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Milí spoluobčania,
ani sme sa nenazdali a sú tu znova… Vianoce, najkrajšie sviatky roka. Dni, keď spomíname, vystúpime z každodenného zhonu, aby sme si spolu
s našimi najbližšími užili tento výnimočný sviatočný čas.
Prichádza k nám v tichosti, vstupuje do našich
domácností, prináša prívetivosť, láskavosť,
pokoru, pokoj a priam zázračnú vôňu domova,
ktorá nás zvoláva na miesta, kde sme vyrástli, kde
je nám dobre, kde sme doma.
Je tu aj čas, kedy sa snažíme aspoň na malú chvíľu
zastaviť a zaspomínať si na krásne chvíle prežité
počas roka. Mnohí z nás si spomenú aj na svojich blízkych, ktorí sú ďaleko, ba dokonca
už bohužiaľ nie sú medzi nami, ale stále žijú v našich srdciach a spomienkach.
Milí spoluobčania, spoločne prežité chvíle radosti, pokory a odpustenia, sú tým
najkrajším darčekom, ktorý si môžeme dať. Zachovajme si posvätnú úctu k týmto
sviatkom, sviatkom pokoja, lásky a porozumenia…
Dovoľte mi drahí spoluobčania, aby som Vám všetkým poprial veľa zdravia a v pokoji
prežité sviatky. Prežite ich v kruhu svojich najdrahších, vo vzájomnom prepojení
láskou, porozumením a šťastím.
Chcem v tomto predvianočnom čase, v mene zamestnancov obecného úradu,
poslancov obecného zastupiteľstva, ale i v mene svojom, poďakovať všetkým, ktorí
ste sa akoukoľvek mierou zapojili do kultúrneho, spoločenského, športového diania
ale i rozvoja obce a tak prispeli k úspešnému prežitiu roka.
A čo popriať všetkým do nového roku 2020? Predovšetkým pevné zdravie, lásku
v rodinách, veľa pracovných a osobných úspechov. Aby sa nám darilo nielen v rodinách, ale aj spoločne v našej obci Podtureň. Aby naše srdcia bili pre našu pekne
rozvíjajúcu sa obec. Nech v nej prevláda ľudskosť, tolerancia a ochota pomáhať si
navzájom. Toto nám urobí život krajším, šťastným a hodnotným.
Váš starosta

Obecný úrad,
starosta obce
a obecné zastupiteľstvo
pozývajú
všetkých spoluobčanov
na vítanie
Nového roka
2020
stretneme sa
dňa 1. 1. 2020
o 15.30 h
na ihrisku za
Polyfunkčným domom
(ELÁN)
Program: príhovor,
hymna, občerstvenie
a ohňostroj

Mrazivé ticho, všade biely sneh,
konečne pokoj, nebo plné hviezd.
Je tu čas vianočný, keď stromček sa ligoce,
prajeme vám zo srdca prekrásne Vianoce
starosta a pracovníci obecného úradu
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Z rokovaní Obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí č. 5/2019 zo dňa 4. 9.2019

Vzalo na vedomie: - Správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly účtovných dokladov obce Podtureň za mesiac
apríl 2019.
- Informáciu o rozpočtových opatreniach starostu č. 13 a 14/2019.
- Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Podtureň k rozpočtovému opatreniu č. 15/2019.
- Vyhodnotenie zhromaždenia obyvateľov obce konaného dňa 27.06.2019 týkajúceho sa riešenia
parkovania na verejných priestranstvách v obci.
Schválilo: - Štatút Obce Podtureň účinný od 04.09.2019
- Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Podtureň účinné od 04.09.2019
- Smernicu Obce Podtureň o verejnom obstarávaní účinnú od 04.09.2019.
- Výšku príspevku do fondu opráv pre nájomné bytové domy.
- Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 15/2019.
- Prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce formou zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa
s členmi rodiny Szépe a obcou Podtureň. Za dôvod hodný osobitného zreteľa obec považuje tieto skutočnosti: je v záujme obce vysporiadať pozemok pod stavbou súpisné číslo 240 vo vlastníctve obce, pričom
obec do zámeny dáva podiely na pozemkoch, ktoré sú pre obec neupotrebiteľným majetkom a v nižšej
výmere ako obec zámenou získa.
- Prebytočnosť nehnuteľného majetku – stavby súpisné číslo 59 a pozemku pod stavbou parc. č. KN-C 145
a zámer prevodu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa žiadateľovi Pozemkové
spoločenstvo Podtureň, Hlavná č. 59. Cena za prevod stavby je 3000,- €.
Uznieslo sa: - Na Všeobecne záväznom nariadení obce Podtureň č. 3/2019 o podmienkach a kritériách prideľovania
a správy nájomných bytov v bytových domoch vo vlastníctve Obce Podtureň.
Uložilo: - Poslancom predložiť na nasledujúcom zasadnutí OZ návrhy riešenia daného problému.

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí č. 6/2019 zo dňa 6. 11. 2019

Vzalo na vedomie: - Správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly plnenia úloh zo zákona č. 54/2019 Z. z.
o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
- Správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly na úseku správy miestnych daní a poplatkov
obce Podtureň.
- Informáciu o rozpočtových opatreniach starostu č. 16, 17 a 18/2019.
- Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Podtureň k rozpočtovému opatreniu č. 19/2019.
- Informáciu starostu obce o žiadosti Jána Hanáka, o kúpu pozemku parc. č. KN-C 447/102,
zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 251 m2.
- Informáciu starostu obce o žiadosti Petra Sorgera, o kúpu pozemku parc. č. KN-C 508/14,
ostatná plocha, o výmere 104 m2.
- Žiadosť Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov, Podtureň 168 o odkúpenie
nehnuteľného majetku - pozemkov parc. č. KN-C 445/2 a KN-C 445/3 stým, že nie je možné
začať proces schvaľovania prevodu, nakoľko žiadosť je neúplná a nepresná.
- Žiadosť Obce Beňadiková na vstup do Spoločného obecného úradu územného rozhodovania
a stavebného poriadku Liptovský Ján.
- Zriadenie združenia obcí – Cyklodoprava Horný Liptov a žiada zohľadniť predložené pripomienky Obce Podtureň v Zmluve o zriadení združenia obcí ako aj v Stanovách združenia.
- Informácie starostu o: nadobudnutí osobného motorového vozidla Peugeot 308 formou daru
z MV SR, o príprave majetkového vysporiadania pozemkov pod miestnymi komunikáciami
v obci, o oprave domu smútku o schválení dotácie od Slovenského futbalového zväzu.
Schválilo: - Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti predprimárneho vzdelávania za školský rok 2018/2019.
- Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 19/2019.
- Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Centrum voľného času Liptovská Mikuláš na záujmové vzdelávanie detí pre 11 detí celkovo vo výške 308,- Eur na 2. polrok 2019.
- Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Podturni.
- Pána PhDr. Petra Víteka, Jamník 85, 033 01 Jamník za kronikára Obce Podtureň.
- Prebytočnosť hnuteľného majetku – osobného motorového vozidla KIA Sportage EČ LM-435 CS a v zmysle
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí predaj vozidla Zdenovi Kondorovi, Kamenie 188/22, Podtureň.
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- Prevod nehnuteľného majetku – pozemku parc. č. KN-C 145 a stavby na tomto pozemku súp. číslo 59
vo vlastníctve obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa Pozemkovému spoločenstvu Podtureň, Ul.
Hlavná 59.
- Neupotrebiteľnosť a zámer prevodu nehnuteľného majetku – pozemku parc. č. KN-C 447/102, zastavaná
plocha a nádvorie, o výmere 251 m2.
- Neupotrebiteľnosť a zámer prevodu nehnuteľného majetku – pozemku parc. č. KN-C 508/14, ostatná
plocha, o výmere 104 m2.
- Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce – nebytového priestoru, o výmere 44,86 m2, v polyfunkčnej budove súp. č. 166 záujemcovi Simone Balážovej – Sima. Cena za prenájom je 50,- €/1 mesiac, záujemca bude znášať všetky náklady na energie.
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Kolobeh života

Povinné čipovanie psov
Povinnosť označiť psov implantovateľným transpondérom
(mikročipom) ustanovuje novela zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
• Každý pes musí byť najneskôr do veku 12 týždňov, ale vždy pred
prvou zmenou vlastníka trvalo označený transpondérom – začipovaný – táto povinnosť platí od
1. 9. 2018:
• Pre psov narodených do 31.8. 2018 platilo prechodné obdobie –
majiteľ musel dať takéhoto psa začipovať najneskôr do 31.10.2019.
• Pre psov narodených po 31. 8. 2018 neplatilo prechodné obdobie
– majiteľ musel dať takéhoto psa začipovať pred zmenou vlastníka
psa, najneskôr však do 12 týždňov veku psa.
• Začipovať psa môže len súkromný veterinárny lekár .
Za trvalé označenie psa podľa odseku 9 je súkromný veterinárny
lekár oprávnený požadovať úhradu najviac 10,- €. V prípade, že
vlastníkom psa narodeného do 31. 10. 2019 je osoba, ktorá je
v hmotnej núdzi alebo poberateľom minimálneho dôchodku túto
sumu veterinárnemu lekárovi uhradí štát. Pre tieto prípady je
potrebné priniesť k veterinárnemu lekárovi potvrdenie sociálnej
poisťovne (jedna osoba v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku môže dať týmto spôsobom začipovať len jedného psa.
Cena za čipovanie sa môže navýšiť iba v prípade inej služby
(napr. prehliadka a ošetrenie psa, očkovanie, drahší model čipu
a pod.), o čom však veterinárny lekár musí vlastníka psa vopred
informovať.
Registrácia psov a ich majiteľov sa vedie v Centrálnom registri spoločenských zvierat, čo je digitálna databáza, kde veterinár zapíše základné údaje o zvierati, číslo čipu, prípadne pasu
a očkovanie proti besnote. Do registra je potrebné zaevidovať psa
do 24 hodín od začipovania. Registráciu vykoná súkromný veterinárny lekár, ktorý aplikoval transpondér. Pri zápise poskytuje
svoje osobné údaje aj majiteľ a to meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo, adresu držby zvieraťa a telefónne číslo.
V prípade zmeny majiteľa alebo úhynu psa je potrebné, aby to
pôvodný majiteľ nahlásil najneskôr do 21 dní veterinárovi, ktorý
zapíše príslušné údaje do registra.
Každý vlastník psa si môže overiť údaje zapísané do Centrálneho
registra spoločenských zvierat (CRSZ) na webovej stránke Centrálneho registra spoločenských zvierat www.crsz.sk .
Podľa tejto novely od 1. 9. 2018 nesmie veterinár vykonávať veterinárne úkony na psovi, ktorý nie je identifikovaný tzn. čipovaný. Výnimka sa týka nevyhnutných prípadov, kedy je v záujme
ochrana zdravia psa alebo človeka.
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Narodili sa
Pavol Birka
Filip Hankovský
Peter Ochodnický
Jakub Hronček
Tobias Chudík
Dorota Džupová
Diana Kozánková
Lujza Vlhová
Anna Paulína Mesárošová
Uzavreli manželstvo
Zdeno Pivko a Monika Langerová
Michaela Frianová a Peter Šopor
Daniel Mlynarčík a Lenka Králiková
Hana Podhorecká a Michal Čefo
Ľuba Ferenceyová a Ján Krajči
Dožili sa životného jubilea
Emília Forgáčová
Oľga Janovčíková
Zdenka Závodská
Ľuboslav Strcula
Dušan Bartoš
Elena Tomanová
Vincent Školiak
Opustili nás
Mária Žigová
Eva Čupková
Ak majiteľ na svoje náklady nedá svojho psa
začipovať, môže dostať pokutu 50 €. Pokiaľ
neoznačí psa, ktorý sa bude premiestňovať
alebo nenahlási zmenu údajov či jeho úhyn,
hrozí mu pokuta od 500 do 1200 €, a v prípade podnikateľov alebo právnických osôb
to môže byť 400 až 3500 €.
Čipovanie je dôležité, pretože vďaka nemu
môže majiteľ nájsť svojho strateného psa.
Pri nájdení inou osobou je jednoduchšia
identifikácia majiteľa a zviera sa vo veľmi
krátkom čase vráti naspäť domov. Platí to aj
pre prípad, že pes je už v útulku.

