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Milí spoluobčania
V úvode príhovoru by som Vás
chcel informovať o pripravovaných akciách, ale aj srdečne Vás
pozvať na tieto blížiace sa dve
akcie v auguste a v septembri.
Prvá je už známa „Oslavy 72.
výročia Slovenského národného
povstania, spojené s dňom obce
dňa 27.8.2016.“ Druhú akciu pripravujeme na 10.9.2016. Odhalíme pamätnú tabulu hercovi
Elovi Romančíkovi na bývalom
rodičovskom dome. Teším sa na stretnutie s Vami počas akcií.
Na a čo sa udialo v našej obci za posledné mesiace? Dokončili sme
zateplenie Obecného úradu, kompletne sme vymenili žľaby a zvody
dažďovej vody ako aj okná. Finančné prostriedky sme získali
z Ministerstva životného prostredia. Aj keď bol už skolaudovaný
Polyfunkčný dom Elán, obec zariadenie neprevzala z dôvodu, že
zhotoviteľ diela administratívne pripravuje zariadenie na odovzdanie. Podľa dohovoru by mal odovzdať byty, aj priestory materskej
školy v septembri. Priestory materskej školy aj keď budú odovzdané
obci, nebudú dané do prevádzky z dôvodu, že materská škola nie je
zaradená do siete škôl a školských zariadení. Termín na zaradenie

Obnova obecného úradu

Obecný úrad je už v novom šate. Obec získala finančné prostriedky
a zateplila budovu obecného úradu. Došlo k úplnej výmene okien, k
výmene odkvapových dažďových žľabov, či rekonštrukcii hromozvodov.
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do siete škôl je do 31. marca podaním žiadosti na Ministerstvo školstva. Rodičia aj
uchádzači o pracovné pozície dostanú bližšie informácie na obecnom úrade alebo
u mňa pri osobných stretnutiach. V septembri dá do užívania súkromný investor reštauračné zariadenie pri križovatke „K stanici“. V júli sme získali finančné prostriedky
na výstavbu miestneho rozhlasu. Tú chceme
zrealizovať na sídlisku „Pred stanicou“. Ako
ste si viacerí mohli všimnúť, už sa rozbehla
akcia výstavby požiarnych ciest, ako aj
oprava cintorínskej cesty. V krátkej budúcnosti nás čaká spustenie projektu zástavby
rodinných domov a jedného nízko podlažného bytového domu do súkromného vlastníctva. Obecné zastupiteľstvo schválilo
zámer, ktorý ponúkne záujemcom pozemky
na výstavbu. No a záverom Vám všetkým
prajem ešte hodne letného slnečného času,
samozrejme spojeného s dobrým zdravým
a pohodou.
Váš starosta
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Z rokovaní Obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí č. 4/2016 dňa 17.05.2016
Vzalo na vedomie: - správu hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2015,
- informáciu o rozpočtových opatreniach starostu č. 10, 11, 12,
- stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtovému opatreniu č. 13/2016 a 14/2016,
- inventarizačný zápis Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2015,
- informáciu starostu o vydaní smernice o úhradách nájomného a služieb spojených s bývaním
v obecných nájomných bytoch,
- informáciu starostu o nutnosti zvýšenia fondu opráv pre byty v bytových domoch s.č. 501, 502
a v kultúrnom dome s.č. 27,
- informáciu predsedu komisie na ochranu verejného záujmu o podanom oznámení verejného
funkcionára - starostu podľa zák. č. 357/2004 Z.z. v platnom znení.
Schválilo: - záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 bez výhrad,
- použitie prebytku rozpočtu na vysporiadanie záporného zostatku finančných operácií,
- skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015 vo výške 15 205,44 €,
- zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 13/2014 a 14/2016,
- použitie prostriedkov mimorozpočtových peňažných fondov na spolufinancovanie projektu – Obnova
obecného úradu formou tepelnej ochrany, na zriadenie TV/SAT rozvodov v polyfunkčnej budove s.č.
166, na nákup pozemkov za účelom scelenia vlastníctva pozemkov, na spracovanie PD „stavebné úpravy
a nadstavba objektu s.č. 406“,
- pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Podtureň,
- podmienky Dohody o zložení blokovacieho depozitu k RD s.č. 85
Nesúhlasilo: - s preplatením vyčíslených naviac prác v objekte Materskej školy – kuchyňa

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí č. 5/2016 dňa 29.06.2016
Schválilo: - plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2016,
- udelenie odmeny zástupcovi starostu za účasť na jednaniach týkajúcich sa prevzatia stavby
Poverilo: - hlavnú kontrolórku obce výkonom kontrolnej činnosti v zmysle plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016,
Uznieslo sa: - na VZN Obce Podtureň č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi podľa zák. č. 79/2015 Z.z. o odpadoch,
Vzalo na vedomie: - informáciu o rozpočtových opatreniach starostu č. 15, 16,
- návrh zmluvy o zriadení vecného bremena medzi SSE – Distribúcia a.s. a obcou Podtureň
k parc. č. KN-E 563/2,
- situáciu plánovanej IBV a HBV výstavby v súlade s ÚPN-O v časti „Medzi kanále“,
Nesúhlasilo: - s predloženou kúpnou zmluvou spol. Regionálny rozvoj Liptova s.r.o., ktorej predmetom je stavba
„IBV Pod modrou horou – SO 04 – Komunikácie a spevnené plochy – vetva B“ z dôvodu nedoriešených vlastníckych vzťahov k dotknutým pozemkom,
Súhlasilo: - so zmenou termínu na čerpanie úveru na kúpu nebytových priestorov stavby „Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy hotela s.č. 166 na polyfunkčnú budovu“.

