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Vážení spoluobčania,
dostáva sa Vám do rúk druhé číslo
nášho spravodajcu. Vydávame ho
v letných mesiacoch, ktoré prešli
do horúcich dní. Horúčava na nás
útočí zo všetkých strán a my sme
si ešte pred pár dňami mysleli, že
leto končí. Dni boli často upršané,
niekde sa zdvihla hladina riek.
Myslím si, že u nás je protipovodňová ochrana potoka Jamníček,
rieky Váh i nevyspytateľného jarku
z Koštovice dobre zabezpečená.
Ešte pred pár rokmi sa na to ani pomyslieť nedalo. Opatrenia, tlak
a požiadavky na činnosť vodohospodárov sa stali realitou. Trápi nás
však skutočnosť, že prvá etapa zregulovaného Jamníčka po rokoch
naplavenia zeme a buriny dostala iný obraz. Niektoré časti Jamníčka
sú natoľko zarastené, čím spomaľujú prietok vody, čo je alarmujúce.
Po viacerých neúspešných upozorneniach správcu toku, budeme
musieť razantnejšie pristúpiť k požiadavke vyčistenia. Máme podporu aj v stanovisku protipovodňovej komisie okresu. Ak by som mal
vyjadriť spokojnosť nad prácami v obci v minulom období, či získaní
financií, niečo sa podarilo, niečo nám brzdia inštitúcie. Je to tak…
V obci sme rozbehli ďalšiu etapu úpravy miestnej komunikácie N.
Tegzu, bola uskutočnená II. etapa rozsiahlej úpravy povrchu miestnych komunikácií na Modrej hore. Na Modrej hore sme zrealizovali nové detské ihrisko. Svojpomocne riešime vybudovanie troch
nových státí na kontajnery pre triedený odpad. Úspešne sme dokončili projekty pre realizáciu telocvične a domu smútku. V dohľadnej dobe chceme začať s prácami na dome smútku. Na športové
zariadenia sa pripravujú výzvy z Ministerstva školstva, na ktoré
budeme včas reagovať. Obec získala finančné prostriedky z Ministerstva financií na opravu verejného osvetlenia na Modrú horu, ktoré
budeme realizovať do zeme spolu s miestnym rozhlasom. Taktiež
z finančných prostriedkov z Úradu vlády SR pre šport bude zakúpený materiál pre stolnotenisový oddiel a žiacke futbalové mužstvo.
V krátkom čase pripravujeme opravu úsekov miestnych komunikácií J. Žiaka a ul. Hlavná od ulice SNP. Plánovaná bola i oprava ulice J.
Böhmera. Po rozhovoroch s občanmi a ich oprávnených pripomienkach je pre časté poruchy nutné kompletne zrekonštruovať vodovod
s prípojkami k rodinným domom a následne upraviť povrch so zrušením chodníka. Na budúci rok nás čaká nutná kompletná oprava
ul. Kamenie s odvodnením povrchových vôd. Krátko pre vysvetlenie

čakateľom na autobusovú zastávku na Vyšnom
konci. S otázkou konečného povolenia máme
neskutočné problémy. Jednotlivé zúčastnené inštitúcie súhlasia. Stanovisko Slovenskej správy ciest
je však už viac ako dva roky negatívne. Preto sme sa
obrátili na ministerstvo dopravy. Posledné vyjadrenie SSC z Bratislavy pripúšťa možnosť vytvorenia
obojstranného zastavenia na štátnej ceste I/18. Pripomienky sú náročné a musí ich spracovať projektant. Ich odporučenie, aby sme dopravu presmerovali cez obec je nereálne. To sami uznáte. Autobusy
by nedokázali manévrovať pomedzi stojaté vozidlá
z dôvodu časového limitu. Môžem však všetkým
čakateľom prehlásiť, že autobusové zastávky budú.
A to na budúci rok určite.
Na budúci rok sa začnú v obci rozsiahle práce
na jej digitalizácii. Čo nám to prinesie? Všetky
napojenia na informačnú techniku, TV kanály
a telefonické spojenia nám zabezpečí na hranicu
nášho pozemku firma Slovak Telecom.
Našich hasičov čaká v krátkom čase slávnostná
chvíľa. Štátny tajomník ministerstva vnútra im
príde odovzdať protipovodňový vozík. Na konci
roka hasiči dostanú nové vozidlo IVECO. Stojí
pred nimi veľká výzva – doplniť stav o nových členov a začať s nácvikmi. Držím im palce.
Veľká udalosť nás čaká pred záverom roka. Dňa
10. novembra sa budú konať voľby do orgánov
miestnej samosprávy. V našej obci okrem starostu,
budeme voliť i siedmych poslancov do obecného
zastupiteľstva. Mnohí sa pýtate, či idem kandidovať na starostu. Povedal som: „Áno.“ V rozvoji obce
je toho hodne, na čom treba pracovať, nemysliac to,
že pomáhať ľuďom vždy bolo i bude mojim krédom.
Záverom mi dovoľte popriať milí spoluobčania
krásne prežitie zvyšku leta, mnoho slnečných dní.
Verím, že sa 25. 8. 2018 stretneme na oslavách Dňa
obce a položení kvetov pri pamätníku. Veď Slovenské národné povstanie má v našej obci hlbokú
dejinnú tradíciu. Takže sa na Vás teším. Príjemné
čítanie spravodajcu, veľa zdravia, úsmev a dobrá
Váš starosta
nálada nech Vás neopúšťa.
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Z rokovaní Obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí č. 2/2018 zo dňa 18. 4. 2018
Schválilo: - Poskytnutie dotácie Mestu Liptovský Mikuláš na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci vo
výške 42,- €/1 dieťa.
- Zámenu pozemku parc. c. KN-C 644/59 o výmere 455 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaný
na LV c. 929 vo vlastníctve Jaroslava Kutlíka, Podtureň 527 v 1/1-ine za podiel na pozemku parc. č. KN-C
648/78 o výmere 58 m2
- Zriadenie odplatného vecného bremena na pozemok parc. c. KN-E 563/2 v rozsahu dielu c. o výmere 52 m2,
z dôvodu zrealizovania stavby v prospech spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.
- V zmysle § 9a ods. 9 písm. C) zák. c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenájmu
nebytového priestoru o výmere 44,86 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa záujemcovi Romanovi Balážovi
– Sima, so sídlom Nová 515/10, 033 01 Podturen. Cena za prenájom nebytového priestoru je 50,-€/mesačne.
- Poskytnutie dotácie OFK Podtureň z rozpočtu obce vo výške 5 700,-€.
- V zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zámer prevodu nehnuteľného majetku obce – podielu na pozemku
parc. c. KN-C 644/147, ktorý vlastní obec Podtureň, z dôvodu hodného osobitného zreteľa záujemcovi Jakubovi
Forgáčovi, Cena za prevod nehnuteľného majetku obce je 35,-€/m2.
- V zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prevodu nehnuteľného
majetku obce – podielu na pozemku parc. č. KN-C 644/106, ktorý vlastní obec Podtureň, Ing. Branislavovi
Miturovi a Lenke Miturovej, Cédrová 490/3, 031 04 Liptovský Mikuláš. Cena za prevod nehnuteľného majetku
obce je 35,-€
- V zmysle zák. č. 138/1991 Zb. zámer prevodu nehnuteľného majetku obce – podielu na pozemku parc. č. KN-C
644/109 a pozemku parc. č. KN-C 644/35, ktoré vlastní obec Podtureň, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
záujemcovi Michalovi Rybanskému, Haanova 2601/46, 851 04 Bratislava. Cena za prevod nehnuteľného
majetku obce je 35,-€/m2.
- V zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prevodu nehnuteľného
majetku obce – podielu na pozemku parc. č. KN-C 644/104, ktoré vlastní obec Podtureň, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa záujemcom Ing. Patrikovi Macalákovi a Dáši Macalákovej, Podtureň. Cena za prevod
nehnuteľného majetku obce je 35,-€/m2.
Vzalo na vedomie: - Informáciu o rozpočtových opatreniach starostu obce č. 3, 4, 5.
- 1) Informáciu starostu, že Jaroslav Kutlík, bytom Podtureň 527 má záujem Obci Podtureň darovať podiel 5/6-ín
na pozemku parc. č. KN-C 644/102 o výmere 583 m2,
- 2) Informáciu starostu, že Jaroslav Kultík, bytom Podtureň 527 má záujem Obci Podtureň darovať rozostavanú
stavbu na pozemku parc. č. KN-C 644/59 a to stavbu „Radové garáže – Objekt SO 02 Prístupová komunikácia“,
- Inventarizačný zápis Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, 31.12.2017,
- Informáciu konateľa spoločnosti NBD – Podtureň, s.r.o. o hospodárení spoločnosti za rok 2017,
- Informáciu starostu o schválení účtovnej závierky spol. NBD – Podtureň, s.r.o. za rok 2017,
- Informáciu členov komisie na ochranu verejného záujmu o podanom oznámení verejného funkcionára – starostu
podľa čl. 7 zák. č. 357/2004 Z.z. v platnom znení za rok 2017,
- Informáciu starostu o oprave ciest v obci v roku 2018,
- Informáciu starostu o konaní osláv – Deň víťazstva nad fašizmom, 7. 5. 2018 o 19.00 h pri miestnom pamätníku.

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí č. 3/2018 zo dňa 20. 06. 2018
Schvalilo: - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Podtureň na II. polrok 2018.

