Podtureň

kronika

Kronika obce je vždy žriedlom informácií o živote v obci v predchádzajúcich
rokoch. Obce, v ktorých boli zdatní kronikári už v období prvej Československej
republiky, majú k dispozícii jedinečný materiál pre štúdium svojich dejín. Táto
skutočnosť môže byť ešte znásobená aj existenciou kroník, či zápisníc iných
inštitúcií a organizácií v obci – školy, spolky a iné.
Podtureň žiaľ nemá takéto možnosti. Zachovala sa len vynikajúca školská
kronika, ktorá slúži najmä pre dejiny školy v obci. Staršia obecná kronika ani
kronika z obdobia socializmu sa nezachovala, aj keď nie je možné zistiť, či sa
vôbec niekedy viedla.
Obec má bohaté dejiny. Osídlenie v jej okolí archeológovia zaznamenali už
od mladšej doby bronzovej. Bohaté osídlenie bolo zaznamenané najmä na Velínku,
Varte a Bašte v chotári obce. Obec sa vyvinula na staršom väčšom územnom celku
Uhorskej Vsi už na konci 13. storočia. 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 postaviť kostol, lepšie povedané rodinnú kaplnku. Členovia
zemianskej rodiny z Podturne, Pottornyayovci, mali v obci svoje rodové sídlo až do
začiatku 20. storočia, keď liptovská vetva rodu po meči vymrela. Hroby a hrobky
členov rodu sa nachádzajú na starom cintoríne a v hrobke pod Vartou. 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
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v hodnote 101 tisíc korún), liehovarom a rafinériou (v roku 1941 boli odhadnuté na
180 tisíc korún).
Najstaršia kúria v Podturni bola postavená v druhej polovici 16. storočia na mieste
staršej drevenej kúrie. 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. 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“. Po smrti Mikuláša Podturňanského mladšieho v roku 1904 a ďalších
členov rodiny v 20-tych rokoch 20. storočia kúpila celý kaštieľa rodina
Forgáčovcov 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.
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. Mladšie typárium pochádza z 30-tych rokov 20. storočia. Pečatný
obraz je zmenený, v strede pečatného poľa je pluh s kolesom. 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.
V roku 1867 vznikol projekt na stavbu Košicko-Bohumínskej železnice
s odbočkou do Prešova a k hraniciam Haliče. Po projektových prácach sa začalo
vykupovanie 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
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priženil do Podturňanskovskej 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. 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 1871.
Od začiatku roku 1906 prebiehala celoobecná zbierka na stavbu obecnej
zvonice, ktorá je dodnes dominantou obce. Celoliptovská zbierka bola ukončená 12.
novembra 1906 s celkovou sumou 530 korún a 60 halierov. Na zvonicu prispeli
obyvatelia okolitých miest a obcí. 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 ostala bez
„srdca”. Až v rokoch 1922-1924 sa predstaveným obce a cirkvi podarilo kúpiť nové
zvony.
Až do roku 1919 neexistovala v Podturni škola. Deti navštevovali najmä školy
v Liptovskom Jáne. V roku 1919 obec požiadala Ministerstvo s plnou movou pre
správu Slovenska v Bratislave o zriadanie štátnej školy. Žiadosti bolo vyhovené
rozhodnutím

Ministerstva

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. V rácmi

racionalizácie siete škôl bola škola v Podturni rozhodnutím Okresného národného
výboru v Liptovskom Mikuláši z 23. mája 1975 zrušená.
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Pokiaľ by sa bola viedla kronika obce, bola by zaiste zaevidovala viac
zaujímavejších udalostí zo života obce, ako tie, ktoré som aspoň v krátkosti
spomenul.
Zmeny po roku 1989 dali obciam viac možností vo viacerých oblastiach. Nové
obzory sa otvorili aj obecnému kronikárovi, ktorý sa nemusí pridŕžať zaužívaných
schém, nemusí používať zaužívané klišé. Môže sa tak venovať bezprostredne
životu obce a nezahlcuje tak kroniku bezduchým opisovaní straníckych udalostí,
výročí či iných zbytočností, ktoré robia kronikárovu prácu bezcennou. Na veľké
šťastie bola v roku 1990 kronikárkou obce menovaná pani Ružena Jariabeková,
ktorá zhromaždila veľmi cenný a bohatý materiál o dejinách obce. V materiáloch
dominujú obrazové podklady pre napísanie dejín obce. Žiaľ kronika Podturne
v klasickom poňatí (písomná) sa neviedla ani v rokoch 1990-1998. Tak, aby som
mohol nadviazať, aspoň heslovite popíšem významné udalosti v živote obce za 8
rokov po páde „totalitného režimu“, alebo ak chcete po „nežnej revolúcii“.
V roku 1990 sa uskutočnili prvé slobodné voľby po roku 1947. Na čelo obce
bol zvolený Mikuláš Kačmarik, ktorý vystriedal predsedu miestneho národného
výboru JUDr. Imricha Hrončeka. Konštituovalo sa zastupiteľstvo obce, ktoré
vymenilo radu a plénum miestneho národného výboru. Pod novým vedením bola
uskutočnená čiastočne plynofikácie obce v roku 1993, Obecný úrad sa v roku 1995
presťahoval do prázdnych priestorov bývalej národnej školy. V roku 1995 sa
uskutočnili aj oslavy 650. výročia prvej písomnej zmienky o obci a bola vydaná
brožúrka so základným prehľadom dôležitých dejinných udalostí v Podturni, ktoré
boli známe. Obec si dala vypracovať návrh obecného erbu, ktorý predložila
Heraldickej komisii pri Ministerstve vnútra SR. Na základe návrhu boli schválené
obecné symboly a insígnie obce, V prvej polovici 90-tych rokov bolo postavené aj
čelné oplotenie cintorína, k Podturni bola opätovne pripojená časť Roveň (1993,
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rozhodnutie MV SR č.203/4-00941/94 z 28.2.1994), začala sa výstavba novej
ulice Kámenie a po schválení názvoslovnou komisiou boli pomenované ulice v obci.

PhDr. Peter Vítek, kronikár obce

VOĽBY

Po voľbách do obecnej samosprávy na sklonku roku 1998 zložili zvolení
zástupcovia obce Podtureň slávnostný sľub poslancov a starostu 2. januára 1999.
Vo voľbách bol zvolený nový starosta obce Marián Vojtík, ktorý nahradil bývalého
starostu obce Mikuláša Kačmárika. Za poslancov boli zvolení: Ján Brindza, JUDr.
Imrich Hronček, Jaroslav Vejo, Jaroslava Petrovská, František Janovčík, Viera
Vozáriková, Jaroslav Tomčík, Ľuboímr Strcula a Ľubica Vozáriková.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

Prvé povolebné zasadnutie poslancov sa uskutočnilo 2. januára 1999, v rámci
ktorého sa uskutočnilo aj odovzdanie úradu novému starostovi obce. Na úvod zložil
sľub nový starosta obce Marián Vojtík a deviati zvolení poslanci po decembrových
voľbách. Všetkým zablahoželala predsedníčka okrskovej a miestnej volebnej
komisie. Rokovanie bolo slávnostné.

Druhé zasadnutie sa uskutočnilo už 15. januára 1999 a v rámci neho boli
vytvorené komisie ako poradný orgána starostu:
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- Komisia pre občianske záležitosti v zložení: Viera Vozáriková, Ľubica Vozáriková,
Darina Cviková
- Komisia pre kultúru a šport v zložení : František Janovčík, Ján Brindza ml., Ján
Petrovský
- Komisia pre financovanie v zložení: Jaroslava Petrovská, Ľubomír Strcula a Lýdia
Vozáriková
V rámci zasadnutia sa funkcie vzdal a činnosť ukončil Imrich Forgáč, kontrolór
obce. Správu o činnosti Penziónu Elán, ako obecného podniku podal jeho vedúci
hospodár Tibor Forgáč. Čistý zisk zariadenia bol za rok 1998 podľa tejto správy
237 023,- Sk. Vedúci zároveň dňom 31. januára 1999 ukončil na vlastnú žiadosť
pracovný pomer.

Tretie zasadnutie zastupiteľstva sa zišlo 27. januára 1999. Poslanci schválili
rozpočtové provizórium na tri mesiace. Po odstúpení kontrolóra obce zo svojej
funkcie, bolo nutné do tejto funkcie zvoliť jedné z dvoch navrhovaných
kandidátov: Michala Kittu alebo Vladmíra Báthoryho. Zvolený bol Vladimír
Báthory.
Na svojom zasadnutí zastupiteľstvo rozhodlo o dodatočnom vypracovaní a
schválení zriaďovacej listiny Penziónu Elán. Vypracovaním bol poverený Radoslav
Vojtík, absolvent Hotelovej akadémie.

Štvrté zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa zišlo

26. februára

1999 schválilo vypracovanú zriaďovaciu listinu Penziónu Elán. Funkciu kontrolóra
obce prevzal zvolený Vladimír Báthory. Pri inventarizácii obecného majetku sa
zistili väčšie závady najmä vo vybavení objektov Požiarnej zbrojnice, Penziónu
Elán, Domu smútku a Kultúrneho domu. Preto bola vymenovaná hlavná škodová
komisia v zložení: Vejo, Bryndza, Fr.Janovčík, V.Vozáriková a škodová komisia v
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zložení: Ľubica Vozáriková, Ľubomír Strcula, Ján Bryndza, Dušan Mlynarčík a Eva
Huštáková.
Na zasadnutí zastupiteľstva bol konštatovaný aj veľmi zlý stav v miestnom
Dobrovoľnom požiarnom zbore. Účastníkom výročnej členskej schôdze nebola
podaná ani výročná správa o činnosti zboru, ani správa o hospodárení, výsledkoch
inventarizácie a neboli vytýčené ani úlohy na ďalší rok. Preto bolo rozhodnuté o
výmene vedenia požiarneho zboru.

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva 8. apríla 1999 bol prerokovávaný plán
nadobudovanie pohostinstva a pokrytie terasy pri Penzióne Elán. Projekt na
prestavbu vypracoval Ing. Janek a stavebné práce mala vykonať firma Lesostav,
s.r.o. Liptovský Hrádok. Cieľom celej prestavby bolo odčleniť Penzión od
pohostinstva a vytvoriť tak kultúrne prostredie pre stravovanie hostí.
Starostom obce bolo navrhnuté vytvorenie jednotiek a štábu civilnej obrany. Do
zdravotnej jednotky boli ustanovení: Ľ. Vozáriková, V. Vozáriková, J. Petrovská a
D. Cviková. Poriadkovú hliadku mali tvoriť Fr. Janovčík, J. Tomčík a Ján Brindza.
Do štábu CO boli ustanovení: M. Vojtík, starosta, JUDr. I. Hronček a J. Vejo.
Vedením skladu CO boli poverení: Ľ. Strcuľa a J. Petrovský.
Bolo navrhunté podpísať novú nájomnú zmluvu s firmou E-konzum na využívanie
priestorov obecného úradu, pretože mesačná strata na nájme bola vyčíslená na
449,- Sk v neprospech obce.
Bolo vymenované nové vedenie požiarneho zboru v obci v zložení: Ľubomír Strcuľa,
veliteľ, Milan Mlynarčík, preventivár. Čestným predsedom sa stal Milan Uličný a
hospodárom Jaroslav Janovčík
Poslanci na zasadnutí konštatovali veľké znečistenie okolia obce nedovolenými
skládkami pre ceste za železnicou. Po viacerých návrhoch bolo ako jediné možné
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východisko rozhodnuté uzavreť bočnú cestu poza železnicu smerom PodtureňRoveň-Podtureň, cintorín-Liptovský Mikuláš.
Na zasadnutí bola podaný hospodársky výsledok obce za rok 1998, ktorý bol
ukončený prebytkom vo výške 22 792,49,- Sk. Celkové príjmy obce boli spolu 3
129 276,09,- Sk a výdavky 3 106 477,60,- Sk. Audit Penziónu Elán vypracoval Ing.
Pavol Fianta. Na to nasledovala s platnosťou od 1. apríla výpoveď vedúcemu
Penziónu p. Červeňovi a dočasne bola funkciou poverená p. Margita Hanáková. Na
miesto bol vypísaný konkurz, kde sa prihlásilo 10 záujemcov. V roku 1998 bol
príjem Penziónu Elán celkom 2 874 847,50 a výdavky 2 746 151,06,- Sk. Čistý zisk
za rok 1998 bol teda 128 696,50,- Sk.
Ako ďalšie akcie boli zastupiteľstvom obce odsúhlasené: spevnenie brehu potoka
Jamníček pri Požiarnej zbrojnici, úprava parčíka uprostred obce po opravách
vodovodu, odstránenie hniezda bocianov po súhlase ochrany prírody.

Mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva obce 25. apríla 1999 schválilo
dodatočne rozpočet obce na rok 1999 s predpokladanými výdavkami celkom 1 977
000,- Sk a zaoberalo sa krádežou obecného automobilu SKODA Felícia z
uzamknutej garáže v noci z 23. na 24. apríla 1999. V súvislosti s touto udalosťou
bolo starostovi obce odsúhlasené používanie vlastného auta na služobné účely.

V ten istý deň sa uskutočnila aj celoobecná verejná schôdza. Zúčastnilo sa
jej 24 obyvateľob obce spolu so starostom a poslancami. Starosta informoval
prítomných o príprave stavby cesty od Böhmerovej ulice k štátnej ceste E 18, i o
príprave osadzovania lavičiek a budovania chodníka v urnovom háji na cintoríne, o
realizácii zvukového ozvučenia domu smútku, prípravných prácach na začatie
výstavby čističky odpadových vôd, o obnove prevádzky kuchyne Penziónu Elán a o
vytvorení podmienok pre stravovanie dôchodcov, o spôsobe poskytovania priestorov
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kultúrneho domu pre mládež, o úprave priestorov obecného úradu, kde sa pred tým
nachádzal sklad paliva a o čistení kanála pred zvonicou. K problematike čistoty a
úpravy verejných priestranstiev sa vyjadrilo viacero prítomných obyvateľov obce.
Mnohí diskutujúci vyjadrili rozhorčenie nad medziľudskými vzťahmi v dedine a nad
rozdelením obyvateľstva na dva tábory po komunálnych voľbách a zvolení novej
osoby do čela obecného úradu.
V rámci celoobecnej schôdze pripravil starosta s poslancami rozbor činnosti v
časovom rozpätí 2. januára 1999 až 25. apríla 1999.
Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva sa zišlo 7. mája 1999.
Poslanci sa vyjadrili k projekčným prácam na stavbu čističky odpadových vôd.
Projekčno-inžiniersku firmu REAL zastupoval na zasadnutí Ing. Vávra. Hovorilo sa
najmä o doplnení pôvodného projektu o kanalizáciu na Ulici J. Žiaka, Nižný dvor a o
zmene umiestnenia čističky z pôvodného miesta pri minerálnej vode pri Uhorskej
Vsi, ale neďaleko od mosta cez Váh do Uhorskej Vsi. Celá suma za projekčné práce
bola vyčíslená na 151 280,- Sk. Na zasadnutí bol oznámený návrh novej nájomnej
zmluvy pre E-konzum a nová výška nájmu v hodnote 3.500,- Sk + poplatky za
energie. Starosta ďalej informoval o úpravách cintorína, ktoré stáli 48 000,- Sk.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 8. júna 1999 riešilo predaj pozemku v
majetku obce medzi štátnou cestou č. 18 a firmou LIPTONA v časti Roveň pre
firmu SLOVNAFT-BENZINOL na rekonštrukciu a rozšírenie čerpacej stanice
pohonných hmôt a ďalší susediaci pozemok pri Belej pre podnikateľa D.Piklu na
výstavbu reštauračeného zariadenia. navrhovaná cena bola 150,- Sk za m2. Poslanci
však konštatovali nepripravenosť na takúto transakciu z dôvodu nevysporiadania
obecného majetku.
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Ďalšie zasadnutie zastupiteľstva sa uskutočnilo 22. júna 1999. Starosta obce
informoval poslancov o ukončení ozvučenia domu smútku a o nutnosti ďalších úprav
ako: zabezpečiť lepšie osvetlenie, kvetináče na kvety, upraviť čelnú tabuľu a
pridať ďlašie lavice. Poslanci prerokovali aj prípravu vykúpenia pozemku pre
čističku a dopracovanie územného plánu obce. Starosta obce konštatoval, že Ing.
Arch. Vladimír Paško začal vypracovávať územný plán už v roku 1993, ale dodnes
nie je dokončený. Starosta obce informoval poslancov o vykonaných prípravných
prácach na usporiadanie a vyradenie písomností bývalého Miestneho národného
výboru v Podturni z rokov 1945-1990 a schválenie vytriedených písomností na
trvalú úschovu a vyradenie ostatných do zberu podľa predložených zoznanov
pracovníkom Štátneho okresného archívu v Liptovskom Mikuláši. Zastupiteľstvo na
svojom zasadnutí schválilo aj všeobecno-záväzné nariadenie, ktorým bol vydaný
organizačný poriadok cintorína a stanovený poplatok za kopanie hrobov, keďže
obec nemá vlastného hrobára. V lete bol poplatok stanovený na 1500,- Sk a v zime
na 2000,- Sk za vykopanie jedného hrobu. Poslanci boli informovaní o rozhodnutí
okresného hygienika o povolení prevádzky Penziónu Elán na úseku reštauračných,
stravovacích a ubytovacích činností. (od začiatku februára 1999 sa začala
prestavba, pretože na zariadenie bola daná najprv ústna a neskôr písomná
sťažnosť okresnému hygienikovi. Penzión nemal povolenie na prevádzkovanie od
marca 1996, kedy zriaďovateľskú funkciu prevzal obecný úrad, preto celé
prevádzkovanie bola realizované takpovediac „načierno“. Financovanie prestavby
bolo realizované výlučne z prostriedkov Penziónu Elán s veľkou zhovievavosťou
dodávateľov, pretože faktúry sa vyplácali čiastkovo. Podľa nariadenia hygieny sa
musela zabezpečiť umyvárka

bieleho a čierneho riadu, sklad tovaru, sociálne

zariadenie pre personál, miestnosť pre škrabanie zemiakov a zeleniny, miestnosť
pre upratovačku a šatňa pre personál.) Zároveň starosta oznámil, že dostavba
pohostinstva pri Penzióne Elán
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kuchyne sa malo začať so zabezpečovaním stravy pre dôchodcov a ceny jednej
stravnej jednotky bola vyčíslená na 40,- Sk, s tým, že rozvoz stravy po obci by
zabezpečovala obec. Poslanci schválili sumu vo výške 200,- Sk za 1 m2 pozemku na
stavbu čerpacej stanice a reštaurácie na Rovni a navrhli, aby do tejto sumy boli
zahrnuté aj náklady na vyhotovenie geometrických plánov a zameranie pozemkov.
Zastupiteľstvo sa zaoberalo aj žiadosťou Jozefa Šmihovského, ktorý žiadal o
povolenie, respektíve vyjadrenie obce k povoleniu stavby malej vodnej elektrárne
na Váhu. Na záver starosta oboznámil s listom majiteľa E-konzumu, v ktorom
vyjadril nesúhlas s novo navrhovanou nájomnou zmluvou.

Na zasadnutí 19. augusta 1999 poslanci odmietli podporiť žiadosť Jozefa
Šmihovského o stavbu malej vodnej elektrárne na Váhu. Starosta oznámil, že od
polovice augusta bude zabezpečované stravovanie dôchodcov v Penzióne Elán. Po
stroskotaní rokovania s majiteľom E-konzumu bolo rozhodnuté dať mu výpoveď z
priestorov, v ktorých podnikal. Poslanci boli oboznámení s problémami futbalového
klubu a prevode traktora z jeho správy do správy obce. Mal slúžiť na odvoz
odpadu, prevoz materiálu a odhŕňanioe snehu. Rozhodlo sa o utvorení Obecného
odboru turistiky pri Telovýchovnej jednote Podtureň a pre jeho existenciu mali
byť vypracované stanovy. Ľubomír Strcuľa požiadal na zasadnutí o uvoľnenie z
funkcie veliteľa požiarneho zboru v obci, jeho žiadosti však nebolo vyhovené.

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí 7. októbra 1999 bolo oboznámené s
dokončením zateplenia strechy Penziónu Elán. Obecný kontrolór Vladimír Báthory
sa vzdal k 30. septembru svojej funkcie. Zastupiteľstvo s jeho rezignáciou
súhlasilo a do funkcie navrhlo a zvolilo Ing, Janu Košeckú. Nová kontrolórka
funkciu prijala. Veliteľ požiarneho zboru opäť apeloval na poslancov a poukazoval
na zlý stav požiarnej techniky v obci. Požiarne auto značky Tatra označil napriek
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svojmu veku za technicky vyhovujúce, ale navrhol technicky zdokonaliť striekačku.
Starosta ďalej poslancov informoval o ukončených letných prácach na úprave
kanálov, priekop v obci, osadení lavičiek na verejných priestranstvách, oprave
miestneho rozhlasu a na úprave odvodňovacieho kanála za domom rodiny
Jariabekovej. V čo najkratšom čase mali byť v obci osadené nové dopravné
značky. Starosta oznámil, že prebehlo jednanie s členmi Turistického oddielu a
Futbalového klubu o ich pomoci pri čistení koryta potoka Jamníček v kritických
miestach pod železničným mostom a pod štátnou cestou E 18 na prípravných
prácach k stavbe čističky odpadových vôd sa podľa slov starostu preinvestovalo
300 tisíc korún. Po odkúpení časti pozemku od Slovenského pozemkového fondu sa
v roku 2000 malo začať s 1. etapou stavby kanalizácie. Po súhlase ochranárov malo
byť s pomocou vysokozdvižnej plošiny Požiarnej jednotky z Liptovského Mikuláša
odstránené z požiarnej zbrojnice staré bocianie hniezdo, ktoré malo byť
nahradené novým, upraveným. Aj keď boli špeciálnym zariadením „krtom“
vyčistené kanály v obci, bolo navrhnuté odviesť vodu z obce kanálom do potoka
Jamníček, ktorého vykopanie sa malo zabezpečiť brigádnickou formou.

Na verejnom zasadnutí 29. októbra 1999 bol prezentovaný územný plán
rozvoja obce Ing. Arch. V. Paškom. Prítomní boli oboznámení so zámermi ďalšieho
rozvoja a perspektív obce.

Obecné zastupiteľstvo, ktoré sa zišlo na ďalšej schôdzi 29. novembra 1999
rokovalo o prestavbe plynového kúrenia v priestoroch konzumu, tak aby bolo možné
smostatné meranie spotreby plynu. Poslanci schválili aj predaj pozemku na parcele
512/2 pre Slovnaft - Benzinol s výmerou 2396 m2. Cena za 540 m2 bola stanovená
na 150,- Sk za 1 m2 a 500,- Sk za každý m2 zostatku s výmerou 1856 m2.Výsledná
cena bola teda stanovená na 1 279 000,- Sk.
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v

poradí

trináste,

zasadnutie

obecného

zastupiteľstva

sa

uskutočnilo 28. decembra 1999. Boli prejednané príjmy obce vo výške 627 tisíc
korún, výdavky vo výške 581 tisíc. Zisk bol teda 46 tisíc. Na prvý štvrťrok 2000
bolo navrhnuté poslancami rozpočtové provizórium. Zastupiteľstvo schvá-lilo
príspevok vo výške 5 tisíc korún na rýchlu zdravotnú pomoc. Príspevok bol vyrátaný
podľa kľúča 10,- Sk na obyvateľa. Poslanci odsúhlasili aj návrh stanov Turistického
lyžiarskeho oddielu telovýchovnej jednoty a odporučili zmenu jeho názvu na
„Združenie“. Boli opäť konštatované finančné problémy Futbalového klubu, ktoré
sa začali po jeho odčlenení v roku 1996 a vytvorení dvoch subjektov Futbalového
klubu a Telovýchovnej jednoty. Jeho predseda František Janovčík preto navrhoval
pričlenenie klubu k obci a vytvorenie nového Obecného futbalového klubu. Poslanci
na záver prejednali návrh starostu na vydávanie obecného časopisu - občasníka,
ktorý mal pod názvom Podturniansky spravodaj. Bola vymenovaná redakčná rada v
zložení: František Janovčík, Samuel Macek, Jaroslav Vozárik a Juraj Mlynarčík.
Prvé číslo malo byť vydané na začiatku roku 2000.

SPOLOČENSKÝ ŽIVOT

Jednou z prvých kultúrnych akcií, ktorú usporiadali noví zástupcovia obce
bolo slávnostné posedenie so ženami dôchodkyňami 6. marca 1999 v miestnom
kultúrnom dome s kultúrnym programom pripraveným žiakmi Základnej školy v
Liptovskom Jáne.
Medzi priority nového vednia obce patrilo aj zveľadenie verejných priestranstiev.
Napĺňanie tohto bodu sa začalo už 23. apríla 1999 keď pod záštitou starostu obce
boli členmi Lyžiarsko-turistického oddielu Šporotového klubu v Podturni vysadené
okrasné stromky pred budovou obecného úradu.
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Máj bol bohatý na zaujímavé podujatia. Už 5. mája 1999 Poľnohospodárske
družstvo 1. mája v Liptovskom Ondreji, poľnohospodársky dvor Podtureň
usporiadalo výstavu plemenných býkov.
Pri príležitosti 54. výročia oslobodenia a ukončenia 2. svetovej vojny v Európe sa
7. mája 1999 uskutočnil pietny akt kladenia vencov pri pamätníku padlých z obce.
Pred touto akciou usporiadal obecný úrad v parku okolo pomníka brigádu, kde
účastníci upravili okolie pomníka.
Plukovník Nikolaj Tekza poslal Obecnému úradu v Podturni pri príležitosti
oslobodenia Podturne pozdravný list. V ktorom opisoval pohnuté udalosti rokov
1944 a 1945. Spomínal ako po oslobodení Liptovského Hrádku 31 januára 1945
dostal vo večerných hodinách rozkaz postupovať so svojou batériou spoločne s
pechotou na Podtureň, Okoličné a Liptovský Mikuláš. Z Podturne podľa jeho popisu
vytlačili oslobodzovacie jednotky Nemcov po krátky ale urputných bojoch 1.
februára 1945. V podturnianskom kaštieli si vojaci odpočinuli a zohriali sa. V tom
čase sa teplota pohybovala vraj okol -27 až 28 °C. Na záver svojho listu zaželal
všetkým obyvateľom obce pevné zdravie a radosti zo života bez vojen.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí upsoriadal obecný úrad 5. júna 1999
športový deň detí v priestoroch futbalového ihriska. Zúčastnilo sa ho 60 detí,
ktoré s rodičmi absolvovali rozličné športové súťaže. Obecný úrad v spolupráci s
viacerými štedrými sponzormi zabezpečili kotlíkový guláž, ktorý si mohli unavení
súťažiaci alebo ich rodičia spolu s ďalším občerstvením zakúpiť.
V auguste si obec pripomenula slávne 55. výročie Slovenského národného
povstania

pietnou spomienkou spojenou s položením vencov k miestnemu

pamätníkmu obetiam 2. svetovej vojny. So slávnostným príhovorom vystúpil pri
tejto príležitosti vzácny hosť Nikolaj Tekza, plukovník vo výslužbe a príslušník 1.
československého armádneho zboru, ktorý pred 55-mi rokmi oslobodzoval
Podtureň. Večer bola slávnostne zapálená partizánska vatra, kde so spevom
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vystúpil herec, spevák a poslanec Národnej rady SR Dušan Jariabek. Žijúcim
pozostalým po účastníkoch slovenského národného povstania boli v Penzióne Elán
odovzdané kytice kvetov.
V rámci mesiaca úcty k starším sa 24. októbra 1999 uskutočnilo stretnutie
občanov-dôchodcov v Kultúrnom dome a bolo obohatené kultúrnym programom.
Podobné stretnutie usporiadal 28. novembra 1999 aj Evanjelický a.v. farský úrad v
Liptovskom Jáne. Stretnutie starších občanov bolo spojené so službami Božími a
kultúrnym programom. Ako predstavitelia evanjelického zboru boli prítomní:
Th.Mgr. J. Zaťková, zborová farárka, Ing. J. Paciga, zborový dozorca a obce
zastupoval starosta Marián Vojtík.
Dňa 31. októbra 1999 bol slávnostne vysvätený a odovzdaný do užívania Dom
smútku na cintoríne. Budovu vysvätili Th. Mgr. J Zaťková, ev.a.v. zborová farárka
a Th.Mgr. V. Saniga, rímsko-katolícky farár z Liptovského Jána. Prítomných bolo
45 obyvateľov obce.

Poslednými kultúrnymi akciami roku 1999 boli posedenie s Mikulášom 12.
decembra a silvestrovská zábava spojená s ohňostrojom a vítaním roku 2000.
Obidve akcie úspešne usporiadal Obecný úrad.

OBECNÁ MATRIKA

V roku 1999 sa dožili okrúhleho veku :

Eva Forgáčová

90 rokov

Manželia Margita a Peter Zlejší 80 rokov
Ján Blišťan

80 rokov

Michal Forgáč

70 rokov
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Anna Janeková

70 rokov

Dobromil Vozárik

70 rokov

Mária Mlynarčíková

70 rokov

Mária Grísniková

60 rokov

Peter Forgáč

60 rokov

Ladislav Janovčík

60 rokov

Jana Tomčíková

60 rokov

Emília Forgáčová

60 rokov

Rady obyvateľov opustili :

Rudolf Pustaj
Ján Hollý
Martin Zaťko
Zuzana Zlejšia
Jozef Ponduša
Ladislav Šmihovský

Narodili sa :

Natália Dzúreková
Patrik Vozárik
Klimatické pomery

V januári bolo dostatok snehu, čo ocenili najmä organizátori Svetovej
zimnej univerziády, ktorej viaceré podujatia sa uskutočnili v Liptovskom Mikuláši a
okolí. Oteplenie vo februári malo za následok chrípkovú epidémiu na území
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Slovenska.. V čase vrcholenia epidémia bol počet chorých vyčíslený priemerne na 2
zo 100 ľudí. V Žilinskom kraji bolo zaznamenaných až 20 494 prípadov ochorenia.
Koncom februára postihla Liptov snehová kalamita spojená s vetrom, ktorý
vytváral záveje. V marci rýchlo zimu vystriedala veľmi teplá jar, zdalo sa, že
predčasne prišlo leto. Jarné povodne z roku 1997 sa nezopakovali a ich následok,
zničený most v Uhorskej Vsi bol opäť daný do prevádzky 25. júna (Oprava stála
21,8 milióna korún)
V júli vyčíňal v Liptove guľový blesk, jeho účinkovanie sa skončilo zničením
transformátorovej rozvodne v Liptovskom Mikuláši 12. júla. O niekoľko dní,
v polovici júla, prepadli Liptov dažde, ktoré na mnohých miestach spôsobili vyliatie
riek z korýt a väčšie či menšie škody.
Dňa 11. augusta obyvatelia pozorovali čiastočné zatmenie Slnka. Ďalšie budú môcť
pozorovať až 7.10. 2135.
Katastrofou roka sa dá pomenovať veterná smršť a búrka, ktorá sa
v priebehu 15 minút prehnala Liptovom v utorok 10. augusta o 20.30 hod a v celom
regióne napáchala škody odhadované na 20,5 milióna korún a na lesnom majetku až
za 74 miliónov korún. Následky smršte sa odstraňovali na niektorých miestach aj
v nasledujúcich rokoch.
Zima v roku 1999 prišla zavčasu, sneh napadol v druhej polovici novembra a
vytrvalé sneženie 24. novembra spôsobilo v hornej časti Liptova záveje a
kalamitnú situáciu. Cestári nezvládali prívaly snehu a na cestách sa množili zrážky
vozidiel.
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STRETNUTIE

LIPTÁKOV

Celý rok 2000 sa niesol v znamení svetového stretnutia Liptákov v dňoch 19.
– 25. júna. Zastrešovateľmi celého podujatia boli mestá Liptovský Mikuláš,
Liptovský Hrádok a Ružomberok na čele s organizačným výborom. V rámci
podujatia sa uskutočnil celý rad zaujímavých kultúrno-spoločenských akcií, ktoré
boli pripravené nielen pre domácich, ale aj pre rodákov z celého sveta. Viaceré
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obce pri tejto príležitosti usporiadalo vlastný program spolu so slávnostným
zasadnutím obecného zastupiteľstva. Obce sa najviac podieľali na dvoch
centrálnych akcií: 19. júna bola otvorená Výstava územných plánov liptovských
miest a obcí vo výstavnej sále Čierneho rola v Liptovskom Mikuláši, kde svoj
územný plán prezentovala aj obec Podtureň a 21. júna o 11. hodine obyvatelia
Liptova vytvorili živú reťaz, do ktorej sa zapojili aj obyvatelia Podturne, pretože
prechádzala hlavnou cestou a spojila Horný Liptov s Dolným v priestoroch
Liptovskej Mary, kde si na lodi symbolicky podali ruky primátori troch liptovských
miest. Bolo to najmasovejšie podujatie Svetového stretnutia Liptákov.

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ

ŽIVOT

Na začiatku júna už tradične obecný úrad a členovia obecných organizácií
pripravili pre deti v rámci Medzinárodného dňa detí bohatý program. V tomto roku
sa ho zúčastnilo 86 detí. Súťažili v rôznych disciplínach: behu, hode granátom,
guľou, vzpieraním, chytaním rýb, streľbou zo vzduchovky a iných. Záver podujatia
patril ukážkam najstarších zbraní, použitia lukov v podaní Jozefa Šmihovského,
ako aj predvedením jazdy na koni Zuzanou Hanákovou. Miestni požiarnici ukázali
svoju zručnosť pri hasení imitovaného požiaru a príslušníci policajného zboru
z Liptovského Hrádku pri ukážke moderných zariadení. Deti boli na záver
odmenené balíčkami, detskou tombolou od sponzorov a okrem toho dostal každý
účastník poukážku na výborný kotlíkový guláš, ktorý pripravili p.Mydliar a p.
Dzurek.
V rámci osláv SNP bola dňa 26. augusta 2000 odhalená na budove obecného
úradu pamätná tabuľa občanom obce, ktorí sa zaslúžili o jej rozvoj. Pri výbere
mien na pamätnú tabuľu pomohla anketa, ktorú vyplňovali občania obce. Deň pred
odhalením tabule bolo slávnostné posedenie s pozostalými, s ktorými s ich
v spomienkach všetci prítomní pripomenuli.
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Oslavy SNP sa začali položením venca k pamätníku padlých v obci. Nasledovali
slávnostné príhovory a zapálenia partizánskej vatry. Počas osláv bolo zabezpečené
aj slávnostné pohostenie a náladu spestroval DJ Jaroslav Vozárik.
Poslednú nedeľu v októbri 2000 v rámci mesiaca úcty k starším sa
uskutočnilo posedenie pre starších občanov v kultúrnom dome. Boli pozvaní všetci
obyvatelia starší ako 60 rokov. Posedeli pri šálke teplého čaju a malom
občerstvení. O krátky program sa postarali deti pod vedením Viery Vozárikovej a
Ľubice Vozárikovej. Svoje detské umelecké výkony predviedli: Eva Dzureková,
Denisa a Zuzana Mlynarčíková, Lucia Báthoryová, Silvia Slabejová a Kristína
Mlynarčíková.
Mikulášske posedenie pre deti bolo usporiadané 3. decembra 2000 a
privítali tu všetky deti z obce do 10 rokov.

TURISTICKO-LYŽIARSKE

ZDRUŽENIE

Združenie malo na začiatku roka 2000 37 členov. V jarných a letných mesiacoch
jeho členovia uskutočnili viacero cykloturistických podujatí do Stanišovej,
Račkovej doliny, okolia Liptovskej Mary. Zdatnejší z nich absolvovali trasu na
Čierny Váh, do Štrby, na Štrbské Pleso a Podbanské.
Výlet do doliny Čierneho Váhu sa uskutočnil 8. mája a zišlo sa naňom 16
cyklistov, ktorí vyštartovali spred obecného úradu v Podturni. V Liptovskom
Hrádku sa tandem cyklistov rozrástol o 4 ľudí. Nakoniec cyklistický tím dorazil až
k nádrži na Čiernom Váhu, kde sa občerstvili opečenou špekačkou a po oddychu sa
vracali domov. Pri návrate sa nakrátko zastavili občerstviť chladenou tekutinou.
Najdlhšou etapou, ktorú absolvovali členovia združenia bola cesta cez
Čertovicu do Bratislavy. Turisti uskutočnili výlet na Hrebienok a Tatranskou
magistrálou na Sliezsky dom pod Gerlachom. Tohto podujatia sa zúčastnilo 14
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členov a 8 rodinných príslušníkov. Členovia združenia sa aktívne zapojili aj do
brigádnickej činnosti v obci – odstránili staré stromy a zasadili nové okrasné
ihličnaté stromky a vianočnú jedličku pri obecnom úrade. Spolupracovali aj
s poslancami obecného zastupiteľstva a spoločne zabezpečili úspešný priebeh
Medzinárodného dňa detí a pripravili slávnostnú vatru pri príležitosti 55. výročia
SNP. V spolupráci s futbalovým klubom sa podieľali na čistení mostíka Jamníček
na ceste E 18. Viacerí členovia v roku 2000 darovali krv.
Dňa 5. júla 2000 zorganizovali cykloturistický výlet z Podturne na Žairsku chatu.
Výletu sa zúčastnili Jaroslav Vozárik st., Viera Vozáriková, Vladimír Dzurek ml.,
Svetlana Dzureková, Kristína Dzureková, Viliam Lesák, Vlasta Lesáková, Ján
Petrovský, Jaroslava Petrovská, Mikuláš Janovčík, Emil Blišťan, Jana Blišťanová,
Jana Stupková, Vladimír Dzurek st. Najstarší člen výpravy mal 58 rokov a
najmladšia 4 roky. V tomto období členovia zorganizovali aj autobusový výlet na
zámok Antol vo Svätom Antone a prehliadku múzea v Banskej Štiavnici a návštevu
kúpaliska v Kováčovej. Dňa 15. septembra 2000 členovia uskutočnili aj výlet na
symbolický cintorín pod Ostrvou vo Vysokých Tatrách, kde sa zúčastnili pietnej
spomienky na obete hôr.

OBECNÝ

FUTBALOVÝ KLUB

Korene obecného futbalového klubu siahajú do roku 1996, keď sa 1. apríla
na výročnej členskej schôdzi Telovýchovnej jednoty odčlenil futbalový oddiel a
vznikol samostatný futbalový klub. Svoju činnosť vykonával do 30.1.2000. Členovia
sa zhodli na tom, že ďalšia činnosť klubu nie je možná bez spolupráce s obcou a
preto sa po dohode s vedením obce rozhodli, že vznikne obecný futbalový klub.
V polovici roku 2000 mal klub registrovaných 62 členov a 5 čestných členov: Peter
Zlejší, Ján Bryndza st., Vladimír Bryndza st., Ján Janek a Štefan Meňhart. Výbor
klubu tvorili 5 členovia: Juraj Mlynarčík, Peter Šveda, Ján Petrovský, Jaroslav
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Janovský a Jaroslav Grantner. V okresných futbalových súťažiach hrali 2 mužstvá
– dospelí a dorast. Od 1. februára 2000 začal mužstvo trénovať Dušan Lehotský a
mužstvo v rámci prípravy odohralo 2 zápasy s mužstvom Jamníka a po jednom
s mužstvami Pribyliny a Vavrišova. Dorastenecké mužstvo trénoval od 5. marca
2000 pod vedením trénera Ladislava Vozárika st. Pre zlé poveternostné podmienky
odohrali len dva prípravné zápasy s Liptovským Jánom. Na konci súťažného ročníka
1999/2000 bolo mužstvo dospelých na 8. mieste (zo 14 mužstiev) v celoliptovskej
súťaži a mužstvo dorastu na 9. mieste z 11 mužstiev. Bilancia mužstva dospelých
bola: 26 odohratých zápasov, 10 vyhratých zápasov, 9 remízovaných a 7
prehratých so skóre 48:34. Bilancia dorastencov bola: 20 odohratých zápasov, 10
vyhratých a 10 prehratých so skóre 39:47.
Dňa 9. júla 2000 sa uskutočnil turnaj o „Putovný pohár starostu obce“.
Zúčastnili sa ho štyri družstvá: TJ Sokol Beňadiková, TJ Štart Liptovský Ján,
OFK Jamník a OFK Podtureň. Víťazom turnaja sa stalo družstvo TJ Sokol
Beňadiková.
Dňa 16. júla 2000 sa mužstvo Podturne zúčastnilo turnaja v Liptovskom Jáne, kde
sa umiestnilo na treťom

mieste a 23. júla 2000 sa zúčastnili turnaja

v Beňadikovej a tu sa umiestnili na prvom mieste.
Členovia klubu sa 8. júla zúčastnili brigády pri čistení potoka pod mostom na
hlavnej ceste E 18.
Od 6. augusta 2000 sa začal nový súťažný ročník 2000/2001. Začiatok bol sľubný
– na domácom ihrisko Podtureň porazila Lúčka. No nasledovala prehra v Dovalove a
na domácej pôde zápas s Valaskou Dubovou, v rámci ktorého hráč domáceho
športového klubu inzultoval rozhodcu a stretnutie bolo predčasne ukončené. Klub
bol disciplinárne potrestaný a na kobnci súťaže mu bolo potom odrátaných 6
bodov. Do mužstva sa dostali mladé tváre: Ladislav Vozárik ml., Ján Juráš ml.,
Tibor Mlynarčík a Gabriel Mlynarčík. Mužstvo dospelých odohralo v jesennej časti
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13 zápasov a dosiahlo 5 víťazstiev, 2 remízy a 6 prehier. Skóre malo 20:26, 17
bodov v tabuľke a 8. miesto zo štrnástich klubov. Dorastenecké mužstvo počas
jesennej časti dosiahlo v skupine dobré výsledky. Odohralo 8 zápasov, z toho 5
vyhralo, 2 remízovalo a iba jeden prehralo. Skóre bolo 22:14. Mužstvo získalo 17
bodov a v tabuľke bolo na 3. mieste. Najlepším strelcom mužstva bol Ladislav
Vozárik ml., ktorý nastrieľal 15 gólov a po prechode k dospelým patril medzi
kľúčových hráčov.

OBECNÁ MATRIKA

V roku 2000 sa dožili okrúhleho veku :
Mikuláš Kondor

70 rokov

Anna Janeková

70 rokov

Vladimír Bryndza

70 rokov

Milan Uličný

70 rokov

Štefan Meňhardt

70 rokov

Mária Kittová

60 rokov

Ján Cvik

60 rokov

Samuel Macek

70 rokov

Štefánia Forgáčová

95 rokov

Rady obyvateľov opustili :
Samuel Surženy
Armila Balagová
Margita Janovčíková
Michal Michalík
Oľga Šmihovská

24

Podtureň

kronika

Narodili sa :
Veronika Koreňová
Richard Vejo
Filip Dzuriak

KLIMATICKÉ

POMERY

Rok 2000 bol na Slovensku najteplejším rokom za obdobie posledných 225
rokov.

Odborníci

všeobecne

zastávajú

názor,

že

teplejšie

poveternostné

podmienky spôsobilo globálne otepľovanie Zeme.
Zimné mesiace boli plné snehu, čo bola tiež oproti minulým rokom zmena. Husté
sneženie sme zaznamenali najmä v januári. Jeho výsledkom bol pád viacerých lavín
vo vysokohorskom prostredí. Najničivejšia bola lavína v Žiarskej doline, ktorá
spadla 19. januára. Mala dĺžku 3 kilometre a šírku dvesto a v niektorých miestach
až päťsto metrov. Jej výška miestami stúpala až do 15 metrov. Z tohto dôvodu bol
v horách vyhlásený štvrtý stupeň lavínového nebezpečenstva a neodporúčal sa tu
žiadny pohyb.
V jarných mesiacoch topiaci sa sneh a búrková smršť sprevádzaná prudkým
vetrom a dažďom sa prehnala horným a stredným Liptovom 9. marca. Vo viacerých
lokalitách spôsobila mimioriadny stav. Tri dni bol vyhlásený tretí stupeň
povodňovej aktivity.
Nasledujúce mesiace boli veľmi suché a po zime akoby rovnio prišlo leto, pretože
typické jarné počasie ľudia v tomto roku ani nezažili. Už na Veľkonočný pondelok
sa dalo opaľovať. Tento akútny nedostatok vlahy v jarnom období poznačil úrodu.
Dlhé obdobie sucha vystriedala v utorok večer 4. júla prudká búrka
s veternou smršťou. Narobila v celom regióne veľké škody, ktorých odstraňovanie
trvalo niekoľko dní, nedosiahla však silu augustovej smršti v roku 1999. Po tomto
daždi sa prudko ochladilo, v noci sa teploty pohybovali len okolo 7 °C. Až neskôr
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hutné dažde a primerané teploty priniesli do Liptova vytúženú hubársku sezónu,
čomu nasvedčovali plné koše húb húfov hubárov v lesoch aj pri cestách, kde svoje
úlovky ponúkali na predaj.
Jeseň bola teplá a opäť suchá. Babie leto trvalo až do konca októbra. Denné
teploty dosahovali až 22 °C. Rekord padol 13. októbra, keď vietor cez Karpaty
privial saharský tropický vzduch. Nezvyčajne teplý bol aj november. Ani na
začiatku decembre ešte nenapadol sneh, čo komplikovalo už beztak neradostnú
situáciu podnikateľov v oblasti cestovného ruchu.
Podľa

údajov

stanice

Slovenského

hydrometeorologického

ústavu

v L.Ondrašovej najviac zrážok v roku 200 spadlo v marci – 111,6 mm a najmenej
v októbri – 27,č mm. Najdaždivejším dňom roka 2000 bol piatok 28. júla, keď na
jeden štvorcový meter spadlo až 34,7 mm zrážok.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva 27. apríla 2001 zastupiteľstvo
schválilo výstavbu plynofikačnej vetvy AB na Ulici SNP a so zakruhovaním s Ulicou
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Böhmerova vetvou CD, v súlade s pripravovaným územným plánom rozvoja ako aj
s verejnoprospešnou stavbou v súlade so stavebným zákonom.
Zastupiteľstvo schválilo aj výstavbu detského ihriska, zakúpenie mikrobusu zn.
ČAUDAR, ako aj poplatky za jeho využitie, majetkoprávne vysporiadanie Ulice
Böhmerova, reguláciu potoka Jamníček od požiarnej zbrojnice po prítok do Váhu a
uzatvorenie cesty pod kamenným železničným mostom z dôvodu zabránenia
rozširovania divokých skládok s znečisťovania prírody.
Boli riešené dve sťažnosti: Ing. Rajtarová sa sťažovala na zlé techické riešenie pri
stavbe chodníka, pričom následkom tohto dochádza k vlhnutiu domu podtekaním
dažďovej vody pod základy domu. Zastupiteľstvo odsúhlasilo rozobratie chodníka
a uloženie drenážnych rúr a odvod vody z cesty. Sťažnosť p.Kováča z Ulice
Kámenie bola namierená proti prepadnutému asfaltovému kobercu pred jeho
domom a následnému vytváraniu veľkých kaluží vody. Tieto úpravy zastupiteľstvo
odsúhlasilo vykonať v súvislosti s výstavbou kanalizácie.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva 29. júna 2001 riešilo varianty kopania
hrobov na miestnom cintoríne občanmi obce. Zastupiteľstvo na zasadnutí
požiadalo starostu, aby sa skontaktoval s ministerstvom dopravy a zistil možnosť
postavenia protihlukových bariér na dialničnom moste. Zastupiteľstvo poverilo
JUDr. I. Hrončeka a starostu obce M. Vojtíka, aby vstúpili do jednania s rodinou
Pethö v súvislosti s majetkoprávnym vysporiadaním užívaných a v budúcnosti
využívaných parciel v ich vlastníctve. Zastupiteľstvo odsúhlasilo vyplatenie
vlastníkov pozemkov pod obecnou cestou na Böhmerovej ulici, ktoré podmienilo
predložením

výpisom

z listu

vlastníctva

a

čestným

prehlásením,

že

v predchádzajúcich dvoch volebných obdobiach cenu za tieto percely už od obce
nemali vyplatenú.
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva 29. októbra 2001 boli schválené tri
všeobecno-záväzné nariadenia (VZN): 2/2001 o nakladaní s odpadmi, 3/2001 o
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miestnych poplatkoch a 4/2001 o dani z nehnuteľností na rok 2002.
OBECNÝ

FUTBALOVÝ KLUB

Dňa 4. februára 2001 sa konala výročná schôdza Obecného futbalového
klubu za účasti starostu obce. Schôdze sa zúčastnilo 30 z 54 riadne
zaregistrovaných členov. Správu o činnosti predniesol prededa klubu Juraj
Mlynarčík. Vo svojej správe zhodnotil činnosť obidvoch mužstiev klubu. Kriticky sa
vyjadril k správaniu hráčov, ale aj funkcionárov v súvislosti s odčítaním 6 bodov za
inzultáciu rozhodcu. Vyzval preto mužstvo, aby zachránilo svoj postavenie v II.
triede. Na záver poďakoval za spoluprácu starostovi obce a vedúcemu Penziónu
ELÁN. Do výboru bol zvolený Ladislav Vozárik namiesto Jaroslava Grantnera,
ktorý sa svojej funkcie vzdal.
Zimná príprava sa začala 6. februára pod vedením trénera Dušana
Lehotského a Ladislava Vozárika st. Dochádzka na tréning bola dobrá. Dňa 18,
marca odohralo mužstvo prírpavný zápas s FK Pribylina, ktorý prehralo 0:2. Keďže
mužstvo dorastencov v roku 2000/2001 ukončilo svoje účinkovanie, členovia klubu
sa rozhodli založiť žiacke mužstvo, ktoré malo byť do súťaže prihlásené na jeseň
2001
Dorastenci začali svoje posledné jarné kolo 14. apríla a družstvo dospelých 15.
apríla zápasom doma s Liptovskou Osadou.
Dňom 12. júna 2001 sa pre mužstvá dospelých i dorastu skončil súťažný ročník
2000/2001 futbalovej súťaže okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Mužstvo
dospelých skončilo na piatom mieste druhej triedy, pričom odohralo 24 zápasov,
z ktorých 9 vyhralo., 8 remízovalo a 7 prehralo. Pri skóre 41:38 mužstvo získalo
35 bodov. Z tohto zisku však športovo-technická komisia Oblastného futbalového
zväzu v Liptovskom Mikuláši odrátala 6 bodov za inzultáciu rozhodcu v jesennej
časti súťaže. Po tejto úprave mužstvo obsadilo 9. miesto v súťaži. V jarnej súťaži
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mužstvo A odohralo 11 zápasov, z ktorých 5 vyhralo, 5 remizovalo, 1 prehralo a so
skóre 23:16 získalo 20 bodov. Svojou hrou, ale aj vystupovaním v jarnej časti
patrilo k popredným mužstvám súťaže a vzorne reprezentovalo obec.
Dorastenecké družstvo skončilo vo svojej skupine II. B triedy na 4. mieste.
Odohrali 14 zápasov, 6 vyhrali, 2 remizovali a 6 prehrali. Pri skóre 25:40 získali
20 bodov. Niektoré neúspechy možno pripísať aj zlej dochádzke členov mužstva
na zápasy. Ich dôsledkom trpela úroveň zápasov a dva zápasy neboli dohraté pre
nízky počet hráčov počas zápasu.
Výbor Obecného futbalového klubu v spolupráci s Obecným úradom a starostom
obce usporiadali dňa 1. júla 2001 futbalový turnaj „O putovný pohár starostu
obce“. Turnaja sa zúčastnili mužstvá: TJ Naciná Ves (okr.Michalovce), TJ Sokol
Beňadiková, TJ Štart Liptovský Ján a OFK Podtureň. Víťazom turnaja sa stalo
mužstvo TJ Štart Liptovský Ján a získalo tak putovný pohár. Víťazstvo získalo
mužstvo rozhodujúcim finálovým zápasom s OFK Podtureň, keď zvíťazilo v pomere
3:2. V zápase o tretie miesto Beňadiková – Naciná Ves bol výsledok nerozhodný
2:2 a na pokutové kopy zvíťazilo mužstvo Nacinej Vsi.
V rámci prípravy na jesennú časť súťaže sa mužstvo dospelých zúčastnilo turnaja
v Liptovskom Jáne a v Beňadikovej, kde OFK obsadilo 3. miesto.
Nový súťažný ročník sa začal 5. augusta 2001 v súťaži okresov L.Mikuláš a
Ružomberok. Za Obecný futbalový klub v Podturni sa do súťaže zapojilo v roku
2001/2002

družstvo

žiakov

a

dospelých.

Mužstvo

dospelých

počas

13

majstrovských zápasov 7 krát vyhralo, 2 krát remízovalo a 4 krát prehralo.
Dosiahlo skóre 33:22, získalo 23 bodov a obsadilo 3. miesto zo štrnástich
účastníkov II. triedy. Popri nastrieľaných 33 góloch boli podturňanskí hráči
najproduktívnejšími útočníkmi II. triedy a medzi najlepších strelcov patrili:
Ladislav Vozárik ml., Jozef Kloc, Juraj Klocok a Marek Vozárik. Ponaučenie
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z predchádzajúceho obdobia prinieslo svoje ovocie. V súťaži nemalo mužstvo
Podturne ani jedného vylúčeného hráča a iba štyroch napomínaných.
Žiacke družstvo odohralo v jesennej časti 4 zápasy, 2 krát doma s Liptovskou
Porúbkou a 2 krát na štadióne Liptovskej Porúbky. Žiacke mužstvo 2 krát
prehralo, 1 krát remizovalo a 1 krát vyhralo.

TURISTICKO-LYŽIARSKE

ZDRUŽENIE

Na konci zimy 3. marca 2001 zorganizovali členovia združenia pre deti
z obce zimné športové hry v priestoroch pri Starom cintoríne. Organizačný výbor
tvorili poslanci obecného zastupiteľstva František Janovčík a Ľubomír Strcuľa a
členovia Turisticko-lyžiarskeho združenia Jaroslav Vozárik, Vladimír Dzurek,
Vladimír Báthory, Miroslav Vejo, Gustáv Mlynarčík a Slavomír Ondruš. Najmladšia
kategória zúčastnených súťažila v disciplínach guľovanie medvedíka a spúšťanie sa
na lopároch, staršie deti v kategórii sánky a zjazd na lyžiach, mládež
v kategóriách beh na lyžiach v okruhu 200 metrov a dospelí si mohli zasúťažiť
v kategóriách zjazd na lyžiach a beh na lyžiach v ľubovoľnom počte okruhov.
Všetky deti boli odmenené sladkosťami a teplým čajom. Podujatie finančne
podporili Turisticko-lyžiarske združenie a Obecný úrad v Podturni.
Členovia turisticko-lyžiarskeho združenia v máji 2001 usporiadali výlet
turistickou trasou Svidovské sedlo – Ohnište – Slemä – Brtkovica - Smrekovica.
Trasa bola náročná, ale nie nesplniteľná. Účastníkov doviezol obecným autobusom
do Svidova starosta M.Vojtík. Hneď po vystúpení z autobusu sa účastníci vydali na
pochod do Svidovského sedla (1135 m). Pri pochode sa nakrátko zastavili a
pripomenuli si pamiatku poručíka Jána Daniela, ktorý zahynul v týchto miestach
počas SNP. Pomaly sa výprava dostala až na vrchol Ohnišťa (1538) s jeho
dominantou – skalným oknom. Pokračovali k ďalšiemu cieľu, vrcholu Slemä (1514 m)
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a k pamätníku pádu lietadla na jeho vrchole 13. októbra 1944, pri ktorom zahynulo
18 ľudí. Výlet pokračoval pochodom na Brtkovicu (1199 m) a Smrekovicu (1277 m).
Odtiaľ potom kroky turistov smerovali domov – do Podturne. Podujatie bolo
úspešné a bolo zároveň zdokumentované fotografiami.
Členovia združenia sa zúčastňovali aj brigádnickej činnosti. Napríklad 19.
mája 2001 vykopali a zabetónovali skruže pod prístrešok v areáli TJ tak, aby
mohol byť v týchto miestach osadený altánok z bývalej kyslej vody.
Členovia združenia 2. júna 2001 usporiadali v obci úspešne už 3. ročník
MDD. Športové hry sa uskutočnili v areáli penziónu ELÁN a zúčastnilo sa ho
rekordných 96 detí. Súťažilo sa v troch vekových kategóriách. Deti si vyskúšali
svoju šikovnosť i obratnosť. Zaujímavými disciplínami bol hod do úst Pokémona,
skákanie vo vreci, streľba z veľkej gumopušky na šaša, zdvíhanie činiek, chytanie
rybičiek, hádzanie kruhov na nábojnicu a iné. Starší absolvovali obľúbenú streľbu
zo vzduchovky na terč. Spestrením programu boli ukážky techniky vojenskej
polície a prvky sebaobrany prevedené prieskumníkmi Slovenskej armády. Zlatým
klinocm programu bolo predvedenie skokov z plošiny na motorkách 9-ročným
Vladkom Hanákom a jeho kolegom Jarkom Dožom z Bodíc. V programe nechýbala
ani ukážka zásahu domácich požiarnikov vedená veliteľom L. Strculom na signál
ručnej sirény „Horí“. Zdravotnú službu zabezpečovala p.Šarkanová. Záverečné
slová predniesol starosta obce M.Vojtík.
Deti ako účastníci a hlavní aktéri podujatia boli odmenené diplomami, balíčkami so
sladkosťami, kupónom na guláš a tombolou. Na záver si mohli deti zatancovať na
minijuniálese a rodičia na juniálese pri hudbe DJ Vozárika.
Dňa 29. júla 2001 členovia združenia usporiadali cykloturistický výlet okolo
Liptovskej Mary. Trasa bola náročná a končila pri veži kostolíka Svätej Márie,
ktorý bol prevezený do Pribyliny.
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18.

augusta

bol

zorganizovaný

národný

výstup

na

Kriváň.

