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Vážení spoluobčania,
dňa 10. 11. 2018 sa konali voľby
do samosprávy. Volili ste si starostu a poslancov do obecného
zastupiteľstva. Všetkým Vám,
ktorí ste sa na nich zúčastnili,
chcem poďakovať. Účasť jednoznačne hovorí o záujme občanov,
akým smerom rozvoja sa naša
obec uberá. Osobne chcem poďakovať za dôveru, ktorú ste mi dali
na ďalšie volebné obdobie. Beriem
to ako prejav ocenenia doterajšej práce a aktivít, ktorými sme ja a poslanci prispeli ku krajšiemu
životu v obci počas volebného obdobia.
Za seba chcem dať prísľub, že v úzkej spolupráci s poslancami
obecného zastupiteľstva sa budeme snažiť dôsledne napĺňať význam
poslania „verejnej služby“ a maximálne tak realizovať požiadavky,
ktoré na nás občania kladú.
V živote som sa riadil heslom: „Pomáhať ľuďom je práca ťažká,
ale zároveň tá najkrajšia...“ Človek musí pochopiť význam a zmysel svojho poslania, hlavne, ak vzišlo z dôvery občanov. Hľadať tú
správnu cestu, cestu chápania, kompromisu. Umením je presvedčiť
občanov, prijať správne rozhodnutia a nájsť zhodu.
Pri tejto príležitosti by som chcel s uznaním a úctou poďakovať
za spoluprácu všetkým poslancom v minulom volebnom období.
Veď ľudia nás hodnotili nie podľa rečí, ale podľa vykonaných skutkov. A tak si to predstavujem aj v nadchádzajúcom období. Aby sme
v ňom našli spoločne reč, aby sme reálne a citlivo pomáhali občanom, aby sa v nás videli a ich potreby sa pretavili do skutočnosti.
A preto, všetkým nám spoločne želám zdravie, silu, vytrvalosť a spokojnosť u občanov – našich voličov.
Vážení spoluobčania. Nečujným krokom sa k nám priblížili
sviatky zo všetkých najmilšie. Koľko radosti, koľko očakávania,
koľko nádejí sa v nich skrýva... opäť sa môžeme zamyslieť nad časom
a atmosférou ich jedinečnosti. Snažme sa nezabudnúť na svojich
blízkych, priateľov a známych. Veď načo by nám bol bohato ozdobený stromček, ak by v ľudskom srdci vyhasla sviečka súcitu k tým,
ktorí trpia a potrebujú pomoc. Nezabudnime aj na nich. A niekedy
stačí úplne málo.
Preto vám milí spoluobčania do nadchádzajúcich krásnych sviatočných dní želám, nech sú naplnené spolupatričnosťou človeka k človeku.

Želám Vám zmysel pre radosť z malých či veľkých vecí vo Vašom živote. Veľa zdravia, potešenia z ľudí vo Vašom okolí a iba šťastné chvíle počas
celého budúceho roka. To Vám zo srdca želám.
Váš starosta

Šťastné Vianoce
Biele ľahké vločky padajú na kraj,
Krásna biela zima opäť prišla k nám.
Za mesačnej noci kraj sa ligoce,
Prichádzajú k nám krásne Vianoce.
Stromčeky, darčeky máme pripravené,
Aj srdcia od hriechov očistené.
Na vianočné sviatky všetci sa tešíme,
V pokoji, radosti ich aj oslávime.
V chráme pokľakneme pokorne k jasličkám
Oslávime príchod malého Ježiška,
Ktorého Boh Otec poslal na svet nám,
Aby vykúpenie priniesol všetkým nám.
S vďakou zaspievame krásnu Tichú noc,
Ktorá patrí tiež k symbolom Vianoc.
K modlitbám pridáme aj prosby naše,
Aby sa splnili vo vianočnom čase:
„Nech je každý človek šťastný,
Nezostane nikto sám.
Nech sú srdcia plné lásky,
Keď Vianoce prídu k nám.
Nech je radosť v každom dome,
Nech sa všetko ligoce.
Nech je v srdciach pokoj, láska,
Keď k nám prídu Vianoce.“
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Z rokovaní Obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí č. 4/2018 z dňa 13. 9. 2018

Vzalo na vedomie: - Správu hlavnej kontrolórky z kontroly účtovných dokladov obce Podtureň za mesiac apríl 2018.

- Informáciu o rozpočtových opatreniach starostu obce.
sa Uznieslo: - Na Všeobecne záväznom nariadení obce Podtureň č. 6/2018 o podmienkach držania psov na území
obce Podtureň.
- Na Všeobecne záväznom nariadení obce Podtureň č. 7/2018 o vyhradení a ustanovení podmienok
na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Podtureň.
Schválilo: - Prenájom nehnuteľného majetku obce – parkovacieho miesta pred bytovým domom súp. Číslo 505
p. Marcelovi Sokolovi.
- Zámer zámeny pozemku parc. č. KN-C 644/59 o výmere 455 m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, zapísaný na LV č. 929, za podiel na pozemku parc. č. KN-C 648/80 o výmere 58 m2, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 715 vo vlastníctve Obce Podtureň.
- Komunitný plán sociálnych služieb obce Podtureň pre obdobie rokov 2018-2022.
Súhlasilo: -S prevzatím daru od Regionálneho rozvoja Liptova, s.r.o. v rozsahu: Komunikácie a spevnené plochy –
vetva B – ulica K Modrej hore, vetva C – ulica Lipová, vetva D – ulica Orechová a vetva E – ulica Javorová
a Vonkajšie osvetlenie na ulici K Modrej hore, Lipová, Orechová a Javorová, postavených na pozemku
parc. č. KN-C 458/111.
Zriadilo: - V zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov s účinnosťou
od 1.10.2018 Dobrovoľný hasičský zbor obce Podtureň.
Menovalo: -Za veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru obce Podtureň Ľuboslava Strculu.