- Záverečný účet Obce Podtureň za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad,
- Použitie zostatku/prebytku finančných operácií na tvorbu rezervného fondu vo výške 1136,16 €,
- V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prevod pozemku parc. č.
KN-C 644/106, Ing. Branislavovi Miturovi, Liptovský Mikuláš - Podbreziny, v cene 35,- €/m2,
- V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prevod pozemku parc. č.
KN-C 644/147, Jakubovi Forgáčovi, Podtureň, v cene 35,- €/m2,
- V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prevod pozemkov parc. č.
KN-C 644/109 a KN-C 644/35, Michalovi Rybanskému, bytom, Bratislava - Petržalka , v cene 35,- €/m2,
- prevod pozemku parc. č. KN-C 644/104, Ing. Patrikovi Macalákovi a Dáši Macalákovej obaja bytom, Podtureň,
v cene 35,- €/m2,
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- Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2018,
- Poskytnutie dotácie ŠK-ST Podtureň na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci vo výške 46,30 €
na jedno dieťa,
- Utvorenie jedného volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí,
- V zmysle § 9a ods. 9 písm. C) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí prenájom nehnuteľného majetku obce –
nebytového priestoru o výmere 44,86 m2 nachádzajúceho sa v Polyfunkčnej budove súp. č. 166 záujemcovi
Romanovi Balážovi – Sima, so sídlom Nová 515/10, 033 01 Podtureň, v cene 50,- €/m2,
- Prenájom futbalového ihriska na parc. č. KN-C 439 v k. ú. Podtureň o.z. Úsmev pre radosť v cene 150,- € na deň
23. 6. 2018 v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce,
- Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Podturni,
Vzalo na vedomie: - Správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly Aktuálne účinných všeobecne záväzných nariadení
Obce Podtureň a ich evidencie,
- Odborné stanovisko hl. kontrolórky k Návrhu záverečného účtu Obce Podtureň za rok 2017,
- Stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Podtureň k zmene rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 10/2018,
- Informáciu o rozpočtových opatreniach starostu č. 6, 7, 8, 9,
- Informáciu starostu o rozsahu rekonštrukcie miestnych komunikácií Hlavná a Jozefa Žiaka v obci,
- Informáciu starostu o zmenách spojených s realizáciou optickej siete Slovak Telekom, a.s. v
- Informáciu starostu o spracovávaní Komunitného plánu sociálnych služieb,
sa Uznieslo: - Na Všeobecne záväznom nariadení č. 2/2018, ktorým sa zrušujú neplatné a neúčinné všeobecne záväzné
nariadenia,
- Na Všeobecne záväznom nariadení č. 3/2018 o podrobnostiach o organizácii miestneho referenda,
- Na Všeobecne záväznom nariadení č. 4/2018, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pre pohrebisko –
cintorín Podtureň,
- Na Všeobecne záväznom nariadení č. 5/2018 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi,
Poverilo: - Hlavnú kontrolórku obce výkonom kontrolnej činnosti v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti,
Určilo:- 7 poslancov na volebné obdobie 2018–2022,
- Úväzok starostu 1,0 na funkčné obdobie 2018–2022.

Starostovia a primátori rokovali
Aj tento rok sa zúčastnila delegácia starostov a primátorov z Liptova na 29. sneme Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktorý
sa konal 25. 5. 2018 na výstavisku Incheba, v Bratislave. Snemu sa
zúčastnil aj starosta Marián Vojtík, ktorý zastáva funkciu podpredsedu Združenia miest a obcí Liptova.
Na dvojdňovom rokovaní rezonovali najmä otázky zdĺhavej cesty získavania finančných prostriedkov z fondov EÚ, komplikované riešenia výberových konaní.

Pohľad na predsedníctvo a účastníkov 29. Snemu ZMOS

Vážnu tému otvoril primátor mesta Spišská
Belá a podpredseda ZMOS Štefan Bieľak
v príprave cesty k spájaniu malých obcí pre
jednoduchšie spravovanie verejného života
v nich. Proces bude dlhodobý, ale potrebný.
Veď spoločné úrady sa v niektorých oblastiach osvedčili a sú funkčné. Život to ukázal
ako správne i efektívne, čo sa týka finančného
zabezpečenia.

Pohľad na delegáciu z Liptova. Zľava:
starosta L. Jána Juraj Filo; starosta Podturne
Marián Vojtík, primátor L. Hrádku Branislav
Tréger a starosta Hýb Martin Piovarči
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Oznam

o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
dňa 10. novembra 2018 v sobotu.
Volebná miestnosť v kultúrnom dome bude
otvorená v čase od 7.00–22.00 h.
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Pohľad na predsedníctvo PS a členov počas rokovania

Členovia pozemkového spoločenstva rokovali

Dňa 21.4.2018 sa v kultúrnom dome zišli členovia a zástupcovia
vlastníkov spoločných pozemkov v Podturni. Rokovanie Pozemkového spoločenstva bolo tým zvláštne, že po štyroch rokoch sa opäť
volili zástupcovia do predsedníctva a dozornej rady. Na základe
výsledkov volieb boli zvolení do výboru PS: Kondor Zdeno – predseda, Ing. Vozárik Tomáš – podpredseda, JUDr. Hronček Imrich –
tajomník, Vozáriková Ľubica – evidencia účtovníctva, Vozárik Dobromil – člen výboru, Vozáriková Ľubica – náhradníčka do výboru.
Do dozornej rady: Ing. Mlynarčík Imrich – predseda, Forgáč Jaroslav – člen, Hromádková Milota – člen, Michalík Michal – náhradník
do dozornej rady.
Členovia pozemkového spoločenstva počas rokovania schválili:
- hospodársky výsledok za rok 2017 a návrh finančného plánu na rok
2018,
-rozdelenie príjmu z nájmu pozemku na Modrej hore vo výške
7 000,-€,
- rozdelenie majetkovej ujmy na V. stupeň ochrany v Liptovskom
Jáne v sume 8 000,-€, ako doplatok za rok 2017.
súhlasili: - prenajať nájomcovi Obci Podtureň za účelom prevádzkovania a údržby prístupových komunikácií a inžinierskych sietí
v lokalite Modrá hora všetky pozemky pod miestne komunikácie.
Novozvolený výbor PS na svojom prvom zasadnutí , ktoré sa konalo
4. 5. 2018, sa okrem iného zaoberal aj článkom z Podturnianskeho
spravodajcu č. 1/2018, pod názvom „Už aj proti deťom.“ Pisateľ –
rodák, ironizuje a spochybňuje výstavbu protipožiarnej cesty s tým,
že bol v jednej časti umiestnený panel z dôvodu ochrany cesty pre

prejazd cudzích vozidiel. Takto do času chceli
majitelia pozemkov chrániť svoje vlastníctvo.
Pisateľ - rodák, môže vyjadriť svoj názor, ale
nemá právo zasahovať do vlastníckych práv
iných právnických či fyzických osôb. A posudzovať, či bola potrebná cesta alebo nie, taktiež je otázka názoru. Vážený „rodák“, už
nikdy by nemala opravenú cestu ani obec,
veď v rámci prístupu k pozemkom vo vlastníctve Pozemkového spoločenstva a budovanie ochrany pred požiarmi sa na konkrétny
účel a na konkrétne miesto viazali účelové
prostriedky, o ktoré požiadalo Pozemkové
spoločenstvo. A záver? Miešať hrušky s jablkami, to svedčí o neznalosti… Spájať cestu
tankodrómom do Jamníka, ktorá nie je vo
vlastníctve Pozemkového spoločenstva s cestami „urbáru“ a obce je absurdné. Možno by
bolo vhodné prísť na výbor „urbáru“ a pohovoriť si, možno si dať vysvetliť ako to vlastne
je s našimi aktivitami, ktoré pre dobro nielen
svojich členov, ale aj pre dobro všetkých občanov Pozemkové spoločenstvo na čele s výborom robí. Možno by chcelo ísť s odstupom
času na „špacír“, nie na Jamník, ale na nové
sprístupnené cesty, kde je čo obdivovať.

Poďakovanie
Za všetky deti obce, ktoré mali možnosť sa zúčastniť akcie pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, dňa 2. 6. 2018, ďakujú organizátori za finančnú a materiálnu pomoc: GÜDE Slovakia, s.r.o., Podtureň –Roveň, ENNERGY s.r.o., Bratislava, HOŠKO a.s., Podtureň-Roveň, SANKT HUBERT SK, a.s., Liptovský Ján,
KOVMAX spol. s r.o., Podtureň-Roveň, Milan Špalek, Oščadnica 73, 023 01 Oščadnica, Zdeno Kondor, Podtureň, Bubík František, Liptovský Mikuláš, Jaroslav Vozárik, Podtureň, Miroslav Jantoš, Liptovský Mikuláš.
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Spomienka na príchod
slobody
Dňa 7. 5. 2018, v predvečer oslobodenia vlasti, zorganizovali obecné
zastupiteľstvo a starosta obce stretnutie občanov pri miestnom
pamätníku. Po úvodnom prednese básne Františka Janovčíka a Evky
Huštákovej sa prítomným občanom prihovoril starosta obce Marián
Vojtík. Z príhovoru vyberáme …„Dňa 8. mája si pripomíname veľkú
dejinnú udalosť, keď fašistické Nemecko podpísalo svoju porážku
– kapituláciu spojeneckým vojskám. Skončili sa dni plné strádania
a utrpenia, skončili sa dni žiaľu a smrti. Skončila sa veľká svetová
vojna, ktorá s jej následkami zostane natrvalo zapísaná v kronikách
mnohých národov Európy, medzi ktoré patrí aj naše Slovensko.
Rokmi trpiace národy, ktorých ľudia zomierali na frontoch od hladu
a chorôb v zničených domoch, v koncentračných táboroch, keď celé
dediny boli vypálené, ľudia, ich obyvatelia boli zastrelení, tie národy
ťažko zabudnú na roky utrpenia. Na roky žiaľu a smrti…
…spomienky na niečo tak strašné chce však po rokoch pamäť
rozmazať, spomienky chce zbaviť ostrosti. Nesmieme prestať vidieť

