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Vážení spoluobčania!
Uplynulo už pomerne veľa dní, ako
si starý rok podal ruky s novým
rokom. Naše predsavzatia akoby
sa pomaličky strácali s odchodom
zimy. Život nám každým novým
dňom prináša niečo nové a my sa
radi prispôsobujeme veciam doteraz nepoznaným a takým, ktoré
nám robia radosť, napĺňajú nás
šťastím. A možno niekedy aj pozabudneme na predsavzatia. Pravdou je však, aká je skutočnosť. Na záver roka nikdy nezabúdame
na našich seniorov, ani na každú domácnosť. Príchodom roka sme
privítali našich nových občiankov. Medzi tie podujatia, ktoré vzbudzujú prejavy radosti a lásky patrí aj Medzinárodný deň žien. Vrátili
sme mu podobu pravej tváre a opodstatnenosti. A aký bol výsledok?
No predsa plná sála kultúrneho domu a radosť prítomných žien, ako
aj účinkujúcich detí i hostí v peknom programe.
Príchod jari… mesiace, ktoré v každom z nás vzbudzujú nový život,
prebúdzanie prírody, kvitnutie jarných kvietkov, či stromov. A čo
hlavne, teplo slnečných lúčov, z ktorých sa rodia nové nápady, prichádza nová sila, nová energia.
Ak chceme hovoriť o nápadoch musíme ich však aj pretvoriť do skutočnosti, aby sila a energia boli pozitívne hodnotené. Dobrým nápadom bola uskutočnená úprava potoka Jamníček, či doasfaltovanie ulice Bőhmerová. Aktívne sme pracovali na majetkoprávnom

vysporiadaní pozemkov pod nové jednopodlažné bytové domy, ktorých výstavba by
mala začať v priebehu tohto roku. Obyvateľov
ulice Pri Váhu môžem potešiť. V krátkej dobe
začne dodávateľská firma s jej rekonštrukciou. Z rozpočtovej rezervy predsedu vlády
boli získané prostriedky a v mesiaci máj a jún
budú opravené omietky a strechy na požiarnej zbrojnici a zvonici. Po rokoch nie dobrej
spolupráce s nájomníkmi obecného zariadenia penziónu Elán a súdnych „ťahaniciach“ sa
obecné zastupiteľstvo rozhodlo toto zariadenie rekonštruovať. Predpokladá sa vytvorenie
polyfunkčného domu s viacerými účelovými
priestormi. V súčasnej dobe je spracovaná
štúdia, ktorá bude smerovať na vytvorenie
materskej škôlky, priestorov pre lekára, ako
aj obecný futbalový klub. Aktívne pracujeme
na získaní finančných prostriedkov, ako aj
dodávateľovi prác.
Vážení spoluobčania,
aj keď je pred nami posledný rok volebného
obdobia práce, ktoré stoja predo mnou a pred
obecným zastupiteľstvom sú v našej rozvíjajúcej sa obci nemalé. Nielen tie, ktoré som
v krátkosti spomenul . Myslím si, že pri citlivom prístupe, kontaktoch či kompromisoch
sa vytýčené ciele podaria splniť.
Želám Vám milí spoluobčania, aby nastávajúce
jarné dni boli pre každého z Vás uzdravením
a prebudením k novému šťastnému životu.
Váš starosta

K novej jari veľa sily,
by ste v zdraví dlho žili.
Na Veľkú noc veľa vody,
spokojnosti a pohody.
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Z rokovaní Obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí č. 7/2013 dňa 18. 12. 2013
Schválilo: - rozpočet Obce Podtureň na rok 2014
- plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Podtureň na I. polrok 2014
- zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2013
- udelenie odmien poslancom Obecného zastupiteľstva
- udelenie odmeny hlavnej kontrolórke obce
Vzalo na vedomie: - stanovisko hlavnej kontrolórky obce Podtureň k návrhu rozpočtu obce na roky 2014, 2015 a 2016
- rozpočet Obce Podtureň na roky 2015 – 2016
- správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly na úseku zverejňovania dokumentov a informácií obcou
- správu hlavnej kontrolórky z vykonanej následnej finančnej kontroly Inventarizácie majetku
a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2012
Súhlasilo: - s neuplatňovaním programov v rozpočte obce od 1. 1. 2014
Poverilo: - hlavnú kontrolórku Obce Podtureň výkonom kontrolnej činnosti v zmysle plánu kontrolnej činnosti
Neschválilo: - žiadosť OFK Podtureň o dotáciu vo výške 552,44 € z rozpočtu obce

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí č. 1/2014 dňa 5. 2. 2014
Schválilo: - plán práce starostu a poslancov na rok 2014
- poskytnutie dotácie OFK Podtureň vo výške 2000 €
- poskytnutie dotácie OFK Podtureň vo výške 1464,32 € na záujmové vzdelávanie detí
Vzalo na vedomie: - správu hlavnej kontrolórky obce z vykonanej kontroly plnenia uznesení OZ za rok 2013
- prezentáciu konateľa spol. ISOMAX Slovakia s.r.o. k záujmu o prenájom Penziónu Elán.

Páni poslanci – „ZVOLEBNIEVA SA“
O pár mesiacov sa Vám končí mandát poslancov OZ v Podturni. V onom čase ste našli odvahu kandidovať a prešli ste sitom v komunálnych voľbách. Vtedy ste prevzali úlohu zastupovať záujmy občanov a rozhodovať v ich mene.
Dostali ste právo INTERPELÁCIE starostu, obecného kontrolóra, komisií. Za veľa spoluobčanov otázka znie:
1. Plnili ste sľub z „Desatora dobrého poslanca?“
2. Boli ste nápomocní starostovi pri plnení náročných úloh?
3. Spravovali ste obecný majetok a financie efektívne?
4. Boli ste s prácou starostu spokojní?
5. Tlmočili ste dotazy občanov na OZ?
6. Máte o tom podchytenie v zápise zasadnutia OZ?…
ODPOVEĎ ZATIAĽ NETREBA.
P.S. Prajeme Vám uplynutím 4-ročného funkčného obdobia pocit „DOBRE VYKONANEJ“ služby občanovi.
TEN VÁS ZVOLIL! EŠTE JE ČAS NA VEĽA DOBRÉHO.
František Janovčík
Zrnko múdrosti: Bol bezkonfliktný typ, nikdy nepovedal čo si myslí!
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I.
5.2.

II.

III.
25.4.

IV.

V.
27.6.

VI.

VII.

PLÁN PRÁCE

Dožili sa životného jubilea:
Jozef Janovčík
Peter Kapitáň
Milan Mlynarčík
23.2.

30.8.

19.10.

XII.

Kolobeh života

Narodili sa:
Charlotte Ella Bellová
Nina Mlynarčíková
Lea Vyparinová
Teodor Plch
Filip Radič

Zomreli:
Anna Janeková
Viliam Kubány
Eva Bobulová

60 rokov
60 rokov
60 rokov

20 min. po polnoci
pred OcÚ

31.12

Dňa: 5. 2. 2014

nedeľa, 14.00 pred
OcÚ

7.12.

Stretnutie detí s
MIKULÁŠOM
Vítanie Nového
roka s občanmi
Schválené na zasadnutí OZ č. 1/2014

Príkazný list
starostu

19.10.

15.00 hod. nedeľa, KD,
starosta, ZPOZ

Inventarizácia
majetku obce

Posedenie s
jubilantami k
okrúhlym výročiam
za rok 2013, 2014

14.00 hod. nedeľa, KD,
starosta, ZPOZ

kultúrna komisia,
nedeľa, kultúrny
dom, 15.00 hod.

Mesiac úcty k
starším, posedenie
so seniormi
Uvítanie detí do
života, rok
narodenia 2013

organizuje OcÚ,
termín a miesto
budú upresnené

organizuje OcÚ,
termín a miesto
budú upresnené

Zájazd detí obce
cez letné
prázdniny
Tematický zájazd
dôchodcov obce v
spolupráci s JD

Termín upresní
výbor OFK po
dohovore s
pozvánými FK

sobota, Deň obce
od 10.00, 18.00
kladenie vencov

Turnaj starostu vo
futbale

Oslavy SNP, Deň
obce "VATRA"

31.5.

sobota, Kultúrny
dom, 7.00-22.00

sobota , Kultúrny
dom, 7.00-22.00

nedeľa, Kultúrny
dom, 14.00 hod.
štvrtok, zraz
účastníkov pred
OcÚ 18,45

starosta, poslanci,
OFK, JD, OHZ

Dátum upresnený
na zasadnutí OZ,
Zahájenie o 17,00 zasadačka OcÚ

Zahájenie o 18,00,
kanc. starostu

POZNÁMKA

sobota, zahájenie
bude upresnené

XI.

MDD Športový deň

24.5.

8.5.

X.

19.9. 24.10.

IX.

sobota, Kultúrny
dom

15.3.
29.3.

9.3.

VIII.

2014

Voľby do EÚ
parlamentu
Voľby do orgánov
samosprávy/
starosta,poslanci

Voľby prezidenta
SR

Oslobodenie vlasti

MDŽ

Zhromaždenia
obyvateľov obce
Hodnotiace
schôdze:VČS/VZ,
organizácie pri
Termíny budú upresnené po výborových
OcÚ
schôdzach jednotlivých organizácií - spolkov

Zasadnutia OZ

AKCIA

2014
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Voľby do EÚ

Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č.
431/2013 zo dňa 19. 12. 2013 boli vyhlásené voľby do Európskeho
parlamentu.
Voľby sa uskutočnia dňa 24. mája 2014 v čase od 07.00 hod.
do 22.00 hod. Volebná miestnosť bude v obci Podtureň v kultúrnom dome.
Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu
volí 13 poslancov.
Poslanci Európskeho parlamentu sú volení na päťročné volebné
obdobie.
Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej
republiky majú občania Slovenskej republiky, ktorí najneskôr
v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a majú na území Slovenskej
republiky trvalý pobyt, a občania iných členských štátov Európskej únie, ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku
a majú povolený na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

ÚPSVaR v LM informuje

V obci Podtureň bolo ku dňu 19. 3. 2014 evidovaných 31 nezamestnaných. Z toho: so základným vzdelaním 2, stredné odborné
vzdelanie 16, úplné stredné odborné vzdelanie 12, vysokoškolské
vzdelanie druhého stupňa 1.
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Obec informuje

Začalo jarné upratovanie. Aj keď zima nebola ako iné v minulosti,
predsa len posyp miestnych komunikácií bol zabezpečený.
Pracovníci obce sa pustili do čistenia chodníkov a ulíc. Taktiež sú
podľa harmonogramu v jarných mesiacoch pristavované vlečky
na uloženie odpadov z domácnosti

PREČO? Krásna príroda, čisté prostredie.
Až do tej chvíle, kým „nejaký“, nie práve
pri zmysloch – ČLOVEK privezie do čistého,
pekného prostredia odpad z domu – či
dielne… určite človek bez citov, veď z lokality
Bukoviny na skládku TKO je to 300 metrov?
Pozn.: Ako jedna z mála obcí si naša
obec vzala za svoj zákon o odpadoch
č. 223/2001 Z. z. a na jar a na jeseň
pravidelne pristavuje po obci dve vlečky
a odváža odpad z domov a záhrad. A stačí
len naložiť… alebo požiadať úrad

Odvoz nebezpečného odpadu. V mesiaci
marec obec odviezla uložený nebezpečný
odpad: elektroniku a bielu techniku, ktorú
užívatelia sústredili v priestoroch obce.
Vyradenú a nepoužiteľnú elektroniku
a bielu techniku z domácnosti je aj naďalej
možné doviezť pred dielňu obecného
úradu alebo na parkovisko k obecnému
úradu, odkiaľ bude podľa zákona
o odpadoch uložená
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Viete, čo je E-BOX?

Celoročný zber
obnoseného
šatstva
Obec Podtureň v spolupráci s n.o.
Pomocný anjel umiestnila pred Penziónom Elán nádobu na zber obnoseného
šatstva. Do tejto zbernej nádoby je možné
odovzdávať nepotrebný textil počas
celého roka. Nepotrebným, obnoseným
šatstvom a textíliami môžete pomôcť skupinám ľudí, ktorí ho určite potrebujú.
V zbernej nádobe sa zbiera: dámske,
pánske, detské letné a zimné oblečenie, posteľné obliečky, uteráky, záclony,
závesy, prestieradlá, metrový textil, deky,
tkané koberce, periny, hlavnice. Nezáleží
na tom, či je to posledná móda alebo už
majú veci možno i desiatky rokov. Veci
môžu byť aj mierne znečistené, nie však
úplne špinavé. Veci je potrebné zabaliť
do igelitového vreca.
V zbernej nádobe sa nezbiera: hračky,
obuv, domáce potreby, matrace, koberce
(okrem tkaných) a veľmi znečistené veci.
Upozorňujeme občanov, aby do zberných nádob nevkladali predmety, ktoré
tam nepatria, pretože takýmto činom
dochádza k znehodnoteniu ostatného šatstva čím sa stáva nehodnotné, pre tých,
ktorí by ho mohli ešte potrebovať.
Pozn.: Za dobu viac ako dvoch rokov
prevádzkovania zbernej nádoby v našej
obci bolo zo strany neziskovej organizácie
Pomocný anjel zhodnotené, že naši občania sú solidárni a majú záujem pomáhať
iným v núdzi aj takouto formou, za čo im
ďakujú.

V budove obecného úradu (na prízemí) sa nachádza E-BOX. Je určený na zber drobných elektrozariadení ako sú: kalkulačky, klávesnice, DVD
prehrávače, MP3 prehrávače, kamery, fotoaparáty, sušiče, varné kanvice, telefóny s maximálnym rozmerom 27x28 cm a príslušenstvo,
ovládače, nabíjačky na mobilné telefóny, adaptéry. Drobné elektrozariadenia sa vhadzujú
do strednej časti E-BOXU.
E-BOX obsahuje aj oddelenú časť na zber akumulátorov a batérii, ktoré sa vhadzujú do hornej časti E-BOXU.
Do nádoby NEPATRIA: žiarovky, žiarivky, výbojky, DVD a CD
nosiče, televízory, počítačové monitory a komunálne odpady.
Veríme, že využijete túto formu likvidácie použitých drobných
elektrospotrebičov, z dôvodu šetrenia životného prostredia.

