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Vážení spoluobčania,
aj keď posledné mesiace všetci prežívame
ťažké a vážne obdobie v našich životoch,
rozhodli sme sa vydať až teraz naše
noviny. Ocitli sme sa v situácii, ktorú
si pred pár týždňami nedokázal nikto
z nás predstaviť. Každým dňom sa situácia menila a stále mení a nikto nevedel,
ako nás koronavírus zasiahne. Informácie a nariadenia z krízového štábu vlády
nás zaväzovali zmeniť svoje doterajšie
návyky, obmedziť alebo plne zrušiť zvyky
obdobia Veľkej noci, návštevu bohoslužieb, zrušenie školskej dochádzky, obmedzenie nákupu v obchodoch a iné.
Viac sme začali vnímať a pociťovať vzájomnú spolupatričnosť. Ľudia si
začali viac pomáhať, či rešpektovať sa. Nastalo obdobie nosenia rúšok. Život
v našej obci sa nezastavil. Veľkú aktivitu prejavili od začiatku zamestnankyne materskej školy, ktoré doniesli z domu plachty, obliečky a začali šiť tak
prepotrebné rúška. Po vyhlásení v miestnom rozhlase sa pridali viacerí občania, ktorí donášali látku, gumičky, alebo sa pridali ku „šičkám obce“ a veľké
množstvo rúšok ušili bez nároku na náhradu: či za materiál, ale i hodiny
a hodiny času strávených za šijacím strojom. Bolo Vás hodne. Všetkým Vám
patrí obrovské ďakujeme. Od prvých dní zamestnanci obecného úradu roznášali rúška medzi občanov. Obec tým ušetrila nemalé finančné prostriedky.
Ešte raz – Vám všetkým, za materiál, za pomoc šitia rúšok, za všetkých občanov obce ďakujem.
Ako som už avizoval, život sa v našej obci nezastavil. Náročné bolo od prvého
dňa informovanie občanov. Denne sa hlásilo v miestnom rozhlase, pracovníci obce použili webovú stránku obce, ale i informačné tabule, aby informačný tok pre občanov bol čo najdokonalejší. Dá sa povedať, že v dosť ťažkej
dobe sme sa dali do rekonštrukcie domu smútku. Z ministerstva financií obec
obdržala dotáciu, preto sme rozhodli o kompletnej úprave interiéru domu
smútku, elektroinštalácie, sociálneho zariadenia, ako aj náterov strechy,

či výmene žľabov na odvod dažďovej vody.
Od začiatku roku sme pripravovali a od apríla
sa rozbehla výstavba ulice Ela Romančíka.
S potešením môžem skonštatovať, že peniaze
na výstavbu tribúny na futbalovom ihrisku
máme. Prebehlo výberové konanie na dodávateľa. Do jesene by mohli byť práce zrealizované
a tribúna postavená.
Značný problém nastal pri podaní žiadosti
na rekonštrukciu ul. Kamenie. Nedošlo k zhode
zo strany obce a niektorých majiteľov pozemkov, ktorí odmietli podpísať nájomnú zmluvu,
aj keď sa obec zaviazala odkúpiť pozemky. Pre
niekoľko, doslova metrov, obec bola vyradená
a finančné prostriedky nám nebudú pridelené.
Ešte stále nevieme ako bude vyhodnotený projekt na opravu visutej lávky v lokalite Borová
Sihoť. Dávam do pozornosti, že už je to druhý
projekt na rekonštrukciu lávky. Uvidíme, či
nám bude dopriate. Úspechom je získanie
finančných prostriedkov na hasičskú zbrojnicu.
Budova bude rekonštruovaná, vrátane sociálneho zariadenia, kompletnej opravy elektroinštalácie, výmeny okien, dverí...
Pre bezpečnosť majetku a zdravia občanov sme
v obci doplnili kamerový systém. V súčasnosti je
rozmiestnených 21 kamier.
Do nasledujúcich letných mesiacov Vám, vážení
spoluobčania, želám veľa zdravia, slnečných
dní, aby sme si užili čoraz menej obmedzení,
aby sme mohli plnohodnotne nažívať v práci
Váš starosta
a v osobnom živote.

Ako s oslavami SNP a Dňa obce

Zostali sme zaskočení priebehom uskutočnenia osláv 75. výročia oslobodenia našej vlasti /celoslovenské oslavy v Liptovskom Mikuláši/, výsledkom ktorých bolo len „súkromné“ položenie vencov na Háji Nicovô najvyššími ústavnými
činiteľmi bez verejnosti. Zostáva preto visieť otáznik aj nad konaním tohtoročných osláv SNP a Dňa obce v našej obci,
ktoré boli plánované na 29. 8. 2020. Všetko bude záležať od rozhodnutí vlády SR a opatrení hlavného hygienika SR. Už
dnes je však isté, že akcie s účasťou nad 1000 ľudí, nebude možné usporadúvať, a preto verím, že bude povolené aspoň
zapáliť vatru a komorne si pripomenúť na účastníkov odboja ako aj položiť vence pri miestnom pamätníku. Včas vás
budeme informovať o možnosti organizovania tejto akcie.
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Z rokovaní Obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí č. 1/2020 zo dňa 29.01.2020

Vzalo na vedomie: - Vyhodnotenie uznesení zo zasadnutia OZ č. 7/2019 zo dňa 11.12.2019 s tým, že všetky uznesenia zo zasadnutia OZ č. 7/2019 boli splnené.
- Správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly účtovných dokladov obce Podtureň za mesiac
október 2019.
- Správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly uzatvorených zmlúv v r. 2019.
- Správu nezávislého audítora z auditu individuálnej účtovnej závierky Obce Podtureň za účtovné
obdobie roka 2018.
- Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky a súladu výročnej
správy s konsolidovanou účtovnou závierkou za účtovné obdobie roka 2018 v Obci Podtureň.
- Informáciu o rozpočtových opatreniach starostu č. 23/2019 a 1/2020.
- Stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Podtureň k rozpočtovému opatreniu č. 2/2020.
- Informácie starostu o: prebiehajúcich opravách domu smútku, získaní finančných prostriedkov
na rekonštrukciu hasičského domu, získaní finančných prostriedkov zo SFZ na futbalovú tribúnu, podanej žiadosti na opravu visutej lávky pri Borovej Sihoti, úspešnom projekte na kamerový systém, v obci máme 21 kamier.
Schválilo: - Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2020, vrátane zmeny výšky použitia rezervného fondu
na konkrétnu akciu.
- Poskytnutie dotácie Mestu Liptovský Hrádok na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci vo
výške 104,82 €/1 dieťa na rok 2020.
- Zápis do obecnej kroniky za rok 2019.
- Plán práce na rok 2020.
- Nadobúdaciu cenu nehnuteľnosti – pozemku parc. č. KN-E 37/202 na 36,54 €.

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí č. 2/2020 zo dňa 22.04.2020

