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Vážení spoluobčania
a čitatelia nášho spravodajcu,
rýchlym krokom začal tento
rok. Veď je tu máj, mesiac, ktorý
akýmsi zlomom pretvára prírodu ale aj každého z nás. Mnohí
pociťujeme na sebe jarnú únavu,
ktorá je podľa odborníkov spôsobená fungovaním hormónov.
Ale práve slniečko v nás rýchlo
potlačí všetky nálady a povzbudí
nás do ďalšieho krajšieho života. Niekto poznamená, že nemá čas
na nálady, veď ho tlačí práca a je pred ním množstvo úloh. Faktom
je, že mnohé spoločensko-politické udalosti od začiatku roka tomu
dávajú za pravdu. Po voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky máme nový parlament, novú štvorkoaličnú vládu. V máji sa
uskutočnili oslavy víťazstva nad fašizmom. Oslobodenie vlasti sme
si i my pripomenuli položením vencov k nášmu pomníku padlých,
ako spomienku na našich spoluobčanov, ktorí položili životy pri
oslobodzovaní, či už v odboji, alebo ako vojaci armád, ktoré oslobodili našu vlasť. Prítomní účastníci pietneho aktu si dňa 6.5.2016
kládli otázku, či účasť na tak významnej udalosti ako je oslobodenie by nemala byť zo strany našich občanov výrazne väčšia – masovejšia. Aj kompetentných z obce. Položila si túto otázku aj jedna
z účastníčok. Prečo? …
Milí spoluobčania. Jedna z významných aktivít v našej obci je
rekonštrukcia bývalého Penziónu Elán. V uplynulých dňoch prebehla kolaudácia zariadenia nového už Polyfunkčného domu
ELÁN. Do užívaniu bude daný postupne po jednotlivých zariadeniach v najbližších týždňoch. Život ukázal, že rozhodnutie o jeho
budúcom využívaní bolo správne. Potreba bytov, materskej školy,
zariadenia pre lekárov, ale i priestorov pre športovcov, to všetko
naša obec predsa potrebuje. Mnohí sa ma pýtajú, kedy bude
škôlka. Po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia nastúpi žiadosť na Ministerstvo školstva, ktoré nás zaradí do siete škôl. Bez
tohto rozhodnutia sa nedá riešiť spustenie materskej školy. Preto
sú naďalej našimi partnermi zriaďovatelia okolitých zariadení MŠ.
Oslovení budú aj noví obyvatelia bytov, ktorých v obci pribudne
o 13 viac.

V najbližších dňoch začneme s rekonštrukciou budovy Obecného úradu – zateplením a všetkým, čo s tým súvisí. Financie
sme v minulom roku získali z Ministerstva
životného prostredia SR. Pre informáciu
našim občanom, ktorí pre veľkú vzdialenosť
žiadajú o zriadenie autobusovej zastávky
na rázcestí ul. Hlavná a ul. SNP – vyšný
koniec uvádzam, že obec rokuje so zúčastnenými stranami. Okrem Slovenskej správy
ciest máme súhlasné stanoviská. Pokračujeme ďalej v rokovaniach a neupustíme zo
zámeru vytvoriť stanovište a uľahčiť spoluobčanom prístup k hromadnej doprave.
Prioritou našej činnosti je vybudovanie telocvične – rekonštrukciou obecných garáži
a rekonštrukcia domu smútku. V súčasnosti sa spracováva projektová dokumentácia, ktorá je pred dokončením. Po dokončení budovy reštaurácie pri ulici Nová bude
potrebné vyriešiť jej rekonštrukciu predovšetkým v križovatke s ulicou K stanici. Veľkou akciou, ktorá sa dotkne našich občanov
je výstavba požiarnych ciest v časti „Koštovica“ z fondov EÚ, o ktorú požiadali členovia
Pozemkového spoločenstva. Obec pritom
získa kompletnú rekonštrukciu ulice Cintorínska s úpravou parkoviska. A samozrejme
prístup občanov do tejto lokality, keďže sa
plánuje vytvorenie miest pre oddych a šport.
V budúcnosti aj vybudovanie verejného
osvetlenia.
Vážení spoluobčania, ešte by som mohol
viac napísať o živote v našej obci. To už však
nechám na osobné stretnutia s Vami, na tie
sa vždy teším. Záverom Vám všetkým prajem
pekné slnečné dni, veľa pohody a zdravia.
Váš starosta
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Z rokovaní Obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí č. 11/2015 dňa 16.12.2015

Vzalo na vedomie: - stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Návrhu rozpočtu obce na roky 2016, 2017 a 2018,
- rozpočet Obce Podtureň na roky 2017 – 2018,
- správu hlavnej kontrolórky z vykonanej následnej finančnej kontroly uplatňovania zákona
o verejnom obstarávaní obcou, ako verejným obstarávateľom,
- stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtovému opatreniu č. 32/2015,
- informáciu starostu o uzavretí Zmluvy o budúcej zmluve so spol. ENVI – PAK, a.s.
Schválilo:- rozpočet Obce Podtureň na rok 2016,
- plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Podtureň na I. polrok 2016,
- zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 32/2015,
- poskytnutie dotácie Spojenej škole J. Rumana 6, Lipt. Mikuláš vo výške 100 €,
- prenájom parkovacieho miesta pred bytovým domom súp. č. 506 občanovi, na základe žiadosti,
- prevod pozemku parc. č. C-KN 447/58 o výmere 62 m2 občanovi, na základe žiadosti v cene 700 €/62 m2,
- zmluvné podmienky Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi Obcou Podtureň a spol. STAVOINDUSTRIA Lipt. Mikuláš, a.s.
- v zmysle Zásad odmeňovania poslancov udelenie odmien poslancom OZ vo výške 100 €.
Uznieslo sa: - na VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady,
Poverilo: - hlavnú kontrolórku obce výkonom kontrolnej činnosti v zmysle plánu kontrolnej činnosti
Neschválilo: - poskytnutie dotácie OFK Podtureň vo výške 3000 €,
- predaj pozemku parc. č. C-KN 649/10 o výmere 109 m2 občanovi, na základe žiadosti,
Prerokovalo: - návrh Spoločného programu rozvoja Horného Liptova na roky 2015-2022, časť Obec Podtureň,

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí č. 1/2016 dňa 18.01.2016
Vzalo na vedomie: - stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtovému opatreniu č. 1/2016.
Schválilo: - zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2016.
Súhlasilo: - s kúpou nájomných bytov v polyfunkčnej budove parc. č. KN-C 443/6 na základe zmluvy o budúcej kúpnej zmluve v cene 572 671,71 €,
- so spôsobom financovania kúpy polyfunkčnej budovy – časť byty v členení, úver zo ŠFRB vo výške 60%
t.j. 343 600 €, dotácia MDVaRR vo výške 40% t.j. 229 060 €, vlastné zdroje obce 11,71 €,
- s kúpou objektov technickej vybavenosti polyfunkčnej budovy v cene 31 249,86 €,
- s predložením žiadosti o dotáciu prostredníctvom Okresného úradu Žilina z prostriedkov MDVaRR,
- s predložením žiadosti na poskytnutie úveru zo ŠFRB
- so zabezpečením vlastných zdrojov vo výške 31 249,86 € na technickú vybavenosť,
- so zriadením záložného práva na obstarané nájomné byty – 13 b.j. v polyfunkčnej budove vrátane pozemkov pod budovou v prospech ŠFRB a MDVaRR,
- so zachovaním charakteru nájomných bytov počas trvania zmluvného vzťahu na dobu 30 rokov,
- pri prenájme s dodržaním osobitného predpisu podľa § 22 zák. č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj
bývania a o sociálnom bývaní,
- s podmienkami na poskytnutie dotácie z MDVaRR platnými v čase podania žiadosti.

