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Milí spoluobčania,
už sú tu zase Vianoce! Očakávané pre svoje čaro, pre svoju
výnimočnosť. Sú výnimočné
a krásne. Krása Vianoc má
desiatky podôb – teplo domova,
pohľad na prírodu, na zasneženú
krajinu, úžasné ticho a snehová
beloba. Do tejto atmosféry znie
hlas zvona i melódie vianočných
kolied. Stalo sa už pravidelným
aktom gazdiniek nachystať sviatočne prestretý stôl s vianočnými
dobrotami, ktoré sú nevšedné
a charakterizujú tieto dni. A výsledkom sú rozžiarené oči obdarovaných aj darcov. Pri prechádzke v prírode alebo i v obci nie je
ničím zvláštnym, že nás zdravia, či kývnu na pozdrav i neznámi
ľudia, akoby sme sa poznali – kdesi videli. Je to zvláštne ale nie
pre tento čas, čas vianočný. Verím, že je to úprimné, nefalšované
a chcem veriť tomu, že to bude takto aj v dni všedné a nielen teraz,
keď sme v eufórii s príchodom Vianoc a sme plní šťastia a lásky.
Vážení spoluobčania, želám Vám úprimne zo srdca krásne a ničím
nerušené vianočné sviatky. Pokoj v rodinách, potešenie z darčekov
a osobne každému z Vás želám hodne zdravia. Váš starosta

Všade znie ozvena vianočného ticha,
odniekiaľ z tmy mráz do okien dýcha.
Sviečka i prskavka v našich očiach žiari.
Prišiel čas obrátiť list v starom kalendári.
Krásne Vianoce a šťastný nový rok 2017.

Podturniansky spravodajca

December 2016

Z rokovaní Obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí č. 6/2016 dňa 15.08.2016

Schválilo: - Zmluvné podmienky Zmluvy o prevode vlastníctva nebytových priestorov (Športový klub, Zdravotné
stredisko, Materská škola a tri spoluvlastnícke podiely k spoločným častiam a zariadeniam bytového
domu a k pozemku prislúchajúcemu k nebytovým priestorom), kde predávajúcim bude spol. STAVOINDUSTRIA Lipt.Mikuláš, a.s. a kupujúcim Obec Podtureň,
- Zmluvné podmienky Kúpnej zmluvy k stavbám technickej vybavenosti Polyfunkčnej budovy súp.č. 166
(NN prípojka, STL pripojovací plynovod, kanalizačná prípojka splašková), kde predávajúcim bude spol.
STAVOINDUSTRIA Lipt.Mikuláš, a.s. a kupujúcim Obec Podtureň,
- Zmluvné podmienky Kúpnej zmluvy k pozemkom parc. č. KN-C 443/8, 443/9 a 443/6, kde predávajúcim
objektov bude spol. STAVOINDUSTRIA Lipt.Mikuláš, a.s. a kupujúcim Obec Podtureň,
- Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 21/2016,
- Použitie prostriedkov mimorozpočtových peňažných fondov na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel
použitia a to na kapitálové výdavky (330 € na kúpu nehnuteľnosti pozemku parc. č. 443/6 v podiele
61868/108817).
Vzalo na vedomie: - Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtovému opatreniu č. 21/2016,
- E-mail OSTZ Lipt. Mikuláš ohľadom hracej miestnosti ŠK-ST Podtureň,
- Informáciu starostu o konaní osláv SNP a Dňa obce dňa 27.08.2016,
- Informáciu starostu o konaní slávnostného odhalenia pamätnej tabule herca Ela Romančíka
dňa 10.09.2016 na jeho rodičovskom dome.
Doporučilo: - Novelizovať VZN č. 1/2007 o čistote obce a verejnom poriadku s tým, aby bolo do VZN zakomponované riešenie dopravnej situácie v obci,
- Upozorniť NDS a.s., aby došlo k odstráneniu stavebných materiálov z pomedzi diaľničných piliérov
pod diaľničným mostom,
- Zabezpečiť odvoz odpadu po štiepkovaní na kompostovisko v spolupráci s Pozemkovým spoločenstvom,
- Riešiť rozšírenie umiestnenia kontajnerov na separovaný zber v obci,
- Písomne upozorniť nájomcu pozemkov „Pod modrou horou“ k úprave a pokoseniu pozemkov.

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí č. 7/2016 dňa 12.09.2016
Schválilo: - Zmluvné podmienky Zmluvy o nájme bytov – 13 bytov nachádzajúcich sa na 1. a 2. poschodí skolaudovanej stavby objektu Polyfunkčnej budovy súp.č. 166,
- Výšku mesačného nájomného v jednotlivých bytoch nachádzajúcich sa na 1. a 2. poschodí stavby objektu
Polyfunkčnej budovy súp.č. 166,
- Výšku finančnej zábezpeky spojenej s užívaním bytov nachádzajúcich sa na 1. a 2. poschodí stavby
objektu Polyfunkčnej budovy súp. č. 166,
- Poskytnutie dotácie OFK Podtureň vo výške 2000 €,
- V zmysle § 9a ods. 9 písm. c) s primeraným použitím § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer na výpožičku nehnuteľného majetku obce – nebytového priestoru č. 1 – Telovýchovné a športové zariadenie nachádzajúce sa v stavbe „Polyfunkčná budova“
súp. č. 166 záujemcovi – občianskemu združeniu – Obecnému futbalovému klubu Podtureň
Vzalo na vedomie: - Správu hlavnej kontrolórky obce z vykonanej finančnej kontroly na úseku poskytovania dotácií
z rozpočtu obce Podtureň v roku 2015 a 2016,
- Správu hlavnej kontrolórky obce z vykonanej kontroly pracovnoprávnych vzťahov obce Podtureň,
- Informáciu starostu o rozpočtových opatreniach starostu č. 17, 18, 19, 20,
- Informáciu starostu o celkovej sume dlhu obce k 31.08.2016,
- Informáciu starostu o uskutočnených akciách dňa 27.8.2016 a 10.9.2016,
- Informáciu starostu o pripravovanej akcii pri príležitosti mesiaca úcty k starším (zorganizovať
pre seniorov v mesiaci október výlet do Osvienčimu prípadne na Duklu),
Doporučilo: - Uskutočniť dňa 28.9.2016 v čase od 15,00 hod. do 17,00 hod. deň otvorených dverí v stavbe objektu
Polyfunkčná budova súp. č. 166.
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- Zmenu výšky dotácie Mestu Liptovský Hrádok na rok 2016 na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce, ktoré navštevujú centrá voľného času z pôvodnej výšky 936 € na výšku 1014 €,
- Udelenie mimoriadnej odmeny zástupcovi starostu vo výške 500 €,
- Udelenie odmeny poslankyni OZ p. Bc. Ivone Vejovej vo výške 220 €,
- Udelenie odmien poslancom OZ vo výške 120 €.
sa Uznieslo: - Na Dodatku č. 1 k VZN Obce Podtureň č. 2/2016 o podmienkach a kritériách prideľovania a správy
nájomných bytov v bytových domoch vo vlastníctve Obce Podtureň obstaraných s použitím a bez použitia verejných prostriedkov na účely sociálneho bývania,
Vzalo na vedomie: - Správu hlavnej kontrolórky obce z vykonanej finančnej kontroly – účtovné doklady obce
za mesiac apríl 2016,
- Informáciu o rozpočtových opatreniach starostu obce č. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
- Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtovým opatreniam č. 31/2016 a 32/2016,
- Informáciu starostu o akcii „Stretnutie detí s Mikulášom“ dňa 4.12.2016,
- Informáciu starostu o akcii „Vítanie Nového roka“ dňa 1.1.2017 o 15.00 hod,
- Informáciu starostu o doručených podmienkach ŠFRB týkajúcich sa zmluvy o poskytnutí podpory č. 500/359/2016.
Neschválilo: - Zmluvné podmienky Kúpnej zmluvy – Zmluvy o prevode vlastníctva bytov nachádzajúcich sa v stavbe
Polyfunkčnej budovy súp. č. 166.

