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Vážení spoluobčania,
opäť sa Vám chcem prihovoriť v prvom čísle nášho obecného spravodajcu. Tak ako sme
sa nevedeli niektorí dočkať zimnej lyžovačky, ktorej sme sa dočkali s časovým odstupom (bolo jej
už i dosť), rýchlou zmenou sa tu
tlačí jar a už sa tešíme na slniečko,
ktoré nám prinesie do života novú
silu a elánu. Ani sme sa po nedávnom uvítaní nového roka nenazdali a máme po fašiangoch.
A pred nami sú sviatky jari - Veľká noc, ktoré tento rok vyšli skôr
a to v termíne na konci marca. Želám Vám vážení spoluobčania viac
krajších dní, ako tých horších, viac lásky ako nenávisti, viac hojnosti
a radosti, ako smútku a trápenia. Pevné zdravie a veľa úspechov v pracovnom a osobnom živote. Dovoľte mi touto cestou úprimne poďakovať všetkým, ktorí svojou prácou a snažením v uplynulom roku
prispeli k rozvoju a zveľaďovaniu našej obce aj všetkým, ktorí denne
dokazujú, že im osud našej obce nie je ľahostajný. Som úprimne rád,
že spolupráca s poslancami nášho obecného zastupiteľstva je dlhodobo na dobrej úrovni. Tiež ústretovosť spolkov, ako aj športových
klubov sa teší dobrej spolupráci. Aj v tomto roku nás čakajú viaceré
investičné akcie. Pripravujeme úpravu viacerých úsekov miestnych
komunikácií. Rozpracované sú projekty na rozšírenie verejného
osvetlenia a miestneho rozhlasu. Čaká nás zahájenie rekonštrukcie
domu smútku. Tento rok budeme pokračovať v modernizácii športového areálu. V pláne máme premiestnenie tribúny na nové miesto
futbalového ihriska. Teší ma venovanie sa mládeži, najmä v športe vo futbale, za čo treba poďakovať nášmu výboru futbalového klubu.
V našej obci sa rozvíja jazdecký klub. Má pevne prihlásených 15
členov (dievčat), ktorým sa venuje Veronika Hanáková – majsterka

Maľované vajíčko,
pekný úsmev na líčko,
k tomu zdravia moc,
peknú Veľkú noc.

Slovenska v parkúre. Zaslúži si veľký obdiv a uznanie v reprezentácii našej obce.
Vážení spoluobčania, mám záujem urobiť
všetko, čo bude v mojich silách a verím, že aj s podporou obecného zastupiteľstva , aby finančný rozpočet a úlohy, ktoré sme si stanovili na nasledujúce
obdobie predstavovali záujmy väčšiny z vás.
Určite nie je možné splniť prianie každého občana.
Keby som to sľúbil, nehovoril by som pravdu. Nie sú
na všetko finančné prostriedky, ani ľudský potenciál.
Zostavíme si s poslancami hlavné ciele, hlavné priority a tie sa budem snažiť zrealizovať. A aj s vašou
pomocou ich splniť. Niekedy prísľuby v získaní dotácií nemilo prekvapia. Aj v tom to je…
Milí spoluobčania, želám Vám príjemné prežitie
Veľkonočných sviatkov. Užite si ich v zdraví a v spoVáš starosta
ločnosti dobrých a príjemných ľudí.

Kolobeh života
Narodili sa:
Narodili sa:
Marcus Dolinay
Natália Němcová
Gabriel Mlynarčík
Laura Šintajová
Uzavreli manželstvo:
Beňadik Vicén a Natália Žigová
Dožili sa životného jubilea:
Jozef Repčík
Anna Salbotová
Helena Vašinová
Jozef Fašanok
JUDr. Imrich Hronček
Jaroslav Janovčík
Eva Mlynárová
Mária Žigová
Darina Cviková

60 rokov
60 rokov
60 rokov
70 rokov
70 rokov
70 rokov
70 rokov
70 rokov
80 rokov
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Z rokovaní Obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí č. 6/2017 dňa 14. 12. 2017
Schválilo: - Rozpočet Obce Podtureň na rok 2018,
- Použitie prostriedkov mimorozpočtových peňažných fondov k návrhu rozpočtu na rok 2018 na konkrétnu akciu,
úlohu alebo účel použitia a to na kapitálové výdavky – 3000,-€ na spolufinancovanie projektu „Kúpa traktora“,
- Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Podtureň na I. polrok 2018,
- Zmluvné podmienky Zmluvy o výpožičke nebytového priestoru – Obchod nachádzajúci sa v stavbe – Obecný
úrad súp. č. 164 o výmere 92 m2 medzi Obcou Podtureň ako požičiavateľom a spol. Liptovské pekárne
a cukrárne VČELA – Lippek k.s. ako vypožičiavateľom,
- V zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí prenájom nehnuteľného majetku obce –
parkovacieho miesta pred Polyfunkčnou budovou súp. č. 166 občianke obce v cene 10,-€/1 mesiac,
Vzalo na vedomie: - Správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly na úseku správy miestnych daní a poplatkov Obce
Podtureň,
- Správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly Inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov k 31.12.2016 Obce Podtureň,
- Správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly účtovných dokladov Obce Podtureň za mesiac
september 2017,
- Stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Podtureň k Návrhu rozpočtu obce Podtureň na roky 2018, 2019
a 2020,
- Rozpočet Obce Podtureň na roky 2019 – 2020,
- Informáciu o rozpočtovom opatrení starostu obce č. 27, 28, 29, 30, 31,
- Rozhodnutie starostu o neupotrebiteľnosti hnuteľného majetku Obce Podtureň (PD – Miestny rozhlas
ul. Ku stanici – rekonštrukcia, PD – Skladová plocha na materiál, PD – Miestny rozhlas ul. Nová),
- Správu audítora o overení individuálnej účtovnej závierky Obce Podtureň za účtovné obdobie roka
2016,
- Správu audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky a jej súladu s konsolidovanou výročnou
správou Obce Podtureň za účtovné obdobie roka 2016,
- V zmysle § 9a ods. 9 písm. c) s primeraným použitím § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí zámer na výpožičku nehnuteľného majetku obce – nebytový priestor – sála kultúrneho
domu o výmere 88,87 m2 na parc. č. KN-C 115/1 z dôvodu hodného osobitného zreteľa záujemcovi
Športový klub – stolného tenisu Podtureň.

sa Uznieslo: - Na Všeobecne záväznom nariadení Obce Podtureň č. 6/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi,
- Na Všeobecne záväznom nariadení Obce Podtureň č. 7/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Doporučilo: - Starostovi rokovať so zástupcom spol. MAVIX ohľadom realizácie optickej siete v obci.

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí č. 1/2018 dňa 14.02.2018

Vzalo na vedomie: - Správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly plnenia uznesení OZ v Podturni za rok 2017,
- Správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v obci Podtureň za rok 2017,
- Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Podtureň k rozpočtovému opatreniu č. 2/2018,
- Informáciu o rozpočtovom opatrení starostu obce č. 1,
- Informáciu starostu o príprave zriadenia pamätnej izby v obci,
- Informáciu starostu o podaní žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na rekonštrukciu tribúny zo
Slovenského futbalového zväzu,
- Informáciu starostu o zadaní vyhotovenia geometrického plánu k následnému riešeniu
majetkoprávnych vzťahov s rod. Pethö.

sa Uznieslo: - Na Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku, mzdy a správu
objektu materskej školy so sídlom na území obce Podtureň.
Schválilo: - Poskytnutie dotácie Mestu Liptovský Hrádok na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci vo
výške 92,59 €/1 dieťa,
- Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce JK Podtureň o.z. vo výške 600,-€,
- Poskytnutie dotácie ŠK-ST Podtureň z rozpočtu obce vo výške 624,-€,
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- Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2018,
- Zmluvné podmienky Zmluvy o výpožičke nebytového priestoru „Sála kultúrneho domu“ o výmere 88,87 m2
medzi Obcou Podtureň ako požičiavateľom a Športovým klubom – stolného tenisu ako vypožičiavateľom,
- v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí prenájom nehnuteľného majetku obce –
parkovacieho miesta pred Polyfunkčnou budovou súp. č. 166 občanovi obce v cene 10,-€/1 mesiac,
- Plán práce na rok 2018.