Ohrozovali majetok a zdravie občanov
Keďže sa dlhšiu dobu ponosovali občania na zlý stav stromov
v parku pri miestnom pamätníku, obec sa dohodla s majiteľmi
pozemkov a požiadala Okresný úrad odbor životného prostredia
o výrub niektorých topoľov a jaseňov. Za účinnej pomoci
odborníkov, zamestnanci obce po výrube poodvážali stromy
do zberného dvora na ďalšie spracovanie
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pamätníky aj u nás v Podturni, ako aj najväčší
vojnový cintorín v bývalej Československej
republike na vrchu Háj – Nicovô pri Liptovskom Mikuláši, ktorý vytvoril miesto večného
odpočinku pre 1350 padlých českých a slovenských vojakov. V ťažkých bojoch oslobodili po viac ako dvoch mesiacoch 4. apríla Liptovský Mikuláš … preto len v mieri a pokojnom súžití budeme môcť naďalej rozvíjať
pokoj, pohodu a šťastie v našich rodinách.
Len v mieri budeme môcť pokojne pracovať
a žiť. Len spojenie národov a pozitívne myšlienky vo vzťahoch sľubujú svetový poriadok
a trvalý mier…
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Výstava pinzgauského dobytka
Vďaka desiatim chovateľom, ochotným predstaviť svoje zvieratá
v Podturni, mohli záujemcovia 17. mája 2018 obdivovať takmer 50
pinzgauských zvierat.
Ide o najstaršiu regionálnu výstavu na Slovensku – tento rok sa konal
už 23. ročník. Za toto obdobie sa počet pinzgauských kráv, chovaných na Slovensku, znížil približne pätnásťnásobne. Populácia sa
stala ohrozenou, čo znamená, že z prostriedkov SPP EÚ je vyplácaná
podpora v čiastke 200 € ročne na 1 veľkú dobytčiu jednotku. Výrazný
pokles zvierat, našťastie, neznamenal aj pokles ich kvality. Napriek
malej selekčnej základni sa darí genofond zlepšovať ako po stránke
úžitkovosti, tak i exteriéru. Genetický zisk, samozrejme, nedosahuje
úroveň veľkých populácií.
Plemeno si udržiava skalných priaznivcov a chovateľov. Vďaka
tomu, že niektorí z nich sú ochotní urobiť čosi „navyše“ – pripraviť
zvieratá a doviesť ich do Podturne, môže verejnosť stále obdivovať

dobytok, ktorý sa na severnom Slovensku
chová už 200 rokov. Z úcty k nim ich vymenujeme: Agria, a.s., Liptovský Ondrej, PD Smrečany, PD Liptovské hole Kvačany a Poľnodružstvo Kružlov. Samozrejme, poďakovanie patrí
aj jednotlivcom zo Zväzu chovateľov pinzgauského dobytka na Slovensku Jánovi Pacigovi,
Márii Resekovej a Milanovi Hubkovi.
Potešiteľné je, že vystavené zvieratá
lákajú aj mladých ľudí – študentov stredných
a základných škôl. Je veľkou radosťou vidieť
tu aj detičky z materských škôl z okolia. Toto
je tým najkrajším poslaním takýchto chovateľských podujatí, v tomto pokračujme.
(text prevzatý z Slovenský chov, jún 2018)

Pochlapili sa …

Jedného dňa prišli členovia stolnotenisového oddielu v obci za starostom, že chcú uskutočniť brigádu v prospech obce. Spoločne a rýchlo
sa dohodli, že vyčistia kanál na ulici J. Žiaka. Starosta zabezpečil
traktor a brigáda sa dňa 12. 5. 2018 v sobotu uskutočnila. Po skončení brigády, pri guláši starosta Marián Vojtík poďakoval stolnotenistom za záslužný čin. Veď vyčistiť celý kanál a naložiť štyri plné vlečky
si zaslúži pochvalu. „Chlapi, boli ste dobrí“: skonštatoval starosta.
7
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Detské ihrisko opeknelo
Na obecný úrad prišiel jedného dňa majiteľ istého záhradníctva
a dohodol zo starostom uskutočniť výsadbu okrasných drevín na detskom ihrisku pri materskej škole. Dňa 14. 6. 2018 s pracovníkmi
firmy dodal a vysadil 25 okrasných drevín rôzneho druhu. Na záver
sa tlačí otázka: „Prečo?“ A odpoveď vraj prostá: „Veď obci sa podarilo pekné dielo.“ Škôlka je predsa základ kolektívnej výchovy detí,
ktorých je v obci rokmi čoraz viac.

Mali zážitok
Tohtoročný Medzinárodný deň detí prilákal dňa 2. 6. 2018 veľký počet detí i rodičov. Tento krát sa zoznamovali s lesnými
zvieratkami a plnili rôzne súťažné úlohy.
A počasie prialo, slniečko svietilo, ale len
do skončenia súťaží.
Čo nik nečakal, keď malo prísť vyhodnotenie, spustil sa lejak. A pršalo, pršalo aj keď
sa rozdávali darčeky a podával guláš. Aj
hudobníkom na tribúne sa tlačili kvapky
do nástrojov. Škoda.
Pri peknej muzike by si mohli deti i dospelí
užívať juniálesovú zábavu vo väčšom
počte.
8
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Kosenie, hrabanie, nakladanie i odvoz na kompostovisko je niekoľko
krát v týždni

Úprava parkoviska pred materskou školou

Oprava chodníka na ul. SNP. z väčšej časti riešená svojpomocne
pracovníkmi obce

Zamestnanci obce inými očami
Možno si mnohí ani neuvedomíme, koľko činností a aktivít majú zamestnanci obce od začiatku jari, počas letnej
sezóny až do neskorej jesene. A keď ich spočítame, stačia nám na to prsty jednej ruky. Preto by niekedy bolo voči nim
vhodné prejaviť pochopenie a aj trpezlivosť. Ich snaha a ústretovosť voči práci i občanom sú nespochybniteľné. Popri
kosení, čistení, zametaní, odstraňovaní porúch, je tu odvoz jarného odpadu na skládku a kompostovisko. (tento
rok vyvezené vlečky: na kompostovisko 15 vlečiek, na skládku TKO 16 vlečiek – celkovo to bolo 10, 760 t odpadu
na skládku) Veľkým prínosom sú stavebné práce, poskytovanie pomoci občanom pri drobných službách. Preto im aj
touto cestou vedenie obce ďakuje.
9
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Seniorom obce patrí veľké
ďakujem
Keby sme mali zhodnotiť deň 3. 5. 2018 ako
výnimočný, ináč sa to ani nedá. Taký veľký
počet členov miestnej jednoty dôchodcov sa
na brigáde ešte nikdy nezišiel. Členovia sa
dohodli s p. starostom uskutočniť brigádu
pred oslavami oslobodenia vlasti. Prišli,
vzorne vyčistili priestory parku pri pamätníku, pokračovali Hlavnou cestou okolo kultúrneho domu. Bez presviedčania, prosenia.
A viete koľko ich bolo? 26 členov JD. No nie
sú úžasní?

Nové detské ihrisko

Na Modrej hore pribúda čoraz viac malých detí, skonštatoval
na zasadnutí obecného zastupiteľstva poslanec Zdeno Kondor. Je
potrebné pre mladé rodiny vybudovať priestor na stretávanie sa
s detičkami. Starosta s pracovníkmi obce našli priestor, vytvorili jednotlivé prvky, ktoré osadili do betónu a dielo je dokončené. Nech sa
páči, v rámci prechádzky navštíviť a posedieť si na nových lavičkách.
10
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V hasičskej zbrojnici sa upratovalo
Dňa 14. 6. 2018 sa niektorí členovia Dobrovoľného hasičského zboru
dohodli a začali s upratovaním priestorov požiarnej zbrojnice. Boli
sme prekvapení, čo všetko sa rokmi v zbrojnici nazhromaždilo. A vraj:
„Všetko sa zíde.“ Motiváciou upratovania bol aj čas dodania nového
protipovodňového vozíka v auguste tohto roku. A ešte hasičov čaká
jedna slávnosť – dodanie nového hasičského vozidla IVECO, ktoré
dostanú na prelome roka 2018/2019. Bude však potrebné zaktivizovať činnosť, ako aj doplniť nových členov zboru.

Na návšteve
v materskej škole
9. 7. 2018 sa niektoré členky Jednoty dôchodcov spolu so starostom Mariánom Vojtíkom rozhodli navštíviť našich škôlkárov.
A povieme Vám, TO BOLO RADOSTI! Tety
začali vykladať darčeky – hračky, ale aj ovocie či sladké keksíky. Deti najprv so zatajeným
dychom pozerali čo to všetko dostanú a hneď
na to začali poskakovať a ťapkať ručičkami.
No, boli to príjemné chvíle.
11
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V našej obci bola opäť škodná

Návšteva pracovníkov ochrany prírody na obecnom úrade bola aj
tento krát nepríjemná. Veď v našom katastri, konkrétne v lokalite
Žadovica, smerom na Liptovský Peter úradovala škodná. Jej následkami boli pracovníci obce zamestnaní tri dni, naložili štyri vlečky
odpadu a na náklady obce tento uložili na skládke TKO a pneumatiky
na zbernom dvore obce. Čo na to dodať? Obecný úrad prosí občanov,
aby pri prechádzkach v okolí, mali oči otvorené a nahlásili takýchto
nespratníkov. Veď určite to neboli naši občania. Odpad tvorili diely
a súčiastky z demontovaných automobilov.

Odvoz ojazdených pneumatík

Výkup papiera

Naša obec má od roku 2018 uzatvorenú zmluvu s firmou, ktorá bude
odoberať ojazdené pneumatiky. Tým by sa mal vyriešiť značný problém a dúfame, že ich nebudeme nachádzať pohodené v prírode. Pneumatiky môžu majitelia odovzdať v zbernom dvore. Pozor, ale bez
kovových diskov! Dňa 9. 7. 2018 sa uskutočnil prvý odber takmer
200 ks pneumatík všetkých veľkostí.