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí č. 2/2016 dňa 09.02.2016
Vzalo na vedomie: - správu hlavnej kontrolórky obce z vykonanej následnej finančnej kontroly účtovných dokladov
obce za mesiac august 2015,
- správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce za rok 2014,
- správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky obce za rok 2014,
- stanovisko hlavnej kontrolórky k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania v zmysle § 17 zák. č. 583/2004 Z.z.,
- stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtovému opatreniu č. 4/2016,
- stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovému opatreniu č. 5/2016,
- stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtovému opatreniu č. 6/2016,
Uznieslo sa: - na VZN č. 1/2016 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov
na verejných priestranstvách na území obce,
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- na VZN č. 2/2016 o podmienkach a kritériách prideľovania a správy nájomných bytov v bytových domoch
vo vlastníctve obce obstaraných s použitím a bez použitia verejných prostriedkov na účely sociálneho
bývania,
Schválilo: - prijatie municipálneho úveru – Klasik vo výške 288 832,- € na dobu 15 rokov z Prima banky a.s. na spolufinancovanie kúpy polyfunkčnej budovy,
- úpravu zmluvných podmienok Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 30.12.2015 formou Dodatku č.
1 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve,
- zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2016,
- zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2016,
- zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2016,
- použitie prostriedkov mimorozpočtových peňažných fondov,
- poskytnutie dotáciu Mestu Liptovský Hrádok na rok 2016 na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci, ktoré navštevujú CVČ vo výške 936 €,
- poskytnutie dotácie ŠK-ST z rozpočtu obce vo výške 400 €,
- poskytnutie dotácie JK Podtureň o.z. z rozpočtu obce vo výške 500 €,
- plán práce Obecného zastupiteľstva na rok 2016.
Neschválilo: - predaj časti pozemku parc. č. C-KN 649/1 občanovi.

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí č. 3/2016 dňa 23.03.2016

Vzalo na vedomie: - správu hlavnej kontrolórky z kontroly plnenia uznesení za rok 2015,
- správu hlavnej kontrolórky z kontrolnej činnosti za rok 2015,
- petíciu občanov proti výstavbe práčovne,
- žiadosť a ponuku Jaroslava Kutlíka k bezodplatnému prevodu nehnuteľností,
- informáciu o hospodárení spol. NBD – Podtureň, s.r.o. za rok 2015,
- informáciu o schválení účtovnej závierky spol. NBD – Podtureň, s.r.o. za rok 2015,
- informáciu o prepočte nájomného v ostatných bytových domoch,
- informáciu starostu o rozpočtových opatreniach č. 7/2016, 8/2016 a 9/2016.
Schválilo: - poskytnutie dotácie Mestu Liptovský Mikuláš na rok 2016 z rozpočtu obce na záujmové vzdelávanie detí
s trvalým pobytom v obci, ktoré navštevujú CVČ vo výške 630 €,
- poskytnutie dotácie OFK Podtureň z rozpočtu obce vo výške 3100 €,
- úpravu Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi obcou, spol. KRIJAS s.r.o. a LVS
a.s., stým, že namiesto parc. č. C-KN 648/44 bude vecné bremeno zriadené cez parc. č. C-KN 648/25,
- zmenu mesačného nájomného v bytových domoch súp. č. 511 a 512,
- zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Podturni,
- zmenu poskytovateľa úveru na spolufinancovanie kúpy nehnuteľnosti polyfunkčnej budovy z Prima
banky a.s. na VÚB banku, a.s.

ĎAKUJEM VÁM

Tak ako aj pri iných akciách v našej obci, som požiadal pred
vianočnými sviatkami o pomoc pre našich spoluobčanov –
dôchodcov. Našiel som pochopenie u viacerých podnikateľských subjektov, čo pomohlo mnohým uľahčiť prípravu sviatočných dní. V mene všetkých spoluobčanov Vám úprimne
ĎAKUJEM, starosta
Štefan Ratkoš – UNIMIX, HOŠKO, a.s. – Vladimír Hoško,
Milan Špalek, Regionálny rozvoj Liptova s.r.o. – Ing. Jaroslav Maduda, SANKT HUBERT SK, a.s. – František Čenka,
GÜDE SLOVAKIA spol. s r.o. – Stanislav Tekel, Vojtech Roob,
KOVMAX spol. s r.o. – Ing. Tibor Fronko, ENNERGY s.r.o. –
Ing. Róbert Nemec, Triton SECURITY, s.r.o. – Mgr. Miroslav
Staroň, BOTTLING PRINTING s.r.o. – Ing. Miroslav Balko,
FIN.M.O.S., a.s.

Upozornenie
na zmenu adresy

Všeobecne záväzným nariadením obce Podtureň č. 1/2014 o určení názvov ulíc na území obce
Podtureň boli určené nové názvy ulíc a ku každému rodinnému a bytovému domu bolo určené
orientačné číslo. Nakoľko došlo k zmene adries
všetkých občanov obce je potrebné, aby si občania vymenili v čo najkratšom čase občianske preukazy na ORPZ v Liptovskom Mikuláši v úradných dňoch (pondelok, streda, piatok). Nakoľko
bola táto zmena vyvolaná obcou, výmena občianskych preukazov je bezplatná. Orientačné čísla
budú slúžiť jednotlivým záchranným zložkám
na lepšiu orientáciu sa na uliciach. Obecný úrad
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PLÁN PRÁCE
I.

II.

III.

9.2.

23.3.

IV.

V.

VI.

VII.

2016
VIII.

17.5. 29.6.

IX.

X.

14.9.

XI.

XII.

9.11. 14.12.

Zhromaždenia
obyvateľov obce
určí Obecné zastupiteľstvo v zmysle zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
Hodnotiace
schôdze:VČS/VZ,
organizácie pri
Termíny budú upresnené po výborových
OcÚ
schôdzach jednotlivých organizácií - spolkov
MDŽ
Uvítanie detí obce
do života
Oslobodenie vlasti
MDD Športový
deň

Oslavy SNP, Deň
obce "VATRA"

POZNÁMKA

Čo hovorí v našej obci demografický vývoj? Pozrite si graf občanov, ktorí nás opustili, ale i ktorí sa v našej obci narodili za posledných 10 rokov (2005-2015).
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sobota, 15.00 hod.,
KD, starosta, ZPOZ
December 2016
Príkazný list
starostu

Stretnutie detí s
MIKULÁŠOM

nedeľa, 14.00 pred
OcÚ
4.12.

