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Mráz namaľoval na okná biely kvet
a vianočný čas opäť prišiel k nám.
Pod bielou perinou spí celý svet
a každý začal veriť rozprávkam.
Prajeme krásne Vianoce
starosta a pracovníci obecného úradu.

Vážení spoluobčania,

každým rokom k jeho koncu s veľkým prekvapením zisťujeme, že rok je
za nami a až vtedy si uvedomujeme,
ako ten čas rýchlo ubieha. Áno a je to
opäť tu. Rok 2020 je skoro za nami
a my sme ho prežili rýchlo, ale výnimočne odlišne ako iné roky. Pandémia
koronavírusu trápila v dvoch vlnách
s náročnými opatreniami či samotného občana, ale aj nás vo vedení
samospráv. Zo všetkého by som zhodnotil, že v našej obci sme zavedené
opatrenia a rôzne obmedzenia prijaté na zamedzenie šírenia pandémie
zvládli dobre a disciplinovane. Najviac sa nás dotklo obmedzenie týkajúce sa stretávania ľudí – teda kontaktu, na aký sme zvyknutí. Prejavilo
sa to najmä v obmedzení organizovania kultúrnych, športových a spoločenských akcií. Veď stretnutia ako Medzinárodný deň žien, Medzinárodný deň detí, Oslavy 76. výročia Slovenského národného povstania
a Dňa obce Podtureň ako aj stretnutie s Mikulášom mali obmedzený
stretávací charakter. Z môjho pohľadu sme situáciu ako občania, tak aj
vedenie obce zvládli na výbornú. Za spomenutie stojí aj celoplošné testovanie našich občanov na ochorenie COVID-19. Spolupráca s občanmi
bola na veľmi dobrej úrovni, čo nám aj dali patrične v odkazoch najavo.
Všetkým patrí poďakovanie.

Našou snahou popri vážnych opatreniach
bolo v obci zabezpečiť všetko, čo sme si dali
za cieľ. V krátkosti spomeniem, že sa začalo
s realizáciou kanalizácie a vodovodu na ulici
Ela Romančíka. Zároveň sa na spomenutej
ulici vybudovala miestna komunikácia so štrkovým povrchom. Opravil sa povrch miestnej
komunikácie Nikolaja Tegzu. Zrekonštruovala sa cesta pri garážach. Postavila sa tribúna
na futbalovom ihrisku. Rozpracovali sme projekt rekonštrukcie ulice Kamenie. Jeho realizácia bola pozastavená z dôvodu, že sa obec
nedohodla v jednom prípade s majiteľmi časti
pozemku a neboli nám odsúhlasené finančné
prostriedky. Všetko je o dohode…
Vážení spoluobčania, opäť si uvedomíme, ako
nám rýchlo ubehol advent. Štedrý večer, ktorý
má každý rok svoje neodmysliteľné čaro, naplní
čas očakávaní a radosti v kruhu blízkych. Želám
Vám veľa krásnych chvíľ v príjemnej atmosfére
Vianoc.
Úprimne zo srdca Vám v novom roku želám
pevné zdravie, šťastie a lásku.
Váš starosta.
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Z rokovaní Obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí č. 3/2020 zo dňa 18. 6. 2020

Vzalo na vedomie: - Správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly účtovných dokladov za mesiac február 2020.
- Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu za rok 2019.
- Informáciu o rozpočtových opatreniach starostu obce č. 8/2020 a 9/2020.
- Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Podtureň k rozpočtovému opatreniu č. 10/2020.
- Informáciu komisie na ochranu verejného záujmu o podanom oznámení verejného funkcionára
– starostu.
- Informácie starostu o: úmysle prenajať pozemky na Modrej hore od Pozemkového spoločenstva
Podtureň za účelom výstavby detského ihriska; žiadosti nájomníkov bytových domov o rozšírenie parkovacích miest pred bytovými domami; dokončení rekonštrukcie domu smútku; výstavbe
ulice Ela Romančíka; nutnosti vybudovať státie na kontajnery na ul. Pri Váhu; priebehu osláv
SNP a Dňa obce.
Schválilo: - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Podtureň na II. polrok 2020.
- Záverečný účet obce za rok 2019 bez výhrad.
- Použitie zostatku – prebytku rozpočtu vo výške 45 179,94 € na tvorbu rezervného fondu.
- Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2020. Zmenou rozpočtu sa realizuje zmena rozpočtu
v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z.
- Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 pre Obecný Futbalový Klub Podtureň vo výške 2 000,- €.
- Vstup obce Podtureň do Združenia obcí – Cyklodoprava Horný Liptov.
- Prevod podielu nehnuteľného majetku parc. č. KN-C 644/138 a KN-C 644/197 a zmluvné podmienky
Kúpnej zmluvy medzi Obcou Podtureň ako predávajúcou a Ing. Zuzanou Mesárošovou a Ing. Dušanom
Mesárošom ako kupujúcimi.
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Celoplošné testovanie v našej obci
Vážení občania,
dovoľte mi, aby som na tomto mieste vyjadril úprimné poďakovanie
všetkým, ktorí nám pomohli zabezpečiť priebeh celoplošného testovania na COVID-19 v rámci akcie Spoločná zodpovednosť.
Úprimné poďakovanie patrí najmä zdravotníkom, administratívnym
pracovníčkam, členom Dobrovoľného hasičského zboru ako aj dobrovoľníkom, ktorí sa ochotne prihlásili do odberového tímu v našej
obci a s veľkou dávkou trpezlivosti, zodpovedne, ľudským prístupom
a profesionálne zabezpečili testovanie na COVID-19 počas oboch
víkendov.
Zároveň sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa prišli otestovať a svojou disciplinovanosťou prispeli k zdarnému a bezproblémovému priebehu akcie. V neposlednom rade ďakujem aj zamestnancom obecného úradu, ktorí sa v značnej miere podieľali na príprave testovania.
Starosta

PODTUREŇ OM: RK 51
1. kolo testovania: 31. 10. 2020–1. 11. 2020
účasť celkom pozitívny
%
660
5
0,76
2. kolo testovania: 7. 11. 2020– 8. 11. 2020
účasť celkom pozitívny
%
690
3
0,43
Zábery z 1. a 2. kola testovania COVID-19
v našej obci. O tom, ako sme zvládli organizačne, ako aj materiálne testovanie, svedčia
kladné hodnotenia zo strany našich občanov
na adresu zamestnancov obecného úradu,
dobrovoľníkov i starostu.

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí č. 4/2020 zo dňa 9. 9. 2020

Vzalo na vedomie: - Správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly zverejňovania dokumentov v zmysle zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
- Informáciu o rozpočtových opatreniach starostu obce č. 11, 12, 13 a 14/2020.
- Informáciu o možnom predaji pozemku parc. č. KN-C 360/11 o výmere 2 m2, odčlenením z parc.
č. KN-C 360/1.
Sa uznieslo: - Na Všeobecne záväznom nariadení obce č. 4/2020, ktorým sa zrušujú neplatné a neúčinné VZN.
Schválilo: - Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 pre Š.K. – Stolného tenisu vo výške 300,- €.
- Zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu peši, ako aj prejazdu motorovými vozidlami
cez pozemok vo výlučnom vlastníctve obce parc. č. KN-C 648/17 za jednorázovú náhradu vo výške 100,- €.
- Neupotrebiteľnosť nehnuteľného majetku obce – pozemku parc. č. KN-C 649/1 o výmere 648 m2. Cena
za prevod nehnuteľného majetku obce je 25,- €/m2.
- Neupotrebiteľnosť nehnuteľného majetku obce – pozemku parc. č. KN-C 649/1 o výmere 648 m2. Cena
za prevod nehnuteľného majetku obce je 25,- €/m2.