Dňa 11. 7. 2018 sa uskutočnil zber papiera
spojený s výmenou za užitočné hygienické
potreby. Občania opäť odovzdali značné
množstvo zozbieraného papiera. Za obec to
tento krát bolo celkom 1400 kg.
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Obecný úrad oznamuje
Po dohode s firmou ENVI-PAK odoberajúcou triedený odpad z plastov (žlté kontajnery), odvoz tohoto odpadu sa
uskutoční každý UTOROK v mesiaci. Ostatný triedený odpad bude odoberaný každý druhý utorok v mesiaci.
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Zo života ZO-JDS
Druhý krát sa Vám prihovárajú členovia ZO-JDS. Poinformujú Vás,
čo sme zažili od posledného spravodajcu:
- 5. 3. Posedenie v klube pri káve, schválili sme plán práce na mesiac
marec. Účasť 23 členov.
- 6. 3. Navštívili sme výstavy v Liptovskom Jáne „NAŠE DEDIČSTVO“, výstavu čipiek, veľkonočnú výstavu obrazov a strúhatiek,
v súkromnom dome výstavu medovníkov, tu sme si zakúpili medovníčky. Účasť 11 členiek.
- 8. 3. Naše členky sa zúčastnili osláv MDŽ v Liptovskom Mikuláši.
Oslavu nám spríjemnili – mužský spevokol z Bobrovca, p. Daník
a p. Stromko s básňami. Prihovorili sa nám p. Kotiaň, p. Blcháč,
p. Tréger a prítomní muži nám odovzdali kvietok. Účasť 90 členov
ZO-JDS zo 40-tich klubov.
- 9. 3. Boli sme na filme „ZÁHRADNÍK MÁ PODNIK“. Účasť 6 členiek.
- 10. 3. Na pozvanie p. starostu sa naše členky v hojnom počte zúčastnili osláv MDŽ. Pozdravili nás starosta Marián Vojtík, František
Janovčík, detičky z MŠ „MRAVČEK“, žiaci ZŠ z Liptovského Jána,
hudbou a spevom Monika Harská, p. Plch a Matúš Záborský. Ďakujeme za darček a kvet starostovi.
- 12. 3. Naše členky a starosta navštívili Emíliu Žiaranovú a Oľgu
Vozárikovú, ktorá je umiestnená v sociálnom zariadení v Štrbe.
- 15. 3. Dve členky boli na oslave „20 rokov založenia ZO-JDS„ v Liptovskom Jáne. Vypočuli sme si obšírnu správu. Pri založení mali 35
členov a ku koncu roka 2017 mali 170 platiacich členov.
- 19. 3. Sme sa zišli v klube, schválili sme plán práce na mesiac apríl.
- 21. 3. V Liptovskom Mikuláši sme navštívili múzeum Janka Kráľa.
Pozreli sme si ukážky z kožiarskych závodov, zlapanie Jánošíka
a jeho súd, slávnych občanov z minulého storočia na obrazoch, ale
aj v živej podobe, ktorých zahrali členovia Matice slovenskej, ktorí
zahrali aj členov súdu. Účasť 3 naše členky a 3 členky z Uhorskej Vsi.
- 22. 3. Naše 2 členky navštívili Boženu Mlynarčíkovú.
- 4. 4. Posedenie v klube pri káve, schválili sme plán práce na apríl.
- 9. 4. Navštívili sme národopisné múzeum v Liptovskom Hrádku.
Sprievodkyňa nám predstavila výstavy: z ovčiarstva, veľkonočné
výrobky, paličkové a háčkované dečky, modrotlač z Liptova. Účasť
z našej ZO-JDS 11 členiek a z Uhorskej Vsi 9 členiek. Výstava nás
zaujala a bola pekná.
- 11. 4. Eva Huštáková a Ľubica Vozáriková sa zúčastnili na okresnom sneme JDS v Liptovskom Mikuláši.
- 16. 4. V klube sme zhodnotili plán práce za mesiac marec.
- 26. 4. V Liptovskom Mikuláši bola akcia - Okresná prehliadka ľudových a moderných tancov, spevokolov ženských, mužských aj zmiešaných a jednotlivcov. Účasť 8 členiek.
- 30. 4. V klube sme si posedeli pri káve. Prítomní 18 členovia.
- 2. 5. Naše tri členky upratovali v klube po zime, poumývali sme
okná, oprali obrusy.
- 3. 5. Brigáda pri pomníku pred oslavami oslobodenia vlasti a našej
obce. Vyčistili sme chodník a okolie pomníka, pre bránou a okolie,
vyhrabali sme okolie po výrube stromov a okolie kultúrneho domu.
Brigádnici všetko umiestnili na vlečku. Brigády sa zúčastnilo 13
členiek, 7 členov a 2 zamestnanci OÚ. Predsedníčka všetkým zaďakovala a pozvala ich na kávu, aj starosta nám všetkým poďakoval
a pohostil nás.
14
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- 7. 5. Naši členovia sa zúčastnili v hojnom počte
pri kladení vencov, oslave oslobodenia obce.
- 11. 5. Na pozvanie OV-JDS z Liptovského
Mikuláša a ZO-JDS zo Závažnej Poruby sme
sa zúčastnili osláv „DŇA MATIEK“. Pozdravil nás starosta obce a ženský spevokol. Prihovoril sa nám p. Kotian, predseda OV-JDS
v Liptovskom Mikuláši. Prítomných 50 členov, z našej JDS 9 členiek a 3 členovia.
- 18. 5. OV-JDS z Liptovského Mikuláša
a ZO-JDS z Liptovského Jána nás pozvali
na majáles seniorov do Štartu. Privítali nás
Vierka Brtáňová a starosta Juraj Filo. Vystúpili tanečné skupiny zo Závažnej Poruby
a z Ľubele. Do tanca hrala hudobná skupina
Senior Band. Účasť 11 členov a náš starosta
Marián Vojtík. Za vstupné a občerstvenie sme
si platili sami.
- 22. 5. Dve členky navštívili Oľgu Janovčíkovú.
- 28. 5. V klube sme schválili plán práce
na jún. Informovali sme pokynmi na športové
hry seniorov v Liptovskom Mikuláši.
- 30. 5. sa konali okresné športové hry seniorov v Liptovskom Mikuláši. Našu organizáciu reprezentovali: Jaroslav Janovčík získal
1. miesto v hode granátom na cieľ – diplom
a medailu, Mikuláš Janovčík získal 1. miesto
v stolnom tenise – diplom a medailu, Jozef
Janovčí získal 3. miesto v stolnom tenise –
diplom a medailu, Emília Ilavská hodila váľkom do diaľky 13,8 m, Antónia Hudecová
v hode váľkom do diaľky 13,55 m, Jaroslave
Grísnikovej ďakujem za účasť. Štyria členovia JDS ich boli povzbudzovať. Blahoželáme
im a ďakujeme. Váľok vážil 3 kg.
- 4. 6. V Smrečanoch sme navštívili rímskokatolícky kostol, pamätnú izbu Janka Kráľa,
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kde je umiestnená výstava naše dedičstvo, škola, obrazy a figurína
oblečená v kroji. Výstavku ručných prác výšivky v kultúrnom dome.
Predsedníčka JDS pani Jančová nás privítala a oboznámila s prácou
v JDS. Účasť 9 členiek z našej JDS a 2 členky z Uhorskej Vsi.
- 8. 6. Boli sme v Liptovskom Mikuláši na filme „TLMOČNÍK“.
- 11. 6. Posedenie v klube pri káve, zhodnotili sme účasť na športových hrách seniorov. Poďakovali sme za reprezentáciu našej JDS
a za umiestnenie na prvých a treťom mieste.
- 17. 6. Zúčastnili sme sa v Liptovskom Mikuláši krajskej súťaže
folklórnych skupín NOSITELIA TRADÍCIÍ. Prehliadky sa zúčastnili skupiny z Kysúc, Oravy, z Považia, z Turca a Liptova – Kriváň
z Východnej, Sliačanka z Lipt. Sliačov a FSK Smrečany. Celkove
vystúpilo 11 skupín zo Žilinského kraja. Účasť 6 členiek.
- 25. 6. Navštívili sme divadlo PLYNOVÁ LAMPA v Spišskej Novej
Vsi. Účasť 12 členov JDS.
- 30. 6. Naše štyri členky sa zúčastnili na výstave obrazov v HUMNE
rodinného domu č. 2. Obrazy vystavovalo 11 maliarov zo Slovenska,
Čiech a Poľska. Obrazy namaľovali ich počas týždňa. Návštevníkov
pohostili.
- Naše členky a starosta navštívili Vieru Vozárikovú, Valiku Macekovú, Evu Forgáčovú, Máriu Kyttovú, Darinu Bathoryovú – členky,
ktoré počas týchto mesiacov navštívili členky JDS a spoluobčianky
ich pozdravia od ostatných členov, prinesú im malú pozornosť
a poprajú veľa zdravia.
Nakoľko sa končia prázdniny a dovolenky, žiakom prajem úspechy
v škole a všetkým spoluobčanom veľa zdravia a rodinnej pohody.
Za výbor ZO-JDS p. Huštáková.

