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Vážení spoluobčania,
opäť je tu čarovný čas Vianoc, keď
sa stretávajú rodiny, príbuzní,
priatelia. Čas, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme si popriali
vzájomnú úctu a lásku. Čas, kedy
sa snažíme aspoň na chvíľu zastaviť a zaspomínať si na chvíle prežité v tomto roku. Spomíname
na svojich blízkych, ktorí bohužiaľ
už nie sú medzi nami, ale stále žijú
v našich srdciach a spomienkach.
A keď bude v našich domovoch
rozvoniavať vianočné pečivo a ihličie, v týchto chvíľach máme jedinečnú príležitosť všetko to krásne, čo sprevádza Vianoce, odovzdať
nielen svojim blízkym, ale aj neznámym, opusteným, slabým a chorým. Máme príležitosť zamyslieť sa, bilancovať končiaci rok, prehodnotiť vykonané skutky, nesplnené sľuby.
V krátkosti by som zhodnotil niektoré väčšie aktivity z našej obce
počas roka, ktoré obohatili našu obec v rozvoji ako aj živote občanov. Z európskych fondov sa zrealizovali lesné protipožiarne cesty,
kde garantom bolo naše Pozemkové spoločenstvo. Obecná miestna
komunikácia „Cintorínska“ pritom dostala nový povrch ako aj parkovisko pred miestnym cintorínom. Veľkú úpravu dostalo aj naše
kompostovisko. Do celej časti na sídlisku bol rozšírený rozvod

Obecný úrad, starosta obce a obecné zastupiteľstvo
pozývajú
všetkých spoluobčanov na vítanie
Nového roka 2018
stretneme sa
dňa 1.1.2018 o 15.00 h
na ihrisku za Polyfunkčným domom (ELÁN)
Program: príhovor, hymna, občerstvenie a ohňostroj

miestneho rozhlasu. Vyasfaltovaním sa vykonala
veľmi potrebná úprava miestnej komunikácie
Ondreja Jarjabka aj s časťou komunikácie Nikolaja Tegzu. Na ďalších prácach bude obec pokračovať aj s novovytvorením miestnej komunikácie
Ela Romančíka s prepojením na ulicu Pri Váhu.
Významnou akciou sa nám podarilo dokončiť ,
zariadiť a otvoriť 1.9.2017 materskú školu, ktorá má
v dnešnej dobe veľké opodstatnenie .
Pri tejto príležitosti Vám chcem vážení spoluobčania
úprimne poďakovať za vašu prácu a podporu v tomto
roku, za vykonané práce v domácnostiach, ako aj
všestrannú pomoc v prospech rozvoja obce. Veľká
je aktivita Jednoty dôchodcov, našich športovcov, či
vo futbale, ale i v stolnom tenise. Veľký význam má
venovanie sa mládeži hlavne počas tohto roka.
Touto cestou chcem tiež pozdraviť našich chorých
občanov, popriať im skoré uzdravenie, veľa psychických a fyzických síl a podporu ich okolia.
Šťastné a veselé vianočné sviatky a rok 2018 nech je
Marián Vojtík, starosta
šťastný a úspešný.
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Z rokovaní Obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí č. 4/2017 dňa 15.08.2017

Vzalo na vedomie: - Správu hlavnej kontrolórky obce z vykonanej finančnej kontroly účtovných dokladov obce
za mesiac marec 2017,
- Informáciu o rozpočtovom opatrení starostu obce č. 15,
- Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtovému opatreniu č. 16/2017 a 17/2017,
- Informáciu starostu o oslavách 73.výročia SNP a dňa Obce Podtureň,
sa Uznieslo: - na Všeobecne záväznom nariadení č. 4/2017, ktorým sa zrušuje VZN Obce Podtureň č. 1/2010 o hospodárení a nakladaní s majetkom obce,
Schválilo: - Zásady hospodárenia s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený Obci Podtureň,
- Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce ŠK-ST Podtureň vo výške 234,60 € na záujmové vzdelávanie detí
(na činnosť mladých stolných tenistov),
- Zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 16/2017 a 17/2017,
- Použitie prostriedkov mimorozpočtových peňažných fondov na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia (165,- € na vypracovanie PD „Rozšírenie verejného osvetlenia vetva „A“. 155,- € na vypracovanie
PD „Rozšírenie verejného osvetlenia vetva „B“),
- v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prevod pozemkov KN-C
428/10, 428/11 a 428/12 p. Jaroslavovi Vozárikovi a manž. v cene 7,-€/m2,
- Zmluvné podmienky Zmluvy o výpožičke nebytového priestoru „miestnosť na 1. poschodí Polyfunkčného domu“ v stavbe súp. č. 274 medzi Obcou Podtureň a ŠK-ST,
Volí: - Do funkcie hlavného kontrolóra obce Podtureň p. Danušu Belákovú pri pracovnom úväzku 0,32 t.j. 12 hodín
týždenne,
Doporučilo: - Starostovi do ďalšie zasadnutia OZ na základe návrhov poslancov prijať návrh opatrení na obmedzenie
chovu psov v bytových domoch.

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí č. 5/2017 dňa 25.10.2017

Schválilo: - Doplnenie programu zasadnutia OZ č. 5/2017 o nasledovné body (Žiadosť OFK o poskytnutie dotácie,
Žiadosť obyvateliek obce o poskytnutie priestorov v KD na cvičenie),
- V zmysle § 9a ods. 9 písm. c) s primeraným použitím § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom znení Zámer na výpožičku nehnuteľného majetku obce – nebytový priestor-Obchod
nachádzajúci sa v stavbe „Obecný úrad súp. č. 164“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa záujemcovi
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA – Lippek k.s.,
- Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 25/2017,
- Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 26/2017,
- V zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce – 5 parkovacích miest pred Polyfunkčnou budovou súp. č. 166 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa,
- V zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prenájom parkovacieho
miesta Oľge Chválovej,
- Poskytnutie dotácie OFK Podtureň vo výške 1500,- €,
- V zmysle Čl. 5 bod 3 Zásad hospodárenia s majetkom obce a s majetkom štátu, krátkodobú výpožičku kultúrneho domu Bc. Ivone Vejovej, ktorá zastupuje obyvateľky obce za účelom cvičenia v kultúrnom dome,
sa Uznieslo: - na Všeobecne záväznom nariadení č. 5/2017 o poskytnutí vianočného príspevku seniorom,
Vzalo na vedomie: - Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtovému opatreniu č. 25/2017,
- Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtovému opatreniu č. 26/2017,
- Informáciu starostu o rozpočtových opatreniach starostu č. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
- Informáciu starostu o zlom technickom stave traktora,
- Žiadosť Vladimíra Janeka na osadenie žľabov na ulici Nižný dvor, bude vytvorená komisia, ktorá
príde s návrhom riešenia do ďalšieho zasadnutia OZ,
Doporučilo: - Starostovi, aby odpísal záujemcom na žiadosť o zmenu územného plánu, že obec bude pri riešení žia
dostí postupovať v súlade s usmernením Okresného úradu, odbor výstavby v Žiline,
- Hlavnej kontrolórke spracovať návrh znenia textu do nájomnej zmluvy o obmedzení chovu psov v bytových domoch,
Súhlasilo: - Aby obec kúpila traktor na splátky od Jána Hanáka,
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List poslanca

NR SR Ing. Martina Fecka občanom užívajúcim poľnohospodárske pozemky
Dňa 11.11.2017 dostal Obecný úrad v Podturni list od poslanca
NRSR p. Ing. Martina Fecka, ktorý požiadal úrad o informovanie
občanov obce, ktorí užívajú poľnohospodárske pozemky o zmene
zák. č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov.
V kocke ide o tzv. náhradné užívanie poľnohospodárskych pozemkov t.j. že neužívate vlastný pozemok, ale cudzí, ktorý Vám bol odovzdaný pozemkovým úradom resp. odborom pozemkovým a lesným
príslušného okresného úradu v období od roku 1991 do roku 2008.
Riešilo sa to cez § 15 zákona 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách
(slangovo sa to nazývalo vyčlenenie pozemku cez pätnástku). Takéto
vyčleňovanie vyplynulo z veľkej rozdrobenosti pozemkov, ktoré vlastnili naši občania a neboli obrábania schopné ich podiely čo v jednotlivých parcelách mali. Pre názornosť priemerný gazda na Slovensku
mal pôdu rozdrobenú v 15 až 36 pozemkoch pri celkovej výmere
niekoľko málo ha poľnohospodárskej pôdy. Keďže po roku 1989 bol
veľký dopyt po obrábaní pôdy, tak sa to riešilo náhradným užívaním s garanciou štátu. Tento § 15 bol v roku 2008 zrušený a preto je
potrebné vydať nové rozhodnutie pre tých vlastníkov, ktorí užívajú
takýto (cudzí) pozemok, pričom nemusia byť podnikatelia a chcú
tento pozemok užívať aj naďalej. Je potrebné aby do 28.2.2018 sa
takto dotknutí občania ohlásili a dali žiadosť na príslušný okresný
úrad odbor pozemkový a lesný. Pracovníci odboru ich následne
usmernia, čo je potrebné k žiadosti doložiť. Lesných pozemkov by

sa to týkať nemalo, nakoľko tie sa odovzdávali
len vlastníkom lesa a vo vlastníckych hraniciach príslušných parciel. No niekde sa môže
aj to vyskytnúť, hlavne tam, kde boli porastené lesným porastom bývalé pasienky prípadne orná pôda a nikto druh pozemku (kultúru) nezmenil. Podrobnosti si môžu občania
naštudovať prípadne v zákone č. 504/2003
Z.z. a to konkrétne v § 12b a § 24c.
Poslanec NRSR Martin Fecko člen výboru
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie upozorňuje všetkých občanov, ktorí užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú,
ale cudziu a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad resp. pozemkový odbor okresného
úradu, aby v lehote do 28.2.2018 podali žiadosť na pozemkový a lesný odbor príslušného
okresného úradu o vydanie nového rozhodnutia na tento pozemok. Pracovníci odboru
upresnia aké doklady je potrebné doložiť
podľa zákona č. 504/2003 Z.z. Nepodaním
žiadosti do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká. Prosím, nezmeškajte
to občania. Pokiaľ je Vám niečo nejasné, tel.
kontakt na mňa je 0908/979510.

