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Vážení spoluobčania,
letné dni sú krásne, povznášajúce, inšpiratívne. Láka nás von,
do záhrad, či na prechádzku
do lesa. Len tak si sadnúť
na lavičku, privrieť oči a nechať
myšlienky plynúť, rozjímať.
Alebo nám dáva letný čas vnuknutia, aby sme so sebou začali
konečne niečo robiť a začali sa
hýbať. Ak vymyslíte niečo, čo
prispeje k vašim aktivitám – obohatí váš život, je treba na to ísť.
Je jasné, že pohodlnejšie je akosi sa tomu vyhnúť a len tak si
poleňošiť. Veď je leto… Koniec koncov, aj takéto okamihy by sme
si mali užívať. No keď prekročíme hranice svojho ja a budeme žiť
len vo vyšľapaných koľajách, nikam sa nedostaneme.
Bez zrealizovaných výziev nenačerpáme ďalšiu energiu
a nemáme inšpiráciu pre ďalšiu plodnú činnosť. Ak sa neodhodláme urobiť prvý krok a prekonať strach, nikdy nebudeme
môcť napredovať a úspešne realizovať naše plány. Nenaučíme
sa a tobôž nevytvoríme nič nové.
Ešte by som načrel aj do schránky chápania iných, do hodnotenia okolia, v ktorom žijeme, v ktorom pracujeme. Doba nám
priniesla aj snahu hodnotenia (nie z poznania samého seba ako
som už uviedol) iných. Stále sme neúmerne viac „náchylní“ kritizovať, hovoriť nedobre, často krát bezdôvodne odsudzovať
a tendenčne posudzovať. Sme neprístupní reakcii, často krát
akejkoľvek, i tej najlepšie mienenej. Z tisíc chýb a nedostatkov okolo seba nedokážeme (alebo nechceme) ani jeden nájsť
v sebe… Poukazovať treba, aj hľadať chyby, ale hľadajme aj riešenia a čo je hlavné vždy si aspoň ctime aj druhú stranu. Pokiaľ
sa nevieme vžiť do jej situácie. A potom je to v príklade slušnosti,
tolerancie, ochote pomôcť spoločnej veci.
Tu by som chcel zhodnotiť v krátkosti prácu a činnosť zamestnancov, ktorých obec využíva cez projekty Úradu práce, ale aj
stálych zamestnancov. Chcem im aj touto cestou vysloviť uznanie a obdiv. Možno niekto povie, čo to je? Je to záslužná práca.
Množstvo činnosti, ktorú od jari a celé leto vykonávajú v prospech našej obce je úctyhodná. Len samé kosenie, natieranie,
úprava kanálov, verejných ale aj súkromných plôch je nezanedbateľná. Obec od začiatku roka celkom tri krát získala finančné
prostriedky z rezervy úradu vlády SR. Tie boli použité na nákup
nových stoličiek do sály kultúrneho domu a stolov na letné
akcie. Ďalej sa použili pri obnove požiarnej zbrojnice (podľa
nového zákona hasičského domu) a obecnej zvonice. Myslím si,
že výsledkom dobrej pracovnej činnosti je aj úprava nádvoria
s parkoviskom pri obecnom úrade.
Podľa prísľubu predsedu Žilinského samosprávneho kraja
boli na detské ihrisko namontované nové prvky, ktoré obohatili
možnosť zábavy pre deti nielen z našej obce. Po niekoľkoročnom
čakaní a odsúhlasení projektu cez PPA (Pôdohospodárska platobná agentúra) na rekonštrukciu ulice pri Váhu začala dodávateľská firma s prácami. Polemika je, či budú dobre osadené
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vstupy do rodinných domov ako aj výber
obrubníkov. Dodávateľ rieši dodávku
materiálu v súlade s projektovou dokumentáciou, na ktorej projektant trvá… V spolupráci s Liptovskou vodárenskou spoločnosťou došlo k úprave ulice Kamenie. Obec
musí v dohľadnej dobe vyriešiť odvodňovacie žľaby, aby bol odtok vody stiahnutý
z pred rodinných domov. Súbežne s uskutočnenými prácami v obci, sú rozpracované tri projekty. Niektoré budú zahájené do konca roka a niektoré v budúcom
roku. Obec podala žiadosť na rekonštrukciu Obecného úradu z environmentálneho
fondu, kde by mala byť úspešná. Ďalej
väčším projektom je rekonštrukcia Penziónu ELÁN po novom „Polyfunkčný dom
ELÁN“. V súčasnej dobe je spracovávaná
projektová dokumentácia na kompletnú
prestavbu. V krátkosti k tomu… V časti
prízemia bude vytvorená škôlka s počtom
detí do 25. Ďalej budú vytvorené dve zdravotné ambulancie pre dospelých a pre detského lekára. Samostatnú časť bude tvoriť priestor pre športovcov. A na poschodí
budú prebudované izby penziónu na bývanie mladých rodín s deťmi. Samozrejme
možnosť bývania využijú i dôchodcovia
v malometrážnych bytoch. Ukončenie
celej rekonštrukcie bude koncom budúceho roka.
Po rokoch urgencií sa podarilo dospieť
so š. p. Povodie horného Váhu k riešeniu spôsobu ochrany vodného toku Váh
a v rámci protipovodňových aktivít sa spracováva projekt prehĺbenia koryta rieky Váh
a násypu nábrežia. Je prísľub, že s prácami
sa začne čo najskôr.
Vážení čitatelia, vážení spoluobčania,
možno som nezodpovedal na všetky otázky
riešenia problémov v našej obci. Vždy je
však priestor na rozhovory, keď sa stretávame v obci, alebo i pri dohodnutých stretnutiach. Rád odpoviem na všetky dotazy,
prípadne i námety od Vás budú inšpiráciou pre mňa a obecné zastupiteľstvo, pre
našu ďalšiu činnosť. Prajem Vám všetkým
krásny zvyšok letných dní. Verím, že sa
stretneme dňa 30. 8. 2014 na oslavách 70.
výročia SNP a dňa obce. Teším sa s Vami
na pekný kultúrny a spoločenský deň.
Váš starosta
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Z rokovaní Obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí č. 2/2014 dňa 2. 5. 2014

Vzalo na vedomie: - správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v obci Podtureň za rok 2013,
- inventarizačný zápis Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku
k 31.12.2013,
- informácie starostu k novele zák. č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi,
- informáciu starostu k oslavám oslobodenia vlasti dňa 7.5.2014,
Schválilo: - poskytnutie dotácie Športovému klubu – Stolného tenisu Podtureň vo výške 400 €,
- poskytnutie dotácie Športovému klubu – Stolného tenisu Podtureň vo výške 732,16 € na záujmové vzdelávanie detí,
- poskytnutie dotácie JK Podtureň o.z. vo výške 300 €,
- poskytnutie dotácie Mestu Liptovský Hrádok vo výške 499,20 € na záujmové vzdelávanie detí,
- odkúpenie pozemkov za účelom výstavby nájomných bytových domov a odkúpenie pozemkov za účelom
výstavby miestnych komunikácií a spevnených plôch,
- kúpu pozemkov od SR- SPF v podiele 1/6-ina v prospech obce,
- bezodplatný prevod pozemkov od SR-SPF v podiele 1/6-ina v prospech obce,
- zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2014,
Neschválilo: - prenájom nehnuteľnosti „Hotel súp. č. 166“

