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Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som
sa Vám opäť po čase
prihovoril. Pozerajúc sa von z okna,
už to začína vyzerať
ľúbeznejšie. Aj keď
zimu máme všetci
radi, pravdupovediac prebúdzajúca
sa príroda pôsobí
na človeka ako balzam. Jednou vetou,
jar sa hlási. A všetci sa tešíme silnejúcemu vplyvu
slniečka. Aj keď by niekto povedal, že v zimnom období
sa veci riešiť nedajú, u nás sme nezaháľali s aktivitami
a prípravou na konkrétne projekty. Nemálo času zobral
projekt – spracovanie zámeru rekonštrukcie budovy
Penziónu Elán. Veď jeho odpredajom na dobu rekonštrukcie sa čas nezastavil. Horúčkovite sa pracovalo
na zmluvách a žiadostiach na podanie projektov, či
na Štátny fond rozvoja bývania, Ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja SR, ako aj na Ministerstvo

školstva. Podaním projektu na kamerový systém cez Ministerstvo vnútra a jeho rozšírením do ďalších častí v obci sme
boli úspešní. Realizácia sa uskutoční v priebehu tohto roka.
V roku 2014 sme boli úspešní v získaní finančných prostriedkov na I. etapu opravy budovy obecného úradu. Prostriedky
použijeme na výmenu okien a dverí na časti budovy a na náter
fasády časti budovy. Na II. etapu – zateplenie budovy obecného úradu bude podaný projekt v tomto roku. V dohľadnej
dobe nás čaká aj rozsiahla rekonštrukcia, ako aj rozšírenie
nových miest miestneho rozhlasu, na čo by sme chceli použiť
prostriedky prostredníctvom podania projektu na Ministerstvo financií.
Milí spoluobčania, keďže sa blížia sviatky jari – Veľkonočné
sviatky, želám Vám všetkým ich radostné a slnečné prežitie.
Aby boli hojné na úprimné a priateľské stretnutia a samozrejme v plnom zdraví.
Váš starosta

Keď jarné kvety kvitnú a slnko teplo hreje,
tak príroda svoju náruč každému dopraje.
Želáme Vám krásne Veľkonočné sviatky
a radosť z každého prežitého jarného dňa.
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Z rokovaní Obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí č. 10/2014 dňa 9. 12. 2014
sa Uznieslo: - na VZN č. 6/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
drobné stavebné odpady,
Vzalo na vedomie: - informáciu starostu o určení Ing. Imricha Mlynarčíka za zástupcu starostu,
- správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2012,
Zriadilo: - komisiu verejného poriadku, priestupkovú komisiu, stavebnú komisiu,
- komisiu na vybavovanie sťažností v zmysle zák. č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach,
- komisiu na ochranu verejného záujmu,
- kultúrnu, športovú a sociálnu komisiu,
- komisiu ZPOZ-u,
- Redakčnú radu Podturnianskeho spravodajcu.
Schválilo: - Ivonu Vejovú za poradcu a koordinátora starostu pre komisie OZ,
- plat starostu v zmysle zák. č. 253/1994 Z.z.
Vyhovelo: - protestu prokurátora proti VZN obce č. 5/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou,
o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa
miestnych podmienok,
Zrušilo: - VZN č. 5/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, o spôsobe náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok,