Vítanie Nového
roka s občanmi

1.1.
2017 16,00 hod. za PDE

Schválené na zasadnutí OZ č. 1/2016 Dňa: 09.02.2016
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Navštívili sme matriku

Dátum upresnený
na zasadnutí OZ,
Zahájenie o 16,00 zasadačka OcÚ

Turnaj starostu vo
futbale

Inventarizácia
majetku obce

Máj 2016

Zahájenie o 18,00,
kanc. starostu

Termín upresní
výbor OFK po
dohovore s
pozvánými FK

Posedenie s
jubilantami k
okrúhlym výročiam
za rok 2015, 2016
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Obecná knižnica

Milí čitatelia a spoluobčania, v tomto roku vychádza nový Podturniansky spravodajca a ja Vás poinformujem čo je
nové v obecnej knižnici. Ku koncu roka 2015 sme mali 39 platiacich čitateľov z toho 11 detí do 15 rokov. V prírastkovej knihe máme 2550 ks kníh v hodnote 5014,44 eur. V tomto roku sme nadobudli tieto knihy:
BÚRLIVÉ POBREŽIE, SEDUKTOR, NÁDEJ PRE DCÉRU, ESETIN GÉN 3 diela.
Čitateľov žiadam, aby si prišli zaplatiť členský poplatok. Čitateľov, ktorí majú dlhšie požičané knihy žiadam, aby
ich vrátili, nakoľko aj druhí čitatelia si ich chcú prečítať.
Za pochopenie ďakujem. Uvítame medzi sebou aj nových čitateľov.
Eva Huštáková, knihovníčka
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Združenie miest a obcí Slovenska informuje

Ako naša obec
triedi odpady?
Dňa 23.2.2016 bola naša obec, ako aj ostatné
obce Horného Liptova, hodnotená v triedení
domového odpadu. V jednotlivých nádobách,
ktoré boli kontrolované v každej obci zvlášť, sa
našlo vysoké percento komunálneho odpadu
patriaceho na uloženie na skládku TKO.
Vyberáme z listu VPS – Liptovský Mikuláš:
„U vás váhu navýšili vonkajšie žalúzie, ktoré
patria do zmesového komunálneho odpadu.
Problémom je veľkosť, nedajú sa lisovať.
Ako aj autosúčiastky – plasty, napríklad
nárazníky.“
Naša obec sa zaradila v hodnotení medzi najhoršie obce v triedení odpadu, čo je možné
vidieť aj v tabuľke, ktorú vydali VPS.

Podlieha stavba studne povoleniu?
Studňa je v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) vodná stavba.
Na vykopanie studne, jej zmenu alebo zrušenie sa vyžaduje povolenie orgánu štátnej vodnej správy okrem uskutočnenia jednoduchého vodného zariadenia, na ktoré sa nevyžaduje povolenie ani ohlásenie orgánu štátnej vodnej
správy. Pri vodných stavbách má orgán štátnej vodnej správy pôsobnosť stavebného úradu podľa osobitného predpisu. Na samotný odber vody je potrebný súhlas orgánu štátnej vodnej správy.
V prípade zámeru vybudovať na svojom pozemku studňu využívanú za účelom získania pitnej alebo úžitkovej vody,
z ktorej bude voda čerpaná iným spôsobom ako ručne, je potrebné požiadať o povolenie zriadiť takúto vodnú stavbu
Obvodný úrad životného prostredia v Liptovskom Mikuláši (v prípade ak je žiadateľom právnická osoba) alebo Obec
Podtureň (v prípade ak je žiadateľom fyzická osoba). Pred ukončením stavebných prác je nevyhnutné podať návrh
na uvedenie studne do prevádzky (kolaudačné rozhodnutie).
Správny poplatok za stavbu studne, ktorá je súčasťou alebo príslušenstvom RD alebo stavby na individuálnu rekreáciu:
• Vydanie povolenia na zriadenie studne 30 €
• Kolaudačné rozhodnutie pre studňu 20 €
Správny poplatok za stavbu studne, ktorá je súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám:
• Vydanie povolenia na zriadenie studne 50 €
• Kolaudačné rozhodnutie pre studňu 30 €
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Výsledkami snahy ZMOS, rokovaní a jasných
cieľov je napríklad zvýšenie podielu na výnose
dane z príjmu fyzických osôb platné od 1.
januára 2016. Novela zákona o rozpočtovom
určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve zvýšili podiel na výnose dane z príjmu
fyzických osôb pre mestá a obce zo 68,5 %
na 70 %. Na základe dlhodobej požiadavky
ZMOS došlo k zvýšeniu limitu v rámci verejných obstarávaní. Novela zákona o verejnom
obstarávaní zvýšila pôvodnú výšku limitu
1000 eur na čiastku 5 000 eur pre podlimitné
zákazky na dodanie tovaru bežne dostupného
na trhu, okrem potravín, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb bežne
dostupných na trhu pre verejných obstarávateľov iných ako Slovenská republika. Schválením novely zákona o právnom postavení
a platových pomeroch primátorov miest

a starostov obcí sa zrušila každoročná povinnosť schvaľovať platy
štatutárnych predstaviteľov miest a obcí v zastupiteľstvách. Štatutári miest a obcí majú po novom nielen rovnaký nárok na dovolenku,
ale z ich platu bude tvorený sociálny fond, ktorý budú môcť využívať na stravovanie a na účely ako ostatní zamestnanci. Na základe
iniciatívy ZMOS boli Národnou radou SR v lete schválené zmeny
v školských zákonoch, ktorými boli naplnené dve zásadné požiadavky a priority miest a obcí v oblasti školstva. Jednak posilnenie
postavenia samosprávnych zriaďovateľov pri vymenovávaní riaditeľov škôl a školských zariadení a tiež umožnenie spájania viac ako
dvoch ročníkov do jednej triedy na prvom stupni základnej školy.
Snahou ZMOS bolo tiež prinavrátiť mestám a obciam možnosť stanoviť pravidlá na používanie pyrotechniky. Mestá a obce môžu opätovne určovať podmienky na používanie pyrotechniky na svojom
území alebo v jej časti tak, ako to bolo v minulosti. Výsledkom snáh
ZMOS je aj viac financií z Recyklačného fondu pre mestá a obce.
Tieto výsledky nás budú motivovať k ďalšej práci v prospech miest
a obcí, a ich obyvateľov. V súčasnosti formulujeme programové priority, pre ktoré budeme chcieť získať podporu novej vlády.

Kamerový
systém
Obec Podtureň získala dotáciu zo štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky na rok 2015 na zabezpečenie úloh
prevencie kriminality na projekt s názvom: „Rozšírenie kamerového systému v obci Podtureň“ vo výške
6000,- €.
Na základe vyhodnotenia cenových ponúk bol projekt
realizovaný firmou HDtech, s.r.o. Liptovský Mikuláš
v mesiacoch október a november 2015.
Cieľom projektu je pôsobiť preventívne ale aj výchovne
v oblasti trestnej činnosti a výtržníctva, získavať
dôkazný materiál pre dokumentovanie a objasňovanie
protiprávnych konaní. Projekt má zároveň vo finálnom
stave znížiť počet priestupkov a obmedziť vandalizmus.
Obec Podtureň mala záujem rozširovať kamerový
monitorovací systém do ďalších častí obce. Doteraz
monitorovanými miestami boli priestory pred obecným
úradom a verejné priestranstvo pred bývalým penziónom Elán.
V tejto druhej etape, kedy obec získala dotáciu zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pribudli 4 kamery a monitorovanými
miestami sú: detské ihrisko pri bývalom penzióne Elán,
detské ihrisko pri BD 505, multifunkčné ihrisko a križovatka pri BD 510 a 511.
„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“

