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Vážení spoluobčania,
iba pár dní je
od volieb do orgánov
samosprávy obcí.
Voľby sa uskutočnili dňa 15.11.2014.
Volili ste kandidátov na starostu
a poslancov obecného zastupiteľstva
na volebné obdobie rokov 2014 –
2018. Vyhodnotené
výsledky potvrdili váš záujem o dianie v našej obci a to
vysokou účasťou. Váš hlas rozhodol, že ako kandidát
na starostu som bol zvolený, za čo by som Vám chcel

aj touto cestou poďakovať. Poďakovať chcem za to, že dôveru
som dostal aj za moju doterajšiu prácu a úsilie v prospech
všetkých občanov, ako aj našej obce. Je to pre mňa záväzok
na nasledujúce obdobie. Sľub, ktorý som zložil dňa 3.12.2014
je pre mňa záväzkom pre nasledujúce obdobie. Budem sa snažiť naďalej zveľaďovať našu obec, riešiť problémy, s ktorými sa
denne stretávame, spolupracovať s organizáciami, ktoré u nás
pôsobia. Zároveň mi dovoľte, aby som touto cestou poprial
novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva veľa úspechov, dobré nápady, vzájomnú spoluprácu v riešení problémov
všetkých občanov našej peknej obce.
V nadchádzajúce obdobie príchodu vianočných sviatkov
Vám chcem zo srdca popriať hodne zdravia, pohodu v rodine.
Aby sme si všetci boli bližší, dokázali si odpúšťať a pomôcť
tým, ktorí to potrebujú.
Váš starosta

Obecný úrad, starosta obce
a obecné zastupiteľstvo

pozývajú
všetkých spoluobčanov
na vítanie

Prichádza sviatočný čas,
na ktorý sa dlho teší každý z nás.
Vôňa koláčov vôkol sa rozlieha,
vianočnej nálade každý z nás podlieha.
Zabudnime na smútok, zanechajme zvady,
buďme k sebe milí, dobrí a majme sa radi.
Prišiel čas vianočný, zvonček tíško cinká,
každému sa splní túžba, aspoň malilinká.
Šťastné a veselé želajme si spolu
a potom spoločne k štedrovečernému stolu.

Nového roka
2015
stretneme sa 20 minút
po polnoci
dňa 1.1.2015 ( z 31.12.2014 )
pred obecným úradom
Program: príhovor,
hymna, občerstvenie
a ohňostroj
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Z rokovaní Obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí č. 7/2014 dňa 17. 9. 2014

Vzalo na vedomie: - správu hlavnej kontrolórky obce z vykonanej následnej finančnej kontroly účtovných dokladov
obce za mesiac január 2014,
- informáciu predsedu komisie na ochranu verejného záujmu o podanom oznámení verejného
funkcionára – starostu podľa čl. 7 zák. č. 357/2004 Z.z. v platnom znení.
Schválilo: - zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 14/2014,
- v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom
nehnuteľného majetku obce –parkovacieho miesta pred BD súp. č. 510 občanovi,
- podľa § 9a ods. 1 písm. a) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj nehnuteľnosti obce a to pozemku parc. č. C-KN 443/6 o výmere 3752 m2 a stavby „hotel“ súp. č. 166 s predkupným právom obce zriadeným ako vecné bremeno v prospech obce.
Doporučilo: - starostovi uzatvoriť cestu Nikolaja Tegzu
sa Uznieslo: - na VZN č. 5/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí č. 8/2014 dňa 10. 11. 2014
Schválilo: - rozpočet obce Podtureň na rok 2015
- zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 17/2014, 18/2014, 19/2014,
- zásady rozpočtového hospodárenia s finančnými prostriedkami obce,
- návrh na odpustenie nedaňových pohľadávok,
- udelenie odmien poslancom obecného zastupiteľstva,
- osadenie pamätnej tabule na rodný dom Ela Romančíka,
- usporiadanie nevyčerpanej dovolenky starostu v súvislosti s ukončením funkčného obdobia 2010 – 2014,
- predaj pozemku parc. č. C-KN 649/8 o výmere 138 m2 v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991
Zb. o majetku obcí,
- uzatvorenie zmluvy o budúcej nájomnej zmluve medzi obcou a spol. ŽSR,
Vzalo na vedomie: - stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Podtureň na roky 2015, 2016, 2017,
- rozpočet obce na roky 2016, 2017,
- správu hlavnej kontrolórky z finančnej kontroly na úseku správy bytov.

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí č. 9/2014 dňa 3. 12. 2014
Vzalo na vedomie: - výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva,
- vystúpenie novozvoleného starostu.
Konštatovalo,že: - novozvolený starosta obce Marián Vojtík zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce,
- zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva: Bc. Tomáš Dzuriak, Zdeno Kondor, Ing. Imrich Mlynarčík, Ing. Zdeno Mlynarčík,
Milan Réti, Ivona Vejová,
- náhradník Mgr. Ivona Mlynarčíková sa stal dňa 3. 12. 2014 poslancom obecného zastupiteľstva
a zložil predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

Referendum
Prezident Slovenskej republiky vyhlásil 27. novembra 2014 rozhodnutím č. 320/2014 referendum, na základe petície
občanov prijatej 27. augusta 2014. V referende oprávnení občania rozhodnú o týchto otázkach:
1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným
mužom a jednou ženou?
2.Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí
a ich následná výchova?
3.Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie,
ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?
Referendum o vyššie uvedených otázkach sa vykoná v sobotu 7. februára 2015.
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Výsledky volieb

do orgánov samosprávy obcí
konaných dňa 15. 11. 2014
Počet osôb zapísaných v zozname voličov 799
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 546
Počet odovzdaných obálok
546
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 526
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť
7
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce
536
Účasť vo voľbách
68,33 %
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov
obecného zastupiteľstva v poradí
podľa počtu získaných hlasov:
1. Ivona Vejová, SMER-SD
303
2. Ľuboslav Strcula, SMER-SD
209
3. Zdeno Kondor, SMER-SD
203
4. Ing. Zdeno Mlynarčík,
nezávislý kandidát
194
5. Bc. Tomáš Dzuriak,
nezávislý kandidát
189
6. Ing. Imrich Mlynarčík, SMER-SD 185
7. Milan Réti, nezávislý kandidát
183
Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení
za poslancov obecného zastupiteľstva podľa
počtu získaných hlasov:
1. Mgr. Ivana Mlynarčíková, SMER-SD 179
2. Ing. Roman Chaloupka, SMER-SD 166
3. Emil Blišťan, nezávislý kandidát
159
4. Ing. Marek Szücs, SMER – SD
129
5. Radovan Sokol, SIEŤ
115
6. Mikuláš Kačmarik, SDKÚ-DS
106
7. Mikuláš Janovčík, SNS
99
8. Igor Paulíny, SNS
64
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu
obce podľa poradia na hlasovacom lístku:
1. Ing. Zdeno Mlynarčík,
nezávislý kandidát
96
2. Marián Vojtík, SMER - SD
440
Za starostu obce bol zvolený: Marián Vojtík
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Poznáte poslancov

novozvoleného obecného
zastupiteľstva, ktorí budú pracovať
v rokoch 2014–2018?

Bc. Tomáš Dzuriak

Zdeno Kondor

Ing. Imrich Mlynarčík

Ing. Zdeno Mlynarčík

Mgr. Ivana Mlynarčíková

Milan Réti

ÚPSVaR v LM informuje
V obci Podtureň bolo ku dňu 19. 11.
2014 evidovaných 29 nezamestnaných.
Z toho: so základným vzdelaním 4, so
stredným odborným vzdelaním 9, s úplným stredným vzdelaním 13, s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa 3.