Doporučilo:- Starostovi pripraviť podmienky na prenájom nebytových priestorov za účelom prevádzkovania kaderníctva
v Polyfunkčnej budove súp. č. 166 na budúce zasadnutie OZ.
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Plastové tašky sú od začiatku roka
spoplatnené
Prísnejšia odpadová legislatíva sľubuje obmedzenie spotreby igelitiek pri nákupoch.
Jeden Slovák ich ročne spotrebuje približne 466. Ľahké plastové
tašky predstavujú záťaž pre životné prostredie. Od 1.januára 2018
ich predajcovia musia spoplatniť a taktiež alternatívne poskytovať
iné druhy tašiek z papiera či textilu alebo tašiek určených na opakované použitie. Za nedodržanie povinností vyplývajúcich zo zákona
o odpadoch hrozia pokuty od 500 do 50-tisíc eur. Kontrolovať a udeľovať prípadné pokuty je oprávnená Slovenská obchodná inšpekcia.
Spoplatnené sú ľahké plastové tašky s hrúbkou steny menšou ako
50 mikrometrov. Veľmi ľahká plastová taška s hrúbkou steny menšou ako 15 mikrometrov – nazývaná aj ako mikroténové vrecúško,
ktorá sa vyžaduje z hygienických dôvodov alebo sa poskytuje ako
primárny obal pre nebalené potraviny s cieľom predchádzať plytvaniu potravinami, spoplatneniu nepodlieha.
Novelu zákona o odpadoch z dielne envirorezortu, ktorá spoplatnila ľahké plastové tašky, schválilo ešte v marci minulého roka
123 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Novela zákona
má jediný cieľ, a to znížiť spotrebu a produkciu ľahkých plastových
tašiek. Jednoduchým spôsobom – spoplatnením. Plastové tašky pri

nákupoch tak sú s účinnosťou od 1. Januára
2018 povinne spoplatnené.
Ruka v ruke s týmito opatreniami ministerstvo životného prostredia ešte koncom
roka 2016 vyhlásilo iniciatívu „Slovensko bez
igelitových tašiek“. V súčasnosti sa k výzve
pripojili maloobchodné reťazce COOP Jednota, Kaufland a podporil ju i Zväz obchodu
a cestovného ruchu SR. Cieľom je postupne
odstrániť ekologicky nevyhovujúce tašky
z predaja a zákazníkom pri nákupoch ponúkať inú, ekologickejšiu alternatívu.

RECYKLUJME!

Každý z nás môže byť hrdina, ktorý zachráni svet.
Elektrospotrebiče, ktoré doslúžili, nepatria
do komunálneho odpadu.

OZNAČENIE ELEKTROZARIADENIA
Všetky nové elektrospotrebiče musia byť
označené symbolom podčiarknutého
a preškrtnutého odpadkového koša.

KAM S ELEKTROODPADOM?

Elektroodpad je možné KOMPLETNÝ odovzdať
do zberného dvora, alebo do kontajnera
určeného na zber elektroodpadu.

GÜDE Slovakia, s. r. o.

Zberný kontajner je pre Vás dostupný
v predajni GÜDE Slovakia
pri Borovej Sihoti.

Created by Vector_corp - Freepik.com
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Majitelia psov
POZOR!
Upozorňujeme všetkých majiteľov psov,
aby dávali pri venčení pozor na svojich
miláčikov. Obec v rokoch 2016 a 2017
vysadila v okolí bytových domov niekoľko
nových stromčekov, ktoré sú pravidelne
psami “značkované“. Tým dochádza k ich
znehodnoteniu a k následnému vysychaniu. Neznehodnocujme si naše okolie!
Nie všetkým spoluobčanom je životné
prostredie v obci ľahostajné, preto ich
kritický pohľad na ľahostajné správanie
sa majiteľov psov je na mieste.
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ODPADY – SUROVINA 21. STOROČIA
Triedenie odpadu je prvoradá povinnosť každého nášho občana
V roku 2014 vzniklo na Slovensku takmer 9 062 413 ton odpadov,
čo oproti predchádzajúcemu roku predstavuje pokles približne o 4%.
V roku 2015 dosiahla produkcia odpadov 10 563 398 ton, čo je zasa
nárast až o vyše 1,5 milióna ton. Uvedené množstvá zahŕňajú nebezpečný odpad, ostatný odpad a komunálny odpad. Kým celkový objem
odpadov sa za ostatné roky pohybuje od 8,5 milióna ton do 10,5 ton
a rozdiely v jednotlivých rokoch spôsobuje najmä produkcia nebezpečného a ostatného priemyselného odpadu, objem produkovaného
komunálneho odpadu od roku 2010 je v priemere okolo 1,8 milióna
ton za rok. V porovnaní s rokom 1996 však objem produkovaného
odpadu výrazne stúpol. Kým vtedy napríklad vyprodukoval v priemere každý občan SR 240 kg odpadu, v minulom roku to bolo už
o necelých 100 kg na obyvateľa viac. Podľa nového zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. už náklady spojené s triedením komunálneho
odpadu prešli na výrobcov (alebo organizácie zodpovednosti výrobcov, prostredníctvom ktorých si plnia svoje povinnosti). Problémom zostal len biologicky rozložiteľný komunálny odpad, pre ktorý
nebola vytvorená dostatočná infraštruktúra. Na základe zákona si
mohli niektoré obce uplatniť výnimku z povinnosti zaviesť a udržiavať triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu, čím získali čas
na dobudovanie potrebnej infraštruktúry. Nový zákon o odpadoch
sprísňuje požiadavky a definuje tzv. štandardy zberu, ktoré musia
obce dodržiavať.
Niektoré z povinností, ktoré pre obce stanovuje zákon o odpadoch: - obec je povinná zaviesť a vykonávať triedený zber komunálneho
odpadu, ale organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) musia zabezpečiť ďalšie nakladanie s triedeným odpadom, vrátane nákupu kontajnerov,

- obce musia povinne, bez výnimky zaviesť
a prevádzkovať triedený zber a spracovanie
zeleného odpadu,
- obce sú povinné zaviesť triedený zber
kuchynských odpadov, pričom si ešte stále
môžu uplatniť výnimku zo zákona,
- obce musia zaviesť zber jedlého oleja (bez
výnimky),
- napokon, obce musia zabezpečiť 2 x
do roka zber odpadov z domácností s obsahom
škodlivých látok a tiež sú aj naďalej povinné
postarať sa o drobný stavebný odpad, zmenil
sa iba systém platby (náklady spojené s týmto
odpadom nemôžu byť z zahrnuté v miestnom
poplatku, ale vyberá sa samostatne, podľa
množstva odpadov).

Obecná
knižnica

Takto si vážime prírodu

Aj takto musí naša obec na vlastné náklady likvidovať odpad
nezodpovedných občanov. Prosíme občanov, ktorí chodia
na prechádzky do prírody, aby obci nahlasovali takýchto občanov.
Obec to bude ďalej riešiť cez OR PZ, aby boli takýto občania
postihnutí. Dňa 12. 3. 2018 bola obci nahlásená nelegálna skládka
odpadu, ktorá pozostáva z pneumatík a z azbestovej krytiny. Takto
si vážime životné prostredie…

Milí čitatelia a spoluobčania, v obecnej
knižnici sme mali k 31.12.2017 tieto knihy:
- náučné a odborné v počte 397 ks
- krásne pre dospelých v počte 1256 ks
- krásne pre deti v počte 840 ks
- náučné pre deti v počte 115 ks
Kúpou sme získali 25 ks kníh, darom sme
dostali 3 knihy. Vyradili sme 2 knihy. Spolu
máme 2608 kníh.
V roku 2017 sme mali 23 dospelých čitateľov, 10 dôchodcov, 13 detí a študentov.
Členský poplatok je vo výške:
- 1,50 € dospelý čitateľ
- 1,- € dôchodca
- 0,70 € študent a dieťa.
Členský poplatok zostáva aj v roku 2018
nezmenený. Radi uvítame medzi sebou
Eva Huštáková, knihovníčka
nových čitateľov.
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Vítali sme Nový rok
Na Nový rok 1.1.2018 zorganizovali poslanci OZ a starosta stretnutie občanov, aby spoločne privítali rok 2018. Pri dobrom varenom
vínku, slivovičke i dobrej hudbe sa prítomným prihovoril starosta
Marián Vojtík. Všetkým občanom poprial zdravie, pokoj v rodine,
radosť z každého dňa v spoločnosti dobrých ľudí. Za mrazivého
počasia sa aj tí najmenší vyšantili. Spolu s ockami stihli postaviť aj
pekných snehuliakov.

Uvítanie detí do života
„Život je dar, ktorý si vážime“

V našej obci sa už stalo tradíciou privítať našich najmenších občiankov medzi nami. Veď narodenie dieťatka je jedna z najradostnejších
udalostí v živote rodiča. Dňa 24.02.2018 sa konala slávnosť „Uvítanie
detí do života“. Starosta obce Marián Vojtík srdečne všetkých privítal
a slávnostným príhovorom sa prihovoril všetkým rodičom a ich detičkám. Príjemnú atmosféru plnú básničiek a krásneho spevu vytvorili členy ZPOZ-u Evka Huštáková, Ivka Košecká a Monika Harská.
Následne sa rodičia podpísali do pamätnej knihy a starosta M. Vojtík
ich obdaril malým darčekom. Na záver im poprial pri poháriku vínka
krásny, šťastný a radostný život pri výchove potomka. Starosta podotkol, že obec má veľký záujem pomáhať mladým rodinám. Jednak
v otázke bývania ale aj finančnou pomocou pri narodení dieťatka.
6