Vítanie Nového roku!
Tak ako dnes starý rok padá,
nech do Vášho srdiečka šťastie sadá.
Zabudnite na bolesť a starosti
a prežite ďalší rok v láske a radosti.

Vážení spoluobčania,
momentálna situácia neumožňuje, aby sme sa tak ako je každý rok zvykom v našej obci,
stretli a privítali rok 2021 spoločne. Je mi ľúto, že sa nestretneme osobne pri novoročnom prípitku a ohňostroji,
ale o to viac vám prajem, aby ste túto chvíľu prežili so svojimi najbližšími
v láske, porozumení a zdraví.
Zároveň mi dovoľte, aby som vám touto cestou v mene svojom i v mene obecného zastupiteľstva poprial hlavne
veľa zdravia, šťastia, lásky, pohody a životného optimizmu.
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Z knižnice

Milí čitatelia a spoluobčania,
ani sme sa nenazdali a rok 2020 sa chýli
ku svojmu koncu. Aj napriek ťažkej dobe
sa nám podarilo zakúpiť niekoľko nových
knižných titulov, ktoré veríme, že si nájdu
svojich čitateľov. Ďakujeme Vám za Vašu
návštevu v obecnej knižnici a zároveň by
sme radi privítali nových milovníkov kníh.
Blížia sa vianočné sviatky a nový rok, preto
Vám chcem popriať:
Mrazivé ticho, všade biely sneh,
konečne pokoj, nebo plné hviezd.
Je tu čas vianočný, keď stromček
sa ligoce, prajeme Vám zo srdca
prekrásne Vianoce
Eva Karasková, knihovníčka
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Prehľad skutočných nákladov na odvoz odpadov

na 1 obyvateľa v roku 2020 (vypočítané na základe skutočnosti za január–október
2020 a predpokladu za november a december 2020 -priemer)
Obdobie
Január 2020
Február 2020
Marec 2020
Apríl 2020
Máj 2020
Jún 2020
Júl 2020
August 2020
September 2020
Október 2020
November 2020
predpoklad
-priemer
December 2020
predpoklad
- priemer
SPOLU

Náklady
za odvoz
odpadov celkom v €
2 232,01
1 712,10
1 664,72
1 922,80
1 838,87
2 018,42
2 679,93
1 896,45
1 973,37
2 213,16
2 015,18

Počet
dní
31
29
31
30
31
30
31
31
30
31
30

2 015,18

31

24 182,20

366

Počet obyvateľov
Náklady za odvoz odpadov na 1 obyvateľa na 1
deň
Náklady za odvoz odpadov na 1 obyvateľa v prepočte na 1 rok
miestny poplatok
Rozdiel, ktorý dopláca obec na 1 obyvateľa

1090
0,0606
22,12 €
18,08 €
4,04 €

Navýšenie v roku 2021 z dôvodu zvýšenia poplatku za uloženie
odpadu a zavedenie zberu kuchynského odpadu predstavuje čiastku
4 033,00 €. Predpoklad za rok 2021 na 1 obyvateľa je 25,89 €.
Miestny poplatok za rok 2020 je 18,08 €. Predpoklad doplatku obce
na 1 obyvateľa za rok 2021 pri pôvodnej výške poplatku je 7,81 €.
Keďže náklady na vývoz a uloženie odpadu v roku 2021 rapídne
stúpnu a súčasná ekonomická situácia obci neumožňuje pokrývať
tieto náklady z rozpočtu obce, bude sa zvyšovať miestny poplatok
za komunálny odpad na 0,0548 € na 1 deň a 1 osobu, čo predstavuje
za rok 2021 čiastku 20,00 € na 1 osobu.

Pohľad občana – takto nie!

1.

Viem, že obec má snahu v maximálnej miere
učiť tvorcu odpadu – občana, aby triedil
(separoval) odpad. Ale prosím Vás, nie takto!
Položiť ku kontajneru na odpad prázdne
krabice, lebo v kontajneri sú už položené
celé krabice… No vážení, zamyslime sa ako
ďalej! Všetko je o financiách!

2.

Parkovanie na verejnej zeleni

Nehorázne správanie niektorých majiteľov motorových vozidiel pri
bytovom dome rozhorčilo ostatných obyvateľov bytového domu.
Poznámky ako: „Viete prečo tam parkujú?“ Preto, lebo nemajú cit
k pekne upravenému okoliu… o to viac ho nemajú, lebo sa o okolie
bytovky ani nestarajú.
4
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Pozor! Neprehliadnite
Zber kuchynského odpadu v obci

Od 1. 1. 2021 vstupuje do platnosti novela zákona o odpadoch.
Na základe tejto novely sa biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
– katalógové číslo odpadu 20 01 08 (ďalej „BRKO“) stáva jednou zo
zložiek triedeného odpadu a je povinnosťou obce zber takéhoto triedeného odpadu v obci zabezpečiť. Povinnosť obce sa samozrejme
nevzťahuje na kuchynský a reštauračný odpad od prevádzkovateľov kuchyne, ktorí sa musia o tento druh odpadu postarať na vlastné
náklady.
V našej obci bude zber, skladovanie a následný odvoz na likvidáciu
BRKO zabezpečovať firma LIKVIDÁTOR LM, ktorá je oprávnená
s týmto druhom odpadu nakladať. 120 litrové zberné nádoby v počte
4 ks budú v obci od nového roku rozmiestnené nasledovne:
– 1 ks na stojisku kontajnerov na Modrej hore,
– 1 ks na stojisku kontajnerov na Hlavnej ulice oproti zvonici,
– 2 ks pri bytový domoch 505 a 511.
Vývoz zberných nádob sa bude uskutočňovať 1× za týždeň.
Vážení občania,
BRKO tvorí približne 40%-ný podiel odpadu v zmesovom komunálnom odpade. Apelujeme preto na Vás: „Nevhadzujte „BRKO“
do zmesového komunálneho odpadu! Veď čím bude objem komunálneho odpadu v obci menší, tým menej za odpad zaplatíme!“
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Elektronické sčítanie obyvateľov 2021
Do zberu BRKO patria:

– Šupky a zostatky z ovocia a zeleniny z prípravy jedál.
– Zvyšky chleba a pečiva.
– Zvyšky kávy a čaju.
– Škrupiny z orechov, podrvené škrupiny
z vajec.
– Živočíšne zostatky potravín ako mäso, kosti,
varené jedlo…
POZOR! BRKO nevhadzujte do nádoby
zabalený v plastových vreckách! BRKO
uložený v plastovom vreci vedľa kontajnera
nebude odvezený!

Do zberu BRKO nepatria:
– BRKO v plastovom obale.
– Zelený, záhradný odpad.
– Tekuté potraviny.
– Plienky.
– Exkrementy zvierat a uhynuté zvieratá.

Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31.
marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych
týždňov. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú
všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný
alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan
Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý
pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho
zákonný zástupca.
Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia
vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo
štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. V praxi to znamená, že ak sa narodí dieťa po polnoci 1. januára, nesčítava sa.
O obyvateľoch sa budú zisťovať nasledovné premenné:
a) miesto trvalého pobytu,					
b) miesto súčasného pobytu,
c) pobyt v zahraničí a rok príchodu do krajiny od roku 1980,
d) pohlavie,
e) dátum narodenia,

f) rodinný stav,
g) rok uzavretia manželstva,
h) počet živonarodených detí, štát a miesto
narodenia je bydlisko matky v čase narodenia dieťaťa,
i) štátna príslušnosť,
j) súčasná ekonomická aktivita,
k) zamestnanie,
l) odvetvie ekonomickej činnosti,
m) postavenie v zamestnaní,
n) najvyššie dosiahnuté vzdelanie je najvyšší
získaný stupeň vzdelania obyvateľa, ktorý
dovŕšil aspoň 15 rokov veku,
o) miesto výkonu zamestnania je adresa pracoviska obyvateľa,
p) miesto školy je adresa ZŠ, SŠ alebo VŠ,
do ktorej obyvateľ dochádza,
q) periodicita dochádzky do zamestnania
alebo do školy,
spôsob dopravy do zamestnania alebo
do školy,
r) národnosť,
s) materinský jazyk,
t) náboženské vyznanie,
u) vzťahy medzi členmi domácnosti.
Podrobné metodické vysvetlivky k premenným sú zverejnené na webovej stránke www.
scitanie.sk. Skrátené vysvetlivky k premenným budú dostupné aj v elektronickom sčítacom formulári pod ikonou „i“ informácia.

Ako sa sčítať:

AKO JE TO U NÁS?
Naša obec má pre zber ojazdených pneumatík z osobných automobilov vytvorené zberné miesto a to v priestoroch
obecných dielní. Stačí na zberné miesto ojazdené pneumatiky doviezť a oznámiť zamestnancovi obce ich odloženie...
6

Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby na akomkoľvek mieste využitím
počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením
na internet. Sčítací formulár nájdete na webovej stránke www.scitanie.sk. Sčítať sa môžete
aj cez mobilnú aplikáciu, ktorá bude dostupná
pre operačné systémy Android a iOS. Samosčítanie je pre vás rýchly a jednoduchý spôsob
na vyplnenie sčítacieho formulára, bez narušenia vašej privátnej zóny.
Sčítanie pomocou asistenta: Ak sa nemôžete alebo neviete sčítať sami máte možnosť
využiť službu asistovaného sčítania. V každej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde
vám so sčítaním pomôže stacionárny asistent. Na území obce budú tiež pôsobiť mobilní
asistenti, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa v prípade, že o takúto službu požiada
(napr. z dôvodu imobility), teda počas prvých
2 týždňov doby sčítania zavolá na obec alebo
call centrum.
7
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Z činnosti zamestnancov obce
Odstraňovanie čiernej skládky

Viete, koľko stojí občanov našej obce, aby bola zlikvidovaná čierna
skládka, ktorá sa nachádza v katastri? Vždy to vyjde na niekoľko sto
eur. A tých skládok je ročne niekoľko, čo musí obec podľa zákona
odstrániť... A zaplatíme to my všetci...! Preto starosta pravidelne
vyzýva občanov, aby pomohli odhaľovať tých, ktorí si nezaslúžia
mena... Dokedy bude príroda znášať odhodené pneumatiky, plasty,
plachty i časti demontovaných spotrebičov z domácností.
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V obci vznikla nová ulica

V letných mesiacoch sa začalo s výstavbou miestnej komunikácie Ela Romančíka v spolupráci s Liptovskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. Bolo položených takmer 170 m kanalizácie a vodovodného rozvodu i s pripojeniami
na novovytvorené stavebné pozemky. Povrch je spevnená uvalcovaná štrkodrva. V jarných mesiacoch roku 2021
bude k pozemkom vybudovaný rozvod elektrickej energie ako aj rozvod verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu.

Zber objemného odpadu
September a október priniesol opäť povinnosť zvážania objemného odpadu od občanov
a zeleného odpadu na obecné kompostovisko.
Lepšou komunikáciou a usmernením pracovníka obce, sa postupne docieľuje správne triedenie odpadu na jednotlivé vlečky a nebezpečného odpadu.

Konečne je opravená

Obci sa podarilo zrekonštruovať miestnu komunikáciu Pri garážach. Dôležitým sa stalo vybudovanie odvodnenia povrchových vôd
a zabudovanie obrubníkov s rozšírením cesty pre sprístupnenie ku
garážam. K rekonštrukcii došlo po dohode s pôvodným majiteľom,
ktorý sa s obcou dohodol, po úprave cesty túto previesť pod obec.

Opravili sme autobusovú zastávku

Snahou obce bolo v tomto roku vymeniť obe autobusové zastávky
v obci. Z dôvodu pandemických opatrení, ktoré sa dotkli aj výrobcov
zastávok, sme boli nútení pristúpiť najmä k rekonštrukcii zastávky
v smere na Liptovský Mikuláš. Na fotkách pracovníci obce pri rekonštrukcii zastávky.

Výmena strešnej krytiny na dielňach

Zamestnanci obce vymieňajú časť krytiny na streche dielní a skladov obce.
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Pracovníci obecného úradu pri oprave miestnej komunikácie Strojárska v miestnej časti
Roveň.