Vzalo na vedomie: - Vyhodnotenie uznesení zo zasadnutia OZ č. 1/2020 zo dňa 29.01.2020 s tým, že všetky uznesenia zo zasadnutia OZ č. 1/2020 boli splnené.
- Správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly plnenia uznesení OZ v Podturni za rok 2019.
- Správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v obci Podtureň za rok 2019.
- Správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly financovania originálnych kompetencií
na úseku školstva v obci Podtureň v roku 2019, 2020.
- Informáciu o rozpočtových opatreniach starostu obce č. 3, 4, 5, 6, a 7/2020.
- Informácie Ing. Hanusovej o hospodárení spoločnosti NBD – Podtureň, s.r.o. za rok 2019
a o schválení účtovnej závierky spol. NBD – Podtureň, s.r.o. za rok 2019.
- Inventarizačný zápis Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019.
- Informácie zástupkyne starostu o: účasti poslancov na Oslavách výročia ukončenia 2. sv. vojny
dňa 07.05.2020, o realizovaní opatrení postupov k zníženiu nákladov na prevádzku (kúrenie, osvetlenie) v obci, o znížení dotácií z rozpočtu obce, o zrušení akcie pre deti – Športový
deň a MDD, plánovanej na 30.05.2020, o zabezpečení a spôsobe distribúcie balíčkov pre deti
na MDD, o realizovaní osláv SNP a Dňa obce v súlade s opatreniami vydanými v súvislosti so
šíriacim sa ochorením COVID-19.
Sa uznieslo: - Na Všeobecne záväznom nariadení obce Podtureň č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku,
mzdy a správu objektu materskej školy so sídlom na území obce Podtureň a na záujmové vzdelávanie
a činnosť detí.
- Na Všeobecne záväznom nariadení obce Podtureň č. 2/2020 o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej školskej jedálni.
- Na Všeobecne záväznom nariadení obce Podtureň č. 3/2020 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci
a ochranu verejnej zelene a o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené
na určitý čas alebo na určitom mieste.
Schválilo: - Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Centrum voľného času Liptovský Mikuláš na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci, vo výške 42 €/1 dieťa.
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- Na základe žiadosti vypožičiavateľa Športového klubu – stolného tenisu, o. z., so sídlom Jána Böhmera 54,
predĺženie Zmluvy o výpožičke nebytového priestoru – sály kultúrneho domu v Podturni do 30.06.2021.
- Na základe žiadosti nájomcu – Simony Balážovej – Sima, odpustenie nájomného za nájom nebytových
priestorov v polyfunkčnom dome s. č. 166 od 01.03.2020 do prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dvoch
mesiacoch od povolenia otvoriť prevádzku.
- Štatút krízového štábu Obce Podtureň s účinnosťou od 22.04.2020.
- V zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zámer na prevod podielu 80/96-ín nehnuteľného
majetku obce na pozemkoch parc. č. KN-C 644/138 o výmere 644 m2 a KN-C 644/197 o výmere 75 m2
v k. ú. Podtureň.
- V zmysle § 9a ods. 1 písm. a) v spojení s § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. podmienky obchodnej verejnej súťaže na pozemky parc. č. KN-C 644/138 a KN-C 644/197 v k. ú. Podtureň. Uvedené parcely sú
v zmysle územného plánu Obce Podtureň určené na individuálnu bytovú výstavbu.
- V zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. zámer na prevod podielu 80/96-ín nehnuteľného
majetku obce na pozemkoch parc. č. KN-C 644/139 o výmere 579 m2, KN-C 644/143 o výmere 66 m2
a KN-C 644/153 o výmere 88 m2 v k. ú. Podtureň.
- V zmysle § 9a ods. 1 písm. a) v spojení s § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. podmienky obchodnej verejnej
súťaže na pozemky parc. č. KN-C 644/139, KN-C 644/143 a KN-C 644/153 v k. ú. Podtureň. Uvedené
parcely sú v zmysle územného plánu Obce Podtureň určené na individuálnu bytovú výstavbu.

Výsledky volieb do NR SR
Dňa 29.2.2020 sa na území Slovenskej republiky konali voľby
do Národnej rady Slovenskej republiky. V našej obci sa volieb do NR
SR zúčastnilo 641 voličov z 865 zapísaných v zozname voličov, čo
predstavuje 74,10 % účasť. Možnosť voliť zo zahraničia využilo 7
našich občanov.
Politická strana, hnutie alebo koalícia
Počet platných hlasov
1 Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
1
2 DOBRÁ VOĽBA
24
3 Sloboda a Solidarita
36
4 SME RODINA
90
5 Slovenské Hnutie Obrody
0
6 ZA ĽUDÍ
27
7 MÁME TOHO DOSŤ!
4
9 Slovenská národná strana
26
10 Demokratická strana
0
11 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO),
NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA
153
12 Koalícia Progresívne Slovensko
a SPOLU - občianská demokracia
46
13 STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
0
14 99% - občiansky hlas
0
15 Kresťanskodemokratické hnutie
8
16 Slovenská liga
0
17 VLASŤ
30
18 MOST - HÍD
1
19 SMER - sociálna demokracia
118
20 SOLIDARITA - Hnutie pracujúcej chudoby
0
21 HLAS ĽUDU
1
22 Magyar Közösségi Összefogás Maďarská komunitná spolupatričnosť
0
23 Práca slovenského národa
0
24 Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko
68
25 Socialisti.sk
1
3
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Už bolo potrebné…
Obec zrekonštruovala po 34. rokoch dom smútku. Celý interiér, elektrické rozvody, sociálne zariadenie, ale i nové nátery, nátery strechy
či výmena odkvapových žľabov boli potrebné „ako soľ“.

Ulica Ela Romančíka
V apríli začala Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. s výstavbou
kanalizácie a vodovodu na ul. Ela Romančíka. Ešte predtým bol
vykonaný geologický prieskum z dôvodu, že celá časť pred stanicou
bola už v minulosti zahrnutá do výskumu náleziska prvého osídlenia
našej obce Keltmi.
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Na zamyslenie

Zvierací cintorín
Dňa 21. 5. 2020 sa členovia výboru Pozemkového spoločenstva (PS) na rokovaní zaoberali sťažnosťami svojich členov – vlastníkov
pozemkov, konkrétne v lokalite pri novom
cintoríne, kde sa nachádza stará hrobka
„krypta“. Členovia sú pohoršení jednaním
občanov, ktorí na cudzích pozemkoch začali
pochovávať uhynuté zvieratá, konkrétne pri
krypte sa začali množiť krížiky a kopčeky
zrejme od pochovaných zvierat.
Výbor PS sa obrátil na obecný úrad v Podturni
so žiadosťou o stanovisko k vyššie uvedenému
problému. Stanovisko od obce je, že súhlas
na pochovávanie zvierat nikomu obec nedala.
Obec nemá takéto miesto, ani žiadne nariadenie obce (VZN) to nepovoľuje. Preto je toto
konanie protiprávne a za takéto konanie budú
zistení občania sankcionovaní. Pre uhynuté
zvieratá platia majiteľom nariadenia regionálnej veterinárnej správy. Zo strany obce je
v tejto lokalite plánované vytvoriť historickú
časť cintorína s úpravou spomínanej krypty.
PS zároveň upozorňuje občanov, že v prípade neodstránenia nepovolene vytvorených
hrobov do 31.08.2020, PS pristúpi k úprave
pozemkov do pôvodného stavu.
Záver: zo strany občanov sú akékoľvek aktivity na pozemkoch pri miestnom cintoríne
zakázané!

Jedného dňa si poslanec obecného zastupiteľstva Zdeno Kondor aj
s rodinou povedali, a dosť. Zobrali vrecia a v rámci obľúbenej prechádzky pri Váhu, začali zbierať všakovaký odpad, ale najmä plasty.
Neverili by ste, koľko odpadu odhodia ľudia, ktorí sa radi v týchto
miestach prechádzajú... Domov sa vracali spokojní, veď z prírody
vyzbierali odpad v takmer troch vreciach...
Čo nato vy, ktorí si do prírody donesiete piť, či jesť? Nie je Vám hanbou, keď pri návrate domov zvyšky stravy, či obaly, surovo od seba
odhodíte a oddýchnutí, s klapkami na očiach sa tešíte, že nabudúce
si to zapakujete... Niet čo dodať. Aj takí sme, ale do kedy?

Sčítanie

obyvateľov, domov a bytov v roku
2020–2021

V zmysle zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov
a bytov v roku 2021, a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä
podľa § 27 Úlohy obcí, si Vás dovoľujem upozorniť, že od 1.6.2020
sa bude realizovať sčítanie domov a bytov, ako súčasť sčítania obyvateľov, domov a bytov.
Po prvýkrát v histórii bude sčítanie domov a bytov bez účasti
obyvateľov. Sčítaním domov a bytov sú podľa zákona o sčítaní poverené obce Slovenskej republiky v rámci preneseného výkonu štátnej
správy. Po prvýkrát v histórii bude sčítanie domov a bytov realizované výlučne elektronicky.
Predmetom sčítania domov a bytov sú všetky domy, všetky byty
v budovách bez ohľadu na to, či sú obývané alebo neobývané a iné
obydlia obývané k rozhodujúcemu okamihu sčítania nachádzajúce
sa na území SR.
Pred samotným sčítaním domov a bytov obec určí jednu alebo
viac osôb, ktoré budú sčítanie domov a bytov realizovať (poverené
osoby) a môže určiť jednu osobu, ktorá bude vykonávať funkciu
manažéra poverených osôb. Doba sčítania domov a bytov potrvá
od 1. júna 2020 do 12. februára 2021.
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Z činnosti pracovníkov obce

Dňa 13. 5. 2020 boli zamestnanci Obce Podtureň oslovení s prosbou
o odstránenie čiernej skládky komunálneho odpadu. Tento odpad sa
nachádzal za malým objektom železníc SR v časti Podtureň-Roveň.
Čierna skládka bola zlikvidovaná dňa 18. 5. 2020 pracovníkmi obce.