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí č. 5/2018 z dňa 26. 10. 2018

sa Uznieslo: - Na všeobecné záväznom nariadení obce Podtureň č. 8/2018 o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky v zariadení služieb.
Vzalo na vedomie: -Správu hlavnej kontrolórky obce Podtureň z vykonanej kontroly financovania preneseného
výkonu štátnej správy obcou Podtureň v roku 2017 a I. polroku 2018.
- Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu rozpočtu obce Podtureň na roky 2019 – 2021.
- Rozpočet obce Podtureň na roky 2020 – 2021.
- Informáciu o rozpočtových opatreniach prijatých starostom.
- Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Podtureň k zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 19/2018.
Schválilo: - Rozpočet obce Podtureň na rok 2019.

Výsledky volieb

Dňa 10. novembra 2018 sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávy obcí. Pri voľbách do orgánov samosprávy obcí
pracovala 5 - členná miestna volebná komisia. V obci bol zriadený 1 volebný obvod. Celkovo bolo zapísaných 873 voličov. Volieb za zúčastnilo 564 voličov, čo prestavuje 64,49 %. Za starostu obce Podtureň bol zvolený: Marián Vojtík,
SMER – sociálna demokracia, 467 hlasov. Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce podľa poradia na hlasovacom lístku: Radovan Sokol - 90 hlasov a Marián Vojtík - 467.
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov:
Jaroslav Vozárik, SMER – sociálna demokracia
285
Ivona Vejová, Bc., SMER – sociálna demokracia
260
Tomáš Dzuriak, Bc., Nezávislý kandidát
232
Milan Réti, Nezávislý kandidát
219
Zdeno Mlynarčík, Ing., Nezávislý kandidát
193
Zdeno Kondor, SMER – sociálna demokracia
188
Jana Chaloupková, PaedDr., SMER – SD
186
Náhradníci podľa počtu získaných hlasov:
Ľuboš Ilavský, SMER – sociálna demokracia
155
Milan Masloviak, nezávislý kandidát
152
Ivana Mlynarčíková, Mgr., SMER – sociálna demokracia
137
Emil Blišťan, Slovenská národná strana
135
Lucia Porubčanská, PaedDr., SAS, OĽ a NO (OĽANO), KDH 132
Petra Karasková, Bc., SMER – sociálna demokracia
119
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Účastníci pietneho aktu kladenia vencov pri príležitosti osláv 74. výročia SNP

Oslavy Dňa obce a 74. výročia SNP
Slovenské národné povstanie (SNP) bolo ozbrojené povstanie slovenského domáceho odboja počas druhej svetovej vojny proti vstupu
nemeckého Wehrmachtu na územie vojnovej Slovenskej republiky.
Začalo sa 29. augusta 1944 ako obrana pred nemeckými okupačnými jednotkami, nepriamo bolo i útokom proti autoritatívnej vláde
na čele s Jozefom Tisom, ako aj snahou byť na strane víťazných spojeneckých mocností druhej svetovej vojny. Centrom povstania bola
Banská Bystrica. Nemecké jednotky povstaleckú armádu porazili
a v noci z 27. na 28. októbra 1944 časť jej jednotiek prešla na partizánsky spôsob boja. Partizáni pokračovali v bojoch proti nacistom
až do oslobodenia krajiny sovietskymi, rumunskými a československými vojskami na jar 1945.
Stalo sa už pravidlom, že v našej obci si v auguste pripomíname
výročie a veľkosť Slovenského národného povstania. Aj tento rok
sme si dňa 25.8.2018 pripomenuli jeho 74. výročie. Oslavám predchádzali akcie v rámci Dňa obce. Striedali sa vystúpenia súborov,
ktoré vyvrcholili vystúpením skupiny SENZUS. Tradičné zapálenie partizánskej vatry a perfektne odpálený ohňostroj nesklamali
nedočkavých návštevníkov. O pokračovanie zábavy do neskorých
hodín sa postaral novozvolený poslanec obecného zastupiteľstva
Jarko Vozárik.
Pri zapálení partizánskej vatry... Vatru zapálili: brig. generál v.v. Ján
Iľanovský, poslanci NR SR Dušan Jarjabek, Juraj Blanár, Ľubomír
Petrák, Dušan Galis, Ladislav Andreánsky a štátny tajomník MV
Rudolf Urbanovič.