Marec 2018

Podturniansky spravodajca

Marec 2018

V znamení sviatku MDŽ
Už tradične v prvú marcovú sobotu pri príležitosti 8. marca „Medzinárodného dňa žien“ si pán starosta Marián Vojtík pozval do vykúreného kultúrneho domu osoby nežného pohlavia – naše žienky. Vyše
stovka pozvanie prijala. O pestrý program, ktorý bol dobre pripravený sa postarali najprv deti zo ZŠ v Liptovskom Jáne pod vedením
Ľubky Forgáčovej a Zuzky Daňovej. Pretože ich čakalo ďalšie vystúpenie, rýchlo sa zbalili a išli za cieľom. Na pódium hrdo nastúpili naše
malé „ŠTOPLÍKY“ z podturňanskej materskej školy so sympatickým
názvom MRAVČEK. Bolo to ich druhé vystúpenie na javisku, kde sa
citeľne prejavili k lepšiemu. Tak potešili nielen p. učiteľku a p. riaditeľku Števčekovú ale hlavne celú sálu. Potom sa prihlásil o slovo ten
najpovolanejší starosta, kde podčiarkol význam tohto sviatku a použiteľnosť v reálnom živote ženy. Na svoju príležitosť v zákulisí čakala
dvojica sympaťákov Matúš Záborský a Tibor Plch so svojimi husľami
a harmonikou. Zdravého temperamentu mali na rozdávanie. Najviac
prekvapila aj napriek svojmu zdravotnému hendikepu spevom a hudbou na varhany Monika Harská so svojou dcérkou Miškou. Jej dojímavé vystúpenie zakončila obľúbenou Na čo pôjdem domov. Zožala
veľký potlesk! Záver patril moderátorovi programu Františkovi Janovčíkovi s ľúbozvučným citátom od J. A. Komenského: „Žena a muž sú
ako dve noty. Bez nich struny ľudskej duše nevydajú ten správny tón.“
Poďakoval účinkujúcim a prítomným, že obetovali svoj čas na malé
posedenie. A ako vďačnou klasikou boli žienkam venované krásne čerZa kultúrnu komisiu Fr. Janovčík
vené karafiáty a malý darček. VĎAKA.
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Fašiangy
Prechodné obdobie medzi zimou a jarou tvoria fašiangy, ktoré
nemajú pevný termín. Označuje sa nimi celé obdobie od Troch kráľov
do Popolcovej stredy, ktorou sa začína Veľký pôst pred Veľkou nocou.
Najviac obyčajových prejavov sa však sústreďovalo do posledných
dní, kedy bolo dovolené všetko a nazývali sa „posledné fašiangy,
bláznivé dni…“ Fašiangy boli obdobím veselosti, bujarých zábav,
hojného jedenia a pitia. Ľudia sa chovali bezprostredne a uvoľnene.
Po „mnohých“ rokoch prišli členovia Jednoty dôchodcov našej obce
za starostom s myšlienkou obnovenia tradície fašiangového sprievodu masiek. Ten s nadšením súhlasil a začali sa prípravy. Rozdelili sa úlohy, kto čo zabezpečí, ako to prebehne. Dňa 10. 2. 2018 sa
účastníci stretli o 10-tej hodine v Kultúrnom dome. A ver či never,
za krátky čas bola plná sála masiek. Veď spočítať to nebolo ľahké.
Mladí, starí, deti… Niekto zahlásil „veď masiek je takmer štyridsať“
a to stále prichádzali účastníci, ktorí sa pridávali cestou… Zamaskovaní fašiangovníci za sprievodu harmoniky a ozembuchu išli
spevom a tancom naprieč dedinou. Na čele sprievodu niesol vojak
„šmrncnutý“ švejkom transparent: NA FAŠIANG SA SMÚTOK
NENOSÍ! … a veru bolo veselo. Tancovalo sa, vinšovalo a ľudia
z domu vítali účastníkov fánkami, šiškami, koláčikmi. Ale našlo sa
aj do kalíška 52-jky slivovičky, či sladkého likéru. No štedrosti bolo
neúrekom. Mnohí si zaspievali popri iných pesničkách aj tú známu
fašiangovú „Fašiangy – Turice, Veľká noc ide, kto nemá kožúška,
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zima mu bude, ja nemám, ja nemám, len sa
tak trasiem, dajte mi slaninky, nech sa napasiem. Tamto nám nedali – tamto nám dajú,
kocúra zabili – slaninu majú…“
A veru o 15-tej hodine sa sála kultúrneho
domu zaplnila aj ďalšími občanmi doplna.
Zábava za dobrej hudby Mirka Hudeca a Janka
Richtera pokračovala do večerných hodín.
Hodovalo sa, jedlo, pilo a tancovalo. Podávala
sa tradičná praženica aj slaninka, či klobáska.
A záver. Všetci sa zhodli na jednom: „na budúci
rok zopakujeme Fašiangy – veď prídu aj ďalší…
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Zo života ZO-JD
Milí členovia a spoluobčania, nasledujúcimi riadkami Vám priblížime našu činnosť od začiatku roka:
- 8.1.2018 sa 18 členov zišlo v klube pri káve, popriali sme si všetko
dobré do nového roka a schválili sme plán práce na január,
- 10.1.2018 predsedníčka Eva Huštáková sa zúčastnila na posedení
predsedov ZO-JDS a OV-JDS v Liptovskom Mikuláši. Oboznámili nás s hodnotiacou a finančnou správou a plánom práce na rok
2018. Zúčastnilo sa 38 predsedov ZO-JDS.
- 12.1.2018 sme boli v Liptovskom Mikuláši v kine,
- 19.1.2018 navštívili sme divadlo Jánošík alebo pravda je len jedna
v Spišskej novej Vsi. Divadla sa zúčastnilo 20 členov.
- 27.1.2018 sme mali hodnotiacu schôdzu za roky 2015, 2016, 2017.
Prítomných sme oboznámili s hodnotiacou a finančnou správou
a s plánom práce na rok 2018. Schválili sme výbor ZO-JDS a kontrolnú komisiu na 4-ročné obdobie. Získali sme 3 nových členov.
Ku dňu konania schôdze sme mali 67 členov. Schôdze sa zúčastnilo 38 členov, 2 členky ZO-JDS z Lipt. Jána a 2 členky z Uhorskej
Vsi. Našu schôdzu nám spríjemnila naša spoluobčianka Monika
Harská hudbou a ľudovými pesničkami.
- 31.1.2018 boli naše dve členky na pozvanie pani Vierky Brtáňovej – predsedníčky ZO-JDS z Lip. Jána na hodnotiacej schôdzi. V januári oslávili
20 rokov založenia svojej organizácie. Účasť bola 98 členov a 7 hostí.
- 5.2.2018 sme si posedeli pri káve. Prejednali sme pochod masiek obcou
aj s starostom. Schválili sme plán práce na február. Účasť 28 členov.
- 10.2.2018 zišli sme sa v kultúrnom dome a pri obliekaní do masiek
sme sa pobavili. Veď nás bolo 38 masiek z členov ZO-JDS, starosta,
rodičia s deťmi a spoluobčania zo staršej ale i mladšej generácie.
Do sprievodu sa zapojili aj 10-ti občania bez masky. Do spevu nám
hral Miroslav Hudec na harmonike. Posedenie v kultúrnom dome
nám spríjemnili hudbou a spevom Ján Richter a Miroslav Hudec
– obaja sú naši členovia. - 19.2.2018 sa 24 členov zišlo v klube aj
s pánom starostom. Zhodnotili sme hodnotiacu schôdzu a pochod
masiek našou obcou. Túto akciu sme vyhodnotili ako vydarenú.
- 21.2.2018 zúčastnili sme sa na výstave ľadovej baziliky na Hrebienku.
Výstava sa nám páčila a aj počasie sa nám vydarilo. Účasť 15 členov.
V roku 2018 plánujeme navštíviť členov ZO-JDS, ktorí sú nevládni
alebo sú umiestnení v zariadeniach sociálnych služieb. Zároveň radi
uvítame medzi sebou nových členov.
Všetci členovia ZO-JDS ďakujú pánovi starostovi za celoročnú
predsedníčka
spoluprácu v roku 2017 s našou organizáciou.

Členovia Jednoty dôchodcov spolu so
starostom Mariánom Vojtíkom navštevujú
seniorov, ktorí sa nezúčastňujú z rôznych
dôvodov spoločenských stretnutí. Dňa 12. 3.
2018 navštívili pani Milku Žiaranovú, ktorá
patrí medzi najstarších občanov našej obce.
Prajeme pani Milke veľa zdravia a tešíme sa
na jej blížiace výročie – oslavu 95-tich rokov.
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70-te výročie založenia športového klubu
Cesty histórie 1947–2017