Odkladajte si papier
oplatí sa

Od minulého roku pravidelne organizujeme v našej obci zber
všetkých druhov papiera.
Zber papiera sa uskutoční dňa 30. 4. 2014. Presný čas zberu bude
občanom oznámený prostredníctvom miestneho rozhlasu, oznamov na úradných tabuliach a na internetovej stránke obce. Predmetom zberu sú: noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky a kartóny. Za vyzbieraný papier dostane občan finančnú hotovosť alebo
hygienické potreby. V ponuke spoločnosti Brantner sú aj kuchynské utierky alebo hygienické vreckovky. Neváhajte a vymeňte starý
papier za nový.
Spoločnosť Brantner taktiež začala aj s výkupom použitého
kuchynského oleja, výmenou za hygienické potreby. Použitý kuchynský olej musí byť v uzavretých čírych plastových PET fľašiach. Výkup
použitého kuchynského oleja sa uskutoční spolu s výkupom papiera.
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Zo života ZO-JD v našej obci
Milí členovia a spoluobčania,
V tomto roku sa Vám prihovárame prvý krát. Chceme Vás poinformovať o našej činnosťou v roku 2014, ktorú sme si schválili na posedení pri vianočnom stromčeku:
- zúčastňovať sa na podujatiach, ktoré organizuje OÚ, na brigádach,
na kultúrnych podujatiach, na organizácii celodenného výletu
a ostatných podujatiach,
- pokračovať v rozširovaní členskej základne, prezentovať činnosť
ZO-JD v Podturňanskom spravodajcovi,
- navštevovať nemocných členov, po návrate z nemocnice,
- schádzať sa budeme v „Klube dôchodcov“, pri káve a čaji a to v:
prvý pondelok a tretí pondelok v mesiaci o 13.00 hodine, uvítame
Vás v hojnom počte,
- plán práce bude v priebehu roka doplňovaný o úlohy doporučené
z OV-JD v Lipt. Mikuláši a v rámci finančných možností.
Naši členovia sa zúčastnili uvítania Nového roku 2014 pri OÚ.
Dňa 10. 2 - výbor JD sa zišiel v klubovni, kde sme prerokovali posedenie pri šiškách.
Dňa 21. 2. - pomoc pri nákupe potravín a pečení šišiek.
Dňa 22. 2. - posedenie pri šiškách – posledné fašiangy. Prišli nás
pozdraviť so svojim programom členky JD z Dovalova – odpoludnie nám spestrili svojimi tancami: účasť 38 členov a 12 hostí.
Dňa 9. 3. - OÚ v spolupráci so ZPOZom usporiadal oslavu MDŽ,
na ktorej sa zišlo 130 žien. Pozdravili nás žiaci zo ZŠ v Lipt. Jáne
a hostia z Bratislavy. Ženy im ďakujú za milý darček a kvietok.
Dňa 12. 3. - naše tri členky sa zúčastnili MDŽ, ktorý organizoval
OV-JD v Lipt. Mikuláši. Program spestril spevokol zo ZO-JD
z Bobrovca.
Dňa 20. 3. - naši 8 členovia sa zúčastnili na prehliadke múzea Podzemie pod vežami, expozícia život mince, ktoré je pri rímskokatolíckom kostole v Lipt. Jáne. Otvorené denne od 10.00–
16.00 h. Vstupné 1 €.
S nadchádzajúcimi Veľkonočnými sviatkami Vám chceme popriať:
Prijmite náš pozdrav krátky na tie veľkonočné sviatky.
V dobrom zdraví ich prežite, buďte veselí, zdraví a svieži!
Výbor ZO-JD Podtureň

Spomíname

So smútkom v srdci oznamujeme, že
dňa 12. 1. 2014 bola posledná rozlúčka
s kpt. PZ Vladimírom Šúlekom
v Dome smútku v Závažnej Porube,
ktorý zomrel vo veku 65 rokov. Bol
manželom rodáčky Majky rod. Janovčíkovej. Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku. Kmotor s rodinou
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Navštívili sme
Jeden jarný deň sme prechádzali cez
miestnu časť ROVEŇ – smerom na Liptovský Hrádok. Nedalo nám, aby sme nereagovali na pútač, ktorý nás nabádal odbočiť
k obchodnému centru STABILO. Návšteva
sa oplatila, boli sme príjemne prekvapení,
až ohúrení, čo sa vytvorilo v našej obci…
Novootvorený obchodný dom STABILO
vám ponúka široký sortiment pre dom,
dielňu, záhradu a domácnosť. Nachádza sa
v časti obce Roveň pred Borovou Sihoťou.
Otváracie hodiny: Pondelok–Piatok
od 7.00–17.00 h, Sobota od 8.00–12.00 h.

Z činosti ZPOZ-u
Vážení spoluobčania, máme tu nový štvrťrok 2014. Na začiatku roka
vás chcem poinformovať o našej činnosti:
Jeden krát do roka s p. starostom Vojtíkom robíme „slávnostné
uvítanie detí do života“, ako aj slávnostné posedenie s jubilantmi.
Tiež spolupracujeme s OÚ pri občianskych pohreboch, vypomáhame pri oslavách MDŽ pri prezentácii, pri usporiadaní MDD, a pri
oslavách SNP.
Dňa 23. 2. 2014 sme uvítali deti narodené v roku 2013. Narodilo sa nám v obci deväť detí. Na slávnostnom uvítaní sa zúčastnili rodičia, krstní rodičia, starí rodičia a rodina. Rodičia prevzali
za svoje dieťatko od p. starostu M. Vojtíka pamätnú plaketu, hračku
a mamičky kvietok. Rodičia sa podpísali do pamätnej knihy k menu
svojho dieťatka.
Dňa 9. 3. 2014 sme vypomáhali pri oslavách MDŽ v našej obci.
Pri tejto oslave nás prišli pozdraviť žiaci so ZŠ z Lipt.Jána pod vedením p. Forgáčovej Ľubky. Ďalší hostia nás prišli pozdraviť z Bratislavy a B.Bystrice pod vedením p. Dušana Jarjabka. Touto cestou
všetky ženy ďakujú p. starostovi za darček a kvietok.
Pravidelne jeden krát mesačne sa Vám prihovárame našou reláciou „ Relácia pre jubilantov“, čím vyjadríme úctu našim starším
spoluobčanom.
Prajeme Vám k blížiacim sa Veľkonočným sviatkom:
Veselú Veľkú noc, plnú slniečka,
milých priateľov, a šťastných chvíľ.
Predsedníčka ZPOZ-u Vozáriková Viera
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Žiačikovia zo základnej školy v Liptovskom
Jáne pod vedením Ľubky Forgáčovej vystúpili
pred mamami a starými mamami s pekným
programom

Medzinárodný Deň Žien

Starší – nech zaspomínajú, mladší – nech sa poučia.
Často označovaný skratkou MDŽ je sviatok žien a boja za ich rovnoprávnosť, ktorý sa koná každoročne 8. marca. Nápad oslavovať
Medzinárodný deň žien vznikol na Medzinárodnej ženskej konferencii v roku 1910, ktorá sa konala v Kodani. Ako dátum tohto sviatku
určili 8. marec na počesť veľkého štrajku 40 000 newyorských krajčírok z textilných tovární, ktorý sa konal v roku 1908. Tieto bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym
mzdám a zlým pracovným podmienkam. Pred prvou svetovou vojnou vytýčili ženy predovšetkým tieto požiadavky: hlasovacie právo,
osemhodinový pracovný čas, zlepšenie špeciálneho zákonodarstva.
V Rakúsku, Švajčiarsku, Nemecku sa prvý MDŽ konal už v roku
1911. Roku 1913 ho oslavovali aj v cárskom Rusku. Po ženských
nepokojoch a demonštráciách v Petrohrade je roku 1917 pevne ustanovený 8. marec ako MDŽ. V roku 1975 bol MDŽ oficiálne ustanovený OSN. Prvý sviatok MDŽ v ČSR sa konal v roku 1921 a o rok
neskôr nadobudol už masový charakter. Počas druhej svetovej vojny
bol MDŽ zrušený, posledný sa konal v roku 1938. Po roku 1945 bol
MDŽ znovu obnovený.
Medzinárodný deň žien (MDŽ). Prečo je zaznamenaný ako
pamätný deň v kalendári Organizácie Spojených národov?

Marcové pochody amerických robotníčok
Myšlienka koordinovať akcie za zlepšenie pracovných podmienok
žien sa zrodila na prelome 19. a 20. storočia a nadväzovala na staršie
tradície demonštrácií robotníčok v amerických textilných továrňach.
Napríklad roku 1857 sa 8. marca vydali do ulíc v New Yorku zamestnankyne z viacerých miestnych textiliek, žiadajúce zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie platov. Vtedy na účastníčky zaútočila
polícia a rozohnala ich. O dva mesiace neskôr práve tam vzniklo prvé
odborové združenie továrenských šičiek. Protestné pochody časom
nadobúdali na sile, roku 1908 v tento marcový deň pochodovalo ulicami New Yorku až 15 000 žien. K žiadostiam o skrátenie pracovného času a vyššie platy pribudli aj politické požiadavky, najmä získanie volebného práva. Prvý Medzinárodný deň žien vyhlásili členky
Socialistickej strany Ameriky na 28. február 1909 a v ďalších rokoch
mal byť vždy v poslednú februárovú nedeľu. O rok neskôr sa v Kodani
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stretli delegátky medzinárodného združenia socialistických strán (Socialistickej internacionály), medzi ktorými už boli i prvé tri
poslankyne riadne zvolené do fínskeho parlamentu, a rozhodli sa, že tento nápad podporia
vo svojich 17 zúčastnených krajinách. Na fixnom dátume sa však nedohodli. Roku 1911
sa na oslavách, určených v Rakúsko-Uhorsku, Dánsku, Nemecku a Švajčiarsku na 19.
marec, zúčastnilo vyše milióna žien a mužov.
K požiadavkám pribudlo i právo žien vzdelávať sa v učňovských školách a právo na rovnaký plat za rovnakú prácu.

Tragédia v Triangle Factory
V nasledujúcom týždni sa v newyorskej továrni
Triangle Factory stala tragédia, ktorá otriasla
verejnou mienkou a následne aj pracovným
zákonodarstvom. V centre mesta, na 8. – 10.
poschodí veľkej fabrickej budovy, na rohu
Greene Street a Washington Place, pracovalo vyše päťsto žien a okolo sto mužov. Ženy
boli zväčša prisťahovalkyne. Pracovný čas bol
14 hodín denne, v halách plných horľavých
materiálov sa tolerovalo fajčenie „na povzbudenie“, svietilo sa otvorenými plynovými
horákmi, pohotovostné hasiace prístroje či
náradie chýbali. Pracovné podmienky v tejto
továrni pritom nepatrili k výnimočne zlým.

Panické úteky
V sobotu 25. marca 1911, len niekoľko minút
pred koncom pracovného času, vzbĺkol na 8.
poschodí požiar. Z 10. poschodia sa podarilo
robotníčkam uniknúť cez strechu do vedľajšej
budovy, na 9. poschodí sa o požiari dozvedeli
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prineskoro. Z dvoch východov bol jeden stále zamknutý, aby sa uľahčila kontrola odchádzajúcim. Pred druhým východom už šľahali plamene. Nákladný výťah sa zablokoval. Hoci hasiči prišli na miesto
pomerne rýchlo, nemohli zasahovať, pretože ich rebríky siahali len
po 6. poschodie. Zúfalé ženy, ktoré sa rozhodli zachrániť si život
skokom z 9. poschodia, mali minimálnu šancu prežiť, ak netrafili do hasičských plachiet a sietí. Ostatným neostala nijaká šanca.
Požiar si vyžiadal 146 ľudských životov.

Petrohradské ženy žiadajú chlieb a mier
V nasledujúcich rokoch sa téma pracovných podmienok a ich bezpečnosti stala nosnou pri všetkých demonštráciách na Deň žien v Európe
i Amerike. S blížiacou sa prvou svetovou vojnou rezonovali aj heslá
o mieri a proti militarizmu. Roku 1913 sa demonštrácia v rámci akcií
Socialistickej internacionály po prvý raz konala aj v Rusku. A práve
tu je koreň ďalšej z tradícií spojených s konkrétnym dňom 8. marca.
V zime 1917, keď už dva milióny ruských vojakov zahynuli na fronte
a milióny ostatných trávili ďalšiu zimu mimo domova, ktorý zatiaľ
opanoval hlad, nedostatok kuriva, mizerné zásobovanie a vojnová
drahota, zorganizovali petrohradské ženy svoju „tradičnú“ demonštráciu, určenú na poslednú februárovú nedeľu. V ten rok pripadla
na 23. február, čo je podľa nášho kalendára práve 8. marec. Hoci
vodcovia „serióznych“ organizovaných politických síl nepovažovali
tento zimný termín za najvhodnejší na verejné demonštrácie, davy
žien vyrazili do ulíc pod heslom Chlieb a mier. Akcia prerástla do niekoľkodňovej vlny verejných nepokojov a do generálneho štrajku.
Do encyklopédií vošli ako februárová revolúcia. Cár Mikuláš II. dňa
25. februára 1917 abdikoval a pod vedením Alexandra Kerenského sa
vytvorila dočasná vláda s programom vybudovať v Rusku modernú
parlamentnú demokraciu. Okrem iného rýchlo uzákonila všeobecné
volebné právo, a to aj pre ženy.

