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Vážení spoluobčania,
čitatelia spravodajcu,
Verím, že aj keď sú Vianoce
v tempe času za nami, dopriali
ste si dostatočne oddychu i zimnej idylky a do roku 2019 ste vstúpili tou správnou nohou. Dnes,
po fašiangových radovánkach
sme opäť v pracovnom nasadení a v plnení každodenných
povinností.
Rád by som Vám všetkým
poďakoval za slová uznania, ktorých sa mi dostalo od mnohých z Vás, s ktorými som mal tú česť
sa stretnúť na podujatiach na konci minulého roka, ale i začiatkom
tohto roka. Veď mi dodávajú silu riešiť každodenné úlohy. Aj keď som
sa k novembrovým voľbám v našej obci k voľbe starostu už vyjadril,
ešte raz všetkým za podporu ĎAKUJEM.
Znova pripomínam, že stále sa môžete na mňa, ale aj na pracovníkov obecného úradu obrátiť pri riešení problémov nielen pracovných. Svedčí o tom aj každodenný úradný čas a vo štvrtok predĺžená

Príjemné a veselé prežitie veľkonočných sviatkov
želá našim občanom starosta a kolektív
zamestnancov obecného úradu

pracovná doba. Vaše otázky a pripomienky môžete
tiež smerovať do schránky pri vchode do obecného úradu. V krátkosti chcem zaktualizovať naše
aktivity do budúceho obdobia v tomto volebnom
období. Pripravujeme projektovú dokumentáciu na prestavbu – rekonštrukciu domu smútku.
Opäť sa budeme uchádzať o finančný príspevok
na výstavbu telocvične. Rozpracovaná je inžinierska činnosť na realizáciu sietí na vybudovanie
novej miestnej komunikácie na ulici Ela Romančíka, kde sa postaví 9 rodinných domov. Taktiež sa
spracováva kompletná projektová dokumentácia
na ulicu Kamenie, s odborným posúdením realizácie projektu. Čaká nás oprava vodovodu na ul. Jána
Böhmera, či pokračovanie v rekonštrukcii asfaltového povrchu miestnych komunikácií v obci.
Na záver Vám chcem popriať krásne prežitie veľkonočných sviatkov, hodne veselia, priateľov, ale
predovšetkým zdravie
Váš starosta

Podturniansky spravodajca

Apríl 2019

Z rokovaní Obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí č. 6/2018 zo dňa 4. 12. 2018

Konštatovalo, že: - Novozvolený starosta obce Marián Vojtík zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce.
- Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva: Bc. Tomáš Dzuriak, PaedDr. Jana Chaloupková, Zdeno Kondor, Ing. Zdeno Mlynarčík,
Milan Réti, Bc. Ivona Vejová a Jaroslav Vozárik.
- Starostovi patrí podľa § 3 ods. 1 v spojitosti s § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z.n.p. plat s účinnosťou
od 5.12.2018 a schválilo podľa § 4 ods. 2 zvýšenie o 40 %.
Vzalo na vedomie: - Informáciu starostu o určení Bc. Ivony Vejovej za zástupcu starostu.
Zriadilo: - Komisiu na ochranu verejného záujmu.
Zvolilo: - Predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu: Bc. Ivonu Vejovú.
- Členov komisie: Bc. Tomáša Dzuriaka a Jaroslava Vozárika.
Poverilo: - Poslanca Jaroslava Vozárika zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa
§ 12 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
Schválilo: - Na základe žiadosti nájomcu Romana Baláža – kaderníctvo Sima, predĺženie nájomného vzťahu nebytového priestoru nachádzajúceho sa v Polyfunkčnej budove súp. č. 166.

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí č. 1/2019 zo dňa 30. 1. 2019

Vzalo na vedomie: - Správu nezávislého audítora z auditu individuálnej účtovnej závierky Obce Podtureň za účtovné
obdobie roka 2017.
- Správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly účtovných dokladov Obce Podtureň za mesiac
október 2018.
- Správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly ochrana osobných údajov v podmienkach
Obce Podtureň.
- Správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly – postup pri verejnom obstarávaní zákazky
s nízkou hodnotou.
- Písomné upozornenie Športovému klubu – stolného tenisu, o. z., na závažné porušenie Zmluvy
o výpožičke nebytového priestoru – sála kultúrneho domu.
Schválilo: - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Podtureň na I. polrok 2019.
- Zmluvné podmienky Zmluvy o výpožičke nebytového priestoru – sály kultúrneho domu v Podturni, pre
Športový klub – stolného tenisu, o. z.
- Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 pre Športový klub – stolného tenisu, o. z. o výške 200,- €.
- Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 pre Jazdecký klub Podtureň, o. z. vo výške 600,- €.
- Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 pre Obecný futbalový klub Podtureň, o. z. vo výške 6 000,- €.
- Plán práce Obce Podtureň na rok 2019.
- Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Podturni s účinnosťou od 1. 2. 2019.
Zriadilo: - Komisiu verejného poriadku.
- Komisiu na prerokovanie podnetov občanov.
- Kultúrnu komisiu.
- Komisiu športu a mládeže.
- Sociálnu komisiu.
- Stavebnú komisiu.
- Komisiu ZPOZ-u.
- Redakčnú radu Podturnianskeho spravodajcu.
Zvolilo: 1. a) predsedu komisie verejného poriadku: Bc. Tomáš Dzuriak,
b) členov komisie verejného poriadku: Bc. Ivona Vejová, Milan Réti, Zdeno Kondor,
2. a) predsedu komisie na prerokovanie podnetov občanov: Bc. Ivona Vejová,
b) členov komisie na vybavovanie podnetov občanov: Zdeno Kondor, Ing. Zdeno Mlynarčík, Milan Réti,
3. a) predsedu kultúrnej komisie: Bc. Ivona Vejová,
b) členov kultúrnej komisie: Jaroslav Vozárik, Ľuboš Ilavský, Dáša Krajčiová, Vilma Vlčková,
4. a) predsedu komisie športu a mládeže: Ing. Zdeno Mlynarčík,
b) členov komisie športu a mládeže: Bc. Tomáš Dzuriak, Milan Réti,
5. a) predsedu sociálnej komisie: PaedDr. Jana Chaloupková,
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b) členov sociálnej komisie: Ľuboš Ilavský, Eva Huštáková, Dáša Krajčiová,
6. a) predsedu stavebnej komisie: Zdeno Kondor,
b) členov stavebnej komisie: Jaroslav Vozárik, Bc. Tomáš Dzuriak, Ing. Imrich Mlynarčík,
7. a) predsedu komisie ZPOZ-u: Eva Huštáková,
b) členov komisie ZPOZ-u: Emília Ilavská, Dáša Krajčiová,
8. a) predsedu redakčnej rady: Marián Vojtík,
b) členov redakčnej rady: Bc. Ivona Vejová, PaedDr. Jana Chaloupková, Eva Huštáková, Ing. Zdeno Mlynarčík, PhDr. Peter Vitek, Bc. Dana Čenková.
Uznieslo sa: - Na Všeobecne záväznom nariadení Obce Podtureň č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku MŠ.
Delegovalo: - PaedDr. Janu Chaloupkovú za člena Rady školy Materskej školy.

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí č. 2/2019 zo dňa 20.3.2019

Vzalo na vedomie: - Správu hlavnej kontrolórky obce z vykonanej kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
v Podturni za rok 2018.
- Správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v obci Podtureň za rok 2018.
- Informáciu o rozpočtových opatreniach starostu č. 2, 3 a 4.
- Informáciu o hospodárení spoločnosti NBD – Podtureň, s.r.o. za rok 2018.
- Informáciu starostu o schválení účtovnej závierky spol. NBD – Podtureň, s.r.o. za rok 2018.
- Informáciu komisie na ochranu verejného záujmu o podanom oznámení verejného funkcionára
– starostu, podľa čl. 7 zák. č. 357/2004 Z. z..
- Informácie starostu o spracovávaní projektovej dokumentácie na inžinierske siete na ulici E. Romančíka,
o rekonštrukcii ulice Kamenie a o pripravovaní projektovej dokumentácie na opravu domu smútku.
Schválilo: - Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2019.
- Poskytnutie dotácie pre Centrum voľného času Liptovský Mikuláš na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci, vo výške 336,- € na 1. polrok roka 2019.
- Zámer prevodu pozemku parc. č. KN-C 644/108 záujemcovi Petrovi Kuchárikovi. Cena za prevod nehnuteľného majetku obce je 35,- €/1 m2.
Určilo: - Nadobúdaciu cenu hnuteľného majetku – časti tribúny na 1500 €. Tribúnu Obec Podtureň získala na základe
Dohody o bezodplatnom poskytnutí časti tribúny a následnej reciprocite zo dňa 14.12.2006 od spoločnosti
AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
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Zastupiteľstvo obce vo volebnom období
2018–2022

Bc. Ivona Vejová,
zástupkyňa starostu
Predseda Komisie
na vybavovanie
podnetov občanov,
Predseda Komisie
na ochranu
verejného
záujmu, Predseda
Kultúrnej komisie.
Člen Komisie
verejného poriadku
a Redakčnej rady

PaedDr. Jana
Chaloupková,
poslankyňa OZ
Predseda Sociálnej
komisie. Člen
Redakčnej rady

Jaroslav Vozárik,
poslanec OZ
Člen Komisie
na ochranu
verejného
záujmu, Kultúrnej
a Stavebnej
komisie.