Podturniansky spravodajca

December 2019

Polícia informuje
Dlhšie noci, znížená viditeľnosť aj počas dňa, nízke teploty a zhoršené počasie prinášajú so sebou negatíva, na ktoré by mal pripraviť
každý účastník cestnej premávky.
Vodiči by sa mali v nasledujúcich dňoch pripraviť na častejšie hmly,
dážď, príp. námrazu a s tým spojenú mokrú a klzkú vozovku. Je
veľmi dôležité v počasí, keď sa hromadí voda na cestách, aby vodiči
dodržiavali predpísané rýchlosti, jazdu prispôsobili stavu a povahe
vozovky, ako aj poveternostným podmienkam. Pri šoférovaní
netreba zbytočne riskovať predbiehaním, používať bezpečnostné
pásy a plne sa venovať vedeniu vozidla. Dôležité je zvýšiť vzdialenosť
medzi vozidlami, aby bolo možné včas zareagovať a predísť kolíznym situáciám. Zároveň upozorňujeme, že za zníženej viditeľnosti
je vodič povinný mať zapnuté stretávacie svetlá, tzv. denné svietenie
je v sychravom jesennom počasí nepostačujúce.
V tomto období je na cestách zvýšený pohyb poľnohospodárskych
strojov, opatrní buďte najmä pri ich predbiehaní. Pri poľnohospodárskych prácach často dochádza aj k znečisteniu komunikácie od blata,
rovnako tak aj popadané lístie zvyšuje nebezpečenstvo šmyku.
V jesennom období sa v blízkosti cestných komunikácií, najmä
medzi obcami, vyskytuje množstvo potulujúcej sa zveri. Zvýšené
riziko stretu so zverou je najmä v noci a ráno, kedy môže byť viditeľnosť a aj pozornosť vodičov znížená.
Chodci a cyklisti sú najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej premávky,
často si to však neuvedomujú. Preto treba zvýšiť ostražitosť, predvídať, a vyhýbať sa rizikovým úsekom ciest. Pri prechádzaní cez cestu
je potrebné používať vyznačené priechody. Odporúčame radšej sa
viac krát presvedčiť či je bezpečné cez cestu prejsť. Týmto účastníkom cestnej premávky opätovne pripomíname povinnosť zo zákona

byť osvetlení a mať na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky. Stále evidujeme prípady,
keď sa chodci a cyklisti, za zníženej viditeľnosti, pohybujú po cestách v tmavom oblečení, bez reflexných prvkov, príp. bez osvetlenia bicykla. Zrážka s vozidlom potom často
končí vážnymi zraneniami až smrťou. Cyklisti by nemali preceňovať svoje schopnosti
a zvážiť riziká, ktoré im hrozia v súvislosti so
zníženou viditeľnosťou a mokrou vozovkou.
Každý účastník premávky je podľa zákona
povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Správať sa disciplinovane a ohľaduplne tak, aby neohrozil jej bezpečnosť a plynulosť. Pritom je povinný prispôsobiť svoje
správanie najmä stavebnému, dopravnotechnickému stavu cesty, situácii v cestnej premávke, poveternostným podmienkam a svojim schopnostiam, aby neohrozil
na živote a zdraví seba a ostatných a nespôsobil sebe a ostatným škody na majetku.
Je lepšie prísť o pár minút neskôr, ako nikdy!

Nehoráznosť
V obci máme záujem docieliť, čistiť nielen verejné priestory v obci,
ale aj v oboch miestnych častiach. Na jar zamestnanci odstránili
čiernu skládku zo Žadovice. Aj po zahlásení a spolupráci s OO PZ
sme zatiaľ v obci tými, čo mali na pleciach naloženie a odvoz dvoch
plných vlečiek odpadu z čiernej skládky. Samozrejme za obecné.
A na jeseň to máme opäť. Z Koštovice zamestnanci obce odviezli dve
vlečky odpadu najmä z osobných motorových vozidiel. Opäť sa na to
poskladáme my Podturňanci. Prečo Podturňanci? Lebo v zmysle
zákona je obec povinná zlikvidovať čiernu skládku nachádzajúcu sa
v jej katastri na vlastné náklady.
Pomôžte odhaľovať takýchto nespratníkov!
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Obecný úrad informuje...
Vyhodnotenie jesenného zberu
domového odpadu a zeleného odpadu
Zber sa uskutočnil v septembri a októbri podľa dopredu stanoveného harmonogramu, na ktorý si občania v jednotlivých častiach
obce zvykli. Väčšina rešpektuje pokyny. Nájdu sa aj jednotlivci,
ktorí na vlečku nahádžu stavebný odpad. Všetci sa tomuto jedincovi
poskladáme na vývoz na skládku..., nájdu sa takí, ktorí na vlečku
nahádžu železný šrot, alebo aj elektro odpad či ojazdené pneumatiky. Pracovníci obce musia tento odpad triediť na samotnej skládke
v Žadovici a doviezť ho späť do obce.
Krátka vysvetlivka: - ojazdené pneumatiky je potrebné odniesť
do zberného dvora pri dielni obce,
- elektromateriál a bielu techniku odniesť
do zberného skladu pri dielni obce,
- stavebný materiál odviezť individuálne
na skládku TKO.
Obec za obdobie jesenného pristavenia vlečiek odviezla:
1) komunálny domový odpad: 18 vlečiek (8 360 kg),
2) zelený odpad – kompostovisko: 19 vlečiek.

Pohrebisko pre domáce zvieratá?
Obec nemá v katastri zriadené pohrebisko pre domáce zvieratá, ani
také neplánuje zriadiť či spravovať. Obec nemá vhodný pozemok,
ani finančné kapacity pre spravovanie takéhoto zariadenia. Obecný
úrad zároveň upozorňuje na zákaz a svojvoľné ukladanie uhynutých zvierat na verejné priestranstvá. Je to v rozpore s hygienickými a veterinárnymi normami. Porušenie zákazu, je obec povinná
sankcionovať.

Novinky
o odpadoch
Viete, že od roku 2019 nabrala účinnosť
novela zákona o odpadoch a to zákon č.
312/2018 Z. z., ktorého hlavným cieľom bolo
vytvoriť organizácie zodpovednosti výrobcov – (OZV). OZV-čky zabezpečia zber –
následné centrálne triedenie odpadov (žlté,
zelené, modré kontajnery). Kvóty zberu sú
nastavené vždy od polovice do polovice nasledujúceho roku.
Cieľom pre prvý rok bolo po zavedení tejto
novely dosiahnuť triedenie odpadu vo výške
40 % z celkového potenciálneho vzniku odpadov z obalov a odpadov neobalových výrobkov v komunálnom odpade… O dva roky to
už bude musieť byť až 60 %. V našej obci bolo
prvé hodnotenie cca 30 % triedenia (v kontajneroch pre triedený odpad). Zvyšok musel
odísť z triediacej linky na skládku TKO. Na to
sme boli upozornení listom riaditeľa VPS, že
na skládku odvezený odpad nám bude vyfakturovaný aj s činnosťou triedenia na linke.

Postreh občana
Sme všetci takí?
Osadenie závor na požiarne cesty

Pozemkové spoločenstvo v Podturni sa rozhodlo chrániť svoje
pozemky a v neposlednej miere aj životné prostredie a v októbri osadilo na prístupové cesty (po vybudovaní sprístupnené protipožiarne
cesty) 6 ks závor. Reakcie boli rôzne. Aj nadávky, rozčarovanie, ale
i triezve chápavé názory. Každý nech si chráni svoje. Keď dôjde ku
škode, vlastník v tom zostane sám. Žiadny z tých „nechápavých“
nepomôže. Výbor Pozemkového spoločenstva odkazuje všetkým:
„Každý, kto bude rešpektovať dané normy, sa do uzatvorených
priestorov dostane.“ A na kompostovisko ako? Ako doteraz. Pracovníci obce budú občanom vyvážajúcim zelený odpad k dispozícii.
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… pozeráme sa pred bytovkou na občana,
ktorý nesie komunálny zmesový odpad a už
ho ide hodiť do žltého kontajnera na plasty.
Po upozornení mení nádobu…
Záver: za všetko bude musieť obec platiť.
Odkiaľ na to zoberie? Poskladáme sa na to
všetci. Už teraz obec dopláca za odvoz a uloženie odpadu o 40 % viac, ako sa formou
poplatku za komunálny odpad od občanov
vyberie. Preto nebuďme nevšímaví, vstúpme
každý do svedomia nielen svojho, ale vplývajme aj na okolie. Buďme príkladom nielen
doma, ale aj v prírode. Všetko sa nám podľa
toho vráti.
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OZNAM
Voľby
do Národnej rady SR
Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
zo dňa 04. novembra 2019 boli
vyhlásené voľby do Národnej
rady Slovenskej republiky, ktoré
sa uskutočnia v sobotu 29. februára 2020.
Volebná miestnosť bude v kultúrnom dome. Ďalšie informácie
podá obecný úrad v zákonom stanovenej lehote spôsobom v obci
obvyklým.