Končiacou zimou sa zamestnanci obce rozhodli, v rámci možností, opraviť poškodené
časti visutej lávky na Borovej Sihoti. A veru,
bolo čo robiť. Výsledkom boli opravené celé
časti pletiva. Spätná väzba zo strany návštevníkov prameňa bola pozitívna v podobe viacerých pochvál.

Viete čo to je?

Hádate dobre. Sú to obaly zo všetkých druhov pálenky, ako aj sklenené fľaše z pálenky. Takto to jedného dňa v marci našli a upozornili obyvatelia bytového domu Elán. Je to šokujúce, keď upravené
priestory okolo celej budovy zohyzdili neznámi požívatelia nápojov
tohto druhu.
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Na ulici Pri Váhu bolo zrekonštruovaných šesť
svietidiel verejného osvetlenia. Zamestnanci
obce pri prekopávaní miestnej komunikácie
Jozefa Žiaka a prepájaní oboch ulíc.
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Oznam
Upozorňujeme a zároveň žiadame občanov, aby nevhadzovali vrecia s komunálnym odpadom do kontajnerov na triedený odpad. Ak zamestnanci Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš, nájdu v kontajneri určenom na separovanie triedeného odpadu iný odpad, ako ten, pre ktorý je daný kontajner určený, tento kontajner zamestnanci VPS
nevysypú. V prípade, že znečistenie zistia až po vysypaní obsahu zberového vozidla na triediacej linke, VPS budú
obci fakturovať zneškodnenie odpadu na skládku. Vážení občania, vyzývame Vás, pristupujte k separovaniu odpadu
zodpovedne, nakoľko už je v platnosti princíp, že čím viac bude naša obec separovať, tým menej za odpad zaplatíme.

AKO SPRÁVNE TRIEDIŤ ODPAD

PLASTY,
NÁPOJOVÉ
KARTÓNY
(TETRAPAKY),
KOVOVÉ OBALY
Plasty: zošliapnuté PET fľaše
od nápojov, vypláchnuté obaly
z kozmetiky a drogérie, fólie,
igelitové tašky, záhradný plastový nábytok, plastové vedrá,
kelímky
Tetrapaky:
vypláchnuté,
zošliapnuté obaly od mlieka,
džúsov
Kovové obaly: hliníkové obaly
od nápojov, konzervy,
Nevhadzovať:
znečistený
plast, fľaše od priemyselných
olejov a farieb, PVC, gumené
hadice, plienky!

PAPIER

SKLO

Papier: noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, knihy
bez pevnej väzby, stlačené krabice,
kartóny
Nevhadzovať: znečistený, mokrý,
mastný papier

Sklo: vyprázdnené sklenené fľaše
a poháre bez uzáverov, sklenené
črepy, okenné sklo bez rámov
Nevhadzovať: porcelán, keramika,
autosklo, zrkadlá, TV obrazovky

TUHÝ KOMUNÁLNY
ODPAD (TKO)

TKO: zmesový komunálny odpad
z domácností po vytriedení triedených zložiek odpadu
Nevhadzovať:
triedené
zložky
odpadu (papier, plast, sklo, tetrapaky...), popol, objemný odpad
(dosky, kusy nábytku...), kamene,
zemina, stavebný materiál, nebezpečný odpad, BIOODPAD!

HYGIENICKÉ RÚŠKA
A RUKAVICE
POUŽÍVANÉ AKO
OCHRANA PRED
KORONAVÍRUSOM
Použité jednorazové rúška ani rukavice nepatria do triedeného zberu.
Vhoďte ich do plastového vrecka
a to vyhoďte do zmesového komunálneho odpadu.
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From: CeP Liptovský Mikuláš, December 18, 2019 9:27 AM
To: mailto:obec.podturen@imafex.sk, Subject: Odchody vlakov - oprava poznámok
Prajem pekný deň,
včera som bol zverejniť vývesky k výluke dňa 18.12.2019 a zistil som, že zastávka sa v poslednom období stala objektom intenzívnejšieho vandalizmu. Tabula Odchodov vlakov, aktualizovaná dňa 15.12.2019, je už po dvoch dňoch
úplne zničená, roztrhané odchody vlakov s polámaným ochranným plexisklom sú pohodené v kope odpadkov v kúte
budovy - otvorenej čakárne. Zároveň je rozbitý a po okolí rozhodený vrchný kryt nádoby na posypový materiál, v blízkosti plechového prístrešku pri druhej koľaji niekto vytrhol zo zeme betónový kilometrovník (našťastie nebol pohodený v koľajisku, inak mohlo dôjsť k nehodovej udalosti). Je na škodu, že si niektorí naši občania nevážia to, čo má
slúžiť všetkým. Podchod pod železnicou je zatiaľ v poriadku, v noci osvetlený.
S pozdravom Mgr. Anton Bobrík,vedúci centra predaja, Arriva Liptovský Mikuláš
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., sekcia služieb zákazníkom| centrum predaja Liptovský Mikuláš
Prajem pekný deň,
Včera 19.12.2019 ma už aj naši elektrikári informovali o vytrhnutých lištách elektroinštalácie osvetlenia v podchode. Aj keď zastávka z dôvodu dlhodobej nerentabilnosti nie je obsadená zamestnancom železníc, bežná údržba
zameraná na bezpečnosť cestujúcich v rámci možností je zo strany správcu infraštruktúry vykonávaná – osvetlenie
perónu a podchodu, čistenie podchodu, odstraňovanie krovín, kosenie trávy a v zimnom období posýpanie a odhŕňanie snehu z perónu.
Potrebné je vyriešiť, čo s drobným odpadom. V staniciach, kde ešte máme zamestnancov, sú kuka nádoby viac –
menej pod dohľadom, zamknuté reťazou k stĺpom, resp. k zábradliu.
Do budúcna je reálna možnosť zabezpečenia aj aktuálneho hlásenia príchodu, prípadne meškania osobného vlaku
staničným rozhlasom zo Železničnej stanice Liptovský Hrádok. V niektorých staniciach (Lipt. Vlachy, Lisková) to
už funguje.
Možno sa vhodnou osvetou v obecných novinách podarí, keď už nie úplne odstrániť, tak aspoň eliminovať nevhodné
správanie občanov k verejne prospešnému objektu.
Ďakujem za spoluprácu. S pozdravom Mgr. Anton Bobrík, vedúci centra predaja, Železničná spoločnosť Slovensko,
a.s.

DEMONTÁŽ OSVETLENIA V PODCHODE
Zdravím Vás, z dôvodu opakovaného vandalizmu na zariadení osvetlenia podchodu sme dnes pristúpili k demontáži
osvetlenia podchodu.
S pozdravom Marek Mäsiar, Železnice SR, 30. januára 2020,
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Opäť sme žili fašiangami
V sobotu, 22. 2. 2020, si dala veľká časť našich občanov stretnutie v kultúrnom dome. O deviatej sa sprievod masiek
pohol najskôr vyšným koncom, neskôr väčšou časťou ulice najmä starej časti obce. Bolo veselo. Sprievod za doprovodu harmonikárov zaspieval známu notu „Fašiangy Turíce Veľká noc ide...“ a usmievaví obyvatelia popri tancovaní
núkali účastníkov všakovakými dobrotami.
Ako sa stalo zvykom, neskôr poobede sa všetci stretli v kultúrnom dome, pri tanci, speve sa všetci hostili pripravenými dobrotami, ktoré pripravili členky Jednoty dôchodcov. Nedala sa zahanbiť ani pani Marta Janovčíková, ktorá
doniesla veľkú misu napečených „fajných“ šišiek.
Všetci sa pri veselom vyhodnotení masiek zhodli na tom, že treba všetkým poďakovať za účasť, prípravu masiek
a pobavenie občanov, pri udržiavaní zvyklostí našich predkov.
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MDD trochu inak
Keďže momentálna situácia neumožňovala, aby sme sa pri príležitosti Medzinárodného dňa detí stretli a vyšantili, deti
boli aspoň obdarené sladkým balíčkom
na spríjemnenie ich sviatku.

