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Milí spoluobčania,
len pred „pár dňami“ sme privítali
rok 2013. Uvedomovali sme si pocit
radosti a šťastia v kruhu najbližších. Do nového roka sme si navzájom želali zdravie, šťastie, porozumenie. S mnohými sme sa stretli
hneď v prvé minúty, už tradične,
pri obecnom úrade, aby sme privítali nový rok. Želali sme si, aby bol
lepší, ako ten predošlý. Rok 2012
nebol pre samosprávu jednoduchý.
Aj našej obce sa to týkalo. Najmä
oblasť financovania bola vážna.
Zabezpečiť v danej situácii všetky služby v súlade so zákonom znamenalo pre nás kalkulovať s každým eurom a hľadať nové zdroje.
Prioritou v oblasti financovania sa stalo odstránenie rozporu
medzi rastom kompetencií a úloh pre obce a objemom ich finančných zdrojov. Nárast kompetencií – ich presun na obce priniesol
mnohým starostom hlavy bôľ, keďže zo strany vlády nebol zabezpečený prísun financií. Úlohy však plniť v súlade so zákonom treba.
Opäť mi nedá nepripomenúť, že vďaka výstavbe nových nájomných bytových domov a tým i vyššiemu počtu obyvateľov v našej
obci, môžeme hospodáriť s väčším objemom podielových daní.
Keď sme sledovali vývoj hospodárenia v obciach napríklad na Liptove, ten ukázal, že niektoré legislatívne zmeny v oblasti financovania a nerešpektovanie samosprávneho postavenia obcí pri výkone
ich originálnych kompetencií spôsobili vážne systémové problémy.
Originálne kompetencie sa už pomaly v obciach vykonávať nebudú
môcť.
Výsledkom v hospodárení s financiami v roku 2012 bola stabilizácia financovania obcí. Základným predpokladom pre udržateľný

rozvoj Slovenska sa stala v čase krízy nevyhnutnosť konsolidovať verejné financie. Aj
náš rozpočet – rozpočet obce pre rok 2013
nás nútil prehodnotiť jednotlivé položky
a tie ponížiť o 10 %. Nutnosťou boli ponížené
podielové dane zo strany štátu adresované
obciam v minulom roku a upozornenie o ich
krátení pre rok 2013.
Aj cez problémy pri riešení otázok rozvoja
obce ako napr. získavanie prostriedkov z eurofondov a ich spolufinancovanie sme po troch
rokoch podpísali zmluvu pre realizáciu prác
regulácie Jamníčka II. etapa. Odovzdanie staveniska sa podľa dohovoru uskutoční po Veľkonočných sviatkoch. Realizácia bude prebiehať počas roka 2013. Chcel by som požiadať
spoluobčanov, hlavne bývajúcich v blízkosti
Jamníčka o pochopenie a strpenie nie vždy
čistoty či prašného prostredia v danej lokalite.
Ďalšou akciou, ktorá nás čaká je úprava
rekonštrukcie MK Pri Váhu. Opäť čakáme
po úspešnosti projektu na prísun finančných
prostriedkov.
Spolupracujeme s vodárenskou spoločnosťou pri odstránení poruchy zatápania kanalizačného zberača v západnej časti od prečerpávacej stanice. Predpokladom poruchy je
možný nadmerný vtok balastných vôd z ul.
Kamenie, kde boli zistené poruchy na prípojkách z rodinných domov. Odstrániť ich

Korbáč, vodu, kraslíc moc
nech prinesie Veľká noc.
Zdravie, šťastie, úsmev v tvári
želáme Vám k sviatku jari.

Podturniansky spravodajca
má v pláne vodárenská spoločnosť v prvých
týždňoch po Veľkej noci.
Podľa schváleného zámeru chceme dokončiť na sídlisku „Pred stanicou“ zástavbu
nájomných bytových domov, ktoré budú nízkopodlažné a vyplnia časť za multifunkčným
ihriskom smerom na západ s vytvorením

Apríl 2013
novej miestnej komunikácie. Na celom sídlisku „Pred stanicou“, ako
aj v časti Pod modrou horou pripravujeme tento rok projekt rozšírenia miestneho rozhlasu.
Aj keď to v prírode ešte ani zďaleka nevypadá na príchod jari, Vám
vážení spoluobčania s nadchádzajúcimi sviatkami Veľkej noci ako aj
prvých jarných dní chcem popriať čo najviac slnečných dní, prežiVáš starosta
tých v zdraví a tešiac sa z prebúdzania krásnej prírody.

Z rokovaní Obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo na ZOZ č. 7/2012 dňa 10. 12. 2012
Schválilo: - rozpočet Obce Podtureň na rok 2013,
- zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 13/2012 a 14/2012,
- vystúpenie obce zo združenia cestovného ruchu Klaster LIPTOV od 1. 1. 2013.
Vzalo na vedomie:- stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Podtureň k návrhu rozpočtu obce Podtureň,
- rozpočet Obce Podtureň na roky 2014–2015,
- informáciu starostu o vydanom príkaze na vykonanie inventarizácie ,
- otvorený list OFK Podtureň,
- rozpočet OFK Podtureň na rok 2013.
Uznieslo sa na: - dodatku č. 1 k VZN Obce Podtureň č. 2/2009 o podmienkach držania psov na území Obce Podtureň,
- dodatku k VZN Obce Podtureň č. 3/2003 o územnom pláne Obce Podtureň,
- VZN Obce Podtureň č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
Neschválilo: - poskytnutie dotácie vo výške 400 € OFK Podtureň.
Doporučilo: - starostovi rokovať s LVS a.s. o opodstatnenosti sťažnosti obyvateľov ulice Pri Váhu a o odstránení závad,
- starostovi informovať obyvateľov ulice Pri Váhu o povinnosti vybudovania všetkých inžinierskych
sietí, nakoľko je v pláne rekonštrukcia MK položením asfaltu. Po jej zrekonštruovaní už nebude povolený žiadny zásah do MK.

Obecné zastupiteľstvo na ZOZ č. 1/2013 dňa 8. 2. 2013
Schválilo: - plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Podtureň na I. polrok 2013 a poverilo hlavnú kontrolórku výkonom kontrolnej činnosti,
- kritériá pre posudzovanie zníženia alebo odpustenia poplatku zmiernením alebo odstránením tvrdosti zákona
podľa §82 ods. 3 zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady a uložilo zamestnancom obce, aby postupovali v súlade s týmito kritériami,
- dotáciu pre OFK Podtureň vo výške 3 000 €,
- návrh na úpravu výšky úhrady za sociálne služby poskytované Obcou Podtureň, úprava bude zrealizovaná formou nového Všeobecne záväzného nariadenia.
Vzalo na vedomie: - správu z následnej finančnej kontroly hlavnej kontrolórky Obce Podtureň na úseku správy
miestnych daní a poplatku za TKO,
- správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2010,
- správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2011,
- informáciu starostu o tom, že obec vyhrala súdny spor vedený na Okresnom súde v Liptovskom
Mikuláši medzi Obcou Podtureň a Ľubomírom Pavúkom, rozsudok nie je zatiaľ právoplatný,
- informáciu starostu o uskutočnení MDŽ v mesiaci marec,
- informáciu starostu o zhotovení hrobu pre zasl. umelca Ela Romančíka s jeho pochovaním.
Súhlasilo: - so založením stolnotenisového oddielu v obci Podtureň.
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Obecný úrad informuje
Voľný pohyb psov v obci
V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 2/2009 je v obci
zakázaný voľný pohyb psov. Taktiež je zakázané znečisťovať verejné
priestranstvá psími exkremantami. Ak pes znečistí verejné priestranstvo v obci, alebo spoločné priestory v bytovom dome, je ten, kto psa
vedie, povinný exkrementy bezprostredne odstrániť a umiestniť ich
do zberných nádob.
Za psa zodpovedá vždy jeho držiteľ alebo osoba, ktorá psa vedie.
Obecný úrad opätovne vyzýva všetkých majiteľov psov, aby zamedzili ich voľnému pohybu v obci a aby zamedzili znečisťovaniu verejných priestranstiev psími exkrementai. Za porušenie podmienok
uvedených vo VZN môže obec uložiť pokutu od 16,6 € do 166 €.