Z podturňanského Turisticko-lyžiarskeho združenia prišlo 8 členov, ktorí nakoniec
vystúpili až na vrchol. Tu sa mali možnosť odfotiť s predsedom Matice slovenskej
J.Markušom a ich výkon pri výstupe bol nakoniec dokumentovaný fotografiou
v týždenníku Liptov.
Letné akcie členovia združenia ukončili nedeľnou návštevou termálneho
kúpaliska v Liptovskom Jáne 26. augusta, ktorej sa zúčastnilo 8 členov a 3 deti.
Dňa 28. októbra 2001 usporiadali členovia pešiu túru smerom Hrebienok –
Skalnaté Pleso (1571 m). Akcie sa zúčastnilo 6 členov. Trasa prechádzala cez Malú
Studenú dolinu, popri Zamkovského chate, Skalnaté Pleso, popri Penzióne Sasanka
a Skalnatej chate do Tatranskej Lomnice.
Definitívne letnú sezónu členovia združenia uzavreli posedením pri guláši 11.
novembra a symbolicky tak zároveň začali zimnú sezónu.
Koniec kalendárneho roka 21 členov využilo v novembri na návštevu
kultúrneho podujatia v kinosále Mestského kultúrneho strediska v Liptovskom
Hrádku na programe skupiny JESSY Vavrišovo a hudobnej skupiny Drišľak.
V decembri pomohli niektorí členovia pri zabezpečovaní mikulášskeho
večierka pre deti. Svoju činnosť v roku 2001 ukončili silvestrovským posedením
v spolupráci s futbalovým oddielom a futbalistami „Internacionál“, kde sa
zúčastnilo 12 členov združenia.

INÉ

ŠPORTOVÉ AKTIVITY V OBCI

V roku 2001 stolnotenisoví nadšenci zorganizovali veľkonočný turnaj
v stolnom tenise pod vedením Ľudovíta Báthoryho.
Obec sa v roku 2001 už po druhý krát zúčastnila ako spoluorganizátor
Medzinárodného behu mieru PACE RUN. Obec na ňom zároveň reprezentovali :
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Pavol Fašanok, Marek Vozárik a Gabriel Mlynarčík. Pochodeň mieru od hranice
obecného chotára pri rieke Belej až po kyslú vodu niesol Pavol Fašanok.
Obec v motorkose úspešne reprezentuje Vladimír Hanák, 9-ročný obyvateľ
Podturne. Závodí na motorke KTM 65 cm3 JUNIORY. V roku 2001 má za sebou už
viacero ocenení ako majster SR v bikrose v roku 1998, 9. miesto na MS v birkose
vo Francúzsku v roku 1999, 3. miesto na majstrovstvách SR v bikrose v roku 2000,
2. miesto na majstrovstvách SR družstiev v bikrose a 2. miesto na majstrovstvách
SR v motokrose. V sezóne roku 2001 pokračoval v súťaži majstrovstiev SR nma 2.
mieste, zúčastňoval sa Rakúskeho pohára, pretekov Stredoeurópskeho pohára.
Jeho najlepším výsledkom bolo 11. najlepší čas v nemeckom Sehkolle spomedzi 63
štartujúcich a zaručil si tak štart medzi 40 finalistami. Vo veľmi ťažkých
podmienkach skončil na 21. mieste.

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ

ŽIVOT

Dńa 11. marca 2001 obecný úrad v spolupráci so Zborom pre občianske
záležitosti a

Komisiou pre kultúrnu činnosť pripravili posedenie k sviatku žien

spolu s občerstvením. Posedenie obohatilo vystúpenie súboru Ďumbier spolu
s deťmi z obce: Luciou Báthoryovou, Denisou a Zuzanou Košeckou, Katarínou
Košeckou, Silviou Slabejovou, Veronikou a Michaelou Uličnou, Danielou Salvovou a
Kristínou Dzurekovou, ktoré recitovali a spievali.
V dňoch 6. a 7. apríla 2001 sa v obci sadili stromky (lipa, jarabina,
smrekovec, dub) v lokalite pri hornom toku Jamníčka, starej ceste pri cintoríne,
Hlavnej ulici pri Pomníku padlých a ulici Jozefa Žiaka. Náklady na stromčeky boli
získané z fondu životného prostredia.
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Obecný úrad zorganizoval 10. júna Požiarnicku nedeľu s účasťou deviatich
družstiev. Zástupcovia Okresného úradu, odboru požiarnej ochrany v Liptovskom
Mikuláši hodnotili súťaž ako súťaž s vysokou organizačnou úrovňou.
Pri príležitosti MDD deti zo ZŠ Liptovský Ján navštívili vojenské kasárne na
Mokradi pri L.Petre, kde bola pre nich najväčším prekvapením prehliadka bojovej
techniky, bojového umenia a občerstvenie.
V júni 2001 obec s pomocou firmy Lesostav odstránila divokú skládku
odpadu v lokalite „pod Baňou“ v Koštovici.
Na záver školského roka bol obecným úradom usporiadaný výlet do skanzenu
v Pribyline. Pomocnú ruku pri vstupe a organizovaní zaujímavého programu podal
spoluobčan p.Kováč.
V júli bol odvezený odpad z kanála na ulici J. Žiaka. Aktívne sa na tejto akcii
zúčastnili futbaloví veteráni.
Dňa 15. augusta usporiadali členovia Zboru pre občianskej záležitosti pre
deti zájazd do ZOO a zámku v Bojniciach.
Oslavy SNP sa v Podturni 29. augusta začali položením venca k pomníku
padlých. Pri Penzióne ELÁN bol pestrý kultúrny program s príhovormi účastníkov
SNP. Zapálením partizánskej vatry si všetci pripomenuli veľký deň všetkých
Slovákov. Oslavy sa niesli v slávnostnej atmosfére hudby, ktorú zabezpečoval DJ
Vozárik až do neskorých nočných hodín.
Dňa 10. októbra sa v rámci mesiaca úcty k starším uskutočnil zájazd pre
občanov na Krásnu Hôrku a Betliar zabezpečený obecným autobusom.
Dňa 9. decembra pracovníčky ZPOZ-u pripravili pre deti mikulášsku nádielku
spolu s malým posedením s Mikulášom. V programe účinkovali žiaci Osobitnej školy
z Liptovského Jána, ale aj domáce deti. Po nádielke sa deti zabávali pri hudbe.
Obecná knižnica mala v roku 2001 55-tich členov, z toho 23 detí a 32
dospelých. V príjmovej knihe je zapísaných 2 825 kníh v hodnote 99 845 Sk.
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Každý štvrťrok je v knižnici výstava nových kníh, ktoré knižnica nakupuje z Media
klubu.

HOSPODÁRENIE

OBCE V ROKU

2001

Predpokladané príjmy na rok 2001

3 000 200,- Sk

Dosiahnuté príjmy za rok 2001

3 700 105,75,- Sk

Rozpočtované výdavky na rok

3 000 200,- Sk

Skutočné výdavky na rok 2001

3 504 547,90,- Sk

Plnenie rozpočtu 116 %
Prebytok hospodárenia v roku 2001

SČÍTANIE

195 557,85,- Sk

OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV

V dňoch 25. a 26. mája 2001 sa uskutočnilo na Slovensku sčítanie
obyvateľstva. V Podturni podľa tohto sčítania žilo 115 obyvateľov rímskokatolíckeho vyznania (50 mužov, 65 žien), 269 obyvateľov evanjelického
augsburského vyznania (123 mužov a 146 žien), bez vyznania 88 obyvateľov (47
mužov a 41 žien) a nezisteného vierovyznania 2 ženy. V obci žilo spolu 473
obyvateľov slovenskej národnosti (218 mužov a 255 žien), 3 obyvatelia českej
národnosti (2 muži a 1 žena) a 1 žena poľskej národnosti. Podľa sčítania
obyvateľov v roku 2001 žilo v Podturni spolu 479 obyvateľov (221 mužov a 258
žien).
OBECNÁ MATRIKA

Zlatá svadba
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Dňa 14. januára 2001 v priestoroch obecného úradu oybvatelia obce a
zástupcovia obce privítali Jána Byndzu s manželkou Darinou pri príležitosti ich
zlatej svadby. Zbor pre občianske záležitosti pod vedením Viery Vozárikovej pri
pripravil jubilantom slvánovsť v zasadačke obecného úradu. Pri príležitosti 50-tich
rokov spoločného manželstva a 70-tich narodenín pani Dariny Bryndzovej.

V roku 2001 sa dožili okrúhleho veku :
Ján Janovčík

60 rokov

Darina Bryndzová

70 rokov

Pavlína Mydliarová

70 rokov

Ema Božíková

70 rokov

Margita Pustajová

80 rokov

Mária Forgáčová

80 rokov

Oľga Mlynarčíková

70 rokov

Milan Grísnik

60 rokov

Vilma Jariabeková

90 rokov

Anna Forgáčová

70 rokov

Zdena Kondorová

70 rokov

Eva Ilavská

80 rokov

Magdaléna Žiaková

60 rokov

Irena Galšnajderová

90 rokov

Rady obyvateľov opustili :
Zdenka Forgáčová
Ivan Mlynár
Cecília Mrnčová
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Ján Ilavský
Eduard Strcula
Jaroslav Vozárik
Michal Mlynarčík
Vladimír Forgáč
Imrich Žigo
Jozef Božík

Narodili sa :
Filip Vyparina
Noémi Jakubčiaková
Kamila Košecká

KLIMATICKÉ

POMERY

Začiatok roka 2001 bol teplý, tak ako jeseň roku 2000. Priemerná januárová
teplota bola až o 3 °C vyššia než dlhodobý januárový normál. Prekročil sa tak
bezmála 50-ročný teplotný rekord. Takéto teplé skôr jarné ako zimné počasie
prinieslo chrípkové ochorenie. Chrípka dosiahla opäť epidemiologické rozmery a
koncom

januára

boli

vyhlásené

chrípkové

prázdniny

v niektorých

školách

ružomberského okresu a na začiatku februára aj v mikulášskom okrese.
Februárové teploty dosahovali v priebehu dňa okolo 14 °C a v noci klesli pod nulu.
Až do polovice mesiaca bolo tak teplo, že na slnečných stráňach rozkvitol podbeľ,
snežienky, v záhradách začali pučať tulipány a narcisy. Teplé počasie povzbudilo
aj živočíchy, bolo výraznejšie počuť spev vtáctva. Lyžiari márne hľadali vhodný
terén na lyžovanie.
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Situácia sa výrazne zlepšila po 17. februári, keď napadla nádielka snehu. Husté
sneženie spôsobilo v priebehu jednej nedele až 13 dopravných nehôd v hornom
Liptove. Ešte niekoľko dní po snežení mali mestské verejnoprospešné služby čo
robiť, aby odpratali všetok sneh nahromadený na okraji komunikácií a sťažujúci
presun áut aj obyvateľov.
Jarné počasie prišlo už v marci a skoro rovnako razantne ako posledné roky
prišla aj teplá jar. Sneh sa rýchlo topil a spôsoboval ťažkosti najmä na vodných
tokoch.
Po teplej jari prišlo horúce a suché leto. Pri zbere sena bolo v mesiaci jún
nahlásených až 315 požiarov. Po teplom júni prišiel daždivý júl. Vytrvalo pršalo od
14. júla do 26. júla. Koncom júla sa na následky dlhotrvajúcich dažďov rozvodnili
rieky a zasadala aj okresná povodňová komisia. Dňa 25. júla sa vodná nádrž
Liptovská Mara naplnila do svojej maximálne únosnej hladiny. Vypúšťanie nebolo
možné a v krajnom prípade hrozilo roztrhnutie hrádze. Nadmerné zrážky
v priebehu 8 dní spôsobili väčšie škody najmä v hornom Liptove. Na majetku obcí
vznikla škoda cca 1 256 mil. korún. V júli 2001 bolo v Liptove nameraných až 187
mm zrážok, čo bolo 209 % dlhodobého normálu.
Jeseň bola suchá a teplá, zrážky sa takmer nevyskytovali. Prvý sneh napadol
23. novembra. Husté a vytrvalé sneženie spôsobilo ťažkosti najmä cestárom. Na
cestách sa vyskytlo opäť viac dopravných nehôd. Snehová pokrývka v Liptove
prakticky ostala až do marca 2002.
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

Prvé obecné zastupiteľstvo po začatí nového roku sa zišlo 28. februára
2002. Rokovanie malo bohatý program. Zaoberalo sa hodnotením činnosti a
rozborom hospodárenia jednotlivých zložiek začlenených pod obec: Hospodárskou
jednotkou Penziónom ELÁN, Obecným futbalovým klubom a Turisticko-lyžiarskym
združením. Záverečný audit nebol prečítaný, pretože nebol včas dodaný, ale bola
prejednená a schválená účtovná uzávierka ako aj záverečná správa kontroly
auditora. Bola hodnotená – Bez závad.
Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí schválilo plán práce zastupiteľstva, obecného
úradu a hlavných akcií v roku 2002, pracovný poriadok zamestnancov obce
v zmylse novely zákonníka práce a finančnú čiastku 100 tisíc korún potrebnú pre
čistenie a zemné práce pri II. etapy úpravy vodného toku Jamníček.
Na svojom zasadnutí 25. apríla 2002 poslanci prijali návrh štatútu obce
Podtureň, zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Podtureň, návrh
poriadku odmeňovania zamestnancov a volených orgánov obce a dve všeobecnezáväzné nariadenia obce č. 1/2002 o určení pravidiel času predaja v obchodoch a
času služieb na území obce a VZN číslo 2/2002 o ustanovení činností, ktorých
vykonávanie je na území obce Podtureň zakázané, alebo obmedzované a nakoniec
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poslanci prijali aj návrh na organizačné zabezpečenie osláv dňa víťazstva 8. mája
2002.
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo aj otázkou zriadenia materskej škôlky v obci
a na rokovanie boli preto pozvaní zástupcovia Okresného úradu, odboru školstva a
telesnej kultúry spolu so zástupcom štátneho zdravotného ústavu. Najväčším
problémom pri zriadení škôlky je prírpava stravy pre deti. Kritériá by spĺňal pre
tieto účely Pnezión ELÁN. Obec riešenie tejto otázky oddialila na rok 2003, keď
už ako zriaďovateľ bude disponovať aj priestormi získanými v rámci výstavby
nájomných bytov.
Na zasadnutí 21. júna 2002 poslanci prejednávali návrh na výrub stromov –
topoľov na futbalovom ihrisku z dôvodu spôsobovania alergie obyvateľstvu a hlavne
deťom. Bolo schválené vyrúbať požadované porasty v mesiaci, ktorý na to
stanovuje zákon na základe povolenia výrubu. Rovnako poslanci schválil aj výrub
niektorých stromov smrekovca opadavého, ktorý spôsobuje škody zanášaním a
znehodnocovaním hrobových nmiest. Poslanci nesúhlasili s predajom požiarneho
vozidla Tatra 80. S touto transakciou súhlasili až po úprave požiarneho vozidla
Avia 30 a úprave vjazdu do garáže. Poslanci schválili zo svojich radov komisiu pre
prideľovanie bytov z radov záujemcov do nájomných bytov a spracovanie
garančných zmlúv.

TURISTICKO-LYŽIARSKE

ZDRUŽENIE

Novú sezónu začalo združenie výročnou členskou schôdzou vo februári.
Zišlo sa na nej 23 členov a 5 hostí. Bola vyhodnotená činnosť v predchádzajúcom
roku a ťažiskovým bodom rokovania bol nový návrh plánu práce na rok 2002.
V marci sa 8 členov a 4 rodinní príslušníci zúčastnili lyžiarskeho podujatia na
Štrbskom Plese EGO a VERBENA – lyžiarska show.
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Dńa 23. marca členovia združenia v spolupráci s členmi futbalového klubu
zorganizovali 1. podturňansko-turisticko-futbalový ples. Akcia sa vydarila a zdá sa,
že o rok bude zorganizovaný aj druhý ročník plesu.
V máji navštívili členovia podujatie „Diabolské husle – J.B. Mrenica a jeho
hostia“ v kinosále MsKS v Liptovskom Hrádku.
Na začiatok turistickej sezóny bola zvolená len ľahšia trasa: Podtureň – Liptovský
Ján – popod Hrádky – Závažná Poruba. Neutíchajúci dážď znemožnil pokračovať
zúčastneným v túre a z Liptovského Jána sa už museli vrátiť. Neúspech tohto
podujatia sa snažili členovia vynahradiť výstupom na Chatu pod náružím –
Červenec vo výške 1420 m v Západných Tatrách. V príjemnom prostredí strávili
celý víkend od 28. do 30. júna 2002. V sobotu niektorí ostali oddychovať na chate
a niektorí sa rozhodli poznávať krásy okolitých vrchov a vystúpili na Sivý vrch
(1802 m) a cestou sa pokochali pohľadom na Baníkov, Mnícha a Bobroveckú dolinu.
V nedeľu im počasie prialo a tak aj spolu s najmenšími, ktorí boli s nimi, uskutočnili
túru na kopec Babky. Do Bobrovca ich nakoniec výletu odviezli na traktore a
niektorí prišli po svojich. Cestu z Podturne do Bobroveckej vápenice aj späť
zabezpečil obecný úrad vlastným mikrobusom.
Členovia sa venovali okrem iného aj brigádnickej činnosti a 13. apríla 2002
vyčistili detské ihrisko a okolie altánku, pomohli pri stavaní tribúny.
V júli členovia združenia zorganizovali cykloturistický výlet po trase
Podtureň – Jamník – Jochy – Račkova dolina. Počasei turistom prialo, ale účasť
bola nízka z dôvodu dovolenkového obdobia.
Aj napriek tomu, že august bol nemierne daždivý, podarilo sa turistom
z Podturne 24. augusta navštíviť termálne kúpalisko v Liptovskom Jáne. Posledné
augustové dni sa v spolupráci s obecným úradom a obecným futbalovým klubom
podieľali na organizovaní osláv SNP v obci.
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FUTBALOVÝ KLUB

Dňa 20. januára 2002 sa konala výročná členská schôdza OFK v priestoroch
Penziónu ELÁN. Zúčastnilo sa na nej 49 členov. Schôdzu viedol tajomník klubu
Peter Švéda. Predseda klubu zhodnotil jeho činnosť za predchádzajúce obdobie.
Tajomník OFK informoval v rámci diskusie o svojej účasti na výročnej schôdzi
Oblasntého futbalového zväzu v Liptovskom Mikuláši, kde bol zvolený do jeho
rady.
Od 22. januára 2002 sa začala zimná príprava na druhú časť súťažného ročníka
2001/2002. Káder mužstva sa doplnil o dvoch hráčov – Ladislava Horváta a Petra
Medveckého. Zimnú prípravu neabsolvoval Štefan Baláž pre dlhodobú nemoc.
Mužstvo zohralo tri prípravné zápasy: Podtureň – Hybe 8:3, Podtureň – Iľanovo
0:6 a Podtureň – Jamník 1:3. Mužstvo žiakov začalo trénovať pod vedením
Jaroslava Grantnera až v apríli.
Dňa 31. marca 2002 sa začala jarná súťaž ročníka 2001/2002. Po jesennej
časti boli podturňanskí futbalisti na treťom mieste. Prvý zápas hrali v Lúčkach,
kde remízovali 1:1. Ďalšie výkony však boli striedavé. V polovici jarnej časti svoje
účinkovanie skončil tréner Dušan Lehotský a nahradil ho Ladislav Vozárik st.
Výkon družstva stúpol a posledné zápasy futbalisti hralui vo výbornej forme.
Takže nakoniec mužstvo obecného futbalového klubu skončilo na peknom 4. mieste
so skóre 62:45 a zsikom 43 bodov. Podturňanskí hráči dali najviac gólov v súťaži.
Najlepšími strelcami boli: Ladislav Vozárik ml., Milan Masloviak, Jozef Kľoc,
Marek Vozárik, Juraj Klocok a Ladislav Horvát.
Dňa 30. júna bol zorganizovaný turnaj vo futbale o „Pohár starostu obce“.
Súťaže sa zúčastnili štyri mužstvá: FK naciná Ves (okr.Michalovce), FK Liptovský
Ján, FK Beňadiková a OFK Podtureň. Domácim futbalistom sa po dramatickom
súboji pohár podarilo získať od futbalistov z Liptovského Jána, ked vo finále
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vyhrali z FK Beňadiková 5:1. Na druhom mieste skončil FK Beňadiková, tretí FK
Naciná Ves a na štvrtom mieste FK Liptovský Ján.
V rámci jarnej súťaže boli do mužstva doplnení hráči: Ladislav Horvát, Lukáš
Medvecký a Jozef Kováčik.
Žiacke mužstvo Podturne sa zúčastnilo súťaže mladého futbalu a túto
súťaž vyhralo. Získali 10 bodov a skóre 11:8. Medzi najlepšími strelcami boli Matej
Masloviak, Jakub Forgáč, Ján Medzihradský a Michal Grantner. Dňa 30. júna sa
žiacke mužstvo zúčastnilo turnaja v Uhorskej Vsi z účasti FK Demänová a FK
Gálovany. Žiaci z Podturne turnaj vyhrali po výhre s Demänovou 1:0 a s Gálovanmi
3:1.
Nový súťažný ročník sa v tomto roku začal 4. augusta. Podtureň v tomto
ročníku reprezentovalo mužstvo dospelých a mužstvo žiakov. Mužstvo dospelých
odohralo svoj prvý zápas v Liptovských Revúcach, kde však prehralo 1:2.
Dňa 10. augusta sa futbalisti zúčastnili čistenia koryta potoka Jamníček
pod mostom. Na brigáde sa zúčastnilo nielen 20 členov klubu, ale aj niekoľko
fanúšikov.
Druhý zápas súťaže odohrali futbalisti s družstvom Bieleho Potoka,
s ktorým v zápase remízovali 1:1. V treťom kole v zápase s Demänovou už vyhrali
0:2 a v štvrtom s Gálovanmi tiež vyhrali v pomere 2:1. Karta sa obrátila v zápase
s Liptovskou Štiavnicou, kde Podtureň prehrala 4:2. Neúspech však hráčov
nezlomil, v zápase s Liptovskou Teplou už vyhrali 4:3. Mužstvo neskôr remízovalo
s Liptovským Jánom 2:2 a vyhralo v Liptovskej Osade 0:3. V 8. kole bolo mužstvo
na 6. mieste so skóre 17:13 a ziskom 14 bodov, Najlepšími strelcami sa stali: Ján
Medzihradský, Matej Masloviak, Jakub Forgáč a Milan Dzuriak.

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ
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Dňa 8. mája obecný úrad zorganizoval pri príležitosti osláv oslobodenia akt
kladenia vencov pri miestnom pomníku padlých. Všetkých prekvapila dlho nevídaná
veľká účasť obyvateľstva na týchto oslavách.
Dňa 26. mája 2002 pri príležitosti ovčiarskej nedele uskutočnili členovia
Jednoty dôchodcov návštevu skanzenu v Pribyline.
Dňa 31. mája 2002 Obecný úrad zorganizoval pre deti návštevu kasární
Mokraď pri príležitosti sviatku MDD. Dozor nad deťmi mali poslankyne obecného
zastupiteľstva.
Dňa 1. júna 2002 sa uskutočnil ďalší ročník úspešných športových hier. Hry
boli spojené s ukážkou hasenia ohňa miestnymi hasičmi, ukážkou zásahu
policajného psa, práce profesionálnych hasičov ale aj ukážkou zneškodnenia
teroristu. Deti si mohli zajazdiť na koni pána Hanáka, na motorke Vladimíra
Hanáka staršieho, ale aj pokochať sa výkonmi a trofejami Vladimíra Hanáka
mladšieho. Akcie sa zúčastnilo viac ako 80 detí.
Dňa 23. júna okresný riaditeľ hasičského záchranného zboru pplk.Mgr. Ján
Krajčí zorganizoval v rámci Hasičskej nedele v Podturni súťaž dvoch okrskových
oblastí, ktorej sa zúčastnilo 22 pozvaných družstiev z obcí Horného Liptova.
Dňa 6. júla 2002 sa uskutočnili oslavy 55. výročia založenia organizovaného
futbalu v obci a v rámci osláv sa uskutočnila slávnostná akdémia, na ktorú boli
pozvaní zakladatelia, funckionári, hráči, ktorí kratšie alebo dlhšie reprezentovali
podturňanský futbal. Zaslúžilým veteránom odovzdal pamätné listy Peter Zlejší.
Dńa 8. mája sa v obci konala ustanovujúca schôdza Jednoty dôchodcov
v Podturni. Organizácia bola založená na podnet starostu obce a poslancov. Na
ustanovujúcej schôdzi sa zúpčastnil aj predsedníčka okresného výboru Jednoty
dôchodcov. Členská základňa od ustanovujúcej schôdze tvorila 40 riadne
registrovaných členov. Predsedom jednoty sa stal Jaroslav Forgáč.
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augustovú

sobotu

starosta

obce

v spolupráci

s obecným

zastupiteľstvom zorganizovali už po 4. krát spomienku výročia SNP. Prvá časť
osláv pozostávala z položenia vencov pri miestnom pamätníku a slávnostný príhovor
starostu obce Mariána Vojtíka. Potom v areáli Penziónu ELÁN účastníkov
očakávalo zapálenie partizánskej vatry. Kultúrny program spestrila ľudová skupina
Haluškovci a podturňanské deti. V rámci osláv nechýbal ani príhovor vzácnych
hostí ako napríklad príhovor popdpredsedu vlády Ľubomíra Fogaša, či poslanca NR
SR Mariána Anteckého, zamestnanca Okresného úradu v Liptovskom Mikuláši
Ing.Ľubomíra Mikitu a predsedu Jednoty dôchodcov v Podturni Jaroslava Forgáča.
Boli prečítané aj pozdravné listy Ela Romančíka a partizána Mateja Boroša. Na
oslavách bol prítomný aj jeden z osloboditeľov Podturne bývalý vojak sovietskej
armády plk. vo výslužbe Nikolaj Tekza. Po zotmení bola zapálená asi 3 metre
vysoká vatra, ktorú zapálil predseda Okresného výboru Zväzu protifašistických
bojovníkov Iľanovský a plk N.Tekza. Pre prítomných bol pripravený guláš a
sponzorské občerstvenie vo forme piva, pečených buchiet, langošov, ktoré
zabezpečil vedúci penziónu ELÁN p. Kubica spolu s kolektívom pracovníkov.
Príjemnú atmosféru dodal podujatiu ohňostroj. Do tanca až do ranných hodín
vyhrával DJ Balco z Liptovského Jána.
V septembri 2002 sa začala výstavba dvoch 6-bytových jednotiek. Byty
budú trojizbové a mali by spĺňať všetky náročné požiadavky dnešnej doby.
K 1. októbru bola začatá obchodná činnosť novej trafiky LIPKA (bývalý
objekt mäsopredajne).

OBECNÁ MATRIKA

V roku 2002 sa dožili okrúhleho veku :
Bela Matejčeková

60 rokov

Milan Dzuriak

60 rokov
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Michal Michalík

60 rokov

Cyril Michalík

60 rokov

Oľga Vozáriková

70 rokov

Zuzana Cviková

60 rokov

Zuzana Uličná

70 rokov

Viera Fürstová

60 rokov

Rady obyvateľov opustili :
Janka Tomčíková
Ivan Pavelica
Ján Janek

Manželstvo uzavreli:
Marek Vozárik a Lívia Dikantová
Gabriel Mlynarčík a Monika Ďuriaková
Dušan Ujčík a Mária Švárna
Igor Krnáč a Martina Janovčíková
Miroslav Hanko a Mária Koreňová
Radovan Sokol a Zuzana Koreňová

Narodili sa :
Klára Kubínová
Michal Réti
Nikola Vozáriková
Natália Mlynarčíková
Daniel Hanko
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Zima na prelome rokov 2001/2002 bola v znamení snehu. Husté sneženie
niekoľko dní v januári prinieslo vysokú pokrývku snehu. Sneh sa potom udržal
s rôznymi výkyvmi až do konca februára. Najhustejšie sneženie bolo zaznamenané
v prvých januárových dňoch. Dňa 3. januára sa zišla okresná komisia pre
mimoriadne udalosti a vyhlásila v okrese Liptovský Mikuláš III. kalamitný stupeň.
Viacero úsekov štátnych ciest nebolo zjazdných, na viacerých miestach ostali
snehom zaviate autobusy dokonca ajs ľuďmi. Vážna bol situácia aj na dialničnom
úseku Važec – Ivachnová. Po hustom snežení prišli treskúce mrazy, keď ortuť
teplomera zbehla až na –25 °C. Na konci januára sa oteplilo a na viacerých
miestach bolo vyhlásené lavínové nebezpečenstvo. Posledné husté sneženie
priniesol 19. a 20. január.
Jar síce neprišla tak razantne a odrazu ako v roku 2001, ale máj a jún bol
veľmi teplý a leto prišlo prakticky na začiatku júna. Tropické horúčavy sužovali
obyvateľov Liptova najmä v júli. Ortuť teplomera sa často vyšplhala až nad 30 °C.
Následkom tropických horúčav boli časté búrky s obrovskými výbojmi bleskov, na
ktoré si obyvatelia musia čoraz častejšie zvykať. Na začiatku septembra sa
ochladilo a začalo sa daždivé obdobie, ktoré skončilo až v posledných októbrových
dňoch. Poľnohospodári vo viacerých kútoch Liptova nestihli nielenže poorať, ale ani
zozbierať všetku úrodu zemiakov. Dozber sa uskutočňoval až na začiatku
novembra, keď prišlo očakávané babie leto. V októbri sa celou západnou Európu
prehnala veľmi silná víchrica so silou orkánu. Už predpovede počasia naznačovali,
že silný vietor zasiahne aj horské oblasti Slovenska. Stalo sa tak v noci 27.
októbra, keď silný vietor s rýchlosťou okolo 120 metrov za sekundu napáchal
v okrese viaceré škody. Sila vetra na Chopku dosiahla rýchlosť až 166 metrov za
sekundu. Najväčšie škody výchrica urobila v lesnom poraste v Demänovskej Doline
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a na hasičskej zbrojnici v Liptovskom Hrádku sthla plechovú strechu. Podobnú silu
vetra neevidovali meterológovia na Slovensku a aj v Liptove už niekoľko desiatok
rokov. Vietor však priniesol aj do horských oblastí teplý morský vzduch a denné
teploty sa od polovice novembra vyšplhali až na 18-20 °C.
Prudké ochladenie priniesol druhý decembrový týždeň keď ortuť teplomera
postupne klesala až na –15 °C. Snehové zrážky ale neprišli a mrazy aj cez deň
sprevádzalo slnečné počasie.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

Prvé obecné zastupiteľstvo po začatí nového roka sa zišlo 7. januára 2003.
Na úvod zložil sľub staronový starosta obce Marián Vojtík a piati zvolení poslanci
po decembrových voľbách. Všetkým zablahoželala predsedníčka okrskovej a
miestnej volebnej komisie p. Ivona Vejová. Rokovanie bolo slávnostné. Poslanci
zvolili do funkcie zástupcu starostu obce p. Jána Bryndzu. Za kontrolóra obce bol
navrhnutý a aj zvolený Michal Kytta. Boli zriadené: finančná komisia v zložení
Jaroslava Petrovská, predsedkyňa, členovia: Ján Bryndza a Marián Vojtík, komisia
na riešenie sťažností a priestupkov: Tibor Berník, predseda, členovia: JUDr.
Imrich Hronček, Ján Bryndza, Viera Vozáriková a Eva Huštáková, sociálna a
stavebno-bytová komisia: JUDr. Imrich Hornček, predseda, členovia: Tibor
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Berník, Ján Bryndza, Viera Vozáriková a Eva Huštáková, komisia Zboru pre
občianske záležitosti: Viera Vozáriková, predseda, členovia: Ľubica Vozáriková,
Ivona Vejová, Eva Huštáková, Eva Dzureková a Ivana Košecká, kultúrna komisia:
Ján Petrovský, predseda, členovia: Eva Huštáková, Henrietta Mlynarčíková, Ivona
Vejová, športová komisia: Juraj Mlynarčík, predseda, členovia: Ľudovít Bátory,
Peter Šveda a Mikuláš Janovčík.
Až do 1. marca bolo rozpočtové provizórium, až pokiaľ noví poslanci neschválili
nový rozpočet obce.

Druhé zasadnutie obecného zastupiteľstva sa zišlo 28. februára 2003.
Poslanci schválili záverečný účet obce a Penziónu ELÁN za rok 2002. V rámci
výdavkov bol splnený na 98,30 % v celkovej sume 5.625 531,- Sk. Bol schválený
rozpočet obce na rok 2003. Jeho návrh bol pred tým tým zverejnený na úradnej
tabuli. Rozpočet bol schválený vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti. Príjmy a
výdavky boli takto stanovené na 12. 299 000,- Sk. Podľa vyhodnotenia
hospodárenia Penziónu ELÁN a vyhodnotení príjmov vedúcim Tomášom Kubicom
boli príjmy nižšie ako sa predpokladalo najmä v súvislosti so zvyšovaním cien
energií v januári a storno pobytov v hlavnej sezóne. Obsadenie penziónu bolo len
40 %. Poslanci preto činnosť penziónu prehodnotili a navrhli viaceré opatrenia na
ozdravenie jeho činnosti.
Okrem spomínaných položiek zastupiteľstvo obce na svojom zasadnutí schválilo aj
obsadenie

inventarizačných

komisií

na

rok

2003,

plán

práce

obecného

zastupiteľstva a starostu na rok 2003, vytvorenie skladu CO pre potreby obce
v priestoroch požiarnej zbrojnice, zriadenie jedného pracovného miesta pre styk
so spoločnými úradovňami po prenose kompetencií na obec a plán práce hlavného
kontrolóra obce.
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V januári až marci viackrát medzi zastupiteľstvami zasadala najmä bytová
komisia, ktorá uskutočnila definitívny výber 12 nájomníkov z celkového počtu 75
žiadateľov o pridelenie bytu.

Tretie zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 25. apríla 2003.
Členovia na svojom zasadnutí schválili rozbor hospodárenia Penziónu ELÁN,
účtovnú uzávierku Penziónu, správu auditora za obec aj Penzión ELÁN.
Zastupiteľstvo odsúhlasilo žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru Tomášovi
Kubicovi, vedúcemi Penziónu ELÁN. Zastupiteľstvo sa zaoberalo nevhodným
správaním členov klubu mladých a z dôvodu zlého stavu klubu sa rozhodlo jeho
priestory uzavrieť. Každý poslanec po skúsenosti s jarnými prívalovými vodami mal
podľa rozhodnutia zastupiteľstva kontrolovať verejné priestranstvá, priepusty,
jarky a vodné toky nad Podturňou v honoch Žadovica a Koštovica z dôvodu včasnej
signalizácie

pred

povodňou.

Rovnako

bolo

poslancom

uložené

kontrolovať

nepovolený výrub stromov, nepovolený vývoz smetí a prípadné prehrešky riešiť
priestupkovým konaním.
Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie sponzorstva pre okresný hasičský
zbor pre pána Milana Uličného za celoživotné členstvo v Hasičskom zbore.

Štvrté zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 27. júna 2003.
Poslanci vzali na vedomie správu prítomných zástupcov podniku SEVAK o príprave
odkanalizovania horného Liptova do roku 2007. Stvaba mala byť realizovaná 50 %
z fodnov programu ISPA, 25 % zo štátneho rozpočtu a zvyšok prostriedkov mala
uhradiť obec. Počítalo sa však so 100 % pripojením vlastníkov nehnuteľností na
vybudovanú

kanalizáciu.

Na

svojom

zasadnutí

schválili

všeobecno-záväzné

nariadenie číslo 1/2003 o spôsobe úhrady za opatrovateľskú službu. Schválili aj
vykúpenie parciel na základe geometrického plánu pre stavbu miestnej komunikácie
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Doporučilo

kontrolórovi

vykonať

kontrolu

dostupných

dokumentov z majetkoprávneho vysporiadania na Ulici Bőhmerova a začať jednania
s vlasntíkmi nehnuteľností, ktorí si ešte nevysporiadali vlastnícke vzťahy k
pozemkom pod jestvujúcou cestou.
Nová vedúca Penziónu ELÁN Paculíková hodnotila obsadenosť a finančnú situáciu
zariadenia. Oznámila, že strata vo výške 200 tisíc, ktorú zanechal bývalý vedúci je
už vyrovnaná a zariadenie je už opäť ziskové. Obsadenosť bola v máji 19 % a v júni
už 65 %.Tiež informovala o tom, že bývalý vedúci spôsobil stornovanie polovice
letnej sezóny tým, že do nového zariadenia v Piešťanoch, kde pracuje prilákal
klientov najmä z Poľska, ktorí pred tým pravidelne obsadzovali v letných
mesiacoch Penzión ELÁN.

Piate zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 22. augusta 2003
a poslanci schválili všeobecne záväzné nariadenie číslo 2/2003, ktorým sa mení
VZN č. 9/2002 o nájomných bytoch a domoch. Ďalej prejednali a schválili
ekonomické hodnotenie obce a Penziónu ELÁN v prvom polroku 2003. Vzali na
vedomie správu kotrolóra a prijali opatrenia k výsledným riešeniam. Schválili
dotáciu pre klub dôchodcov s využitím na dokončenie miestnosti pre Jednotu
dôchodcov v obci. Zastupiteľstvo schválilo na žiadosť starostu zníženie odmien o
15 %.
Zastupiteľstvo sa zaoberalo aj prípravami osláv SNP, kolaudáciou ČOV a
kanalizácie a kolaudáciou nájomných bytov. Prerokovalo aj ďalší postup pri riešení
vysporiadania pozemkov na Ulici Bőhmerova, a to aj pozemky zabraté rodine
Pethőovcov a finančnej kompenzáciu za ne.
V Penzióne ELÁN sa zriadilo nové miesto servírky a počítalo sa aj s poskytovaním
hotových mrazených jedál.
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Kontrolór obce oboznámil poslancov s vykonanou previerkou v prevádzke Borová
Sihoť, kontorolou daní z nehnuteľností v časti Roveň a kontrolou poplatkov za
reklamy.
Boli stanovené termíny kolaudácie ČOV a kolaudáciou nájomných bytových domov.
Slávnostná kolaudácia za účasti hostí z Ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja, zo Štátneho fondu rozvoja bývania, Okresného úradu v Liptovskom
Mikuláši a Krajského úradu v Žiline spolu s niektorými starostami z okolitých obcí
bola stanovená na 11. septembra 2003

bol spojená s odovzdaním bytov a

posedením v reštauračnom zariadení Pod šibenicou v Palúdzke. Obec uzatvorila s
nájomníkmi nájomné zmluvy na dobu určitú (1-izbové byty na 1 rok a ostatné na 3
roky). Keď niektorí z nájomníkov odíde a príde nový nájomca vkladá do garančného
fondu 27/30 podielu a predchádzajúcem nájomcovi budú ostatné prostriedky
vrátené do 30 dní. Pri meškaní splátok za nájom sa platia úroky z omeškania 2,5 %,
pri nezpalatení nájmu za 3 mesiace po sebe má byť nájomník vypovedaný z bytu.
Poslanci sa zaoberali aj žiadosťou rodiny Pethőovcov o vysporiadanie pozemkov v
ich vlastníctve, ktoré už beztak niekoľko rokov užíva obec. Išlo najmä o pozemky v
okolí Penziónu ELÁN, ktoré mali byť prevedeé do vlastníctva obce za navrhované
protihodnoty akými boli napríklad vybudovanie inžinierskych sietí k dvom rodinným
domom a iné.

Šieste, mimoriadne, zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 22.
októbra 2003. Zastupiteľstvo na ňom schválilo bezplatný prevod časti majetku
Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. so sídlom v Žiline na obec. Prevod
bol uskutočnený v akciách a ich počet bol stanovený podľa počtu obyvateľov
zisteného zo Slovenského štatistického úradu pri poslednom sčítaní obyvateľov.
Poplatky za prevo akcií podľa rozhodnutia poslancov znášala obec.
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Siedme zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 31. októbra
2003. Inventarizačným komiosiám bol oznámený termín inventarizácie. Vedúca
Penziónu ELÁN predniesla správu o hospodárení zariadenia. V sledovanom období
sa vyskytli najmä personálne problémy a kontrola z hygieny. Bolo potrebné
okamžite vyriešiť zistené nedostatky. Zároveň poslal písomne ponuku na prenájom
zariadenia Jozef Štepka. Poslanci sa však rozhodli túto problematiku riešiť na
niektorom z mimoriadnych zasadnutí venovaných len tomuto problému.
Poslanci boli oboznámení s prípravou projektovej dokumentácie na stavbu ďalších
10 – 12 bytových domov v obci. Išlo o 1, 2 sa trojizbové byty v polyfunkčných
domoch, kde v 1 až dvoch bytoch majú byť umiestnené prevádzky kaderníctva a
mikroškôlky.
Poslanci sa zaoberali rekonštrukciou kultúrneho domu. Malo ísť o generálnu
opravu, v rámci ktorej sa mali pristaviť sociálne zariadenia, kuchyňa, spoločenská
miestnosť, odstrániť statickú poruchu, nadstaviť podkrovné miestnosti pre deti a
dôchodcov a vymeniť okná a dvere. Pri predbežnom náklade 3 milóny korún
uvažovali o financovaní prestavby z eurofondov.
Obec vytvorila miesto správcu ČOV a obsadila ho Ľuboslavom Strculom. Poslanci
sa zaoberali aj riešením problému divokých skládok v katastri obce, najmä v
lokalite Žadovica a navrhli, aby mestská polícia kontrolovala tieto lokality a
vyberala aj pokytu za nedovolené vysýpanie smetí v súlade s platnými zákonnými
normami.

Ôsme zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 18. novembra
2003. Poslanci na zasadnutí schválili VZN číslo 3/2003 o územnom pláne rozvoja
obce. V súvislosti s ním sa zastavané územie obce posunulo smerom na Liptovský
Mikuláš až po kyslú vodu a smerom na Liptovský Hrádok až po prvý vetrolam na
Borovej Sihoti. Bolo schválené aj ďalšie VZN číslo 4/2003 o ochrane ovzdušia a
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poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN číslo 5/2003 o dani z nehnuteľností
na rok 2004.
Poslanci schválili výkup pozemkov od rodiny Ferenciovcov pod výstavbu ďalších
nájomných bytov. Cena bola stanovená 50,- Sk za 1 m2 pre obec a 500,- Sk za 1 m2
pre súkromné osoby. Obec mala kúpiť 5/6 plochy a 1/6 bude patriť pozemkovému
fondu, lebo je v extraviláne.
Poslanci schválili aj výrub niektorých stromov rastúcich na cintoríne, aby sa tak
predišlo zbytočným škodám pri prípadnej kalamite.

TURISTICKO-LYŽIARSKE

ZDRUŽENIE

Vo februári sa konala výročná členská schôdza združenia, na ktorej sa
zhodnotila činnosť a hospodárenie ze rok 2002. Bol zároveň pripravený plán práce
na rok 2003. Bolo naplánovaných viacero akcií ako napríklad túry do Nízkych a
Západných Tatier, cykloturistika, návšteva plavárne, termálneho kúpaliska,
posedenie pri vatre, brigády v obci ako aj výpomoc pri niektorých akciách.
Podľa plánovaných akcií sa činnosť združenia začala oficiálne 26. apríla brigádou.
Aj napriek tomu, že sa akcie zúčastnilo len málo členov, predsa bolo vidieť za nimi
výsledok práce. Vyčistili okolie futbalového ihriska po vypílení topoľov.
Na prvú ľahkú túru sa vybrali 18. mája na trase Podtureň – Víslavce – Liptovská
Porúbka – Brtkovica – cez Michalovo. Počase bolo príjemné. Vo Víslavcoch sa
krátko pristavili pri pomníku zastreleného policajta Szaba, ktorý padol pri výkone
služby v polovici 80-tych rokov 20. storočia rukou väzňa na úteku s menom Balko.
V Skaličnej ako vstupe do priestoru Brtkovice sa zaujímali o informačné tabule o
partizánskej činnosti počas SNP v týchto končinách, o partizánskych táboroch a
bunkroch. Pokračovali potom cez Michalovo a Stanišovskou dolinou sa vrátili späť
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O týždeň neskôr 25. mája usporiadal KST ŠK Závažná Poruba Výstup na Poludnicu,
ktorého sa zúčastnili aj členovia turistického združenia s Podturne. Členovia
združenia pomáhali ochotne aj pri dvoch akciách pre deti 30. a 31. mája 2003.
Prvý cykloturistický výlet v roku 2003 zorganizovali 15. júna na trase Podtureň –
Čierny Váh. Počasie im na začiatku neprialo. Aj keď boli mokrí od počiatočného
dažďa, od Kráľovej Lehoty svietilo už slnko. V cieli si prezreli prečerpávajúcu
nádrž, opiekli klobásu a vrátili sa domov.
Cez víkend 28. júna – 29. júna 2003 členovia združenia aj s rodinami strávili
príjemný pobyt v rekreačnom zariadení Poľnohospodárskeho družstva Východná. V
sobotu časť z nich navštívilo miestny salaš a časť sa venovala hrám. Navštívili aj
Važeckú jaskyňu s podzemnými priestormi dlhými 530 metrov. V nedeľu niektorí
využili na prechádzku. Všetci boli s víkendom v rekreačnom zariadení spokojní a
odchádzali plní dojmov.
V polovici septembra uskutočnili túru Čertovica – Ďumbier – Chopok. Po ceste
hrdinov SNP chceli vystúpiť až na Ďumbier. Pod Ďumbierom sa občerstvili na
Chate M.R.Štefánika, ale pre nepriaznivý vietor na končiar nevystúpili. Jeho vrchol
si pozreli z Krúpovho sedla. Potom postupovali na Chopok. Zastavili sa na Kamennej
chate a niektorí vystúpili aj na Chopok. Odtiaľ zostúpili na Lukovú, kde zopár
odvážlivcov predvádzalo paraglajding. Z Lukovej sedačkovou lanovkou zišli na
Otupné a odtiaľ rovno domov.

OBECNÝ

FUTBALOVÝ KLUB

Výročná členská schôdza klubu sa konala 18. januára 2003. Zúčastnilo sa
jej 63 členov, čo bolo zaznamenané ako najväčšia účasť za posledných desať
rokov činnosti. Schôdzu viedol tajomník klubu Peter Šveda. Privítal všetkých
členov a hostí. Správu o činnosti prečítal predseda klubu Juraj Mlynarčík. Vo
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svojom príspevku zhodnotil činnosť mužstva dopselých aj mužstva žiakov. Na
schôdzi boli zároveň zhodnotené výsledky inventarizácie a revízia finančných
príjmov. Na záver bol prečítaný návrh rozpočtu na rok 2003. V diskusii vystúpili
viacerí: p. Peter Šveda, p. Cyril Michalík, p. Milan Masloviak, p. Jaroslav Grantner a
starosta obce p.Marián Vojtík. Po skončení oficiálneho programu bolo pre
pozvaných pripravené občerstvenie, ktoré pripravili pracovníci Penziónu ELÁN.
Od 25. januára 2003 sa začala zimná príprava pod vedením nového trénera
Dušana Bačíka z Liptovského Mikuláša. Prípravy sa zúčastnilo 20 hráčov. Prvý
jarný zápas sa hral 20. marca 2003 doma s Liptovskými Revúcami. Po jesennej
časti súťaže bolo mužstvo Podturne na 9. mieste a s pasívnym skóre. Pre nepriazeň
počasia sa však začiatok jarnej časti posunul o dva týždne. Preto boli zápasy v
mesiaci máj dosť nahustené. Aj keď na začiatku mužstvo podávalo striedavé
výkony, potom začali zápasy vyhrávať a súťažný ročník 2002/2003 skončili na 4.
mieste ako najlepšie mužstvo z Horného Liptova v II. triede. Medzi najlepších
hráčov – strelcov sa zaradili Ladislav Vozárik ml., Marek Vozárik, Milan Masloviak,
Vladimír Bede, Lukáš Medvecký a iní.
Žiaci začali trénovať 21. februára 2003 v telocvični v Liptovskom Jáne,
ktorú pre nich vybavil vedúci mužstva Ľudovít Báthory. Trénerom žiakov ostal aj
naďalej pán Jaroslav Grantner. Žiaci boli účastníkmi II. C triedy. Prvý zápas sa
odohral 12. apríla 2003. Po jesennej časti súťaže boli na 9. mieste. Prvé tri zápasy
jarnej časti vyhrali. V konečnom hodnotení sa umiestnili na 7. mieste s 24-mi
bodmi. Bolo to na nováčika súťaže slušné umiestnenie.
V priebehu mesiaca júna sa žiaci zúčastnili dvoch brigád na čistení chodníka
pred tribúnou a kanála na ulici Jozefa Žiaka.
Letnú prestávku v súťaži futbalisti vyplnili turnajmi. Turnaja v Nacinej Vsi,
okr. Michalovce sa zúčastnili 13. júla. Bol to prvý ročník pohára starostu obce,
skončili na treťom mieste. Nasledoval turnaj v Beňadikovej 20. júla. Tu skončili
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tiež na treťom mieste, keď v dueli o tretie miesto vyhrali nad Liptovským
Ondrejom vysoko 7 : 2. O týždeň neskôr sa uskutočnil turnaj o pohár starostu
obce Podtureň, na ktorom sa zúčastnilo domáce mužstvo, mužstvo Beňadiková,
Štart L.Ján a Futbalový klub Naciná Ves. Žiaľ, domáci futbalisti sa umiestnili až
na štvrtom mieste. S týmto vyjadril straosta obce aj výbor klubu veľkú
nespokojnosť.
Nový ročník súťaže sa začal 3. augusta 2003. Pod vedením trénera Dušana
Bačíka a jeho asistenta Ladislava Vozárika odohrali futbalisti prvý zápas v
Ružomberku – Bielom Potoku, kde remízovali 2 : 2. Do októbra potom ešte odohrali
9 zápasov a získali 8 bodov, čo bolo veľmi málo a mužstvo obsadzovalo len spodnú
časť tabuľky. Výbor klubu sa musel vážne zamyslieť nad zložitou situáciou.
Skonštatoval, že viacerí hráči robia na viac smien a nemôžu sa potom zúčastňovať
tréningov. V mužstve bol len jeden brankár a po jeho absentovaní v zápase s
Demänovou musel chytať hráč, čo sa prejavilo aj na výsledku. Výbor preto vybavil
brankára Miroslava Mikuláša, z hosťovania v Tesle stiahol Tomáša Lórinsza a do
mužstva pribudol aj Milan Grznár, poslucháč Vojenskej akadémie.
Žiacke mužstvo sa zúčastnilo turnaja v Jakubovanoch, kde skončilo na 3.
Mieste. Nový ročník žiacke mužstvo začalo 16. augusta 2003.Tréner Grantner sa
po mesiaci vzdal a jeho funkciu prevzal Dušan Bačík. Do októbra mužstvo v
odohratých zápasoch získalo len tri body.
Dňa 6. septembra sa žiacke mužstvo zúčastnilo brigády na čistení koryta
Jamníčka pod štátnou cestou 1/18.

VÝZNAMNÉ

AKCIE V OBCI

Od začiatku roka 2003 pokračovala výstavba dvoch nájomných 6-bytoviek.
Pokračovalo sa aj v stavbe čističky odpadových vôd a stavbe prvej etapy hlavného
kanalizačného zberača. Čistiareň odpadových vôd bola daná do prevádzky spolu s
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nájomnými bytovkami, ktoré boli spolu s Penziónom ELÁN na ňu aj napojené. V
skúšobnej prevádzke sa napojili aj obyvatelia ulice Kámenie. Na tieto práce získala
obec na rok 2003 od štátu nenávratnú dotáciu vo výške 3 milióny korún.
Na jar sa uskutočnila úprava cintorína spolu s výsadbou okrasných drevín smerom
ku vchodu a urnovému hájiku.
Most do Uhorskej Vsi bol v roku 2003 na náklady obce opravený. Aj keď je
majetkom obce Podtureň, využívajú ho aj obyvatelia okolitých dedín. No nikto z
dotknutých nechcel venovať prostriedky na dôkladnú opravu mosta, ktorá sa stala
nevyhnutnosťou. Išlo hlavne o opravu stredových pilierov mosta. Z dôvodu
statickej nestability sa uvažovalo aj o obmedzení premávky cez most len na osobné
vozidlá. Okrem tohto mosta sa uvažovalo aj o oprave lávky cez Váh do Liptovského
Jána a na Borovej Sihoti, ktoré sú tiež majetkom obce. V ďalšom období sa
uvažovuje aj s možnosťou premostenia Jamníčka a úpravy cesty Kámenie, preto sa
začali aj jednania s vlastníkmi pôdy o jej odkúpení na obecné účely. S tým súvisí aj
dokončenie regulácie Jamníčka až po sútok s Váhom.
V májovom referende o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie sa z
celkového počtu zúčastnilo hlasovania 62,1 % obyvateľov a za vstup do Európskej
únie hlasovalo 90,74 % zúčastnených. Konkrétnejšie z 393 oprávnených voličov sa
referenda zúčastnilo 244, áno vstupu do únie povedalo 207 a nie 34 zúčastnených.
V júli a v auguste sa po dohovore so Slovenskými elektrárňami uskutočnila v
Podturni výmena elektrických stĺpov. Na nové stĺpy boli namontované nové
ekonomické svietidlá. Finančná čiastka vo výške 300 tisíc korún, ktorú elektrárne
vyčlenili, žiaľ stačila na výmenu len po Ulicu Hlavnú a skončila pri Kultúrnom dome.
V ďalšej etape výmeny sa má pokračovať aj na Ulici SNP a ďalších uliciach. Popri
tom sa uskutočnila aj výmena rozvodov miestneho rozhlasu a reproduktorov.
Kolaudácia čistiarne odpadových vôd a zberného kanála pre Ulicu Kámenia sa
uskutočnila 3. septembra 2003. Do užívania bola odovzdaná bez zistených závad.
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Na kanalizačnom zberači boli zistené dve závady, ktoré dodávateľ priebežne
odstránil. Na stavbu zberača prispelo Ministerstvo životného prostredia čiastkou
7 miliónov korún. Za toto bolo postavených 600 m2 kanalizácie.
Táto kolaudácia predchádzala dokončeniu a odovzdaniu dvoch bytových domov 5.
septembra 2003, ktoré obec ako vlastník odovzdala 12 rodinám. Slávnostné
odovzdanie kľúčov novým nájomníkom sa uskutočnilo 11. septembra 2003 v
prítomnosti zástupcov štátnych orgánov a zástupcov štátneho fondu rozvoja
bývania a ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja.
V bytovkách sú k dispozícii trojizbové byty s výmerou 79,5 m2, ktoré postavili za
jedenásť mesiacov z nenávratnej dotácie Ministerstva výstavby SR a dlhodobého
úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Celková investícia bola vyčíslená na 18
miliónov korún, z toho 9 miliónov budú splácať nájomcovia počas 30 rokov, a potom
si budú môcť byty odkúpiť. Na slávnostnom akte odovzdávania kľúčov sa zúčastnili
okrem zástupcov obce aj starostovia z okolitých obcí, zástupcovia Odboru
odvetvových vzťahov Okresného úradu v Liptovskom Mikuláši, zástupkyňa úseku
bytovej politiky Krajského úradu v Žiline a dodávateľ firma DANZEL Liptovský
Mikuláš. Nájomné pre obyvateľov bolo stanovené na 3600 korún mesačne a energie
by mali byť mesačne vo výške 2000 korún. Komisia mala neľahkú úlohu vybrať zo
70 uchádzačov 12 definitívnych. Podtureň ako jedna z mála obcí, ktoré využili túto
formu financovania mala upravené okolie novostavby bytoviek, vydláždené
prístupové cesty a vysadené stromy už pri odovzdávaní kľúčov. Ďalšie bytovky sa
plánujú postaviť v lokalite Pred stanicou s 20 alebo 24 bytovými jednotkami a na
približne 30 – 40 pozemkoch pozdĺž Váhu smerom na Liptovský Mikuláš obec
plánuje individuálnu bytovú výstavbu.
V júli a v auguste zástupcovia Ministerstva dopravy s generálnym riaditeľom
diaľníc na základe viacerých urgencií uskutočnili meranie hlučnosti prevádzky

59

Podtureň

kronika

diaľničného mosta. Výsledky však boli dlhšie zhodnocované a neboli ihneď k
dispozícii.
Koncom augusta sa začala v Podturni sieť vykrádaní miestnych podnikov.
Začalo sa to v trafike LIPKA, kde počas dvoch týždňov dvakrát spôsobili
majiteľovi trafiky škodu na ukradnutých cigaretách a majetku. Neskôr v noci
zlodeji navštívili aj Penzión ELÁN, ale spustený alarm ich odradil od kradnutia. V
noci 18. septembra v predajni LIPPEK ukradli zlodeji väčšie množstvo cigariet a
iného tovaru. O dva týždne boli však v tej istej predajni vyplašení policajnou
hliadkou. Poškodili však mreže, dvere a časť zariadenia.

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ

ŽIVOT

Na prelome rokov vydala obec knihu o dejinách obce s názvom „Podtureň
1331-2002 od autorov PhDr. Petra Víteka, PhDr. Slavka Churého a PhDr.
Víťazoslava Struhára. Kniha, ako historicky prvé podobné dielo, mapuje dejiny
obce od najstarších čias až do roku 2002. Autori spracovali viacero tematicky
spracovaných úsekov zo života obce od najstarších čias v kapitolách: praveké a
včasnodejinné osídlenie, vznik obce, najstaršie dejiny Podturne, Podtureň a okolie
v 15. – 17. storočí, zemiansky rod z Podturne a Liptovského Petra, kaštiele, erb
obce, správa obce, cirkevné dejiny, Švihrovská bitka, urbárska regulácia, dejiny
obce od 18. storočia do 1. svetovej vojny, 1. svetová vojna, dejiny školy, ochotnícke
divadlo, obec medzi vojnami, druhá svetová vojna a SNP, šport v obci a iné. Veľkú
pomoc pri koncipovaní knihy poskytla autorom kronikárka obce pani Ružena
Jariabeková svojim bohatým textovým a najmä fotografickým materiálom. Bez jej
podkladov by kniha nikdy nebola tak kvalitná a bohato doplnená fotografiami.
Deň víťazstva nad fašizmom sa 8. mája 2003 pripomenuli obyvatelia obce
kladením vencov pri miestnom pamätníku. Tohto aktu sa zúčastnili aj zástupcovia
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všetkých spoločenských organizácií, ktoré sú v obci. Priestory parku pred oslavami
dôkladne upravili a vyčistili ženy – seniorky, členky miestneho klubu dôchodcov.
Dňa 30. mája obecný úrad v spolupráci s komisiou Zboru pre občianske
záležitosti zorganizovali pre deti z Podturne návštevu kasární Mokraď v
Liptovskom Petre. Mohli tu uvidieť množstvo bojovej techniky, hasenie horiaceho
tanku a streľbu zo zbraní.
Na druhý deň Obecný úrad v Podturni v spolupráci s kultúrnou komisiou,
športovou komisiou, Turisticko-lyžiarskeho združenia a Obecným futbalovým
klubom usporiadali piaty ročník športových hier pri príležitosti medzinárodného
dňa detí. Viac ako 90 detí všetkých vekových kategórií súťažilo a vyhralo. Pre
účastníkov bol na záver pripravený guláš a diskotéka do nočných hodín.
V júli 2003 bola v Podturni opäť obnovená činnosť miestnej organizácie
Slovenského Červeného kríža. Predsedníčkou novozaloženej organizácie sa stala
Janka Berníková. Organizácia si za hlavnú činnosť zvolila pomoc starším,
osamelým, ale aj zapojenie sa do života obce pri organizovaní rôznych
spoločenských akcií. Chcú obnoviť aj stretnutia s darcami krvi a chcú získať aj
nových darcov. Miestna organizácia Červeného kríža si dala za cieľ pôsobiť aj
preventívne medzi obyvateľmi obce. Starosta obce organizácii prisľúbil zo
sponzorských finančných prostriedkov kúpenie tlakomera a glukomera, ktorými by
mali občanom poskytovať kontrolu činnosti srdca a meranie hladiny cukru v krvi.
Miestna organizácia Jednoty dôchodcov zorganizovala 10. júla 2003 v spolupráci s
obecným

úradom

zájazd

do

Rajeckej

Lesnej

na

prehliadku

umeleckého

rezbárskeho diela Betlehemu, návštevu obce Čičmany a múzeum histórie a
drotárstva v Budatíne.
Obecný úrad 14. augusta 2003 zorganizoval pre deti a rodičov zájazd na
Oravský Podzámok a na Oravskú Priehradu spolu s plavbou loďou na ostrov umenia
v Slanici.
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Oslavy SNP sa v obci uskutočnili 30. augusta. Účasť bola veľká už pri
kladení vencov, čo nasvedčovalo tomu, že dobrá účasť bude aj pri pálení vatry.
Túto akciu spestrili vystúpenia hostí, pestrý kultúrny program detí a ohňostroj do
neskorých nočných hodín.
Vystúpenie skupiny VARIETE BRNO sa uskutočnilo v Kultúrnom dome 10.
septembra.