December 2019
Prehľad skutočných nákladov na odvoz odpadov
na 1 obyvateľa za január - október 2019
Obdobie
Január 2019
Február 2019
Marec 2019
Apríl 2019
Máj 2019
Jún 2019
Júl 2019
August 2019
September 2019
Október 2019
SPOLU
Počet obyvatelov k 1.1.2019

Náklady za odvoz
odpadov celkom v €
Počet dní
2 060,63
31
1 468,18
28
1 745,72
31
2 166,36
30
1 879,92
31
2 482,79
30
2 265,70
31
1 652,61
31
1 794,09
30
2 127,14
31
19 643,14
304
1107

Náklady za odvoz odpadov na 1
obyvateľa na 1 deň

0,0584

Náklady za odvoz odpadov
na 1 obyvateľa
v prepočte na 1 rok
miestny poplatok

21,31 €
12,99 €

Rozdiel, ktorý dopláca obec
na 1 obyvateľa

8,32 €

Pripomenuli sme si
V auguste, v piatok 23. 8. 2019, sme sa vybrali k našej spoluobčianke
pani Milke Žiaranovej, aby sme si spoločne pripomenuli výročie jej
v zdraví dožitých 96-tich narodenín. P. starosta Marián Vojtík jubilantke zagratuloval a v príjemnom prostredí s pani Milkou pospomínali na kamarátov, susedov, s ktorými sa pravidelne u nej stretávali...
a bolo vtedy veselo.
Pani Milka Žiaranová, všetko najlepšie!
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Opäť sme dôstojne oslávili výročie SNP

V našej obci sme oslávili už 75. výročie Slovenského národného
povstania. Deň 29. august je významný aj tým, že je spojený s Dňom
obce Podtureň. Týždeň pred oslavami, dňa 31. 8. 2019, sa upravoval
športový areál. Čistilo a kosilo sa aj pri miestnom pamätníku. Opäť
sa ukázala jednota a pracovitosť našich dôchodcov a dobrovoľných
hasičov. Všetka česť! V plnej kráse bola stavba partizánskej vatry…
Vďaka Vám bratia Hanákovci aj Vašej partii!
Tak ako každý rok, sa stretli občania počas dňa, pri vystúpeniach súborov, atrakciách pre deti alebo pri stánkoch s ľudovými
remeslami. No bolo to, ako má už tradične byť. Veď Podtureň sa už
týmto podujatím stala povestná.
Večer sa začal oficiálny program kladením vencov pri miestnom
pamätníku, za príhovoru hostí a starostu Mariána Vojtíka. Dojemne
zapôsobili piesne od spevokolu jednoty dôchodcov z Liptovského
Mikuláša pod vedením Michala Kotiana.
Oslavy pokračovali v hlavnej časti v športovom areáli vystúpením
a príhovormi poslancov Národnej rady a zapálením partizánskej
vatry. Organizátorom bolo ľúto, že sa osláv nezúčastnil ich tradičný účastník genmjr. v. v. Ján Iľanovský. Ospravedlnil sa z osobných dôvodov. Aj touto cestou mu chceme pogratulovať k povýšeniu
do generálmajorskej hodnosti a zaželať pevné zdravie.
Večer oslavy nabrali na dynamike. Areál sa naplnil účastníkmi na prasknutie. Po zapálení vatry do zábavy hrala hudobná skupina Nicholas a DJ
Jarko Vozárik. Vyvrcholením bol po zotmení unikátny ohňostroj.
Účastníci v neskorých nočných hodinách odchádzali spokojní do svojich príbytkov.
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Deň vojnových veteránov
Jednota dôchodcov v Podturni spolu so starostom sa stretli dňa 11.
novembra o 11-tej hodine pri miestnom pamätníku. Za zvonenia
zvonov a zapálenia sviečok starosta Marián Vojtík v príhovore zvýraznil tento deň ako celosvetovú úctu pamiatke vojnových veteránov. Deň veteránov alebo Deň červených makov bol vybraný symbolicky, pretože v tento deň roku 1918 podpísali spojenci a Nemecko
prímerie, čím sa ukončili na západnom fronte boje 1. svetovej vojny.
Od prvého výročia v roku 1919 sa oficiálne začal uznávať ako Deň
prímeria, neskôr ako Deň vojnových veteránov. Aj v našej obci sa tradične stretávame pri pamätníku a uctievame si pamiatku veteránov
všetkých vojnových konfliktov, pripomenul starosta.

Poďakovanie
Každoročne v auguste obec organizuje stretnutie občanov pri príležitosti výročia Slovenského národného
povstania. Tento rok, dňa 31. 8. 2019, sme si pripomenuli 75. výročie tejto významnej dejinnej udalosti,
ktorú už tradične spájame s Dňom obce. Aby sme v obci mohli tento deň zdarne uskutočniť, pomáhajú nám
viaceré firmy a občania. Touto cestou im chcem úprimne poďakovať, ako aj ďalším nemenovaným občanom
za ochotu a nezištnú pomoc. Veď úspešnosť akcie má viac ako regionálny rozmer.
Naša vďaka patrí: spoločnostiam Sankt Hubert SK, a.s., Regionálny rozvoj Liptova s.r.o., Vatmann, spol.
s r.o., Pozemkové spoločenstvo Podtureň, GÜDE Slovakia, s.r.o., Mäso Liptov s.r.o., ENNERGY s.r.o.,
BOTTLING PRINTING, s.r.o., 1. Slovenská úsporová, Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o., PD – Agria Liptovský Ondrej, PD – Važec, SMER SD, Milanovi Špalekovi, Petrovi Sorgerovi, Zdenkovi Kondorovi – Pálenica,
Jánovi a Vladimírovi Hanákovcom, Miroslavovi Jantošovi, Milanovi Kögelovi – IPA, Jánovi Strachanovi –
Hotel Strachanovka a Jozefovi Repčíkovi.
Ďakujem, Marián Vojtík, starosta
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Október – Mesiac úcty k starším
Jeseň je dar, zúročí celoročnú námahu a v živote prinesie múdrosť,
pokoj a vyrovnanejší pohľad na svet. Jeseň vytvára umelecké diela,
ktoré sú ako krásna paleta. Takýmto krásnym umeleckým dielom je
aj človek vo svojej jeseni. Tvaroval a formoval ho majster život skúškami, radosťami, ale aj problémami a starosťami.
Stalo sa už tradíciou, že si každoročne v októbri uctievame našich
starších občanov a pripomíname si ich zásluhy o náš dnešok. Preto
aj dňa 27. 10. 2019 zorganizoval obecný úrad v spolupráci s kultúrnou komisiou a so ZPOZ-om milé posedenie s našimi staršími
spoluobčanmi.
Po príhovore Ivony Vejovej, vystúpili naše najmenšie ratolesti z obecnej materskej škôlky Mravček, ktoré si nacvičili program pre dedkov a babky pod vedením riaditeľky Libušky Števčekovej a učiteľky
Elenky Vítkovej.
Potom sa predstavil folklórny súbor Poludnica zo Závažnej Poruby
pod vedením Dušana Migaľu s programom: Murári, murári a ja
murárečka....., ktorý mal veľký úspech a dvojitý aplauz.
Po pestrom programe sa našim seniorom prihovoril starosta Marián
Vojtík, ktorý s Evkou Hušťákovou pogratuloval aj jubilantom v obci.
Na záver bolo pre všetkých pripravené chutné občerstvenie a príjemné posedenie.
Na prejav úcty nestačí len 1. október ako Svetový deň seniorov,
úctu treba prejavovať počas celého roka… nájsť si čas, vľúdne slovo,
úsmev, porozumenie a to nielen počas októbra.

Vianoce krásne a čisté ako sneh,
v rodine pohodu a smiech.
Silvestrovskú náladu po celý rok,
šťastie nech sprevádza každý Váš krok
prajú členovia
Dobrovoľného hasičského zboru Podtureň
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Obecná knižnica
Opäť sa Vám prihováram v Podturnianskom
spravodajci s informáciami, čo je nové v obecnej
knižnici.
V čase od 5. 8. 2019 do 9. 8. 2019 bola vykonaná fyzická revízia
knižného fondu obecnej knižnice.
- Revízia je pravidelná, zisťuje sa skutočný počet kníh.
- Revíznu komisiu tvorila Eva Huštáková – knihovníčka a Kvetoslava Droppová z Liptovskej knižnice GF Belopotockého v Liptovskom Mikuláši.
- Porovnanie dokumentov v knižnici a požičanie kníh čitateľom
na základe evidencie v evidenčných listoch.
Zistený stav:
- V prírastkovom zozname bolo zapísaných:
4659 kníh
- V zozname vyradených kníh k 9. 8. 2019:
2014 kníh
- Rozdiel chýbajúcich kníh:
0 kníh
- Skutočný stav:
2645 kníh

Revízna komisia navrhla vyradiť knihy
– ležiaky, ktoré neboli v priebehu 10-2030 rokov čitateľmi využívané a duplicitné
knihy. Každá kniha bola porovnaná so svojou kartou a na každú knihu bol vpísaný
rok kontroly. Vyradené knihy boli zapísané
do zoznamu vyradených kníh. Pani Droppová vypracovala zoznam kníh navrhnutých na vyradenie – 1x na obecný úrad, 1x
do obecnej knižnice.
Ku koncu roka máme dospelých čitateľov
22, dôchodcov 13, študentov a detí 9. Radi
medzi sebou uvítame nových čitateľov.
Nakoľko sa nám blížia vianočné a novoročné sviatky, v tento krásny vianočný čas
Vám želám, aby všetky Vaše dni boli požehnané láskou, zdravím a rodinnou harmóniou a do nového roka 2020 Vám prajem
a pripíjam na šťastie.
Eva Huštáková, knihovníčka