Spravovanie cintorína

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2006 – Prevádzkový poriadok pre pohrebiská na území obce Podtureň v znení
dodatku č. 1 a dodatku č. 2 právo užívať hrobové miesto vzniká
na základe nájomnej zmluvy.
Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských
pozostatkov.
Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie byť
vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby, ktorá je 10 rokov.
Poplatky za trvalý prenájom hrobového miesta (okolité obce
prenajímajú na 10 rokov) sú v obci Podtureň nasledovné:
Trvalý prenájom jedného hrobového miesta (ide o jednorázový
poplatok) je pre: - občanov, ktorí majú trvalý pobyt v obci
50 €
- občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci 83 €
Trvalý prenájom jedného urnového miesta (ide o jednorázový
poplatok) je pre: - občanov, ktorí majú trvalý pobyt v obci
50 €
- občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci 83 €
Správca cintorína – Obec Podtureň upozorňuje občanov, ktorí
ešte nemajú uzatvorenú s Obcou nájomnú zmluvu na prenájom
hrobového alebo urnového miesta, že túto je potrebné v zmysle
zákona uzatvoriť.
V opačnom prípade má správca cintorína v zmysle zákona právo
po uplynutí tlecej doby, hrobové alebo urnové miesto, na ktoré nie je
uzatvorená nájomná zmluva ako aj zaplatený poplatok, zrušiť.

Oprava kanalizačných prípojok

Na základe informácie LVS a.s. (Liptovská vodárenská spoločnosť) sa v mesiaci apríl po Veľkonočných sviatkoch uskutoční oprava
kanalizačných prípojok na ulici Kamenie od rodinného domu č. 191
smerom k obecnému úradu.
Kontrolou kamerovým nasnímaním bolo zistené čiastočné narušenie prípojok od hlavného kanalizačného zberača. Výsledkom je
nadmerný vtok „balastných vôd“ do hlavného kanalizačného zberača, čoho príčinou je pravdepodobne aj nadmerné zatápanie kanalizácie na ul. Pri Váhu v 2. časti, od prečerpávacej stanice, v protispáde.
O čiastočnej uzávere ul. Kamenie bude Liptovská vodárenská
spoločnosť včas informovať.

Zmeny v miestnych
daniach a poplatku
za komunálny odpad

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Podtureň č. 3/2012 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
obec stanovila sadzby miestnych daní
a poplatku za komunálny odpad na rok
2013.

Miestne dane

Sadzby daní z pozemkov, daní zo stavieb
a dane z bytov zostali oproti roku 2012
NEZMENENÉ!
Pre rok 2013 sa zvýšila sadzba dane
za jedného psa a kalendárny rok nasledovne: daň za psa, ktorý je chovaný v rodinnom dome je 4,50 €.
Daň za psa, ktorý je chovaný v bytovom dome je 35 €. Daň za psa chovaného
za účelom stráženia objektu, v ktorom sa
realizujú podnikateľské aktivity je 15 €.

Pozor zmena!
VZN č. 3/2012 boli v súlade so zákonom
zrušené všetky úľavy týkajúce sa dane zo
stavieb a dane z bytov.

Poplatok za komunálny
odpad
V zmysle vyššie uvedeného VZN Obec stanovila sadzbu poplatku v obci vo výške
0,0356 € za osobu a kalendárny deň, čo
predstavuje výšku 12,99 €/1 osoba/kalendárny rok. Je to zvýšenie oproti roku 2012
o 2,97 €.

Pozor zmena!
VZN č. 3/2012 boli zrušené úľavy pre
osoby, ktoré sú držiteľom preukazu ŤZP.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012
je k nahliadnutiu na Obecnom úrade a taktiež je zverejnené na stránke obce www.
podturen.sk
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Vážení spoluobčania
Ako každý rok chceme v našej obci upraviť
priestory okolo obydlí a verejných priestranstiev aj za Vášho prispenia. Vyzývame preto
všetkých, aby svojim prispením pomohli
skrášliť našu obec. Aj malé upratanie okolo
rodinného domu aj bytového domu vytvorí
celkom inú podobu, a tá sa prejaví v plnej
kráse v letnom období. Pokúsme sa prekonať názor, že sú na to iní… Obecný úrad začal
čistiť miestne komunikácie, zametať verejné
priestranstvá. Obecný úrad začne podľa harmonogramu pristavovať vlečku na naloženie
odpadu z domov a záhrad od utorka, dňa 2.
apríla 2013 po Veľkej noci a to nasledovne:
Vyšný koniec – „RD súp. č. 2“
Od utorka: dňa 2. 4. 2013 od 10.00 h
Od štvrtka: dňa 4. 4. 2013 do 8.00 h
Ulica Böhmerová – „v zákrute“:
Od štvrtka: dňa 4. 4. 2013 od 10.00 h
Do pondelka: dňa 8. 4. 2013 do 8.00 h
Ulica Hlavná – „pred zvonicou“:
Od pondelka: dňa 8. 4. 2013 do 10.00 h
Do stredy: dňa 10. 4. 2013 do 8.00 h
Nižný dvor – „pod mostom“:
Od stredy: dňa 10. 4. 2013 do 10.00 h
Do piatka: dňa 12. 4. 2013 do 8.00 h
Ulica SNP – RD č. 100 :
Od piatka: dňa 12. 4. 2013 do 10.00 h
Do pondelka: dňa 15. 4. 2013 do 08.00 h
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Plán práce na rok 2013
Ulica SNP – „pod diaľničným mostom pri RD č. 116“
Od pondelka: dňa 15. 4. 2013 od 10.00 h
Do stredy: dňa 17. 4. 2013 do 08.00 h
Ulica Kamenie:
Od stredy: dňa 17. 4. 2013 od 10.00 h
Do piatku: dňa 19. 4. 2013 do 08.00 h
„ul. Pri Váhu - pri prečerpávačke“
Od piatoku: dňa 19. 4. 2013 od 10.00 h
Do pondelka: dňa 22. 4. 2013 do 08.00 h
„Pod modro horou“
Od pondelka: dňa 22. 4. 2013 od 10.00 h
Do utorka: dňa 23. 4. 2013 do 08.00 h
Tieto informácie budú zverejnené na informačných tabuliach obce.
Konáre z kríkov, stromov a lístie zo záhrad treba nahadzovať
na označenú vlečku, uvedený odpad bude pracovníkmi obce odvezený na kompostovisko. Zároveň žiadame občanov, aby tento odpad
neodkladali pred termínom na verejné priestranstvo.
Domový odpad z domov bude samostatne na ďalšej označenej
vlečke odvezený na skládku TKO.
Nebezpečný odpad (televízory, chladničky a pod.) treba odložiť
na parkovisko pri obecnom úrade, prípadne odviezť k dielni obecného
úradu, ktorá sa nachádza vo dvore poľnohospodárskeho družstva.
Upozorňujeme občanov, aby rešpektovali označené vlečky a aby
odpad neodkladali na uvedené priestranstvá pred termínmi!!!
Ďalej upozorňujeme občanov, ktorí majú zvláštne požiadavky
na odvoz odpadu ale v rámci jarného upratovania, nech to nahlásia
na obecnom úrade. Budú riešení mimo uvádzané termíny, v súlade so
VZN obce. Odvoz odpadu sa netýka stavebného odpadu. Ten odváža
stavebník individuálne na skládku TKO.
Obecný úrad

2013
AKCIA
Zasadnutia OZ
Zhromaždenia
obyvateľov obce
Hodnotiace
schôdze:VČS/VZ,
organizácie pri
OcÚ

PLÁN PRÁCE
I.

II.

III.

8.2.

IV.

V.

12.4.

VI.

VII.

21.6.

2013
VIII.
16.8.

20.3.

17.7.
MS ČK:
Marecustanovujúci výbor,
Termíny
budú upresnené po výborových schôdzach
jednotlivých organizácií - spolkov

IX.

X.

Obec Podtureň v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/19991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov
poskytuje opatrovateľskú službu občanom odkázaným na pomoc
inej osoby.
Súčasné znenie zákona umožňuje poskytovateľovi sociálnej
služby – teda obci – určiť sumu za poskytovanie sociálnych služieb vo
svojom VZN vo výške 0-100% ekonomicky oprávnených nákladov.
Obec určila úhradu za opatrovateľskú službu vo všeobecne záväznom nariadení a má možnosť premietnuť do tejto úhrady, ktorú
platí občan, ekonomicky oprávnené náklady súvisiace so zabezpečením opatrovateľskej služby, napr. mzdy opatrovateliek, odvody
poistného, sociálne náklady, náklady na energie a pod.
V súčasnosti je úhrada za poskytovanie opatrovateľskej služby
stanovená na 1,80 €/h t. j. približne 43% ekonomicky oprávnených nákladov.
Náklady na opatrovateľskú službu za rok 2012: 21.943,09 €.
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Počet hodín opatrovania: 5,319 h.
Opatrovaní za rok 2012 uhradili z vlastných
prostriedkov: 7 066,87 €.
Obec zo svojho rozpočtu na opatrovateľskú
službu v roku 2012 doplatila: 14 876,22 €.