Účinkujúci

predviedli

zúčastneným

profesionálne

kúzelnícko-

akrobatické kúsky. Aj časť bývalých akrobatov štátneho cirkusu EURÓPA podala
krásne a profesionálne výkony.

KLIMATICKÉ

POMERY

Zima na prelome rokov 2002-2003 bola taká, aká má byť. Už v novembri
2002 napadol sneh a udržal sa až do apríla. Výnimkou neboli ani veľmi silné mrazy
najmä v januári, fabruári, ale ešte aj v marci. Aj keď intenzita sneženie nedosiahla
stupne kalamity ako v predchádzajúcom roku, predsa snehová nádielka bola
dostatočná. Silné mrazy aj napriek hrubej snehovej pokrývke spôsobili vymrznutie
ozimín zasiatych na poliach, v okolí domov zase vymrznutím koreňov trávy, čo bolo
viditeľné najmä na jar. Pôda bola zamrznutá hlbšie ako obyčajne.
Na jar 10. marca 2003 po dažďoch a oteplení zatopila tečúca voda z rýchlo
sa topiacich lúk a

pasienkov v okolí Podturne celý vyšný koniec obce. Voda sa

masívne valila po uliciach a natiekla aj do dvorov a záhrad obyvateľov obce.
Zatopila 45 domov, v kultúrnom dome vnikla aj do pivnice a skladov. Škoda bola
vyčíslená na 20 tisíc korún. Na miestnych komunikáciách bola škoda odhadnutá na
200 tisíc. Hasiči na niekoľkých miestach dediny vykopali priekopy a zátarasy,
pomocou ktorých odrazili vodu na juh, do Váhu. Aj keď tečúca voda rýchlo opadla,
narobila aj v záhradách niektorých rodinných domov škody. Príčinou katastrofy bol
rýchlo topiaci sa sneh a zamrznutá pôda, ktorá vôbec nedokázala absorbovať
pribúdajúcu vodu.
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Pomalé a neskôr prudké oteplenie začalo spôsobovať zvýšenie počtu
chrípkových ochorení, hovorilo sa aj o niekoľkých smrteľných prípadoch. Už v 5. a
6. týždni sa masívne prejavila chrípková epidémia v susedných Čechách. Zakrátko
jej nárast zaznamenali aj v Liptove. V nasledujúcich týždňoch hlásili zdravotnícke
zariadenia až 2 tisíc chorých na 100 tisíc obyvateľov. Na prelome februára a
marca epidémia v regióne vrcholila, štatistiky hovorili o 11 tisíc chorých na 100
tisíc obyvateľov. Až do odvolania platil zákaz návštevy lôžkových zariadení vo
všetkých zdravotníckych zariadeniach. V okrese Liptovský Mikuláš dočasne
uzavreli 9 škôl.
Po opadnutí snehu v apríli, sa v máji začalo leto a naostro. Už v máji bol
mierny deficit vlahy, ale ešte sa sem – tam vyskytol aj dážď, ba dokonca 21. mája
bola na niektorých miestach Liptova aj prietrž mračien.
Jún, júl a čiastočne aj august boli skoro úplne bez zrážok. Zem vyschla a
pestované plodiny nielenže ničilo sucha, ale v júni a júli aj neznesiteľné horúčavy,
keď sa lámali storočné rekordy v teplotách. Občas prekvapil prudký, ale väčšinou
krátky

dážď,

ktorý

však

nič

nezachránil.

Toto

počasie

síce

neprialo

poľnohospodárom, ale pre dovolenku bolo ako na objednávku. Veľa ľudí hľadalo
útočisko pred horúčavami pri vode. Leto podľa meteorológov trvalo od 1. júna do
31. augusta. Rieky a potoky mali minimálny prietok a aj voda v Liptovskej Mare
bola hladina vody až o 7 metrov nižšie ako obyčajne. Vodohospodári tak
zaznamenali opačný prípad ako minulé roky, keď kvôli dlhotrvajúcim dažďom sa
naplnili rezervy a museli tak vypúšťať takzvanú jalovú vodu.
V posledných augustových dňoch a na začiatku septembra sa počasie prudko
zmenilo. Prišiel dážď a citeľne sa ochladilo. Zdalo sa, že veľmi rýchlo príde zima.
Na prelome septembra a októbra však prišlo babie leto a s ním aj teplé počasie.
Zakrátko vša prekvapili mrazy, keď v druhom októbrovom týždni počas dvoch nocí
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namerali až –15 °C. Aj napriek tomu sa ešte v polovici októbra ukázalo slnko, ale
pri ranných mrazoch.
Na začiatku novembra sa výrazne oteplilo a denné teploty sa vyšplhali až na 10 –
15 °C. Naďalej však bolo veľmi sucho, aj keď povrchová vlhkosť spôsobovala
viacerým problémy s blatom.

OBECNÁ MATRIKA

V roku 2002 sa dožili okrúhleho veku :
Samuel Forgáč

60 rokov

Anna Jurášová

80 rokov

Václav Fürst

60 rokov

Ján Vozárik

90 rokov

Ružena Jariabeková

90 rokov

Štefan Pikla

60 rokov

Jaroslav Forgáč

70 rokov

Božena Mlynarčíková

80 rokov

Emília Žiaranová

80 rokov

Ernestína Zlejšia

90 rokov

Mária Forgáčová

60 rokov

Magdaléna Forgáčová

60 rokov

Blažena Vozáriková

70 rokov

Rady obyvateľov opustili :
Božena Sokolová
Vladimír Forgáč
Rudolf Forgáč
Manželstvo uzavreli:
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Adriana Juríková – Igor Hromádka
Katarína Podubinská – Peter Fašanok

Narodili sa :
Yvonne Jakubčiaková
Nela Ujčíková
Katarína Vozáriková
Igor Lettrich
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

Obecné zastupiteľstvo sa zišlo na svojich mimoriadnych zasadnutiach už 2.
a 5. januára 2004. Na rokovaní členovia zastupiteľstva schválili podmienky pre
spracovanie zmluvy na ekonomický prenájom obecného zariadenia Penzión Elán,
inventarizáciu majetku penziónu a zverejnenie oznámenia o prenájme zariadenia.
Na druhom mimoriadno zasadnutí zastupiteľstva členovia schválili výšku prenájmu
na jeden mesiac (25 tisíc korún) a konkrétne podmienky pre určenie prenájmu
penziónu. Zastupiteľstvo ďalej zvolilo komisiu pre výberové konanie na zhotoviteľ
obecných nájomných bytových domov 2 x 10 bytových jednotiek.

Riadne, prvé, zasadnutie zastupiteľstva, ktoré sa konalo 13. februára 2004
schválilo výstavbu nájomných bytových domov 2 x 10 bytových jednotiek v roku
2004 s čerpaním finančných prostriedkov zo štátneho fondu rozvoja bývania,
poradovník záujemcov o prenájom Penziónu Elán, komisiu pre podpísanie zmluvy na
prenájom Penziónu, opravu hlavného rozvodu vodovodného potrubia na Ulici Hlavná
spolu s prípojkami k rodinným domom, zmluvu o budúcej zmluve k nájmu čističky
odpadových vôd pre Severoslovenské vodárne, záverečný účet obce za rok 2003 a
plán práce starostu a obecného zastupiteľstva na rok 2004.

Na druhom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 29.
marca 2004 bol schválený rozpočet na rok 2004 (3. 657 442,- Sk), zloženie
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výberové

konanie

zhotoviteľa

projektovej

dokumentácie

na

rekonštrukciu kultúrneho domu, komisiu pre výberové konanie na zhotoviteľa
stavebných prác pri rekonštrukcii kultúrneho domu, nájomnú zmluvu na prenájom
zariadenia Penzión Elán, inventarizáciu majetku obce a návrh zrušovacej komisie.
Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo aj na zvolaní verejného hovoru s občanmi na deň
1. apríla 2004.
Do výberového konania na prevádzkovanie obecného zariadenia Penziónu
Elán, ktoré bolo zverejnené v novinách, sa prihlásilo viacero uchádzačov, ale na
vlastné výberové konanie sa dostavilo len sedem. Komisia sa v tajnom hlasovaní
rozhodla pre najlepšie ponúkané, ale aj rešpektované podmienky prenájmu.
Výberové konanie vyhral pán Drugda zo Zlatých Moraviec. Zmluva bola uzavretá na
10 rokov. Nájomca sa zaviazal otvoriť a prevádzkovať reštauráciu, variť pre
dôchodcov za sumu 35 korún, znášať energetické vstupy, podieľať sa na akciách,
ktoré organizuje obec, znášať vecné bremeno na priestory futbalového klubu,
ktoré bude znášať spolu s elektrickou energiou za viac ako 100 tisíc ročne.

Tretie zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 21. mája 2004.
Členovia schválili program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, vytvorenie
nového stavebného obvodu „pred stanicou“ v súlade so schváleným územným
plánom rozvoja obce spolu so zameraním dvoch nových ulíc. Bolo schválené aj
ručenie majetkom obce počas výstavby bytoviek (2 x 10 BD) namiesto finančnej
zábezpeky, ďalej predaj ¼ vlastníctva rodinného domu č. 154 pre manželov
Tvrdoňovcov – Mesárošovcov. Bola schválená výška poplatku za čistenie vôd
obecnou čističkou odpadových vôd vo výške 7 Sk za m3 vody, poskytnutie
finančnej čiastky vo výške 4 tisíc korún pre usporiadanie koncoročného výletu detí
evanjelickej cirkvi. Zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu nezávislého audítora
k účtovnej uzávierke a účtovaní za rok 2003 a žiadosť Ing. Janeka k vyhotoveniu

67

Podtureň

kronika

závory pod „múraným mostom“ s tým, že dôjde k obojstrannému jednaniu
s určením konkrétnych podmienok pre činnosť vo využívaní priechodu.

Dňa 1. apríla sa uskutočnil verejný hovor s občanmi s poslancami obecného
zastupiteľstva.

Ako

hosť

bol

prítomný

Ing.

Čupka

zo

Severoslovenskej

vodárenskej spoločnosti. Účasť obyvateľov obce nebola príliš veľká, aj napriek
tomu, že téma rozhovoru bola zaujímavá. Boli vyzdvihnuté pozitíva projektu
odkanalizovania časti horného Liptova vybudovaným zberačom, a pritom aj výhoda
odkanalizovania východnej a severnej časti obce. Záporom celého projektu malo
byť zvýšenie poplatkov o stočné.

Na štvrtom zasadnutí zastupiteľstva 23. júla 2004 bola schválená
štruktúra pre oslavy 60. výročia SNP, výkup pozemkov podľa geometrického plánu
pod cestu „Ku stanici“ a „Pri Váhu“ za 1 Sk za m2, výkup pozemkov pre výstavbu
nájomných domov podľa geometrického plánu za 50 Sk za m2, všeobecno-záväzné
nariadenie číslo 3/2004 o nájomných bytových domoch, podmienky užívania
obecného pozemku k rodinnému domu č. 153 spolu so spísaním dohody o užívaní,
ďalej úverové financovanie výstavby nájomných bytových domov spolu s úpravou
nájmu vo výške 20 % a dotáciu pre miestne spolky a združenia s úpravou obecného
rozpočtu.

Na piatom zasadnutí dňa 24. septembra obecné zastupiteľstvo schválilo
finančnú analýzu za I. polrok 2004 a úpravu položiek rozpočtu podľa predloženého
návrhu, predaj rodinného domu číslo 67, smernicu 1/2004 podľa zákona o
verejnom obstarávaní, finančné prostriedky na výstavbu pripojenia na káblovú
televíziu v obci a výkup časti Kámenie a detského ihriska podľa geometrického
plánu pre obec. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie aj žiadosti záujemcov o
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výkon funkcie kontrolóra obce s tým, aby boli informovaní o podmienkach výberu v
súlade so zákonom o obcenom zriadení.

Na mimoriadnom šiestom zasadnutí obecného zastupiteľstva 27. augusta
schválili jeho členovia organizáciu osláv 60. výročia SNP s pozvanými hosťami a
manželkami nežijúcich účastníkov odboja, zriadenie záložného práva v prospech
ministerstva výstavby na zabezpečenie nájomného charakteru bytov a podmienky
pre údržbu bytového domu a zriadenie fondu opráv bytových domov. Obecné
zastupiteľstvo ďalej súhlasilo s podmienkami prenajímania bytov a s podmienkami
nájmu bytov podľa smerníc Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja pre
poskytovanie dotácií.

Obecné zastupiteľstvo na svojom siedmom zasadnutí 3. novembra 2004
schválilo príkazný list starostu obce na vykonanie inventarizácie za rok 2004,
vytvorenie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
vunkcionárov, vytvorenie mikroregiónu POLUDNICA (do tohto združenia vstúpila
obec spolu so Závažnou Porubou, Uhorskou Vsou a Liptovským Jánom. Spoločne
získali prostriedky vo výške 100 tisíc korún od Slovenskej agentúry cestovného
ruchu v B. Bystrici na vydanie propagačného materiálu Vitajte v mikroregióne pod
Poludnicou) a sponzorské príspevky pre špeciálne školy v Liptovskom Mikuláši a MS
Červeného kríža.

Na svojom ôsmom zasadnutí obecné zastupiteľstvo 19. novembra 2004
schválilo zmluvu o spolupráci a prevádzkovaní káblovej televízie s firmou DIPOS
PLUS, výstavbu cesty „Pri Váhu“ a „Ku stanici“, výstavbu obecných nájomných
bytových domov na ulici „Ku stanici“, úpravu rozpočtu podľa jednotlivých položiek,
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uskutočnenie posedenia s Mikulášom 11. decembra 2004 a použitie dotácie z MF
na výstavbu odvodňovacích žľabov na ulici Kámenie.

Na deviatom zasadnutí 17. decembra 2004 zastupiteľstvo schválilo
rozpočet na rok 2005, všeobecno-záväzné nariadenie 4/2004 o daniach a
poplatkoch na rok 2005, inventarizáciu majetku obce čiastkových komisií a
hmotného investičného majetku za rok 2004 a sponzorské dary pre ŠK LIPTOV,
Základnú školu v Liptovskom Jáne a pre veternou smršťou poškodené Vysoké
Tatry. Zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov neschválilo kontrolóra obce a
na január 2005 bude musieť vyhlásiť nové voľby. Členovia zastupiteľstva vzali na
vedomie vyhodnotenie činností a aktivít obce v roku 2004, ktoré predložil starosta
obce.

TURISTICKO-LYŽIARSKE

ZDRUŽENIE

Turisticko-lyžiarske združenie pracovalo aj v roku 2004, ale úspešnú
realizáciu jeho plánov celý rok hatilo rozmarné počasie.
Výročná členská schôdza združenia sa uskutočnila 12. marca s vynikajúcou
účasťou členov. Na čelo Turisticko-lyžiarskeho združenia bol na schôdzi zvolený
Viliam Lesák, jeden člen požiadal o zrušenie členstva a dvaja noví členovia boli
prijatí. Za podpredsedu bol zvolený Ján Petrovský, pokladníčkou sa stala Ivona
Vejová, členmi výboru: Viera Drahovská a Miroslav Vejo a členmi revíznej komisie
Henrietta Mlynarčíková a Michal Michalík. Na schôdzi sa prejednal a schválil aj
plán práce pre ďalšie obdobie činnosti združenia. Združenie malo na začiatku roku
2004 30 členov a dvoch čestných členov.
V apríli (20.) členovia združenia zorganizovali brigádu pod názvom „pomôžme
obci“ a jej výsledkom bolo vyčistenie detského ihriska a úprava priestorov za
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rozjazdených

nákladnými

autami

pri

budovaní

obecnej

kanalizácie. Účasť členov bola veľká a úmysel pomôcť obci sa vydaril.
Nepriaznivé počase v tomto roku znemožnilo turistom plánovaný pochod
Podtureň – Závažná Poruba až dvakrát (16.5 a 23.5.). Ani plánovaná cyklotúra na
trase Podtureň – Liptovská Mara – Havránok sa pre zlé počasie 20. júna nekonala.
Posledný júlový víkend v dňoch 25. – 27. júna sa podarilo združeniu úspešne
zrealizovať pobyt členov na Chate Lesostav v račkovej doline. V rámci tohto
pobytu mali vystúpiť aj na Baranec, čo však pre nedpriaznivé počasie vymenili za
prechádzku po Račkovej doline.
Prvá cyklotúra, pôvodne plánovaná v júni, sa konala až 18. júla v smere
Podtureň – Liptovská Mara - Havránok. Počasie členom doprialo príjemnú únavu. V
sobotu 24. júla boli členovia relaxovať na kúpalisku v Liptovskom Jáne. Začiatkom
augusta zase zorganizovali posedenie pri Váhu pod názvom „Guláš pri Topoli“.
Väčšina členov aj s rodinnými príslušníkmi tam strávila peknú slnenčnú sobotu.
Brigádu na vyčistení kanála na Ulici J. Žiaka usporiadalo združenie 14.
augusta. Zúčastnili sa jej len muži M. Michalík, J. Petrovský, M. Janovčík, M. Vejo,
G. Mlynarčík a E. Drahovský. V brigáde pokračovali aj v priebehu týždňa.

OBECNÝ

FUTBALOVÝ KLUB

Výročná členská schôdza Obecného futbalového klubu sa uskutočnila 17.
januára 2004. Prítomných bolo 55 členov. Za obecný úrad sa zúčastnil Ján
Bryndza ako zástupca starostu a za Jednotu dôchodcov Jaroslav Forgáč. Prítomní
si

vypočuli

správu

o hospodárení

s finančnými

prostriedkami

a správu

o inventarizácii majetku. Členovia si na nej zvolili staronové vedenie klubu, ktoré
však bolo doplnené o nových členov výboru. Vo vedení ostal aj naďalej ako
predseda Juraj Mlynarčík. Za čestného člena bol prijatý Michal Forgáč. Boli
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hodnotené aj obidve mužstvá. Mužstvo dospelých v ročníku 2002/2003 skončilo
na 4. mieste a nový ročník 2003/2004 sa začal v prvom augustovom týždni. Po
jesennom kole boli futbalisti až na 10. mieste. Zimnú prípravu viedol tréner Dušan
Bačík od 18. januára. Do mužstva sa začlenili mladí odchovanci Marcel Sokol,
Tomáš Lorinz a Matej Ďuriak. Brankársky post bol obsadený Michalom Majzlíkom
z Vavrišova. Mužstvo žiakov bolo po jesennom kole na 7. mieste a trénovať sa
začalo 12. marca 2004.
Jarné kolo mužstva dospelých sa malo začať 28. marca, ale pre nepriaznivé
počasie sa prvý zápas odohral v Žiari. Aj napriek dobrému a odhodlanému výkonu,
mužstvo Podturne prehralo 2 : 1. Mužstvo bojovalo o záchranu v II. triede po
neúspešnom výkone v jesennom kole ligy. Psychický tlak na hráčov spôsobil, že o
udržanie v II. triede sa prakticky rozhodlo až v poslednom zápase s Bielym
Potokom, kde Podtureň vyhrala 4 : 3. Družstvo mužov nakoniec skončilo na 8.
mieste s 35 bodmi a skóre 54 : 56. Za udržanie v skupine bolo vyslovené
poďakovanie hráčom, trénerovi Dušanovi Bačíkovi a jeho asistentovi Ladislavovi
Vozárikovi.
Mužstvo žiakov skončilo súťaž na 7. mieste so 14 bodmi a skóre 16 : 54.
V jarnej časti súťaže sa vzdal funkcie tajomník Peter Švéda z osobných
dôvodov. Namiesto neho bol do funkcie ustanovený Jaroslav Forgáč ml., ktorý bol
aj oficiálne kooptovaný na VČS.
Nový súťažný ročník 2004/2005 sa začal 8. augusta. Mužstvo nastúpilo do
súťaže omladené, lebo po prvej jarnej časti odišli zo zostavy štyria kvalitní hráči
– Juraj Klocok, Ján Lehotský, Tibor Janovčík a Lukáš Medvecký. Preto bolo
mužstvo doplnené dvoma vlastnými odchovancami a dvoma staršími hráčmi z
Liptovského Jána a Liptovskej Porúbky. Boli to: Ľuboš Strcuľa, Marcel Sokol a
Rastislav Devečka.
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Výbor OFK zasadal pravidelne, každý druhý týždeň a preberal situáciu v
klube, ktorá bola sťažená aj vonkajšou kritikou. Preto sa predsedu Obecného
futbalového klubu vzdal Juraj Mlynarčík.
Mužstvo žiakov bolo prihlásené do do malého futbalu. Hrajú tu tri mužstvá:
Beňadiková, Jamník a Podtureň. Hrá sa turnajovým spôsobom. Každé mužstvo
usporiada dva turnaje v jeseni a dva na jar. Žiaci Podturne sa zatiaľ držali na
druhom mieste.
Mužstvo dospelých dokončilo jesennú súťaž ročníka 2004/2005 na
jedenástom mieste s dvanástimi bodmi. Mužstvo žiakov skončilo jesennú časť
umiestnením na druhom mieste.

JEDNOTA

DÔCHODCOV

Dňa 11. januára sa stretli členovia jednoty dôchodcov. Predseda p. Forgáč
zhodnotil pozitívne činnosť a spoluprácu s obcou. Keďže obecný úrad zriadil
členom klub, členovia si na 24. februára stanovili termín stretnutia už v novom
klube. Klubovú miestnosť slávnostne otvorili a 24. februára tu slávnostne
uskutočnili posedenie pri šiškách a čaji. Výborová schôdza sa uskutočnila aj 11.
marca, kde sa dohodla výpomoc pri úprave sály kultúrneho domu a obsluha pri
oslavách MDŽ.
V máji (3.) a júni (23.) Jednota dôchodcov zorganizovala brigádu pri
upratovaní a čistení priestorov miestneho pamätníka a úpravu a vyčistenie Domu
smútku. Členky poumývali okná, vyprali záclony, vytepovali koberce aj lavice,
poumývali podlahu a poutierali prach.
V júli členovia zorganizovali celodenný výlet dôchodcov do Červeného
kláštora, na Pieniny, hrad a Skanzen v Starej Ľubovni, navštívili aj pútne miesto v
Litmanovej.

73

Podtureň

kronika

V októbri usporiadali členovia jednoty celodenný výlet do Poľska a 4.
novembra sa zúčastnili aktívu seniorov v Liptovskom Mikuláši pri príležitosti 10.
Výročia založenia Jednoty dôchodcov Slovenska. Dňa 17. decembra si členovia
spoločne posedeli pri kapustnici v dobrej nálade a pohode.

ČERVENÝ

KRÍŽ

Miestna organizácia Červeného kríža usporiadala 20. februára hodnotiacu
schôdzu organizácie, kde bolo vyzdvihnuté opätovné obnovenie činnosti Červeného
kríža v obci po piatich rokoch. Toto konštatovala aj predsedníčka Červeného kríža
p. Petrufová. Veľmi pozitívne boli hodnotené zorganizovaná výstava ručných prác,
spoluzaloženie detského krúžku „Kvapka života“ a jeho činnosť. Predsedkyňa
miestnej organizácie p. Berníková poďakovala aj všetkým pozvaným dobrovoľným
darcom krvi.
Dňa 28. februára zorganizovali členky Červeného kríža Pofašiangovú zábavu
spestrenú rôznymi súťažami (varenie pudingu, pohárikový tanec, či vajíčková
súťaž).
Dňa 14. marca zorganizovali spolu s obecným úradom posedenie k sviatku
žien.
V dňoch 1. – 4. októbra členky zorganizovali výstavu fotografií Jaroslava
Janovčíka s názvom „Tatry moja záhrada“, ktorá mala veľký úspech a návštevníci
vysoko hodnotili vystavované dielo. Vyzbierané vstupné miestny spolok Červeného
kríža daroval vystavujúcemu umelcovi.
Od 13. októbra začal činnosť po dlhšej odmlke detský krúžok „Kvapka
života“, ktorého cieľom je vyplniť voľný čas detí.
Posedenie s darcami krvi členky červeného kríža zorganizovali 22. októbra
spolu s pripraveným programom, darčekom a občerstvením.
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Detský krúžok „Kvapka života“ zorganizoval 13. novembra už po druhý krát
pre všetky deti „Helloween party“. Jedinou podmienkou účasti na podujatí bolo
prísť v maske. Pre všetkých rodičov aj deti boli pripravené zaujímavé súťaže.
Prišli aj deti zo susedných dedín ba aj Liptovského Hrádku. Zábava pokračovala
večer pre rodičov. Členky Červeného kríža sa zúčastnili na brigáde pri natieraní
plotu pri obecnom úrade a vypomáhali pri organizovaní posedenia s Mikulášom.

DOBROVOĽNÝ

HASIČSKÝ ZBOR

Prvá schôdza dobrovoľného hasičského zboru v roku 2004 sa konala 28.
februára. Účastníci skonštatovali, že aktivita najmä dorastajúcej mládeže v tejto
oblasti je veľmi malá, preto sa rozhodli zaktivizovať jej činnosť. Veliteľ zboru p.
Strcula informoval prítomných o vyradení vozidla T-805 z prevádzky pre veľké
ekonomické náklady na jeho prevádzku. Za získané finančné prostriedky sa
sprevádzkuje vozidlo A-30, ktoré bude slúžiť pre ďalšie potreby zboru. Predajom
sa získala čiastka 25.000,- Sk.

VÝZNAMNÉ

AKCIE V OBCI

Prvé kolo prezidentských volieb sa konalo 3. apríla 2004 a druhé kolo 17.
apríla 2004. Nakoniec ako víťaz z volieb vzišiel p. Ivan Gašparovič. Dňa 3. apríla sa
uskutočnilo referendum a dňa 13. júna voľby poslancov do Európskeho parlamentu.
V januári sa uskutočnilo čiastočné čistenie jarkov z Koštovice a Žadovice
(vetrolamy východne nad obcou). Pre nedostupnosť a veľké prerastenie koreňmi
stromov boli o pomoc požiadané aj Poľnohospodárske družstvo Liptovský Ondrej
a Povodie Váhu v Ružomberku, ktoré majú odvodňovacie jarky v správe. Po
ukončení správneho konania sa začal výrub drevín – topoľov, aby bolo možné
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pokračovať v čistení. Tieto práce mali zamedziť podobným povodniam akou bola
povodeň v tejto oblasti v marci 2003.
Pod

záštitou

kultúrno-športovej

komisie

pri

obecnom

úrade

bola

zorganizovaná akcia „Tri hodiny aerobicu“ pod vedením Sidy Berníkovej. Na akcii
sa zúčastnilo 22 žien nielen z Podturne, ale aj z Uhorskej Vsi, Liptovského
Mikuláša a Závažnej Poruby. Cvičenkám predcvičovali Sida Berníková a Ing. Ľubica
Staroňová. Po skončení boli účastníčky odmenené za svoj výkon malou cenou
a potleskom.
V noci z 19. na 20. apríla sa do priestorov Penziónu ELÁN vlámal neznámy
páchateľ s úmyslom udcudziť cigarety a alkohol. Pri svojom pokuse bol však
vyrušený. Škodu nájomcovi zariadenia aj napriek tomu spôsobil. V mesiacoch apríl a
máj sa množili aj krádeže dopravných značiek. V júni bola zistená krádež 24
kovových tabuliek z náhrobkov na miestnom cintoríne, aj napriek privolaniu polície
páchateľ nebol chytený.
Dňa 6. mája sa v obci uskutočnil už IX. chovateľský deň pinzgavského
plemena. Oproti minulým rokom sa ho zúčastnilo viac vystavovateľov. Predseda
Zväzu chovateľov pinzgavského dobytka In. Ján Paciga zdôraznil, že Podtureň sa
čoraz viac dostáva do povedomia aj v oblasti chovateľov dobytka.
Obecný úrad a obecné zastupiteľstvo 8. mája zorganizovali pri príležitosti
Dňa víťazstva nad fašizmom kladenie vencov pri miestnom pamätníku. Aktu sa
zúčastnili všetky dobrovoľné zložky obce, ponslanci, hostia. Prítomným sa
prihovoril starosta obce. Členky ZPOZ-u predniesli prítomným básne.
Tragická nehoda sa v obci udiala 16. júna, keď vo večerných hodinách
zamestnanec PD Liptovský Ondrej pri manipulácii s technikou traktora vo
vlastníctve poľnohospodárskeho družstva v priestoroch pri ihrisku za ELÁN-om
smrteľne zranil obyvateľa obce. Nehoda bola zapríčinená pod vplyvom alkoholu.
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Obchodná činnosť v predajni LIPKA predajcom p. Kalmárom bola ukončená
30. júna z ekonomických dôvodov. Obec vypísala nové výberové konanie na
prevádzkovanie týchto priestorov.
Pre nepriaznivé počasie sa športový deň detí konal až 6. júna. Akciu
zorganizoval obecný úrad, kultúrna a športová komisia, turisticko-lyžiarske
združenie, Obecný futbalový klub, členky Miestnej jednoty dôchodcov a Miestna
jednota Červeného kríža spolu s veľkou pomocou rodičov.
V mesiacoch apríl – jún sa uskutočnilo vymeriavanie nových ulíc „Ku stanici“
a „Pri Váhu“. Geometrické plány boli vyhotovované už s tým, že na Ulicu Pri Váhu
už boli prví záujemcovia o výstavbu rodinných domov a riešili sa už aj
majetkoprávne záležitosti.
V júni sa začalo s výstavbou dvoch nájomných bytových domov s 20
bytovými jednotkami. Výstavbu realizovala firma DAN-ZEL z Liptovského
Mikuláša, ktorá bola vybratá vo výberovom konaní zpomedzi ďalších piatich
uchádzačov. Začatiu stavbu predchádzalo odhalenie a poklepanie na základný
kameň, ktorého sa zúčastnili okrem zástupcov obce aj zástupcovia Štátneho fondu
rozvoja bývania, Krajského úradu v Žiline, Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.
Obec získala na stavbu v celkovej hodnote 26,7 milióna korún až 80 % úver zo
Štátneho fondu rozvoja bývania. V roku 2004 sa táto akcia zaradila medzi
objemovo najväčšie v okrese Liptovský Mikuláš.
Na celodennom zasadnutí akcionárov Severoslovenských vodární 22. júna sa
za obce zúčastnil starosta obce Marián Vojtík. V rámci búrlivého rokovania došlo k
odvolaniu dovtedajšej dozornej rady, v ktorej samospráva namela zastúpenie a na
čelo novej dozornej rady bol zvolený Ján Slota, primátor Žiliny. Za člena rady z
horného Liptova bol zvolený Pavol Baráni, starosta obce Závažná Poruba.
Smerovaním
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vodárenských spoločností so správou miest a obcí. V našich podmienkach to má
znamenať vrátiť právomoci do SVS Liptovský Mikuláš spolu s majetkom.
Pre nepriazeň počasia sa až koncom júna podarilo opraviť miestne
komunikácie. Objednaná firma mala ešte v krátkom čase vyplniť plytké výtlky
riedkym asfaltom.
V mesiaci jún pracovníci obce v spolupráci so zariadením technických služieb
pokračovali v oprave miestneho rozhlasu a úpravou a výmenou verejného osvetlenia
na Ulici Žiaka, SNP a Nižný dvor. Hlavne po výmene verejného osvetlenia za
ekonomicky úsporné (z 250 W na 36 W) obec začína šetrenie elektrickou energiou
a tým aj finančnými prostriedkami, ktoré elektrárne vrátili pri poslednom
zúčtovaní.
V septembri došlo ku konečnému majetkovému vysporiadaniu pozemkov v
lokalite „Pred stanicou“ pod výstavbu dvoch ulíc „Ku stanici“ a „Pri Váhu“. Na Ulici
„Pri Váhu“ bolo zaregistrovaných už 12 vlastníkov stavebných pozemkov a na ceste
„Ku stanici“ obec vlastní nové pozemky na výstavbu ďalších nájomných bytov.
V mesiaci september pokračovala generálna oprava rozvodov miestneho
rozhlasu. Bola vymenená ústredňa a rozšírené ďalšie trasy s reproduktormi.
Naďalej sa mala postupne vylepšovať reprudkucia hlásených správ.
V októbri bol pod záštitou obce organizovaný jesenný zber domového
odpadu do vopred pristavenej vlečky. Po jeho ukončení sa však aj naďalej tvorili
nepovolené skládky z vývozu odpadu najmä pod diaľničným mostom. Pracovníci obce
v tom istom mesiaci zabezpečili aj zber a odvoz kovového šrotu, vývoz
nebezpečného odpadu (elektronika, chladničky a iné), ktorý obyvatelia vyviezli
pred obecný úrad a tu bol nakladaný do kontajnera.
Na záver mesiac 30. októbra sa neznámy páchateľ vlámal do Domu smútku.
Rozbil okno a vypáčil dvere do miestnosti. Zariadenie domu smútku však
neodcudzil. Škoda vo výške 1500 korún vznikla len samotným vlámaním.
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V novembri obec dostala z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR
nenávratnú dotáciu vo výške 4,8 milióna korún na výstavbu infraštruktúry v
lokalite „Pred stanicou“.
Dňa 30. novembra sa uskutočnila kolaudácia časti miestnej kanalizácie,
trasy po Kultúrny dom, na ktorú obec v tomto roku získala nenávratnú dotáciu z
Ministerstva životného prostredia vo výške 3 milióny korún.
V

mesiacoch október až december pokračovalo ukladanie hlavného

kanalizačného zberača na uliciach Hlavná, Pri Jamníčku a ulici Böhmerova. Na
niektorých uliciach sa začalo aj s prekopávaním prípojok k rodinným domom. V
druhej polovici decembra sa práce zastavili a pokračovať sa mao začať až od 10.
januára 2005.
S výstavbou obecných nájomných bytov sa pokračovalo aj v poslednom
štvrťroku. Bolo dokončené zastrešenie, boli namontované okná, tak aby sa mohlo v
zimných mesiacoch pokračovať pri dokončovaní jednotlivých bytov a ich
technickej vybavenosti. V apríli 2005 by mali byť bytovky dokončené. Nájomníci
by mali svoje byty dostať do užívania v máji 2005.
Obec podpísala s firmou DIPOS PLUS zmluvu o montáži a prevádzkovaní
káblovej televízie. Rozvody by sa mali podľa možnosti začať montovať až v
prípade teplejšieho zimného či jarného počasia, keďže pre montáž káblových
rozvodov sa môže inštalovať až pri teplote nad 0 °C.
V októbri a novembri pokračovali práce na technickej vybavenosti
miestnych komunikácií Pri Váhu a Ku stanici. Na jednotlivé cesty je potrebné
zabezpečiť celú infraštruktúru, Prostriedky na celú infraštruktúru pod miestne
komunikácie v týchto lokalitách budú získavané aj naďalej z prostriedkov
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja. Pre celý stavbený obvod sa
pripravili podklady pre získanie územného a stavbeného povolenia na výstavbu
novej trafostanice.

79

Podtureň

kronika

Dňa 21. decembra boli v obci na uliciach Hlavná a Ulici J. Žiaka pri
bytovkách rozmiestnené nádoby na separovaný zber odpadu. V obci boli už
dávnejšie rozmiestnené aj zásobníky na zber skla, ktoré ostali sa mohli aj naďalej
používať.
Už piaty rok obecný úrad pripravil pre dôchodcov z obce (v tomto roku 114)
darček vo forme peňažnej poukážky a dvoch balíčkov koláčov. V tomto roku dostali
úplné rodiny poukážku na 150 korún a samostatne žijúci dôchodcovia pokážku na
200 korún.

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ

ŽIVOT

Dňa 14. marca obecný úrad zorganizoval stretnutie žien príležitosti
Medzinárodného dňa žien. V zaplnenej sále Kultúrneho domu vystúpili s nacvičeným
programom deti – členovia „Kvapky života“.
Oslavy 60. výročia SNP sa v obci uskutočnili 28. augusta. Priebeh osláv bol
rozdelený na dve časti. Prvou, oficiálnou časťou s prizvanými hosťami zo strán a
hnutí, účastníkmi odboja alebo manželkami nežijúcich účastníkov, bolo kladenie
vencov pri miestnom pamätníku. Prítomným sa prihovoril starosta obce Marián
Vojtík a za okresný výbor Zväzu protifašistickcýh bojovníkov pán Ján Kočtúch z
Liptovskej Porúbky. Medzi čestnými hosťami nechýbal ani osloboditeľ obce
Nikolaj Tekza. O dobrú prípravu priebehu osláv sa postaral Jaroslav Vejo. V
druhej časti sa organizátori zamerali na zabezpečenie veselice, ktorú prítomným
spestrili viaceré hudobné skupiny ako Ploštín Punk, Rebro alebo folklórny súbor
Ďumbier. Vyvrcholením osláv bolo zapálenie tradičnej vatry vysokej až 3,5 metra
prichystanej z 3 kubíkov dreva a ohňostroj, ktorý celú atmosféru ešte viac
umocnil. Nechýbal ani tradičný guláš, ktorého sa vydalo až 400 porcií, a ktorý pod
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vedením Miroslava Mydliara zabezpečovali členky Červeného kríža. Ozvučenie a
diskotéku do ranných hodín zabezpečoval DJ Jaroslav Vozárik.
Zbor pre občianske záležitosti zorganizoval 14. septembra kultúrne
posedenie s názvom Ponukový deň pri hudbe so speváčkou Majou Velšicovou a
malým občerstvením.
V októbri Zbor pre občianske záležitosti usporiadal posedenie so staršími s
malým občerstvením a programom. Členovia ZPOZ-u sa neskôr zúčastnili
tematického zájazdu, kde sa oboználi s pracou ZPOZ-u v rámci Žilinského kraja a
mali možnosť vidieť ukážky z usporiadanej zlatej svadby, uvítania a pohrebu.
Evanjelický zbor v Liptovskom Jáne dňa 5. decembra zorganizoval v
zasadačke obecného úradu posedenie s veriacimi, ktorým sa prihovoril p. farár
Hargaš aj starosta obce Marián Vojtík.
Posedenie s Mikulášom obec zorganizovala pre 78 detí z obce 11. decembra.
Pomoc, výzdobu sály kultúrneho domu, režírovanie a vystúpenie účinkujúcich detí
zabezpečil Miestny spolok červeného kríža s deťmi z krúžku „Kvapka života“.
V obci funguje úspešne obecná knižnica, ktorá disponuje 2983 zväzkami
kníh s celkovou hodnotou 119.912 korún. V roku 2004 boli pre 49 členov knižnice
kúpené knihy za 7106 korún a medzi členov bolo vypožičaných 1826 kníh.

KLIMATICKÉ

POMERY

Rok 2004 patril podľa odborníkov k jedným z najteplejších za posledných
sto rokov aj napriek tomu, že bežnému človeku sa to nezdalo. Počasie bolo celý rok
nestále, často pršalo a potom sa vzápätí ochladilo.
Po dlhej zime s trvalejšou snehovou pokrývkou sneh zmizol až v apríli a do mája, v
podstate až do júna, bolo chladno. Jar prišla veľmi pomaly a často sa krokom vzad
vracala k zime. Ani leto nebolo najteplejšie, prevládalo daždivé a chladné počasie.
Poľnohospodárskym plodinám vyžadujúcim viac slnka sa veľmi nedarilo. V našich
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poveternostných podmienkach sa to odzrkadlilo najmä na ovocí, ktoré na stromoch
zakrpatievalo. Uprostred leta sa kúpať dalo, najmä v našich horských oblastiach,
veľmi málo. Leto bolo krátke a od septembra sa veľmi rýchlo ochladilo. Október
a november boli napriek tomu teplé a príjemné. Takže oproti letu bola jeseň
príjemnejšia a zima ako keby nemohla prísť. Sneh napadol v prvej polovici
novembra vo veľkom množstve. Zakrátko však prišlo oteplenie a biela pokrývka
ostala len vo vyšších častiach. Nestálosť tohtoročného počasia sa prejavovala aj
v tomto ročnom období.
Na záver roka postihli najmä severné časti Slovenska dve pohromy. Vo
večerných hodinách v piatok 19. novembra sa prihnala do oblasti Tatier víchrica,
ktorá dosahovala v horských oblastiach rýchlosť vetra až 170 km za hodinu.
Meteorológovia ju zaradili medzi orkány. V oblasti Liptova spôsobila najväčšie
škody najmä v oblasti Bocí, Čertovice a Podbanského, ale všetci obyvatelia tohto
regiónu sa strachovali o svoje obydlia, najmä strechy, ktoré museli odolávať veľmi
silným náporom vetra. Najväčšie škody orkán spôsobil vo Vysokých Tatrách, kde
povyvracal veľké množstvo stromov (3 milióny kubíkov, zo 46 tisíc ha úplne
zničených 12 tisíc ha lesa, 2 ľudské obete, stovky uhynutých zvierat), poničil
budovy, elektrické vedenie a zatarasil cesty. Niekoľko dní trvalo, kým boli
spojazdnené hlavné príjazdové cesty. Až týždeň trvalo, kým sa záchranári dostali
do odľahlejších častí, alebo kým bolo možné tieto časti zapojiť do elektrickej
a telefónnej siete. Tatry od rokov 1915 a 1937 podobnú katastrofu nepamätajú.
Najbližšie 2 – 3 roky budú potrebné na odstránenie drevnej hmoty z postihnutého
územia ďalších 5 rokov bude potrebných na vysadenie nových sadeníc. Súčasná
generácia ľudí v strednom veku už také Tatry ako boli do 19. novembra neuvidí. Na
účet Mesta Vysoké Tatry prúdia finančné prostriedky z rôznych zbierok. Vedú sa
polemiky o budúcom vzhľade našich veľhôr. Len budúcnosť ukáže, či budú súčasné
rozhodnutia zodpovedných správne.
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Silný vietor fúkal v oblasti Nízkych Tatier aj 23. novembra, keď boli aj tu
narobené veľké škody najmä na lesných porastoch.
Druhou živelnou pohromou, ktorá horské časti Slovenska na záver roka
postihla, bolo zemetrasenie. Bol to doposiaľ obyvateľstvom neregistrovaný jav
v našom vnútrozemskom prostredí. Vo večerných hodinách 30. novembra a 2.
decembra ľudia niekoľko sekúnd počuli temný hukot a cítili záchvevy pôdy. Triasli
sa poháre, zakývali sa lustre, poniektorí vraj „jazdili“ na posteli či stoličke po izbe.
Zemetrasenie malo epicentrum v poľskom Zakopanom a lokálne magnitúdo otrasov
zeme bolo vyčíslené na 4,5 ° (z celkových 12 °). Takže seizmológovia ho zaradili
medzi stredne silné zemetrasenia. Dôsledky neboli vážne iba vďaka krátkosti
trvania otrasov pôdy. Otrasy 2. decembra už neboli také silné a všimli si ich len
obyvatelia v oblasti Oravy. Zemetrasením bola poškodená len jediná budova
v Liptove - evanjelický tolerančný chrám v Liptovskom Mikuláši – Vrbici postavený
v roku 1783, kde sa staré pukliny na nosných múroch zväčšili a ďalšie nové sa
vytvorili. Iné škody neboli zaznamenané.

OBECNÁ MATRIKA

V roku 2004 sa dožili okrúhleho veku :
Dobroslav Forgáč

60 rokov

Pavol Fašanok

60 rokov

Emíli Michalíková

60 rokov

Ľubica Vozáriková

60 rokov

Blažena Strculová

70 rokov

Božena Mlynarčíková

70 rokov

Koloman Cvik

70 rokov

Vladimír Báthory

70 rokov

Gustáv Forgáč

70 rokov
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Milan Kondor

80 rokov

Irena Šmihovská

80 rokov

Anna Papuľová

90 rokov

Rady obyvateľov opustili :
Eva Mlynarčíková
Žofia Tuturová
Ján Vozárik
Bohumil Čenščák
Margita Pustajová
Eduard Mydliar
Anna Papuľová
Žaneta Lenková

Manželstvo uzavreli:
Monika Janovčíková a Miroslav Rusina

Narodili sa :
Timea Mlynarčíková
Jozef Kováčik
Júlia Kubínová

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
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Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva (mimoriadne) v novom roku sa
konalo 7. januára 2005. Zaoberalo sa stretnutím poslancov s pracovníkmi
opatrovateľskej služby pri obecnom úrade, organizačnými podmienkami pri
výstavbe ďalších nájomných domov v obci, prejednaním podmienok pri postupe
stavebných prác v Penzióne Elán s vedúcim.

Druhé, mimoriadne, zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 17.
januára 2005. Prejednával sa záverečný účet obce a prebytok hospodárenia vo
výške 344 124,- korún poslanci rozhodli presunúť do rezervného fondu. Do 1.
februára 2005 bola pozastavená činnosť opatrovateľskej služby do vyriešenia
získania finančných prostriedkov pre túto činnosť.

Prvé riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 28. januára
2005.

Poslanci

v rámci

zasadnutia

schválili

plán

práce

starostu

obce

a zastupiteľstva na ďalší rok, zápis inventarizačnej komisie, jednotlivých
podkomisií, komisie pre zrušovanie, vyraďovanie majetku a škodovej komisie na rok
2005. Poslanci schválili aj použitie súkromného motorového vozidla starostom obce
na služobné účely. Prejednaný a schválený bol aj jednorázový príspevok obce pri
narodení dieťaťa vo výške 2.000,- korún. Na zasadnutí zastupiteľstvo vyhlásilo už
druhý krát konanie voľby hlavného kontrolóra obce.

Druhé riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 24. marca
2005. Poslanci prejednávali výstavbu mosta cez Jamník na Kámení a výstavbu
cesty „Ku stanici“ a „Pri Váhu“. Bol prijatý dodatok č. 1 k štatútu obce a rokovací
poriadok komisie na ochranu verejného poriadku. Zastupiteľstvo vyhodnotilo
stanovisko statika k technickému stavu mosta cez Váh. Poslanci schválili príspevok
vo výške 4.000,- korún na prevádzku rýchlej lekárskej pomoci v Liptovskom
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Hrádku a príspevok vo výške 500 korún pre I. Šobáňa na vydanie ďalšej básnickej
zbierky. Zasadnutie schválilo aj voľbu nového kontrolóra obce.

Tretie riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 27.
januára 2005. Poslanci schválili úpravu rozpočtu obce, aktualizáciu členov štábu
krízového riadenia, poriadok odmeňovania zamestnancov a volených orgánov obce.
Zaoberali sa aj organizáciou športového dňa k medzinárodnému dňu detí, ktorý sa
mal uskutočniť 4. júna. Zastupiteľstvo schválilo aj finančnú pomoc pre občianske
združenie Nezábudka vo výške 1.000,- korún. Poslanci sa zaoberali a schválili
výstavbu obecných nájomných bytov 4 x 10 bytových jednotiek formou získania
úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a banky Dexia na obdobie 30 rokov.

Tretie, mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 11. apríla
2005. Poslanci sa zaoberali usporiadaním osláv 60. výročia skončenia 2. svetovej
vojny na deň 7. mája 2005. Druhým bodom bolo prejednanie výkupu pozemkov
v hone Kámenie podľa geometrického plánu. Išlo o predĺženie cesty ku mostu cez
súkromné pozemky.

Štvrté mimoriadne zasadnutie sa zišlo 19. mája 2005. V rámci svojho
rokovania udelilo čestné občianstvo plk. vo výslužbe Nikolajovi Tekzovi za
dlhodobý aktívny vzťah a priamu účasť pri oslobodzovaní obce Podtureň pred 60
rokmi.

Štvrté riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 8. augusta
2005. Poslanci sa zaoberali polročným hodnotením hospodárenia obce a pomenovali
ulice v stavebnom obvode „Pred stanicou“ na Ulica Ku stanici a Ulica Pri Váhu.
Poslanci schválili odpredaj nájomných bytov po 30-tich rokoch užívania za
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S nájomníkmi

mala

byť

následne

spracovaná

zmluva

o podmienkach budúceho predaja. Poslanci sa zaoberali aj dokončením asfaltovania
príjazdovej cesty ku mostu Jamníček, stavebným dozorom pri výstavbe nájomných
bytov 4 x 10 bytových jednotiek, dodatkom k zmluve so Štátnym fondom rozvoja
bývania k financovaniu výstavby nájomných bytových domov, doplácaním obedov
dôchodcom nad 35 korún, ktorí majú trvalý pobyt v obci, názov novopostaveného
mosta cez Jamníček na most Kámenie, priebeh osláv SNP a ich organizačný výbor.
Poslanci sa zaoberali aj predajom bunky so sociálnym zariadením a uložením
odvodňovacích žľabov na Ulici Hlavná pred obchodom Jednota až po roľnícke
družstvo. Poslanci schválili výkup cesty Ulice Pri Váhu podľa predloženého
geometrického plánu za 1 Sk za m2.
Obecné zastupiteľstvo do funkcie hlavného kontrolóra obce zvolilo p. Jaroslava
Veju od 1. septembra 2005.
Zastupiteľstvo schválilo vyhotovenie geometrického plánu so zameraním pozemkov
na Ulici Böhmera s tým, že majetkoprávne vysporiadanie bude doriešené na
ďalších zasadnutiach zastupiteľstva. Zastupiteľstvo obce schválilo zníženie
maximálnej rýchlosti v obci na 30 km za hodinu a vybudovanie ďalších
spomaľovačov na uliciach v obci.

Piate mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 7.
októbra 2005. Poslanci schválili časový horizont montáže káblovej televízie v obci
s dodatkom ku zmluve s firmou Dipos Plus. Schválilo aj vypracovanie projektu na
prístavbu garáže a miestnej knižnice.

Šieste mimoriadne zasadnutie sa uskutočnilo 28. októbra 2005. Poslanci
schválili prípravu prestavby a opravy kultúrneho domu s možnosťou využitia
podkrovia kultúrneho domu na zriadenie nájomných bytov pre obec. Poslanci
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schválili aj dopravné značenie v obci na Uliciach J. Žiaka, Pri Jamníčku a na most
Kámenie.

Šieste riadne zasadnutie zastupiteľstva sa uskutočnilo 25. novembra 2005.
Zastupiteľstvo schválilo termín posedenia detí s Mikulášom 4. decembra. Poslanci
schválili aj výberovú komisiu na dodávateľa pre úpravu kultúrneho domu
a nadstavbu štyroch nájomných bytov. Poslanci sa zaoberali aj správou kontrolóra
obce

a schválili

zriadenie

internetovej

miestnosti

určenej

pre

činnosť

počítačového krúžku. Vzali na vedomie prejednanie rozpočtu na rok 2006,
prípravu všeobecno-záväzného nariadenia o miestnych daniach a poplatkoch za
komunálne odpady a prehodnotili všeobecno-záväzné nariadenie o cintorínskom
poplatku.

Dňa 8. decembra sa uskutočnil verejný hovor s občanmi Podturne. Hlavnou
témou bola oprava kultúrneho domu. Prítomní sa mohli zoznámiť so štúdiou úpravy
priestorov samotného kultúrneho domu, ale a j s vybudovaním samostatných
nových štyroch bytových jednotiek v podkroví, na ktoré obec získa prostriedky zo
Štátneho fondu rozvoja bývania. Dofinancovanie prác pôjde z rozpočtu obce.

Siedme zasadnutie obecného zastupiteľstva sa zišlo 16. decembra 2005.
Schválilo všeobecne záväzná nariadenie č. 1/2005 o miestnych daniach a poplatku
za komunálny odpad a drobné stavebné odpady. Schválilo aj rozpočet na rok 2006,
stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2006. Zastupiteľstvo
zobralo na vedomie správu kontrolóra obce ku kontrole čerpania finančných
prostriedkov pri výstavbe nájomných bytových domov, žiadosť spoločnosti Sankt
Hubert, o vydanie súhlasu na pripojenie sa na existujúcu
ktorá
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zastupiteľstve k činnosti v obci. Zamietlo žiadosť SSC Bratislava o oslobodenie od
platenia dane z nehnuteľnosti za rok 2006.

TURISTICKO-LYŽIARSKE

ZDRUŽENIE

Výročná členská schôdza turistov sa uskutočnila 5. februára 2005. Bola na
nej prehodnotená minuloročná činnosť združenia, brigády, túry, cyklotúry
a kultúrne podujatia. Prvou akciou v roku 2005 bol „Beh na bežkách do Jánskej
doliny“, ktorý sa uskutočnil 26. februára 2005. V marci sa členovia spoločne
zúčastnili predstavenia programu URAGÁN v kultúrnom dome v Liptovskom
Mikuláši.
Členovia združenia 22. apríla v rámci Dňa Zeme vyčistili a skrášlili detské
ihrisko a altánok.
Na prvú ľahkú túru sa vybrali 29. mája smer Liptovský Hrádok – Závažná
Poruba na Opalisko. Výstup sa podaril, počasie bolo krásne.
Už tradične sa členovia združenia zišli 23. júla pri akcii Guláš pri Topoli,
kde sa zabávali pri dobrom guláši šéfkuchára Jána Petrovského.
Na 7. augusta bola plánovaná cyklotúra, ale pre malý záujem členov sa akcia
neuskutočnila. Plánovaný septembrový pobyt na chate v Račkovej doline sa
nakoniec uskutočnil v dňoch 7. – 9. októbra. V rámci pobytu absolvovali ľahkú
turistickú prechádzku Račkovou dolinou.

OBECNÝ

FUTBALOVÝ KLUB

Výročná členská schôdza klubu sa uskutočnila 22. januára 2005. Bola
zhodnotená činnosť, diskusia v závere bola vecná a konštruktívna. Našli sa
nedostatky v tréningovej činnosti dospelých aj v užšej spolupráci s výborom
futbalového klubu.
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Zimná príprava klubu sa začala už 14. januára v telocvični Základnej školy
v Liptovskom Jáne, kde sa tréningy uskutočnili desať krát. Pred jarným kolom
mužstvo zohralo 5 prípravných zápasov.
Prvé jarné kolo sa malo uskutočniť 27. marca 2005, ale pre snehovú
pokrývku na ihriskách bolo zrušené. Do mužstva dospelých sa vrátili hráči Tibor
Janovčík a Ján Lehotský. Jarné kolo sa nezačalo ani po 30. marci pre rovnaké
príčiny.
Mužstvo

dospelých

posilnené

o T.

Janovčíka,

J.

Lehotského

a M.

Vyskočániho aj o uzdraveného J. Juráša sa pustilo s veľkým zápalom do boja
o udržanie v druhej triede. Zatiaľ čo po jesennej časti malo mužstvo 12 bodov
a 13 miesto v tabuľke, tak po jarnej časti získalo 41 bodov a obsadilo 4. miesto.
Na záver sezóny sa uskutočnilo posedenie v kultúrnom dome, kde sa zúčastnili
hráč, tréner, sponzori, starosta obce a zhodnotil sa tu priebeh celého ročníka
2004/2005.
Mužstvo sa 17. júla zúčastnilo turnaja v Beňadikovej. S posilou Michalom
Ilavským z Tesly Liptovský Hrádok turnaj vyhralo.
Mužstvo žiakov obsadilo druhé miesto v malom futbale. Hráči podávali
dobré výkony. Jakub Forgáč a Slivka sa dostali do širšieho okresného výberu.
Jakub Forgáč sa dostal do užšieho výberu na mal hrať za Horný Liptov. Pre
zaneprázdnenosť v hokejovom klube sa nemohol zápasu zúčastniť.
Nový ročník súťaže sa začal začiatkom augusta. Mužstvo dospelých začalo ročník
dvoma zápasmi von, kde skončilo nerozhodne. Počas týchto zápasov pre rôzne
zranenia prišlo o dvoch hráčov: Marka Vozárika a, Ladislava Vozárika. Pre udelenie
červenej karty nakoniec aj o Michala Ilavského. Výbor vzniknutú situáciu vyriešil
ročným hosťovaním Tomáša Dzuriaka. Činnosť mužstva sa jeho príchodom pod
taktovkou trénera Dušana Bačíka zlepšila a po 11 kolách bolo na krásnom 1. mieste.
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V mužstve sa dobre udomácnil aj brankár Pavol Ondrejka z Liptovskej Štiavnice.
Vedúcim mužstva sa stal Ján Juráš st.
Do nového ročníka súťaže sa zapojilo aj mužstvo dorastu pod vedením trénera
Dušana Bačíka a vedúceho mužstva Ing. Z. Mlynarčíka. Po dlhšom uvažovaní bol do
súťaže prihlásený aj malý futbal. Hráčov sa ujal Cyril Michalík.
Jesenná časť súťaže sa skončila 30. októbra. Mužstvo dospelých sa
umiestnilo na prvom mieste. V celej jesennej časti súťaže podávalo stabilné výkony
a ani jeden raz neprehralo. Do ďalšej sezóny mužstvo vstupovalo s cieľom postúpiť
do I. triedy. Mužstvo dorastu zaplatilo daň nováčika v súťaži a skončilo na
poslednom mieste. Mladý futbal pod vedením Cyrila Moravčíka získal 9 bodov.