Kolobeh života
Narodili sa:
Alexandra Hvostiková
Michaela Bartošová
Tomáš Vladimír Urban
Uzavreli manželstvo:
Zuzana Mlynarčíková a Juraj Zlejší
Ing. Vladimír Jakubčiak a Katarína Števčeková
Juraj Hervartovský a Bc. Eva Kseňáková
Dožili sa životného jubilea:
Vilma Mlynarčíková
Jana Včelová
Ing. Miroslav Balko
Ing. Helena Špitková
Júlia Čenková
Nadežda Rukavicová
František Janovčík
Oľga Ilavská

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

Opustili nás:
Alžbeta Blyšťanová
Alena Lukešová
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Osada Prekážka
Na mape z roku 1773 sa Prekážka ešte neuvádza. Na mieste neskoršej osady mali Potornajovci svoje záhrady (Horti Pothurnyensium).
Mapa Liptovského Hrádku z roku 1782 už uvádza usadlosť Prekážka, ktorá sa utvorila v okolí prícestného hostinca (Wirtshaus
Prekasska).
V roku 1802 mal hostinec v prenájme Daniel Bőhmer (Bhőemer).
Začiatkom 19. storočia sa usadlosť uvádza ako samota (Puszta Prekaska). V roku 1828 tu stál jeden dom so šiestimi dospelými obyvateľmi. Aj keď usadlosť patrila ku majetku rodu Potornajovcov, administratívne bola začlenená ku Hrádku.
V polovici 19. storočia si tu viacerí z členov rodu Podtornajovcov postavili svoje kúrie. Jadrom osady Prekážka sa však stali domy
drobných živnostníkov, vybudované v 19. storočí. Dominantným
objektom Prekážky bola na konci 19. storočia klasicistická kúria
zemepánov Potornajovcov (neskôr sídlo technických služieb), ďalej
tiež liehovar majiteľov Júliusa Tänzera a Karola Gelba a klasicistická
kúria rodiny Jančekovcov (dnes známa ako Klasik). Na Prekážke sa
koncom 19. storočia uskutočňovali aj dobytčie trhy.
Podľa údajov v cirkevných schematizmoch v roku 1843 žilo
v usadlostiach Velínok (Vehling) a Prekážka 14 dospelých obyvateľov. Z nich 4 boli evanjelici a 10 židov. Počet obyvateľov Prekážky
na záver 19. storočia stúpol V roku 1895 tu žilo už 120 obyvateľov.
Z toho bolo 34 katolíkov, 18 evanjelikov a 68 židov.
V okolí Liptovského Hrádku žila silná židovská komunita (v roku
1908 žilo v hrádockom okrese viac ako 300 židov) a jej príslušníci
začali na prelome 19. a 20. storočia na Prekážke stavať synagógu.
Zaujímavosťou je, že táto budova synagógy nebola prvou synagógou na Prekážke. Podľa pozemkovoknižnej mapy tu už v roku 1859
na približne rovnakom mieste stála zrejme drevená budova synagógy. Bola menšia a v roku 1859 mala popisné číslo 1. Jej vchod bol
situovaný z juhu. Iné doklady sa k jej existencii nezachovali.
Od 70. rokov 19. storočia na Prekážke existovala jednotriedna súkromná židovská škola. Navštevovali ju žiaci z Liptovského Hrádku,
Prekážky, Liptovského Mikuláša, Liptovskej Porúbky a Dovalova.
V roku 1882 ju navštevovali aj žiaci z Bytče, dokonca aj zo Spiša
a Šariša. V rokoch 1877 - 1884 viedol školu učiteľ Móric Eichner.
V roku 1877 školu navštevovalo 15 žiakov, v roku 1882 18 žiakov.
Škola zanikla koncom 80. rokov 19. storočia.
Židovská náboženská obec v Liptovskom Hrádku patrila pod rabinát v Liptovskom Mikuláši. Jej predseda dr. Viliam Kux, ktorý mal
v mestečku advokátsku kanceláriu, v roku 1900 požiadal Slúžnovský úrad v Liptovskom Hrádku o povolenie stavby synagógy na Prekážke a odborný posudok z hľadiska verejnej bezpečnosti. Stavba
mala tvar hranola s vchodom tvoreným troma dverovými otvormi
na západnej strane. Na južnej a severnej sa nachádzalo po päť vysokých oblúkových okien bez vitráží. Vstupná hala synagógy slúžila
pravdepodobne aj ako študovňa či škola. Nad ňou sa nachádzal chór
so schodiskom po oboch stranách. Na prvom podlaží boli lavice pre
veriacich a vo východnej časti sa nachádzal svätostánok a modliaci
pult. Na galérii a emporách boli tiež lavice pre veriacich.
Budova Židovskej náboženskej obci v Liptovskom Hrádku patrila do roku 1944. Jej nástupnícka organizácia, Ústredný zväz židovských náb. obcí na Slovensku budovu v roku 1947 predala a v roku
16

Mapa z roku 1773, Maďarský národný archív
v Budapešti

Mapa z roku 1782, Maďarský národný archív
v Budapešti

Synagóga na Prekážke okolo roku 1920
Archív L. Mikuláš

1948 ju noví majitelia Jozef Spurný a Eugen
Dobrota dali zbúrať.
Ešte aj v roku 1885 bol živý administratívny
pojem Prekážka - Podtureň, ktorý poukazoval
na to, že táto časť Liptovského Hrádku bola
v minulosti súčasťou obce Podtureň. Tunajší
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Trh na Prekážke na konci 19. storočia.
Rodinný archív Gabriely Vančurovej,
r. Beďáčovej

obyvatelia sa však už považovali za Hrádočanov a s mestečkom boli
prepojení ekonomicky. K úradnému pričleneniu Prekážky k Liptovskému Hrádku došlo však až neskoršie. Obecné zastupiteľstvo
Hrádku na zasadnutí 15. novembra 1911 jednoznačne vyslovilo
za jej pripojenie k obci Hrádok. Proti pričleneniu nemalo námietok
ani obecné zastupiteľstvo Podturne. Na riadnom zhromaždení 15.
novembra 1911 vyjadrilo súhlas. Spojenie obidvoch obcí bolo potvrdené až na spoločnom zasadnutí zastupiteľstiev Liptovského Hrádku
a Podturne 18. marca 1914.

Zo života MŠ Mravček

Koniec školského roka zaklopal na dvere a naši „škôlkári“ si pôjdu
oddýchnuť domov, aby tam načerpali nových síl. Teraz už oddychujú
doma, a nám prichodí obzrieť sa za týmto školským rokom a zhodnotiť ho. Aký bol? Náročný, pekný, ľahký? Ťažko povedať, Bol však
prvý. Prvý po niekoľkých desaťročiach. Nastúpili sme do nových,
čistých, voňavých a prázdnych priestorov, ktoré sa postupne zapĺňali. Najskôr nábytkom, hračkami a potom aj deťmi.
Tento školský rok sme prijali spolu 21 detí, z toho 5 dievčat a ostatok chlapcov. Čiže bola to skoro „chlapčenská trieda.“ Aj napriek
zloženiu (že skoro samí chlapci) sa nám pracovalo dobre. Deti boli
snaživé a rýchlo sa učili. Najskôr museli zvládnuť odlúčenie od rodičov, čo sa podarilo pomerne rýchlo, potom seba-obslužné návyky,
veď už boli „škôlkári“. Hádam ich nebudú obliekať pani učiteľky.
A nakoniec zvládli naučiť sa aj veľa básničiek, pesničiek, učili sme
sa poznávať prírodu, tancovať, počítať...

Po vzniku ČSR sa však na to akosi pozabudlo a Prekážka bola naďalej súčasťou politickej obce Podtureň. Vicerichtár Peter Kubizna
a výborníci požiadali 30. marca 1920 liptovského podžupana, aby zariadil pripojenie Prekážky k Liptovskému Hrádku. Školu, kostol
a poštový úrad mala v Liptovskom Hrádku,
avšak do Podturne odovzdávala dane. Obce sa
PhDr. P. Vítek
oficiálne zlúčili v lete roku 1920.

Vystupovali sme v KD pre občanov obce,
ale aj v MŠ pre rodičov, či starých rodičov.
Chodili k nám tety, čo prírodu poznajú lepšie
ako my, ale aj divadelníci, aby sme sa zabavili. My sme sa učili lyžovať, plávať, či otužovať organizmus v soľnej jaskyni. Prišiel
k nám aj Mikuláš. Nakoniec sme sa rozlúčili
aj s našimi predškolákmi a popriali sme im
veľa šťastia v škole.
V júli v jedno teplé dopoludnie nás navštívili
tety dôchodkyne a priniesli nielen radosť v ich
láskavom úsmeve, ale aj hračky a darčeky.
Potešili sa všetci, pán starosta a pani učiteľky,
že majú také múdre a šikovné deti / veď vedeli
nielen básničky, pesničky, ale aj pekne poďakovať a usmiať sa, ale aj tety, ktoré sa rady
porozprávali s našimi škôlkármi.
Školský rok ubehol ako voda, prázdniny,
leto, voda, oddych pokračujú, sú už v plnom
prúde.
Na záver mi dovoľte poďakovať všetkým
deťom, rodičom, ale aj zamestnancom
za dobrú spoluprácu počas celého školského
roka a aj tým, čo túto škôlku zrodili. Stálo to
za tú námahu. Veď robíme to všetko pre našu
generáciu, najmladšiu, najkrajšiu a najvďačnejšiu. Naše deti. Raz nám to vrátia.
Libuša Števčeková, Riaditeľka MŠ Podtureň
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Ako sa cez prázdniny „nevyšťaviť“?
Čas prázdnin je v plnom prúde. Pre deti i pre učiteľov je to čas, kedy
si konečne môžu oddýchnuť. Dôležitá je však otázka, ako si človek
môže oddýchnuť najlepšie? Doma v obývačke či v detskej izbe? Pri
televízore, tablete či počítači? Alebo v prírode? Čo môžeme urobiť
preto, aby sme si po prázdninách nepovedali: Teraz by som potreboval ďalšie prázdniny, aby som si oddýchol z tých prvých prázdnin?
Dobrou radou môže byť ponuka nášho Spasiteľa Pána Ježiša. Ten
hovorí: Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja
vám dám odpočinutie. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo
mňa, pretože som krotký a pokorný v srdci, a nájdete si odpočinutie duši. (Matúš 11, 28 – 29) To je lákavá ponuka odpočinutia, pretože Pán Ježiš ešte nesklamal nikoho, kto poslúchol Jeho rady. Podľa
týchto slov nájdeme odpočinok, ak budeme hľadať Pána Ježiša. Príležitostí bude dosť: nedeľu v chráme Božom, vo štvrtok na stredtýždňových službách Božích, na detskom tábore či pri iných príležitostiach. Pri týchto stretnutiach sa máme učiť od Pána Ježiša, poslúchať