Kolobeh života
Bc. Tomáš Dzuriak,
poslanec OZ
Predseda Komisie
verejného poriadku.
Člen Komisie
na ochranu
verejného záujmu,
Komisie športu
a mládeže,
a Stavebnej komisie

Milan Réti,
poslanec OZ
Člen Komisie
verejného poriadku,
Komisie športu
a mládeže

Ing. Zdeno Mlynarčík,
poslanec OZ
Predseda Komisie
športu a mládeže.
Člen Komisie
na vybavovanie
podnetov občanov,
Člen Redakčnej
rady
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Zdeno Kondor,
poslanec OZ
Predseda Stavebnej
komisie. Člen
Komisie verejného
poriadku, Komisie
na vybavovanie
podnetov občanov

Narodili sa:
Richard Záborský
Alžbeta Michaela Oľga Sokolová
Patrik Pončák
Nela Kristelová
Jakub Sokol
Sára Budveselová
Thea Kolláriková
Jakub Zlejší

Uzavreli manželstvo:
Denisa Mlynarčíková a Ing. Miroslav Šintaj
Vladimír Valachy a Mgr. Katarína Kováčová
Dožili sa životného jubilea:
Jozefína Jankechová
Cyril Pažítka
Ľubomír Oravec
František Toman, Ing.
Libuša Hrončeková
Opustili nás:
Magdaléna Turayová
Valéria Maceková
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Ako sme volili v Podturni
Výsledky volieb prezidenta SR v obci Podtureň. Počet oprávnených
osôb zapísaných do zoznamu voličov I. kolo 871 a 867 v II. kole.
I. kolo
II. kolo
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky
530
410
Počet odovzdaných obálok
530
410
Počet platných hlasov odovzdaných
pre všetkých kandidátov
520
402
Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:
Béla BUGÁR, Ing.
2
Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr.
210
260
Martin DAŇO
2
Štefan HARABIN, JUDr.
96
Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD.
10
Marian KOTLEBA, Ing. Mgr.
98
Milan KRAJNIAK, Bc.
10
József MENYHÁRT, PaedDr., PhD.
0
František MIKLOŠKO, RNDr.
10
Robert MISTRÍK, Dr. Ing.
0
Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD.
74
142
Róbert ŠVEC, Mgr.
1
Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing.
5
Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD.
1
Ivan ZUZULA, RNDr., CSc.
1

Rodina Krajčiová prišla do volebnej
miestnosti aj s dcérou – prvovoličkou, ktorá
v prvom kole ešte pre vek voliť nemohla, ale
hrdo prišla voliť v druhom kole…

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
UPOZORNENIE!

Upozorňujeme daňovníkov dane za psa, ktorým daňová povinnosť vznikla resp. zanikla (tzn. kúpa, nadobudnutie
psa, alebo naopak úhyn, strata, predaj psa), aby nezabúdali splniť svoju povinnosť a to, oznámiť správcovi dane,
na obecný úrad vyššie uvedené zmeny.
Daňovníkom, ktorý nenahlásia úhyn, stratu, alebo predaj psa, bude daň za psa v plnom rozsahu vyrubená, bez
možnej zmeny – odpustenia dane.

Držitelia motorových vozidiel POZOR!

Na dlhodobé problémy s parkovaním (státím) motorových vozidiel na miestnych komunikáciách, rozhodlo
obecné zastupiteľstvo v mesiaci máj, umiestniť dopravné značenie zákaz státia na ulici Hlavná, v smere od rodinného domu č. 118 až po Vyšný koniec rodinný dom č. 1 a na ulici Kamenie od mostu Kamenie až po križovatku
pri detskom ihrisku.
Súčasný stav je neúnosný z hľadiska bezpečnosti samotných vodičov, ale i chodcov. Vozidlá je nutné parkovať vo
vlastných dvoroch. Zákaz sa netýka vozidiel parkujúcich mimo miestnu komunikáciu (napr. pri zvonici). Dodržiavanie zákona bude monitorované políciou. Je na každom vodičovi, či bude daný stav rešpektovať.
Poznámka: V zimnom období nebola ochota zo strany niektorých vodičov, uvoľniť miestnu komunikáciu, pre
odhŕňanie snehu, či pre prejazd vozidiel so zberom komunálneho odpadu.

V obci sa bude pokladať optický kábel

Firma Slovak Telekom, a.s. v najbližších mesiacoch začne s realizáciou ukladania optického kábla v celej obci.
Slovak Telekom, a.s. požiadal o stavebné konanie, ktoré v týchto dňoch rieši stavebný úrad. Podľa vyjadrenia Telekomu, ktorý dal okrem iného aj prísľub, že všetky zemné práce budú dané do pôvodného stavu, rozvody „opto“
káblov umožnia občanom rýchly internet a digitálnu televíziu do každej domácnosti.
Poznámka: v súčasnej dobe firma Telekom realizuje rozvody „opto“ káblov v susednej obci Uhorská Ves a bude
potrebná, aj u nás zo strany nás všetkých, veľká dávka trpezlivosti a pochopenia pri realizácii tohto projektu.
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Čistý Jamníček
Začiatkom marca sa podarilo v spolupráci so
š. p. Povodie Váh vyčistiť časť potoka Jamníček, ktorý bol značne zarastený trávnatým
porastom a vyrastenými drevinami.
Poznámka: Pripomienky niektorých divákov:
„Nie je dobre vyčistený!“
Odpoveď správcu toku: „Keby boli občania ukáznení a nehádzali pokosenú trávu
do potoka, nebol by potok tak katastrofálne
zarastený.“

Obecné dielne nie sú
skládkou

Na odstavené vlečky v priestoroch dielní našej obce si zvykli niektorí
občania odvážať odpad. Obecný úrad upozorňuje, že priestory sú
monitorované kamerovým systémom. Na spôsob odvozu a ukladania odpadu, je v obci prijaté Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2017,
ktorým sa je povinný riadiť každý občan obce. Obzvlášť je v obci kladený dôraz na odovzdávanie nebezpečného odpadu!

… a panel sa
trocha „pomkol“
V poslednom Podturnianskom spravodajcovi som venoval pozornosť dolámanej dáme
– Lipe veľkolistej, ktorá svojim obvodom
kmeňa vraj pamätá časy Rakúsko-Uhorska.
Ďalej cyklotrase, „tankodrómu“ do Jamníka
a nevhodne položenému panelu, kde sa deti
sánkovali a lyžovali.
Bol som prekvapený, koľko pozornosti venovalo
Pozemkové spoločenstvo nie predĺženiu života vyše
200 ročnej lipe pri starom „cmiteri“, ale…
Zhrniem: bol som pár rokov členom
Redakčnej rady Podturnianskeho spravodajcu. Tá by mala fungovať tak, aby názory
občanov vyhľadávala a publikovala.
Teda je v poriadku, že práve toto periodikum svojho občana informuje aj s neduhmi
v katastri obce, vrátane čiernych skládok. Je
6

nutné brať do úvahy, že zodpovedný pracovník – starosta sa dostane
k článku skôr ako sa vytlačí! Honoráre za členstvo v Rade a príspevky
som nikdy nedostal ani nečakám.
Na „dokreslenie“, pozeral som TV reláciu o 5 minút 12, v zložení minister národnej obrany a člen Bezpečnostného výboru SR.
Kritizoval ministra za nákup bojových stíhačiek F 16, za ktoré by
sa dali postaviť 4 moderné okresné nemocnice. Tiež miešal hrušky
s jablkami?
Na záver, za „pomknutý“ panel miláčikovia BIELEJ STOPY tvorrodák, František Janovčík
com ďakujú. Prosím, nehľadajte v tom iróniu!
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Trieďme a ušetríme

Položky a sadzby za uloženie
zmesového komunálneho odpadu (20
03 01) a objemného odpadu (20 03 07)
na skládku odpadov euro. T-1
Nariadenie vlády č. 330/2018

Trieďme odpad!
Oplatí sa to!
Triedenie odpadu
Prispieva k čistejšiemu životnému prostrediu. Je zásobárňou druhotných surovín, šetrí
prírodné zdroje a energiu. Spomaľuje rast
odpadu, ktorý by inak skončil na skládke.
Financujú ho výrobcovia odpadov združený v organizáciách zodpovednosti výrobcov napr.: ENVI-PAK – šetrí tak poplatky
miest a obcí.