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí č. 1/2015 dňa 11. 2. 2015
sa Uznieslo: - na VZN č. 1/2015 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku
a o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd,
Schválilo: - začatie obstarávania a spracovania Zmien a doplnkov č. 4 ÚPN-O Podtureň v lokalite 43 na základe
žiadosti Mesta Liptovský Hrádok,
- plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2015,
- poskytnutie dotácie Mestu Liptovský Hrádok na rok 2015 na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci, ktoré navštevujú CVČ vo výške 864 €,
- zásady odmeňovania poslancov OZ v Podturni,
- plán práce starostu a poslancov OZ na rok 2015,
Doporučilo: - štatutárnemu zástupcovi obce ukončiť písomnú dohodu účastníkov Memoranda o spolupráci, nakoľko
neexistuje zhodná vôľa spolupracovať na uvedenom projekte,
Nesúhlasilo:- rešpektujúc verejnú mienku občanov obce Podtureň a okolitých obcí, s umiestnením akéhokoľvek
zariadenia na vysokoteplotné spracovanie a zhodnocovanie odpadov a iných zariadení znehodnocujúcich životné prostredie a ohrozujúcich zdravie a bezpečnosť občanov v k.ú. Podtureň,
- s obsahom Memoranda o spolupráci zo dňa 25. 4. 2012 z dôvodu, že z nových dostupných informácií
od doby podpísania Memoranda o spolupráci vyplynuli na povrch nové skutočnosti, ktoré sú v rozpore
so samotným Memorandom ako aj s verejnou mienkou,
Poverilo: - hlavnú kontrolórku obce výkonom kontrolnej činnosti v zmysle plánu kontrolnej činnosti,
Vzalo na vedomie: - správu nezávislého audítora z auditu individuálnej účtovnej závierky za rok 2013,
- správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2013,
- starostu na rokovanie s obcou Liptovský Ján ohľadom možnosti získania dotácie na materskú
škôlku v obci Podtureň.

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí č. 2/2015 dňa 18. 2. 2015
Vzalo na vedomie: - správu hlavnej kontrolórky obce z vykonanej následnej finančnej kontroly – vybrané finančné
operácie na úseku financovania verejného osvetlenia obce,
- správu hlavnej kontrolórky obce z vykonanej následnej finančnej kontroly tvorby a použitia
peňažných fondov obce,
- správu hlavnej kontrolórky obce z vykonanej následnej finančnej kontroly účinných zmluvných
vzťahov uzatvorených obcou v roku 2014,
- informáciu starostu o údržbe budovy obecného úradu súp.č. 164 z účelovej dotácie poskytnutej
MFSR,
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- informáciu starostu o uskutočnení MDŽ dňa 1. 3. 2015 v sále KD v Lipt. Mikuláši,
Schválilo: - poskytnutie dotácie ŠK-ST Podtureň vo výške 450,- € z rozpočtu obce v dvoch rovnakých splátkach,
- poskytnutie dotácie OFK Podtureň vo výške 3 300,- € z rozpočtu obce v dvoch rovnakých splátkach,
- zámer obce Podtureň spracovať spoločný program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí Horného
Liptova na obdobie rokov 2015–2022 ako strednodobého rozvojového dokumentu regiónu Horný Liptov,
- Milana Rétiho za konateľa spol. NBD – Podtureň, s.r.o.
Súhlasilo: - s riešením žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva školstva na rozšírenie kapacít materských škôl
formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie školského stravovania pri týchto materských školách v roku 2015.

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí č. 3/2015 dňa 23. 2. 2015
Schválilo: - úver vo výške 288 829,- € na dofinancovanie kúpnej ceny polyfunkčnej budovy,
- uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi obcou Podtureň a spol. STAVOINDUSTRIA Lipt.
Mikuláš, a.s.,
- poskytnutie dotácie JK Podtureň vo výške 400,- € z rozpočtu obce,
- podanie žiadosti na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na zaradenie materskej školy
do systému materských škôl do 31. 3. 2015,
Súhlasilo: - s podaním žiadosti obce na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o poskytnutie dotácie
na rozšírenie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby
materských škôl a vybudovanie školského stravovania pri týchto materských školách v roku 2015,
- s predložením žiadosti na poskytnutie úveru zo ŠFRB na obstaranie „Polyfunkčnej budovy“ – časť
„byty“ na parc. č. KN-C 443/6 vo výške 60 % z obstarávacej ceny,
- s predložením žiadosti o dotáciu prostredníctvom Okresného úradu Žilina z prostriedkov Ministerstva
dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR na kúpu „Polyfunkčnej budovy“ – časť „byty“ na parc. č. KN-C 443/6
vo výške 40 % z obstarávacej ceny,