Heslo „separujte s nami“ sa mení
na „neseparujeme v obci“
Ako ďalej… kde je chyba. Málo osvety? Ťažko hľadať odpoveď
na otázky k triedeniu odpadu v našej obci. Veď každé vydanie obecného spravodajcu informuje našich občanov ako triediť odpad, čo
patrí medzi jednotlivé zložky triedenia, čo patrí do plastov a čo
do skla. Ako a kde sa odkladá nebezpečný odpad… A výsledkom
je aktuálna fotodokumentácia z našich častí obce a nádob pre triedený zber. Čo dodať na vysvetlenie? Asi toľko: obec zaviedla každý
rok na jar a na jeseň systém pristavenia vlečiek do všetkých častí
obce v období takmer dvoch mesiacov. Odpad zo záhrad a domov je
preto možné odložiť takýmto ústretovým spôsobom zo strany obce.
Niektorým z nás to nevyhovuje… Je to úmyselné, cielené? Prečo
si znehodnocujeme pohľad na našu obec, ktorá všestranne vychádza v ústrety nám všetkým? Možno sa treba opýtať občanov iných
obcí, aké majú vytvorené podmienky pri zbere jarného a jesenného
odpadu zo záhrad a domov. Možno si treba dať ruku na srdce. Nerobím aj ja niekde chybu? Ale v čom je obec dobrá za posledné roky,
tak to je v zbere papiera. Za rok 2015 odovzdala obec spoločnosti
Brantner Poprad 6,41 ton papiera.

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí č. 8/2016 dňa 09.11.2016
Schválilo: - Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 31/2016,
- Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 32/2016,
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Poznáme našu históriu?
Palkovský kaštieľ, zvaný rezidencia

Zakladateľom rodu zemanov z Podturne sa stal Serafínov syn Mikuláš, ktorý sa spomína v rokoch 1286-1323. Mikuláš mal svoje sídlo
v Liptovskom Petre. Pri delení rodových majetkov v roku 1331 získali
Mikulášovi synovia Pavol a Alexander vlastnícky podiel v Podturni.
Mikuláš zomrel niekedy pred rokom 1346, pretože v rokoch 13461348 došlo ku deleniu majetkov, ktoré mal v držbe. Jeho synom pripadli obce Liptovský Peter, Jamník, Čutkovo, Danišovo, Svätý Duch,
Vavrišovo, Jakubovany a Podtureň.
Podtureň si za svoje sídlo zvolil Alexander a dal tu postaviť kostol
a faru. Neskôr si aj Pavlovi synovia Šimon a Krištof postavili svoje
kúrie v Podturni. Už v prvej polovici 13. storočia začali niektorí členovia rodu používať názov obce Podtureň v predikáte (de Pothornya,
de Thornallya, Podtúrňanský, Poturnyansky, Potturnyanszky, Pottornyay). Kráľ Matej Korvín donáciou z 14. septembra 1474 potvrdil
rodu staršie donácie a daroval im aj obce Csáth (Mezöcsát), Csaba
(Hejöcsaba) a Mályi v Boršodskej župe. Obec Csáth sa stala v roku
1488 aj ďalším prídomkom rodu (Pottornyay de Pottornya et Csáth).
Rod sa rýchlo rozrastal, pretože už v druhej polovici 14. storočia boli jeho príslušníci roztrúsení vo viacerých uhorských stoliciach: Temešskej, Boršodskej, Komárňanskej, Trenčianskej, Spišskej a Šarišskej stolici.
Sídlom rodu bol na počiatku stredoveký hrádok na Varte, neďaleko dnešnej obce. V blízkosti hrádku si postavili na začiatku 14. storočia aj kaplnku a v blízkosti nej zriadili cintorín. Zrejme už v druhej
polovici 14. storočia začali stavať prvé zemianske sídla najprv v Liptovskom Petre, neskôr v Podturni, ale v 18. storočí už aj v priľahlých
obciach svojho panstva v Jamníku a vo Vavrišove.
Najstaršia kúria v Podturni bola postavená v druhej polovici 15.
Storočia. Zásluhu na jej postavení mal podľa T. Januru (Vidiecke
šľachtické sídla v Liptove) Tomáš Podturňanský (†1512). Renesančnú kúriu začal stavať okolo roku 1570 Tomášov vnuk Ondrej
Podturňanský (doložený v rokoch 1533-1579). Po jeho smrti kúriu
zdedili jeho traja synovia Tomáš, Pavol a Ján. Ján stavbu kúrie v roku
1588 dokončil a ku pôvodnej stavbe pristaval „nový dom“, maštale
a pivovar. Kúria bola postavená na obdĺžnikovom pôdoryse ako jednoposchodová stavba so zvýšeným podkrovím a drevenými stropmi.
Zakrytá bola manzardovou strechou. Objekt používali v nasledujúcich storočiach Pavlovi potomkovia.
Celková hodnota stavieb bola v roku 1603 vyčíslená na 175 zlatých. Liptovská stolica vydala 14. apríla 1603 mandát, na základe
ktorého zdedil tieto stavby Pavol Podturňanský s manželkou Uršulou z Palúdzky. Po jej smrti musel Pavol vyplatiť z dedičstva svojho
brata Tomáša. V oddelených častiach kúrie bývali neskôr synovia
Pavla – Ján Podturňanský (†1683) a Valentín Podturňanský (†1687).
O hospodárske priestory sa starali spoločne. To však vyvolalo medzi
bratmi časom spory. V roku 1658 sa predmetom sporu stala vstupná
brána do areálu hospodárstva. Ján sa pred Liptovskou stolicou sťažoval, že jeho brat Valentín dal bránu zbúrať.
V polovici 18. storočia budovu pôvodnej kúrie prestaval na kaštieľ
v barokovom štýle Šimon Podturňanský (†1771). Šimon Podturňanský) patril ku bohatším príslušníkom rodu Potornajovcov a v 18.
storočí ktorý mal kúrie v Liptovskom Petre a Podturni. Okrem
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Pohľad na Vartu, Baštu a Velínok
od Liptovského Jána v prvej tretine 20.
Storočia
Zdroj: Archív autora
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zábradlím a ústredná sála, ktoré vykurovali
honosnými kachľami v rohu miestnosti.
Nákladná prestavba zmenila nielen vzhľad
pred tým skromnej a bežnej kúrie, ale doplnila
jej okolie o veľký anglický park s okrasnými
drevinami a štýlové hospodárske objekty.
Po smrti Samuela Podturňanského v roku
1829, kaštieľ podľa testamentu zdedil jeho
syn Mikuláš (*1793 †1862), ktorý bol stoličným pokladníkom. Tento predposledný vlastník z rodu podturňanských pánov dal urobiť
v budove viaceré, ale len účelové prestavby.
Podobné úpravy vykonali v kaštieli po jeho
smrti aj jeho deti Mikuláš a Berta.
Samuel Podturňanský (*1752 †1829)
v roku 1827 testamentom rozdelil svoje kúrie,
zeme, lúky, poddaných a všetky dôchodky
vyplývajúce z vlastníctva, ako aj dedičstva
po nebohom Michalovi Podturňanskom
medzi svojich piatich synov. Syn Mikuláš Podturňanský zdedil v Podturni „dom residencionalsky Andrašovsky, takrečený Palkovský“ so
všetkými hospodárskymi objektmi a príslušnosťami. Pripadol mu podiel 15 kusov zeme
v chotárnej časti Vyšná Roveň.
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Po smrti Mikuláša Podturňanského mladšieho v roku 1904 a ďalších členov rodiny v 20. rokoch 20. storočia kúpila celý kaštieľa rodina
Forgáčovcov z Podturne. Rodina v časti kaštieľa žila až do 60-tych
rokov 20. storočia. V rokoch 1920-1935 v časti objektu sídlila Štátna
ľudová škola. Po druhej svetovej vojne sa kaštieľ dostal do štátneho
zoznamu kultúrnych pamiatok, kde je evidovaný pod číslom 362 ako
„Forgáčovská kúria“. Na konci 60. rokov 20. storočia budovu odkúpila kancelária Slovenskej národnej rady. Z prostriedkov kancelárie
sa mala na začiatku 80-tych rokov uskutočniť dôkladná rekonštrukcia a budova mala slúžiť ako účelový objekt pre Slovenskú národnú
radu. V roku 1988 kaštieľ kúpilo výrobné družstvo Služba v Bratislave, ktoré ho po prestavbe chcelo využívať ako rehabilitačné centrum pre svojich zamestnancov. Pri prípravných rekonštrukčných
prácach v roku 1989 bola asanovaná stará strecha. Pre nedostatok
financií bol objekt potom len provizórne zakrytý jednoduchou sedlovou strechou a boli zastavené všetky rekonštrukčné práce.
Objekt je v rekonštrukcii, doposiaľ boli realizované rozsiahle stavebné úpravy, medzi najpodstatnejšie patrí statické zabezpečenie
celého objektu, spevnenie klenieb a obvodového muriva, realizácia
elektroinštalačných rozvodov vodorovných a zvislých rozvodov vody
a kanalizácie prvého a druhého nadzemného podlažia. Dvojpodlažný
objekt je v tomto období provizórne zastrešený. Stupeň rozostavanosti umožňuje vykonať dispozičné zmeny na jednotlivých podlažiach objektu, ako aj na priľahlom pozemku v súlade so záujmami
nového vlastníka, ktorým je HANT BA a.s. Považské Podhradie.
Napísal kronikár obce PhDr. Peter Vítek