História sa neopakuje a návraty neexistujú, je to tak v poriadku.
Ako ináč by sme mohli ísť dopredu? Ale pre onú cestu vpred by sme
z minulosti mali čerpať silu, skúsenosti, poučenia, ale i varovania.
Žiaľ, čas je neúprosný, nedá sa zastaviť... Ubehlo už 15 rokov, ako
sme sa zišli na oslave 55 rokov futbalu v Podturni v roku 2002. Spoločné foto na tribúne zo západnej strane športhotelu Elán a konštatovanie, že takmer 16 zanietených ľudí, ktorým šport bol blízko pri srdci,
už nie sú medzi nami. Odišli na večnosť.
Prvý a druhý rad sa preriedil, nám mladším, čo stojíme vzadu
neostáva nič iné, len zostúpiť dolu, zaujať miesto po našich predchodcoch a na naše miesto pustiť mlaď, urobiť foto k 70. výročiu futbalu
v našej obci. Pre pamäť mladším generáciám.
Žiaľ, čas je neúprosný, nedá sa zastaviť… Rok 2017 bol rokom 70
výročia založenia športového klubu v Podturni, čo sa neuskutočnilo
v oslavnom roku, to sa podarilo v januári roku 2018.
V sobotu, 20. januára 2018 bolo o 14. hodine stretnutie bývalých
futbalistov, športovcov a fanúšikov za účelom osláv 70. výročia organizovaného športu v našej obci.
Samotná pozvánka pre pozvaných hostí bola odmena a poďakovanie za ich dlhoročnú prácu v telovýchovnom hnutí v Podturni.
Oslava bola plánovaná ako oslava športu v našej dedine, spoločné
stretnutie bolo stretnutím futbalistov, turistov, stolných tenistov, lyžiarov, cvičeniek spartakiády, tieto športy tvorili históriu športu v Podturni v období 70 rokov.
Pozvánok bolo odoslaných 86 kusov, osláv sa zúčastnilo 80 pozvaných hostí, 5 hostí poslalo ospravedlnenie z dôvodu nemoci, služobnej
cesty, pracovných povinností.
Pozvánku dostali hlavne starší členovia telovýchovy, mladých futbalistov sme pozvali na to, aby sa zoznámili aspoň vizuálne so staršou
generáciou športovcov a hlavne, aby vedeli, v akom štýle bude treba
zorganizovať 80. výročie futbalu v Podturni čo nevidieť, za 9 rokov.
Pevne v to dúfam.
Pozvánku dostali pán Igor Repa, predseda LFZ, tajomník LFZ
pán Hubka, pozvánku dostali starostovia susedných obcí Lipt. Ján
Mgr. Filo, Uhorská Ves pán Multáň, Beňadiková Ing. Martinovič
a predseda Futbalového klubu Jamník pán Trnka.
Pozvanie prijali tréneri a pár futbalistov z okolia, ktorí pôsobili
v histórii futbalu v Podturni.
Samotná oslava začala v sobotu po obede, kedy sme si zapálením
sviečok pri kríži na cintoríne pod Baštou uctili športovcov pochovaných na našom cintoríne aj na cintorínoch na Slovensku.
Po zapálení sviečok a tichej spomienke sme sa ponáhľali na miesto
stretnutia osláv, kde sa už schádzali pozvaní hostia. Bolo dojímavé
pozorovať stretnutie osemdesiatnikov, najstarší hosť má pekných 82
rokov, daľší mladíci 80 a nižšie. Nevideli sa dlhé roky a takéto stretnutia v ich veku sú potešením srdca.
Medzi nás prišiel aj bývalý futbalista s podlomeným zdravím a o to
väčšiu radosť som mal, keď v deň stretnutia, v sobotu o 10 hodine
po poslednom našom telefonickom rozhovore potvrdili účasť a slovo
dodržali. Ďakujeme pekne, Milan.
Medzi najstaršími pozvanými hosťami uvedieme pánov: Imrich
Forgáč st.,Michal Kytta, Milan Sedliak,Vladimír Vejo, Ján Fašánok,
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Snímka zo spoločného stretnutia v roku
2002 pri príležitosti 55. výročia založenia
športového klubu.
Dolný rad: Peter Zlejší, Jaroslav Forgáč,
Dezider Krčula, Bohuslav Forgáč, Marián
Vojtík-starosta obce, Milan Macek, Michal
Forgáč,Krčula, Vladimír Bryndza, Petho Ivan.
Druhý rad: Cyril Michalík, Michal Janovčík,
Ivan Vozárik, Milan Sedliak, Jaroslav Tomčík
st., Peter Žiaran, Ferdinand Janovčík, Gustáv
Forgáč, Bohuslav Janek. Tretí rad: Milan
Zlejší,Milan Janek, Ján Bryndza, Forgáč Igor,
Ján Šmihovský, Miroslav Mydliar, Eduard
Mydliar st. Štvrtý rad: Peter Šveda, Mikuláš
Janovčík, Juraj Mlynarčík, Ludovít Bathory,
Juraj Bryndza, Emil Blišťan, Ján Juráš-vzadu,
Michal Michalík, Slavomír Ondruš, Ján
Petrovský, Vladimír Ilavský.

Samostatne sme si uctili zapálením sviečky
pána Petera Zlejšieho, ktorý bol dlhé desaťročia
hlavným organizátorom športu v Podturni.
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Cyril Michalík, Michal Michalík, Michal Neštický, Ivan Vozárik,
Samuel Forgáč, Ján Bryndza, František Janovčík, o tých mladších
sedemdesiatnikoch budeme písať o 9 rokov pri 80-tom výročí športu
v Podturni.
Potešilo nás prijatie pozvania hostí z Bratislavy, Nacinej Novej
Vsi, Iliašoviec, merali dlhú cestu, aby sa stretli s rodákmi.
Stretnutie začalo po vzájomnom uvítaní presunom do bývalého
športhotela Elán.
V Eláne sa prezreli novovybudované šatne, sociálne zariadenia
a priestory pre futbalistov, rozhodcov, ktoré boli zrekonštruované
v rámci prestavby polyfunkčnej budovy. Hostí zaujala fotografická
história futbalistov Podturne, kde pekne v drevených rámoch chronologicky boli zoradené spoločné fotografie mužstiev, najstaršia
bola z roku 1948, fotografia futbalistov urobená v Jamníku na starom ihrisku Pod horou.
Nasledovala spoločná fotografia všetkých zúčastnených hostí,
samotné fotografovanie hostí nad 60 rokov a nakoniec mladých futbalistov, trénerov.
Presun do kultúrneho domu, pre oko a srdce potešujúci dlhý
prúd hostí, ktorí sa pomalým krokom blížili k pripravenej sále v kultúrnom dome. Po vyzlečení a uložení kabátov na pripravené vešiaky
boli hostia uvedení na presne určené miesta tak, aby boli vytvorené
skupiny, ktoré si boli vekovo a názorové príbuzné.
Na stole každého účastníka ich čakal bulletín CESTY HISTÓRIE
Obecný futbalový klub Podtureň, upomienková vlajka k 70-temu
výročiu a CD s nahranými historickými aj novými fotografiami histórie športu v Podturni, vo vázičke pekný karafiat.
Na javisku boli poukladané poháre z futbalových turnajov, v zadnej časti javiska na futbalovej sieti boli vystavené dresy z histórie futbalu Podtureň.
Spoločné stretnutie začalo znelkou futbalistov: zelená je tráva,
futbal to je hra… Spoločné oficiálne uvítanie, prípitok na spoločné
stretnutie a ponuka plného taniera fazuľovice. Po pohostení mohlo
stretnutie začať podľa predloženého programu. V druhom bode
programu bola spomienka na bývalých funkcionárov a členov telovýchovy. Na veľkoplošnom plátne na javisku sa premietala fotografia z posledného stretnutia v roku 2002 a zoznam hráčov,funkcionárov a verných fanúšikov, ktorí už nie sú medzi nami a rozlúčili sme
sa s nimi na veky. Spomienku sme ukončili minútou ticha ako úctu
a spomienku na ich prácu, pomoc, kamarátstvo.
Podarilo sa nám aj pozisťovať roky úmrtia členov a chcem
znova vyzdvihnúť záujem nás podturňancov, ktorí pomohli tieto
roky pozbierať a neváhali isť na náš cintorín a cintorín v Liptovskom Hrádku, aby sme sa utvrdili v správny údaj. Veľmi si to
vážim.
Správy o histórii telovýchovy a futbalu v Podturni predniesol
pán Ján Petrovský, správu o budúcnosti mládežníckeho futbalu pán
Milan Réti, správu o budúcnosti futbalu dospelých predniesol Ing.
Zdeno Mlynarčík, v príhovore starostu obce pána Mariana Vojtíka
sa hovorilo o perspektíve rozvoja športu v budúcnosti s prísľubom
starostu vybudovania tribúny na západnej strane ihriska, oplotenia
ihriska, ozelenenie areálu a skvalitnenia okolia futbalového ihriska.
V 7. bode bol samostatný príhovor k životu a odovzdanie vyznamenania pánovi Peterovi Zlejšiemu- in memoriam za dlhoročnú
prácu v telovýchove. Pamätnú plaketu - poďakovanie za obetavú
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prácu pri rozvoji futbalu prevzal z rúk starostu obce Podtureň syn
– Daniel Zlejší.
Poďakovanie patrilo i pánovi Cyrilovi Michalíkovi, ktorý po ukončení hráčskej kariery pôsobil v rôznych časových obdobiach vo
výbore telovýchovnej jednoty Podtureň a zároveň pôsobil v štruktúrach okresného futbalového zväzu v komisii mládeže.
V 8. bode pozdravy hostí vystúpil pán Igor Repa- predseda Liptovského futbalového zväzu, Ing.Rudolf Urbanovič ako tréner futbalového mužstva dospelých. Igor Repa prevzal z rúk starostu
Pamätný list, na revanš predseda LFZ odovzdal starostovi obce
pamätnú plaketu LFZ Lipt. Mikuláš.
V 9. bode programu Spomienky na minulosť, súčasnosť – fotografie na plátne sme si premietali zozbierané fotografie od roku 1948,
spomínali sme na minulosť, keď sme boli v aktívnom živote, fotiek
bolo skoro 500, boli zoradené podla tématických okruhov, čas rýchlo
ubiehal a bolo treba jesť druhý chod – zabíjačkový tanier a vypiť víno,
koňaky, kávu, aby sme ich nemuseli odkladať na budúce stretnutie.
Došli sme tak do troch štvrtín premietania, čas nás naháňal,museli sme končiť, neostalo na premietnutie súčasných fotografii,
mladší nám to musia prepáčiť, ale všetky fotografie mali alebo máme
na CD.
Neostal čas ani na diskusiu, ale ak sa podarí, mohli by sme stretnutie zopakovať v letnom období tohto roku pri dobrom guláši
v priestoroch ihriska. Nasledovalo občerstvenie, porozprávanie sa
a bol čas sa rozlúčiť.
Myslím si, že toto stretnutie malo veľký význam pre starších členov, telefonáty, ktoré sme mali medzi sebou a niekedy nie jeden, nie
dva ale niekoľko, ich radosť, úprimnosť dávali silu na to, aby tá akcia
dobre dopadla.A každý slušne poďakoval. Podľa ohlasov na mailoch, v okresných novinách ako aj medzi nami po stretnutí to ocenili
a vyjadrili radosť zo spoločného stretnutia, no našli sa aj takí, ktorí...
ale čo na to povedať, asi to takto musí byť, hoci to bolí.
Bol som milo prekvapený z prístupu spoluobčanov pri organizovaní stretnutia, poskytnutia fotodokumentácie a spomienkových
rozhovorov, ktoré priniesli aj iný pohľad na históriu športu. Osobne
chcem poďakovať za spoluprácu a poskytnutie fotografického materiálu: Jaroslav Vozárik st.- poďakovanie synovi Jaroslavovi, pán Michal
Kytta, Ivan Vozárik, Daniel Zlejší, Mikuláš Janovčík, Vladimír Ilavský, Ján Petrovský, Emil Blišťan, Milan Sokol, Imrich Forgáč st., Mária
Koreňová, Vladimír Klačan, Peter Šveda, František Janovčík, Lýdia
Vozáriková, Milan Réti, Ing. Zdeno Mlynarčík, Marián Vojtík.
Podarilo sa zozbierať historické fotografie (takmer vyše 600 ks),
tie sme dali rozmnožiť, polepili sme ich na kartóny a uložili do priesvitných obalov. Budeme hľadať spôsob archivácie hodnotných fotografii pre históriu Podturne, len si dávam otázku, či to treba a či to
bude niekedy obyvateľom Podturne niečo hovoriť ...História ukáže.
Nič by sa nebolo stalo, keby regionálne noviny Liptovské noviny
MY číslo 3 dostali do rúk, do každého domu, obyvatelia Podturne,
kde písali o nás, podturňancoch, o Oslave 70. narodenín futbalu
v Podturni. No nebola na to vôľa… Aj taký je život.
Chcem poďakovať sponzorom hlavne Ing. Jurajovi Vozárikovi s rodinnou, pánovi Vojtíkovi, Ing.Madudovi, Ing.Nemcovi,
pánovi Kögelovi za finančnú a materiálnu pomoc pre zdarný priebeh osláv.