Ivona Vejová
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Zvyky, ktoré prinášajú bohatstvo
v krajinách našich susedov
Na Slovensku sa traduje, že kto si dá do peňaženky šupinku z vianočného kapra, tomu prinesie budúci rok viac bohatstva.
Komu sa v Česku na štedrovečernom stole objaví šošovica, ten
bude v budúcom roku šťastný a bohatý.
Obdariť niekoho v Rakúsku na Nový rok malým prasiatkom
s mincou znamená dopriať mu šťastie a hojnosť peňazí po celý rok.
Ak chcú ľudia v Maďarsku v budúcom roku peňazí ako maku,
podávajú na Vianoce chýrne makové pupáky. Čím viac maku do nich
dajú, tým budú bohatší.
Ľudia na Ukrajine ukazujú peniaze Mesiacu a štrngajú nimi, keď
je ešte úplne tenký, aby im peniaze počas roka rástli tak, ako rastie
Mesiac.
Národný zvykom v Poľsku je vianočné lámanie oblátky členmi
rodiny. Komu sa ujde najväčší kúsok, toho čaká najviac bohatstva
v novom roku.

Kde vítajú ľudia Nový rok ako prví
a kde ako poslední na svete?

Najvýchodnejší kúsok pevniny, na ktorom môžeme ako prví na zemi
vidieť vychádzajúce slnko je na pobreží východnej Antarktídy
v oblasti zálivu Victor a ľadovca Dibble. Pre turistov však tamojšie
podnebie nie je lákavé na vítanie roku. Preto najvýchodnejším miestom, kde ľudia vítajú Nový rok ako prvý na celom svete je ostrovný
štát Kiribati v Tichom oceáne – presnejšie ostrov Millenium, ktorý
sa pôvodne volal Caroline, ale pri príležitosti nového tisícročia dostal
príhodnejší názov. Ostrov nie je trvalo obývaný, ale na prelome roka
sa tam každoročne konajú oslavy, pri ktorých všetci čakajú na východ
slnka a začiatok nového roka. Millenium siaha len šesť metrov nad
more a predpokladá sa, že do roku 2025 sa úplne stratí pod hladinou vody. Dátová hranica je medzinárodnou dohodou stanovená

Gratulujeme!
Naša spoluobčianka Miram Vejová sa zúčastnila fotografickej súťaže
LIPTOVSKÝ HRÁDOK VO FOTOGRAFII 2014.Získala Čestné
uznania v kategórii A3 Šport v Liptovskom Hrádku a hlavnú cenu
Grand prix-Cena spol.WEGA LH v téme Krásy Liptovského Hrádku
za snímku :ČARO ODRAZU.
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hranica, pri ktorej prekročení treba zmeniť
dátum tak, aby na východ od nej bolo o deň
menej ako na západ. Prechádza približne
poludníkom 180 sup. zemepisnej dĺžky. Je
navrhnutá tak, aby prechádzala čo najďalej
od ľudskej civilizácie. Je zaujímavosťou, že
časová hranica viedla prostriedkom súostrovia a preto mal štát Kiribati na polovici územia napr. pondelok a druhej už utorok. To sa
zmenilo v 90. rokoch rozhodnutím prezidenta
zjednotiť čas na všetkých ostrovoch a dátová
čiara sa posunula na východ. Zaujímavosťou
je, že na severnejšie položených Havajských
ostrovoch uvidia ľudia východ slnka v rovnaký čas ako obyvatelia Kiribati, no keďže sú
na druhej časovej hranici, na oslavu si musia
počkať 24 hodín. Od pevninského Aleutského pohoria Severnej Ameriky vybieha
do mora oblúk vulkanických Aleutských
ostrovov dlhých 2500 m s asi 80 veľkými sopkami, z toho 36 aktívnymi. Najzápadnejším
bodom oblúku je ostrov Attu s rozlohou 893
km2. Jediným obývaným miestom na ostrove
je tzv. Attu Station, a tak ostrov má podľa sčítania z roku 2000 iba 20 obyvateľov. Časová
hranica prechádza popri jeho západnom
pobreží a obchádza celé súostrovie z dôvodu
zachovania jednotného času. Z dôvodu daždivého a veterného počasia to nie je vyhľadávané miesto turistov, ale je to miesto, kde sa
môžete „pozrieť do minulosti“.
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VIETE ČO JE 11. NOVEMBER?
11. november. V mnohých krajinách ide o jeden z hlavných národných sviatkov. Nazývajú ho rôzne: vo V. Británii a USA – Deň veteránov, vo Francúzsku a Belgicku – Deň prímeria, v Kanade – Deň
modlitby. No všade ho svätia maximálne sviatočne, so všetkou úctou
a oslavou hrdinov.
Bol 11. november roku 1918, keď o 11. hodine, 11. minúte a 11.
sekunde podpísali vo francúzskom Compiégne prímerie, čím sa
skončila I. svetová vojna. Na jej bojiskách padlo 87-tisíc Slovákov.
Práve v tento deň si predstavitelia armády, vojnoví veteráni a členovia SZPB uctili pamiatku obetí prvej svetovej vojny po celom Slovensku. Aj v našej obci sa stretli v hojnom počte členovia miestnej
organizácie Jednoty dôchodcov pri pamätníku padlých, aby si uctili
tento pamätný deň a zapálili sviečky z úcty k padlým. Prítomným sa
prihovoril starosta Marián Vojtík.

Kolobeh života
Narodili sa:
Karin Koniarová
Michal Čatloš
Veronika Žáková
Michal Chovan
Zomreli:
Jaroslav Vejo
Ján Vozárik

Peter Štefka
Juraj Bryndza
Uzavreli manželstvo:
Ján Fejko a Michaela Kubíčková
Iveta Koreňová a Ing. Jaroslav Lašan
Branislav Bella a Andrea Jančušková
Marek Vozárik a Petra Jurišová
Vasil Cholvadt a Veronika Parigalová

Pozor na falošnú
zbierku!

Každoročne v predvianočnom období v uliciach mesta Liptovský Mikuláš pribúda množstvo verejných zbierok na rôzne účely,
najčastejšie však na pomoc chorým. Žiaľ, objavujú sa aj falošné
zbierky, ktoré sú organizované rôznymi podvodníkmi. Polícia
v Liptovskom Mikuláši zaznamenala aktivity cudzích štátnych
príslušníkov, najmä občanov Rumunska, ktorí predstierajú, že
sú hluchonemí, pristavujú okoloidúcich, predkladajú im na podpis falošné papiere s logami rôznych organizácií a žiadajú peniaze
na charitu. Niektorí z oslovených prispievajú týmto podvodníkom
nemalou finančnou čiastkou.
V tejto súvislosti odporúčame občanom, aby boli obozretní
a nedali sa podviesť. Vždy je potrebné preveriť, či na usporiadanie zbierky má organizácia povolenie a osoba poverená vykonávaním zbierky písomné poverenie, ktoré, v prípade požiadania,
poskytne k nahladnutiu každému potencionálnemu darcovi. Ak
máte pochybnosti o pravosti zbierky, no chcete prispieť a podporiť
dobrú vec, môžete finančný príspevok zaslať priamo na bankový
účet, resp. prostredníctvom darcovskej SMS.
Policajný zbor Slovenskej republiky

Obecná knižnica

Milí čitatelia a spoluobčania, po tretí krát
Vás poinformujem o činnosti obecnej knižnice. V tomto roku sme získali 26 kníh,
z toho kúpou 12 kníh v hodnote 71,68 €,
14 kníh sme dostali od čitateľov a spoluobčanov. V zozname máme nasledovných
platiacich čitateľov: - v kategórii deti a študenti 15-tich platiacich čitateľov, čitateľský
poplatok je vo výške 0,70 €, - v kategórii
dôchodcovia 13-tich platiacich čitateľov,
čitateľský poplatok je vo výške 1,00 €,
- v kategórii dospelých 16-tich platiacich
čitateľov, čitateľský poplatok je vo výške
1,50 €.
Čitateľské poplatky a poplatky za upomienky za neskoro vrátené knihy boli dňa
28. 10. 2014 odovzdané na obecný úrad vo
výške 51 €.
V prírastkovom zozname kníh je zapísaných 4 522 ks, z toho v zozname vyradených kníh je 2 007 ks. Zostatok kníh je
2 515 ks. Čitateľský poplatok na rok 2015
sa začne vyberať v januári, preto žiadam
čitateľov, aby si túto povinnosť splnili
do konca marca. V priebehu roka 2015 uvítam aj nových čitateľov.
Nakoľko sa nám končí rok 2014 a blížia sa
vianočné a novoročné sviatky, prajem Vám
všetkým „Nech úsmev na Vašich tvárach
žiari v kruhu vašich blízkych, veľa zdravia,
rodinnej pohody po celý rok 2015“.
Vaša knihovníčka