Vystúpenie súborov počas osláv Dňa obce …
vystúpil i detský folklórny súbor Ďumbier

Pamätná kniha s podpismi hostí a občanov
pred zahájením osláv 74. výročia SNP
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Zo života ZO-JDS
Rok 2018 sa nám pomaly končí, preto sa Vám poslednýkrát prihováram
v Podturnianskom spravodajcovi.
2.7. sme sa zišli v klube a zhodnotili sme plán práce za jún. Účasť 16
členov.
6.7. Boli sme na filme „Večne tvoja nevera!“
16.7. V klube sme si posedeli pri káve a dohodli sme si jednodenný výlet.
Účasť 18 členov.
17.7. Zúčastnili sme sa výletu v Tatranskej Lomnici. Navštívili sme Botanickú záhradu, ktorá sa rozprestiera na ploche 320 hektárov a Prírodopisné múzeum. Účasť 9 členov a jedno dieťa.
20.7. Sme usporiadali posedenie pri grilovaní pri futbalovom ihrisku.
Každý si priniesol niečo na opekanie aj nejaký ten koláčik. O občerstvenie sa postaral výbor ZO-JDS. Účasť 28 členov. Aj keď nás postrašil
dážď, zabavili a zaspievali sme si pri harmonike. Za prípravu ďakujeme
p. starostovi, zamestnancom obecného úradu a výboru ZO-JDS.
24.7. Naše členky boli navštíviť našu členku p. Vieru Vozárikovú a člena
p. Stanislava Janovčíka v sociálnom zariadení. Pozdravili všetkých členov ZO-JDS.
27.7. Na starom cintoríne boli naše 3 členky upraviť hrob partizánov
pred oslavami 74. Výročia SNP. Položili sme vence a kyticu.
30.7. Pri káve v klube sme schválili plán práce na august. Účasť 17 členov. Na posedení v klube sa pravidelne zúčastňuje aj p. starosta, ktorý
je aj členom ZO-JDS.
3.8. Zúčastnili sme sa na brigáde pri Materskej škole – MRAVČEK.
Namaľovali sme hojdačky, lavičky, stoly, preliezačky. Účasť 2 členov a 4
členiek ZO-JDS.
10.8. Boli sme v kine na filme Otcova volga.
13.8. Posedenie v klube. Členov sme oboznámili o celodennom výlete
do Banskej Bystrice a okolia, ktorý organizoval obecný úrad a výbor
ZO-JDS. Dohodli sme brigádu pri pomníku.
20.8. Sa uskutočnila brigáda pri pomníku a v okolí kultúrneho domu
pred oslavami 74. výročia SNP. Účasť 17 členov a 2-ch zamestnancov
obecného úradu.
24.8. Účasť na filme Dve nevesty a jedna svadba.
25.8. V hojnom počte sa naši členovia a členky zúčastnili pri kladení vencov, osláv 74. výročia SNP a Dňa obce Podtureň, pri vatre, ohňostroji
a pri hudbe.
10.9. V klube sme členov oboznámili s dátumom celodenného výletu
do Banskej Bystrice.
12.9. Členovia ZO-JDS a spoluobčania navštívili Banskú Bystricu,
Kremničku a okolie. Výlet sa vydaril, účastníci boli spokojní. Účastníci
v počte 39 poďakovali výboru ZO-JDS a p. starostovi.
21.9. Navštívili sme kino a pozreli si film Láska bez bariér.
8.10. Na posedení v klube pri káve sme zhodnotili celodenný výlet
do Banskej Bystrice a okolia.
14. 10. Na pozvanie p. starostu sa naši členovia a spoluobčania zišli
na posedení Mesiac úcty k starším.
17.10. V Svätom Kríži bol celo okresný aktív JDS s primátormi a starostami z okresu Liptovský Mikuláš, kde sú ZO-JDS. Básňou nás pozdravil p. Stromko, žiaci zo ZŠ a detičky z MŠ nám zaspievali a zatancovali.
Starosta p. Feketík slovom sprevádzal film o obci. Pán Kotian pozdravil 22.10. Sme sa zišli na novom cintoríne, kde sme
účastníkov aktív v počte 145 členov zo 40 ZO-JDS. Ďalej nás pozdravili upravili 10 hrobov, ktoré nenavštevujú rodinní
p. Blcháč a p. Tréger. Za našu JDS boli 3 členovia a p. starosta Vojtík.
príslušníci. Vyčistili sme chodníky ku krížu,
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k urnovému háju, okolie Domu smútku a okolie pred bránou. Účasť 20
členov ZO-JDS. Ďakujeme.
5.11. Zhodnotili sme v klube brigádu a oslavy 74. výročia SNP a Dňa
obce. Pozvali sme členov na akciu Červené maky dňa 11.11.2018 o 11.00
hod. a 11. min..
6.11. Na pozvanie predsedníčky ZO-JDS p. Vierky Brtáňovej z Liptovského Jána sme sa zúčastnili výstavy retro hračiek. Pozvala členov výborov z Uhorskej Vsi, Podturne a z Liptovského Jána. Zišli sme sa v počte
25 členiek a členov. Výstava je zaujímavá, nakoľko hračky prepožičali
spoluobčania.
11.11. Zúčastnili sme sa pri pomníku pri príležitosti úcty padlým v prvej
a druhej svetovej vojne pod názvom Červené maky. Zišli sme sa v hojnom počte. Pán starosta Marián Vojtík nás pozdravil a povedal nám
význam tohto podujatia. Položili sme kyticu červených makov a zapálili
sme kahance.
16.11. Účasť na filme v Liptovskom Mikuláši Po čom muži túžia. Účasť
6 členiek.
19.11. V klube sme si schválili plán práce na mesiac december.
3.12. Pri káve v klube sme si naplánovali vianočnú kapustnicu
na 17.12.2018.
17.12. Naši členovia sa zišli v hojnom počte v kultúrnom dome na kapustnici a pri vianočnom stromčeku sa rozlúčili so starým rokom.
Počas celého roka sme odpracovali 225 brigádnických hodín.
Všetkým členkám a členom, ktorý nám pri týchto brigádach pomohli,
patrí veľké ĎAKUJEME! Za pomoc a podporu našej ZO-JDS