POZNÁMKA: Vydaný bulletin nájdete
na stránke obce (cesta – internet) PodtureňObecný úrad-Fotografie-Spoločenské akcie
2018, CD s fotografiami histórie športu je
možné získať poprípade stiahnuť na klúč
Ing. Milan Janek u pána Milana Janeka.
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Tradície Veľkej
noci
Svätý alebo Pašiový týždeň je obdobie, keď si
kresťania pripomínajú posledný týždeň Ježišovho života na zemi. Aj napriek tomu, že sa
hovorí týždeň, ide o 9 dní s týmito prívlastkami: Kvetná nedeľa, Modrý pondelok, Sivý
utorok, Škaredá streda, Zelený štvrtok, Veľký
piatok, Biela sobota, Veľkonočná nedeľa, Veľkonočný pondelok. Veľkou nocou sa myslí
tá zo soboty na nedeľu, keď Ježiš Kristus
vstal z mŕtvych. Svätým týždňom sa končí
40-dňový pôst, keď človek pracoval na svojom vnútornom obrodení. Pôstne obdobie
pre našich predkov znamenalo, že sa jedlo iba
jedno jedlo denne, nekonzumovali sa mäso,
ryby, vajcia a mlieko.

Zelený štvrtok

Názov vznikol skomolením nemeckého Greindonnerstag (plačlivý štvrtok) na Gründonnerstag. V tento deň sa naposledy rozoznejú kostolné zvony, ktoré stíchnu až do Veľkej noci. Naši predkovia jedli v tento deň najmä zelenú stravu
ako špenát či kapustu, aby boli po celý rok zdraví.

Zvyky

Podľa ľudových zvykov ľudia museli skoro vstať a umyť sa rosou - neboli preto chorí. Gazdiné museli pozametať dom
ešte pred východom slnka a smetie odniesť na križovatku - aby nemali v dome blchy. Na Zelený štvrtok sa nikdy nehádajte a nič nepožičiavajte. Pokiaľ sa tradície budete držať, vyhnete sa sporom a budete mať peňaženku plnú peňazí.

Veľký piatok

Veľký piatok je dňom Kristovho ukrižovania. V ľudových poverách
sa spája s magickými silami. V tento deň sa mali otvárať hory, ktoré
vydávali svoje poklady a nemalo sa nič požičiavať, lebo požičaná vec
by mohla byť začarovaná; nesmelo sa manipulovať so zemou (ryť,
kopať) ani prať bielizeň, lebo by bola namočená Kristovou krvou.

Zvyky

Podľa tradície sa ľudia na Veľký piatok chodili umývať do potoka, aby
sa im vyhýbali choroby. Niekedy sa chlapci potápali a snažili sa ústami
uchopiť zo dna kamienok, ktorý potom hodili ľavou rukou za hlavu, neboleli ich potom zuby. Výrobcovia textílií priadli pašiové nite, tými urobili
zopár stehov, ktoré potom chránili pred zarieknutím a zlými duchmi
celú rodinu. Košeľa ušitá pašiovými niťami chránila pred bleskom.

Biela sobota

V tento deň ležal Ježiš Kristus v hrobe. Svoj názov získala zrejme
od bieleho rúcha novo pokrstených, ktorí prijali krst na veľkonočnej vigílii (bohoslužba na Veľkú noc pripomínajúca Kristovo
zmŕtvychvstanie). Názov môže pochádzať aj zo zvykov veľkého
upratovania a bielenia, ktoré sa konali v tento deň pred nedeľou
zmŕtvychvstania.
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Zvyky

Ľudia sa starali o úrodu svojich polí. Na pole kládli krížiky z ohorených drievok a sypali na lúky popol z posväteného
ohňa. Niekde sa za trámy domov dávali uhlíky, aby chránili pred požiarom. Doma sa nielen upratovalo, ale aj sa piekli
mazance a baránky, plietli sa korbáče a zdobili vajíčka.

Veľkonočná nedeľa

V nedeľu je najväčšia slávnosť kresťanského cirkevného roku, pri ktorej sa oslavuje Kristovo vzkriesenie. Cirkev rozhodla, že to bude vždy prvá nedeľa po prvom jarnom splne. Preto je tiež každý rok Veľká noc inokedy. V tento deň sa
všetci ponáhľali do kostola, kde sa svätili veľkonočné pokrmy (baránok, mazance, vajcia, víno).

Zvyky

Každá návšteva dostala kúsok posväteného jedla, trochu dali na pole, do studne a do záhrady - aby bola dobrá úroda
aj voda. Spoločne sa jedlo vajce uvarené na Veľký piatok s vŕbovým a jaseňovým prútom. Ak by niekto počas nasledujúceho roka zablúdil, mal si spomenúť, s kým jedol na Boží hod vajce a spomenul by si na cestu späť.

Veľkonočný pondelok

(alebo Červený)

Bolo zvykom, že po významných sviatkoch sa deň nepracovalo. Preto
je aj dnes Veľkonočný pondelok dňom pracovného pokoja, hoci sa
cirkevné sviatky končia v nedeľu.

Zvyky

Chodí sa šibať korbáčom, najlepšie z čerstvých vŕbových prútov. Tradícia káže dávať maľované vajíčka alebo kraslice, ktoré vedeli ženy
zdobiť samy podľa krajových zvykov. Červený pondelok sa zvykol
nazývať podľa najčastejšej farby kraslíc. Na východe oblievačka,
na západe šibačka

Vyhodnotenie súťaže

o najkrajšie upravené okolie Rodinného domu, bytového domu
V jeseni minulého roka vyhlásil obecný úrad súťaž o najkrajšie upravené okolie pri rodinnom dome a bytovom dome.
V spolupráci s členmi Jednoty dôchodcov sa hodnotilo upravené okolie rodinných domov, balkóny, či priestor pred
bytovými domami. A veru bolo čo pozerať.
Prinášame Vám ukážky snaženia a tvorby našich spoluobčanov. A vynaliezavosti bolo neúrekom. Víťazi budú ocenení
vecnými darmi. Chceme v našej obci čo najviac zelene a príjemného životného prostredia, zhodnotil súťaž starosta
pri stretnutí s členmi klubu dôchodcov.