JEDNOTA

DÔCHODCOV

Výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov sa uskutočnila v januári, kde
členovia pri malom občerstvení zhodnotili prácu v predchádzajúcom roku. Dohodli
sa zároveň, že sa budú schádzať pravidelne každý pondelok od 15.30 na
„Klebetníčku“ pri káve a čaji. Na fašiangy si členovia pripravili posedenie pri
šiškách a čaji v zasadačke obecného úradu. 6. marca sa členovia zúčastnili aj osláv
MDŽ v kultúrnom dome.
Jednota

dôchodcov

14.

apríla

zorganizovala

výlet

do

Aquaparku

v Liptovskom Mikuláši, 1. mája sa 11 členov zúčastnilo osláv Sviatku práce na
Námestí Osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši, 3. mája bola zorganizovaná brigáda
pri pomníku padlých v obci a 8. mája sa viacerí zúčastnili osláv 60. výročia
oslobodenia. V dňoch 29. mája – 3. júna sa päť členov zúčastnilo na rekreácii
v Kováčovej. Členovia sa podieľali organizačne na usporiadaní medzinárodného dňa
detí. Osemnásť členov sa 20. júla zúčastnilo na brigáde pri upratovaní a čistení
bytoviek.
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Členovia jednoty si 30. júla urobili posedenie pri guláši, neskôr pomáhali pri
upratovaní dokončených štátnych bytov. Pred oslavami SNP pomáhali pri úprave
pomníka padlých a pri príprave občerstvenia. Brigádu pri Dome smútku usporiadali
5. októbra. Poumývali okná na budove, upratali interiér aj okolie.
Dvaja členovia sa zúčastnili okresného aktívu dôchodcov v Liptovskom Hrádku 20.
októbra. V mesiaci október obecný úrad usporiadal posedenie s prestárlymi
obyvateľmi spojené s kultúrnym programom a občerstvením.
Záver roka členovia ukončili posedením pri kapustnici v decembri.

ČERVENÝ

KRÍŽ

Výročná členská schôdza miestneho spolku Červeného kríža sa konala 24.
februára 2005. Členovia prehodnotili svoju činnosť a vytýčili plány do budúcnosti.
Prvou akciou, ktorú v roku 2005 zorganizovala Detský krúžok Kvapka života bola
Sánkovačka pri cintoríne 17. februára. Aj napriek tomu, že počasie príliš nevyšlo,
podujatie sa podarilo. Potom 6. marca usporiadali posedenie k sviatku žien a detský
krúžok pripravil kultúrny program.
Členky Červeného kríža zabezpečovali zdravotné hliadky pri viacerých akciách
organizovaných v obci ako napríklad pri oslavách 60. výročia oslobodenia
a medzinárodnom dni detí.
V dňoch 8. až 13. júla členky brigádovali pri natieraní plota firme
Autoopravovňa za finančnú odmenu a občerstvenie.
Počas leta (23. augusta) si členky zorganizovali výlet na termálne kúpalisko
Vrbov. Počasie sa nakoniec vydarilo a kúpanie bolo veľmi príjemné.
Členky aj v tomto roku pomáhali pri organizovaní osláv SNP a pri predaji
občerstvenia.
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Liptovské osvetové stredisko, regionálny útvar verejného zdravotníctva
v Liptovskom Mikuláši v tomto roku zorganizovali spolu s obcou Podtureň 14.
októbra podujatie Zdravé žitie – zdravé starnutie v rámci ktorého si obyvatelia
mohli dať vyšetriť cholesterol, zmerať krvný tlak alebo sa s odborníkmi poradiť
o životospráve.

DOBROVOĽNÝ

HASIČSKÝ ZBOR

Obec získala hasičské vozidlo spĺňajúce všetky kritériá pre požiarnu
ochranu, čo sa podarilo po vzájomnej spolupráci obecného úradu a veliteľa
dobrovoľných hasičov v obci p. Strculu a tiež členov.

VÝZNAMNÉ

AKCIE V OBCI

Výstavba nájomných bytov v zimných mesiacoch pokračovala. Bolo potrebné
vybudovať prístupové cesty a rozvod inžinierskych sietí. Počítalo sa aj s výstavbou
ďalších bytoviek. Na jar boli dve nájomné bytovky v lokalite „Pred stanicou“
dokončené. Týmto obec získala 20 bytových jednotiek.
Snehová nádielka aj v tomto roku hrozila povodňou. Zabezpečenie proti
povodniam motivovalo zástupcov obce, aby bol nad obcou vyčistený kanál. Čistenie
sa prevádzalo od 21. marca 2005.
V marci sa podarilo zrealizovať aj stavbu mosta cez Jamníček v lokalite
Kámenie. Stavebné náklady neprekročili 600 tisíc korún. Na ulicu boli namontované
aj spomaľovacie retardéry a bol tu obmedzený prechod nákladných áut.
Pre nový stavebný obvod „Pred stanicou“ boli vybudované inžinierske siete:
nová trafostanica, plynový rad, vodovodný rad a kanalizačný zberač.
V obci sa pokračovalo v dokončovaní kanalizácie najmä na ulici SNP
a zároveň sa pokračovalo v budovaní prípojok k jednotlivým rodinný domom. Po
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dlhých jednaniach s vodárenskou spoločnosťou sa podarilo zabezpečiť od 6. júna
2005 bezplatnú výmenu prípojok z pozinkovaných rúr za plastové. Celkom bolo
vymenených 50 prípojok k rodinným domom na Hlavnej ulici. Následne na to bolo
riešené aj asfaltovanie niektorých obecných komunikácií. Práce zabezpečovala
firma AKOSVIP Sabinov. Cesty boli v rámci asfaltovania aj rozšírené.
Na ulici Pri Jamníčku obec v spolupráci so spoločnosťou Slovak Telecom
upravila telekomunikačné vedenie zemou spolu s jednotlivými prípojkami domov
a zrušila tak telefónne stĺpy. Predstavitelia obce majú tak v pláne postupne
upraviť celú obec.
Pokračovalo aj postupné upratovanie miestnej komunikácie „Pri Váhu“.
Začali sa aj prvé práce na výstavbe rodinných domov. Celkom bolo majetkoprávne
vysporiadaných 22 parciel pre ich stavbu.
Firma Dipos Plus začala s pripájaním niektorých rodinných domov. Problémy
sa

vyskytli

V nasledujúcich

s potrebou
mesiacoch

inštalácie
firma

stĺpov

v niektorých

však nespustila

častiach

v stanovených

obce.

termínoch

vysielanie všetkých programov, a tak za nekompletné služby občania neboli ochotní
platiť.
Súbežne s dokončením dvoch nájomných domov sa v septembri začala
rozbiehať stavba ďalších štyroch bytových domov, rovnakého typu. Predpokladaný
rozpočet počítal s nákladom 60 miliónov korún. Termín dokončenia bol stanovený
na september 2006. Ako príjazdová komunikácia k domom mala byť využívaná
jednak obecná cesta, ale v pláne bolo aj vybudovanie nové napojenie na cestu prvej
triedy I 18.
Začala sa aj výstavba novej Ulice pri Váhu, kde bolo odkúpených
a pripravených 21 pozemkov na rodinné domy.
Dňa 25. októbra začala vodárenská spoločnosť kolaudačné konanie na
kanalizačný zberač na Ulici SNP v obci. Na základe pripomienok starostu obce bol
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kontrolovaný povrch vozovky I 18 z dôvodu nedostatkov v povrchovej úprave,
najmä pre nedostatky uloženia betónových tvárnic popri chodníku. Preto Slovenská
správa ciest odmietla prevziať ako správca štátnej cesty uvedenú stavbu. Boli
vybraté dve alternatívy: uloženie tvárnic pod úroveň asfaltového povrchu alebo
vybratie tvárnic a pokrytie asfaltom až ku chodníku. Druhá alternatíva sa zdala
byť rentabilnejšia vzhľadom na veľké opotrebovanie tvárnic. Poškodený chodník
a ploty opraví obec, pretože boli značne poškodené už pri plynofikácii obce.
Obyvatelia obce pracujúci v rámci aktivačných prác upravili starý aj nový
cintorín, pravidelne ich kosili, rovnako ako aj verejné priestranstvá. Čistili
znečistené kanále, priekopy, zametali ulice, montovali dopravné značenie v obci
a pomáhali pri odvoze železa a smetí.

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ

ŽIVOT

Aj tento rok sa v obci uskutočnili pravidelne poriadané oslavy SNP v obci.
Dôkazom tradičnosti bola aj účasť zástupcov politických strán, organizácií
armády a Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Na oficiálnej časti osláv
kladenia vencov pri miestnom pamätníku sa zúčastnilo aj množstvo obyvateľov
obce. Medzi nimi bolo aj mnoho mladých ľudí, čo nebýva v posledných rokoch
zvykom. K zúčastneným sa prihovoril starosta obce a čestný občan plk. vo
výslužbe N. Tekza. Po skončení oficiálnej časti hrala skupina Pramene a DJ
Vozárik.

V prestávkach

pokračoval

program,

kde

vystúpili

viacerí

hostia

z politických strán, poslanec NR SR Mikuš, rektor vojenskej akadémie Ing. Ján
Kürthy a predseda zväzu protifašistických bojovníkov Ján Iľanovský.
Dňa 17. decembra 2005 zorganizoval evanjelický zbor v Liptovskom Jáne,
filiálka v Podturni stretnutie veriacich obce Podtureň. Stretnutia sa zúčastnili
farár Mgr. Plachtinský a Mgr. Lukáčová. Veľká účasť na posedení bola
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zabezpečená najmä zásluhou kurátora Juraja Mlynarčíka a jeho manželky.
Spoločného stretnutia sa zúčastnil aj starosta obce.

KLIMATICKÉ

POMERY

Na začiatku januára bolo len málo snehu. Väčšia snehová nádielka prišla
koncom januára, keď Perinbaba hojne nadelila zo svojej „periny“. Za niekoľko
hodín napadlo niekde aj 20 centimetrov snehu. V ďalších dňoch napadlo až 70
centimetrov. Situácia hlavne na cestách bola vážna a v Liptovskom Mikuláši bola
vyhlásená mimoriadna situácia. V horách bolo vyhlásené lavínové nebezpečenstvo.
Krátko na to prišiel odmäk a snehová pokrývka ničili strechy a spôsobovala aj
naďalej ťažkosti cestárom. Sneh sa pre mrazy a ďalšie sneženie udržal aj v marci.
Veľké problémy v zastavaných častiach robili padajúce cencúle na strechách. Kvôli
snehovej pokrývke bol preložený aj začiatok futbalovej súťaže. V polovici marca
nastalo však prudké oteplenie a topiaci sa sneh spôsobil na mnohých miestach
vyhlásenie povodňovej aktivity.
V apríli sa sneh úplne roztopil, ale nestále a chladné počasie pokračovalo.
Začiatkom mája prekvapil obyvateľov Liptova prudký lejak, ktorý premenil
vodné toky na mútny a dravý živel. Situácia bola dramatická, pretože vody Váhu
nezdvihol len lejak, ale aj nedávno roztopený sneh. Prichádzajúca jar bol teda
oneskorená a veľmi mokrá. Toto zdržiavalo aj poľnohospodárov. Rovnako ako jar,
prišlo aj leto. Počasie bolo rozmarné, časté zrážky a dážď či mrholenie nevyzerali
ako začiatok teplých dní. Takže leto sa objavilo až niekedy na začiatku júla, a tiež
len nakrátko. Aj leto v auguste bolo veľmi rozmarné. Teplé a slnečné dni na
kúpanie sa dali porátať na prstoch jednej ruky. Na začiatku augusta zaskočila
viacerých veľmi silná a intenzívna letná búrka spojená na niektorých miestach
s krupobitím. Mnohým príval dažďovej vody zaplavil pivnice ma suterény. Po skoro
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„neexistujúcom“ lete prišla jeseň zo dňa na deň. V porovnaní s letom bola jeseň
príjemná a teplá, najmä mesiace september a október. Teplá a príjemná jeseň
pokračovala aj na začiatku novembra. V druhej polovici sa však ochladilo, ale sneh
nenapadol až do začiatku decembra.
Snehová nádielka sa naplno rozbehla dva týždne pred Vianocami. Celé dni
neustále padajúci sneh ešte aj deň pred Silvestrom spôsobil nebývalú pokrývku,
keď na niektorých miestach Liptova napadlo úhrnom až 1,5 metra snehu. Na území
celého okresu bola vyhlásená kalamitná situácia.

OBECNÁ MATRIKA

Narodili sa:
Lukáš Ujčík
Lukáš Masloviak
Martin Réti
Nikola Lenková

Dožili sa okrúhleho jubilea:
Mária Švárna

70 rokov

Jana Brezniaková

60 rokov

Želmíra Sousedíková

80 rokov

Daria Piklová

60 rokov

Vladimír Hanák

60 rokov

Irma Krčulová

80 rokov

Valéria Maceková

70 rokov

Marta Jariabeková

80 rokov

Anna Janovčíková

80 rokov
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Lýdia Vozáriková

70 rokov

Elena Janovčíková

60 rokov

Imrich Forgáč

70 rokov

Ľubomír Janovčík

60 rokov

Daniel Zlejší

60 rokov

Opustili nás:
Štefánia Forgáčová
Milan Dzuriak
Pavlína Mydliarová
Božena Lenková
Eva Forgáčová

Uzavreli manželstvo:
Mária Šintajová a Martin Fašanok
Lenka Petrovská a Rudolf Lakomčík
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

Mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva 12. januára 2006 schválilo výberovú
komisiu na výber nového nájomcu Penziónu Elán, vypracovanie revíznej správy na
elektrickú inštaláciu na Dom smútku. Zobralo na vedomie výpoveď p. Drugdovej ELKA ku dňu 31. marca 2006.

Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 20. januára 2006 schválilo
výberovú komisiu na uskutočnenie a realizáciu prístavby a nadstavby kultúrneho
domu, výber projektanta na zhotovenie projektov na kultúrny dom a jeho
rekonštrukciu, ďalej výstavbu, prístavbu kultúrneho domu spolu so štyrmi
obecnými nájomnými bytmi formou získania úveru zo Štátneho fondu rozvoja
bývania. Zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom zasadnutí schválilo aj úpravu
rozpočtu podľa jednotlivých položiek na rok 2006, plán práce starostu a obecného
zastupiteľstva na rok 2006, používanie súkromného motorového vozidla starostom
obce v zmysle zák. 283/02 na služobné účely, ale aj schvaľovanie jázd zástupcom
starostu a kontrolu jázd kontrolórom obce. Zastupiteľstvo schválilo finančný
príspevok pre rýchlu lekársku službu v Liptovskom Hrádku na rok 2006 vo výške
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4.500,- Sk. Vzalo na vedomie odvolanie výpovede z nájomného vzťahu p. Drugdovou
- ELKA s tým, že bude spracovaný dodatok č. l k nájomnej zmluve. Doporučilo
starostovi obce, aby vyzval vlastníkov nehnuteľností Vranovo a sypanie - p. Milana
Maceka na urýchlené riešenie údržby stavieb. Nariadilo kontrolórovi, aby boli
pravidelne kontrolované jazdy starostu obce, ktorý využíva na služobné účely
svoje súkromné motorové vozidlo. Zastupiteľstvo súhlasilo s predloženou
žiadosťou na výstavbu a prestavbu kultúrneho domu s vystavaním štyroch
obecných nájomných bytov a neschválilo požiadavku občanov obce z verejného
hovoru na zabezpečenie svietenie verejného osvetlenia v obci počas celej noci.

Obecné zastupiteľstvo sa na mimoriadnom zasadnutí zišlo aj 15. februára
2006. Schválilo záverečný účet obce za rok 2005, s tým, že hospodársky výsledok
- prebytok 399 738,- Sk bude prevedený do rezervného fondu. Schválilo aj správu
kontrolóra o záverečnom účte obce za rok 2005. Ďalej schválilo odpustenie
vymáhania pohľadávky od firmy ESSEL vo výške 230 838,- Sk na základe
zápisnice exekútora o rozvrhu výťažku, zrušenie platobného výmeru na daň z
nehnuteľnosti pre nehnuteľnosť Borová Sihoť, povodňový plán obce v zmysle
zákona č. 666/04. Zastupiteľstvo dalo za úlohu hlavnému kontrolórovi vypracovať
správu o činnosti od jeho nástupu do funkcie a zároveň vypracovať plán kontrolnej
činnosti. Zastupiteľstvo na svojom zasadnutí vzalo na vedomie výsledok verejného
obstarávania na uskutočnenie prác „Prístavba, nadstavba objektu občianskej
výstavby - 4 obecné nájomné byty.

Na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva 24. marca 2006 boli
schválené všeobecno-záväzné nariadenia č. 1/2006 o prevádzkovom poriadku
pohrebiska na území obce Podtureň a č. 2/2006 o umiestňovaní a vylepovaní
plagátov a iných nosičov na území obce Podtureň. Zastupiteľstvo schválilo plán

100

Podtureň

kronika

práce kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2006. Vzalo na vedomie
správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky zostavenej k 31.
decembru 2005 s hodnotením - veľmi dobre, informáciu predsedu komisie na
ochranu verejného záujmu o podaní majetkového priznania starostu obce a
hlavného kontrolóra obce, ako verejný hovor občanov v súlade s plánom práce
obecného zastupiteľstva.

Dňa 26. mája 2006 na treťom riadnom zasadnutí obecné zastupiteľstvo
schválilo identifikáciu vlastníkov pôdy na Bőhmerovej ulici, podľa novovytvoreného
geometrického plánu a obnovenie konania k majetkoprávnym vzťahom. Ďalej
schválilo externého pracovníka pre zisťovanie vlastníckych vzťahov v lokalite
Vyšná Roveň, s možnosťou využitia pre individuálnu bytovú výstavbu, založenie
neziskovej organizácie pre správu a chod obecných nájomných bytov, uzatvorenie
mosta cez rieku Váh aj pre osobné autá z dôvodu nerešpektovania prejazdu
nákladných motorovými vozidlami a traktormi s nadmerne hmotnostne zaťažujúcim
nákladom, zabezpečenie dresov pre žiakov Obecného futbalového klubu a
ozvučenie areálu futbalového ihriska. Zastupiteľstvo schválilo aj podanie
„PROJEKTU" na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na získanie finančných
prostriedkov pre vytvorenie miesta z radov nezamestnaných, predloženie správ o
hospodárení obecných organizácií za rok 2005. Obecné zastupiteľstvo schválilo
termín konania verejného hovoru s občanmi na deň 8. jún 2006. Zastupiteľstvo
vzalo na vedomie zápisnicu o uskutočnení kontroly pokladničnej agendy;
vyhotovenej hlavným kontrolórom obce, zhodnotenie činnosti starostu a poslancov
obecného zastupiteľstva od posledného zasadania, prípravu Medzinárodného dňa
detí na deň 3. júna 2006, informáciu o pomoci pri riešení majetkoprávnych
vzťahov k nehnuteľnostiam pri miestnej komunikácií na Bőhmerovej ulici.
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Na mimoriadnom zasadnutí 25. apríla 2006 zastupiteľstvo schválilo prípravu
vypracovaného projektu rozdelenia Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti,
ktorej je obec akcionárom, na základe regionálneho princípu, ďalej zoznam kníh na
vyradenie, z dôvodu duplicity, opotrebovania a zastarania, na základe výsledku
fyzickej revízie obecnej knižnice zo dňa 22. marca 2006, dodatok č. l, 2 a 3 k
nájomnej zmluve uzatvorenej medzi obcou a p. Drugdovou, záznam z revízie
knižného fondu knižnicou G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši.

Verejný hovor s občanmi Podturne sa uskutočnil 8. júna 2006 v zasadačke
obecného úradu. Na stretnutie boli pozvaní aj zástupcovia firmy DIPOS PLUS,
ktorým bolo vyčítané nekvalitné dokončenie rozvodov káblovej televízie. Niektorí
občania hodnotili, že im ide signál kvalitne, niektorí ho kritizovali. Dohodou bolo
vytvorenie a rozposlanie anketových lístkov, na základe ktorých budú prijaté
opatrenia. V ďalšej časti v diskusii vystúpil starosta obce a na otázky občanov
odpovedal

najmä

v súvislosti

s

dokončením

výstavby 4

bytových

domov,

vybudovaním odvodňovacích žľabov na Hlavnej ulici popred obchod Jednota,
asfaltovaním ciest v obci, uzatvorením mosta cez Váh do Uhorskej Vsi,
rekonštrukciou kultúrneho domu, zámerom o vytvorení nových stavebných parciel v
hornej časti obce (smerom na Lipt. Hrádok). Starosta informoval o údržbe
verejných priestranstiev a o podaní „projektu" na Úrade práce na jedno miesto z
radov nezamestnaných. Hlavný kontrolór podal informáciu o kontrole v Penzióne
Elán, kontrole čerpania finančných prostriedkov v rámci výstavby obecných
nájomných bytov, o kontrole z plnenia prijatého plánu práce starostu a obecného
zastupiteľstva.

Dňa

28.

júla

2006

sa

uskutočnilo

riadne

zasadnutie

obecného

zastupiteľstva, ktoré schválilo vytvorenie pracovného miesta: „Referent - správca
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obecných bytov". Miesto bolo vytvorené z radov nezamestnaných z prostriedkov
poskytnutých Úradom práce soc. vecí a rodiny. Zastupiteľstvo sa zaoberalo
a schválilo úpravu ceny za použitie traktora s vlečkou a úpravu ceny za použitie
autobusu (traktor s vlečkou: 30,-Sk/1 km; autobus: 25,-Sk/1 km). Zastupiteľstvo
schválilo hospodárenie obce za 1. polrok 2006, domový poriadok pre nájomné byty
a určilo výšku nájomného za byty v novopostavených bytových domoch (4 x 10 b.
j.) Na základe ustanovení zákona č. 346/1990 § 9 o voľbách do samosprávy
zastupiteľstvo určilo, že vo volebnom období 2006 - 2010 bude mať celkom 7
poslancov. Zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu starostu o záveroch
finančnej kontroly na poskytovanie a použitie verejných prostriedkov na
zabezpečenie osláv SNP, informáciu o predaji časti rodinného domu č. 154, ako aj
záznam kontrolóra, plnenie úloh starostu a poslancov obecného zastupiteľstva.

Riadne, piate zasadnutie, obecného zastupiteľstva sa zišlo 29. septembra
2006. Na rokovaní zastupiteľstvo schválilo prenájom pozemku na parc. č. 649/9 s
rozlohou 77 m2 pre podnikateľské zámery. Schválilo aj smernicu o postupe pri
aplikovaní

zákona

o

slobodnom

prístupe

k informáciám,

úpravu

rozpočtu

predloženého ekonomickým úsekom, odpustenie cintorínskeho poplatku pre
nebohého Jána Blišťana. Zaoberalo sa a schválilo príkazný list starostu ku
vykonaniu ročných inventúr majetku obce. Schválilo sociálnu pomoc Stanislavovi
Janovčíkovi. Zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu kontrolóra obce o jeho
činnosti za 1. polrok 2006, záznam kontrolóra obce z kontroly platenia dane z
nehnuteľnosti

fyzických

a právnických

osôb

za

rok

2006.

Zasadnutie

zastupiteľstva doporučilo starostovi obce, aby upozornil p. Drugdovú na
nepreukázateľnosť a nekonkrétnosť vyčíslených nákladov za vykonané práce a
zakúpený materiál, ktoré boli predložené obecnému zastupiteľstvu. Poslanci
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zastupiteľstva súhlasili s predajom vyhotoveného plynovodu, vybudovaného v akcii
Bytové domy na Ulici „Ku stanici."

Mimoriadne šieste zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 26. októbra
2006 schválilo zvolanie povodňovej komisie obce, z dôvodu riešenia úprav
odtokových kanálov užívateľmi z Jarkovej, Žadovice, Koštovice, ďalej finančný
príspevok spoločenským organizáciám, JD a MS ČK, ktoré sa zapájali do činnosti v
prospech obce. Zasadnutie vzalo na vedomie upresnenie činnosti hlavnej
inventarizačnej komisie a zosúladenie so schváleným plánom práce a príkazným
listom zo dňa 29. septembra 2006 správu kontrolóra obce k užívaniu techniky
obce. Obecné zastupiteľstvo na svojom šiestom zasadnutí nariadilo zástupcovi
starostu vypracovať tabuľku vzdialeností v obci aj mimo katastrálneho územia
obce,

z

dôvodu

presnejšieho

zhodnotenia

prevádzky

techniky,

ktorá

je

zapožičiavaná na súkromné účely.

Riadne, v poradí už šieste, zasadnutie obecného zastupiteľstva sa zišlo dňa
24. novembra 2006. Poslanci na zasadnutí schválili návrh rozpočtu na rok 2007 a
výhľadové rozpočty na roky 2008 a 2009, všeobecne záväzné nariadenie obce č.
3/2006 o miestnych daniach na území obce, ďalej všeobecne záväzné nariadenie
obce číslo 4/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady na území obce.
inventarizáciu majetku obce za rok 2006, zákaz výstavby komunikácií z ulice „Ku
stanici" na súkromné pozemky, odmeny volebných funkcionárov a za prácu
v komisiách, finančný príspevok pre DHZ, pri
výročnej

príležitosti

uskutočnenia

schôdze „miestnych hasičov", výrub smrekov na miestnom cintoríne a

vyhlásenie výberového konania. Zasadnutie vzalo na vedomie stanovisko kontrolóra
k rozpočtu obce na rok 2007 a k rozpočtom na roky 2008 a 2009 a vzdanie sa
navrhovaných odmien starostom obce. Zastupiteľstvo odmietlo na konci volebného
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obdobia odmietlo vydať súhlas s umiestnením predajného stánku v katastrálnom
území obce pre spoločnosť LIPPEK.

PARLAMENTNÉ

VOĽBY

Dňa 17. júna 2006 sa uskutočnili voľby poslancov do Slovenskej národnej
rady. Vo volebnom okrsku v Podturni boli nasledovné výsledky:

1. Ľavicový blok
1
2. Strana občianskej solidarity
3.
Misia 21 Nová kresťanská demokracia
4.
Strana
demokratickej ľavice
5.
Združenie
robotníkov Slovenska
3
6.
Kresťansko-demokratické hnutie
5
7. Slovenská národná koalícia - Slovenská vzájomnosť
1
8.
Aliancia
nového občana
4
9. Hnutie za demokraciu
10. Strana maďarskej koalície — Magyar Koalície Pártja
11. Slobodné fórum
13
12. Občianska konzervatívna strana
13. Prosperita Slovenska l
1
14. Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
10
15. Agrárna strana vidieka
2
16. Komunistická strana Slovenska .
20
17. Slovenská ľudová strana
1
18. Slovenská demokratická a kresťanská únia — Demokratická strana 40
19. SMER - sociálna demokracia
146
20. Slovenská národná strana
43
21. NÁDEJ
3

Počet zapísaných voličov
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Počet zúčastnených voličov
Počet voličov, ktorí zaslali obálku z cudziny

296
1

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa §-u30

295

Počet odovzdaných hlasov

293

KOMUNÁLNE

VOĽBY

Dňa 2. decembra 2006 sa uskutočnili voľby do obecného zastupiteľstva a na
miesto starostu obce. Za poslancov kandidovali:
Za koalíciu SMER - sociálna demokracia. Ľudová strana - Hnutie za demokratické
Slovensko, Slovenská národná strana

1. Ján Bryndza, 51 ročný, vodič
2. Jaroslav Forgáč, 36 ročný, vodič
3. JUDr. Imrich Hronček, 58 ročný, advokát
4. Jaroslava Petrovská, 53 ročná, ekonómka
5. Ľuboslav Strcula, 47 ročný, technik
6. Ivona Vejová, 31 ročná, recepčná
7. Viera Vozáriková, 60 ročná dôchodkyňa
Za stranu Hnutie za demokratické Slovensko:
1. Ondrej Jančuška, 53 ročný, technik
2. Oľga Forgáčová, 38 ročná, živnostníčka
Na starostu obce kandidoval
Marián Vojtík, 53 ročný, starosta
za koalíciu strán SMER - sociálna demokracia, Ľudová strana - Hnutie za
demokratické Slovensko a Slovenská národná strana
V Podturni bolo v zoznamoch voličov zapísaných 510 osôb. Hlasovacie obálky
boli vydané 354 osobám. Účasť voličov v percentách bola 69,41 %. Bolo
odovzdaných 332 platných hlasov do obecného zastupiteľstva a 318 platných
hlasov na starostu obce. Bolo zvolených 7 poslancov do zastupiteľstva a za
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starostu obce bol zvolený jediný kandidát Marián Vojtík. Získal 318 hlasov, čo je
v percentách 89,83 %.
Za poslancov obecného zastupiteľstva na ďalšie volebné obdobie boli
zvolení:
Ján Bryndza, SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS
Jaroslav Forgáč ml., SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS
Jaroslava Petrovská, SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS
Ľuboslav Strcula, SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS
JUDr. Imrich Hronček, SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS
Viera Vozáriková, SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS
Ondrej Jančuška, HZD

244 hlasov ( 68,93% )
207 hlasov ( 58,47% )
196 hlasov (55,37%)
189 hlasov (53,39%)
188 hlasov (53,11%)
167 hlasov (47,18%)
155 hlasov (43,79%)

Ako náhradníci boli zvolení:
Ivona Vejová, SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS
Oľga Forgáčová, HZD

151 hlasov (42,66 %)
90 hlasov (25,42 %)

TURISTICKO-LYŽIARSKE

ZDRUŽENIE

Členovia združenia s v roku 2006 prvý krát zišli na výročnej členskej
schôdzi 17. februára 2006 a na fašiangovom posedení 4. marca v Penzióne Elán.
Členovia združenia sa podieľali na prípravách osláv SNP v obci a aktívne sa
podieľali aj na stavbe partizánskej vatry a montáži prístreškov pre hudbu
a kuchyňu pri tejto príležitosti. Aj keď na mesiac september naplánovali výlet do
Račkovej doliny, pre nízky záujem sa výlet neuskutočnil.

OBECNÝ

FUTBALOVÝ KLUB

Mužstvo dospelých začalo zimnú prípravu na jarnú časť súťaže už 6.
januára 2006. Mužstvo sa schádzalo každý piatok v telocvični v Liptovskom Jáne.
Koncom februára sa začalo trénovať v teréne a účasť hráčov na tréningoch veľmi
poklesla. Výročná členská schôdza klubu sa uskutočnila 21. januára 2006, na
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ktorej sa zhodnotila aj práca výboru a činnosť mužstiev v oblastnej súťaži. V roku
2006 si účastníci výročnej členskej schôdze vytýčili úlohu zabojovať o postup
mužstva dospelých do I. triedy. Za týmto účelom bolo mužstvo posilnené o dvoch
hráčov – Bedeho z Dovalova a Tvachtu z L. Ondrašovej.
Družstvo dospelých odohralo 6 prípravných zápasov, z ktorých 2 prehrali, 2
vyhrali a 2 remizovali.
Jarná časť súťaž ročníka 2005/2006 sa začala o dva týždne neskôr pre zlé
počasie a terén ihrísk. Mužstvo dospelých postúpilo do jarnej časti z prvého
miesta, ktoré si udržalo až do skončenia súťaže. Nakoniec II. triedu vyhralo a
postúpilo do I. triedy. Bol to historický úspech futbalu v Podturni. K tomuto
výsledku prispeli všetci hráči, ktorí podali vyrovnané a kvalitné výkony, ale aj
tréner Dušan Báčik a vedúci mužstva Ján Juráš. Samozrejme, že podiel na dobrej
práci mal aj výbor obecného futbalového klubu.
Mužstvo dorastu sa v jarnej časti polepšilo a získalo niekoľko bodov. Preto
ich znova prihlásili do súťaže. Mužstvo bolo doplnené o ďalších hráčov. Zásluhu na
dobrých výkonoch mal tréner Dušan Báčik a vedúci mužstva Ing. Zdenko
Mlynarčík.
Mužstvo žiakov, ktoré hralo malý futbal, podalo vyrovnané výkony. Vznikol
tak výborný kolektív pod vedením trénera Cyrila Michalíka, ktorý zabezpečil
zodpovednosť hráčov v každom zápase. Mužstvo tak skončilo na 2. mieste.
Jesenná

časť

nového

súťažného

ročníka

2006/2007

dospelých

a

dorastencov sa začala 5. a 6. augusta 2006. Mužstvo dospelých postúpilo do I.
triedy okresnej súťaže. Začalo sa opatrne so striedavými úspechmi. V niektorých
zápasoch platilo mužstvo za nováčikovskú daň, a to hlavne v zápasoch na cudzích
ihriskách, kde rozhodnutia rozhodcov neboli celkom spravodlivé. Koniec jesennej
časti však futbalistom vyšiel, keď z posledných obsadili 2. miesto v súťaži.
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Mužstvo dorastencov začalo nový súťažný ročník 2006/2007 rozpačito. Na
zápasy sa nevedelo zísť v plnom počte, a tak zápasy prehrávalo jeden za druhým.
Až po výstrahe výborom futbalového klubu o tom, že družstvo odhlásia zo súťaže,
prinútilo hráčov, aby sa začali schádzať vo väčšom množstve a bolo to vidieť na
výsledkoch. A tak dosiahli 21 bodov skončili na 8. mieste.
Mužstvo žiakov pod novým trénerskym vedením Ilavského a Kováčika
podávalo dobré výkony.
Turnaj o pohár starostu zorganizovali členovia Obecného futbalového klubu
30. júla 2006. Domáci futbalisti získali pohár a za nimi sa umiestnili futbalisti
z Uhorskej Vsi, Liptovského Jána a Beňadikovej.
Klub finančne okrem obce podporovali v tomto období Ing. Jaroslav
Procházka, firma Pipeco, Vladimír Rajtárom a ďalší podporovatelia či fanúšikovia,
ktorí pomáhali pri chode futbalu v obci.

DOBROVOĽNÝ

HASIČSKÝ ZBOR

Činnosť hasičského zboru bola v roku 2006 zameraná hlavne na prípravu
požiarneho družstva na previerku pripravenosti a nácvik požiarneho útoku s
rozvinutím z požiarneho vozidla po príchode na miesto požiaru, ale aj na zlepšenie
stavu požiarnej techniky či ďalšie aktivity zamerané na zlepšenie práce zboru.
V januári požiarne hliadky pod vedením preventivára Milana Mlynarčíka
dokončili vykonávanie preventívnych prehliadok vo vybratých domácnostiach a
troch drobných prevádzkach, ktoré sa začali už v decembri predchádzajúceho
roka. Výsledok kontrol bol dobrý, pretože nebolo zistené žiadne závažné porušenie
požiarnych predpisov a zistené závady boli odstránené buď okamžite, alebo v
stanovenom termíne.
V mesiacoch marec a apríl sa hasiči venovali vyčisteniu okolia okolo
hasičskej zbrojnice a urobili jarné upratovanie v priestoroch zbrojnice. Veliteľ
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hasičov Ľuboslav Strcula sa zúčastnil odbornej prípravy veliteľov DHZ, ktorú
organizoval OV DHZ.
V máji hasiči zabezpečovali čestnú stráž pri pomníku padlým pri príležitosti
osláv ukončenia druhej svetovej vojny.
V júni sa členovia zboru nezúčastnili previerok pripravenosti DHZ, pretože
v súvislosti s chorobou veliteľa sa nepodarilo skoordinovať a zabezpečiť prípravu
a účasť požiarneho družstva na previerkach pripravenosti. V spolupráci s obecným
úradom a ostatnými zložkami sa zúčastnili na príprave a priebehu Medzinárodného
dňa detí ukážkou hasičskej techniky a deťom urobili radosť povozením na
hasičskom aute.
V auguste hasiči zabezpečovali čestnú stráž pri pomníku padlým pri
príležitosti osláv SNP a požiarny dohľad pri partizánskej vatre a tanečnej zábave,
ktoré boli pokračovaním osláv.
September sa zapísal čiernym písmom do histórie Dobrovoľného hasičského
zboru v Podturni. Dlhoročný člen a predseda DHZ Milan Uličný zomrel po dlhej a
ťažkej chorobe. Aj napriek tomu, že sa hasiči nepodieľali na zabezpečení a
organizácii dôstojnej rozlúčky s bývalým predsedom, vzdali hold jeho dlhoročnému
úsiliu o vysokú úroveň ochrany pred požiarmi v obci, výchovy mladých požiarnikov
aj celej jeho práci a pomoci pri všetkých akciách, ktoré skultúrňovali a zviditeľnili
obec.
V mesiaci októbri sa začala príprava techniky na zimnú prevádzku. Bola dokončená
úprava nových cvičných odevov pre požiarne družstvo, ktoré boli kúpené v lete v
spolupráci so starostom obce. Na rovnošaty boli našité znaky obce a hasičského
zboru.
V mesiaci november bola vykonaná inventarizácia majetku obce v správe
DHZ. Pri kontrole majetku v has. zbrojnici neboli zistené žiadne závady a straty
materiálu. Požiarna striekačka bola zazimovaná a v dobrom stave. Vďaka úsiliu
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obecného úradu bola dokončená úprava vjazdu do požiarnej zbrojnice a vozidlo
Avia bolo umiestnené na svojom mieste v zbrojnici.
V decembri začali členovia pod vedením preventivára Milana Mlynarčíka
vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok. Uskutočnila sa Výročná
členská schôdza, na ktorej bol zvolený nový výbor v zložení:
PREDSEDA: Ľuboslav Strcula
VELITEĽ:

Jaroslav Vozárik

PREVENTIVÁR: Milan Mlynarčík
POKLADNÍK: Jaroslav Janovčík st.
REFERENT MLÁDEŽE: Martin Fašanok
STROJNÍK: Martin Strcula

JEDNOTA

DÔCHODCOV

Výročná členská schôdza jednoty dôchodcov sa uskutočnila 28. januára
2006. Členovia v rámci nej zhodnotili rok 2005 a prijali plán práce na ďalší rok Na
schôdzi sa zišlo až 48 členov, čo svedčí o záujme pracovať v tejto organizácii.
Inak sa členovia pravidelne schádzali každý pondelok popoludní.
Posledné fašiangy členovia klubu oslávili 27. februára 2006. Posedeli si pri
pesničke a šiškách a spomínali na mladé roky.
Členovia sa zúčastnili aj na oslavách Medzinárodného dňa žien, ktoré
usporiadal

obecný

úrad.

Pomáhala

aj

pri

obecnému

úradu

organizácii

Medzinárodného dňa detí v obci. V dňoch 18. apríla a 26. apríla sa 16 členovia
zúčastnili na jarnom upratovaní verejných priestranstiev – park, cintorín a okolie
cesty.
Okrem

spomínaných

aktivít

sa

členovia

boli

niekoľko

krát

kúpať

v Aquaparku Tatralandii v L. Mikuláši a spolu s nimi sa týchto aktivít zúčastnili aj
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členovia jednôt dôchodcov z Uhorskej Vsi a L. Jána. Na cestovné a náklady im
prispeli aj sponzori.
Počas zájazdu 21. júna 2006 sme navštívili Poľsko – na nákupoch sa zúčastnilo 23
členov.
Členovia 21. augusta 2006 čistili pomník ku oslavám SNP, 25. augusta 2006
sa zúčastnili prípravy na gulášu pomáhali pri stavbe vatry. Dňa 26. augusta 2006
pomáhali pri úprave priestranstva okolia vatry.
V spolupráci s obecným úradom usporiadali s obecným úradom 30. augusta
2006 kúpanie na termálnom kúpalisku v Bešeňovej. Zúčastnilo sa ho 9 členov.
Členovia klubu pomáhali v dňoch 27. - 2S. septembra 2006 a aj 2. októbra 2006
pri úprave okolia nájomných bytov. Pri úpravách novostavieb pokračovali aj 10.
októbra 2006 - umývali v bytoch. Pri týchto činnostiach členovia odpracovali 147
hodín.
Dňa 2. októbra 2006 zorganizovali členovia jednoty dôchodcov v obci akciu
posedenie pri pesničke v priestoroch obecného úradu spojenú s predajom.
Zúčastnilo sa 26 členov.
V Liptovskej Kokave sa konal 18. októbra 2006 - Okresný aktív Jednoty
dôchodcov, ktorého sa zúčastnili 2 členovia z Podturne.
Ako sa po minulé roky zaužívalo, aj v októbri 2006 (29.10.) obecný úrad a
ZPOZ zorganizovali pre seniorov posedenie so zaspomínaním si pri ,,ľudovkách".

ČERVENÝ

KRÍŽ

Výročná členská schôdza sa uskutočnila 24. februára 2006. V rámci
zasadnutia bola prehodnotená minuloročná činnosť a bol prijatý plán činnosti na
ďalšie obdobie. Na schôdzu boli pozvaní aj bezpríspevkoví darcovia krvi z obce,
ktorí v roku 2005 darovali krv: A. Lukešová, Ľ. Strcula, J. Petrovský, E. Pažítková
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a R. Lakomčík. Predsedníčka miestneho spolku v Podturni J. Berníková v zastúpení
riaditeľky územného spolku ČK v L. Mikuláši A. Petrufovej odovzdala striebornú
plaketu prof. MUDr. J. Janského za 20 násobné bezpríspevkové darcovstvo A.
Lukešovej.

VÝZNAMNÉ

AKCIE V OBCI

V priebehu zimných mesiacov roku 2006 pokračovala výstavba štyroch
bytových domov so 40 bytovými jednotkami na Ulici Pri Váhu. Dňa 23. júna sa konal
na stavbe kontrolný deň. Odovzdanie stavieb sa uskutočnilo 13. októbra 2006 za
účasti viacerých významných hostí. Zúčastnili sa ho poslanci SNR Dušan Jariabek,
P. Pelegríni, riaditeľ Štátneho fondu rozvoja bývania Ing. Miroslav Kašuba
a zástupca riaditeľa štátneho fondu Ľudovít Chropovský, ale aj ďalší významní
hostia.
Aj napriek tomu, že zregulovaný tok Jamníčka mal dostatočnú rezervu pri
veľkom prietoku vody pri topení masy snehu, 28. marca už príliš nechýbalo, aby sa
opäť opakovala v obci lokálna povodeň ako počas predchádzajúcich rokov. Na
pomoc proti živlu musela zasiahnuť ťažká technika a pomáhali aj členovia
miestneho dobrovoľného hasičského zboru.
V noci na 27. marca 2006 sa do Domu smútku na cintoríne vlámal neznámy
páchateľ a spôsobil tu viaceré škody.
V obci pokračoval problém s riadnym začatím dodávky káblového vysielania
sľubovaných 19 programov od firmy DIPOS PLUS, ktorá urobila inštaláciu
v predchádzajúcom roku. Aj napriek tomu, že v decembri 2005 Telekomunikačný
úrad, odb. štátneho dohľadu v Žiline urobil merania v obci a zistil zdroj rušenia
príjmu STV 1 na adrese Kámenie č. 184 v Podturni, vysielacia kvalita ponúkaných
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programov bola aj napriek tomu na veľmi nízkej úrovni a pripojení účastníci
odmietali platiť poplatky.
Začalo sa s prestavbou a nadstavbou budovy Kultúrneho domu v obci. Do
jesene mala byť hrubá stavba zakrytá, ale dodávateľ pre nedostatok pracovných
síl termín nedodržal.
V obci bola v roku 2006 dokončená regulácia potoka Jamníček s pomocou
štátneho podniku Povodie Váhu. Pokračovalo aj čistenie odvodňovacích kanálov
v obci.
Na ulici Kámenie bol postavený nový plot, časť chodníka a upravené bolo aj
okolie. Na ulici Kámenie a Bőhmerovej ulici obec opravila a spojazdnila miestne
komunikácie. Na ulici Pri Váhu bol položený elektrický kábel, pokračovala
plynofikácia a boli uložené ďalšie inžinierske siete.
V septembri boli zrekonštruované autobusové zástavky pri hlavnej ceste
v obidvoch smeroch. Namiesto rozbitých sklenených výplní boli navarené plechové
výplne.
V obci bola ukončená rekonštrukcia predajne COOP Jednota, ktorá už
nevyhovovala nárastu obyvateľstva po výstavbe nájomných bytov. Podnik tak
obratne

reagoval

na

novú

kúpnu

silu

v obci.

Budova

prešla

rozsiahlou

rekonštrukciou. Bola upravená predajná a skladovacia plocha, modernizované boli
chladiace a mraziarenské zariadenia aj regálová technika. Pribudla jedna
predavačka. Stavebné práce boli vyčíslené na 500 tisíc korún a nová technika stála
400 tisíc korún.

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ

ŽIVOT

Sviatok medzinárodného dňa žien si v obci pripomenuli 12. marca 2006.
Slávnosť zorganizovali pracovníci ZPOZ-u. Kultúrny program spestrilo vystúpenie
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divadelných ochotníkov z Liptovského Hrádku – Dovalova Atak 7 s hrou Starý
zaľúbenec od J. Chalupku.
Obecná knižnica začala naplno pracovať v nových priestoroch v bývalej
predajni Lipka pri obecnej zvonici. Knižnica mala v roku 2006 50 členov. V prvom
polroku boli kúpené knihy ta 2490 korún. Knihovníčkou bola Eva Huštáková.
V obci si na oslavách 28. augusta 2006 pripomenuli 62. výročie SNP
položením

vencov

a zapálením

vatry.

Oslavy

sa

uskutočnili

v priestoroch

futbalového ihriska. Tu bola postavená aj devätnásť poschodová vatra. Program
začal príhovorom starosta obce, pokračovali zástupcovia obidvoch akadémií,
politickí zástupcovia, ale aj účastníci. Program oživil živý koncert country-folkovej
kapely, ktorý sa striedal so vstupmi DJ Vozárika. Predával sa guláš, pivo, langoše.
V sobotu 23. novembra 2006 zorganizoval Obecný úrad v spolupráci so
ZPOZ-om obce slávnostné ročné posedenie s občanmi - jubilantmi, ktorí sa v
tomto roku dožili okrúhleho výročia narodenín.
Na záver roka zorganizovala Jednota dôchodcov obce dňa 13. decembra
2006 posedenie pri kapustnici, na ktoré boli pozvaní hostia zo všetkých
spoločenských organizácii združených pod Obecným úradom. Posedenie sa bolo už
v duchu sviatkov a priateľskej pohody, ako aj v príhovore predniesli predseda
Jednoty dôchodcov Jaroslav Forgáč st. a starosta p. Marián Vojtík.
Aj tento rok prišiel do obce Mikuláš. Najprv na koči chodil s čertom po
uliciach obce hľadajúc deti. Deti príchod Mikuláša čakali pred obecným úradom.
Mikuláš obdaril čakajúce deti peknými darčekmi a oni mu za to zarecitovali a
zaspievali.
Združenie

pre

občianske

záležitosti

pri

obecnom

úrade

(ZPOZ)

zorganizovalo 11. novembra 2006 „slávnostný akt uvítania detí do života. Ako sa aj
vo svojom príhovore vyjadril starosta p. Marián Vojtík, obec sa „omladzuje", čo
prináša radosť zo zmien v obci.
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Na záver roku 2006 obecný úrad zorganizoval pre obyvateľov obce, ale aj
iných oslavujúcich vítanie nového roku 2007, Na stretnutí 20 minút po polnoci 1.
januára 2007 sa mal vítať nový rok s krátkym programom: štátna hymna,
ohňostroj a príhovor.

KLIMATICKÉ

POMERY

Rok 2006 bol v znamení bohatej snehovej pokrývky, ktorá v niektorých
obývaných častiach Liptova dosahovala aj viac ako dva metre. Cestári mali
neustále problémy s údržbou ciest a majitelia objektov s rovnými strechami museli
dať sneh zo striech odpratávať, aby sa po ďalších nádielkach koncom februára,
nezopakovala tragédia haly v Poľsku, v Katoviciach, kde zasypalo niekoľko desiatok
ľudí. Snehová pokrývka bola veľmi intenzívna a začala sa topiť až v druhej polovici
marca. V niektorých častiach Liptova trvala až do polovice mája. Najväčšie
oteplenie na začiatku apríla prinieslo prudké topenie snehu a z toho pramenili
veľké obavy z povodní. V horských oblastiach, napríklad vo Važci, sa viac ako 1,5
metrov vysoké snehové mantinely topili len pomaly. Aj obyvatelia Podturne napäto
čakali, či sa prívaly vody z topiaceho snehu nevylejú po dedine ako v
predchádzajúcom roku. Aj keď počas druhého aprílového týždňa pršalo, voda sa
z korýt nevyliala a v Podturni sa nerozliala ani voda z topiaceho snehu. Jar
prichádzala veľmi pomaly a aj májové počasie bolo veľmi rozpačité. Teplých dní
bolo veľmi málo. Väčšinou bola obloha zamračená a často pršalo. Dokonca posledný
májový deň vo vyššie položených častiach Liptova napadlo opäť až 30 centimetrov
snehu. Počasie bolo však vrtkavé aj v nasledujúcich týždňoch. Od prvých júnových
dní sa začalo otepľovať, pribudlo teplých slnečných dní. V polovici júna sa už
vyskytli aj prvé búrky z tepla, dokonca v Liptovských Sliačoch bolo 17. júna
krupobitie. Otepľovanie prinieslo v júli a polovici augusta tropické horúčavy.
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Teplota neraz prekročila 35 °C. Priamo na slnku ortuť teplomera vyskakovala však
oveľa vyššie. Bolo sucho, vegetácia bola v útlme, trávniky vypálené. Najviac sa
radovali deti, ktoré si počas prázdnin užili tepla a slnka. V druhej polovici augusta
sa teplá zmiernili, ale trvalejšie zrážky neprišli. V takomto teple sa začali bližšie
ľudských príbytkov vyskytovať aj teplomilné plazy. V Ružomberku sídlisko Kľačno
ohrozovali užovky, v Podturni v polovici augusta malého chlapca pred domom
poštípalo dvojtýždňové mláďa vretenice. Všetko však nakoniec dopadlo dobre.
Prvé septembrové dni boli chladnejšie a veternejšie. Ani teraz však zrážková
činnosť nepribudla, ale po niekoľkých daždivých dňoch na konci augusta sa
vegetácia o niečo vzpamätala. Septembrové dni boli premenlivé, ale v októbri
zavládlo pravé babie leto. Dokonca aj noci boli teplé, preto po zmobilizovaní
vegetácie sa v tomto období objavili aj očakávané huby. Tak sa v októbri začala
hubárska sezóna. Ľudia z liptovských lesov nosili na jeden raz aj niekoľko stoviek
dubákov. Na konci októbra sa začalo ochladzovať a po sviatku Všetkých svätých
napadol prvý sneh. Pokrývka však nebola stabilná a koncom novembra sa začalo
opäť otepľovať. Extrémne teplé počasie na začiatok zimy pokračovalo počas
celého decembra. Aj keď dvakrát napadlo veľmi malé množstvo snehu, veľmi
nesúvislá pokrývka sa udržala len niekoľko dní. Záver roka bol navyše veľmi teplý
a v noci teplota klesala len pár stupňov pod nulu a cez deň stúpala až do 10 °C.
Ochranári aj klimatológovia varovali pred dôsledkami globálneho otepľovania,
ktoré spôsobilo aj v roku 2006 topenie ľadovcov na póloch a prílev extrémne
teplého vzduchu na zimné obdobie do Európy.

OBECNÁ MATRIKA

Narodili sa
Sofia Maťašovská
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Samuel Porubčanský
Sandra Lakomčíková
Gabriela Repová
Matej Fašanok
Zuzana Sokolová
Martina Cidilová
Aneta Záhorská

Uzavreli manželstvo:
Mgr. Lucia Čapčíková a Michal Porubčanský
Mgr. Gabriela Vojtíková a Ing. arch. Igor Repa
Ján Fašanok a Jana Mendelová
Peter Brezniak a Ivana Sedláková
Mgr. Radoslav Vojtík
Zuzana Kovalčíková

Opustili nás:
Gustáv Forgáč
Ľubomír Janovčík
Zuzana Koreňová
Irma Krčulová
Lukáš Ujčík
Milan Uličný
Ernestína Zlejšia
Ján Blišťan
Tibor Forgáč
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Dožili sa okrúhleho jubilea:
Ladislav Grísnik

70 rokov

Viera Vozáriková

60 rokov

Stanislav Janovčík

60 rokov

Darina Čajková

80 rokov

Margita Hanáková

60 rokov

Margita Báthoryová

70 rokov

Vladimír Mlynarčík

80 rokov

Imrich Žigo

60 rokov

Darina Báthoryová

70 rokov

Katarína Kondorová

70 rokov

Eva Forgáčová

70 rokov
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

Prvé obecné zastupiteľstvo sa zišlo na riadnom zasadnutí 5.1.2007. Poslanci
schválili generálnu opravu Kultúrneho domu a jeho zariadenia, projekty na
stavebné a rekonštrukčné práce prízemia Kultúrneho domu. Rekonštrukcia sa
týkala výmeny okien, dverí a podláh. Malo sa začať aj s budovaním ústredného
kúrenia, sociálnych zariadení pod javiskom spolu s miestnosťou pre upratovačku,
kuchynka, salónik a mala sa urobiť generálna oprava elektroinštalácie. Projekty
vypracoval Ing. Milan Janek.
Zastupiteľstvo schválilo aj finančný príspevok pre Dobrovoľný hasičský
zbor Podtureň vo výške 3.000,-Sk, plán práce starostu a obecného zastupiteľstva
na rok 2007, používanie súkromného motorového vozidla starostom obce na
služobné účely na rok 2007 v zmysle zákona 283/02 Z.z. v znení neskorších
predpisov, výrub stromov - topoľov obyčajných pred miestnym cintorínom na
parcele č. 599/1, pretože sa v minulosti opílením najspodnejších vetiev nevhodne
zvýšilo ťažisko topoľov a zhoršilo to ich stabilitu. Poslanci schválili aj doplnok
Poriadku odmeňovania č. l zamestnancov a volených orgánov obce Podtureň,
zrušenie

členstva

obce

Podtureň

v

regionálnom

združení tatranských

a

podtatranských obcí so sídlom v Spišskej Belej. Zastupiteľstvo schválilo aj predaj
plynovodu s dĺžkou 363,6 m vybudovaného pre individuálnu bytovú výstavbu na ulici
Pri Váhu v prospech Slovenského plynárenského priemyslu, distribúcie a.s. so
sídlom v Bratislave.
Zastupiteľstvo zvolilo Jána Bryndzu ml. za zástupcu starostu obce Podtureň
a zároveň nových predsedov a členov komisií pre volebné obdobie 2006 – 2010:
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zástupca starostu: Ján BRYNDZA
Komisie:
Finančná komisia:
predseda - Jaroslava Petrovská
členovia - Ján Bryndza, JUDr. Imrich Hronček, Janka Sochorová
Komisia verejného poriadku:
predseda — JUDr. Hronček Imrich
členovia - Ján Bryndza, Viera Vozáriková, Ondrej Jančuška, Jaroslav
Forgáč st.

Sociálna, stavebno - bytová komisia a komisia pre životné prostredie:
predseda — Ján Bryndza
členovia - Viera Vozáriková, Lenka Rakytová, Ľuboslav Strcula, Ondrej
Jančuška, Forgáč Jaroslav st.
Komisia ZPOZu:
predseda - Viera Vozáriková
členovia - Eva Huštáková, Eva Dzureková, Marta Pažítková
Komisia pre kultúru:
predseda - Ján Petrovský
členovia - Viera Vozáriková, Eva Huštáková, Darina Cviková, Ivona Vejová
Komisia pre šport:
predseda - Juraj Mlynarčík
členovia - Jaroslav Forgáč ml., Vladimír Ilavský, Oľga Forgáčová

Prvé zastupiteľstvo menovalo na čelo Dobrovoľného hasičského zboru v obci
Jaroslava Vozárika, do funkcie technika – strojníka Martina Strculu a za
preventivára Milana Mlynarčíka.
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Prvé zasadnutie zastupiteľstva vzalo na vedomie: informáciu o doplácaní
(pokračovaní schváleného návrhu z roku 2005) stravného pre dôchodcov nad 35,Sk v súvislosti inflačným nárastom nákladov na obedy. Požiadalo kontrolóra obce,
aby v zmysle § 18 f, ods. l predložil OZ správu o kontrolnej činnosti za rok 2006,
do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku.
Na druhom riadnom zasadnutí dňa 22. 3. 2007 obecné zastupiteľstvo
schválilo plán práce hlavného kontrolóra obce na rok 2007, členstvo obce v
združení regiónu TATRY, opätovné a definitívne uzatvorenie mosta cez rieku Váh,
pre všetky motorové vozidlá pomenovanie ulice poza železničnú trať na ulicu:
„Cintorínska",

zorganizovanie posedenia žien obce pri príležitosti sviatku

Medzinárodného dňa žien.

Druhé zasadnutie zastupiteľstva vzalo na vedomie správu hlavného
kontrolóra obce o činnosti za rok 2006, hospodárenie s finančnými prostriedkami
jednotlivých spolkov a združení v obci za rok 2006 uskutočnenie verejného hovoru
s občanmi obce dňa 29. 3. 2007, informáciu starostu o výške rozpočtu na úpravu
a prestavbu spodnej časti Kultúrneho domu, informáciu starostu o schválení
prenájmu pozemku Pozemkovým spoločenstvom v Podturni na zriadenie obecného
kompostoviska, informáciu starostu o zmene systému vyberania nájomného za
obecné nájomné byty, na základe upresnenia pracovníka ŠFRB, informáciu
predsedu komisie na ochranu verejného záujmu o podaní majetkového priznania
starostom obce a hlavným kontrolórom obce, poučenie poslancov OZ, starostu a
hlavného kontrolóra o právach a povinnostiach oprávnených osôb pre spracovanie
osobných údajov v podmienkach obce Podtureň. Zasadnutie zastupiteľstva
doporučilo starostovi obce a hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu hospodárenia
s obecným majetkom Penziónu Elán. Podľa výsledkov, ako aj platnej nájomnej
zmluvy prijať opatrenia. Zastupiteľstvo schválilo vstup obce Podtureň do
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združenia Región „Tatry“, súhlasilo so stanovami združenia a zaviazalo sa
pravidelne uhrádzať členské príspevky. Združenie sa zameriava na cezhraničnú
spoluprácu s Poľskom a jeho cieľom je získavanie prostriedkov z eurofondov na
zlepšenie

turistických

trás,

informačné

tabule

a reprezentácie

regiónu.

Zastupiteľstvo schválilo uzatvorenie mosta cez Váh, pretože statická skúška
stavby, ktorú by urobil Dopravný ústav v Žiline, by stála okolo 150 tisíc korún.
Zastupiteľstvo súhlasilo so zemnou názvu ulice poza železničnú trať na „Ulica
cintorínska“. Zastupiteľstvo schválilo aj prenájom nebytových priestorov v budove
obecného úradu pre Janu Kozákovú za účelom zriadenia kaderníctva a prenájom
parcely KN-C 646/9 v katastri obce v prospech spoločnosti Lippek Včela k. s. na
umiestnenie predajného stánku produktov spoločnosti. Spoločnosť sa zároveň
zaviazala, že predchádzajúcej záujemkyni o prenájom pozemku uhradí všetky
náklady súvisiace so zriadením inžinierskych sietí na pozemku. V rámci zasadnutia
starosta obce podal informáciu o predpokladaných nákladoch na rekonštrukciu
kultúrneho domu. Rozpočet bol vyčíslený na 5 miliónov korún, 150 tisíc korún na
elektroinštaláciu a 350 tisíc na kúrenie. Poslanci vyzvali starostu obce a hlavného
kontrolóra, aby vykonali v Penzióne Elán kontrolu a prieskum o hospodárení
s majetkom obce.