December 2018
ĎAKUJEME p. starostovi Vojtíkovi. Nakoľko
sa blížia vianočné sviatky a nový rok 2019,
prajeme Vám všetkým:
Na Vianoce krásny stromček,
pod ním nech je veľký darček.
Jedla, pitia nech je dosť,
všetkým doma pre radosť.
V novom roku všetko dobré,
zdravia, šťastia, lásky hodne.
Želajú členovia ZO-JDS v Podturni.
(výbor ZO-JDS)
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Dňa 18.8.2018 sa členovia DHZO tešili
V sobotu 18.8.2018 prevzali miestni hasiči na čele s p. Ľuboslavom
Strculom nový protipovodňový vozík, plne vybavený pre prípad
zásahu pred hroziacimi povodňami. Vozík prišiel odovzdať starostovi a našim hasičom štátny tajomník MV Ing. Rudolf Urbanovič
a riaditeľka ORHaZZ v Liptovskom Mikuláši p. PhDr. Krajčiová.

Hasiči cvičili

Členovia miestneho DHZO sa dňa 27.10.2018
v sobotu zúčastnili na cvičení v Liptovskom
Hrádku. Cvičenie bolo zamerané na ochranu
obce pred hroziacimi povodňami.

Majster Slovenska v agility na Liptove
V dňoch 21.-22.9.2018 sa v Hale ROSE SPEEDLIGHT DOG CAMP
v Pezinku uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v agility 2018, ktoré
boli zároveň vyvrcholením sezóny na Slovensku.
Čo je agility?
Agility je rozmáhajúci sa psí šport, kde majiteľ spolu so svojím
psíkom zdoláva postavený parkúr, pozostávajúci z prekážok rôzneho druhu. Dôležitý je čas a samozrejme čo najmenej chýb.
Občan našej obce a zároveň aktívny člen klubu Agility LIPTOV
Ivan Lukášik so svojou fenkou- Ninou Deabei, si odniesli v kráľovskej disciplíne LARGE zlatú medailu. Prvým miestom si tak zabezpečili miestenku na Majstrovstvá Európy v agility 2019, ktoré sa
uskutočnia v Holandsku.

MVE Podtureň – Liptovský Ján
Malá vodná elektráreň Podtureň – L. Ján bola dňa 25. 9. 2018
slávnostne spustená do prevádzky. Zástupcovia štátnych inštitúcií a zahraničných firiem skonštatovali, že na Slovensku je to prvá
MVE, ktorá spĺňa všetky náročné kritériá pre životné prostredie.
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Zo života MŠ Mravček

September opäť po horúcom lete zaklopal na dvere a MŠ Mravček odštartovala svoj druhý ročník. Trieda sa naplnila deťmi s počtom 22, pribudli 2 dievčatká, takže už je v našej triede až 7 dievčat.
Keďže máme zmiešanú vekovú kategóriu detí, prispôsobujeme tomu
aj výchovnovzdelávací proces. Vieme sa obliecť, kto je ešte veľmi
maličký, tomu pomáhajú tety a pani učiteľky, ostatní to zvládajú
sami. Nedávno sme sa naučili nosiť stoličky. Je to veľmi ťažká práca
a zvládnuť ju, dokážu len tí najšikovnejší a najmocnejší. Ale keďže
my všetci veľa papáme a jedlo, ktoré nám navaria v ŠJ v Liptovskom
Jáne je veľmi chutné, dokážeme to všetci. Tiež od septembra sme sa
naučili už rozprávať, rozprávame celou vetou, používame čarovné
slovíčka, dokonca vieme ich použiť aj hlasno, aby nás všetci počuli.
(To ukážeme na Vianočnej besiedke 17. decembra)
V matematike počítame do 10 a manipulujeme s množstvom do 6.
Poznávame prírodu, tak ako minulý rok a robíme ešte kopu zaujímavých vecí a pokusov. Spievame, tancujeme, kreslíme, maľujeme,
modelujeme, tvoríme, hráme si divadielka. Samozrejme nezabúdame ani na predškolákov, ktorých máme štyroch a zodpovedne ich
pripravujeme na vstup do školy.
V októbri sme prispeli krátkym kultúrnym programom v KD
k mesiacu Úcty k starším, mesačne nás navštevujú poníky, tiež teta
Elenka Hančinová z Napant-u, otužovali sme sa v soľnej jaskyni
a plánujeme v tomto školskom roku v tom pokračovať minimálne
ešte 5 krát. V mesiaci január nás čaká lyžiarsky a vo februári plavecký
výcvik. Na oba sa veľmi tešíme. Na Mikuláša sme dostali od obecného úradu balíčky, za čo veľmi pekne ďakujeme a Mikuláš už môže

prísť. Samozrejme privítame ho básničkami
a pesničkami
V škôlke je skrátka „fajn“ a my sa tešíme
na celý školský rok, hoci prvú štvrtinu už
máme skoro za sebou.
Libuša Števčeková, riaditeľka MŠ Mravček