OZNAM

Zapojte sa do Zberu papiera
Obecný úrad zorganizuje v septembri 2016 zber papiera, za ktorý občania výmenou
dostanú toaletný papier a hygienické vreckovky. Letákmi bude upresnený dátum, čas
a miesto odberu.

3

Podturniansky spravodajca

August 2016

NEBUĎME LENIVÍ, TRIEĎME ODPAD!

Takto vypadá separovaný zber v našej obci

Spoznajme
nariadenie
obce
o odpadoch
1.1.2016 nadobudol účinnosť zákon č.
79/2015 Z.z. o odpadoch. Z tohto dôvodu
Obecné zastupiteľstvo obce Podtureň
vydalo Všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
VZN upravuje podrobnosti o nakladaní
s komunálnymi odpadmi na území obce,
o spôsobe zberu prepravy komunálnych
odpadov, o nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, o nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynských odpadom a reštauračným odpadom
od prevádzkovateľa kuchyne, o spôsobe
a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, o spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností
s obsahom škodlivých látok vrátane určenia miesta na ich ukladanie, podrobnosti o spôsobe nahlasovania nezákonne
umiestneného odpadu a o spôsobe zberu
drobného stavebného odpadu.
VZN č. 3/2016 je zverejnené na web stránke
obce alebo je k dispozícií pre občanov
na Obecnom úrade v úradných hodinách.
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Hojdací most

Obec osadila na hojdací most cez rieku Váh
nové značky, ktoré sa týkajú nás všetkých,
nielen turistov.
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Objavy, ktoré zmenili svet

Evanjelium je radostná správa o tom, že Pán Boh nás má rád
a v Pánovi Ježišovi Kristovi nám pripravil cestu záchrany do Božieho
kráľovstva. Táto správa nie je určená len niektorým ľuďom. Skutočne
každý ju môže prijať a radovať sa z nej. Niekto si myslí, že je určená
len pre ľudí starších. Iný sa zase nazdáva, že len ľudia menej učení jej
môžu veriť. Opak je však pravdou. V Biblii máme mnoho príkladov,
že i ľudia vzdelaní, vysokopostavení patrili k tým, ktorí uverili v Pána
Boha. Stačí spomenúť zo Starej zmluvy princa Mojžiša, kráľovského
pohárnika Nehemiáša či najmúdrejšieho zo všetkých kráľov kráľa
Šalamúna. V Novej zmluve k takým ľuďom patril napr. apoštol Pavel,
o ktorom Písmo sväté svedčí, že patril k veľmi vzdelaným ľuďom.
Deti na dennom detskom tábore, ktorý sa konal v evanjelickom
cirkevnom zbore v dňoch 18. – 22. júla, sa mohli naučiť, že nielen
biblické postavy, ale aj ľudia z moderných čias smú v Pána Ježiša
uveriť a byť zachránení pre večný život. Patria k nim dokonca aj
ľudia vzdelaní a známi, ako napr. vedci a vynálezci. Konkrétne štyroch vynálezcov si deti všimli podrobnejšie: nemeckého astronóma
Johannesa Keplera, ktorý odhalil dôležité zákonitosti pohybu planét,
anglického fyzika a chemika Michaela Faradaya, ktorý skúmal elektrinu a magnetizmus, amerického vynálezcu Samuela F. B. Morseho,
ktorý vynašiel telegraf, a amerického prírodovedca Georga Carvera,
ktorý objavil 300 spôsobov využitia arašidov. Nie nadarmo sa však
tábor volal Objavy, ktoré zmenili svet. Deti totiž zistili, že ten najväčší objav, ktorý tieto osobnosti našli, bol objav spasenia. Všetci
to boli úprimne veriaci ľudia, ktorých Pánom a Spasiteľom bol Ježiš
Kristus.
Keďže to bol denný tábor, deti sa stretli vždy ráno o ôsmej hodine
a boli spolu do pol štvrtej. Na začiatku každého dňa bola téma, ktorá
predstavila nielen vedca, ale aj ten veľký objav spásy, ktorý každý
z nich spoznal. Potom dopoludnia ešte nasledovali tvorivé aktivity,
v ktorých si deti vyrábali napr. lietadlá, maľované črepníky, zápisníky či zaujímavou „lepidlovou“ technikou robené obrazy. Pred obedom sa ešte deti spoločne zahrali. Popoludní už nasledovala vždy
veľká hra, každý deň iná. V jeden deň putovali po planétach Slnečnej
sústavy, v ďalší lúštili hľadali tajný kód po vytýčených stanovštiach.
Na Dubci lúštili správu napísanú morzeovkou. V posledný táborový
deň to bola táborová olympiáda, kde si vyskúšali rôzne zručnosti.
Štvrtok a piatok boli výnimočné dni. Štvrtok preto, že deti sa
vybrali na výlet do Liptovského Mikuláša, kde navštívili Jaskyniarske
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múzeum. Múzeum, ktoré bolo pred časom
zrekonštruované, ich zaujalo bohatými expozíciami a najmä tým, že niektorých exponátov
sa smeli aj dotknúť, mohli vojsť do jaskyne či
do medvedieho brlohu a nakoniec sa mohli aj
zahrať či niečo si nakresliť. Piatok zase bol deň
záverečný a ako inak, končil detskými službami Božími. Na tieto služby Božie prišli aj
rodičia i členovia cirkevného zboru. Spoločne
spievali piesne, ktoré sa deti učili na tábore,
a počuli zvesť slova Božieho o tom, čo je tým
pravým pokladom a tou pravou perlou, ktoré
smieme objaviť. Nakoniec deti boli odmenené
za svoju usilovnosť na tábore diplomom Doktor táborových vied. Ten taktiež dostali všetci
spolupracovníci, ktorí pomohli k zdarnému
priebehu tábora. Bez nich by jeho organizácia nebola mysliteľná. Veď detí bolo spolu
38 a tých starších, ktorí nejakým spôsobom
pomáhali, bolo 14. Bohu vďaka za všetko.
Peter Taját, ev. a. v. farár
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Čo sa chystá?
Sviatok