S láskou
spomíname
Často prichádzame k Tvojmu
hrobu, postojíme – spomíname
na lásku Tvoju. Náhle odišla
Tvoja duša nestihol si povedať
zbohom.
Dňa 5. 9. 2019 sme si pripomenuli 30 výročie úmrtia otca, starkého pána Jána Tutura.
Spomínajú dcéra Eva, vnuk Jaroslav, vnučky Katka a Evka s rodinami a ostatná rodina.
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Druhá svetová vojna a Podtureň
(Pokračovanie z predchádzajúceho čísla)
Do samotného centra udalostí sa Podtureň prvý krát dostala na prelome januára a februára 1945 počas bojov pri Liptovskom Mikuláši.
To už tu v bezprostrednej blízkosti obce operovala ďalšia skupina hĺbkového prieskumu 1. čs. armádneho zboru v ZSSR označená kryptogramom JAVOR pod velením por. Karola Kopálka. Vysadená bola
19. januára 1945 pri Závažnej Porube a spravodajský záujem o Podtureň, ležiacu na dôležitej ceste z Liptovského Hrádku do Liptovského Mikuláša, pochopiteľne nevynechala. Po prechodnom pobyte
v lokalite Prašivý grúň mala základňu v malej kolibe na Rakytovici.
So sovietskymi jednotkami sa spojila 20. februára 1945 a po splnení úlohy výsadkári odišli do Krakova k veliteľstvu 4. ukrajinského
frontu.
Počas 30. januára útok pokračoval v smere na Hybe, Dovalovo, Liptovský Peter a Liptovský Hrádok. Sovietsky 768. strelecký pluk 138.
streleckej divízie postupoval údolím Váhu cez Kráľovu Lehotu, Liptovskú Porúbku smerom na Liptovský Hrádok z východu. Na mesto
zaútočili hlavné sily 1. čs. armádneho zboru 31. januára zo severu
a hlavné sily 138. streleckej divízie so 135. ženijným práporom z juhu
a do rána 1. februára ho v súčinnosti s partizánskymi oddielmi oslobodili. Ďalšie útvary 1. čs. armádneho zboru pokračovali v prenasledovaní nepriateľa a ich čelné jednotky do 10. hodiny 31. januára 1945
dosiahli čiaru: Podtureň – Liptovský Ján – Závažná Poruba.
Po nasadení 1. čs. armádneho zboru do hlavného smeru prešla 138.
strelecká divízia na ľavé krídlo zostavy na južnom brehu rieky Váh.
Od 31. januára do 2. februára nepriateľ bojom zadržiaval postup 1.
čsaz v úseku Podtureň – Liptovský Ján. Dodnes sú viditeľné nemecké
záchytné postavenia na návrší nad železničnou zástavkou Podtureň.
Guľometné hniezdo malo priamy výstrel až po Borovú Sihoť.
Na túto obranu na čiare Stošice – Okoličné narazil v skorých ranných
hodinách, 1. februára 1945, prieskum 1. čs. samostatnej brigády. Jej
prvý poľný prápor bol v Podturni pripravený začať prenasledovanie
nepriateľa, o ktorom sa domnievali, že je už v priestore Ružomberka.
Namiesto toho však čs. jednotky už po 300 metroch narazili na jeho
obranu na výšinách západne od Beňadikovej a severne od hradskej

Regulovčíčka so smerovkami ukazujúcimi na Jamník, Podtureň a L.
Mikuláš v januári 1945. Archív autorov
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a železničnej trate Liptovský Hrádok – Liptovský Mikuláš. Pod silnou nemeckou paľbou
z mínometov a guľometov prieskumný oddiel
a čelná rota 1. práporu ustúpili späť do Podturne. Stratili dvoch mužov a niekoľko vojakov bolo zranených. Nemecké jednotky ich
neprenasledovali a to dalo veleniu brigády
čas na preskupenie síl – prvý prápor zaujal
dočasnú obranu na západnom a severnom
okraji obce ako aj na výšine Velínok.
Keď pred obedom prichádzal do Podturne aj
tretí prápor 1. čs. samostatnej brigády Nemci
začali proti čs. jednotkám protiútok. Dve
pešie roty podporované 10 tankmi zaútočili
na postavenie brigády v Podturni, v ktorom
však ešte neboli protitankové zbrane. Tanky
prenikli až do stredu obce, keďže však nemali
podporu pechoty, ktorú sa podarilo od tankov oddeliť, ustúpili. To sa už podarilo prisunúť aj brigádne protitankové delá a nepriateľa
definitívne odraziť a na odpoludnie pripraviť
vlastný útok.
Poobede jedna pešia rota urobila prieskum
bojom, avšak nepriateľ jej akciu odrazil. Keď
sa nemecké jednotky v noci pokúsili ešte
o jeden protiútok za podpory tankov, bolo už
nielen veliteľovi 1. brigády ale aj veleniu 1. čs.
armádneho zboru v ZSSR a 17. gardového
streleckého zboru jasné, že narazili na pripravenú silnú obranu nepriateľa.
Počas 2. februára ešte za plného svetla
nemecké jednotky z dočasnej obrany odišli
smerom na Liptovský Mikuláš a čs. jednotky
ho okamžite prenasledovali. Poobede 1. poľný
prápor 1. čs. samostatnej brigády za podpory
siedmych ľahkých samohybných diel zo 108.
gardového samohybného delostreleckého
pluku Červenej armády dosiahol Okoličné.
Napriek všetkým očakávaniam sa tu postup
1. čs. armádneho zboru v ZSSR aj sovietskeho
17. gardového streleckého zboru zastavil.
Na dlhých deväť týždňov sa front zastavil
a Podtureň, podobne ako rad ďalších liptovských obcí, sa ocitla vo frontovom pásme
a priamo v bojovej zostave čs. a sovietskych
vojsk. Počas týchto bojov bolo obyvateľstvo obce od 1. februára evakuované do Liptovského Petra, Pribyliny, Kráľovej Lehoty,
Hýb a Východnej. Časť mužov bola zaradená
na pomoc bojovým jednotkám (ubytovanie
vojakov, kopanie zákopov a ďalšie práce),
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Nikolaj Tegza *1922 - †2011,
čestný občan Podturne

časť ako milícia zabezpečovala majetok evakuovaných občanov a poriadok v obci.
Keď boli počas februárových a marcových
bojov o Liptovský Mikuláš do palebných
postavení medzi Borovou Sihoťou a Podturňou vyvedené československé 76 mm kanóny
na priamu streľbu a dva protilietadlové
kanóny, ktorým velil Nikolaj Tegza, čestný
občan Podturne, podieľali sa ich budovaní aj
miestni muži.
Po dlhých útrapách Podtureň oslobodili
sovietske a československé vojská 31. januára
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1945 o 22.30 h do obce začali prichádzať prví vojaci. No obyvatelia netušili, že sa rýchlo postupujúci front na 9 týždňov pri Liptovskom Mikuláši zastaví. Obec sa takto ocitla v prifrontovom pásme
(4-6 km od frontovej línie) s neustálym ohrození. Veliteľstvo armády
bolo umiestnené v kultúrnom dome. V prvých dňoch oslobodzovania Liptovského Mikuláša nešťastnou náhodou zahynuli Michal
Mlynarčík, 11-ročný žiak z Podturne a Adam Fašanok, 27-ročný
robotník z Podturne. Obidvaja boli pochovaní na miestnom cintoríne. Jednotky NKVD (sovietskej tajnej polície) odvliekli 8. februára
1945 v Liptovskom Hrádku Jána Janovčíka (*1912), veliteľa podturňanských hasičov do pracovného tábora v Azerbajdžanskej sovietskej republike.
Časť mužov z Podturne zabezpečovala kopanie zákopov a palebných
postavení pre delá umiestnené na Kameni. Iní museli umiestňovať
vojakov po domoch, získavať kone, autá. Poľná kuchyňa bola umiestnená v dome Michala Vozárika. Kaťuše boli väčšinou rozmiestnené
za domom Vozárikovcov a Šmihovskovcov. Tanky boli umiestnené v dvoroch Krajčuškovcov, Žiaranovcov a Mihokovcov. Protiútoky nemeckých jednotiek zanechali na Kameni desiatky mŕtvych
sovietskych vojakov. Zamrznuté telá odvážali obyvatelia Podturne
na vozoch do spoločného hrobu na cintoríne. Pri delostreleckých
útokoch boli zabití traja obyvatelia obce z rodiny Brindzovcov zahynula matka s dcérou a Gustáv Mlynarčík. Z tohto dôvodu bol vládnymi orgánmi vydaný 1. februára 1945 príkaz na evakuáciu smerom
do oblastí horného Liptova. Obyvatelia Podturne tak nútene putovali do Liptovského Petra, Vavrišova, Pribyliny, Kráľovej Lehoty,
Hýb a Východnej. Počas evakuácie poriadok v obci zabezpečovali
milície z radov občanov. Okrem iného bolo ich úloh zamedziť vykrádaniu rodinných domov a verejných budov počas neprítomnosti
obyvateľstva. Po oslobodení Liptovského Mikuláša 4. apríla 1945
odišli z Podturne a okolitých obcí aj vojaci oslobodzujúcich armád.
Vojnovými udalosťami bolo v Podturni poškodených viacero objektov. Najviac zničené boli tri budovy, šesť budov bolo ťažko poškodených a 100 ľahko poškodených.
PhDr. Peter Vítek – doc. PhDr. Oldřich Vaněk, CSc.