Aj tento rok, dňa 9.3. 2014 Obecný úrad
a kultúrna komisia zorganizovali v Kultúrnom
dome posedenie žien pri príležitosti
Medzinárodného dňa žien. K prítomným
ženám (v preplnenej sále kultúrneho domu)
sa prihováral a programom ich viedol
podpredseda kultúrnej komisie pán František
Janovčík. V úvode sa prítomným prihovoril
starosta Marián Vojtík. Na záver programu
boli prítomné ženy obdarované kvetom
a darčekom

OSN a ženské práva
A čo s tým má Organizácia Spojených národov? Nuž zakladajúca
Charta OSN, podpísaná roku 1945 v San Franciscu, bola prvým globálne platným dokumentom, v ktorom bola rovnoprávnosť všetkých
ľudí, bez ohľadu na pohlavie, zahrnutá medzi základné ľudské práva.
Z týchto dôvodov sa OSN rozhodla od roku 1975 usporadúvať spomienkové akcie, počas ktorých sa nehovorí len o počiatkoch hnutia
za práva žien, ale i o bilancii za uplynulé obdobie. O celkovom vývoji
v oblasti ženských práv, napríklad práva na vzdelanie, na zárobok,
na nemrzačenie dievčat z dôvodu „tradície“, na osobnú bezpečnosť,
na výchovu detí a ďalších, ktoré zďaleka nie sú na celom svete samozrejmé. Okrem OSN si Medzinárodný deň žien pripomínajú i viaceré
profesijné organizácie. Motívy ich akcií bývajú smutné – napríklad
keď ženský Pen Club vyzýva na prejavenie solidarity a pomoci väzneným novinárkam a pripomína mená zavraždených pri výkone povolania – ale i radostnejšie. Trebárs otvorenie nových spŕch pre ženy
po zmene v mestskej pekárni, nová studňa, z ktorej netreba vodu
do farbiarskej dielne vláčiť kilometre vo vedrách, zatknutie obchodníkov so ženami, vypovedanie zmluvy s vulgárnymi ochrankármi,
či dokonca stavba závodnej škôlky. To, čo je v niektorých krajinách
normou, je v iných zatiaľ takým snom, akým to bolo pre generácie
našich zamestnaných prababičiek. V symbolický deň žien 8. marca
je o čom premýšľať.

Čestný občan obce Dušan Jarjabek so
svojimi hosťami, hercami divadla z Banskej
Bystrice a ich profesorom hercom – majstrom
Sarvašom
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Z pošty
Oznámenie o výrube drevín
Na základe zákona č. 506/2013 Z.z, ktorým sa dopĺňa zákon č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v zn.n.p, v zmysle § 47 ods.
7 „Ten, kto chce z dôvodu uvedeného v odseku 4 písm. e) (ak povinnosť vyplýva z osobitného predpisu) vyrúbať drevinu, je povinný túto
skutočnosť pred plánovaným vykonaním výrobu písomne oznámiť
orgánu ochrany prírody. Orgán ochrany prírody je povinný do 15
pracovných dní od doručenia oznámenia: a) vydať stanovisko, že
oznámeným výrubom nie sú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny a výrub sa môže uskutočniť, alebo
b) rozhodnúť o určení podrobnejších podmienok vykonania
výrubu alebo rozhodnúť o jeho obmedzení alebo zákaze, ak je v rozpore s požiadavkami na ochranu prírody a krajiny.
Nakoľko orgánom ochrany prírody, ktorý prijíma uvedené oznámenia o plánovaných výruboch vyplývajúcich z osobitných predpisov je Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné
prostredie a na základe uvedených skutočností Vás žiadame, aby ste
pri ohlasovaní plánovaných výrubov v rámci Vašich osobitných predpisov riadne identifikovali lokality plánovaných výrubov (katastrálne
územia, parcelné čísla, riečne kilometre a pod.) a doložili k týmto
oznámeniam aj adekvátne mapové prílohy, na základe ktorých bude

- žiadosť

možné bližšie identifikovať dotknuté územia.
Uvedené údaje sú potrebné vzhľadom k tomu,
že náš úrad žiada o odborné stanovisko Štátnu
ochranu prírody SR, ktorá podrobnejšie identifikuje výrubom dotknuté lokality, ich stupeň
územnej ochrany, biotopy a podobne. Vzhľadom na krátkosť termínu pre vydanie vyjadrenia k oznámeniu o plánovanom výrube je
Vaša spolupráca nevyhnutná. V mnohých prípadoch je nutná terénna obhliadka výrubom
dotknutých lokalít a vyznačenie drevín určených na výrub, čo vyplýva z § 47 ods.8 „Výrub
dreviny podľa odsekov 3 a 7 možno vykonať
len po vyznačení výrubu dreviny a po vydaní
stanoviska podľa odseku 7 písm. a) alebo
právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 3
a odseku 7 písm. b), ktorými je vykonávateľ
výrubu povinný sa na požiadanie preukázať“.
Ing. Miroslav Potančok, vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie

Seniori pozor!

Nestaňte sa obeťami nátlakových predajných akcií
Polícia v Liptovskom Mikuláši upozorňuje najmä občanov vyššieho
veku na protiprávnu činnosť páchanú na rôznych prezentačných
a predajných akciách, počas ktorých sú seniori okrádaní alebo uvádzaní do omylu, pričom je zneužívaná ich dôvera. Počas konania
takýchto akcií „predajcovia“ používajú rôzne nekalé obchodné praktiky, v rámci ktorých arogantne , za pomoci manipulácie, zastrašovania a pod hrozbou fyzického alebo psychického nátlaku vnucujú
najmä seniorom predražený a často veľmi nekvalitný tovar.
S cieľom predchádzania takýmto protiprávnym konaniam ponúkame niekoľko dôležitých rád, ako sa nestať obeťou:
1. preverte si údaje na pozvánke o organizátorovi a jeho ponuke –
poraďte sa s príbuznými, pozrite si organizátora na internete alebo
požiadajte o radu na bezplatnej SENIOR LINKE 0800 172 500 – ak
máte pochybnosti, na ponuku radšej nereagujte,
2. nekupujte tovar len preto, že je zlacnený,
3. neodovzdávajte svoje osobné doklady organizátorom,
4. ak nemáte so sebou peniaze, nesúhlaste s návrhom organizátora,
že Vás odvezie domov, príp. do banky, za účelom vyplatenia peňazí
alebo zálohy na tovar,
5. všetky dokumenty, ktoré podpisujete si pozorne prečítajte, ak
si niečo kúpite, trvajte na vystavení potvrdenia o kúpe (bloček
a záručný list),
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6. ak ste nútení ku kúpe tovaru, je obmedzovaná Vaša osobná sloboda, ak by Vám bolo
bránené v odchode z akcie, alebo by ste pociťovali nátlak či vyhrážanie, kontaktujte Políciu na čísle 158.
Ak ste tovar predsa kúpili, ale chcete ho vrátiť:
1. máte právo bez udania dôvodu písomne
odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo
dňa prevzatia tovaru, pri odstúpení od zmluvy
musíte predávajúcemu vrátiť všetko, čo ste
dostali (vzory odstúpení od uzatvorených
zmlúv nájdete na www.forumseniorov.sk),
2. odstúpenie od zmluvy pošlite predajcovi
doporučenou poštou
3. tovar, ktorý posielate späť radšej poistite,
4. odstúpením od zmluvy sa zmluva ruší
a peniaze Vám musia byť vrátené v lehote 15
dní odo dňa odstúpenia od zmluvy,
5. ak sa organizátor alebo predajca
na odstúpenie od zmluvy nereaguje, máte
možnosť obrátiť sa na súd alebo Slovenskú
obchodnú inšpekciu
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z nehnuteľnosti a poplatku
za tuhý komunálny odpad
Obecný úrad upozorňuje občanov, že daň
z nehnuteľnosti a poplatok za tuhý komunálny odpad sa bude platiť až po doručení
rozhodnutia do vlastných rúk o výške dane
a poplatku za TKO občanovi.
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Obecná knižnica
Milí čitatelia a spoluobčania,
Už sa nám blíži prvý štvrťrok roku 2014, preto Vás chcem poinformovať o obecnej knižnici. V prírastkovom zozname kníh máme
zapísaných ku koncu roku 2013 je 2 937 kníh. Tieto knihy sú rozdelené na: krásna literatúra pre dospelých, odborná literatúra pre
dospelých, krásna literatúra pre deti, odborná literatúra pre deti
a poézia. Knihy do obecnej knižnice získavame kúpou prostredníctom Obecného úradu a darom. Členský poplatok na rok 2014 je: deti,
žiaci, študenti 0,70 €, dospelý čitatelia 1,50 €, dôchodcovia 1,00 €.
Žiadam čitateľov, aby si splnili svoju povinnosť a zaplatili čitateľský poplatok. Stratenú, alebo zničenú knihu čitateľ nahradí novou
knihou toho istého titulu a spisovateľa, alebo zaplatí dvojnásobok,
trojnásobok, až päťnásobok ceny knihy. Jeden krát do roka sa robí
ročný výkaz, ktorý sa elektronicky posiela do Okresnej knižnice
v Lipt. Mikuláši. Po celý rok sa môžu prihlásiť noví čitatelia.
K Veľkej noci Vám prajem veľa radosti, šťastia, lásky
a veselých jarných dní, plných krásnych stretnutí.
praje knihovníčka
Veľa vody, slniečka, nech je vydarená šibačka!

Ďakujem

Už viac rokov oslovujem na konci roka rôznych obchodných partnerov, ktorí s pochopením finančne podporia myšlienku
pomoci dôchodcom našej obce a spríjemnia im chvíle Vianoc. Za všetkých ďakujem:
KOVMAX spol. s r.o. – Ing. Tibor Fronko,
GŰDE SLOVAKIA spol. s r.o. – Stanislav
Tekel, Vojtech Roob, Milan Špalek, SANKT
HUBERT a.s. – František Čenka, IPA TEX
s.r.o. – Milan Kögel, Regionálny rozvoj Liptova s.r.o. – Ing. Jaroslav Maduda, HOŠKO
a.s. – Vladimír Hoško, BOTTLING PRINTING s.r.o. – Ing. Miroslav Balko, LESKO
s.r.o. – Ing. Ivan Košecký, ENNERGY s.r.o.
– Ing. Robert Nemec, EUROVIA SK, a.s.,
Marián Vojtík, starosta
UNIMIX - Štefan Ratkoš

Je svet dobrý?

Čo si má o tom „našinec“ myslieť… Veď na takého dobrodinca, ktorý
sa uchýli ku krádeži pomníka z miestneho cintorína je potrebné len
veľkú palicu a mocného chlapa. Ten by snáď vyliečil zlodeja, ktorý
sa neštítil jedného dňa vylomiť a odviezť pomník z urnového hrobu
a spôsobiť nervový šok rodine. Ak číta zlodej tento článok, nech
vezme na vedomie, že určite nebude zo získaných peňazí ani šťastný,
ani spokojný. Zbrúsením mena a nahradením nového sa nedá nevytvoriť teplo a spomienka na zosnulého.

Orange signál sa zlepšil
Na záver roka 2013 zrealizovala firma
HAKO z Lipt. Mikuláša napojenie novovybudovaného stožiara so zosilnením telekomunikačného signálu Orange pre hornoliptovskú časť. Po rokoch urgovania našou
obcou, ústredie Orange, by mali byť prijímatelia signálu spokojní a konečne využívať tieto služby naplno.
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Radosť z Veľkej noci
Po dlhých dňoch čakania sme opäť naplnení jarnou sviežosťou.
Po dlhých dňoch pôstu môžeme zhodnotiť, nakoľko sme vytrvali,
či sme schopní zavŕšiť s Kristom krížovú cestu a objaviť tajomstvo zmŕtvychvstania. Napriek našim slabostiam a pádom nás Boh
miluje. Boh nehľadí na naše moderné oblečenie, naše pracovné
postavenie, či fyzickú krásu, ale hľadí na čistotu nášho srdca.
Čistá LÁSKA sa dala pribiť na kríž, aby sme my po stáročia volali
Kristus vstal z mŕtvych! Nielen volali, ale aj to zažívali. Zažívali
zmenu vo svojom živote, zmenu vo vzťahu k LÁSKE, ktorá nás stvorila, zmenu vo vzťahu k našim najbližším, ale aj zmenu vo vzťahu
k bratom a sestrám, ktorí nás denne obklopujú v rôznych pozíciách
ako kolegovia, susedia, kamaráti či známi.
Treba sa zamyslieť nad tým, čo slávime na Veľkú noc. Je potrebné
o tom premýšľať nanovo, pretože naša pamäť je slabá, neraz zaťažená starosťami a preto potrebujeme obnoviť si myšlienky o tom, čo
slávime na Veľkú noc.
Mnohokrát prežívame pokušenie takzvanej rutiny, aby sme sviatky,
či už sú to Vianoce, Všetkých svätých, Veľkú noc a ďalšie, prežili
podľa istých zvykov, ktoré sme si počas mnohých rokov už urobili.
Z tohto dôvodu potrebujeme duchovnú zásobáreň, odkiaľ načerpáme skutočnú duchovnú silu. Potrebujeme niečo, čo nám ukáže ako
máme správne zmýšľať, niečo, čo nám pripomenie pravdu o našom
živote. A túto pravdu nám Pán Boh zanechal mnohými spôsobmi.
Preto si pripomeňme posolstvo Veľkonočných sviatkov.
V prvom rade si spomeňme jednoducho na kríž. Stačí ak si ho v mysli
predstavíme. Takýto kríž nám pripomína veľmi veľa vecí a tak isto
nám prináša požehnanie do domu, chráni nás od Zlého.
Kríž nie je iba symbolom alebo pekným dekoračným predmetom,
ktorý si zavesíme na stenu. Kríž pre nás veriacich znamená omnoho
viac. To, že môžeme prísť na svätú omšu, ísť na spoveď, že si môžeme
nechať požehnať dom alebo auto a mnoho iných vecí nie je samozrejmosťou, ale je to výsledok obety na kríži. Vlastne ani jeden z nás by
nemohol prísť do neba, ak by Pán Ježiš neobetoval svoj život na kríži.