Áno opäť
poďakovanie
Pred časom sa ma opýtal môj známy, prečo
stále ďakujem za pomoc, ktorú opätovne
poskytnú určití podnikatelia, či už pre deti
alebo pre dôchodcov… Pravdu povediac,
zaskočil ma, ale odpovedal som mu prosto:
„lebo majú dobré srdce…“ A ja opäť s úctou
ďakujem nielen našim spoluobčanom za to,
že v predvianočnej dobe ukázali svoje
dobré srdiečko a potešili našich dôchodcov.
Úprimne ďakujem:
- Ing. Ivan Košecký, LESKO, s.r.o.,
- Ing. Miroslav Balko, BOTTLING PRINTING s.r.o.,
- Ing. Tibor Fronko, KOVMAX spol. s r.o.,
- Milan Špalek,
- Ing. Róbert Nemec, ENNERGY s.r.o.,
- Vladimír Hoško, HOŠKO, a.s.,
- František Čenka, SANKT HUBERT,
a.s.,
- Ing. Jaroslav Maduda, Regionálny rozvoj Liptova s.r.o.,
- Stanislav Tekel, Vojtech Roob, GÜDE
SLOVAKIA, spol. s r.o.

Kolobeh života
Narodili sa:
Mathias Kutlík
Adela Tomková
Samuel Daňo
Katarína Fejková
Zomreli:
Anna Kasanická
Dobromil Vozárik
Uzavreli manželstvo:
Eva Mlynarčíková a Lukáš Molnár
Denisa Jančušková a Lukáš Kollárik
Dožili sa životného jubilea:
Želmíra Sousedíková
Mária Švárna
Jana Brezniaková
Dária Piklová
Vladimír Hanák

90 rokov
80 rokov
70 rokov
70 rokov
70 rokov
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PLÁN PRÁCE

I.

II.

III.

18.2.

IV.

V.

15.4.

VI.
17.6.

VII.

2015
VIII.
19.8.

IX.

X.
21.10.

XI.

XII.

Zahájenie o 17,00,
16.12. kanc. starostu
Dátum upresnený
na zasadnutí OZ,
Zahájenie o 16,00 zasadačka OcÚ

Zhromaždenia
obyvateľov obce
v zmysle zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
Hodnotiace
schôdze:VČS/VZ,
organizácie pri
Termíny budú upresnené po výborových
OcÚ
schôdzach jednotlivých organizácií - spolkov

starosta, poslanci,
OFK, JD, OHZ

8.5.

nedeľa, Kultúrny
dom, 14.00 hod.
piatok, zraz
účastníkov pred
OcÚ 18,45

30.5.

sobota, zahájenie
bude upresnené

8.3.

MDŽ
Oslobodenie vlasti
MDD Športový
deň
Oslavy SNP, Deň
obce "VATRA"

POZNÁMKA

sobota, Deň obce
od 10.00, 18.00
kladenie vencov

29.8.

Turnaj starostu vo
futbale

Termín upresní
výbor OFK po
dohovore s
pozvánými FK

Zájazd detí obce
cez letné
prázdniny

organizuje OcÚ,
termín a miesto
budú upresnené

Tematický zájazd
dôchodcov obce v
spolupráci s JD

organizuje OcÚ,
termín a miesto
budú upresnené

Mesiac úcty k
starším,
posedenie so
seniormi
Posedenie s
jubilantami k
okrúhlym
výročiam za rok
2014, 2015
Uvítanie detí do
života, rok
narodenia 2014
Inventarizácia
majetku obce
Stretnutie detí s
MIKULÁŠOM
Vítanie Nového
roka s občanmi

17.10.

kultúrna komisia,
sobota, kultúrny
dom, 15.00 hod.

17.10.

sobota, 15.00
hod., KD, starosta,
ZPOZ
14.00 hod.sobota,KD,
starosta, ZPOZ

28.2.

Príkazný list
starostu

6.12.