Pietny akt kladenia venca pri príležitosti 75. výročia oslobodenia
vlasti

Spomienka

Lúčili sme sa

Pri príležitosti 75. výročia oslobodenia našej vlasti sa dňa 7. 5.
2020 uskutočnila spomienková slávnosť kladenia venca k miestnemu pamätníku padlých hrdinov. V súvislosti s opatreniami prijatými na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 sa pietny akt kladenia venca uskutočnil bez verejnosti. Položením venca zástupkyňou starostu Bc. Ivonou Vejovou sme si tichou spomienkou uctili
pamiatku nielen našich občanov, ale i hrdinov, ktorí obetovali životy
v boji za slobodu v 2. svetovej vojne. Skláňame sa s úctou nad ich
hrdinstvom.

s našimi spoluobčanmi, ktorí významne prispeli k rozvoju obce
Osud je občas veľmi krutý,
nevráti čo raz vzal...
Zostanú iba spomienky
a v srdci veľký žiaľ....
Dňa 9. marca 2020 nás náhle, vo veku 72
rokov, opustila naša spoluobčianka Evka
Huštáková.
Napriek jej neľahkému životu bola veľká
optimistka a v našej obci bola silou a príkladom pre iných občanov, pre svoje okolie.
Keď sme pred časom zbierali údaje o našej
obci, zistili sme , že pani Evka takmer 40
rokov spravovala miestnu knižnicu, 20
rokov bola členkou Združenia pre občianske záležitosti. Hnacím motorom bolo zvolenie za predsedníčku Jednoty dôchodcov Slovenska v obci. Nastalo nevyčísliteľné množstvo
organizovaných brigád v obci, na cintorínoch, pomoci starostovi
obce pri spoločenských akciách, ale i oddychové stretnutia či výlety
dôchodcov. Bola príkladom skromnosti a pracovitosti a našim občanom venovala najproduktívnejšie roky.

Dňa 28. apríla
2020 nás v 69.
roku svojho života
navždy
opustil
náš spoluobčan
Mikuláš Kačmarik, kedy podľahol
zákernej chorobe,
s ktorou posledný
rok s vervou
bojoval. Zomrel
v kruhu a náručí svojich najbližších. Veľkou
oporou mu bola jeho manželka, celá najbližšia rodina a jeho krstňa Vilmuška.
V Podturni prežil takmer 50 rokov. V našej
obci vykonával funkciu starostu obce počas
dvoch volebných období v rokoch 1990 až
1998. Veľkú pozornosť venoval nielen povinnostiam starostu, ale aj športu, najmä futbalu, ktorý bol jeho vášňou.
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Koronavírus:
kresťania majú dôležité poslanie
Tieto riadky píšem vo chvíli, kedy je už známych 32 prípadov chorých na koronavírus na Slovensku. Neviem, aká bude situácia vo
chvíli vyjdenia Podturnianskeho spravodaja. V tejto chvíli sa však
zdá, že počet prípadov bude stúpať. Situácia je vážna a je skutočnou
skúškou pre spoločnosť. Zasiahla aj cirkvi, teda i náš cirkevný zbor.
Nekonajú sa služby Božie, nevyučuje sa náboženská výchova, nenacvičujú spevokoly, nekoná sa návštevná služba v domácnostiach,
v nemocniciach atď.
Avšak nemyslím si, že tento stav v cirkvi je katastrofou pre ňu. Som
presvedčený, že je príležitosťou. Tak ako v dobe Babylonského zajatia bol Boží ľud nútený vážne sa zamyslieť nad svojou zbožnosťou
a vzťahom k Pánu, alebo podobne v dobách náboženského prenasledovania museli ľudia hľadať spôsob, ako žiť vo viere a uchovať si
ju a v čase, keď nebolo farárov a ľudia boli trestaní za prejavy svojej
zbožnosti.
Súčasná situácia je pre cirkev a pre nás kresťanov príležitosťou trojakým spôsobom.
1. Je príležitosťou konať. Môžeme si lepšie ako inokedy uvedomiť,
že v duchu zásady všeobecného kňazstva máme všetci pred Pánom
Bohom zodpovednosť za čítanie a zvestovanie Božieho slova. Keď
nie je možné prichádzať do chrámu, v rodinách máme zodpovednosť za to, aby slovo Božie neutíchlo. Viac ako inokedy ho máme
horlivo čítať a prinášať ho aj našim blízkym. Teraz je čas na domáce
pobožnosti. Teraz je príležitosť pustiť si z internetu nahrávku služieb
Božích. Teraz, keď nás situácia núti byť uzavretí v domácnostiach,

je čas so svojou rodinou si sadnúť a spievať
duchovné piesne.
2. Je príležitosťou ukázať správny prístup.
Rozhodne nie je kresťansky správne situáciu
zľahčovať a tváriť sa hrdinsky. Na to ešte bude
čas, ak bude potrebné vyjsť medzi chorých
a poskytovať pomoc. Teraz je však čas na prevenciu a tu je potrebný postoj lásky a zodpovednosti k blížnym. Pán Ježiš nám dal prikázanie lásky. Apoštol Pavel vyzdvihol zo všetkých
darov predovšetkým lásku. Láska je tu prvoradá. A tá sa prejavuje tým, že sa budem správať zodpovedne, pôjdem druhým príkladom
v preventívnych opatreniach a zo všetkých síl
budem dbať na to, aby sa nákaza nešírila ďalej.
My kresťania máme byť v tejto situácii vzorom
zodpovednosti a lásky!
3. Je príležitosťou nasadiť zbrane najťažšieho
kalibru. Ľudia vo svete používajú tie zbrane,
ktoré poznajú. My však modlitbu, a to je vážna
a silná zbraň. Je najväčšou mocou na svete,
lebo pohne rukou toho, ktorý stvoril svet. Keď
sa vojská križiakov uberali proti Saladinovým vojskám, moslimský kráľ Saladin vyhlásil, že viac ako zbraní križiakov sa bojí ich
modlitieb. Nezabudnime na túto našu zbraň
a na povinnosť použiť ju v boji proti koronavírusu. V týchto dobách sa dostávajú ku mne
všelijaké modlitby cestou emailov, facebooku
a pod. Ale dôležité je, aby sme sa každý v súkromí, vo svojich rodinách sklonili k modlitbe
a v nej jednoducho, úprimne, vytrvalo prosili
Pána Boha, aby pomohol situáciu zvrátiť, dal
ľuďom zodpovednosť, predstaveným múdrosť, a pomohol znížiť počet vážnych priebehov ochorenia. Je potrebné prosiť o Božiu
pomoc, ochranu a silu pre zdravotníkov, bezpečnostné a záchranné zložky, pre pracovníkov potravinách, v lekárňach a pre mnohých ďalších, ktorí pomáhajú situáciu zvrátiť,
zabezpečujú chod spoločnosti a sú vystavení
riziku nákazy.
Toto je pohľad mňa, kresťana, na úlohu kresťanov v spoločnosti v dobe koronavírusu.
Som presvedčený, že Pán Ježiš je skutočnou
záchranou sveta dokonca aj v tejto oblasti.
Veď on posiela nás kresťanov, aby sme využili
tieto tri príležitosti. A tie sa môžu stať skutočnou pomocou svetu.
Peter Taját, ev. a. v. farár
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VÍRUS roku 2020
Keď sa začínal rok 2020 tak mnohí ho nazvali,
že je to „remízový“ 20:20 a že všetko budeme
remízovo znášať a prežívať. Začali sme spoločne všetci obyvatelia na milovanom LIPTOVE a to priamo pod POLUDNICOU a ešte
bližšie v našej farnosti LIPTOVSKÝ JÁN prežívať „3“ mesiac marec, keď nás nečakane
zastihol „vírus“ ktorý nás prekvapil ako blesk
z jasného neba, ale ktorý nám aj zároveň dáva
veľkú príležitosť na osobné zastavenie, stíšenie, stretnutie s Pánom a s rodinou, byť práve
im a jemu v týchto chvíľach najbližšie ako sa
len dá. Treba si asi v tieto dni lepšie vychutnať
tento „vírus“, ktorý nám dáva šancu na konanie skutkov telesného i duchovného milosrdenstva doma medzi svojimi vlastnými. Keď
nás prosili a potom aj následne nahlásili, aby
sme slúžili sväté omše a iné liturgické služby
sami bez verejnosti v kostole a za zatvorenými
dverami, tak sme si to ani nevedeli predstaviť a ani asi terajšiu Veľkú noc v roku remízy
2020?! Ako to bude? Ako to my kňazi – vaši
duchovný (aj Peter Taját farár evanjelickej
cirkvi augsburského vyznania) zvládneme
a dokážeme? Ako to budete s nami doma vy
prežívať?
Preto, aby sme to všetko s Božou pomocou
všetci zvládli som dal aj tento názov môjmu
príspevku „VÍRUS“. Ten „VÍRUS - LÁSKA“
bol tu a je tu a bude s nami až do skončenia
sveta. Pozrieme sa teraz na tento „vírus“
duchovne vo Veľkom týždni a dávam návod
vám i sebe, aby ste ho vy doma spolu s nami
kňazmi a farármi prežili.
5. 4. 2020 KVETNÁ NEDEĽA – je to spomienka
na slávnostný vstup Ježiša do Jeruzalema. Zadovážime si ratolesti (maňušky, bažišky…) a celá
rodinka prejdeme s nimi po svojom dome a pri
zapálenej svieci si prečítame evanjelium podľa
Matúša 21,1-11. (spoločný obed)