Jeho slová, aplikovať ich do života. Podobne
ako zapriahnuté zvieratá sú vedené jarmom,
my sa máme nechať viesť Pánovými slovami.
Sú to predovšetkým rady o krotkosti a pokore
v správaní k ľuďom. Všade tam, kde sa to ľudia
pokúsia robiť, Pán Ježiš sľubuje odpočinutie.
Tak čo poviete na takúto radu? Ani kvôli
tomu netreba chodiť príliš ďaleko: Egypt,
Turecko či Španielsko. Stačí vyhľadať svoj cirkevný zbor, otvoriť Písmo sväté, zložiť ruky
k modlitbe. Pozývam vás k tomu, milí priatelia. Začínajú prázdniny, nie však od Pána
Boha. On chce byť stále s nami, pretože On aj
pre prázdninový čas má pre nás to najlepšie:
pravé odpočinutie.
Peter Taját, ev. a. v. farár

Čo bolo u evanjelikov
29. marca 2018 Stretnutie spevokolov na Zelený štvrtok – Opäť ako každý rok sa na Zelený štvrtok stretli členovia
mužského a ženského evanjelického spevokolu. Najprv zaspievali na službách Božích, ktoré pripomínali, ako Pán
Ježiš ustanovil Večeru Pánovu. Potom sa spoločne odobrali do Hotela Štart v Liptovskom Jáne, kde mali spoločnú
večeru a strávili príjemný čas vo vzájomných rozhovoroch.

20. apríla 2018

od relatívne peknej účasti na Veľký piatok cez
Biblická olympiáda – V piatok 20. apríla sa v Evanjelickej základnej nižšiu na Veľkonočnú nedeľu až po najslabšiu
škole Jura Janošku v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo seniorátne na Veľkonočný pondelok.
kolo biblickej olympiády. Žiaci zo škôl Liptova a Oravy súťažili vo
vedomostiach o putovaní Izraelského národa púšťou a o ukrižovaní 13. mája 2018
Pána Ježiša. Z nášho cirkevného zboru sa súťaže zúčastnili siedmi Storočnica chrámu v Liptovskej Porúbke –
súťažiaci. Najlepšie sa umiestnili Julka Tajátová a Mirko Tvrdoň, V nedeľu 13. mája mali evanjelici v Liptovskej
Porúbke veľkú slávnosť: oslavovali sté výročie
ktorí každý vo svojej kategórii obsadili tretie miesto.
posvätenia chrámu. Pozvali aj nás ako svoju
25. apríla 2018
bývalú matkocirkev. Navštívili sme tento cirSeniorátne stretnutie mužov v Dolnom Kubíne – Na viacerých kevný zbor s našimi dvoma spevokolmi, mužmiestach seniorátu sa spojili niekoré cirkevné zbory a v ich rámci ským spevokolom Svätojánsky prameň a žensa stretávajú muži na biblických hodinách. Veľké stretnutie mužov ským spevokolom.
sa konalo v Zmeškalovom dome (tzv. Domčeku) v Dolnom Kubíne
v stredu 25. apríla. Témou stretnutia boli tzv. Červené sviatky.
Prítomných privítal Ján Kutlík (CZ Veličná). Kapela zahrala niekoľko
piesní a zaznelo aj svedectvo. Domáci farár Rastislav Stanček vysvetlil pozadie mnohých veľkonočných zvykov. Upozornil, že mnohé
ľudové zvyky nemajú svoje korene v kresťanstve, ale v pohanskej
viere našich dávnych predkov. Isteže, vieme, že „čistému je všetko
čisté“. Na druhej strane však sa držíme aj Pavlovej pripomienky, že
svojou slobodou nesmieme vzbudzovať pohoršenie u duchovne slabých. Preto je potrebné pamätať, že skutočný význam kresťanskej
Veľkej noci nie je v zvykoch Veľkonočného pondelka, ale v Ježišovej
smrti na kríži a v Jeho vzkriesení.
V diskusii zazneli názory, že ešte väčším problémom, ako zachovávanie ľudových zvykov, je ľahostajnosť kresťanov. Mnohí totiž namiesto
toho, aby zasvätili sviatky účasťou na bohoslužbách, radšej trávia čas
lyžovačkou či wellness pobytmi. A tak účasť na bohoslužbách klesá
18
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27. mája 2018 Konfirmácia

Desať mladých evanjelikov potvrdilo krstné sľuby, ktoré dávali rodičia a krstní rodičia pri ich krste, a vyznalo vieru v Pána Boha. Stalo sa
tak na slávnosti konfirmácie. Potom už po prvýkrát prijímali sviatosť
Večere Pánovej. Pán Boh daj, aby z nich boli verní vyznávači evanjelia Kristovho a Jeho verní nasledovníci.

3. júna 2018 Deň detí
Pri príležitosti MDD sa stretli deti na farskom dvore, aby si spoločne
zasúťažili. Vedúci detskej besiedky a konfirmandi pre nich spoločne
pripravili zaujímavé súťaže.

17. júna 2018 Zlatá konfirmácia
Štyridsaťdeväť konfirmandov stálo pred jánskym oltárom pred päťdesiatimi rokmi, v roku 1968. Bolo to veru najviac, čo vieme zistiť
z našej konfirmačnej matriky. Žiaľ, už dvanásť z nich si Pán povolal z tejto časnosti. Zo žijúcich prišlo šestnásť jubilantov, ktorí si pri

slávnosti zlatej konfirmácie zaspomínali nielen na samotnú slávnosť, ale i na prežitých
päťdesiat rokov. Spoločne prijali aj sviatosť
Večere Pánovej. Po slávnosti navštívili hrob
seniora Juraja Lukáča a učiteľa Eduarda Grečnera. Slávnosť zakončili spoločným obedom.

22. júl 2018, 8. nedeľa po Sv. Trojici

9.00 h Služby Božie

29. júl 2018, 9. nedeľa po Sv. Trojici

9.00 h Služby Božie

5. august 2018, 10. nedeľa po Sv. Trojici

9.00 h Služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou

12. august 2018, 11. nedeľa po Sv. Trojici

9.00 h Služby Božie
14.30 h Nešporné služby Božie v Podturni

19. august 2018, 12. nedeľa po Sv. Trojici

9.00 h Služby Božie

26. august 2018, 13. nedeľa po Sv. Trojici

9.00 h Služby Božie

2. september 2018, 14. nedeľa po Sv. Trojici

9.00 h Služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou

9. september 2018, 15. nedeľa po Sv. Trojici

ZBOROVÝ DEŇ
9. 00 h Služby Božie

16. september 2018, 16. nedeľa po Sv. Trojici

9.00 h Služby Božie
14.30 h Nešporné služby Božie v Podturni

23. september 2018, 17. nedeľa po Sv. Trojici

9.00 h Služby Božie

30. september 2018, 18. nedeľa po Sv. Trojici

9.00 h Služby Božie

Každý štvrtok bývajú aj stredtýždňové služby Božie o 18. hod. v zborovej miestnosti na fare v Liptovskom Jáne.

Voľné dni
O niekoľko dní, hodín sa skončia povinnosti: žiakom, učiteľom,
pedagógom a školským zamestnancom a začnú sa tak dlho očakávané „PRÁZDNINY“.
Pre niekoho voľné dni, ale pre niekoho zase len a len ďalšie starosti
a povinnosti s tým, že kde a ku komu „odložíme“ svoje deti a kto sa
nám o nich postará?! Podľa mňa je veľmi potrebné, aby sme všetci
spoločne a aktívne využili tieto „voľné dni – prázdniny“ rodina,
obec, farnosť… aby sme sa o seba navzájom všetci postarali. Chcem
Vás preto všetkých pozvať k tomu, aby tieto dva mesiace neboli
prázdne dni, ale dni pre stretnutia a nadobudnutia nových priateľstiev, nových zážitkov, nových skúseností, ktoré potom ďalej vo svojom živote všetci využijeme.
Keď Boh stvoril svet za šesť dní, tak ten siedmy deň si odpočinul,
lebo tým chcel aj nám dať príklad a ukázať, že pre každého človeka je

potrebný voľný deň, oddych, prázdniny – pre
telo, ale aj dušu.
Tak Vás chcem všetkých srdečne pozvať:
deti aj žiakov, mládež aj dospelých, rodičov aj
starkých, aby sme využili tento čas prázdnin
a voľných dní aj na duchovné občerstvenie,
tu na našom milovanom LIPTOVE priamo
pod POLUDNICOU a prichádzali k Stvoriteľovi obdivovať jeho dokonalé stvorenie sveta,
ale aj nás ľudí v prírode, ale aj na svätú omšu
každú nedeľu o 9.30 v našom farskom kostole svätého Jána Krstiteľa v Litovskom Jáne.
Na stretnutie s Vami sa teší Peter Kvasňák
– farár.
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Obecná
knižnica
Milí čitatelia a spoluobčania, znova sa Vám
prihováram v obecnom spravodajcovi.
Oznam: od 1. júna bude obecná knižnica otvorená vo štvrtok, okrem sviatku,
od 15:00 hod. do 17:00 hod. . Žiadam čitateľov, aby si zaplatili členský príspevok
za rok 2018 a to : dospelý 1,50 €, dôchodca
1,- €, študent a dieťa 0,70 €.
Ak máte doma knihy dlhšie ako 1 mesiac,
treba ich vrátiť, aj ostatní čitatelia si ich
chcú požičať. Ďakujem za pochopenie.
V obecnej knižnici máme od roku 1972
najstaršiu čitateľku, pani Lydku Vozárikovú, vo veku 83 rokov. Najmladší čitateľ je
Matúško Sedláček, vo veku 7 rokov, čitateľom je od roku 2013. Rada uvítam nových
čitateľov.
Nakoľko sa blížia prázdniny a dovolenky,
prajem Vám všetkým pekné a slnečné dni,
šťastný návrat do škôl a do práce.
Eva Huštáková, knihovníčka
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Štátny fond rozvoja bývania informuje