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

Schválené na zasadnutí OZ č. 1/2015 Dňa: 11.02.2015
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4. apríl: 70. výročie oslobodenia Liptovského Mikuláša
Podtureň v boji o oslobodenie Liptovského Mikuláša
Do samotného centra udalostí sa Podtureň prvý krát dostala na prelome januára a februára 1945 počas bojov pri Liptovskom Mikuláši.
To už tu v bezprostrednej blízkosti obce operovala ďalšia skupina hĺbkového prieskumu 1. čs. armádneho zboru v ZSSR. 1. čs. armádny
zbor v ZSSR prešiel z obrany na rieke Ondave k prenasledovaniu
ustupujúceho nepriateľa. Spolu s útvarmi 17. gardového streleckého
zboru Červenej armády rozvíjali útok, ničili krycie sily a do konca
januára 1945 sa dostal na hranice Liptova. Postup bojovej zostavy
1. čs. armádneho zboru bol 29. Januára 1945 dočasne zastavený pri
Važci obranou nemeckej 254. pešej divízie a maďarských jednotiek.
30. januára útok pokračoval v smere na Hybe, Dovalovo, Liptovský
Peter a Liptovský Hrádok. Sovietsky 768. strelecký pluk 138. streleckej divízie postupoval údolím Váhu cez Kráľovu Lehotu, Liptovskú
Porúbku smerom na Liptovský Hrádok z východu. Na mesto zaútočili
hlavné sily 1. čs. armádneho zboru 31. januára zo severu a hlavné sily
138. streleckej divízie so 135. ženijným práporom z juhu a do rána 1.
februára ho v súčinnosti s partizánskymi oddielmi oslobodili. Ďalšie
útvary 1. čs. armádneho zboru pokračovali v prenasledovaní nepriateľa a ich čelné jednotky do 10. hodiny 31. januára 1945 dosiahli
čiaru: Podtureň – Liptovský Ján – Závažná Poruba. Po nasadení 1.
čs. armádneho zboru do hlavného smeru prešla 138. strelecká divízia
na ľavé krídlo zostavy na južnom brehu rieky Váh. Od 31. januára do 2.
februára nepriateľ bojom zadržiaval postup 1.čsaz v úseku Podtureň
– Liptovský Ján. Dodnes sú viditeľné nemecké záchytné postavenia
na návrší nad železničnou zástavkou Podtureň. Guľometné hniezdo
malo priamy výstrel až po Borovú Sihoť. Na dlhých deväť týždňov sa
front zastavil a Podtureň podobne ako rad ďalších liptovských obcí
sa ocitla vo frontovom pásme a priamo v bojovej zostave čs. a sovietskych vojsk. Počas týchto bojov bolo obyvateľstvo obce od 1. februára evakuované do Liptovského Petra, Pribyliny, Kráľovej Lehoty,
Hýb a Východnej. Časť mužov bola zaradené na pomoc bojovým jednotkám (ubytovanie vojakov, kopanie zákopov a ďalšie práce), časť

ako milícia zabezpečovala majetok evakuovaných občanov a poriadok v obci. Keď boli
počas februárových a marcových bojov o Liptovský Mikuláš do palebných postavení medzi
Borovou Sihoťou a Podturňou vyvedené
československé 76 mm kanóny na priamu
streľbu a dva protilietadlové kanóny, ktorým
velil Nikolaj Tegza, čestný občan Podturne,
podieľali sa 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 dvoch dňoch
bojov – 10. a 11. marca 1945 – sa nepriateľovi jednotkami 320. pešej divízie posilnených dvoma oddielmi podarilo zatlačiť jednotky 1. čs. armádneho zboru a zmocniť sa
Liptovského Mikuláša. Vystriedaná 24. strelecká divízia zaujala obranu v priestore Liptovského Hrádku, konkrétne s úlohou pevne
chrániť Liptovský Hrádok a zabrániť odchodu
jednotiek 1. čs. armádneho zboru od Liptovského Mikuláša. V priestore Okoličné vybudovať protitankový oporný bod v sile najmenej 10 – 12 diel a pripraviť ho ku kruhovej
obrane. Veliteľské stanovište tohto pluku bolo
priamo v Podturni. V tomto postavení sovietske jednotky zostali až do opätovného nasadenia 24. streleckej divízie do prvého sledu,
to je do útoku na Liptovský Mikuláš v dňoch
3. a 4. apríla 1945.
Výňatok z knihy o Podturni – 2. vydanie

Zhromaždenie vlastníkov podielov
Výbor Pozemkového spoločenstva v Podturni zvoláva podľa platných stanov a zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách riadne rokovanie zhromaždenia spoluvlastníkov podielov k majetku spravovaného Pozemkovým spoločenstvom v Podturni.
Zhromaždenie vlastníkov podielov sa uskutoční dňa 4. 4. 2015 (t.j. sobota) v Kultúrnom dome v Podturni so
začiatkom o 10.00 h. Prezentácia: 9.00 – 10.00 h
Program: 1.
Otvorenie
2. Voľba komisií a určenia zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Správa o činnosti výboru PS za rok 2014 a kontrola uznesení za rok 2014.
4. Správa o finančnom hospodárení v roku 2014.
5. Správa o lesohospodárskej činnosti v roku 2014.
6. Správa Dozornej rady PS.
7. Návrh hospodárskej činnosti PS pre rok 2014.
8. Diskusia.
9. Uznesenie zo zhromaždenia vlastníkov.
Zdeno Kondor, predseda PS Podtureň
10. Záver.
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Sviatok žien