Máme novú tribúnu

Ako sme už informovali v predchádzajúcich
číslach nášho spravodajcu, výstavba novej tribúny na futbalovom ihrisku sa stala skutočnosťou. V mesiaci november vyrástla v západnej časti ihriska moderná, vzhľadovo pekná
tribúna pre 52 sediacich divákov. Finančné
prostriedky obec získala dotáciou zo Slovenského futbalového zväzu a časť výstavby hradila aj z rozpočtu obce.
Teraz je už len na nás, ako si ju budeme vážiť,
šetriť a starať sa o ňu!
9
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Epidémie v Podturni
Liptov v minulosti viackrát odolával rôznym epidémiám. Už v 15.
storočí Európu sužovali morové epidémie a určite neušetrili ani tento
región. Najstaršie informácie o epidémii moru v Liptove máme zo
začiatku 17. storočia. V roku 1600 sa v Liptove rozšíril dobytčí mor,
ceny potravín rýchlo rástli a životné pomery ľudí sa stali neznesiteľné. V protokole liptovskej stolice sa o tejto ťažkej dobe píše:. „...a
poneváč morovou pliagou bol odjatý dobytok, ľudia žrali lecijaké
zeliny a z riasy se delel chlieb, od čoho aj ľudia nadmieru puchli...“
Situácia vyústila do hladomoru, ktorý niektoré dediny hrádockého
panstva doslova vyľudnil. Po hladomore v roku 1601 vypukla v dolnom Liptove epidémie cholery, odkiaľ sa šírila aj do oblastí stredného
a horného Liptova. Nasledoval hlad a následky morovej epidémie
spôsobili obrovský úbytok obyvateľstva v celom Liptove. Posledná
epidémia moru v Liptove vyčíňala v roku 1739. Konkrétne záznamy
o počte obetí sa nezachovali.
V priebehu 19. storočia sa objavila nová choroba – cholera (dobovo
aj morová ranna). Podľa starších prameňov mala táto choroba pôvod
v Ázii. Dobové pramene uvádzajú, že prví nakazení prišli do Uhorska z Ľvova (Ukrajina). Epidémia sa potom rýchlo šírila do Šarišskej,
Spišskej, Gemerskej, Oravskej, Turčianskej a nakoniec aj do Liptovskej stolice. Prvý prípad v Liptove zaregistrovali v júli 1831 v Palúdzke,
keď ochorel muž, ktorý prišiel domov z Dolnej zeme (juh Uhorska).
Na tretí deň chorobe podľahol spolu s ďalšími troma osobami.
Ochorenie sa prejavovalo výraznými hnačkami a zvracaním, ktoré
bez znalosti infúznej liečby, spôsobovali následne úplné odvodnenie organizmu a zlyhanie základných životne dôležitých orgánov.
Preto boli najviac postihnuté nižšie a vyššie vekové skupiny obyvateľstva, teda deti a starší. Cholera sa šírila najmä zlou hygienou a bola
preto nazývaná aj chorobou „špinavých rúk“. Liptov aj väčšiu časť
dnešného Slovenska postihli v 19. storočí viaceré epidémie cholery.
Najväčšia v roku 1831 a ďalšie v rokoch 1855 a 1872 - 1874.
Už pred vypuknutím prvej epidémie v Liptove bolo 15. júla 1831
vydané krajinské nariadenie, ktoré malo zamedziť šírenie cholery.
V mestách boli ustanovení komisári. Zvláštny dozor mali mať nad
skupinami, ktoré žili kočovnými životom, ako napríklad: žobráci,
Rómovia či židia a mali prísne zakázané premiestňovať sa. Ak by
sa však aj napriek tomu vyskytli skupiny, ktoré by príkaz porušili,
mali byť takýto jedinci uzavretí na 20 - 42 dní v zvláštnych kolibách
až do ich presunu do miesta odkiaľ prišli. Podozrivé prípady chorôb
sa mali okamžite hlásiť lekárom. Obce sa mali zaopatriť príslušnými
liekmi a v každej malo byť vyčlenené miesto pre zhromažďovanie
chorých na ich potrebné ošetrenie. Aj pltníci mali prepravu po Váhu
prísne zakázanú. Ak by sa však našiel pltník, ktorý by zákaz porušil, mal byť strážnym oddielom okamžite na mieste zastrelený. Bol
zamedzený aj dovoz soli z Marmarošskej stolice a poľskej Vieličky.
Aby po tomto nariadení neostali ľudia bez soli, bolo liptovským soľným skladom zakázané soľ predávať kupcom. V júli bol zakázaný
pravidelný jarmok v L. Trnovci a L. Sielnici.
Po vypuknutí cholery v auguste 1831 sa nariaďovalo v postihnutých
obciach zavrieť školy, kostoly a krčmy a zakázať jarmoky. Domy, kde
sa nachádzali chorí alebo mŕtvi, mali byť uzavreté a strážené. Chorí
ani zdraví ich nemohli opustiť. Mŕtve telá mali byť na miesto pochovania odvezené zvláštnym vozom a do hrobu mali byť spúšťané bez
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Poučenie o cholere zo 70. rokov 19. storočia

Lekár počas morovej epidémie v ochrannom
odeve

Údaje o počte obetí v roku 1831 v hornom
Liptove podľa obcí. Archív L. Mikuláš

dotknutia štyrmi železnými hákmi. Mŕtve telá
mali v hromadných hroboch zasýpať vápnom,
pieskom a skalami. Takéto miesto malo byť
potom obkopané priekopou. Veci z postihnutých domov mali byť všetky spálené a prísne
bolo zakázané predávať obnosené šatstvo.
Obilie a viaceré dôležité potraviny boli dodávané práve cez Turiec do Liptova a Oravy.
Toto zásobovanie bolo v tomto roku obzvlášť

dôležité, pretože po predošlých neúrodných
rokoch boli vlastné zásoby tunajších sedliakov
minimálne. Po uzatvorení hraníc zakrátko
situácia dospela ku hladomoru. Ľudia boli
nútení dva týždne živiť sa trávou a lesnými
plodmi. Po zostrení situácie bola na hraniciach s riekou Oravou umiestnená vojenská
jednotka a svoju činnosť začali vykonávať stolicou ustanovení inšpektori čistoty a komisári. Bolo vybubnovaných viacero usmernení
ako predchádzať cholere či chovať sa počas
vypuknutia choroby.
Cholera sa v Liptove prejavila prvýkrát 25. júla
1831 a trvala až do 15. januára 1832. V tomto
období v Liptove žilo spolu 75 957 ľudí. Podľa
dobových štatistík počas epidémie ochorelo
spolu 12 494 ľudí, z ktorých zomrelo 4 508.
Podtureň mala v roku 1831 podľa dobovej štatistiky 384 obyvateľov. Prvý prípad cholery sa
v obci objavil až 22. septembra. Na choleru
zakrátko ochorelo 20 ľudí, z ktorých nakoniec
umreli 10 obyvatelia obce. Matriky však uvádzajú, že na prelome rokov 1831/1832 zomrelo
v Podturni na následky cholery 12 osôb:
40-ročná Eva Darmožilová, r. Straková alias
Vozárik, 60-ročná Zuzana Straková, r. Marková, 12-ročný Ján, 6-ročná Mára a 3-ročná
Anna, deti Jána Darmožila, 40-ročná Eva Forgáčová, r. Brindzová, 14-ročná Anna Ondrejčeková, 16-ročný Ján Langvieder, 60-ročný
Matej Magaš, 2-mesačný Matej Forgáč,
50-ročný Matej Madlušiak a 40-ročná Eva
Straková. Najviac obetí si cholera podľa dobovej štatistiky vyžiadala v hornom Liptove:
v Hybiach (149), Dovalove (101), L. Porúbke
(100), Pribyline (98), Východnej (96) a L.
Kokave (74).
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Druhá epidémia cholery vypukla v Podturni v polovici septembra
1836. Nie je známy počet osôb, ktoré sa nakazili. Prvá obeť zomrela
13. septembra (Ján Quanta) a poslednú pochoval kňaz 25. januára
1836 (Matej Papaj). Počas tejto krátkej epidémie stihlo zákernej
chorobe podľahnúť 5 obyvateľov Podturne.
V roku 1855 sa opäť aj v Liptove rozšírila cholera. Epidémia vypukla
začiatkom júla v Jakubovanoch-Hôre a v auguste sa ďalšie prípady
objavili v L. Porúbke a Beňadikovej. Nepoznáme počet obyvateľov,
ktorí sa cholerou v roku 1855 nakazili, ale prvou obeťou v Podturni
bol 40-ročný murár Matej Slabej a druhou obeťou bol iba 2-týždňový
Ján Chudovský.
Najsilnejšia vlna cholery navštívila Liptov v roku 1873. Prvé úmrtie
v Podturni je zaznamenané už 14. augusta a v polovici októbra epidémia utíchla. V Podturni v priebehu augusta až septembra 1873
zomrelo 22 ľudí. Prvou obeťou bol 13. augusta 3-ročný Michal Revaj
a poslednou obeťou bola 10-ročná Zuzana Sladkáňová.
Ďalšou epidémiou bola celosvetovo, ale aj regionálne na začiatku
20. storočia epidémia španielskej chrípky. Epidémia zabíjala vojakov
bojujúcich armád v zákopoch, ale neskôr sa preniesla aj do zázemia
a na celom svete sa jej obete odhadujú na 21 - 40 miliónov obyvateľov. Choroba sa rýchlo šírila a zabíjala veľmi rýchlo vojnou sužovaných obyvateľov. Španielka, ako ju ľudia nazývali, vyčíňala v rokoch
1918 - 1921 aj v Liptove. Počet jej obetí je ťažko presne vyčísliť,
ale odhad je možné urobiť podľa záznamov v štátnych matrikách.
Navyše matričné záznamy neuvádzajú ako príčinu úmrtia vždy španielsku chrípku (v maď. spanyol, alebo spanyol nátha), ale aj zápal
pľúc (v maď. tűdőgyulladás alebo tűdőlob). Pre ilustráciu vtedajších
pomerov v Liptove a nárastu počtu obetí môže poslúžiť citácia z kroniky Závažnej Poruby: „.....často sa kopali až tri hroby naraz“.
Záznamy v matrikách dokazujú, že jednou z najviac postihnutých
obcí, kde zaznamenali najviac obetí španielskej chrípky v Liptove,
v okresoch Liptovský Mikuláš a Liptovský Hrádok, boli Važec, Huty,
Dovalovo a Liptovská Kokava. V obvode notárskeho a matričného
úradu v Liptovskom Hrádku (L. Hrádok, Podtureň a L. Porúbka)
v rokoch 1918 - 1919 zomrelo 29 ľudí, z toho najviac obetí – 20
bolo v Liptovskej Porúbke a najmenej 4 v Liptovskom Hrádku a 5
v Podturni.
PhDr. Peter VítekV.