Prepočet platieb
Priemerný náklad na 1 h opatrovania: 4,125 €
Výška úhrady stanovenej vo VZN: 1,80 €
Doplatok obce na 1 h opatrovania: 2,325 €
Prepočet priemerného doplatku obce z rozpočtu na 1 mesiac opatrovania pri poskytovaní opatrovateľskej služby jednej osobe na 8
hod denne: 2,325×8×21,72=403,992 €
Ročný doplatok obce z rozpočtu na jednu opatrovanú osobu na 8 h: 403,992×12=4847,90 €.

XII.

18.10.

16.10.

Zahájenie o 17,00 zasadačka OcÚ
starosta, poslanci,
OFK, MSČK, JD,
DHZ
sobota, Kultúrny
dom, 15.00 hod.
streda, zraz
účastníkov pred
OcÚ 18,45

9.3.

MDŽ
Oslobodenie vlasti

POZNÁMKA

Zahájenie o 18,00,
kanc. starostu
18.12.

8.5.

Hasičská nedeľa s
okresnou účasťou

Termín po určení
OÚ, OV-OHZ

MDD Športový deň

sobota, zahájenie
bude upresnené

1.6.

Oslavy SNP, Deň
obce "VATRA"

sobota, Deň obce
od 9.00, 18.00
kladenie vencov

31.8.

Turnaj starostu vo
futbale

Termín upresní
výbor OFK po
dohovore s
pozvánými FK

Zájazd detí obce
cez letné
prázdniny

organizuje OcÚ,
termín a miesto
budú upresnené

Tematický zájazd
dôchodcov obce v
spolupráci s JD

organizuje OcÚ,
termín a miesto
budú upresnené

Mesiac úcty k
starším, posedenie
so seniormi
Uvítanie detí do
života, rok
narodenia 2012
Posedenie s
jubilantami k
okrúhlym výročiam
za rok 2013

kultúrna komisia,
nedeľa, kultúrny
dom, 15.00 hod.

20.10.

14.00 hod. nedeľa, KD,
starosta, ZPOZ

10.3.

Inventarizácia
majetku obce
Stretnutie detí s
MIKULÁŠOM
Vítanie Nového
roka s občanmi

Regulácia Jamníčka II. etapa
Obec získala v rámci výzvy OPŽPPO2-10-1, operačný program: Životné
prostredie, Prioritná os: 2. Ochrana pred
povodňami, Operačný ciel: 2.1 Preventívne
opatrenia na ochranu pred povodňami
finančné prostriedky na reguláciu potoka
Jamníček. Poskytovateľom nenávratného
finančného príspevku je Ministerstvo
životného prostredia Slovenskej republiky.
Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho
fondu.
V mesiaci apríl dôjde k odovzdaniu staveniska medzi Obcou Podtureň a zhotoviteľom stavby EUROVIA SK, a.s. na zhotovenie stavby „Regulácia vodného toku Jamníček na ochranu pred povodňami“. Lehota
výstavby je 8 mesiacov, t. j. do jesene 2013.
V rámci projektu dôjde k zregulovaniu vodného toku od Požiarnej zbrojnice po štátnu
cestu I/18 a k prekládke telekomunikačných stĺpov. Celkové oprávnené výdavky
na realizáciu projektu predstavujú výšku
281 372,05 €. Cena za zhotovenie samotného diela predstavuje výšku 223 077,05 €.

15.00 hod. nedeľa, KD,
starosta, ZPOZ

20.10.
1.12.31.12

Príkazný list
starostu

8.12.

nedeľa, 14.00 pred
OcÚ
20 min. po polnoci
pred OcÚ

Schválené na zasadnutí OZ č. 1/2013

Náklady na poskytovanie opatrovateľskej služby

XI.

Dňa: 8. 2. 2013

V sobotu 9.marca sála KD opäť ožila
Starosta obce p. Vojtík ani tohto roku
nepoľavil v tradícii osláviť tento sviatok žien –
Medzinárodný deň žien, ako sviatok, na ktorý
sa žiaľ pomaly zabúda a považuje sa za sviatok
HUSÁKOVÝCH detí 80-tych rokov.
Rozposlal pozvánky s návratkou, na ktoré
reagovalo vyše 140 žien. Neobanovali – vedenie obce s kultúrnou komisiou už po 15-ty
krát, čo obnovilo oslavy pripravilo program,
v ktorom tradične účinkovala ratolesť zo ZŠ
v Lipt. Jáne vedená skúsenou Ľubkou Forgáčovou. Aj tohto roku program okorenilo DUO
Donských kozákov s „GARMOŠKOU“. Ich
búrlivá história a spôsob života sa preniesla
do známych ruských piesní. Boli to melódie
a slová zo života kozáckych rodín pri práci,
5
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v bojovom nasadení, pri pití vodky či laškovaní
s kozáčkami. Boli to piesne dravé i pokojné
ako neviazaná RIEKA DON. V sále bolo cítiť
spokojnosť s programom, ktorý bol sprevádzaný silným potleskom. Nakoniec organizátorom poďakovala za vydarené stretnutie pekným veršíkom za všetky ženy členka výboru
Jednoty dôchodcov Slávka GRÍSNIKOVÁ.
„Ďakujeme Vám žienky, že ste obetovali
vyše sto minút svojho života pre duševnú
pohodu“, povedali na záver František Janovčík a starosta obce, ktorý zároveň vyzval prítomných poslancov na uctenie si žien medovým srdiečkom a voňavým KARAFIÁTOM.
Za kultúrnu komisiu František Janovšík

Zo života ZO-JD v našej obci Podtureň
Milí členovia a spoluobčania, je to už celých desať rokov, keď sme
v roku 2002 založili organizáciu „Jednota dôchodcov na Slovensku“.
Chceme vás poinformovať o pestrej činnosti a aktivitách našich členov v úzkej spolupráci s Obecným úradom. Organizáciu Jednota
dôchodcov sme založili 20. 4. 2002. Predchádzali tomu stretnutia
starostu Mariána Vojtíka s p. Jaroslavom Forgáčom st., s ktorým
oslovili občanov na dôchodku, či by nechceli pracovať v novotvoriacej sa Jednote dôchodcov. Naši dôchodcovia sa potešili a na prvom
posedení si zvolili 5-členný výbor a trojčlennú komisiu. Za predsedu
JD jednohlasne zvolili p. Jaroslava Forgáča st. Mali sme 53 platiacich
členov.
Od roku 2002 až do súčasnosti sme postupne uskutočňovali tieto
akcie: Pravidelne sme sa schádzali na výročných schôdzach, kde sme
hodnotili našu činnosť v priebehu roka:
- na posedení pri šiškách sme si zaspievali a spomínali na staré zvyky,
- stretávali sme sa každý pondelok v klube dôchodcov na posedení
pri káve a čaji,
- zorganizovali sme „Burzu oblečenia“ spojenú so zberom nepoužiteľného textilu,
6

- naše členky sa zúčastňovali osláv MDŽ,
ktoré každý rok usporiadal OÚ v spolupráci
so ZPOZ-om, kde bol kultúrny program
s odovzdaním kvietku a darčeka,
- zúčastňovali sme sa pri kladení vencov pri
pomníku pri príležitosti oslobodenia našej
republiky ako aj pri oslavách SNP,
- navštevovali sme kultúrne podujatia v L.
Mikuláši „Festival amatérskeho divadla“
a „Sami sebe“, ktoré organizoval OV-JDS
v Lipt.Mikuláši. Účinkujúci týchto akcií boli
členovia JD z okolitých obcí,
- pravidelne sme navštevovali nemocných členov, ktorí sa vrátili z nemocnice. Povzbudili
sme ich a popriali im veľa zdravia a odovzdali sme im malý darček,
- chodili sme sa kúpať do Vrbového, Bešeňovej a Tatralandie spoločne so spoluobčanmi
a deťmi,