Z činnosti v obci

V októbri začala obec s rekonštrukciou verejného osvetlenia
a miestneho rozhlasu s prepojením popod diaľničný most
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Otvorenie MŠ … a predsa sme sa dočkali
K 01.09.2017 sa otvorením novovybudovanej Materskej školy „Mravček“ začal školský rok pre deti z obce, ale i okolitých obcí. V príhovore starosta M. Vojtík poďakoval za všestrannú pomoc zastupiteľstvu ako aj pani riaditeľke s personálom za prípravu všetkých
zariadení, za výzdobu, čistotu, aby škôlkári od začiatku pociťovali
zázemie domova.

Starí rodičia pán Mydliar a pán Michalík asistujú pri prestrihovaní
pásky starostovi

Starosta Marián Vojtík a riaditeľka MŠ Libuša
Števčeková uvítali rodičov škôlkárov a nových
„obyvateľov“ MŠ

Montovanie nábytku v materskej škole
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Čože sme to za ľudia?
Dožadujeme sa, aby sme mali čisté životné prostredie, triedime odpad, odvážame dvakrát v roku na jar a jeseň (takmer
dva mesiace pristavujeme vlečky po celej obci) domový odpad a odpad na kompostovisko. Sú však medzi nami aj
jedinci, ktorí majú svoje zákony – odpad vyhodiť kedy a kde sa im chce! Musíme tomu všetci zabrániť svojou všímavosťou, pomocou nahlasovania takýchto prípadov na obecný úrad alebo na políciu. Zákon to rieši v priestupkovom
konaní. V opačnom prípade musí obec odpad na svoje náklady odstrániť …Tri prípady uvádzame na snímkach, akí
sú niektorí jedinci…

Odpad v obci, kože a zbytky kostí
odpratávajú pracovníci obce asi 200 m
od kompostoviska pri cintorínskej ulici.

Dve vlečky rôzneho odpadu naložili pracovníci obce v auguste.
Odpad bol vyhodený v krásnej prírode v lokalite Teheleň. Neďaleko
na lúke kočujú chovatelia včielok so svojimi včelínmi. No čo na to
poviete… krásna príroda, lúky, pasienky a takéto „znetvorenie
prírody“

Domový odpad nájdený za železničným
prechodom pri cintorínskej ulici
Nech šťastie a radosť vládne u Vás
doma,
nech obchádza Vás nešťastie
a smola.
Nech pohoda vládne nad vianočným
stolom
a láska prevláda nad zlým
slovom
Vám želajú starosta a pracovníci
obecného úradu

Pracovníci obce opravujú oplotenie kompostoviska, ktorým si
skracovali cestu majitelia zeleného odpadu. Ešte ich čaká oprava
časti oplotenia na cintoríne pri ceste do Jamníka, ktoré tiež „načali“
niektorí návštevníci cintorína a skracujú si tým cestu k hrobom
na miestny cintorín.
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Odvoz nebezpečného odpadu
V súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom
znení obec odoberá od občanov nepoužiteľný odpad (vedený ako
nebezpečný) – bielu techniku a elektrospotrebiče. Dvakrát v roku
je odvážaný na likvidáciu firmou, ktorá spotrebiče rozoberá a je
využívaný ako druhotná surovina. Na snímkach sú pracovníci obce
v novembri pri nakladaní nebezpečného odpadu na vozidlo.

Ďalšia úprava miestnych komunikácií
V mesiacoch september a október sme v obci pripravili
a zrealizovali úpravu časti miestnej komunikácie Nikolaja Tegzu
s výjazdom na št. cestu I/18 a to položením asfaltovej živice. Takisto
bola vyasfaltovaná aj ul. Ondreja Jarjabka.

Úprava budúcej križovatky N. Tegzu a ul. Nová

Pohľad na výjazd z ulice N.Tegzu na št. cestu I/18
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Ako sme oslávili 73 výročie SNP

Poslanci NR SR, priami účastníci odboja SNP
a členovia DHZ pri miestnom pamätníku

Pohľad na účastníkov kladenia vencov pri pamätníku

29. august je ako štátny sviatok spojený s výročím vypuknutia Slovenského národného povstania. V našej obci sa stalo tradíciou osláviť tento deň s dňom obce.
73. výročie tohto významného dňa bolo naplánované na sobotu
dňa 26.8.2017. Od predošlého dňa prebiehali prípravy so stavaním vatry, stánkov na ihrisku, ako aj úpravy okolia pri miestnom pamätníku padlých. V prvej časti sa konali oslavy položením vencov pri miestnom pamätníku za účasti vzácnych hostí,
priamych účastníkov SNP, ktorí boli aj účastníkmi oslobodzovania Liptova i Liptovského Mikuláša, a to: brigádneho generála
v.v. Jána Iľanovského a pána Pavla Chrapčiaka, ďalej poslancov
NR SR, členov OV SPB, primátorov okresu a starostov okolitých
obcí. Položenia vencov sa zúčastnili občania obce a široká verejnosť. Od rána počasie prialo, no poobede sa účastníkmi osláv
pohralo. Spustil sa lejak s víchricou. Účastníci osláv vydržali, ale
chudáci stánkari mali čo robiť, aby si uchránili svoje vystavené
produkty. Položenie vencov sa o nejaký čas posunulo, ale šťastie
„zhora“ všetkým prialo. Prestalo pršať a oslavy prebehli dôstojne
a s úctou k tomuto významnému dňu. Účastníkom sa prihovoril
starosta Marián Vojtík, ktorý zhodnotil celonárodné vystúpenie
proti nemeckým fašistickým okupačným vojskám a domácej kolaburujúcej vláde, ako aj účasť predstaviteľov vyše 30-tich národov v radoch povstaleckých bojovníkov. Vzdajme patričnú úctu
padlým hrdinom, ktorých životy boli položené pre našu slobodu,
v ktorej teraz žijeme. Vzdajme úctu žijúcim hrdinom a načúvajme
ich, čo prežili a akými útrapami prešli. To nie sú prázdne frázy, to
sú fakty a tie sa snažíme preniesť na mladú generáciu. Veď to čo
zasejeme, to si aj zožneme. Uvedomme si, že SNP poznačilo náš
národ tak, že odvšadiaľ znie, že ide o jednu z najväčších udalostí
v novodobých dejinách Slovenska.
V druhej časti osláv sa z tribúny prítomným prihovoril poslanec NR SR a predseda ŽSK Juraj Blanár. Na záver, pred zapálením partizánskej vatry pozdravil účastníkov čestný občan

Brigádny generál v.v. Ján Iľanovský pri
zapálení vatry

obce, poslanec NR SR Dušan Jarjabek
a zaspieval jednu z jeho obľúbených piesní.
Keďže sa počasie umúdrilo, oslavy opäť
prilákali množstvo ľudí. Po zapálení vatry
a krásnom ohňostroji sa prítomní pri dobrej
hudbe veselili do skorých ranných hodín.