Provizórna nemocnica pre chorých na španielsku chrípku v roku 1918.
Zdroj: internet.
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Oslavy 76. výročia SNP
a Dňa obce Podtureň
Tohtoročné oslavy 76. výročia Slovenského národného povstania
a Dňa obce Podtureň boli aj pre prijaté opatrenia zabraňujúce šíreniu
pandémie COVID-19 poznačené nižšou návštevnosťou účastníkov.
Príprave sa obec venovala, ako po iné roky s dôrazom na spomienkový akt pri miestnom pamätníku, ale i v časti prípravy rôznych
atrakcií pre našich najmenších občanov. Pri kladení vencov bolo
vedenie obce milo prekvapené vysokou účasťou občanov, hostí,
starostov i primátorov z okolitých obcí a miest Liptova. Starostom
Mariánom Vojtíkom boli srdečne privítaní poslanci Národnej rady
SR p. Juraj Blanár, p. Dušan Jarjabek, primátor Liptovského Hrádku
a predseda ZMOS-u p. Branislav Tréger.
Tradične účastníkom osláv zaspievali „spevokolisti“ Jednoty dôchodcov z Liptovského Mikuláša pod vedením Michala Kotiana. Aj keď
účastníkov tanečného parketu pokropil občasný dážď, dobrú zábavu
to do neskorých hodín nenarušilo. Veď na všetko sa pripravil a dobre
hudobne zabezpečil náš poslanec DJ Jarko Vozárik.
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Aj keď pre
COVID menej,
ale predsa

Aj tento rok, aj keď nie tradične v máji, ale dňa
23.9.2020, sa uskutočnila výstava chovateľov
pinzgauského dobytka. Účastníkov bolo podstatne menej, ako aj vystavovaného dobytka.
Všetko bolo poznačené obmedzeniami v rámci
opatrení proti nákaze COVID-19.

MAS Horný Liptov

opäť vyhlasuje výzvy na získanie finančného príspevku
MAS Horný Liptov v programovom období 2014–2020 získala už po druhý krát „štatút MAS“, ktorý ju oprávňuje
vyhlasovať výzvy na podporu rozvojových projektov v území Horného Liptova. O podporu sa tak môžu uchádzať
podnikatelia z oblasti vidieckeho cestovného ruchu, poľnohospodári, lesníci ale aj obce. Formou grantov vo výške
od 2 000–50 000 € bude v regióne Horného Liptova prerozdelených viac ako 900 000 € z PRV SR 2014–2020. Ďalších 600 000 € je plánovaných na prerozdelenie z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014–2020.
Táto podpora bude určená pre podnikateľov, obce ale aj neziskové organizácie pôsobiace v oblasti poskytovania sociálnych služieb.
Miestna akčná skupina vznikla ako partnerstvo subjektov z verejného, občianskeho a súkromného sektora v roku
2008. V súčasnosti má 53 členov, z toho 25 obcí, ktoré tvoria územie MAS Horný Liptov. Do roku 2015 bolo prostredníctvom MAS podporených 66 projektov v celkovej výške viac ako 2 000 000 €.
O aktuálnych výzvach sa môžete informovať na www.hornyliptov.sk alebo osobne v kancelárii MAS, v budove MsÚ
v Liptovskom Hrádku na Hviezdoslavovej ulici 170.
Tešíme sa na vaše projekty, ktoré prispejú k zvýšeniu atraktivity nášho regiónu a kvality života jeho obyvateľov
a návštevníkov!

Európska únia
Európske štrukturálne a investičné fondy
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Narodeniny 2020
Každý človek hneď ako sa narodil, tak oslavuje. Na začiatku to boli
jeho rodičia, ktorí prvý rok oslavovali za neho a s ním a postupne sa
človek pribúdajúcimi rokmi snaží oslavovať už sám za seba. Na svoje
narodeniny sa postupne pripravujeme a to pozvaním hosti, vyberieme slávnostné menu, výzdobu… chceme, aby sa všetci pri našej
oslave s nami potešili, zabavili a dlho na oslavu spomínali.
No a čo tak oslava narodenín nášho spoločného priateľa a záchrancu
našich duší?! Áno myslíte správne ako ja, že mám na mysli ako sa
každý z nás má najskôr pripraviť a potom dôstojne osláviť Narodenie
Ježiša? Keď čítate tento článok, tak už prežívame „ADVENT“ a to má
byť pre nás veriacich hlavne duchovná príprava, ktorá spočíva v tom,
aby sme si pripravili dušu na jeho narodenie. Najlepšie by to bolo, ak
by sme v tejto pre nás milostivej dobe nezabudli na skutky telesného
a duchovného milosrdenstva, ktoré máme konať nie sebe a pre seba,
ale svojím blížnym. To bude zároveň aj najkrajší darček pre Neho
a z ktorého sa potupne teší aj obdarovaný blížny a po našej smrti aj
naša duša. Oslava Narodenia Pána a jeho narodeniny si pripomíname
každý rok a niekto by mohol mať námietky , že je to stále o tom istom,
ale teraz mu budem oponovať, lebo to určite každý rok je o niečom
inom a v inej dobe a situácií. Ak si pozrieme rôzne historické filmy,

alebo časopisy, alebo dostupný materiál, tak
všetci ľudia sa na oslavu Narodenia Pána
veľmi citlivo, bedlivo a dôkladne pripravovali.
Ako je to teraz v tomto roku 2020 u nás v našej
farnosti, obci, rodine? Ako sa idem pripraviť
„ja“ osobne? Ak nemáte iný program a návrh,
tak sa teraz snažím vám i sebe ho predložiť: každý deň konajme skutky telesného
a duchovného milosrdenstva, čítajme Sväté
Písmo, privstaňme si na rannú svätú omšu
„roráty“, spoločne sa modlíme pri adventnom venci, choďme spoločne celá rodinka
v nedele na svätú omšu – ktorú tento advent
budeme slúžiť v evanjelickom kostole o 10.33
h v Liptovskom Jáne a potom už tú slávnostnú
polnočnú svätú omšu 24. 12. 2020 o 24.00 h
v našom z časti reštaurovanom kostole (lodi),
na ktorú vás už teraz a touto cestou pozývam
a teším na stretnutie s vami.
Peter Kvasňák – rímskokatolícky farár

Kostol plný tajnosti
Každý človek má určite svoje tajnosti, o ktorých nikomu nikdy nič
nepovie. Príroda má svoje tajnosti, o ktorých sa človek postupne
dozvedá a teší sa tomu ak ich objaví. No ale že aj náš kostol svätého Jána Krstiteľa z 13. storočia v Liptovskom Jáne bude raz odkrývať svoje tajnosti, to sme až tak nevedeli a nečakali?! Všetko sa to
začalo pred troma rokmi, keď naša farnosť poprosila a požiadala
o archeologický výskum a prieskum, lebo bez nich by sme sa ďalej
nepohli a nemohli nič urobiť. Ten už postupne začal niečo ukazovať, ale nie až v takom rozsahu ako sa to ukázalo a vidíme dnes.
Na základe toho sme podali projekt o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na Ministerstvo kultúry SR na podporu ochrany,
obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu
pod vedením Krajského pamiatkového úradu v Žiline, lebo náš „kostol plný tajnosti“ je v zozname „Národných kultúrnych pamiatok“.