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí č. 3/2014 dňa 12. 5. 2014
Schválilo: - v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zámer prenajať nebytové priestory v objekte „Hotel súp. č. 166“

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí č. 4/2014 dňa 27. 5. 2014
sa Neuznieslo: - na VZN č. 4/2014
Neschválilo: - zmenu programu zasadnutia OZ č. 4/2014 o doplnenie žiadosti OFK Podtureň o poskytnutie dotácie
Schválilo: - v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí prenájom nebytových priestorov „Hotel súp. č. 166“,
- v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí prenájom nehnuteľného majetku obce – budova predajne
súp. č. 59 Pozemkovému spoločenstvu Podtureň,
- v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí podmienky obchodnej verejnej súťaže,
- zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2014.

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí č. 5/2014 dňa 6. 6. 2014
sa Uznieslo: - na VZN č. 4/2014
Konštatovalo: - že Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN-O sú v súlade s vyhláškou MŽP č. 55/2001 Z.z. a v súlade s § 22 zák.
č. 50/1976 Zb.
Schválilo: - Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN-O
- poskytnutie dotácie OFK Podtureň z rozpočtu obce vo výške 4000 €

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí č. 6/2014 dňa 30. 6. 2014
Schválilo: -Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2014,
- záverečný účet obce Podtureň za rok 2013,
- zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2014 a 11/2014,
- jeden volebný obvod pre uskutočnenie volieb do orgánov samosprávy obcí,
- 7 poslancov pre volebné obdobie 2014 – 2018,
- úväzok starostu na funkčné obdobie 2014 – 2018,
- podanie žiadosti na Environmentálny fond na Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných
budov vrátane zatepľovania.
Vzalo na vedomie: - stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Návrhu záverečného účtu obce za rok 2013,
- stanovisko hlavnej kontrolórky obce k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov
financovania.
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Nad mestom horela vatra zvrchovanosti

Dňa 18. 7. 2014 Háj-Nicovô

Deklaráciu Slovenskej národnej rady (SNR) o zvrchovanosti Slovenskej republiky (SR) schválila uznesením SNR 17. júla 1992. Vtedajší
predseda Federálneho zhromaždenia Michal Kováč prečítal v mene
56 poslancov za SR v čs. zákonodarnom zbore ich posolstvo k Deklarácii, ktorú v SNR schválili 113 hlasmi.
Po rokoch sa niekomu zdá, akoby išlo o celkom obyčajnú udalosť,
čo ale nie je pravda. Rozumne uvažujúci človek vie, že tomu tak nie
je. Mimochodom pripomeňme si, že v deň deklarovania slovenskej
zvrchovanosti prezident ČSFR Václav Havel oznámil svoje odstúpenie. Deklarácia ovplyvnila vývoj a rozpad spoločného štátu a vznik
samostatnej SR. Po rokoch si tieto udalosti radi pripomíname a to
na rôznych miestach oslavami pri zapálených vatrách zvrchovanosti.
Tešme sa z toho, že si môžeme pravidelne tento pamätný deň pripomínať. V Liptove nad historickým centrom, Liptovským Mikulášom,
na Háji Nicovô vzbĺkla tohtoročná vatra zvrchovanosti za asistencie

spevokolu dôchodcov, ktorí patria k pravidelným účinkujúcim v programe tohto významného dňa. Budúcnosť nášho národa nebola
ľahostajná ani nášmu rodákovi Martinovi
Rázusovi, bývalému predsedovi najstaršej
strany SNS. Mnohí z tých, ktorí sa zúčastňujú
pravidelne zapálenia vatry zvrchovanosti si
práve v tieto chvíle radi spomenú na Rázusove
činy, ktoré ekumenicky spojili rodu verných
Slovákov, hoci rôznych konfesii. Emil Boleslav Lukáč povedal o Martinovi Rázusovi:
„Bol harfou, ktorej tón znel naplno, keď bolo
treba kriesiť z letargie tela i ducha.“ K tomu,
že sa Slovensko osamostatnilo bez násilia,
bez krviprelievania, ktorého sme svedkami
neustále k tomu prispelo aj vyhlásenie zvrchovanosti. Lebo stále platí to rázusovské nadčasové posolstvo, že „každé víťazstvo násilia
nosí v sebe zárodok krutej odvety.“ Vatry zvrchovanosti nie sú odvetou, ale symbolizujú
akt ukončenia starého a začiatku nového. Sú
oslavou i hrdým posolstvom verejnosti. Vatier
by nemalo ubúdať, práve naopak. Deklaráciu
zvrchovanosti nepodceňujme, tak to nerobia ani inde. Ak je pre Francúzov 14. júl najvýznamnejším národným sviatkom, prečo
pre Slovákov nie je podobným sviatkom 17.
júl? Tak ako po minulé roky i tohtoročné stretnutie na výšine nad Liptovským Mikulášom,
nad mestom, v ktorom sa narodili a pôsobili
národovci a kde založili Tatrín a vyhlásili náš
prvý politický program – Žiadosti slovenského národa zanechalo v srdciach prítomných hlbokú stopu.

Sem a tam po hornom liptove
Kancelária MAS Horný Liptov pripravila na leto aktivitu nazvanú
SEM A TAM PO HORNOM LIPTOVE, ktorej cieľom je spoznávanie
obcí Horného Liptova a ich zaujímavostí.
Do spoznávania regiónu sa môžu zapojiť deti, študenti, rodiny
s deťmi, domáci aj návštevníci. Peši, autom alebo na bicykli.
Podstatou putovania SEM A TAM PO HORNOM LIPTOVE je
navštíviť obce horného Liptova a nájsť odpovede na otázky, ktoré sú
zapísané v cestovateľskom pase. Pre každú obec sme v spolupráci
s jej vedením vybrali jednu zaujímavosť, ktorú môžu cestovatelia
spoznať len ak obec navštívia.
Ako dôkaz návštevy obce získajú cestovatelia do cestovateľského
pasu pečiatku s obrázkom svišťa, ktorý je maskotom SEM A TAM
PO HORNOM LIPTOVE. Zoznam miest, kde sú pečiatky umiestnené je v cestovateľskom pase a na www.hornyliptov.sk Putovať
a objavovať nepoznané krásy a zaujímavosti nášho regiónu môžete
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od júna do septembra 2014. Úspešní cestovatelia získajú certifikát a tí, ktorí navštívia
všetkých 25 obcí a získajú všetky pečiatky
budú zaradení do žrebovania o zaujímavé
vecné ceny.
Cestovateľské pasy si môžete vyzdvihnúť
v Kancelárii MAS Horný Liptov. Zoznam
miest, kde môžete cestovateľské pasy získať je
zverejnený na www.hornyliptov.sk
Putovať po hornom Liptove a zbierať
pečiatky môžete už od 15. júna 2014.
Ingrid Pavlíková, MAS Horný Liptov
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Voľby do orgánov
samosprávy obcí
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a určil
deň ich konania na sobotu 15. novembra
2014. Voľby sa budú konať v kultúrnom
dome v čase od 07.00 hod. – 20.00 h. V obci
Podtureň sa bude voliť 7 poslancov obecného zastupiteľstva.
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí
majú obyvatelia Slovenskej republiky,
ktorí majú v obci trvalý pobyt a najneskôr
v deň volieb dovŕšia 18 rokov veku.
Za poslanca obecného zastupiteľstva môže
byť zvolený kandidát (volič), ktorý nevykonáva trest odňatia slobody, nie je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo
jeho spôsobilosť na právne úkony nie je
obmedzená.
Za starostu obce môže byť zvolený kandidát
(volič), ktorý najneskôr v deň volieb dovŕši
25 rokov veku, má aspoň stredné vzdelanie, nevykonáva trest odňatia slobody, nie
je pozbavený spôsobilosti na právne úkony
alebo jeho spôsobilosť na právne úkony nie
je obmedzená.