Ján Hanák a Marcel Sokol pri stavaní vatry
7

Podturniansky spravodajca

Sviatok seniorov
Október je vyhlásený ako Mesiac úcty k starším. Obecný úrad zorganizoval na sobotu dňa 28. októbra v kultúrnom dome posedenie
pre seniorov ako aj pre jubilantov, ktorí oslávili v roku 2017 okrúhle
výročie. V úvode privítal prítomných a hostí pán František Janovčík, uviedol program a účinkujúcich. S potešením konštatoval, že
od septembra je v našej obci opäť zriadená materská škola. Deti z nej
si pripravili program, s ktorým zožali od prítomných veľký potlesk.
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Prizvaný divadelný súbor z Dovalova vystúpil pod vedením pani riaditeľky Števčekovej s divadelnou hrou „O, Mo(o)ney, Mo(o)
ney“. Po vystúpení sa starosta Marián Vojtík
prihovoril seniorom aj jubilantom, ktorí sa
potešili darčekom a gratulácii k okrúhlemu
životnému výročiu. V príhovore prirovnal
pestrofarebnosť a malebnosť jesene, ktorá
patrí k životu prírody, k farebnosti života človeka, jeho múdrosti, skúsenosti, spokojnosti
a životného bohatstva, ktoré by mali patriť k jeseni života každého z nás. Príroda je
pôvabná v každom ročnom období a aj človek
v jeseni života rozdáva krásu svojej osobnosti.
„Jar a leto ste si milí oslávenci naplnili statočnou prácou a jeseň nech Vám neodoprie svoje
plody, nech je krásna, pokojná a slnečná“.
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… A predsa prišiel Mikuláš
Dňa 10.12.2017 v nedeľu sa deti potešili. Veď k nám prišiel Mikuláš. Niektoré deti sa tešili, niektoré sa s plačom skrývali za svoje mamičky. Ale čert – čertisko sa porozprával – milo prihováral a nakoniec aj od neho prijali deti balíčky
so sladkosťami. Poobede pokiaľ slniečko pokukávalo na stromček pred Obecným úradom, bolo príjemne. Ku koncu
už aj „pritiahlo“ – zachádzalo za nechty, preto musel ujo Fero a teta Eva zrýchliť vyvolávanie detí, aby ich obdarili
Mikuláš s čertíkom balíčkom. A deti boli už smelé a dali sa vyfotiť, niektoré aj s mamičkami.
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Liptovské Vianoce boli pestré
Na Katarínu dávali štrbianske dievčatá do krčiažka s vodou prútik z hrušky, slivky a vŕby. Na prútiky uviazali bielu, červenú
a čiernu niť. Ktorý z nich prvý vypučal, ten dievčaťu predpovedal osud. Ak ten, ktorý bol s bielou niťou, čakala ju skorá svadba,
prútik s červenou niťou predpovedal nemanželské dieťa a čierna
znamenala smrť.
Veselšie bolo na Ondreja vo Važci. Dievčatá sa poschádzali
do kúdeľnej izby, kde spoločne priadli a liali olovo. Odvážnejšia
dievka musela ukradnúť kľúč z domu, kde mali Ondreja a cez uško
tohto kľúča liali vriace olovo. V studenej vode sa z neho vytvarovali predmety prislúchajúce rôznym povolaniam.
Dievčatá tiež zvykli variť halušky s papierikmi, na ktorých
boli napísané chlapčenské mená. Keď vyplávala prvá, dievčatá sa
dozvedeli meno nastávajúceho.
Na Barboru chodili večer po domoch barborky. Boli to dievčatá a ženy oblečené do bielych šiat, so šatkou cez tvár, aby ich
nebolo poznať. V ruke mali metlu alebo husacie krídlo a po príchode povymetali izbu. Vymietli pavučiny a ako bez slova prišli,
tak aj potichu odišli.
Na Mikuláša sa dávali do kapčekov oriešky, slivky, jabĺčka,
neskôr aj čokoláda či cukríky. Mikuláš bol patrónom rybárov, pltníkov, lodníkov a zlatníkov. Ujal sa zvyk, že s Mikulášom začal
chodiť anjel a čert.
Najväčším stridžím dňom bol sviatok Lucie. Práve Lucia sa
v ľudovom prostredí považovala za najväčšiu bosorku, lebo keď ju
chceli upáliť, plamene jej vôbec neublížili. Na Luciu majú podľa
povier zlé sily najväčšiu moc, preto sa pred nimi bolo treba chrániť už deň vopred. Gazda sa snažil ochrániť dobytok tým, že mu
dal zožrať cesnak.
Štedrý deň sa v tradičnej kultúre chápal ako osudový, keď sa
pomocou rôznych magických úkonov mohli určiť najhlavnejšie
a najdôležitejšie udalosti v nasledujúcom roku. Veštilo sa zdravie
rodiny a jej členov, svadba alebo smrť v rodine, prírastok dobytka,
veľkosť úrody, znáška vajec.
Štedrosť večere sa prejavovala predovšetkým v množstve jedál.
Tie gazdiné pripravovali tak, aby použili všetky druhy plodín,
ktoré sa v hospodárstve pestovali.
Okrem jedál sa zvláštna pozornosť venovala aj úprave stola.
Na rozdiel od bežných dní sa pokrýval obrusom, niekde aj plachtou, z ktorej sa vysievalo obilie. Pod obrus sa rozsýpalo po troške
z pestovaných obilovín a strukovín, ďalej šípky, mak, rôzne byliny,
peniaze, perie, šupiny z rýb, srsť z domácich zvierat. Pod stôl sa
ukladali časti poľnohospodárskych nástrojov, ako sekera, rýľ,
lemeš. Ich prítomnosť mala zabezpečiť dobré pracovné výsledky.
Okolo nôh stola sa často kládla uzamknutá reťaz symbolizujúca
rodinnú uzavretosť a súdržnosť.
Prv, ako sa u nás rozšírila tradícia vianočného ihličnanu, bol
známy slamený stromček symbolizujúci úrodu. Zhotovoval sa
z najkrajších klasov alebo z posledného snopu hneď po žatve či
pred Štedrým večerom a zavesil sa nad stôl.
Významnú úlohu vo vianočnej obradovosti zohrávali voda
a oheň a s nimi spojené očistné a prosperitné úkony. Celé rodiny
sa chodili umývať do tečúcej vody potokov a riek alebo si ju
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prinášali do domu v nádeji, že im prinesie
zdravie. Vodou prinesenou z potoka sa kropil tiež dom i dvor.
V minulosti sa Štedrá večera začínala až
po zotmení, keď vyšla prvá hviezda, čo sa
ohlasovalo zvonením a streľbou. Až vtedy
sa mohla zapáliť svieca a začať večera.
Zeleň v rôznej forme, či už ako stromček,
vetvička, prút alebo rozkvitnutá halúzka
bola symbolom života a prosperity. Prút sa
nemal chytať holou rukou, ktorá symbolizovala chudobu.
Štedrý deň na Liptove privítala vôňa
pečeného chleba a koláčov. Vo Važci sa
do pece prvé sádzali posúchy – kuchne.
Gazdovia prichystali dostatok krmiva
pre dobytok na niekoľko dní, zabezpečili
všetky práce v gazdovstve, aby sviatky prežili v pokoji. Gazdiné uvarili štedrovečernú
večeru. Na stôl, ktorý bol posvätným miestom, sa vo Važci položilo za hrsť obilia, cesnak, kuchne, chlieb, hubová polievka so
slivkami alebo kyseľ, šúľance s bryndzou,
opekance s makom.
V domoch, kde po novom roku očakávali
prírastok do rodiny, vložili pod štedrovečerný stôl sekeru – ak bol žiadaný chlapec.
Ak si rodina želala dievča, pod stôl položili
plachtičku. Pod stolom nechýbala nádoba
s vodou, ktorú boli nabrať po zvonení Anjel
Pána, pretože vtedy tečie v potoku víno. Kto
sa napil z tejto vody, bol po celý rok zdravý.
Po večeri gazda odkrojil krúžky chleba.
Do každého vložil strúčik cesnaku a dal ho
dobytku.
Vo Važci bežali pred večerom všetci
z dediny poumývať sa na Váh, aby boli
po celý rok čerství a zdraví. Verili, že vtedy
tečie v rieke víno, v ktorom je zdravie,
a preto naberali vodu do vedier, ktoré položili pod štedrovečerný stôl. To malo zabezpečiť, aby celá rodina v nastávajúcom roku
držala spolu.
Na štedrovečernom stole nesmel chýbať
kyseľ – hríbová polievka, opekance a šulanie
halušky a zámožnejší si pridali ešte baraninu.
Uprostred stola stála počas večere zapálená
sviečka a prítomní verili, že ku komu sa
nachýli plameň, ten do roka nedožije.
Evanjelici mali vianočné služby Božie
zvyčajne o 17. hodine, katolíci o polnoci –
boli to polnočné omše.
Zdroj: internet
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Výsledky volieb v Obci Podtureň do orgánov
samosprávnych krajov konaných dňa 4. 11. 2O17
Počet voličov zapísaných v zozname voličov
865
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
421
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku
421
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby
do zastupiteľstva
407
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu samosprávneho kraja
389
Účasť
48,67 %
1. Juraj Blanár, lng., SMER - SD
164
2. Erika Jurinová, lng., OĽANO, SAS, KDH, OKS, NOVA
97
3. Marián Murín, NEKA
57
4. Peter Sagan, Kotleba - ĽSNS
35
5. Anton Martvoň, Mgr. PhD., NEKA
17
6. Ján Mikolaj, prof., lng. CSc., SNS
11
7. Peter Cibulka, Mgr., NEKA
6
8. Kristián Hoffmann, Mgr,, Strana zelených Slovenska
1
8. Stanislav Pirošík, KSS
1
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov
na poslancov zastupiteľstva podľa počtu získaných hlasov:
1. Marián Vojtík, SMER-SD
301 hlasov
2. Branislav Tréger, Mgr., PhD., NEKA
166 hlasov
3. Ján Blcháč, lng. PhD., SMER-SD
104 hlasov
4. Tomáš Hvostík, PaedDr., NEKA
71 hlasov
5. Rudolf Urbanovič, lng., SNS
64 hlasov
6. Alena Uličná, lng., SMER-SD
50 hlasov
7. Peter Čajka, Mgr., NEKA
49 hlasov
8. Anna Dvorščáková, Mgr., OĽANO, SAS, KDH, OKS, NOVA
46 hlasov
8. Jaroslav Barok, MUDr., OĽANO, SAS, KDH, OKS, NOVA 46 hlasov
9. Jozef Michalko, lng., Kotleba - ĽSNS
36 hlasov
10. Michal Jurči, Mgr., NEKA
35 hlasov
11. Alexander Slafkovský, MUDr., NEKA
34 hlasov
12. Vladimír Antoška, Bc., Kotleba - ĽSNS
33 hlasov
12.DrahomrKrčmárek,lng.,OĽANO,SAS,KDH,OKS,NOVA
33hlasov
13. Vincent Kultan, Mgr., OĽANO, SAS, KDH, OKS, NOVA
33 hlasov
14. Erik Gemzický, lng, PhD., SNS
32 hlasov
14. lvan Spilý, NEKA
32 hlasov
1.5. Jaroslav Jurdo, Kotleba - ĽSNS
30 hlasov
16. Rastislav Adamčák, OĽANO, SAS, KDH, OKS, NOVA
23 hlasov
16. Jozef Repaský, lng., Šanca
23 hlasov
17. Peter Jurčo, lng., OĽANO, SAS, KDH, OKS, NOVA
21 hlasov
18. Jaroslav Micenko, Mgr., Kotleba - ĽSNS
20 hlasov
19. Andrej Marko, Kotleba - ĽSNS
19 hlasov
20. Ľubomír Frič, SMER-SD
18 hlasov
21. Miroslav Neset, Mgr., SNS
17 hlasov
21. Mária Ragulová, Mgr., Kotleba - ĽSNS
17 hlasov
22. Július Sokol, SNS
16 hlasov
23. Miroslav llavský, SNS
15 hlasov
24. Milan Šipka, lng., SNS
14 hlasov
24. Viera Tomčíková, Bc., NEKA
12 hlasov
25. Roman Janči, PhDr. Bc., NEKA
10 hlasov
25. Mário Kotian, Mgr., MSc., KSS
12 hlasov
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„LUMEN“
Ak toto slovo preložíme z latinského jazyka,
znamená „SVETLO“ a práve o tomto SVETLE
Vám i sebe chcem v krátkosti milí občania, farníci a návštevníci Liptovského Jána a filiálok:
Podtureň a Uhorská Ves napísať, ako ho máme
prijať a prežívať aj cez tieto sviatky Narodenia
Pána. V Biblií čítame:“…pravé svetlo, ktoré
osvecuje každého človeka, prišlo na svet …“
Veľmi pekne a priam dojemne sme všetci prežívali „rorátne“ sväté omše, kedy skoro ráno
(6.00), za tmy a len pri svetle sviečky, ktorú mal
každý pre seba, ale aj pre iných v ruke sa odrazu
z malého plamienka (svetla) rozžiaril celý kostol a bolo SVETLO. Takto aj Izraelský ľud, keď
žil v tme, očakával SVETLO, očakával Spasiteľa a On prišiel ako malý Ježiš, narodený v Betleheme a tam pri Jeho narodení opäť zažiarilo
svetlo. Nad maštaľkou žiarilo svetlo hviezdy,
ktorá ukázala správnu cestu a smer nielen „3“
kráľom, pastierom...ale ju stále ukazuje aj nám
všetkým. Preto aj cez tieto Vianočné sviatky
sa máme všetci stať pre iných veľkým svetlom,
ktoré nám priniesol a zanechal Ježiš. On chce
svietiť na našich životných cestách. On chce
svietiť v našom osobnom živote. On chce svietiť v našom milujúcom srdci. On chce svietiť
v našich rodinách. On chce svietiť vždy a všade
kde sme a čokoľvek robíme. On chce svietiť
s nami a v nás. On chce svietiť...
Preto, keď budeme aj tento rok na Vianoce
zapaľovať sviečku na štedrovečernom stole a to
priam z Betlehemského SVETLA, tak nezabudnime, že si máme z tohto svetla zapáliť aj svoje
srdce, aby svietilo pre všetkých ľudí, ktorých
stretneme.
„Dnes zažiari nad nami SVETLO, lebo sa nám
Narodil Pán…“ (slová detskej vianočnej piesne)
Takto sa na Vás a stretnutie s Vami teším
na našej prvej spoločnej polnočnej svätej omši
24.12 o 24.00 v našom prekrásnom starobylom
a historickom farskom kostole v Liptovskom
Jane, kde budeme všetci pre iných SVETLOM
a potom na Božie Narodenie 25.12. na slávnostPeter Kvasňák - farár
nej svätej omši o 9.30 h.
26.JánHučík,doc.,Mgr.,PhD.,Novýparlament 10hlasov
26. Vladimír Klein, lng., NEKA
10 hlasov
26. Jarmila Mišurová, Mgr., KSS 10 hlasov
27. Ján Paško, Mgr., Sme rodina - Boris Kollár 7 hlasov
28. Patrik Fuzák, Mgr., NEKA
7 hlasov
29. Jozef Vacula, Vzdor - strana práce 5 hlasov
30. Milan Burčík, lng., Most - Híd
2 hlasy
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Vavrinec Rímsky – patrón knihovníkov
Svätý Vavrinec Rímsky bol jeden zo siedmich diakonov, ktorí boli
umučení počas prenasledovania kresťanov rímskym cisárom Valeriánom v roku 258. Zároveň je patrón knihovníkov a archivárov, vzývaný proti ohňu a moru.
Vavrinec sa narodil okolo r. 230 v Španielsku. Ako mladík prišiel
do Ríma a tam bol vychovaný. Dňa 30. augusta 257 na Petrov trón
nastúpil kňaz, pôvodom Aténčan, známy pod menom sv. Sixtus II.
Vavrinec sa stal jeho najobľúbenejším žiakom v Ríme, neskôr diakonom a archidiakonom. Roku 258 nášho letopočtu tohto mladého
človeka nevšednej krásy a urodzeného pôvodu poveril pápež Sixtus
II. zodpovednosťou za cirkevné vatikánske klenoty vrátane vzácnych
kníh. Vavrinec bol prvý zo siedmich rímskych diakonov, z ktorých
každý mal na starosti jednu štvrť mesta a ako taký sa spolu s pápežom staral o štyridsaťtisíc kresťanov, ktorí boli v polovici 3. storočia v Ríme za panovania cisára Valeriána. V tom čase bolo právne
postavenie cirkvi veľmi slabé, zato majetku mali dosť. Vlastnili kostoly, domy, pozemky. Cisár Valeriána chcel vykoreniť cirkev a získať cirkevné poklady. Predvolal si na výsluch pápeža Sixta. Keďže
ten nechcel spolupracovať, cisár ho nechal sťať a Vavrinca uväznil
a mučil. Vo väzení pokrstil mnohých pohanov, medzi nimi aj Luculla,
ktorému vrátil zrak. Istý Hippolitus bol svedkom zázračného uzdravenia a s celou rodinou sa stal kresťanom. Žiadal, aby Vavrinca prepustili a ten dostal tri dni, aby priniesol všetky cennosti do obecného
mestského eráru. Mladý ochranca toto odmietol, majetok rozdal
chudobným a chorým, ktorých predviedol pred cisára ako cirkevné
bohatstvo. Cisár ho dal bičovať, trhať mu kožu železnými hrebeňmi.
Napokon nechali priniesť železnú posteľ a rozžeravili ju. Aj pri tomto
opekaní zaživa prosil cisára, aby ho obrátil na druhý bok, keďže tento
má už spálený. Zomrel 10. augusta 258.