Zdroj: Ľubica Stančíková, www.myliptov.sme.sk
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Po vykonaní verejného obstarávania firma
z názvom PAMARCH z Nitry, štatutárny
zástupca Ing. Ján Kresan, podpísala s nami
zmluvu a za realizátorov reštaurátorských
prác zobrali na seba záväzok reštaurátori
Mgr. Art. Michal Pleidel a Mgr. Art. Tomáš
Kružlík, ktorým aj touto cestou už teraz
ďakujem za ich ochotu a prácu a všetkým ich
spolupracovníkom za odkrývanie tajnosti
nášho kostola. Za KPÚ Žilina nás pravidelne
navštevujú, kontrolujú a podávajú pomocnú
ruku Mgr. Janka Piecková a Ing. arch. Karol
Ďurian, PhD.
K tomu všetkému sme však najskôr potrebovali aj projekt dokumentácie, ktorý nám vytvorili Ing. arch. Dávid Goč a Ing. arch. Marián
Goč z Ružomberka. Následne, keďže náš
kostol plný tajnosti sa musel zmeniť na úplné
stavenisko, sme potrebovali aj stavebný
dozor, na ktorý sa nám podujal Ing. Miroslav
Vrbacký z Liptovského Mikuláša. Po podpísaní zmluvy s MK – SR 23. 12. 2019, sme získali 530 248,- € a naša spoluúčasť je vo výške
32 892,- € (5%). Celá rekonštrukcia má trvať
od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021. Samozrejme, že
všetkých nás nemilo prekvapil „COVID 19“,
ktorý nám na tri mesiace oddialil práce a tak
sme v sklze. Preto som požiadal aj veriacich
a všetkých ľudí dobrej vôle, aby nám v soboty
prišli brigádnicky pomáhať, aby sme to aj
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finančne, aj časovo ďalej stíhali, za čo im vyslovujem aj prostredníctvom týchto obecných novín úprimné poďakovanie.
Už od začatia odkrývaní vstupu do kostola sa v predsieni objavil portál z maľbou Panny Márie s malým Ježišom (to bolo do teraz zakryté
dreveným bielym stropom).
Na stenách kostola v lodi sme na viacerých miestach našli rôzne
zaujímavosti ako napríklad: tváre svätých, pazúry draka nad ktorým zvíťazil svätý Juraj veľkosti na dĺžku sedem metrov a výšku približne dva a pol až tri metre, objavili sa úplne prvé maľby na severnej
strane, na východnej vyobrazenie Najsvätejšej Trojice, Pannu Máriu
ochrankyňu, drevený zamurovaný trám, empora z dosák, na ktorých
sú zobrazené tváre.
Na strope šľachtický rodový erb Sentivániovcov, ktorí reštaurátori
zanechajú, len ho zakonzervujú.
Neskorogotické pastofórium – schránka na uchovávanie Sviatosti
oltárnej sa našla rozbitá a použitá ako stavebný materiál v stene kostola. Je na ňom vyobrazená hlava Ježiša Krista. Symbolizuje telo
Kristovo uložené v nike (výklenku) a z tohto objavu máme najväčšiu
radosť všetci, ktorí sme akýmkoľvek spôsobom zúčastnení na obnove
a reštaurovaní kostola. Toto pastofórium chceme zreštaurovať a vrátiť na pôvodné miesto do svätyne.
V presbytériu (svätyni) boli zamurované okrúhle okná, v ktorých
sa našli prúty zo starých a pôvodných okien, ktoré chceme obnoviť
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a urobiť také aké boli pôvodné. Nápisy čnosti,
maľby, na ktorých sú výjavy pekla, ale aj
vzkriesenia Ježiša Krista a rôzne ornamenty.
V roku 2021 sa pustíme do reštaurátorských
prácach na vonkajšej fasáde a narovnanie
kríža na veži kostola.
Aj touto cestou sa chcem ešte raz veľmi pekne
poďakovať všetkým ľuďom, ktorí nám fandia a nás akýmkoľvek spôsobom podporujú
a pomáhajú, aby tento náš „Kostol plný tajnosti“ sa ukázal v plnej kráse: starosta obce
Liptovský Ján Mgr. Juraj Filo, ctené obecné
zastupiteľstvo (aj za poskytnutie priestorov
v informačnom centre a amfiteátri) bratom
a sestrám Evanjelickej cirkvi augsburského
vyznania pod vedením zborového farára Petra
Tajáta (aj on mám ponúkol kostol na naše
bohoslužby), dovolenkárom a prázdninovým hosťom a každému, kto sa pri našom
teraz ešte stále stavenisku zastaví a pohľadom
nám pomôže a dúfam, že aj tichou modlitbou
duchovne podporí – úprimne ďakujeme.
Za všetkých rímskokatolíkov Peter Kvasňák – farár

Obyčajné Vianoce
Ako to bude tohto roku s vianočnou radosťou? V čase písania tohto
zamyslenia naplno zúri pandémia, a teda vyhliadky sa nezdajú byť
ktovieaké. Rád by som však upozornil, že ak chceme kresťanskú
radosť, netreba k tomu mimoriadne prostriedky a okolnosti.
V úvode 1. listu Jánovho nás neprestávajú udivovať slová: „… čoho sa
nám dotýkali ruky, o tom svedčíme…“ Ako sa nekonečno mohlo stať
takým obmedzeným? Ako sa to výnimočné mohlo stať takým obyčajným? Je to úplné jadro vianočnej správy – nepredstaviteľná veľkosť
natlačená do maštale. Tento svet to ťažko chápe a radšej hľadá atrakciu. Preto je tou najväčšou iróniou, že Vianoce sú jediným kresťanským
sviatkom, ktorý, ako sa zdá, svet prijal za svoj, ale zároveň je ich odkaz
svetu úplne nezrozumiteľný. Ježiš sa nenarodil na vypredanom štadióne, ale v stajni. Nešiel žiť do paláca, ale okamžite sa stal bezdomovcom
a utečencom. Hostia pri jeho narodení neboli celebrity, ale pastieri.
Farár raz navštívil v cirkevnom zbore chudobnú ženu. Bola to slobodná
matka, ktorú jej rozvrátené vzťahy priviedli na mizinu. Dlho spolu sedeli
a rozprávali sa o evanjeliu – dobrej správe o záchrane v Ježišovi Kristovi.
Ona s radosťou na tieto správy reagovala a začala dôverovať Kristovi.
Farár sa do tejto domácnosti vrátil asi o týždeň. Keď sa usadili, žena
začala plakať. Počas týždňa totiž zavolala sestre a povedala jej o rozhovore s farárom a o novej viere. Tá ju však vysmiala. Povedala jej:
„Tak si to vyjasnime. Ten kazateľ ti povedal, že človek ako ty, ktorý
robil hlúpe a nemorálne veci po celý život a potom za posledných
päť minút to všetko oľutuje a uverí Ježišovi, bude zachránený len
tak? Povedal ti, že nemusíš žiť veľmi dobrý život, aby si sa dostala
do neba? Je to hlúposť a bolo by to príliš jednoduché. Tomu nikdy
neuverím! A nemala by si ani ty.“
Jej sestra bola presvedčená, že spasenie musí byť nejaký veľký
výkon, ktorý sa dá dosiahnuť len šľachetnými a morálnymi skutkami.