Sociálna poisťovňa
upozorňuje občanov
na podvodníkov
V poslednom období
zaznamenala
Sociálna poisťovňa sťažnosti občanov
na podvodníkov, ktorí obťažujú telefonátmi občanov a pod tlakom si vyžiadajú
od občanov rôzne údaje ako je rodné číslo,
číslo občianskeho preukazu a následne si
na nich cez internet zoberie podvodník
pôžičku. A týmto občanom začnú chodiť upomienky o nesplácaní úveru, ktorý
nikdy nedostali a vyvrcholí to až exekúciou. Ide o spoločnosť Pôžičkomat. Dávajte
si preto pozor, žiadne údaje o svojej osobe
telefonicky neposkytujte!
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Kristus sa rodí, oslavujte ho!
Vianoce sú príčinou, sú vysvetlením, že všetko je milosť, je dar, je
tajomstvo... Radostné je, že človeku ponúkajú nárok na Božie dary
a odpoveď na všetky otázky. Čo by Boh pre nás neurobil, čo by nám
nedal, keď už dal Syna.
Pri našich vianočných pozdravoch by nám nemalo hádam stačiť,
aby sme si priali len niečo „veselé“, prípadne „šťastné a veselé“. Tradícia každého pozdravu je spojená s akousi výzvou, či prehlásením
čohosi, čomu človek verí, za čím si stojí, čo je súčasťou jeho osobnosti. Každý pozdrav a prianie veľa napovedá o hĺbke ducha človeka.
Dôkazom prebývania kresťanského ducha v nás je aj skutočnosť, že
sme si zvykli priať si navzájom „požehnané a milostiplné Vianoce“.
Dňa 25. decembra roku 379 carihradský patriarcha sv. Gregor Naziánsky začal vianočnú kázeň slovami: „Kristus sa rodí, oslavujte ho!
Kristus prichádza z nebies – vyjdite mu v ústrety! Kristus prichádza
na zem, zvelebujte ho!“
Aj tento pozdrav, okrem toho, že je pre nás spojivom so živou tradíciou Cirkvi, je vlastne skutočným programom, ktorý nestačí iba
vyhlásiť, ale ktorý je potrebné každodenne plniť.
Prostredníctvom vtelenia Božieho Syna je naplnená Adamova túžba
stať sa podobným Bohu. Človek tak môže znova získať raj, nebo.
Znovuprežívanie a sprítomňovanie tajomstva Kristovho narodenia,
ktoré oslavujeme počas Vianoc, je symbolom spojenia s rodiacim sa
večne živým Slovom, ktoré sa aj dnes opäť stáva Telom, aby prebývalo medzi nami a obnovilo aj v nás „stratený obraz a podobu“ pravej
ľudskosti: odstránilo egoizmus, pýchu, sebectvo, lakomstvo, nevraživosť, upodozrievania, predsudky. Kristus sa nenarodil preto, aby
svet a ľudí v ňom odsúdil, ale aby sa skrze neho svet a ľudia v ňom
zachránili (pórov. Jn 3, 17).
Podstata kresťanských Vianoc je intenzívne posolstvo o Bohu a jeho
vzťahu k človekovi, prostredníctvom udalosti, ktorá sa stala v Judejskom Betleheme, udalosti, ktorú vidíme tak častokrát znázornenú
v podobe Betlehema, ale nie vždy ju dokážeme správne vnímať. Tým
posolstvom je: Boh ťa miluje, preto poslal svojho Syna, aby sme ešte
intenzívnejšie prežívali Božiu lásku k nám.
K tomu, aby sme mohli toto tajomstvo intenzívne prežívať je potrebná
viera, preto by sme mali prosiť aj počas týchto Vianočných sviatkov:
„Pane daj nám väčšiu vieru, lebo máme prázdne ruky a nemáme ti
čo dať.“
Vyprosujem Vám, milí bratia sestry, požehnané a milostiplné Vianočné sviatky!

Spoveď pred Vianocami

Na Narodenie Krista a predovšetkým
jeho príchod do nášho srdca sa máme
pripraviť aj dobrou svätou spoveďou.
V našej farnosti bude svätá spoveď vo farskom kostole dňa 20. 12. 2014 od 13.30–
14.00 h.

Poriadok
svätých omší
počas Vianoc
v Rímskokatolíckom
kostole sv. Jána
Krstiteľa v Liptovskom
Jáne
24. 12. 2014
(Streda)
25. 12. 2014
(Štvrtok)
26. 12. 2014
(Piatok)
28. 12. 2014
(Nedeľa)
31. 12. 2014
(Streda)
01. 01. 2015
(Štvrtok)
04. 01. 2015
(Nedeľa)

7.30
a 24.00
h
11.00 h
10.00 h
10.00 h
16.00 h
11.00 h
10.00 h

ThDr. PaedDr. PhDr. František Kočibal, PhD. správca Rím.- kat farnosti Liptovský Ján

Ďakujem, ďakujeme Vám…

Vážení spoluobčania, dovoľte mi, aby som sa aj vo Vašom mene poďakoval právnickým ako aj fyzickým osobám, ktoré
prispeli finančne, materiálne ale aj osobne pri príprave a realizácii osláv 70. výročia SNP a dňa obce, ktoré sa konali dňa
30. 8. 2014. Ďakujem, Marián Vojtík, starosta
BOTTLING PRINTING s.r.o. – Ing. Miroslav Balko, Regionálny rozvoj Liptova s.r.o. – Ing. Jaroslav Maduda, HOŠKO a.s.
– Vladimír Hoško, SANKT HUBERT SK a.s. – František Čenka, Milan Špalek, GÜDE Slovakia s.r.o. – Stanislav Tekel, Vojtech Roob, KOVMAX s.r.o. – Ing. Tibor Fronko, UNIMIX stavebniny – Štefan Ratkoš, ENNERGY s.r.o. – Róbert Nemec,
Žilinský samosprávny kraj, strana SMER-SD okr. organizácia Lipt. Mikuláš, p. Ján Hanák, p. Miroslav Jantoš, Alconet,
s.r.o., Včela Lippek k.s., Jozef Repčík, Agria Liptovský Ondrej, a.s., Rettenmeier Tatra Timber s.r.o. – Ing. Ingrid Benčová,
I.V.E. – HRÁDOK s.r.o. – Peter Tuka.
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Všetko veľmi útulné a sviatočné
Stromček, sviečky, vôňa Vianoc, ľudia sú viac priateľskí, z ampliónov
znie Tichá noc, celý svet je anjelský. Na námestiach v jasličkách je
zopár malých pastierov.
Nad Dieťatkom a Máriou bdie úsmev dvoch anjelov. Všetko veľmi
útulné a všetko také sviatočné. Pravý príbeh Vianoc s tým však má
tak málo spoločné.“
Takto spievajú deti v jednej vianočnej piesni. Skutočne, Vianoce
máme tradične spojené s krásnou vianočnou idylou. Ale v pozadí
Vianoc je udalosť. Udalosť, kedy sa Boh priblížil k ľuďom. Začal dielo
spásy, ktoré vykonal skrze Pána Ježiša. Celý príbeh z ďaleka nebol
naplnený idylou a pokojom. Špinavá maštaľ sa stala príbytkom Spasiteľa, od počiatku bol prenasledovaný. Sám Pán Ježiš o sebe povedal, že „líšky majú dúpätá a nebeskí vtáci hniezda, ale Syn človeka
nemá, kde by sklonil hlavu.“
Prečo sa musel Ježiš takto narodiť? Prečo je to také odlišné od toho
nášho zidealizovaného obrazu Vianoc? Pán Ježiš svojou chudobou
a poníženosťou naplniť predpovede prorokov: „Ale on niesol naše