POZOR!
V neposlednom rade, podľa úrovne vytriedenia odpadov v obci, je vypočítaná výška
poplatku za uloženie komunálnych odpadov
na skládku odpadov!
… to znamená: „ak bude obec nedôsledne triediť odpad, respektíve čím menej ho
vytriedi, tým sa obci zvýšia poplatky za uloženie odpadu na skládke TKO a obec následne
zvýši poplatok za odpad občanovi! (§ 4 ods. 4
zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov s účinnosťou od 1.1.2019)

Obecný úrad
preto vyzýva našich
občanov, aby každý jeden
rešpektoval zákon o odpadoch a v maximálnej miere
prispel k triedeniu odpadu
a tým prispeli nielen k čistejšej obci…
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Úroveň vytriedePoložka nia komunálneho
odpadu x [%]
1
2
3
4
5
6
7

x ≤ 10
10 < x ≤ 20
20 < x ≤ 30
30 < x ≤ 40
40 < x ≤ 50
50 < x ≤ 60
x > 60

Sadzba za rok v eurách. t-1
2019

2020

2021 a ďalšie roky

17
12
10
8
7
7
7

26
24
22
13
12
11
8

33
30
27
22
18
15
11

Pokiaľ sa triedenie v obci ani v roku 2019 nezlepší a zostaneme v rozmedzí 30 %–40 %, bude nárast sadzby v roku 2020 o 13,- € a v roku
2021 o 22,- €. Je v našich rukách, koľko budeme platiť za TKO.

Úroveň vytriedenia komunálneho
odpadu za rok 2018 v našej obci
Názov odpadu

Hmotnosť
odpadu
(v tonách) za rok
papier a lepenka
10,947
sklo
24,66
VKM
2,243
biologický kuch. a reštauračný odpad
0,796
elektroodpad
0,277
elektroodpad
0,488
elektroodpad
1,318
jedlé oleje a tuky
0,036
batérie a akumulátori
0,02
plasty
22,706
kovy
3,085
biologicky rozložiteľný odpad (tráva)
42,7
Separované odpady CELKOM
109,276
Zmesový komunálny odpad 200301
251,57
Hmotnosť všetkých komunálnych odpadov
360,846
ÚROVEŇ VYTRIEDENIA
30,28%
Sadzba poplatku pre rok 2019 (od 1.3.2019 do 28.2.2020) za uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku odpadov je 8,- €/t
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Obecná
knižnica
Po prvý krát sa Vám, milí čitatelia a spoluobčania, prihováram v roku 2019.
V knižnici sme ku koncu roka 2018 mali
2 632 ks kníh v hodnote 5 264,85 €. Knihy
získavame kúpou a darom. Žiadam čitateľov, ktorí majú doma dlhšie zapožičané
knihy, aby tieto vrátili, veď aj ostatní čitatelia ich chcú čítať. Treba tiež zaplatiť
členské v hodnote: deti a študenti 0,70 €,
dospelí 1,50 €, dôchodcovia 1,- €. Ďakujem za pochopenie! Radi medzi sebou uvítame nových čitateľov. Nakoľko sa nám blížia veľkonočné sviatky, prajem Vám čitateľom a spoluobčanom:
Keďže k nám zavítala Veľká noc,
polievam Vás vedrom radosti,
vedrom šťastia,
vedrom zdravia, vedrom pohody,
vedrom plným elánu a želám Vám,
aby jarné slniečko, vyčarilo prekrásny
úsmev na Vašich tvárach.
Eva Huštáková, knihovníčka

S láskou
spomíname
Ako ticho žila, tak ticho odišla
skromná vo svojom živote.
Veľká vo svojej láske a dobrote.
Dňa 14. 2. 2019 sme si pripomenuli 15
výročie úmrtia, čo nás opustila mama
a starká Žofia Tuturová.
S láskou spomína dcéra Eva, vnuk
Jaroslav, vnučky Katka a Evka s rodinami, rod. Fašanokové , rod. Hanáková
a rod. Tarabusová z Trenčína.
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Prečo je marec mesiacom knihy?

APRÍL – mesiac lesov

Je to tak už od nepamäti. Marec = mesiac knihy. No niekedy to
začať predsa len muselo. A hlavne prečo?
Kde bolo, tam bolo, pred viac ako 200 rokmi sa narodil istý Matej
Hrebenda. Slovenský národný buditeľ a ľudový spisovateľ. Zapísal sa
však najmä ako rozširovateľ slovenských a českých kníh.
Knihy rozširoval po celom Slovensku. Prechodil aj Prahu, Viedeň,
Pešť a Dolnú zem. Vydavatelia mu predávali knihy a on ich spájal
nielen s predajom, ale takisto nimi učil ľudí, šíril kultúru a osvetu.
Mnohí ľudia pokladali čítanie kníh za nepotrebnú vec. Podľa obyčajných ľudí čítanie kníh bolo určené jedine vzdelancom. Hrebenda
proti tomu bojoval najlepšie, ako len vedel. Na cestách zachraňoval
knihy pred pálením, vyhodením či roztrhaním. Zachránil mnoho
kníh, a tým sa pričinil o vybudovanie knižníc. Okrem kníh zbieral aj
ľudové piesne či rozprávky. Podobne ako to robili Ján Kollár či Pavol
Dobšinský.
Známe sú jeho suplikantské cesty, počas ktorých získal finančné
prostriedky na stavbu škôl, kostolov a činnosť kultúrnych inštitúcií.
Ako úsvit lepších čias privítal založenie Matice slovenskej a daroval jej rok po založení 16 zväzkov cenných kníh, neskôr ďalších 10
zväzkov a niekoľko kalendárov. Veľké nádeje vkladal do slovenského
gymnázia v Revúcej. Venoval mu všetky svoje úspory a celú svoju
knižnicu.
Zaujímavosťou bolo, že pán Hrebenda mal problémy so zrakom.
Postupne ho strácal, až úplne oslepol. Ani to mu však nebránilo
venovať sa čítaniu, písaniu a všetkým prospešným činnostiam, ktoré
s tým súviseli.
V deviatom roku som už večer pri svetle čítať nemohol, v pätnástom ani vo dne. Ale čo mi ukrátené bolo na zraku, to mi bolo vynahradené na pamäti. Knihy som rád čítal, a keď som už sám nemohol,
užil som k tomu, kde koho som mohol. Pokiaľ ešte sám som chodiť
mohol, konal som cestu i na štvrtú a piatu dedinu k takým ľuďom,
ktorí mi knižky predčítať ochotní boli. A tým bystrosti dostávala
pamäť moja. (Literárny archív SNK, sign. C 82)
A keďže sa ohromný človek, menom Matej Hrebenda, narodil
v marci a v marci aj vo veku 84 umrel, získal tento mesiac prívlastok
mesiac knihy.
zdroj: https://www.dreamstory.sk/blog-marec-mesiacom-knihy/
Zdroj obrázku: SXC/free