Pohľad na kaštieľ v prvej tretine 20. Storočia
Archív v L. Mikuláši

Pohľad na kaštieľ v súčasnosti

nákladnej prestavby tohto kaštieľa, postavil
v Podturni aj ďalší kaštieľ, ktorý sa neskôr
nazýval „Šimúnovský“.
Baroková úprava objektu sa prejavila
najmä zdôraznením strednej časti budovy.
Vstupné dvere projektant zdôraznil dvoma
oknami s polkruhovým zakončením na spodnej aj vrchnej strane. Na poschodí bola vytvorená centrálna reprezentačná miestnosť s veľkými obdĺžnikovými oblokmi s oblúkovým
zakončením. Centrom kaštieľa sa stala baroková schodisková hala s umelecky kovaným

Mikuláš, Mikuláš…

kričali deti, keď prišiel v nedeľu dňa 4.12.
do našej dedinky Mikuláš. Trochu zneisteli,
keď pred Mikuláša skočil a vystrájal čert –
čertisko. Ale daj sa mi svete, z čertiska sa
nakoniec stal čertík a veľký kamarát všetkých
detí. V dobrej nálade sa rozdávali balíčky,
deti spievali a recitovali básničky. Kým
ujo Fero za mrazivého počasia „čapoval“
horúci čajík, deti sa podpisovali do kroniky,
niektoré si za hudby uja Jara aj zatancovali.
No jednoznačne šantilo sa, bolo veselo
. . . Záverom: za deti prítomní – dospelí
konštatovali „je nás viac a viac.“
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Poľovnícke združenie Svätojánska dolina

Vážení občania Obce Podtureň. Končí sa ďalší rok nielen ten bežný,
ale aj ten náš poľovníck, pričom má naše poľovnícke združenie Svätojánska Dolina za sebou už tretí rok svojej činnosti v poľovníckom
revíri Ďumbier Liptovský Ján. Dovoľte mi preto v skratke Vás oboznámiť ako prebiehala činnosť poľovníckeho združenia Svätojánska
Dolina v roku 2016. K dnešnému dňu nás je 42 riadnych členov. PZ
Svätojánska Dolina má v prenájme poľovný revír o celkovej výmere
4882,102 ha. Z tejto výmery tvorí 3904,7 ha lesný pôdny fond a 977,4
ha poľnohospodársky pôdny fond. Náš poľovný revír je spoločným poľovným revírom viacerých vlastníkov, ktorý sa skladá zo 17
pozemkových spoločenstiev vrátane dvoch cirkví a jednej obchodnej spoločnosti a takmer 2000 vlastníkov pozostávajúcich z fyzických osôb t.j. samostatných vlastníkov poľovných pozemkov, ktoré
sú zahrnuté do nášho poľovného revíru. Za 1ha lesnej pôdy platíme
2,50 Eur a za 1ha poľnohospodárskej pôdy 0,41 Eur čo spolu činí cca
10 000 Eur do roka.
Náš poľovný revír sa nachádza na severnom úpätí Nízkych Tatier
v malebnej Jánskej Doline. Tento poľovný revír bol uznaný Rozhodnutím Okresného úradu v Liptovskom Mikuláši, odbor pozemkový,
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva dňa 16.12.2003. V rámci
poľovníckej rajonizácie Slovenskej republiky sa poľovný revír nachádza v oblasti pre chov jelenej zveri J XIII Nízke Tatry. V revíri je hlavnou zverou zver jelenia a ako druhý druh prežúvavej zveri srnčia zver,
ktorá je chovaná na úkor hlavnej zveri. Ďalšou pridruženou zverou,
ktorá sa ale nechová na úkor hlavnej zveri bola stanovená diviačia
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zver ako vedľajší druh zveri. Zmluva o užívaní poľovného revíru Ďumbier bola uzatvorená dňa 7.8.2013 s jej účinnosťou od 1.1.2014
do 31.12.2028 na obdobie 15 rokov.
Výbor PZ v roku 2016 pracoval v zložení:
predseda Radovan Sokol, podpredseda Jozef
Hapčo, ktorý zastrešuje aj oblasť kynológie, poľovný hospodár Valentín Janči, tajomník Michal Ilavský, finančný hospodár Peter
Janek, strelecký a brigádnický referent Pavel
Repček, majetková držba Ing. Peter Kompiš.
Členovia výboru sú ďalej Ing. Vladimír Cisár,
Pavel Lukačik, Ľuboš Kočtúch st., predseda
dozornej rady je JUDr. Igor Voštinák a jej
členmi Vladimír Ilavský a Ján Vránsky, ktorý
sú pravidelne prizývaný na zasadnutia výboru
PZ.
Poľovnícke združenie sa riadi vlastnými
stanovami a platným vnútroorganizačným
poriadkom. Najvyšším orgánom PZ je členská schôdza a výkonným orgánom je 10
členný výbor PZ, ktorý sa v roku 2016 stretol 12 krát. Program výborových schôdzí sa
odvíjal od schváleného plánu práce v ročných obdobiach v nadväznosti na termínový
kalendár lovu zveri t.j. vydávanie povoleniek,
povinné brigády a pod. Výbor sa v roku 2016
schádzal pravidelne v jednomesačných intervaloch prípadne podľa potreby respektíve
podľa danej situácie alebo v súvislosti podľa
akútneho prípadu respektíve problému, ktorý
bolo treba okamžite riešiť. K orgánom PZ
Svätojánska Dolina patrí aj poľovnícka stráž,
ktorá má 10 svojich členov, ktorí sú tvorení
z členov PZ.
Poľovnícke hospodárenie sa v uplynulom roku 2016 odvíjalo od stanoveného jarného sčítania zveri na ktorom sme sa stretli
na konci marca. Snažili sme sa čo najviac priblížiť k reálnym jarným kmeňovým stavom
zveri. Stav zveri sme zisťovali nielen v určenom termíne, ale ako dobrí poľovníci aj počas
celého roka, to znamená v období zimného
prikrmovania a tiež počas obdobia núdze.
Na základe sčítacích stavov bol potom
zostavený plán chovu a lovu. Tento plán bol
predložený na schválenie na Okresný úrad
na pozemkový a lesný odbor v Liptovskom
Mikuláši.
V uplynulej sezóne sme sa v poľovnom
revíri zaoberali aj činnosťou, ktorá bola
potrebná na zabezpečenie riadneho užívania a obhospodarovania poľovného revíru t. j.

starostlivosť o zver a to 2 x naplnenie pridelených solísk, ktorých máme rozmiestnených
po celom revíri až 60 ks, príprava objemového krmiva pre zver s usušením kvalitného
sena z horských lúk, ktoré sme uskladnili
priamo v 13 senníkoch. Potom to bolo čistenie a prerezávanie pridelených poľovníckych
chodníkov o celkovej dĺžke cca 60 – 70 km.
Ďalej to boli dve platené brigády zalesňovanie čím sme si zabezpečili nemalé finančné
prostriedky na chod poľovníckeho združenia.
Jedna brigáda bola vykonaná pre PS Komposesorát Marcovská Liptovský Ján za ktorú sa
chcem úprimne poďakovať pánovi predsedovi
PS pánovi Dušanovi Pivkovi ako aj celému
výboru tohto spoločenstva a druhá brigáda
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zalesňovanie pre MP PS Smrečany v lokalite Žiarska dolina za ktorú
sa tiež chcem poďakovať celému výboru PS Smrečany. Následne
na to sa konala povinná brigáda, ktorá nám vyplýva z dohody s PS
k Bielo – Marušová Liptovský Ján a to kosenie protipožiarnych
pásov za Marušovou a pravidelné čistenie odvodňovacích priepustov
na lesných zvážniciach. Členovia PZ vykonávajú v jarných , letných
a jesenných mesiacoch pravidelné protipožiarne a strážne služby.
Naše poľovnícke združenie sa snaží dodržiavať všetky Zmluvy
a Dohody, ktoré má uzatvorené s vlastníkmi poľovných pozemkov
a snaží sa v rámci možností čo najviac spolupracovať a udržiavať
dobré vzájomné vzťahy so všetkými pozemkovými spoločenstvami
ako aj s ostatnými vlastníkmi pozemkov v obvode poľovného revíru
Ďumbier Liptovský Ján.
Na niektorých kazateľnicových posedoch sa opravili rebríky a prekryli strechy novou krytinou. Naši členovia vybudovali v rámci činnosti 5 nových kvalitných kazateľnicových posedov na lov a pozorovanie zveri. Starostlivosť o naše pietne miesto je už samozrejmosťou.
Členovia nášho PZ sa v roku 2016 zúčastnili na tradičných oslavách výročia SNP na Svidovskom sedle pri položení venca pri pamätníku por. Daniela.
Vážení občania to boli stručné informácie o činnosti poľovníckeho združenia Svätojánska Dolina v roku 2016.
Vážení občania Podturne, dovoľte mi na záver poďakovať Vám
všetkým za Vašu priazeň, podporu a pomoc, ktorú nám poskytujete. Zároveň Vám prajem krásne a požehnané Vianoce a do Nového
roka 2017 hlavne veľa zdravia a šťastia v mene svojom, ako aj v mene
celého kolektívu členov PZ Svätojánska Dolina.
Radovan Sokol – predseda PZ