Spomíname

Zbor pre občianske záležitosti
Dňa 1. 8. 2014 sme sa rozlúčili
s našim mladým spoluobčanom Michalom Huštákom. Opustil nás po zákernej chorobe, ktorá ho premohla vo
veku 46 rokov. Bol v najkrajšom rozkvete svojho života. Bol to skromný
a pracovitý človek. Lúča sa s ním
matka, súrodenci s rodinami, celá
rodina, členovia ZPOZ-u, ako aj celá
obec. Česť jeho pamiatke
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25. snem ZMOS

Pohľad na delegátov Liptova, zľava: starosta Hýb Martin Piovarči,
starosta Uhorskej Vsi Vladimír Multáň, starosta Kráľovej Lehoty
Vladimír Kapríni, primátor Lipt. Hrádku Branislav Tréger, starosta
Podturne Marián Vojtík

V dňoch 28. a 29. mája sa uskutočnilo v Bratislavskej Inchebe 25-te
rokovanie delegátov miest a obcí Slovenska za účasti čelných predstaviteľov štátu. Našu obec zastupoval starosta Marián Vojtík.
V úvode rokovania vystúpil predseda ZMOS Jozef Dvonč. Z príhovoru vyberáme:
Ctené dámy, vážení páni, môžem konštatovať, že aj vďaka zodpovednému a konštruktívnemu prístupu členov ZMOS k riešeniu problémov a v partnerskom dialógu s najvyššími štátnymi orgánmi sa
nám so cťou podarilo zvládnuť podstatnú časť našich úloh. Rozpočtové hospodárenie miest a obcí bolo v minulom období ovplyvňované
opatreniami na konsolidáciu verejných financií a záväzkami miest
a obcí vyplývajúcimi z Memoranda o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky. Nikto z našich členov nespochybnil potrebu konsolidácie verejných financií. Samosprávy však už dlhodobo šetria
a mnohým finančné prostriedky stačia už len na zabezpečovanie
základných potrieb. Ochota vlády SR riešiť aj ďalšie problémy miest
a obcí sa premieta nielen v rozpočte, ale aj v prijatí súvisiacej legislatívy. Týmito krokmi, ako aj prísľubom pána predsedu vlády o postupnom návrate podielu na daniach z príjmu fyzických osôb na pôvodnú
výšku, vláda deklarovala, že má záujem na korektnom riešení problémov územnej samosprávy. Môžeme konštatovať, že obce a mestá splnili svoje záväzky z podpísaného memoranda a výrazným spôsobom
prispeli ku konsolidácii verejných financií v roku 2013. V združení
budeme i naďalej pripomínať potrebu prijať zákon o výkone a financovaní preneseného výkonu štátnej správy, potrebu znižovať administratívnu náročnosť v procese implementácie projektov z eurofondov,
ktorá neúmerne zvyšuje náklady mestám a obciam, potrebu zastaviť
predkladanie legislatívy bez kvantifikovania dopadov na mestá a obce
a tiež dofinancovať všetky záväzky voči žiadateľom o nenávratné
finančné prostriedky z EÚ.
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Zo života ZO-JD v našej obci

Milí členovia a spoluobčania, rok 2014 sa nám už prehupol do druhej
polovice, a preto Vás chceme poinformovať o našej činnosti, ktorú
sme plnili podľa plánu práce na tento rok:
- 24. 4. sa naše členky zúčastnili na súťaži „spevokolov“– členov ZO-JD
okolitých obcí Lipt. Mikuláša, je na veľkú škodu, že nás nebolo viac,
- 28. 4. sa zišli členovia našej organizácie pri čaji a káve, boli sme oboznámení s akciami v mesiacoch máj a jún, zúčastnilo sa 17 členov,
- 30. 4. sme navštívili Horní Lideč na Morave, v tomto mestečku sa
nachádza Československý betlehem. Rozprestiera sa na rozlohe 60
m2, je v ňom umiestnených 250 postáv. Na výrobe tohto betlehemu
sa zúčastnili siedmi rezbári. Na tento jednodňový výlet nás pozvali
členky ZO-JD z Uhorskej Vsi. Spoločná účasť bola v počte 17 členov.
Výlet sa nám vydaril, aj počasie nám prialo.
- 4. 5. prebiehal v Lipt. Mikuláši „40-ty ročník Belepotockého“ – súťaž
divadiel z klubov ZO-JD z okolia, ktorého sme sa zúčastnili,
- 5. 5. sme uskutočnili brigádu pri pomníku padlých a pri úprave okolia kultúrneho domu pred oslavami oslobodenia republiky a obce
v počte 13 členov,
- 7. 5. sme sa zúčastnili pri kladení vencov pri pomníku padlých spolu
s pozvanými hosťami a spoluobčanmi,
- 19. 5. sa uskutočnila beseda s kpt. Poljakovou z Policajného zboru
v Lipt. Mikuláši, táto akcia prebiehala pod titulom Bezpečná jeseň
života pre seniorov. Poučila nás, ako si zabezpečiť majetok, nedať sa
oklamať podvodníkmi, chrániť sa pred zlodejmi doma aj na ulici, predchádzať riziku na prechodoch a ako sa správať v cestnej premávke.
V prípade, že sa nám niečo stane, máme nahlásiť udalosť na telefónne
čísla, ktorá nám pani z policajného zboru rozdala. V závere besedy
dostali naši 13-ti členovia reflexné pásky a prospekty. Ďakujeme jej
za poučnú besedu.
- 21. 5. sa uskutočnil 6-ty ročník športových hier pre seniorov, za našu
ZO-JD sa zúčastnil p. Jaroslav Janovčík,
-23. 5. bol v Lipt. Jáne „II. ročník Majálesu“ pre ZO-JD z okolitých obcí.
Dobrú pohodu nám spríjemnila hudba Mlynčekovcov z Lipt. Jána,
- 26. 5. pri príležitosti dožitia sa 80-tych narodenín p. Barániovej
Márie sme pomáhali pri príprave expozície jej obrazov v kultúrnom
dome. Výstava bola otvorená pre návštevníkov z obce a okolia,
- 31. 5. sme pomáhali pri oslavách MDD v počte 6 členov, pomáhali sme pri prezentácii, výdaji čísel a balíčkov pre zúčastnené deti,
pri výdaji guláša, pri predaji lístkov na tombolu,
6