L. Ján, ev. kostol Podtureň,
Kultúrny dom

28. 8. 2016
14. ned. po ST

9.00 Služby Božie

4. 9. 2016
15. ned. po ST

9.00
Služby
Božie
na Začiatok šk. roka
(požehnanie detí. spoveď
a Večera Pánova)

11. 9. 2016
16. ned. po ST

9.00 Zborový deň

18. 9. 2016
17. ned. po ST

9.00 Služby Božie

25. 9. 2016
18. ned. po ST

9.00 Rodinné
Božie

2. 10. 2016
19. ned. po ST

9.00 Služby Božie s požehnaním detí. spoveďou
a Večerou Pánovou

14.30 Služby Božie
Služby

9. 10. 2016, 20.
9.00 Služby Božie
ned. po ST
16. 10. 2016,
9.00 Služby Božie
21. ned. po ST
23. 10. 2016,
9.00 Služby Božie
22. ned. po ST
30. 10. 2016,
9.00 Služby Božie
23. ned. po ST
31. 10. 2016,
17.00 Slávnostné služby
Pamiatka
Božie
reformácie

Oddych na skalke pod orechom u Fera
Janovčíka pri Jamníčku 137.
Pán Samuel Macek, nar. 6. 10. 1930

V eufórii
14.30 Služby Božie

Sú chvíle, keď s vami cukne!
Moja skalka pod orechom ponúkla chvíľku
oddychu tak vzácnemu človeku. Áno – reč
je o Vás dnes 86 ročný p. Samko MACEK.
Je práve podvečer 1. júna sviatok MDD,
pozerám z okna a vidím ako dcérka pani
učiteľka Ľubka na prechádzke ponúka
uboleným nohám svojho otca toto miesto.
Chcela, aby si trochu oddýchol. Neodolal som, zobral bonboniérku – ponúkol
a poprosil, či by som ho mohol zvečniť pod
našim orechom. A… súhlasil. V mojich
očiach je výnimočný nielen ako teslácky
ekonóm, ale ako majster štetca, majster písma, človek, ktorý dlhé roky viedol
obecnú kroniku – pamäti obce. Som rád,
že sa mi podarilo Vás pán Macek zvečniť
do Podturnianskeho spravodajcu, ktorého
som členom redakčnej rady. Kiež by som
našiel ďalších nasledovníkov.
P.S. Ak dovolíte, ponúkam túto krásnu
zabudnutú báseň všetkým starkým.
Ľudské ruky – zrno sejú,
pečú chlieb i koláče,
ľudské ruky v zime,
v lete nezostanú bez práce.
Robia látku, vedú vlak,
riadia letún nad oblak.
Kopú uhlie, spravia krov,
vždy sú plné mozoľov.
Ani teraz nestálo by,
ani mesto, ani trať,
preto ruky našich STARKÝCH,
vždy musíme v úcte mať.
v eufórii František Janovčík
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Prečo asi?
V májovom čísle nášho spravodajcu sme si
prečítali článok našej spoluobčianky - pamätníčky II. svetovej vojny pod názvom PREČO?
Jej terčom bola úvaha „Prečo si nenájdem
chvíľku zúčastniť sa piety položením venca
k pamätníku.“ V duchu si povedať veľké Ďakujeme. V článku bolo cítiť, že nepísala perom,
ale srdcom. Takáto téma má viac pohľadov.
Skúsim pár heslovite: Už je veľmi málo živých
pamätníkov svedectiev.
Spomínam si na čestného občana osloboditeľa obce plk. v. v. Nikolaja Tegzu a dnes
už brig. generála p. Iľanovského, ktorí sa
vždy prihovorili pri oslavách SNP vlastným
príbehom.
Sú sily, ktoré sa snažia prekrúcať dejiny ako
im vyhovuje. Premenovali sa niektoré názvy
miest, obcí, ulíc. Spochybňuje sa „Norimberský proces“, kde bolo zaradených 5330
dokumentov hovoriacich o nacistických zverstvách. Ani vojnový pamätník na Háji Nicovô
s 1368 hrobmi príslušníkov 1. Čs. armádneho
zboru nás akosi nezaujíma. Skúsme si urobiť prechádzku s vnúčatami a miesto nedeľného korza nákupov im primerane veku