Zelene v obci nie je nikdy dosť

V mesiaci november sa v obci pousilovali nielen zamestnanci,
ale aj členovia občianskeho združenia Za čistý a zdravý Liptov.
Zástupcovia občianskeho združenia oslovili obec s ponukou
zabezpečenia ihličnatých stromov, ktoré boli ešte nápomocní spolu
s obcou aj vysadiť. Počas mesiaca sa vysadilo po celej obci 50 ks
150 cm odrastených smrekov pichľavých a jedle kanadskej. Ďalej
100 sadeníc smreka tatranského. Spoločnosť KORA pomohla obci
doviezť 3 ks vianočných stromov, ktoré boli osadené v časti „Pod
modrou horou“, na ul. K stanici a pri novopostavenej reštaurácii
– pizzerii. Za ochotu, ústretovosť a vzťah k našej obci všetkým
poďakoval starosta M. Vojtík. Veď zelene nie je v obci nikdy dosť.
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Dukla, miesto úcty...
Stojí Dukla pomník vďaky,
vôkol neho cintoríny.
Padlo chlapcov na tisíce,
za slobodu domoviny.

Mesiac október je nielen mesiacom zberu úrody a padajúceho lístia.
Je aj mesiacom úcty k starším a ich šedinám. Výbor Jednoty dôchodcov na svojom sedení vyšiel s podnetom k tejto príležitosti usporiadať
tematický výlet na DUKLU, miesta najťažších bojov, vojsk Červenej
armády a 1. Čs. armádneho zboru proti hitlerovskému Nemecku.
Nie náhodou, ale tieto boje vrcholili práve v októbri r. 1944. Pán starosta to uvítal a hlavne reagoval. Štvrtok 20. októbra, tento deň pribudne do obecnej kroniky, keď sme sa ráno pred obecným úradom
zišli všetci, ktorí prejavili záujem využiť príležitosť a sadli do parádneho autobusu. Šofér zatvoril dvere.
Ako býva dobrým zvykom na výletoch pani Evka H. otvorila
fľašku „DEMÄNOVSKÝCH KVAPIEK“ do nálady a každému sladké
pečivo pod zub. Cesta nám ubiehala rýchlo aj vďaka p. starostovi,
ktorý sa ujal mikrofónu – všetkých privítal na palube a ako bývalý
vojak urobil stručný prierez, čo nás čaká v tento deň, no hlavne
na DUKLE. Nezabudol spomenúť Podturňancom známe osobnosti:
ako čestného občana a dnes už na večnom odpočinku plk.v.v. Nikolaja Tegzu a jeho bojového druha nie dávno povýšeného do hodnosti
brigádneho generála p. Iľanovského. Ako priamych účastníkov Karpatsko - dukelskej operácie, kde tieklo viac krvi ako vody.
Potom dal mikrofón p. Ferovi J., ktorý ho doplnil pár slovami ako
sa rodila myšlienka presunúť pálenie partizánskej vatry a oslavy SNP
spojené s Dňom obce z vrchu Varta (dnes oplotená obora nad viaduktom) za vtedajší penzión Elán. Hlavné dôvody boli nebezpečenstvo požiaru v lese a bolo to skôr pre mládež. Spomenul aj zážitky pri
prvom ročníku ako zháňal po porúbčanských lúkach na salaši harmonikára ovládajúceho partizánske piesne, ako mu ukradli káričku
na ktorej si doniesol nástroj, ako kuchárka z Elánu p. Marta s pomocou napiekla vyše 500 buchiet pre všetkých, aká bola atmosféra...
Potom vytiahol „MEDAJLÓNIK“ na trikolóre, ako malú spomienku
od p. starostu podplukovníka v.v. M. Vojtíka, ktorý v r. 1968 – 1972
absolvoval Vojenskú strednú školu „Špecialista tankovej techniky“.

Práve tu na DUKLE si mnohí možno 1. krát
siahnu na legendárnu pancierovú ozrutu T-34
so silou 500 koní a váhou asi 27 ton. Vojaci
tento tank volali „ŽIVÁ RAKVA“.
Po vystúpení z autobusu sme sa obzerajúc priblížili k symbolu DUKLY pamätníku s vojakom v póze „K POCTE ZBRAŇ“
v nadživotnej veľkosti. Tu sme spoločne položili veniec vďaky so stuhou od občanov Podturne. Pani Lydka V. neodolala a prihovorila
sa s rozochveným hlasom ako pamätníčka II.
svetovej vojny pár spomienkami. Pozreli sme
si pamätné tabule hrdinov o.i. aj veliteľa 1.
Čs. armádneho zboru a prezidenta republiky
Ludvíka SVOBODU.
Čas pokračoval – autobusom sme sa presunuli do Vojenského historického múzea vo
SVIDNÍKU. Pozreli sme si exponáty výzbroje
a výstroje z bojísk a zahľadeli sa na dokumentárny film v neobvyklej sále. Zapamätal
som si výrok vojaka Wermachtu v preklade:

„MACHINGVER“ mal munície dosť ale laufy
(hlavne) sa pri obrovskej „SEČI“ vojsk tak
rozpálili, že nestíhali chladnúť! Zem bola
posiata vojakmi a krvou. HROZNÉ. Čo sa
nám nevydarilo, v tom čase bola VYHLIADKOVÁ VEŽA vysoká 49 m, z ktorej by bolo
možné pozorovať SLOVENSKO – POĽSKÚ
časť Dukelského priesmyku a strategický plán
Karpatsko-dukelskej operácie. Bola uzavretá.

Bola prístupná verejnosti od r. 1974 k príležitosti 30. výročia SNP
ako spomienka, keď sa vojská valili na pomoc povstaniu. Do útrob
spomínaných legendárnych tankov T-34 sme sa nedostali. Príklopy
boli pozvárané.
Čas sa rýchlo míňal. Po hodnotnej prehliadke náš AZIMUT
určoval smer Bardejov. Tam sme mali chvíľu voľno, pozreli sme si
námestie a dali si obed. Cesta na Liptov sa krátila. No keď sme viacerí vedeli, že sprievodca a starosta v jednej osobe p. M. Vojtík má
svoj sviatok, ozvalo sa blahoželanie a Živijóó. Zachoval sa...
Čo napísať na záver? Myslím si, že tematický zájazd sa vydaril.
Zlúčili sme dobré s užitočným. Veď každý, čo sa hlási, že je Slovák,
by mal aspoň trochu poznať ako sa rodila sloboda – vidieť DUKLU.
Tých pár voľných miest v autobuse zapríčinili občania, čo sa prihlásili a nešli. ŠKODA. Tak sa to nerobí!! Mne osobne splnilo túžbu
vidieť na vlastné oči (ako bývalému poddôstojníkovi slúžiacemu
na opačnom konci republiky Československej v pohraničnom meste
CHEB) tieto pamätné miesta bojov. HRANICE – to nie je holubník.
P. starosta: Použijem vojenskú terminológiu. Keby som mohol
za tento zájazd Ti udeľujem „OPUŠŤÁK“.
Malé motto pri hroboch hrdinov:

Čo sme teraz my – to boli oni
a čo sú oni – to budeme my.

Prosím – skúste precitnúť a pochopíte princíp mieru aj v tomto
predvianočnom období!
Za účastníkov – Fero Janovčík

Poznáme VZN č.
1/2007?

…alebo motoristi na obecných
komunikáciách spamätajme sa.