Lesy sú neoddeliteľnou súčasťou obrazu Slovenska. Tvoria najdokonalejšie rastlinné spoločenstvo v prírode. Lesné porasty sú živými
organizmami, ktoré rastú, dospievajú a hynú
podľa toho sa k ním treba správať. Význam
lesov pre človeka je nenahraditeľný preto
si zaslúžia našu ochranu a to nielen počas
mesiaca lesov.
V lese nič nevyjde nazmar, všetko má svoje
miesto, význam a trvanie – prirodzený kolobeh života. Príroda a les zvlášť je pre nás tým
najlepším zdrojom poučenia, a knihou, ktorú
by sme mali čítať pomaly a dôkladne, pretože
nikde inde nenájdeme lepší zdroj poznania
a múdrosti.
Apríl je u nás od roku 1952 oslavovaný ako
mesiac lesov. Lesy pokrývajú plochu okolo 2
miliónov hektárov, čo je asi 42% rozlohy Slovenska. Z hľadiska štruktúry sú u nás zastúpené listnaté lesy (50%), ihličnaté (31%)
a zmiešané (19%).
Lesy sú jednou zo základných zložiek prírody, sú príbytkom živočíchov, poskytujú
nám zdravý, čerstvý vzduch plný kyslíka.
Lesy pozitívne ovplyvňujú režim obehu vody
v krajine. Vyrovnávajú odtok vody – znižujú
maximálny odtok a zvyšujú minimálny odtok.
Lesy sú domovom nielen pre stromy, ale
i mnohé iné rastliny a veľké množstvo menších či väčších živočíchov.
Les má veľa funkcií.
• Produkčnou funkciou lesa je jeho schopnosť vytvárať drevnú hmotu, čo je úlohou lesného hospodárstva.
• Verejnoprospešnou funkciou lesa označujeme schopnosť lesa tvoriť a chrániť úrodnú
pôdu, zachytávať a akumulovať čistú vodu,
produkovať kyslík, filtrovať vzduch, pohlcovať prach a rádioaktivitu, dezinfikovať životné
prostredie pomocou fytoncídov a napokon, či
možno predovšetkým – poskytovať naším
telám oddych a dušiam harmóniu…
11
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Vítanie malých
občiankov Podturne
do života

Sobota 16.2.2019 bola pre mnohé mladé rodiny sviatočným dňom.
Obecný úrad a členovia ZPOZ-u pozvali rodičov na uvítanie s ich
novonarodenými detičkami. K prítomným sa prihovorili zástupkyňa
starostu p. Ivka Vejová a p. Evka Huštáková. Z vystúpenia starostu
vyberáme: „ ... darovať život je zároveň najväčším šťastím. Postarať
sa o tento život je zas najväčšou zodpovednosťou. A vychovať z tohto
malého ešte nemohúceho človiečika skutočného človeka, to je najväčším úspechom v živote. Len taký človek, ozaj skutočný človek,
Vám bude vďačný za všetko, čo ste preňho urobili. A konajte tak, aby
ste si nikdy v živote nemuseli vyčítať, že ste niečo zabudli, že ste s niečim nestačili...“
Pre spestrenie slávnostného aktu hrali a spievali Monika Harská
s dcérkami Luciou a Michaelou.
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Ako je to s MDŽ?
Prihovárame sa ešte ženám 8. marca?
Je len na nás, ako to cítime. No príležitosť urobiť deň krajším všetkým
ženám i tým, ktoré z akýchkoľvek príčin nie sú matkami, tu vždy je.
Je to príležitosť na darovanie kvietka spolupracovníčke, priateľke,
kamarátke... či možno dobrej ochotnej susedke – jednoducho žene.
Prejav úcty k žene patril v minulosti i dnes k veľmi ušľachtilým. Úctou
k žene muži nič nepokazia, práve naopak. A možno je 8. marec dôvod
na to, aby deti pripravili pre ženy pekný program, program, ktorý ich
už od útleho veku bude učiť, že vážiť si ženu nie je prežitok…
Tradične sa v našej obci stretli predstavitelia obce so ženami, ktoré
pozval obecný úrad do kultúrneho domu dňa 9. 3. 2019 o 15.00 h.
Ako sa ukázalo, aj tento rok v hojnom počte prišli ženy všetkých
vekových kategórií.
V úvode sa prihovorila prítomným zástupkyňa starostu Ivka
Vejová a po zahájení odovzdala slovo starostovi Mariánovi Vojtíkovi:
„Nijaká gratulácia, nijaké blahoželanie, ani kytica kvetov nemôže
nahradiť úctu k žene. Žena pre nás znamená živé ľudské šťastie, bez
ktorého by nebolo života. Žena je pre nás večný zdroj inšpirácie, nevyčerpateľnej lásky, ktorou treba napĺňať svet, aby prestali tiecť slzy,
aby prestala tiecť krv, a prestali sa používať zbrane. Preto je a musí

naďalej zostať MDŽ úzko späté s myšlienkou mieru, emancipácie žien celého sveta…“
Potom sa všetci tešili vystúpeniu najmenších
– škôlkarov, ktoré sa s krásnym programom
prihovorili mamám i starým mamám. Neskôr
vystúpila skupina Janka Richtera so spevom
a scénkami.
Na záver starosta s poslancami obecného zastupiteľstva obdarovali ženy kvetmi
a darčekmi.
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Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde…

Výraz fašiang pochádza z nemeckého slova vast-schane, ktoré vo voľnom preklade znamená posledný nápoj. Toto slovo symbolizovalo
nastávajúci 40-dňový pôst pred Veľkou nocou. Fašiangy poznáme
z územia stredoeurópskeho priestoru, a najmä z nášho, ešte aj
v predkresťanskom kontexte. Boli to obchôdzky slúžiace na privolanie jari rôznymi magickými spôsobmi. Samotný názov hovorí, že
to bolo obdobie bohaté na kalorické jedlá. Naši predkovia žili a stravovali sa veľmi striedmo, ale počas fašiangov pred pôstom bolo zvykom jesť do sýtosti. Tradičnými jedlami boli fánky, šišky, pampúchy,
záviny a rôzne zabíjačkové špeciality.
Iný nádych získali fašiangy po prijatí kresťanstva. To, čo z nich
ako fragment zostalo, boli obchôdzky v maskách. V minulosti mali
masky dôležitý rituálny význam. Tie fašiangové boli najmä zoomorfné a vyzerali strašidelne. Čím bola maska strašidelnejšia, tým
mala väčšiu moc a ľudia verili, že démoni a zlí duchovia sa vyplašia
a nebudú ich obťažovať. Kedysi nesmel chýbať Turoň, medveď, kôň či
vlk. Dnes sa prezliekajú muži za ženy a naopak a v maskách sa vždy
zvýrazňujú atribúty výzoru, charakteru alebo zlozvykov opačného
pohlavia.
Fašiangové obchôdzky a zábavy vrcholili na spoločnej veselici
a o polnoci (pred Popolcovou stredou) sa pochovávala basa. Akt
pochovania basy symbolizoval, že hudobné nástroje zmĺknu, zábava
sa končí, nastáva obdobie pôstu a ľudia sa majú ponoriť viac do seba.
Slávenie Popolcovej stredy bolo zavedené v 7. storočí a tento deň
sa stal dňom pokánia a pôstu. Pôst mal pomôcť človeku nájsť cestu
k duchovným hodnotám. Na obrade nechýbali účinkujúci prezlečení
za kňaza, organistu, hrobára, basu na márach a babky-plačky.
V sobotu 2. marca sa v kultúrnom dome zišli masky od výmyslu
sveta. Aj tento rok zorganizovala Jednota dôchodcov obce spolu so
starostom M. Vojtíkom a jeho zástupkyňou Ivkou Vejovou pochod
masiek našou obcou.
Tancovalo sa, veselilo a spolu s občanmi dávali masky pozitívny
vzťah k minulosti, tradíciám, zvykom našich predkov. A že nás bolo
dosť, aj o tom svedčia ohlasy v nasledujúcich dňoch.
14
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Zo života
ZO-JDS
Začal sa nám rok 2019 a členovia ZO-JDS
sa Vám prihovárame a poinformujeme Vás
o našej činnosti počas prvých mesiacov.
7. 1. V klube sme sa zišli pri káve, popriali
sme si veľa zdravia a veľa úspechov počas
roka 2019. Oboznámili sme členov o výročnej členskej schôdzi, ktorú sme naplánovali
na 19.01.2019.
9. 1. Predsedníčka sa zúčastnila na stretnutí
predsedov ZO-JDS v Liptovskom Mikuláši. Privítal nás p. Michal Kotian predseda
OV-JDS. Účasť 40 predsedov ZO-JDS a 12
členov OV-JDS.
10. 1. Na pozvanie predsedu KO-JDS v Žiline
p. Michala Kotiana, na stretnutí predsedov
ZO-JDS zo Žilinského kraja, sa zúčastnila
predsedníčka. Na Slovensku je 99 000 členov JDS.
18. 1. Brigáda v kultúrnom dome – príprava
sály pred výročnou členskou schôdzou,
účasť 4 členov a 4 zamestnancov obecného
úradu.
19. 1. Na výročnej schôdzi za rok 2018 sme
zhodnotili činnosť počas celého roka. Splnili sme si plán práce schválený v roku
2017. Ďakujeme. Účasť 40 členov, 7 poslancov, 2 členky zo ZO-JDS v Liptovskom Jáne
a z Uhorskej Vsi, 2 členovia z hasičského
zboru a pán Juraj Mlynarčík.
24. 1. Dve naše členky sa zúčastnili výročnej
schôdze v Uhorskej Vsi.
31. 1. Na pozvanie predsedníčky Viery Brtáňovej, sa naše dve členky zúčastnili na výročnej schôdzi ZO-JDS v Liptovskom Jáne. Ku
koncu roka 2018 mali 142 členov z toho 94
žien, 48 mužov – jedného 92-ročného. Členovia hudobnej skupiny „Senior Bend“ –
Mlynčekovci nám spríjemnili odpoludnie
pesničkami.
1. 2. Naše členky si pozreli film „Srdcoví
rebeli“ v Lipt. Mikuláši.
4. 2. Sme si posedeli v klube pri káve, prejednali sme pochod masiek obcou 2. 3. 2019.
5. 2. Návšteva pani Viery Vozárikovej, p. Márie
Forgáčovej a p. Stanislava Janovčíka v sociálnom zariadení na Podbrezinách.
6. 2. Sme sa zúčastnili jednodňového výletu
na Hrebienku, kde sme si pozreli ľadové
sochy. Účasť 12 členov. Výstava sa nám
páčila aj počasie sa vydarilo.
16