- každý rok sme zorganizovali jednodenný výlet pre členov a spoluobčanov v spolupráci s Obecným úradom. Záujem bol veľký. Navštívili sme veľa pamätných miest nášho krásneho Slovenska: Nitru,
Spišskú Novú Ves, Rajeckú Lesnú, Čičmany, Oravskú Priehradu,
Bojnice, Svit, Starú Ľubovňu, Poľsko, Zvolen, Levoču, Spišský
Hrad, Kežmarok, Trstenú, Starú Bystricu, Vychylovku, Zázrivú,
Antol, Krásnu Hôrku, Banskú Bystricu, Stanišovskú a Važeckú
jaskyňu. Naozaj sme videli kus krásneho Slovenska. Za tieto
krásne výlety ďakujeme aj nášmu starostovi p. Vojtíkovi,
- navštívili sme v hodnom počte aj oboru „Hubert“, ktorá sa nachádza v našom chotári. Sprevádzal nás p. Jančovič. Všetko nám
vysvetlil a poukazoval. Začo mu „ĎAKUJEME,
- zúčastňujeme sa na AKTÍVE Jednoty dôchodcov Slovenska, primátorov a starostov obcí, ktorý organizuje OV-JD v Lipt. Mikuláši,
kde sa hodnotí spolupráca so základnými organizáciami. Aktív sa
koná jeden krát do roka zakaždým v inej obci,
- v priebehu týchto desiatich rokov nás opustilo 14 členov a 12 členov zrušilo členstvo. K dnešnému dňu máme 66 platiacich členov.
Brigádnická činnosť: počas týchto rokov sme odpracovali 2 147
hodín pri týchto prácach:
- pomáhali sme pri pomníku padlých našich spoluobčanov - v máji
oslobodenie republiky a v auguste oslavy SNP, pri oslavách MDD,
pri upratovaní bytoviek a úprave okolia, sadili sme stromky okolo
chodníka na vstup do multifunkčného ihriska, pomoc pri obnove
náterov preliezok a hojdačiek na detskom ihrisku pri Eláne,

pravidelne upratujeme chodníky na cintoríne, dom smútku, okolie vstupnej brány,
okolie kríža, hrobov rod.Kresákovej, na starom cintoríne upravujeme okolie kríža
a hrob partizánov, kde položíme aj vence.
Za 10 ročnú pomoc a spoluprácu s našou
organizáciou chceme poďakovať p. starostovi
Vojtíkovi. Patrí mu veľké Ďakujeme.
V hodnotení našej 10 ročnej činnosti sme
načreli do širokej škály aktivít „jednoťákov“.
Sme dobrý kolektív, ktorý organizuje akcie
nielen pre seba, ale vo veľkej miere i pre ostatných spoluobčanov – pre obec.
Zároveň Vás chceme oboznámiť s radostnou správou, že sme získali od Obecného
úradu „ Klubovňu Jednoty dôchodcov“, kde
sa budeme už od apríla schádzať pri káve, čaji,
i rôznych ručných prácach. Touto cestou sa
chceme veľmi pekne poďakovať p. starostovi
Vojtíkovi a zastupiteľstvu obce.
Nakoľko sa nám blížia Veľkonočné sviatky,
chceme Vám všetkým spoluobčanom popriať:
Prichádza jar, slnko svieti,
nech vám úsmev neuletí.
K novej jari veľa sily,
by ste v zdraví dlho žili.
Želáme na Veľkú noc
veľa pohody a spokojnosti
Záverom vám všetkým prajeme pevné
zdravie, spokojnosti v rodinách a k ďalšej dobrej spolupráci.
Výbor Jednoty dôchodcov v Podturni
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60 rokov záslužnej práce pre občanov
Zbory pre občianske záležitosti si v tomto
roku pripomínajú 60.výročie svojho vzniku.
Najskôr ako aktívy pre občianske záležitosti
pri osvetových besedách, neskôr ako zbory
pre občianske záležitosti pri radách národných výborov všetkých stupňov rozvíjajú
svoju činnosť od roku 1953. V začiatkoch bola
ich práca zameraná na zabezpečovanie troch
základných obradov – občianskeho sobáša,
vítania detí do života a občianskeho pohrebu. Postupne sa činnosť zborov rozšírila
o občianske slávnosti pre deti, mládež i dospelých, ktoré súviseli s významnými udalosťami
ich života, žiadanými sa stali slávnosti pre
domovy a kluby dôchodcov. Neskôr pribudli
aj spoločenské slávnosti k významným príležitostiam. Po zmene spoločenského zriadenia v roku 1989 sa zbory pre občianske záležitosti dostali do nemilosti a mnohí ich považovali za prežitok socializmu, ktorý v novej
demokratickej spoločnosti nemá miesto.
Zbory pre občianske záležitosti počas svojej
60 ročnej existencie aj napriek rôznym prekážkam i problémom obhájili svoje opodstatnenie a svoje miesto v kultúrno-spoločenskej
štruktúre obcí a miest. V mnohých – najmä
malých obciach – sa stali jedinými nositeľmi
miestnej kultúry. Je to zásluha tisícov obetavých členov, ktorí túto ušľachtilú prácu pre
spoluobčanov s láskou vykonávajú. Aj v našej
obci tento rok oslavujeme 15-ty rok obnovenej činnosti ZPOZu. Sme radi, že sa nám darí
vyvíjať činnosť za výdatnej podpory obecného úradu. Jej výsledkom je služba našim
občanom.
Vážení spoluobčania, chcem Vás poinformovať o činnosti nášho združenia: Počas stretnutia so seniormi dňa 14. 10. 2012 sme zorganizovali stretnutie s jubilantmi, ktorí sa
dožili okrúhleho výročia a to: 60, 70, 80, 90
rokov. Jubilujúcich pozvaných spoluobčanov sme mali 17-tich, zúčastnili sa len 6-sti.
S radosťou a potešením sme pre nich pripravili oslavu a prejavili úctu a vďaku za ich celoživotnú prácu. Pri tomto posedení sa zapísali
do pamätnej knihy obce a pán starosta im
odovzdal kvet a vecný darček.
V spolupráci so starostom obce sme 10.
marca 2013 „Uvítali deti do života“ narodené v r. 2012. Narodilo sa nám v obci 15
detí. Na slávnostnom uvítaní sa zúčastnilo 9
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zbor pre občianske záležitosti

detí so svojimi rodičmi, starými
rodičmi a rodinou. Pán starosta odovzdal každému dieťaťu
pamätnú plaketu, milú hračku
a mamičkám kvietok. Rodičia
sa podpísali do pamätnej knihy.
Každý mesiac sa Vám prihovárame našou „Reláciou pre
jubilantov“, čím chceme vyjadriť úctu našim starším spoluobčanom.
Na želanie rodiny zahráme jubilujúcemu občanovi aj v deň jeho
narodenín.
Pre nastávajúcich mladomanželov na ich požiadanie v svadobný
deň sa im prihovoríme a zablahoželáme v obecnom rozhlase k šťastnému spoločnému životu.
Tiež spolupracujeme s OÚ pri občianskom pohrebe a pri spoločenských akciách poriadaných OÚ. Pri MDŽ, Oslobodení republiky,
pri oslavách MDD a SNP a ukončení roka.
Prajem Vám k blížiacim sa Veľkonočným sviatkom:
Zdravie, šťastie, úsmev v tvári želám Vám k sviatku jari.
Korbáč, vodu, kraslíc moc, nech prinesie Veľká noc.
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Voda z vodovodu
S pitným režimom moderného človeka nie je niečo v poriadku. Všeobecne platí, že pijeme málo tekutín, aj to zväčša až vtedy, keď už
sme smädní, čo je pre telo neskoro. A nevyhovujúca je aj skladba
toho, čo pijeme - namiesto čistej pitnej vody konzumujeme množstvá
minerálnych vôd, ktoré pre vysoký obsah niektorých minerálnych
látok jednostranne a zbytočne zaťažujú náš organizmus, resp. popíjame veľa prisladzovaných a prifarbovaných nápojov. A platí to žiaľ
pre všetky vekové kategórie – od najmenších cez dorastajúcu mládež
a dospelých v produktívnom veku, až po tých skôr narodených.
Pitná voda má svojím zložením nezastupiteľné miesto vo výžive
človeka vzhľadom na svoju povahu transportného média (prenáša
živiny z potravy do buniek), rozpúšťadla (rozpúšťa minerály, vitamíny a výživné látky) a tvorí podstatnú súčasť živej hmoty. Sladené a prifarbované nápoje sú na každodenné používanie zásadne
nevhodné najmä pre svoj obsah sladidiel a prídavných látok. Minerálne vody pri dennej konzumácii je potrebné striedať a chorý človek
by ich dlhodobo nemal konzumovať. Aj zdravý by mal piť iba nízkomineralizované minerálky. Inak hrozí, že pravidelnou konzumáciou minerálok, ktorých zloženie nesleduje, narobí svojmu zdraviu
viac škody ako osohu, práve pre nežiadúci obsah a zloženie týchto
minerálok.
V poslednom období hlavne u mladej generácie sú obľúbené
sladké a energetické nápoje prisladzované repným cukrom do výške
8–12 %! Sladká chuť pritom nemá osviežujúce vlastnosti, naopak
zvýrazňuje pocit smädu, pretože takýto hypertonický roztok vodu
z buniek odčerpáva. Cukor môže byť príčinou vyššej kazivosti zubov
a často i obezity. Prítomný kofeín (cca 15mg/100 ml) môže znížiť
napríklad obsah vitamínov zo skupiny B a vápnika v krvi. Navyše
prítomná kyselina fosforečná v kolových nápojoch nepriaznivo
ovplyvňuje metabolizmus vápnika, blokuje a vytesňuje ho z metabolického procesu, vápnik sa nedokáže zabudovať do kostného tkaniva, čo úzko súvisí s rednutím kostí. Pocit smädu je riadený z centra v mozgu, ale stáva sa, že v pracovnom zhone smäd potlačíme čo
je veľká chyba, pretože nedostatok tekutín sa môže prejaviť malátnosťou, nevoľnosťou, bolesťami hlavy, nesústredenosťou. V extrémnych situáciách sa môže tak znížiť krvný tlak a zrýchliť pulz, že človek omdlie, stratí vedomie. Pri náhrade tekutín je zvlášť potrebné
upozorniť na dve vekové kategórie – deti a seniori. Pre deti je charakteristická vyššia fyzická aktivita a tento nadmerný temperament si vyžaduje vyšší prísun tekutín. Preto deťom nikdy nebránime
dosýta sa napiť, ale pozor, aby nepili len z dôvodu sladkej chuti malinovky, ale z dôvodu skutočného smädu. Najzdravšia je čistá voda
resp. ovocný čaj, či nízkomineralizovaná prírodná voda. Vo vyššom veku mozgové centrum už nie je dostatočne citlivé a nereaguje
optimálne na potrebu náhrady tekutín. Pocit smädu je v tomto veku