Vavrinca pochovali na Tiburtine neďaleko Campa Verana. Nad jeho hrobom postavili baziliku S. Lorenzo fuori le mura, ktorá
podnes patrí k siedmim hlavným kostolom
v Ríme.
Ako relikvia sa v kostole uchováva i rošt,
na ktorom ho umučili. A mnoho ďalších
častí kostí uložených v relikviaroch po celom
Taliansku.

Obecná knižnica
Vážení spoluobčania a milí čitatelia, opäť sa nám pomaly blíži koniec roka. Chcela by som Vás v krátkosti poinformovať o našej knižnici. Naša obecná knižnica bola založená v roku 1965. Platiacich členov bolo zapísaných 48.
Knižnica bola umiestnená v budove „VILKA“. Teraz súpisné číslo 170 – rodinný dom. V roku 1985, keď som sa
stala knihovníčkou bolo zapísaných 88 čitateľov a mali sme 2300 kníh. V roku 2005 sme sa presťahovali do Kultúrneho domu. Odtiaľ sme prešli „Pod Lipku“, terajší „Urbársky dom“. Do novej knižnice sme sa presťahovali v roku
2013. Nachádza sa v Polyfunkčnej budove vedľa obecného úradu. Dnes máme 2614 kníh v cene 5184,81 €. Tento
rok sme zakúpili 44 kníh a 3 knihy sme dostali darom. Platiacich čitateľov máme 19 dospelých, 10 dôchodcov a 13
detí a študentov. Knižný fond tvoria: náučná literatúra pre deti a dospelých, krásna literatúra pre deti a dospelých,
informačná próza. Dotácia obce na nákup kníh sa pohybuje vo výške 80,-€ na rok. V novom roku 2018 budeme
mať nasledovný čitateľský poplatok:
Dospelý: 		 1,50 €, Dôchodca: 		
1,- €, Študent a dieťa: 		
0,70 €
Medzi sebou privítame aj nových členov v každom veku. Končí sa rok 2017, preto prijmite odo mňa toto prianie:
Vianoce čisté a biele ako sneh, v živote len radosť, zdravie a smiech. Silvestrovskú náladu po celý rok, šťastie nech sprevádza Váš krok. To Vám praje knihovníčka Eva Huštáková

Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu úpravu okolia rodinného domu
a bytového domu
Z dôvodu veľkého počtu podnetov, ktoré dostali poslanci OZ a JD, bude súťaž o najkrajšiu úpravu
okolia rodinného domu a bytového domu vyhodnotená v nasledujúcom čísle v roku 2018.
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Zo života MŠ Mravček

V septembri sa po niekoľkých rokoch otvorili brány materskej
školy aj v Podturni, vďaka snahe pána starostu Mariána Vojtíka
a celého obecného zastupiteľstva a zamestnancov obecného úradu,
ktorí intenzívne pracovali na zriadení materskej školy. Priestory
tak dostali nový šat, vybavenie je nadštandartné. Hračky, učebné
pomôcky, stoly, stoličky, nábytok, nádherné drevené postieľky,
farebné perinky, aby sa nám dobre oddychovalo, to všetko prispieva
ku pozitívnej klíme nielen pre deti, ale aj pre zamestnancov a rodičov. Materská škola dostala názov Mravček. Možno preto, že sú
v nej usilovné deti ako „mravčekovia“. Možno preto, že sú v nej deti
malinké ako „mravčeky“ (ale veď je to materská škola a teda v nej
budú deti predškolského veku od 2 do 6 rokov.) Ale najmä preto, lebo
slovo MRAVČEK u nás znamená:
M- motivácia- rozvíjať u detí vnútornú motiváciu, využívať prirodzenú zvedavosť detí
R- rozvoj reči - riekankami, hrami, piesňami, spolupráca
s logopédom
A – aktivita- aktívny život školy v spolupráci s obcou Podtureň
V- výchova a vzdelávanie- poskytnúť kvalitnú edukáciu všetkým
vekovým kategóriám
Č- čítanie s porozumením- príprava na čítanie s porozumením
E- emocionalita a empatia- rozvíjať u detí city a vyjadrovať emócie, schopnosť vcítiť sa
K - kreativita -kreatívne tvorenie s deťmi