svojsky porozprávať o tomto pietnom mieste. V škole sa deti učia len
povrchne vlastné dejiny. Možno aj zámerne. Sú učitelia čo sú aktívnejší v štrajkoch ako niečo spraviť navyše. Možno sú aj mestá či obce,
ktorým viac záleží na slovku „SPLNENÉ“. Veď aktu sa nezúčastnia
ani poslanci OZ. Na pomoc si beriem dobové foto u nás v Podturni.
Pamätám, keď sa k výročiu oslobodenia usporiadal maratón
Memorial Jozefa Žiaka – aktívneho predsedu MNV. Vtedy bežali aj
vyše 60-tnici ako odbojár p. Hollý a dlhoročný ťahúň TJ p. Zlejší Peter
(samozrejme úmerne veku). Nedá sa nespomenúť hnací motor penziónu Elán vedúceho Vlada Kľačana. Ale to bolo všetko do r. 1989.
Karty sa otočili, mlaď je kŕmená žhavým internetom a západnými filmami plnými násilia. Dnes je problém nastúpiť športovcom na zápas
nieto do sprievodu. Zaťažuje nás nový fenomén doby. Nie partizán
bojujúci za slobodu svojej domoviny, ale terorista odpálený v dave
ľudí!
Dovolím si utrúsiť prázdninovú perličku. Bol podvečer a partia asi
14-ročných šla ozbrojená samopalmi (ako skutočné) dole dedinou.
Keď som sa opýtal, kde idú takí zbrojnoši, odpoveď bola na zamyslenie „ujo my sme Kotlebova domobrana“. NUŽ...
Záver: Otázka na pánov poslancov? Keď nás chodí spomenúť
si na tieto vojnové dni čo raz menej aj to starších občanov, moc by
zatriaslo obecnú kasu uctiť si účastníkov piety šálkou čaju a neformálne prehodiť pár živých slov?
Malé motto:
Sloboda – to nebol prostý dav, rástla na guľometnom páse?
Ďakujem občan František Janovčík.

Kolobeh života
Narodili sa:
Viktória Kováčová
Rebeka Zimániová
Samuel Malafa
Viktor Drežík
Dožili sa životného jubilea:
Juraj Mlynarčík		
60 rokov
Margita Hanáková
70 rokov
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Uzavreli manželstvo:
Katarína Petríková a Tibor Staroň
Michal Blišťan a Mária Lošonská
Zomreli:
Anna Forgáčová
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Zo života ZO-JD v našej obci Podtureň
Milí členovia a spoluobčania. Rok 2016 sa nám už prehupol do druhej polovice. Poinformujeme Vás, čo sa stalo v našej organizácii
ZO-JD od vydania posledného spravodajcu.
-17.4. sme boli v Lipt. Mikuláši na koncerte KOLÁROVCI, ktorých
mottom je: Môj život je muzika. Koncert bol veselý a boli sme
spokojní, účasť 16-členov,
-20.4. v Spišskej novej Vsi sme boli na divadle DIEŤA,
-28.4. v Lipt. Mikuláši OV-JD na Slovensku organizoval súťaž spevokolov, tancov, v prednese svojich básní. Vyhral spevokol žien
z Lipt. Jána a tanečný súbor zo Zavažnej Poruby,
- v apríli sme sa zišli 3 krát v klube,
-2.5. sme usporiadali brigádu pri pomníku pred oslavami oslobodenia v obci. Vyčistili sme okolie pomníka a chodníka, okopali
kvetinové hriadky a zasadili kvety. Na brigáde sa zúčastnilo
12 členov. Ďakujeme.
-6.5. na cintoríne sme okopali záhon kvetín pred bránou, pozametali príjazdovú cestu na cintorín, účasť 11 členov – ďakujeme,
-6.5. sme sa zúčastnili v hojnom počte na kladení vencov pri oslavách
71-výročia oslobodenia našej obce,
-20.5. bol v Lipt. Jáne 4-ročník majálesu seniorov, ktorý organizoval
OV-JD z L. Mikuláša v spolupráci so ZO-JD z L. Jána. Majáles
otvoril starosta obce p. Filo a predsedníčka ZO-JD pani Vierka
Brtáňová – popriali nám veselú zábavu. Do tanca hrala hudba
– Mlynčekovci. Z 33 klubov v okrese L. Mikuláš sa zúčastnilo
176 členov. Zábava sa vydarila, počasie nám prialo. O guláš
a občerstvenie sa nám postarali zamestnanci hotela Štart.
Každý člen JD si zaplatil vstupné 6 €,
-25.5. sa pán Janovčík Jozef a p. Janovčík Jaroslav zúčastnili za našu
organizáciu športových hier seniorov v Lipt. Mikuláši. Prvé
miesto v tenise vyhral p. Janovčík Jozef. Ďakujeme za účasť.
-v máji sme sa zišli 4 krát v klube,
-14.6. a 26.6. – riadenie klubu, umývanie okien, zariadenia, podlahy,
pranie obrusov. Účasť 6-členov – ďakujeme.
-10.6. sme sa v L. Mikuláši zúčastnili na 42-ročníku Belopotockého
Mikuláša na divadle Čaj u Pána senátora, ktorý zahrali divadelníci z Divadla G z Trebišova. Účasť 9-členov.
-24.6. na naše pozvanie do nášho klubu nás navštívili 3-členky
výboru zo ZO-JD z Lipt. Jána s predsedníčkou pani Vierkou