- 4. 7. sa v Dolnom Kubíne uskutočnili
krajské športové hry pre seniorov. Ďakujeme p. Jaroslavovi Janovčíkovi za prezentáciu našej ZO-JD a obce na týchto okresných
a krajských športových hrách.
ZO-JD v Podturni srdečne ďakuje
za finančný dar p. Mariánovi Vojtíkovi, Jaroslavovi Kutlíkovi a Zdenovi Kondorovi.
Výbor ZO-JD
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Triedenie odpadov
… ako ďalej?

Dňa 6. augusta 2014 sa konala porada zástupcov obcí, ktorú zorganizovali pracovníci Verejnoprospešných služieb v Liptovskom
Mikuláši. Problematika sa týkala oblasti nakladania s odpadom
v obciach. Značná časť porady bola zameraná na separovanie (triedenie) domového odpadu. V hodnotení obcí, čo sa týka kvality triedenia sme skončili v poradí ako druhí najhorší.
Poznámka: Vzorkou na triediacej linke na Podbrezinách pracovníci zistili z obsahu kontajnerov na sklo a na plasty, že 50% domového komunálneho odpadu, ako zvyšky chleba, mäsa, zemiakov sa
nachádza v týchto kontajneroch. Dokonca sa v nich nachádza značné
množstvo zeleného odpadu zo záhrad alebo časti odevov. Podnik
VPS chystá opatrenia na základe sťažnosti triedenia a to formou prijatia nových zamestnancov ako aj odvozu odpadu na skládku TKO.
To sa však odzrkadlí na zvýšení nákladov pre podnik a následne
na zvýšení poplatkov pre obec. Obecný úrad preto opätovne spoluobčanov vyzýva, aby sme spoločne rešpektovali pokyny pre separovanie a do nádob vkladali buď sklo alebo plasty. Na papier má obec
uzatvorenú zmluvu na odber a to 2x v roku. Za odovzdaný papier
môžeme dostať toaletné potreby z recyklovaného papiera.

Zvonica v Podturni
Niečo z dejín

Phľad na stavebné projekty pôvodnej zvonice

Kolobeh života
Narodili sa:
Martin Paluga
Matej Tomčík
Patrícia Krčulová
Zuzana Hýllová
Alex Paukovček
Nella Chylová
Zomreli:
Michal Hušták

Na začiatku 20. storočia vrcholili snahy obyvateľov Podturne
o stavbu murovanej zvonice. Vo februári 1906 liptovský župan povolil finančnú zbierku na stavbu zvonice v obciach Liptova. Zodpovedným za zbierku bol župou ustanovený Michal Mlynarčík. Od začiatku
roku 1906 prebiehala aj celoobecná zbierka na stavbu. Celoliptovská zbierka bola ukončená 12. novembra 1906 s celkovou sumou
530 korún a 60 halierov. Na zvonicu prispeli obyvatelia všetkých
miest a obcí Liptova. Keď bol patričný finančný obnos k dispozícii, dal v roku 1907 hlavný slúžny v Liptovskom Hrádku Dr. Luby
na základe požiadania obce súhlas na postavenie murovanej jednopodlažnej zvonice v Podturni. V roku 1908 bola stavba dokončená.
Zvon, ktorý sa v nej až do roku 1916 nachádzal bol z roku 1908 a bol
uliaty vo zvonolejárni Frigyes Seltenhofer fiai v Šoproni. Vo vojnových rokoch bol zvon zrekvirovaný pre vojenskú výrobu a zvonica
ostala bez „srdca“. Až v rokoch 1922–1924 sa predstaveným obce
a cirkvi podarilo kúpiť nové zvony.
Uzavreli manželstvo:
Martina Michalíková a František Žák
Ladislav Vozárik a Júlia Kurtová
Dožili sa životného jubilea:
MUDr. Miroslava Plchová
Milan Salbot
Ľubica Vozáriková
Pavol Fašanok
Božena Mlynarčíková
Koloman Cvik

60 rokov
60 rokov
70 rokov
70 rokov
80 rokov
80 rokov
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Podtureň a prvá svetová vojna

Obec Podtureň prežívala od začiatku 20. storočia relatívne priaznivé obdobie. Na čele obce
stál od roku 1908 richtár (v maďarčine biró)
Michal Vozárik – Macek (1867–1945), ktorého
si pamätníci pamätali ako rozvážneho a prísneho muža. Na udržiavanie poriadku podľa starých zvykov používal v niektorých prípadoch aj
telesné tresty. Bol iniciátorom a organizátorom
stavby miestnej zvonice, ktorá bola dokončená
práve v roku 1908 a dodnes tvorí dominantu
obce. V roku 1910 bol zakladateľom a veliteľom miestneho hasičského zboru, zorganizovaním zbierky zabezpečil jeho vybavenie ručnou
striekačkou a ešte v roku 1910 aj budovou pre jej
uskladnenie. Známym sa stal jeho syn právnik,
účastník odboja a redaktor čs. vysielania Hlasu
Ameriky vo Washingtone Teofil Bohumír Vozárik (1912 - 1973).
Od konca 19. storočia sa v Podturni vzmáhal malý liehovar, ale aj hostinec pod Velínkom,
ktoré patrili Dávidovi Schwartzovi. Ku hostincu, ktorý stál na úpätí jedného z návrší, ktoré
dnes pretína diaľničný most, patrili aj humno
s maštaľami ako prepriahacia stanica (haláš).
Slúžila pre povozy obchodníkov, poslov a poštových dostavníkov v prípade nocovania alebo
nepohody počasia.
V roku 1910 zomrel v Podturni posledný
zemepán Anton Vitáliš. Do rodinnej hrobky
pod Baštou, pri starej ceste z Liptovského
8