Chráňme naše lesy
pred požiarmi
V lesoch Žilinského kraja vzniklo v roku 2015 celkom 55
požiarov s priamou škodou 23 650 €. Najviac požiarov
bolo v júli (17), ale zvýšený počet požiarov sa vyskytol aj
v mesiacoch august (10) a september (10). Najčastejšími
príčinami pri lesných požiaroch bolo spaľovanie odpadu
a odpadkov (16 požiarov), zakladanie ohňov v prírode (12
požiarov).
Je to príliš veľká daň, ktorú musí zaplatiť celá naša spoločnosť za nezodpovednosť a nedbalosť občanov, ktorí svojvoľne vypaľujú suchú trávu a burinu na svojich pozemkoch a záhradách, alebo vypaľujú krovie v blízkosti lesov.
Vzhľadom na častý výskyt požiarov trávnatých a lesných porastov je potrebné pripomenúť si znenie zákona
(č. 314/2001 Z.z.) o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov, kde sa zakazuje zakladanie ohňa
v priestore, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a zakazuje
sa vypaľovať porasty. Nedodržanie tohto ustanovenia sa
považuje za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi,
za ktorý môže byť občanovi uložená pokuta podľa § 61
ods. 4 písm. f) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred
požiarmi až do výšky 331 €.
Vyzývame všetkých občanov, aby svojou ľahostajnosťou, nedbalosťou, nerešpektovaním predpisov o ochrane
pred požiarmi neprispievali k vzniku požiarov v lesnom
a poľnohospodárskom fonde. Robme všetko preto, aby
sme svojim zodpovedným konaním zabránili vzniku lesných požiarov, a tým aj k zníženiu škôd na prírodnom
prostredí, ale i zdraví, dokonca aj životoch, ktoré by
takéto požiare spôsobili.
7

Podturniansky spravodajca

Máj 2016

Podturniansky spravodajca

Máj 2016

Sviatok žien
Čo vieme o 8. marci?
Medzinárodný deň žien má vyše storočnú tradíciu a oslavuje sa takmer na celom svete.
Existuje len málo významných dní, ktoré sú
posudzované tak rozporuplne. Kým pre väčšinu ľudí zostáva oslavou stelesnenia jemnosti
a krásy, mnohí sa k tomuto sviatku z historického dôvodu správajú odmietavo. Jeho korene
sa totiž stále viažu k zápasom feministických
hnutí a krajnej pravice z minulého storočia.
Boj za práva žien.
Na II. ročníku Medzinárodného socialistického kongresu žien, ktorý sa konal v roku
1910 v Kodani, nemecká bojovníčka za práva
žien, Klára Zetkinová navrhla, aby sa na celom
svete každoročne oslavoval deň žien. Ten mal
slúžiť ako agitácia za uznanie volebného práva
žien.
O štyri roky neskôr v r. 1914 Zetkinová na ďalšom kongrese oficiálne vyhlásila MDŽ, ktorý
by bol každoročne 8. marca ako spomienka
na demonštráciu textiláčok – robotníčok
v New Yorku dňa 8. marca 1857.

Oslava sviatku MDŽ 12. marca, ktorý sa
konal za účasti predsedu vlády Róberta Fica
v kultúrnom dome v Liptovskom Hrádku
8

Zo života ZO-JD

V Podturni sa za veľkej účasti našich žien konali oslavy sviatku
žien – MDŽ dňa 13.3.2016 v kultúrnom dome, ktoré zorganizoval
starosta a kultúrna komisia. Program uvádzal p. František Janovčík.
Starosta Marián Vojtík zablahoželal ženám k sviatku zdravie
a spokojný život. V kultúrno – zábavnom programe vystúpila
divadelná skupina FAKTOR s hrou Obec roka a spevák p. J. Richter
z Lipt. Mikuláša.

Milí členovia a spoluobčania, po prvýkrát sa Vám prihovárame
v roku 2016:
• 13.1 sme sa zúčastnili jednodňového výletu na Hrebienok. V Tatranskom dome bol postavený oltár a anjele z ľadu. Vo večerných hodinách sme sa prešli po ozdobených uliciach Mesta Poprad. Bola to
krása. Účasť 15 členov z našej organizácie a 4 členky z Uhorskej Vsi.
• 6.2. sme mali výročnú schôdzu za rok 2015. Zhodnotili sme celoročnú prácu v organizácii. Schôdza bola spojená s posedením pri šiškách - posledné fašiangy. Z našej organizácie sa zúčastnilo 37 členov
a z Lipt. Jána dve členky.
• 11.2. sme boli v Spišskej Novej Vsi v divadle pre seniorov. Divadlo
Tieň majstra Petra sa nám páčilo, bolo zo života majstra Petra a jeho
učňov pri stavbe oltára v Levoči, účasť z Uhorskej Vsi 8 členov a dve
z našej organizácie.
• 17.2. sme navštívili v Lipt. Mikuláši „Múzeum ochrany prírody
a jaskyniarstva.“ Rozloha výstavy je 1400 m2 na troch poschodiach.
Vystavené sú „krása a jaskyne na Slovensku.“ Expozícia „Planéta
Zem“, ako vznikol vesmír a naša planéta. Ďalej je výstava baníctva,
lesníctva, drevárstva, včelárstva, rybárstva, poľnohospodárstva,
lyžovania, turistiky, horolezectva, záchranných služieb na horách,
zvierat a vtákov v prírode. Boli sme spokojní. Prehliadku si pozrelo
12 našich členov a 3 členky z Uhorskej Vsi.
• 3.3. sme navštívili divadlo v Sp. Novej Vsi „Rysavá jalovica.“ Našim
9-tim členom a 8-mim členom z Uhorskej Vsi sa to páčilo.
• 8.3. na pozvanie OV-JD v Lipt. Mikuláši boli naše 3 členky na oslave
MDŽ. Pozdravil nás spevokol „Poludnica“ zo Závažnej Poruby.
V roku 2015 sa spevokol zúčastnil na súťaži spevokolov v Martine.
• 9.3. sme navštívili Mesto Ružomberok. Pozreli sme si Rímskokatolícky kostol, Lipt. múzeum a múzeum Fullu. Počasie nám prialo.
Mesto navštívilo našich 6 členiek.
• 13.3. Obecný úrad v spolupráci so ZPOZ-om usporiadal posedenie
pri príležitosti MDŽ. Popoludnie nám spríjemnili mladí divadelníci
z Lipt. Petra. Zúčastnilo sa 100 žien a hostí, v ich mene Ďakujeme
za darček a kvietok.

• 6× sme sa zišli na posedení v klubovni, kde
sme si spoločne naplánovali kultúrne podujatia, jednodňový výlet a iné.
• Chceme sa poďakovať „Pozemkovému spoločenstvu Podtureň“, p. Zdenovi Kondorovi,
p. Mariánovi Vojtíkovi za finančné dary. Patrí
Vám veľké
ĎAKUJEME.
Pri jarných prácach a letných dovolenkách
Vám všetkým prajeme veľa zdravia a pohody.
Predsedníčka a tajomníčka
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Prečo?

Uvítanie – šťastné úsmevy rodičov

Opäť príjemné chvíle
Obecný úrad, starosta Marián Vojtík a Združenie pre občianske záležitosti v našej obci privítali nových občiankov našej obce v sobotu
dňa 30.4.2016 v kultúrnom dome. Starosta v príhovore poprial rodičom a našim novým „obyvateľom“ veľa zdravia a trpezlivosti pri
výchove. Veď niet väčšej radosti ako dieťatko v rodine.