Materská škola teda začala pracovať podľa
Školského vzdelávacieho programu „ Od jari
do zimy“, kde sa zameriavame nielen na rozvoj všestrannej osobnosti dieťaťa, ale budujeme lásku dieťaťa k svojim rodným tradíciám.
Učíme deti vážiť si ľudové tradície, svojich
predkov, vážiť si starších ľudí. Prvý krát sme
svoje krátke vedomosti prezentovali na vystúpení v októbri, ktoré bolo pripravované pre
jubilantov obce v rámci Úcty k starším.
Blížia sa Vianoce, sviatky pokoja, oddychu, radosti, sviatky, keď rodina zasadá spolu
k sviatočnému stolu. Aj my v materskej škole
sa pripravujeme na Vianoce. Potešíme rodičov, starých rodičov a známych krátkym kultúrnym programom, ozdobili sme si stromček / ktorý sme získali sponzorsky od pána
Zdena Kondora a osvetlenie na stromček
od pána starostu, za čo im veľmi pekne chcem
poďakovať aj touto cestou/, privítali sme
Mikuláša, kde balíčky dodal obecný úrad.
Tiež veľmi pekne ďakujeme. Chcem aj touto
cestou vyzdvihnúť spoluprácu s obecným
úradom, ktorá je na veľmi kvalitnej úrovni.
Pán starosta sa o chod materskej školy naozaj
príkladne „ stará“. Dbá o to, aby detičky mali
všetko čo potrebujú. Ďakujeme, pán starosta.
Každý deň niečo zdobíme, maľujeme,
pečieme, aby sme si spríjemnili čakanie
na Vianoce a priblížili tak deťom čaro Vianoc
nielen tých terajších, ale aj tých minulých, keď
žili naše staré mamy a ich mamy.
Poprajme si teda čarovné, pokojné, ničím
nerušené vianočné sviatky, plné splnených
očakávaní a rozžiarených očiek svojich detí.
Libuša Števčeková, riaditeľka MŠ Mravček
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Zo života ZO-JD
Milí členovia a spoluobčania, poslednýkrát v tomto roku sa vám
prihovárame a oboznamujeme vás s našou činnosťou za 2. polrok
2017:
- 7.8. až 12.8.2017 sa naše 3 členky zúčastnili na týždňovom liečebnom pobyte v Piešťanoch,
- 12.8.2017 boli v Rabči krajské športové hry seniorov. Našu organizáciu reprezentoval pán Mikuláš Janovčík umiestnil sa na 1. mieste
v stolnom tenise K2.
- 19.8.2017 sme sa zúčastnili na akcii „Stretnutie pri hranici –
Východná 2017“, ktorú organizoval OV – JDS z Liptovského Mikuláša. Akcie sa zúčastnilo 23 súborov z Česka, Moravy, Poľska a zo
Žilinského kraja. Účinkovali pred členmi JD v počte 2000. Za našu
organizáciu sa zúčastnilo 12 členov. Je potrebné aby nás bolo
na takýchto akciách viac. Akciu financovala EÚ.
- 21.8.2017 bola brigáda na starom cintoríne, ktorej sa zúčastnilo 6
členiek našej ZO. Upravovali sme hrob partizánov a okolie kríža.
Na znak úcty sme položili 4 vence.
- 21.8.2017 sme pred oslavami SNP a Dňa obce upravili okolie pri
pomníku padlých a pred obecným úradom. Akcie sa zúčastnilo 14
členiek.
- 26.8.2017 sme sa pri kladení vencov pri pomníku padlých zišli
v hojnom počte a takisto aj pri zapálení vatry na počesť padlých
partizánov,
- 6.9.2017 sa naši členovia a spoluobčania zúčastnili na jednodňovom výlete v Osvienčime, ktorý organizoval obecný úrad. Všetci
sme boli spokojní s priebehom výletu a hlavne so sprievodkyňou,
ktorá nám zaujímavo porozprávala o tejto smutnej histórii. Akcie
sa zúčastnilo 35 osôb.
- V septembri sme na podnet členov ZO - JD začali informovať
o našej činnosti spoluobčanov 1 x mesačne prostredníctvom oznamov na obecných tabuliach.
- 15.9.2017 sme boli v Liptovskom Jáne pozrieť výrobu a výstavu drevených sôch. Všetkých 12 zúčastnených členiek absolvovalo trasu
do Liptovského Jána a späť na bicykloch.
- 20.9.2017 sme navštívili hrad v Trenčíne. Sprievodkyňa nás pri prehliadke hradu oboznámila s jeho históriou a na naše otázky odpovedala zaujímavo. Výlet, ktorého sa zúčastnilo 18 členov sa nám
vydaril.
- 23.9.2017 sa na pozvanie p. Multáňovej, predsedníčky ZO-JD
z Uhorskej Vsi 3 naše členky zúčastnili na oslave 20-teho výročia
založenia ZO-JDS. Na akcii, kde bolo prítomných 80 členov a hostí
zhodnotili 20-ročné účinkovanie organizácie.
- 11.10.2017 sme sa zúčastnili na 17-tom ročníku okresného aktívu
JDS. Pán starosta obce Pribylina Milan Kohút privítal 135 členov,
primátorov miest a starostov obcí z okresu Liptovský Mikuláš.
Predseda OV- JDS p. Michal Kotian zhodnotil prácu za rok 2017
a oboznámil nás s úlohami na rok 2018. Účastníkov aktívu pozdravili aj p. Ján Blcháč, p. Juraj Blanár, p. Rudolf Urbanovič, p. Branislav Tréger, a zároveň všetkým členom zablahoželali k „Mesiacu
úcty k starším“.
- 12.10.2017 sme zorganizovali brigádu na cintoríne pred sviatkom
– Pamiatka zosnulých. Upravili sme 2 hroby rodiny Kresákovej,
3 hroby rodiny Kobilicovej, hrob pána Surženého, hrob pána Ela
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Romančíka a hroby rodiny Jarjabekovej.
Upravili sme chodníky, okolie domu smútku
a okolie vstupnej brány na cintorín. Brigády
sa zúčastnilo 15 členov.
- 16.10.2017 sme boli v Závažnej Porube pri
hrobe slovenského básnika Martina Rúfusa,
kde sme položili veniec a zapálili kahanec. V rodnom dome Martina Rúfusa nám
sprievodkyňa krásne predniesla jeho básne
a priblížila život od narodenia až do oslavy
jeho 80-tych rokov. Týždeň po tejto oslave
zomrel. Na jeho žiadosť bol pochovaný
v Závažnej Porube.
- 20.10.2017 sa v Liptovskom Mikuláši konala
akcia „SAMI SEBE“. Členovia z okresu
Liptovský Mikuláš predviedli svoje piesne,
tance a scénky. Z našej organizácie sa akcie
zúčastnilo 10 členiek, pričom si samy zaplatili vstupné.
-20.10.2017 sa predsedovia 37-mich ZO - JD
a členovia OV JDS zúčastnili na návšteve
priestorov NR SR v Bratislave a prehliadky
hradu . Bol to zaujímavý deň.
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- 28.10.2017 sme sa na pozvanie starostu obce zúčastnili na akcii:
„Október – mesiac úcty k starším“. Posedenie nám spríjemnili
deti MŠ – Mravček z našej obce, divadelníci z Dovalova a 5 členov
z Matice slovenskej z Liptovského Mikuláša. Prítomní jubilanti,
ktorí oslávili okrúhle výročie, svoje 60-te, 70-te a 80-te narodeniny dostali darček a kvietok od pána starostu.
- 6.11.2017 sa konalo posedenie pri káve, kde sme sa dohodli na zorganizovaní jednodňového výletu pre členov a spoluobčanov do Starej Ľubovne. Dohodli sme sa, že pôjdeme na divadelné predstavenia
do Spišskej Novej Vsi a 11.11. sa stretneme pri pomníku padlých.
- 11.11.2017 sme sa zišli pri pamätníku padlých o 11 hodine a 11
minúte. Týmto aktom sme si uctili padlých veteránov v I. a II. svetovej vojne. Položili sme kvety a zapálili kahance. Rozozvučali
sa zvony. Tento deň je označovaný ako „Deň červených makov“.
Ďakujeme za účasť.
- 13.11.2017 sa 6 členiek zúčastnilo jednodňového výletu v Poprade.
- 27.11.2017 bolo 11 našich členiek a členov v Spišskej Novej Vsi
na divadelnom predstavení „DÁMSKY KRAJČÍR“. Vstupné sme
si platili sami.
V dňoch 6.9.2017, 18.9.2017, 2.10.2017, 30.10.2017, 6.11.2017,
20.11.2017 a 4.12.2017 sme mali klub a posedenie pri káve. Zhodnotili sme jednotlivé akcie a naplánovali nové. Za celý rok 2017sme
odpracovali 164 hodín. Ďakujem všetkým členom, ktorí nám
pomohli pri každej brigáde.
V mesiaci december máme naplánovaný klub na deň 18.12.2017,
kde navrhneme plán práce na rok 2018.
Nakoľko sa už končí rok 2017, výbor ZO JD a všetci členovia ZO
JD sa našim spoluobčanom prihovárajú krátkym vinšom:
Na Vianoce krásny stromček,
pod ním nech je veľký darček.
Jedla, pitia nech je dosť,
všetkým doma pre radosť.
V novom roku všetko dobré,
zdravia, šťastia, lásky hodne.
Predsedníčka ZO-JD.

Sloboda nie je len tak
– zadarmo, treba si ju vážiť
Aj tohtoročný 11. november – deň vojnových veteránov sme si o 11.
hodine a 11. minúte (v sobotu) za zvonenia zvonov pri miestnom
pamätníku pripomenuli obete vojnových konfliktov z 1. a 2. svetovej
vojny ako aj novodobého násilia páchaného na obyvateľoch v rôznych
kútoch zeme. Stretnutie zorganizoval Obecný úrad a miestna Jednota dôchodcov. Po zapálení sviečok pri pamätníku sa prítomným
prihovoril starosta Marián Vojtík, ktorý uviedol: „Nemali by sme
zabúdať na históriu, na hrôzy vojen, sme to dlžní tým, ktorí bojovali,
aby sme už nikdy nepoznali hrôzy vojny a utrpenie, ktoré so sebou
prináša. Žiaľ, v dnešnej dobe sa akosi na to ľahko zabúda. Mladým
ľuďom by nemali byť ľahostajné dejiny ľudstva. Treba vysvetľovať ako
naši predkovia trpeli počas vojnových konfliktov, nesmieme zabúdať
na milióny obetí vojen, pretože položili život za mier“, pripomenul
v príhovore starosta Marián Vojtík.
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Vianoce = inkarnácia
Vianoce nám predovšetkým pripomínajú, že Boh sa stal človek. Tento div nazývame inkarnáciou. Boh prichádza „in
carnem“, teda v tele – stáva sa človekom. Jám vraví: „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo.
A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami, a my sme hľadeli na Jeho slávu ako na slávu jednorodeného od Otca,
bolo plné milosti a pravdy.“ (Ján 1, 1 a 14)
Boh už nie je tajuplné X, ktoré nikto nevie vyriešiť. Už nie je temnou hádankou, o ktorej nikto nič nevie. Boh si našiel
cestu k nám. Stal sa živým človekom uprostred nás.

Pritom však Boh nie je diktátor, ktorý k nám prichádza v sláve nádhere. Keby bol prišiel takto, nikto by sa neodvážil k Nemu priblížiť. Museli by sme stáť v úctivom odstupe a obdivovať Ho. Teraz však prichádza k nám ako dieťa.
Vydáva sa ľuďom na milosť a nemilosť. Je naším bratom. Vie, čo to znamená žiť tu na zemi. O to viac môže byť pre nás
Pomocníkom, Ochrancom a Vykupiteľom z hriechu a smrti.
Prajem vám v mene Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Liptovský Ján požehnané prežitie sviatkov narodenia
Božieho Syna. Nech jednorodený Syn Boží, ktkorý kvôli nám prišiel na svet, je aj vaším Svetlom, Ochranou, Pomocou a Spásou.