Oslavy MDŽ s kultúrnym programom, ktorého
sa zúčastnili naše ženy, dopravu zabezpečil
obecný úrad

Vážení spoluobčania, máme pomaly za sebou 1. štvrťrok 2015, a preto
by sme Vás chceli poinformovať o našej činnosti. 1 krát do roka organizujeme s pánom starostom „slávnostné uvítanie detí do života“.
Dňa 28.2.2015 sme uvítali do života deti narodené v roku 2014.
Narodilo sa nám ich v obci 13. Na slávnostnom uvítaní sa zúčastnili rodičia, krstní rodičia, starí rodičia a rodina. Rodičia si prevzali
za svoje dieťatko od pána starostu Mariána Vojtíka pamätnú plaketu,
hračku a mamičky kvietok. Rodičia sa podpísali do pamätnej knihy
k menu svojho dieťatka.
Pravidelne sa Vám 1 krát mesačne prihovárame s našou reláciou pre
jubilantov, čím vyjadrujeme úctu našim starším spoluobčanom.
Na záver nám dovoľte, aby sme Vám popriali k blížiacim sa veľkonočným sviatkom „Veselú veľkú noc, plnú slniečka, milých priateľov
Viera Vozáriková a ZPOZ
a šťastných chvíľ.“

Gratulovanie predsedu vlády p. Ľudke Štrkolcovej, za jej celoživotnú
prácu v prospech výchovy mladých v oblasti kultúry

Čo by sme mali vedieť o 8. marci

Medzinárodný deň žien má vyše storočnú tradíciu a oslavujú ho
takmer na celom svete. Vieme však, čo sa skrýva za kyticami, ktorými sú ženy v tento deň doslova obsypané? Aký má historický pôvod
a aký je význam dňa venovaného krajšiemu pohlaviu?
Existuje len málo významných dní, ktoré sú posudzované tak kontroverzne, ako Deň žien. Jeho korene sa totiž stále silno viažu k zápasom feministických hnutí a krajnej pravice z minulého storočia.

Boj o práva žien

Na II. ročníku Medzinárodného socialistického kongresu žien, ktorý
sa konal v roku 1910 v Kodani, nemecká bojovníčka za práva žien,
Clara Zetkinová navrhla, aby sa na celom svete každoročne oslavoval deň žien. Ten mal v prvom rade slúžiť ako agitácia za uznanie
volebného práva žien. O štyri roky neskoršie, v roku 1914 Zetkinová
na ďalšom kongrese oficiálne vyhlásila Medzinárodný deň žien, ktorý
by bol každoročne 8. marca – ako spomienka na demonštráciu textilných robotníčok v New Yorku dňa 8. marca 1857. Ani za oceánom,
ani v Európe spočiatku nevenovali tomuto sviatku veľkú pozornosť.
Volebné právo žien už uznala väčšina štátov, a tak medzinárodný
deň žien stratil svoj pôvodný obsah a účel. Populárny sa však stal
v Sovietskom zväze, kde v Dni žien videli prostriedok zápasu proletariátu – žien robotníckej a roľníckej triedy a stelesnenie rovnosti.

Oslavy MDŽ u nás

Na Slovensku sa MDŽ pred druhou svetovou vojnou neudomácnil. Sviatkom, o ktorom sa začalo verejne hovoriť, sa stal až po roku
1948, keď ho podporil režim v povojnovom Československu. Celorepublikový charakter nadobudol Medzinárodný deň žien v roku 1974
na zjazde Československého zväzu žien. Bol to symbol zrovnoprávnenia žien v spoločnosti. Nie je náhoda, že v tento deň na mnohých
miestach sveta upozorňujú mimovládne organizácie na spoločenskú úlohu žien a hovoria aj o dôležitosti boja proti násiliu páchanému
na ženách.