Preto si pripomíname Veľkú noc, preto ju
slávime, aby sme si pripomenuli, že Ježiš sa
krvou potil, bičovaný bol, tŕním korunovaný,
niesol kríž a ukrižovaný bol, za moje vlastné
hriechy, ktoré na neho doliehali. Nech sú teda
pre nás všetkých tieto Veľkonočné sviatky
duchovným povzbudením.
Pane, mám radosť z toho, že nie som sám, že
svoju cestu životom môžem prežívať s priateľmi, s blízkymi, s Tebou. S Tebou, ktorý
si vstal z mŕtvych. Trpel si, niesol si kríž,
zomrel si na ňom. Pochovali Ťa, ale neostal
si v hrobe. Vstal si, aby sme aj my uverili, že
náš život v hrobe nekončí, že nie je len trápením, že v ňom dokážeme byť šťastní a zároveň
dokážeme robiť šťastných aj druhých. Pane,
Bohoslužobný program na Veľ kú noc 2014
otvor nám srdcia, aby sme prijali tvoju radosť.
* Vo Veľký piatok je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Radosť, s ktorou dokážeme potešiť našich
Po obradoch bude Sv. Oltárna vyložená do 18.00 h.
bratov a sestry. Radosť, ktorá nám pomôže
* V Bielu sobotu bude Sv. Oltárna vyložená od 13.00 h do obradov. prekonať všetky prekážky. Radosť, s ktorou
Na obnovu krstných sľubov si nezabudnime priniesť sviece.
môžeme zmeniť svet. Daj, nech ďalej rozdávame lásku, ktorou si sa Ty obetoval za nás.
13. 4. 2014
Kvetná nedeľa
10.00 h
Daj, nech všetko, čo robíme, pramení z lásky,
aby to nebolo len povinnosťou, ale putovanie
17. 4. 2014
Zelený štvrtok
16.30 h
radostným životom.
Prajem vám veľa radostí z Kristovho zmŕtVeľký piatok *
16.30 h
vychvstania a chuť žiť ako slobodné Božie
18. 4. 2014
deti!
Krížová cesta
10.00 h
Sedembolestná Panna Mária, ktorá trpela
19. 4. 2014
Biela sobota *
21.00 h
so svojím Synom, nech vás sprevádza svojou
materinskou láskou a požehnaním.  
20. 4. 2014
Veľkonočná nedeľa
11.00 h
21. 4. 2014
12

Veľkonočný pondelok

10.00 h

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

Podturniansky spravodajca

Prečo krv?
Pred niekoľkými rokmi sa životy Juraja
a Viery úplne zmenili. 16. február 1999.
Obyčajné utorňajšie ráno. Zazvonil telefón. „Stala sa nehoda...“ Išlo o ich syna
Maťka.
Ako sa blížili ku tej križovatke, zbadali červeno-modré svetlá polície
a záchranky. Viera zbadala fotografa
a kráčala priamo k nemu, kde bola najväčšia mláka krvi, akú kedy videla.
Jediné, na čo sa zmohla, bolo: „Juraj,
náš Maťko už išiel domov – domov
k nebeskému Otcovi!“ Jej prvá reakcia
bola vyskočiť z auta a nejako pozbierať
všetku tú krv a vrátiť ju do syna. „Krv
bola pre mňa v tej chvíli najdôležitejšia vec na svete. Krv bola život. Bola to
životodarná krv a patrila môjmu synovi,
môjmu jedinému synovi, ktorého som
tak milovala.“ - spomína neskôr Viera.
Juraj videl autá prechádzať rovno cez
krvavú mláku. Drásalo to jeho srdce.
Chcel zakryť krv svojím kabátom a volať:
„Nebudete jazdiť cez krv môjho syna!“
Vtedy Viera pochopila prvýkrát v živote
jednu z najdôležitejších Božích právd:
PREČO KRV? Pretože to bolo to najsilnejšie vyjadrenie, aké Boh mohol použiť. Bola to najvzácnejšia vec, ktorú Boh
mohol dať. Bola to najvyššia cena, ktorú
mohol zaplatiť, aby sme mohli žiť. Ježišova krv, ktorá tiekla na Golgote a skrápala pôdu pod krížom, je tým nesmierne
vzácnym prúdom nového života.
Ó, milý Spasiteľu Ježiši Kriste! Aká prevzácna je tvoja krv, ktorá za nás tiekla
na golgotskom kríži! V nej život, v nej
máme odpustenie hriechov, v nej máme
nádej, v nej máme všetku radosť. Aj
v tomto roku si to chceme pripomínať, opäť Ťa chceme oslavovať a túžime
Tebe svoje životy odovzdať. Prosíme
Ťa, požehnávaj nám tieto veľkonočné
sviatky.

Apríl 2013

Čo sa deje v cirkevnom zbore
Svetový deň modlitieb
15. marca sme sa spolu s bratmi a sestrami z rímskokatolíckej farnosti
stretli v rímskokatolíckom kostole
sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne.
Dôvodom bol Svetový deň modlitieb.
V tomto roku sme v modlitbách mysleli na Egypt. Táto krajina je veľmi
úzko spojená s dejinami Božieho ľudu. Tu pôsobil ako vysoký hodnostár Jozef, syn Jákoba. Odtiaľ vyšiel Mojžiš so svojím ľudom. Tu
našiel útočisko pred prenasledovateľmi maličký Pán Ježiš. Tu vznikali jedny z najstarších cirkevných zborov. Dnes tu kresťania žijú
v menšine, ale napriek tomu konajú požehnanú prácu. Počas bohoslužby sa uskutočnila aj zbierka, ktorá podporila projekt švajšiarskej kresťanskej spoločnosti Misia na Níle: nemocnicu v chudobnom meste Naqada.
Ďakujeme sestrám, ktoré sa aktívne zapojili do prípravy tohto dňa:
sestrám Renáte Hurajovej, Jane Pivkovej, Marte Rothovej a Blanke
Špačkovej. Takisto ďakujeme mladým bratom a sestrám, ktorí prišli
podporiť zhromaždenie svojím spevom.

Ženský spevokol
Od leta minulého roka vznikol
na pôde cirkevného zboru ženský spevokol. Popri mužskom spevokole Svätojánsky prameň a detskom spevokole
Svätojánskych muškách už teda aj on
chce pripojiť svoj hlas k oslave nášho
Pána. Nacvičuje každú sobotu o 17,30
hod. v zasadačke Obecného úradu v Podturni. Spieval už niekoľkokrát na službách Božích v Liptovskom Jáne aj v Podturni. Liptovský
Ján je blízko Podturne. Budeme preto veľmi radi, keď sa nájdu v Liptovskom Jáne aj ďalšie sestry, ktoré sa pridajú k práci tohto spevokolu. Čo treba urobiť? Stačí prísť v sobotu pozrieť sa na nácvik.
Peter Taját, ev. a. v. farár

Čo sa chystá
17. 4. 2014
Zelený štvrtok
18. 4. 2014
Veľký piatok
20. 4. 2014
Veľkonočná nedeľa
(1. slávnosť veľkonočná)
21. 4. 2014
Veľkonočný pondelok
(2. slávnosť veľkonočná)
27. 4. 2014
1. nedeľa po Veľkej noci
25. 5. 2014
5. nedeľa po Veľkej noci
1. 6. 2014
Nedeľa po Vstúpení
15. 6. 2014
1. slávnosť svätodušná
22. 6. 2014

ev. kostol
v L. Jáne
ev. kostol
v L. Jáne

Služby Božie so spoveďou a Večerou
Pánovou
Pašiové služby Božie so spoveďou
a Večerou Pánovou

9,00 h

ev. kostol
v L. Jáne

Slávnostné služby Božie

9,00 h

ev. kostol
v L. Jáne

Slávnostné služby Božie

17,00 h
9,00 h

9,00 h
9,00 h
9,00 h
9,00 h
14,30 h

ev. kostol
v L. Jáne
ev. kostol
v L. Jáne
ev. kostol
v L. Jáne
ev. kostol
v L. Jáne
ev. kostol
v L. Jáne

Rodinné služby Božie
Slávnosť konfirmácie
Rodinné služby Božie
Slávnosť zlatej konfirmácie
Koncert spevokolov Liptova
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Fotografie dcérky sú u Vyparinovcov na viacerých miestach v dome. Majú aj spoločné fotografie obidvoch detí, ale Filipko je už veľký a nechce ich vystavovať. FOTO: (DSP)

Janka a Leuška

9

l ŤAŽKÝ ÚRAZ UTRPELA Janka Vyparinová z Podturne pred vyše šiestimi
rokmi pri výbuchu kotla na tuhé
palivo. Mala popáleniny na sedemdesiatich percentách tela. Vtedy ešte
ani poriadne nevedela, aké veľké sú
jej zranenia a čo ju čaká, ale jedna

Druhého novembra 2007, keď
v pivnici v dome Vyparinovcov v Podturni vybuchol kotol,
bol Filipko doma s mamou.
Často s ňou chodieval prikla-

Nevládala sa pohnúť
a obávala sa o syna

malička bol šikovný. Keď mal
dva a pol roka vedel povedať
abecedu a v piatich rokoch sa
naučil čítať.“

áciu, si musela pripustiť a vyrovnávať sa so situáciou, že
takmer tri štvrtiny kože má
poškodené popálením.
Vytrpela si neskutočné bolesti, nemohla sa ani pohnúť.
V prvých dňoch jej rany preväzovali v narkóze, neskôr bola pri preväzovaní pri vedomí.
„Keď som prvýkrát uvidela
rozsah popálenín, bola som
v šoku. Nechcela som na svoje

Jozef je výnimočný

upozorňovali, že koža sa mi
môže potrhať a rany pootvárať. Našťastie, som pribrala
len dve kilá. Tehotenstvo aj
spontánny pôrod som prežila
v pohode.“ Možno to bola aj
odmena za to, čím všetkým si
už mladá žena prešla.
„Po návrate z nemocnice sme manžel a otec
bývali u mojich rodičov, ktorí Najhoršie pre Janku Vypari-

Pomoc prišla
z rôznych strán

dobrí ľudia okolo mňa nabili
energiou, aby som sa dostala
z najhoršieho, lebo spočiatku
som mala aj zlé stavy. Ale uvedomila som si, že sa musím
pozbierať, lebo mám pre koho
žiť.“

Janka Vyparinová sa napriek bolestiam
po úraze dočkala vytúženej dcérky

Janka Vyparinová je úžasná žena. Napriek útlemu vzhľadu silná osobnosť. O deťoch, manželovi, rodine a ľuďoch v jej
okolí hovorí s láskou. A vďačnosťou. Ale aj oni sú určite vďační, že ju majú a môžu ju mať radi.
FOTO: DAGMARA SARITA

Šťastná mamina

VÝNIMOČNÁ ŽENA

Prevzaté z MY Liptovské noviny č. 12/2014, 1. 4. 2014
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Janka potrebuje pri chôdzi
oporu a podopiera sa paličkou,
ale novú situáciu so starostli-

Na prechádzky paličku
neberie, oprie sa o kočík

Lea sa narodila o mesiac skôr,
vážila 2 330 gramov a merala
45 centimetrov. Janka v dôsledku trvalých následkov po
popáleninách by mala užívať
lieky od bolesti.
„Počas tehotenstva a teraz
pre kojenie som ich vysadila,“
spomenula. Bolesti má stále,
ale hovorí, že pohľad na vytúženú dcérku je najlepší liek na
všetky bolesti. „Najskôr som
chcela ostať bez liekov len počas tehotenstva. Ale malá potrebuje mliečko, tak ich stále
neberiem, aby som ju mohla
dojčiť.“

Pre tehotenstvo a dojčenie
sa vzdala liekov od bolesti

Napriek bolestiam, ktorými od
úrazu Janka Vyparinová trpí,
zníženej pohyblivosti pre poškodené nervy, sa v rodine
Vyparinovcov tešia z vyše
dvojmesačnej dcérky Leušky.
Malé dievčatko spokojne
spinkalo v kočíku. Vyzeralo
ako bábika, nebyť pravidelného pohybu malého telíčka pri
dýchaní.
Zaujala nás snedá farba Leuškinej pokožky. „Je už taká
opálená?“ spýtali sme sa. „Nie,
taká sa narodila,“ odpovedala
Janka Vyparinová s láskou v
hlase aj v očiach.

Zaujímala nás jeho reakcia na
správu, že bude mať súrodenca. „Prijal to úplne v pohode,
vyobjímal ma, lebo túžil po súrodencovi. Síce chcel najskôr
bračeka, ale keď už bolo isté, že
to bude dievčatko, pristihla
som ho pri počítači, ako vyberá dievčenské mená. Vybral
Lea a tak máme malú Leušku.“
Mamine pomáhal aj s výberom výbavičky pre sestru.
„Väčšinou nakupujem cez internet. Keď som pre malú niečo vybrala, musela som mu to
dať schváliť, kým som poslala
objednávku.“
Filip je samostatný, do školy
chodí autobusom, dobre sa učí
a stíha pritom aj tréningy na
ľade. Učí sa cudzie jazyky, angličtinu a ruštinu. Keď má čas,
zoberie sestru v kočíku aj na
prechádzku.
„Som na neho hrdá. Už od-

Filipko mamu
poriadne vyobjímal

vosťou o bábätko berie optimisticky. „Teraz môžem nechať paličku doma a oprieť sa o
kočík,“ odpovedala na otázku,
či chodieva s malou aj na prechádzky.
Starostlivosť o dve deti a
domácnosť by sama nezvládla,
pomáhajú jej rodičia, sestra,
kamarátka. Ale najmä manžel
a starší syn Filipko. Je šiestak
a chodí do hokejovej triedy
v Základnej škole M. Rázusovej Martákovej v Liptovskom
Mikuláši.

palivo. Mala popáleniny na sedemdesiatich percentách tela. Vtedy ešte
ani poriadne nevedela, aké veľké sú
jej zranenia a čo ju čaká, ale jedna
z prvých otázok v nemocnici
v Košiciach Šaci bola, či bude môcť
mať druhé dieťatko.