choroby, vzal na seba naše bolesti. My sme sa
nazdali, že je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený. Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On
znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa
nám dostalo uzdravenia.“ (Izaiáš 53, 4 – 5)
Na základe týchto predpovedí Pán Ježiš začal
konať dielo vykúpenia. Toto dielo bolo úzko
spojené s cestou utrpenia. Sme nesmierne
vďační Pánovi Ježišovi, že neváhal ísť touto
cestou, aby nám priniesol záchranu od hriechu, smrti a ponúka nám život.
Nechcem vám, milí priatelia, priať krásne
a pokojné sviatky. Chcem vám priať viac. Aby
ten bohatý Pán Ježiš, ktorý svojou chudobou vybojoval veľké spasenie, obohatil počas
týchto sviatkov všetkých nás.

Služby Božie počas adventu a Vianoc 2014 a nového roka 2015
Evanjelickom kostole
všetky adventné nedele

Mgr. Peter Taját

služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou

ev. kostol v L. Jáne

9.00 h

24. december, streda, Štedrý deň

Štedrovečerné služby Božie

ev. kostol v L. Jáne

16.00 h

25. december, štvrtok, 1. slávnosť vianočná Božie narodenie

Slávnostné služby Božie

ev. kostol v L. Jáne

9.00 h

26. december, piatok, 2. slávnosť vianočná
Pamiatka Štefana mučeníka

Služby Božie

ev. kostol v L. Jáne

9.00 h

28. december, nedeľa, Nedeľa po Vianociach

Služby Božie

ev. kostol v L. Jáne

9.00 h

31. december, streda, Záver občianskeho roka

Služby Božie

ev. kostol v L. Jáne

17.00 h

1. január, štvrtok, Nový rok o polnoci

Stretnutie pod vežou

pod vežou ev. kostola

0.00 h

1. január, štvrtok, Nový rok

Služby Božie

ev. kostol v L. Jáne

9.00 h

ev. kostol v L. Jáne

9.00 h

ev. kostol v L. Jáne

9.00 h

5. január, nedeľa, Nedeľa po Novom roku
6. január, utorok, Zjavenie Krista Pána mudrcom

Služby Božie s požehnaním detí, spoveďou a Večerou Pánovou
Služby Božie

Prosili sme Ťa Bože, ak len trošku, trošičku môžeš
daj život tam, kde je to treba, zbav múk…
a teraz len slzy, plač, žiaden stisk rúk len chlad...
len bolesť v duši tých ktorí, za závojom sĺz ukrytých
k rakve priniesli kvet,už nie je živý,
je pre toho, koho už niet zostal tu po ňom tak veľmi
smutný svet…
Plamienok v duši uhasol, nesvieti na cestu, nesvieti na návrat
z bolesti smrti tak mám smutnú dušu myšlienky bolia, hryzú a kúšu…
Jarko, vrúcne sú naše modlitby pre vládcu života a smrti,
nech Ti dá večné odpočinutie, preto prosíme Ťa Pane, povedz mu to tam hore,
že bolesťou naplnené srdcia tu zostávajú a Jarko zostane navždy v nich…
…prečo sú kruté bolesti, pre nás tu dole keď chceli sme dať svetlo nádeji…?!