18. 2. V klube sme informovali o akcii v múzeu Janka Kráľa a o filme
v Liptovskom Mikuláši v kultúrnom dome „Úsmev smutných
mužov“ a naplánovali sme si plán práce na marec.
20. 2. Navštívili sme múzeum Janka Kráľa na akcii „Život Aurela Stodolu“, kde hral aj náš člen z Liptovského Mikuláša. Účasť 7 členov.
Bola to zaujímavá akcia.
1. 3. Návšteva členiek na filme „Ten kto Ťa miloval“.
2. 3. Sa konal pochod masiek obcou, ktorú organizoval výbor
ZO-JDS a p. starosta. Zišli sa členovia, spoluobčania a rodičia
s deťmi. Masiek bolo 38, 6 detí a 6-ti bez masiek. Do spevu nám
hrali na harmonike. V kultúrnom dome sme sa občerstvili, zatancovali pri harmonike. Všetci boli spokojní aj keď bolo chladnejšie
počasie.
4. 3. V klube sme zhodnotili pochod masiek obcou. Informovali sme
o akciách do konca mesiaca.
8. 3. Na pozvanie OV-JDS sa naše tri členky zúčastnili osláv MDŽ
v Liptovskom Mikuláši. Jozef Danko predniesol báseň zo svojej tvorby. Michal Kotian, predseda OV-JDS nás všetky ženy uvítal. Viceprimátor Ľuboš Trizna nás oslovil v mene primátora Jána
Blcháča aj svojom. Prítomní muži nám odovzdali kvietok.
9. 3. Na pozvanie starostu sme sa v hojnom počte zúčastnili na oslavách MDŽ v kultúrnom dome. Pozdravila nás pani zástupkyňa starostu I. Vejová, starosta, detičky z MŠ „Mravček“ a členovia Matice
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slovenskej. Dostali sme darček a kvietok.
Ďakujeme!
18. 3. Posedenie v klube pri káve, zhodnotili
sme oslavy MDŽ. Členky dostali srdiečko.
Schválili sme plán práce na apríl.
29. 3. Naše členky boli v kine Golden Apple
Cinema v Lipt. Mikuláši na filme „Balón“.
Nakoľko sa blíži Veľká noc, prajeme všetkým:
K rade ďalších vinšovníkov,
aj my, podľa dobrých zvykov,
pripojiť sa chceme, keď nie inšie,
aspoň svoje skromné vinše.
Ženám čerstvú, sviežu vodu,
pekné sviatky, dobrú zhodu,
mužom tiež nech sladko je,
nech si prídu na svoje.
Prajú členovia ZO-JDS.

VEĽKÁ NOC

Veľká noc alebo Veľkonočné sviatky alebo Pascha je najvýznamnejší
kresťanský sviatok, ktorý pripadá na marec alebo apríl. Veľká noc
je pre kresťanov oslavou zmŕtvychvstania (resp. vzkriesenia) Ježiša
Krista po jeho smrti na kríži. Udalosti Veľkej noci a ich interpretácia úzko súvisia s významným židovským sviatkom Pesach, ktorý
sa slávi zhruba v rovnakej dobe. V prostredí Gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi sa pre tento sviatok používa takmer výlučne názov
Pascha.
Podobne ako mnoho iných kresťanských sviatkov, aj Veľká noc
sa preniesla aj mimo cirkvi. Už od jej vzniku je to čas osláv a veselia. Dnes je aj komerčne dôležitá, pretože sa na ňu viaže veľa zvykov,
ktorých uskutočnenie si vyžaduje nejaké úsilie prípadne nákup. Predávajú sa napríklad veľkonočné pohľadnice, ozdoby alebo sladkosti
v podobe veľkonočných vajíčok, barančekov alebo zajačikov.
Na Veľkonočný pondelok je prastarou tradíciou hodovanie, polievanie a šibačka. Od rána muži a chlapci chodia po domácnostiach
svojich známych a polievajú alebo šibú ženy a dievčatá ručne vyrobeným korbáčom z vŕbového prútia. Korbáč je spletený z ôsmich,
dvanástich alebo až dvadsiatich štyroch prútov a je zvyčajne od pol
do dvoch metrov dlhý a ozdobený pletenou rukoväťou a farebnými
stužkami. Podľa tradície muži pri hodovaní prenesú koledy. Či sa

najprv šibe alebo polieva a potom spievajú či
recitujú koledy záleží na situácii. Aj keď šibanie môže byť bolestivé a polievanie nepríjemné, nie je ich cieľom spôsobiť krivdu. Skôr
je korbáč symbolom záujmu mužov o ženy.
Nenavštívené dievčatá sa môžu dokonca cítiť
urazené. Vykorbáčovaná či poliata žena dáva
mužovi farebné vajíčko ako symbol jej vďaky
a odpustenia. Treba spomenúť, že zvyčajne
sa v minulosti používala iba jedna metóda.
Na strednom a západnom Slovensku väčšinou
vyšibanie korbáčom a na východe polievanie.
17
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Zo života MŠ Mravček
Školský rok sa prehupol do druhej polovice a naša MŠ sa pomaly pripravuje na zápis do ZŠ. Od januára sme však
absolvovali lyžiarsky a plavecký kurz, vystupovali sme s krátkym kultúrnym programom na MDŽ. Čaká nás ešte
niekoľko milých akcií s rodičmi, chystáme sa navštíviť soľnú jaskyňu v rámci otužovania organizmu.
Dovoľte mi však trochu netradične sa venovať v tomto článku nie len činnostiam v našej MŠ, ale aj práci učiteľky
MŠ
Nasledujúce vety som nevymyslela ja, ale iné kolegyne z materských škôl, avšak je dobré, keď sa nad nimi trochu
zamyslíme, možno vám aj takouto formou priblížim svoju prácu, prácu učiteľky MŠ. (Keďže pôvodný článok je trochu dlhší, ponúkam, len úryvok):
Spýtajte sa niekoho: „Čo robí učiteľka materskej školy?“ A ten niekto bez váhania povie: „Učiteľka sa hrá s deťmi!“
Milé, že?