V poradí tretie zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 25. mája
2007. Zastupiteľstvo schválilo dodatok č. l k prepracovanému poriadku obecného
úradu Podtureň návrh úhrad za stravu pracovníkom OÚ, odstúpenie od nájomnej
zmluvy na Penzión Elán od fi. „ELKA" - Gabriela DRUGDOVÁ, z dôvodu
nepredloženia
s predpokladanou

rozpisu
výškou

stavebných
nákladov.

úprav
Starosta

a termínom
spolu

ich

s kontrolórom

realizácie
vykonali

v Penzióne Elán kontrolu a zistili, že izby sú v dezolátnom stave, neodborne
poprerábané, je znehodnotená časť strešnej krytiny a odkvapové rúry. Zariadenie
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prevádzkovala p. Adamjaková, ktorá zaplatila Drugdovcom odstupné 90 tisíc korún
ako základný vklad, ktorý bol daný obci. Poslanci navrhli dať do nájmu zariadenie
inej osobe formou inzerátu. Zastupiteľstvo schválilo odkúpenie pozemkov od
rodiny Ferencziovcov (potomkovia bývalého statkára Šimona Ferenciho) v lokalite
pred stanicou podľa GP v cene l, -Sk pod miestnu komunikáciu, v cene 50, -Sk pod
stavbu NBD, rozdelenie poslancov podľa volebných obvodov v jednotlivých
častiach obce podľa prílohy vstup obce do Mikroregiónu „Pod Poludnicou" ako
právny subjekt. Poslanecké zastupiteľstvo neschválilo žiadosť o pridelenie
miestnosti pre účely kaderníctva pre Danu JURÍKOVÚ a Janu KOZÁKOVÚ, z
dôvodu neefektívnosti ekonomického prenájmu zo strany žiadateliek, odvolanie
voči platobnému výmeru č. 900312, 900313 podľa schváleného VZN o miestnych
poplatkoch. Poslanci naopak schválili rozdelenie poslancov do jednotlivých časti
obce. Podľa toho sa môžu na nich občania obce kedykoľvek obrátiť so svojimi
problémami, námetmi, ale aj otázkami na ich činnosť v obci. JUDr. Imrich
HRONČEK za ulicu SNP, Ján BRYNDZA za Hlavnú ulicu od I 18 po dom č.168,
Jaroslav FORGÁČ ml., za Hlavnú ul. od RD č. 168 a celý Vyšný koniec, č. s. l a Ul.
Pri Jamníčku, Viera VOZÁRIKOVÁ za Ul. J. Bőhmera, Ľuboslav STRCULA, od č. s.
184 + Ul. Kámenie, Ondrej JANČUŠKA za Ul. Ku stanici a Ul. Pri Váhu, Jaroslava
PETROVSKÁ, Ul. Nižný dvor + Ul. J. Žiaka.

Obecné zastupiteľstvo sa zišlo na riadnom, štvrtom, zasadnutí dňa 29. júna
2007 a schválilo záverečný účet obce Podtureň za rok 2006, zmluvu o zriadení
Mikroregiónu „POD POLUDNICOU" so sídlom v Lipt. Jáne, zakúpenie osobného
motorového vozidla pre obec Podtureň, vyhlásenie súťaže o najkrajší rodinný dom
a bytový dom a jeho okolie, zmeny položiek rozpočtu podlá samostatnej prílohy,
odkúpenie pozemkov pod rozšírenie miestnej komunikácie pri ulici Ku stanici a Pri
Váhu pre obec. Zastupiteľstvo vzalo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k
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hospodáreniu obce a k záverečnému účtu, správu nezávislého auditora k overeniu
ročnej účtovnej závierky. Poslanci schválili vstup obce do Asociácie horských sídel
Slovenska. Zastupiteľstvo schválilo kúpu osobného motorového vozidla pre potreby
obce. Bola vyhlásená súťaž o najkrajšie upravený dom. Boli schválené aj ďalšie
odkúpy pozemkov pod miestne komunikácie.

Piate riadne obecné zastupiteľstvo sa zišlo dňa 14. augusta 2007 a schválilo
uskutočnenie výberového konania pre nájomcu Penziónu Elán na deň 20. augusta
2007. Do výberového konania sa prihlásiliĽ. Pavúk a R. Števček z Liptovského
Mikuláša, spoločnosť NAVAR s.r.o. I. Jacko z L. Mikuláša, P. Švárny z Košíc
a spoločnosť Slovbohemia s.r.o. z L. Mikuláša. Zastupiteľstvo schválilo sponzorský
dar pre organizovanie maratónu „Beh SNP - Liptovská 25“ pri príležitosti SNP,
prenájom nebytových priestorov v budove Obecnému úradu pre Pozemkové
spoločenstvo Podtureň na základe podanej žiadosti. Zastupiteľstvo vzalo na
vedomie zabezpečenie zorganizovania osláv SNP, list p. MUDr. Dzugasa k
nešetrnému zaobchádzaniu so stromami na súkromnom pozemku. Zastupiteľstvo
zároveň doporučilo obecnému úradu, aby odoslal list, ktorý spracuje JUDr. I.
Hronček, a v ktorom sa sťažovateľovi oznámi, že potomkovia rodiny Pethö nemôžu
požadovať vyplatenie peňazí za pozemky uvedené v listoch, nakoľko si rodina
uplatnila reštitučný nárok na tieto pozemky o príslušného pozemkového úradu.
Zastupiteľstvo rozhodlo zobrať úver 3,5 milióna korún od Dexia banky na
10 rokov, ktoré boli potrebné na dokončenie rekonštrukcie kultúrneho domu,
keďže obec nedostala dotáciu z Ministerstva kultúry.
Poslanci zobrali na vedomie správu Najvyššieho kontrolného úradu o
výsledku kontroly s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom obce na
základe

podnetov

občanov.

Kontrola

zistila

závady

bežného

pracovného

charakteru. Napríklad: kontrolovaný subjekt neevidoval drobný nehmotný majetok

125

Podtureň

kronika

- program OEM Windows XP, lebo ocenenie presahuje sumu 3.000,-Sk.
Signalizácia Alarmu, miešačka, unimobunka boli evidované ale v nulovej hodnote
(neboli ocenené) - obec nemala dlhodobo hmotný majetok označený štítkami
a inventárnym číslom. Kontrolou listov vlastníctva bolo zistené, že obec nemá na
LV Dom smútku - márnicu, aj keď v účtovnej evidencii je vedený. Nie je
vysporiadaných asi 50% miestnych komunikácií. Zástupcovia NKÚ informovali na
záver, že neboli potvrdené predkladané podnety, ale obec sa rozvíja v súlade zo
zákonmi SR.
Poslanci schválili dotáciu na usporiadateľské náklady na Beh SNP Liptovská
25 vo výške 5 tisíc korún, keďže jedným z organizátorov behu je aj obec
Podtureň.

Riadne, v poradí už šieste, zasadnutie obecného zastupiteľstva zo dňa 19.
októbra 2007 schválilo predloženú nájomnú zmluvu na prenájom zariadenia
Penziónu Elán v prospech P. Švárneho s pripomienkami na návrh ekonómky na zmenu
úhrad za stravu od 1. júla 2007 a s podmienkou vykonať drobné stavebné opravy
po predchádzajúcom nešetrnom nájomcovi. Zastupiteľstvo schválilo spracovanie
doplnku č. l k územnému plánu obce Podtureň, finančný príspevok pre TLZ vo výške
5.000,- Sk, výsledky súťaže o najkrajšie upravený rodinný a bytový dom s okolím rodinný dom rodiny Jarošovcov - finančný dar 2.000,-Sk a bytový dom č. 508 čiastka 1.000,-Sk. Ostatné bytové domy po 500,- Sk. Zastupiteľstvo schválilo aj
poskytnutie zálohy na generálnu opravu motora a čerpadla hasičskej striekačky vo
výške 7.000,-Sk. Vzalo na vedomie zápisnicu z kontroly pokladničnej agendy
Obecného úradu v Podturni vykonanú dňa 30. júna 2007 hlavným kontrolórom a
informáciu p. starostu k posedeniu s dôchodcami na deň 27. októbra 2007.
Poslanci vzali na vedomie, že Pozemkové spoločenstvo v Podturni prenajalo
firme Regionálny rozvoj Liptova cca 5 ha pozemkov na 99 rokov. Na týchto

126

Podtureň

kronika

pozemkoch sa bude realizovať individuálna výstavba a radová výstavba. Firma
zabezpečí vybudovanie všetkých inžinierskych sietí. Všetko bolo podložené
schváleným doplnkom k územnému plánu obce.
Poslanci schválili aj prenájom obecného pozemku ma parc. č. 537/1
s výmerou 2 m2 v prospech spoločnosti GTB s.r.o. v L. Hrádku na dobu neurčitú.
Zastupiteľstvo na tomto zasadnutí schválilo komisiu na verejnú súťaž
bytové domy Podtureň, 2. etapa 2x 14 bytových jednotiek v zložení Ondrej
Jančuška, Ján Bryndza, Lenka Rakytová, JUDr. Imrich Hronček a Ing. Vladimír
Husár.

Prvé mimoriadne zasadnutie sa zišlo 21. augusta 2007. Svoje ponuky
predložili spolu so svojou predstavou o ďalšom fungovaní zariadenia Ľ. Pavúk a R.
Števček z L. Ondrašovej, NAVAR s.r.o. I. Jacko a P. Švárny z Košíc. Zástupca
spoločnosti Slovbohemia s.r.o. sa pre chorobu ospravedlnil. Obecné zastupiteľstvo
schválilo na základe predložených ponúk nového nájomcu Penziónu Elán, p. Pavla
Švárneho.
Zastupiteľstvo sa zaoberalo a schválilo VZN obce Podtureň č. 1/2007 o
čistote obce a verejnom poriadku. Neschválilo nový úmysel stavať trasu novej
rýchlodráhy Železníc Slovenskej republiky cez vyšný koniec obce (pod modrou
horou) a doporučilo starostovi, aby jednal so spoločnosťou Reming Consult (Ing.
Domanický) ohľadom zmeny trasy rýchlodráhy. Poslanci vzali na vedomie, že firma
DAN-ZEL doplní do kultúrneho domu aj kuchynskú linku, sporák, upraví parkovacie
plochy a chodníky aj napriek tomu, že to nebolo zahrnuté v rozpočte.

Druhé mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva sa zišlo dňa 27.
septembra 2007 a schválilo odstúpenie od zmluvy o zriadení spoločného
stavebného úradu s termínom od l. januára 2008 a vstup obce do spoločného
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stavebného úradu, ktorý bude zriadený so sídlom v Liptovskom Jáne od 1. januára
2008. Udialo sa tak na základe častých sťažností občanov na nevyhovujúcu
komunikáciu s tunajšími pracovníkmi – neochota, zlá zastúpiteľnosť. Spoločná
úradovňa bola zriadená v L. Hrádku zmluvou zo dňa 23.12.2003.
Zastupiteľstvo schválilo aj vstup do spoločného úradu pre regionálny rozvoj
so sídlom v Liptovskom Mikuláši od 1. januára 2008, zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením, príspevok cirkevnému zboru Ev. cirkvi a. v. v Lipt. Jáne, na opravu hrobu
farára Kolomana Királiho (dlhé roky bol zborovým farárom v Liptovskom Jáne na
začiatku 20. storočia) vo výške 3.000,- Sk, finančný príspevok Jednote dôchodcov
v Podturni, vo výške 5.000,- Sk, verejný hovor s občanmi dňa 9.10.2007 za účelom
prejednania dodatku č. l k Územnému plánu obce Podtureň a súhlasilo so
spracovaním zmien a doplnkov č. l k územnému plánu obce Podtureň, pričom
náklady na spracovanie bude hradiť firma: Regionálny rozvoj Liptova. V tejto
lokalite na pozemkoch prenajatých od Pozemkového spoločenstva v Podturni sa
majú stavať rodinné domy, ktoré firma po dostavaní predá novým súkromným
majiteľom. Pracovný názov územia bol ustálený ako „Lokalita pod Modrou horou“.

V súlade s plánom práce pozvali poslanci spoluobčanov na verejné hovory,
aby informovali a odpovedali na dotazy zo života a diania v obci.
Prvý sa uskutočnil 29. marca 2007. Otázky sa sústreďovali na súčasné
rozvojové akcie, ale aj pripravované akcie na do budúce mesiace. Hlavná téma bolo
dokončenie Kultúrneho domu. Jeho dokončenie a kolaudácia sa mala uskutočniť na
prelome augusta -septembra. Záujem bol aj o ďalšiu výstavbu rodinných domov a
nájomných bytov. Starosta informoval o pokračujúcich prácach na identifikácií a
oslovovaní vlastníkov pozemkov na vyšnom konci od rodinného domu č. l smerom na
Liptovský Hrádok. Veľkú a intenzívnu činnosť vyvíjal v tejto oblasti Jaroslav
Forgáč st., ktorého zásluhou sa práce blížia ku záveru a jednotlivé stavebné
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parcely sa už budú vymeriavať. Podľa predbežných odhadov sa malo v tejto
lokalite vytvoriť šesť nových stavebných parciel. Záujem prítomných občanov bol
aj o nové kompostovisko, modernizáciu železničnej trate, či čistotu obce.
Sťažnosti prítomných boli smerované na psíčkárov v obci. Ponechanie voľne behajúcich psov, ohrozujúcich iných spoluobčanov, ako aj znečisťujúcich verejné
priestranstvá.

Druhý plánovaný verejný hovor bol 20. júna 2007 pre malú účasť občanov
zrušený.

V poradí už tretí hovor s občanmi sa uskutočnil dňa 13. septembra 2007
a jeho hlavnou témou bolo predstavenie zámyslu prekládky železničnej trate
novým položením cez Vyšnú Roveň, premostením od obce Liptovský Ján. Projekty
predstavili zástupcovia firmy Reming Consult zo Žiliny. V ďalšom hovore bol
predstavený projekt výstavby rodinných domov pod názvom „Pod modrou horou",
ako aj pokračovanie v aktivitách obce v lokalite Pred stanicou. Podrobne bola
podaná správa o výsledku kontroly Najvyšším kontrolným úradom (NKÚ SR). Aj to,
že podnety - udania, ktoré NKÚ obdržal, neboli potvrdené. Prítomní boli v diskusií
informovaní o novom nájomcovi Penziónu Elán aj o podmienkach prenájmu. Ďalej
boli podané informácie o pripravovaných projektoch z čerpania európskych fondov
na infraštruktúru.

Štvrtý hovor s občanmi sa uskutočnil dňa 9. októbra 2007. Zúčastnili sa na
ňom poslanci a starosta a hostia Ing. Nosková a Ing. Paška, ktorí zoznámili
prítomných s pripravovanou novou koncepciou spracovaného doplnku č. 1/07 k
Územnému plánu obce. Vysvetlené bolo zapracovanie aktivít obce v pripravovanej
akcii zástavby v lokalite Vyšná Roveň. Boli upresnené miesta, kde bude
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trate

a

kde

pripravovaná

zastavovacia štúdia výstavby.

Obecné zastupiteľstvo sa zišlo na treťom mimoriadnom zasadnutí dňa 14.
novembra 2007 a schválilo zrieknuť sa odmeny za účasť na zasadnutiach
obecného zastupiteľstva v prospech rodiny Janky Vyparinovej, odkúpenie pozemku
na ulici Kámenie od MUDr. Márie Richterovej za 1,- Sk, finančný príspevok na
dopravu a občerstvenie pri príležitosti darovania krvi v Košiciach, uskutočnenie
finančnej zbierky pre rodinu Janky Vyparinovej. Zastupiteľstvo vzalo na vedomie
výsledok kontroly uskutočnenej hlavným kontrolórom v Penzióne Elán, predložený
protokol o výsledku kontroly uskutočnenej prokurátorkou JUDr. Binkovou
k evidencii obyvateľstva a určovania súpisných čísel, informáciu o uskutočnení
výberového konania na dodávateľa stavby nájomné bytové domy Podtureň.

Na štvrtom mimoriadnom zasadnutí dňa 4. decembra 2007 zastupiteľstvo
schválilo zmluvu o zariadení spoločného obecného úradu s obcou Liptovský Ján a
zhotovenie balíčkov pre deti pri príležitosti stretnutia s Mikulášom. Vzalo na
vedomie informáciu o priebehu výberového konania na výstavbu obecných bytov,
informáciu o prestavbe hasičskej striekačky (prestavba bola pre vysokú cenovú
ponuku odložená na nasledujúce obdobie), riešenie finančného príspevku pre
turisticko-lyžiarske združenie, informáciu starostu o liste cirkevného zboru Ev.
a. v. cirkvi v Liptovskom Jáne, informáciu o výške dobrovoľnej finančnej zbierky
pre rodinu Janky Vyparinovej. Vyzbieralo sa okolo 66 tisíc korún. Obec zaplatila
zo svojho rozpočtu za občerstvenie 4200,- Sk, za autobusy 25 580,- Sk.
Zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom zasadnutí nariadilo poslancom, ktorým sú
pridelené jednotlivé obvody, aby sa zamerali na dodržiavanie všeobecno-záväzného
nariadenia č. 1/07 o "Verejnom poriadku" v oblasti dlhodobého využívania
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miestnych komunikácií na parkovanie súkromnými motorovými vozidlami. Poslanci na
tomto mimoriadnom zasadnutí schválili podmienky a kritériá prideľovania bytov
v bytových domoch postavených s podporou štátu. Zastupiteľstvo sa zaoberalo aj
premávkou ťažkých nákladných áut po miestnych komunikáciách, ktoré takto
znehodnocujú, naviac touto premávkou dochádza ku pretŕhaniu káblov vedených
zemou. Bol vyzvaný starosta obce, aby o uvedenom probléme rokoval s predsedom
spoločnosti AGRIA a.s. a vyzval ho, aby si vjazd do dvora spoločnosť riešila
formou štrkovej cesty v zadnej časti dvora a mimo obecnej komunikácie.

Na

riadnom

siedmom

riadnom

zasadnutí

dňa

14.

decembra

2007

zastupiteľstvo schválilo rozpočet obce na rok 2008, všeobecne záväzné nariadenie
č.2/2007 o miestnych daniach a poplatkoch na území obce Podtureň a
inventarizáciu obce za rok 2007, poskytnutie finančného sponzorského daru pre
Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Liptovskom Jáne a prijatie obce Liptovský Ondrej
do spoločného obecného úradu. Zastupiteľstvo vzalo na vedomie stanovisko
kontrolóra obce k rozpočtu obce na rok 2008 a ku rokom 2009 a 2010, návrhy
rozpočtov na roky 2008, 2009 a 2010. Obec mala v nasledujúcom roku hospodáriť
s príjmami vo výške 10 136 tisíc korún. Plánovali sa výdavky vo výške 5 748 tisíc
korún a kapitálové výdavky vo výške 2 095 tisíc korún. Na rok 2009 sa plánovali
príjmy vo výške

10 494 tisíc korún, bežné výdavky vo výške 6 062 tisíc

a kapitálové výdavky vo výške 2 139 tisíc korún. Rozpočet na rok 2010 počíta
v príjmoch s financiami vo výške 10 698 tisíc korún, bežnými výdavkami vo výške
6 266 tisíc korún a kapitálovými výdavkami vo výške 2 139 tisíc korún.
Zastupiteľstvo vzalo na vedomie aj správu kontrolóra o platení daní
fyzických a právnických osôb za rok 2007, správu hlavného kontrolóra o
vyťaženosti služobných motorových vozidiel a platby za služby v roku 2007.
Zastupiteľstvo nepovolilo a s okamžitou platnosťou zakázalo používať miestne
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komunikácie na prejazd nadrozmernej a hmotnosťou zaťažujúcej techniky, ktorá
poškodzuje komunikácie pri zvážaní drevnej hmoty do poľnohospodárskej
spoločnosti AGRIA.
Poslanci na zasadnutí vzali na vedomie výsledky inventarizácie majetku obce.
Majetok obce Podtureň bol ku 25. novembru 2007 nasledovný: hmotný majetok vo
výške 125 008 282,50,-

Sk (z toho budovy 102 565 263,60,-

Sk, stavby

21 840 162,- Sk, prístroje a zariadenia vo výške 207 106,79,- Sk prístroje
a zvláštne zariadenia vo výške 195 750,- Sk a dopravné prostriedky vo výške
200 000,- Sk), finančný dlhodobý majetok obce bol vyčíslený na 2 995 000,- Sk,
obecné pozemky vo výške 975 984,- Sk, ostatný hmotný dlhodobý majetok
1 337 921,20,- Sk, operatívno-technická evidencia vo výške 660 945,88,- Sk
a nehmotný investičný majetok vo výške 35 4090,50,- Sk. Celková hodnota
majetku

tak

bola:

účtovný

stav

131 053 534,10,-

Sk

a skutočný

stav

131 045 845,70,- Sk, celková hodnota majetku na skladoch bola: účtovný stav
172 494,- Sk a skutočný stav 161 182,271,- Sk. Manko v operatívno-technickej
evidencii, strata majetku, za ktorú bola zodpovedná predchádzajúca nájomníčka
Penziónu Elán, malo byť vyrovnané z garančného vkladu, ktorý po podpise nájomnej
zmluvy nájomníčka zložila do pokladne obce.
Poslanci na svojom zasadnutí schválili aj odpustenie časti nájmu za
používanie Penziónu Elán novému nájomcovi v súvislosti s nutnými opravami
ubytovacej časti a kuchyne.
Zastupiteľstvo

schválilo

zriadenie

riadneho

záložného

práva

na

nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve obce – kultúrny dom a nájomné byty
s príslušenstvom v prospech veriteľa Štátny fond rozvoja bývania a Ministerstvo
výstavby a regionálneho rozvoja SR.
OBECNÁ
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Obecná knižnica bola v Podturni založená v roku 1965. V tom čase bolo
zapísaných bolo 48 čitateľov. Hodnota knihy v tomto období okolo 23-30,- Kčs.
Knižnica bola umiestnená v budove „Vilka“. V roku 1985 prevzala do opatery
knižnicu Eva Huštáková. V tomto roku bolo zapísaných 88 čitateľov a v správe
mala knižnica 2 300 ks kníh. V roku 2005 bola knižnica premiestnená do budovy
„Pod Lipkou" - pri zvonici. Do roku 2007 mala knižnica v správe 3 396 kníh.
Hodnota knihy bola v roku 2007 približne 290,-Sk. Počet evidovaných čitateľov
bol 55. Hodnota všetkých kníh v roku 2007 bola 156 904 ,-Sk. V správe má
knižnica bohatý fond: náučnú literatúru pre deti aj dospelých, krásnu literatúru
pre deti aj dospelých, informačnú literatúru, próza, či rôzne periodiká. Dotácia
obecného úradu na nákup kníh sa pohybuje ročne okolo 7.000,- Sk.
TURISTICKO-LYŽIARSKE

ZDRUŽENIE

Vo vedení združenia v roku 2007 stáli títo členovia - predseda: Viliam
Lesák, podpredseda: Ján Petrovský, hospodárka: Ivona Vejová, zapisovateľka:
Viera Dráhovská a členovia výboru: Henrieta Mlynarčíková, Jaroslav Vejo ml.
Svoju činnosť začalo združenie v mesiaci februári výročnou členskou
schôdzou, ktorej sa zúčastnilo 2/3 členov. Po malom útlme v minulom roku bol na
schôdzi stanovený program na ďalší rok. Boli to akcie do prírody, ale aj výpomoc
obecnému úradu a iným zložkám pri brigádach a slávnostných príležitostiach v
obci. V marci pripravili prvú akciu „pobyt na chate“ spojený s prechádzkou po okolí
a dobrým kotlíkovým gulášom. Akcie sa zúčastnilo 12 členov turistov a 4 deti.
Už pred začatím turistickej sezóny absolvovali pobyt na chate v Račkovej
doline. Členovia sa aktívne zúčastnili osláv medzinárodného dňa detí - pomohli pri
samotných prípravách podľa požiadaviek obecného úradu a zabezpečili detské hry
na futbalovom ihrisku, ktoré mali vynikajúcu úroveň, čo ocenili aj rodičia
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súťažiacich detí. V lete členovia absolvovali pešiu túru na chatu v Žiarskej doline.
Pomáhali aj pri oslavách SNP — vatry.

OBECNÝ

FUTBALOVÝ KLUB

Na čele futbalového klubu v roku 2007 stáli - predseda: Juraj Mlynarčík,
podpredseda - tajomník: Jaroslav Forgáč ml., pokladník: Ľudovít Báthory,
hospodár: Vladimír Ilavský, revízna komisia: Ján Juráš st., Gustáv Mlynarčík,
Milan Masloviak členovia výboru: Ján Petrovský, Ing. Zdenko Mlynarčík.
Starosta obce zabezpečil bezplatne pre obec polovicu tribúny, umiestnenej
na bývalom „parkúre". Premiestnená mala byť na opačnej strane ihriska, oproti
Penziónu Elán. Taktiež obec získala po dlhých jednaniach od Poľnohospodárskej
spoločnosti Agria a. s. vodáreň, ktorá mala po oprave slúžiť na zavlažovaniu
ihriska.
Zimnú prípravu začali futbalisti hneď v druhý týždeň v mesiaci január.
Trénovalo sa v telocvični, ale aj vonku, lebo počasie to dovoľovalo. Zo začiatku
trénovali hráči dospelých aj s dorastencami. Výročná členská schôdza sa konala
17. februára. Účasť bola vysoká, zišlo sa 68 členov, hostí a sponzorov. Schôdza
prebiehala v konštruktívnej atmosfére. Mužstvo dospelých bolo na jar doplnené o
dvoch nových hráčov a to p. Ručkaja z Lipt. Jána a p. Moravčíka z Hýb na polročné
hosťovanie. Mužstvo dorastencov prevzal nový tréner p. Pisárik. Bol to prvoligový
hráč Slovana Bratislava, neskoršie potom aj dlhoročný tréner. Členia boli
presvedčení, že bude prínosom k rozvoju dorasteneckého mužstva. Jarná časť sa
mala začať 24. a 25.3.2007, ale pre nepriazeň počasia sa prvé kolo odložilo.
V roku 2007 prebehli oslavy 60. výročia založenia organizovaného športu
v obci. V rámci tohto boli vyzvaní spoluobčania, ktorí vlastnia rôzne historické
dokumenty, prípadne predmety z vývoja športu od jeho vzniku, aby keby nimi
zapožičaním obohatili prípravu, ako aj samotný priebeh osláv.
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Mužstvo dospelých skončilo futbalový ročník 2006/07 na peknom druhom
mieste, ako nováčik súťaže bolo prekvapením súťaže. Mužstvo dorastu skončilo na
ôsmom mieste. Podávalo rozdielne výkony a to sa odzrkadlilo na umiestnení.
Mužstvo žiakov obsadilo v malom futbale tretie miesto. Do družstva prišli noví,
mladí futbalisti. Výbor na svojom zasadnutí sa dohodol, že žiaci sa prihlásia do
veľkého futbalu.
V júli sa uskutočnil turnaj vo futbale, ktorý zorganizovala športová komisia
s výborom Obecného futbalového klubu. Reprezentanti Podturne predviedli dobrý
športový výkon, o čom svedčí aj presvedčivé prvé umiestnenie.
V auguste prišlo do obce mužstvo „starých pánov" z VSS Košice. Zohrali aj
priateľský futbalový zápas s domácim tímom. Aj keď boli hostia presvedčivo lepší,
pekný výkon podali aj domáci. Bolo to však pekné a hodnotné športové popoludnie.
Po skončení súťažného futbalového ročníka 2006/2007 nastala mesačná
prestávka, ktorú mužstvo dospelých vyplnilo účasťou na dvoch turnajoch. Prvý
zápas mužstvo hralo vo Vikartovciach a obsadilo tretie miesto. Druhý turnaj
zorganizoval Obecný úrad v Podturni a Obecný futbalový klub s podporou firmy
Pipeco. Tento turnaj domáci vyhrali.
Po začatí jesennej časti nového súťažného ročníka 2007/2008 mužstvo
opustili viacerí hráči: Tomáš Dzuriak odišiel do Popradu na jednoročné hosťovanie,
ďalej Vladimír Bede a Šintaj sa vrátili do svojho materského klubu, kde znova
založili mužstvo dospelých. Mužstvo opustil aj brankár Novota, ktorý bol na
hosťovaní z Hýb a pre zdravotné problémy na čas skončil aj Tibor Janovčík. Preto
bol káder doplnený dvoma vlastnými dorastencami, a to Marekom Mikulíkom a
Milanom Dzuriakom. Na hosťovanie prišli Drugáč z Okoličného, Motrinec a Debnár
zo Závažnej Poruby. Na začiatku súťaže nehral 2 zápasy L. Vozárik za 8 žltých
kariet a potom neskôr za červené karty stál 4 zápasy. Noví hráči sa ťažšie
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zohrávali s ostatnými hráčmi, a tak dva zápasy pred koncom jesennej časti bolo
mužstvo až na 12. mieste.
Mužstvo dorastencov bolo 3 dni pred súťažou odhlásené z dôvodu malého
počtu a z dôvodu nezáujmu o futbal. Ostatní piati dorastenci si vybavili hosťovanie
v iných kluboch. Žiacke mužstvo sa prihlásilo do veľkého futbalu pod vedením
trénera Mikuláša Janovčíka.

DOBROVOĽNÝ

HASIČSKÝ ZBOR

Na čele zboru stáli v roku 2007 - predseda: Ľuboslav Strcula, veliteľ:
Jaroslav

Vozárik,

tajomník:

Ľuboslav

Strcula

strojník:

Martin

Strcula,

preventivár: Milan Mlynarčík
V spolupráci s obecným úradom začali členovia vybavovať evidenčné čísla na
hasičské auto Avia. Bolo to množstvo vybavovačiek po úradoch a platenie poplatkov
na poistenie vozidla, prihlásenie vozidla do evidencie, kontrolu technického stavu,
emisnú kontrolu a pod. Dňom l .marca 2007 sa začali požiarne kontroly v obci a jej
okolí na dodržiavanie Požiarnych predpisov so zameraním na vypaľovanie trávnych
porastov, nekontrolované pálenie TKO a vývoz komunálneho odpadu na čierne
skládky. Pristihnutí občania alebo právnické osoby boli postihovaní v zmysle
zákona. Dňa 15. marca 2007 bol veliteľovi ohlásený požiar v oblasti kameňolomu
nad miestnym cintorínom. Veliteľ nariadil výjazd, pri ktorom bolo zistené
nekontrolované pálenie väčšieho množstva elektrických káblov. Na miesto bol
prizvaný člen Policajného zboru SR, ktorý začal vyšetrovanie.
V roku 2007 sa v obci skonsolidovali dve hasičské družstva, a to ženské ako
aj mužské. Obec sa zapojila do hasičskej ligy v rámci okresu Liptovský Mikuláš a
to s obidvoma družstvami. V rámci ligy družstvá získali niekoľko ocenení, potom aj
pohárov.
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Ženské družstvo dostalo na Vianoce nové hasičské obleky, v ktorých budú
reprezentovať obec v nasledujúcom roku. Boli schválené finančné prostriedky na
opravu hasičskej striekačky. Po oprave bude striekačka na úrovni zodpovedajúcej
súčasným potrebám hasičského športu, ako aj hasičského zásahu pri odstraňovaní
požiaru.
JEDNOTA

DÔCHODCOV

Na čele jednoty v tomto období stáli - predseda: Jaroslav Forgáč st.,
podpredseda: Michal Kytta, tajomníčka: Viera Vozáriková, pokladníčka: Eva
Huštáková, kontrolná komisia: Jaroslav Tomčík st., Alžbeta Blišťanová, Darina
Cviková, členka výboru: Margita Báthoryová
V mesiaci január mali členovia Jednoty dôchodcov výročnú schôdzu, na
ktorej zhodnotili prácu za rok 2006. Zvolili si nový výbor. V priebehu roka sa
schádzali každý pondelok poobede v klube dôchodcov s posedeniami zvanými
„Klebetníček". Vo februári uskutočnili malé posedenie na „fašiangy" so šiškami a
čajom. Týmto poďakovali členkám

Jaroslave Grísnikovej, Lýdii Vozárikovej a

Irene Mlynarčíkovej za upečené šišky. Starosta obce v spolupráci s obecným
zastupiteľstvom usporiadal v penzióne Elán oslavu MDŽ, ktorej sa zúčastnili aj
členky

Jednoty

dôchodcov.

Miestny spolok Slovenského červeného kríža

predviedol v zasadačke OÚ výstavu „Paličkovania" (ručné práce) , ktorej sa
zúčastnili aj členky jednoty. Samotná jednota dôchodcov zorganizovala „Posedenie
pri pesničke" s akciovým predvedením. Zúčastnilo sa 14 členiek. Jednota
pravidelne organizovala aj kúpanie v Aguaparku L.Mikuláš pre skupiny.
Počas prvého polroka z roku 2007 sa členovia zúčastňovali kúpania
v Tatralandii v L. Mikuláši. V apríli zorganizovali brigádu hrabania lístia a čistenia
okolo „Domu smútku a urnového hája", ako aj pri pomníku padlých. Dňa 8. mája sa
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zúčastnili kladenia vencov k pamätníku. V mesiaci máji a júni sa 8 členov zúčastnilo
rekreácie v Turčianskych Tepliciach.
Pri organizovaní medzinárodného dňa detí 2. júna 2007 pomohli pri príprave,
vydávaní a predaji gulášu.
V mesiaci august členovia zorganizovali brigády pri úprave okolia pri pomníku
padlých v SNP, pri obnove náterov preliezačiek a hojdačiek na detskom ihrisku,
ale aj pri príprave na guláš k SNP. Členovia sa zúčastnili kultúrneho podujatia
v Liptovskom Hrádku na vystúpení skupiny Drišľak. V mesiaci september bolo v
našej obci slávnostné otvorenie Kultúrneho domu, kde členky vypomáhali pri
prestríhaní pásky a občerstvení hostí. Dňa 24. októbra sa v Podturni uskutočnil
Okresný aktív Jednoty dôchodcov za okres Liptovský Mikuláš v prebudovanom
Kultúrnom dome. Akcie sa zúčastnilo 115 členov. Predsedníčka okresného výboru
Jednoty dôchodcov p. Šatková poďakovala predsedovi domácej organizácie
Jaroslavovi Forgáčovi, ale aj celému výboru za pomoc pri organizovaní tejto akcie.
O niekoľko dní neskôr 27. októbra sa konalo v kultúrnom dome posedenie
dôchodcov pri príležitostí október - Mesiac úcty k starším. Posedenie s
vystúpením súboru Matice slovenskej a malým občerstvením zorganizoval starosta
obce v spolupráci so ZPOZ-om.
Členovia sa zúčastnili predvedenia paličkovania, uskutočnili akciu s názvom
„Posedenie pri pesničke“ s akciovým predvedením a organizovali kúpanie
v akvaparku Tatralandia. Členovia sa zúčastnili aj rekreácie v Turčianskych
Tepliciach. Na záver roka ukončili posedenie na predvianočnej kapustnici v dobrej
a slávnostnej atmosfére.
ČERVENÝ

KRÍŽ

Miestny spolok červeného kríža v Podturni v tomto období viedli predsedkyňa: Jana Berníková, podpredsedkyňa, Oľga Strculová, pokladníčka,
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Darina Cviková, kultúrne referentky: Ivona Vejová, Ivana Košecká, Milota
Hromádková a revízna komisia v zložení: Monika Mlynarčíková, Nadežda
Rukavicová
Členky organizácie sa zúčastnili spolu s turistickým oddielom brigád pri
jarných prácach. Pri oslavách MDD členky zabezpečili detské hry, ktoré mali
vynikajúcu

úroveň. Pomáhali aj pri predaji vstupeniek do tomboly. Pri oslavách

SNP v auguste pri dobrej hudbe pomáhali pri predaji gulášu. V septembri sa členky
zúčastnili slávnostného otvorenia kultúrneho domu a výpomoci pri občerstvení.
ZDRUŽENIE

PRE OBČIANSKE ZÁLEŽITOSTI

Obecný úrad a združenie pre občianske náležitosti zorganizovali pri
príležitosti Medzinárodného dňa žien posedenie so ženami z obce dňa 10. marca
2007 v penzióne Elán. Účasť prekvapila aj organizátorov, ešte nikdy nebola taká
veľká. Po úvodnom príhovore starostu Mariána Vojtíka vystúpili v programe
speváčky z Važca a deti 20 súboru Belanka v Liptovskom Hrádku pod vedením p.
Miroslavy Zacharovej. Poslanci obdarili ženy kvietkami a malým darčekom.
POZEMKOVÉ

SPOLOČENSTVO

Výsledok hlasovanie na valnom zhromaždení Pozemkového spoločenstva v
Podturni v úvode roka priniesol zmeny vo vedení spoločenstva. Dňom 25. apríla
2007 došlo ku preregistrovaniu vedenia na Obvodnom lesnom úrade v Liptovskom
Mikuláši už s jeho novým zložením. Výbor tvorili: Ing. Tomáš Vozárik - predseda
Samuel Macek - člen Ľubica Vozáriková - člen Zuzana Spánková - člen JUDr.
Imrich Hronček -člen Dobromil Vozárik - člen Zdeno Kondor – člen. Dozorná rada:
Jaroslav Forgáč st. - predseda DR Milota Hromádková - člen DR Jaroslav Tomčík
- člen DR
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Obecné

zastupiteľstvo

na

svojom

šiestom

zasadnutí

ešte

v predchádzajúcom roku 24. novembra 2006 schválilo výrub drevín vo vetrolame z
dôvodu vody z Jarkovej, najmä pri prívalových dažďoch a v jarnom období. Celý
pás kanálu bolo potrebné vyčistiť a prehĺbiť. Takto rozhodli aj majitelia
pozemkov, keď žiadali pri predaji stavebných parciel pre IBV, aby bol odvodňovací
kanál zachovaný. Stromy pred cintorínom ohrozovali svojím vzrastom okolie pri
zhoršených poveternostných podmienkach. Bránili parkovaniu i znečisťovali okolie.
Finančné prostriedky získané za drevnú hmotu boli prijaté do pokladne obecného
úradu.
Uskutočnila sa pasportizácia cintorína. Celý cintorín, jednotlivé hrobové
miesta, boli označené číslom. Bol vyhotovený presne vyznačený plán hrobových
miest v cintoríne. Obecný úrad má k 1.6.2007 spracovaný plán cintorína, v
digitálnej podobe, ktorý bude v súlade so zákonom č. 470/2005 (o pohrebníctve)
ďalej usporadúvaný. Nájomné zmluvy obec uzatvárala od augusta. V obci túto
problematiku

zastrešuje

všeobecne

prevádzkovaní

pohrebiska

v

obci

záväzné

Podtureň.

nariadenie
Každá

firma,

č.

1/2002

fyzická

„o

osoba

uskutočňujúca úpravy stavbu , stavebné práce v priestoroch cintorína, je povinná
toto ohlásiť správcovi cintorína. Tým je obec. Taktiež každé poškodenie,
znehodnotenie hrobových miest je včas potrebné riešiť so správcom cintorína,
ktorý prijíma okamžité ďalšie opatrenia.
Dňa 3. mája 2007 sa v Podturni konal už 12. ročník chovateľov hovädzieho
dobytka - Pinzgavského plemena. Tento rok bol o to zvláštnejší, že sa konal priamo
pod záštitou ministra pôdohospodárstva. Aj táto akcia zviditeľnila obec, čo v
príhovore nezabudol zvýrazniť predseda zväzu chovateľov Ing. Ján Paciga.
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V dňoch 25. apríla do 11. mája 2007 bola vykonaná na obecnom úrade
kontrola členmi Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ). Komisia kontrolovala všetky
oblasti z činnosti vedenia obce.
Pri kontrole rozpočtu obce bolo zistené:
- rozpočet obce v kontrolovanom období nebol vnútorne členený na bežný
rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie, nebol tiež vyčíslený
rozpočtovaný schodok alebo prebytok týchto čiastkových rozpočtov,
- obec nevykonávala v roku 2005 a až do marca roku 2006 zmeny rozpočtu
formou rozpočtových opatrení, nebola tiež vedená operatívna evidencia
o týchto zmenách rozpočtu,
- nebol upravený rozpočet obce o prijaté finančné dary, ktoré boli príjmom
rozpočtu obce,
- prebytok hospodárenia za rok 2005 bol vyčíslený aj vrátane príjmov a výdavkov
z finančných operácií, pričom mal byť tvorený len z plnenia bežného
a kapitálového rozpočtu.
Pri kontrole použitia verejných prostriedkov v rámci čerpania kapitálových
a bežných výdavkov bolo zistené:
- uhradenie vyhotovenia dvoch geometrických plánov pozemkov z kapitálových
výdavkov, pričom išlo o službu, ktorej úhrada, v zmysle rozpočtovej
klasifikácie, patrila do bežných výdavkov obce.

-

-

-

-
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Pri kontrole vedenia účtovníctva bolo zistené:
zaúčtovanie preddavku na vykonanie dohodnutých prác na účet obstarania
dlhodobého hmotného majetku, keď predmetný preddavok patril na účet
poskytnutých preddavkov,
vyúčtovanie výdavkov za používanie súkromného motorového vozidla pre
potreby obce za mesiace október až december bolo vykonávané až
v nasledujúcom roku, pričom tieto účtovné prípady patrili do obdobia, s ktorým
časovo a vecne súviseli, tzn. do výdavkov bežného roka,
drobný dlhodobý nehmotný majetok bol v niektorých prípadoch vedený na
nesprávnom účte - na účte drobného dlhodobého hmotného majetku,
podpora zo Štátneho fondu rozvoja bývania bola zaúčtovaná na účet
dlhodobých bankových úverov, pričom tento záväzok patril na účet ostatných
dlhodobých záväzkov.
Pri kontrole stavu správy a ochrany majetku mesta bolo zistené:
nevykonanie dokladovej inventúry finančného majetku v kontrolovanom období,
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-

neocenenie majetku novo zisteného pri inventarizácii vykonanej k 31.12.2005
a v účtovníctve dovtedy nezachyteného,
- neboli majetkovoprávne vysporiadané miestne komunikácie (cca 50 %), zápisom
vlastníckeho práva obce v katastri nehnuteľností,
- nedostatky pri vkladoch do katastra nehnuteľností, za účelom vzniku aj zániku
vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, keď na liste vlastníctva ešte nebol
evidovaný majetok vo vlastníctve obce (dom smútku, márnica) a na ďalšom liste
vlastníctva ešte bol evidovaný už predaný majetok obce (sklad predaný spolu
nehnuteľnosťou ako jej príslušenstvo).
Výsledok kontroly bol prerokovaný so štatutárnym zástupcom obce. Na
základe výsledkov kontroly prijala obec 13 opatrení na odstránenie kontrolou
zistených nedostatkov, plnenie ktorých bude NKÚ SR v rámci svojich kompetencií
sledovať a kontrolovať.
Dňa 18. apríla 2007 sa na základe zvolania uskutočnil kontrolný deň na
pokračujúcej výstavbe nájomných bytov a rekonštrukcii Kultúrneho domu. Prítomní
boli zástupcovia Krajského stavebného úradu pod vedením Ing. Patykovej.
Skonštatovali, že práce sú uskutočňované vo veľmi dobrej kvalite.
Dňa 19. apríla 2007 zvolalo občianske združenie TATRY seminár pod
názvom: Založenie a prevádzkovanie obecného kompostoviska. Na seminári sa
zúčastnil starosta M. Vojtík.
V poradí už XVII. snem Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa konal
v dňoch 25. a 26. apríla v bratislavskej Inchebe. Obec zastupoval starosta M.
Vojtík. Snem bol významný tým, že volil nových funkcionárov na nové štyri roky
volebného obdobia. Z dvoch kandidátov opäť zvíťazil a bude na čele združenia
starosta zo Štrby Michal Sýkora. Počas dvoch dní sa v diskusii vystriedali najvyšší
čelní predstavitelia štátu na čele s prezidentom republiky Ivanom Gašparovičom
a predsedom vlády Robertom Ficom.
Dňa 9. mája 2007 uskutočnil Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Lipt.
Mikuláši kontrolu na Obecnom úrade v Podturni. Kontrola bola zameraná na
dodržiavanie podmienok stanovených dohodou podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o
službách zamestnanosti. Na základe kontrolovaných dokladov, preukázateľných
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zistení bolo na záver konštatované, že v rámci kontrolovaného subjektu neboli
zistené nedostatky. OÚ vedie na veľmi dobrej úrovni dokumentáciu, hodnotiace
doklady a finančné prostriedky v zmysle príslušného zákona.
Dňa 5. júna 2007 sa v Poprade v Aqua City konala l. regionálna konferencia k
propagácií cestovného ruchu. Tá bola spojená s krstom propagačnej knihy, ktorá
uvádza aj obec Podtureň. Knihu uviedol „do života" pokrstením jej predseda SDKÚ
Mikuláš Dzurinda. Našu obec reprezentoval starosta M. Vojtík.
Dňa 17. mája 2007 zvolal predseda Združenia miest a obcí Liptova (ZMOL)
stretnutie členských obcí, aby zhodnotil závery rokovania snemu Združenia miest
a obcí Slovenska. (ZMOS). Starostovia boli informovaní o nových zvolených
členoch výborov rady ZMOL-u. Zaujímavá bola prednáška k projektom EU vo
vzťahu k dlhodobo nezamestnaným občanom. Pracovného stretnutia sa zúčastnil
starosta M. Vojtík.
Dňa 22. júna 2007 bol starosta M. Vojtík prítomný ako delegát l. snemu
Liptovskej vodárenskej spoločnosti (LVS), ktorej akcionárom je aj Podtureň. Obec
je akcionárom majetku z celkového počtu hlasov 2.295: odvodeného od počtu
obyvateľov s trvalým pobytom ku dňu zaregistrovania LVS.
Obecný úrad v spolupráci so združeniami a spolkami pri Obecnom úrade
zorganizoval dňa 2. júna 2007 už po deviaty krát športový deň pri príležitosti
Medzinárodného dňa detí. Súťažilo 130 detí, aj keď občas dážď chce! prekaziť
všetkým prítomným radosť. Večer bola diskotéka.
V mesiacoch marec —jún 2007 sa nájomníci obecných nájomných bytov
pričinili o skrášlenie okolia bytoviek. Úpravy sa týkali hlavne trávnikov, sadenia
kvetov a drevín, budovaním detského ihriska.
Tak ako každý rok, aj v tomto roku sa 25. augusta uskutočnili oslavy
v poradí už 63. výročia Slovenského národného povstania spojené so zapálením
vatry. V prvej časti sa uskutočnila spomienková slávnosť pri miestnom pamätníku
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padlých položením vencov. Bol to prejav úcty a vďaky za tento mimoriadne
významný a hrdinský čin, ktorý má v novodobých dejinách nezastupiteľné miesto,
tak ako sa aj prítomným prihovoril starosta M. Vojtík. Za hostí sa prihovoril
prítomným predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár a čestný občan
obce Nikolaj Tekza. Po zapálení vatry sa prítomní zabávali za tónov hudby a spevu
Róba Kazíka, country skupiny Pramene a DJ J. Vozárika do neskorých hodín. Akcia
sa uskutočnila len vďaka štedrým sponzorom: Elene Krivošovej, čerpacia stanica
Slovnaft a. s., GÜDE Slovakia s.r.o., Sankt Hubert a.s., Bottling s.r.o., Hoško a.s.,
Gepard s.r.o., Tatra Timber a.s., Igor Hromádka – autoservis, Ing. Milan Janek projekčná kancelária, Strana SMER, JUDr. Ľuboš Račko, Pipeco Slovakia s.r.o.,
Ing. Procházka, Kovmax s.r.o., Štefan Ratkoš - Unimix Elektronik, Agria a.s.,
Rastislav Šikulaj, RV - print Ing. Vladimír Kičin, Ján Hanák a spol. Jaroslav
Vozárik, Ivan Zelina, DAN-ZKL Miroslav Mlydliar a členky MSČK.
V druhej polovici roka 2007 sa obci podarilo vydať v poradí už druhú
publikáciu k dejinám obce a okolia s názvom Podtureň – brána do laténskeho
Liptova. Jej autorom je PhDr. Peter Laučík. Publikovaný text sumarizuje
a nezainteresovanému čitateľovi pútavou formou odhaľuje prehistorické dejiny
okolia obce a poukazuje na význam tejto zabudnutej a zničenej archeologickej
lokality.
Dňa 20. septembra 2007 sa za účasti zástupcov Ministerstva výstavby SR,
riaditeľa ŠFRB, prednostu Krajského stavebného úradu a ďalších pozvaných hosti,
uskutočnilo kolaudovanie štyroch bytov a Kultúrneho domu. Bolo konštatované, že
zasa ďalšia časť obce je upravená a zveľadená. Rekonštrukcia s výstavbou 4
bytových jednotiek sa začala už v roku 2006. Prostriedky boli získané zo
Štátneho fondu rozvoja bývania v podieloch 80% a 20% dotáciou z Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja (viac ako 7mil. Sk). V rámci rekonštrukcie obec
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opravila kultúrny dom so sociálnym a stravovacím zariadením, s možnosťou
uskutočnenia menších spoločenských aj väčších kultúrnych podujatí.
Starostovia štyroch obcí - L. Jána, Závažnej Poruby, Uhorskej Vsi,
Podturne, Liptovskej Porúbky podpísali dňa 4. júla 2007 zmluvu o založení
Mikroregiónu pod Poludnicou. Do tejto doby bol Mikroregión Pod Poludnicou bez
registrácie. Po zaregistrovaní bude možné čerpať finančné prostriedky z
európskych. fondov, z ktorých by boli financované spoločné aktivity, ako napríklad
rekonštrukcia lavíc ponad Váh do Lipt. Jána a na Borovej Sihoti, alebo oprava
spoločného mosta do Uhorskej Vsi, prepojenie obci cyklodráhami, alebo v zime
bežeckými turistickými dráhami.
Dňa 9. septembra sa konal zakladajúci prvý ročník behu SNP, ktorý mal
štart v Beňadikovej, pokračoval cez Liptovský Ondrej, Jakubovany, Konskú,
Jamnik, Podtureň, Uhorskú Ves a záver - cieľ bol v Liptovskom Jane. Všetky obce,
cez ktoré bol organizovaný beh sa spolupodieľali na jeho spolufinancovaní. Prvého
ročníka sa zúčastnilo 25 pretekárov. 4 ženy boli mimo okres L. Mikuláš. Jeden
štartujúci reprezentoval Českú republiku. Cez Podtureň sa bežal maratón od
Jamníka, okolo cintorína na kamenný most, ktorý prebehli pretekári na štátnu
cestu č. 18 a hornou časťou obce prebehli okolo Obecného úradu, kde bola
občerstvovacia stanica do Uhorskej Vsi sa dostali cez Kámenie a most cez Váh.
Prvý ročník splnil svoj cieľ, aj keď ho nesprevádzalo dobré počasie.
V

mesiaci

september

sa

uskutočnil

predaj

dominanty

obce

tzv.

Forgáčovského kaštieľa. Spoločnosť, ktorá získala kaštieľ mala od nasledujúceho
roka začať s jeho rekonštrukciou. Po jej ukončení by mal kaštieľ opäť dostať
pôvodnú podobu. Práce budú však komplikované faktom, že ide o kultúrnu pamiatku.
V súvislosti s blízkou železničnou trasou sa čoraz viac hovorilo a rokovalo
o jej prekládke. V rokoch 2012-2014 by mal dôjsť ku prekládke celej železničnej
trate Žilina - Košice. Podturne by sa prekládka mala dotknúť najviac, najmä
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v časti katastra, zvaného Vyšná Roveň. Trať by mala križovať polia z mosta cez
Váh nad Važišťom a pokračovať cez vetrolamy a mostom ponad štátnu cestu prvej
triedy č. 18 , napojiť sa po pôvodnej trase cez rieku Belá. Terajšia trať by mala
byť demontovaná a priestor využitý podľa potrieb obce.
Dňa 19. októbra 2007 vyhodnotila komisia súťaž o najkrajšie upravený dom
s okolím a bytový dom a jeho okolie. Prvé miesto v kategórii rodinný dom získala
rodina Jarošová č. d. 53, ktorá získala odmenu 2.000,-Sk. Prvé miesto v kategórii
bytové domy získal bytový dom č. 508. Podľa komisie mali aj ostatné bytové domy
veľmi pekne upravené okolie počas celého leta. Komisia každému bytovému domu
odsúhlasila 500,-Sk.
Počas nešťastnej udalosti 2. novembra sa pri výbuchu kotla ústredného
kúrenia v rodinnom dome vážne zranila Janka Vyparinová. Horúca para z kotla jej
spôsobila popáleniny 3. stupňa na 70 % tela. Na mieste zasahovala hasičská
jednotka z Liptovského Hrádku, ktorá zabránila väčším škodám na majetku.
Udalosť otriasla občanmi obce ako aj celým okolím. Popálená Janka bola
hospitalizovaná najprv v Liptovskom Mikuláši, odkiaľ ju previezli do Nemocnice
v Košiciach - Šaci. Odtiaľto požiadali o krv pre záchranu pacientky. Miestna
organizácia Červeného kríža v Podturni v spolupráci s Obecným úradom v Podturni
zorganizovali odber krvi na deň 8. novembra 2007. Odberu sa zúčastnili
spoluobčania, priatelia, známi (Ľudovít Báthory, Ján Drahovský, Renáta Faigelová,
Pavol Fašanok, Mária Hanková, Jaroslav Hušták, Imrich Hronček ml., Michal
Iľavský, Monika Jakubčiaková, Stanislav Janovčík st., Lucia Juríková, Eva
Karasková, Jozef Kováčik, Marián Kováčik, Jiří Kubíček, Katarína Kubíčková,
Jozef Lukáč, Zdeno Rakyta, Radovan Sokol, Ľuboš Strcula, Miroslav Vejo,
Radoslav Vojtík, Zuzana Vojtíková, Ladislav Vozárik st., Ladislav Vozárik, ml.,
Ľubica Vozáriková, Jozef Vyparina, Jozef Zlejší, Ivan Košecký, Matej Košecký,
Marián Grísnik, Marián Vojtík, Ivana Košecká, Darina Cviková, Eva Mlynárova) a
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študenti prvodarcovia z Gymnázia M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši, Združenej
strednej školy Elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku, Združenej hotelovej a
obchodnej školy v Liptovskom Mikuláši. Krv darovalo celkom 75 darcov. Okrem
zorganizovania odberu krvi MS ČK pod záštitou Obecného úradu vyhlásili aj
dobrovoľnú finančnú zbierku pre Janku Vyparinovú.
Dňa 8. decembra 2007 zavítal do obce Mikuláš s čertom. Mikuláš obdarúval
deti balíčkami plných sladkostí, čert robil čertoviny. Starosta daroval deťom
zvieracích plyšákov.
Jednou z posledných akcií v obci na konci roka bola vianočná kapustnica 20.
decembra 2007, kde sa stretli zástupcovia všetkých zložiek, ktoré sú
organizované pod obecným úradom. Tento rok varili kapustnicu členovia Obecného
futbalového klubu. Za kvalitu vykonanej práce vyslovili prítomní pochvalu
Mikulášovi Janovčíkovi
Od 31. decembra 2007 obec ukončila pôsobenie v rámci spoločného
stavebného úradu v Liptovskom Hrádku. Od 1. januára 2008 je členom spoločnej
úradovne pre stavebný zákon so sídlom v Liptovskom Jáne. Úrad mal vykonávať
všetky úkony v zmysle zákona NR SR č. 50/76 Zb. v znení neskorších zmien,
okrem drobných stavieb a výrubov stromov.
KLIMATICKÉ

POMERY

Rok 2007 bol oproti predchádzajúcemu roku v znamení veľmi miernej zimy.
Ešte na začiatku decembra predchádzajúceho roka sa zdalo, že rok 2007 bude
najteplejší v histórii meraní, ale ochladenie v polovici posledného mesiaca zrazilo
priemernú ročnú teplotu na druhé miesto - za rok 2000. V najreprezentatívnejšej
slovenskej meteorologickej stanici v Hurbanove vypočítali priemernú ročnú teplotu
11,9 stupňa. Snehová pokrývka, aj keď okolo metrová, vydržala len v priebehu
januára a časti februára. Od marca sme zaznamenali len slabé snehovo-dažďové
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prehánky a počasie skôr pripomínalo jeseň ako zimu. Deti boli najviac smutné, no
ich rodičia, nie, veď mnohé domácnosti ušetrili na palive aj niekoľko tisíc korún,
ktoré dostali po vyúčtovaní plynu či elektriny. Otepľovalo sa však len pozvoľna.
Prechodné obdobie však už v máji a v júni vystriedali teplá. V júli a auguste to boli
doslova tropické horúčavy, teplota vzduchu na slnku dosahovalo okolo 50 °C.
Mesiac

júl

nebol

svojimi

horúčavami

taký

vytrvalý

a

stabilný

ako

v predchádzajúcom roku, ale napriek tomu patril medzi najteplejšie júlové mesiace
od začatia meteorologických meraní u nás. Viac ako dve tretiny júlových dní boli
letné. To znamená, že maximálna denná teplota vzduchu vystúpila aspoň na 25 °C.
Takmer polovica dní mala maximálnu dennú teplotu 30 °C a viac, to znamená, že
boli tropické. Citeľné sucho podporovala v júli nielen teplota vzduchu, ale aj
nedostatok atmosférických zrážok, ktoré často padali pri búrkach a naopak veľmi
chýbali trvalejšie veľkopriestorové zrážky. Takéto počasie spôsobovalo ťažkosti
najmä starším ľuďom a ľuďom s chorobami srdca. Lekári odporúčali nevychádzať
v čase obeda vôbec z domu a dodržiavať pitný režim.
V auguste horúčavy opadli, ale sucho ostávalo. Na konci augusta trochu
spŕchlo a aspoň tráva sa pozbierala. Aj keď búrková činnosť sa na niektorých
miestach Slovenska začala už koncom mája a pokračovala v júni. Išlo len o lokálne
búrky, aj keď s veľkou silou. Počas noci z 23. na 24. augusta sa Slovenskom aj
mikulášskym okresom prehnala ničivá búrka. Strhávala strechy domov, váľala
stromy a stĺpy elektrického vedenia. Aj napriek svojej veľmi ničivej sile
nezanechala v okolí Liptovského Mikuláša až také veľké škody ako na iných
miestach Slovenska.
Na začiatku septembra sa ukazovalo, že príde babie leto, ale namiesto toho
sa najprv citeľne ochladilo a začalo vytrvalejšie pršať. V dňoch bez dažďa sa
poľnohospodárom podarilo vybrať zemiaky a iné plodiny. Počasie však naďalej
ostávalo nestále a chladnejšie. Babie leto neprišlo. Aj keď v októbri a novembri
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boli pekné dni, boli zriedkavé a väčšinou bolo sychravo a chladno. V decembri skoro
napadol sneh, ale čoskoro sa oteplilo a dosť intenzívna snehová pokrývka zmizla.
V druhej polovici decembra sa začalo inverzné počasie. Počas dňa bolo chladno
s veľmi ostrým vzduchom. V noci ortuť teplomera padala aj na – 14 °C. Tieto
teploty a inverzné počasie mali ťažký vplyv na ľudí aj na prírodu. Z ostrého
vzduchu viacerí ľudia ochoreli na rôzne zápaly dýchacích ciest. Počasie takéhoto
charakteru sa zachovalo až do Troch kráľov nasledujúceho roku.