značne utlmený a nie je dostatočným a optimálnym ukazovateľom skutočnej potreby.
Preto musíme starším ľuďom tekutiny cielene
a pravidelne dopĺňať. Dostatok tekutín je totiž
nevyhnutný pre tráviace pochody, udržovanie
vnútorného prostredia, tlaku krvi, primerané
vylučovanie odpadových látok.
Zásady pitného režimu v horúcich letných
dňoch. Tekutiny prijímame nie nárazovo, ale
pribežne počas celého dňa, keďže ich aj vylučujeme (potením a inými cestami) počas celého
dňa. Piť musíme neustále „po troške“ a nie až
vtedy, keď sme už smädní.
Už dvojpercentná strata vody z organizmu,
napríklad potením alebo hnačkou, výrazne
znižuje telesnú a duševnú výkonnosť, spôsobuje únavu, bolesti hlavy a kĺbov. Dvadsaťpercentný deficit vody v tele vedie ku zlyhaniu
obličiek a krvného obehu.
Ani v najhorúcejších dňoch by sme nemali
piť veľmi studené nápoje. Ak si do nápojov
predsa len pridáme kocky ľadu, mali by sme
vždy vedieť, z akej vody je ľad vyrobený (platí
to predovšetkým pre dovolenky v zahraničí).
Najvhodnejšou tekutinou na uhasenie
smädu je čistá pitná voda, ďalej bylinkové
a ovocné čaje, prípadne v menších množstvách
aj minerálne vody a zriedené ovocné šťavy.
Vyhýbajme sa kolovým a iným prifarbovaným
a sladeným nápojom.
V záujme zdravia treba obmedziť pitie kávy,
ktorá má dehydratačný účinok. Ak si ju nevieme
odpustiť, tak ju konzumujme spolu s pohárom
pitnej vody, aby sa strata tekutín spôsobená
diuretickým účinkom kávy kompenzovala.
V letných horúčavách obmedziť pitie akýchkoľvek alkoholických nápojov.
Viac ako v iných ročných obdobiach dbať
na osobitosti pitného režimu detí, pre ktoré
všeobecne platí, že aj krátkodobým zanedbaním pitného režimu ľahko vznikne dehydratácia. Dôležitou zásadou je v horúcom lete
obmedziť podávanie sladkostí a zmrzlina tiež
nemusí byť každú chvíľu. Radšej ju nahraďme
pohárom čistej pitnej vody.

Kontakty na obecný úrad mimo úradných hodín a pracovných dní:
Obecný úrad: 0918/621 667
Správa bytov: 0905/103 401
Prevádzka cintorína a DS: 0918/247 211
Starosta: 0905/805 845

Predsedníčka ZPOZ, Viera Vozáriková
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Oznámenie

o zrušení organizácie Technické služby mesta Liptovský Hrádok

Nedá mi nespomínať

Jazdecký klub v Podturni
V roku 2012 sme založili jazdecký klub pod názvom JK Podtureň.
Klub má 9 členov a 6 jazdeckých koní. Venujeme sa parkúrovému
a drezúrnemu jazdeniu. Počas minulého roka sme sa zúčastnili na 25
jazdeckých pretekoch, kde Veronika Hanáková dosiahla vynikajúce
výsledky. V jednotlivých súťažiach si vybojovala 9 víťazstiev, 10 druhých a 9 tretích miest. 31 umiestnení získala do prvej desiatky. V celkovom hodnotení SSO SJF za rok 2012 so svojimi koníkmi CHAKIRA, BIGBOY a COLBERT skončila v kategórii LITTLE na 2. a 3.
mieste a v drezúrnych súťažiach v kategórii mladých jazdcov taktiež
na 2. mieste. Ocenenia si prevzala na jazdeckom plese v Lučenci,
ktorý bol spojený s vyhodnotením najlepších jazdcov SSO SJF za rok
2012. V tomto roku
by sme sa chceli
zúčastniť
znova
pretekov v rámci
celého Slovenska
a skúsiť šťastie aj
na niektorých pretekoch poriadaných
v zahraničí.
Zuzana Hanáková

V apríli to budú tri roky, kedy sme odprevadili nášho spoluobčana Janka Bryndzu. Odišiel od nás v 55 rokoch náhle,
že to málo kto chápal … choroba je taká.
Prečo táto spomienka? Bol to človek,
ktorý bol mnoho rokov popri mojom
boku ako poslanec obecného zastupiteľstva, posledné roky ako zástupca
starostu. Bol to priateľ, ktorý mi veľmi
pomáhal. Bol skromný vo svojom živote
a pracovitý. Dával viac, ako dostal.
Preto naňho spomínam aj s mnohými
z Vás, s ktorými vyrastal a od ktorých
skoro odišiel. starosta

Spomíname

„Aj keď si odišla a nie si už medzi nami,
v našich srdciach zostávaš navždy s nami.“
Dňa 10. marca 2013 sme si pripomenuli
1. výročie od úmrtia milovanej tety,
Márie MLYNARČÍKOVEJ
s úctou spomína blízka rodina
a príbuzní.

Kolobeh života
Narodili sa:
Eva Smrečanová
Nina Mlynarčíková
Zomreli:
Zuzana Mlynarčíková
Tibor Slabej
Oľga Mlynarčíková
Eva Ilavská
Dožili sa životného jubilea:
Janovčíková Viera
Janovčíková Ľubica
Forgáč Samuel
Furst Václav

60 rokov
60 rokov
70 rokov
70 rokov

Oznámenie v zmysle zákona č. 543/2002
Z.z. o ochrane prírody a krajiny a žiadosť o spoluprácu.
Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE,
a.s.) je prevádzkovateľom elektrických
vedení, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Vašej obce. SSE, a.s. je ako
prevádzkovateľ týchto vedení zodpovedná
za ich bezpečnú a spoľahlivú prevádzku,
pri zabezpečení ktorej je potrebné pravidelne vykonávať odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov, ktoré
ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení.
Týmto Vás chceme ako predstavitelia samosprávy požiadať o spoluprácu
a informovanie občanov Vašej obce –
vlastníkov pozemkov.
Pre lepšiu informovanosť občanov
považujeme za dôležité upozorniť, že
podľa ustanovenia §10 zákona o energetike je zakázané pod elektrickým vedením:
a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
b) vysádzať a pestovať trvalé porasty
s výškou presahujúcou 3 metre,
c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 metre vo vzdialenosti od 2 metrov od krajného vzdušného
vedenia,
d) uskladňovať ľahko horľavé alebo
výbušné látky,
e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
f) vykonávať akékoľvek činnosti ohrozujúce elektrické vedenia.
Odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov bude uskutočnené
v priebehu roka 2012.
V zmysle §47 ods. 7 Zákona o ochrane
prírody a krajiny Vám zároveň ako orgánu
ochrany prírody oznamujeme, že plánujeme previesť odstránenie a okliesnenie
stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú
bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení (elektrických vedení).