Ale kto je vlastne učiteľka materskej školy?
…tá, ktorá sa musí stále usmievať, spievať, tancovať, cvičiť aj keď jej
srdce krváca,
…tá, ktorá naučí deti aj to, čo by ich mali naučiť ich rodičia,
…tá, ktorá vyberá od rodičov stále peniaze na divadlo, do triedneho
fondu, na fotky atď., stále dáva niečo podpisovať rodičom,
…tá, ktorá cez prázdniny pripravuje triedu, premiestňuje skrinky,
ukladá a triedi hračky, píše zoznamy, na rebríku vešia po triede
vlastnoručne vyrobenú výzdobu
…tá, za ktorou sa chodia sťažovať rodičia detí,
…tá, ktorá má stopercentnú účasť na rodičovských združeniach
a poradách,
…tá, ktorá vyrába učebné pomôcky, keď chýbajú v skladoch,
…tá, ktorá utiera deťom riťky, soplíky, prezlečie a osprchuje pokakané dieťa, pritúli a utíši plačúce dieťa
…tá, ktorá sa v pokoji nenadesiatuje a nenaobeduje,
…tá, na ktorú môžu rodičia hocikedy napísať neopodstatnenú
sťažnosť,
…tá, ktorá je denne „jednou nohou v base“, lebo zodpovedá za životy
detí,
…tá, ktorá necíti oporu a ochranu spoločnosti,
…tá, ktorá má veľa povinností a zodpovedností,
…tá, ktorej závidia, že má 6 hodinový pracovný čas, hoci je to iba
klam,
…tá, ktorej závidia, že má veľa dovolenky,
…tá, ktorá s láskou a nekonečnou trpezlivosťou deti vzdeláva a vychováva a potom počuje: „Čo vás v tej škôlke učia!?“
…tá, ktorá supluje rodinu, keď je dieťa od 6.30 hod do 16.30 v MŠ,
…tá, ktorá dokrmuje dieťa, aby sa najedlo, učí dieťa držať príbor
a stolovať ,učí deti obliekať sa a zapínať gombíky, šnurovať šnúrky
na topánkach, učí dieťa základné hygienické návyky,
…tá, ktorá vynáša z domu čo jej treba k práci s deťmi v MŠ,
…tá, ktorá rieši problémy detí s rozličnými povahami a nie je jej to
ľahostajné,
…tá, ktorá aj cez internet zháňa nové inšpirácie pre svoju prácu, píše
donekonečna plány a niekedy zanedbáva svoju rodinu, pretože deň
má iba 24 hodín,
…tá, ktorá vo svojom voľnom čase reprezentuje MŠ - vystúpenia
v obci, karneval v nedeľu atď. a nemá nárok na náhradné voľno,
lebo by sa mala obetovať a nie pýtať za to odmenu,
…tá, ktorá cez to všetko čo je tu napísané, miluje svoju prácu,
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…tá, ktorá pracuje na 100% a po príchode
domov nemá energiu niekoľko hodín pre
vlastné deti.
…tá, ktorá si zvyšuje svoje vzdelanie, a ak
náhodou nemá trvalé miesto, ani si ho tak
ľahko nenájde, pretože podľa zriaďovateľov
je to príliš drahé a zbytočné (česť kompetentným výnimkám),
…tá, ktorá by nevymenila svoju prácu za nič
na svete,
…tá, ktorá vypracováva po večeroch a víkendoch individuálne plány pre deti s odloženou školskou dochádzkou, miesto toho, aby
relaxovala a naberala síl do druhého pracovného týždňa,
…tá ktorá robí diagnostiku, vyplňuje formuláre, kopíruje pracovné listy, vytvára pracovné listy a pripravuje sa na celý týždeň
a pri práci jej pomáha celá rodina
…tá, čo má prácu stále v hlave - ide s ňou spať,
sníva sa jej o nej, ráno s ňou vstáva a stále
rozmýšľa, čo by ešte svojim zverencom pripravila, vylepšila, potešila ich ako ich lepšie
naučila,
…ale aj tá, ktorú nezištne deti milujú a pamätajú si do konca svojho života.
Tých povinností je podstatne viac ako je tu
napísané, ale napriek tomu / a budem hovoriť
nielen za seba ale aj za moju kolegyňu/ milujeme svoju prácu a sme hrdé na to, že sme učiteľky MŠ.
Libuša Števčeková, Riaditeľka MŠ Mravček
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Vyhodnotenie rozvoja materskej školy
Školský rok 2017–2018

Základným predpokladom objektívneho hodnotenia je efektívny
systém kontroly. Hodnotenie zamestnancov predstavuje racionálne
a systematické porovnávanie požiadaviek jednotlivých pracovných
činností a spôsobilostí zamestnancov s tým, či dokážu úspešne vykonávať zverené úlohy. Úlohou riaditeľky MŠ je posúdenie pracovného
výkonu zamestnancov a rozpoznanie ich pozitívnych a negatívnych
stránok, spolurozhodovanie o spôsobe odmeňovania a motivovania
zamestnancov, zlepšovanie vzájomných vzťahov medzi riadiacim
zamestnancom a jeho podriadenými zamestnancami. Ďalej slúži
na vytvorenie predpokladov pre plánovanie potrieb zamestnancov,
napomáhanie plánovaniu pri realizácii ich pracovnej kariéry, odhaľovanie pracovných rezerv a odhaľovanie ciest ako a kedy zvyšovať
výkonnosť.
Plnenie cieľov koncepčného zámeru vyhodnocujeme počas
školského roka na zasadnutiach pedagogických rád, jeden krát
do roka vyhodnocujeme a predkladáme spolu so Správou o VVČ
zriaďovateľovi.
V školskom roku 2017/18 sme sa snažili o kvalitnú výchovu a vzdelávanie primeranú osobnosti a veku dieťaťa, podporovali sa primerané medziľudské vzťahy v celom pracovnom kolektíve, navzájom,
ale i všetkých zamestnancov školy v smere k rodičom detí a iným
partnermi spolupracujúcimi s materskou školou.
A) Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole:
• využívali sa odborné publikácie pri diagnostikovaní detí,
• v spolupráci s rodičmi sa organizovali športové aktivity (Deň
rodiny),
• počas dňa je snaha pracovať s edukačnými programami na interaktívnej tabuli a viesť k používaniu digitálnych technológií aj deti,
• pripravovali sa kultúrne vystúpenia pre verejnosť a rodičov (mesiac
úcty k starším, Deň matiek, MDŽ, Vianoce),
• edukačný proces sa zameriaval na tvorivú dramatizáciu a dramatickú výchovu s využívaním bábok, šatiek a iných pomôcok, kde sa
rozvíjala slovná zásoba a fantázia detí,
• rozvíjali sa jazykové schopnosti nadaných detí prostredníctvom
krúžku anglického jazyka (spolupráca s CVČ),

• otvorením školy rodičom sa akceptovalo
a nadväzovalo na rodinnú výchovu, umožnilo sa rodičom podieľať na aktivitách MŠ
a VVČ formou spoločných akcií, dňa otvorených dverí a pod.
B) Skvalitňovanie pedagogického riadenia
materskej školy:
• podporovali sme kontinuálne vzdelávanie
zamestnancov,
• v záujme osobnostného rozvoja osobností
detí sa vytvárali naďalej podmienky na otvorenú, partnerskú spoluprácu s rodinou, RZ,
CPPaP, zriaďovateľom, CVČ a NPANT.
C) Zlepšovanie úrovne podmienok výchovy
a vzdelávania v MŠ:
• počas školského roka sa dopĺňal edukačný
materiál a telovýchovné pomôcky, hračky,
učebné pomôcky,
• dopĺňala sa školská knižnica aktuálnymi publikáciami, detskou a odbornou
literatúrou,
• bolo doplnené vybavenie školy o nový interaktívny softvér o ľudskom tele.

OZNAM
Riaditeľka Materskej školy v Podturni v zmysle § 3 ods. 2 vyhl. MŠ SR 306/2008 o materskej škole oznamuje,
že