Kolobeh
života
Narodili sa
Ľubomír Herbst
Dávid Koreň
Nela Kubinová

6. 4. 2020 PONDELOK VEĽKÉHO TÝŽDŇA - pri zapálenej svieci
si prečítame evanjelium podľa Jána 12, 1-11. (modlitba bolestného
ruženca)
7. 4. 2020 UTOROK VEĽKÉHO TÝŽDŇA - pri zapálenej svieci si
prečítame evanjelium podľa Jána 13, 21 – 38. (vykonám skutok telesného milosrdenstva)
8. 4. 2020 STREDA VEĽKÉHO TÝŽDŇA - pri zapálenej svieci si
prečítame evanjelium podľa Matúša 26, 14 – 25. (vykonám skutok
duchovného milosrdenstva)
9. 4. 2020 ZELENÝ ŠTVRTOK – PAMIATKA PÁNOVEJ VEČERE
- pri zapálenej svieci si prečítame evanjelium podľa Jána 13, 1 – 15.
(spomeniem si na kňaza, ktorí mi vyslúžil 1. sväté prijímanie)
10. 4. 2020 VEĽKÝ PIATOK – SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI
PÁNA - pri zapálenej svieci si prečítame pašie podľa Jána 18, 1 –
42. (modlitba Krížovej cesty počas epidémie COVID -19 nájdem
na internetovej stránke Košická arcidiecéza)
11. 4. 2020 BIELA SOBOTA - pri zapálenej svieci si prečítame evanjelium podľa Jána 20, 1 – 19. (od 12.00 bude vo farskom kostole
vystavená Sviatosť Oltárna v Božom hrobe)
12. 4. 2020 VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – ZMŔTVYCHVSTANIE
PÁNA- - pri zapálenej svieci si prečítame evanjelium podľa Matúša
28, 1 – 10. (zaspievame si spoločne v domácnosti pieseň „Obeť svoju
veľkonočnú… JKS 209 ak sa dá, tak slávnostný obed)
13. 4. 2020 VEĽKONOČNÝ PONDELOK - pri zapálenej svieci si
prečítame evanjelium podľa Jána 20, 11 – 18. (poprosím v domácnostiach ak máte chlapov, mužov, synov, vnúčikov… aby aj za mňa
vykúpali svoje mamičky, manželky, starké, dcéry a vnúčence, aby
boli po celí nastávajúci rok zdravé – ďakujem :) :) :)
Počas veľkonočného obdobia budeme čítať evanjelium, kde sa
opisuje udalosť, ako vzkriesený Ježiš prišiel medzi ustráchaných
a bojazlivých apoštolov, ktorí boli za zatvorenými dverami, daroval
im a priniesol „POKOJ“ a oni v tedy sa prestali báť a otvorili svoje
dvere srdca Pánovi, ktorý ich zasiahol „VÍRUSOM – LÁSKY“. Prajem Vám i sebe, aby tento vírus lásky bol stále v našich srdciach
a životoch, aby nás sprevádzal a po skončení COVID – vírus, sme
mohli svedčiť o jeho víťazstve nad životom, ale aj smrťou vždy, všade
a každému.
PS. priame prenosy všetkých liturgických slávnosti môžete spoločne
v domácnostiach sledovať aj na televízií LUX, alebo rádiu LUMEN.

Dožili sa životného jubilea
Viera Forgáčová
Ján Cvik
Mária Kyttová
Jaroslav Vejo
Želmíra Fašanoková
Jaroslav Čupka, JUDr.
Darina Michalíková

Peter Kvasňák – rímskokatolícky farár

Opustili nás
Václav Fürst
Vladimír Hanák
Evka Huštáková
Mikuláš Kačmarik
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Trochu zo života MŠ
Ani sme sa nenazdali a prehupli sme sa do nového roka. Roka 2020.
Veľmi zaujímavé číslo. Čo nám prinesie sme samozrejme nevedeli,
ale tešili sme sa, že po vianočnom oddychu sme opäť mohli privítať naše deťúrence a tráviť s nimi nejaký ten čas. Už sme zase boli
väčší, múdrejší. A tak sme sa spoločne pustili do práce. Vzdelávali
sme sa hrou, obohacovali sme výchovno-vzdelávací proces o aktivity, navštívili sme soľnú jaskyňu, prišla nás pozrieť pani Elenka
Hančinová z Napantu a vždy pútavou formou vyrozprávala nejaký
príbeh o prírode, zvieratkách a pod.. Tiež sme sa skamarátili
s našimi poníkmi a už žiadne dieťa nemá strach sa previesť na tomto
ušľachtilom zvierati. Vo februári sa detičky aj pani učiteľky obliekli
do masiek a trochu sme si zašantili. Do MŠ školy prišli princezné,
batmani a podobné „príšerky“. Všetci sme si nielen zatancovali,
zasúťažili, ale aj zamaškrtili dobrotami, ktoré pripravili rodičia aj
naša teta kuchárka Zuzka a teta Jarka.
Keďže marec je mesiac knihy, aj my sme sa zoznámili s knihami nielen v MŠ / tam to robíme denne/, ale aj návštevou knižnice v Podturni.
Poctivo sme sa pripravovali na MDŽ, aby sme svojim krátkym kultúrnym programom potešili všetky ženy z našej obce. Avšak, ako
sa hovorí „človek mieni, Pán Boh mení“. A tak tomu bolo aj teraz.
Pre šíriaci sa vírus sme nakoniec nevystúpili v kultúrnom dome
a dokonca sme na čas prerušili aj dochádzku do MŠ. Detičky sú
doma a pani učiteľky Libuška a Elenka s tetami Jarkou a Zuzkou
zatiaľ nezaháľajú. Vyupratovali a vydezinfikovali priestory MŠ, pani
učiteľky si pripravujú pomôcky, robia výzdobu a plánujú, aby keď
príde deň, keď konečne budeme môcť všetci prísť do MŠ bez strachu
z ochorenia, boli pripravené privítať detičky. Veď nám neskutočne
chýba naša práca a deti. Verím, že aj detičkám chýbajú kamaráti a aj
pani učiteľky. Aby sme boli v týchto ťažkých časoch aspoň trochu
nápomocné, šijeme rúška a trpezlivo čakáme, kedy už príde ten deň
a otvoria sa brány škôl a teda aj tej našej.
Viem, že to nemáme teraz ľahké, rodičia, učitelia aj vy všetci. Vydržme
však túto skúšku, venujme sa svojim deťom, svojej rodine a pokojne
spoločne prečkajme tieto ťažké časy s nádejou, že už čoskoro sa stretneme v bežnom kolobehu života.
Libuša Števčeková, riaditeľka MŠ