BD 507
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BD 511

RD 16

RD 526

RD 532
RD 69
RD 521

RD 79

RD 187
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Zo života MŠ Mravček
Prišiel nový rok a s ním kopec povinností , ale aj radosti. Radosti zo
zábavy, lebo nastal čas karnevalový.
Nebolo tomu inak ani v našej MŠ Mravček, lebo aj u nás bol karneval. V posledný januárový piatok popoludní sa stretli masky v KD
v Podturni, aby sa spoločne zabavili na karnevale MŠ. Hoci sa konal
prvý ročník, bol s hojnou účasťou.
Rodičia si dali záležať, aby vytvorili pre svoje deti čo najkrajšie
masky. A tak KD ožil princeznami, kovbojmi, ninja korytnačkami,
batmanmi a pod. Nielen tanec a dobrá zábava čakala na deti, ale
aj odmeny, diplomy a občerstvenie v podobe koláčikov a čajíku,
ktoré pripravili rodičia všetkých detí MŠ a pri podávaní pomáhali
mamičky z výboru RZ, teta kuchárka a teta upratovačka. Pani učiteľky zase pripravili pre deti súťaže a rodičia sa tiež mohli občerstviť
za malý poplatok „dospeláckymi“ koláčikmi a čajíkom. Touto cestou
chcem veľmi pekne poďakovať pánovi starostovi obce p. M. Vojtíkovi za sponzorský dar v podobe sladkostí pre detí, vínka pre rodičov
a sály KD.
A že bola zábava naozaj dobrá, svedčia nielen fotky z tejto akcie,
ale aj náš skvelý pocit a spomienky. Zabávali sa nielen deti pri tanci
a súťažiach, ale aj rodičia a známi. Prvý ročník karnevalu je teda
za nami a verím, že prídu ďalšie, rovnako úspešné, alebo ešte lepšie.
V mesiaci marec sme prispeli krátkym kultúrnym programom
k oslavám MDŽ v obci. Všetky prítomné ženy sme potešili básničkami, piesňami a pásmom s prvkami tvorivej dramatiky pod názvom
Prišla jar.
Celý jeden týždeň v marci venujeme lyžiarskemu výcviku. Zúčastnili sa ho deti, ktoré majú záujem sa zdokonaľovať v tomto krásnom
športe. Pre niektoré detičky sú to len základy, pre niektorých je to už
naozajstné lyžovanie. Pre všetkých je to radosť zo športu.
Každý druhý mesiac nás navštevuje teta Ivka Liptáková s divadelným predstavením, ktoré je vždy poučné a prinesie deťom témy
na zamyslenie a 4 x do roka zase pani Hančinová, ktorá nám približuje starostlivosť o krásy našej prírody, deťom vštepuje základy environmentálnej výchovy netradičným spôsobom.
Každý mesiac k nám tiež prichádzajú poníky, aby povozili deti.
Vozenie detí má však aj terapeutický význam a pestuje sa tiež kladný
vzťah detí k prírode a zvieratám.
A to je zatiaľ všetko zo života našej materskej školy. Žijeme pestrý
a rušný život, venujeme sa výchovno-vzdelávaciemu procesu nielen
tradičným spôsobom, ale aj netradičnými formami, ako sú práve tie
vyššie spomenuté.
Libuša Števčeková, Riaditeľka MŠ Mravček

Riaditeľka MŠ v súlade s § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. ako aj v súlade
s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č 306/2008 Z. z. oznamuje, že
zápis do MŠ Mravček v Podturni na školský rok 2018/2019 bude
od 30. apríla 2018 do 31. mája 2018.
Žiadosti si môžete vyzdvihnúť priamo v MŠ alebo
stiahnuť na našej webovej stránke www.mspodturen.webnode.sk.
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Z materskej školy

Už aj proti
deťom?
V minulom čísle som písal o nepovšimnutej Dáme prírody – lipe veľkolistej a tankodrome – ceste do Jamníka. Spomenul
som aj uznávaného podnikateľa Baťu, ako
dlho pozoroval ľudí, kade si skracujú cestu
do práce. No nedal tam betónový panel, ale
dal im vydláždiť chodník.
Osvietim rodákom: Ako deti sme sa sánkovali – lyžovali na dvoch kopcoch za štrekou. Na Velínku a pri Starom cmiteri (cintoríne). Bývalo nás neúrekom. Nedávno deti
mali zimné prázdniny, tak som zobral vnúčatká a neveril som očiam. Pri poľnej protipožiarnej asfaltke, kde sa vždy sánkovalo
sa uprostred pýši BETÓNOVÝ PANEL.
A tak úvaha. Takmer 1 milión eur za toto
„PREPOTREBNÉ DIELO“ v chotári je
aj pre človeka s bujnou fantáziou prepych
oklieštený panelmi! Zmohol som sa len
na malú paródiu.
V istej obci si postavili kostol. Pri jeho
vysviacke jeden „tiež veriaci“ horlivo
utrúsil: Kostolík sme si postavili pre seba
a doňho nepustíme ani PÁNA BOHA!
NUŽ…
Rodák Fr. J.

Teraz, keď mám viac času na zamyslenie o svojom profesijnom živote
a prínose v práci ako učiteľka materskej školy, pozorujem zvýšenie
dôležitosti začlenenia dieťaťa do materskej školy v povedomí verejnosti. Jednak z dôvodu socializácie detí , ale aj finančnej náročnosti
rodín. Z toho jednoznačne vyplýva užitočnosť a nevyhnutnosť zriaďovať materské školy.
Aj v našej obci pod vedením starostu Mariana Vojtíka správne
odhadli dôvod zaoberať sa zriadením materskej školy a podarilo sa.
Výsledkom sú účelne zariadené priestory pre deti vybavené moderným, hygienickým a vkusným nábytkom pre deti predškolského
veku.
Od prvého septembra sa odtiaľ ozýva džavot, veselý smiech a bezstarostnosť detí. Aj ja mám to šťastie pracovať a pokračovať v úlohe
učiteľky materskej školy tu v Podturni. Naskytla sa mi príležitosť
uplatniť svoje cenné skúsenosti získané za dlhé roky praxe ako učiteľka i riaditeľka MŠ.
Zaujíma ma povedomie verejnosti o zameraní práce učiteľky
materskej školy a dennodenne presviedčam rodičov svojou prácou,
vzťahom k deťom o dôležitosti odborného pôsobenia na komplexný
rozvoj dieťaťa. Cieľom je dôkladne pripraviť deti na vstup do základnej školy po stránke komunikačnej, sociálnej, mentálnej a motorickej. V neposlednej miere aj v oblasti estetickej – výtvarných i pracovných zručností, hudobného rozvoja i literárnych poznatkov.
Rozvíjať u detí budovanie vzťahov medzi rovesníkmi, vzniku kamarátstva i vlastného sebavedomia a správania v zmysle slušného a kultúrneho prejavu navzájom k rodičom i k verejnosti. Aby sme dopĺňali rodinnú výchovu a spoločne s rodičmi hľadali správne postupy
v pôsobení na deti.
Našim cieľom je: vytvárať radostnú atmosféru v materskej škole,
aby sa deti tešili na pobyt v MŠ, aby boli spokojní rodičia.
Celý deň sa nesie motiváciou hry na zapojenie sa do jednotlivých
činností. Dôležité je, aby deti samé prejavili záujem o činnosť, zapojili sa, prácu dokončili a vedeli ju zhodnotiť.
Najväčšou mojou odmenou sú pre mňa žiarivé detské oči, radosťou keď sa tešia, že sa im pod mojim vedením niečo podarilo vytvoriť.
A v tomto vidím zmysel práce učiteľky materskej školy.
Pripájam pár obrázkov, ktoré vytvorili deti, ktoré zdobia prostredie našej materskej školy a sú pre nás všetkých najkrajšími originálmi.
Vilma Vlčková
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Veľká noc = inkarnácia
Počas veľkonočných sviatkov môže zísť niekomu na um otázka: aký
význam môže mať pre nás náboženský význam týchto sviatkov? Pre
kresťanov totiž sviatky Veľkej noci nie sú len sviatky jari, ale sú predovšetkým pripomenutím ukrižovania a vzkriesenia Pána Ježiša
Krista. Tento význam chcem ilustrovať na príklade ľudí, ktorí boli
svedkami týchto udalostí v Jeruzaleme.
Predstavitelia židovského národa – stoja pod Ježišovým krížom. Pričinili sa o to, že bol Pán Ježiš ukrižovaný, a ešte aj pod krížom sa Mu vysmievali. A predsa Pán Ježiš sa za týchto ľudí modlí.
Napriek tomu, že trpí hroznými bolesťami, hovorí slová modlitby:
„Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia.“ Touto modlitbou ukázal,
že Jeho utrpenie na kríži je na odpustenie hriechov a že je dostatočné
na všetky hriechy – dokonca aj na to, čo vykonali títo ľudia. Len keby
si to uvedomili a prosili Ježiša o odpustenie!
Ježišova matka a učeník Ján – taktiež sú pod Jeho krížom a sú
nešťastní. Matke na kríži umiera milovaný Syn, učeník zase stráca
obdivovaného Majstra. Cítia nesmiernu samotu a smútok. Pán
Ježiš to veľmi dobre vie, preto im obom hovorí: „Žena, ajhľa, tvoj
syn. Ajhľa, tvoja matka.“ Spojil Jána a Máriu. Tým ukázal, že pod
Jeho krížom sa dokážu nevídaným spôsobom vytvárať a obnovovať
vzťahy a Pán Ježiš dokáže vyliečiť ťažké žiale.
Lotor na kríži – Spolu s Ježišom boli ukrižovaní dvaja zločinci.
Jeden z nich si ani na kríži nedával pozor na to, čo hovorí. Nedával
si servítku pred ústa a vysmieval sa Ježišovi. Ale ten druhý ho napomenul a obrátil sa k Ježišovi: „Pane, Ježiši, rozpomeň sa na mňa, keď
prídeš do svojho kráľovstva.“ A Pán Ježiš mu odpovedal: „Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji!“ Tým Pán Ježiš prejavil veľkú
milosť k tomuto zločincovi. Človek, ktorý mal zahynúť na kríži kvôli
zločinom, zrazu počul, že Pán Ježiš mu to odpúšťa a že bude mať
veľkú budúcnosť u Neho v Jeho kráľovstve.