Dňa 6.5.2016 zorganizoval obecný úrad pri príležitosti 71. výročia
víťazstva nad fašizmom spomienkový akt kladenia vencov

Zápis do pamätnej knihy

Majitelia
pozemkov
dajte POZOR

Starosta Marián Vojtík gratuluje rodičom s členkou ZPOZ-u Evou
Huštákovou

Pohľad na nových občiankov, rodičov, starých rodičov i krstných rodičov
10

Obecný úrad v posledných
dňoch získal od občanov
obce informácie o pohybe
neznámych osôb po obci.
Tieto osoby vchádzajú bezdôvodne do súkromných
dvorov. Je preto potrebné
byty, rodinné domy, ale aj
dvory riadne zabezpečiť. Pri
výskyte vniknutia na súkromné pozemky je takéto
podozrivé osoby nutné
okamžite nahlásiť obecnému úradu alebo na políciu
na čísle 158.

Po tieto májové dni si spomíname, že žijeme
71 slobodných rokov, rokov od skončenia
hroznej II. svetovej vojny.
Aj my v Podturni máme pamätník, ktorý bol
postavený spolubojovníkmi, ktorí útrapy
vojny prežili a postavili pomník na pamiatku
tých, ktorí to šťastie nemali a zahynuli v boji
za našu slobodu a nebolo im dopriate vrátiť sa do náruče čakajúcej matky, manželky, k deťom, k svojím blízkym. A takýchto
pomníčkov je na našom krásnom Slovensku
od Dukly až snáď po západné Česko veľa.
K týmto pomníkom sa chodíme pokloniť
s pietou, veď na našom území zahynuli občania rôznych národov. A ich rodiny ani nevedia, kde našli miesto nechceného odpočinku
a nemôžu im na hrob položiť kvietok, či zapáliť sviečku.
Nuž prečo? Prečo si nenájdete v tejto dobe
malú chvíľku a neprídete v duchu im povedať, ďakujeme!
Veď oni nenapadli Berlín, ale išli si brániť
svoju domovinu. Aj dnes sú niektorí, čo sa
na II. svetovú vojnu dívajú ináč, možno sú
to vnuci tých, čo vraždili a vypaľovali naše
dediny. Hovorme našim deťom, že fašizmus
a nenávisť k iným rasám bol výplodom jedného, ktorý dokázal fanaticky ovládať pár
ľudí, z ktorých sa stali milióny.
Ľudské slová nedokážu všetko vyjadriť. Nie
slová, ale vedomie a myšlienky tvoria zážitky.
Opýtajte sa svojich starkých, ktorí si ešte
pamätajú na roky vojny, ktorú prežili a pamätajú si aj na udalosti, ktoré im rozprávali ich
blízki, či už účastníci SNP, ale aj občania,
ktorí museli utekať zo svojich domov. Veľa
našich občanov bolo odvlečených do lágrov
do Nemecka a odtiaľ sa vrátili s podlomeným zdravým. Tak preto si s úctou na tých
známych i neznámych budeme spomínať
a pomníky opatrovať.
Vaša spoluobčianka – pamätníčka z Podturne
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Obec informuje

Prvomájové oslavy

Kladenie vencov k pamätnej tabuli, zľava starosta Marián Vojtík,
predseda ŽSK Juraj Blanár, Ladislav Anreánsky

1. Mája zorganizovala okresná organizácia
strany SMER-SD na historickom mieste pred
Čiernym orlom v Liptovskom Mikuláši oslavy
1. Mája – sviatku práce za účasti predsedu
Žilinského samosprávneho kraja Juraja
Blanára. Moderátor pán Milan Stromko
vyzdvihol význam tohto pamätného dňa
z roku 1918, ktorý zorganizovali Mikulášsky
garbiari.
Vtedajšie žiadosti robotníkov prečítal pán
Peter Vrlík. Osláv sa zúčastnil aj starosta
Marián Vojtík.
Pracovník obce kladie obrubníky okolo
domu smútku – po oprave izolácie

Gratulácia jubilantovi p. Jaroslavovi
Tomčíkovi počas výročnej členskej schôdze
členov Jednoty dôchodcov

Výročná schôdza

Jednota dôchodcov na výročnej členskej
schôdzi. Jednota dôchodcov v Podturni
hodnotila dňa 6.2.2016 svoju činnosť
za uplynulé obdobie. Predsedníčka JD
p. Viera Vozáriková rok 2015 zhodnotila ako
činorodý a prospešný nielen pre organizáciu,
jej členov ale aj v prácach v prospech našej
obce. To neskôr zhodnotil aj starosta Marián
Vojtík, ktorý členom JD v mene ostatných
občanov poďakoval za prospešnú prácu,
za ktorú by obec vynaložila nemalé finančné
prostriedky.
12

V mesiacoch marec-apríl pracovníci
obce upravili časť miestneho cintorína,
potrebná úprava odizolovania domu smútku
a odvodnenie dažďovej vody sa ukázalo ako
správne.
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Kontrolný deň

na PDE (polyfunkčný dom Elán). V mesiaci marec sa konal „veľký“ kontrolný deň na polyfunkčnom dome Elán
za účasti dodávateľa prác fi. Stavoindustria a.s. a zástupcov obce. Práce na stavbe finišujú a stanovený termín
kolaudácie v mesiaci máj by mal byť dodržaný.

Podturniansky spravodajca
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Kolaudácia. Blíži sa termín odovzdania

V piatok dňa 6.5.2016 sa konala v priestoroch polyfunkčného domu ELÁN kolaudácia. Ako je aj zdokumentované,
boli kolaudované zariadenia nájomných bytových jednotiek, materská škola, ambulancie lekárov, ako aj priestory
pre športovcov. Termín odovzdania sa teda blíži. Všetko záleží od času odovzdania polyfunkčnej budovy obci
od realizátora prác.

Úprava a osadzovanie balkónov

Sociálne zariadenia pre „škôlkárov“

Polyfunkčný dom ELÁN, pohľad zo západnej strany, vstup
do budovy k bytom a do materskej školy

Pohľad z bytu smerom na rieku Váh
a futbalové ihrisko
14

Návšteva v jednom z bytov: kúpeľňa a kuchyňa

Zariadenie priestorov kuchyne materskej školy

Kolaudačná komisia v priestoroch
materskej školy
15
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ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo
skutkov, aby sa nikto nechválil. Ef 2, 8 – 9
Tešíme sa na výročie reformácie a uvedomujeme si, aké je pre nás
zaväzujúce. Je pre nás výzvou, aby sme oslávili toto výročie predovšetkým vlastnou úprimnou vierou.
Peter Taját

Čo sa chystá?
Sviatok

5. 6. 2016,
2. ned. po ST
12. 6. 2016,
3. ned. po ST
19. 6. 2016,
4. ned. po ST
26. 6. 2016,
5. ned. po ST

L. Ján, ev. kostol

Podtureň,
OÚ

9,00 Zlatá konfirmácia
9,00 Sl. B.

14,30 Sl. B.