Oslavy SNP v začiatkoch – rok 2000
príprava buchiet na oslavy
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Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2007 hovorí o čistote obce
a verejnom poriadku.
A keďže je záväzné nariadenie záväzným pre všetkých občanov
obce, musia sa ním riadiť a držať sa pokynov v riešení a vzťahu
k verejným priestorom. Tým priestorom je aj miestna komunikácia a vzťah majiteľa motorového vozidla k nej. Preto sa poslanci
obecného zastupiteľstva na posledných rokovaniach zaoberali
rozširujúcim sa parkovaním vozidiel na miestnych komunikáciách najmä na uliciach Hlavná, Kamenie. Situácia s parkovaním a dokonca aj opravovaním vozidiel na komunikáciách začala
byť neúnosná. Ako poznamenal jeden poslanec: Dvor obrovský,
garáž prázdna a na ceste stoja aj dve vozidlá a z tretieho porozkladané náhradné diely. Poslanci preto žiadajú vedenie obce o urýchlené riešenie. A to také, ktoré rázne odstráni tento nešvár. Bezpečnosť je predsa nadovšetko a denné absolvovanie motoristického
slalomu nie je tým dobrým. Preto majitelia motorových vozidiel,
ktorí ste si zvykli parkovať svoje vozidlá na komunikáciách obce,
mimo parkovísk a súkromných dvorov, nebuďte prekvapení ani
nahnevaní z úradných zásielok. Bezpečnosť občanov je predsa
prvoradá.
9
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VATRA BOLA KRAJŠIA A VYŠŠIA
dňa 27.8.2016 oslavy SNP

Oslavy 72. výročia SNP sa aj tento už 18-ty krát uskutočnili v našej
obci dôstojne a na dobrej úrovni. Za veľkej účasti občanov boli oslavy
v prvej časti pri miestnom pamätníku položením vencov a príhovormi starostu a hostí. Starosta Marián Vojtík vyzdvihol význam
Slovenského Národného povstania. Osobitne v príhovore poukázal
na negatívne verejné prejavy, spochybňujúce nielen význam SNP, ale
aj obete vojny, či holokaust. Za hostí vystúpil predseda oblastného
výboru ZPB (Zväzu protifašistických bojovníkov) pán Ing. Norbert
Adamec, ktorý hovoril o fašistických represáliách na Slovensku
od vzniku vojnovej Slovenskej republiky a o nebezpečenstve rastu
domácich extremistických hnutí, prezentujúcich fašistické a ľudácke
aktivity.
V druhej časti prítomných na oslavách privítal z tribúny moderátor pán Milan Stromko. Osobne si vyslúžili potlesk prítomných brigádny generál Ján Ilanovský a poslanec NR SR a čestný občan obce
Dušan Jarjabek, ktorí po vystúpeniach zapálili vatru za spevu „Partizánskej hymny“.
Neskôr sa účastníci osláv potešili ohňostroju a vystúpeniu skupiny Profil a speváka Martina Jakubca s Božankou do neskorých
nočných hodín. ...Aké boli ohlasy účastníkov osláv? Akcia sa opäť
vydarila. Veď jej prialo aj pekné počasie.
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11. novembra sme si opäť pripomenuli ...

Na deň 11.11.2016 – Deň vojnových veteránov, zorganizovala
miestna organizácia Jednoty dôchodcov v Podturni so starostom
Mariánom Vojtíkom stretnutie občanov pri pamätníku padlých. Prítomným sa po zapálení sviečok o 11-tej hodine a 11-tej minúte prihovoril starosta. Ako hlavnú myšlienku dal do popredia nezmyselné
množstvo konfliktov v novodobom žití ľudstva s výsledkom miliónov
padlých najmä v prvej a druhej svetovej vojne. V krátkosti informoval
prítomných, že na Slovensku je doteraz evidovaných 32 495 vojnových hrobov z prvej a druhej svetovej vojny, v ktorých je pochovaných
160 000 padlých vojakov.
„Položením kvetov pri pamätníku a zapálením sviečky si aj my
v našej obci chceme pripomenúť tento deň, ktorý v nás vyvoláva
hlboké zamyslenie sa nad príčinami ale i podstatou vojen a z toho
vyplývajúce nezmyselné umieranie vojakov na bojiskách.“

Čo hovorí história? Prečo 11. November?

Deň vojnových veteránov alebo deň červených makov je pamätný
deň venovaný pamiatke vojnovým veteránom.

Obecná knižnica

Milí čitatelia a spoluobčania poinformujem Vás o obecnej knižnici.
V roku 2016 sme získali 34 kníh, z toho kúpou 19 kníh a darom 15
kníh. K dnešnému dňu máme v obecnej knižnici 2583 kníh. Platiacich členov máme 42, z toho 14 detí a študentov, 12 dôchodcov
a 16 dospelých. Členský poplatok v sume 45,80 € bol odovzdaný
na obecný úrad. Na rok 2017 zostáva členský poplatok pre deti
a študenti – 0,70 €, pre dospelých – 1,50 €, pre dôchodcov – 1 €.
Tento rok sme kúpili knihy v cene 87,17 € - peňažnou čiastkou prispieva obecný úrad. V obci máme 1200 občanov a členov len 42,
tak to je veru málo . . . Radi uvítame aj nových čitateľov, príďte
medzi nás. V obecnej knižnici máme „antikvariát“. Blíži sa koniec
roka 2016 a blížia sa aj vianočné a novoročné sviatky, preto Vám
chcem popriať:

Vianoce čisté a biele ako sneh,
v živote len radosť, zdravie a smiech.
Silvestrovskú náladu po celý rok,
šťastie nech sprevádza váš krok.
Eva Huštáková, knihovníčka
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11. november bol vybratý preto, lebo
v tento deň o 11 hod. a 11 min. v roku 1918
bolo vo francúzskom meste Compiegne podpísané prímerie medzi spojencami a Nemeckom, čím boli ukončené boje 1. svetovej vojny.
Tradícia osláv sa preniesla od roku 1954 s premenovaním z dňa prímeria na Deň veteránov.
Symbolom Dňa veteránov sa stal kvet
vlčieho maku. Symbol má pôvod v básni
„V poliach Flámska“, ktorú napísal v roku
1915 kanadský vojak - lekár, ktorý slúžil
na západnom fronte v Belgicku.
„Na poliach Flámska vlčie maky rastú,
tam medzi krížmi rad za radom.
Značia miesta, kde ležíme.
Tam hore počuť udatný spev škovránka,
uprostred revu kanónov tu dolu...“
Vlčí mak ako symbol pre padlých v 1. svetovej vojne prvý raz použila americká humanistka Moina Michaelová.