Hrádku do Podturne ho pochovával kňaz z Liptovského Petra Ján
Bezek. Majetky zdedila jeho dcéra Rozália Amália (1860-1923), vdova
po Adamovi Radvanskom (1844-1886). Nakoniec väčšina pôvodného
rodového majetku prešla do vlastníctva Mikuláša Justha, syna Alberty
Potornajovej z prvého manželstva. Takýmto delením bol majetok rozdelený na dve časti, na vitálišovskú a juštovskú časť. V roku 1917 bola rozpredaná časť vitálišovského majetku obyvateľom Jamníka. Časť pôvodného majetku si počas prvej svetovej vojny prenajal Šimon Ferenci,
rodák z Toporca, ktorý tu v priebehu niekoľkých rokoch vybudoval prosperujúci veľkostatok na celkovej výmere okolo 80 hektárov.
Vojna vypukla v roku 1914 a nikto netušil, aké bude mať pre všetkých
následky. V sobotu ráno, 1. augusta 1914, prišli na obecné úrady plagáty so správou o vypovedaní vojny Srbsku. Po prečítaní týchto plagátov
nastal v obciach všeobecný rozruch, ktorý sa ešte znásobil po zverejnení
vyhlášky o všeobecnej mobilizácii 21. augusta 1914, podľa ktorej boli
muži do 37. roku povinní okamžite nastúpiť vojenskú službu. Behom
niekoľkých hodín museli opustiť svoje rodiny a blízkych. Vtedajšia propaganda ich však utešovala prejavmi o rýchlej vojne a bleskovým návratom domov, k svojim rodinám.
Muži z Podturne, rovnako ako všetci narukovaní z Liptova, sa
museli hlásiť na veliteľstvo 67. pešieho pluku v Prešove alebo veliteľstvo
9. honvédskeho pluku v Košiciach, doplňovacieho veliteľstva v Liptovskom Hrádku. Po niekoľkotýždňovom výcviku boli odvelení väčšinou
na východný front, do Haliče. Viacerí muži však odmietli narukovať,
alebo sa neskôr na front nevrátili z dovolenky a tvorili tzv. Zelené kádre
– vojakov skrývajúcich sa v okolitých horách.
Obecný notársky úrad v Liptovskom Hrádku rozhodoval o rekvirovaní potravín a iných vecí pre armádu, udeľoval dennú podporu 85 halierov pre ženy, ktorých mužov odvelili na front. V tomto období na veľkostatkoch Šimona Ferenciho v Podturni pracovali za veľmi nízku mzdu
aj deti. Pracovná doba nebola presne určená. Ľudia si často „prilepšovali“ zberom zbytkov poľnohospodárskych plodín na poli. Či už klasov
po žatve, alebo prekopávaním poľa po vyzbieraní zemiakov. Často aj zo
zamrznutých zemiakov sa pripravovali jednoduché jedlá na zasýtenie.
Vojnovými udalosťami na území Slovenska trpel najviac vidiek.
V prvých rokoch vojny zmizli z obehu všetky drobné mince a boli nahradené papierovými bankovkami, nastal akútny nedostatok potravín
a ich ceny sa neustále zvyšovali. Neskôr bol zavedený lístkový systém
a začalo sa s rekvirovaním obilia. V nasledujúcich rokoch sa začal prejavovať aj nedostatok potravín a šatstva, ktorý sa vystupňoval v rokoch
1917 a 1918. Ale život v obci sa ani cez kruté vojnové udalosti nezastavil.
Sľuby a falošné nádeje sa nenaplnili, vojna sa rýchlo rozširovala
a zranených, padlých a zajatých bolo treba neustále dopĺňať. Preto už
na jeseň roku 1914 boli nariadené ďalšie odvody mužov, ktorí ešte nenarukovali. V Podturni ostali poväčšine len starci, ženy a deti. Aby bola
aspoň ako tak zabezpečená výživa vidieka, bol v zázemí poskytovaný
vyživovací príspevok v sume 30 korún mesačne. Na výpomoc do jednotlivých domácností boli od roku 1916 prideľovaní zajatci. Na miestnom veľkostatku pracovali najmä srbskí, neskôr aj ruskí a rumunskí
zajatci. Od roku 1916 sa začali prejavovať aj prvé negatívne dôsledky
vojny vo forme zdražovania a akútneho nedostatku potravín, začalo
sa rekvirovanie obilia, zaviedol sa lístkový systém. Ako dôsledok tohto
všetkého boli zavedené vojnové pôžičky.
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Prehlbujúca sa vojnová potravinová kríza v zázemí, donútila vládu,
aby nariadila povinné rekvirácie zvonov pre vojnovú výrobu v roku
1916 a rekvirácie obilia, múky, krmovín aj dobytka v roku 1918. Aj zo
zvonice v Podturni bol v roku 1916 odobratý zvon. V posledných vojnových rokoch chýbalo v domácnostiach skoro všetko: tuk, petrolej, cukor,
mydlo, ryža, káva. Pre nedostatok petroleja sa svietilo karbidom v podomácky zhotovených kahancoch. Ceny bežných potravín stúpli v rokoch
1914 - 1918 viac ako 20-násobne. Odpor voči monarchii rástol zo dňa
na deň. Za hranicami v štátoch Dohody: Rusku, Taliansku, Francúzsku
a USA sa formovali československé légie a pripravoval sa vznik nového
československého štátu. Z Podturne do légií v Rusku vstúpili Michal
Macek, Michal Murín a Ján Hollý. Michal Macek bol zajatý už v decembri 1914 v bitke pri Tarnove a dostal sa do zajateckého tábora. Vo Vladivostoku (Zalatoj Rog) vstúpil v auguste 1917 do česko-slovenských légií
a bol zaradený do 7. streleckého pluku. Michal Murín bol zajatý koncom marca 1915 počas vojenských operácií v Karpatoch. Do légií vstúpil
v zajateckom tábore v Ufe v septembri 1918 a bol zaradený do 2. muničnej divízie.
Vojna sa skončila v roku 1918 s nesmiernymi obeťami na životoch.
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 1920-1921. 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. Ján
Cvik, Matej Janek a Matej Vejo sú dodnes nezvestní a neboli ani vyhlásení za mŕtvych. Ján Hušták (9. honvédsky pluk), Ondrej Chudovský
(9. honvédsky pluk), Martin Mrnčo (67. peší pluk), Martin Mrnčo (67.
peší pluk) a Pavol Papaj (9. honvédsky pluk) boli vyhlásení za mŕtvych
po skončení vojny ich príbuznými prostredníctvom Krajského súdu
v Ružomberku. Vendelín Devečka (4. Prápor horských myslivcov) padol
10. mája 1915 pri Nadolanoch (dnešná Ukrajina), Karol Jurkovič padol
15. júna 1916 pri dedine Roztoki (dnešné Poľsko) a Jozef Šefranka bol
ťažko ranený ešte na začiatku vojny a zomrel 3. októbra 1914 vo vojenskej nemocnici v Bécsi (Maďarsko). Okrem nich sa zúčastnili vojnových
operácií aj nasledujúci obyvatelia Podturne: Michal Macek, Ondrej
Jariabek, Michal Vozárik st., Michal Vozárik ml., Ján Šmihovský, Peter
Lenko, Michal Forgáč, Ondrej Petrovský, Ján Čajka, Peter Žiaran, Ján
Cvik, Ján Vozárik z múru a iní.
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 19181921 aj v Liptove. V obvode notárskeho a matričného úradu v Liptovskom Hrádku (L. Hrádok, Podtureň a L. Porúbka) v rokoch 1918-1919
zomrelo 29 ľudí, z toho najviac obetí – 20 bolo v Liptovskej Porúbke
a najmenej 4 v Liptovskom hrádku a 5 v Podturni.