Vianoce dotvárali magické zvyky a tradície
Vianočné dni našich predkov v minulosti sprevádzali rozmanité tradície a obyčaje. Štedrý deň bol bohatý na tajuplné úkony, obrady
a zvyky, ktoré mali zabezpečiť najmä šťastie, zdravie a tiež dostatok
úrody v budúcom roku.
Zavčas ráno gazda na vidieku obviazal stromy slamou, aby pocítili teplo Vianoc a priniesli bohatú úrodu. V maštali vložil dobytku
do pysku kúsok oblátky natretej cesnakom, aby ho obchádzali choroby. Gazdiná zasa prelomila prvý upečený koláč nad teľnou kravou.
Celá rodina sa zoradila za gazdom, ktorý sa vybral po gazdovstve
s kadidlom v rukách a všetci odriekali otčenáš. Gazdiná cesnakom
robila kríže na dverách a oknách domu, vrátach do dvora a maštale.
Popri kadidle, sviečkach, otčenáši a cesnaku sa vraj zlí duchovia najviac báli súdržnej a veľkej rodiny. Až do východu prvých hviezd sa
držal pôst.
Štedrý večer - najkrajší sviatok kresťanov v roku - sa podľa ľudových zvykov začínal pri východe prvej hviezdy a jej zjavenie sa oznamovalo streľbou či zvonením zvonov. Až vtedy sa na stole zapaľovala sviečka. Gazdiná cesnakom namočeným v mede urobila mužovi
i deťom na čelo krížik, gazda rozkrojil najkrajšie jablko a každému
dal z neho kúsok, čo znamenalo, že rodinu tvorí každý jej člen, ako
kúsky tvoria jabĺčko. Večeru otvorili prípitkom, po ktorom sa jedli
oblátky s medom a cesnakom, hríbová, šošovicová alebo kapustová
polievka s hubami a sušenými slivkami. Na vyzdobenom stole bývali
placky z chlebového cesta, osúchy, pupáčiky, lekvárové koláče, tvaroh, mak i pohár medu a hrnček mlieka.

Vianočný stromček v dnešnej podobe
na vidieku nemávali. Tie prenikli najskôr
do mestských domácností z nemecky hovoriacich krajín. Domy bývali vyzdobené slamou a ihličnatými vetvičkami.
Sviatočnú atmosféru počas vianočného
cyklu, ktorý trval od 24. decembra do 6.
januára, dotvárali vianočné hry v podaní
ľudových divadiel. Vychádzali z biblickej
predlohy o narodení Krista a historickým
impulzom k ich vzniku boli tzv. ludi Nativitatis - hry o narodení Krista pôvodne ešte
z 11. storočia.
Motívy hier zľudoveli a navrstvili sa
na obrady zimného slnovratu založené
na koledovaní, vinšovaní a obdarúvaní. Vianočné hry mali rozvinutý dej, väčšinou veršovaný text a dotvárali ich komické improvizácie. Prednášané časti sa striedali so spievaním, v úvode i závere sa spievali koledy,
ktorých cieľom bolo zavinšovať domácim
šťastie a blahobyt rodiny i hospodárstva.
Zdroj internet: http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/vianocne-dni-vminulosti-dotvarali-ma/39165-clanok.html
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Betlehem na vlastné oči
„Hic de Virgine Maria Jesus Christus natus est.“
„Tu sa z Panny Mária narodil Ježiš Kristus.“

Možno niektorí z našej farnosti Liptovský Ján – filiálky: Podtureň, Uhorská Ves, Jánska dolina, ale aj obcí ste mali tú
možnosť a niekedy ste navštívili v rámci púti, alebo spoznávajúci zájazdu „Svätú zem“ osobne a videli ste na vlastné
oči a mohli čítať tento nápis priamo v bazilike „Narodenia Pána“ a aj sa dotknúť striebornej 14 ramennej hviezdy
označujúcej miesto Narodenia Ježiša Krista. Samozrejme, že s myšlienkou aj na vás všetkých, ktorí ste boli v tú chvíľu
doma pri svojich rodinách a povinnostiach a tak o to hlbšie chceme vás a seba my všetci vďační pútnici aj v tieto Vianočné sviatky uistiť, že Ježiš – Boží Syn sa tam presne narodil, ale o čo krajšie bude aj tohto roku 2018 a v tú „Tichú
a svätú noc“,keď sa mu dovolíme Narodiť v našich srdciach.
Áno, s touto vierou sa pozeráme v duchu na Dieťa, ktoré sme mali možnosť možno viacerí tam vidieť a uctiť si ho
a ktorého Mária práve tam aj vložila do jasieľ – hoci nebolo tam vtedy cítiť idylku ako teraz na milovanom Liptove
pod Poludnicou a počas týchto Vianoc. Namiesto snehu je tam púšť, niet vianočných stromčekov, ale nachádza sa
tam pravé miesto, kde sa skutočne a neodškriepiteľne „Slovo stalo telom a prebývalo medzi nami“. Preto dúfam, že aj
cez osobné dotknutie sa Jezuliatka – dotkneme sa srdcom každého človeka, ktorý je v našej blízkosti – o tom sú tiež
aj tohtoročné Vianoce roku 2018 vo farnosti Liptovský Ján a filiálok: Podtureň, Uhorská Ves, Jánska dolina, na ktoré
slávenie vás všetkých občanov našej farnosti srdečne pozývam ako váš farár: Peter Kvasňák
23. 12. 2018 (nedeľa)