Brtáňovou a dve členky výboru ZO-JD
z Uhorskej Vsi. Dohodli sme si spoluprácu na 3 mesiace.
-v júni sme sa zišli 3 krát v klube,
-11.7. sme sa zišli 15-ti členovia klubu a mali
sme hosťa p. Miroslava Hudeca z Podbrezín -podpredsedu protifašistických bojovníkov, oboznámil nás s prácou v ich klube. Pozval nás na zájazd
na oslavy SNP do Kališťa,
-13.7. sa pán Janovčík Mikuláš zúčastnil
za našu organizáciu na Krajských
športových hrách seniorov v Martine
– Turčianske Kľačany. Vyhral 1. miesto
v stolnom tenise. Ďakujeme.
-14.7. sme boli v Spišskej Novej Vsi sme
na trhoch. Aj keď nás privítal dážď nám
to nevadilo. 11-ti členovia boli spokojní
s týmto jednodňovým výletom.
-19.7. výlet na hrad Strečno. Výlet sa nám
vydaril, prehliadka s výkladom sprievodkyne bola poučná, výhľad z hradu
bol pekný. 14-ti členovia a dve detí boli
spokojní, počasie nám prialo.
Od začiatku roka sme odpracovali 62-brigádnických hodín. Členom, ktorí nám
pomohli pri odpracovaní brigádnických
hodín – ďakujeme.
Členky výboru, predsedníčka, tajomníčka, členka

Deti a rodičia ďakujú

Pohoda a zaslúžený odpočinok po brigáde. Naši dôchodcovia
pred klubovňou pri kávičke.

Počas výletu na Liptovskú Maru a do kontaktnej ZOO pri príležitosti Medzinárodného dňa 11. 6. 2016 sa deti aj rodičia potešili občerstveniu. Sladkosti a nápoje pre deti
na akciu poskytla ako dar naša spoluobčianka pani Ivana Pavlikovská. Všetci pani
Pavlikovskej pekne ďakujeme.
starosta
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Obec informuje

Rekonštrukcia školskej zastávky

Zamestnanci obce v uplynulých dňoch zrekonštruovali školskú
autobusovú zastávku. Vynovili šat ako aj okolie.

Výstava pinzgauského dobytka

Chovateľský deň. Už tradične v máji dňa 12.5.2016 sa konala v
našej obci výstava pinzgauského dobytka v rámci XXI. ročníka.
Výstavu zorganizoval Slovenský zväz chovateľov Pinzgauského
dobytka. Bolo sa načo pozrieť, čo potvrdil aj záujem mladých
návštevníkov z okolitých škôl.

Čo poviete?

Niekto dbá o „domácnosť“ a niekomu je to
jedno. Všetci však majú rovnaké podmienky.
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Deti sa tešili …

Aj dospelí sa tešili z vydareného dňa, ktorým bol 11. 06. 2016.
V tento deň starosta a obecné zastupiteľstvo zorganizovali výlet
pre naše deti pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Výlet sa
skladal z dvoch častí. Autobusom sme sa ráno vyviezli do prístavu
na priehrade Liptovská Mara. Tam nás čakali dve lode, ktoré nás
povozili po priehrade. Zážitkom bolo pre deti ovládanie kormidla
lode pod dozorom jej kapitána. Po vylodení sme autobusom
pokračovali do zoologickej záhrady pri Aquaparku. A to bola ešte
„väčšia bomba“. Zvieratká od výmyslu nás čakali milé a prítulné.
Všade bolo čisto a dodržaná hygiena. Deti mohli zvieratká kŕmiť,
hladkať a poznávať, čo ešte nevideli. Aj keď nám niekedy počasie
neprialo, všetci sme sa zhodli – deti, či rodičia, že to bol vydarený
deň plný nových zážitkov. Chcem poďakovať všetkým rodičom
za pomoc pri dozore detí. Najmä chcem veľmi pekne poďakovať
poslankyni Ivke Vejovej za organizáciu a hladké zvládnutie celej
akcie počas výletu. Marián Vojtík, starosta