Ďakujem, ďakujeme Vám…
Spokojnosť detí, ich rozžiarené očká
počas zorganizovaného športového dňa
boli Vašou zásluhou, ktorí ste s ochotou
pomohli. Ďakujem aj spoluobčanom,
Jednote dôchodcov, kultúrnej komisii, poslancom obecného zastupiteľstva.
Všetkým Vám úprimne ďakujem, starosta. AF-Car, František Čenka, LESKO,
Ing. Ivan Košecký, GÜDE Slovakia s.r.o.,
Stanislav Tekel, Vojtech Roob, Kovmax
s.r.o., Ing. Tibor Fronko, Regionálny rozvoj Liptova s.r.o., Ing. Jaroslav Maduda,
Hoško a.s., Vladimír Hoško, Zdeno Kondor, Ing. František Bubík

Rekonštrukcia

Obec Podtureň požiadala v rámci výzvy
25/PRV/MAS 13 Pôdohospodársku platobnú agentúru v Bratislave prostredníctvom Miestnej akčnej skupiny Horný Liptov
o nenávratný finančný príspevok na projekt
s názvom „Rekonštrukcia miestnej komunikácie IBV ul. Pri Váhu, Podtureň.“ Projekt je
realizovaný z Programu rozvoja vidieka SR
2007 – 2013, Os č. 4, Opatrenie osi 3 implementované prostredníctvom osi 4 č. 3.4.2.
Obnova a rozvoj obcí. Pôdohospodárska platobná agentúra schválila obci nenávratný
finančný príspevok vo výške 49 983,78 €.
Celkové náklady na realizáciu projektu sú vo
výške 67 779,01 €.

PhDr.Peter Vítek, kronikár obce
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Každodenné Božie zázraky
Aj takýto rozhovor mohol odznieť v tomto letnom dovolenkovom čase:
„Veríš v zázraky?“
„Áno.“
„Áno? A už si nejaký zázrak videl?“
„Zázrak? Áno.“
„Aký?“
„Teba.“
„Mňa? A čo som ja, zázrak?“
„Si.“
„Ako to?“
„Dýchaš, máš jemnú a teplú pokožku. Bije
ti srdce. Vidíš. Počuješ. Beháš. Ješ. Spievaš.
Myslíš. Smeješ sa. Miluješ. Plačeš…“
„Hm… A to je všetko? To je zázrak?“

Čas dovoleniek je jedinečným obdobím na spoznávanie nádhery
Božieho stvorenstva. Naozaj, náš Boh je úžasný Stvoriteľ, ktorý
s nesmiernom múdrosťou, precíznosťou, láskou vytvoril majestátne
hory i hlboké lesy, ohlušujúce vodopády i zurčiace potôčiky, štebotajúce vtáčky i revúce šelmy. Sme Mu nesmierne vďační za to, že
už tu v tomto svete sa môžeme tešiť z nádhery Jeho diela. Aké nádherné musí byť to, čo nám pripravil v Jeho kráľovstve! A zvlášť sme
Mu vďační za to, že vďaka obeti Pána Ježiša na kríži sa mohla otvoriť
cesta pre každého veriaceho do Božieho kráľovstva.
Zvykneme chodievať do Egypta, na Kanárske ostrovy či kdesi
na druhý koniec sveta, aby sme túto nádheru obdivovali. Ale faktom
je, že Božia nádhera sa nachádza aj tu, vedľa nás, dokonca v nás.
A nielen nádhera, ale priamo Božie zázraky sa dejú na dosah ruky.
Stačí málo – pozerať s otvorenými očami. Pane, prosíme Ťa, aby sme
sa nenaháňali za diaľkami, ale aby sme vedeli postáť a dívať sa.

Čo je nové u evanjelikov…
pripravil brat farár zbierku nôt všetkých
odspievaných piesní a účastníkom sme
ponúkli aj CD nášho detského spevokolu Svätojánske mušky.

Denný letný tábor

Koncert spevokolov Liptova
Liptovský Ján 22. júna 2014 – Predjánska nedeľa bola opäť termínom, keď sa v našom kostole uskutočnila prehliadka spevokolov
LOS s názvom Koncert spevokolov Liptova. 23. ročník s témou Veľká
noc privítal ako ženské, tak mužské, detské i zmiešané spevokoly
od Ružomberka až po Važec. Podujatie otvoril brat farár Peter Taját,
ktorý privítal účastníkov. Programom sprevádzali domáci cirkevníci
Naďa Kubányová a Ľubomír Straka.
V úvode sa predstavili dva etablované domáce spevokoly i presne rok
fungujúci ženský spevokol. Piesňami prispel aj zmie¬šaný spevácky
zbor z jánskej rím.-kat. farnosti. V jeho podaní zaujímavo vyznela
pieseň Golgota, ktorú v inej úprave zaspievali aj spevokolisti z Važca.
Všetci účastníci spoločne zaspievali najprv prvé dva verše piesne Ó
slnko žitia môjho (ES 144) a po záverečných slovách sestry seniorky
Kataríny Hudákovej aj ostatné dva verše.
Pre deti bol pripravený program v zá¬hrade a servítkový výbor sa
postaral aj o občerstvenie spevokolistov po podujatí. Pre dirigentov
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Liptovský Ján 21.–25. júla 2014 – Viacerí
okoloidúci sa v štvrtý júlový týždeň iste pozastavili nad balónovou výzdobou plota okolo
evanjelického kostola a nad detským krikom
ozývajúcim sa z farskej záhrady. V tom čase
tam totiž práve v plnom prúde prebiehal detský letný tábor. V čase písania tohto príspevku
práve prebiehal druhý táborový deň.
Témou tábora bola starozmluvná biblická
kniha Ester, ktorá hovorí o záchrane Izraelského národa pred záhubou v Perzskej
ríši. Názov tábora znel Audiencia u kráľa.
Dvadsaťštyri detí pod vedením piatich vedúcich sa zoznamovalo s touto Božou záchranou, ale aj súťažilo spievalo, vytváralo zaujímavé výrobky v tvorivých dielňach a hralo
sa. Napriek nepriazni počasia nás neopustila
dobrá nálada a radosť z milého spoločenstva,
najmä však z Božej lásky.

Otvorený kostol
V mesiacoch júl a august býva v určených
časoch evanjelický kostol otvorený pre verejnosť. Okrem služieb Božích v nedeľu je to
v pondelok, stredu a piatok vždy od 9,30
do 11,30 hod. V čase otvorenia kostola je vždy
prítomná služba, ktorá podá aj informácie
o kostole a cirkevnom zbore.
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Ozvučenie farského dvora

Oprava organu

Už dlhší čas sa zaoberáme myšlienkou, ako
umožniť počúvať Božie slovo napríklad
mamičkám s kočíkmi, s ktorými nie je také
jednoduché prísť do chrámu. Preto sme nainštalovali reproduktor aj do farského dvora. Dá
sa tu posedieť alebo prechádzať sa a pritom
počúvať slovo Božie. Popri tom je vo vestibule
kostola aj detský kútik, takže do chrámu je
možné prísť aj s deťmi. Počas školského roka
v cirkevnom zbore funguje pre deti počas služieb Božích detská besiedka.