Deň žien na celom svete

Deň žien je oficiálnym štátnym sviatkom v Afganistane, na Kube,
v Ugande, Rusku a vo Vietname. V Číne, Macedónsku a Nepále

6

v tento deň ženy dostávajú v práci voľno.
V mnohých krajinách – v Brazílii, Chorvátsku či Srbsku – 8.marec nie je síce štátnym
sviatkom (podobne ako aj u nás), ale muži
zvyknú potešiť ženy drobnými pozornosťami.
No a v Portugalsku vznikol osobitný zvyk.
Ženské spoločnosti tam na MDŽ veľmi často
organizujú „babské žúry“.
Medzinárodný deň žien po prvý raz oslávili
dňa 19. marca 1911, a to v Rakúsku, Dánsku,
Nemecku a Švajčiarsku.

Rovnoprávnosť? Kedy zaviedli volebné
právo žien
Fínsko
Rusko
Nemecko
Československo
Francúzsko, Taliansko
Maďarsko
Belgicko
Švajčiarsko
Portugalsko
Lichtenštajnsko

1906
1917
1919
1920
1944
1945
1958
1971
1976
1984

SPOMÍNAME
S tichou spomienkou k Vašim hrobom chodíme pri
plamienku sviečky na Vás stále spomíname
Dňa 12. 3. 2015 sme si pripomenuli
25. výročie úmrtia
pána Jozefa Sedliaka
Dňa 25. 4. 2015 sme si pripomenuli
30. výročie úmrtia
pani Boženy Sedliakovej
Dňa 11. 5. 201 5 si pripomenieme
25. výročie úmrtia
pána Michala Vozárika
Venujte im tichú spomienku
dcéra a nevesta Viera s celou rodinou
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Zo života ZO-JD v našej obci

Výročná členská schôdza JD v mesiaci Január
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Veľkonočné upratovanie

Výstava ručných prác na výročnej členskej
schôdzi JD

Milí členovia a spoluobčania, prvý krát v tomto roku sa Vám prihovárame cez Podturňanský spravodaj. Chceli by sme Vás poinformovať
o našej činnosti v roku 2015, ktorú sme si schválili na hodnotiacej
schôdzi.
- 17. 1. 2015 sa uskutočnila hodnotiaca schôdza za rok 2014. Predsedníčka informovala členov a hostí o celoročnej činnosti organizácie JD. Pokladníčka prečítala správu o hospodárení. Našimi hosťami
boli: pán Michal Kotian-predseda OV-JD vLipt. Mikuláši, 3 členky
z Jamníka, dve členky JD z Lipt. Jána, dve členky JD z Uhorskej Vsi.
Naše členky a členky z Jamníka vystavili svoje ručné práce. Výstava
zaujala všetkých prítomných. Prihovoril sa nám p. starosta M.Vojtík,
pán Kotian a predsedníčka JD v Lipt. Jáne p. Viera Brtáňová.
Členov, ktorí sa dožili v roku 2014 – 60, 65, 70, 75 a 80-rokov sme
obdarili malým vecným darčekom.
- od 21. 1. 2015 naši členovia navštevovali klubovňu pri káve a čaji,
kde sme prejednávali jednodňový výlet členov JD a spoluobčanov,
aké mesto v najbližšej dobe navštívime a aké si pozrieme kultúrne
pamiatky,
- 29. 1. 2015 sa naše dve členky a dve členky z Uhorskej Vsi na pozvanie p. Brtáňovej zúčastnili na výročnej schôdzi v Lipt. Jáne. JD v Lipt.
Jáne má 130 platiacich členov a ročný členský poplatok 5 €.
Dvaja naši členovia ukončili členstvo v JD ku koncu roka 2014
V roku 2015 sme už získali troch nových členov. K dnešnému dňu
máme v JD 68 platiacich členov.
- 23. 2. 2015 sa naši členovia JD a spoluobčania v počte 18 zúčastnili
jednodňového výletu na Hrebienok, kde si pozreli „Tatranský ľadový
dom“, ľadové zvieratá, bytové zariadenia a vstupné brány. O túto
krásu sa postarali majstri zo Slovenskej republiky, Českej republiky,
Maďarska a Malaysie. Vystúpili sme aj k „Rainerovej chate“, pred
ktorou sedí ľadový nosič, ktorý oddychuje po ťažkom výstupe. Nesie
30 kg a viac. Výlet sa nám vydaril, žičil nám aj čas.
- 1. 3. 2015 sa naše členky a spoluobčania zúčastnili na oslavách
MDŽ v Lipt. Mikuláši. Na túto slávnosť nás pozval p. starosta M.
Vojtík. Ďakujeme účinkujúcim za krásne popoludnie.
- 9. 3. 2015 boli oslavy MDŽ v Lipt. Mikuláši, ktoré organizoval
OV-JD z Lipt. Mikuláša pod záštitou primátora Lipt. Mikuláša p. Jána