Združenie zborov pre občianske záležitosti
v Slovenskej republike oslavuje jubileum
V tomto roku si pripomíname 25. výročie vzniku nášho Združenia
ZPOZ Človek – človeku v Slovenskej republike. Vzniklo z iniciatívy
viacerých starostov obcí a primátorov miest, členov ZPOZ, matrikárov a kultúrno-osvetových pracovníkov, v snahe podporiť humánnoobčiansku prácu zborov pre občianske záležitosti. Tieto rozvíjajú svoju
činnosť od roku 1953, teda už 63 rokov. V začiatkoch bola ich činnosť
zameraná na zabezpečovanie troch základných obradov – občianskeho sobáša, vítania detí do života a občianskeho pohrebu občanov,
ktorí nepatrili do žiadnej cirkvi, či náboženskej spoločnosti. Postupne
sa činnosť zborov rozšírila o občianske slávnosti pre deti, mládež i
dospelých, ktoré súviseli s významnými udalosťami ich života.
Všetkým nám je známe, že po zmene spoločenského zriadenia v
roku 1989 sa zbory pre občianske záležitosti dostali do nemilosti a
mnohí ich považovali za prežitok socializmu, ktorý v novej demokratickej spoločnosti nemá miesto. Na druhej strane však boli členovia
zborov, osvetári a ďalší priaznivci, ktorí prácu zborov pre občianske
záležitosti chápali ako poslanie a ako dôležitú súčasť života človeka
a spoločnosti. Títo boli iniciátormi i zakladateľmi Združenia ZPOZ

Človek – človeku v Slovenskej republike ako
svojho predstaviteľa, ochrancu práv, metodického poradcu a sprostredkovateľa výmeny
skúseností. Stalo sa tak 23. novembra 1991
na ustanovujúcej celoslovenskej konferencii v
Banskej Bystrici.
Združenie na ceste za napĺňaním svojich
cieľov a predsavzatí muselo zdolať mnohé
prekážky, kým sa vyprofilovalo do dnešnej
podoby. Výsledkom jeho snaženia je množstvo
uskutočnených podujatí metodického, školiteľského a prezentačného charakteru. Táto
ušľachtilá činnosť je realizovaná vďaka pochopeniu mnohých obetavých ľudí dobrého srdca,
predstaviteľov obcí a miest, ako aj dobrovoľníkov, ktorí prehlbovanie pozornosti, lásky
a úcty človeka k človeku považujú za hlavný
zmysel svojho života.
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Začali sa práce na požiarnych cestách