V zmysle Zákona 150/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov možno
dlžníkovi podľa § 7 ods. 1 písm. a) počas platnosti zmluvy o poskytnutí podpory na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a) odpustiť
2 000,- € z úveru poskytnutého podľa § 8 ods. 1 písm. a), ak:
a) sa mu narodilo dieťa, ktoré s ním žije v spoločnej domácnosti
a dožilo sa jedného roku veku, alebo si osvojil dieťa, ktoré s ním
žije v spoločnej domácnosti aspoň jeden rok,
b) písomne požiada fond o odpustenie časti úveru poskytnutého
podľa § 8 ods. 1 písm. a) najneskôr do jedného roku po vzniku
nároku na odpustenie časti úveru a
c) dodržiava podmienky dohodnuté v zmluve a ku dňu podania žiadosti podľa písm. b) má splnené záväzky voči fondu.
Ak ku dňu podania žiadosti je zostatok úveru nižší ako 2 000,- €,
možno žiadateľovi odpustiť sumu rovnajúcu sa zostatku úveru.

Žiadosť je klient povinný doručiť poštou
na adresu ŠFRB spolu s prílohami:
- Overená kópia rodného listu každého dieťaťa (matrikou/notárom alebo zamestnancom OÚ/MÚ povereného agendou ŠFRB)
- Potvrdenie o trvalom pobyte dieťaťa vydané
príslušným obecným úradom alebo čestné
prehlásenie klienta, že dieťa s ním žije
v spoločnej domácnosti. Podpis na čestnom prehlásení musí byť overený matrikou/
notárom
Poznámka: Klienti, ktorí uzavreli zmluvný
vzťah so ŠFRB od r. 1996 do 31. 12. 2013 môžu
písomne požiadať o odpustenie časti poskytnutého úveru najneskôr do 31. 12. 2018.
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Po štyroch rokoch sa opäť stretli
Turnaj vo futbale o pohár starostu sa konal pravidelne každý rok.
Nečakane nastala štvorročná prestávka, počas ktorej sa uskutočnila kompletná rekonštrukcia budovy ELÁNU a teda aj športových
priestorov Obecného futbalového klubu. Tento rok sa stretli vedenie futbalového klubu so starostom a dohodli sa zorganizovať turnaj o pohár starostu, na sobotu 21. 7. 2018. Na turnaj boli pozvané
mužstvá, mimo domáceho klubu, aj ŠK Ďumbier Uhorská Ves, TJ
Štart Liptovský Ján, OŠK Jamník. Pred zahájením sa ospravedlnil
OŠK Jamník, preto turnaj zahájili organizátori až o 10.00 h s prvým
zápasom L. Ján – Uhorská Ves. Čakalo sa na finále medzi L. Jánom
a Podturňou.
Výsledky pohára: TJ Štart L. Ján-ŠK Ďumbier Uhorská Ves 3:2,
OFK Podtureň-ŠK Ďumbier Uhorská Ves 4:0, TJ Štart L. Ján-OFK
Podtureň 1: 5. Celková tabuľka: 1. miesto OFK Podtureň, 2. miesto
24

TJ Štart L. Ján, 3. miesto ŠK Ďumbier Uhorská Ves. Plaketu najaktívnejšieho hráča získal
hráč OFK Podtureň Peter Ilavský.
Záverom turnaja poďakovali prítomným všetci starostovia Marián Vojtík z Podturne, Vladimír Multáň z Uhorskej Vsi , Juraj
Filo z Liptovského Jána za slušnosť, peknú
hru a športové výkony futbalových oddielov
susedných obcí, čo ocenili aj diváci aktívnym
povzbudzovaním. Celému športovému dňu
prialo pekné počasie a pohoda počas prestávok. Ako hlásateľ sa osvedčil Jarko Vozárik
a o pestrú hudbu sa postarala Katka Vozáriková. Obom organizátori ďakujú.
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Termínový kalendár futbalových zápasov
Penzión Larion 7. liga dospelí 2018/2019

ÚČASTNÍCI: 1. Východná, 2. Hybe, 3. Vavrišovo, 4. Jamník, 5. Stankovany, 6. Hrboltová, 7. Part. Ľupča, 8. Beňadiková, 9*. Demänová, 10. Lipt. Ján, 11. Iľanovo, 12. Prosiek, 13. Kvačany, 14. Podtureň

Jesenná časť
1. kolo (5. 8. 2018) o 16.30 h
Východná-Podtureň
4. kolo (26. 8. 2018) o 16.00 h
Podtureň-Demänová
7. kolo (16. 9. 2018) o 15.00 h
Jamník-Podtureň
10. kolo (7. 10. 2018) o 14.30 h
Podtureň-Prosiek
13. kolo (28. 10. 2018) o 14.00 h
Part. Ľupča-Podtureň

2. kolo (12. 8. 2018) o 16.30 h
Podtureň-Beňadiková
5. kolo (2. 9. 2018) o 15.30 h
Vavrišovo-Podtureň
8. kolo (23. 9. 2018) o 15.00 h
Podtureň-Iľanovo
11. kolo (14. 10. 2018) o 14.30 h
Hrboltová-Podtureň

3. kolo (19. 8. 2018) o 16.00 h
Hybe-Podtureň
6. kolo (9. 9. 2018) o 15.30 h
Podtureň-Lipt. Ján
9. kolo (30. 9. 2018) o 15.00 h
Stankovany-Podtureň
12. kolo (21. 10. 2018) o 14.00 h
Podtureň-Kvačany

Jarná časť
14. kolo (24. 3. 2019) o 15.00 h
Podtureň-Východná
17. kolo (14. 4. 2019) o 15.30 h
Demänová-Podtureň
20. kolo (5. 5. 2019) o 16.30 h
Podtureň-Jamník
23. kolo (26. 5. 2019) o 17.00 h
Prosiek-Podtureň
26. kolo (16. 6. 2019) o 17.00 h
Podtureň-Part. Ľupča

15. kolo (31. 3. 2019) o 15.00 h
Beňadiková-Podtureň
18. kolo (21. 4. 2019) o 16.00 h
Podtureň-Vavrišovo
21. kolo (12. 5. 2019) o 16.30 h
Iľanovo-Podtureň
24. kolo (2. 6. 2019) o 17.00 h
Podtureň-Hrboltová

16. kolo (7. 4. 2019) o 15.30 h
Podtureň-Hybe
19. kolo (28. 4. 2019) o 16.00 h
Lipt. Ján-Podtureň
22. kolo (19. 5. 2019) o 17.00 h
Podtureň-Stankovany
25. kolo (9. 6. 2019) o 17.00 h
Kvačany-Podtureň
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Pre M. Kačmarika sú jeho zverenci
a turnaj Fragaria srdcovou záležitosťou
Vlani sa výber Žilinského kraja dostal na 6. priečku. Teraz svoje
maximum chlapci posunuli. Prehrali až vo finále.
PODTUREŇ. Bývalý hráč a veľký nadšenec futbalu rok čo rok
dáva dohromady chlapcov z Ružomberka, Martina a Žiliny smerom
k júlovému turnaju v Prešove. Fragaria na začiatku tohto leta napísala už svoju 17. kapitolu. V tíme Žilinský kraj Kinder Team figurujú
aj traja hráči MFK Ružomberok.
„Opäť sa po roku opakujem, no je škoda, že liptovské kluby nemajú
záujem o účasť v turnaji. Prihlásiť sa môžu do ôsmich vekových kategórií. V Prešove je každoročne skvelá príležitosť zmerať si sily s veľmi
kvalitnými tímami. Len tak sa chlapci posunú dopredu,“ rozhovoril
sa milovník futbalu Mikuláš Kačmarik. Pre kolektív a trénera to bola
jubilejná piata účasť na jednom z najväčších turnajov v Európe.

Zdravotné komplikácie
Káder sa tento rok nerodil vôbec ľahko. Väčšina hráčov sa za tie roky
nezmenila, no teraz niektorí vypadli pre zranenia alebo iné zdravotné problémy.
„Tesne pred odchodom vypadli z Martina traja. Navyše jeden
zo žilinských hráčov mi zavolal, že má tiež zdravotné problémy. Zo
sedemnástich hráčov som mal trinásť. Volal som do Michaloviec.
Keby mi niekto pred turnajom povedal, že s týmto lazaretom skončím
druhý, skákal by som po povalu,“ povedal Kačmarik. Pred finálovým
duelom sa navyše zranili traja kľúčoví hráči. Na zápas nastúpili, no
26

neboli stopercentní. Hrali so sebazaprením
a podľa slov trénera po zápase v šatni plakali.