Janku záchranári ošetrili a
hneď ju previezli vrtuľníkom
do nemocnice v Košiciach Šaci. Pamätá si ešte, ako sa vo vrtuľníku prebrala a chcela sa
pozrieť z okna. Potom si spomína už len na nemocničné
lôžko, na ktorom strávila dva
mesiace.
Mladá žena si ešte ani v nemocnici spočiatku nechcela
pripustiť, že je vo veľmi vážnom stave. Myslela si, že má
len niekoľko rán na tele, lebo
z nich krvácala a zlomenú ruku, pretože ju bolela. Až neskôr, keď jej vysvetlili situ-

Spočiatku si vážny
stav nepripúšťala

Druhého novembra 2007, keď
v pivnici v dome Vyparinovcov v Podturni vybuchol kotol,
bol Filipko doma s mamou.
Často s ňou chodieval prikladať polienka do pece. V ten
deň, našťastie, nešiel. Hral sa
v obývačke.
„Keď som prikladala do pece, spomínam si, že som počula veľký hluk a nechápala som,
čo sa stalo. Prvá myšlienka
patrila Filipkovi, či sa mu niečo nestalo, lebo ja som sa nevládala ani pohnúť. Počula
som, ako sa pýta, čo sa stalo.
Povedala som mu, že nič a
nech nejde dolu za mnou,“
vrátila sa Janka v spomienkach na deň nešťastia.
Jankin manžel Jozef sa vrátil v tom čase z práce a tiež mu
tvrdila, že jej nič nie je. Cítila
len bolesť ruky, preto jej manžel zavolal záchranku. Vtedy
ešte nevnímala rozsiahle popáleniny na celom tele. „Mala
som v tom nešťastí zrejme
veľké šťastie, že som nemala
spálenú kožu na hlave a tvári.
Zrejme by som takú situáciu
psychicky znášala oveľa horšie,“ vyjadrila sa s odstupom
času.

Nevládala sa pohnúť
a obávala sa o syna
Pomoc prišla
z rôznych strán

Mám okolo
seba dobrých
ľudí, ktorí
mi veľmi
pomáhajú.

„

EVA PETRANOVÁ

Od narodenia Leušky v januári
sa život Vyparinovcov zmenil
a pre Janku akoby zrýchlil.
„Predtým som bola sama
doma, čakávala som, kým sa
Filipko vráti zo školy a manžel
z práce. Keď sa malá narodila,
manžel prišiel o prácu a teraz
sme doma spolu. Rytmus dňa
prispôsobujeme Leuške a Filipkovým školským a tréningovým povinnostiam,“ poznamenala Janka.
Mladá mamička priznala, že
najmä k večeru cíti aj väčšiu
únavu. Ale každú situáciu prijíma s pokorou. Aj stratu zamestnania manžela.
„Peniaze síce treba k životu,
ale žiadne nenahradia lásku
a šťastie, keď sa pozriem do
postieľky na dcérku, alebo na
syna. Asi je všetko tak, ako má
byť. Hlavne, že sme spolu.“

Život sa zmenil,
všetci sú spolu

Najhoršie pre Janku Vyparinovú býva letné obdobie, keď
sa jej koža trhá, rany sa otvárajú a hrozí jej riziko infekcie.
Musí si dávať pozor.
Dobre jej robí rehabilitácia
vo vode, ale návšteva verejných kúpalísk a plavární pre
možnosť vzniku infekcie neprichádza do úvahy. Jozef Vyparina to vyriešil a manželke
na záhrade spravil bazén. Urobil by pre ňu a deti čokoľvek.
Dobro mu priam vyžaruje
z očí.
Veľmi pekný vzťah má Jozef
aj so synom a teraz už aj
s dcérkou. „Od narodenia ju aj
kúpe. Mne nedovolí, keďže
nemám dobrú stabilitu a menej pohyblivú ruku. Hovorí, že
radšej ju okúpe sám.“

Jozef je výnimočný
manžel a otec

pozbierať, lebo mám pre koho v pohode.“ Možno to bola aj
odmena za to, čím všetkým si
žiť.“
už mladá žena prešla.

„Po návrate z nemocnice sme
bývali u mojich rodičov, ktorí
sa o mňa spolu s manželom
starali. Aj Filipko sa veľmi
snažil. Každý deň chodila za
mnou zdravotná sestra Janka
Berníková z Podturne a preväzovala ma. Rehabilitačná sestra Mária Farkašová chodievala so mnou cvičiť. Bola som
veľmi prekvapená, keď mi ešte
v nemocnici povedali, že do
Košíc prišlo vyše sedemdesiat
ľudí z Podturne a okolia darovať krv, ktorú som potrebovala. Takúto pomoc aj finančnú
zbierku na opravu domu zorganizoval starosta Podturne
Marián Vojtík. Aj lekári a personál v nemocnici boli prekvapení, že také niečo ešte nevideli,“ opísala Janka pomoc,
ktorú zrejme ani nečakala, ale
JANKA VYPARINOVÁ
prišla v pravú chvíľu.
Po necelom pol roku sa Vyparinovci vrátili do domu, kde
Veľkú oporu má v ľuďoch,
sa nešťastie stalo. V opravektorí stoja pri nej
Janka prekonala dvanásť ope- nom dome zmenili spôsob vyrácií, veľa bolesti, ktoré ju kurovania, teraz kúria v kosprevádzajú dodnes. O mladej, zube.
upravenej, krásnej a pokojnej
žene, by to však nikto, kto ne- Tehotenstvo aj pôrod
vie, čo prežila, nepovedal.
prežila v pohode
„Život beriem optimisticky Janka si aj po vyše šiestich rovďaka ľuďom, ktorých mám koch spomenie na tragickú
okolo seba. Až po takýchto zá- udalosť, ale vraví, že zo všetžitkoch si človek uvedomí, na kého zlého si treba vybrať to
čom v živote záleží. Žiadne najlepšie.
peniaze ani úspech či sláva sa
„Keď som videla, ako sa naša
nevyrovnajú úžasnej rodine, rodina zomkla a pomáhali mi
akú mám a ľuďom v mojom aj ostatní ľudia, musela som sa
okolí, ktorí v najhorších chví- pozbierať. Najmä pre nášho
ľach stáli a stále stoja pri syna Filipka, manžela, ale aj
mne.“
ostatných.“
Jozef Vyparina, Jankin
Teraz už aj pre dcérku Leu,
manžel a otec rodiny, je výni- hoci tehotenstvo aj čas, kým
močný muž, ktorý vždy stál ju dojčí, musí byť bez liekov
pri manželke a pomáha jej so proti bolesti, ktoré by potrevšetkým. Rovnako aj jej rodi- bovala.
čia a mnoho ďalších ľudí.
„Rizikom bolo počas teho„Je až neskutočné, ako ma tenstva pribrať. Lekári ma

lesti, nemohla sa ani pohnúť.
V prvých dňoch jej rany preväzovali v narkóze, neskôr bola pri preväzovaní pri vedomí.
„Keď som prvýkrát uvidela
rozsah popálenín, bola som
v šoku. Nechcela som na svoje
telo ani pozrieť. Veľmi ma bolelo a lieky proti bolesti nepomáhali.“

Podturniansky spravodajca
Apríl 2013
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Ako je to s teplotou, vlhkosťou a plesňou?
Aby ste sa cítili doma dobre, nemôžete mať vlhkosť ani vysokú – ani
nízku: najvhodnejšia teplota v izbe je 18–21°C
- najvhodnejšia relatívna vlhkosť vzduchu je 45–55 %
- veľmi vlhký vzduch nad 60% podporuje rozmnožovanie
zárodkov plesní a mikroorganizmov, ktoré dokážu vyvolať
alergie, astmu alebo aj infekcie dýchacích ciest
- veľmi suchý vzduch (pod 35%) spôsobuje vysušenie očí a slizníc
– neskôr dráždivé reakcie až zahlienenie, bolesti hlavy a hrdla
- vlhký vzduch sa horšie zohrieva – studený (aj keď relatívne
vlhký) vzduch zvonka sa pri zohriatí stáva suchý a spotrebuje
menej tepla ako na zohriatie vlhkého vzduchu
- teplý vzduch je smädný (na vodu – vypije jej viac), studený
vzduch je abstinent.

Vzťah medzi teplotou a vlhkosťou vzduchu
Ak je vlhkosť vzduchu v miestnosti privysoká, hlavne vetranie
v zime sa vám môže zdať ako nezmysel, keďže vzduch vonku je studený a takisto dosť vlhký. Studený vzduch však môže absorbovať
len málo vlhkosti, alebo (veľmi veľmi studený) dokonca neabsorbuje
žiadnu. Keď ale otvoríte okno a necháte vetrať, studený vzduch
sa zohreje a môže naberať vlhkosť, čím jeho relatívna vlhkosť
klesne! Vzduch „pije“ vodu, čím je teplejší, tým viac. Meter kubický
vzduchu teplého 30°C vypije vyše 30 gramov vody. Čím je vzduch
teplejší, tým viac vody vo forme pary (tú nevidíme, vidíme len zrazenú paru – hmlu) sa do neho zmestí.

www.oknoplast.sk

EKOLOGIS s. r. o.
1.mája 112/17
Liptovský Mikuláš
Podhora 49
Ružomberok
WEB: www.ekologis.sk
E-mail: ekologis@ekologis.sk
Mobil: +421917546147, +421911966388
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Absolútna vlhkosť je množstvo vodnej
pary v gramoch v 1 metri kubickom vzduchu.
Rosný bod je vzťah medzi teplotou a relatívnou vlhkosťou. Ak je vzduch ochladzovaný
(pri jednej, stálej absolútnej vlhkosti), tak
relatívna vlhkosť časom dosiahne svoje maximum 100%. Ak sa vzduch ochladzuje naďalej, tak vodná para nahromadená vo vzduchu
začne kondenzovať a vytvárať mokré plochy
na chladnejších miestach. Pri teplote vzduchu 20°C a relatívnej vlhkosti 65% má rosný
bod hodnotu 13,2°C. Čo to presne znamená?
Vzduch začne kondenzovať a vytvárať kvapky
vody na miestach stropu a stien, ktoré sú
chladnejšie ako 13,2°C. To môže viesť k tvorbe
plesní a následným problémom so zdravím.
Ak v zime vyvetráme, odstránime z miestnosti vlhkosť. Ak vyvetráme rýchlo, ušetríme
teplo a tým aj peniaze.

Prečo nám vlhnú a potom plesnejú
steny?
Vlhnú a potom plesnejú miesta, ktorých
teplota je nižšia ako rosný bod. Plesne (ich
zárodky – spóry) sa zakoreňujú tam, kde je
vlhko. Čo s tým? Znížiť vlhkosť alebo zvýšiť
teplotu. Lacnejšie je zníženie vlhkosti. Plesne
neznášajú sucho a prúdenie vzduchu. Okrem
vlhkosti treba z bytu odstrániť aj CO2 a pachy.
Takže VETRAŤ, VETRAŤ, VETRAŤ!
Vetranie bez investície – pravidelné vetranie – tri až štyrikrát denne: ráno, napoludnie,
popoludní a pred spaním. Samozrejme, ak nie
ste doma, nemusíte bežať z roboty domov napoludnie vyvetrať. V zime treba vetrať krátko –
suchý vzduch v našej miestnosti nemá ani 100
kilo (kubík suchého vzduchu má hmotnosť asi
1,2 kg) – vyženieme ho von aj s vlhkosťou –
a rýchlo naberieme nový tak, aby nám neochladli
steny, podlaha a strop – ktorých hmotnosť a aj
schopnosť podržať teplo je stonásobne vyššia
ako pri vzduchu. Krátkym účinným vetraním
v zime ušetríme peniaze za teplo.
Otvorte dokorán okno – ak sa dá urobte
prievan, vonkajšia tabla okna sa zarosí –
počkajte kým orosenie zmizne a zavrite
okná, ak sa vám pri vetraní dá vypnúť radiátor, ušetríte. Suchý vzduch sa ohrieva rýchlejšie a lacnejšie ako vlhký, v lete môžete vetrať podľa ľubovôle, vlhkosť a teplota vonku
a vnútri je približne rovnaká, treba von dostať
vydýchaný vzduch (CO2).
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O príprave kandidatúry Jasnej na zimné
Prevzaté z Obecných novín č. 11–12
olympijské hry
Na území SR by sa mali v rámci ZOH Krakov 2022 konať len alpské
lyžiarske disciplíny, a to v lyžiarskom stredisku Jasná – Nízke Tatry.
Všetky ostatné disciplíny budú na území Poľskej republiky, najmä v Krakove a Zakopanom. Do 14. marca 2014 kandidátske mestá mali predložiť medzinárodnému olympijskému výboru prihlášku spolu so zárukami vlády a príslušných ministerstiev. Priebeh prác na slovenskej strane
bude nadväzovať na schválené procesy u poľského partnera. O priebehu
prác budú priebežne predložené správy na rokovanie vlády SR.
Investície poslúžia aj po olympiáde. Celková výška predpokladaných výdavkov na prípravu a organizovanie alpských lyžiarskych disciplín v stredisku Jasná – Nízke Tatry v rámci ZOH Krakov 2022 je na úrovni 177 mil. eur, z čoho 169 mil. eur tvoria investičné výdavky a takmer 8 mil. eur predstavujú prevádzkové náklady
spojené s organizáciou samotných zjazdových súťaží, ktoré by mali
byť kryté komerčnými príjmami. Najväčšiu časť investičných výdavkov, a to na úrovni 60% budú tvoriť výdavky na dopravnú infraštruktúru. V investíciách sú premietnuté očakávané náklady na rekonštrukcie a modernizáciu existujúcej cestnej infraštruktúry, realizáciu nových úsekov ciest na zlepšenie priepustnosti a bezpečnosti
dopravy, ako aj statická dopravná infraštruktúra. Dôležitou časťou
investičného rozpočtu je technická infraštruktúra, ktorá predstavuje takmer 4 % z celkových výdavkov. Jej realizácia je nevyhnutná
na technické zabezpečenie organizácie súťaží v zjazdovom lyžovaní
ZOH. V športovej infraštruktúre, ktorú tvorí približne 5 %, je zahrnutá realizácia dočasných objektov pre horské tlačové a administratívne centrum, dočasná športová infraštruktúra a dojazdový areál.
Prevádzková a organizačná infraštruktúra ráta hlavne s výdavkami
na dobudovanie areálu malej olympijskej dediny v priestoroch Akadémie ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika – ubytovacie a stravovacie
objekty a technická infraštruktúra. V rámci organizačného zabezpečenia pôjde najmä o investície do bezpečnostných opatrení (ochrana
objektov a kamerový systém) a zdravotníckeho zabezpečenia. Liptovskú nemocnicu s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši bude potrebné dobudovať a modernizovať na požadované štandardy. Investičné výdavky sa budú čerpať postupne, najväčší objem bude čerpaný v rokoch 2018 – 2020.
Denný predpoklad 15 000 návštevníkov. Najväčšou položkou
v prevádzkovom rozpočte, ktorý vychádza z rozpočtu na ZOH Vancouver 2010, by mali tvoriť výdavky na ubytovanie a stravovanie
účastníkov, ktoré bude zabezpečené v objektoch Akadémie ozbrojených síl. V prípade úspešnej kandidatúry by areál mal poskytovať
služby približne 800 športovcom a členom realizačných tímov a 600
členom technického personálu. Uvažuje sa s počtom 15 000 návštevníkov denne. Výdavky na bezpečnosť a zdravotnú službu sú druhou
najväčšou položkou. Obsahujú najmä výdavky na personálne zabezpečenie bezpečnostnej a zdravotnej služby. Dôležitou časťou rozpočtu budú výdavky na úpravu zjazdových tratí a ich príslušenstva,
ktoré sa bude zabezpečovať permanentne 24 hodín.
Sú tu aj výdavky na testovacie podujatia pred ZOH. Veľký dôraz je
kladený na bezpečnosť. Výdavky na médiá obsahujú položky, ktoré sa