Ponuka odpustenia, nové vzťahy, potešenie, nádej, milosť, večný život. Toto všetko našli
ľudia, ktorí boli s Pánom Ježišom počas Jeho
ukrižovania. A dnes nie sme v podstate v ničom
nie odlišní od ľudí biblických čias. I v 21. storočí potrebujeme odpustenie, kvalitné vzťahy,
potešujúce slovo i nádej. Preto máme možnosť
uveriť v Pána Ježiša, prijať Ho ako Pána svojho
života a tak toto všetko získať. Sviatky Veľkej
noci môžu byť pre to výbornou príležitosťou.
Nedávno zosnulý americký kazatel Billy
Graham napísal o žene, ktorá mu poslala
takýto list: „Včera večer som bola sama doma
a pozerala som televíziu. Nemala som po ruke
program. Niečo ma viedlo kk tomu, aby som si
pustila reláciu, kde sa kázalo evanjelium. Práve
som zápasila s veľkým problémom. Mám pred
sebou ťažkú operáciu a neviem, ako to so mnou
všetko dopadne. Môže znamenať i smrť. Preto
ju stále odkladám. Bojím sa, že by smrť mohla
znamenať definitívny koniec. Myslím hlavne
odlúčenie od Boha. Začala som skutočne hľadať. A včera večer som počula posolstvo evanjelia, v ktorom ku mne Boh prehovoril a zároveň
odpovedal na moje modlitby. Teraz prežívam
hlboký vnútorný pokoj.“
Ak ukrižovanému a vzkriesenému Kristovi
dôveruješ ako svojmu Pánovi a Záchrancovi,
bude s tebou i v tých najťažších chvíľach a dá
ti život, ktorý budeš večne žiť s Ním.

Čo bolo u evanjelikov

13. januára 2018 Novoročná akadémia – „Môžu prísť aj neveriaci?“
opýtala sa jedna pani pred Novoročnou akadémiou. „Iste,“ odpovedal som, „možno vás to osloví.“ S touto snahou sme pripravovali aj
tohtoročnú Novoročnú akadémiu, v ktorej vystúpili mužský, ženský
i detský evanjelický spevokol, detská besiedka i mládež. Celá Novoročná akadémia sa niesla v duchu Podobenstva o hostine (Matúš 22,
1 - 14). Tak ako pán povolal hostí na hostinu, tak Boh povoláva nás. Je
na nás, či to pozvanie prijmeme, alebo odmietneme. Detská besiedka
toto podobenstvo znázornila scénkou, mládež zase tieňovým predstavením. rôzne piesne vianočné i nevianočné boli pozvaním k Pánu
Bohu. Husličky Martiny Radičovej ešte pripomenuli vianočnú atmosféru. Slovom Božím poslúžila Barbora Hankovská.
18. februára 2018 Národný týždeň manželstva – Na službách
Božích sme sa opäť zapojili do Národného týždňa manželstva. Manželské páry mohli prísť pred oltár a prijať požehnanie. Vystúpil aj spojený spevokol (detský spevokol Svätojánske mušky, ženský spevokol,
mužský spevokol Svätojánsky prameň) so spoločnou piesňou.
3. marca 2018 Svetový deň modlitieb – V rímskokatolíckom
kostole sv. Jána Krstiteľa sa stretli veriaci z rímskokatolíckej farnosti i z evanjelického cirkevného zboru pri príležitosti Svetového
dňa modlitieb. Sedem sestier viedlo bohoslužbu, v ktorej sa spolu
18

s účastníkmi modlili za juhoamerickú krajinu Surinam. Zvesťou slova Božieho poslúžil
ev. farár Peter Taját. Zbierka pri tejto príležitosti bola zaslaná na podporu nadácie Kulturu
Krakt v Albina. Nadácia podporuje mladé
surinamské dievčatá, aby si výrobou prírodnej kozmetiky a sladkostí zarobili menší obnos
peňazí a ním si financovali ďalšie vzdelávanie
Peter Taját, ev. a. v. farár
na večernej škole.
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Čo sa chystá?
25. marec 2018, 6. pôstna nedeľa
29. marec 2018, Zelený štvrtok
30. marec 2018, Veľký piatok
1. apríl 2018, Veľkonočná nedeľa
2. apríl 2018, Veľkonočný pondelok
8. apríl 2018, 1. nedeľa po Veľkej noci
15. apríl 2018, 2. nedeľa po Veľkej noci
22. apríl 2018, 3. nedeľa po Veľkej noci
29. apríl 2018, 4. nedeľa po Veľkej noci
6. máj 2018, 5. nedeľa po Veľkej noci
10. máj 2018, Vstúpenie Krista Pána na nebo
13. máj 2018, Nedeľa po Vstúpení
20. máj 2018, Svätodušná nedeľa
21. máj 2018, Svätodušný pondelok
27. máj 2018, Nedeľa Sv. Trojice
3. jún 2018, 1. nedeľa po Sv. Trojici
10. jún 2018, 2. nedeľa po Sv. Trojici
17. jún 2018, 3. nedeľa po Sv. Trojici
24. jún 2018, 4. nedeľa po Sv. Trojici
1. júl 2018, 5. nedeľa po Sv. Trojici

9.00 h Pašiové služby Božie so spoveďou a VP
17.00 h Služby Božie so spoveďou a VP
9.00 h Pašiové služby Božie so spoveďou a VP
9.00 h Slávnostné služby Božie
9.00 h Služby Božie
9.00 h Služby Božie, 14.30 h Nešporné služby Božie v Podturni
9.00 h Služby Božie
9.00 h Služby Božie
9.00 h Služby Božie
9.00 h Služby Božie so spoveďou a VP
9.00 h Služby Božie
9.00 h Služby Božie, 14.30 h Nešporné služby Božie v Podturni
9.00 h Služby Božie
9.00 h Služby Božie
9.00 h Konfirmácia – Služby Božie so spoveďou a VP
9.00 h Služby Božie
9.00 h Zlatá konfirmácia – Služby Božie so spoveďou a VP
9.00 h Služby Božie, 14.30 h Nešporné služby Božie v Podturni
9.00 h Služby Božie
9.00 h Záver školského roka – Služby Božie s požehnaním detí,
spoveďou a VP

Okrem týchto nedeľných a sviatočných stretnutí ešte bývajú nasledovné bohoslužobné podujatia:
• Stredtýždňové služby Božie – každý štvrtok o 17.00 h v zborovej miestnosti v Liptovskom Jáne,
• Biblická hodina – v Kultúrnom dome v Podturni každú druhú stredu o 17.30 h,
• Biblická hodina mužov – striedavo v jednom z cirkevných zborov L. Ján, L. Ondrej, Smrečany a Závažná Poruba
vždy v 1. stredu v mesiaci o 18.30 h.

„NEBOJTE SA!“
Strach je najväčšie zlo a nepriateľ človeka v jeho živote. Pôsobí
na zdravie každého z nás ako na tele, tak aj na duši. Každý z nás už
určite prežil strach: o svoje zdravie, o rodinu, o bezpečnosť v krajine,
o stratu zamestnania, o politickú situáciu v krajine, o svojom budúcom živote, o smrti...
Prekonať strach nie je jednoduché, keď máme obavu o všetko,
ale my ktorí sme veriaci máme Vieru, Nádej a Lásku ( „3“ Božské
čnosti), ktoré nám pomáhajú prekonať tento strach a obavy zo všetkého a prežiť všetko.
Slávime najkrajšie a najvýznamnejšie sviatky všetkých kresťanov na celom svete „ZMRTVÝCHVSTANIE PÁNA“, ktorý prekonal
strach a obavu zo všetkého, lebo veril svojmu Nebeskému Otcovi vo
všetkom a ku tomu chcem milí čitatelia tohto článku povzbudiť aj vás
všetkých, aby sme pomocou neho sa zbavili strachu.
On na „3“ deň vstal z mŕtvych a prekonal utrpenie, smrť a všetko,
aby nám daroval nový život. On sa postupne ukazuje ako víťaz nad
hriechom a smrťou a dáva nám prísľub budúcej nesmrteľnosti. On
sa viditeľne ukazuje ľuďom, aby ho spoznali až do dnešného dňa. On
nás povzbudzuje k tomu, aby sme sa nebáli nikoho a ničoho v živote.
On nám dáva VIERU, aby sme v živote kráčali za ním „PRAVDOU“.