Tešia sa už teraz
Mikuláš Kačmarik strávil s chlapcami
začiatok leta už piaty raz. Niekto by za tým
niečo hľadal, no sám Kačmarik povedal:
„Veľa ľudí si myslí, že z toho niečo
mám a zarábam na tom. Nič nezarábam,
ešte z môjho dôchodku dávam do turnaja
peniaze. Robota začína už vo februári,
kedy obvolávam chlapcov. Teraz sme si
po turnaji povedali svoje a chlapci v prípade zdravia prídu aj o rok. Tešia sa už
teraz. Sú však veľmi disciplinovaní. Počúvajú na slovo, sú vedení k profesionalite
a vedia, čo si môžu a nemôžu dovoliť,“
pochválil zverencov. Podľa neho tvoria
výbornú partiu aj rodičia, ktorí to berú
ako príjemnú dovolenku.
Súčasťou tímu boli tento rok aj traja
hráči z Liptova, ktorí obliekajú dres MFK
Ružomberok Michal Kačmarik, Mário
Renko a Jaroslav Bendík.
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Dve prehry s Rumunmi

Tento rok bolo v kategórii U13 18 mužstiev zo šiestich štátov, ktoré
rozdelili do dvoch skupín. Prví dvaja zo skupín postúpili priamo
do semifinále a ostatní hrali medzi seobu o umiestnenie.
„Tým pádom bola skupina veľmi dôležitá. Mali sme veľmi silnú
skupinu, no v konečnom dôsledku nám to nevadilo. Ukončili sme ju
so skóre 40:4. Keď sme postúpili medzi posledných štyroch, dostali
sme víťaza z druhej skupiny Kyjev B. Chlapci boli urastení, no naši
sa oťukali, rozhodili si loptu a bolo 4:0. Hlavne chlapci Žiliny ukázali neskutočnú kvalitu. Vidno, že majú odborné vedenie a často
sa konfrontujú s poprednými zahraničnými mužstvami,“ našiel
medzeru ostatných klubov Kačmarik.
S Timišoarou prehrali chlapci aj v skupine (0:2), aj vo finále.
„Boli sme lepší takmer celý zápas. Futbalovosť bola na našej
strane, no nemali sme potrebné šťastie. Aby toho nebolo málo,
v závere sme si dali nešťastný gól do našej siete a už sme nestihli
odpovedať. Po zápase prišiel za mnou rumunský tréner a povedal,
že síce oni vyhrali turnaj, no moji chlapci hrali najkrajší futbal,“
povedal s hrdosťou.

Hrali proti Tatranu
Tento rok odohrali mladíci jeden zápas aj pred turnajom. Išlo
o nápad trénera.
„Rozhodli sme sa, že by bolo dobré odohrať prípravný zápas.
Povedal som Petrovi Bartekovi z Tatranu, či by nedali dohromady
rovesníkov alebo aj starších chlapcov. Peter to prijal s nadšením,
chlapcov si pripravil. Ešte nám aj dresy požičali, aby sme si naše
pred turnajom nezamazali,“ privítal ústretovosť mikulášskeho
klubu.
„Keď som prišiel na trávnik, zbadal som hádam aj 20 hráčov
a množstvo rodičov. Bolo dobré, že prišli. Mohli porovnať trinásťročných chlapcov so svojimi deťmi, ktoré vyhrali mesiac predtým
druhú ligu U 15. Vyhrali sme 7:2. Po zápase sa mikulášski rodičia
pýtali, odkiaľ sú. Ja som povedal, že zo Žiliny. Nechápali ich hru,
sebavedomie a techniku s loptou.“
Tento rok prekvapila v Prešove kvalita rozhodcov. V minulých
rokoch bolo viacero rozporov, teraz to zmizlo.
„Organizátori zohnali rozhodcov z Ukrajiny, ktorí pískali aj
proti kyjevským tímom objektívne. V našom zápase v semifinále
pískal Ukrajinec. Bol som sa aj ohradiť, ale pískal bezchybne.
Po zápase prišiel a pochválil chlapcov.“

Váži si takého občana
Mikuláš Kačmarik je z Podturne, kde je starostom Marián Vojtík. „Práve jemu ďakujem. Pomohol získať sponzorov, ktorí
nám zabezpečili dresy. Rovnako sa chcem poďakovať aj sponzorom, pretože v dnešnej dobe sa ochotní ľudia zháňajú veľmi
ťažko,“ povedal smerom k starostovi Kačmarik.
„Mikuláš si zaslúži obrovské uznanie. Robí to nezištne,
financuje aj zo svojho. Je to svojim spôsobom prehnaná láska
k tomu. Chlapcov dáva dokopy, žije turnajom celý rok a veľmi
sa teší,“ dal klobúk dole Marián Vojtík, ktorý chcel, aby si dal
Kačmarik do názvu svoje meno, no ten to odmietol. Vraj nepotrebuje svoje meno, nech sa hovorí o chlapcoch, ktorí hrajú
pekne.

Bude pokračovanie?
Pred skvelým kolektívom sú už len posledné
dve predstavenia.
„Boli by sme radi, keby sme zvíťazili
a dosiahli tak úplne všetko, čo sa dá. Stále
postupujeme nahor. Chlapcov som videl
každý rok futbalovo rásť a bolo by pre mňa
nesmiernym potešením, keby som ich raz
zbadal v televízii v slovenskom drese.
A čo potom? Skončí Fragaria pre Mikuláša
Kačmarika?
„Pohrávam sa s takou myšlienkou, že
potom opäť zmapujem hráčov v kategórii U8
a pôjdeme odznova. Nechcem to vravieť moc
nahlas pred manželkou.
Poďakovanie si zaslúži ona a celá moja
rodina, ktorá mi pomáha,“ uzavrel Kačmarik.
(článok a fotografia prevzaté z MY Liptovské noviny, číslo 31)
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Futbal
Máme za sebou jarnú časť sezóny 2017/2018. Mužstvo dospelých
sme v rámci zimnej prestávky doplnili o troch hráčov a nastúpili
sme s odhodlaním pobiť sa o druhé postupové miesto. Do skupiny
o postup sme si preniesli o 5 bodov menej ako náš najbližší konkurent z Lúčok. Dokonca po našom prvom vzájomnom stretnutí sa
naša strata zvýšila na hrozivých 8 bodov a do konca zostávalo už len
5 kôl. V tej chvíli sa nenašlo veľa ľudí, ktorí by ešte verili v náš celkový úspech. Ale kolo za kolom sme sa k našemu konkurentovi približovali a nakoniec sme ho po stretnutí doma predbehli o jeden bod,
a tak sme išli do Liptovských Revúc s tým, že keď vyhráme postup
máme vo vrecku. Po víťazstve 7:1 sa to aj stalo skutočnosťou. A tak
sme si mohli povedať, že misia bola splnená. Po dvoch rokoch sa vraciame späť do druhej najvyššej okresnej súťaže do 7. ligy. Vďaka patrí
všetkým hráčom, ktorí majú podiel na tomto postupe, samozrejme
aj našim fanúšikom, a v neposlednom rade všetkým podporovateľom. Nesmieme zabudnúť ani na starostu a obecné zastupiteľstvo
Podturne.

Ako pokračujeme v žiackom futbale?
Po úspešnej jesennej časti sezóny 2017/2018, keď naše družstvo U11
– žiaci do 11 rokov figurovalo na peknom piatom mieste, sme nepoľavili a poctivo pokračovali v tréningoch. V zimnom období sme využívali školskú telocvičňu v Liptovskom Jáne a za finančnej pomoci
rodičov sme taktiež využili možnosť niekoľkokrát si zatrénovať
v športovej hale hotela Alexandra v Jánskej doline.
V mesiacoch február a marec sme sa zúčastnili viacerých halových turnajov. Náš najúspešnejší bol turnaj detí do 9 rokov v Ružomberku, kde sme obsadili krásne druhé miesto a doniesli domov prvú
trofej. O to viac poteší, že na tomto turnaji bol najlepším hráčom
a strelcom vyhodnotený náš Artúr Kováč.
Netrpezlivo sme s našimi hráčmi a rodičmi očakávali začiatok jarnej časti aktuálnej sezóny. Po pozitívnom vyjadrení sa Liptovského
futbalového zväzu k mimo súťažnému štartu náš družstva v okresnej
lige U9 v jarnej časti 2017/2018, sme nastupovali po dlhých rokoch
s dvomi družstvami. Našim najmladším hráčom sa darilo držať
tempo s rovesníkmi z iných klubov. Vyhrali sme zápasy v Ružomberku a Liptovskom Hrádku, prehrali oba zápasy s Ľubochňou
a v poslednom zápase sme doma proti Liptovskému Hrádku uhrali
remízu.
Súťažné zápasy U11 však boli o body do súťaže a jarnú časť sme
začali víťazstvom v Hybiach. Prišla smolná prehra v Palúdzkej,
víťazstvo v Svätom Kríži a ďalšie smolná prehra doma s Ľubochňou.
Kľúčovým zápasom v jarnej časti sa stal súboj v Smrečanoch, v ktorom sa nám po hrubých zákrokoch súperov zranilo viacero hráčov.
Prišli aj choroby a značnú časť súťaže sme museli dohrávať s doplnením 8 a 9 ročných detí. Hoci sa nám už do konca sezóny nepodarilo

vyhrať žiadny zápas, deti nabrali veľa skúseností proti vekovo starším hráčom súperov.
V sezóne 2017/2018 sme nakoniec obsadili
solídne 9. miesto. Najlepšími strelcami našich
družstiev boli v kategórii U9 Artúr Kováč
a Milan Mlynarčík v kategórii U11.
Na záver by som sa rád poďakoval všetkým
dievčatám a chlapcom za ich výkony v sezóne
2017/2018, taktiež rodičom za podporu
a pomoc, vedeniu OFK Podtureň a obci Podtureň za vytvorenie perfektných podmienok
pre organizovanie tréningov a súťažných
zápasov.
V novej sezóne 2018/2019 už budeme mať
v súťažiach prihlásené dve žiacke družstvá
s celkovým počtom 26 hráčov, čo nám môžu
viaceré kluby iba závidieť. Veľmi nás všetkých
teší záujem detí o futbal a tiež fakt, že tvoria
jeden úžasný tím.
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