týkajú prevádzky mediálnych pracovísk, zabezpečovania televíznych a rozhlasových prenosov,
telekomunikačných spojení. Administratívny
servis je nutnou podmienkou špičkového podujatia. Súčasťou sú aj poistné náklady na podujatie. Predpokladané výdavky na dopravu
majú zabezpečiť fungujúcu dopravnú logistiku
účastníkov. V rozpočte sa uvažuje s rezervou
na nepredvídané výdavky vo výške 5 % prevádzkových výdavkov. Ide o orientačné limity položiek a pri upresňovaní výdavkov môže dôjsť
k presunom v rámci rozpočtu. Najväčšia časť
prevádzkových výdavkov sa bude čerpať v roku
2022.

Spolupráca v regiónoch
Dôležitou súčasťou pri organizácii tak veľkého
podujatia je spolupráca dotknutých samospráv a subjektov s prihliadnutím na verejnú
mienku. „Je pozitívne, že myšlienku kandidatúry Krakova so spoluúčasťou Slovenska podporujú aj občania Liptova, ktorí sa
v prieskume verejnej mienky vyjadrili za jej
organizáciu,“ uviedol predseda Slovenského
prípravného výboru ZOH Krakov 2022 Juraj
Blanár. Z prieskumu verejnej mienky, ktorá sa
konala v decembri minulého roka vyplýva, že
79 % opýtaných súhlasí s tým, aby sa v stredisku Jasná – Nízke Tatry konali súťaže v zjazdovom lyžovaní v rámci ZOH 2022, pričom
s týmito súťažami „rozhodne súhlasí“ 57 %
opýtaných, 62 % si myslí, že by prinieslo pre
región viac výhod ako nevýhod, 70 % opýtaných by sa na súťažiach v zjazdovom lyžovaní
chceli zúčastniť ako diváci, 31 % ako dobrovoľníci, 21 % opýtaných by súťaže chceli
využiť na vlastné podnikanie. Uskutočnenie
prieskumu verejnej mienky v dotknutej lokalite bolo podmienkou Medzinárodného olympijského výboru (MOV).
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Mláďa staré päť týždňov

Orol krikľavý
Orol krikľavý je na Slovensku a rovnako u nás na Liptove najpočetnejším hniezdiacim orlom, svojím spôsobom života predstavuje
veľmi zaujímavého dravca a predsa je medzi verejnosťou neznámym
a prehliadaným druhom. Popularitu mu uberá veľkosťou majestátnejší a povahovo agresívnejší orol skalný, ktorý sa v okolí Podturne
vyskytuje celoročne. Orol krikľavý je naopak rozmermi menším
a naopak sťahovavým dravcom, ktorého môžeme na oblohe vidieť len
od apríla do konca septembra. Siluetu má však typicky orliu, široké
a dlhé krídla s charakteristicky roztiahnutými prstovitými letkami.
Na hornom Liptove hniezdi približne 30 párov orlov krikľavých,
celkovo v SR je to 700 párov. Populácia sa sústreďuje do východných
a severných oblastí Slovenska, na západe krajiny je len málo rozšírený. V Česku napríklad minulý rok hniezdil len jeden pár. Na Liptove si orly hniezda stavajú na okrajoch pohorí, alebo v lesíkoch
v kotline. Susedné páry hniezdia navzájom od seba len niekoľko
kilometrov. Vyhýbajú sa však neprerušovaným lesom a horským
územiam, pri hniezdisku vyžadujú rozsiahle plochy lúk a pasienkov,
kde lovia drobné hlodavce ako je hraboš poľný a hryzec vodný. Ako
potrava slúžia i plazy, obojživelníky a hmyz. Od ostatných dravcov
môžme orla krikľavého odlíšiť najmä hlasom (prenikavým „tjyk“),
spôsobom letu, veľkosťou a sfarbením. Samec a samica sú rovnako
sfarbení- majú hnedé až tmavohnedé perie. Rozpätie krídel majú
samce okolo 140 a samice až 160 cm. Často krúžia alebo sedávajú
na vyvýšených miestach, napr. na stromoch. Obratne sa pohybujú aj
po zemi. Po prílete z Afriky orly predvádzajú nad hniezdiskom svadobné lety- krúženie vo výške a hojdanie sa vo vlnovkách (strmhlavý
let nasledovaný vyhupnutím takmer do pôvodnej výšky). Sú veľmi
verní svojmu hniezdisku, ktoré obsadzujú dlhodobo. Znášanie vajec
začína koncom apríla. Vajíčka bývajú väčšinou 2. Znášané sú v intervale 4 dní. Inkubácia začína od znesenia prvého vajíčka a trvá 40
dní. Zahrieva zväčša samica. Samec jej v tomto období obstaráva
a nosí potravu. U orla krikľavého je silne vyvinutý kainizmus. Počas
prvých 10 dní života staršie mláďa zabije svojho mladšieho súrodenca. Vychovanie oboch mláďat je u tohto druhu veľmi zriedkavé.
Starostlivosti o mláďa sa zúčastňujú obaja rodičia - samec obstaráva
potravu, samica kŕmi a zahrieva mláďa, ktoré opúšťa hniezdo vo veku
18

8 týždňov - väčšinou v prvej polovici augusta.
Orly krikľavé sa dožívajú priemerne 15 rokov.
Úmrtnosť mláďať a mladých jedincov je však
veľmi vysoká, k čomu prispieva aj každoročná migrácia z a do zimovísk v juhovýchodnej Afrike. Najzávažnejšími negatívnymi faktormi sú ďalej lesohospodárska činnosť blízko
hniezd, orlice sú na začiatku hniezdenia veľmi
bojazlivé a aj nepriame vyrušovanie niekoľko
stoviek metrov od hniezda môže zapríčiniť
úhyn mláďaťa. Časté sú úhyny na cestách,
na 22kV stĺpoch elektrického vedenia, v malej
miere aj odstrely.
Z celosvetového hľadiska orol krikľavý
predstavuje zriedkavý a zraniteľný druh dravého vtáka. Kainizmus, nízka úspešnosť
hniezdiacich párov, veľké straty počas migrácie do Afriky a malý areál rozšírenia druhu
(len časť strednej, severovýchodnej a juhovýchodnej Európy po Kaukaz) spôsobujú,
že trend vývoja populácie orla krikľavého je
negatívny. Preto Európska únia podporila
v rámci programu Life projekt na Ochranu
orla krikľavého na Slovensku. Prebieha
od roku 2011 v ôsmich Chránených vtáčích
územiach na Slovensku a bude končiť koncom tohto roka. K Podturni najbližšie je realizovaný v CHVÚ Nízke Tatry a CHVÚ Tatry.
Cieľom projektu LIFE09 NAT/SK/000396
je zlepšenie stavu ochrany orla krikľavého
prostredníctvom vytvorenia priaznivých
podmienok pre stabilizáciu populácie, ktorá
je významnou súčasťou hniezdnej populácie
Karpatského ekoregiónu. Koordinujúcim príjemcom tohto projektu je mimovládna organizácia: Ochrana dravcov na Slovensku.
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Upozornenie
pre chodcov!

Mesačné mláďa orla krikľavého na hniezde

LIFE09 NAT/SK/000396

Riešitelia projektu sledujú hniezdiská, dohľadávajú obsadené
hniezda a kontrolujú priebeh hniezdenia. Zabezpečuje sa tiež starostlivosť o zranené jedince. V prípadoch nestabilných hniezd alebo
hniezd na ohrozených lokalitách, sa ešte pred hniezdením stavajú
pre orly nové hniezda na umelých podložkách. Legislatívnym nástrojom na predchádzanie negatívnych vplyvov lesohospodárskych aktivít je vyhlasovanie ochranných zón v blízkosti ohrozených hniezd
prostredníctvom Odboru starostlivosti o životné prostredie príslušného Okresného úradu. Ekovýchovné aktivity zahŕňajú prednášky
o orlovi krikľavom na základných a stredných školách. Dobrovoľníci
sa taktiež venujú mapovaniu celej liptovskej populácie a krúžkovaniu mláďat.
Veľmi zaujímavé aktivity týkajúce sa orla krikľavého vyvíja aj
Správa Tatranského národného parku. Od neskorého leta 2013 sa
pomocou minivysielačky pripevnenej na chrbte orlieho samčeka
Arnolda sleduje jeho pohyb a migrácia. Preto sa vie, že Arnold odletel z Liptova koncom septembra, zimu prežil v južnej Afrike a teraz
je na ceste naspäť. Koncom marca sa na Liptove už ukázali prvé
orly krikľavé, ale Arnold je ešte v rovníkovej Afrike. Sledovať jeho
náročnú púť môžete aj vy na stránkach www.spravatanap.sk alebo
www.kukaj.sk. Správa TANAP-u tento rok zabezpečila v spolupráci s firmou PROFI-NET aj on-line sledovanie hniezda Arnoldamusíme už len dúfať, že šťastne doletí domov a jeho partnerka ho
bude trpezlivo čakať napriek jeho meškaniu.
Ing. Květa Kicková a Ing. Ján Kicko, PhD (foto: archív autora).
Pozn. (autori sú občania obce Podtureň)

Polícia upozorňuje na zmenu zákona
o cestnej premávke. Novela nadobudla
účinnosť od 1. januára 2014 a okrem iných
zmien priniesla aj novú povinnosť pre
chodcov.
Chodec idúci za zníženej viditeľnosti
po krajnici alebo okraji vozovky je povinný
používať reflexné prvky alebo reflexný bezpečnostný odev nielen mimo obce, ale už
aj v obci.
Zníženou viditeľnosťou je viditeľnosť,
pri ktorej sa účastníci cestnej premávky
dostatočne zreteľne navzájom nevidia, teda
najmä od súmraku do svitania, za hmly,
sneženia, dažďa a v tuneli.
Hlavným cieľom zavedenia tejto povinnosti je zvýšiť bezpečnosť chodcov na ceste.
Najmä v obciach, kde nie sú vybudované
chodníky, výrazne stúpa riziko zrážky
chodca s vozidlom.
Mnohí chodci si ešte stále neuvedomujú
význam základného pravidla bezpečnosti
na cestách, ktorým je „vidieť a byť videný“.
Pri zníženej viditeľnosti platí dvojnásobne.
Väčšina ľudí nosí tmavé oblečenie, ktoré
zhoršuje viditeľnosť chodcov. Ak chodec
nemá na sebe reflexné prvky, výrazne sa
skracuje vzdialenosť, na ktorú môže vodič
chodca spozorovať. Vodič nestihne včas
a správne zareagovať a dochádza k dopravným nehodám.
Preto apelujeme na chodcov, aby
v záujme ochrany vlastného života a zdravia nepodceňovali situáciu na cestách,
dodržiavali túto zákonnú povinnosť a správali sa disciplínovane.
V prípade nedodržania tejto povinnosti
hrozí chodcovi pokuta do výšky 50 eur.
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Svätojánske poľovníctvo
história, súčasnosť, budúcnosť a poďakovanie