Obec má novú
knihovníčku
Dlhoročnú knihovníčku Evku Huštákovú
nahradila na poste knihovníčky v miestnej
knižnici Evka Karasková. Miestna knižnica
bude pre verejnosť otvorená každú stredu
(mimo štátnych sviatkov) v čase:
od 15.00 do 17.00 h.
Ročný členský poplatok:
•
deti a študenti: 0,70 €
•
dôchodcovia: 1 €
•
dospelí: 1,50 €
Radi medzi sebou privítame nových
čitateľov!
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Z Činnosti ZO JDS v Podturni
Január

Tento rok má byť magický. No my, seniori,
sme ho začali stretnutím v klube, čiže na obecnom úrade v zasadačke. Sedí sa tam veľmi
príjemne. Zaželali sme si najmä veľa zdravia.
No nie všetkým to bolo dopriate. Začali sme
chystať výročnú členskú schôdzu. Naša predsedníčka Evka Huštáková veľmi ochorela,
preto sa schôdze nezúčastnila. Naše členky
seniorky sú veľmi šikovné a schôdza nám
prebehla hladko. Pomohol nám aj naš pán
starosta Marián Vojtík. Privítali sme členky
JDS - z Liptovského Jána a to pani Vierku
Brtáňovú a pani Kráľovú. Schôdze sa zúčastnili aj členky JD z Uhorskej Vsi Mária Multáňová a pani Zlejšia. Opäť sme sa stretli v klube
a prehodnotili sme schôdzu. Tiež sme zablahoželali seniorom, ktorí pre chorobu neboli
medzi nami. Boli sme pozvané na výročnú
schôdzu do Liptovského Jána. Predsedníčka
nás milo privítala. Vypočuli sme si obsiahlu
správu o ich činnosti. Aj o spolupráci s nami.
Boli sme dve členky.

Február

Opäť sme sa stretli v hojnom počte v klube.
Bolo nás 17 - členov. Dali sme si kávičku
a dobre sme sa porozprávali o všeličom.
Navštívili sme kino Golden Apple cinema
pri Tescu. „Posledná aristokratka” vynikajúci film a dobrý relax. Do kina chodí veľmi
veľa seniorov. Aj v Uhorskej Vsi mali výročnú
schôdzu. Schôdze sa zúčastnili dve naše
členky. Pani predsedníčka sa potešila, že sme
prišli. Vypočuli sme si správu o činnosti a spolupatričnosti s Liptovským Jánom a Podturňou. Mali hostí aj z iných organizácií a nechýbal ani starosta Uhorskej Vsi pán Vladimír
Multáň. Zišli sme sa v klube, bolo nás až 21
členov. Navštívil nás aj pán starosta, dohodli
sme pochod masiek za spolupráce s obecným
úradom, JD aj DHZ. Oslávili sme narodeniny
našej pokladníčky dobrým koláčom. Želáme
jej veľa zdravia. Fašiangy, Turíce Veľká noc ide,
dňa 22. 2. sa už tretíkrát uskutočnil pochod
masiek obcou. Stretli sa masky od výmyslu
sveta. Mladí si dali veľmi záležať, koník bol
neprehliadnuteľný aj múmia. Náš pán starosta bol na nepoznanie. Všetky masky mali
niečo do seba a bolo nás veľa, začo im všetci
ďakujeme. Dúfame, že na budúci rok sa pridajú ďalší. Nakoniec sme sa všetci unavení,
ale spokojní, stretli v kultúrnom dome pri

praženici, slaninke a klobáske. Do tanca a spevu nám hrali dvaja
vynikajúci harmonikári. Ďakujeme aj naším spoluobčanom za ich
pohostenie. Niektorí nás už čakali pred domom iní zas za oknom.
Deň a počasie nám vyšlo, dúfame že sa stretneme aj na budúci rok.
Mesiac február končil voľbami do NR SR.

Marec
Mesiac marec začal malou účasťou v klube, ľudia sa obávajú koronavírusu. Pán starosta nás pozval na oslavy MDŽ do kultúrneho
domu. Boli sme pozvané aj na okresné oslavy do Liptovského Mikuláša. Zúčastnili sme sa tri členky z našej organizácie. Ešte pred
sviatkom žien sme sa zúčastnili v Liptovskom Mikuláši na oslave
divadla v Múzeu Janka Kráľa. Bolo to veľmi zaujímavé podujatie,
nebolo dlhé ale zato výstižné. Aj sme sa niečo dozvedeli o divadle.
Bolo šesť členiek. V kultúrnom dome, na pozvanie pána starostu,
sme oslávili MDŽ. Zaspievali nám deti zo základnej školy v Liptovskom Jáne , chlapi z Matice Slovenskej zaspievali a zahrali pár
vtipných scénok. Všetky ženy dostali darček a kvietok, spokojnosť
bola na všetkých stranách.
Smutná správa nás zastihla dňa 9. 3. 2020. V tento
deň nás po krátkej, ale ťažkej chorobe, navždy opustila naša predsedníčka Evka Huštáková. S pietnou
úctou bola pochovaná dňa 12. 3. 2020. Na pohrebe
sa zúčastnilo veľmi veľa našich členov. Evka bola
veľmi vzácny človek, pomohla a poradila každému.
Mala veľmi dobrý vzťah k ručným prácam, rozdávala ich nám členom, ale aj iných vedela potešiť. Bude nám veľmi chýbať. Česť jej
pamiatke.
V polovici marca bola vyhlásená karanténa pre šíriaci sa koronavírus, my seniori musíme sedieť doma, aby sme si ochránili svoje
Emília Ilavská
zdravie.
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Oslobodenie Podturne

Okolie obce aj samotná Podtureň sa do centra udalostí prvýkrát
dostala už 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 presune do priestoru Štrby 1. čs. samostatná brigáda 29. januára
vystriedala sovietsku 8. streleckú divíziu a pokračovala v prenasledovaní nepriateľa smerom na Liptovský Hrádok.
Postup 1. čs. armádneho zboru bol 29. januára 1945 dočasne zastavený pri Važci obranou nemeckej 254. pešej divízie a maďarských jednotiek. Od 30. januára útok pokračoval smerom 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 dňa 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 31. januára 1945 dosiahli
čiaru: Podtureň – Liptovský Ján – Závažná Poruba.
Od 31. januára do 2. februára nepriateľ bojom zadržiaval postup
1. ČSAZ na 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 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
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. 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 desiatimi tankmi, zaútočili
na postavenie brigády v Podturni, v ktorom však ešte neboli protitankové zbrane. Tanky prenikli až do stredu obce, keďže nemali podporu pechoty, ktorú sa podarilo od tankov oddeliť, ustúpili. To sa už
podarilo prisunúť aj brigádne protitankové delá a nepriateľa definitívne odraziť.
Druhého februára, ešte za ranného svetla, nemecké jednotky z dočasnej obrany odišli smerom na Liptovský Mikuláš a čs. jednotky ho
okamžite prenasledovali.
Front sa stabilizoval na čiare Žiar – Smrečany – Vitálišovce – Okoličné – Závažná Poruba. 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.
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Poškodená budova školy v Podturni
po oslobodení obce

Časť mužov bola zaradená na pomoc bojovým
jednotkám, 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, neskôr

brig. gen. Karel Klapálek, veliteľ 3. čs.
brigády, bol zranený pri bojoch v obci Žiar