Zápis detí do materskej školy
na školský rok 2019/2020 sa uskutoční

od 30. apríla do 30. mája 2019
Zákonný zástupca dieťaťa si môže tlačivo „Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy“ vyzdvihnúť priamo
v MŠ od 25. marca alebo si ho môže stiahnuť na našej webovej stránke www.mspodturen.webnode.sk
Vyplnenú Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, potvrdenú pediatrom treba odovzdať do 30. mája 2019
v MŠ.
Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa si prevezme rodič osobne do 30. 6. 2019 po telefonickom dohovore.
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Čo sa to cez Veľkú noc deje učeníkmi?
Evanjeliá popisujú, že najprv sú plní zúfalstva, sklamania. Dvaja
učeníci idú do Emauz, lebo v Jeruzaleme už viac nedokážu vidieť
nádej pre seba. Ďalší idú spolu s Petrom späť k rybám a k jazeru, teda
k práci, od ktorej ich predtým povolal Ježiš. Potom sa učeníci zamykajú v miestnosti zo strachu pred prenasledovaním. Prejde však niekoľko dní, možno týždňov, a situácia sa mení. Peter zrazu neohrozene káže zástupom, takže tisíce ľudí uveria v Pána Ježiša. Učeníci
dokážu ísť pre svoju vieru aj pred židovskú veľradu a neboja sa, ba
práve naopak, povedia, že im prináleží viac poslúchať Boha ako ľudí.
Keď človek hľadí na týchto jednoduchých, neučených ľudí, na tú
zmenu, ktorou prešli, pýta sa: čo sa udialo, že tak zmenili svoj
postoj? Kde je to zúfalstvo, sklamanie, ktoré prežívali? Odkiaľ sa
vzala radosť, nadšenie, odvaha? Čo tak pripustiť jedno vysvetlenie:
že to, čo učeníci hlásajú, je skutočne pravda? Že Pán Ježiš vskutku
vstal z mŕtvych. Že oni sami konečne pochopili túto skutočnosť a
naplnila ich toľkou nádejou, nadšením a odvahou.
Apoštol Pavel o tejto skutočnosti píše tieto slová: “Odovzdal som
vám totiž predovšetkým, čo som aj sám prijal, že Kristus umrel pre
naše hriechy podľa Písem a bol pochovaný a v tretí deň bol vzkriesený podľa Písem, i ukázal sa Kéfasovi, potom dvanástim, potom zjavil sa naraz viac ako päťsto bratom, z ktorých väčšina žije až dosiaľ,
niektorí však umreli. Potom sa ukázal Jakubovi, potom všetkým

Čo bolo u evanjelikov
6. 1. 2019 Trokráľový koncert – Náš mužský spevokol Svätojánsky prameň a ženský spevokol opäť prijali pozvanie Rímskokatolíckej farnosti sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne a zúčastnili sa Trojkráľového koncertu. Okrem nás tu vystupoval domáci spevokol sv.
Jána Krstiteľa a deti zo SZUŠ Dotyk. Video z nášho vystúpenia si
môžete pozrieť na youtu.be/ytMc-zt0Uds.
19. 1. 2019 Novoročná akadémia – Tohtoročná Novoročná akadémia sa konala v Kultúrnom dome v Uhorskej Vsi. Témou stretnutia boli Božie slová: „Človek hľadí na to, čo je pred očami, Hospodin
však hľadí na srdce.“ Tieto slová povedal Pán Boh prorokovi Samuelovi, keď hľadal kráľa pre izraelský národ. O tomto hľadaní hovorila
aj tieňová scénka, ktorú nacvičila mládež cirkevného zboru. O hodnotách, ktoré nás napĺňajú, hovorila scénka detskej besiedky Mladosť na rázcestí. Kráľ Dávid bol známy tým, že skladal krásne piesne,
ktoré máme ako žalmy v Biblii. Podobne s piesňami vystúpili aj tri
naše spevokoly, mládežnícky spevokol Svätojánske mušky, ženský
spevokol a mužský spevokol Svätojánsky prameň.
9. 2. 2019 Konferencia pre mužov – Štyria bratia z nášho cirkevného zboru sa na začiatku roka zúčastnili Konferencie pre mužov.
Túto konferenciu každoročne organizuje Sliezska cirkev evanjelická
v Třinci. Tohtoročná téma: Skutočne slobodný. Jaroslav Pokorný
hovoril o ceste z otroctva do slobody. Jan Fojcik aktualizoval obraz
egyptského otroctva na otroctvo hriechu. Peter Podlesný zase predstavil svoj internetový portál muzom.sk. Najbližšia konferencia opäť
o rok! Viac informácií sa dá prečítať na kpm.sceav.cz.
17. 2. 2019 Národný týždeň manželstva – Každoročne je týždeň
okolo sviatku sv. Valentína venovaný podujatiu Národný týždeň manželstva. Na jeho záver sa aj v tomto roku u nás konali služby Božie,
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apoštolom a zo všetkých poslednému - ako
nedochôdčaťu - ukázal sa aj mne.” (1. Korintským 15, 3-8) Týmito slovami potvrdzuje, že
skutočne v tých časoch bolo niekoľko stoviek
svedkov, ktorí potvrdzovali pravdivosť veľkonočnej zvesti a videli vzkrieseného Pána.
K tomuto svedectvu sa pridávajú v dvetisícročnej histórii kresťanstva mnohí kresťania,
ktorí svedčia, že stretli Pána Ježiša v živote,
zažili Jeho pôsobenie, volali k Nemu a On ich
vypočul, počúvali Jeho slová a On k nim skutočne prehovoril. Sviatky Veľkej noci sú príležitosťou pre všetkých ľudí, aj pre nás, aby
sme tohto živého Pána Ježiša stretli. Je to príležitosť poďakovať Mu za Jeho obeť zmierenia, ktorú za nás priniesol. Taktiež je to príležitosť vyhlásiť Ho za Pána svojho života. Ak
sa o to pokúsime, je pravdepodobné, že zažijeme podobnú zmenu ako učeníci. Totiž, že sa
vytratí beznádej, smútok, sklamanie a prídu
radosť, nadšenie a nádej.
Peter Taját, ev. a. v. farár
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na ktorých manželia prijali požehnanie pred
oltárom. Národný týždeň manželstva je celosvetová aktivita, ktorá zdôrazňuje význam
manželstva a v rozličných formách podporuje
manželskú vernosť, lásku. V mestách v našom
okolí sa pri tejto príležitosti konali rôzne kultúrno-spoločenské aktivity.

11. 3. 2019 Stretnutie mužov Liptovsko-oravského seniorátu – Prvé tohtoročné celoseniorátne stretnutie mužov sa konalo na starej
fare v Liptovskom Mikuláši. O misijnej službe
a prinášaní evanjelia pre veriacich v rezorte
Ministerstva vnútra hovoril mjr. Mgr. Ján
PACIGA, PhD., ev. a. v. duchovný v Polícii.
16. 3. 2019 Svetový deň modlitieb – Mnohí
poznajú Slovinsko z letných dovoleniek. Tentoraz sme boli spojení s touto krajinou nie kilometrami ciest, ale rukami zloženými k modlitbám a zrakom upretým k Pánu Bohu. Témou
Svetového dňa modlitieb bola totiž práve táto
krajina. Ženy-kresťanky zo Slovinska taktiež
pripravili témy modlitieb. Biblickým heslom
bol úryvok z Ježišovho podobenstva o kráľovskej hostine: „Poďte, všetko je pripravené.“
Hlavnými problémami, za ktoré sme prosili,
boli etnické a medzigeneračné rozdiely, migrácia, alkoholizmus a domáce násilie. Výťažok zbierky zo stretnutia bol zaslaný organizácii Ključ. Je to centrum pre ženy, ktoré
boli obeťami obchodovania s ľuďmi. Na stretnutí si účastníci zaspievali slovinské piesne.
Na záver sa i pohostili typickou špecialitou
Slovinska: orechovou poticou.
Peter Taját, ev. a. v. farár
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Čo sa chystá u evanjelikov?
18. 4. 2019 Zelený štvrtok
19. 4. 2019 Veľký piatok
21. 4. 2019 Veľkonočná nedeľa
22. 4. 2019 Veľkonočný pondelok
28. 4. 2019 1. nedeľa po Veľkej noci
5. 5. 2019 2. nedeľa po Veľkej noci
12. 5. 2019 3. nedeľa po Veľkej noci
19. 5. 2019 4. nedeľa po Veľkej noci
26. 5. 2019 5. nedeľa po Veľkej noci
30. 5. 2019 Vstúpenie Krista Pána na nebo
2. 6. 2019 Nedeľa po Vstúpení
9. 6. 2019 Svätodušná nedeľa
10. 6. 2019 Svätodušný pondelok
16. 6. 2019 Nedeľa Svätej Trojice
23. 6. 2019 1. nedeľa po Sv. Trojici

17.00 h Služby Božie so spoveďou a VP (L. Ján)
9.00 h Pašiové služby Božie so spoveďou a VP (L. Ján)
9.00 h Slávnostné služby Božie (L. Ján)
9.00 h Služby Božie (L. Ján)
9.00 h Služby Božie so spoveďou a VP (L. Ján)
9.00 h Služby Božie so spoveďou a VP (L. Ján)
9.00 h Služby Božie (L. Ján)
14.30 h Nešporné služby Božie (Podtureň)
9.00 h Služby Božie (L. Ján)
14.30 h Koncert – 20 rokov Svätojánskeho prameňa (L. Ján)
9.00 h Služby Božie (L. Ján)
18.00 h Služby Božie (L. Ján)
9.00 h Služby Božie so spoveďou a VP (L. Ján)
14.30 h Nešporné služby Božie (Podtureň)
9.00 Slávnostné služby Božie (L. Ján)
17.00 h Služby Božie (L. Ján)
9.00 h Služby Božie so spoveďou a VP (L. Ján)
9.00 h Služby Božie (L. Ján)
14.30 h Koncert spevokolov Liptova (L. Ján)