Ďakujeme Vám všetkým: rodine, priateľom , kolegom, známym aj menej známym, ktorí ste boli s nami v tej najťažšej
chvíli nášho života a ktorí ste sa prišli
rozlúčiť s Jarkom na jeho poslednej ceste
na tomto svete. Ďakujeme za všetky
prejavy lásky, úprimných želaní a krásnych spomienok na Jarka. Z celého srdca
ďakujeme za kvetinové dary a spoluúčasť
na našej bolesti.
Nezabúdajte a spomienku na neho si
navždy uchovajte.
Smútiaca manželka, dcéra Kamilka
a celá rodina.
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Vážení obyvatelia Podturne,
chcem sa Vám ako kronikár obce prihovoriť v tento predvianočný čas.
Možno, že ešte nie je ten najvhodnejší čas na zastavenie každodenného zhonu a zamyslenie sa nad prežitým rokom, či úsekom života
človeka, rodiny, prípadne celej obce. Predvianočný čas je v posledných rokoch časom zhonu, pracovného vypätia, z toho vyplývajúcich
stresov a častokrát aj zbytočnej nervozity. S týmto trocha súvisí aj
moje malé zamyslenie.
Kde sa v nás berie tá časová zrýchlenosť, z ktorej vyplýva množstvo
ďalších problémov? Na každom kroku nás stíhajú dôsledky nedostatku času - napríklad rôzne nepríjemnosti, chyby, zlyhania, stres,
zdravotné problémy a iné. Pri skúmaní dejinných udalostí a života
človeka v minulosti sa pre lepšie pochopenie jeho konania snažím
pochopiť jeho postavenie, zmýšľanie a hlavne zachytiť jeho pocit vnímania plynutia času. Ten bol od počiatkov ľudskej civilizácie v rôznych fázach jej vývoja iný.
Iné chápanie času mal človek v praveku, keď sa jeho denná činnosť
zakladala len na získavaní potravy a ochrany svojho kmeňa. Jeho čas
bol meraný dňom a nocou, či striedaním ročných období. Iné chápanie času mal stredoveký človek, ktorý už dĺžku času meral rôznou
formou – slnečnými hodinami, neskôr klasickými hodinami. Rýchlosť plynutia času v tomto období už môžeme posúdiť porovnaním
rýchlosti doručenia správy. Práve preto rýchlejšie čas niekedy plynul
vyšším spoločenským vrstvám, ktoré získavali správy oveľa rýchlejšie (prostredníctvom poslov, holubov) ako bežnému človeku, ktorý
bol odkázaný na to, čo mu vrchnosť oznámila verejným oznamom
(obecný bubeník), alebo na to, čo so dozvedel od ľudí prichádzajúcich zo vzdialenejších končín (chýry, zvesti). Preto aj bežný človek
mal v stredoveku iné chápanie plynutia času a zaručene nežil v časovom strese.
Novoveký človek už získaval informácie rýchlejšie – prostredníctvom
tlače a kníh, ale aj všeobecnej vzdelanosti, ktoré boli dostupnejšie.
Pocit plynutia času bol tak rýchlejší a ľudia si tomu prispôsobovali aj
život. Zároveň, čím vyspelejšia bola krajina a ponúkala viac modernejších výdobytkov širšej verejnosti, tým čas akosi plynul rýchlejšie.
Najväčší posun v pocite plynutia času nastal na konci 19. a začiatkom 20. storočia, keď sa do používania dostávali viaceré vynálezy
(telegraf, telefón, fonograf, lietadlo....), ktoré pomáhali zrýchľovať
doručovanie správ. Tak boli ľudia rýchlejšie informovaní a rýchlejšie mohli aj konať. Nikto si však pri týchto vynálezoch neuvedomil,
že okrem pomoci napredujúcemu ľudstvu tieto vynálezy čoraz viac
zrýchľujú chápanie plynutia času a tým zrýchľujú aj chápanie kolobehu ľudského života.
Posledné veľké výdobytky konca 20. storočia – mobilné telefóny
a nakoniec aj internet z nás urobili otrokov v prenesenom zmysle
slova. Aj preto dnes akosi nestíhame vnútorne sledovať reálny tok
času. Zrýchlila sa aj rýchlosť ľudskej myšlienky. Preto sa nám niekedy zdá, že rok prebehol, ani sme sa nenazdali, že deň ani nebol
a keby mal viac ako 24 hodín, bolo by aj to niekedy málo. Deti rodičom rastú pred očami priam závratnou rýchlosťou a rodičia pred
vlastnými deťmi starnú ešte rýchlejšie. Človek sa nenazdá a život
sa pominie. Po našich predkoch z minulosti vždy niečo ostalo, či už
to bolo niečo vo forme materiálneho, alebo duševného bohatstva.
Obávam sa však, že táto zrýchlená doba robí z ľudí len nejakých
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pešiakov na šachovnici, ktorou hýbe niekto iný
a v závratnom kolobehu života tak po väčšine
z nás neostane naozaj nič a napĺňa sa večná
myšlienka: „Prach si a v prach sa obrátiš!“.
Som kronikárom Vašej obce od roku 1999,
teda okrúhlych 15 rokov. Sledujem a zapisujem osudy Vašej obce retrospektívne od minulosti a od spomínaného roku aj v súčasnosti.
Bol som za posledných 15 rokov svedkom, ako
sa z malej zabudnutej dedinky, niekde na ceste
medzi dvoma mestami, môže stať sebavedomý, územne sa rozpínajúci partner väčších
obcí v regióne aj mimo neho. Sídlo s rozvinutou výstavbou, infraštruktúrou a hrdými
a sebavedomými obyvateľmi. Aj na rozvoji
Vašej obce sa podpísal zrýchlený tok času
a mnohí z nás veľmi rýchlo zabúdajú, čo bolo
ešte pred pár rokmi, pretože akosi neradi trápime svoju pamäť.
Rád by som Vás týmto slovami inšpiroval
s príchodom tak významných sviatkov, ako
sú Vianoce a príchod nového roku, aby ste
aspoň počas voľných dní spomalili a venovali svoj vzácny čas blízkym, rodinám,
deťom, či rodičom. Prejavte im svoju lásku,
pochopenie, vypočujte ich a pokúste sa tak
aspoň čiastočne nahradiť to, čo počas bežného roka nedokážete stihnúť. Každý z nás
by sa mal možno zamyslieť, ako prežíva svoj
život, ako využíva svoj potenciál, energiu
a čo po ňom v mysliach ľudí ostane. Lebo
čas je neúprosný a nie je možné ho zastaviť,
či už plynie rýchlejšie alebo pomalšie. Aj náš
život uplynie a človek „nikdy nevie času, ani
hodiny…“
Váš kronikár PhDr. Peter Vítek
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Zo života ZO JD v Podturni
Milí členovia a spoluobčania, končí sa nám rok 2014, preto by sme
Vás chceli poinformovať o našej činnosti v poslednom štvrťroku:
-18. 8. sme uskutočnili brigádu pri pomníku padlých pred oslavami
70-teho výročia SNP. Na starom cintoríne sme upravili hrob padlých partizánov a okolie kríža, kde sme položili vence. Tohto aktu
sa zúčastnilo 13 členov.
- 28. 8. sme pomáhali pri oslavách SNP v priestoroch pri ihrisku a pri
príprave gulášu za pomoci 12-tich členov,
- 29. 8. sme sa zúčastnili pri kladení vencov k pomníku padlých
našich spoluobčanov a ostatných padlých účastníkov v SNP,
- 8. 10. sme sa zúčastnili vo Východnej na aktíve JD na Slovensku.
Predseda OV-JD z Lipt. Mikuláša p. Michal Kotian všetkých prítomných oboznámil s celoročnou spoluprácou JD LM a okolitých
obcí. Z našej obce sa aktívu zúčastnili 4 členovia.
- 17. 10 sa tak ako každý rok konala akcia „Sami sebe“. Členovia
z Lipt. Mikuláša a členovia z okolitých obcí pobavili verejnosť a členov JD svojim vystúpením. Predstavili sa s piesňou, divadlom, tancom a zvykmi vo svojej obci. Celková účasť bola okolo 400 členov.
Z našej obce sa akcie zúčastnilo 12 členov.
- 26. 10. sa naši členovia v hojnom počte zúčastnili na posedení „Október, mesiac úcty k starším“. Ďakujeme za príjemné popoludnie.
- 27. 10 pri príležitosti „Pamiatky zosnulých“ sa naši 12-ti členovia zúčastnili na brigáde na cintoríne, upravovali chodníky, okolie kríža, hrabali lístie, upravili dva hroby rodiny Kresákovcov, tri
hroby rodiny Kobilicovej a hrob Ela Romančíka.
- 30.10. JD v Podturni usporiadala v spolupráci so starostom p. Vojtíkom jednodňový výlet do Bratislavy. Navštívili sme „Národnú
radu Slovenskej republiky“. Privítali nás p. Blanár, p. Jarjabek
a p. Andreánsky. Oboznámili nás s prácou poslancov v parlamente. Odpovedali na naše zvedavé otázky. Pohostili nás obedom
a zákuskom. V poobedňajších hodinách nás uviedli do rokovacej

miestnosti, kde prejednávali odvolanie
predsedu parlamentu p. Pašku, ktorý nás aj
uvítal. Navštívili sme aj hrad. V neskorých
hodinách sme sa vracali domov. S pesničkami nám cesta ubehla rýchlo. Bol to vydarený výlet a odniesli sme si pekné zážitky.
Všetci zúčastnení spoluobčania a členovia
JD v počte 24 ďakujú p. starostovi za vybavenie pekného výletu. Ďakujeme…
- 11. 11. sa 20-ti naši členovia stretli pri
pomníku padlých partizánov. Prihovoril sa
im starosta p. Marián Vojtík a poinformoval ich o tomto významnom akte. Dňa 11.
11. o 11.11 h sa rozozvučali zvony na počesť
úmrtia padlých bojovníkov v prvej a druhej
svetovej vojne.
- 26.11 navštívili naši 10-ti členovia mesto
Poprad za účelom predvianočných nákupov.
Odpoludnie sa nám vydarilo k spokojnosti.
V priebehu posledného štvrťroku sme sa zišli
9x v našej klubovni. Pri káve a čaji sme predebatovali, čo sme už podľa plánu splnili.
Dohodli sme sa na ďalšej spolupráci. V priebehu roka 2014 sme odpracovali 257 brigádnických hodín. Ďakujeme všetkým členom,
ktorí nám pomáhali splniť si schválené úlohy
na celý rok. K vianočným a novoročným sviatkom Vám vinšujeme:
Vianočná nálada na domy sadá, šťastie a lásku
do sŕdc nám vkladá. Nech nás vždy sprevádza na každom kroku, cez krásne Vianoce aj
v novom roku 2015.
Výbor Jednoty dôchodcov

Dňa 8.10.2014 zorganizovala Jednota dôchodcov Slovenska
Okresný aktív Jednoty dôchodcov vo Východnej. Za obec sa
zúčastnili starosta Marián Vojtík a členky výboru JD Vozáriková
Viera a Huštáková Eva

Výlet členov JD do Bratislavy
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Z činnosti ZPOZ-u
Vážení spoluobčania, máme tu posledný štvrťrok roka 2014. V závere
roka Vás chceme poinformovať o našej činnosti:
- 29. 8. 2014 sme na požiadanie manželov Fürstovcov pripravili k ich
zlatej svadbe slávnostné chvíle. V tento deň pred 50-timi rokmi vstúpili do stavu manželského pán Václav Fürst a Viera Forgáčová. Spoločne s nimi sme v tejto slávnostnej chvíli preciťovali všetci prítomní,
že neexistuje vek, v ktorom by človek nepotreboval lásku. S krásnym príhovorom p. starostu sme im zaželali veľa zdravia, spokojnosti a ešte veľa slnečných dní. Pri tejto príležitosti sa nám podpísali
do pamätnej knihy.
- 26. 10. 2014 nás pán starosta pozval pri príležitosti „Októbra
mesiaca úcty k starším“ na nedeľné popoludnie, ktoré nám spríjemnili divadelníci z Dovalova. Po skončení divadla sme zablahoželali prítomným jubilantom k ich výročiu: piatim 60-ročným, dvom
70-ročným a dvom 80-ročným. Odovzdali sme im darček a kvietok.
Zbor pre občianske záležitosti a pán starosta Marián Vojtík sa rozlúčili so spoluobčanmi Michalom Huštákom a Jurajom Bryndzom.
Nech nám v našich mysliach zostanú na nich krásne a trvalé spomienky. Odpočívajte na našom cintoríne a nech Vám je ľahká rodná
zem.
Pravidelne 1-krát mesačne sa Vám prihovárame našou reláciou pre
jubilantov, čím vyjadrujeme úctu našim starším spoluobčanom.
ZPOZ: Na Vianoce je všetko krásne, v srdciach ľudí zastal čas, vianočná sviečka nevyhasne, kým bude láska v každom z nás.