Žiadosť o spoluprácu
Obec Podtureň začala sústreďovať dokumentačné materiály z histórie našej
obce. Chystáme vydať knihu o obci, preto prosíme občanov o zapožičanie
zaujímavých dokumentov a fotografií, ktoré budú v knihe použité. Tieto
potrebuje obecný úrad doručiť do konca februára 2020 a odoslať na ďalšie
spracovanie.
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Zo života MŠ
Prišiel september a s ním aj nový školský rok. Školský rok už tretí
v poradí ako je „ na svete“ táto materská škola. Ako ten čas letí...
Znova sa trieda zaplnila deťmi/ je nás 22/, ktoré plné očakávania
a chcenia získať čo najviac vedomostí čakajú, čo im pani učiteľky
pripravia, čo ich naučia, ako sa s nimi zahrajú, tešia sa na nových
kamarátov, ale aj tých starých. Veď to, čo sa dieťa naučí do 5 rokov, si
pamätá na celý život a tak sa bude formovať jeho ďalší vývoj. Našim
cieľom je teda odovzdať, čo najviac nám zvereným deťom a pripraviť ich na život. O to sme sa snažili aj pri skladbe našich cieľov, či
už v tvorbe Školského vzdelávacieho programu MRAVĆEK, ale aj
pri plánovaní aktivít a akcií. Aktivity sú dôležité na spestrenie života
v MŠ, spoločné akcie s rodičmi zase na budovanie dobrého vzťahu
medzi školou, dieťaťom a rodinou, vystúpenia či už na javisku, alebo
mimo neho dieťa formujú po každej stránke. Dieťa sa stáva flexibilnejšie, empatickejšie, smelšie, ľahšie sa orientuje v daných situáciách
aj v budúcnosti. Preto aj takéto činnosti sú dôležité.
Pripravili sme tak veľa cieľov /plníme v Školskom vzdelávacom
programe/, aktivít a akcií. Napr. aktivity na otužovanie celého telabudeme 1x mesačne navštevovať soľnú jaskyňu, ďalej vzdelávanie
sa v oblasti ochrany prírody- bude nás pravidelne navštevovať pani
Elenka Hančinová z Napant-u, aby nám pútavou formou porozprávala niečo viac o prírode a jej ochrane, animoterapia -liečia nás zase
poníky a ich pravidelná návšteva u nás, rôzne vystúpenia či už v KD
alebo v MŠ a mnoho ďalších aktivít .
V októbri sme vyhlásili súťaž o najkrajší výrobok z plodov, kde rodičia spolu s deťmi vyrobili či už šarkana, alebo tekvicu /strašidlo/,
ježka a pod. a takýmito výrobkami sme si ešte viac vyzdobili našu
materskú školu. Nešlo nám o výzdobu MŠ , ale o spoločný čas strávený rodiča s dieťaťom a myslím si, že výsledok bol pozitívny. Každé
dieťa prinieslo nejaký výrobok.
Ďalej sme 26.10. pozdravili starších spoluobčanov v KD krátkym
kultúrnym programom. Aj takéto vystúpenia nás formujú a posúvajú dopredu a je pre deti veľmi dôležité, aby sa ich zúčastňovali.
Preto sme veľmi vďační za možnosť prezentovať sa na verejnosti aj
takouto formou.
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Na druhý deň k nám prišli staré mamy a starí
otcovia, aby sme im odovzdali darčeky a potešili ich tančekmi, básňami, piesňami k ich
sviatku a spoločne sme si vyrobili pekné
výrobky z jesenných plodov. Bolo to veľmi
príjemné dopoludnie, ktoré veľa dalo nielen
deťom, nám /učiteľkám/, ale myslím si, že aj
starým rodičom. No a pripravujeme sa už
na Vianoce. Najkrajšie sviatky v roku. Máme
toho veľa naplánovaného, aby sme spríjemnili
pobyt detí v MŠ a niečo nové ich naučili.
Nový školský rok sme už odštartovali a veľmi
sa tešíme na ďalšie aktivity.
Libuša Števčeková, riaditeľka MŠ
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ZO ŽIVOTA ZO-JDS
Znova sa Vám prihovárame a oboznámime Vás s tým, čo naša organizácia uskutočnila počas posledných mesiacov.
19. 8. V klube sme členov poinformovali, čo máme naplánované
na mesiac august.
23. 8. Zúčastnili sme sa na brigáde na starom cintoríne, upravili sme hrob
partizánov a okolie kríža, položili sme vence a kyticu. Účasť 3 členky.
26. 8. Pred oslavami Slovenského národného povstania a Dňa obce
sme boli na brigáde v parčíku pri pomníku. Účasť 21 členov a spoluobčanov. Ďakujeme.
31. 8. Sa konali oslavy 75. Výročia SNP. Pri kladení vencov na pomník
sa naši členovia zúčastnili v hojnom počte.
2. 9. V klube sme pri káve informovali členov o jednodňovom výlete.
11. 2. Zúčastnili sme sa výletu do Rakúska – Kitzse, navštívili sme
výrobňu čokolády a ich výrobkov. Výletu sa zúčastnili členovia a spoluobčania v počte 45. Výlet organizoval p. starosta, zamestnankyne
obecného úradu a výbor ZO-JDS. Výlet sa vydaril. Ďakujeme.
14. 9. Naše členky sa zúčastnili súťaže hasičov o pohár p. starostu.
12. 9. a 13. 9. Boli naše členky a p. starosta navštíviť členky a spoluobčanov doma a tiež v sociálnom zariadení.
23. 9. Boli v Uhorskej Vsi siedmi členovia výboru na posedení s výborom z Liptovského Jána a z Uhorskej Vsi. Predsedníčka pani Mária
Multáňová nás informovala o práci v organizácii.
30. 9. V klube sme zhodnotili výlet a schválili sme plán práce na október.
9. 10. Naše tri členky sa zúčastnili okresného aktívu, ktorý sa konal
v Bobrovci. Na aktíve sa zúčastnilo 124 členov z 39-tich ZO-JDS.
11. 10. Naši členovia boli v Trenčíne na celoslovenskej výstave ručných
prác „Zlaté ruky seniorov.“ Seniorky vystavovali svoje ručné práce pletenia, vyšívania, šitia ľudových krojov. Boli to krásne výrobky. Bola
vystavená aj úroda ovocia a zeleniny. Účasť 12 členov.
14. 10. V klube sme si posedeli pri káve, zhodnotili sme výstavu v Trenčíne a oboznámili sme sa s prácou v novembri.
21. 10. Naši členovia boli na starom cintoríne a upravili a pohrabali
chodník, pokosenú trávu a prútie.
24. 10. Boli sme na novom cintoríne pred pamiatkou zosnulých. Upravili sme okolie kríža až po bránu, okolie domu smútku a 13 hrobov,
ktoré už nik nenavštevuje. Na parkovisku sme pohrabali lístie. Účasť
22 členov a pomohli nám 3 zamestnanci obecného úradu. Ďakujeme.
25. 10. Navštívili sme v kine Golden Apple Cinema film Yesterday.
27. 10. Na pozvanie p. starostu sme sa zúčastnili posedenia pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Prišli nás pozdraviť detičky z materskej školy Mravček a folklórna skupina Poludnica zo Závažnej
Poruby. Bolo to krásne odpoludnie a pekný zážitok.
28. 10. V klube pri káve sme zhodnotili nedeľné odpoludnie, naplánovali sme si plán práce na november.
11. 11. Pravidelne sa stretávame pri pomníku dňa 11.11. o 11 hodine
a 11 minúte, kde si uctíme pamiatku padlých v I. sv. vojne a Medzinárodný deň veteránov. Túto spomienkovú akciu nazvali „Červené
maky.“ Zapálili sme kahančeky a položili kyticu červených makov.
Potom sme sa zišli v klube a pri káve sme zhodnotili akciu. Účasť bola
v hojnom počte, 22 členov a spoluobčanov.
25. 11. V klube sme členov informovali o práci v decembri, schválili
sme termín výročnej schôdze a v decembri ukončíme rok posedením
pri kapustnici.