Nakoľko to už vyžadoval
technický stav organu, cirkevný
zbor pristúpil k jeho oprave.
Organár Ing. Štefan Tyrol
z Oravy sa do tejto práce pustil
hneď po Koncerte spevokolov
Liptova 23. júna. Z toho dôvodu
sa organ na niekoľko týždňov
odmlčal a namiesto neho znel
v chráme zvuk syntetizátora.
Práce sa s Božou pomocou
šťastne podarilo dokončiť, takže
1. augusta bol opravený organ
odovzdaný do užívania. Veríme,
že opravený organ bude potešením pre všetkých účastníkov služieb Božích a skutočnou
oslavou nášho Stvoriteľa.

Oprava veže v Podturni
S pomocou obce sa podarilo opraviť vežu v Podturni. Keď cirkevný zbor nemá v Podturni kostol, tak táto veža je aspoň akýmsi
reprezentantom cirkevného zboru, hlasom, ktorý svojím vyzváňaním oznamuje nielen čas, ale aj úmrtia členov cirkevného zboru.
A ako sa zvykne hovoriť, je aj ukazovákom vystretým k nebu, ukazujúcim na Stvoriteľa a Pána. Na opravenej zvonici bude o. i. nástenka,
ktorá bude informovať o aktualitách cirkevného zboru.
Cirkevný zbor Ev. cirkvi a. v. na Slovensku Liptovský Ján a Obec Podtureň Vás srdečne pozýva na Slávnosť posviacky obnovenej veže v Podturni, ktorá sa uskutoční dňa 6. septembra 2014 o 15. hod. pred vežou
v Podturni.
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Obec informuje

Dňa 6. mája sa uskutočnil XIX. chovateľský
deň. Aj tento rok sa stala naša obec
stretnutím chovateľov hovädzieho dobytka
pinzgauského plemena. Organizátorovi
Ing. Pacigovi prialo počasie, čo prilákalo
na výstavu veľký počet návštevníkov. Videli
sme i deti zo základných škôl, aj študentov
Strednej polytechnickej školy z Lipt. Mikuláša

8. máj… Položením vencov pri miestnom
pamätníku sme si uctili pamiatku
na bojovníkov proti fašizmu. Ako
v príhovoroch odznelo z úst brig. generála
Jána Iľanovského a starostu Mariána Vojtíka:
„uctiť si bojovníkov proti fašizmu a pripomínať
ich odkaz dnešnej generácií, ktorá nezažila
hrôzy vojny je našou morálnou povinnosťou“
12
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Športovali, súťažili, zabávali sa… Presne 148 registrovaných detí
so štartovým číslom (a ďalšie bez neho) sa zúčastnilo dňa 31. 5.
2014 športových hier pri príležitosti Medzinárodného dňa detí
v Podturni. Bohatý program, ukážky bezp. zložiek, súťaže a ako
inak aj chutný guláš a na záver pekná tombola vyčarili šťastné tváre
na zúčastnených deťoch. Ale aj na ich rodičoch

Pani Mária Barániová (druhá zľava) s dcérou Ing. Máriou Bubíkovou (prvá zľava)
Pani učiteľka Mária Barániová slávila životné jubileum. V spolupráci rodinných príslušníkov, obecného úradu
a Jednoty dôchodcov zorganizovala výstavu obrazov – malieb a akvarel tvoriacich jej celoživotné dielo. Výstava sa
stretla s veľkým záujmom širokej verejnosti. A bolo si čo pozrieť
13
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Detské ihrisko pri „ELÁNE“ sa rozšírilo o ďalšie tri prvky a to
zásluhou súťaže obcí v účasti a výsledkoch volieb do Žilinského
samosprávneho kraja. Pán predseda ŽSK Ing. Juraj Blanár dodržal
slovo, čoho výsledkom je radosť detí

Už bolo potrebné riešiť úpravu nádvoria pri Obecnom úrade
a knižnici. Výsledok sa dostavil. Vznikol priestor pre návštevníkov,
ale i klub dôchodcov sa teší na stretnutia v peknom prostredí. Čaká
nás ešte úprava výsadbou zelene

Úprava kosením na miestnom cintoríne
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Miestne komunikácie, chodníky, cintorín,
či potok Jamníček. To sa všetko snažia
udržať v čistote a oku lahodiacom poriadku
pracovníci obce aj cez projekty z Úradu
práce

Už sa začalo… Na ul. Pri Váhu bolo v júli
odovzdané stavenisko a dodávateľská firma
Inžinierske stavby Košice môže zrealizovať jej
rekonštrukciu

Liptovská vodárenská spoločnosť poskytla finančné prostriedky
na úpravu MK Kamenie. Pre odvedenie vody bude potrebné
vybudovať odvodňovacie žľaby
15
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Časť kanála na ul. J. Žiaka musela obec riešiť
úpravou. Dôvodom bolo postupné posúvanie
panelov s následným možným prevalením
oplotenia a poškodenia nehnuteľností pri
kanáli

Začína sa s nátermi veže…

V mesiacoch jún-júl 2014 obec z finančných prostriedkov z úradu
vlády opravila fasády a nátery striech na Hasičskom dome
a miestnej zvonici. Obidve budovy, ktoré poznačil zub času dostali
na záver pekný vzhľad
16
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Hasičská zbrojnica po rekonštrukcii

Zvonica pred opravou

Zvonica v „novom kabáte

Pracuje sa na nátere strechy
17
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OZNAM
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš oznamujú, že biely
penový polystyrén neznečistený maltou a pod. je možné na vlastné
náklady doniesť do zberného dvora v Okoličnom (bývalé skleníky oproti čerpacej stanici). Občan sa musí dokladovať občianskym preukazom s trvalým bydliskom v obci Podtureň.

August 2014
SAD LIORBUS, a.s.

Pripomienky k CP

Dňa 14. 12. 2014 vstúpia do platnosti nové
cestovné poriadky pre rok 2015. Z uvedeného
dôvodu vás žiadame o zaslanie návrhov resp.
pripomienok na zmenu CP. Návrhy zmien
prosíme predložiť najneskoršie do 26. 9. 2014.
V prípade, že vaše návrhy zmien CP sa budú
dotýkať viacerých obcí prosíme o stanoviská
aj obce, cez ktoré linka prechádza.
Ing. Jozef Sivák, vedúci prevádzky dopravy

Viete ako taký kolos rástol?