Obec informuje

Dočkali sa
V októbri bola dokončená realizácia projektu
„Rekonštrukcie MK ul. Pri Váhu“. Obyvatelia
ulice si vydýchli. A je teraz len a len na nás,
ako si ju budeme chrániť a udržiavať. Veď si
treba spomenúť ako sa po nej jazdilo pred
rekonštrukciou
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„Blahoželali sme“. Zlatá svadba bola v našej
obci dňa 29.8.2014 v rodine manželov
Fürstovcov. K významnému výročiu blahoželal
manželom starosta Marián Vojtík
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70. výročie SNP sme dôstojne oslávili. Pri
príležitosti 70-teho výročia osláv SNP nás
navštívili vzácni hostia: minister obrany SR
Martin Glváč, poslanci NRSR Dušan Jarjabek,
Maroš Kondrót, Ladislav Andreánsky a ďalší
predstavitelia štátnej a verejnej správy. Pri
pamätníku padlých zaspieval hymnu SR
a ďalšie revolučné piesne spevokol JD z Lipt.
Mikuláša pod vedením p. Michala Kotiana

„Mesiac úcty k starším“ – 26. október bol sviatkom seniorov. Dňa 26. októbra zorganizoval obecný úrad posedenie
pre seniorov pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Spolu so Združením pre občianske záležitosti a kultúrnou komisiou
pripravili prítomným pekný kultúrny program. Moderátor p. František Janovčík predstavil členov divadelného súboru
ATAK z Dovalova s hrou „Ty budeš moja, alebo nevesta pre milionára“. Vystúpenie zanechalo v senioroch hlboký
kultúrny zážitok, čo ocenili veľkým potleskom

Gratulácia jubilantom. Jubilantom sa
pri posedení prihovoril starosta Marián
Vojtík a spolu s členkami ZPOZ-u Vierou
Vozárikovou, Evou Huštákovou a členom
kultúrnej komisie Františkom Janovčíkom
im zaželali zdravie, spokojnosť v osobnom
a rodinnom živote
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Dňa 7. 12. 2014 sme
privítali s našimi ratolesťami
Mikuláša s čertom. Deti sa
v hojnom počte tešili stretnutiu,
prihovárali sa Mikulášovi
básničkami a pesničkami,
za čo si vyslúžili pekné
darčeky

SAD LIORBUS informuje
Zápis zo starostami obecných úradov zo dňa
20.10.2014 k zmenám cestovných poriadkov
platných od 14. 12. 2014

Zmena na linke 505414 L. Mikuláš – Beňadiková – Liptovský Ján
– Podtureň – Liptovský Hrádok.
Zmena je vyvolaná OÚ Podtureň
Popis zmeny: viesť nový spoj s odchodom z L. Mikuláša do L. Hrádku
o 7,05 hod.
Dôvod zmeny: zabezpečenie odvozu žiakov a študentov do L.
Hrádku na 7,50 hod.
Stanovisko SAD: spoj č. 13 s odchodom o 6,25 hod z L. Mikuláša
o 40 min. neskoršie na 7,05 hod. Po zastávku L. Hrádok, žel. st. Zároveň spoj č. 9 linky 505438 viesť o 5 min skoršie cez zastávku L. Hrádok, Tesla.
Popis zmeny: viesť nový spoj s odchodom z L. Mikuláša do L.
Hrádku o 20,30 hod.
Dôvod zmeny: v uvedenom čase nič nejazdí
Stanovisko SAD: spoj bude vedený na skúšku v pracovné dni
s odchodom z L. Mikuláša o 20,25 hod a príchodom do L. Hrádku
o 20,45 hod. Odchod z L. Hrádku bude o 20,47 hod a príchod do LM
o 21,07 hod.
Zmena je vyvolaná SAD LIORBUS a.s.
Popis zmeny: spoj č. 7 s odchodom z L. Mikuláša o 6,10 hod a spoj
14 s odchodom z L. Hrádku,cint. o 6,30 hod zrušiť.
Dôvod zmeny: prepravu cestujúcich tak z L. Mikuláša ako aj z L.
Hrádku kapacitne postačia zabezpečiť spoje 5 a 45 linky 505414 ako
aj z L. Hrádku do L. Mikuláša spoje 20 28, 8 linky 505435.
12