Protipovodňová
ochrana obce Podtureň
Listom zo dňa 24.10.2016, ktorý nám bol doručený dňa 27.10.2016, ste nás požiadali o pokračovanie riešenia protipovodňovej ochrany obce
Podtureň v rkm 356,25 – 356,400. Navýšenie
pravého brehu toku Váh za futbalovým ihriskom po visutú lávku. Na zvýšenie by mohol byť
použitý výkopový materiál z dna, ktorý vznikne
pri výstavbe „MVE Liptovský Ján – Podtureň“.
SVP, š.p. Správa povodia horného Váhu
Ružomberok Vašu požiadavku akceptuje, avšak
pred samotnou realizáciou zemných prác je
potrebné zo strany správcu toku najskôr vyznačiť v teréne hranicu pozemkov, ktorá oddeľuje
vlastníctvo SR v správe SVP, š.p. od pozemkov
fyzických osôb. Z brehu bude potrebné odstrániť kríky, stromy, ktoré by boli prekážkou pri
zvyšovaní brehovej čiary. K tomuto účelu SVP,
š.p. vypracuje zjednodušenú projektovú dokuIng. Róbert Hok, Riaditeľ správy povodia
mentáciu.
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Objavy, ktoré zmenili svet
Evanjelium je radostná správa o tom, že Pán Boh nás má rád
a v Pánovi Ježišovi Kristovi nám pripravil cestu záchrany do Božieho
kráľovstva. Táto správa nie je určená len niektorým ľuďom. Skutočne
každý ju môže prijať a radovať sa z nej. Niekto si myslí, že je určená
len pre ľudí starších. Iný sa zase nazdáva, že len ľudia menej učení jej
môžu veriť. Opak je však pravdou. V Biblii máme mnoho príkladov,
že i ľudia vzdelaní, vysokopostavení patrili k tým, ktorí uverili v Pána
Boha. Stačí spomenúť zo Starej zmluvy princa Mojžiša, kráľovského
pohárnika Nehemiáša či najmúdrejšieho zo všetkých kráľov kráľa
Šalamúna. V Novej zmluve k takým ľuďom patril napr. apoštol Pavel,
o ktorom Písmo sväté svedčí, že patril k veľmi vzdelaným ľuďom.
Deti na dennom detskom tábore, ktorý sa konal v evanjelickom
cirkevnom zbore v dňoch 18. – 22. júla, sa mohli naučiť, že nielen
biblické postavy, ale aj ľudia z moderných čias smú v Pána Ježiša
uveriť a byť zachránení pre večný život. Patria k nim dokonca aj
ľudia vzdelaní a známi, ako napr. vedci a vynálezci. Konkrétne štyroch vynálezcov si deti všimli podrobnejšie: nemeckého astronóma
Johannesa Keplera, ktorý odhalil dôležité zákonitosti pohybu planét,
anglického fyzika a chemika Michaela Faradaya, ktorý skúmal elektrinu a magnetizmus, amerického vynálezcu Samuela F. B. Morseho,
ktorý vynašiel telegraf, a amerického prírodovedca Georga Carvera,
ktorý objavil 300 spôsobov využitia arašidov. Nie nadarmo sa však
tábor volal Objavy, ktoré zmenili svet. Deti totiž zistili, že ten najväčší objav, ktorý tieto osobnosti našli, bol objav spasenia. Všetci
to boli úprimne veriaci ľudia, ktorých Pánom a Spasiteľom bol Ježiš
Kristus.
Keďže to bol denný tábor, deti sa stretli vždy ráno o ôsmej hodine
a boli spolu do pol štvrtej. Na začiatku každého dňa bola téma, ktorá
predstavila nielen vedca, ale aj ten veľký objav spásy, ktorý každý
z nich spoznal. Potom dopoludnia ešte nasledovali tvorivé aktivity,
v ktorých si deti vyrábali napr. lietadlá, maľované črepníky, zápisníky či zaujímavou „lepidlovou“ technikou robené obrazy. Pred obedom sa ešte deti spoločne zahrali. Popoludní už nasledovala vždy
veľká hra, každý deň iná. V jeden deň putovali po planétach Slnečnej
sústavy, v ďalší lúštili hľadali tajný kód po vytýčených stanovštiach.
Na Dubci lúštili správu napísanú morzeovkou. V posledný táborový
deň to bola táborová olympiáda, kde si vyskúšali rôzne zručnosti.
Štvrtok a piatok boli výnimočné dni. Štvrtok preto, že deti sa
vybrali na výlet do Liptovského Mikuláša, kde navštívili Jaskyniarske múzeum. Múzeum, ktoré bolo pred časom zrekonštruované,
ich zaujalo bohatými expozíciami a najmä tým, že niektorých exponátov sa smeli aj dotknúť, mohli vojsť do jaskyne či do medvedieho
brlohu a nakoniec sa mohli aj zahrať či niečo si nakresliť. Piatok zase
bol deň záverečný a ako inak, končil detskými službami Božími.
Na tieto služby Božie prišli aj rodičia i členovia cirkevného zboru.
Spoločne spievali piesne, ktoré sa deti učili na tábore, a počuli zvesť
slova Božieho o tom, čo je tým pravým pokladom a tou pravou perlou, ktoré smieme objaviť. Nakoniec deti boli odmenené za svoju
usilovnosť na tábore diplomom Doktor táborových vied. Ten taktiež
dostali všetci spolupracovníci, ktorí pomohli k zdarnému priebehu
tábora. Bez nich by jeho organizácia nebola mysliteľná. Veď detí bolo
spolu 38 a tých starších, ktorí nejakým spôsobom pomáhali, bolo 14.
Bohu vďaka za všetko.
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Evanjelium pre deti
Liptovský Ján 11. septembra 2016 – Druhá
septembrová nedeľa bola opäť príležitosťou pre stretnutie rodiny cirkevného zboru
v rámci zborového dňa. Najprv služby Božie,
na ktorých zaznel kázňový text: „Keď sa ťa
zajtra opýta syn: Aký význam majú svedectvá,
ustanovenia a právne predpisy, ktoré vám prikázal Hospodin, náš Boh? odpovedz svojmu
synovi…“ Už tento text naznačil tému zborového dňa: potrebu priniesť evanjelium deťom.
Blahoslavení rodičia, ktorí svojím životom,
svojím príkladom, výchovou vedú deti k otázkam o Pánu Bohu a ktorí im na tieto otázky aj
dávajú správne odpovede.
Počas služieb Božích bola aj detská
besiedka. Tentoraz ju však viedli pracovníci
Detskej misie, ktorí k nám zavítali na zborový
deň. Predstavili biblickú lekciu o zázračnom
lovení rýb.
Tentoraz, na rozdiel od minulého roka,
nám počasie prialo, takže sme sa po službách
Božích a detskej besiedke presunuli do farskej
záhrady. Téma zborového dňa tu pokračovala
slovom pracovníka Detskej misie Ľuboša
Marhofera. Predstavil činnosť Detskej misie,
ktorú založil v roku 1937 J. I. Overholzer. Ten
zvykol hovoriť: „Tak rád by som Krista poznal
skôr! Keby som bol stretol niekoho, kto by
mi ukázal cestu!“ Na Slovensku bola Detská misia založená v roku 1990. Povedal tiež,
prečo je dobré deti viesť ku Pánovi Ježišovi.
Opäť zaspievali spevokoly: mužský spevokol Svätojánsky prameň, ženský spevokol
i detský spevokol Svätojánsky prameň. Vladimír Kubovčík priniesol dávku poézie. Nechýbali ani zábavné aktivity pre mladých telom
i duchom. A samozrejme, po celej záhrade
rozvoniaval guláš, ktorý tentoraz so svojimi
pomocníkmi varil Pavol Kráľ.
Peter Taját, ev. a. v. farár
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Čo sa chystá?
18. 12. 2016 4. adventná nedeľa

9,00 Služby Božie so spoveďou a VP

21. 12. 2016 Streda

16,30 Adv. večiereň v Podturni

24. 12. 2016 Štedrý večer

16,00 Štedrovečerné služby Božie

25. 12. 2016 1. slávnosť vianočná

9,00 Slávnostné služby Božie

26. 12. 2016 2. slávnosť vianočná

9,00 Slávnostné služby Božie

31. 12. 2016 Záver občianskeho roka

17,00 Služby Božie

1. 1. 2017 Nový rok

9,00 Služby Božie

6. 1. 2017 Zjavenie

9,00 Služby Božie

8. 1. 2017 1. nedeľa po Zjavení,
Nedeľa misie

9,00 Služby Božie so spoveďou a VP

15. 1. 2017 2. nedeľa po Zjavení

9,00 Služby Božie

14,30 Nešp. služby Božie v Podturni
22. 1. 2017 3. nedeľa po Zjavení

9,00 Služby Božie

29. 1. 2017 4. nedeľa po Zjavení

9,00 Služby Božie

5. 2. 2017 5. nedeľa po Zjavení

9,00 Služby Božie so spoveďou a VP

12. 2. 2017 Deviatnik

9,00 Služby Božie
14,30 Nešp. služby Božie v Podturni

19. 2. 2017 Nedeľa po Deviatniku

9,00 Služby Božie – Národný týždeň
manželstva

26. 2. 2017 Predpôstna nedeľa

9,00 Služby Božie

5. 3. 2017 1. pôstna nedeľa

9,00 Služby Božie so spoveďou a VP

8. 3. 2017 Streda

16,30 Pôstna večiereň v Podturni

12. 3. 2017 2. pôstna nedeľa

9,00 Služby Božie
14,30 Nešp. služby Božie v Podturni

19. 3. 2017 3. pôstna nedeľa

9,00 Služby Božie

26. 3. 2017 4. pôstna nedeľa

9,00 Služby Božie so spoveďou a VP

29. 3. 2017 Streda

16,30 Pôstna večiereň v Podturni

2. 4. 2017 5. pôstna nedeľa

9,00 Služby Božie so spoveďou a VP

9. 4. 2017 6. pôstna nedeľa

9,00 Služby Božie so spoveďou a VP
14,30 Nešp. služby Božie v Podturni
so spoveďou a VP

BLAHOŽELANIE

Nie je život taký ťažký, ako by sa zdal
nie je však ani taký, ako by si človek prial.
Preto Vám prajeme k vášmu sviatku,
aby sa Vám život krásny zdal.
Dňa 26.11.2016 sa dožila pani Zuzana Fašánoková svojich krásnych 95-tich narodenín. Pri príležitosti Vám blahoželajú syn
Ján, Pavol a Jaroslav, dcéry Margita a Oľga so svojimi rodinami.
K tomu blahoželaniu sa pripája krstná dcéra Eva s rodinou.