Výstavba

Stará krčma pod Velínkom

Výstavba diaľníc bola vždy zvláštnou témou. Nielen v odborných
ale aj v laických kruhoch. Zasahuje totiž do majetku a vzhľadu krajiny. Tomuto projektu čelila aj naša obec v 70-tych rokoch. Bolo
viac variant jej smerovania. V tom období začala aj výstavba ulice
pri Jamníčku a boli hlasy vo výstavbe nepokračovať. Nakoniec bola
najschodnejšou varianta na vrch Velínok. Museli ustúpiť domy
P. Žiarana, Mikušiaka a Ľuda Báthoryho. Ostatní postihnutí sa
museli vysťahovať – vysúkať si rukávy a začať odznova. Takí boli
Zaťkovci, Bartkovci a rodina Dušana Mlynarčíka. Najzraniteľnejšia
bola asanácia starej krčmy pod Velínkom z 19. storočia. Slúžila aj
ako prepriahacia stanica (haláš) pre povozy obchodníkov. Opisuje
ju Ján Kalinčiak v románe Svätý duch. Neboli to jednoduché rozhodnutia. Národné hospodárstvo napredovalo a diaľnice svet spájajú. Výstavba tohto viaduktu bola aj finančne náročná. Prechádzala
rieku Váh, cestu č. I/18 a hlavný ťah železnice. Úlohou bola poverená
spoločnosť Inžinierske stavby Košice. Mala šťastie na ľudí, ktorí sa
vedeli s ťažkou prácou popasovať. Na Kamení pribudli ubytovacie
baraky - v Lipt. Jáne betonárka a vyrástol pracovný most cez rieku
Váh na prepravu ťažkotonážnych nákladov. Obrovský kolos mohol
začať narastať. Stavalo sa spôsobom „Letmej montáže“ zo segmentov až 70 ton pomocou montážneho mosta dlhého 107 m. Bol špeciálne vyrobený čs. odborníkmi na tento účel. Viadukt Podtureň tvoria dva súbežné mosty s priestorovím zakrivením i celkovou dĺžkou

1038 m s max. dĺžkou poľa do 70 m a výškou
až 34 m nad terénom. Svojou unikátnosťou
sa zaradil k najvýznamnejším mostným stavbám v Československu. Písali sa roky 1976 až
1983. Odstupom rokov sa dedina rozrastá –
pribudli nové bytovky, nové ulice a dnes nás
je vyše tisíc občanov. Či tento majestát zasiahol do vzhľadu obce, je na každého z občanov
na uváženie. Bol natočený aj film s názvom
„Na konci diaľnice“, kde komparzujú aj naši
občania. Je na škodu veci, že nemalé financie použité na výstavbu „pracovného mosta“,
ktorý spája dvoch susedov Uhorskú Ves
a Liptovský Ján bol odovzdaný do užívania
obce. Rozhodnutím obecného zastupiteľstva
je od mája 2006 položením naprieč panelov
uzavretý. Okrem argumentu prejazdu nákladiakov s drevom ničomu neverím, mám totiž
čerstvo v pamäti zaťažkávaciu skúšku mosta
plne naloženými autoťahačmi T – 148. Mojim
príspevkom chcem dať úctu rukám a umu
ľuďom práce k 30-temu výročiu vzniku tohto
Dokument oprášil Fero Janovčík
veľdiela v Podturni.
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Obecný futbalový klub
Vážení športoví priatelia koncom júna sa skončil ďaľší futbalový
ročník. A- mužstvo sa umiestnilo na treťom mieste v II. Triede LFZ
a naše futbalové nádeje ukončili sezónu na 10. mieste v súťaži Malý
futbal.
Ako už tradične za posledné roky sme 12. Júla 2014 organizovali
turnaj o putovný pohár starostu obce Podtureň. Zúčastnili sa mužstvá z Liptovského Hrádku, Závažnej Poruby, Liptovskej Štiavnice
a domáce OFK. V skratke pripájam výsledy:
Finálové mužstvá
Semifinále 1: ŠKM Liptovský Hrádok – OFK Podtureň 1:7 (1:4)
Semifinále 2: TJ Družstevník L. Štiavnica – ŠK Závažná Poruba 3:1 (0:0)
O tretie miesto: ŠK Závažná Poruba - ŠKM Liptovský Hrádok 4:0 (2:0)
Finále: OFK Podtureň – TJ Družstevník L. Štiavnica 0:10 (0:4)
Víťazom sa po dvoch triumfoch Lipt. Hrádku stal TJ Družstevník Liptovská Štiavnica. Turnaj priniesol pozitívum aj pre domácich,
keďže sme sa prebojovali do finále po prvýkrát odvtedy ako organizujeme turnaj za účasti mužstiev z tretej a štvrtej ligy. Najlepším strelcom sa stal so šiestimi gólmi Matej Kendera z Liptovskej Štiavnice.

Nepustite „šmejdov“ domov
Vo verejnosti už dlhšie rezonuje téma „šmejdov“, ako sa zvyknú
označovať obchodné firmy, ktoré idú v rozpore s morálkou
za svojím cieľom – a tým je dosiahnutie zisku. Obeťami sú najmä
dôchodcovia, ktorých „šmejdi“ dokážu nemilosrdne manipulovať až dovtedy, kým si dôchodca nekúpi predražený tovar, ktorý
ani nepotrebuje. Jedna vec je verejná akcia, kde je to zákonom
ako-tak ošetrené, ale druhá vec je akcia priamo v domácnosti.
„Šmejdi“ totiž presúvajú predajné akcie na domácu párty, najčastejšie tak, že hostiteľská domácnosť si pozve k sebe ďalšie dva
páry. Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje, že v takomto
prípade spotrebiteľ stráca akúkoľvek zákonnú ochranu, vrátane
možnosti odstúpenia od zmluvy. Do uzavretej spoločnosti sa
nedostanú ani inšpektori, ktorí by mohli sledovať nekalé praktiky obchodných firiem. To isté sa bežne deje aj v našej obci.
Po rodinných domoch sa núkajú zástupcovia rôznych spoločností, ktorí ponúkajú na predaj rôzne predražené výrobky. Tieto
výrobky po uzavretí zmluvy doručia na dobierku, samozrejme
s požadovanou finančnou zálohou. Alebo ide o rôznych zástupcov firiem, ktorí ponúkajú produkty dodávky lacnejšej elektrickej energie. Problém nastane pri zrušení zmluvy. Dávajte pozor
na to, čo podpíšete. Predtým sa poraďte na obecnom úrade. A už
vôbec nepúšťajte takéto osoby do svojich príbytkov. Preto pozor
na „šmejdov“ vo vlastnej domácnosti.

Víťazi turnaja z Liptovskej Štiavnice pod
kapitánskym vedením Tomáša Dzuriaka
z Podturne

Tour de Pologne

Dňa 7. 8. 2014 prechádzali aj našou obcou
medzinárodné cyklistické preteky Tour de
Pologne, ktoré viedli zo Zakopaného až
na Štrbské pleso. Cyklistov prišla podporiť aj
veľká časť našich občanov
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