Popis zmeny: spoj č. 28 s odchodom z L.
Hrádku o 6,30 hod posunúť o 5 min neskoršie
na 6,35 hod.
Dôvod zmeny: zabezpečenie prípoja od spoja
22 linky 505413
Popis zmeny: spoje 3 s odchodom z L. Mikuláša o 12,50 hod. do L. Hrádku zrušiť
Dôvod zmeny: prepravu kapacitne postačí
zabezpečiť spoj 31 linky 505414.
Popis zmeny: spoje 4 s odchodom z L. Hrádku
o 13,30 hod. Do Mikuláša zrušiť.
Dôvod zmeny: prepravu kapacitne postačí
zabezpečiť spoj 3 linky 505414, ktorý bude
posunutý o 5 min neskoršie z 12,50 hod.
Na 12,55 hod. 42 a 24 linky 505414 ako aj spoj
24 linky 505433 a spoj 36 linky 505434.
Popis zmeny: viesť nový spoj v čase školských
prázdnin z L. Mikuláša o 14,35 hod. do L.
Hrádku
Dôvod zmeny: spoj je vedený namiesto spoja
37 linky 505434 v čase školských prázdnin
po zastávku L. Hrádok, Alcatel.
Obecný úrad Podtureň a MÚ L. Hrádok
s návrhom SAD LIORBUS a.s. Súhlasia
SAD LIORBUS a.s.
MÚ Lipt. Hrádok
OÚ Podtureň
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Obecný futbalový klub
Vážení športoví priatelia opäť sa nám nezadržateľne blíži koniec ďalšieho roka, a spolu s ním prichádza aj čas bilancovať a hodnotiť našu
prácu počas uplynulého obdobia.
Tak ako každý rok sme oficiálne začali činnosť na hodnotiacej výročnej členskej schôdzi, ktorá sa konala dňa 8. februára 2014 v kultúrnom dome. Náš výbor však nezaháľal ani počas zimnej prestávky.
Pripravovali sme podmienky na trénovanie nielen pre hráčov A –
mužstva, ale aj novovznikajúce žiacke mužstvo, vytvorené z nových
detí (6-8rokov), ktoré sme spoločne s rodičmi oslovili.
A – čko trénovalo pod vedením p. Mikuláša Bielika od 17.januára
kombinovaným spôsobom a to: 2 krát do týždňa tréning v teréne a 1
krát tréning v telocvični. Takto to trvalo až do prvého prípravného
zápasu, ktorý sme odohrali 14. februára, tým sa prakticky tréningy
v telocvični skončili. Celkom sme odohrali 6 prípravných zápasov so
súpermi z vyšších futbalových súťaží.
Žiacke mužstvo spolu s novými chlapcami a dievčatami pod vedením trénera p. Milana Rétiho začalo svoju tréningovú činnosť hravým spôsobom v telocvični a postupne, tak ako to počasie dovoľovalo, pobehovali naše mladé nádeje aj na našom futbalovom ihrisku.
Musíme si ale priznať, že aj napriek veľkej snahe sa nám nepodarilo
doplniť súpisku A mužstva, takým spôsobom, aby sme vstupovali
do jarnej súťaže s veľkými ambíciami. Nepodarilo sa nám dotiahnuť
do úspešného konca transfery dvoch hráčov a to bolo bohužiaľ počas
jarnej časti súťaže veľmi citeľné. Aj napriek tomu sme boli ešte 5 kôl
pred koncom na čele tabuľky s 2 bodovým náskokom, záver sme však
nezvládli. V posledných zápasoch sme nastupovali v silne oklieštenej a mnohokrát s námahou poskladanej zápasovej zostave, spôsobenej či už pracovnými, školskými povinnosťami alebo zraneniami.
So zvyšných 15 bodov sme získali len 5, čo nám v konečnej tabuľke
stačilo, len na 3.miesto – opäť nepostupové...
Viac nás v tomto období tešili naši mladíci, keď v mnohých prípadoch ich na tréningu bolo aj 20. Aj keď postavenie v tabuľke súťaže
Malý futbal nebolo práve najlepšie, tu sa prejavil hlavne vo výsledkoch veľký vekový rozdiel v jednotlivých družstvách. Začali sme
úzko spolupracovať na tejto úrovni aj s funkcionármi z Liptovského
Jána a niekoľkých hráčov sme po dohode s trénermi prepožičiavali
na súťaž Kormanov pohár.
Vždy počas roka sme bez problémov pomohli pri organizovaní spoločenských aktivít našej obce, možno našu prácu nebolo vidieť. Tak
napríklad počas príprav Medzinárodného dňa detí sme zariadili pri
p. Hanákovej Zuzane priestor na parkúre, dva dni ho predseda spolu
s tajomníkom kosili, aby mali kde prebiehať detské súťaže a rôzne
atrakcie pre deti. Vždy sa to koná na futbalovom ihrisku, ale práve v ten
istý termín sa konalo MFS II. Ligy západ ženy, tak sme túto situáciu
vyriešili tak, aby aj malý občania tejto obce neboli ukrátení.
Počas letnej prestávky došlo k zmene v realizačnom tíme A mužstva,
skončili sme spoluprácu s trénerom p. Mikulášom Bielikom a k „mužom“
sa po ročnej prestávke vrátil Milan Réti. Cez letnú prestávku sme doplnili
mužstvo nielen kvantitatívne ale konečne aj kvalitatívne, k mužstvu sa
pripojil aj jeden navrátilec. Niekoľkí hráči prestali s aktívnou činnosťou,
či už s objektívnych alebo subjektívnych príčin.
Zorganizovali sme spolu s obecným úradom, v zastúpení starostom obce p. Mariánom Vojtíkom, III. ročník pohára o starostu

obce Podtureň. Na turnaj pozývame tradične súperov zvučných mien ŠK Závažnú
Porubu, TJ Družstevník Liptovská Štiavnica
a nového účastníka III. ligy ŠKM Liptovský
Hrádok, ktorého sme v semifinále porazili 7:1
a prvýkrát v novodobej histórií turnaja sme sa
dostali do finále. Tam sme však už nestačili
na L. Štiavnicu a obsadili sme pekné druhé
miesto. Za dôstojnú organizáciu by som
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rád v mene celého výboru OFK poďakoval všetkým, čo sa svojou
troškou podieľali na realizácií turnaja. Od pracovníkov obecného
úradu, ktorí nám vypomohli s vykosením celého areálu cez hlásateľa, ktorý sprevádzal turnaj trefnými poznámkami, až po ľudí,
ktorí sa starali o vyberanie vstupného. A samozrejme nemôžeme
zabudnúť ani na p. Jána Strachana, ktorý zabezpečil občerstvenie.
Ani cez leto sme nezabudli na našu budúcnosť a v spolupráci
s rodičmi sme boli s deťmi na dvojdňovom kempe v Jakubovanoch.
Kde sme pre nich pripravili rôzne hry a súťaže. S touto myšlienkou
sme sa zahrávali už od začiatku roka a s odstupom času môžem
povedať, že splnila svoj účel. Od nového ročníka sme prihlásili žiačikov do súťaže prípraviek, museli sme ale upustiť od prihlásenia
dvoch žiackych družstiev, a to hlavne z nasledujúcich dôvodov:
za 1. A-čko a aj žiakov trénuje jeden tréner, za 2. Počas leta SFZ
v spolupráci s LFZ uvažoval o striedavých štartoch hráčov, k čomu
nakoniec aj prišlo, len s veľkým oneskorením, a medzitým sme sa
dohodli na spolupráci či už s Liptovským Jánom, alebo Liptovským
Hrádkom, kde sme starších žiačikov posunuli.
Od nového súťažného ročníka nás čakala ďalšia novinka, ktorú zaviedol Liptovský futbalový zväz, a to natáčanie domácich futbalových
zápasov. Veľkú pomoc nám v tejto veci poskytol p. Ján Juráš ml., ktorý
nám vlastnou kamerou zápasy natáča.
V letnej prestávke sme pracovali aj na projekte prenesenia tribúny
z parkúru na západnú stranu futbalového ihriska a na projekte oplotenia futbalového areálu, cez agentúru SPPolocne, bohužiaľ sme sa
nedostali medzi 37 vybraných projektov. V rámci vlastných možností
a s pomocou p. Mareka Szucsa sa nám ju podarilo aspoň čiastočne
odpáliť.
V septembri sme sa zapojili aj do akcie „nakopni to s kikom“ a týmto
spôsobom sa nám podarilo sponzorsky získať 4 kompletné sady
dresov. 2 sady pre našich žiačikov a 2 sady pre mužov.
Jesenná časť nové súťažného ročníka sa pre našich mužov nezačala vôbec ružovo po prvých troch kolách sme figurovali s jedným
bodom na dne tabuľky. Nakoniec sa nám ale podarilo prebojovať na čelné pozície a po nekompletných 10.kolách sme dokonca
tabuľku viedli. Nakoniec však zimujeme na 4.mieste a na čelo strácame 4 body. Aj naši žiaci sa v novovytvorenej súťaži prípraviek
nestratili a získali svoje prvé body celkom 12.
Na záver nášho skromného príspevku by sme sa radi prihovorili
členom novozloženého OZ a apelovali na nich aby svojou činnosťou prispievali k rozvoju športu v našej obci, lebo ak sa nemýlime,
tak OFK ako aj rok fungujúci stolnotenisový oddiel sú jedinými
kultúrno-spoločenskými organizáciami v rámci obce, ktoré vytvárajú hodnoty počas celého roka. Ďalej by sme radi oslovili všetkých
občanov obce, ktorí majú záujem pracovať v dobrovoľných organizáciách, že ich veľmi radi uvítame medzi nami. Ešte raz patrí
úprimné poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na našej činnosti,
či už svojou vlastnou prácou, svojím vlastným voľným časom, materiálnou a v neposlednom rade aj finančnou pomocou. ĎAKUJEME
Všetkým čitateľom Podturňanského spravodaja želáme:
Vianoce čisté a biele ako sneh,
v živote len radosť, zdravie a smiech.
Silvestrovskú náladu po celý rok,
šťastie nech prevádza Váš krok.
Výbor OFK Podtureň
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Z činnosti
ŠK-ST Podtureň
Po letnej prestávke nám opäť začal kolotoč
zápasov stolnotenisovej ligy. Minulá sezóna
bola úspešná, nakoľko sme postúpili hneď
v prvom roku existencie do vyššej súťaže. Záujem o stolný tenis v našej obci stúpa a počet
členov sa zvyšuje. To nás viedlo k vytvoreniu
druhého mužstva Podtureň „B“. Od začiatku
sezóny trénujeme a hráme zápasy v spodnej
časti penziónu Elán. Bolo nevyhnutné nájsť
nový priestor pre zlepšenie zápasových podmienok. Terajší priestor spĺňa požiadavky vo
všetkých smeroch, preto každý nový záujemca
o stolný tenis bude u nás vítaný. Tréningy sa
konajú v utorok a vo štvrtok vždy od 17:30
do 20:30. V aktuálnej sezóne postupne plníme
náš vytýčený cieľ a to je postup do šiestej ligy.
Po odohraných deviatich zápasoch sa držíme
v TOP 3 a šance na postup sú reálne. Nielen
naše výkony, ale aj ústretovosť obce prispieva
k výborným výsledkom, preto by sme chceli
vysloviť veľké ďakujem pánovi starostovi
a zastupiteľstvu.
ŠK-ST Bc. Andrej Procházka, Mikuláš Janovčík