čestný občan Podturne, podieľali sa na ich
budovaní aj miestni muži.
Druhýkrát sa Podtureň dostala do priamych
bojov počas odchodu sovietskej 24. streleckej
divízie po znovuobsadení Liptovského Mikuláša Nemcami 11. 3. 1945.
Po oslobodení Liptovského Mikuláša odišli
z obce československí aj sovietski vojaci.
Počas bojov v dôsledku delostreleckej a mínometnej paľby zahynuli v obci traja občania.
Úplne boli zničené tri budovy, šesť bolo ťažko
poškodených a asi sto domov bolo poškodených črepinami granátov a mín.
Spracované doc. PhDr. Oldřicha Vaněka, CSc.
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Uvítanie detí do života

V našej obci sa v sobotu, dňa 15. 2. 2020, uskutočnilo uvítanie detí
do života. Kultúrny dom sa o 15.00 h zaplnil našimi novými občiankami, rodičmi i starými rodičmi. Stalo sa tradíciou, že miestom slávnostného aktu sa stala sála kultúrneho domu. Veď novonarodených
detí ročne v našej obci pribúda. Aj za minulý rok sa do našich radov
zapísalo 8 dievčat a 10 chlapcov. S veľkou radosťou sme ich medzi
sebou privítali.
V úvode sa prítomným prihovorila a predniesla báseň Ivka Košecká.
Pán starosta Marián Vojtík slávnostným príhovorom k novým
občiankom a rodičom zvýraznil, že narodenie dieťatka je najsilnejším okamihom v živote rodičov, mimoriadnou udalosťou pre celú
rodinu, ale i významná udalosť pre obec. Obec sa mladým rodinám
obzvlášť venuje. Veď finančná pomoc matkám pri narodení dieťatka alebo zrekonštruovaná materská škola v obci, ale i samotné
vytvorené možnosti bývania v obecných nájomných bytoch vytvára
úžasné predpoklady pre usadenie sa mladých ľudí v našej obci a založenie si rodiny. Pán starosta zaželal detičkám a rodičom veľa zdravia,
šťastia, lásky a krásny život.
V ďalšej časti za hudobného vystúpenia a spevu pani Harskej, nasledovalo podpísanie sa do pamätnej knihy, odovzdanie darčekov a prítomní si pripili na zdravý a šťastný život našich nových občiankov.
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Správa o činnosti PZ Svätojánska dolina
za rok 2019 (skrátená verzia)
Vážení občania dovoľte mi priblížiť Vám činnosť poľovníckeho združenia Svätojánska Dolina za rok 2019, ktorého členmi sú aj poľovníci
– občania obce Podtureň.
Výročná členská schôdza v poľovníckom združení je každým rokom
veľkou poľovníckou udalosťou, kde sa stretnú členovia združenia, ich
pozvaní hostia, priatelia. Spoločne bilancujú a hodnotia rok predchádzajúci ale nielen to. Kamaráti, lovci sa nevedia dočkať, aby si
mohli navzájom vyrozprávať to najkrajšie a najmajestátnejšie čo
zažili, čo sa im podarilo uloviť v roku predošlom kde urobili životnú
chybu a naopak kde sa naučili a poučili.
Dnes sa stretávame opäť po roku, aby sme vyhodnotili aj činnosť
nášho poľovníckeho združenia Svätojánska Dolina so sídlom v Liptovskom Jáne za rok 2019. K dnešnému dňu nás je 39 riadnych členov.

Oblasť poľovníckeho hospodárenia

Plán chovu a lovu bol schválený OU v mesiaci apríl 2019 nasledovne:
Jelenia zver
jeleň – plánovaný lov 11 ks, skutočný lov 8 ks + úhyn 1 ks
jelenica – plánovaný lov 11 ks, skutočný lov 11 ks
jelienča – plánovaný lov 10 ks, skutočný lov 8 ks + úhyn 1 ks
Srnčia zver
srnec – plánovaný lov 8 ks, skutočný lov 7 ks + úhyn 1 ks
srna - plánovaný lov 8 ks, skutočný lov 5 ks + úhyn 3 ks
srnča - plánovaný lov 6 ks: skutočný lov 5 ks + úhyn 1 ks
Diviačia zver
dospelý diviak - plánovaný lov 1 ks, skutočný lov 1ks
diviačica - plánovaný lov 2 ks, skutočný lov 2 ks
lanštiak - plánovaný lov 8 ks po úprave 12 ks, skutočný lov 8 ks +
úhyn 4 ks
diviača - plánovaný lov 19 ks po úprave 15, skutočný lov 15 ks
I keď sme v pláne chovu a lovu nemali plánovaný odlov medveďa, dňa
15. 10. 2019 bolo v katastrálnom území Podtureň v lokalite Velínok
automobilom usmrtené mláďa medveďa hnedého o váhe cca 39 kg.
Dňa 21. 11. 2019 bol vykonaný štátny dozor v poľovníckom revíri
Ďumbier. Štátny dozor bol vykonaný okresným úradom pozemkový
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a lesný odbor v Lipt. Mikuláši v súčinnosti
s regionálnou veterinárnou a potravinárskou správou Liptovský Mikuláš. Stanovisko
a záver štátneho dozoru boli pozitívne.
Práca poľovníckeho hospodárenia zahŕňa aj
spoluprácu s policajným zborom, ktorý hlási
poľovnému hospodárovi všetky dopravné
kolízie so zverou. Následky po dopravných
kolíziách so zverou treba z cestných komunikácií odstrániť čo najskôr po telefonickom
oznámení policajným zborom. Najmä pre
prípady kedy zver nie je usmrtená, trápi sa
a treba ju humánne usmrtiť, nezávisle na dennej, či nočnej dobe. Pri týchto kolíziách poľovnému hospodárovi veľmi pomáhajú predseda
PZ Radovan Sokol a podpredseda PZ Jozef
Hapčo, ktorí nepozerajú na čas.
Dovoľte mi, aby som sa poďakoval všetkým,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na aktívnom výkone práva poľovníctva
v poľovnom revíri Ďumbier. Vyzdvihujem
prácu výboru PZ pri plánovaní a zabezpečovaní brigád a akcií, ktoré úzko súvisia s výkonom práva poľovníctva. Rovnako ako aj pri
ovplyvňovaní verejnej mienky o nás poľovníkoch medzi našimi spoluobčanmi, či už
článkami v novinách, alebo v dedinských rozhlasových správach, keďže je dnes poľovníctvo pod drobnohľadom verejnosti a rôznych
neprajníkov ako ešte nikdy predtým.
V mesiaci máj výbor PZ Svätojánska Dolina
v zmysle prijatého uznesenia z VČS PZ z 23.
2. 2019 zabezpečil nákup chladiarenského
boxu od spoločnosti CHLADGAL Madunice.
Nákup bol zabezpečený z vlastných finančných prostriedkov nášho združenia v hodnote
cca 4 500 € aj s dovozom. Kapacita boxu je
5–6 kusov ulovenej raticovej zveri. Tento box
bol umiestnený v priestoroch dvora za obecným úradom v Liptovskom Jáne. V chladiarenskom boxe bolo v roku 2019 schladených
27 kusov ulovenej raticovej zveri v množstve
1 474 kg čím sa potvrdila opodstatnenosť
a dôležitosť tohto zariadenia.
V letných mesiacoch prebehla rekonštrukcia zvaleného posedu nárazom silného vetra
na Brezine. Bol zrušený pôvodný vstup
do posedu cez podlahu pričom následne dorobil vhodnú vstupnú verandu. Následne prebehla stavba posedu priamo v teréne v lokalite Brezina.
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Ďalšia partia členov PZ rozšírila a zväčšila posed v lokalite Víslavce–Sopkova lúka.
V lokalite Mundo sme po dohode s pozemkovým spoločenstvom komposesorát Marcovská postavili nový posed na lov zveri za účelom skvalitnenia a zintenzívnenia lovu raticovej zveri.
V roku nastávajúcom nás čaká mnoho práce
v oblasti rekonštrukčných prác na poľovníckych prikrmovacích zariadeniach, posedoch
a pod. Plánujeme postaviť už predtým avizované prikrmovacie zariadenia v Javorí a Pred
Čiernou. Ďalej hodláme postaviť dva nové
posedy na lov zveri

