sa
konal na domácom ihrisku v Podturni 29. júna 1986, domáci odolávali Ružomberku celý
zápas, ale nerozhodný výsledok 0 : 0 umožnil nakoniec postup do I. triedy mužstvu BZVIL
Ružomberok. Bol to pekný zápas, ktorý sledovalo asi 300 futbalových fanúšikov aj z okolia.
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Aj napriek tomu, že Podtureň nepostúpila, patrí tento zápas aj sezóna k zatiaľ najväčším
úspechom futbalu v Podturni.
V ďalších ročníkoch sa mužstvo stabilne držalo v II. triede. No prišla reorganizácia mužstiev
v okrese. Kvalifikačná zostava bola rozpustená trénerom Kuchárikom a do mužstva boli
povolaní vojaci. Po vypadnutí Podturne z II. triedy, opustil mužstvo tréner Kuchárik a až do
roku 1990 hrala Telovýchovná jednota Podtureň v III. triede.
Nie je možné vymenovať všetky problémy, starosti, úspechy, radosti, ktoré sa pri
futbale prežili. Telovýchovná jednota patrila k najaktívnejšej zložke v obci. Boli roky, keď sa
prebíjala bez pomoci a pochopenia. Výsledkom dobrej práce Telovýchovnej jednoty
v Podturni bolo jej ocenenie „Vzorná“.

Niektoré športové kuriozity
Prvú loptu – šnurovák – mal Michal Ilavský
Prvý historický gól strelil Ján Bryndza.
Najväčší počet gólov v jednom zápase 15 : 1
Najviac gólov v jednom zápase strelil Vladimír Ilavský, 8 gólov.
Najlepší strelci v jednej sezóne: Vladimír Ilavský, 20 gólov, Mikluš Janovčík 18 gólov, Zdeno
Šenkírik 18 gólov, Miroslav Mydliar 16 gólov.
Najtrestanejší hráč: Vladimír Ilavský
Najstarší členovia TJ: Peter Zlejší, Ján Bryndza st., Vladimír Bryndza, Štefan Meňhart,
Michal Forgáč.
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