On nám dáva „NÁDEJ“ v neho, že sa s ním
opäť raz vo večnosti stretneme. On nám dáva
„LÁSKU“, aby sme ju preukazovali vždy,
všade a všetkým.
Keď naše milované Slovensko po prvý
krát v histórií navštívil teraz už svätý pápež
Ján Pavol II. 22.04.1990 v Bratislave vyjadril radosť zo stretnutia s nami a jeho apoštolská cesta bola vo veľkonočnom období, tak
nás prišiel povzbudiť vo viere v Zmŕtvychvstalého Krista a povzbudzoval nás slovami
Ježiša, ktoré povedal keď premohol smrť,
vstal z hrobu a opakoval ich niekoľko krát
„NEBOJTE SA“ .
V tomto duchu aj ja vás chcem milí čitatelia v týchto dňoch Veľkej noci povzbudiť, aby
ste sa nebáli a so Vzkrieseným Kristom premáhali všetok strach, obavy, nepokoj...NEBOJTE
SA nikoho a ničoho v živote, keď máte pri sebe
a žijete spolu z víťazom smrti a života Ježiša
Krista. Prajem vám požehnané Veľkonočné
Peter Kvasňák – rímskokatolícky kňaz Liptovský Ján
sviatky .
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Pamätný rok 1918 a udalosti v Podturni

Odborný výcvik rakúsko-uhorských vojakov v Haliči. Liptovské
múzeum v Ružomberku

Povojnové pomery boli aj v Liptove veľmi kruté. Nastala núdza o všetky
druhy potravín, a taktiež o liehoviny, či tabak. Mäso vôbec nebolo
možné kúpiť. Cukor bol rozdeľovaný prídelovo – 1 kg na mesiac. Toto
však nepostačovalo, preto ľudia sladili medom. Za maximálne ceny
stanovené úradmi bolo v obchodoch možné dostať len veľmi málo.
Z tej doby sú pozoruhodné najmä niektoré ceny: 1 q vápna – 8 korún,
1000 tehál - 60 korún, 1000 škridiel - 110 korún, ročné žriebä - 1300
korún. Najlepšie sa však obchodovalo výmenným spôsobom: za 1 l

petroleja – 1 l mlieka, 10 kg múky – podrážky
na topánky a iné. Ľudia chodili po petrolej
tajne do Poľska a zaň si potom vymieňali iné
veci.
V rokoch 1918 a 1919 sa muži, ktorí ostali
nažive, vracali do svojich domovov. Legionári z Ruska sa do vlasti vrátili po strastiplnej
ceste naprieč celým Ruskom, alebo po mori,
až v rokoch 1919-1921. Niektoré rodiny však
márne čakali na svojich živiteľov, aj napriek
tomu, že nedostali oficiálne úradné oznámenie o úmrtí. Väčšina mužov padlých v druhej
polovici vojny ostala nezvestnými. V rokoch
1919 - 1927 mali preto krajské súdy plné ruky
práce s vyhlasovaním nezvestných za mŕtvych, aby vdovy a rodiny po padlých mohli
dostávať aspoň skromnú podporu od Úradu
pre válečných poškodencov v Bratislave
a vlastnícky si vysporiadať pôdu.
Z Podturne padlo na bojiskách prvej svetovej vojny 11 mužov. Okrem nich sa zúčastnili
vojnových operácií aj nasledujúci obyvatelia
Podturne: Michal Macek, Ondrej Jariabek,
Ondrej Kresák (za hrdinstvo dostal striebornú záslužnú medailu), Michal Vozárik st.,
Michal Vozárik ml., Ján Šmihovský, Peter
Lenko, Michal Forgáč, Ondrej Petrovský, Ján

Padlí v 1. svetovej vojne
1.
2.

Meno a priezvisko
Ján Cvik
Vendelín Devečka

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ján Hušták
Ondrej Chudovský
Matej Janek
Karol Jurkovič
Martin Mrnčo
Matej Mrnčo
Pavel Papaj
Jozef Šefranka
Matej Vejo

Narodený
Dátum
1892
?
?
10. 5. 1915
1886
1886
1891
1890
1884
1881
1874
1889
?

31. 12. 1917
10. 9. 1916
?
15. 6. 1916
31. 12. 1916
31. 12. 1919
30. 6. 1920
3. 10. 1914
?

Miesto
?
Nadolany, Rusko
vyhlásený za mŕtveho, východný front
vyhlásený za mŕtveho, východný front
?
Roztoky, Halič
vyhlásený za mŕtveho, východný front
Rusko, v zajatí na neznámom mieste
vyhlásený za mŕtveho, východný front
Bécs, Maďarsko
?

Jednotka
?
4. prápor poľných
myslivcov
9. honvédsky pluk
9. honvédsky pluk
?
67. peší pluk
67. peší pluk
67. peší pluk
9. honvédsky pluk
9. honvédsky pluk
?

Legionári
1.

Meno
a priezvisko
Michal Macek

2.
3.

Michal Murín
Ján Hollý
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Narodený

Dátum a miesto
Dátum a miesto
zajatia
vstupu do légií
20.3.1893 Podtureň 23.12.1914 Tarnov 18.8.1917
Zlatorožský Újezd
23.9.1882 Podtureň 21.3.1915 Karpaty 21.9.1918 Ufa
19.5.1888 Podtureň ?
júl 1918, ?

Štát

Jednotka

Rusko

7. strelecký pluk

Rusko
Rusko

2. muničná divízia
?
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Čajka, Peter Žiaran, Ján Cvik, Ján Vozárik z múru a iní. V československých légiách bojovali: Michal Macek, Michal Murín a Ján Hollý.
Útrapy na sklonku prvej svetovej vojny v celej Európe znásobovala aj mohutná pandémia tzv. španielskej chrípky. Epidémia zabíjala vojakov bojujúcich armád v zákopoch, ale neskôr sa preniesla aj
do zázemia a na celom svete sa jej obete odhadujú na 21 - 40 miliónov
obyvateľov. Choroba sa rýchlo šírila a zabíjala veľmi rýchlo vojnou
sužovaných obyvateľov. Španielka, ako ju ľudia nazývali, vyčíňala
v rokoch 1918 - 1921 aj v Liptove. Počet jej obetí je ťažko presne
vyčísliť, ale odhad je možné urobiť podľa záznamov v štátnych matrikách. Navyše matričné záznamy neuvádzajú ako príčinu úmrtia
vždy španielsku chrípku (v maď. spanyol, alebo spanyol nátha), ale
aj zápal pľúc (v maď. tűdőgyulladás, alebo tűdőlob). Pre ilustráciu
vtedajších pomerov v Liptove a nárastu počtu obetí môže poslúžiť
citácia z kroniky Závažnej Poruby: „… často sa kopali až tri hroby
naraz“. V obvode notárskeho a matričného úradu v Liptovskom
Hrádku, kde patrili L. Hrádok, Podtureň a L. Porúbka, v rokoch
1918–1919 zomrelo 29 ľudí, z toho najviac obetí (20) bolo v Liptovskej Porúbke.
Národne uvedomelí obyvatelia obce Podtureň sa už na konci roka
1918 prihlásili ku novej republike a 27. decembra 1918 adresovali list
Liptovskému výboru Slovenskej národnej rady, aby nariadil ustanovenie nového predstavenstva v obci, ktoré by zložilo prísahu vernosti
novej republike. List podpísalo 31 obyvateľov: Jozef Chudovský,
Matej Forgáč, Matej Bátori, Matej Trnka, Eduard Dobák, Anna Tomčíková, Ondrej Janek, Ján Kondor, Ján Vozárik Matejov, Michal Zlejší, List obyvateľov Podturne z 27. 12. 1918
Ondrej Janovčík, Michal Brindza, Ján Šmihovský, Ondrej Kresák, Liptovskému výboru SNR v L. Mikuláš. Štátny
Mária Papajová, Ján Cvik, Eva Maceková, Ján Mičuda, Mária Mly- archív v Žiline so sídlom v Bytči
narčíková, Michal Janovčík, Ján Hollý, Peter Mičuda, Peter Lenko,
Vendelín Devečka, Zuzana Maceková, Zuzana Zlejšia, Ján Vozárik
Macek, Ján Forgáč, Ján Vozárik od Macekov a Michal Juráš. Slúž- vystriedal Michala Vozárika - Maceka v roku
novský úrad v Liptovskom Hrádku na podnet národnej rady nariadil 1919 Ján Juráš. Ten ostal v richtárskom úrade
vymenovanie nového výboru v Podturni a predstaviť sa mal na prvej až do roku 1921.
PhDr. Peter Vítek, kronikár obce
schôdzi dňa 10. januára 1919 o 10. hodine. Tak v richtárskom úrade

Majstri Slovenska v BIKROSE
majú polovicu podturňanskej krvi

BIKROS je cyklošport pre mladých, rýchlych a odvážnych. Takými
sú aj títo fešáci, v ktorých koluje polovica podtuňanskej krvi. Ako
to? Adam Hugo Hanák asi tieto vlastnosti zdedil po otcovi Jánovi

a starkom Vladovi. Obaja boli milovníkmi
podobného motocyklového športu. A aby
som potešil dušu starého pána Vlada –
na známych PETERSKÝCH brehoch sa cítil
ako ryba vo vode. Vnuk Hugo získal na M-SR
v Košiciach 1.miesto.
A ten plavovlasý je Jakub Krnáč, syn Martinky rodenej Janovčíkovej, aktívnej lyžiarky
a plavkyne. Jakub taktiež bodoval na 1. mieste
M-SR v časovke r. 2016 – 2017. Obaja títo mladý
borci pretekajú za Team BMX – Liptov. Dráha
spĺňajúca európske parametre bola vybudovaná
svojpomocne aj vďaka ich nadšeným rodičom –
podporovateľom. Náš nedokončený mini Vŕšok
pod VIADUKTOM ostal len pri nenaplnených
Fr. J.
sľuboch. Škoda.
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