Nakoľko sa blížia vianočné a novoročné
sviatky, členovia ZO-JDS Vám prajú:
Nech čaro Vianoc spríjemní chvíle pohody
v kruhu Vašej rodiny. Nech nastávajúci
rok prinesie Vám veľa zdravia, šťastia
a splnenie aj tých najtajnejších želaní, to
Vám praje celý výbor ZO-JDS.
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Poďte, zapojte svoje ústa a srdcia!
„1 Zvučne plesaj Hospodinovi celá zem! 2 S radosťou slúžte Hospodinovi, vchádzajte pred Neho s plesaním! 3 Vedzte, že
Hospodin je Boh: On učinil nás, Jeho sme, Jeho ľud, ovce Jeho pastvy. 4 Vchádzajte s vďakou do Jeho brán a s chválospevom
do Jeho nádvorí; ďakujte Mu a dobrorečte Jeho menu! 5 Lebo je dobrý Hospodin, naveky trvá Jeho milosť a Jeho vernosť
z rodu na rod.“ (Žalm 100)
V našom cirkevnom zbore je vstup do obdobia Adventu spojený na rod.“ A to je tá milosť, ktorú nám Pán Boh
s milou slávnosťou, s Pamiatkou posvätenia chrámu. Práve v tento dal, keď pre Pána Ježiša Krista nás omilosdeň pred 234 rokmi sa v našom cirkevnom zbore evanjelici radovali, til, nás, hriešnikov, ktorí mali byť odsúdení
že sa im podarilo vybudovať si vlastný chrám Boží. A v ten istý deň, na smrť. Máme život, bratia a sestry, každý,
ale pred 111 rokmi sa zase evanjelici radovali, že hoci im požiar vzal kto v Neho verí.
ten prvý kostol, môžu mať opäť chrám Boží. Keď myslíme na tieto Aj to, že si môžeme pripomínať pamiatku
veľké príležitosti prihovárajú sa nám k tomu slová 100. žalmu. Začí- posvätenia chrámu, je vďaka Božej milosti.
najú sa zvláštnymi slovami: (1) „Zvučne plesaj Hospodinovi celá zem.“ Verne sa o nás stará a požehnáva náš cirkevný
Čo je na týchto slovách zvláštne? To, ako máme plesať Hospodinovi. zbor. Preto ešte stále má kto navštevovať tento
V pôvodnom jazyku, v hebrejčine je pre slovo „zvučne plesaj“ použité chrám. Máme príležitosť oplatiť aspoň čiasslovo, ktoré vyjadruje doslova hlasný krik. Niečo na spôsob fandenia točne túto Jeho dobrotu. Tu sa smieme pripojiť
na futbalových ihriskách. Tento krik má však mať úplne iný cieľ. Nemá k hlasom spoluveriacich a vzývať Pána Boha.
ísť o povzbudzovanie ľudí na hracej ploche. Má ísť o hlasný pokrik pre Chrám Boží je práve to miesto, kde sa učíme
Hospodina. Božie slovo nám ukazuje, kto si skutočne zaslúži naše vzývať Pána Boha. Kde sa deti po prvýkrát strevýkriky, výkriky radosti plné chvály a uctievania. Hospodin, náš Boh, távajú s oslavou Božieho mena. Preto by naše
by mal byť objektom takýchto nespútaných osláv. On túži po stretnutí kostoly nemali zostať tiché. Keď sa veriaci ľud
s nami. Chce, aby sme Mu spievali, či rozprávali sa s Ním v modlit- schádza ku službám Božím vo sviatočný deň,
bách. On neponúka len krátke športové vyžitie raz do týždňa. Má o nás vtedy sa má chrám stať miestom zvučnej oslavy.
záujem každý jeden deň nášho života.
Nie iste bezbrehého hulákania, ale radostného
Pozvanie, ktorá k nám zaznieva zo stého žalmu, je umocnené sied- plesania. Preto, bratia a sestry, nepredstumimi výzvami, ktoré vedú k uctievaniu Božej osoby: „Zvučne plesaj, pujme pred Pána Boha len so smutnou tvárou
s radosťou slúžte, vchádzajte s vďakou, vchádzajte s chválospevom, kvôli našim trápeniam. Obracajme sa k Nemu
ďakujte Mu, dobrorečte Jeho menu.“ Sediem slovies vytvára obrovský aj so srdcom plným radosti. Spievajme zvučne
ohňostroj chvály a radosti.
naše piesne, pridajme k nim aj svoju myseľ aj
Mohli by sme sa pýtať: načo toľko slov? Prečo to žalmista natoľko srdce, počúvajme ich slová a zvučne ich spiezdôrazňuje? Takýmto spôsobom nám Božie slovo zdôrazňuje, aké je vajme na Božiu slávu
dôležité chváliť Pána Boha. Nie že by to potreboval. Je však rád, keď Bolo by však nesprávne myslieť si, že oslava
zaznievajú chvály a oslavné piesne z úst ľudí, vyvierajúce z úprimne vzývanie Hospodina patrí len do kostola. Áno,
veriaceho srdca. Boh sa teší, keď vidí, že Ho milujeme. Teší sa vždy, je to miesto na to určené,ale nie jediné. Hoci
keď tú lásku vyspievame v piesňach, hymnách, alebo vyrozprávame stý žalm je pomenovaný ako „Oslavná hymna
v oslavnej modlitbe. Pán si zaslúži takú úctu.
pri vstupe do chrámu“, neohraničuje priestor,
Prečo si zaslúži Pán Boh takúto úctu? Pretože nikto nám toho nedal kde sa môže niečo také diať. Božie slovo hovorí:
toľko ako On. Veľmi dobre si to uvedomuje aj žalmista a pripomína „Zvučne plesaj Hospodinovi celá zem.“ Ak má
to ľuďom všetkých dôb: „Vedzte, že Hospodin je Boh, On učinil nás, plesať celá zem na slávu Božiu, sú v tom zahrJeho sme, Jeho ľud, ovce Jeho pastvy.“ Teda On nás utvoril a On den- nuté všetky miesta. Slávnostný spev, vďačné
nodenne utvára podmienky pre náš život,, zaopatruje nás všetkým chválospevy a dobrorečenia nie sú závislé
dobrým. Ďalej žalmista hovorí o veľkej Božej dobrote k nám: „Lebo na chráme, ale na radostných srdciach veriaje dobrý Hospodin, naveky trvá Jeho milosť a Jeho vernosť z rodu cich. Každý môže chváliť Pána Boha kdekoľvek, či už osamote, ale spolu s ďalšími. Hlasným pokrikom, ale aj modlitbami. Nebojme
sa prejaviť, čo prežívame vo viere. Nebojme
sa spievať hlasno. Možno i preto dnes je tak
málo viery okolo nás, stráca sa horlivosť, že sa
málo spieva. Boh sa teší, keď dvíhame na Jeho
oslavu svoj hlas. A ak si aj niekto myslí, že
nevie spievať, nemusí sa báť. Hospodin má
rád každý hlas a Jemu nevadí ani falošný tón.
On sa teší úprimnému srdcu. Amen.
Peter Taját, ev. a. v. farár
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Aké je to milé, keď bratia spolu bývajú…
a Pánovi spievajú!
September býva nielen začiatkom nových prác v škole, ale aj v evanjelických spevokoloch. Spevokoly cirkevných zborov Liptovský Ján
a Liptovský Ondrej začali túto novú sezónu netradične – zájazdom
do Nemecka, kde okrem iného na viacerých miestach spievali. Zájazd
sa konal 10. – 15. septembra 2019 a zúčastnili sa ho mužský spevokol
Svätojánsky prameň a ženský spevokol z cirkevného zboru Liptovský Ján a miešaný spevokol z cirkevného zboru Liptovský Ondrej.
Je utorok, 10. september 2019, 5 hodín ráno. Skupinky ľudí s batožinami postávajú pred evanjelickými farami v Liptovskom Ondreji
a v Liptovskom Jáne. Postupne nasadli do autobusu a spoločne sa
vydali na ďalekú cestu do kraja Lutherovej reformácie. Streda patrila spoznávaniu materských škôl, vo štvrtok spoznali miesta, kde
sa Martin Luther pohyboval počas svojich mladých rokov. V piatok
sa vydali na ešte dlhšiu cestu. Tentoraz bol naším cieľom Wittenberg. Pokým v stredu sme sledovali skoršie roky Lutherovho života,
teraz nás čakala prehliadka mesta, v ktorom sa uskutočnilo hlavné
reformačné dielo. Sobotu venovali prehliadke okolia. Večer vystúpili na spoločnom koncerte s domácim evanjelickým spevokolom

v evanjelickom kostole v Unterweißbachu.
Prekvapením bolo, že sa po koncerte k nám
prihlásilo niekoľko Sloveniek. Jedna sestra tu
žije už desiatky rokov. Ďalšie sestry z východného Slovenska tu už päť rokov pracujú.
Dozvedeli sa o našom koncerte, preto sa prišli
na nás pozrieť. Aj s nimi sme sa stretli na spoločnej večeri s domácimi z cirkevného zboru.
V nedeľu sa konali Služby Božie v Herschdorfe. Kázal brat farár Frank Fischer
a slovenskú liturgiu spievali Katarína Hudáková a Peter Taját. Aj tu zaznelo niekoľko
piesní nášho spojeného spevokolu. Po službách Božích sme sa ešte raz spoločne stretli s našimi hostiteľmi pri guláši v zborovom
dome a potom sme už vydali na cestu späť.
Poďakovanie patrí Frankovi Fischerovi
z Durínska a pani Rudolf, ktorí nás pozvali
a tiež sa o nás starali a obetovali nemálo zo
svojho času i svojich síl. Práve brat Fischer
už roky pestuje kontakty s Liptovsko-oravským seniorátom. Uvedomujeme si, že je
našou úlohou myslieť v modlitbách na cirkev
v Nemecku, aby jej Pán Boh dával ochotných
a horlivých pracovníkov a otvorené srdcia
poslucháčov. Aby svedectvo cirkvi bolo päť
jasné, silné a presvedčivé. A tiež si uvedomujeme, aké dôležité je chodiť do chrámu, neopúšťať spoločné zhromaždenia, ale milovať
prebývanie v Božom dome.
Spoločný zájazd troch spevokolov vnukol
organizátorom myšlienku pokračovať v začatom diele aj v budúcnosti. Ktovie, odkiaľ bude
takáto správa nabudúce…

Denný detský tábor

Výlet Detskej besiedky do Kontaktnej ZOO
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Udialo sa u evanjelikov
Denný detský tábor 15. - 19. 7. 2019

35 detí sa ocitlo vo svete kráľovnej Ester v starovekej Perzii na dvore kráľa Ahasvera.
V pondelok sa dozvedeli, že Pán Boh má plán s každým z nás. V tvorivých dielňach si začali vyrábať masky, hudobné
nástroje, korunky a oblečenie. Vo veľkej hre pomohli kráľovskému komorníkovi dať dokopy diár a pomôcť tak pripraviť kráľovskú hostinu. V utorok sa dozvedeli o Mordochajovej vernosti Pánu Bohu. Vo veľkej hre súťažili v Perzskej
olympiáde. Keď je niekomu ťažko, volá o pomoc. Mordochaj, Ester a celý Boží ľud sa sklonili k modlitbe, keď im išlo
o život. V stredu sa aj deti naučili, aké je dobré, že sa smieme modliť k Pánu Bohu. Popoludní si pozreli Hrad v Liptovskom Hrádku a statočne odtiaľ prišli do Jána pešo. Štvrtkové táborové stretnutie pripomenulo, že podobne ako Háman
bol poviazaný hriechom, tak sme aj my. Avšak máme vysloboditeľa, Pána Ježiša, ktorý môže pretrhnúť putá hriechu.
Vo veľkej hre šírili dobrú správu po Liptovskom Jáne.
Posledný deň bol venovaný záveru knihy Ester ukázal, že Hospodin je Víťaz a spolu s Ním každý, kto Mu dôveruje.
Na záver tábora mali deti slávnostné posedenie ako na sviatok Púrim.

Výlet Detskej besiedky do Kontaktnej ZOO 7. 9. 2019

V prvú septembrovú nedeľu sa deti z detskej besiedky vybrali do Kontaktnej ZOO. Najprv si pozreli výstavu motýľov v Liptovaréne. Nádherné obrovské motýle pristávali na hlavách, rukách i na oblečení a deti celé šťastné s nimi
pózovali našim fotoaparátom. Potom sme prešli do samotnej ZOO. Kto chcel, mohol vojsť k pelikánom, papagájom,
ba dokonca k medvedím mláďatám. Keď spali, boli neškodné. Ale aj keď sa zobudili, nič sa nám nestalo. Keď sme sa
takto potešili krásami Božieho stvorenstva, snáď nám Pán Boh pomôže spoznávať aj mnoho ďalšieho každú nedeľu
na detskej besiedke. Poďakovanie patrí Jaroslavovi Kompišovi, ktorý nám túto návštevu v ZOO umožnil.