OBECNÁ MATRIKA

Narodili sa
Vladimír Grecula
Matej Mikuláš Šintaj
Nina Ujčíková
Laura Bačíková
Adrian Romeo Bella
Milan Mlynarčík

Manželstvo uzavreli:
Milan Rigan a Mária Mlynarčíková
Dušan Salbot a Katarína Dolniaková

Dožili sa okrúhleho jubilea:
Ján Mlynarčík

80 rokov

Vladimír Dzurek

60 rokov

Igor Hromádka

60 rokov

Oľga Janovčíková

70 rokov
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Božena Petrovská

80 rokov

Jaroslav Tomčík

70 rokov

Alžbeta Blišťanová

70 rokov

Irena Janovčíková

80 rokov

Ján Bryndza

80 rokov

Michal Kitta

70 rokov

Oľga Kapitánová

80 rokov

Eva Huštáková

60 rokov

Eduard Mlynarčík

60 rokov

Opustili nás
Katarína Grivalská
Zdena Kondorová
Darina Bryndzová
Irena Galšnaiderová
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

Prvé obecné zastupiteľstvo sa zišlo na riadnom zasadnutí 1. februára 2008.
Schválilo plán práce obecného zastupiteľstva a starostu na rok 2008 (Aktivity
obce pre rok 2008 sú: výstavba BD 2 x 14 b. j., dobudovanie VO a MR, doplnenie
vybavenia Kultúrneho domu, projekt Pod modrou horou – výstavba 52 rodinných
domov spol. Regionálny rozvoj Liptova, výmena okien a dverí na budove obecného
úradu a doregulovanie horného toku potoka Jamníček formou získania finančných
prostriedkov

z EÚ),

plán

práce

hlavného

kontrolóra,

návrh

zloženia

inventarizačných komisií na rok 2008, plat starostu v zmysle zákona č. 253/94 Z.
z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov a primátorov, používanie
súkromného

motorového

vozidla

starostom

obce

a jedným

poslancom

zastupiteľstva na služobné účely v zmysle zákona č. 283/02 Z. z. o cestovných
náhradách hlavné smery plnenia volebného programu pre rok 2008, finančný
príspevok Základnej škole v Liptovskom Jáne, kúpu osobného motorového vozidla
v súlade s posudkom znalca, zásady kontroly a čerpania sociálneho fondu.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva vzalo na vedomie zápisnicu hlavného
kontrolóra o kontrolách pokladničnej agendy, za mesiace október až december
2007, zhodnotenie práce hlavného kontrolóra za rok 2007, predloženie znaleckého
posudku č. 1/07 potrebného ku kúpe motorového vozidla. Zastupiteľstvo nariadilo
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hlavnému kontrolórovi s jedným poslancom obecného zastupiteľstva uskutočniť
jeden krát mesačne kontrolu hospodárenia s majetkom Penziónu Elán.
Na prvom riadnom zasadnutí pripomenuli 63. výročie oslobodenia obce
Podtureň. Prítomní sa zhodli, že je nutná a aktuálna potreba zjednocovania sa
Slovanov, v stálej hrozbe neofašizmu na Slovensku, v snahe odsunutých Nemcov
a Maďarov zrušiť tzv. Benešove dekréty. Ako starosta prítomným citoval slová
prezidenta Beneša, ktoré odzneli na zjazde Zväzu oslobodených politických väzňov
14. decembra 1945:
„Hovorím Vám, všetko si zaznamenávajte a hovorte, čo ste zažili vo väzniciach a koncentračných
táboroch, nielen preto, aby ste nám vykladali o vašich utrpeniach, ale preto, aby ste sa mohli
brániť, keď oni začnú svoju očisťovaciu kampaň. Na vojnu v rokoch 1939 – 1945 sa preto nikdy
nesmie zabudnúť. A že začnú, o tom buďte presvedčení. A nakoniec prejdú od očisťovania do
útoku. Patrí sa dodať, že fašizmus bol v máji 1945 porazený, nebol však zničený. Toto musí mať
na pamäti každý, bežným občanom počnúc, najvyššími predstaviteľmi štátu končiac.“
Od 31. januára do 2. februára nepriateľ bojom zadržiaval postup 1. ČSAZ v úseku
Podtureň – Lipt. Ján. Dodnes sú viditeľné nemecké záchytné postavenia na návrší nad železničnou
zástavkou Podtureň. Guľometné hniezdo malo priamy výstrel na Borovú Sihoť. Na dlhých deväť
týždňov sa front zastavil a Podtureň podobne ako rad ďalších liptovských obcí sa ocitla vo
frontovom pásme a priamo v bojovej zostave čs. a sovietskych vojsk. Počas týchto bojov bolo
obyvateľstvo obce od 1. februára evakuované do Lipt. Petra, Pribyliny, Kráľ. Lehoty, Hýb
a Východnej. Časť mužov bola zaradená na pomoc bojovým jednotkám (ubytovanie vojakov,
kopanie zákopov a i.), časť ako milícia zabezpečovala majetok evakuovaných občanov a poriadok
v obci. Keď boli počas februárových a marcových bojov o Liptovský Mikuláš do palebných
postavení medzi Borovou Sihoťou a Podturňou vyvedené československé 76 mm kanóny, ktorým
velil Nikolaj Tegza, čestný občan Podturne, podieľali sa v ich budovaní aj miestni muži. Druhýkrát
sa Podtureň dostala do priamych bojov počas odchodu sovietskej armády (24. streleckej divízie)
po znovuobsadení Liptovského Mikuláša Nemcami 11. marca 1945. (úryvok z knihy: Podtureň –
brána do laténskeho Liptova)

Zastupiteľstvo riešilo aj žiadosť spoločnosti Spoločnosť Terraton a.s.,
ktorá ústne predložila starostovi obce požiadavku na ťažbu vápenca v k.ú.
Podtureň na kopci Bašta. Ročne chceli vyťažiť cca. 100 000 ton vápenca, 30-40
ton chceli dávať urbáru. Podrobnejší projekt ťažby na obecný úrad predložený
nebol. Obecné zastupiteľstvo doporučilo starostovi obce postúpiť žiadosť
spoločnosti Terraton a.s. na prerokovanie výboru Pozemkového spoločenstva
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v Podturni, po doručení ich písomného vyjadrenia k ťažbe vápenca na kopci
Bašta mala obec zaujať stanovisko. Poslanci sa zaoberali touto problematikou aj
na ďalších zasadnutiach, ale s ťažbou nesúhlasili. Dôvodom bolo narušenie
životného prostredia v obci, zničenie najstarších pamiatok ku dejinám obce
a poškodenie aj okolitých historických lokalít.

Druhé zasadnutie zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 14. marca 2008,
schválilo vyúčtovanie jednotlivých poskytnutých dotácií za rok 2007, vykúpenie
pozemkov pre verejnú zeleň od rodiny bývalých statkárov Ferenciovcov za 1 ,Sk/m2,

strategický dokument pre región Liptov s dopadom na cezhraničného

partnera Nowy Targ, zmeny vo financovaní výstavby nájomných bytových domov zo
Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) z pôvodných 70% na 80%, zmeny návrhu
rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2008 podľa jednotlivých položiek.
K zmluve o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie na stavbu
„Bytových domov Podtureň, 2.etapa – 2 x 14 b.j.“ mal byť vypracovaný dodatok č. 1
z dôvodu, že sa bude menila cena za vypracovanie dokumentácie. Pôvodná výška
250 000,-Sk za zhotovenie projektov sa zmenila a upravila sa na sumu 200 000,Sk, ktorá bola vyplatená projektantovi Ing. arch. Ivanovi Supukovi. Zastupiteľtvo
schválilo vypracovanie dodatku č. 1 k zmluve o dielo na zhotovenie PD stavby
„Bytové domy Podtureň, 2.etapa – 2 x 14 b. j.“.
Ekonómkou bol predložený návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením
č. 2/2008. Bežné príjmy boli navýšené o 205 000,-Sk, kapitálové príjmy
a príjmové finančné operácie navýšené neboli. Bežné výdavky boli navýšené
o 205 000,-Sk, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie navýšené neboli.
Rozpočet po úprave bude vypadať nasledovne: príjmy bežného rozpočtu
10 876 500,-Sk, príjmy kapitálového rozpočtu vo výške 9 659 500,-Sk, príjmové
finančné operácie vo výške 24 318 800,-Sk. Výdavky bežného rozpočtu boli
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výdavky
finančné

kapitálového
operácie

rozpočtu

predstavujúce

so

sumou

36 074 800,-Sk

2 666 800,-Sk.

Obecné

zastupiteľstvo schválilo návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.
2/2008
Zasadnutie zastupiteľstva vzalo na vedomie zápisnicu hlavného kontrolóra z
kontroly zariadenia Penzión Elán a list obce Uhorská Ves zo dňa 13. februára
2008, odpoveď na žiadosť o spoluprácu pri spolufinancovaní projektu na obnovu
mosta cez Váh s negatívnym stanoviskom. V odpovedi zástupcovia obce uviedli, že
nie je možné poskytnúť z ich rozpočtu na opravu žiadne finančné prostriedky,
nakoľko majú rozpočet vyrovnaný. Doporučili, aby obec Podtureň tieto problémy
riešila cez mikroregión Pod poludnicou cez fondy EÚ. Listom boli oslovení aj
zástupcovia obce L. Ján a tunajší starosta sľúbil, že vyčlení prostriedky napr. na
farbu, na štetce, poskytne ľudí, spoločne pomôže zháňať peniaze na opravu mosta
a lávok. Náklady na opravu mosta by Podtureň vyšli 500 tis. Sk, statika okolo 1 mil.
Sk, samotná oprava mosta okolo 20 mil. Sk. V prípade získania peňazí bolo
spolufinancovanie obce 5%. Most bol postavený pôvodne len na krátku dobu, pilóty
boli poškodené, bolo nutné ich odstránenie. Navyše boli podmyté a posúvali sa.
Most je čoraz viac využívaný obyvateľmi všetkých troch dotknutých obcí. Rovnako
aj laná na lávkach bolo potrebné po zime zhodnotiť nejakým odborníkom.

V poradí tretie zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 12. mája
2008 a schválilo bežný transfer pre miestnu organizáciu Červeného kríža vo výške
3.000,-Sk na uskutočnenie akcie Medzinárodný deň detí, ktorá sa mala uskutočniť
dňa 31. mája 2008 a schválilo aj uskutočnenie celookresnej súťaže Hasičská
nedeľa dňa 1. júna 2008.
Pri inventúre Penziónu Elán, ktorá bola uskutočnená v zariadení nájomca
oznámil, že v mesiaci apríl - máj vykonal RÚ VZ kontrolu zariadenia. Úrad
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skonštatoval, že v penzióne sa môže prevádzkovať ubytovanie, ale priestory
kuchyne nevyhovujú na prevádzkovanie reštaurácie. Kuchyňa môže slúžiť len na
varenie stravy pre dôchodcov a závodné stravovanie a že celé zariadenie je v dosť
nevyhovujúcom stave - hlavne prízemie a priestory WC pre zamestnancov, sklady,
chodba na prízemí, pivničné priestory. Obecné zastupiteľstvo však nesúhlasilo
s odpustením nájomného, ktoré navrhoval nájomca P. Švárny.

Obecné zastupiteľstvo sa zišlo na riadnom, štvrtom, zasadnutí dňa 18. júla
2008 a schválilo komisiu pre výber žiadateľov do obecných nájomných bytov. Ako
predseda bol schválený p. Ondrej Jančuška, ako členovia boli schválení: Viera
Vozáriková, Lenka Rakytová, Ľuboslav Strcula, Ján Bryndza, Jaroslav Forgáč st.
a Eva Huštáková; v prípade, že sa niektorí z členov komisie nebude môcť zúčastniť
výberu, postačí keď sa na výbere zúčastní aspoň 5 členov. Poslanci obecného
zastupiteľstva schválili zrušenie pracovného miesta referent – správca obecných
nájomných bytov a vytvorenie managérskeho miesta pre spracovanie žiadostí na
získanie finančných prostriedkov z eurofondov, pre bytovú politiku a stavebný
poriadok od 1. 8. 2008.

Z tohto dôvodu poslanci schválili komisiu na výberové

konanie na nové pracovné miesto „manager pre štrukturálne fondy a bytovú
politiku“, ktorá bude v zložení: predseda komisie – Ján Bryndza, členovia komisie –
Viera Vozáriková, Ondrej Jančuška, Lenka Rakytová a Jaroslav Vejo.
V mesiaci august 2008 mala táto komisia uskutočniť výber nových
nájomcov. Pri uzatvorení zmluvy o budúcej zmluve o nájme bytu, mal každý nový
nájomca vložiť garančný vklad. Z tohto dôvodu bol dnes tento bod zaradený do
programu, v minulosti nájomcovia vkladali 60 000,- Sk na dvojizbové nájomné byty
a 70 000,-Sk na trojizbové nájomné byty. Poslanci schválili výšku garančného

155

Podtureň

kronika

vkladu pre byty, ktoré sa stavajú pri stavebnej akcii „Bytové domy Podtureň,
2.etapa – 2 x 14 b.j. nasledovne:
- jednoizbové byty – 50 000,-Sk
- dvojizbové byty - 60 000,-Sk
Schválilo aj finančný príspevok pre Základnú školu v Lipt. Jáne a priebeh
osláv Slovenského národného povstania a dňa obce na deň 30. augusta 2008.

Piate riadne obecné zastupiteľstvo sa zišlo dňa 21. augusta 2008 a schválilo
zmenu rozpočtu podľa jednotlivých položiek predložených ekonómkou obecného
úradu, výkup pozemku pod ihrisko s výmerou 735m2 za 50Sk/m2 predaj obecného
autobusu Čaudar, predaj pozemkov pod garáže pri bytovom dome 2x6 bytových
jednotiek. Zastupiteľstvo vzalo na vedomie rozhodnutie o pridelení finančných
prostriedkov na viacúčelové ihrisko z úradu vlády vo výške 1,2 miliónov korún, a
prípisy od nájomcu zariadenia Penziónu Elán p. Pavla Švárneho. Obecné
zastupiteľstvo na svojom piatom zasadnutí uložilo v oblasti kontroly obce vykonať
kontrolu Penziónu Elán - knihy ubytovaných v penzióne a zariadení penziónu.
Kontrolórovi obce uložilo zabezpečiť úradný odhad pre odpredaj obecného
autobusu Čaudar.
Rozhodnutím

predsedu

vlády

SR Róberta

Fica

bola

obci

Podtureň

odsúhlasená dotácia z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR na výstavbu
viacúčelového ihriska vo výške 1,2 mil. Zastupiteľstvo vzalo informáciu starostu
o pridelení dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR na vedomie a
schválilo výstavbu viacúčelového ihriska v obci Podtureň na základe pridelenia
dotácie vo výške 1 200 000,-Sk. Zastupiteľstvo zároveň schválilo na výstavbu
spodnej

časti

ihriska

vrátane

prípojky

silnoprúdu

vyčlenenie

finančných

prostriedkov z vlastných zdrojov obce vo výške cca. 850 000,-Sk. Výstavba
spodnej časti ihriska bola záležitosťou obce, obec spravila verejné obstarávanie
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na zhotoviteľa tejto spodnej časti, oslovila 3 firmy, vyhrala spol. Cestné stavby
s.r.o. Po dokončení spodnej časti mala pokračovať spoločnosť Scansis Slovakia
a mala vybudovať vrchnú časť ihriska.
Na základe geometrického plánu č. 36995258-55/2008, ktorý bol
vyhotovený geodetom Ing. Františkom Hricom, bolo zameraných 6 pozemkov, na
ktorých mali stáť garáže pre nájomníkov bytových domov. Z dôvodu, že obec
Podtureň má taktiež problémy s garážami pre obecné motorové vozidlá, jedna
garáž by mala slúžiť pre potreby obce. Z tohto dôvodu poslanci zastupiteľstva
schválili výkup pozemku parc. č. KN-C 360/7 o výmere 21 m2, druh pozemku –
zastavaná plocha od pani Libuše Hrončekovej v cene 600,-Sk/m2 za účelom
výstavby garáže.
Z dôvodu výstavby viacúčelového ihriska v obci Podtureň bolo potrebné
vykúpiť pozemok, na ktorom malo byť ihrisko postavené. Následne po odkúpení
pozemku malo byť vydané stavebné povolenie. Geometrickým plánom č. 4000325647/2008 bol zameraný pozemok v časti za novopostavenými šiestimi bytovými
domami. Pozemok je z 5/6-in vlastníctvom rodiny „Ferenczi“ a 1/6-inu vlastní SPF
Bratislava. Poslanci schválili výkup pozemku parc. č. KN-C 648/41 o výmere 700
m2, druh pozemku – orná pôda, ktorý bol zameraný geometrickým plánom č.
40003256-47/2008 vyhotoveným geodetom Ing. Františkom Hricom od rodiny
„Ferenczi“ v cene 50,-Sk/m2 za účelom výstavby viacúčelového ihriska.
Starosta prečítal prítomným listy Pavla Švárneho, ktoré boli doručené
Obecnému úradu 18. 8. 2008. V listoch P. Švárny žiadal, aby mu boli vydané
potvrdenia, že za mesiace júl – august o zaplatení nájmu, pričom nájom si má obec
stiahnuť z garančného vkladu, ktorý vložil pri uzatvorení nájomnej zmluvy. Ďalším
dopisom upozornil obec, že porušila podmienky nájomnej zmluvy, keď dovolila p.
Jurajovi Mlynarčíkovi, predsedovi OFK počas futbalového zápasu prevádzkovať
bufet v jednej z unimo buniek. V poslednom liste žiadal P. Švárny, aby bol
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prešetrený neoprávnený odber elektrickej energie z jeho odberného miesta. Ku
neoprávnenému odberu došlo v jednej z unimo buniek, ktorú používa OFK. Tento
neoprávnený odber nahlásil P. Švárny aj na OOPZ v Lipt. Hrádku.
Poslanci zastupiteľstva vzali dopisy od Pavla Švárneho – nájomcu Penziónu
Elán a to žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení nájomného za mesiac júl
a august, upozornenie o porušení nájomnej zmluvy ako aj žiadosť o prešetrenie
neoprávneného odberu elektrickej energie z Penziónu Elán na vedomie. Zároveň
obecné zastupiteľstvo doporučilo starostovi obce, aby vyvolal rokovanie s p.
Pavlom Švárnym – nájomcom Penziónu Elán a prediskutoval s ním problém vlastníka
a nájomcu penziónu. Rovnako poslanci doporučili starostovi obce nevydávať Pavlovi
Švárnemu potvrdenia, ktoré odporujú obsahu nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi
oboma zmluvnými stranami. Obecné zastupiteľstvo uložilo kontrolórovi obce, aby
vykonal kontrolu knihy ubytovaných v zariadení Penzión Elán.
Obec Podtureň bola členom Spoločného obecného úradu pre regionálny
rozvoj so sídlom v Liptovskom Mikuláši. Obec vstúpila do spoločného úradu,
v očakávaní pomoci pri získavaní finančných prostriedkov z fondov EÚ. Nakoľko
v priebehu roka 2008 spoločný obecný úrad nezabezpečil, nevybavil a nepomohol
obci ani pri jednej aktivite, poslanci obecného zastupiteľstva schválili vystúpenie
obce Podtureň zo Spoločného obecného úradu pre regionálny rozvoj od 1. 1. 2009.
Starosta

prítomným

predložil

spracovaný

Program

hospodárskeho

a sociálneho rozvoja obce Podtureň na programovacie obdobie rokov 2008 – 2017
ako aj Inovačnú stratégiu obce Podtureň na programovacie obdobie rokov 2008 –
2017. PHSR obce je strednodobý strategický dokument, ktorý na základe analýzy
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce stanovuje jeho strategické ciele
a priority rozvoja. Je prostriedkom na napĺňanie vízie ďalšieho smerovania rozvoja
obce. Je to program cielených opatrení, navrhnutý pre oživenie sociálneho,
ekonomického a kultúrneho rozvoja obce Podtureň, ktorý na základe výsledkov
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ročného hodnotenia bude priebežne aktualizovaný a doplňovaný. Bol spracovaný na
základe zák. NR SR č. 503/200 Z.z.

Miestna inovačná stratégia je povinnou

súčasťou PHSR. Ak si chce obec Podtureň, región, podnikateľské subjekty,
organizácie

a orgány

miestnej

samosprávy

s obyvateľmi

zaistiť

dlhodobú

konkurenčnú schopnosť, musela vytvoriť vhodné podmienky na uskutočňovanie
inovácií. Poslanci schválili predložený Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce Podtureň na programovacie obdobie rokov 2008 – 2017 ako aj inovačnú
stratégiu obce Podtureň na programovacie obdobie rokov 2008 – 2017.

Riadne, v poradí už šieste, zasadnutie obecného zastupiteľstva sa zišlo 22.
októbra 2008. Schválilo ponuku spol. FIN.M.O.S. a.s., zameranú na investície do
siete verejného osvetlenia a na znižovanie prevádzkových nákladov na verejné
osvetlenie.
Miroslav Cibula a Erich Stupka požiadali obec o stanovisko k doplneniu IBV
v lokalite Vážištie, v časti „Pod modrou horou“. Polovicu pozemkov si chceli
prenajať od spoločnosti Regionálny rozvoj Liptova s.r.o., na týchto pozemkoch
plánovali postaviť „Rekreačný komplex – penzión“, ihrisko pre deti, apartmánové
domy, wellness, reštauráciu, denný bar, herňu. Zamýšľanú výstavbu mali
zrealizovať v zmysle doplnku č. 1 k územnému plánu obce. Obec dala predbežné
súhlasné stanovisko na túto investičnú činnosť. Zastupiteľstvo so zamýšľaným
rozvojom v lokalite Vážištie „Pod modrou horou“ na základe žiadosti uvedených
pánov súhlasilo.
Hlavný kontrolór obce uskutočnil kontrolu knihy ubytovaných v Penzióne
Elán. Knihu ubytovaných začal viesť vedúci penziónu Pavol Švárny od 6. 6. 2008,
keď dostal povolenie na prevádzku od hygieny. Kniha ubytovaných bola vedená
podľa predpisu, daň za ubytovanie je odvádzaná do pokladne obce, v prípade, že sú
v penzióne ubytovaní zahraniční turisti, títo sú hlásení aj cudzineckej polícii.
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Nedostatky kontrolórom obce neboli zistené. Obecné zastupiteľstvo vzalo na
vedomie zápisnicu hlavného kontrolóra z kontroly knihy ubytovaných v penzióne.
Spoločnosť NVE Slovakia, s.r.o. požiadala obec o vydanie stanoviska
k vybudovaniu malej vodnej elektrárne na vodnom toku Belá v kat. území Liptovský
Peter. Plánovaná MVE sa mala nachádzať na 1,5 km – 2 km, vtoková časť mala byť
umiestnená na 4,5 km vodného toku rieky Belá. Spoločnosť sa zaviazala, v prípade
vydania súhlasného stanoviska, udržiavať okolie vodného diela v súlade s predpismi
o ochrane prírody a krajiny, a v prípade potreby vybudovať aj hniezda pre vtáky.
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie predloženie podnikateľského zámeru spol.
NVE Slovakia s.r.o. s tým, že súhlasné stanovisko k vybudovaniu malej vodnej
elektrárne na vodnom toku Belá v k.ú. Lipt. Peter malo byť obcou Podtureň vydané
po predložení všetkých príslušných stanovísk orgánov štátnej správy, obce Lipt.
Peter a Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. Povodie horného Váhu
k zamýšľanej stavbe.
Obecné zastupiteľstvo schválilo štatút obecnej knižnice v Podturni, zároveň
bol pre obecnú knižnicu v Podturni spracovaný knižničný a výpožičný poriadok
menovalo p. Evu Huštákovú, bytom Podtureň č. 508, knihovníčkou Obecnej knižnice
v Podturni, knihovníčke bol starostom obce vystavený aj menovací dekrét.
Poslanci boli oboznámení so skutočnosťou, že obci bola poskytnutá dotácia
z MF SR vo výške 296 000,-Sk na individuálne potreby obce. Na údržbu miestneho
rozhlasu bolo poskytnutých 148 000,-Sk a na údržbu budovy obecného úradu
(výmena okien v kancelárií starostu a v zasadačke obecného úradu, výmena
vchodových dverí) nám bolo poskytnutých taktiež 148 000,-Sk. Dotácia musí byť
vyčerpaná

do

31.

12.

2008.

Obecné

zastupiteľstvo

vzalo

informáciu

starostu o poskytnutí dotácie pre obce z MF SR vo výške 296 000,-Sk.
Obec malo snahu uskutočniť revitalizáciu centra obce. Revitalizácia mala
spočívať vo vybudovaní chodníkov, lavičiek, odvodňovacích kanálov, vo výsadbe
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zelene. Zástupcovia obce chceli obnoviť starú časť obce, káble dáme do zeme.
Revitalizáciou centra vznikne pekné upravené námestie. Bolo však potrebné na túto
investičnú akciu spracovať projektovú dokumentáciu. Poslanci schválili spracovanie
projektovej dokumentácie revitalizácie centra obce.
Obec pripravovala výstavbu ďalších troch bytových domov. Z tohto dôvodu
zastupiteľstvo schválilo výberovú komisiu na výber zhotoviteľa stavby v zložení:
predseda komisie – JUDr. Imrich Hronček, členovia komisie: Ján Bryndza, Ondrej
Jančuška, Jana Sochorová, Lenka Rakytová, člen s poradným hlasom – Ing.
Vladimír Husár. Na výber zhotoviteľ stavby „Bytové domy Podtureň, 2.etapa – 3 x
14 b.j.“ bolo potrebné spracovať súťažné podklady. Z tohto dôvodu poslanci
obecného

zastupiteľstva

schválili

Ing.

Vladimíra

Husára

pre spracovanie

súťažných podkladov na výber zhotoviteľa stavby BD 3 x 14 b. j.
V časti „Pred stanicou“ vznikla naprieč vetrolamu nová ulica, na základe
geometrického plánu č. 40003256-60/2008 obec túto miestu komunikáciu
vykúpila od vlastníkov – rod. Ferencziovcov. Starosta navrhol, aby sa táto nová
ulica volala ulica „O. Jariabeka“. Poslanci jednohlasne schválili starostov návrh
a schválili názov ulice v časti „Pred stanicou“ – naprieč vetrolamu ulicu
„O.Jariabeka“.

Prvé mimoriadne zasadnutie sa zišlo dňa 4. januára 2008 a schválilo
výstavbu bytového domu 2x14 bytových jednotiek s čerpaním 70% úveru zo
Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) 30% cez KSÚ opatrenie k rozpočtu obce
s určením pre výstavbu bytových domov a splátkami v rámci výstavby v trvaní 30
rokov. Mimoriadne zasadnutie poslancov obecného zastupiteľstva súhlasilo
s predložením žiadosti na ŠFRB a KSÚ v r. 2008 na výstavbu nájomných bytov,
s podmienkami uvedenými v zákone NR SR č. 607/2003 Z.z. a so súhlasom
nájomného charakteru bytov po dobu najmenej 30 rokov.
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Druhé mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva sa zišlo dňa 3. marca
2008 a schválilo majetkoprávny vzťah na novovytvorenej miestnej komunikácii vo
Vyšnej Rovni medzi obcou a spoločnosťou Regionálny rozvoj Liptova. Projekt dostal
názov - Pod modrou horou.

V poradí už tretie mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva sa uskutočnilo 2.
mája 2008 a schválilo stavebný dozor na výstavbu Bytových domov 2. etapy 2x14
bytových jednotiek, ďalej výkup pozemkov pod miestnu komunikáciu podľa
geometrického plánu s cenou 1,-Sk/m2 , odmenu poslancovi JUDr. I. Hrončekovi pri
životnom jubileu 60 rokov, plán práce obce Podtureň na zavedenie Eura, príspevok
pri narodení dieťaťa v čiastke 3.000,-Sk s platnosťou od 1. mája 2008 a podľa
stanoviska Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany prírody schválilo cenu za
odpredaj zeminy v katastrálnom území vo výške 500,-Sk/m3. Zastupiteľstvo
zobralo na vedomie informáciu predsedu komisie na ochranu verejného záujmu o
podaní majetkového priznania starostom obce a hlavným kontrolórom za rok 2007,
zápisnicu hlavného kontrolóra obce z kontroly plnenia uznesení obecného
zastupiteľstva, informáciu starostu o zmluve obce so spoločnosťou Ithaka, ktorej
predmetom je vykonanie archeologického výskumu v oblasti katastra obce.
Zastupiteľstvo neschválilo projektovú dokumentáciu spoločnosti TERATON a. s.
a nesúhlasí s plánom využívania ložiska dolomitového vápenca ku ťažbe LOM kopca Bašta.

Štvrté mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 27. mája 2008
schválilo návrh zmeny a doplnok č. 1 k územnému plánu obce Podtureň a dotáciu
pre TLZ - 2.000,-Sk. Zastupiteľstvo trvalo na rozhodnutí o výške nájmu pre
zariadenie Penziónu Elán a dodržaní zmluvy jej nájomcom.
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Piate mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva sa zišlo 30. júna 2008
a schválilo bez výhrad záverečný účet za rok 2007, dodatok zmluvy č.2 za
prenájom Penziónu Elán s p. Pavlom Švárnym, poskytnutie finančnej podpory pre
Evanjelický farský úrad v Liptovskom Jáne na letný detský tábor vo výške 5.000,Sk pre sociálne slabšie rodiny. Zasadnutie zastupiteľstva vzalo na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu, záznam hlavného kontrolóra
ku kontrole platenia nájomného v obecných bytoch ako aj záznam hlavného
kontrolóra z kontroly platenia miestnej dane za psov. Poslanci si vypočuli a vzali na
vedomie aj informáciu starostu o výstavbe multifunkčného ihriska v obci
a získaných prostriedkoch 1,2 mil. Sk. Zastupiteľstvo uložilo nájomníkovi Penziónu
Elán predložiť rozpis stavebných prác zrealizovaných v zariadení penziónu
a požiadalo nájomníka, aby boli plnené zmluvné podmienky v oblasti rekonštrukcie
a úprav zariadenia. Zároveň sa obrátilo na hlavného kontrolóra obce, aby
uskutočnil kontrolu zariadenia Penzión Elán a skontroloval plnenie zmluvných
podmienok.

Šieste mimoriadne zasadnutie zastupiteľstva sa zišlo 29. júla 2008
a schválilo garančný vklad do nájomných, bytov 2x14 za 1 - izbový byt: 60.000,-Sk
Za 2-izbový byt: 70.000,-Sk. Poslanci schválili aj nových nájomcov do zariadenia
Penziónu Elán - Ľubomíra Pavúka a Romana Števčeka od 1. novembra 2008.

V súlade s plánom práce pozvali poslanci spoluobčanov na verejné hovory,
aby informovali a odpovedali na dotazy zo života a diania v obci.
Prvý sa uskutočnil 19. marca 2009. Pán starosta najskôr zhodnotil akcie,
ktoré boli uskutočnené v uplynulom období:
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dokončenie štyroch bytov nad kultúrnym domom s pomocou ŠFRB a VZ , byty
boli skolaudované v októbri 2007,

-

rekonštrukcia KD s vybudovaním sociálnych zariadení, KD bol taktiež
skolaudovaný v októbri 2007,

-

v KD už dva krát do týždňa cvičia ženy, ktoré do obce dochádzajú aj z LM
a LH,

-

zrealizovala sa infraštruktúra v lokalite „Pred stanicou“,

-

na ulici pri Váhu boli od začiatku roka skolaudované ďalšie rodinné domy,

-

dokončili sa všetky siete na ul. Pri Váhu,

-

máme pripravené všetky materiály k vyhláseniu výzvy na získanie finančných
prostriedkov z eurofondov na vyasfaltovanie MK „Ku stanici“.

V ďalšej časti verejného hovoru poinformoval pán starosta občanov o prácach
a akciách, na ktorých obec v súčasnosti pracuje a ktoré sa plánujú do budúcnosti.

Druhý verejný hovor sa uskutočnil 23. júna 2008. Okrem zodpovedania na bežné
otázky zo života obce, starosta obce informoval o plánoch do budúcnosti:
-

budovanie nového osvetlenie na ul. Pri Váhu,

-

výstavbu knižnice pri dielňach OcÚ,

-

výstavba 2 x 14 b. j.,

-

predaj 12 pozemkov pod RD s vytvorením ul. Nová 1 a ul. Nová 2,

-

plánovaná rekonštrukcia domu smútku,

-

výmena okien OcÚ (kancelária starostu, zasadačka),

-

budovanie multifunkčného ihriska pri bytových domoch (umelý trávnik
s umelým osvetlením, ihrisko bude slúžiť pre všetky loptové športy okrem
tenisu),

-

164

realizácia križovatky s vjazdom k novým bytovým domom,

Podtureň

kronika

-

obec získala za 1,-Sk novú miestnu komunikáciu v lokalite Pod modrou horou

-

všetky inž. siete v lokalite Pod modrou horou zabezpečovala spoločnosť
Regionálny rozvoj Liptova, MK bude o šírke 9 m a dĺžke 300 m, všetky MK
mali byť dané do majetku obce,

-

pod Baštou sa rozkrádal vápenec, obec chcela tomu zamedziť. Urbár
nepovolil ťažbu vápenca, ide sa to zatvoriť násypom.

Posledný verejný hovor v roku 2008 sa uskutočnil 29. októbra. Starosta
v krátkosti poinformoval občanov o aktivitách obce:
-

pokračovala výstavba bytových domov 2 x 14 b.j., ktoré sa stavali súbežne
s cestou I/18, oproti bytovým domom bolo rozostavaných 6 rodinných
domov, v auguste 2009 mali byť bytové domy odovzdané novým nájomníkom,
oproti pôvodným bytovým domom mali byť nové bytovky vydvihnuté a mali
mať zmenený tvar strechy,

-

pripravovala sa ďalšia etapa výstavby bytových domov a to 3 x 14 b.j.,
výstavba sa mala začať v máji - júni 2009,

-

prebehlo vykúpenie ďalšej ulice, ktorej bol na poslednom riadnom zasadnutí
OZ schválený názov ulica O. Jariabka, na tejto ulici je už predaných ďalších
6 pozemkov na výstavbu rodinných domov,

-

plánovala sa aj na výstavba polyfunkčného domu, v hornej časti by boli byty
a v spodnej časti by boli služby ako obchod, doktor a pod.,

-

na ulici „Nová“ boli už vybudované NN rozvody, chystá sa do konca roka
vybudovanie plynovodu, vodovod a kanalizácia sa bude realizovať v roku
2009,

-

za bytovými domami bolo vybudované multifunkčné ihrisko, na ktoré boli
obci poskytnuté financie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR vo výške
1,2 mil. Sk, bude slúžiť pre všetkých občanov obce, športovo je zamerané na
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volejbal, basketbal, futbal a aj na mini tenis, ihrisko chceme oplotiť, takisto
bude zabezpečené jeho osvetlenie, listom sme oslovili premiéra, tak do
dvoch – troch týždňov by sa malo otvárať, podarilo sa získať sponzorsky
cca 250 stromov, ktoré budú vysadené okolo ihriska,
-

pokračoval projekt „Pod modrou horou“, 4 rodinné domy sa už stavajú, firma
Regionálny rozvoj Liptova s.r.o. mali byť všetky inžinierske siete ako aj
miestne komunikácie k tejto novej časti obce,

-

budovalo sa verejné osvetlenie na ulici „Pri Váhu“,

-

v roku 2009 sa mal položiť asfalt na ulici „Ku stanici“, v prípade, že by sa
nepodarilo získať finančné prostriedky z eurofondov, malo sa to riešiť
z vlastných zdrojov,

-

podarilo sa po dvoch rokoch získať povolenie na zriadenie vjazdu z I/18 na
ulicu „Ku stanici“, vjazd mal upravený značením, malo dôjsť k vybudovaniu
a predĺženiu chodníka a vjazd mal byť vyasfaltovaný až po bytový dom 510,
(investícia je cca. 1 mil. Sk), pričom investíciu hradila Slovenská správa
ciest,

-

bol sklz v rekonštrukcií dielní, obec hľadala vhodného dodávateľa (v novej
budove mala byť knižnica, čitáreň, informačné centrum s internetovou
miestnosťou, takisto priestory na stretávanie spoločenských organizácií)

-

obec pripravovala rekonštrukciu domu smútku, pričom pôvodný dom sa mal
zväčšiť, zatepliť, vybudovať sociálne zariadenie, zabezpečiť vetranie
miestností novými oknami, vybudovať vykurovanie, treba nám nový chladiaci
box,

-

opravený kultúrny dom bol je vybavený kuchyňou, bolo možné využívať aj
salónik so sálou na malé rodinné oslavy cca pre 60 ľudí,

-

chystala sa na revitalizácia centra obce (vybudovanie námestia), obec
plánovala uzatvoriť kanál od kaštieľa po ul. Böhmerova, chcela sprístupniť
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a otvoriť park – zbúrať plot, spraviť chodníky a lavičky, upraviť zeleň,
doplniť koše na smeti, parkoviská, svetlá, centrum chceme vybudovať až po
obecný úrad, kde by bol zbúraný plot a osadili by sa nové informačné tabule,
-

podarilo sa získať finančné prostriedky z ministerstva financií na údržbu
a rekonštrukciu miestneho rozhlasu a na výmenu okien a dverí na budove
obecného úradu.

OBECNÁ

KNIŽNICA

Obec spracovala štatút obecnej knižnice v Podturni, v ktorom bolo
definované

právne

postavenie

knižnice,

poslanie

knižnice,

sprístupnenie

knižničných fondov, správa knižnice, ako aj hospodárenie knižnice. Obecná knižnica
v Podturni bola zriadená ako organizačná zložka obecného úradu v Podturni. Jej
predmetom je poskytovanie knižnično-informačných služieb. Knižnica mala utvárať
a sprístupňovať univerzálny knižničný fond vrátane

knižničných

dokumentov miestneho významu, poskytovať knižnično-informačné služby, a tak
sprístupniť kultúrne hodnoty a informácie a prispieva k uspokojovaniu potrieb
čitateľov a k zvyšovaniu ich kultúrnej úrovne a vzdelanosti. Knihovníčkou bola
menovaná Eva Huštáková.
Zároveň
a výpožičný

bol

pre

poriadok.

a používateľov.

obecnú

Tento

V Poriadku

knižnicu

poriadok
bol

v Podturni

upravil

podrobnejšie

spracovaný

knižničný

vzájomné

vzťahy

knižnice

rozpísaný

knižničný

fond,

poskytovanie služieb, ďalej sú v ňom uvedené základné práva a povinnosti
používateľa knižnice. V časti výpožičný poriadok boli definované druhy výpožičiek,
zásady vypožičiavania, evidencia výpožičiek, vymáhanie nevrátených výpožičiek
a pod. Prílohu knižničného a výpožičného poriadku tvoril cenník služieb a poplatkov,
kde
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oneskorené vrátenie požičaných knižničných jednotiek po uplynutí výpožičnej
doby.
TURISTICKO-LYŽIARSKE

ZDRUŽENIE

Turisti v Podturni na výročnej členskej schôdzi dňa 24. mája 2008 svoju
činnosť za posledný rok. S hodnotiacou správou (v niektorých miestach aj kriticky)
vystúpil predseda združenia Viliam Lesák. Združenie pokračovalo aj naďalej vo
svojej činnosti, ale prítomní skonštatovali, že bude potrebné zlepšiť spoločnú
akcieschopnosť.
Výročnou schôdzou turisti otvorili ďalší ročník aktivity. Odzrkadlilo sa to
pomerne aktívnejším prístupom členov hneď na prvej akcii poriadanej obecným
úradom. S ostatnými organizáciami v obci pomáhali pri oslavách Medzinárodného
dňa detí, ktorého sa zúčastnilo 11 členov. S účasťou členov a ich pomocou bol
spokojný aj starosta obce.

OBECNÝ

FUTBALOVÝ KLUB

Výročná členská schôdza obecného futbalového klubu sa uskutočnila 9.
februára 2008. V rámci nej sa zhodnotila činnosť klubu za rok 2007. Účasť
členov bola veľká. Na schôdzi boli prijaté opatrenia, aby sa družstvo dospelých
udržalo v I. triede.
„A“ mužstvo začalo trénovať po Troch kráľoch. Najprv v telocvični a potom
v teréne. Účasť na tréningoch je priemerná. Výbor obecného futbalového klubu
posilnil mužstvo o troch hráčov a to Filip Baxa z Tatranu Okoličné, Pavol Zlejší
z Uhorskej Vsi na hosťovanie a Miroslava Horňáka na prestup z Košíc.
Mužstvo žiakov začalo trénovať na jar, ale pre nepriazeň počasia len
v telocvični.
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Jarná časť súťažného ročníka 2007/2008 sa začala 30. marca 2008.
Mužstvo dospelých išlo do zápasov s myšlienkou zachrániť sa v I. triede. Preto boli
zápasy dosť nervózne a dosť ich aj prehrali o jeden gól. V dôležitých zápasoch
však mužstvo zabojovalo a zvíťazilo. A tak zo 14 mužstiev obhájili futbalisti z
Podturne 10 miesto. Pred týmito zápasmi prišiel do šatne aj starosta obce M.
Vojtík spolu s výborom Obecného futbalového klubu, aby mužstvo povzbudili a
psychicky ho podržali pred dôležitými zápasmi. Na mužstvo to dobre zapôsobilo.
Žiaci boli nováčikmi súťaže. Mužstvo sa skladalo z veľmi mladých žiakov,
preto sa očakávalo, že ich čas s dobrými výsledkami len príde.
V Obecnom futbalovom klube sa cez prestávky urobili niektoré zmeny.
Vymenil sa tréner dospelých. S trénerom Báčikom sa dôstojne rozlúčili a
poďakovali mu za spoluprácu pri mužstve dospelých. Nový tréner bol Roman Galet
z Liptovského Hrádku. Posledne trénoval Vavrišovo a vyhral s ním III. B triedu.
Očakávalo sa, že bude prínosom do mužstva dospelých.
Nakoniec sa mužstvo dospelých ocitlo vo veľkej kríze, preto bolo po 12
majstrovských zápasoch na dne tabuľky I. triedy. Príčiny tohto stavu sa hľadali v
objektívnych a subjektívnych príčinách. Ak klub chcel udržať I. triedu, museli
hráči aj vedenie naštartovať všetky rezervné sily a zimnú prestávku využiť na
skonsolidovanie mužstva. Žiaci striedali dobré výkony s horšími, ale tiež mali veľké
problémy s účasťou na majstrovských zápasoch.

DOBROVOĽNÝ

HASIČSKÝ ZBOR

Členovia dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) hodnotili dňa 19. januára
2008 činnosť na svojom valnom zhromaždení. Za úspechy, ktoré dosiahli v roku
2007 môžu byť hrdí, lebo na súťažiach pripravenosti dôstojne reprezentovali
obec. To, že má obec dve kvalitné družstvá, z toho jedno ženské, patrí
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poďakovanie predsedovi DHZ Ľuboslavovi Strculovi a veliteľovi DHZ Jaroslavovi
Vozárikovi, ale aj ostatným členom, ktorí vrátili česť našim hasičským predkom.

V júli, auguste a septembri sa hasiči z Podturne pustili do bojov v rámci
okresnej hasičskej Ligy. Nezačali príliš dobre, ale neskôr „vychytali muchy“ a
postupovali stále vyššie a vyššie, o čom svedčí 5. celkové miesto v kategórii mužov
v lige. Ženám sa darilo oveľa lepšie. Oproti minulému roku, keď skončili na
poslednom 4. mieste, v roku 2008 všetkým ukázali, že bojovať sa oplatí až do
konca a o tom svedčí aj 1. miesto v kategórii žien v lige.
Okrem ligy hasiči zorganizovali aj niekoľko brigád v rámci okresu Liptovský
Mikuláš. Boli vo Važci, ale aj Pod modrou horou pri Podturni, kde museli stanoviť
stráž - non stop počas niekoľkých dní aj nocí.
Na konci augusta si čestnou strážou počas osláv SNP uctili padlých
bojovníkov v 2. svetovej vojne a nezištnou pomocou prispeli pri organizovaní a
dozore pri pálení symbolickej vatry do skorých ranných hodín.
JEDNOTA

DÔCHODCOV

Na zasadnutí 16. februára 2008 hodnotili členovia Jednoty dôchodcov
Slovenska (JDS) na výročnej členskej schôdzi svoju činnosť za rok 2007. Mali sa
čím pochváliť, pretože správa o činnosti bola poriadne dlhá. Schôdze sa zúčastnilo
47 členov a 5 hostia.
Dňa 29. februára 2008 a 1. marca 2008 jednota pre svojich členov
usporiadala „OZDRAVOVACÍ DEŇ“ s pani Jankechovou (masérkou). Táto akcia sa
mala opakovať jedenkrát do mesiaca.
Obecný úrad v spolupráci so ZPOZ-om usporiadal posedenie k sviatku MDŽ,
na ktoré starosta obce Marián Vojtík pozval všetky ženy. Aj členky jednoty
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dôchodcov sa zúčastnili v hojnom počte. Poďakovali starostovi za pekný program,
darček a kvet.
Na brigáde pri pomníku upravili okolie a vysadili do záhonov kvety, v parku
„na Huštáčke" urobila úpravu okolia rodina Ivana Vozárika pri oslavách
Medzinárodného dňa detí usporiadaných obecným úradom. Brigády sa zúčastnilo
14 členov a na brigáde „Domu smútku" a jeho okolia sa zúčastnilo 13 členov.
Členovia jednoty dôchodcov pred oslavami SNP upravili okolie pomníka
padlých a pomohli pri príprave gulášu na oslavu „Dňa obce „ a SNP. Členovia sa
zúčastnili aj pri stavaní vatry a úprave priestorov v okolí vatry, pri kladení vencov
pri pomníku, ako aj na samotnej oslave SNP. Viackrát navštívili chorých členov po
návrate z nemocnice.
Dňa 8. októbra 2008

sa

konal

Okresný

aktív

Jednoty dôchodcov v

Bobrovci, na ktorom Podtureň zastupovali traja členovia.
Od novembra znova pokračovali v akcii „Ozdravovací deň" (masáže) pre
členov ako aj všetkých spoluobčanov.
ČERVENÝ

KRÍŽ

Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Podturni organizoval dňa 21.
mája 2008 posedenie pre členov spolku a darcov krvi. Posedenie bolo o to
príjemnejšie, že pozvanie prijala aj pani Jana Vyparinová. Členky s radosťou
konštatovali, že sa po úraze tak rýchlo zotavila. Radosť z tohto pokroku bola o to
väčšia, že uvedená udalosť hlboko zasiahla všetkých spoluobčanov Podturne, čo
prejavili aj svojou účasťou na humanitných akciách, ktoré boli organizované pod
záštitou vedenia obce starostu M. Vojtíka.
ZDRUŽENIE
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Pravidelne každý mesiac sa občanom členovia združenia prihovárali Reláciou
pre jubilantov, čím chceli vyjadriť úctu starším spoluobčanom. Tiež každému
jubilujúcemu občanovi, ktorý si to želá zahráme priamo v deň jeho výročia.
Jeden krát do roka v spolupráci s obecným úradom pripravili „Slávnostné
uvítanie detí do života“, ako aj „Slávnostné posedenie s jubilantmi“. Spolupracovali
s obecným úradom pri občianskych pohreboch a pri iných spoločenských akciách
poriadaných obecným úradom.
VÝZNAMNÉ

AKCIE V OBCI

Dňa 17. januára 2008 uskutočnili pracovníci Okresného hasičského
a záchranného zboru (HaZZ) v Lipt. Mikuláši kontrolu zabezpečenia a vybavenosti
dobrovoľného hasičského zboru v Podturni. Bolo konštatované, že v obci je
zabezpečenosť a pripravenosť na veľmi dobrej úrovni.
Starosta obce a ZPOZ privítali 19. januára v Kultúrnom dome jubilantov
s okrúhlym výročím narodenia za rok 2007. Pri kultúrnom vystúpení našich
detičiek, zo ZŠ a MŠ L. Ján, ktoré pripravila učiteľka p. Ľubica Forgáčová,
vypadla nejednému z prítomným aj slza ľútosti.
Obecný úrad a ZPOZ zorganizovali 26. januára uvítanie detí do života.
Členky ZPOZ-u dôstojne pripravili program, ktorý sa mamičkám aj starým rodičom
veľmi páčil.
Starosta obce Marián Vojtík sa 18. februára 2008 sa zúčastnil spoločného
rokovania starostov horného Liptova, ktoré zorganizovali Verejnoprospešné služby
v Lipt. Mikuláši. Cieľom bolo zabezpečiť zlepšenie separovania domového odpadu
v obciach. Pripravoval sa projekt triedenia do vriec v rodinných domoch, ktorý bol
však v začiatkoch. V nájomných bytoch sa plánovalo, aby ostali kontajnery
s posilnením kontajnerov na papier.
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Na zasadnutí 19. februára 2008 sa stretli starostovia obcí združených
v mikroregióne „Pod Poludnicou“. Starosta Podturne navrhol, aby sa v rámci
mikroregiónu riešila otázka generálnej opravy mosta cez Váh, ktorý bol dočasne
uzatvorený, ako aj revíziou a opravou vysunutých lávok cez Váh, ktoré sú
majetkom obce. S kladnou odozvou sa požiadavka stretla u starostu z Lipt. Jána,
ktorý prisľúbil aj pri spoločnom riešení problému finančnú pomoc pri údržbe oboch
vysunutých lávok. Uhorská Ves nemá finančné prostriedky na túto činnosť.
Ministerstvo hospodárstva 20. februára 2008 zorganizovalo v Ružomberku
školenie starostov ku čerpaniu finančných prostriedkov z Eurofondov. Podtureň
bola začlenená do tzv. „mimo pólu rastu“ – od tohto obdobia mohla obec podať
žiadosť o finančné prostriedky z Min. pôdohospodárstva v obmedzenom rozsahu.
Žiadosti mali byť predkladané na základe výzvy, ktorej termín nevedeli pracovníci
min. hosp. určiť.
Na mestskom úrade v Poprade sa 29. februára 2008 konal XIV. Kongres
„Združenia reg. Tatry“, na ktorom sa zúčastnil za obec starosta M. Vojtík.
Hlavnou témou bola cezhraničná spolupráca v oblasti cestovného ruchu, ako aj
podnikateľských aktivít obci združených v „Regióne TATRY“.
Obecný úrad, Obecné zastupiteľstvo, kultúrna komisia pri Obecnom úrade
už po jubilejný 10 krát zorganizovali stretnutie žien pri príležitosti MDŽ
(Medzinárodného dňa žien). Vo vynovených priestoroch kultúrneho domu sa zišlo
120 oslávenkýň, ktorým po príhovore starostu M. Vojtíka vystúpili deti z centra
voľného času v Lipt. Hrádku. Prítomné ženy sa potešili kvietku, ktorý rozdávali
prítomní poslanci. Hlavným sponzorom akcie bola strana SMER.
Starosta obce M. Vojtík sa 14. marca 2008 zúčastnil rokovania starostov
obci Združenia miest a obcí Liptova (ZMOL) na MsÚ v Lipt. Mikuláši. Zo strany
vyššieho

územného

celku

v Žiline

bol

predložený

projekt

transformácie

Mikulášskej nemocnice, spolu s ďalšími troma nemocnicami v Žilinskom kraji.
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Starostovia boli proti projektu z dôvodu, že o nemocnici a jej chode by sa
rozhodovalo v Žiline a nemocnica by stratila právnu subjektivitu.
Krízový štáb riadenia okresu Lipt. Mikuláš vykonal 28. marca 2008 kontrolu
obce so zameraním na zabezpečenie ochrany civilného obyvateľstva. Kontrola
dokumentácie, ako aj sklad civilnej ochrany zodpovedali požiadavkám vyplývajúcim
zo smerníc. Hodnotenie bolo „veľmi dobré“. Sklad bol na súčasný stav postačujúci
(priestory has. zbrojnice). Pre zvýšený počet obyvateľov mali byť ochranné
prostriedky doplnené, a preto v budúcnosti bolo nutné hľadať nové priestory.
Dňa 28. marca 2008 zorganizovali starostovia Juraj Fillo (Obecný úrad
v Liptovskom Jáne) a

Marián Vojtík (Obecný úrad v Podturni) v obradnej

miestnosti Obecného úradu v Liptovskom Jáne slávnostné posedenie učiteľov
a zamestnancov škôl. Aj keď sa po dlhšej dobe po prvý krát stretli na posedení
učitelia všetkých vekových kategórií, vystúpenie detí z materskej školy mnohých
dojalo k slzám. Aj v Podturni máme učiteľku, ktorá celý život zasvätila výchove
detí – zaslúžilú učiteľku p. Ruženu Jariabekovú.
S prípravnými prácami na výstavbe obecných nájomných bytov začala firma
„Jancor 31. marca 2008. Technika začala odhŕňať, sťahovať zem – skrývkou.
Postupne mali začať ďalšie zemné práce.
V obci sa 8. mája 2008 uskutočnili oslavy 63. výročia oslobodenia vlasti,
spojené s kladením vencov pri miestnom pamätníku.
Obecný úrad v spolupráci so spoločenskými zložkami pri obecnom úrade
zorganizoval dňa 31. mája 2008 už 10. ročník športového dňa pri príležitosti
Medzinárodného dňa detí. S veľkou účasťou detí, rodičov, pozvaných hosti aj
sponzorov sa deti tešili. Radosť na záver dňa nepokazila ani búrka, ktorá narušila
žrebovanie tomboly.
Okresné

riaditeľstvo

hasičského

a

záchranného

zboru

(ORHaZZ)

zorganizovalo s pomocou Obecného úradu v Podturni 1. júna 2008 celookresnú
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súťaž dobrovoľných hasičských zborov. Hasiči z Podturne obsadili

medzi

ostatnými zbormi 2. miesto.
Dňa 11. júna 2008 sa konalo stretnutie starostov obcí združených v
mikroregióne „Pod Poludnicou". Hlavnou témou bolo riešenie opráv vysunutých lávok
cez Váh a mosta cez Váh do Uhorskej Vsi.
Rokovanie starostu M. Vojtíka so zmocnencom vlády Dušanom GALISOM sa
uskutočnilo v Bratislave dňa 2. júna 2008. Predmetom rokovania bola výstavba
multifunkčného ihriska v Podturni.
Podtureň dňa 9. júla 2008 navštívili zástupcovia Ministerstva výstavby,
štátneho fondu rozvoja bývania, krajského stavebného úradu, aby v rámci
kontrolného dňa prezreli prebiehajúce práce na výstavbe nových nájomných
bytoviek (2x14 bytových jednotiek). Po rozhovore so starostom bolo konštatované
aj priamo na stavbe, že práce boli v súlade s časovým harmonogramom a plnením
technologických postupov.
STAVBA

DOMOV

POD

MODROU HOROU

Vo východnej časti obce Podtureň v lokalite Važište na pravom brehu Váhu
sa v roku 2008 začali plánovacie práce na výstavbu rodinných domov - novej
obytnej zóny s názvom „Pod modrou horou".
Realizátorom

projektu

výstavby

inžinierskych

sietí

bola

spoločnosť

Regionálny rozvoj Liptova s.r.o. so sídlom v Liptovskom Hrádku. Pozemky, na
ktorých sa projekt mal realizovať získala spoločnosť do dlhodobého nájmu od
pozemkového

spoločenstva

Podtureň,

na

základe

rozhodnutia

valného

zhromaždenia. Výsledkom činnosti realizátora projektu malo byť vypracovanie
kompletnej územno-plánovacej dokumentácie a získanie stavebného povolenia na
výstavbu inžinierskych sietí, ďalej samotná výstavba inžinierskych sietí a
vyhľadanie záujemcov o výstavbu rodinných domov, ktorým budú stavebné parcely
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s vybudovanými inžinierskymi sieťami prenajaté s možnosťou odkúpenia. Na týchto
parcelách si môžu záujemcovia svojpomocne, alebo prostredníctvom stavebnej
firmy postaviť svoj rodinný dom.
Prírodné prostredie na brehu rieky je veľmi pekné, zdravé, s možnosťami
prechádzok po nábreží obidvoma smermi. Realizátori projektu očakávali, že Pod
modrou horou bude postavených 52 rodinných domov, pre obyvateľov Liptova. Do
konca roku Regionálny rozvoj Liptova s.r.o. zabezpečil vypracovanie podkladov na
rozšírenie jestvujúceho územného plánu rozvoja obce Podtureň, ktorý bol
schválený. Ďalej zabezpečil vypracovanie a schválenie územného rozhodnutia a
vypracovanie projektov pre stavebné povolenie, potrebné geodetické práce, výrub
starých stromov a náhradnú výsadbu nových stromov v určenej lokalite. Získanie
stavebného povolenia na výstavbu inžinierskych sietí sa malo uskutočniť začiatkom
septembra. Predpokladané začatie výstavby inžinierskych sietí malo byť rovnako
v septembri 2008 a ukončenie a kolaudácia do jedného roka.
Celý projekt veľmi rýchlo napredoval v zmysle plánovaných termínov
realizácie a tým dáva dôveryhodnosť aj pre záujemcov, ktorí si chceli v tejto
kľudnej a tichej lokalite stavať svoje rodinné domy. Do polovice roka podpísalo
nájomné zmluvy desať záujemcov a ďalší traja boli v rozpracovanom štádiu.