Ticho hlbokých hôr plných zveri, nádherné zákutia prírody, strmé
údolia s potokmi, alebo kľukato vinúca sa rieka Štiavnica, ktorá preteká Svätojánskou dolinou plnou histórie. To všetko dokázalo učarovať ľudským srdciam bez rozdielu. Rovnako tak poddaným ako aj
ich vrchnosti, miestnym aj prisťahovalcom, alebo obom nezmieriteľným táborom horárom a pytliakom. Všetci prepadli kúzlu krajiny vo
Svätojánskej doline, kde sa od pradávna rozliehali fanfáry loveckých
rohov, keď sa vzdával hold svätojánskemu poľovníctvu.
Vážení občania. Dovoľte mi, aby som sa s Vami podelil o niečom
s čím len zriedkakedy prichádzate do styku s niečím čo má bohatú
históriu, tradíciu bohaté zaužívané zvyky a obyčaje. Áno je to poľovníctvo. Ešte raz mi preto dovoľte, aby som sa Vám pri príležitosti
získania Svätojánsko – Podturňansko – Uhorčianskeho poľovného
revíru „Ďumbier“ prihovoril a v skratke Vám priblížil dejiny poľovníctva v tomto revíri.
Som občanom tejto obce a zároveň predsedom Poľovníckeho
združenia Svätojánska dolina so sídlom v Liptovskom Jáne. Naše PZ
sa skladá z 51 riadnych členov predovšetkým vlastníkov a potenciálnych vlastníkov poľovných pozemkov, ktoré sú zahrnuté do poľovného revíru Ďumbier Liptovský Ján. Revír má výmeru 4882,102 ha
z toho sú lesné pozemky 3904,7 ha a poľnohospodárske pozemky
977,4 ha. Poľovný revír máme v prenájme na obdobie nadchádzajúcich 15 rokov (1. 1. 2014–31. 12. 2028).Poľovné pozemky v revíri
sú z pohľadu vlastníckych vzťahov veľmi komplikované veď nečudo.
Revír sa skladá z 10 Pozemkových spoločenstiev a takmer ďalších
2000 vlastníkov tvorených z fyzických osôb. Z tohto dôvodu bolo
nesmierne namáhavé a ťažké presvedčiť jednotlivých vlastníkov
o našej myšlienke hlavne čo sa týka po psychickej a fyzickej stránke.
A tak teda podarilo sa a „vybojovali“ sme poľovačku do svojho užívania tak, ako ja zvyknem hovoriť pre všetkých a za všetkých. Náš
revír sa rozprestiera v siedmich katastrálnych územiach dotknutých
okolitých obcí Liptovský Ján, Podtureň, Uhorská Ves, Beňadiková,
Jamník, Liptovský Peter a k. ú. Víslavce. Tento náš poľovný revír
sa nachádza na severnom úpätí Nízkych Tatier je typický horským
revírom s ťažko dostupnými strmými kopcami odľahlými úbočiami
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a hlbokými dolinami. Svojou menšou časťou revír zasahuje (severne od rieky Váh)
aj do podhorskej oblasti Západných Tatier
v okolí našej obce (Koštovica, Jamníčky,
Peterský hájik, Celiny, Rychtárske, Žadovica
a pod.) Pozdĺž takmer celého revíru preteká
rieka Štiavnica (Jánska dolina) do ktorej sa
v hornej časti doliny vlievajú potoky: Ludárov potok, Bystrý potok ako aj ďalšie množstvo nepomenovaných horských potôčikov,
ktoré sa do Štiavnice vlievajú z horských bočných doliniek v období roztápania sa snehovej pokrývky v jarných mesiacoch. V poľovnom revíri žije predovšetkým jelenia zver ako
hlavný druh zveri. Potom je to srnčia a diviačia zver, líška, jazvec, vlk dravý, rys ostrovid,
medveď hnedý, kuny, orol skalný a krikľavý,
myšiak hôrny, jastraby a iné druhy rôznorodej fauny. V závere nášho poľovného revíru
žije početná populácia kamzíka vrchovského
tatranského a populácia svišťa vrchovského.
Na celom území rastie nádherná kvetena,
rôzne druhy liečivých a vzácnych rastlín.
Poľovný revír Ďumbier začína katastrálnym
územím obce Podtureň (Jamníčky) a končí
hrebeňom – dominantou Ďumbiera (2043 m
n. m.) na najvyššom kopci Nízkych Tatier.
Poľovný revír Ďumbier sa nachádza na území
Národného parku Nízke Tatry s najvyšším 5.
stupňom územnej ochrany. Ďalej sa v ňom
nachádzajú Národné prírodné rezervácie
Jánska dolina, Ohnište a chránená kamzíčia
rezervácia Ďumbier.
Nazrime trochu hlbšie do histórie. Možno
si to naši poľovníci, poľovnícka a nepoľovnícka

Podturniansky spravodajca
verejnosť neuvedomujú, ale svätojánsky poľovníci bezpochyby poľujú a užívajú najstarší
poľovný revír na Liptove. Základy poľovníctva tu položil členovia slávneho starobylého
rodu Sentivániovci, ktorý v minulosti vlastnili
toto územie (osem dedín) vo forme vlastných
komposesorátnych lesov. Medzi významných
poľovníkov konca 19. a začiatku 20. storočia patril Jozef Sentiváni-Gemerský, ktorý
sa zaslúžil o rozvoj poľovnícko–ochranárskej činnosti na území Nízkych a Vysokých
tatier, osobitne o ochranu kamzíkov a svišťov. Dal na svojich pozemkoch postaviť napr.
prvý poľovnícky dom a horáreň pred Bystrou
a poľovnícku chatu na Štrbskom plese.
V Liptove odjakživa splývali pojmy hora,
les a zver do jedného celku. Lesníkov doteraz
voláme horármi. Ďalšími poľovníkmi poľujúcimi v tomto poľovnom revíri boli začiatkom
20. storočia legendárny horár Ján Fillo (pradedo súčasného starostu obce v Liptovskom
Jáne Juraja Fillu). Potom to boli ďalší veľký
poľovníci Ján Čajak – evanjelický farár, Lajoš
Lehotský, Július Pavella, Adam Daňo, Martin a Karol Bubliakovci, Andrej Žuffa, Daniel
Sabaka, Arpád Kisely – statkár z Beňadikovej, Rudolf Salbot – osobný jáger Arpáda
Kiselyho, Gustáv, Ladislav a František Hilbertovci z Jána, Július Fillo, Imrich Majoroš –
riaditeľ evanjelickej školy v Liptovskom Jáne,
Pavel Rapoš – okresný horár. Neskôr to boli
poľovníci Ján Okoličáni, Peter Jančuška, Aladár Benko, Béla Stanislav a iní.
Nás Podturňancov však zaujíma aj menoslov poľovníkov z našej dediny. V dávnej minulosti (sto a viac rokov nazad) položili základy
poľovníctva tak ako podobne v (Jáne Sentivániovci) tak v Podturni tiež slávny šľachtický
zemiansky rod Podturnayovcov.
Začiatkom 20 storočia väčšina pôvodného majetku Podturnay prešla do vlastníctva Mikuláša Justha potomka ich rodu. Časť
z tohto majetku po prvej svetovej vojne získali
obyvatelia Podturne a časť kúpil veľkostatkár
Šimon Ferenci z Toporca, ktorý bol so svojimi
synmi Artúrom a Ladislavom takisto veľkými
a zanietenými poľovníkmi, ktorí lovili zver vo
svojom revíri v Palieskach (dnešná zvernica).
Okrem toho si Ferenci árendoval (prenajímal)
veľký poľovný revír v Hybiach.
Do marca 1960 v obci fungoval tzv. podturňanský revír pod názvom Poľovnícka spoločnosť Podtureň, ktorá poľovala v poľovnom
revíri v katastri obce s výmerou 441 ha. V tejto
spoločnosti boli traja členovia poľovníci
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z Podturne. Boli to Ján Bryndza – poľovnícky hospodár, Gustáv
Žiaran, no na tretie meno Podturňanského poľovníka si žiaľ nikto
z miestnych nevie spomenúť. Táto spoločnosť sa v roku 1962 zlúčila
s poľovníckym združením Ďumbier Liptovský Ján, ktoré trvalo až
do svojho zániku v roku 2003.
V PZ Ďumbier Liptovský Ján vykonávali právo poľovníctva skoro
všetci poľovníci, ktorí vzišli z obyvateľov obce Podtureň. Boli to
Gusto Žiaran, Milan Mlynarčík – hejús, Edo Mlynarčík, Mišo Mlynarčík, Milan Koreň, Rado Sokol a môj osobný a dobrý kamarát
Tibor Forgáč. V dnešnom PZ Svätojánska dolina sú členmi všetci
menovaný Podturňanci okrem nebohého Gustíka Žiarana, Miňa
Mlynarčíka a Tibka Forgáča. Pribudli však Vlado Ilavský, Mišo Ilavský, Dávid Koreň a Peter Janek.
Moje osobné začiatky spadajú do obdobia, keď som mal 12 rokov
a začínal som po boku ujčeka Gusta Žiarana, Miša a Eda Mlynarčíka. Veru boli to nádherné časy. Dnes sa na to všetko pozerám
kladne, pretože disponujem obrovským množstvom skúseností
a zážitkov. Prežil som veľa krásneho a nezabudnuteľného, história
ale aj súčasnosť ma napĺňa, preto konám tak ako konám. Snažím sa
byť voči našim poľovníkom ústretový a obetavý a budúcnosť ukáže,
či aj generácie po nás udržia to, čo sme pre nich vybojovali, zveľaďovali a nadobúdali. Veď vlastne kvôli našim „potomkom“ sme založili
Poľovnícke združenie Svätojánska dolina, aby sa mali kde rozvíjať,
vzdelávať a upokojovať.
Vážení občania nedá sa tu popísať všetko, čo by som chcel, pretože je toho veľmi veľa. Preto mi dovoľte zakončiť tieto riadky vysvetlením. Aký vlastne poľovníci sme? Určite sa nechceme rozmnožovať
po internete. Namiesto toho sa z poľovačiek vraciame napáchnutí
dymom z vatier, dolepení živicou hrčavých svrčín.
Vie nás však vzrušiť fialový šafrán, ktorý dokázal preraziť ľadový
firn za jarným slnkom. Zurčiaci potôčik, z pod skál tlačiaci sa, je
naisto naším spojencom. História objektívne zhodnotí naše činy
s odstupom času. V hĺbke duše zostaneme zasmolenými poľovníkmi
v ošklbaných hubertusoch.
Veľa sme toho preskákali v uplynulých troch rokoch, aby sme
získali „náš poľovný revír“ a preto mi dovoľte úplne na záver poďakovať sa všetkým vlastníkom poľovných pozemkov v PR Ďumbier,
všetkým ktorí nás podporovali a nezabudli na nás. Ďakujem celému
Pozemkovému spoločenstvu v Podturni za spoluprácu jeho jednotlivým podielnikom na čele s výborom PS Podtureň. Ďakujem menovite p. Milanovi Janekovi, Samuelovi Forgáčovi, Jaroslavovi Tomčíkovi a ďalším nemenovaným urbárnikom za nezištnú podporu.
Ďakujem tiež starostovi Mariánovi Vojtíkovi za podporu. Ďakujem
Vám za trpezlivosť milý občania v mene všetkých členov PZ.
Keď starý poľovník už nevládal, tak svojim štyrom synom povedal: „Až mi deti moje zdravie a staroba nedovolí sprevádzať Vás
a zúčastňovať sa lovov po Vašom boku, verte, že na všetkých cestách a chodníkoch v duchu Vás budem sprevádzať, že všetko v predstavách s Vami prežijem, že budem nedočkavý Vášho návratu a že
Vašich správ a rozprávania budem najdychtivejším poslucháčom.
Až ma raz pán života a smrti povolá do večných lovísk spomeňte si,
že Váš otec pokoj nadobúdal, pookrieval, Boha hľadal i nachádzal
v týchto našich drahých a milovaných lesoch“.
S Úctou Radovan Sokol
Predseda PZ Svätojánska dolina.
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Zemiansky rod z Podturne
Za predkov rodiny Podturňanskovcov (Pottornyay) časť najmä starších
historikov považovala Hauka, Beucha a Polka, rytierov pochádzajúcich
z Čiech, ktorí získali majetky v Liptove v roku 1230. Mladší bádatelia za najstaršieho predka zemanov z Podturne považuje Mikuláša, syna Serafína,
ktorý sa spomína v rokoch 1286–1323. Mikuláš mal svoje sídlo v Liptovskom Petre. Pri delení rodových majetkov v roku 1331 získali Mikulášovi
synovia Pavol a Alexander vlastnícky podiel v Podturni. Mikuláš zomrel niekedy pred rokom 1346, pretože v rokoch 1346–1348 došlo ku deleniu majetkov, ktoré mal v držbe. Jeho synom pripadli obce Liptovský Peter, Jamník,
Čutkovo, Danišovo, Svätý Duch, Vavrišovo, Jakubovany a Podtureň.
Podtureň si za svoje sídlo zvolil Alexander a dal tu postaviť kaplnku a príbytok pre kaplána. Neskôr si aj Pavlovi synovia Šimon a Krištof postavili
svoje kúrie v Podturni. Už v prvej polovici 13. storočia začali niektorí členovia rodu používať názov obce Podtureň v predikáte (de Pothornya, de
Thornallya, Podtúrňanský, Poturnyansky, Potturnyanszky, Pottornyay).
Novú donáciu na svoje majetky v Liptove dostali od kráľa Ľudovíta I. v roku
1360 členovia rodu Mikuláš, Peter a Andrej, synovia spomínaného Alexandra. Kráľ Matej Korvín donáciou z 14. septembra 1474 potvrdil rodu staršie
donácie a daroval ich potomkom aj obce Csáth (Mezöcsát), Csaba (Hejöcsaba) a Mályi v Boršodskej župe. Obec Csáth sa stala v roku 1488 aj ďalším
prídomkom rodu (Pottornyay de Pottornya et Csáth). Rod sa rýchlo rozrastal, pretože už v druhej polovici 14. storočia boli jeho príslušníci roztrúsení
vo viacerých uhorských stoliciach: Temešskej, Boršodskej, Komárňanskej,
Trenčianskej, Spišskej a Šarišskej stolici.
Z príslušníkov rodu vynikli viacerí. Mikuláš II. sa oženil v Temešskej
stolici a založil tu ďalšiu vetvu rodu. Jeho nepokojná dobrodružná povaha
a zanietenosť pre vieru ho v roku 1376 priviedli do Jeruzalema. Cesta jemu
aj jeho rodine spôsobila veľké straty majetku. Keď sa z tejto cesty vrátil, zistil že časť jeho majetkov mu ukradli, a preto sa vydal na cestu do Dalmácie.
(Podľa povesti v Dalmácii prišiel o ruku, čím sa vysvetľoval neskôr aj rodový
erb, v ktorom bolo obrnené rameno s trúbkou.) V Liptove v roku 1377 viedol
spory s príbuznými o majetky v Trstenom a v roku 1381 s Egidom, synom
Mika z Vrbice o majetky niekedy patriace k územiu Uhorskej Vsi. Po roku
1381 sa Mikuláš spomína ako kastelán hradu Zadar v dnešnom Chorvátsku. Zomrel niekedy v rokoch 1384–1386.
Ďalším významným členom rodu bol František Podturňanský. Bol
v službách rodu Zápoľskovcov a v roku 1501 kapitánom hradu Hrádok
v dnešnom Liptovskom Hrádku. Štefan Podturňanský bol v roku 1528
spišským podžupanom. V zápasoch o moc bol na strane Habsburgovcov,
a preto dostal od cisára Ferdinanda I. hrad Niedzica (Dunajec, Poľsko).
V roku 1530 hrad dobyli Zápoľskovci a Mikuláš Kostka dal Štefana Podturňanského popraviť. Ďalší z členov rodu Baltazár Podturňanský sa spomína
v roku 1653 ako spišský zapisovateľ. V období stavovských vojen v Uhorsku
sa v roku 1703 kapitán František Potornaj (od 18. Storočia členovia rodu
používali väčšinou maďarskú formu priezviska) pridal spolu s plukovníkom
Jurajom Lubym a inými liptovskými zemanmi na stranu povstalcov a obsadili hrady Likavu a Hrádok. V polovici 17. storočia získali členovia rodu aj
vlastnícke podiely v Konskej a Jakubovanoch. Takisto Ladislav Potornaj
vystúpil na stoličnom zhromaždení v Liptovskom Mikuláši so svojim prejavom v slovenčine.
Z obdobia urbárskej regulácie v roku 1770 mali zemania z Podturne spolu
s Baánovcami, Smrečianskovcami a Pongrácovcami po Svätojánskovcoch
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V ľavo: staršia hrobka členov rodu. V pravo:
hrobka posledných Potornajovcov