Zborový deň v Liptovskom Ondreji 22. 9. 2019
Spoločným zborovým dňom s cirkevným zborom Liptovský Ján si cirkevný zbor Liptovský Ondrej pripomenul 70.
výročie svojho osamostatnenia. Na službách Božích boli prítomní zástupcovia cirkevných zborov Liptovský Ján
a Liptovský Peter so svojimi predsedníctvami, sestra farárka Viera Mosná, ktorá je dcérou bývalého brata farára
Svetozára Mosného, jeho manželka Blažena a syn bývalého brata farára Ladislava Sokola Dušan Sokol s manželkou. Slávnosti sa zúčastnili starostovia zo všetkých troch obcí, ktoré tvoria cirkevný zbor, Ľubo Žubor, Milan Zuzaniak a Miroslav Kamhal. Slovo Božie zvestoval brat farár Peter Taját a príhovor k spovedi a Večeri Pánovej povedala
sestra farárka Daniela Mikušová. Spevokoly z Liptovského Jána a Liptovského Ondreja zaspievali duchovné piesne.
Pri spoločnom obede sa formou prezentácie fotografií a videí vrátili k spoločnému zájazdu spojených spevokolov
v Nemecku. V popoludňajšom programe slova, básní a piesní boli predstavené dejiny 70-ročnej samostatnej existencie cirkevného zboru.
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Čo sa chystá u evanjelikov
15. 12. 2019 3. adventná nedeľa

17. 12. 2019
22. 12. 2019
24. 12. 2019
25. 12. 2019
26. 12. 2019
29. 12. 2019
31. 12. 2019
1. 1. 2020
5. 1. 2020
6. 1. 2020
12. 1. 2020
19. 1. 2020
26. 1. 2020
2. 2. 2020
9. 2. 2020
16. 2. 2020
23. 2. 2020
1. 3. 2020
8. 3. 2020
15. 3. 2020
2. 3. 2020
29. 3. 2020

9.00 h Služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou
14.30 h Nešporné služby Božie so spoveďou a Večerou
Pánovou, Zasadačka Ob. úradu, Podtureň
Utorok
16.30 h Adventná večiereň, Zasadačka Ob. úradu,
Podtureň
4. adventná nedeľa
9.00 h Služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou
Štedrý večer
16.00 h Štedrovečerné služby Božie
1. slávnosť vianočná
9.00 h Slávnostné služby Božie
2. slávnosť vianočná
9.00 h Služby Božie
Nedeľa po Vianociach
9.00 h Služby Božie
Záver občianskeho roka
17.00 h Služby Božie
Nový rok
9.00 h Služby Božie
Nedeľa po Novom roku
9.00 h Služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou
Zjavenie Krista Pána mudrcom
9.00 h Služby Božie
1. nedeľa po Zjavení
9.00 h Služby Božie
2. nedeľa po Zjavení
9.00 h Služby Božie
3. nedeľa po Zjavení
9.00 h Služby Božie
4. nedeľa po Zjavení
9.00 h Služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou
Nedeľa Deviatnik
9.00 h Služby Božie
Nedeľa po Deviatniku, Národný týždeň 9.00 h Služby Božie
manželstva
Predpôstna nedeľa
9.00 h Služby Božie
1. pôstna nedeľa
9.00 h Služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou
2. pôstna nedeľa
9.00 h Služby Božie
3. pôstna nedeľa
9.00 h Služby Božie
2 4. pôstna nedeľa
9.00 h Služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou
5. pôstna nedeľa
9.00 h Služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou

Okrem týchto nedeľných a sviatočných stretnutí ešte bývajú nasledovné bohoslužobné podujatia:
•
Stredtýždňové služby Božie – každý štvrtok o 17.00 h v zborovej miestnosti v Liptovskom Jáne
•
Detská besiedka – každú nedeľu so začiatkom o 9.00 h v kostole

Pod stromčekom darčeky čo srdce pohladia,
rodinu, priateľov, čo nikdy nezradia.
Ku šťastiu krôčik, k bohatstvu krok,
prekrásne Vianoce a šťastný nový rok.
Pozemkové spoločenstvo Podtureň
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„Zvláštni hostia pri jasliach“
To je môj osobný názov na terajší príspevok milí obyvatelia našej farnosti z Liptovského Jána, Podturne a Uhorskej Vsi a všetci ľudia dobrej vôle, ktorí to budete čítať.
To je aj zároveň názov poviedky, ktorú napísal Ulrich Peters. Opisuje „3“ postavy, ktoré sa objavili pri jasliach a možno sa v niektorej
nájdeme aj my?!
Prvá vyzerala ako klaun, mala pestré zaplátané šaty, ale pod veselou
maskou sa objavila veľmi smutná tvár. Zohla sa nad jasle, hladkala
Dieťa s láskou po hlave a s tichým úsmevom povedala: “Som radosť
zo života. Ale napriek blahobytu srdcia ľudí zosmutneli. Zabudli
sa poďakovať, všetko pokladajú za samozrejmé a z toho zabudnutia vznikla ľahostajnosť, ktorá otupuje a zatvrdzuje srdce človeka
a vedie až k zúfalstvu.“ Radosť zo života si vyzliekla svoje zaplátané
šaty a zakryla nimi Dieťa. Ešte dodala: “Pretože vzťahy vo svete tak
ochladli, moje pestré šaty nech ťa zohrejú. Vráť ľuďom ako dar opäť
smiech ich srdca!“
Potom predstúpila druhá postava. Zdalo sa, že sa veľmi ponáhľa,
lebo sa obzerala, ako keby ju niekto naháňal. Až keď uvidela Dieťav
jasliach, uvoľnila sa jej tvár. „Som čas,“ hovorila postava a hladkala
Dieťa s láskou po tvári, „ale kto má ešte čas? Ľudia zabudli na veľké
tajomstvo: Čas neprejde, on vzniká – ako kvet, ako strom. Nosí
v sebe zárodok večnosti.“ Siahla do svojich šiat a postavila pred jasle
presýpacie hodiny. „Tieto presýpacie hodiny ti darujem. Ty poznáš
tajomstvo: každé zrnko piesku, každý okamih je vzácny ako zlato.
Stane sa však iba vtedy zlatom, keď ho darujem. Nebudeš mať veľa
času, aby si toto tajomstvo povedal ďalej.“
A priblížila sa tretia postava. Jej tvár bola raz veľmi pekná, raz pôsobila skôr ako opuchnutá, ba utýraná, akoby ju stále bili. Keď sa však
nahla nad Dieťa, aby si ho obzrela celkom zblízka, zdalo sa, že sa jej

podliatiny zahojili. „Som láska,“ začala hovoriť. „Nie je ľahké v ňu veriť, keď partner, ktorí ti
sľúbil večnú lásku a mnoho rokov s tebou kráčal, sa zrazu odvráti a s inou osobou ide ďalej.
Sľúbili ste si predsa vernosť! Rany na duši sa
ťažko zatvárajú!“
Tri veľké slzy kvapli na Dieťa. „Darujem ti tie
slzy sklamania,“ povedala láska. „Aj tebe raz
budú tiecť slzy pre cudziu zradu a opustenosť.
Ale voda má obrovskú silu. Dokáže v púšti
vyvolať kvitnutie kvetov a vyhĺbiť v kameni
jamu.“ Potom si všetky tri postavy kľakli
pred Dieťaťom: radosť zo života, čas a láska.
Dieťa sa na nich pozrelo, akoby rozumelo.
Zrazu vstala láska a obrátila sa k ľuďom, ktorí
čakali v pozadí. Ukázala na Dieťa a povedala: “Toto Dieťa bude svietiacou hviezdou, ktorá prerazí každú tmu. Ľudia raz
Dieťa a všetkých, ktorí ho budú nasledovať,
vysmejú, ba urobia z nich bláznov. Ale Ono
vráti ľuďom radosť zo života, lebo vie darovať
radosť, ktorá siaha ponad smrť. Pripravia ho
o veľkú časť jeho života, ale Ono delí svoj čas
s ľuďmi až do konca. A keďže bude žiť lásku,
ktorá siaha až po smrť, svet už nikdy nebude
taký ako predtým.“ A láska ešte hlasnejšie
volala, lebo prichádzalo stále viac ľudí: „Kto
dôveruje tomu Dieťaťu, má v sebe zárodok
večnosti!“

Narodenie tohto Dieťaťa si vás všetkých dovolím pozvať s nami všetkými spoločne osláviť do Rímskokatolíckeho kostola svätého Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne nasledovne:
22. 12. 2018 (nedeľa)

4. adventná nedeľa

9.30

24. 12. 2018 (utorok)

štedrý deň

24.00 polnočná svätá omša

25. 12. 2018 (streda)

Narodenie Pána

9.30 svätá omša

26. 12. 2018 (štvrtok)

Svätého Štefana

9.30 svätá omša
11.00 požehnanie domov (koleda), kto sa
nahlási a zapíše v kostole

29. 12. 2018 (nedeľa)

Svätej Rodiny

9.30 svätá omša

31. 12. 2018 (utorok)

svätého Silvestra

15.00 poďakovacia svätá omša s pobožnosťou

1. 1. 2020 (streda)

Panny Márie Bohorodičky,
Nový rok

9.30 svätá omša

6. 1. 2020 (pondelok)