9,00 Sl. B.
9,00 Sl. B. na Záver šk.
roka

Na cintoríne Pretestata pri Via Appia, ktorý
skrýva hroby mučeníkov, nachádza sa v jeho
podzemnej časti obraz predstavujúci Dobrého Pastiera. Pravú ruku ma zdvihnutú, drží
v nej dlhú palicu, ktorou chce ochrániť preľaknuté ovečky. Z ľavej strany sa k nemu blížia
dve zvieratá osol a diviak. Ten obraz,“ píše G.
Colombo,“ môže byť symbolom dejín Cirkvi.
Pánovmu ovčincu budú nebezpečným dva
druhy falošných prorokov. Jedni zobrazení
v oslovi sa usilujú znevážiť svätý depozit viery,
iní, ktorí skúšajú všetko rozryť a zdevastovať
čistotu Kristovho stáda“.
Nevedomosť a všelijaké hlúpe postoje z jednej
strany a z druhej zase divoká hrubosť a zloba
môžu priniesť v každej dobe nebezpečenstvo
pre Kristovu Cirkev. Ostáva tu jediná možnosť, ktorá zaznieva z Evanjelia : „Moje ovce
počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú
za mnou. Ja im dávam večný život“.
Jasný postoj starostlivosti a pomoci zo strany
Ježiša. Našou najväčšou biedou je neznalosť náboženských právd. Máme možnosť

poznania lepšej orientácie v náboženských otázkach a predsa to
nevyužívame. Sme ľahkoverný mnohým novotám. Dnes je tá divokosť rafinovaná a prefíkaná. Cez média, cez rôzne formy podpichovania a alternatíva, propagovaná médiami nás môže zaskočiť a zviesť.
Musíme dávať pozor, aby sme neskončili ako zábudlivé mestečko,
v ktorom sa začali diať čudné veci. Deti si zabúdali písať úlohy,
dospelí si zabúdali vyzúvať topánky, keď išli spať. Brány kostola ostávali zatvorené. Ani zvony nezvonili a nikto si už nepamätal modlitby.
Raz v pondelok ráno sa učiteľ pýtal žiakov : „Prečo ste včera neprišli do školy?“ – „Včera bola predsa nedeľa a v nedeľu škola nebýva.“
– Prečo?“ pýtal sa učiteľ. Žiaci nevedeli, čo majú povedať. Blížili sa
Vianoce. „Prečo sa spievajú a hrajú koledy?“ Nikto to nevedel. Priatelia sa tak pohádali, že až zachrípli. „Teraz už nemám ani jedného
priateľa,“ mysleli si obaja. A nevedeli, čo majú robiť. Malé mestečko
bolo čím ďalej jednotvárnejšie a smutnejšie. Ľudia boli zo dňa na deň
sebeckejší. „Mám dojem, že som čosi zabudol,“, hovorievali všetci.
Až sa prihnal taký silný vietor, že rozkýval na kostole všetky zvony.
Ľudia sa hneď zastavili a pozerali do výšky. Jeden človek za všetkých
zvolal: “Už viem, zabudli sme na Boha!“
Nechajme znieť Boží hlas, aby nás on stále vyzýval: Moje ovce počúvajú môj hlas… teraz i na veky.
Oznam: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Liptovský Ján má webovú
stránku: www.liptovskyjan.fara.sk

Kolobeh života
Narodili sa:
Aneta Balážová
Daniela Uličná
Kristián Krivošík
Juraj Šenšel
Peter Ľudovít Kubáň
Simona Záborská

Život v obci – ZPOZ
Vážení spoluobčania,
tak ako každý rok aj teraz Vás chceme oboznámiť s prácou ZPOZu
v naše obci:
- pravidelne každý mesiac sa Vám prihovárame našou „Reláciou pre
jubilantov“, a to reláciou do miestneho rozhlasu, čím chceme vyjadriť úctu našim starším spoluobčanom,
- každému jubilujúcemu občanovi, ktorého rodina si to želá zahráme
priamo v deň jeho narodenín,
- na požiadanie hráme aj reláciu k svadobnému dňu pre nastávajúcich mladomanželov,
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Ja a Otec sme jedno

Unikátne výročie je predo dvermi
Evanjelici na celom svete sa pripravujú
na veľké výročie, ktoré si pripomenieme
na budúci rok. 31. októbra 2017 to bude 500
rokov od chvíle, kedy Martin Luther pribil
na dvere zámockého kostola vo Wittenbergu
95 výpovedí proti odpustkom a tým spustil
hnutie reformácie. Náš cirkevný zbor taktiež pripravuje viacero podujatí pri tejto príležitosti, ale už v tomto roku chce jedným
takýmto podujatím začať. 15. mája chceme
zasadiť pred Evanjelickým kostolom v Liptovskom Jáne Strom reformácie.
Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku sa zaviazala do výročia reformácie vysadiť na Slovensku 500 stromov reformácie. Celá táto aktivita je koordinovaná Generálnym biskupským úradom.
Strom je symbolom života, nádeje, budúcnosti. Tak, ako strom má budúcnosť, má
budúcnosť každý, kto dúfa v Pána Ježiša
Krista. A to je vlastne podstata reformácie.
O čom je vlastne reformácia?
Martin Luther znovuobjavil to, čo nám
podáva Písmo sväté.
1. Že sme všetci hriešni. Ako píše apoštol
Pavel: Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy
Božej. (R 3, 23)
2. Že zo svojich skutkov nikto nemôže byť
spasený. Opäť píše Pavel: Zo skutkov zákona
nebude ospravedlnený pred Ním ani jeden
človek, lebo zo zákona je poznanie hriechu.
(R 3, 20)
3. Že ospravedlnení sme jedine pre Pána
Ježiša Krista, pre Jeho obeť na kríži, ak v Neho
úprimne veríme. Pavel píše: Lebo milosťou

Podturniansky spravodajca

- po celý rok spolupracujeme s OÚ pri občianskych pohreboch a pri spoločenských akciách
usporiadaných OÚ,
- 1× do roka v spolupráci s OÚ organizujeme
„slávnostné uvítanie detí do života“,
- v spolupráci s OÚ pri oslavách „ Október –
mesiac úcty k starším“ organizujeme aj posedenie s jubilantmi, ktorí sa dožívajú okrúhlych
narodenín od októbra do októbra v tom ktorom roku.

Dožili sa životného jubilea:
Sokolová Eva
Mlynarčíková Marta
Mlynarčík Imrich
Mydliar Miroslav
Juráš Miroslav
Blišťanová Beata
Ferenceyova Ľubica
Vozáriková Viera
Janovčík Stanislav
Grísnik Ladislav
Forgáč Imrich
Čajková Darina

Martin Strcula
Matúš Šmihovský
Nela Kaňová
Monika Pivková
Sofia Gabriel

60 rokov
60 rokov
60 rokov
60 rokov
60 rokov
60 rokov
60 rokov
70 rokov
70 rokov
80 rokov
80 rokov
90 rokov

Uzavreli manželstvo:
Tomáš Šmihovský a Lucia Porubänová
Veronika Lešková a Petr Husa
Ing. Lucia Báthoryová a Martin Racký
Martin Strcula a Andrea Mikytová
Ivan Mlynár a Katarína Garabášová
Slavomír Ondruš a Bc. Veronika Bednarčíková
Ing. Jana Blišťanová a Stanislav Račko
Monika Pavelicová a Miroslav Kmeť
Zomreli:
Dušan Kasanický
Ing. Štefan Pikla

Viera Vozáriková, predsedníčka ZPOZ-u
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JK Podtureň má majsterku kraja