Veľkou stavebnou akciou v našej obci je výstavba požiarnych ciest na lesných pozemkoch „Podturnianskeho
urbáru“. Tým sa vytvorí nový priestor majiteľom pre lesné práce, ochranu pred požiarmi, ako aj možnosť na príjemné
prechádzky našim občanom.
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Podtureň znovu uvítala maliarov
Počas druhého júnového týždňa sa v našej obci konalo tvorivé stretnutie skupiny výtvarníkov spojené s maľovaním pod voľnou oblohou,
plenér (z francúzskeho en plein air). Bolo to už po piaty raz od roku
2011, s prerušením iba v roku 2012. Okrem slovenských prišli aj
umelkyne z Poľska, Anna Munia z Krosna a Alexandra Ciepiełowska
Tabisz s Elžbietou Wesołkin zo Sanoku, ktoré s Jankou ZajasenskouJohnovou a Vítom Johnom z Česka dodali stretnutiu medzinárodný
ráz. Zo Slovenska – východného, stredného i západného – to boli
Vlasta Hubková, Janka Kubiňáková, Katarína Libová, Janka Masaryková, Milada Zibolenová, Peter Kúdola, Martin Olejár, Štefan Pastor, Peter Popelka a hostiteľka z rodinného domu s.č. 2 pani Valéria
Szépeová – občianka Podturne.
Plenéry ponúkajú maliarom skvelú šancu na sústredenú tvorbu.
Témy si vyberajú podľa širšie koncipovaného plánu, ale aj na základe
momentálneho impulzu. Zohľadňujú pri tom dennú dobu i počasie,
ktoré určujú intenzitu a charakter svetla. Maľovanie je vždy v prvom
rade individuálna vec tvorcu. Účelom plenérov je však tiež umožniť
tvorivý kontakt, dvoch, troch či viacerých umelcov. Ide o podnetné
vzájomné ovplyvňovanie sa, či už vo veci samotného výberu témy,
kompozície obrazu, alebo špeciálnych techník a postupov pri maľovaní. Skúsení tvorcovia pomáhajú tým, ktorí vykročili po maliarskej
ceste nedávnejšie. Pozitívna kritika od ľudí s podobným založením,
ktorá nie je osobná, ale mieri k meritu veci, zlepšuje jednotlivé diela
i celkovú úroveň tvorcov. V neposlednej miere sa tým posilní schopnosť sebakritiky.
Tohtoroční účastníci stvárnili mnoho tém a námetov, ktoré si priniesli v mysliach. Tradične sa však inšpirovali aj miestnymi, v samotnej Podturni i jej okolí. Výsledkom ich úsilia bolo niekoľko desiatok diel. Zachytili kvety, živočíchy, krajinné zákutia, stavby, ľudské
postavy i abstraktné motívy. Prírodné témy ladili s naplno rozkvitnutým okolím a divákovi umožnili až rozprávkové vnímanie sveta.
Architektonické upozornili na unikátne prvky stavieb, ktoré v bežnom dennom zhone míňame bez povšimnutia. Téma človek je nevyčerpateľná a rozličné uhly pohľadov jednotlivých tvorcov diváka
nesporne obohacujú. Abstrakcie, zachytávajúce vnútorné prežívanie
motívu či okamihu tvorcom, zasa pomáhajú nazrieť pod povrch vecí.
V podvečer predposledného dňa, tradične v sobotu (11. júna
2016), prebehla vernisáž výstavy, na ktorej maliari prezentovali
diela vytvorené v priebehu stretnutia. Už po tretí raz to bolo v originálnom prostredí Galérie Humno, prístavku v hostiteľkinej záhrade.
Vernisáž bola voľne prístupná všetkým záujemcom. To isté platilo
o samotnej výstave, otvorenej do neskorých večerných hodín.
Potešila návšteva viacerých maliarov z nášho regiónu, ktorí pracujú pod záštitou Liptovského kultúrneho strediska v Liptovskom
Mikuláši. Niektorí sa zastavili už počas týždňa a maľovali s účastníkmi stretnutia. Ale najmä účasť miestnych občanov vrátane pána
starostu Mariána Vojtíka a letných hostí Podturne a okolia. Umenie by
totiž nikdy nemalo byť samoúčelné. Má smerovať k ľuďom. Aby spríjemnilo deň a celkove potešilo oko i dušu. Miestne motívy na obrazoch, ktoré sa po stretnutí rozleteli s tvorcami doslova do všetkých
strán, ukážu náš kraj mnohým. Ako pôsobivá pozvánka k návšteve.
Zdeněk Urban
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ŠPORT
Vážení čitatelia Podturňanského spravodajca prihováram sa Vám v mene športovej komise zriadenej pod obecným
úradom. Rád by som Vás informoval o činnosti, úspechoch, neúspechoch športových klubov ale aj jednotlivcov.

VOLEJBAL
Majsterky SR

V sobotu 28.5.2016 sa v Senici uskutočnil finálový turnaj majstrovstiev Slovenska mladších žiačok v štvorkovom volejbale.
Zlato získali mladé volejbalistky ŠKM Liptovský Hrádok. Za podpory rodičov zúročili
dievčatá náročnú prípravu, ukázali svoj volejbalový talent a uspeli medzi najlepšími družstvami na Slovensku.

Medzinárodný turnaj Španielsko
Od 28.6. do 3.7.2016 sa volejbalistky z VK ŠKM L. Hrádok zúčastnili III. ročníka WORLD YOUTH SPORT EXPERIENCE v španielskom meste Elche. Po minuloročnom druhom mieste kadetiek, prišlo
pozvanie od organizátorov aj pre staršie žiačky VK ŠKM L. Hrádok.
V kategórii starších žiačok súťažilo 16 družstiev, pričom španielske
družstvá boli zložené z výberov oblastí a renomovaných španielskych
klubov. Po zlepšujúcich sa výkonoch vo výbornej finálovej atmosfére
dievčatá z VK ŠKM L. Hrádok uspeli proti dievčatám CLUB ATLETICO VOLEIBOL a vyhrali celý turnaj.
18
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FUTBAL
Čo sa pred sezónou zdalo nepredstaviteľné sa nakoniec stalo skutočnosťou. Po troch rokoch, kedy naše A-mužstvo do posledných
kôl bojovalo o postup do vyššej súťaže, sa po jednej nevydarenej
„podarilo“ na prvý pokus zostúpiť. A tak od novej sezóny začíname
v tej najnižšej III. B triede. V mužstve dospelých došlo pred sezónou k viacerým zmenám. Po neúspešnej sezóne potápajúcu loď
„opustili“ z rôznych dôvodov Ladislav Vozárik ml., Stanislav Račko,
Marek Šimovček a Miloš Žember. Naopak späť sa vrátili bratia Jakub
a Martin Forgáčovci a spolu s ďalšími mladými tvárami vstupujeme
do novej sezóny s výrazne omladeným kádrom a pod vedením staronového trénera Milana Rétiho. Cieľom je dostať sa do prelínacej časti
súťaže o postup do II. triedy, ale vzhľadom k veľkým zmenám to bude
veľmi náročné. Nepomáha nám k tomu ani skutočnosť, že už druhú
sezónu nehráme na domácom ihrisku, ale minimálne prvé štyri kolá
odohráme na ihriskách súperov. Veľkú radosť máme aspoň z našej
mladi, ktorá sa pravidelne, aj napriek tomu že sú prázdniny, stretáva
2 krát do týždňa.