4. adventná nedeľa

9.30

svätá omša

24. 12. 2018 (pondelok)

štedrý deň

24.00

polnočná svätá omša

25. 12. 2018 (utorok)

Narodenie Pána

9.30

svätá omša

26. 12. 2018 (streda)

Svätého Štefana

9.30

svätá omša

11.00

požehnanie domov (koleda), kto sa nahlási
a zapíše v kostole

30. 12. 2018 (nedeľa)

Svätej Rodiny

9.30

svätá omša

31. 12. 2018 (pondelok)

svätého Silvestra

15.00

poďakovacia svätá omša s pobožnosťou

1. 1. 2019 (utorok)

Panny Márie Bohorodičky,
Nový rok

9.30

svätá omša

6. 1. 2019 (nedeľa)

Zjavenie Pána, Troch kráľov

9.30

svätá omša

Obecná
knižnica

Milí čitatelia a spoluobčania,
končí sa nám rok 2018, preto sa Vám prihováram posledný krát tento rok. Ďakujem čitateľom za návštevu obecnej knižnice počas celého roku a za vypožičiavanie
si kníh. Obecná knižnica bude otvorená
každý štvrtok, okrem štátnych sviatkov
alebo nemoci a to od 15.00 hod. do 17.00
hod. Radi medzi sebou uvítame nových členov. Blížia sa vianočné sviatky a nový rok,
preto Vám chcem popriať:
„Nech Vaše srdcia naplnia sa medom,
a každé slovo zachutí Vám chlebom,
nech ste zdraví, šťastní a bez veľkých
starostí“.
To Vám praje knihovníčka Evka Huštáková
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Kolobeh života
Narodili sa:
Roman Šmihovský
Lucia Suchá
Jakub Racký
Uzavreli manželstvo:
Ing. Renáta Faigelová a Ing. Ondrej Pištík
Jana Haligardová a Ivan Mlynarčík
Michaela Bírošová a Peter Ochodnický
Branislav Čatloš a Martina Kubíčková
Pavol Birka a PhDr. Martina Uličná
Dožili sa životného jubilea:
Jaroslav Lašan
70 rokov
Mária Forgáčová
80 rokov
Opustili nás:
Vladimír Dzurek, Oľga Ilavská a Milan Sokol
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S láskou spomíname
Dotĺklo srdce, prestalo biť,
aj keď tebe chcelo sa žiť.
z pekného života ostal len žiaľ,
tak si len ticho odpočívaj.
Dňa 1. októbra 2018 sme si pripomenuli
10. výročie úmrtia
Dariny BRYNDZOVEJ
Venujte jej s nami tichú spomienku.
Členovia ZO-JDS a dcéra Eva s rodinou.
Odišiel si od nás,
keď radosť s nami užívať si mal.
Neostala Ti ani chvíľka času,
aby si nám aspoň zbohom dal.
Zanechal si nám smutnú spomienku
a veľký žiaľ.
Dňa 3. novembra sme si pripomenuli
25 výročie tragickej smrti manžela, otca
a deduška
Michala HUŠTÁKA
Venujte mu tichú spomienku.
Manželka Eva, syn Jaroslav, dcéry
Katka, Evka, zaťovia, vnučky, vnuk, sestra Emília s deťmi.

Október – mesiac úcty k starším
Dňa 14. 10. 2018 zorganizoval obecný úrad a kultúrna komisia
peknú akciu. Mesiac október je mesiacom úcty k starším. Aj naši
spoluobčania sa tradične schádzajú v kultúrnom dome. Tento krát
ich zaplnenej sále privítal člen kultúrnej komisie p. František Janovčík, neskôr sa im prihovoril starosta M. Vojtík. Všetci sa tešili z pestrého programu. Vystúpili deti z materskej školy Mravček a Divadelný súbor OKNO z Liptovského Jána.