ŠPORT

Tak ako po minulé roky, aj rok 2015 bol pre JK Podtureň veľmi
úspešný. Zúčastnili sme sa viacerých pretekov poriadaných na Slovensku aj v zahraničí, ale čo nás najviac teší, že sa počet členov nášho
klubu z roka na rok rozrastá.
Túto sezónu nás reprezentovali štyria členovia klubu. Veľmi úspešne
sa v parkúrovom skákaní darilo Davidovi Stanislavovi s CALIFO NF
a Slávke Madudovej s POLAROM. V juniorských drezúrnych súťažiach si veľmi pekne počínala Martina Trnková na kobylke TARA,
ktorej majiteľka je ďalšia členka nášho klubu Nina Rossová.
Najlepšie sa darilo v sezóne 2015 Veronike Hanákovej s LEVANTÍNOU, ktoré obsadili na Majstrovstvách Slovenska v drezúre mladých koní 3. miesto, v Stredoslovenskom drezúrnom pohári v kategórii LITTLE 1. miesto a LEVANTÍNA získala aj titul Drezúrny kôň
roka 2015 v kategórii 6. ročných na strednom Slovensku.
Všetkých nás, ale najviac potešil záver sezóny, kde na Majstrovstvách stredoslovenského kraja seniorov v skokoch, Veronika Hanáková so CHAKIROU obsadili 1. miesto a získali tak titul Majstra
kraja na rok 2015. V kategórii družstiev si Veronika a jej druhý kôň
BIG BOY odniesli 3. miesto.
Sme veľmi radi, že vďaka finančnej dotácii od obce sme mohli
zabezpečiť pre členov klubu reprezentačné oblečenie s logom našej

Vážení čitatelia Podturnianskeho spravodajcu, 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.

Podturne a veríme, že sa klub bude rozrastať
hlavne o členov, ktorí sú jej obyvateľmi.
Na záver prajeme všetkým členom, ktorí
nás budú reprezentovať v sezóne 2016 veľa
úspechov.

Majsterka kraja Veronika Hanáková a CHAKIRA

FUTBAL

OFK má za sebou veľmi nevydarenú jesennú
časť súťaže, hlavne čo sa týka A-mužstva.
Po prvej časti figurovali na 12. mieste s 12
bodmi. A tak sa výbor OFK rozhodol angažovať nového trénera s prísľubom zlepšenia tréningovej, ale aj zápasovej dochádzky. Bohužiaľ aj napriek tomu sa nepodarilo absolvovať zimnú prípravu na takej úrovni, akú by
si to aktuálna situácia žiadala. Do prvého
MFS nastupovali s malou dušičkou, veď išli
na horúcu pôdu do Liptovskej Lúžnej, ktorá
sa netajila postupovými ambíciami. Na veľké
prekvapenie priviezli 3 body po víťazstve 2:1.
Hneď na to remizovali s lídrom s Komjatnej
1:1. Ďalej nasledovali výkony striedavo dobré,
horšie až tragické. K tomu sa opäť pripojil
odchod hráčov za prácou do zahraničia, alebo
ich smenná práca. A tak po 19. kole držia 11.
priečku, ktrá pri momentálnej situácii v piatej
lige znamená zostup do tretej triedy.
Väčšiu radosť robia mladé futbalové
nádeje, ktoré počas zimnej prestávky niekoľko
futbalových turnajov. Pod trénerskym vedením p. Milana Rétiho a za spolupráce s FK
Uhorská Ves vidieť postupné kroky napredovania futbalových nádejí. Ich výsledky preto

#

Klub

Z

V

R

P

1

L.Teplá

17

11

4

2

47: 20

37

10

2

Komjatná

18

11

4

3

37: 27

37

10

3

L.Lúžna

17

12

0

5

52: 30

36

12

4

Iľanovo

17

10

2

5

42: 32

32

8

5

Vavrišovo

18

9

3

6

47: 25

30

3

6

P.Ľupča

17

8

4

5

39: 25

28

1

7

Prosiek

18

8

2

8

44: 35

26

-4

8

Hrboltová

18

8

1

9

22: 44

25

-2

9

Lúčky

18

4

6

8

26: 37

18

-12

10 Štiavnička

17

4

4

9

28: 39

16

-8

11

Podtureň

18

4

2

12

25: 38

14

-10

12

L.Revúce

18

4

2

12

22: 38

14

-10

13

Svätý Kríž

17

3

2

12

17: 58

11

-16

Skóre

+
Body Body

nie sú dôležité, ale dôležitá je chuť a ich zanietenosťna tréningoch
a v zápasoch.
Výbor OFK by chcel touto cestou poďakovať OZ za podporu
v činnosti, ktorá sa po ročnej prestávke vrátila. Osobne patrí vďaka
hlavnej kontrolórke p. Danuši Belákovej. Samozrejme sa nesmie
zabudnúť na rodičov mladých futbalistov, z ktorých každý svojou
troškou pomáha pri ich činnosti. Takisto patrí vďaka MFK Liptovský
Mikuláš za nadštardartnú spoluprácu, p Jurajovi Hervartovskému
za odbornú podporu, p. Eduardovi Richterovi za materiálnu podporu a všetkým fanúšikom za hlasovú podporu v zápasoch.

Martina Trnková a TARA

Slávka Madudová a POLAR
18

Veronika Hanáková a LEVANTÍNA
19

1. ročník hokejbalu

Máj 2016
O pohár starostu obce Podtureň
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Máj 2016

Pelotón bude
prechádzať cez
Obec Podtureň
dňa 10.6.2016
o 13.40 h

Podturniansky spravodajca

Partia mladých sa dala dohromady. Hokejbal… aj tak sa dá využiť
voľný čas

Dňa 19.3.2016 (sobota) sa uskutočnil v našej obci 1.ročník hokejbalu o pohár starostu obce. Na spomínanom turnaji sa zúčastnili tri
tímy: Old Boys, Mladé Pušky a Barance. Turnaj sa oficiálne začal
o 10:00hod. zápasom Mladé Pušky- Barance. O vhodenie úvodného
buly sa postaral starosta obce p.Marián Vojtík. Zápas sa skončil lepšie pre Barance, ktoré vyhrali nad Mladýmí Puškami v pomere 5:4.
V druhom zápase na seba narazili favorizovaný ,,starí páni“ Old Boys
a Mladé Pušky, v dramatickom zápase vyhrali napokon Mladé Pušky
5:4, aj keď dve minúty pred koncom už vyhrávali Old Boys o jeden gó,
ajl tak sa im nepodarilo zápas doviesť do víťazného konca. Na otázku
prečo už neustrážili toto vedenie o jeden gól, čiže 4:3 pre Old Boys
nám odpovedali svorne oslávenci tohto dňa,,Jozefovci“ Jozef Rusina
a Jozef Kováčik, že už sa tešili na oslavy svojho mena a podotkli
z úsmevom, že na rade sú konečne mladý. V treťom zápase sa stretli
tímy Barance vs. Old Boys, ktoré skončilo výsledkom 9:4. Do finále
postúpili Barance a Mladé Pušky. Po tvrdom boji nakoniec vyhrali
Barance výsledkom 5:2, kde veľkú úlohu zohral brankár barancov
Rasťo Chyla. Celkové umiestnenie skončilo nasledovne: 1.miestoBarance, 2.miesto- Mladé Pušky, 3.miesto- Old Boys.