Nemôže to byť len niečo, o čo požiadaš. Obyčajnosť evanjelia urazila jej pýchu.
Farár tejto žene teda vysvetlil, že jej uistenie
a útecha nie sú nepodložené. Študovali spolu
Bibliu, kým jasne nevidela, že Kristus prišiel
v slabosti a malosti, aby nezachránil pyšných,
ale tých, ktorí pripustia, že sú slabí, malí, a že
potrebujú Spasiteľa. Jej radosť sa vrátila.
Kresťanský život sa nezačína veľkými skutkami a úspechmi, ale tým najjednoduchším
a najobyčajnejším činom – pokornou modlitbou k Pánovi Ježišovi. Nerozvíja sa ničím výnimočným, ale každodennou poslušnosťou, čítaním, modlitbami, chodením na bohoslužby,
službou bratom a sestrám v Kristovi a dôverou Ježišovi v utrpeniach. Trošku po troške tak
naša viera porastie a základy života sa budú
približovať hlbokému prúdu radosti.
Neviem, či sa počas Vianoc budeme môcť
stretnúť v kostole. Avšak domáca pobožnosť s čítaním slova, modlitbou, duchovnou
piesňou nemusí chýbať ani v tomto období.
A cez obyčajnosť takejto domácej pobožnosti
môžeme priamo v kruhu rodiny zažiť zázrak
Kristovho narodenia.
Prajem vám radostné Vianoce a šťastný nový
rok pod vedením nášho Pána a Spasiteľa
Ježiša Krista.
Peter Taját, ev. a. v. farár svätojánsky
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Zo života MŠ

Zo života ZO-JDS

Z dôvodu pandémie koronavírusu karanténa
stále pokračuje. My seniori budeme čakať
na Veľkú noc v pohodlí svojho domova. Už
je máj a my seniori sme stále doma v karanténe, všetci zdraví nikto sa nenakazil. Veľmi
sa tomu tešíme. Začína jún, my sa ešte stále
nestretávame lebo máme obavy z nakazenia. Ľudia sú akýsi pomýlení. Je júl pandémia stále trvá. Dúfame že sa to pomaly začne
uvoľňovať. V auguste sme si dali stretnutie
v našom klube, len tak na kávičke. A urobili
sme si brigádu pri pomníku. Zišlo sa nás
15 členov, čomu sme sa aj potešili. V klube
sme urobili posedenie, kde prišiel aj náš pán
starosta. Niektorí naši členovia sa zúčastnili kladenia vencov pri pomníku. Boli aj
pozrieť program, ktorý bol usporiadaný ku
dňu našej obce. Ľudia sa chránia nosením
rúšok a veľmi dbajú na hygienu. Všetky akcie
ktoré pripravuje klub seniorov v Liptovskom
Mikuláši sa rušia.
V októbri prišla druhá vlna koronavírusu
COVID-19, nakazilo sa veľmi veľa ľudí. Je
zákaz stretávania sa seniorov. Tak ako končí
leto a začína jeseň, prichádza staroba nenápadne a pomaly, nedá sa jej vyhnúť. Staroba
je výzva a neznamená koniec životnej aktivity. Tak treba dodržiavať pokyny toľko opakované vo všetkých médiách. Nosiť rúška,
umývať si ruky a dodržiavať odstup. Myslím
si, že sa to raz skončí a na Vianoce sa nám
bude lepšie dýchať a každý si ich užije po svojom v kruhu svojej rodiny. A preto JD vám
želá veľa zdravia a pohody aj v nasledujúcom
roku 2021.
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Žijeme v nie veľmi priaznivej dobe. Doba nepraje slobode, koníčkom, voľnočasovým aktivitám. Ľudia viac sedia doma, venujú sa
sebe a svojej rodine (čo je asi jediné pozitívum).
Aj v našej MŠ sa venujeme viac deťom. Nemáme síce krúžky, nechodíme nikam, nedávame deťom doplnkové vzdelávanie (divadlá,
návštevy rôznych vzdelávacích inštitúcií, plavární, soľnej jaskyne).

Starosta ďakuje

Čo Vám zapriať ľudia milí,
aby sme si šťastne žili,
v kruhu svojich rodiniek,
veľa šťastných hodiniek.
Rodičia a deti spolu,
v novom roku žiadnu smolu.
Nech slniečko krásne svieti,
pre rodičov a šťastné deti.
Zdravie, láska, úspech, šťastie
nech Vám cez rok iba rastie.
Keď prichádzajú Vianoce,
srdce mi rýchlo tlkoce.
Všetkým, ktorých rada mám,
veselé sviatky zaželám.
Aj šťastný nový rok,
prajem Vám všetkým vospolok.

Napriek tomu im dávame viac lásky, pozornosti a vzdelania. V novom školskom roku
sme otvorili brány MŠ a tešili sa, že COVID
snáď už odišiel, ale realita posledných dní
je žiaľ iná. Neodišiel a zrejme už tu s nami
ostane navždy, tak ako chrípka, kiahne
a podobné civilizačné choroby. Deti v našej
MŠ to prežívajú po svojom. Chápu danú situáciu, sú poslušné v nosení rúška, dezinfekcii
rúk, umývaní rúk, ale stále sú to hravé, veselé
a zvedavé deti. Deti, ktoré neskonale ľúbime,
také aké sú. Sú naša budúcnosť a my sa im
snažíme vštepovať lásku, návyky slušného
správania, ohľaduplnosti k sebe aj k okoliu,
ale aj vedomosti, či pracovné návyky (napr.
hrabanie lístia).
Keďže v tomto školskom roku máme 11 predškolákov, aj vzdelávanie je trochu náročnejšie
a nielen pre nich, ale pre všetky deti. Zvyšujeme nároky na deti , pretože si to už môžeme
dovoliť, nakoľko skoro všetky deti chodia
do MŠ niekoľko rokov. Tí, čo prišli len tento
školský rok objavujú čaro MŠ, čaro zmiešanej
triedy, čaro mať za kamarátov aj „veľkáčov“.
Učíme sa a vzdelávame podľa nášho Školského vzdelávacieho programu MRAVČEK
a venujeme sa nielen témam ako sú príroda,
zdravie, ľudské telo, moja rodina a pod., ale aj
bežným ľudským činnostiam, ako sa správne
najesť, umyť si ruky, obliecť sa, pozdraviť,
mať rád seba aj svojho kamaráta. Snáď všetky
tieto vedomosti raz budú potrebovať a zídu sa
im do života. A snáď už v blízkej budúcnosti
budeme slobodní a budeme môcť navštíviť aj
niektoré miesta, o ktorých sa teraz učíme len
teoreticky. Snáď to bude čoskoro…
Libuša Števčeková, riaditeľka MŠ v Podturni

Kolobeh života

Stalo sa to už tradíciou a pravidelnosťou. Seniori klubu dôchodcov našej obce sa stretli a vyčistili celý areál parku pri miestnom
pamätníku padlých, aby sa oslavy 76. výročia Slovenského národného povstania mohli dôstojne uskutočniť. Vážení členovia Jednoty
dôchodcov pod vedením Milky Ilavskej, ďakujem Vám za vašu snahu
a odpracované hodiny v prospech našej obce i v iných brigádnických
činnostiach. Mrzí ma, že sme sa pre protipandemické opatrenia
nemohli stretnúť v októbri, pri príležitosti mesiaca úcty k starším…
Jubilantov sme potešili aspoň drobným darčekom, ktorý im pracovníci obecného úradu doručili priamo do domácnosti.
Želám Vám hodne zdravia a veľa ďalších spoločných stretnutí pri kulTo Vám želá ZO-JDS v Podturni. túrnych či spoločenských aktivitách.