STOLNÝ TENIS
Sezóna 2015/2016 bola pre naše A a B mužstvo celkom dobrá.
A-čko vzhľadom na zranenia niektorých hráčov bolo oslabené
a preto museli zaskakovať hráči z B-čka. To sa prejavilo na výsledkoch a v konečnej tabuľke 7.ligy sme skončili na predposlednej
priečke. Tá pre nás znamenala záchranárske práce v podobe
barážového stretnutia o záchranu s 2.mužstvom 8. ligy Demänovou. Aj napriek obavám sme v tomoto zápase jasne dominovali a 7. ligu sme udržali aj pre nasledujúci súťažný ročník.
Naše B-čko reprezentovalo našu obec vo 8. lige a počínalo si
veľmi dobre, keď po výborných zápasoch doma aj vonku skončilo
na peknom piatom mieste.
Naš hráč Mikuláš Janovčík sa navyše v medzisezóne zúčastnil okresného turnaja seniorov, ktoré vyhral a postúpil do krajského kola. Takisto úspešne si počínal aj tu a v konečnom hodnotení obsadil krásne prvé miesto.
V tejto dobe sa pokúšame rozbehnúť krúžok stolného tenisu
pre naše mladé nádeje,teda deti z našej obce. Takže týmto spôsobom, by sme sa chceli prihovoriť deťom a ich rodičom, že v prípade ich záujmu ich veľmi radi medzi sebou privítame. Momentálme nás môžete nájsť v priestoroch zasadačky na obecnom
úrade každý utorok a štvrtok od 17:00. A práve priestory sú tá
vec, čo nás najviac trápi. Niekoľko krát sme prosili zástupcov
našej obce o poskytnutie kultúrneho domu ktorý má slúžiť občanom našej obce ale naše prosby boli vždy zamietnuté štyrmi zo
siedmych poslancov pri hlasovaní o poskytnutí KD pre tieto
účely.
Dúfame že našu ďalšiu žiadosť podporia a priestory nám
poskytnú, pretože iné vhodné priestory nemáme. Ďakujeme
za pochopenie a veríme, že všetko čo máme naplánované splníme. Tak teda veľa zdaru do novej sezóny a príďte nás podporiť
pri domácich zápasoch, to vždy pomôže.
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Rozpis súťaží jeseň ročníka
2016/2017
III. B trieda – dospelí
1. kolo Uhorská Ves – Podtureň

07.08.2016
2. kolo Hybe – Podtureň
14.08.2016
3. kolo Kráľova Lehota – Podtureň
21.08.2016
4. kolo Veterná Poruba – Podtureň
28.08.2016
5. kolo Podtureň – Gôtovany
04.09.2016
6. kolo Podtureň – Liptovská Ondrašová
11.09.2016
7. kolo Beňadiková – Podtureň
18.09.2016
8. kolo Podtureň – Lipt. Ondrej
25.09.2016
9. kolo Gálovany – Podtureň
02.10.2016
10. kolo Podtureň – Uhorská Ves
09.10.2016
11. kolo Podtureň – Hybe
16.10.2016
12. kolo Podtureň – Kráľova Lehota
23.10.2016
13. kolo Podtureň – Veterná Poruba
30.10.2016

16.30
14.30
16.00
16.00
15.30
15.30
15.00
15.00
14.30
14.30
14.00
14.00
14.00

Malý futbal žiaci U11

1. kolo Hybe – Podtureň
03.09.2016
2. kolo Podtureň – Demänová
10.09.2016
3. kolo Liptovský Hrádok – Podtureň
17.09.2016
4. kolo voľno
5. kolo Pribylina – Podtureň
01.10.2016
6. kolo Ľubochňa – Podtureň
08.10.2016
7. kolo Podtureň – Lipt. Ján
15.10.2016
8. kolo Liptovská Ondrašová – Podtureň
22.10.2016
9. kolo Podtureň – Bešeňová
29.10.2016

13.30
13.30
13.00
12.30
12.30
12.30
12.00
12.00

Podturniansky fešák

Prechádzkou v obci nás zaujal statný
fešák capko – Ľubko. Pozeral milými očami
hovoriac „a keby ste vedeli aké veľké
potomstvo mám nielen v Podturni, ale na
celom Hornom Liptove …“
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Vyberáme z pošty

Pripomienky k cestovnému poriadku
Dňa 11.12.2016 vstúpia do platnosti nové cestovné poriadky pre autobusovú dopravu v roku 2017. Z tohto dôvodu
obecný úrad žiada občanov, aby návrhy zmien predložili na obecný úrad do 5.9.216. Pripomienky budú zapracované v rámci porady starostov u osobného prepravcu ARRIVA Liorbus, a.s. (SAD) dňa 9.9.2016.
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