Spolupráca
s pozemkovými
spoločenstvami

Náš poľovný revír Ďumbier je spoločným
poľovných revírov viacerých vlastníkov poľovných pozemkov, ktorý sa skladá z 10 pozemkových spoločenstiev, dvoch cirkví a jednej
súkromnej spoločnosti a takmer 2 000 vlastníkov pozostávajúcich z fyzických osôb t. j.
samostatných vlastníkov poľovných pozemkov, ktoré sú zahrnuté do nášho poľovného
revíru o celkovej výmere 4 882,102 ha.
PZ Svätojánska Dolina má popri generálnej
zmluve o užívaní poľovného revíru z roku
2013 podpísané aj písomné Dohody v ktorých sú konkrétne definované požiadavky
jednotlivých pozemkových spoločenstiev
nad rámec zmluvy o užívaní poľovného
revíru. Naše PZ má v zmysle uvedených
dohôd množstvo povinností v súvislostí
s ktorými vykonávame veľa aktivít napr.
strážne a protipožiarne služby s ochranou
ich majetku, odpracovávame povinné pracovné brigády za polovičnú cenu, dodávame
na požiadanie divinu z ulovenej zveri, čistíme odvodňovacie odrážky, so súhlasom
vlastníkov budujeme poľovnícke zariadenia rôzneho druhu a pod. Všetky zmluvy
a dohody sa snažíme dodržiavať a plniť.
Za výbor PZ Svätojánska Dolina chcem
zdôrazniť, že PZ si váži spoluprácu s jednotlivými spoločenstvami a vlastníkmi poľovných pozemkov, s oboma cirkvami nevynímajúc a s jednotlivými obcami rovnako.
V ústrety nám vychádzajú starostovia jednotlivých obcí. Prvoradým atribútom nášho
združenia je spolupráca s vlastníkmi poľovných pozemkov, pozemkovými spoločenstvami, cirkvami, obcami.
Radovan Sokol – predseda PZ

Horný rad zľava Pavel Bartko, Magduška Brezianska Frličková, Ján
Bryndza, Pavel Fašánok, Oľga Kittová, Jaroslav Vejo, Eva Plevová
Bryndzová, Darina Bartková Klimantová, Jaroslav Janovčík
Dolný rad Lydka Vozáriková, Jozef Vozárik, Darina Lichardusová
Janovčíková

Stretnutie ochotníkov
Naša divadelná ochotníčka pani Darka Bartková Klimantová sa rozhodla, že zorganizuje stretnutie bývalých divadelných ochotníkov,
ktorí pred 48. rokmi nacvičovali a hrali ochotnícke divadlo v obci.
Zašla do Martina za bývalou režisérkou a riaditeľkou materskej
školy Magdou Brezianskou Frlíčkovou, aby s ňou dohodla stretnutie
na 7.12.2019. Zišlo sa nás dvanásť, aj keď niektorí žijú v Liptovskom
Mikuláši, Liptovskom Hrádku, či Martine, predsa prišli.
S netrpezlivosťou sme očakávali príchod našej Magdušky, ako sme
ju volali. Mala veľa problémov potrafiť do zrekonštruovaného kultúrneho domu. Pri zvítaní veľmi dlho rozmýšľala, kto je kto, pretože
rôčky nám už pribudli, čas postriebril vlasy a na tvárach sa už objavili
aj vrásky. Priniesla nám upomienkové darčeky, ktoré sama vyrobila
svojimi šikovnými rukami.
Pri teplom čajíku, kávičke a dobrom domácom koláčiku sme si
zaspomínali na časy minulé, keď sme sa stretávali v nevykúrenom
kultúrnom dome. Vždy musel niekto druhý z domu priniesť drevo
či uhlie, aby sme sa aspoň trochu zohriali. Ani to nás však od nacvičovania neodradilo. Ako mesiačikovia sme sedeli okolo veľkej pece
a nacvičovali a skúšali do Vianoc, kedy sme mávali premiéry. Boli to
krásne chvíle, na ktoré s radosťou spomíname dodnes. S divadelnými
predstaveniami sme vystupovali aj v okolitých obciach. V okresnom
kole divadelných súborov sme postúpili aj na krajskú súťaž, no tejto
sme sa už nezúčastnili, pretože časť mužov nastúpila na základnú
vojenskú službu, odkiaľ ich na súťaž už nepustili. Nastal aj druhý
problém, keď nám našu Magdušku preložili učiť do materskej školy
do Dovalova, no ona ešte aj odtiaľ chodila docvičiť ďalšiu divadelnú
hru. Potom jej režisérsku taktovku prevzal triedny učiteľ už nebohý
Bohuš Mlynarčík, ktorý tiež nacvičil niekoľko divadelných hier.
Pri družnej debate, pekných spomienkach v príjemnom prostredí
nám čas veľmi rýchlo ubehol a nadišiel čas lúčenia, nejednému vypadla slzička. No sľúbili sme si, že sa stretneme aj tohto roku vo väčšom
Za divadelných ochotníkov J.V.
počte, na čo sa už veľmi tešíme.
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Z činnosti DHZ v Podturni
Začiatok roku je pre činnosť DHZ také útlmové obdobie. Napriek
tomu výbor pripravoval a zabezpečoval potrebné veci pre činnosť
DHZ v novom roku. Príprava výročnej členskej schôdze, zabezpečenie dodávky súťažnej hasičskej striekačky, celková oprava starej
striekačky.
Dňa 1. 2. sa konala Výročná členská schôdza DHZ za účasti 22
členov, p. starostu a dvoch hostí. Bol schválený plán práce na rok
2020, bol zvolený nový výbor, do výboru bol zvolený ako strojník náš
nový člen Jožko Blašťák. Za vzorné plnenie zverených úloh veliteľ
DHZ povýšil 8 našich členov do hodnosti starší požiarnik.
Pár dní po výročke sme boli prevziať novú súťažnú prenosnú striekačku so zvýšeným výkonom. Je to podstatne silnejšia mašinka , je
veľmi pravdepodobné že pokiaľ budú prebiehať hasičské súťaže tak
naši hasiči budú figurovať na popredných miestach okresnej hasičskej ligy. Žiaľ životné podmienky sa v poslednej dobe podstatne zmenili a musíme našu činnosť prispôsobiť novým podmienkam .
V sobotu 22. februára sme sa zúčastnili na sprievode masiek našou
dedinou. Zaspievali sme koledy, vyzbierali niečo do kočíka a v kulturáku sme si pochutili na dobrotách a zabavili sme sa pri hudbe.
Trochu sa oteplilo, konečne sa dá robiť niečo vonku. Naša stará
striekačka je nastriekaná, znovu ju skompletizujeme aby sme mohli
v prípade požiaru alebo inej živelnej pohromy účinne zasahovať.
Hasičské Iveco, ktoré máme prisľúbené je napriek našej snahe a podpore zo strany pána starostu zatiaľ v nedohľadne. Ja len dúfam, že aj
túto záležitosť sa nám podarí dotiahnuť do úspešného konca. Čaká
nás rekonštrukcia Hasičského domu, dostali sme prostriedky z EÚ

a urobíme všetko pre to, aby sme zbrojnicu
prerobili tak, aby zodpovedala novým požiadavkám na zabezpečenie požiarnej ochrany
v našej obci.

Vážení spoluobčania,

ocitli sme sa v ťažkej a vážnej situácii.
Veľmi veľa záleží na osobnej disciplíne každého z nás, na dodržiavaní opatrení na zabránenie šírenia nákazy. Hasiči sú tu na to aby
pomáhali pri vzniku kritických situácií. Boli
sme vyzvaní a naši členovia budú vypomáhať
pri kontrole pacientov pri vstupe do zdravotníckych a ubytovacích zariadení. Sme pripravení poskytnúť v prípade potreby pomoc
ľuďom, ktorí ju budú potrebovať. Prajem
vám v týchto pohnutých časoch veľa zdravia,
pokory a spolupatričnosti aby sme čo najlepšie túto situáciu zvládli.
Ľuboslav Strcula, Predseda DHZ Podtureň
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