Kolobeh života
Narodili sa:
Tomáš Krčula
Uzavreli manželstvo:
Jana Chaloupková a Kamil Vaňko
Miroslava Šimovčiaková a Peter Perašín
Ing. Zuzana Polóniová a Peter Bolvanský
Dožili sa životného jubilea:
Jarmila Školiaková
Vladimír Vašina
Milan Krasuľa
Ladislav Vozárik
Imrich Žigo
Margita Báthoryová
Eva Forgáčová
Darina Báthoryová

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

Opustili nás:
Juraj Klotton
Darina Čajková
Želmíra Sousedíková
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Zo života ZO-JD v Podturni
Milí členovia a spoluobčania, posledný krát sa Vám prihovárame
v tomto roku.
-25.7. sme sa zišli v klube, kde sme dohodli spoluprácu s JD z Uhorskej Vsi na druhú polovicu roka 2016. Účasť 10 členov a 5 z Uhorskej
Vsi.
-4.8. sme boli v Poprade na 5-tom ročníku prezentácie a predaja slovenských výrobkov od minulosti po súčasnosť. Bola to pekná prehliadka.
-18.8. sme uskutočnili brigádu na starom cintoríne. Úprava hrobu partizánov a okolie kríža. Položili sme aj vence.
-22.8. za účasti 16 členov v klube sme prejednali brigádu pri pomníku
a okolí Obecného úradu.
-24.8. pred oslavami SNP a dňom obce bola brigáda pri pomníku SNP
a v okolí Obecného úradu. Účasť 17 členov.
-27.8. pri pomníku SNP sa naši členovia zúčastnili v hojnom počte pri
kladení vencov.
-5.9. sme v klube zhodnotili mesiac august. Účasť 15 členov.
-10.9. zúčastnili sme sa pri odhalení pamätnej tabule pánovi Elovi
Romančíkovi na dome, kde žil. Účasť asi 50 občanov a hostí.
-13.9. boli sme na výstave ručných prác v Liptovskom Mikuláši
-15.9.-17.9 boli sme na Majstrovstvách vyrezávaných sôch z dreva
v Liptovskom Jáne. Kde je vystavená aj najdlhšia lyžica. Naším členom sa výstava páčila.
-19.9. posedenie pri káve v klube, účasť 16 členov.
-27.9. sme usporiadali brigádu v polyfunkčnom dome – Elán. Upratali sme 13 bytov, chodby, schodište a pred budovou sme pozametali.
Účasť 9 členiek.
-27.9. po brigáde posedenie v klube pri káve.
-3.10., 10.10. v klube sme členov informovali o divadle v Spišskej Novej
Vsi a akcii „Sami sebe“ v Liptovskom Mikuláši. Účasť 15 členov.
-12.10. sa tri naše členky zúčastnili 16 ročníka aktívu JDS, ktorý
organizovala okresná organizácia JDS. Aktív sa konal v Liptovskom Mikuláši za účasti primátorov, starostov, hostí a členov
ZO-JD z 33-troch klubov v okrese Liptovský Mikuláš. Pán Kotian,
predseda JDS nás oboznámil s celoročnou prácou vo všetkých kluboch. V kúpeľoch bolo tento rok 115 členov. Poďakoval starostom,
primátorom a členom za pomoc pri splnení úloh, ktoré si schválili
na členských schôdzach.
-14.10. na akcii „Sami sebe“ zabávali členovia verejnosť JD z Liptovského Mikuláša a prímestských častí: spevom, tancom, remeslami
a zvykmi na dedinách. Účasť 19 členov.
-15.10. nás ZO-JD z Liptovského Jána pozvala na prehliadku kultúrneho domu po rekonštrukcii a oboznámili nás s ich „tvorivou dielňou“. Účasť 10 členov.
-20.10. pri príležitosti „október – mesiac úcty k starším“, pán starosta
Marián Vojtík s JD usporiadal jednodňový výlet na Duklu a okolia.
Pri pomníku padlým na Dukle sme položili veniec. Pochodili sme
po cintoríne a medzi sochami sme našli aj sochu L. Svobodu. Vo
Svidníku sme navštívili vojenské historické múzeum. Pozreli sme si
film a vystavené exponáty z vojny. Za budovou múzea sú vystavené
vojenské stroje. Boli sme aj pri pamätníku. Z Bardejova sme sa už
vracali domov. Cez deň sa nám počasie vydarilo, počas cesty domov
nás sprevádzal dážď. Účasť 32 občanov z našej obce a 4 z Uhorskej
Vsi. Ďakujeme pán STAROSTA.
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Obec informuje

Práce na tribúne – zamestnanci obce
sa pribrali svojpomocne upraviť tribúnu
za ELÁNOM. Keď bola pred rokmi
postavená, nedokončilo sa zastrešenie
a bočné zakrytie. Úpravou sa zabezpečí
kvalitná príprava pre vystúpenia účinkujúcich.

-24.10. brigáda na cintoríne: okopanie kvetinového záhonu pred bránou, zametanie
chodníkov a hrobov r. Jariabekovej, okopanie a vypletie 2 hrobov r. Kresakovie, 3 hrobov r. Kobilicovie, hrob p. Surženeho. Položili sme 9 vencov na upravené hroby a hrob
p. Ela Romančíka. Účasť 15 členov.
- Od júla do konca októbra sme odpracovali
102- brigádnických hodín. Spolu za celý rok
2016 sme odpracovali 163 hodín. Všetkým,
ktorí sa zúčastňovali viackrát brigád patrí
veľké ĎAKUJEME.
Nakoľko sa blížia vianočné a novoročné
sviatky prajeme Vám:
Nech oheň v krbe ticho praská,
v srdciach vládne pokoj, láska,
užite spoločne krásne sviatky vianočné.
zabudnite na starosti,
buďte stále šťastní,
nech je pre Vás nový rok krajší a veselý.
To Vám praje výbor ZO-JD.

Úprava priekop na ulici Hlavná – Obec pristúpila k úprave
odvodňovacích kanálov na ulici Hlavná a to uložením rúr
s následným zásypom a zabetónovaním spojovacích šachiet.
Po povrchovej terénnej úprave uložením dlažby budú vystavané
prístrešky pre nádoby na zber triedeného odpadu.

Deň otvorených dverí
Pred dvomi rokmi sa šírili fámy, vraj starosta predal Elán. Skvost
obce. Áno, skvost nefunkčný. Dnes je kompletne prerobený

25.11.2016 sa stihlo v obci ešte pred
príchodom zimy vyasfaltovať – dokončiť
poslednú etapu miestnej komunikácie Pri
Váhu. Pred asfaltovaním upravili kraje cesty
zamestnanci obce položením obrubníkov.
15
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a pripravený na využitie. Pred odovzdaním
polyfunkčného zariadenia ELÁN,
zorganizoval obecný úrad pre občanov
dňa 28. 9. 2016 deň otvorených dverí.
Návštevníci si mohli prezrieť všetky byty na 2.
a 3. podlaží, priestory materskej škôlky,
lekárov ako aj telovýchovného zariadenia.
Diskutujúcimi boli najmä občania, ktorí
poznali priestory pred rekonštrukciou,
zúčastnili sa výstavby penziónu a teraz pred
spustením do užívania videli na vlastné oči
obrovské zmeny. Mnohí v údive obzerali
najmä byty, ale i nové priestory materskej
škôlky. Popýšili sa aj futbalisti novými
priestormi. Veď od nasledujúceho dňa boli
byty aj telovýchovné zariadenie v užívaní.
Všetci si želali, nech to slúži našim občanom,
veď je to v súlade s rozvojom obce.

SENIORI, NEDAJTE SA OKLAMAŤ!
V uplynulých dvoch týždňoch polícia v Lipt. Mikuláši zaznamenala
2 prípady podvodov na senioroch. V obidvoch prípadoch boli podvedené ženy vyššieho veku (66, 86). Podvodníci obete kontaktovali
telefonicky.
V prvom prípade sa volajúci predstavil ako syn poškodenej
a oznámil jej, že mal dopravnú nehodu a potrebuje peniaze. Tá, v presvedčení že ide skutočne o jej syna, prichystala finančnú hotovosť
550 Eur. Následne po ďalšom telefonáte, vyšla na ulicu a odovzdala
ju, pre ňu neznámemu mužovi, v domnienke, že ho poslal jej syn.
Páchateľ peniaze zobral a odišiel.
V druhom prípade sa volajúci dôchodkyni nepredstavil, no oznámil jej, že jej vnuk mal dopravnú nehodu, pri ktorej bol zranený nielen on, ale aj dieťa a peniaze potrebuje preto, aby ho „policajti nevyšetrovali“. Poškodená volajúcemu uviedla, že žiadneho vnuka nemá,
ale v domnení, že sa jedná o jej synovca, prisľúbila peniaze poskytnúť. Následne bola opätovne telefonicky kontaktovaná volajúcim
s tým, že dieťa v nemocnici zomrelo a že po dohode s jej príbuzným
príde po peniaze. Dôchodkyňa súhlasila, vyšla pred dom, kde už pri
bráne stálo zaparkované osobné motorové vozidlo, v ktorom sedel
jeden muž. Druhý muž stál pri bráne, ktorú dôchodkyňa otvorila,
zaviedla ho do kuchyne, kde mu odovzdala hotovosť 5000 Eur.
Obidve poškodené až následne, po odovzdaní finančnej hotovosti,
kontaktovali svojich príbuzných. Tí uviedli, že žiadnu dopravnú
nehodu nemali a peniaze neboli určené pre nich.
V záujme predchádzania trestných činov podvodu páchaných
na senioroch sa Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši obracia na širokú verejnosť s výzvou o zvýšenie obozretnosti seniorov a to najmä v nasledovných prípadoch:
Keď Vás kontaktuje neznámy človek, ktorý súrne z akéhokoľvek
dôvodu (havária, operácia, výhra v lotérii, pomoc príbuznému a pod.)
potrebuje finančnú hotovosť, okamžite kontaktujte políciu (158) alebo
16