Zjavenie Pána, Troch kráľov

9.30 svätá omša
Peter Kvasňák – rímskokatolícky kňaz
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OFK Podtureň
Vážení čitatelia Podturnianskeho spravodajca, keďže sa blíži koniec
roku 2019 rád by som Vás aj ja pár riadkami informoval o našej činnosti. Koniec sezóny 2018/19 A-mužstvo ukončilo, v úlohe nováčika
súťaže, na peknom 4. mieste. Žiacke družstvo U13 skončilo na 4.
mieste a U9 na 5. mieste.
V prestávke medzi súťažnými ročníkmi, sme sa museli popasovať
s viacerými problémami. Na západnej strane ihriska sme vybudovali
prístrešok pre kameramana, pretože doterajšie miesto nebolo ideálne
na správne natočenie videozáznamu zo stretnutí. Za pomoci členov
DHZ v Podturni sme spojazdnili pravidelné polievanie ihriska, počas
suchých letných dní. Najskôr sme polievali len so starým postrekovačom, neskôr v priebehu leta sme zakúpili postrekovací vozík.
Do futbalového A-čka sme zapracovali niekoľko nových aj staronových mien s cieľom posilnenia a aj stabilizácie „mančaftu“. Jesenná
časť súťaže nám však vôbec nevyšla podľa predstáv. Množstvo zranených hráčov, rôzne pracovné či rodinné povinnosti, a neraz aj nezodpovedný prístup viedol k tomu že sa nám podarilo získať len 17 bodov
a s pasívnym skóre zimujeme na 8-ej priečke.
Pri mládežníckom mužstve sme sa museli popasovať z odchodom
dlhoročného trénera Milana Rétiho, ktorý sa už z pracovných dôvodov nemohol venovať tejto činnosti. Touto cestou by som sa mu chcel
poďakovať za jeho dlhoročný prínos v našom mládežníckom futbale.
Dlho sme sa snažili zohnať niekoho kto by ho nahradil, až sa nám to
nakoniec v hodine 12-tej podarilo. Žiakov sa ujal Dušan Grieš, futbalista A-mužstva. A musím povedať, že sa mu z jeho zverencami až
nad očakávanie výborne darí. Po jesennej časti vedú svoju súťaž so 6
bodovým náskokom, keď ako jediní neokúsili trpkosť prehry.
Na záver by som sa, v mene výboru OFK, chcel poďakovať všetkým,
ktorí nám v priebehu celého roka pomáhali zabezpečovať činnosť

OFK. Každý jeden jednotlivec si zaslúži našu
obrovskú vďaku, lebo bez ich pomoci, by organizácia mohla len s ťažkosťami pôsobiť. Keďže
sa pomaly blížia vianočné sviatky, chcem
popriať všetkým čitateľom ich príjemné prežitie v kruhu svojich blízkych a veľa úspechov
do nasledujúceho roka 2020.
Predseda OFK
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Z činnosti DHZ v Podturni
Koncom júla sme sa vo Vlachoch zúčastnili hasičskej súťaže o pohár
starostu obce v požiarnom útoku, ktorá bola tretím kolom okresnej
hasičskej ligy. Muži skončili desiaty a dievčatá na štvrtom mieste.
Pokračovali sme o dva týždne v auguste súťažou O pohár primátora
mesta Lipt. Mikuláš s trošku lepším výsledkom. Ženy štvrté a chlapi
na siedmom mieste.
O týždeň v Liptovskej Kokave na 4. ročníku memoriálu Vladimíra
Majera st. sme skončili na naše pomery až nečakane úspešne. Ženy
tretie a chlapi piate miesto.
Ďalší týždeň vo Východnej nultý ročník súťaže O pohár starostu
obce. Súťažili sme v požiarnom útoku a keďže prvý pokus nám
nevyšiel podľa našich predstáv, skúsili sme to ešte raz. Druhý pokus
dopadol ešte horšie takže výsledok: muži 7. miesto a ženy 4. miesto.
Cez týždeň naši hasiči pomáhali pri stavbe vatry a pri prípravách
na dôstojný priebeh osláv SNP a dňa obce. V hojnom počte sme sa
zúčastnili kladenia vencov k pomníku padlým a do ranných hodín
sme sa zabavili pri hudbe, vatre a občerstvení. Samozrejmosťou
ktorú si málokto uvedomuje je požiarny dohľad pri vatre. Od príprav
na zapálenie vatry cez samotné zapálenie až po uhasenie ohňa je to
na dobrovoľných hasičoch.
Dňa 14. septembra sme po dlhých rokoch usporiadali na domácej
pôde hasičskú súťaž O pohár starostu obce. Zúčastnilo sa deväť
hasičských družstiev. Pri našich možnostiach muži skončili na piatom a ženy znovu na krásnom druhom mieste.
Činnosť Dobrovoľného hasičského zboru v Podturni nie je zameraná
len na prípravu na súťaže. Súťažením sa hasiči zdokonaľujú v obsluhe
a ovládaní hasičských strojov a zariadení. Každý z nás, vrátane žien
musí poznať svoje miesto pri prípadnej likvidácii požiaru ale aj pri
živelných pohromách. Spoluprácu s inými hasičskými družstvami
sme v rámci nášho okrsku nacvičovali v septembri v Konskej. Nacvičovali sme sériové zapojenie striekačiek PS 12 pre prekonanie výškového rozdielu na požiarny zásah. Zapojili sme do série tri striekačky,
vyskúšali sme si ako to funguje a dokázali sme, že sa vieme účinne
zaradiť k iným dobrovoľným ale i profesionálnym hasičom. Naša
staručká striekačka ktorá sa nemôže svojim výkonom rovnať vyložene súťažným strojom pri hasičských súťažiach je a musí byť hlavne
sústavne pripravená na vykonanie a priebeh požiarneho zásahu.
Dňa 27. septembra sa naše družstvá zúčastnili na poslednom kole
Okresnej hasičskej ligy v nočnom Liptovskom Mikuláši O pohár primátora Liptovského Mikuláša. Súťažilo rekordných 29 tímov. Naši
muži sa v silnej konkurencii určite nestratili, veď obsadili super 9.
miesto. Naopak naše dievčatá zažiarili v nočnom Mikuláši ako
tie najžiarivejšie hviezdy. V takej silnej konkurencii medzi vyslovene súťažne zameranými ženskými družstvami dosiahli PRVÉ
MIESTO. To sme ešte netušili čo nás čaká ďalej. Pri vyhodnotení
Okresnej hasičskej ligy sa zistilo že na prvých troch miestach majú
hasičky rovnaký počet bodov. Bolo potrebné aby prvé tri družstvá
znovu súťažili o výsledné poradie. Naše hasičky ZNOVU VYHRALI,
Liptovská Kokava skončila druhá a Uhorská Ves tretia. Dokážete si
predstaviť tú eufóriu? Po dlhej odmlke hneď v prvom ročníku víťazky
Okresnej hasičskej Ligy 2019.
Je smutné že po troch týždňoch prepočítavali predstavitelia okresných dobrovoľných hasičov body. Po troch týždňoch sme sa s veliteľom
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Brigáda našich hasičov

Účasť na Okresnej lige v Liptovskom Mikuláši

V súťaži O pohár starostu Obce Podtureň

Nácvik likvidácie požiaru v Konskej. Obstáli
sme veľmi dobre

zúčastnili na opravnom stretnutí dotknutých
prvých troch ženských hasičských družstiev.
Predložili nám prepočítané tabuľky. V konečnom vyúčtovaní chýbal našim hasičkám
jeden bod. Prvé dve mali rovnaké body ale

Podturniansky spravodajca

Naši hasiči si uctili spomienku na SNP
položením vencov, ale i v čestnej stráži pri
pamätníku

Kokavky mali lepší čas takže skončili nakoniec prvé, Uhorská druhá a naše hasičky tretie… po troch týždňoch… o jeden bod.
Po skvelých hasičských výkonoch sme opäť
podali pomocnú ruku. Dali sme dokopy

December 2019
skvelú partiu a pre Pozemkové spoločenstvo Podtureň sme vyrobili,
osadili a namaľovali šesť závor na novej protipožiarnej ceste. Viem,
že mnohým ľuďom sú rampy proti srsti. Úprimne povedané, mne
medzi prvými. Nie som zástancom takýchto drastických opatrení.
Ako sa však brániť proti „veľmi slušne povedané“ vandalom ktorí
si robia z našich priestorov skládku odpadov? Sú to vo väčšine prípadov plasty a súčasti z rozobratých áut. Možno niekto z vás niečo
videl a vie kto nám to robí. Pomôžete! Na ich likvidáciu idú obecné
prostriedky nás všetkých!
Vážení spoluobčania,
činnosť hasičov v roku 2019 pokračuje v hasičských Podturňanských
tradíciách. Je na nás, ale i na vedení obce, ako bude naša činnosť vypadať v budúcom období. Hasiči sa snažia. Robím „hasičinu“ už dosť
dlho aby som mohol hodnotiť. Takáto partia tu ešte nebola. Potrebujeme však podporu zo strany obce. Naši hasiči sa snažia, dosahujú
výborné výsledky, ale kam sa posunúť? Nutne potrebujeme súťažnú
striekačku. Za hasičské peniaze sme kúpili motor ktorý je potrebný
na novú mašinu. Teraz už treba odbornú firmu ktorá dokáže dostať
zo striekačky výkon ktorý bude môcť konkurovať ostatným DHZ,
ktorých predstavitelia obce podporujú v činnosti pre dobro obce. Je
Podtureň horšia? V najbližšej dobe by sme mali dostať nové hasičské
IVECO. Toto auto je tak vybavené, že nás posunie ďaleko dopredu.
Bude však potrebné veľa tréningu a cvičenia aby sme dokázali využiť
potenciál ktorý táto technika ponúka. Z našej strany chuť do práce
je. Všetci sa tešíme, musíme dúfať že sa to podarí. Mne už ostáva
len úprimne poďakovať všetkým aktívnym členom za doterajšiu činnosť a výbornú reprezentáciu našej obce. Moje poďakovanie patrí
všetkým ľuďom a organizáciám ktoré našu činnosť aktívne podporujú, hlavne vedeniu obce na čele s pánom starostom, výboru DHZ
a všetkým dobrým ľuďom ktorí nám prajú a podporujú nás v našej
Ľuboslav Strcula, Predseda DHZ Podtureň
činnosti.

Výsledok snaženia sa dostavil
Svoje kvality a súhru psíka a jeho majiteľa
na postavenom parkúre z prekážok, si zmerali slovenskí „agiliťáci“ so svojimi psíkmi
na Majstrovstvách Slovenska v agility v dňoch
07.-08.09.2019 sa na futbalovom ihrisku
v Tomášove .
Okrem súťaže jednotlivcov každoročne prebieha aj súťaž družstiev, ktorá sa teší veľkej
obľube. Družstvá pozostávajú zo štyroch
tímov. Do celkových výsledkov sa započítavajú tri najlepšie behy družstva.
V družstve Happy Dogs v kategórii Large mali
zastúpenie Marcela Olejárová a Ivan Lukášik
z Podturne, so svojimi fenkami borderskej
kólie. Behy a časy im vyniesli titul 1. Vicemajstri v kategórii Large v družstvách pre
rok 2019. Po minuloročnom úspechu Ivana
Lukášika- získaní titulu Majstra SR v agility
v kategórii Large , tak do klubu Agility LIPTOV pribudol ďalší titul.
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