Narodili sa
Juraj Paluga
Anna Blcháčová
Sofia Birková
Michaela Bryndzová

Dožili sa životného jubilea
Mária Masloviaková
Oľga Daubnerová
Irena Mlynarčíková
Ján Murza
Helena Fašanková
Marta Janovčíková
Mikuláš Janovčík
Uzavreli manželstvo
Renata Smilnická a Ing. Peter Slanina
Lenka Falkaiová a Pavel Florianc
Ing. Veronika Uličná a Patrik Kubina
Jarmila Poliaková a Branislav Šerbula
Mária Kondorová a Peter Verčinský
Elena Firmentová a Martin Jurík

Opustili nás
Eduard Mlynarčík
Mária Švárna
Dušan Žigo
Stanislav Janovčík
Ján Cvik
Tatiana Zubeková
Ladislav Grísnik
Magdaléna Púčková

Starosta
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Z činnosti DHZ v Podturni
Vážení spoluobčania,
napriek krízovej situácii, všemožným obmedzeniam a zákazom sa
partia podturňanských hasičov nevzdala a napriek sťaženým podmienkam sme naše úlohy na úseku protipožiarnej ochrany plnili
zodpovedne a s prehľadom.
Už prvého apríla sme zasahovali pri likvidácii požiaru krovísk pod
Modrou horou na brehu rieky Váh. Zaujímavé na tom bolo, že človek
ktorý oheň spozoroval, požiar neohlásil, ale napísal na Facebook že
hasiči spia a horí im za chrbtom. Keby sa požiar rozšíril a zhorel mu
dom, posmešky by ho prešli? Možno...
Ďalšie dni sme venovali príprave techniky a trénovaniu požiarneho
zásahu. Čert nespí, treba byť pripravený. Po prestavbe našej striekačky na súťažnú (konečne) sme museli prakticky z ničoho postaviť
novú zásahovú striekačku. Veľa nadšenia, veľa hodín práce, nervov,
zháňania a výsledok? Máme zásahovú striekačku v lepšom stave,
ako bola naša staručká striekačka. Operácia sa podarila...
V júni sme boli vyzvaní k pomoci pri likvidácii škôd a záchrane
majetku počas záplav v dôsledku silných dažďov. Namáhavá a hlavne

mokrá a zablatená práca. Pomohli sme. Hasiči
sú tu na to nie?
Korona nezabráni ani láske. V máji uzavreli
manželstvo naši hasiči Andrej Mikyta a Barborka Števčeková. V júni naša tajomníčka
Renátka Smilnická a Peter Slanina. Obidvom
párom prajeme veľa, veľa šťastia a krásneho
spolužitia v manželskom vzťahu. Treba nám
malých hasičov na rozšírenie našich radov.
Zúčastnili sme sa Barlatónu. V obmedzenom počte a v obmedzených podmienkach.
Pomôcť treba aj postihnutým. Hlavne v tejto
náročnej situácii.
18. 7. 2020 sme v spolupráci s obecným úradom zorganizovali zber železného šrotu.
Počasie nám síce neprialo, ale nakoniec
sme vyzbierali 2180 kg železa. Naše hasičky
zatiaľ pripravili skvelý guláš a občerstvenie
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pre ťažko pracujúcich chlapov. Dali sme si guláš, niečo sme popili,
zabavili sme sa... super akcia. Vďaka patrí p. Kondorovi a firme
KORA za poskytnutie nákladného auta a tiež predsedovi Poľovníckeho združenia Radovanovi Sokolovi za to, že nám prispel mäskom
na guláš. O zábavu sa postaral náš DJ Maťko Forgáč.
22. 7. 2020 na hematologickom oddelení v Liptovskom Mikuláši päť
našich členov darovalo krv.

Opäť sme pomohli pri stavbe vatry a pri
prípravách na dôstojný priebeh osláv SNP
a Dňa obce Podtureň. V hojnom počte sme sa
zúčastnili kladenia vencov k pomníku padlým
a do ranných hodín sme sa zabavili pri hudbe,
vatre a občerstvení.
V rámci nášho okrsku sa v septembri päť
našich členov zúčastnilo na taktickom cvičení, ktoré bolo zamerané na zabezpečenie
dodávky hasiacej vody na požiarovisko jazierkovým systémom z dôvodu veľkého prevýšenia od zdroja vody. Svoju úlohu sme splnili
bezo zvyšku a už tradične sme aktívne spolupracovali s inými hasičmi nášho okrsku.
Neobišli nás ani povinnosti v súvislosti so
zvládaním celosvetovej pandémie. Ako vždy
nebránime sa pomôcť. Na výzvu OR HaZZ
sa prihlásili štyria naši hasiči, z toho jedna
zdravotníčka. Ďalší traja sme zabezpečovali
celoplošné testovanie proti vírusu COVID19. Dobrovoľní hasiči zabezpečili dezinfekciu priestorov testovania ale aj pomoc občanom pri informovaní a usmerňovaní občanov
počas odberu.
Napriek ťažkým pandemickým podmienkam v našej spoločnosti si naši dobrovoľní
hasiči plnia svoje úlohy pri ochrane zdravia
a majetku našich spoluobčanov. Táto nenápadná práca v prospech iných je často terčom
vtipkovania a hlavne múdrych rečí niektorých
našich tiež spoluobčanov. My však robíme
pre ľudí, ktorí nás podporujú a našu prácu si
vážia.
Ja vám v tomto náročnom období prajem
hlavne veľa zdravia. Teraz si človek viac uvedomuje, aké je to dôležité. Verím že spoločnými silami všetko zvládneme a pandémiu
porazíme.
Ľuboslav Strcula, Predseda DHZ Podtureň

Spomienka na dobrého človeka
V apríli som chcel ísť pozrieť na náš cintorín, zapáliť sviečku a pospomínať. Bolo mi ľúto, lebo som celý tento čas aj neskôr preležal v nemocnici. Tak som aspoň pospomínal. A o spomienku sa chcem podeliť aj
s vami vážení spoluobčania…
Dňa 25. apríla 2010 odišiel od nás dobrý človek, funkcionár, rodák
pán Janko Bryndza. Janko bol do poslednej chvíle života poslancom,
zástupcom starostu obce a predovšetkým skromným, obetavým
človekom pomáhajúci iným. Koľkokrát sme spolu večerami, či cez
sviatky riešili úlohy – problémy v obci a ráno o tretej sadal do auta
plniť úlohy zamestnávateľa. Nikdy nikomu nepovedal nie, či nedá sa.
Spomeňme si na dobrého človeka, veď za života urobil hodne dobrého
pre iných – pre obec.
Starosta
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