Okrem týchto nedeľných a sviatočných stretnutí ešte bývajú nasledovné bohoslužobné podujatia:
• Detská besiedka – každú nedeľu počas služieb Božích na ev. fare v Liptovskom Jáne
• Stredtýždňové služby Božie – každý štvrtok o 18.00 h v zborovej miestnosti v Liptovskom Jáne
• Biblická hodina – v Zasadačke Obecného úradu v Podturni druhú a štvrtú stredu v mesiaci o 16.30 h.
• Biblická hodina mužov – prvú stredu v mesiaci striedavo v cirkevných zboroch Liptovský Ján, Smrečany, Závažná
Poruba a Liptovský Ondrej o 18.30 h.
• Nácvik detského ev. spevokolu Svätojánske mušky – každý piatok o 17.00 h na ev. fare v Liptovskom Jáne
• Nácvik ženského spevokolu – každú sobotu o 18.00 h. v Zasadačke Obecného úradu v Podturni
• Nácvik mužského ev. spevokolu Svätojánsky prameň – každý štvrtok o 18.45 h na ev. fare v Liptovskom Jáne.
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„ALELUJA“
Každý človek vo svojom živote si sem – tam pospevuje a zanôti nejakú pesničku, alebo aspoň časť z nej (refrén) a to
niekedy ak je sám, niekedy ak je v spoločnosti, niekedy ak ho vyzvú iní.
Každý človek vo svojom živote si sem – tam aj zložil svoju vlastnú pieseň, alebo aspoň zopár slov a do nich vložil
to, čo momentálne prežíva a akú má náladu (smútok, bolesť, plač, smiech, úspech, radosť…).
Každý človek vo svojom živote už počul slovo, alebo pieseň: „ALELUJA“, ktoré pochádza z hebrejského slova a má
veľký význam a znamená „Chváľte Pána“ alebo „Božie meno“. Ono sa v našej liturgií najčastejšie používa v žalmoch
a najslávnostnejšie zaznieva práve vo Veľkonočnom období. Ono samotné slovo „ALELUJA“ sa cez pôstne obdobie
nepoužíva v modlitbách a ani pri verejných bohoslužbách, aby sa dalo najavo a ukázalo sa, aký veľký a hlboký význam
má práve pri slávení Bielej soboty, kedy po 40 dňoch pôstu a odriekania sa slávnostne zaznieva v našich chrámoch
na oslavu Ježiša Krista, ktorý premohol smrť a víťazne vstal z hrobu. Trojaké zvolanie slávnostného „ALELUJA“
v túto pre nás všetkých kresťanov slávnostnú chvíľu znamená veľmi veľa a to nám dáva všetkým ľudom dobrej vôle:
1. VIERU – vo večný život,
2. NÁDEJ – vo večný život,
3. LÁSKU – vo večný život.
Tieto „3“ Božské čnosti nás už tu na svete učia, aby sme žili v očakávaní sa so Vzkrieseným Kristom, ktorého máme
stretnúť v každom človeku, veď aj pre nich všetkých zaznieva to slávnostné „ALELUJA“, a preto im umožníme, aby
v nás nových ľuďoch Veľkej noci spoznali bratov a sestry, ktorí s radosťou spievajú „ALELUJA“, ale ho aj prežívajú.
Preto chcem osloviť Vás, ktorí čítate tento článok a chcete počuť ako aj v našom kostole svätého Jána Krstiteľa
v Liptovskom Jáne zaznie to slávnostné „ALELUJA“, aby ste prišli prežiť s nami spoločne tieto veľkonočné sviatky.
(kedy budú bohoslužby nájdete v aplikácií: „Do kostola“)
Peter Kvasňák – rímskokatolícky kňaz Liptovský Ján

OFK Podtureň

Zdeno Mlynarčík, predseda klubu: „Ako nováčik 7. ligy zimujeme na veľmi lichotivej tretej pozícii. Zimnú prípravu
absolvujemem v rámci možností tréningami v telocvični, poprípade na multifunkčnom ihrisku. Zatiaľ sme absolvovali dve prípravné stretnutia – a to s U17 Lipt. Mikuláš 3:3 a s Vavrišovom 4:0. Cez víkend nás čaká posledný prípravný
zápas s dorastencami zo Závažnej Poruby.
Káder mužstva zostal viac-menej nezmenený, a tak do jarnej časti súťaže ideme skromne s tým, že si chceme udržať pozíciu po jeseni a pokúsime sa znepríjemniť postupové ambície Beňadikovej a Liptovskému Jánu.

Termínový kalendár zápasov
Penzión Larion 7. liga dospelí 2018/2019
ÚČASTNÍCI
1. Východná
4. Jamník
2. Hybe
5. Stankovany
3. Vavrišovo
6. Hrboltová

7. Part. Ľupča
8. Beňadiková
9*. Demänová

10. Lipt. Ján
11. Iľanovo
12. Prosiek

13. Kvačany
14. Podtureň

Jarná časť
14. kolo (24. 3. 2019) o 15.00 h
Podtureň-Východná

15. kolo (31. 3. 2019) o 15.00 h
Beňadiková-Podtureň

16. kolo (7. 4. 2019) o 15.30 h
Podtureň-Hybe

17. kolo (14. 4. 2019) o 15.30 h
Demänová-Podtureň

18. kolo (21. 4. 2019) o 16.00 h
Podtureň-Vavrišovo

19. kolo (28. 4. 2019) o 16.00 h
Lipt. Ján-Podtureň

20. kolo (5. 5. 2019) o 16.30 h
Podtureň-Jamník

21. kolo (12. 5. 2019) o 16.30 h
Iľanovo-Podtureň

22. kolo (19. 5. 2019) o 17.00 h
Podtureň-Stankovany

23. kolo (26. 5. 2019) o 17.00 h
Prosiek-Podtureň

24. kolo (2. 6. 2019) o 17.00 h
Podtureň-Hrboltová

25. kolo (9. 6. 2019) o 17.00 h
Kvačany-Podtureň

26. kolo (16. 6. 2019) o 17.00 h
Podtureň-Part.Ľupča
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Apríl 2019

Hasiči Podtureň
Január 2019

Výročná členská schôdza za účasti starých a nových členov, starostu M. Vojtíka a Jána Hološa okrskového inštruktora DHZ. Bol
zvolený nový výbor v zložení:
Predseda: Ľuboslav Strcula. Podpredseda – veliteľ: Miroslav
Chvála. Tajomník – pokladník: Renáta Smilnická. Vodič – Strojník:
Martin Strcula, Preventivár: Milan Sokol.
Za účasti 25 členov bol schválený nový plán činnosti na rok 2019.

Február 2019

- vymaľovali a upravili sme priestory klubovne Hasičského domu,
- odstránili sme upchatie Jamníčka ľadovými kryhami spolu so starostom a za výdatnej pomoci bagristu Zdenka Kondora ml.,
- 16. 2. sme sa zišli v klubovni Hasičského domu, kde sme pri káve,
čaji a varenom vínku prebrali čo nás čaká v najbližšom období,
- veliteľ zorganizoval brigádu na vyčistení priestorov pod strechou
hasičského domu.

Marec 2019

- opäť sme sa zišli v klubovni Hasičského domu. Posedeli sme pri
káve, čaji a koláčikoch,
- v Hasičskom dome bola urobená kompletná rekonštrukcia el.
rozvodov, ističovej skrine, vypínačov a zásuviek,
- uskutočnila sa základná príprava hasičov v rozsahu 24 hodín pre
vybratých členov DHZO.
Výbor DHZ, Podtureň

SPRAVODAJCA obce Podtureň. Vydáva: Obecný úrad Podtureň. Vychádza štvrťročne. Zodpovedný pracovník: Marián Vojtík. Redakčná rada: Bc. Ivona Vejová, Eva Huštáková, PhDr. Peter Vítek, Ing. Zdeno Mlynarčík, František Janovčík. Korektúra: Dana Čenková. Zostavovatelia nezodpovedajú za obsah ani úroveň
jednotlivých článkov. Registračné číslo periodika Podturniansky spravodajca 02/2000.
Grafická úprava a tlač: TATRY EVENT s.r.o.