Mesto Liptovský Hrádok Vám oznamuje, že na základne Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Hrádku číslo 51/2012
zo dňa 25. októbra 2012, ktorým bolo schválené zrušenie príspevkovej organizácie Technické služby mesta Liptovský Hrádok so sídlom Podtureň Roveň 206, 033 01 Liptovský Hrádok, k 31. decembru
2012 zrušilo Technické služby mesta Liptovský Hrádok.
V súlade s § 21 ods. 13 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien všetok majetok vrátane súvisiacich
práv a ako aj pracovno-právne a iné vzťahy prechádzajú na Mesto
Lipt. Hrádok, a to dňom nasledujúcim po dni zrušenia, t.j. 1. 1.
2013.
Identifikačné údaje právneho nástupcu:
Mesto Liptovský Hrádok, Sídlo: Hviezdoslavova 170, 033 01
Liptovský Hrádok, IČO: 00315494, DIČ: 2021031122
Identifikačné údaje zrušenej organizácie:
Technické služby mesta Liptovský Hrádok, Sídlo: Podtureň Roveň 206, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 00183652, DIČ:
2020428696, IČ DPH: SK 2020428696
Mgr. Branislav Tréger, PhD., primátor mesta Liptovský Hrádok

Oznam EURES
EURES (EURopean Employment Services), cieľom organizácie je uľahčiť voľný pohyb pracovných síl v rámci krajín EÚ/EHP
a Švajčiarska.
Zastávame názor, že bezplatné informačné a poradenské služby,
ktoré EURES poradcovia a EURES asistenti poskytujú v rámci
každého úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, môžu výrazne
pomôcť uchádzačom a záujemcom o zamestnanie vo Vašich mestách/obciach s nájdením zamestnania resp. s poskytnutím informácií o živote a práci v krajinách EÚ/EHP.
Sieť EURES pozostáva z verejných služieb zamestnanosti členských krajín a tvoria ju vyškolení EURES poradcovia a EURES
asistenti. Na európskej úrovni je činnosť siete EURES metodicky riadená Európskou komisiou, na Slovensku funguje EURES
na všetkých 46 úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny.
Služby siete EURES sú poskytované bezplatne širokej verejnosti, a to evidovaným uchádzačom o zamestnanie, záujemcom
o nové pracovné uplatnenie, zamestnávateľom i študentom. Informačným a komunikačným nástrojom siete EURES Slovensko je
národný portál www.eures.sk, kde je záujemca v sekcii „Uchádzači
o zamestnanie“ nájde databázu voľných pracovných miesto do krajín EÚ/EHP a Švajčiarska, informácie o pripravovaných podujatiach a výberových pohovoroch ako aj dôležité informácie o životných a pracovných podmienkach v EÚ/EHP a Švajčiarsku.
Ďakujeme Vám za venovanie Vášho času týmto informáciám.
Pre viac informácií prosím kontaktujte Mgr. Michaelu Hrnčiarovú,
tel. Kontakt: 044/2440303, e-mail: michaela.hrnciarova@upsvr.
gov.sk, EURES asistent vo Vašom regióne.
Ing. Peter Nemec, riaditeľ úradu
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Kristovo zmŕtvychvstanie
z nás robí víťazov
Kto si vyberie Krista bez kríža? Kto si nesie kríž bez lásky? Tieto
základné otázky nám približujú tajomstvo spásy uskutočňujúce sa
v osobe Ježiša Krista, kde kríž je symbolom spásy a nesmiernej lásky
Boha voči hriešnemu ľudstvu. Ježiš, obraz neviditeľného Boha, svojím krížom a zmŕtvychvstaním vykúpil svet. Smrť Ježiša na kríži je
vrchol neporovnateľnej lásky k svojmu ľudu a jeho zmŕtvychvstanie
je teda dôkazom víťazstva lásky nad smrťou, nenávisťou sveta a egoizmom. Ježiš nám zanechal toto prikázanie: „Aby ste sa milovali
navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten,
kto položí život za svojich priateľov” (Jn 15,12-13). Spása totiž vyžaduje našu odpoveď.
Stretnutie so zmŕtvychvstalým Ježišom bolo pre apoštolov a ženy,
ktorým sa zjavil, hlbokým zážitkom, z ktorého čerpali novú silu odovzdávať iným túto radostnú zvesť. Posolstvo Veľkej noci je pre nás
veľmi dôležité, pretože my, ako svedkovia tejto veľkej udalosti, sme
vyzvaní ďalším odovzdávať tento pozdrav - pozdrav pokoja, lásky
a priateľstva.
Veľká noc je čas hlbokých zmien. Tajomstvo nádeje je ukryté
v rytme udalostí, ktoré hlboko vstupujú do intimity ľudskej duše.
Je veľmi dôležité, aby sme si otvorili pozorné srdcia a vnímali hĺbku
týchto udalostí. Nie sú to udalosti, ktoré by mali ostať uzavreté
v kapitolách evanjelií. Stávajú sa totiž dejinami našej duše.
Prežívame osud ľudí spojených s naším Pánom. Každý z nich mal
iný osud. Či chceme alebo nie, hĺbka týchto udalostí otvára a rozuzľuje aj tie naše tajomstvá a nezodpovedané otázky týkajúce sa nás
samých. Boh k nám prehovoril ústami Syna, ústami udalostí, vnútorného dialógu mňa a tajomstva Veľkej noci.
Veľkonočné tajomstvo z nás robí víťazov a preto nemáme chodiť po svete ako ľudia bez zmyslu, vykradnutí, porazení, zdecimovaní. Nech po hlbokých veľkonočných udalostiach prežijeme radosť
z viery a utvrdení nádejou Zmŕtvychvstalého pocítime bohatstvo,
ktoré Ježiš priniesol každému človeku.
Prajeme Vám, aby bola Veľká noc pre Vás skutočne veľkou
a svätou.
Nech v nej máte dostatok času na tichý šepot s Kristom.
Nech v nej precítite mystiku Eucharistie i pokoru ticha smrti...

Apríl 2013

Život Cirkevného zboru, ECAV Liptovský Ján
Národný týždeň manželstva

Nech v nej zažijete skutočné odpustenie
a uzdravenie.
Nech sa v nej stretnete so skutočnou Láskou. A nech vaše srdce slobodne zaplesá
ALELUJA!
Drahí bratia a sestry! Nech aj v tomto roku
jasajú zvony našich kostolov veľkonočnou
radosťou.
Váš duchovný otec
ThDr. PaedDr. PhDr. František Kočibal, PhD.
správca Rím.- kat. farnosti Liptovský Ján

Celý týždeň od 11. do 17. februára sa niesol v znamení Národného
týždňa manželstva. Táto akcia sa na Slovensku konala tretí rok
a nadviazala na celosvetovú iniciatívu. Koná sa vždy v týždni okolo
sviatku sv. Valentína a jej zmyslom je podporiť rôznymi formami
manželstvo. Záštitu nad týmto podujatím prevzala prvá dáma SR
Silvia Gašparovičová.
V rámci tohto týždňa sa v našom cirkevnom zbore uskutočnila
vo štvrtok 14. februára v základnej škole beseda s Jankou Strakovou, ktorá vedie občianske združenie Obrúčka. Poslaním združenia
je vyvíjať aktivity pre obohacovanie manželského spolužitia a rodiny
a podpory prevencie manželských problémov najmä v duchu kresťanských hodnôt.
V základnej škole taktiež deti maľovali obrázky na tému rodina,
rodinný život. Tieto práce boli vystavené v evanjelickom kostole
a hodnotené veriacimi. Na 1. mieste sa umiestnil Martin Račko,
na 2. mieste bola Michaela Vicenová a na 3. mieste Matej Multáň.
Cirkevný zbor ich odmenil malými knižočkami.
V nedeľu 24. februára sa konali služby Božie venované rodine
a manželstvu. Na tieto služby Božie boli pozvaní aj manželia, ktorí
spolu žijú v najdlhšie trvajúcom manželstve. Z Liptovského Jána sú to
Darina a Jozef Lukáčovci, ktorým cirkevný zbor srdečne blahoželá.