„pohár za postup do VII. ligy“

Podtureň,žel.zast.
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Çç -nejde od 15.12. do 19.12.,31.12.,od 8.1. do 30.1.,od 3.2. do 13.2.,od 23.2. do 1.4.,od 8.4. do 30.6.,od 2.9. do 28.10.,od 2.11. do 11.12.
ŃŰ -ide tiež 15.2.,1.5.,8.5.,15.9.,17.11., nejde od 14.12. do 24.12.,od 11.1. do 2.4.,od 12.4. do 28.6.,od 2.9. do 12.12.
ÎÂ -nejde 29.8.
ÇÂ -nejde od 22.12. do 7.1.,2.2.,od 16.2. do 20.2.,od 2.4. do 7.4.,od 1.7. do 31.8.,od 29.10. do 30.10.
Çń -nejde 24.12.
çç -ide tiež 2.4., nejde 24.12.,26.12.,3.4.,6.4.,1.5.,8.5.
Îç -ide tiež 31.12.
» -premáva v nedeľu a vo sviatok
° -premáva v piatok
ńű -nejde od 14.12. do 12.12.
 -premáva v stredu
… -premáva v pracovné dni
± -premáva v sobotu
çŰ -nejde 24.12.,31.12.
ÎÎ -nepremáva 31.12.
« -premáva v pondelok

Východná,garáž SAD
cez Kr.Lehotu
Východná,Nahálka
cez Kr.Lehotu
Vysoké Tatry,Štrbské Pleso,centr.
park.
Vyšná Boca,ZŠ

Važec,Jednota
cez Kr.Lehotu
Východná,garáž SAD

SAD LIORBUS,a.s.,p.L.Mikuláš

Platí od:

INFO SAD: PO - PI od 7:30 do 15:30 tel.: 55181 20-21-22

±ÎÂ

…Çç

Informácie nonsto tel.: 0972 250 308 - 0,60 €/min, 0,972 350 308 - 0,80 €/min.

Cestujete s podporou
Žilinského samosprávneho kraja

ODCHODY AUTOBUSOV
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Smer Košice

-

s - nedeľa a sviatok

Premáva v „r“ 
Premáva v „r“ a „f“
Premáva v „r“ a „f“, v sobotu premáva len po Poprad - Tatry
Premáva v „f“ a „s“
Premáva v „f“
Premáva v „r“, nejde 20.XII. – 6.I., 1.VII. –1.IX.
Premáva v „r“, nejde 20.XII. – 6.I.
Premáva v „r“, po Liptovský Hrádok premáva denne

r - pracovné dni f - sobota

1
2
3
4
5
6
7
8

Poznámky:

Č. vlaku Odchod Stanica Poznámka Č. vlaku Odchod Stanica Poznámka
5
3
Os7834 04.54 Žilina
Os7807 04.22 Košice
1
Os7836 05.12 Žilina
Os7809 05.20 Košice
1
Os7800 06.25 Žilina
Os7831 06.31 Poprad-T
1
6
Os7802 07.22 L.Mikuláš
Os7835 07.41 L. Hrádok
6
1
Os7846 13.21 Žilina
Os7817 12.38 Košice
1
1
Os7810 14.25 Žilina
Os7819 13.35 Košice
4
Os7852 15.41 Žilina
Os7881 14.30 Poprad-T
1
Os7814 17.42 Žilina
Os7823 15.19 Košice
7
8
Os7870 18.27 L.Mikuláš
Os7825 16.29 Košice
7
Os7818 19.41 Vrútky
Os7845 17.38 L. Hrádok
1
Os7858 20.41 Ružomberok
Os7847 18.37 Poprad-T
2
2
Os7874 23.41 L.Mikuláš
Os7871 22.30 Poprad-T

Smer Žilina

Platí od 14. decembra 2014

Zastávka Podtureň

ODCHODY VLAKOV
Podtureň,žel.zast.
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INFO SAD: PO - PI od 7:30 do 15:30 tel.: 55181 20-21-22

SAD LIORBUS,a.s.,p.L.Mikuláš

Platí od:
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Çç -nejde od 15.12. do 19.12.,31.12.,od 8.1. do 30.1.,od 3.2. do 13.2.,od 23.2. do 1.4.,od 8.4. do 30.6.,od 2.9. do 28.10.,od 2.11. do 11.12.
ÇÇ -nejde od 15.12. do 19.12.,od 8.1. do 30.1.,od 3.2. do 13.2.,od 23.2. do 1.4.,od 8.4. do 30.6.,od 2.9. do 28.10.,od 2.11. do 11.12.
Űî -premáva tiež 7.1., 2.2., 7.4., a 1.9.2015, nepremáva od 21.12. 2014 do 4.1.2015, 1.2., 15.2., 5.4., od 5.7. do 30.8.2015
ÎÂ -nejde 29.8.
ÇÂ -nejde od 22.12. do 7.1.,2.2.,od 16.2. do 20.2.,od 2.4. do 7.4.,od 1.7. do 31.8.,od 29.10. do 30.10.
Çń -nejde 24.12.
ŰĐ -premáva od 14.12.2014 do 27.6.2015 a od 5.9. do 13.12.2015
Îç -ide tiež 31.12.
ÇÂÇ -nepremáva od 24.12.2014 do 4.1.2015, od 3.4. do 6.4.2015
± -premáva v sobotu
çî -nejde 25.12.,1.1.,6.1.,2.4.,1.9.,15.9.,17.11.
µ -premáva v nedeľu
» -premáva v nedeľu a vo sviatok
¬ -premáva v utorok
ŰŃ -premáva od 4.7. do 29.8.2015
ÎÎ -nepremáva 31.12.
ÇŃ -nejde 6.1.,1.9.,15.9.,17.11.
® -premáva vo štvrtok
… -premáva v pracovné dni
çŰ -nejde 24.12.,31.12.
Đń -premáva len 24. 12.

Važec,Jednota

Pribylina,garáž SAD
cez Jamník
Pribylina,Permon

Pribylina,garáž SAD

Poprad,AS

Liptovský Peter,bytovky

Liptovský Hrádok,žel.st.

Liptovský Hrádok,ZŠ

Liptovský Hrádok,Dovalovo,
pomník
Liptovský Hrádok,Tesla

Liptovský Hrádok,cint.

Liptovský Hrádok,Alcatel

Liptovská Kokava,RD

Liptovská Kokava,pož.zbroj.

Kráľova Lehota,žel.st.

Jamník(LM),RD,otoč.

Hybe,otoč.

Brezno,žel.st.

Bardejov,AS

Informácie nonsto tel.: 0972 250 308 - 0,60 €/min, 0,972 350 308 - 0,80 €/min.

Cestujete s podporou
Žilinského samosprávneho kraja

ODCHODY AUTOBUSOV

Podturniansky spravodajca
August 2014