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE
V roku 1998 mala Podtureň 406 obyvateľov. Vek občanov nad 50 rokov bol
70%. V roku 2007 mala už Podtureň 713 obyvateľov. Priemerný vek občana na
počet obyvateľov sa zmenil. Ku koncu roku 2007 dosiahol priemerný vek obyvateľa
Podturne 29 rokov.

Tabuľka demografického vývoja v obci:
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ROK
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

KLIMATICKÉ

POČET
OBYVATEĽOV
406
410
425
423
447
460
474
562
654
713

Prihlásení
občania
9
11
20
9
28
17
22
94
98
64

Narodení
v obci
4
3
4
4
9
4
7
5
8
7

Počet
úmrtí
6
7
5
11
4
4
8
6
6
5

POMERY

Úvod roka 2008 sa začal miernou zimou s málom snehu, z čoho boli
nešťastní najmä majitelia lyžiarskych centier. Na začiatku januára sa nad
strednou Európou nachádzal studený vzduch, teploty sa pohybovali väčšinou okolo
bodu mrazu alebo slabo pod ním. Z južnej časti Európy sa nasunula hlboká tlaková
níž spojená s teplým frontom a priniesla na mnohých miestach sneženie, neskôr ale
sneženie prechádzalo do mrznúceho dažďa a dažďa so snehom. Silné sneženie
vystriedal dážď a vytvárala sa silná poľadovica. Toto bolo predzvesťou oteplenia,
ktoré nastalo po 8. januári. Zatiaľ čo na väčšine územia Slovenska sa teplota
dostala len slabo nad nulu, v popoludňajších hodinách sa v okolí Bratislavy oteplilo
až na viac, ako +8°C. Toto oteplenie bolo zapríčinené rozpadom inverzie.
V poslednom februárovom týždni spočiatku pokračovalo pomerne stabilné
relatívne teplé počasie, ale v druhej polovici týždňa prišiel studený front. Prejavil
sa dažďom a miernym ochladením. Na konci týždňa zase prechádzal ďalší, teplý
front. Medzitým sa južne od Islandu prehlbovala ďalšia, výrazná, tlaková níž,
ktorú nemeckí meteorológovia pomenovali "Emma" a následkom veľkých tlakových
rozdielov sa prúdenie zosilňovalo a fronty postupovali čoraz častejšie - v sobotu 1.
marca ráno sa níž Emma nachádzala severne od Britských ostrovov a tlak v jej
strede dosahoval 960 hPa, čo je pomerne nízka hodnota. V ranných a
predpoludňajších hodinách nás zasiahla oblačnosť teplého frontu spolu s trvalým
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dažďom, ktorý od západu slabol, oblačnosť sa miestami pretrhávala a prechodne
sa oteplilo. Ako sa však tlaková níž posúvala ďalej na východ, od severozápadu sa
blížil rýchlo postupujúci výrazný studený front. Ten tvoril určitú bariéru pre pred
ním ležiaci teplý vzduch a ten bol nútený prudko stúpať. Následkom toho vznikli
mohutné búrkové oblaky. Vietor sa snažil vyrovnať tlakový rozdiel, ten bol veľmi
veľký, tým pádom bol aj silný vietor. Nárazy dosahovali na niektorých miestach
(napr. na Záhorí) až okolo 120 km/h a o spôsobených škodách informovali pomerne
podrobne médiá. Veterné počasie sa skončilo až v nedeľu (3.3.) večer.
Aj keď zima bola mierna a odchádzala veľmi pomaly, posledný májový
týždeň priniesol na Slovensko vysoké teploty. Na začiatku posledného májového
týždňa bolo na väčšine územia medzi 20-26 °C, ale na jeho konci už ortuť
teplomera na západe Slovenska vystúpila až na 30 °C. Obdobie s vysokými
teplotami sa v tomto roku začalo už v poslednej májovej dekáde, keď niekoľko dní
po sebe bolo tropických (max. teplota aspoň 30 °C). Teplé počasie pokračovalo aj v
júni, aj keď bolo prerušované krátkodobými a nie príliš výraznými ochladeniami
(25°C).
Meteorologická jeseň sa začína 1. septembrom, ale tento rok bola v tom
čase ešte v nedohľadne. Aspoň to tak vyzeralo. Po miernom ochladení z konca
augusta sa v prvých septembrových dňoch začalo cieľne otepľovať, pretože nad
východným Atlantikom sa udržiavali hlboké tlakové níže. Po ich prednej strane k
nám od juhu až juhozápadu prenikal horúci tropický vzduch, ktorého je koncom
leta ešte dostatok. Naše územie sa pritom nachádzalo v oblasti vysokého tlaku
vzduchu, čo zaručovalo málo oblačnosti a veľa slnka. Keďže dni už boli podstatne
kratšie, ako v strede leta, nástup horúčav sa čiastočne spomaľoval. Najmä v
nočných hodinách sa spočiatku citeľnejšie ochladzovalo, ale hlboká tlaková níž sa
postarala koncom prvého septembrového týždňa aj teplé noci. Teploty každým
dňom postupne rástli a od 5. septembra už vystupovali aj nad 30 °C. Horúčavy
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vrcholili v sobotu 6. septembra, keď sa maximálna denná teplota v Hurbanove
vyšplhala takmer na 34°C a prekonala tak rekord pre tento deň. Pri teplotách
28/33°C boli na ostatnom území taktiež prekonané viaceré teplotné rekordy.
Začiatok septembra bol jedným z najteplejších období neskorého leta a tak
horúco ako bolo 6. septembra, nebolo dokonca celý júl a august. V tento deň
prevládala pre september naozaj netypická situácia, keď napríklad na juhozápade
Slovenska pri jasnej oblohe a čerstvom JV vetre dosahovala teplota večer okolo
21:00 ešte neuveriteľných 27°C.
Miernu zmenu priniesol až studený front, ktorý sa v sprievode silných búrok
prehnal Slovenskom v noci zo 7. septembra na 8. septembra Napriek výrazným
prejavom počasia počas prechodu frontu sa teplé počasie neskončilo. Prišla druhá,
miernejšia, vlna teplého počasia. Zdalo sa teda, že koniec leta bude tento rok
pomalý a dlhý. Až od polovice septembra sa počasie začalo meniť. V sobotu 13.
septembra studený vzduch zasiahol celé naše územie. Ochladilo sa takmer o 10°C,
hoci bolo väčšinou jasno. Už beztak studený vzduch sa následkom trvalých zrážok
neohrieval ani v denných hodinách, takže teplota sa i počas dňa pohybovala len od
+7 do +12 °C. Takéto teploty nielen, že zodpovedali priemeru prvej dekády
novembra, ale boli aj rekordné. Tak chladno 15. - 16. septembra ako tento rok,
nebolo na niektorých miestach až 60 rokov.
Prvá polovica novembra bola však veľmi teplá a na mnohých miestach opäť
padli teplotné rekordy. Výrazné ochladenie priniesol až týždeň po 17. novembri. Už
18. novembra ráno snežilo skoro na území celej republiky a citeľne sa ochladilo.
Vzápätí však prílev tlakovej níže a teplejšieho vzduchu spôsobil oteplenie
a v nasledujúci deň celá tenká pokrývka zmizla vytrvalým drobným dažďom.
Koncom týždňa veľmi studený arktický vzduch spôsobil ochladenie až o 10 °C a na
celom území štátu boli celodenné mrazy.
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Snehová pokrývka chýbala aj na začiatku decembra. Zdalo sa, že pravá zima
ani nepríde, ale týždeň pred Vianocami napadlo asi 10 cm snehu, ale len
v severných okresoch republiky. Neskôr ešte rovnaká pokrývka pripadla, takže
Vianoce boli ako sa patrí a hlavne deti si prišli na svoje. Do konca decembra sa
teploty postupne na teplomeroch spúšťali čoraz nižšie. Cez deň boli mrazy slabšie,
ale v noci sa sem – tam objavili mrazy aj do -10 °C. Takýto ráz počasia sa zachoval
až do konca roku.
Štatistické údaje o zimách v posledných rokoch:
Zima:

2003-4

2004-5

2005-6

2006-7

2007-8

1. Počet dní s mrazom

74

101

115

46

64

2. Počet dní s celodenným
mrazom

30

46

60

14

30

3. Počet dní so snežením

34

37

40

13

20

4. Počet dní so snehovou
pokrývkou

46

56

45

7

21

5

15

19

1

1

6.12.13.3.

20.11.14.3.

17.11.25.3.

14.12.28.2.*

11.11.21.2.

5. Počet dní s teplotou <= 10°C
6. Trvanie zimy podľa počasia

u dní s mrazom sú započítané aj dni s celodenným mrazom a dni s teplotou<=-.
- do počtu dní s mrazom sú započítané aj dni s celodenným mrazom a dni s teplotou <=-10°C.
- za súvislú snehovú pokrývku sa považuje vrstva snehu s hrúbkou minimálne 1 cm územia.
- trvanie zimy bolo určené podľa teplôt a počasia zodpovedajúcemu zimnému obdobiu.
* Zima 2006-7: Trvanie zimy podľa počasia a teplôt bolo určené podľa prvého a posledného
obdobia zodpovedajúceho skutočnej zime, bez ohľadu na situáciu medzi týmito obdobiami, keďže
podľa týchto kritérií by trvanie zimy vôbec nebolo možné určiť

OBECNÁ MATRIKA

Narodili sa
Nataša Mlynarčíková
Dušan Salbot
Sára Fačková
Natália Fialková
Darina Repová
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René Rusina
Nela Janeková
Michaela Vallová
Tomáš Alman
Rastislav Šikulaj
Liliana Maťašovská
Marián Vojtík
Manželstvo uzavreli:
Mariana Belková a Michal llavský
Miroslava Zaťkova a Ján Soukop
Zuzana Čániová a Michal Chovan
Mgr. Sylvia Šlachtová a Vojtech Artz

Dožili sa okrúhleho jubilea:
Mária Žigová
Darina Cviková
Eva Mlynárová
Jozef Fašanok
Jaroslav Janovčík
Imrich Hronček
Oľga llavská
František Janovčík
Nadežda Rukavicová
Mária Forgáčová
Oľga Salbotová
Peter Štetka

Opustili nás
Peter Zlejší
Zuzana Uličná
Anna Jurášová
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

Prvé mimoriadne obecné zastupiteľstvo sa zišlo 5. januára 2009. Riešilo
návrh zmeny rozpočtu na výstavbu troch 14 bytových domov. Zastupiteľstvo
predpokladalo úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 1 165 050 eur,
nenávratnú dotáciu vo výške 22 980 eur a dotáciu z Ministerstva výstavby
a regionálneho rozvoja vo výške 503 570 eur. Takéto položky mali byť potom
uvedené v príjmovej časti rozpočtu a do výdavkovej časti mali byť zaradené
vlastné finančné zdroje obce vynaložené na výstavbu vo výške 10,25 eur
a mesačné splátky úveru od júla 2009 vo výške 3748 eur, do konca roka celkovo
22 488 eur. Zastupiteľstvo potom súhlasilo so žiadosťou o poskytnutie úveru na
výstavbu nájomných bytov s podmienkami daných platnou legislatívou. Zároveň
súhlasilo vyčleniť v rozpočte prostriedky na financovanie technickej vybavenosti
a inžinierskych sietí podmieňujúcich výstavbu. Zastupiteľstvo súhlasilo, aby
starosta obce M. Vojtík požiadal Krajský stavebný úrad v Žiline o poskytnutie
nenávratnej dotácie na obstaranie technickej vybavenosti a na poskytnutie dotácie
na obstarávanie nájomných bytov.
Prvé riadne obecné zastupiteľstvo, ktoré sa zišlo dňa 2. februára 2009
schválilo utvorenie komisie na vyhodnotenie ponúk akcie Bytové domy 2. etapa 2 x
14 BJ -„dostavba". Zaoberalo sa a schválilo podmienky používania služobného
motorového vozidla vybranými poslancami na plnenie služobných úloh. Poslanci
schválili aj plán práce starostu a poslancov na rok 2009 a plán práce hlavného
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kontrolóra na rok 2009. Zaoberali sa a schválili zrušenie členstva v klube
starostov a vyradenie autobusu Čaudar z prevádzky a majetku obce z dôvodu
nerentabilnosti jeho používania a opráv. Autobus bol predaný firme KORA Nadežda Rakytová za 165,97 eur. Bola schválená prístavba a nadstavba knižnice
spolu s informačným centrom. Poslanci zastupiteľstva vzali na vedomie predloženie
zápisu komisie pre zrušovanie majetku za rok 2008 a informáciu starostu o
právnych krokoch odstúpenia zo zmluvy o dielo č. 5/2007 so zhotoviteľom
obytných nájomných bytov 2x14. Zastupiteľstvo sa oboznámilo so zápisnicou
hlavného kontrolóra o vykonaní kontroly za mesiace november a december 2008
a uložilo vedúcemu športovej komisie p. Jaroslavovi Forgáčovi zabezpečiť do 15.
februára 2009 vyúčtovanie chodu obecného futbalového klubu za rok 2008.
Poslanci však súhlasili s dotáciou pre Obecný futbalový klub vo výške 1095 eur na
nákup nových hráčov, občerstvenie a organizovanie výročnej členskej schôdze,
prípadne na iné náklady na prevádzku obecného futbalového klubu.
Na zasadnutí zastupiteľstva predložila komisia pre zrušovanie a vyraďovanie
majetku zápis z jej zasadnutia z 2. februára 2009 spolu s navrhnutým majetkom
na vyradenie. Majetok bol vyradený z dôvodu nefunkčnosti, opotrebovanosti
a technickej zastaralosti v celkovej obstarávacej cene 208 394 korún. Ku tomu
ešte pribudol majetok v kultúrnom dome vo výške 30 708,04 Sk a majetok
v požiarnej zbrojnici za 3570, - Sk, celkovo vo výške 242 672,14 korún.
Starosta obce poslancov na zasadnutí zároveň informoval, že obce odstúpila od
zmluvy o dielo, ktorú uzatvorila so spoločnosťou IANCOR s.r.o. Dôvodom bola
skutočnosť, že staviteľ nevykonával práce, za ktoré mu bolo zaplatené. Zaplatené
prostriedky spoločnosť využívala na vyplatenie dlžôb iným subjektom. Takto sa
spoločnosť IANCOR dostala do platobnej neschopnosti aj voči subdodávateľom.
Pri výstavbe 2 x 14 b.j. sa zistil deficit 260 – 300 tisíc Sk. Obec nakoniec zadala
inej firme.
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Druhé zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 24. apríla 2009
a schválilo dodatok č. 1 k zmluve medzi obcou a spoločnosťou Regionálny rozvoj
Liptova s predĺžením termínu do 30. septembra 2009. Zoberalo sa a schválilo
doklady k zúčtovaniu dotácii pre jednotlivé zložky v obci, úpravu a rekonštrukciu
chodníka na ul. SNP, vytvorenie geometrických plánov miestnych komunikácii k
majetkoprávnemu vysporiadaniu, rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva,
odpredaj splaškovej kanalizácie pre Liptovskú vodárenskú spoločnosť, výšku ceny
stravného lístka pre zamestnancov obecného úradu v zmysle zákona. Poslanci vzali
na vedomie: správu o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2008, správy hlavného
kontrolóra z kontroly o hospodárení s nájomnými bytmi, vyúčtovania dotácii pre
Obecný futbalový klub, informáciu o podaní žiadosti z fondov Európskej únie na
dokončenie ulice „Ku stanici" vo výške 238 tisíc eur, pripomienky, návrhy občanov
z verejného hovoru zo dňa 3. apríla 2009, ktoré mali byť riešené podľa
ekonomických, kapacitných a časových možností.
Poslanci

schválili

aj

návrh

na

výstavbu knižnice s informačným

centrom

a internetovou miestnosťou vedľa budovy obecného úradu. V budove mali byť aj
ďalšie miestnosti – sklad materiálu CO, archív, miestnosť pre stretávanie
spoločenských zložiek, sociálne zariadenie a garáže.
Zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu kontrolóra obce z kontroly platenia
nájomného v obecných nájomných bytoch. Kontrolór zistil viacerých neplatičov
a navrhol, aby boli títo boli ešte raz vyzvaní, aby si podali žiadosť na odklad
platenia nájomného s uvedením neskoršieho dátumu v mesiaci ako je piaty deň.
Ktorí by tak neurobili, mali byť vystavení sankčným poplatkom.
Hlavný kontrolór predložil aj záznam z kontroly vyúčtovania dotácie z rozpočtu
obce pre Obecný futbalový klub a požiadal predsedu klubu Juraja Mlynarčíka, aby
doplnil chýbajúce doklady ku jednotlivým vyúčtovaniam dotácií do konca apríla.
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Starosta poslancov oboznámil, že Žilinský samosprávny kraj vyhovel všetkým trom
žiadostiam o poskytnutie nenávratných dotácií – na výstavbu oddychovej zóny –
detského ihriska v novej časti obce vo výške 3558,83 eur, na zriadenie
internetovej miestnosti a žiadosti na oslavy 65. výročia SNP a Dňa obce vo výške
670 eur.
Tretie zasadnutie obecného zastupiteľstva sa zišlo 30. júna 2009 a
schválilo: záverečný účet obce za rok 2008, odpustenie nezaplateného poplatku za
tuhý komunálny odpad za predchádzajúce roky občanov, ktorí sa nezdržujú v obci,
odpredaj pozemku na parcele 436/3 s výmerou 43m2, kúpu vozidla zn. Avia pre
dobrovoľný hasičský zbor za 1660 eur, dotácie pre Jednotu dôchodcov a Obecný
futbalový klub, úpravu poplatku za predajné miesto a hlásenie v miestnom
rozhlase. Zastupiteľstvo súhlasilo rokovať o majetkoprávnom vysporiadaní
pozemkov pred obecným úradom časti miestnej komunikácie a odstúpilo od
žiadosti o kúpu bývalej kotolne v areáli spoločnosti AGRIA pre obec za 3319,39
eur. Zastupiteľstvo sa oboznámilo a vzalo na vedomie stanovisko hlavného
kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2008, správu hlavného kontrolóra
ku vyúčtovaniu dotácií pre Obecný futbalový klub, schválilo dotáciu vo výške 2
tisíc eur na prevádzku klubu a nájomnej zmluvy Penziónu ELÁN, s dopracovaním
dodatku o navýšenie indexu inflácie.
Obecné zastupiteľstvo sa opäť zaoberalo požiadavkami rodiny Pethöovcov na
odškodnenie za pozemky pod futbalovým ihriskom a pozemnou komunikáciou
a požadovali za ne zelený pás oproti Penziónu Elán, časť od topoľov po obrubníky.
Poslanci súhlasili s ďalším rokovaním s rodinou, ktorej zástupcovia mali byť
prizvaní na ďalšie zasadnutie.
Zastupiteľstvo riešilo aj nedoplatky p. Ľubomíra Pavúka a Romana Števčeka,
nájomcov Penziónu Elán. Za nájomcov už vystupoval len p. Ľ. Pavúk, ktorý dlhoval
obci nájomné za december 2008 až jún 2009 a nezaplatil ani garančný vklad vo
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výške 3319 eur. Keďže nájomca nepreberal ani poštu, boli určení dvaja poslanci,
ktorí mali dotknutej osobe doručiť poštu osobne. Zároveň ho mali upozorniť na
ďalšie hroziace sankcie v prípade nezaplatenia. Hlavný kontrolór prečítal na
zasadnutí záznam z kontroly plnenia nájomnej zmluvy medzi obcou a nájomcom
Penziónu Elán a doporučil zadať advokátskej kancelárii vypracovať dodatok ku
zmluve tak, aby zakúpený hnuteľný majetok, ktorý zakúpil nájomca, ostal
vlastníctvom penziónu.

Štvrté zasadnutie obecného zastupiteľstva sa poslanci zaoberali štatútom
evakuačnej komisie s podrobnými evakuačnými opatreniami, úlohami komisie.
Poslanci štatút schválili a za podpredsedu evakuačnej komisie bol zvolený Ján
Bryndza a členovia evakuačnej komisie v zložení: JUDr. I. Hronček, Ľ. Strcula, J.
Forgáč ml., Ondrej Jančuška, J. Petrovská, V. Vozáriková, J. Berníková, D.
Cviková, E. Huštáková, J. Petrovský, J. Mlynarčík, J. Vozárik, J. Grívalský, konateľ
GTB a.s. a Ľ. Krakovský, pracovník SVP š.p. Povodie Horného Váhu. Poslanci schválili
aj smernicu pre používanie služobných motorových vozidiel obce Podtureň
a súkromných motorových vozidiel na služobné účely. Poslanci zamietli žiadosť
spoločnosti IMAFEX o zriadenie Metropolitnej optickej siete zemou a navrhli, aby
spoločnosť signál posilnila širokopásmovými anténami. Poslanci schválili udelenie
čestného občianstva v Podturni poslancovi NR SR p. Mgr. Dušanovi Jariabkovi za
dlhodobý aktívny vzťah ku obci a pomoc pri jej rozvoji. Poslanci súhlasili so
zámerom obce kúpiť od spoločnosti Agria a.s. za 10 tisíc eur budovu ošipárne na
sklady a dielne a časť na prenájom. Schválili aj pôžičku O. Jančuškovi, obyvateľovi
Podturne na dokončenie stavby rodinného domu pri Váhu vo výške 3319 eur
s dobou splatnosti do 19. februára 2010 s úrokom podľa úrokovej sadzby
Európskej centrálnej banky. V prípade, že obce by prostriedky nutne potrebovala,
zaviazal sa dlžník sumu do 7 dní od doručenia výzvy vrátiť.
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Piate zasadnutie obecného zastupiteľstva sa zišlo 30. októbra 2009.
Schválilo: žiadosť p. Emila Blišťana na výkopové práce v súvislosti so zriadením
NN prípojky, finančnú pomoc pri oprave evanjelického kostola v Liptovskom Jane
vo výške 200 €, počet zamestnancov Obecného úradu v súlade so štatútom obce,
prenájom budovy Lipka na obchodné účely po presťahovaní knižnice do nových
priestorov. Prítomní poslanci vzali na vedomie: záznam hlavného kontrolóra obce z
kontroly vyúčtovania dotácie z rozpočtu obce pre Obecný futbalový klub, záznam
hlavného kontrolóra obce z kontroly platenia nájomného v obecných nájomných
bytoch. K termínu sú všetky platby za nájomné uhradené. Zastupiteľstvo na
svojom piatom zasadnutí uložilo: zvolať výbor Obecného futbalového klubu a
zabezpečiť vyúčtovanie čerpania poskytnutých finančných prostriedkov za rok
2009, vykonať inventarizáciu majetku obce podľa príkazného listu starostu,
vykonať kontrolu objektu „KOFA" z dôvodu neplatenia dane z nehnuteľnosti dňa
4.11.2009.
Zastupiteľstvo požadovalo vyúčtovanie dotácie od Obecného futbalového klubu vo
výške 2 tisíc euro. Problém bol však v tom, že štatutárny zástupca klubu Juraj
Mlynarčík sa vzdal svojej funkcie. Preto ekonómka úradu dostala príkaz až do
zvolenia nového predsedu nevydávať klubu nijaké financie.
Zastupiteľstvo súhlasilo s poskytnutím jednorázovej dotácie vo výške 200,- eur
ECAV v Liptovskom Jáne na opravu evanjelického kostola. Zastupiteľstvo zároveň
schválilo aj prenájom budovy Lipka č. 59 v prospech Zdena Kondora na zriadenie
predajne mäsa a mäsových výrobkov. Nový nájomca sa zaviazal, že v priestoroch
vybuduje WC, aby tak predajňa zodpovedala požiadavkám hygieny. Starosta
požiadal poslancov o vykonanie kontroly v priestoroch firmy KOFA Podtureň –
Roveň z dôvodu dlhodobého neplatenia dane z nehnuteľností.
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Šieste zasadnutie obecného zastupiteľstva sa zišlo dňa 14. decembra 2009 a
schválilo návrh rozpočtu obce na rok 2010, návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 5/2009, vianočné balíčky pre domácnosti, dodatok č. 1 k vnútornému
predpisu pre vedenie účtovníctva, odmenu pre starostu a odmeny poslancom, VZN
č. 2/2009, ktorým sa upravujú podmienky držania psov na území obce Podtureň,
dodatok č. 2 k VZN č. 1/2006, Prevádzkový poriadok pre pohrebiská na území
obce Podtureň.
Zastupiteľstvo vzalo na vedomie: stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
rozpočtu a rok 2010 a na roky 2011 a 2012, ďalej návrhy rozpočtov na roky 2011 a
2012, vzdanie sa odmeny starostom obce v prospech vianočných balíčkov pre
domácnosti v obci, vzdanie sa odmien poslancami OZ v prospech vianočných
balíčkov pre domácnosti v obci, informácie o výsledku finančnej kontroly
vykonanej štátnym fondom rozvoja bývania.
Zasadnutie zastupiteľstva zároveň uložilo: prekontrolovať úhrady za umiestnenie
reklamných tabúľ v katastri obce, kontrolórovi prekontrolovať umiestnenie
všetkých reklamných tabúľ pri štátnej ceste I 18, na základe listu pána B. Janeka
zistiť vlastníkov kaštieľa Vranovo a preveriť možnosti vysporiadania.

V poradí tretí verejný hovor s občanmi sa uskutočnil 4. novembra 2009.
Prítomných zaujímal najviac súčasný rozvoj obce a aktivity, ktoré do konca roka a
v roku 2010 bude riešiť zastupiteľstvo a vedenie obce. Pripomienky boli na
potrebu vyčistenia niektorých častí potoka Jamníček, ako aj k neobrábaným
„záhumienkam" v obci, ktoré negatívne pôsobia na upravenosť okolia obce, ako aj
na životné prostredie. Kritika bola vznesená na neudržiavanie budov kaštieľa
„Vranovo" a „Forgáčovského kaštieľa", ktoré taktiež nepôsobia dobrým dojmom
na návštevníkov obce.
ROZPOČET za rok 2009
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Výdavky bežného rozpočtu
Obec (zabezpečenie chodu obce, služby)
Finančná a rozpoč. oblasť (audit,popl banke)
Transakcie verejného dlhu (úroky bankám)
Ochrana pred požiarmi
Cestná doprava (údržba MK, značky)
Nakladanie s odpadmi - vývoz TKO
Rozvoj bývania
Rozvoj obcí — dot. na stavebný úrad
Verejné osvetlenie (elektr, materiál)
Rek. a šport, služby (dotácia OFK, energ.)
Kultúrne služby (Kult dom, knihy, materiál)
Vysielacie služby (náklady na miestny rozhlas)
Náboženské a iné služby (akcie ZPOZ)
Staroba — jednota dôchodcov
Opatrovateľská služba
Rodina — príspevok pri narodení dieťaťa
Nezamestnanosť — koordinátor
Výdavky bežného rozpočtu spolu
Výdavky kapitálového rozpočtu
Obec (pozemky, výpoč. technika)
Rozvoj bývania - nové byty
Kultúrne služby - rekonštrukcia KD
Výdavky kapitálového rozpočtu spolu
Výdavkové finančné operácie
Transakcie verejného dlhu — splácanie úverov
Verejné osvetlenie — účasť na majetku
Výdavkové finančné operácie spolu
Príjmy bežného rozpočtu
100 Daňové príjmy
120 Dane z majetku
130 Dane za tovary a služby
210 Príjmy z pod., a vlast.. majetku
220 Administratívne a iné poplatky
240 Úroky z tuzemských úverov
290 Iné nedaňové prímy
310 Tuzemské bežné granty
Bežné príjmy celkom
Kapitálové príjmy
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140 338 €
1 228 €
44 480 €
1 395 €
1 760 €
14 042 €
1 218 €
929 €
2 988 €
6 639 €
2 191 €
398 €
3 187 €
1 029 €
11 009 €
896 €
266 €
233 993 €

17 535 €
701 377 €
29 543 €
748 455 €
124 190 €
14 028 €
138 218 €

96 262 €
41 526 €
58 819 €
237 014 €
8 191 €
100 €
664 €
930 €
443 506 €

Podtureň
320 Tuzemské granty kapitálové
Kapitálové príjmy celkom
Príjmové finančné operácie
510 Tuzemské úvery, pôžičky
Príjmové finančné operácie celkom
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finan. operácie
Príjmy celkom

kronika
503 570 €
503 570 €
173 590 €
173 590 €
443 506 €
503 570€
173 590 €
1 120 666 €

Šieste zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 14. decembra
2009. Poslanci sa zaoberali stanoviskom hlavného kontrolóra ku návrhu rozpočtu
na rok 2010 a vzali stanovisko ku rozpočtom na rok 2010 a 2011 na vedomie.
Zároveň schválili návrh rozpočtu na rok 2010 a návrhy rozpočtov na roky 2011
a 2012. Príjmy bežného rozpočtu sa zvýšili o 24 236 eur a príjmy kapitálového
rozpočtu sa znížili o 500 tisíc eur. Výdavky bežného rozpočtu sa zvýšili o 9200
eur a výdavky kapitálového rozpočtu sa znížili o 491 203 eur, výdavkové finančné
operácie sa zvýšili o 6239 eur. Celkovou po úprave rozpočtu príjmy mali
predstavovať 2 214 912 eur a výdavky 2 214 912 eur. Poslanci prerokovali aj zápis
hlavného kontrolóra z kontroly platenia faktúr za traktorové práce a umiestnenie
reklamných tabúľ v katastri obce. Zároveň odporučil starostovi obce, aby boli
skontrolované všetky reklamné tabule v obci, či majú platné rozhodnutia na svoje
umiestnenie.
Poslanci schválili aj predložený návrh všeobecno-záväzného nariadenia 2/2009,
ktorým sa bližšie upravujú podmienky držania psov na území obce Podtureň a návrh
dodatku ku VZN 1/2006 – prevádzkový poriadok pre pohrebiská na území obce
Podtureň. Schválili aj rozdelenie budovy ošipárne a parcely, ktorú obec kúpila
a časť chcela predať ďalej, pretože celú budovu nepotrebovala využívať. Poslanci
sa zaoberali aj stavom chátrajúceho kaštieľa Vranovo v obci. Obec mala záujem
o kúpu kaštieľa a mala záujem v jeho priestoroch zriadiť domov sociálnych služieb.
Objekt bol však v chátrajúcom stave a potreboval generálnu rekonštrukciu. Obec
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mala osloviť všetkých spoluvlastníkov kaštieľa o odpredaj svojich podielov
v prospech obce.

VOĽBY
Dňa 21. marca 2009 a 4. apríla 2009 sa uskutočnili voľby prezidenta
Slovenskej

republiky.

Počet

oprávnených

voličov

zapísaných

do

zoznamu

oprávnených voličov v Podturni bol 580. Počet oprávnených voličov, ktorým boli
vydané obálky bol 320, počet odovzdaných obálok bol 320 a počet platných hlasov
odovzdaných pre všetkých kandidátov bol 314. Obyvatelia Podturne potom
hlasovali takto:
1. Bollová Dagmara PaedDr.
2. Gašparovič Ivan doc., JUDr., CSc.
3. Martináková Zuzana
4. Melník Milan prof.., RNDr., DrSc.
5. Mikloško František RNDr.
6. Radičová Iveta prof.., PhDr., PhD.
7. Sidor Milan PhDr., CSc.
Celková účasť na voľbách

4
167
24
7
2
98
12

1,3%
53,2%
7,7%
2,2%
0,6%
31,2%
3,8%
55,17%

Počas druhého kola volieb 4. apríla 2009 bol počet oprávnených voličov
zapísaných do zoznamu oprávnených voličov 581, počet oprávnených voličov,
ktorým boli vydané obálky 354, počet odovzdaných obálok 354 a počet platných
hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 349. Počet platných hlasov
odovzdaných pre jednotlivých kandidátov bol rozdelený takto:
1. Gašparovič Ivan doc., JUDr., CSc.
2. Radičová Iveta prof, PhDr., PhD.
Celková účasť na voľbách

238
111

68,2%
31,8%
60,93%

Voľby do európskeho parlamentu sa konali 6. júna 2009 a v Podturni bol
celkový počet osôb zapísaných do zoznamu voličov 586, počet voličov, ktorým boli
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vydané obálky bol 132, počet odovzdaných obálok bol 132 a počet platných
odovzdaných hlasov bol spolu 128.
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie
alebo koalíciu:
Ľudová strana - Hnutie za Demokratické Slovensko
7
Sloboda a Solidarita
3
SMER - sociálna demokracia
72
Strana zelených
3
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
21
Demokratická strana
l
MISIA 21 - Hnutie kresťanskej solidarity
Agrárna strana vidieka
Konzervatívni demokrati Slovenska – Občianska Konzervatívna strana
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja
Komunistická strana Slovenska
4
Rómska iniciatíva Slovenska
Slovenská národná strana
9
LIGA, občianske - liberálna strana
Strana demokratickej ľavice
2
Slobodné Fórum
2
Kresťansko-demokratické hnutie
4
Celková účasť 22,52 %
Voľby do orgánov Žilinského samosprávneho kraja sa uskutočnili 14.
novembra 2009. V okrese Liptovský Mikuláš bolo 45 kandidátov na šesť
poslaneckých miest do krajskej samosprávy. V Podturni bolo zapísaných 610
voličov, obálky boli vydané 321 voličom a odovzdaných obálok bolo 321. Počet
platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva bol 312.
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu 296. Účasť na
voľbách v obci bola 52,62%. Najviac hlasov v Podturni získali kandidáti:
1. Juraj Blanár
2. Štefan Brestovský
3. Pavel Pavlásek
4. JozefTarčák
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FUTBALOVÝ KLUB

Mužstvo dospelých začalo zimnú prípravu na začiatku februára. Tréningy
boli vonku na umelej tráve a keď bolo snehu, uskutočňovali sa v telocvični v
Liptovskom Jáne. Do mužstva sa dostali niektorí noví hráči. Hlavnou úlohou výboru,
trénera a hráčov bolo udržať sa v I. triede. Mužstvo zohrala štyri prípravné
zápasy v Okoličnom na umelej tráve. V mesiaci február sa konala výročná členská
schôdza s veľkou účasťou členov. V diskusii vystúpili mnohí hráči aj členovia.
Všetci sa zhodli na jednom – v snahe o udržanie v najvyššej súťaži okresu.
Žiacke mužstvo zo súťaže vystúpilo pre nedostatok a nezáujem hrať futbal.
Po prvom polroku 2009 a aj ukončení futbalového ročníka 2008/2009 sa
mužstvo dospelých nakoniec po dramatickom závere súťaže I. triedy zachránilo a
ostalo v najvyššej okresnej triede s rozdielom jedného gólu. Vypadla Liptovská
Lúžna.
Po skončení súťažného ročníka 2008/2009 zasadol výbor Obecného
futbalového klubu. Na svojom zasadnutí sa rozšíril o nového člena a to o starostu
obce Mariána Vojtíka. Bolo to s cieľom skvalitniť činnosť výboru Obecného
futbalového klubu a tým aj účinkovanie kádra, aby sa neopakovala situácia z
posledného ročníka.

DOBROVOĽNÝ

HASIČSKÝ ZBOR

Sezóna hasičských súťaží sa začala pri previerkach pripraveností vo
Východnej.

Hasiči

z Podturne

reprezentovali

obec

vzorne

a postúpili

do

celookresnej hasičskej súťaže v Liptovskom Hrádku. Zúčastnili sa tam družstvá
od Ružomberka až po Važec. Aj keď v rámci celého okresu sa výrazne neprejavili,
následne vstúpili do Okresnej hasičskej ligy. Na všetkých súťažiach súťažili tak
mužské ako aj ženské družstvo. Medzi ženami nastala v rámci okresu väčšia
konkurencia, čo zástupkyne Podturne trocha vystrašilo. Družstvo mužov sa z 11.
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miesta dostalo na 7. a v rámci okresnej hasičskej ligy postupovali na vrchné
priečky.
Rok 2009 bol opäť prelomovým, okresné vedenie zaviedlo do súťaže okrem
hasičských útokov aj novú disciplínu - súťaž jednotlivcov, či disciplínu „železný
hasič". Je to veľmi náročná súťaž, kde sa prejaví hlavne fyzická zdatnosť hasičov.
Hasiči z Podturne nasadili dvojice: za ženy: Janku Blišťanovú, Moniku Klimkovú a
za mužov: Michala Blišťana a Ľuboša Strculu, ktorí bojovali statočne až dokonca.
Po náročných prípravách a snahách sa v tomto roku podarilo úspešne
dokončiť a sprevádzkovať hasičskú Áviu. Výraznú pomoc pri financovaní opravy
poskytla obec a rodina Strculovcov, ktorá zabezpečila jej následnú opravu.
S pomocou ochotných ľudí sa ju podarilo dostať na značky a do prevádzky.
JEDNOTA

DÔCHODCOV

Tak ako každý rok aj tento sa dve členky zúčastnili

na

oslavách

Medzinárodného dňa žien v Liptovskom Mikuláši, na ktoré členky pozval okresný
výbor Jednoty dôchodcov v Liptovskom Mikuláši. Traja členovia sa zúčastnili na
sneme Oblastného výboru Slovenskej jednoty dôchodcov. Spolu tri krát sa
členovia boli kúpať v TATRALANDII v Liptovskom Mikuláši a 7. mája sa v hojnom
počte zúčastnili pri kladení vencov pri pomníku padlých v obci. Zorganizovali
spolu štyri krát návštevu
prebiehala

divadla v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši, kde

súťaž ochotníckych divadiel z okolitých dedín. V rámci brigádnickej

činnosti upravili okolie pomníka padlých v obci (14 členov), upravili okolie

železničnej stanice, pokosili a vyčistili „Huštáčku". Členovia pomáhali aj pri
oslavách Medzinárodného dňa detí, ktoré usporiadal obecný úrad (pri evidencii
zúčastnených detí, pri odovzdávaní darčekov za účasť, pri vydávaní a predaji
gulášu, ako aj pri prípravách a zabezpečovaní niektorých detských hier). Spolu 17
členov sa zúčastnilo celodenného výletu Zvolen – Banská Bystrica . Navštívili
Arborétum -Borová Hora, pamätník padlých a urobili si prehliadku mesta Banská
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Bystrica. Jednota dôchodcov v našej obci pod vedením Jaroslava Forgáča st. má
nezastupiteľné miesto medzi spoločenskými organizáciami. Posledné mesiace boli
aktivity členov zamerané na pomoc v obci pri úprave verejných priestranstiev,
najmä vo vyčistení parku pri pomníku padlých, upratovaní cintorína a Domu smútku,
ako aj aktívna pomoc pri príprave osláv dňa obce a 65. výročia Slovenského
národného povstania.
V kultúrnom dome sa 29. novembra 2009 konalo stretnutie starších, tak ako
aj v minulých rokoch. Všetkých na úvod privítal zborový kurátor Juraj Mlynarčík.
Po duchovných slovách zborového farára Petra Tajáta sa prihovorila prítomným aj
zborová dozorkyňa Iveta Lukáčová a prítomní si potom zaspievali niekoľko
duchovných piesní s hudobným doprovodom Jána Stupku. Nasledovalo vystúpenie
mužského evanjelického spevokolu Svätojánsky prameň a detského evanjelického
spevokolu

Svätojánske

mušky.

Po

občerstvení

a obdarovaní

evanjelickými

kalendármi sa posedenie skončilo.

ZDRUŽENIE

PRE OBČIANSKE ZÁLEŽITOSTI

Dňa 7.3.2009 zorganizoval Obecný úrad v spolupráci so ZPOZ-om a
finančnou podporou strany SMER oslavu Medzinárodného dňa žien v kultúrnom
dome. Účasť bola v veľmi dobrá – osláv sa zúčastnilo 140 žien. Usporiadateľov
potešilo, že aj z novej časti obce — bytoviek prišli ženy na túto akciu. Príhovor mal
starosta obce Marián Vojtík. Program predviedli deti zo Základnej školy
v Liptovskom Jáne, ako aj folklórny súbor z Važca. Poslanci obecného úradu
obdarili ženy pekným kvietkom a milým darčekom.
VÝZNAMNÉ

AKCIE V OBCI

Ďalší v poradí už XIV. ročník výstavy pinzgauského dobytka sa v Podturni
uskutočnil 5. mája 2009 v areáli futbalového ihriska.
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Dňa 7. mája 2009 si občania pripomenuli „Deň víťazstva nad fašizmom"
položením vencov u miestneho pamätníka. Pietneho aktu sa zúčastnili hostia: plk. v.
v. Nikolaj Tekza, čestný občan obce a prednostka ObÚ Ing. Viera Tereková.
Prítomným sa prihovoril starosta Marián Vojtík a Nikolaj Tekza.
Slávnostné otvorenie dokončeného multifunkčného ihriska sa uskutočnilo 9.
mája 2009 za prítomnosti premiéra SR Róberta Fica.
Obecný úrad, poslanci obecného zastupiteľstva, členovia spoločenských
zložiek v obci, ale aj občania z obce aj v roku 2009 vytvorili pre deti, pri
príležitosti ich sviatku pekný športový deň. Nasledovali ukážky činnosti
policajných zložiek, vojenskej polície, hasičského záchranného systému, miestnych
dobrovoľných hasičov, vozenie na koči a koňoch. Nechýbala tombola a chutný
guláš.
V dňoch 20.-21. mája sa konal celoslovenský 19. snem ZMOS-u (Združenie
miest a obcí Slovenska), na ktorom obec zastupoval starosta Marián Vojtík. Na
sneme rezonovala téma ekonomických opatrení zo sírany štátu na mesta a obce.
Veľká pozornosť aj kritika zo strany starostov bola na prenos opatrovateľskej
služby v sociálnej oblasti, bez poskytnutia finančnej podpory pre obce, ako aj
sťažená administratívna práca pracovníkov obec. úradov.
V polovici októbra sa konalo slávnostné odovzdanie dvoch obecných
bytových domov, v ktorých našlo nový domov 28 nových rodín, z veľkej časti
občanov obce Podtureň. Ako bolo zhodnotené zástupcami Ministerstva výstavby a
regionálneho rozvoja, hmatateľne bolo vidieť úsilie obce a realizujúcej stavebnej
firmy. Skonštatovali, že rozsah prác, ich kvalita aj časový harmonogram boli
splnené na veľmi dobrej úrovni.
Aj v tomto roku obyvatelia obce oslávili ďalšie, 65. výročie Slovenského
národného povstania a Deň obce v Podtureň. Uctili si pamiatku hrdinov
protifašistického odboja. Na úvod osláv výročia Slovenského národného povstania
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v sobotu 29. augusta si obyvatelia Podturne, predstavitelia samosprávy a hostia
položením vencov k pamätníku uctili hrdinov SNP. Osláv sa medzi inými zúčastnil aj
predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár, ktorý v príhovore
vyzdvihol dôležitosť týchto osláv. Starosta a čestný občan obce, poslanec NR
Dušan Jarjabek zapálili vatru. Nad vatrou potom „zahrmelo" tradičným
ohňostrojom. Na pietnom akte zaznela v podaní mužského spevokolu evanjelického
zboru v Liptovskom Jane Svätojánske pramene aj slovenská štátna hymna.
Pamätník pri kultúrnom dome pripomína udalosti, ktoré v jeseni 1944 ovplyvnili
život tunajších obyvateľov.
Dušan Jarjabek sa stal čestným občanom obce, keď mu starosta obce
Marián Vojtík pri príležitosti osláv SNP a Dňa obce na znak úcty a vďaky za pomoc
odovzdal certifikát o udelení čestného občianstva. V tejto súvislosti Dušan
Jarjabek povedal: „Hoci som sa narodil v Bratislave, moje korene siahajú do
Podturne. V tejto krásnej dedinke som trávieval časť letných aj zimných prázdnin.
Skoro celá moja rodina tu žila a časť z nej tu žije dodnes. Tu som sa naučil
lyžovať. Ak hovorím o koreňoch, rovno poviem, že aj môj starý otec, ktorý
vychoval jedenásť detí, spolu s mojím otcom sú tu pochovaní. Starý otec Ondrej
Jarjabek sa po vypuknutí Povstania ujal vedenia Revolučného národného výboru v
obci. Mnohé veci som sa dozvedel od mojich tiet: Ruženy, deväťdesiatosemročnej
Vilmy a Marty, ktoré žijú doteraz tu v obci“.
VÝSTAVBA V OBCI

V máji bolo medzi novostavbami bytoviek slávnostne odovzdané do užívania
viacúčelové ihrisko, ktoré slávnostne otvoril premiér R. Fico. Výstavbu takýchto
zariadení

financovala

vláda,

Nadácia

Slovenskej

plynárenskej

spoločnosti

a jednotlivé samosprávy. Počas slávnostného otvorenia multifunkčného ihriska
v Podturni si premiér zahral aj so svojim synom Michalom. Sobotňajšie popoludnie
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malo pre neho futbalovú príchuť, popoludní otváral ihriská v Sučanoch, Turanoch a
večer v Podturni.
Obec získala v roku 2009 z vyššieho územného celku (VÚC) finančné
prostriedky na výstavbu detského ihriska. Výstavba sa začala júni pri ihrisku za
bytovkami. V júni členovia jednoty dôchodcov zorganizovali nasledovnú brigádu na
úprave okolia „umelého ihriska" so sadením stromov.
Obec pokračovala v dokončovaní výstavby 2x14 bytových jednotiek, ktoré
chce odovzdať novým nájomníkom začiatkom septembra. Od položenia základného
kameňa v apríli vyrástli nové obecné nájomné domy. Pracovné tempo aj vzhľadom
na počasie bolo v súlade s harmonogramom prác.
V roku 2009 obec začala so spoločnosťou LESOSTAV s.r.o. práce na
revitalizácii centra obce. Popri zemných prácach, ako napríklad úprava priekop,
stavba chodníkov, parkovísk, sa počítalo s výmenou a dobudovaním 70 kusov
verejného osvetlenia, ktoré malo zabezpečiť efektívnosť a ekonomickú úsporu.
Výstavba kanalizácie a vodovodu na ulici Nová sa začala v júli a v auguste sa
podarilo postupne napojiť bytové a rodinné domy.
Prvú bytovku v Podturni postavili v roku 2002. Vtedy žilo v Podturni
približne štyristo ľudí, v roku 2009 ich bolo skoro osemsto a v roku 2010 mal
dosiahnuť tisíc. Dve bytovky s osemnástimi bytmi odovzdali do užívania
v septembri. Sedemdesiat percent výstavby obec financovala prostredníctvom
úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania, zvyšné peniaze pochádzali z dotácie z
ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja. So stavebnými prácami sa začalo už
počas jari roku 2008. Po dokončení a skolaudovaní boli byty odovzdané do užívania
na začiatku októbra. Hodnota stavby predstavovala viac ako 1,66 milióna eur. V
rámci projektu vybudovali aj inžinierske siete a chodníky, ku ktorým mali
pribudnúť ešte cesty pre motorové vozidlá.
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V dedine za posledné roky odovzdali bezmála osemdesiat bytov. V
predchádzajúcich bytovkách sú aj trojizbové byty, v rámci tejto výstavby
pristúpili len k jedno a dvojizbovým, pretože mladé rodiny mali záujem viac
o menšie byty. Okrem toho, dvojizbové byty boli pre rodiny lacnejšie. A aj
ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja zvyšovalo dotácie na menšie byty.
V blízkosti rozostavaných bytoviek sa začali stavať ďalšie tri. V každej bytovke
malo byť štrnásť jedno a dvojizbových bytov. Mali byť dokončené v lete roku
2010.
Po schválení v obecnom zastupiteľstve pokračovali v Podturni práce na
revitalizácii nádvoria kultúrneho domu, parku a pamätníka za 166-tisíc eur.
V novembri 2009 bol dokončený viac ako dvesto metrov dlhý chodník pre peších
smerom k parku, kde mali byť osadené nové lavičky a upravený terén, vrátane
vynovenia parkového chodníka. Centrum obce tak dostalo príťažlivú podobu. Okrem
chodníkov boli postavené prístrešky na nádoby pre komunálny odpad, pribudli nové
lavičky a nové pouličné osvetlenie. Podarilo sa vlastne zrekonštruovať komunikácie
v tých častiach obce, ktoré to najviac potrebovali. Podľa plánu sa v týchto
prácach malo pokračovať aj inde.

STAVBA DOMOV POD MODROU HOROU
Na pozemkoch s názvom Pod modrou horou, kde sa začala výstavba
rodinných domov. Na brehu Váhu porasty ostali, pretože spevňovali breh, ale
stromy v lesíku v rámci bezpečnosti stavby domov vyrúbali. Povolenie na
výrub investor dostal zo Správy TANAP-u s podmienkou, aby sme vysadil asi
päťsto stromčekov. Vyrúbané stromy boli, podľa odborného posudku pracovníka
Správy TANAP-u, vekovo rôznorodé, niektoré aj storočné. Najmä vŕby a jelše
boli poškodené. Keďže išlo o dosť veľký výrub, Regionálny rozvoj Liptova musel
urobiť náhradnú a kvalitnú výsadbu. Tristo sadeníc smrekovca opadavého a dvesto
sadeníc
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Pozemkového spoločenstva Podtureň.
Stromy

boli vysadené ešte na jeseň roka 2008. Vysadilo ich Pozemkové

spoločenstvo v Podturni na miestach, ktoré odsúhlasil zástupca TANAP-u.
Problémom pre budúcich obyvateľov v lokalite Pod modrou horou boli
nevybudované

inžinierske siete. Investorom projektu bol Regionálny rozvoj

Liptova, ktorý júli začal s výstavbou sietí. Kanalizácia z územia Pod modrou horou
sa napojila na centrálnu v dedine a vyústila do kanála, ktorý je vzdialený od
stavebných pozemkov asi 400 metrov. Výstavba mala trvať osem týždňov a po
kolaudácii sa súčasne začalo aj s výstavbou elektrického pripojenia. Projekt
výstavby Pod modrou horou bol jedným z mála takýchto projektov na Slovensku,
ktorý nebol zastavený.

KLIMATICKÉ

POMERY

Začiatok roku bol na január trocha rozpačitý. Január sa začal tuhými
mrazmi a častou inverznou oblačnosťou, za ktorú mohla mohutná tlaková výš nad
strednou Európou. Koniec januára priniesol teplejšie počasie, ktoré vôbec nebolo
typickým januárovým počasím. Na juhu Slovenska prevládali teploty nad nulou. Až
koncom januára a začiatkom februára sa vrátila zima so všetkým čo ku nej patrí.
Február kompenzoval dovtedajší teplý charakter zimy, veď nie nadarmo sa hovorí,
že „Čo veľký ( január) zameškal, to malý (február) doháňa“. Na zimu 2008/2009
to platí dvojnásobne. Až na malé výnimky prevládalo v tomto mesiaci typické zimné
počasie.
Zima trvala dlho, ešte v polovici februára prevládalo studené zimné počasie,
rovnako ako aj začiatkom marca. Časté teploty pod nulou udržiavali snehovú
pokrývku a jar stále neprichádzala. Počas prvého a začiatkom druhého marcového
týždňa ešte od 600 metrov aj snežilo. Výraznejšie oteplenie začalo veľmi prudko
v druhom marcovom týždni, keď teploty vystúpili až nad 10 °C.
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Jún bol daždivým mesiacom a Slovensko, Česko a Rakúsko trápili lokálne aj
väčšie záplavy. Počasie sa zmiernilo koncom júna a prišlo vytúžené leto. Leto
začalo horúcim júlom a priemerným augustom spojeným s častými prehánkami, no
najmä častými búrkami spojenými s búrlivým nárazovým vetrom.
Vývoj počasia koncom leta a aj v prvom jesennom mesiaci septembri
prebiehal vcelku normálne, aj keď sa samozrejme vyskytli určité extrémy.
Prekvapujúci bol najmä teplotne rozdelený september na horúcu prvú dekádu a za
tým na studené ďalšie dve dekády, hoci normálne býva studená len jedna dekáda a
potom už nastupuje ustálené počasie babieho leta.
Október bol mesiacom teplotne nadpriemerným. Na začiatku októbra náhle
napadla veľmi hrubá prikrývka snehu, keď vrstva čerstvého snehu napadnutého za
jeden deň a noc dosahovala skoro 0,5 metra. Počas nasledujúcich dní sa veľmi
rýchlo oteplilo a konečne prišlo babie leto, ktoré trvalo tak do polovice mesiaca.
Potom sa opäť začalo ochladzovať. Od konca októbra prenikol do strednej Európy
vlhký vzduch. Počas sviatku Všetkých svätých ale aj po ňom prevládalo počasie
s prehánkami, ale bolo pomerne teplo. V prvej polovici novembra sa často
vyskytovala inverzia s rannými hmlami.
S príchodom decembra sa často na niekoľko dní oteplí a potom býva
premenlivý a väčšinou teplý mesiac. Súvisí to s tým, že vnútrozemie Európy sa
rýchlejšie ochladzuje ako Atlantický oceán, a tak oceán v tento mesiac účinkuje na
Európu ako teplý radiátor a sála sem teplý vzduch. Lenže toho roku nedošlo až k
takému výraznému prehriatiu morskej vody, a tak december začal relatívne teplo.
Od druhého decembrového týždňa sa však veľmi výrazne ochladilo, keď ortuť
teplomera z priemerných 6 – 10 °C preskočila na – 5°C až -12 °C. V polovici
decembra už na celom území Slovenska snežilo a mohli prísť pekné Vianoce so
snehovou nádielkou. Aké veľké sklamanie bolo, keď krátko pred najkrajšími
sviatkami v roku – Vianocami, sneh po daždi zmizol. Počas vianočných sviatkov
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dokonca padli na území Slovenska viaceré teplotné rekordy, keď teplota na juhu
Slovenska vystúpila až na 14,1 °C. Príčinou takéhoto oteplenia bola podľa
meteorológov výrazná zmena cirkulácie nad veľkou časťou európskeho kontinentu.
Krátko na to sa teplý vzduch vystriedal s mrazivým vzduchom a následne opäť
s teplým. Išlo aj podľa meteorológov o nezvyčajný jav. Aj keď medzi sviatkami
náznakovo snežilo, väčšej nádielky sme sa nedočkali a aj Silvester a začiatok
nového roka sme oslávili bez snehu. Sneh prišiel až v druhom januárovom týždni,
ale najväčšia nádielka bola nezvyčajne na juhu Slovenska a sever ostával len
„pocukrovaný“ s miernymi mrazmi.
OBECNÁ MATRIKA
Narodili sa
Michal llavský
Michal Fašanok
Alžbeta Chovanová
Uzavreli manželstvo
Peter Cvik a Mária Konkoľová
Opustili nás
Božena Mlynarčíková, rod. Konfalová
Vladimír Pisárik
Anna Janeková, rod. Slavkovská
Ružena Jariabeková
Mária Mlynarčíková, rod. Perašínová
Dožili sa okrúhleho jubilea
Margita Zlejšia
90
Mária Kováčová
90
Libuša Hrončeková
60
Dobromil Vozárik
80
Milan Sokol
60
Mária Grísniková
70
Mária Mlynarčíková
80
Jaroslava Grísniková
60
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Michal Forgáč
Jana Vozáriková
Jaroslav Mlynarčík
Peter Forgáč
Anna Janeková
Emília Forgáčová
Ladislav Janovčík
Blažena Bobulová
Juraj Klotton
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80
60
60
70
80
70
70
70
60
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rokov
rokov

Dňa 4. novembra 2009 rady obyvateľov Podturne opustila Ružena
Jariabeková, evanjelická učiteľka, divadelná ochotnícka, úspešná režisérka
ochotníckeho divadla. Rozlúčka s ňou sa uskutočnila 8. novembra 2009 v Dome
smútku v Podturni. Na pohrebnej pobožnosti kázal zborový farár Cirkevného zboru
ECAV na Slovensku Liptovský Ján Peter Taját. Medzi účastníkmi pohrebu bola
sestra zosnulej pani učiteľky, taktiež divadelná ochotnícka Marta Jariabeková a
taktiež synovec zosnulej, poslanec NR SR Dušan Jariabek. Lúčili sa aj rodáci. Za
nich to bol okrem iných seniorálny dozorca a dozorca hybského cirkevného zboru
Ondrej Mrlian, starosta obce Hýbe Martin Piovarči a pán učiteľ Ondrej Stanček.
Lúčil sa i starosta obce Podtureň Marián Vojtík a zástupcovia Červeného kríža.
Rodina Jariabeková dala Slovensku aj Evanjelickej cirkvi viacero významných
osobností. Medzi nimi môžeme spomenúť známeho herca Ondreja Jariabeka, či
jedny z prvých slovenských evanjelických diakonís Oľgu a Ľudmilu Jariabekové.
Ružena Jariabeková sa narodila 5. júna 1913 v Hybiach, pokrstená bola 15.
júna 1913 v Evanjelickom kostole v Hybiach. Tu vychodila aj evanjelickú ľudovú
školu. Pre zlé sociálne pomery začala študovať len ako 18-ročná. Do meštianskej
školy chodila v Liptovskom Mikuláši a Poprade, do učiteľského ústavu v Prešove. Vo
veku 26 rokov nastúpila cestu učiteľského povolania. Ako evanjelická učiteľka
učila na základných školách v Pribyline, Vlachoch pri Ružomberku a v Hybiach. Po
roku 1945 viedla stále rekreačné strediská pre deti vojnou postihnutých rodín v
Domaniži, v Kochanovciach, v Rožňave a v Detskom domove v Ružomberku. Vtedy
pracovala na prechodnú dobu v službách sociálnej starostlivosti. V roku 1951 sa
vrátila do školských služieb. Učila na základných školách v Odoríne, v Hybiach, v
Detskom liečebnom ústave respiračných chorôb v Dolnom Smokovci. V roku 1977
odišla do dôchodku. V dôchodkovom veku viedla detské divadelné krúžky v Podturni
a v Liptovskom Mikuláši. Jej životná láska bola aj mimoškolská činnosť súvisiaca s
vedením a réžiou ochotníckych divadelných a detských divadelných krúžkov.
Viedla, režírovala a sporadicky hrala v ochotníckych divadelných krúžkoch. Bola
členkou Zväzu divadelných ochotníkov Slovenska. Pracovala v Okresnom poradnom
zbore pri Okresnom osvetovom stredisku v Liptovskom Mikuláši, v Krajskom
poradnom zbore pre divadlo detí v Banskej Bystrice, v Kultúrno-školskej komisii
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pri MNV v Hybiach a v Podturni. Bola lektorkou a členkou porôt detských
divadelných súťaží. Usilovnosť, pracovitosť a lásku k ochotníckemu divadelnému
umeniu realizovala v mnohých aktivitách. S dospelými divadelnými ochotníkmi v
Hybiach, v Pribyline, vo Vlachoch, v Domaniži a v Odoríne v rokoch 1938 až 1965
nacvičila 20 inscenácií hier slovenských autorov. Pri niekoľkých bola tiež autorkou
inscenácie. Nacvičila viac než 10 slávnostných akadémií na hybskom javisku,
vytvorila viaceré literárne pásma, zborové recitácie, zdramatizovala balady i
lyrické básne od rôznych autorov. Viaceré z hier a akadémií sa reprízovali skoro vo
všetkých obciach horného a dolného Liptova. Vychovávala adeptov divadelníctva a
hercov Slovenského národného divadla, akými boli Ivan Rajniak, Slavo Záhradník,
Teodor Piovarči. Viedla divadelné krúžky vo viacerých obciach vrátane Lipt.
Mikuláša. Taktiež spolupracovala s Československou televíziou.