Rozhlasové služby Božie

Na Veľký piatok budú v našom kostole nahrávané rozhlasové služby Božie od 9.00 h ráno.
Srdečne vás na tieto služby Božie pozývame.
Tieto budú vysielané v ten istý deň zo záznamu
popoludní o 16.00 h na Rádiu Slovensko.
Na Veľký piatok, je potrebné doniesť si
Pašie. Z dôvodu nahrávania služieb Božích
nebude na nich spoveď s Večerou Pánovou.
Preto všetkých vás, ktorí zvyknete v tento
deň pristupovať k stolu Pánovmu, pozývame
k nemu v predchádzajúce dni.
Peter Taját, ev. a. v. farár

Svetový deň modlitieb

V sobotu 2. marca sa v Evanjelickom kostole v Liptovskom Jáne stretli veriaci rôznych vierovyznaní na spoločnej bohoslužbe pri príležitosti Svetového dňa modlitieb. Tohto roku sa modlili za Francúzsko.
Šesť žien čítalo texty bohoslužby: Petra Dubjelová, Renáta Hurajová,
Marta Rothová, Iveta Lukáčová, Anna Lubelanová a Jana Pivková.
Téma stretnutia bola: „Prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma.“
Vychádzala z potrieb Francúzska, ktoré potrebuje naše modlitby
za imigrantov. Tí sa stretávajú s mnohými problémami. Téma bola
prevzatá z Evanjelia podľa Matúša 25, na ktoré kázal rímskokatolícky farár František Kočibal. Tohtoročné stretnutie bolo o to zaujímavejšie, že na ňom vystúpili mužský ev. spevokol Svätojánsky prameň, rímskokatolícky Spevácky zbor sv. Jána Krstiteľa a evanjelická
mládež s piesňami.

Služby Božie počas Veľkej noci 2013

Bohoslužobný program na Veľkú noc 2013
* Vo Veľký piatok je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Po obradoch bude Sv. Oltárna vyložená do 18.00 hod.
* V Bielu sobotu bude Sv. Oltárna vyložená od 13.00 h do obradov.
Na obnovu krstných sľubov si nezabudnime priniesť sviece.
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24. 3. 2013

Kvetná nedeľa

10.00 h

30. 3. 2013

Biela sobota

18.30 h

28. 3. 2013

Zelený štvrtok

17.00 h

31. 3. 2013

Veľkonočná nedeľa

11.00 h

29. 3. 2013

Veľký piatok

16.00 h

1. 4. 2013

Veľkonočný pondelok

10.00 h

Krížová cesta

10.00 h

28. 3. 2013
Zelený štvrtok

Služby Božie so spoveďou
a Večerou Pánovou

ev. kostol v L. Jáne

17.00 h

29. 3. 2013
Veľký piatok

Pašiové služby Božie
(nahrávané do rozhlasu)

ev. kostol v L. Jáne

9.00 h

31. 3. 2013
Veľkonočná nedeľa (1. slávnosť veľkonočná)

Slávnostné služby Božie

ev. kostol v L. Jáne

9.00 h

1. 4. 2013
Veľkonočný pondelok, (2. slávnosť veľkonočná)

Slávnostné služby Božie

ev. kostol v L. Jáne

9.00 h
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Nejde to do kopy

Obecná knižnica

V Podturni víta pekný a moderný osobný vlak dlhotrvajúci ,,NEPORIADOK“ v stanici pre cestujúcich. Pribudlo nás vďaka rozsiahlej
výstavbe a spádovom položení obce. Využívajú ju hlavne v nepriazni
počasia miestni a cestujúci z okolitých obcí a neraz aj hromadné
výpravy škôl za poznaním Jánskej Doliny s využitím termálneho
kúpaliska v Lipt. Jáne. Určite by si STANIČKA zaslúžila väčšiu
pozornosť zo strany Železníc SR.
A ešte jedno doporučenie. Znečistený podchod, ktorý má slúžiť
pre bezpečnosť ľudí, by tiež stál za pozornosť aj vďaka tomu, že vedie
na starú hradzkú, do lona podturňanskej prírody, ktorú spomína
v románe Svätý Duch Ján Kalinčiak.
Ocenia to hlavne naši noví spoluobčania zo sídliska.
P.S.: Ak by kompetentní nevedeli, kde na to zohnať ,,DROBNÉ“
Občan František Janovčík
rád im návrh dám.

Milí čitatelia a spoluobčania, tak ako po iné
roky som sa Vám prihovárala cez Podturniansky spravodaj, tak aj teraz využívam
túto možnosť a chcem Vás poinformovať
čo máme nové v obecnej knižnici.
Chcem sa podeliť s veľkou radosťou, že
už máme novú, priestrannú obecnú knižnicu. Nájdete nás v novej budove, ktorá
sa nachádza na dvore Obecného úradu,
vstupné dvere sú druhé za garážovými
dverami, na poschodí sú dvere označené
nápisom „ OBECNÁ KNIŽNICA“. Uvítam
Vás pri prvom otvorení knižnice dňa 20. 4.
2013 (sobota) o 13.00 h. V obecnej knižnici
máme 2 929 knižných jednotiek. Z toho:
Odborná literatúra pre dospelých 476 kníh
Krásna literatúra pre dospelých1 307 kníh
Odborná literatúra pre deti
117 kníh
Krásna literatúra pre deti
1 029 kníh
V roku 2012 sme získali kúpou 22 kníh,
darom 9 kníh a úbytok 3 knihy.
Za celý vlaňajší rok si čitatelia vypožičali:
Odborné knihy pre dospelých
58 kníh
Krásna literatúra pre dospelých 790 kníh
Odborné knihy pre deti
16 kníh
Krásna literatúra pre deti
108 kníh
V obecnej knižnici máme platiacich
čitateľov - dospelých a dôchodcov 32, detí
do 15 rokov 13, celkom čitateľov 45, čo je
veľmi málo na počet obyvateľov v obci 974.
Radi privítame medzi sebou aj nových
čitateľov. Príďte pozrieť, knižný fond našej
obce je tak široký a zaujímavý, že mnohí sa
stanú pravidelnými návštevníkmi.
Členský poplatok na rok 2013 schválený
Obecným zastupiteľstvom je: Deti, žiaci,
študenti 0,70 €, dospelí 1,50 €, dôchodcovia 1,00 €. Obecná knižnica je otvorená
v sobotu od 13,00 – 15,00 hod.
Za oneskorené vrátenie kníh zaplatíte:
I. upomienka 0,70 €, II. upomienka 1,00 €,
III. upomienka 1,70 €. Za stratenú a zničenú knihu zaplatíte: hodnotu knihy násobenú 2x, 3x, a 5x. Po čase v obecnej knižnici bude vytvorený aj „ANTIKVARIÁT“.
Nakoľko sú pred nami veľkonočné sviatky
prajem Vám: K Veľkej noci Vám želám
veselé sviatky, ženám veľa vody,
chlapom veľa vínka,
deťom nech vo vrecku
zopár mincí cinká.
Vaša knihovníčka
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Hasiči rokovali
Dňa 18. 1. 2013 sa stretli hasiči Obecného
hasičského zboru na valnom zhromaždení,
aby zhodnotili činnosť v roku 2012. Prítomní boli hostia za okresný výbor OV DPO
p. Ferenceyová Ľubica a p. Michal Chlebo.
Rokovanie sa nieslo v duchu kritiky, ale
i hľadania spôsobov mobilizovania členskej základne, ako v príhovoroch zvýraznili
predseda OHZ p. Ľuboslav Strcula a starosta Marián Vojtík. Jediným správnym
vyriešením otázky zabezpečenia funkčnosti jednotky je okamžité oslovenie a získanie nových členov, ktorí nahradia zaslúžilých a odstupujúcich členov. Zaujímavé
bolo aj vystúpenie členov OHZ , p. Mlynarčíka Milana a p. Janovčíka Jaroslava,
ktorí uskutočnili v súlade so zákonom preventívne prehliadky v rodinných domoch,
so zameraním na komíny a ich technický
stav. Sú prípady, kde je stav vykurovacích
zariadení katastrofálny a majitelia na upozornenia nereagujú. Tým zvyšujú riziko
vzniku požiaru nielen na svojej nehnuteľnosti, ale i na okolitých rodinných domoch.
Starosta prisľúbil okamžite riešiť tieto prípady, ako aj zvýšiť prevenciu a prísnosť pri
kontrolách. Prítomní sa na záver uzniesli že
v rámci súťaží bude v roku 2013 hasičský
zbor aktívnejší a vráti mu jeho postavenie,
ako aj význam.