Čo bolo u evanjelikov

17. – 21. júla 2017 Denný detský tábor – V jubilejnom roku reformácie sa tábor celkom pochopiteľne venoval práve téme reformácie. Biblické pravdy i život reformátora Dr. Martina Luthera spoznávalo 50 detí pod vedením vedúcich v areáli fary a kostola. O dejinách evanjelikov sa čo-to dozvedeli aj v autentickom prostredí počas
výletu do dreveného artikálrneho kostola vo Svätom Kríži. (FOTO:
tabor.jpg)
3. septembra 2017 Začiatok školského roka – Aby v škole bolo viac
vecí príjemných ako nepríjemných, aby nechýbala chuť učiť sa, aby
vedomosti deťom pomáhali aj múdro žiť a aby celý školský rok zvládli
v zdraví a bez úrazu, k tomu všetkému je potrebné Božie požehnanie
a ochrana. O ne prosili deeti, rodičia i učitelia na službách Božích
na začiatok školského roka. Všetci taktiež prijali požehnanie pred
oltárom.
10. septembra 2017 Zborový deň – Tohtoročný zborový deň
bol venovaný téme Moja reformácia. Na službách Božích zvesťou
Božieho slova poslúžil Roman Dovala, farár z cirkevného zboru
Badín. Po službách Božích a detskej besiedke nasledoval program
vo farskej záhrade. Tu sa duchovným slovom prihovorila sestra seniorka Katarína Hudáková. Piesňami prispeli mužský, ženský i detský evanjelický spevokol, slovom básne Vladimír Kubovčík a celý
program bol uzavretý koncertom Romana, Kiky a Kláry Dovalovcov. Ďakujeme Pánu Bohu za pekné počasie, dobrú náladu i chutný
guláš.
31. októbra 2017 500 rokov reformácie – V deň tohto výnimočného jubilea sa už ráno o 6. hod. rozozvučali zvony evanjelického
kostola, aby pripomenuli, že pred 500 rokmi sa začal zápas o čisté
evanjelium a o správne pochopenie Písma. Slávnostné služby Božie
o 17:30 hod. potom kázňou slova Božieho i vystúpeniami spevolov
ohlasovali, že jediným Svetlom, ktoré môže jasne posvietiť na cestu
života a nesklamať, je Pán Ježiš. Najznámejšou udalosťou pred 500
rokmi bolo pribitie 95 výpovedí proti odpustkom, my sme zase odhalili v kostole pamätnú tabuľu pripomínajúcu odkaz reformácie aj
budúcim generáciám.
11. – 12. novembra 2017 Návšteva z Poľska – 22 konfirmandov
a mládežníkov pod vedením evanjelického farára Mareka Twardzika
z partnerského cirkevného zboru Cisownica navštívilo náš cirkevný
zbor. V sobotu večer sa naši konfirmandi s nimi stretli na chate
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Jahoda v Jakubovanoch, kde aj strávili noc.
Na druhý deň spoločne prišli na služby Božie
v Liptovskom Jáne, kde brat farár kázal.
Náboženská výchova v materskej škole
– V novootvorenej materskej škole Mravček
sa učí aj náboženská výchova. Každú stredu
o 15. hod. sa prihlásené deti stretávajú s bratom farárom a počúvajú biblické príbehy, učia
sa kresťanské piesne, hrajú sa a robia všeličo
ďalšie zaujímavé.
Peter Taját, ev. a. v. farár

Kolobeh
života
Narodili sa:
Laura Staroňová
Jakub Čendula
Mia Vandriaková
Dožili sa životného jubilea:
Zdenka Mydliarová
Vilma Vlčková
Mgr. Emília Kubányová
Eva Huštáková
Vladimír Dzurek
Eduard Mlynarčík
Alžbeta Blyšťanová

60 rokov
70 rokov
70 rokov
70 rokov
70 rokov
70 rokov
80 rokov

Uzavreli manželstvo:
Bc. Daniela Purdiaková a Igor Janiga
Barbora Zollerová a Emil Hankovský
Júlia Zlejšiová a MUDr. Juraj Džupa
Jozef Šmihovský a Radoslava
Gombošová
Jana Škutová a Miroslav Binder
Peter Habarka a Dominika Ihnátová
Zomreli:
Elena Mlynarčíková
Jaroslav Tomčík
Ján Ruman
Milan Koreň
Daniel Mlynarčík
Michal Mlynarčík
Margita Báthoryová
Členovia ZO-JD sa rozlúčili so svojimi
členmi Jaroslavom Tomčíkom a Margitou Báthoryovou. Česť ich pamiatke.

Čo sa chystá?
24. 12. 2017
4. adventná nedeľa
24. 12. 2017
Štedrý večer
25. 12. 2017
1. slávnosť vianočná
26. 12. 2017
2. slávnosť vianočná
31. 12. 2017 Záver
občianskeho roka
1. 1. 2018 Nový rok
6. 1. 2018 Zjavenie
7. 1. 2018 1. nedeľa
po Zjavení, Nedeľa misie

9,00 Služby Božie so spoveďou a VP

13. 1. 2018
Sobota
14. 1. 2018
2. nedeľa po Zjavení
21. 1. 2018
3. nedeľa po Zjavení
28. 1. 2018 Deviatnik
4. 2. 2018 Nedeľa
po Deviatniku
11. 2. 2018
Predpôstna nedeľa
18. 2. 2018
1. pôstna nedeľa
20. 2. 2018 Utorok
25. 2. 2018
2. pôstna nedeľa
4. 3. 2018
3. pôstna nedeľa
6. 3. 2018 Utorok
11. 3. 2018
4. pôstna nedeľa

15,30 Novoročná akadémia
(Kultúrny dom v L. Jáne)
9,00 Služby Božie
14,30 Nešporné služby Božie v Podturni
9,00 Služby Božie

18. 3. 2018
5. pôstna nedeľa
20. 3. 2018 Utorok
25. 3. 2018
6. pôstna nedeľa

16,00 Štedrovečerné služby Božie
9,00 Slávnostné služby Božie
9,00 Slávnostné služby Božie
17,00 Služby Božie
9,00 Služby Božie
9,00 Služby Božie
9,00 Služby Božie so spoveďou a VP

9,00 Služby Božie
9,00 Služby Božie so spoveďou a VP
9,00 Služby Božie
14,30 Nešporné služby Božie v Podturni
9,00 Služby Božie
Národný týždeň manželstva
16,30 Pôstna večiereň v Podturni
9,00 Služby Božie
9,00 Služby Božie
15,30 Pôstna večiereň v Podturni
9,00 Služby Božie so spoveďou a VP
14,30 Nešporné služby Božie v Podturni
so spoveďou a VP
9,00 Služby Božie so spoveďou a VP
16,30 Pôstna večiereň v Podturni
9,00 Služby Božie so spoveďou a VP

Okrem týchto nedeľných a sviatočných stretnutí ešte bývajú nasledovné bohoslužobné podujatia:
• Stred-týždňové služby Božie – každý štvrtok o 18. hod. v zborovej
miestnosti v Liptovskom Jáne
• Biblická hodina – vKultúrnom dome vPodturni každú druhú stredu o17.30 h.
• Biblická hodina mužov – striedavo v jednom z cirkevných zborov L. Ján, L. Ondrej, Smrečany a Závažná Poruba vždy v 1. stredu
v mesiaci o 18.30 h
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O zániku kaplnky
v Podturni a pôvode
obecného znaku

O liptovských dedinách sa zachovalo nemálo povestí a povier, ktoré
si ľudia odovzdávali ústne, z pokolenia na pokolenie. O niektorých
dedinách sa zachovalo povestí viac, o iných menej, alebo vôbec nič.
Nespomínam si na žiadnu povesť bezprostredne súvisiacu so sviatkom Vianoc, ale prebieha mi mysľou jedna krásna povesť o kaplnke
v Podturni, ktorú mi pred rokmi vyrozprával starý muž z Veternej
Poruby, v tom čase asi 85-ročný. Povesť mu vraj ako 7-ročnému
chlapcovi často rozprával jeho prastarý otec. A keďže sviatok Vianoc bezprostredne súvisí s kostolom, prerozprávam Vám túto povesť
tak, ako si to moje uši zapamätali.....
Aj bola to ťažká doba. V tom čase sa každý druhý rok z brehov
vylieval Váh a jeho zúrivá voda veľa krát zmietla z povrchu aj obydlia obyvateľov dedinky Podtureň. Zúfalí gazdovia nestačili opravovať svoje príbytky popri úmornej práci na svojom poli i na poli svojich zemepánov - zemanov z Podturne. To čo nestihla zmyť voda,
to vypálili armády rôznych vojsk, ktoré v tom čase Liptovom prechádzali. Akoby toho ešte nebolo dosť, pánmi neďalekého Nového
hradu sa stali nenásytní Balašovci, ktorí nielenže poddanské obce,
patriace hradu, rôznymi daňami kvárili, ale aj nešťastníkov v okolí
tu i tam vyrabovali. Zemepáni z Podturne nemali čas starať sa o svojich sedliakov v dedine, veď nanovo budovali kostol vo Svätom Petre,
zničený pred viacerými rokmi Poliakmi a neustále viedli spory pred
Liptovskou stolicou s okolitými zemanmi. Celým Liptovom vtedy
obchádzali novoty, ktoré sem prinášali mladí kňazi študujúci v Poľsku a Nemecku. A veru dovtedy nevídané veci sa diali. Farár v Smrečanoch sa oženil, iní dali na bielo vymaľovať kostol. Zemepánom sa
páčili nové časy, a preto aj v Petre trpeli nového farára, zachovávajúceho si tiež podivné mravy. Obyčajní ľudia si hovorievali, že to tie
povodne a iné hrôzy sú hádam trestom za zanechanie viery otcov
a priklonenie sa ku viere novej - protestantizmu.
Stará kaplnka v Podturni, stojaca v blízkosti cintorína, akoby
odolávala divokej dobe. Katolícka časť rodu zemanov, na čele so
Šimonom Podturňanským, držala si v Podturni za kaplána Juraja
z Palúdzky, ctihodného muža z rodu palúdzkych zemanov. Kaplánčil tu už za čias Šimonovho otca, Františka, ktorý ho sem povolal pre
jeho mnohé dobré vlastnosti a vysokú vzdelanosť. Veď Šimona spolu
s bratom Hieronymom naučil písať a čítať a okrem tohto aj všetkej
zbožnosti, ktorou sa rod Podturňanských oddávna honosil. Bratia
si od malička obľúbili kňaza, ktorý im bol druhým otcom. Najmä
potom, čo predčasne vyhasol život ich otca na jednej z častých vojenských výprav. Kňaz bol aj oporou krásnej vdovy Kataríny v jej veľkom
žiali, ktorá hľadala útechu v starých kamenných múroch kaplnky
v tichej modlitbe. Toto všetko bolo však tŕňom v oku ich príbuzného
Krištofa z Podturne, ktorý sa stal po smrti svojho strýka Františka
liptovským podžupanom. Tajne miloval svoju tetu a neustále jej bol
v pätách, snažiac sa získať po dobrom, či po zlom jej náklonnosť.
Krištof už dlhšie podporoval kňaza Leonarda vo Svätom Petre, ktorý
sa oženil a všelijaké iné novoty vymýšľal. Práve Leonard, nenávidiac svojho podriadeného kaplána v Podturni, opantal aj Krištofa
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Valentín Balaša, hradný pán Hrádku
a renesančný básnik