OBECNÉ

ZASTUPITEĽSTVO

Prvé mimoriadne obecné zastupiteľstvo sa zišlo dňa 1. februára 2010 a
schválilo: plán práce poslancov a starostu na rok 2010, plán práce hlavného
kontrolóra na rok 2010, zloženie komisií, ktoré budú pracovať pri obecnom úrade v
roku 2010, používanie služobných motorových vozidiel podľa smernice, ponuku na
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predaj hnuteľného majetku v zmysle zákona o majetku obcí, finančné dotácie pre
Jednotu dôchodcov obce na rok 2010, finančné dotácie pre OFK na rok 2010.
Uložilo zároveň spracovať dodatok k nájomnej zmluve Penziónu Elán medzi obcou a
nájomcom na rok 2010.

Prvé riadne obecné zastupiteľstvo, ktoré sa zišlo dňa 31. marca 2010,
schválilo predaj skladu súp. č. 226 v zmysle zákona o majetku obcí č. 138/1991
Z.z. v platnom znení, predaj skladu súp. č. 227 v zmysle zákona o majetku obcí č.
138/1991 Z.z. v platnom znení, predaj vodovodu DN 110 v dĺžke 92,5 m a
kanalizácie PVC DN 300 v dĺžke 67 m v zmysle zákona o majetku obcí č. 138/1991
Z.z. v platnom znení, predaj ČOV súp. č. 500 v zmysle zákona o majetku obcí č.
138/1991 Z.z. v platnom znení názov novej časti obce „Pod modrou horou“.
Zastupietľstvo zároveň uložilo nájomcovi Penziónu Elán p. Ľubomírovi Pavúkovi
uhradiť poistné a nájomné za PE podľa zmluvy o nájme v termíne do 14 dní do
pokladne obce a súhlasilo s návrhom na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.
1/2010. Poslanci vzali na vedomie informáciu predsedu komisie na ochranu
verejného záujmu o podaných oznámeniach podľa čl. 7 zákona č. 357/2004 Z.z.,
stanovisko hlavného kontrolóra obce k termínovanému úveru na zabezpečenie
vyfinancovania DPH v rámci projektu „Rekonštrukcia MK a VO ul. Ku stanici“, zápis
komisie pre rušenie a vyraďovanie majetku obce zo dňa 31. 3. 2010, ktorým
komisia schválila vyradenie majetku v Požiarnej zbrojnici, Obecnom úrade,
Kultúrnom dome a v Penzióne Elán.
Druhé riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 23. apríla
2010 a schválilo vnútorný predpis pre vedenie účtovníctva – dodatok č. 2, vnútorný
predpis – Obeh účtovných dokladov – dodatok č. 1, vyhotovenie projektovej
dokumentácie na „Reguláciu vodného toku na ochranu pred povodňami – tok
Jamníček” -dotáciu OFK v sume 1000 €.
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Po pretrvávajúcom zlom stave v prevádzke Penziónu Elán - nezaplatené faktúry,
sťažnosti zákazníkov, si zastupiteľstvo pozvalo na zasadnutie nájomcu Ľ. Pavúka,
aby celú situáciu vyjasnil a presvedčil prítomných, že sa stav v prevádzke zlepší.
Zastupiteľstvo na svojom druhom zasadnutí zároveň uložilo nájomcovi PE predložiť
investičný zámer na obdobie od 1. 4. 2010 do 31. 3. 2010 v termíne do 21. 5. 2010.
Zaoberalo sa žiadosťou o dotáciu pre Obecný futbalový klub vo výške 1000 eur.
Vzalo na vedomie oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom 65. výročie 7. 5. 2010 o
19.00 hod.

Tretie zasadnutie obecného zastupiteľstva sa zišlo 30. júna 2010 a schválilo
záverečný účet obce Podtureň za rok 2009 bez výhrad, zásady hospodárenia s
finančnými prostriedkami obce, vnútorný predpis pre vedenie účtovníctva –
Dodatok č. 3, zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce, členov
komisie na vybavovanie sťažností v zložení: JUDr. Imrich Hronček, Viera
Vozáriková,

Jaroslav Forgáč ml.,

Ondrej Jančuška,

Jaroslava

Petrovská,

náhradník: Ľuboslav Strcula, predložený návrh zmluvy o dielo č. 3/2010 na
vypracovanie projektovej dokumentácie „Regulácia vodného toku Jamníček na
ochranu pred povodňami“, cena za vypracovanie PD bude vyplácaná na základe
splátkového kalendára so začiatkom vyplácania od 1. 4. 2011 s tým, že v prípade
nepriaznivej spoločenskej situácie bude splátkový kalendár upravený dodatkom k
zmluve o dielo, zásady tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby
bytových domov vo vlastníctve obce Podtureň, zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 2/2010, smernicu obce o slobodnom prístupe k informáciám, dotáciu
OFK vo výške 2 000 €, výstavbu dvoch osem bytových jednotiek, podpisovanie jázd
vykonávaných v okrese a mimo okresu od 1. 7. 2010 zástupcom starostu pánom
JUDr. Imrichom Hrončekom, organizovanie osláv SNP a Dňa obce na 28. 8. 2010.
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Zastupiteľstvo súhlasilo s predbežným zámerom výstavby malej vodnej
elektrárne v k.ú. Podtureň na rieke Váh (pod sútokom rieky Belá a Váh) a vzalo na
vedomie správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2008,
správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2009, správu
nezávislého audítora o prevedení súladu hospodárenia so zák. č. 583/2004 Z.z. za
r. 2009, správu nezávislého audítora o overení súladu Výročnej správy s účtovnou
závierkou za rok 2009, stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu
obce za rok 2009, zápis hlavného kontrolóra z kontroly vyúčtovania dotácie z
rozpočtu obce pre Obecného futbalového klubu, zápis hlavného kontrolóra z
kontroly plnenia uznesenia č. 4/2009 zo dňa 19. 8. 2009, zápis hlavného
kontrolóra z kontroly vybavovania sťažností a podnetov občanov za rok 2009,
zápis hlavného kontrolóra z kontroly platenia dane z nehnuteľnosti a poplatkov za
TKO, zápis hlavného kontrolóra zo zistenia nedodržania § 51 zák. č. 346/1990 Z.z.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí, informáciu o výsledku voľby konateľa NBDPodtureň, s.r.o., za nového konateľa spoločnosti bol zvolený Ondrej Jančuška,
rozhodnutie starostu obce o jeho zastupovaní, zástupcom starostu bude JUDr.
Imrich Hronček. Zasadnutie zastupiteľstva zároveň doporučilo starostovi obce
postupovať podľa § 51 zák. č. 346/1990 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávy
obcí,

starostovi

obce

na

základe

uvoľneného

miesta

poslanca

obecného

zastupiteľstva osloviť p. Ivonu Vejovú a vyzvať ju na zloženie sľubu poslanca o k
odovzdaniu osvedčenia. Zastupiteľstvo uložilo nájomcovi Penziónu Elán predložiť
všetky revízne správy v zmysle nájomnej zmluvy, nájomcovi Penziónu Elán
predložiť písomne do 10. 7. 2010 investičný zámer, hlavnému kontrolórovi písomne
upozorniť p. Kuchárika (KOFA) na plnenie si svojich povinností voči obci (platenie
daní z nehnuteľností).
Na štvrtom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa zišlo 20. augusta
2011 predložil Ľubomír Pavúk, nájomca Penziónu Elán investičný zámer na obdobie
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od 1. 4. 2010 do 31. 3. 2011. Nájomca chcel uskutočniť viaceré stavebné úpravy
v zariadení: výmena dlažby v kuchynskej časti, výmena obkladu v kuchynskej časti,
položenie dlažby vo vstupnej časti – hlavný vchod do pizzerie. Starosta obce
navrhoval najprv investovať do kúrenia. Uvažovalo sa o odstavení vrchu budovy
a aby sa vykurovalo len prízemie. Investičný zámer nakoniec zastupiteľstvo
schválilo. Schválilo aj prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska. Poslanci
schválili aj predloženie žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku
v rámci výzvy OPŽP-PO2-10-1 za účelom realizácie projektu „Regulácia vodného
toku Jamníček na ochranu pred povodňami“. Ďalej poslanci schválili zabezpečenie
realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok ako aj
financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt,
ktoré sú vo výške 487 972,01,- €, pričom: - výška celkových výdavkov na projekt
činí 487 972,01,- € výška celkových oprávnených výdavkov na projekt činí
487 972,01,-

€

výška

spolufinancovania

projektu

žiadateľom

z celkových

oprávnených výdavkov činí 24 398,60,-€. Projekt bude financovaný z vlastných
zdrojov obce. Hlavný kontrolór odporučil, aby obecný úrad vyzval spoločnosť
AGRIA a.s., ktorá tieto záhumienky pridelila, aby v tejto veci urobila nápravu.
Záujemcom o záhumienky je treba vyčleniť záhumienky v jednej lokalite a ostatná
neobhospodarovaná

pôda,

aby

bola

využívaná

spoločnosťou

AGRIA

a.s.

Zastupiteľstvo vzalo záznam hlavného kontrolóra z porušovania zákona č.
220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy občanmi. Na
základe nevysporiadaných vlastníckych vzťahov na pozemku pod obecným
cintorínom zastupiteľstvo žiadalo starostu, aby zadal geodetovi objednávku na
spracovanie geometrického plánu so zameraním miestneho cintorína. Poslanci vzali
na vedomie prípravu a organizačné zabezpečenie osláv SNP a zároveň schválili
vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce vo výške 1400 EUR na oslavy
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SNP a dňa obce. Náklady na oslavy mali byť hradené z transferov, zvyšok
z vlastných zdrojov.
Piate riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva sa zišlo 22. októbra 2010.
Poslanci sa zaoberali nezaplateným garančným vkladom nájomcu Penziónu Elán
Ľubomíra Pavúka. Schválili vypracovanie dodatku č. 4 k nájomnej zmluve
uzatvorenej medzi obcou Podtureň a p. Ľubomírom Pavúkom na prenájom
zariadenia Penzión Elán, ktorého predmetom je riešenie garančného vkladu a to
tak, že nájomca vykoná v zariadení penziónu investície vo výške garančného vkladu
(1. úpravy a opravy v kuchyni, aby spĺňala hygienické štandardy a normy a bola
prevádzky schopná, 2. dokončenie vykurovania krbovou vložkou v jedálni.) Starosta
predložil príkazný list na uskutočnenie inventarizácie. Príkazom boli menovaní
členovia ústrednej inventarizačnej komisie, členovia čiastkových inventarizačných
komisií, komisia pre vykonanie dokladovej inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov. Poslanci vzali na vedomie Protokol okresného
prokurátora o vykonaní previerky v obci zameranej na rozhodovanie obce pri
povoľovaní zvláštneho užívania miestnych komunikácií a účelových komunikácií.
Poslanci sa zaoberali aj predloženou darovacou zmluvou medzi spol. Regionálny
rozvoj Liptova s.r.o. a obcou Podtureň. Predmetom darovacej zmluvy bolo darovanie
20 000 Eur spoločnosťou Regionálny rozvoj Liptova s.r.o. obci, z dôvodu veľmi
dobrej spolupráce obce ako orgánu samosprávy a orgánu plniaceho úlohy štátnej
správy, pri realizácii projektu spoločnosťou Regionálny rozvoj Liptova s.r.o. v k. ú.
Podtureň „Pod modrou horou“. Zastupiteľstvo nakoniec predloženú darovaciu
zmluvu schválilo. Združenie cestovného ruchu Klaster Liptov ponúkol obci možnosť
vstupu do tohto

združenia. Vstupom obce do tohto združenia by získali

prevádzkovatelia

ubytovacích zariadení v katastri obce viacero výhod pre

svojich klientov ako sú rôzne regionálne zľavy napr. v Aquaparku Tatralandia,
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Thermal parku Bešeňová a pod. Táto vec bola nakoniec odložená na ďalšie
zasadnutie zastupiteľstva.

Druhé mimoriadne obecné zastupiteľstvo sa zišlo na svojom zasadnutí 5.
novembra 2010 a schválilo vstup obce Podtureň do združenia cestovného ruchu
KLASTER LIPTOV, zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2010 a
poskytnutie finančného príspevku Rímskokatolíckej cirkvi v Liptovskom Jáne na
opravu oltára. Poslanci uložili obecného úradu zabezpečiť pre bezpečnosť chodcov
a deti osadenie tabule „obytná zóna“ a jedného retardéru na Ulici Ku stanici a
obecnému úradu prepracovať znenie čl. I. bod 1 návrhu dodatku č. 4 k nájomnej
zmluve medzi Obcou Podtureň a Ľubomírom Pavúkom.

Tretie mimoriadne obecné zastupiteľstvo sa zišlo na svojom zasadnutí dňa
19. novembra 2010 a schválilo rozpočet obce Podtureň na rok 2011, VZN obce č.
3/2010 o miestnych daniach na území obce Podtureň, VZN obce č. 4/2010 o
miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zápis
Ústrednej inventarizačnej komisie a jednotlivých inventarizačných komisií z
vykonania fyzickej inventarizácie majetku obce a zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 5/2010, poskytnutie dotácie MS ČK. Zastupiteľstvo na svojom
mimoriadnom zasadnutí vzalo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k
návrhu rozpočtu obce na rok 2011 a na roky 2011-2013, návrh rozpočtu obce na
roky 2011 – 2013 a uložilo obecnému úradu vyzvať nájomcu Penziónu Elán p.
Ľubomíra Pavúka k podpisu dodatku č. 4 k nájomnej zmluve.

Štvrté mimoriadne obecné zastupiteľstvo sa zišlo na zasadnutí dňa 15.
decembra 2010. Predsedníčka miestnej volebnej komisie v Podturni Marta
Pažítková oznámila prítomným výsledky volieb do orgánov samosprávy obce. Za
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poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení: Ľudovít Báthory, Tibor Bryndza,
Imrich Hronček, Ing. Imrich Mlynarčík, Ing. Zdeno Mlynarčík, Ivona Vejová,
Jaroslav Vozárik. Náhradníci sú: Ondrej Jančuška a Ing. Roman Chaloupka. Za
starostu obce bol zvolený Marián Vojtík. Poslanci aj starosta zložili slávnostný
sľub a začali svoju prácu. Starosta obce poveril svojim zastupovaním Ing. Imricha
Mlynarčíka na celé funkčné obdobie. Poslanci sa zároveň zaoberali zložením
jednotlivých komisií, platom starostu, používaním služobných vozidiel a dotáciou
pre Obecný futbalový klub. Pre oboznámenie s hospodárením klubu sa poslanci
rozhodli vedenie klubu pozvať na ďalšie zasadnutie zastupiteľstva. V diskusii sa
rokovalo o možnosti rozšírenia internetovej siete v obci, poskytovanej firmou
Alconet.

VOĽBY -

REFERENDUM

Dňa 12. 6. 2010 v dobe od 7.00 do 22.00 hod. prebehli voľby do parlamentu
(NRSR). Volebný okrsok pre obec bol jeden. Volebná miestnosť bola určená sála
kultúrneho domu. Voľby sa konali dňa 12. 6. 2010. Počet voličov zapísaných v
zozname voličov 641. Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 406. Počet
voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny 5. Počet voličov, ktorí odovzdali
obálku podľa § 30 zák. č. 333/2004 Z.z. o voľbách do NR SR - 401. Počet platných
odovzdaných hlasov 396. Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú
stranu, politické hnutie alebo koalíciu:
Paliho Kapurková, veselá politická strana č.4 - 3
Sloboda a Solidarita č. 5 - 81
Strana demokratickej ľavice č. 6 - 21
Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko č. 8 - 9
Komunistická strana Slovenska č. 9 - 8
Slovenská národná strana č. 10 - 17
Kresťanskodemokratické hnutie č. 13 - 12
Ľudová strana Naše Slovensko č. 14 - 9
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Slovenská demokratická a Kresťanská únia a Demokratická strana č. 15 - 54
SMER – sociálna demokracia č. 17 - 163
MOST – HÍD č. 18 - 5
Účasť voličov vo voľbách do NR SR bola 63,34 %.
Referendum sa konalo dňa 18. septembra 2010. Počet oprávnených občanov
zapísaných v okrsku do zoznamu voličov bol 702. Počet oprávnených občanov,
ktorým sa vydali hlasovacie lístky bol 208. Počet odovzdaných hlasovacích lístkov
bol 207 a účasť na referende v Podturni dosiahla 29,63%. Občania odpovedali
ÁNO NIE na otázky:

1. Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom zrušila povinnosť fyzických osôb a
právnických osôb platiť úhradu za služby verejnosti poskytované Slovenskou
televíziou a rozhlasom? ÁNO 181 NIE 24
2. Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom rozšírila možnosť prejednať konanie
poslanca NR SR ako priestupok na všetky priestupky podľa zákona o priestupkoch?
ÁNO 202 NIE 5
3. Súhlasíte s tým, aby NR SR ústavným zákonom znížila počet poslancov NR SR
na 100 s účinnosťou od nasledujúceho volebného obdobia? ÁNO 198 NIE 7
4. Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom ustanovila, že orgány verejnej moci môžu
obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou maximálne 40 000 €?
ÁNO 184 NIE 17
5. Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom ustanovila možnosť voliť poslancov NR SR
a poslancov Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu? ÁNO 137 NIE 51
Otázka č. 6. Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom vyňala osoby poverené výkonom
verejnej moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď podľa tlačového zákona?
ÁNO 155 NIE 31
Voľby do orgánov samosprávy v obci Podtureň sa konali dňa 27. novembra
2010. Počet osôb zapísaných v zozname voličov bol 730. Počet voličov, ktorým boli
vydané obálky bol 538. Počet odovzdaných obálok bol 538. Počet platných
hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupit+eľstva bol 514.
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce bol 522.
Volilo sa 7 poslancov. Účasť na voľbách bola 73,69 %.
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného
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zastupiteľstva podľa počtu získaných hlasov:
1. Jaroslav VOZÁRIK – 364 hlasov
38 r., techn. pracovník, Podtureň J. Bőhmera 37, SMER-SD
2. Ivona VEJOVÁ – 333 hlasov
35 r., obchodná manažérka, Podtureň, Hlavná 8, SMER-SD
3. Ing. Zdeno MLYNARČÍK – 329 hlasov
32 r., techn. pracovník, Podtureň, J. Böhmera 45, SMER-SD
4. Ing. Imrich MLYNARČÍK – 269 hlasov
54 r., riaditeľ, Podtureň, SNP 89, SMER-SD
5. Tibor BRYNDZA – 248 hlasov
42 r., živnostník, Podtureň, J. Žiaka 501, NEKA
6. Imrich HRONČEK – 243 hlasov
40 r., strojník, Podtureň, J. Žiaka 501, SMER-SD
7. Ľudovít BÁTHORY – 213 hlasov
47 r., robotník, Podtureň, Hlavná 31, NEKA
Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného
zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov:
1. Ondrej JANČUŠKA – 212 hlasov
57 r., inv. dôchodca, Podtureň 508, SMER-SD
2. Ing. Roman CHALOUPKA – 199 hlasov
41 r., pracovník ver. Správy, Podtureň 524, SMER-SD
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na
funkciu starostu obce podľa poradia na hlasovacom lístku:
1. Mikuláš KAČMARIK – 57 hlasov
59 r., rušňovodič, Podtureň, J. Bőhmera 48, SDKÚ-DS, SaS, KDH
2. Marián VOJTÍK – 465 hlasov
57 r., starosta obce, Podtureň, Hlavná 143, SMER-SD
Za starostu obce bol zvolený:
Marián VOJTÍK
OBECNÝ

FUTBALOVÝ KLUB

V priebehu jesennej časti súťažného ročníka 2009/2010 sa vzdal svojej
funkcie predseda OFK Juraj Mlynarčík a na výročnej členskej schôdzi po skončení
jesennej časti ročníka 2009/2010 ukončili svoju činnosť vo funkciách tajomníka
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OFK p. Jaroslav Forgáč a pokladníka OFK p. Ľudovít Báthory. Na výročnej
členskej schôdzi boli do výboru OFK navrhnutí noví členovia, ktorí sa stretli na
prvej výborovej schôdzi dňa 29.01.2010 a vytvorili výbor v nasledujúcom zložení:
predseda OFK – Ján Petrovský, tajomník OFK – Ing. Zdeno Mlynarčík, pokladník
OFK – Emil Blišťan, vedúci mužstva – Milan Sokol a hospodár – Vladimír Ilavský,
členovia Marián Vojtík, Michal Michalík, Ladislav Vozárik st.
Keďže A mužstvo skončilo po jesennej časti na poslednej priečke najvyššej
okresnej súťaže s 0 bodmi, pustil sa nový výbor do skonsolidovania, dopĺňania a
najmä skvalitnenia hráčskeho kádra. Z hosťovania z Tesly LH sa vrátil odchovanec
Marek Vozárik, z Palúdzky získali na hosťovanie Ľubomíra Zvadu a Jaroslava
Fiačana, z Lipt. Jána Michala Bartoša, ďalej predĺžili hosťovanie Tomáša Flóra a
Tomáša Žillu zo Záv. Poruby a z Demänovej Tomáša Paprčku.
Nádej na záchranu bola na začiatku jarnej časti reálna, veď na
predposledné Iľanovo podturňanskí futbalisti strácali 8 bodov. Snahu mužstvu
nemožno uprieť, veď veľakrát stratilo body nezaslúžene. Navyše situácia v 5. lige
nasvedčovala tomu že sa s ňou rozlúčia 3–4 liptovské kluby, čo by znamenalo posun
3–4 klubov z I. do II. triedy. Nakoniec ostalo len pri 3, pretože Palúdzka sa v 5.
lige zachránila v poslednom kole. Takže okrem Podturne opustilo I. triedu aj
Iľanovo a Komjatná. Mužstvo na jar získalo 12 bodov a určite o sile mužstva
napovedali výsledky: najmä víťazstvo na začiatku jari s najväčším súperom o
záchranu s Iľanovom 5:0 a nepochybne aj cenná remíza 1:1 s postupujúcou
Likavkou, keď futbalisti z Podturne o víťazstvo prišli v poslednej minúte po
spornom verdikte rozhodcu. Tým sa skončilo účinkovanie A-mužstva Podturne v I.
triede ObFZ LM.
V letnom období výbor opäť pristúpil zodpovedne k doplneniu kádra a k
hráčom, s ktorými rátali po jarnej časti. Snažili sa získať ďalších a dá sa
povedať, že začali stavať na mladých hráčoch. Káder tréneri rozšírili o 1 hráča zo
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Z. Poruby o 3 z Lipt. Hrádku, o 4 z Lipt. Jána a o jedného z Dúbravy. V medzi
súťažnom období sa zúčastnili 2 turnajov. V obidvoch mužstvo z Podturne obsadilo
3. miesto. Na turnaji v Hronci a aj na domácom turnaji, ktorí sprevádzal neustály
dážď. Vekový priemer mužstva sa po doplnení posunul na hranicu 23 rokov. Hoci sú
to väčšinou kvalitní hráči, nezohratosť a vzájomné neustále spoznávanie sa
podpísalo na 9. mieste na záver jesennej časti súťaže v II. triede ObFZ LM, kde
sa mužstvo nachádzalo s 10 bodmi. Najlepším strelcom bol s 5-imi gólmi Marek
Vozárik. Pozitívne sa dala hodnotiť aj disciplína na ihrisku, keďže nik z mužstva
nedostal ani jednu červenú kartu. Horšie to bolo s tréningovou morálkou, lebo v na
záver jesennej časti súťaže sa rapídne zhoršila a to z dôvodu jednak nástupu
vysokoškolákov na školy a jednak pracovnej vyťaženosti (zmennosť, sezónne
práce).
V roku 2010 si svoje úlohy kvalitne plnili aj funckionári - tréner Jozef
Pasečiak, Cyril Michalík, ktorý zastupoval klub na oblastnom futbalovom zväze, ale
aj hráči, ktorí sa snažili dobre reprezentovať obec a klub.

DOBROVOĽNÝ

HASIČSKÝ ZBOR

Aktívny hasičský rok sa začal previerkami pripravenosti v rámci okresu v
Liptovskej Kokave, kde hasiči výborne reprezentovali obec, o čom svedčia aj
umiestnenia. Súťažili v kategóriách ženy, muži. Ženy boli opäť lepšie. V rámci
okrsku sa umiestnili na 1. mieste a muži na 3. mieste.
Potom prišla okresná hasičská liga, kde hasiči tiež nastúpili v ženských aj
mužských kategóriách. Úroveň v súťaži sa rok čo rok zvyšuje a čo platilo včera už
neplatí dnes. Aj hasiči z Podturne sa adaptovali v nových podmienkach, v nových
pravidlách. Začali v lige s tromi ženskými a s 11-timi mužskými družstvami. V roku
2010 bola skutočnosť iná. Ženských družstiev bola 8 a mužských 18. Tým
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samozrejme konkurencia aj kvalita stúpa. Museli tvrdo bojovať, aby dosiahli aspoň
minuloročné výsledky.
Po začatí platnosti nových noriem na úseku hasičstva podturnianski hasiči v
rámci ligovej súťaže dostali diskvalifikáciu po premeraní dĺžky hadíc. Vďaka
obecnému úradu sa zakúpili nové hadice, a tak mohli úspešne reprezentovať obec v
rámci ligy a okresu. V roku 2010 prijali medzi seba nových členov, ktorým zaželali
veľa úspechov pri práci v hasičskom zbore.
Podturnianski hasiči neboli aktívni len na súťažiach ale aj priamo v obci aktívne sa zapájali do rôznych akcií, o čom svedčí aj čestná stráž 8. mája 2010 pri
pamätníku padlých, plná účasť pri konaní MDD na futbalovom ihrisku, ale aj práce
na organizácii vatry pri príležitosti SNP.
JEDNOTA

DÔCHODCOV

Činnosť jednoty dôchodcov v obci je od roku 2002 veľmi bohatá. Počnúc
zabezpečením stravovania prostredníctvom spoločnosti AGRIA Lipt. Ondrej,
pokračujúc posedením v rámci mesiaca úcty k starším, až po rôzne podujatia –
výlety, pravidelné návštevy chorých členov, ale aj v prednáškovej činnosti v rokoch
2003–2009 oboznamovali členov s Národným programom vlády SR o ochrane
starších ľudí so zameraním sa hlavne na sociálnu oblasť.
Výbor JD v Podturni pracoval v roku 2010 v zložení:
predseda – Jaroslav Forgáč st.,
podpredseda – Michal Kytta
tajomníčka – Viera Vozáriková
pokladníčka – Eva Huštáková
revízna komisia: predseda – Jaroslav Tomčík st., členky: Margita Báthoryová,
Želmíra Fašanoková, Alžbeta Blišťanová a Darina Cviková.
Plán práce bol schválený na výročnej schôdzi JD dňa 16. 1 .2010 a obsahoval
viaceré body: zúčastňovať sa podujatí, ktoré organizuje obec, pokračovať v
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rozširovaní členskej základne, naďalej prezentovať svoju činnosť ZO-JD v
Podturnianskom spravodajcovi, uskutočniť celodenný výlet, pravidelne prevádzať
brigády pri pomníku padlých, pri dome smútku ako aj pri úprave hrobu partizánov
na starom cintoríne, zabezpečiť návštevu kultúrneho podujatia v MKS, naďalej
navštevovať nemocných členov po návrate z nemocnice. Plán práce bude v priebehu
roka doplňovaný o úlohy doporučené z vyšších orgánov a v rámci finančných
možnosti ZO-JD.
Jednota dôchodcov v obci Podtureň plnila plán práce v roku 2010
nasledovne:
– 16. 1. 2010 výročná schôdza za rok 2009 – účasť 45 členov,
– 26. 4. 2010 brigáda pri pomníku SNP,
– 18. 3. 2010 fašiangy – posedenie pri šiškách – účasť 30 členov,
– Tatralandia Lipt. Mikuláš – kúpanie 8× po 8 členov, 4× nám kúpanie
sponzoroval pán Daniel Zlejší,
– návšteva múzea v Lipt. Hrádku – účasť 7 členov,
– návšteva pancierového vlaku „ŠTEFÁNIK“ v Lipt. Mikuláši – účasť 18 členov,
– 7. 5. 2010 - kladenie vencov,
– 29. 5. 2010 MDD – pomoc pri organizovaní športového dňa,
– 24. 6. a 25. 6. 2010 - návšteva festivalu ochotníckych divadiel v Lipt. Mikuláši –
účasť 20 členov,
– 28. 6. 2010 - úprava hrobu padlých partizánov na starom cintoríne a úprava
kvetinového záhonu pri pomníku padlých,
– 11. 8. 2010 - posedenie pri pesničke – ukážka zdravotníckeho tovaru – účasť 18
členov,
– 17. 8. 2010 brigáda pri pomníku padlých – 8 členov,
– 27. 8. 2010 pomoc pri organizovaní a prípravách na oslavy SNP a dňa obce,
– 28. 8. 2010 kladenie vencov k pomníku padlých a oslavy SNP,
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– 7. 9. 2010 výlet do Levoče a na Spišský hrad – účasť 18 členov,
– odpracované brigádnické hodiny za rok 2010 – celkom 335,

OBECNÁ KNIŽNICA
Knižnica mal v roku 2010 v správe 2 900 ks kníh a to: náučné pre deti a
dospelých, v ktorých je možné nájsť mnoho poučných a zaujímavých tém okolo nás,
rozprávky, povesti pre deti, ktoré im môžu prečítať mamy a otcovia, a tým sa
vrátia do svojho detstva, zaujímavé sú knižné vydania, ktoré má v obľube najmä
dospievajúca mládež, sú to prevažne knihy o láske a poznávaní exotických krajín
sveta, ďalej ponúkame prózu, pri ktorej si čitatelia a návštevníci knižnice
oddýchnu po celodennej namáhavej práci a študenti, ktorí reprezentujú školu na
Hviezdoslavovom Kubíne.
V prípade záujmu o členstvo v miestnej knižnici sa mohli záujemcovia
prihlásiť priamo u knihovníčky počas celého roka. Poplatok za členstvo je
celoročný: deti, žiaci, študenti – 0,66 €, dôchodcovia – 1 €, dospelí – 1,33 €.
Knižnica sa v roku 2010 nachádzala v malých priestoroch, ale po dokončení
novej knižnice pri obecnom úrade mali byť jej priestory oveľa väčšie. Počítalo sa
aj s čitateľským kútikom, kde si čitatelia budú môcť v pokoji prezrieť
knihy. Knižnica bola otvorená každú sobotu od 13.00 do 16.00 hod.
MIKROREGIÓN

POD

POLUDNICOU

Mikroregión pod Poludnicou združenie obcí Liptovský Ján, Závažná Poruba,
Liptovská Porúbka, Uhorská Ves, Podtureň a mesta Liptovský Hrádok bolo úspešné
v žiadosti o poskytnutie finančného príspevku z prostriedkov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja (ERDF) v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PoľskoSlovenská republika 2007–2013. V zmysle zmluvy o poskytnutí finančného
príspevku, podpísanej v mesiaci februári 2010, dostane na realizáciu projektu s
názvom „Trasa pamätihodností a významných miest Mikroregiónu pod Poludnicou“
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27 710 € z ERDF, 3 260 € zo štátneho rozpočtu a 1 630 € vloží mikroregión do
projektu zo svojich zdrojov. Združenie má k projektu cezhraničného partnera
mikroregión Gmina Nowy Targ, ktorý na poľskej strane realizuje komplementárny
projekt

rovnakého zamerania. Predmetom projektu bolo zmapovanie trás

pamätihodností a významných miest mikroregiónu a vyznačenie prístupových ciest
k turisticky zaujímavým miestam. Projekt podporí vzájomnú informovanosť a
propagáciu mikroregiónu na slovenskej i poľskej strane, prispeje k rozširovaniu
vzdelania a poznatkov žiakov a študentov v rámci recipročných návštev a vytvorí
predpoklady pre rozvoj cezhraničnej spolupráce, hlavne v oblasti cestovného
ruchu.
VÝZNAMNÉ

AKCIE V OBCI

Začatie činnosti komisie ROEP
Register obnovenej evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim
Správa katastra Liptovský Mikuláš začala v obci Podtureň v zmysle § 5
zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie
vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov konanie o obnove evidencie
niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim. Zároveň vyzvala vlastníkov,
nájomcov pozemkov a ďalšie oprávnené osoby, aby doplnili a poskytli údaje o
pozemkoch v ich užívaní a o právnych vzťahoch k nim, ktoré sú im známe z
doterajšieho vysporiadania právnych vzťahov k týmto pozemkom. Údaje mali
poskytovať komisii na obnovu evidencie pozemkov v lehote do 30. 6. 2012. Komisia
bola podľa § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. zriadená v zložení:

Predseda komisie – Marián Vojtík,
Členovia komisie: Bc. Ivana Chebeňová, Správa katastra Lipt. Mikuláš, Ing.
Gabriela Kramárová, Obvodný pozemkový úrad Lipt. Mikuláš, Ing. Vladimír Grešo,
Slovenský pozemkový fond Lipt. Mikuláš, JUDr. Michal Kapríni, Obvodný úrad Lipt.
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Mikuláš, Jaroslav Vejo st. – hlavný kontrolór obce, JUDr. Imrich Hronček –
poslanec OZ.
Oslavy 65. výročia oslobodenia - Podtureň v boji o oslobodenie Mikuláša
Do samotného centra udalostí sa Podtureň prvý krát dostala na prelome
januára a februára 1945 počas bojov pri Liptovskom Mikuláši. To už tu v
bezprostrednej blízkosti obce operovala ďalšia skupina hĺbkového prieskumu 1. čs.
armádneho zboru v ZSSR označená kryptogramom JAVOR pod velením por. Karola
Kopálka. Vysadená bola 19. januára 1945 pri Závažnej Porube a spravodajský
záujem o Podtureň, ležiacu na dôležitej ceste z Liptovského Hrádku do
Liptovského Mikuláša, pochopiteľne nevynechala. Po prechodnom pobyte v lokalite
Prašivý grúň mala základňu v male kolibe na Rakytovici. So sovietskymi jednotkami
sa spojila 20. februára 1945 a po splnení úlohy výsadkári odišli do Krakova k
veliteľstvu 4. Ukrajinského frontu. 1. čs. armádny zbor v ZSSR prešiel z obrany na
rieke Ondave k prenasledovaniu ustupujúceho nepriateľa. Spolu s útvarmi 17.
gardového streleckého zboru Červenej armády rozvíjali útok, ničili krycie sily a do
konta januára 1945 sa dostal na hranice Liptova. 1. čs. samostatná brigáda po
presune do priestore Štrby vystriedala 29. januára prvosledovú sovietsku 8.
streleckú divízie a pokračovala v prenasledovaní nepriateľa smerom na Liptovský
Hrádok. 3. čs. brigáda, ktorá spolu s podporným 108. gardovým samohybným
delostreleckým plukom postupovala cez Tatranskú Lomnicu a Smokovce, mala za
úlohu očistil od nepriateľa priestor Vysokých Tatier. Postup bojovej zostavy 1. čs.
armádneho zboru bol 29. januára 1945 dočasne zastavený pri Važci obranou
nemeckej 254. pešej divízie a maďarských jednotiek. 30 januára útok pokračoval
v smere na Hybe, Dovalovo, Liptovský Peter a Liptovský Hrádok. Sovietsky 768.
strelecký pluk 138. streleckej divízie postupoval údolím Váhu cez Kráľovu Lehotu,
Liptovskú Porúbku smerom na Liptovský Hrádok z východu.
Na mesto zaútočili hlavné sily 1. čs. armádneho zboru 31. januára zo severu
a hlavné sily 138. streleckej divízie so 135. ženijným práporom z juhu a do rána 1.
februára ho v súčinnosti s partizánskymi oddielmi oslobodili. Ďalšie útvary 1. čs.
armádneho zboru pokračovali v prenasledovaní nepriateľa a ich čelné jednotky do
10. hodín a 31. januára 1945 dosiahli čiaru: Podtureň–Liptovský Ján–Závažná
Poruba. Po nasadení 1. čs. armádneho zboru do hlavného smeru prešla 138.
strelecká divízia na ľavé krídlo zostavy na južnom brehu rieky Váh.
Od 31. januára do 2. februára nepriateľ bojom zadržiaval postup 1. ČSAZ v
úseku Podtureň–Liptovský Ján. Dodnes sú viditeľné nemecké záchytné postavené
na návrší nad železničnou zástavkou Podtureň. Guľometné hniezdo malo priamy
výstrel až po Borovú Sihoť. Na túto obranu na čiare Stošice–Okoličné narazil v
skorých ranných hodinách, . februára 1945, prieskum 1. čs. samostatnej brigády.
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Jej prvý poľný prápor bol v Podturni pripravený začať prenasledovanie nepriateľa,
o ktorom sa domnievali, že je už v priestore Ružomberka. Namiesto toho však čs.
jednotky už po 300 metroch narazili na jeho obranu na výšinách západne od
Beňadikovej a severne od hradskej a železničnej trate Liptovský Hrádok –
Liptovský Mikuláš.
Pod silnou nemeckou paľbou z mínometov a guľometov prieskumný oddiel a
čelná rota 1. práporu ustúpili späť do Podturne. Stratili dvoch mužov a niekoľko
vojakov bolo zranených. Nemecké jednotky ich neprenasledovali a to dalo velenie
brigády čas na preskupenie síl – prvý prápor zaujal dočasnú obranu na západnom a
severnom okraji obce ako aj na výšin Velínok. Keď pred obedom prichádzal do
Podturne aj tretí prápor 1. čs. samostatnej brigády Nemci zahájili proti čs.
jednotkám protiseč. Dve pešie roty podporované desiatimi tankmi zaútočili na
postavené brigády v Podturni, v ktorom však ešte neboli protitankové zbrane.
Tanky prenikli až do stredu obce, keďže však nemalí podporu pechoty, ktorú sa
podarilo od tankov oddeliť, ustúpili. To sa už podarilo prisunúť aj brigádne
protitankové delá a nepriateľa definitívne odrazil a na odpoludnie pripraviť vlastný
útok. Po obedne jedna pešia rota vykonala prieskum bojom, avšak nepriateľ jej
akcie odrazil. Keď sa nemecké jednotky v noci pokúsili ešte o jednu protiseč za
podpory tankov, bolo už nielen veliteľovi 1. brigády ale aj veleniu 1. čs. armádneho
zboru v ZSSR a 17. gardového streleckého zboru jasné, že narazili na pripravenú
silnú obranu nepriateľa. Druhého februára ešte za ranného svetla nemecké
jednotky z dočasnej obrany odišli smerom na Liptovský Mikuláš a čs. jednotky ho
okamžité prenasledovali. Po obede 1. poľný prápor 1 čs samostatnej brigády za
podpory siedmych ľahkých samo-hybných diel zo 108 gardového samohybného
delostreleckého pluku Červenej armády dosiahol Okoličné Napriek všetkým
očakávaniam sa tu postup 1. čs. armádneho zboru v ZSSR i sovietskeho 17.
gardového streleckého zboru zastavil. Pri Liptovskom Mikuláši sa jednotkám
nemeckej 254 pešej divízie posilnenej troma maďarskými plukmi podarilo zaujať a
udržať medziľahlé obranné postavenie. Nepriateľ vyviedol svoje sily na vopred
vybudovanú obrannú líniu, ktorá sa opierala o opevnené uzly obrany Liptovský
Mikuláš, Vrbica, Bodice, Iľanovo, zosilnil svoje zoskupenie do boja opäť
zasadenými útvarmi nemeckej 3. horskej divízie, prešiel do úpornej obrany a
zastavil ďalší postup našich, vojsk. Front sa stabilizoval na čiare Žiar–Smrečany–
Vitálišovce – Okoličné–Závažná Poruba. Na dlhých deväť týždňov sa front zastavil
a Podtureň podobné ako rad ďalších liptovských obcí sa ocitla vo frontovom pásme
a priamo v bojovej zostave čs. a sovietskych vojsk. Počas týchto bojov bolo
obyvateľstvo obce od 1. februára evakuované do Liptovského Petra, Pribyliny,
Kráľovej Lehoty, Hýb a Východnej. Časť mužov bola zaradená na pomoc bojovým
jednotkám (ubytovanie vojakov, kopanie zákopov a ďalšie práce), časť ako milícia
zabezpečovala majetok evakuovaných občanov a poriadok v obci. Keď boli počas
februárových a marcových bojov o Liptovský Mikuláš do palebných postavení
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medzi Borovou Sihoťou a Podturňou vyvedené československé 76 mm, kanóny na
priamu streľbu a dva protilietadlové kanóny, ktorým velil Nikolaj Tegza, čestný
občan Podturne, podieľali sa ich budovaní aj miestni muži.
Druhýkrát sa Podtureň dostala do priamych bojov počas odchodu sovietskej
24. streleckej divízie po znovuobsadení Liptovského Mikuláša Nemcami 11. 3. 1945.
Po dvoch dňoch bojov – 10. a 11. marca 1945 – sa nepriateľovi jednotkami 320.
pešej divízie posilnených dvoma oddielmi podarilo zatlačiť jednotky 1. čs.
armádneho zboru a zmocniť sa Liptovského Mikuláša. Vystriedaná 24. strelecká
divízia zaujala obranu v priestore Liptovského Hrádku, konkrétne: 7. strelecký
pluk s 3. oddielom 160. delostreleckého pluku zaujali obranu na čiare rázcestie
Okoličné, západný okraj Okoličné, rieka Váh s úlohou pevne chrániť Liptovský
Hrádok a zabrániť odchodu jednotiek 1. čs. armádneho zboru od Liptovského
Mikuláša. V priestore Okoličné vybudovať protitankový oporný bod v sile najmenej
10–12 diel a pripraviť ho ku kruhovej obrane. Veliteľské stanovisko tohto pluku
bolo priamo v Podturni. 168. strelecký pluk s 2. oddielom 160. delostreleckého
pluku zaujal obranu na čiare od vrchu Skaličné (729,4) cez západný okraj
Podtureň po Váh s úlohou nedovoliť nepriateľovi preniknúť pozdĺž hradské
Okoličné–Liptovský Hrádok, v priestore Podtureň vybudovať práporný uzol obrany
v sile najmenej práporu pechoty, 8–10 diel a pripraviť ho na kruhovú protitankovú
obranu. 274. strelecký pluk s 1. oddielom 160. delostreleckého pluku v zálohe
veliteľa divízie zaujal obranu na západnom okraji Porúbky a bol pripravený na
protiútok v smere Podtureň Okoličné a Porúbka–Skaličné. Veliteľské stanovisko
tohto pluku bolo taktiež v Podturni.
V tomto postavení sovietske jednotky zostali až do opätovného nasadenia
24. streleckej divízie do prvého sledu, to je do útoku na Liptovský Mikuláš v dňoch
3. a 4. apríla 1945.
Po oslobodení Liptovského Mikuláša odišli z obce aj čs. a sovietski vojaci.
Počas bojov v dôsledku delostreleckej a mínometnej paľby zahynuli v obci traja
občania. Úplne boli zničené tri budovy, šesť bolo ťažko poškodených a asi sto
domov bolo poškodených črepinami granátov a mín. (podľa príspevku doc. PhDr. Oldřicha
Vaněka, CSc.)

Oslavy SNP
Ako každý rok sa uskutočnili v obci oslavy „dňa obce spojené s oslavami
výročia SNP“. Uskutočnili sa 28. augusta. Už po 66. krát si občania pripomenuli
vypuknutie a priebeh Slovenského národného povstania. Spoločnosť pociťuje
v poslednej dobe čoraz častejšie, že je správne, ba až žiaduce, aby sa
k hodnotovému odkazu SNP verejne hlásili všetci bez ohľadu na to, kde žijú aj na
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to, či sú priamymi účastníkmi odboja. Tých je medzi nami čoraz menej. Nesmieme
dopustiť, aby s odchodom posledného žijúceho odbojára zmizla aj tradícia
Povstania. Oslavy po celom Slovensku sú tiež dôkazom, že je to tradícia vskutku
celonárodná. Lebo pre ľudí v celej vlasti nebolo Povstanie „prevratom proti
vlastnému štátu“, ako dnes dejiny prekrúcajú prívrženci slovenského neonacizmu,
ale impulzom pre vyhlásenie SNP bolo rýchlejšie oslobodenie Slovenska a snaha
pomôcť oslobodzovacím vojskám k rýchlejšiemu postupu. Zabránil im v tom ale
vstup cudzích vojsk na územie Slovenska, a tak sa jeho cieľom stalo vyhnať
okupantov. Na povstaleckom území boli obnovené ľudské a občianske práva,
zrušená zákonná diskriminácia pre rasu, či politický názor a moc prevzali národné
výbory a moc stratili slovenské úrady na čele s vládnymi úradníkmi. Avšak ani
historické fakty nestačia, aby si generácie, pre ktoré je vojna ako počítačová hra,
vytvorili pevný citový vzťah k Povstaniu. Pre hlboké zakorenenie nezmieriteľnosti
s možnosťou vojny, či nenávisťou k inej rase a národu, je potrebné vplývať najmä
na mladú generáciu od útleho veku aktívne vo výchovnom procese, kde má svoje
miesto aj pripomínanie si každoročne tejto udalosti.
Príprava na oslavy dňa obce a Slovenského národného povstania. Pracovalo sa
na stavaní vatry pod vedením pána Jána Hanáka. Pietny akt kladenia vencov pri
príležitosti 66. výročia SNP sa uskutočnil dňa 28. augusta v Podturni za
prítomnosti účastníkov bojov v 2. svetovej vojne p. Pavla Chrapčiaka a Jána
Iľanovského. Spolu s poslancami Národnej rady Dušanom Jarjabkom, predsedom
Žilinského samosprávneho kraja Jurajom Blánarom položili naši spoluobčania vence
k pomníku padlých hrdinov v obci. Starosta Marián Vojtík pripomenul udalosti,
ktoré ovplyvnili vyvrcholenie národnooslobodzovacieho zápasu našich vlastencov a
koniec 2. svetovej vojny.
Pre zorganizovanie bola nevyhnutná pomoc zo strany dobrovoľných darcov,
či finančná, materiálna ako aj pomoc osobnou činnosťou. Starosta sa pri
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organizácii osláv tešil podpore firiem a oprganizátorov: Lesko s.r.o., Ing. Ivan
Košecký, GŰDE Slovakia s.r.o., Stanislav Tekel, Vojtech Roób, Bottling Printing
s.r.o., Ing. Miroslav Balko, Kovmax s.r.o., Ing. Tibor Fronko, Lesostav s.r.o., Ing.
Imrich Mlynarčík, Unimix elektronik, Štefan Ratkoš, Hoško a.s., Vladimír Hoško,
LUZK s.r.o., Ľudovít Kubek, p. Jaroslav Vozárik, p. Ing. Tomáš Vozárik, Lipt.
Hrádok, p. Štefan Balek, Trstená, p. Roman Lachman Lipt. Hrádok, p. Ján Hanák,
kultúrna komisia pri OZ, Jednota dôchodcov obce, miestny spolok Červeného kríža,
OFK Podtureň, a veľkému počtu ďalších spoluobčanov pri zabezpečení hladkého
priebehu osláv.

POSVIACKA

OBNOVENÉHO KOSTOLA V

L. JÁNE

Hneď po komunálnych voľbách viedli kroky predstaviteľov Liptovského
Jána, Beňadikovej a Podturne do Evanjelického chrámu v Liptovskom Jáne. Konali
sa tu slávnostné služby Božie pri príležitosti znovu posvätenia obnoveného chrámu
Božieho. Táto slávnosť bola spojená so 102. výročím posvätenia chrámu a 225.
výročím posvätenia pôvodného tolerančného chrámu na tomto mieste. Okrem
predstaviteľov svetskej správy sa zúčastnil i biskup Východného dištriktu
Slavomír Sabol, ktorý bol slávnostným kazateľom a seniorka Liptovsko-oravského
seniorátu Katarína Hudáková, ktorá vykonala posviacku. Základom posviacačnej
reči sestry seniorky boli slová 24. žalmu. Zdôraznila v nich, že krásny chrám má
byť naplnený ľuďmi s čistými rukami a čistým srdcom, obnova chrámu ide ruka v
ruke s obnovou srdca. Biskup Slavomír Sabol si zase ako základ svojej kázne vybral
slová z 1. knihy Mojžišovej o povolaní Abraháma. Upozornil, že Abrahám všade,
kam prišiel, staval oltáre. Nebola to preň zbytočná činnosť, ale svedectvo toho, čo
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považoval za skutočne dôležité. Na službách Božích vystúpili deti z detskej
besiedky, Svätojánske mušky i mužský evanjelický spevokol Svätojánsky prameň.
Súčasťou služieb Božích bolo i odhalenie sochy Pána Ježiša s názvom „Kto nás

odlúči od lásky Kristovej“, ktorú venoval cirkevnému zboru Jozef Lukáč. Socha je
umiestnená pri hlavnom vchode do kostola. Zborový farár Peter Taját poďakoval
všetkým, ktorí prispeli do zbierky, pomohli prácou či radou, i tým, ktorí pomáhali
pri príprave tejto slávnosti. Poďakoval aj obci Liptovský Ján za príspevok vo výške
500 €. Poďakovanie patrí i firme Balcomedia, ktorá ozvučila vystúpenia na
službách Božích.
VÍTANIE MIKULÁŠA
V roku 2010 prialo organizátorom pri vítaní Mikuláša aj počasie. Výdatná
nádielka snehu umocnila deťom predvianočnú náladu, keď nedočkavo vyzerali
príchod Mikuláša. Privítali ho 4. decembra v hojnom počte.

STRETNUTIE

STARŠÍCH

Pravidelné stretnutie starších sa opäť konalo v Podturni v sobotu 11.
decembra. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Liptovský Ján
a Obec Podtureň spoločne zorganizovali toto stretnutie v kultúrnom dome. Dve
desiatky starších občanov – evanjelikov sa zišlo, aby počuli slovo Božie zaspievali
duchovné piesne i ľudovky a porozprávali sa pri občerstvení. Stretnutie spestrili
vystúpenia dvoch spevokolov: mužského evanjelického spevokolu Svätojánsky
prameň a detského evanjelického spevokolu Svätojánske mušky. Tak ako inokedy,
i tentoraz zúčastnení dostali evanjelické stolové kalendáre.

KLIMATICKÉ

POMERY

Zima na prelome rokov 2009/2010 bola mierna. Snehu bolo málo a teploty
sa tiež príliš pod bodom mrazu neobjavovali. Obyvatelia celého Slovenska boli
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prekvapení z premenlivého počasia, ktoré malo s typickým zimným počasím
spoločné len pramálo. Koncom novembra a začiatkom decembra prišli silné mrazy a
nízke, mínusové teploty. Celé Slovensko bolo pokryté snehom už v polovici
decembra a tesne pred Vianocami teploty klesli až pod -20 stupňov. Až do
predvečera Štedrého dňa sme sa tešili z výdatných snehových zrážok, čo sa však
už nasledujúci deň zmenilo. Na Štedrý deň pršalo a ako informoval Slovenský
hydrometeorologický ústav (SHMU): „Tohtoročné vianočné oteplenie vyvrcholilo

25.12., kedy sme už v oci mali mimoriadne teplo na niektorých miestach Slovenska.
Do rána poklesla teplota v Hurbanove na 11,3 °C (…). Cez deň sme mali tak teplo, že
sme dokonca prekonávali dlhodobé teplotné rekordy. Teplota vystúpila v tento deň
na 7 až 14 °C.“ Začiatkom nového roka sa situácia opäť zmenila. Teploty opäť
klesli a snehová nádielka sa znova objavila na cestách a chodníkoch. Tá robila
problémy najmä cestárom a šoférom, pretože sa tvorila nebezpečná poľadovica.
Sneh sa ale opäť dlho „neohrial“. Po niekoľkodňových

výdatných dažďových

zrážkach a v noci z 8. na 9. januára väčšina snehu doslova „vyparila“ a druhá
tretina januára pripomínala skôr neskorú jeseň ako stred zimy.
Koniec januára priniesol opäť teplejšie počasie, ktoré vôbec nebolo
typickým januárovým počasím. Na juhu Slovenska prevládali teploty nad nulou. Až
koncom januára a začiatkom februára sa vrátila zima so všetkým čo ku nej patrí.
Február kompenzoval dovtedajší teplý charakter zimy, veď nie nadarmo sa hovorí,
že „Čo veľký ( január) zameškal, to malý (február) doháňa“. Februárové dni sa
niesli v znamení studeného počasia. V studenom vzduchu pri zväčša polojasnom a
cez deň vcelku slnečnom počasí v noci teplota klesala na -3 až -6, miestami až na 10 stupňov. Denná teplota sa udržiavala okolo nuly alebo len slabo nad bodom
mrazu. K výraznému otepleniu neprišlo ani v prvých marcových dňoch.
Na prelome februára a marca intenzívne snežilo a od 2. marca začal na naše
územie prúdiť arktický vzduch, takže teploty klesali v Liptove až na -10 °C. Aj
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keď sa v prvej polovici marca ešte niekoľkokrát zamračilo a zasnežilo, teploty
stále ostávali hlboko pod bodom mrazu. No najväčšia snehová nádielka prišla
v období od 12. do 17. marca, keď nasnežilo v niektorých horských častiach za deň
aj 25 cm nového snehu. Po 18. marci sa však začalo otepľovať a zdalo sa, že
prichádza jar. Prílev teplého vzduchu postupne pokračoval až do 20. marca, keď sa
prúdenie teplého vzduchu zosilnilo aj vďaka veľmi silnému vetru, ktorý fúkal od
26. marca. Veľmi rýchle otepľovanie spôsobilo na horách lavínové nebezpečenstvo
a rýchly úbytok snehovej pokrývky. Aj keď sa na konci marca opäť ochladilo,
zasnežilo a teplota zbehla na niekoľko stupňov pod nulu, sneh sa rýchlo vplyvom
slnečných dní roztopil.
Začiatok apríla bol studený a daždivý. Búrlivý vietor južných smerov
ochladzoval len mierne zohriaty vzduch. Do polovice apríla väčšinou pršalo, ale
teploty pomaly stúpali ku jarným hodnotám. Neustály premenlivý vietor po 19.
apríli opäť prifúkal ochladenie a mínusové teploty. Na horách dosahoval vietor
rýchlosť až 90 km/h. Koniec apríla bol rovnako premenlivý, ale priniesol očakávané
dlhodobejšie oteplenie. Daždivé počasie však nedovoľovalo slnku aktívnejšie
prehriať studenú a premočenú pôdu.
Daždivé počasie pokračovalo aj v máji a v jeho druhej polovici prišli aj prvé
nadpriemerné úhrny zrážok, ktoré lámali historické rekordy. Aktívne zrážky ustali
až na konci mája.
Jún bol už „suchší“, zrážok spadlo oveľa menej, ale prišli prvé búrky z tepla,
keďže sa výrazne oteplilo. Júl bol oblačný, ale teplý. Padali opäť teplotné rekordy,
ako v predchádzajúcich rokoch. Teplomer v Jasnej vyskočil 18. júla na 27,8 °C.
V druhej polovici mesiaca opäť pršalo a za celý júl spadlo toľko zrážok, čo spadlo
za pol roka 2009. Na viacerých miestach Slovenska sa z korýt vyliali rieky
a potoky. Nasledujúci august v extrémnej zrážkovej bilancii pokračoval, aj napriek
tomu, že teploty už nedosahovali rekordné maximá. Časté búrky spôsobovali
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ochladzovanie vzduchu. Kúpanie na voľných prírodných alebo aj umelých plochách
bola tak v auguste veľmi obmedzené.
Zdalo sa, že jeseň prišla zavčasu. Nakoniec to bola pravda. September bol
chladný. Priemerná teplota dosiahla len 15,5 °C. Ochladenie prišlo tak rázne a bolo
v niektorých dňoch také intenzívne, že vykurovacia sezóna prišla oveľa skôr ako sa
čakalo. Aj október bol ešte o niečo chladnejší ako september, dokonca bol neskôr
označený za najchladnejší mesiac jesene od septembra do novembra, pretože
začiatok samotného novembra priniesol očakávané babie leto so všetkým – teplom
aj slnečným počasím.
Polovica novembra bola už iná. Zatiaľ čo na juhu Slovenska bolo ešte teplé
počasie s teplotami nad 10 °C, na Orave, Liptove a Spiši sa už dalo lyžovať,
pretože napadlo väčšie množstvo snehu. Koncom novembra však prišla pravá zima,
keď celú západnú Európu zasiahla vlna extrémne studeného arktického vzduchu.
Aj keď sa nesplnili predpovede amerických meteorológov, že do Európy prídu
mrazy pod -20 °C, ortuť teplomerov sa zastavovala v okolí – 10 °C. Európa
v decembri zažila extrémne prívaly snehu a chladu, aké nezažila už takmer sto
rokov. Stagnovala letecká aj pozemná doprava. Zima bola teda extrémna najmä na
sever – v Poľsku za niekoľko dní napadlo na niektorých miestach až 145 cm snehu
a ochladilo sa až na – 30 °C. U nás boli však teploty v rozmedzí – 10 °C až – 15 °C.
Snehová pokrývka však veľmi potešila najmä lyžiarov a vyznávačov zimných
športov. Krátko pred vianočnými sviatkami však prišlo oteplenie a sneh sa do 800
metrov nad morom skoro úplne stratil. Počas sviatkov sa opäť rozsnežilo
a rozfúkalo a postupne sa opäť utvorila súvislá snehová pokrývka. Vydržala až do
Troch kráľov už nového roka 2011.
OBECNÁ MATRIKA
Narodili sa
Nina Procházková
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Jozef Dobrotka
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Vivien Lea Oravcová
Simona Vyskočániová
Natália Vyskočániová
Tereza Kicková
Uzavreli manželstvo
Daniela Vozáriková a Ivan Donoval
Katarína Balková a Maroš Trnka
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Anna Janovčíková
Marta Jarjabková
Dožili sa okrúhleho jubilea
Viera Forgáčová
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Ján Ruman
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Jaroslav Vejo
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Zdena Dzureková
60 rokov
Mikuláš Janovčík
60 rokov
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