Neplačte, že som odišla,
ten kľud a mier mi prajte,
len v srdci večnú pamiatku
si na mňa zachovajte.
Dňa 23. novembra 2018
sme si pripomenuli rok, čo nás navždy
opustila naša milovaná mama, stará
mama, prastará mama
Margita BÁTHORYOVÁ
a 24. novembra 2018 sme si pripomenuli
20 rokov od úmrtia
Táničky Báthoryovej
S láskou a úctou spomína syn a brat Vladimír s celou rodinou.
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Nedokonalé Vianoce približujú k Bohu
Keď označujeme Vianoce ako sviatky pokoja a mieru, nie je to celkom v súlade s tým, čo nachádzame v Písme svätom.
Mária počala dieťa, Jozef však o ničom nevedel. Prichádzajú do Betlehema kvôli sčítaniu ľudu, nemajú však strechu
nad hlavou. Jozef akosi nič nezaistil dopredu. Pred dverami sa zrazu objavujú vládne vojská, aby dieťatko zabili. Toto
nemá s pokojom, mierom nič spoločné. Ak by sme sa my nachádzali v podobnej situácii, asi by sme považovali atmosféru Vianoc za stratenú.
Vianoce sú však o tom, ako vo všetkých týchto udalostiach pomáha Boh. Jozef prijíma Máriu za svoju manželku
a dieťa za svoje, lebo ho PB napomína, že to On sám pri nej koná a má to byť Boží Syn. Aj ubytovanie im PB zaistí,
keď im otvorí dvere maštaľky. A hoci ozbrojení vojaci striehnu, kde by zabili dieťatko, PB sám rodičov upozorní, aby
utiekli do Egypta.
Podobne dnes je toľko ľudí, ktorí sú smutní, že nemôžu prežívať sviatky pokoja a mieru. Niekto zažíva opustenosť –
opustili ho jeho blízki a nemá s kým sedieť pri štedrovečernom stole a rozbaľovať darčeky. Iný zase je chorý a namiesto
radosti prežíva bolesť a strach z ďalšieho dňa. A niekto je nešťastný, že je narušená pravá atmosféra Vianoc – veď
chýba sneh.
Ale som presvedčený, že práve takéto situácie sa zhodujú s biblickou zvesťou. Lebo títo ľudia majú šancu pochopiť
pravý význam Vianoc – že Boh sa sklonil k človeku, aby pri ňom konal dielo spásy. Oni môžu hľadať a nachádzať Jeho
láskavú, milosrdnú pomoc, keď opustený zrazu spoznáva, že Boh je tu, že plní zasľúbenie a je s nami po všetky dni,
vidí naše trápenia, počuje naše volania. Chorý môže zrazu spoznať, že Pán Boh je Lekár lekárov, že lekár lieči, ale On
uzdravuje, a zrazu zopne ruky k modlitbe. A človek hľadajúci atmosféru Vianoc môže spoznať, že hoci sneh chýba,
predsa zmysel Vianoc spočíva v niečom inom. Pán Ježiš sa tiež nenarodil do zasneženej krajiny, ale prišiel aby spasil
hriešnikov a táto viera nás môže sprevádzať za každých okolností.
Peter Taját, ev. a. v. farár

Čo bolo u evanjelikov
24. júna 2018 Koncert spevokolov Liptova – Počas jánskych slávnosti sa aj tohto roku uskutočnil na pôde evanjelického cirkevného
zboru Koncert spevokolov Liptova. XXVII. ročník tohto podujatia
hostil 11 spevokolov zo 7 obcí Liptova. Z Liptovského Jána to boli tri
evanjelické spevokoly – ženský, mužský evanjelický spevokol Svätojánsky prameň a detský evanjelický spevokol Svätojánske mušky –
a rímskokatolícky spevácky zbor sv. Jána Krstiteľa.
30. júna 2018 VI. evanjelické cirkevné dni vo Zvolene – Z cirkevného
zboru sme sa autobusovým zájazdom zúčastnili VI. evanjelických
cirkevných dní vo Zvolene. Na podujatí vystúpili aj naše tri spevokoly: mužský, ženský a detský spevokol.
16. – 20. júla 2018 Denný detský tábor – 45 detí a k tomu dospelí
vedúci sa zúčastnili ďalšieho denného detského tábora, ktorý organizuje evanjelický cirkevný zbor. Tentokrát výzdoba areálu nikoho
nenechala na pochybách: Tí-pí, deti s čelenkami na hlavách a indiánska hudba boli jasným dôkazom, že sa tu koná Indiánsky tábor.
Deti počas piatich dní sledovali príbehy rôznych ľudí, ktorí venovali
svoj život hlásaniu evanjelia medzi Indiánmi. Mali množstvo aktivít
súvisiacich s touto témou. Na záver tábora sa konali služby Božie,
na ktorých vystúpili v indiánskej výzdobe. Špeciálne chceme poďakovať za pomoc pani učiteľke z Uhorskej Vsi Dáši Tkáčovej.
2. septembra 2018 Začiatok školského roka – Aj začiatok nového
školského roka sme privítali modlitbou a požehnaním detí, rodičov
a učiteľov. Na službách Božích nechýbali modlitby detí za nový školský rok.
9. septembra 2018 Zborový deň – Tohtoročný zborový deň sa niesol v duchu témy „70 rokov Izraela“. Na službách Božích kázal farár
z Kalnej nad Hronom Ján Jančo. Keďže dva razy do roka organizuje
zájazdy do Izraela, zároveň predstavil významné miesta vo Svätej
zemi, ktoré pripomínajú biblické udalosti. Po skončení služieb Božích
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program pokračoval vo farskej záhrade, kde
vystúpili spevokoly a s prednáškou vystúpila
Zuzana Nemcová z Liptovského Mikuláša.
Predstavila židovskú komunitu v Liptovskom
Mikuláši. Na farskom úrade bola nainštalovaná výstava o vzniku štátu a o židovskej kultúre. Túto výstavu si môžete pozrieť ešte aj
v týchto dňoch. Popri bohatom programe sme
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sa tešili chutnému občerstveniu a gulášu. Ďakujeme všetkým, ktorí
ochotnou pomocou prispeli k zdarnému priebehu podujatia. Predovšetkým však Pánu Bohu za počasie, ochranu a požehnanie.
26. októbra 2018 Stretnutie dorastu horného Liptova – V piatok 26.
októbra bol Kultúrny dom v Uhorskej Vsi naplnený do prasknutia
mladými ľuďmi. Asi 130 ich prišlo z cirkevných zborov horného Liptova na stretnutie dorastu horného Liptova. Po úvodnom privítaní
nasledovalo niekoľko piesní v podaní kapely. Slovom na tému „Think
different“ (Mysli inak) sa prihovoril mikulášsky farár Marián Bochnička. Po modlitbách a piesňach nasledovalo niekoľko hier. Stretnutie sa skončilo občerstvením, ktoré pripravili ochotné sestry a bratia
z filiálky.
28. októbra 2018 Inštalácia seniora – Slávnosťou inštalácie bol
dňa 28. októbra 2018 do úradu seniora Liptovsko-oravského seniorátu uvedený hybský farár Stanislav Grega. Slávnostný akt vykonal biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol. Slávnosť prebehla
za účasti farárov i ďalších bratov a sestier z celého seniorátu i hostí
z iných seniorátov. Stanislav Grega je zborovým farárom v cirkevnom zbore Hybe od roku 2005. Od roku 2008 vykonával funkciu