Odtlačok obecného pečatidla Podturne
z roku 1788 Liptovské múzeum v Ružomberku

Podturňanského. Nahovoril mu, že kaplán
sa dvorí pani veľkomožnej Kataríne a hádam
sa s ňou aj ožení. Svätopeterský kňaz však
v skutočnosti usiloval o zlatky, ktoré každoročne plynuli z mlyna v Jamníku, patriaceho
kaplánovi v Podturni. Už jeho predchodca sa
usiloval tento výnosný zdroj bohatstva získať,
ale márne. Jeho závisť dosiahla vrchol, keď
kaplán Juraj z našetrených zlatiek a z milodarov svojich štedrých zemepánov pristaval ku
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kaplnke vežu. Každým dňom zúrivejšie a žiarlivejšie hľadel na dielo, ktoré sa chýlilo k zdarnému koncu.
Po dlhšom čase intrigy svätopeterského
kňaza začali prinášať ovocie. Krištof Podturňanský využil účasť svojich bratancov na jednom z dlhodobých sporov pred Liptovskou
stolicou, ktorý sa prejednával vo Svätej Mare
a hnaný žiarlivosťou a ohromnou nenávisťou
vtrhol aj so svojimi hajdúchmi do príbytku
kaplána. Keď ho doma nenašli, pobrali sa
za ním do kaplnky. Obyvatelia dediny videli
čo sa deje a cítili, že ich dušpastierovi hrozí
smrť, preto sa ho rozhodli varovať. Poddaní
Štefan Chlebovie poslal svojho vnuka, malého
rýchlonohého Miška, aby upozornil pána kaplána, že Krištofovi vojaci ho doma hľadajú
a zaiste aj do kaplnky prídu. Miško utekal
poza humná ku cintorínu a kaplnke, ale prišiel
neskoro. Kaplán včas zbadajúc blížiacich sa
vojakov od dediny, zavrel veľké dubové dvere
na kaplnke. V snahe zabrániť najhoršiemu,
snažil sa bočným vchodom pustiť zo svätyne
modlitbám sa oddávajúcu veľkomožnú pani
Katarínu. Vojaci však boli rýchlejší. Na príkaz pána Krištofa obkľúčili kaplnku, zadebnili zvonku obidva vchody a vhodili dnu snopy
horiacej slamy. Krištof si myslel, že dnu je len
kňaz a neustále nabádal vojakov, aby podpálili
nenásytného a zaslepeného neznaboha a očistili tak dedinu od povodní, ktoré na nich tak
často Pán za trest zosiela. Rýchlo sa šíriaci
oheň zachvátil lavice, malý prenosný oltár
a zakrátko vzbĺkol aj drevený strop kaplnky.
Šialený dav vojakov na čele s pánom Krištofom akoby zamrzol, začujúc divoké výkriky
a stony horiacej ženy v kaplnke. Všetci si uvedomili, že okrem kaplána sa dnu modlila aj
veľkomožná pani Katarína. Krištof, prepadnutý šialenstvom, dal okamžite príkaz hasiť
horiacu stavbu, ale márne. Kaplnka už bola
celá v plameňoch a aj srdcervúce výkriky
čoskoro prehlušil praskot horiaceho dreva
a pukanie horúcich skál.
Večer sa do dediny vrátili bratia Šimon
a Hieronym. Ľudia im ihneď zvestovali
strašnú novinu. Smutní bratia pochovali
zbytky zhorených tiel kňaza a svojej matky
vedľa seba do rodinnej krypty v kostole vo
Svätom Petre. Ich strýko Krištof, obávajúc
sa svetského trestu, utiekol do Spiša. Tam ho
však zastihol spravodlivý Boží trest, keď o päť
rokov umrel v šialených mukách, sužujúcich
jeho chorú myseľ. Ani kňaz Leonard z Petra
neušiel svojmu trestu. Pociťujúc svoj podiel

Podturniansky spravodajca

Jedna z hrobiek rodu Potornajovcov na starom cintoríne v Podturni.
Foto: P. Vítek

na tejto tragédii, odišiel do Hýb, kde bol krátko kazateľom, kajajúc
sa za svoje hriechy. Tu však o niekoľko rokov jeho stopa končí. Niektorí hovoria, že zahynul rukou svojho soka, iní, že utiekol do Poľska,
kde ho pri prepade zabili zbojníci.
Na pamiatku tejto strašnej udalosti dali potomkovia Šimona Podturňanského vyryť do obecného znaku podobu kaplnky, ako symbol
čistoty svojich predkov. Keď sa znak prestal používať a tento príbeh
postupne upadal do zabudnutia, začali sa vo večerných hodinách
počas sparných letných dní objavovať pri cestičke pomedzi vŕšky
Vartu a Baštu dve kvíliace postavy kňaza a ženy s mučivým výrazom
tváre. Takéto zjavy veru neraz postrašili susedných Jamníčanov prechádzajúcich z Podturne do Jamníka, či z Jamníka do Mikuláša hore
závozom. Starší ľudia hovorievali, že tí nešťastníci nenájdu pokoja,
kým svoju milovanú kaplnku opäť neuvidia.
Prerozprával kronikár obce PhDr. P. Vítek
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NEPOVŠIMNUTÁ STARÁ „DÁMA“ PRÍRODY

Bola pekná nedeľa, zobral som bakuľku idúc do lona podturňanskej prírody za „štrekou“. Dobre človeku padne oprášiť detstvo,
chodníky s predstavou, kde stála stará krčma pod Velínkom. Práve
s ňou sa viažu dejiny obce. Miestni zemepáni využívali domáci liehovar a vypálenú pálenku z ovocia zo sadov z Jamníka predávali aj
v tomto hostinci. K nemu patrila aj maštaľ ako prepriahacia stanica
(haláš). Slúžila pre povozy obchodníkov v prípade prenocovania
alebo nepohody počasia, idúc obchodnou cestou do Svätého Petra
popri rodinej hrobke Pottornajovcov. Legendy hovoria, že tu prenocovala aj cisárovná Mária Terézia. V roku 1927 hostinec odkúpil
krčmár Izidor Hozelitz. V medzivojnovom období priestory slúžili aj
na divadlá v Podturni. Táto viac ako 200 ročná pamiatka bola asanovaná pri stavbe diaľničného mosta v 70-tich rokoch. Ale nie o tom
chcem písať. Skôr mi do oka padla „parádna asfaltka až k múranému
mostu“. Závidela by ju nejedna frekventovaná obec. Neviem ako to
videli tvorcovia projektu, ktorí avizovali ako prepotrebnú protipožiarnu cestu urbáru z kasy EÚ. Táto cesta pokračuje cez KOŠTOVICU a vyúsťuje nie Hlbokým závozom, čo dodnes bez problémov
využíva poľnohospodárske družstvo pri zbere úrody. Ale hneď cez
Krútený závoz končí práve pri tejto ošarpanej „starej dáme – Lipe
veľkolistej“. Aby som jej dal úctu som zašiel do Lipt. Hrádku do lipovej aleje k náučnej tabuli. Porovnával som vek podľa obvodu kmeňa
a roku výsadby. A zistil som: Táto nepovšimnutá DÁMA, s vôňou
a nektárom pre včely má obvod asi 400 cm a je vrstovníčkou Dám
z Hrádku. Ich výsadba sa odhaduje na rok cca 1780. Pýtam sa? Keď
sa už orezávalo krovie pri ceste, nezaslúžila by pozornosť aj ona? Asi
by veľa vedela povedať! A ešte jedna vec ma mrzí. Poľná cesta popri
uhladenej OBORE ak chcete CYKLOTRASE cez Jamník do Račkovej doliny, ktorú využívajú aj Jamníčania skrátením si cesty na vlak či

autobus do Podturne, je ako TANKODROM.
Pritom všetky mechanizmy boli poruke a 2-3
m3 drte z opravy diaľničného mosta by určite
nechýbali. Bolo jej tam haldy. Pritom všetci
zainteresovaní o tom vedeli a …
Dokonca som s manželkou dobrovoľne
ostrihal kry, aby nešľahli do očí a nespôsobili
úraz pri slalome pomedzi hlboké kaluže. Ani
teraz som neuspel.
Pointa: Uznávaný podnikateľ BAŤA pozoroval kade si zamestnanci do práce skracovali cestu. NO nedal im tam betónový panel.
Vydláždil im chodník.
Záver: Názvy, ktoré som použil sme tak
volali. Prosím – ak máte ešte trochu záujem
o veci verejné prejdite sa a objektívne posúďte
využiteľnosť investície od nového cintorína
ďalej až do lokality Jamníčky.
Za rodákov FJ