ÚPSVaR v LM informuje
V obci Podtureň bolo ku dňu 20. 2. 2013
evidovaných 34 nezamestnaných. Z toho:
so základným vzdelaním 3, vyučení 16,
stredné odborné vzdelanie bez maturity
1, stredné odborné vzdelanie s maturitou
10, úplné stredné vzdelanie (gymnázium)
3, vyššie vzdelanie 1.

Začíname so zberom papiera
Naša obec v spolupráci so spoločnosťou Brantner Poprad začína
od marca 2013 so zberom papiera. Odkladajte si všetky druhy
papiera, ktoré budú recykláciou zúžitkované. Predmetom zberu
sú: noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky ale aj kartón.
Za vyzbieraný papier dostane občan finančnú hotovosť alebo
hygienické potreby. Spoločnosť Brantner Vám ponúka za 1 kg papiera
0,04 € alebo za 5 kg papiera 1 ks toaletného papiera. V ponuke sú aj
kuchynské utierky alebo hygienické vreckovky.
Neváhajte a vymeňte starý papier za nový!
V obci budú vytvorené tri odberné miesta, na ktorých sa zber
papiera uskutoční a to:
1. parkovisko pri Obecnom úrade,
2. sídlisko – križovatka ul. Ku stanici a ul. Nová,
3. v časti Pod modrou horou.
Termíny vývozov Vám budú včas oznámené prostredníctvom
miestneho rozhlasu, letákov a úradných tabúľ v obci. Odberateľ
plánuje s našou obcou uskutočniť 2–3 odbery počas roka.

Ďakujem
Na záver roka 2012 sa tak ako po minulé roky Obecnému úradu
opäť podarilo zabezpečiť pre seniorov obce vianočné darčeky.
Dve balenia zákuskov na osobu im v celkovej hodnote 1 200 €
poskytli pekárne LIPPEK Včela p. Ing. Moravčík. Finančný
dar od darcov sa premenil na nákupnú poukážku v hodnote
8 €/osobu, ktorou si mohli seniori prilepšiť pri predvianočných nákupoch. Sponzori: LIPPEK Včela k.s., p. Ing. Slavomír
Moravčík, ENNERGY s.r.o., p. Ing. Róbert Nemec, LESKO,
s.r.o., p. Ing. Ivan Košecký, UNIMIX ELEKTRONIK, p. Štefan Ratkoš, Regionálny rozvoj Liptova s.r.o., p. Ing. Jaroslav
Maduda, BOTTLING PRINTING s.r.o., p. Ing. Miroslav Balko,
SANKT HUBERT a.s., p. František Čenka, Eurospectrum s.r.o.,
p. Martin Štric, HOŠKO a.s., p. Vladimír Hoško, IPATEX s.r.o.,
p. Milan Kögel, KOVMAX spol. s r.o., p. Ing. Tibor Fronko,
GŰDE s.r.o., p. Stanislav Tekel, p. Vojtech Roob.
Všetkým darcom chcem poďakovať za pomoc, úprimný
a nezištný vzťah k obci. Prajem Vám všetkým pevné zdravie
a dobré výsledky v podnikaní. Marián Vojtík, starosta
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OFK Podtureň
Vážení športoví priaznivci, nezadržateľne k nám prichádza jar,
a s ňou aj obdobie, kedy vybehnú na trávniky aj naši futbalisti.
Hneď na úvod ale musíme skonštatovať, že sme počas zimnej
prestávky zaháľali. Po skončení jesennej časti súťažného ročníka
pokračovalo A- mužstvo v tréningovej činnosti, keď vymenilo futbalovú loptu za hokejbalovú loptičku. Na multifunkčnom ihrisku sme
svojpomocne opravili nefunkčné osvetlenie za odbornej asistencie
p. Mikuláša Janovčíka a až do prvého snehu sme sa tam dvakrát
do týždňa stretávali. V polovici decembra sme zorganizovali predvianočnú kapustnicu, ktorú sme spestrili anketou o najlepšieho
futbalistu roka 2012. Musíme podotknúť, že túto akciu si futbalisti spolu s výborom a osobným príspevkom p. starostu vyfinancovali samy. Keďže akcia sa vydarila určite v nej budeme pokračovať
v tomto roku. Potom nás z polozimného spánku prebral nájomník
penziónu ELÁN. V priebehu mesiaca december z dôvodu nekúrenia,
nielen v ubytovacej časti, zamrzla vodovodná rúrka (dvakrát roztrhlo
aj radiátor) a po oteplení nám vytopilo celý sklad. Tak sme sa pustili
do veľkého vypratávania, sušenia… Nájomník nám aspoň dal vymaľovať priestory skladu šatne a sprchy. My sme za nezištnej pomoci
p. Pavla Bellu, ktorý „povyspravoval“ diery v strope a následne
vymaľoval celú chodbu, skultúrnili spoločné priestory.
Po dva a pol mesačnej pauze začalo A-mužstvo s neobľúbenou
zimnou prípravou a to týždenne 2 tréningami v teréne a 1 v telocvični. Máme pred sebou náročnú jarnú časť súťaže, keďže zimujeme
na prvom mieste. Radi by sme obhájili svoje postavenie, a tým vybojovali pre obec Podtureň najvyššiu okresnú súťaž. Myslíme si, že taká
obec akou sa Podtureň stáva, by si ju určite zaslúžila. Veríme, že aj
členovia OZ, z ktorých nie všetci majú kladný vzťah k našej činnosti,

nám budú veriť a morálne nás podporovať,
a tak pre nich a pre všetkých našich priaznivcom prikladám rozpis futbalových stretnutí
jarnej časti súťaž II. triedy LFZ a súťaže Malý
futbal, v ktorom máme naše nádeje.

II. trieda

Malý futbal

24. 03. 2013
31. 03. 2013
07. 04. 2013
14. 04. 2013
21. 04. 2013
		
28. 04. 2013
		
05. 05. 2013
		
12. 05. 2013
		
19. 05. 2013
		
26. 05. 2013
		
02. 06. 2013
		
09. 06. 2013
16. 06. 2013

Vavrišovo – Podtureň
Podtureň – Lipt. Lúžna
P. Ľupča – Podtureň
Podtureň – Lúčky
Východná – Podtureň
Gálovany – Podtureň
Podtureň – Gálovany
Podtureň – L. Ján
Iľanovo
–
Podtureň
Vavrišovo – Podtureň
L. Revúce – Podtureň
Podtureň – Smreč.-Žiar
Podtureň – Biely Potok
Beňadiková – Podtureň
Ľubochňa – Podtureň
Podtureň – Komjatná
Podtureň – Štiavnička
Ploštín – Podtureň
Uh. Ves – Podtureň
Podtureň – Lipt. Teplá
Výbor OFK

Oznam

Hydina podhájska ponúka občanom tieto druhy hydiny:
Mladé, širokoprsé, brojlerové MORKY 6–9 týždňové od 9,50 €/ks (6 týždňové + 0,15 € za každý kŕmny deň,
NOSNICE jednoročné (po prvej znáške v cene od 2,50 € do 3,00 €/ks,
MLADÉ, vysokoznáškové NOSNICE a KOHÚTY vo veku minimálne 14 týždňov, v cene od 6,50 €/ks (14 týždňové + 0,04 € za každý kŕmny deň,
HÚSATÁ biele, plemena Veľká rýnska (mäsový typ 5–10 dňové v cene od 4,80 € do 5,80 €/ks,
HÚSATÁ šedé, plemena Landeská (mäsovo-pečeňový typ 5–10 dňové v cene od 5,40 € do 6,50 €/ks,
KÁČATÁ brojlerové 2–3 týždňové v cene od 2,90 € do 3,50 €/ks
HUSOKAČKY White Mulard 5–10 dňové v cene od 2,90 € do 3,50 €/ks
KŔMNE ZMESI v 10 kg balení v cene od 8,00 € a 25 kg balení 19,50 €.
Hydina a kŕmne zmesi budú rozvážané do obcí od polovice apríla do konca mája a odvoz bude vopred oznámený.
Pri nahlasovaní objednávok je potrebné, aby každý odberateľ uviedol úplnú a presnú adresu a platné číslo telefónu.
Objednávky, na živú hydinu a kŕmne zmesi na tel. čísle 0918/450 703 alebo e-mailom: odbyt@globalmarket.sk
Anna Križanová, Hydina Podhájska, 941 44 Vlkas 89
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