Zostavy tímov:
Old Boys: Jozef Kováčik, Jozef Rusina, Milan
Sokol, Dušan Ujčík
Barance: Michal Kočan, Matej Masloviak,
Matej Ďuriak,Rasťo Chyla
Mladé Pušky: Jakub Kováčik, Filip Vyparina,
Patrik Vozárik, Jakub Hyben
Na občerstvenie sa podával guláš. O prípravu gulášu sa postaral náš šéfkuchár
Miro,,Pigi“Mydliar, ktorý sa mu vydaril ako
vždy na výbornú. Pri guláši mu asistoval ako
hlavný kurič Eduard Mydliar. Dúfajme,že
aj na budúci ročník sa prihlásia ešte nejaké
tímy. Čo dodať na záver: akcia výborná, počasie slušné a hlavne sa turnaj odohral vo Fair
play. Ďakujeme ešte raz všetkým zúčastneným a organizátorom.
Organizačný tím: Milan Sokol, Jozef Rusina,
Jozef Kováčik, Miro Mydliar.

Z pošty
Oznámenie
o začatí stavby
Dovoľujeme si Vás informovať,
že dňa 3. mája 2016 začali práce
na stavbe „Oprava diaľničného
mosta ev. č. D1-220 Podtureň, pravý
most“ (smer Poprad), ktoré potrvajú do 31. októbra 2016. Zhotoviteľ prác firma Swietelsky - Slovakia
spol. s r.o. Bratislava má za povinnosť zabezpečiť ochranu územia
pod mostom (cesty, trať ŽSR, obývané územia) pred padaním akýchkoľvek nečistôt zo staveniska.
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
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SPOMÍNAM…
Údel človeka je už raz taký.
Prísť, pobudnúť a odísť…
Aj po mesiacoch a rokoch spomienka na
blízkeho človeka, na priateľa nedá zabudnúť.
Čo znamenal, ako pracoval, aký vzťah mal k iným . . .
Dňa 25.04.2010 nás navždy opustil zástupca starostu
našej obce pán Ján Bryndza vo veku 55 rokov. Spomínam naňho ako na človeka, ktorý veľkú časť svojho
života zanechal vo verejných funkciách pre dobro
našich spoluobčanov, pre rozvoj našej obce. Spomínam na Teba Janko, ako na človeka skromného, priateľského, ktorý si vážil iných a ako funkcionár MNV
a neskôr v obecnom zastupiteľstvo to dával patrične
najavo. Aj po rokoch mi nedá zabudnúť.
Ďakujem… starosta
21
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Z pošty
PREVENCIA
Krádeží a podvodov
na senioroch

Obec pracuje na projektovej dokumentácii, ako aj na riešení
vhodného umiestnenia autobusovej zastávky na „vyšnom
konci“ obce.

Vážení občania, nakoľko bol v Slovenskej
republike v poslednom období zo strany Polície opäť zaznamenaný zvýšený nárast trestnej činnosti „krádeží a podvodov spáchaných
na senioroch,“ obracia sa Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši na širokú verejnosť s výzvou o zvýšenie
obozretnosti seniorov a to najmä v nasledovných prípadoch:
Bez overenia dokladov a oprávnenia nevpúšťajte do svojich príbytkov alebo na svoje
pozemky pracovníkov elektrární, plynární,
domovej správy!
Nepúšťajte do svojich príbytkov neznámych
ľudí pod žiadnou inou zámienkou – podomových predajcov, ľudí s nevoľnosťou, ľudí s darčekmi pre Vás a iných!
Nepožičiavajte peniaze ľuďom, ktorých dobre
nepoznáte, väčšinou ide o podvodníkov!
Vyvarujte sa vyberať peniaze a cennosti v prítomnosti neznámych osôb!
Keď Vás kontaktuje neznámy človek, ktorý
súrne z akéhokoľvek dôvodu (havária, operácia, výhra v lotérii, pomoc príbuznému
a pod.) potrebuje finančnú hotovosť, okamžite kontaktujte políciu (158) alebo najbližšiu
rodinu. Peniaze v žiadnom prípade nikomu
neodovzdávajte!
Bez Konzultácie nepodpisujte dôležité
dokumenty!
Odmietnite bezdôvodne ponúkané odprevadenie do bydliska, do domu, do bytu alebo
odvoz od ľudí, ktorých nepoznáte!
Páchatelia uvedenej trestnej činnosti si úmyselne typujú obete, ktoré žijú osamote a majú
vyšší vek, nakoľko predpokladajú, že seniori
budú dôverčiví, empatický, neopatrní a nepozorní. Páchatelia ich svojim konaním môžu
pripraviť o celoživotné úspory alebo im môžu
spôsobiť ublíženie na zdraví či smrť.
V prípade, že Vás kontaktujú osobne alebo
telefonicky neznáme osoby a máte podozrenie, že sa jedná o podvodníkov, kontaktujte
IHNEĎ políciu na bezplatnom telefónnom
čísle 158 alebo osobne na najbližšom útvare
Policajného zboru.
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OZNAM

Orálna vakcinácia líšok proti besnote
Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš príslušná podľa zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti Vám oznamuje, že v čase od 4.4. – 18.4.2016
(posun je možný podľa počasia) bude v okrese Liptovský Mikuláš vykonaná orálna vakcinácia líšok proti besnote. Vakcína bude
pokladaná letecky z letiska Poprad s denzitou pokladania – 25
vakcinačných dávok na 1 km2 , z výšky 50 metrov nad terénom
pri rýchlosti 150 km/hod., v dvoch letových líniách navzájom
vzdialených 500 m. Pri leteckom pokladaní sa vynechajú územia
s nadmorskou výškou nad 1200 metrov, vodné plochy, cestné
komunikácie, mestá, osady.
Poučenie o vakcinačnej návnade – LYSVULPEN por . a. u. v.:
obsahuje modifikovaný oslabený vakcinačný kmeň besnoty SAD
Bern, pomnožený v bunkových kultúrach, antibiotiká a stabilizačné médium. Zmes je naplnená do plastikových toboliek
(blistrov), ktoré sú obalené návnadovou hmotou s tetracyklínom. Tetracyklín slúži ako indikátor vakcinácie. Návnada je čiernohnedej farby, guľatého alebo hranatého tvaru, pevnej konzistencie. Vo vnútri návnady je uložená plastiková tobolka (blister)
s viacjazyčnou potlačou „Pozor-vakcína proti besnote“. Obsah
tobolky (vakcinačný antigén so stabilizačným médiom) je načervenalej farby. Pri požití návnady líškou sa tobolka s vakcínou
perforuje a vakcína príde do kontaktu so sliznicou dutiny ústnej.
Cestou lymfatického systému sa vyvolá imunogénny efekt.
Manipulácia s vakcinačnými návnadami a bezpečnostné opatrenia: Pre človeka je vakcinačná návnada pri bežnom zaobchádzaní neškodná. Z bezpečnostného hľadiska a z dôvodu zabránenia prenosu ľudského pachu na vakcinačnú návnadu doporučujeme nedotýkať sa jej a obmedziť voľný pohyb psov po dobu 14
dní od ukončenia leteckej pokládky. Ak sa obsah blistra zapracovaného v návnade dostane na sliznicu úst, nosa alebo očí človeka, je potrebné okamžite vyhľadať lekárske ošetrenie.
Na základe vyššie uvedených informácií Vás žiadame o informovanie verejnosti zverejnením na obvyklom mieste prípadne
Regivyhlásením v miestnom rozhlase.
onálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš

Okresné riaditeľsvo policajného zboru v Liptovskom Mikuláši
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