Aj tento rok mohli byť oslavy SNP a Dňa obce dôstojné
Poďakovanie za dôstojné zorganizovanie osláv SNP a Dňa obce patrí tak ako každý rok podnikateľom, ale aj jednotlivcom, ktorí prispeli opäť k vydarenej akcii. ĎAKUJEME
Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o. – Ing. Ingrid Benčová, BOTTLING PRINTING, s.r.o. – Ing. Miroslav Balko,
ENNERGY s.r.o. – Ing. Róbert Nemec, Milan Špalek, Regionálny rozvoj Liptova s.r.o. – Ing. Jaroslav Maduda,
KOVMAX spol. s r.o. – Ing. Tibor Fronko, 1. slovenská úsporová – Ing. Peter Schramm, SANKT HUBERT SK,
a.s. – František Čenka, Zdeno Kondor, AGRIA Liptovský Ondrej, a.s., SMER-SD, Včela LIPPEK k.s. – Ing. Slavomír Moravčík, Marcel Sokol, Zdeno Rakyta, bratia Ján a Vladimír Hanákovci, poslanci obecného zastupiteľstva
a ďalší občania. starosta
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Futbal
Vážení čitatelia Podturňanského spravodajca, blíži sa koniec roka
a tak je dobré obzrieť sa za našou činnosťou v roku 2017. Do jarnej časti sezóny 2016/17 sme vstúpili s tým, že sa pokúsime o malý
zázrak a prebojujeme sa s A-mužstvom do prelínacej časti o postup
do II. triedy. Žiaľ toto sa nám nepodarilo, a tak sme zvyšok jarnej
časti doslova len dohrávali. V konečnej tabuľke v skupine o umiestnenie sme obsadili 3. miesto.
Cez letnú prestávku sme sa pustili do prebudovania mužstva,
podariloFutbal
sa nám zabezpečiť návrat našich bývalých futbalistov
Vážení čitatelia
Podturňanského
spravodajca, blíži
sa koniec roka a tak
dobré
Tomáša Dzuriaka,
Ladislava
a Mareka
Vozárikovcov
a jeMiloša
Žemobzrieť sa za našou činnosťou v roku 2017. Do jarnej časti sezóny 2016/17 sme vstúpili s tým,
bera. Verili
sme,
že
s
takto
posilneným
kádrom
zvládneme
vstup
že sa pokúsime o malý zázrak a prebojujeme sa s A-mužstvom do prelínacej časti o postup do
triedy. Žiaľ toto
sa nám nepodarilo,
a tak sme
zvyšok jarnej
časti doslova súťaž
len dohrávali.
do novejII. sezóny
a tentokrát
nám
aspoň
prelínacia
neunikne.
V konečnej tabuľke v skupine o umiestnenie sme obsadili 3. miesto.
Spočiatku
bola
aj
tréningová
účasť
na
skvelej
úrovni,
ale
priamo
Cez letnú prestávku sme sa pustili do prebudovania mužstva, podarilo sa nám
zabezpečiť
návrat
našich
bývalých
futbalistov
Tomáša
Dzuriaka,
Ladislava
a
Mareka
úmerne tomu ako sa blížil koniec jesennej časti klesala aj tréningová
Vozárikovcov a Miloša Žembera. Verili sme, že s takto posilneným kádrom zvládneme vstup
morálka.doVýsledkom
čohonám
boli
aj prelínacia
straty súťaž
dôležitých
bodov,
nám
novej sezóny a tentokrát
aspoň
neunikne. Spočiatku
bolaktoré
aj
účasť na účtovaní
skvelej úrovni, ale
priamo úmerne
ako sa blížilčasti
koniec jesennej
môžu v tréningová
konečnom
chýbať.
Po tomu
jesennej
v ktorej sme
časti klesala aj tréningová morálka. Výsledkom čoho boli aj straty dôležitých bodov, ktoré
odohralinám
12môžu
zápasov
získali
bodov
„zimujeme“
na 2. mieste
v konečnomsme
účtovaní
chýbať. Po28
jesennej
časti va
ktorej
sme odohrali 12 zápasov
sme
získali
28
bodov
a
„zimujeme“
na
2.
mieste
so
štvorbodovým
mankom
na
vedúce
Hybe.
so štvorbodovým mankom na vedúce Hybe.
Tabuľka 3.B tr.

Klub

Z

V

R

P

Skóre

B

K

+/-

1

TJ Tatran Hybe

12

10

2

0

48:11

32

10

14

2

OFK Podtureň

12

9

1

2

55:14

28

9

7

3

TJ Ďumbier Uhorská Ves

12

9

0

3

29:16

27

8

9

4

TJ Gôtovany B

12

7

2

3

28:22

23

7

5

5

TJ Družstevník Liptovský Trnovec

12

5

2

5

23:22

17

6

-1

6

TJ Liptovský Ondrej

12

4

2

6

21:36

14

5

-4

7

TJ Družstevník Veterná Poruba

12

3

2

7

23:37

11

4

-4

8

ŠK Kriváň Lipt. Ondrašová

12

3

0

9

15:33

9

3

-9

9

FK Kráľova Lehota

12

2

3

7

16:35

9

2

-9

10

OFK Galovany

12

1

0

11

16:48

3

1

-15

Našou ďaľšou nie menej dôležitou úlohou, bolo zabezpečiť aj chod mládežníckeho družstva.
Musím zhodnotiť, že za výraznej pomoci rodičov sa nám to aj darí. Trénerovi môžu iní iba
Klubpravidelne 15 až 20 detí. Momentálne
Z
Vmáme
R mládežnícke
P
Skóre
závidieť, veď na tréningu máva
družstvo prihlásené v súťaži „prípravka U11“ v ktorej nám mládežníci robia veľkú radosť
MFK Tatran
Liptovskýale
Mikuláš
11
0
1
98:18
nielen
výsledkami,
aj prístupom. Vzhľadom k tomu, že máme
k10dispozícii
veľký
počet
žiačikov pohrávame sa s myšlienkou založiť ešte jedno družstvo. A tak pravdepodobne od
MFK Ružomberok
11
1
1
97:23
novej
sezóny budeme mať mládež v súťažiach v kategóriách U13
a U9.9

Tabuľka prípravka U11

1

2

B

30

28

Našou ďaľšou nie menej dôležitou úlohou, bolo zabezpečiť aj chod mládežníckeho
družstva. Musím zhodnotiť, že za výraznej
pomoci rodičov sa nám to aj darí. Trénerovi
môžu iní iba závidieť, veď na tréningu máva
pravidelne 15 až 20 detí. Momentálne máme
mládežnícke družstvo prihlásené v súťaži
„prípravka U11“ v ktorej nám mládežníci
FProbia veľkú radosť nielen výsledkami, ale
aj prístupom. Vzhľadom k tomu, že máme
18.2
k dispozícii veľký počet žiačikov pohrávame
27.8
sa s myšlienkou založiť ešte jedno druž18.6
stvo. A tak pravdepodobne od novej sezóny
3.8
budeme mať mládež v súťažiach v kategóri0
ách U13 a U9.
0
Na záver by som v mene výboru s úctou
0
chcel
poďakovať ľuďom, podnikateľom ale aj
9.6
jednotlivcom,
ktorým nie je ľahostajný fut23
balový
život
v
Podturni: Obecnému zastu0
piteťstvu a p. starostovi, p. Danuši Belákovej
– kontrolórke obce, p. Eduardovi Richterovi,
p. Jurajovi Hervartovskému, firme Ma-Mi
Pub – Jaroslav Kutlík a samozrejme všetkým
dobrovoľníkom pri organizovaní futbalových
stretnutí. Veľmi musím vyzdvihnúť aktívne
angažovanie sa pri prípravách na stretnutia
a nezištnú pomoc, či už trénerovi alebo nám
členom výboru, všetkým rodičom mladých
futbalistov a futbalistiek.
K

+/-

FP

12

15

0

11

10

0

10

1

0

9

-2

0

8

6

0

3

ŠK Kriváň Lipt. Ondrašová

10

6

1

3

52:15

19

4

TJ Havran Ľubochňa

10

6

1

3

48:31

19

5

ŠK Kriváň Važec

10

6

0

4

62:31

18

6

OFK Podtureň

10

5

2

3

16:14

17

7

-4

0

7

OŠK BEŠEŇOVÁ

10

4

2

4

30:35

14

6

2

0

8

ŠKM Liptovský Hrádok

10

3

2

5

24:43

11

5

-4

0

9

FC 34 Liptovský Mikuláš - Palúdzka

11

3

1

7

32:34

10

4

-2

0

10

TJ Tatran Hybe

10

3

1

6

26:79

10

3

-2

0

11

TJ Družba Smrečany - Žiar

10

1

1

8

15:59

4

2

-11

0

12

OŠK Svätý Kríž

11

0

0

11

8:126

0

1

-15

0

Výbor OFK

Z činnosti ŠK – stolného tenisu

Žiaci sa zúčastňujú tréningového procesu 2x do týždňa pod dohľadom skúsených
stolnotenisových hráčov p. Jozefa Janovčíka a p. Milana Masloviaka. Poznať, že
v stolnotenisovom procese napredujú vzhľadom na krátku dobu trénovania. Žiaci
si chceli vyskúšať výkonnosť so svojimi rovesníkmi, preto sa zorganizoval priateľský zápas v Pavlovej Vsi dňa 8.11.2017. Dňa 12.11.2017 sme pre žiakov zorganizovali stolnotenisový turnaj. Na 1. mieste sa umiestnil Daniel Hanko. Na 2. mieste sa
umiestnil Jakub Koreň. Na 3. mieste na umiestnil Jozef Kováčik. Chlapci sa ďalej
snažia v tréningoch napredovať v umení stolnotenisovej hry.
Výbor ŠK-ST
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MOTORISTI POZOR
Obecný úrad upozorňuje
všetkých vlastníkov motorových
vozidiel, ktorí parkujú
svoje vozidlá na miestnych
komunikáciách, že v mieste
parkovania motorového vozidla
nebude zabezpečená zimná
údržba miestnej komunikácie.
Občania sa Vám za to
poďakujú.
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