V ľavo: náhrobok Maximiliány Justhovej,
r. Wattenwilovej (*1873 †1907). V pravo:
erb Potornajovcov, Liptovské múzeum
v Ružomberku, Fellegiho zbierka

a Okolianskovcoch najviac poddaných v Liptove.
V tomto období mali ôsmi Potornajovci 133 poddaných, takže na jedného pripadlo asi 16 poddaných.
V skutočnosti mali: Michal Potornaj starší 29 poddaných, Ján mladší a František Potornaj 21 poddaných, Ján Potornaj starší 20 poddaných, Michal
Potornaj mladší 18 poddaných a vdova po Pavlovi
Potornajovi mala 11 poddaných. Svojich poddaných mali v dedinách Jamník, Jakubovany, Liptovský Peter, Podtureň a Vavrišovo. Michal Potornaj
mal dvoch poddaných aj v Pavčinej Lehote.
Podturňanskovci v Podturni boli od konca 16.
storočia prívržencami reformácie spolu so svojimi
poddanými. Po zverejnení tolerančného patentu
František Potornaj (Pottornyay) starší venoval
celý grunt na stavbu nového tolerančného chrámu
a školy v Liptovskom Petre a v rokoch 1783–1784
bol cirkevným dozorcom. Túto funkciu prevzal
preto, lebo jednoduchí ľudia neboli sami schopní
niesť starosť a zodpovednosť pred vtedajšími
zákonmi. V roku 1783 sa v jeho kúrii rozhodovalo o zriadení evanjelického cirkevného zboru
v Liptovskom Petre. Jeho zásluhou bol povolaný
prvý kňaz obnoveného zboru Ján Rubrínyi Červeň a prvý učiteľ Ondrej Vitáliš (*1762 † ?). František Potornaj zostavil vokátor prvého kňaza a učiteľa a podpisoval zmluvy s majstrami, ktorí stavali
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tolerančný chrám v Liptovskom Petre. Ďalšími
inšpektormi boli: v rokoch 1784–1786 Alexander
Potornaj (*1756 †1797), v rokoch 1786 1831 Gašpar Potornaj (*1762 †1840), v rokoch 1831–1860
Mikuláš Potornaj (*1793 †1862) a v rokoch 1860–
1908 Anton Vitáliš (*1828 †1910).
Z ďalších významných členov rodu treba spomenúť ešte Samuela Potornaja (*1752 †1829),
ktorý na konci 18. storočia viedol riaditeľstvo banskej komory v Boci a v roku 1800 inauguroval Štefana Ilešháziho (Illésházy) za liptovského župana.
Samuel Podturňanský bol jedným zo synov (Baltazár, Samuel a Marek) Michala Potornaja (*1718
†1778) a otcom predposlednej generácie členov
rodu. Hospodáril na obrovských majetkoch Potornajovského domínia v Podturni, Jamníku, Liptovskom Petre, Vavrišove a Jakubovanoch. Keď cítil,
že sa blíži jeho koniec, v roku 1827 testamentom
rozdelil veľké dedičstvo rodu medzi svojich piatich synov Jozefa (*1782 †1861), Ondreja (*1790
†1857), Tomáša (*1799 †1854), Ladislava (*1801
†1830) a Mikuláša (*1793 †1862). Ondrej Potornaj
zastával významné vojenské funkcie. Odroku 1846
bol plukovníkom rakúskej armády a v roku 1852
sa stal generálom a mestským veliteľom Trnavy.
Bol ženatý s Karolínou Cavalliniovou, ktorá žila
po manželovej smrti v roku 1857 v blízkosti mesta
Linz v Rakúsku, kde aj dňa 25. októbra 1866 vo
veku 56 rokov zomrela. Ich syn Eduard Potornaj
(*1832 †1881) bol od roku 1844 členom Uhorskej kráľovskej telesnej gardy cisára Ferdinanda
V. (1835–1848) a dcéra Emma (*1836 †1866)
sa vydala za priekopníka archeológie v Liptove
Júliusa Neudecka. Potornajovci boli aj mecénmi
niektorých spisovateľov. Spolu so Sentivániovcami
(Szentiványi) finančne pomohli začínajúcemu spisovateľovi Jánovi Kalinčiakovi na štúdiách v Halle
v rokoch 1843–1844 a Pavlovi Országhovi Hviezdoslavovi pomohli na štúdiách v Kežmarku.
Posledným mužským potomkom rodu bol
Mikuláš Potornaj (Pottornyay), ktorý zomrel 10.
augusta 1904 bez potomkov zanechajúc po sebe
35-ročnú manželku Irenu Platthyovú (*1869
†1955). Dedičkami rodových majetkov sa stala
sesta Alberta (*1854 †1941) vydatá najprv za turčianskeho podžupana a neskoršieho tekovského
župana Mikuláša Justha z Necpál (*1809 †1875),
neskôr vydatá za grófa Prziemyslava Zierotína
(1848–1908) spolu so sesternicou Rozáliou vydatou za Antona Vitáliša (*1828 †1910). Anton Vitáliš pokračoval v rodovej tradícii, bol dozorcom
evanjelického cirkevného zboru v Liptovskom
Petre plných 48 rokov. Staral sa o cirkevné školy
a v roku 1896 založil „Základinu Antona Vitáliša”,
ktorá slúžila na odmeňovanie najlepších žiakov
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v celom zbore. Anton Vitáliš zomrel dňa 9. apríla 1910 v Podturni. Pochovával ho Ján Bezek, kňaz z Liptovského Petra do rodinnej hrobky pod Baštou, pri starej ceste z Liptovského Hrádku do Podturne. Po pohrebe bol
jeden kľúč od hrobky odovzdaný do úschovy v chráme v Liptovskom Petre.
Do tejto hrobky bol pochovaný aj Mikuláš Potornaj starší a jeho vnuk Mikuláš mladší. V súčasnosti je už hrobka v dezolátnom stave a kosti niekdajších
zemepánov sú rozmetané v jej vnútri na podlahe spolu s časťami cínových
rakiev. Členovia rodu sa až do konca 18. storočia dávali pochovávať v krypte
pod kostolom v Liptovskom Petre. Od 90-tych rokov 18. storočia na pochovávanie Potornajovcov slúžil priestor starého cintorína a novovybudovaná
hrobka na starom cintoríne. Jej zvyšky spolu so zvyškami monumentálneho pieskovcového náhrobku sa zachovali, aj keď zdemolované, dodnes.
Anton Vitáliš nemal mužských potomkov, pretože jeho jediný syn
Anton Karol Róbert zomrel ako trojročný. Majetky zdedila jeho dcéra
Rozália Amália (*1860 †1923), vdova po Adamovi Radvanskom (*1844
†1886). Po druhej dcére Gizele (*1857 †1890), je pochovaná na starom cintoríne v Podturni), vydatej za neskoršieho uhorského ministra Bartolomeja
Lániho (*1851 †1921), dedili dcéry Marta (*1879 †1964) a Valéria (*1882
†1974).
Nakoniec väčšina pôvodného rodového majetku prešla do vlastníctva
Mikuláša Justha, syna Alberty Potornajovej z prvého manželstva. Takýmto
delením bol majetok rozdelený na dve časti, na vitálišovskú a juštovskú časť.
V roku 1917 bola rozpredaná časť vitálišovského majetku jamníčanom –
„vitálišovskuo” a v rámci prvej pozemkovej reformy v roku 1919, keď sa delili
aj veľkostatky v Podturni, obyvatelia Podturne a Jamníka získali časť svojich
nehnuteľností kúpou juštovského majetku – „juštovskuo”. Časť pôvodného
majetku po prvej svetovej vojne kúpil bývalý nájomca podturňanského veľkostatku, Šimon Ferenci, rodák z Toporca, ktorý tu v priebehu niekoľkých
rokoch vybudoval prosperujúci veľkostatok na celkovej výmere okolo 80
hektárov (orná pôda 123 katastrálnych jutier, lúky 25 katastrálnych jutier
a pasienky 59 katastrálnych jutier) spolu s hospodárskym dvorom (v roku
1941 v hodnote 101 000 korún), liehovarom a rafinériou (v roku 1941 boli
odhadnuté na 180 000 korún). Veľkostatok bol obrábaný rôznymi mechanizmami ako napríklad traktorom s pluhmi, používala sa mláťačka a žacie
stroje. Hospodáriť na otcovom majetku mal ostať najmladší syn Ladislav,
ktorému však boli na základe protižidovských rasových zákonov majetky
zhabané.
Na väčšine pôvodného rodového majetku Potornajovcov vznikol takto
v 40. rokoch 20. storočia vojenský veľkostatok, ktorý mal potravinovo
zabezpečovať vojenskú posádku v kasárňach s letiskom na Mokradi medzi
Jamníkom a Liptovským Petrom. Po druhej svetovej vojne mala veľkostatok získať Štátna drevársko-piliarska, hájnická a odborná hospodárska
škola v Liptovskom Hrádku, ktorej zástupcovia však radšej pre účely školského majetku vybrali skonfiškovaný majetok v Ráztokách. Majetok bol až
do roku 1945 vojenským správcom kapitánom Copálkom. Rozhodnutím
zo dňa 4. apríla 1945 Okresný národný výbor v Liptovskom Hrádku vymenoval za dočasného správcu Ladislava Ferenciho, ktorému bol veľkostatok
poštátnený definitívne v roku 1947.
Erb rodu Potornajovcov je podobný s erbom Svätojánskovcov a ďalších príbuzných rodov. Tvorí ho štít s listovou korunou, na ktorou je kolmo
postavené obrnené rameno s trúbkou a nad nimi hviezda. Klenotom bolo
štítové znamenie nad prilbou. Prikrývadlá sú strieborno-červené a zlatomodré. Aj keď musel existovať rozlišovací prvok medzi erbom Podturňanskovcov a Svätojánskovcov, dodnes sa ho nepodarilo zistiť.
PhDr. Peter Vítek, kronikár obce
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Z činnosti Športového klubu Podtureň
Oddiel stolného tenisu

V decembrovom spravodajcovi sme Vás informovali o našom účinkovaní, kedy sme boli
v rebríčku na 3. mieste 8. ligy. Našim cieľom bolo čo najlepšie sa umiestniť v súťaži
(8. ligy). Bojovali sme neraz už aj s vypätím
posledných síl, kedy odmietali poslušnosť
aj naše telá. Samozrejme nemalú negatívnu
úlohu zohrával aj vek. Ale naša túžba po víťazstve bola taká silná, že sme zdolali aj vekovú
bariéru. V druhej polovici súťaže sme prehrali
hneď prvý zápas v Pavčinej Lehote, čo nás
správne nahnevalo a odvtedy sme neprehrali
ani neremizovali. Na konci súťaže môžeme
bilancovať – stali sme sa víťazmi 8. ligy. Dňa
26. 12. 2013 sa uskutočnila vydarená akcia –
vianočný turnaj, ktorého sa zúčastnili aj deti
z našej obce. Každá kategória bola odmenená
vecnými cenami.

Oznam
Hydina Podhájska ponúka občanom tieto druhy hydiny:

Celoročne robíme rozvoz nosníc po prvej znáške (z bio chovu aj klietok). Ku koncu leta robíme rozvoz mladých
brojlerových kačíc na dokŕmenie. V mesiacoch marec až júl punúkame tieto druhy hydiny:
Cenník má iba informatívny charakter. Ceny sú kalkulované vrátane dopravy.
MLADÉ, vysokoznáškové NOSNICE a KOHÚTY – farba hnedá, vyskladňujú sa postupne vo veku minimálne
14 týždňov, v cene od 6,50 €/ks (14 týždňové + 0,04 € za každý kŕmny deň)
NOSNICE po prvej znáške – 10–12 mesačné (znášajú ešte 2 roky) cena od 2,50 € do 3,00 €/ks,
KÁČATÁ brojlerové 2–3 týždňové v cene od 2,90 € do 3,80 €/ks
KŔMNE ZMESI v 10 kg balení v cene od 0,80 €/kg (8,00 €/balenie)a 25 kg balení 0,78 €/kg (19,50 €/balenie).
Hydina je pod stálym veterinárnym dohľadom a pri preprave je sprevádzaná platným veterinárnym certifikátom.
Objednávky na tel. čísle 0915/893 333 alebo 0915/870 896 alebo e-mailom: farmapodhajska@gmail.com
Miloš Križan, Hydina Podhájska, 941 44 Vlkas 89
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