konseniora Liptovsko-oravského seniorátu.
Vo funkcii nahradil Katarínu Hudákovú, zborovú farárku v cirkevnom zbore Liptovský
Ondrej, ktorá ju zastávala dve funkčné obdobia, teda 12 rokov. Cirkevno-právne predpisy
nedovoľujú túto funkciu zastávať viac ako dve
funkčné obdobia za sebou.
Peter Taját, ev. a. v. farár

Čo sa chystá u evanjelikov?
23. 12. 2018 4. adventná nedeľa
24. 12. 2018 Štedrý večer
25. 12. 2018 1. slávnosť vianočná
26. 12. 2018 2. slávnosť vianočná
30. 12. 2018 Nedeľa po Vianociach
31. 12. 2018 Záver občianskeho roka
1. 1. 2019 Nový rok
6. 1. 2019 Zjavenie
13. 1. 2019 1. nedeľa po Zjavení
19. 1. 2019
20. 1. 2019
27. 1. 2019
3. 2. 2019
10. 2. 2019

Sobota
2. nedeľa po Zjavení
3. nedeľa po Zjavení
4. nedeľa po Zjavení
5. nedeľa po Zjavení

17. 2. 2019
24. 2. 2019
3. 3. 2019
10. 3. 2019

Nedeľa Deviatnik
Nedeľa po Deviatniku
Predpôstna nedeľa
1. pôstna nedeľa

9.00 h Služby Božie so spoveďou a VP (L. Ján)
16.00 h Štedrovečerné služby Božie (L. Ján)
9.00 h Slávnostné služby Božie (L. Ján)
9.00 h Slávnostné služby Božie (L. Ján)
9.00 h Služby Božie (L. Ján)
17.00 h Služby Božie (L. Ján)
9.00 h Služby Božie (L. Ján)
9.00 h Služby Božie so spoveďou a VP (L. Ján)
9.00 h Služby Božie
14.30 h Nešporné služby Božie v Podturni
15.30 h Novoročná akadémia (Kultúrny dom v Uhorskej Vsi)
9.00 h Služby Božie
9.00 h Služby Božie
9.00 h Služby Božie so spoveďou a VP
9.00 h Služby Božie
14.30 h Nešporné služby Božie v Podturni
9.00 h Služby Božie – Národný týždeň manželstva
9.00 h Služby Božie
9.00 h Služby Božie so spoveďou a VP
9.00 h Služby Božie

Okrem týchto nedeľných a sviatočných stretnutí ešte bývajú nasledovné bohoslužobné podujatia:
• Detská besiedka – každú nedeľu počas služieb Božích na ev. fare v Liptovskom Jáne
• Stredtýždňové služby Božie – každý štvrtok o 17.00 h v zborovej miestnosti v Liptovskom Jáne
• Biblická hodina – v Zasadačke Obecného úradu v Podturni druhú a štvrtú stredu v mesiaci o 16.30 h.
• Biblická hodina mužov – prvú stredu v mesiaci striedavo v cirkevných zboroch Liptovský Ján, Smrečany, Závažná
Poruba a Liptovský Ondrej o 18.30 h.
• Nácvik detského ev. spevokolu Svätojánske mušky – každý piatok o 17.00 h na ev. fare v Liptovskom Jáne
• Nácvik ženského spevokolu – každú sobotu o 18. hod. v Zasadačke Obecného úradu v Podturni
• Nácvik mužského ev. spevokolu Svätojánsky prameň – každý štvrtok o 17.45 h na ev. fare v Liptovskom Jáne.
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