najbližšiu rodinu. Peniaze v žiadnom prípade
nikomu neodovzdávajte!
Nepúšťajte do svojich príbytkov neznámych ľudí pod žiadnou inou zámienkou –
podomových predajcov, ľudí s nevoľnosťou,
ľudí s darčekmi pre Vás a iných!
Bez overenia dokladov a oprávnenia nevpúšťajte do svojich príbytkov alebo
na svoje pozemky pracovníkov elektrární, plynární, domovej správy!
Nepožičiavajte peniaze ľuďom, ktorých
dobre nepoznáte, väčšinou ide o podvodníkov!
Vyvarujte sa vyberať peniaze a cennosti
v prítomnosti neznámych osôb!
Bez konzultácie nepodpisujte dôležité
dokumenty!
Odmietnite bezdôvodne ponúkané odprevadenie do bydliska, do domu, do bytu alebo
odvoz od ľudí, ktorých nepoznáte!
Páchatelia uvedenej trestnej činnosti si
úmyselne typujú obete, ktoré žijú osamote
a majú vyšší vek, nakoľko predpokladajú, že
seniori budú dôverčiví, empatickí, neopatrní
a nepozorní. Páchatelia ich svojim konaním
môžu pripraviť o celoživotné úspory alebo im
môžu spôsobiť ublíženie na zdraví či smrť.
V prípade, že Vás kontaktujú neznáme
osoby a máte podozrenie, že sa jedná o podvodníkov, kontaktujte IHNEĎ políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo osobne
na najbližšom útvare Policajného zboru.
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Odhalenie pamätnej tabule
Na návrh starostu Mariána Vojtíka Obecné zastupiteľstvo schválilo
na zasadnutí odhalenie pamätnej tabule hercovi a bývalému predsedovi MNV Elovi Romančíkovi na rodnom dome pri Jamníčku.
Elo Romančík sa priamo nenarodil v rodičovskom dome (narodil sa
v Ružomberku), ale krátko po jeho narodení rodičia dom kúpili a Elo
tu prežil mladosť. Po dohode a ústretovosti rodiny Vlada Rajtara,
ktorá dom pri Jamníčku vlastní, bola pamätná tabuľa s podobizňou
významného herca osadená. Dňa 10.9.2016 sa uskutočnilo samotné
odhalenie pamätnej tabule. K prítomným sa prihovoril moderátor
pán Milan Stromko, starosta Marián Vojtík vyzdvihol význam osoby
Ela Romančíka, prvého revolučného predsedu MNV, účastníka
odboja v SNP, neskôr herca, ktorý sa rád vracal do obce a stretával
sa s rovesníkmi a aj pomáhal obci v oblasti kultúry.
Úprimné slová zo spoločného pôsobenia v SND predniesol hercov kolega Juraj Sarvaš a Dušan Jarjabek prečítal pozdravný list riaditeľa SND. Piesňami sa do slávnostnej atmosféry zapojili členovia
mužského spevokolu evanjelického cirkevného zboru Svätojánsky
prameň pod vedením p. farára Petra Tajáta.
Ďakujem rodine Rajtarovej za umožnenie osadenia pamätnej
tabule, všetkým hosťom, ktorí si našli čas a uctili si svojou prítomnosťou a vystúpením túto slávnostnú chvíľu. A samozrejme všetkým
spoluobčanom za účasť.
Marián Vojtík, starosta
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Obecný úrad
ďakuje
Obecný úrad ako hlavný organizátor osláv SNP a dňa obce ďakuje
za finančnú pomoc, ale i osobnú angažovanosť pri príprave a samotnom priebehu osláv.
ĎAKUJEME: Žilinský samosprávny
kraj, ENNERGY s.r.o. – Ing. Róbert
Nemec, SANKT HUBERT SK, a.s. –
František Čenka, Regionálny rozvoj
Liptova s.r.o. – Ing. Jaroslav Maduda,
KOVMAX spol. s r.o. – Ing. Tibor
Fronko, Milan Špalek, SMER-SD okr.
org. Lipt. Mikuláš, Včela Lippek k.s.
– Ing. Slavomír Moravčík, Miroslav
Jantoš, Vladimír Hanák, Ján Hanák,
AGRIA Lipt. Ondrej a.s., PD Važec –
Jozef Repčík, Zdeno Kondor – pálenica Podtureň, Ján Strachan, Rettenmeier Tatra Timber s.r.o. – Ing. Ingrid
Benčová
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Futbal
Vážení čitatelia Podturnianskeho spravodajca, keďže sa blíži koniec roku 2016 rád
by som Vás aj ja pár riadkami informoval
o našej činnosti. Na úvod musím povedať, že
máme za sebou hektický rok. Po tom, ako sa
nám nepodarilo udržať II. triedu dospelých
sme na jeseň nastúpili v III. B triede. Samozrejme sme si hneď určili za hlavný cieľ pobiť
sa o čo najrýchlejší návrat do vyššej súťaže.
Nie je to však také jednoduché. I keď sa nám
podarilo doplniť mužstvo o viacerých hráčov,
vzhľadom na pracovné povinnosti nastupovalo A-mužstvo na každý zápas v inom zložení, a tak bude chvíľu trvať ich zohratie sa.
Do konca jesennej časti súťaže sme nazbierali
19 bodov a na postup do baráže strácame 6
bodov. Vzhľadom k tomu, že ešte stále prebiehala rekonštrukcia bývalého penziónu Elán,
prvých 5 kôl sme odohrali na ihriskách súperov. A tak sa futbal do Podturne vrátil po 469
dňoch, keďže na domácej ploche sme sa naposledy predstavili 31.05.2015. Stalo sa tak
v zápase 11.09.2016 proti Liptovskej Ondrašovej. Môžeme sa pochváliť moderným zázemím, ktoré nám závidí nejeden futbalový klub
na Liptove. Čaká nás však ešte veľa práce pri
zariaďovaní nových priestorov. Nezabúdame
ani na okolie ihriska, ale plánujeme vynoviť
futbalové striedačky a samozrejme náterom
zveľadiť aj existujúce zábradlie.
Popritom sa neustále venujeme aj našej
mladi, ktorá nás v prebiehajúcej sezóne
reprezentuje v najnižšej vekovej kategórii MF
prípravka U-11.
Na záver by som v mene výboru s úctou
chcel poďakovať ľuďom, podnikateľom ale
aj jednotlivcom, ktorým nie je ľahostajný

Klub
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ŠK Kriváň Lipt.
Ondrašová
TJ Tatran Hybe
ŠK Kriváň Važec
ŠK Demänová
TJ Havran
Ľubochňa
OŠK BEŠEŇOVÁ
ŠKM Liptovský
Hrádok
OFK Podtureň
TJ Štart Liptovský
Ján
TJ Pribylina
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futbalový život v Podturni: Obecné zastupiteťstvo s p. starostom,
p. Danuša Beláková – kontrolórka obce, p. Eduard Richter, p. Juraj
Hervartovský, Ma-Mi Pub – Jaroslav Kutlík, Intersport, všetkým
rodičom mladých nádejí a samozrejme všetkým dobrovoľníkom pri
organizovaní futbalových stretnutí.
Výbor OFK

Nech sú Vaše domácnosti v týchto sviatočných dňoch naplnené láskou, radosťou
i vôňou domova. Nech teplo rodinného krbu žiari i hreje. Pokojné sviatočné dni Vianoc
a úspešné vykročenie do Nového roku 2017 všetkým našim občanom.
Želajú pracovníci obecného úradu
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