Podturniansky spravodajca

Výlet JD na hrebienok

Blcháča. Osláv sa zúčastnili približne 80 členov a hostí. Posedenie nám spríjemnili členky
JD z Východnej svojim spevom a Jožko Daník
svojou básňou, ktorú zložil k oslavám MDŽ.
P. Michal Kotian, p. Ján Blcháč a p. Branislav
Tréger sa nám slávnostne prihovorili. Ďalej
nás pozdravila aj p. Janka Chomisteková –
riaditeľka Úradu práce v Lipt. Mikuláši a pani
Mičková – riaditeľka kúpeľov Lúčky. Keďže sa
nám blížia veľkonočné sviatky želáme Vám:
Sviatky jari sú tu zas, oslávme ten krásny čas.
Preto i Vy v mysli majte, dobré zvyky zachovajte.
Vymažte si vrásky z tvárí a uctite si sviatok jari.
Praje výbor JD v Podturni

Všetko okolo nás sa rýchlo mení. Staré veci ľudia vyhadzujú a kupujú
nové. Niektorí sa riadia heslom: všetko staré patrí na smetisko.
A ľudia vyhadzujú všetko: staré topánky, šaty, starý nábytok, staré
knihy, staré spevníky, Biblie, sväté obrazy. Sú presvedčení, že so starými vecami treba urobiť konečne poriadok a dať priestor iba novým.
Je v tomto meniacom sa svete ešte niečo, čo sa nemení? Áno, sú také
skutočnosti. Jednou z nich je skutočnosť našej smrti. Je stopercentne
isté, že každý z nás umrie. Je tiež stopercentne isté, že sa zem otáča
a zajtra ráno bude ráno. Ale tou najdôležitejšou skutočnosťou je to,
že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych a žije.
Na Veľký piatok ľudia verejným hlasovaní odsúdili Ježiša k smrti
a k poprave na smetisku Golgota. Rozhodli sa, že Ježiš patrí na smetisko. Vo veľkonočné ráno vstal Ježiš z mŕtvych v novom duchovnom
tele. To je historická udalosť, ktorú nikto nevie vyvrátiť ani zmeniť.
Ona platí a bude platiť naveky. A nielen to. On vraví, že je Mu daná
všetka moc na nebi a na zemi a túto moc Mu nemôže nikto vziať.
Prokurátor Pontský Pilát vyslovil na Veľký piatok veľmi dôležitú
otázku, ktorá zaznieva v celých dejinách: (Mt 27,22) „Čo urobím
s Ježišom?“ Pilát sa ocitol na najťažšej križovatke svojho života.
Vedel, že Ježiš je nevinný, davy však žiadali jeho ukrižovanie. Svoju
dilemu vyjadril otázkou: „Čo urobím s Ježišom?“ Nakoniec pod tlakom davu Ježiša poslal na smrť na smetisko.
Pilátova otázka však znie v celých dejinách. Každý človek sa s Ježišom, s Jeho krížom nejakým spôsobom stretáva. Každý človek si
teda kladie otázku: „Čo s tým Ježišom ukrižovaným, o ktorom kresťania tvrdia, že vstal z mŕtvych?“ I v 21. storočí sú tu davy, ktoré
volajú: Na smetisko. A človek má dve možnosti: podľahnúť volaniu
davu a Krista poslať na smetisko, alebo odvážne zavolať: Nie! Ježiš
na smetisko nepatrí! Ježiš patrí môjmu životu. Každý z nás si musí
dať odpoveď na túto otázku.

Manželstvo je ako víno –
vekom dozrieva
Obradná sieň pri Obecnom úrade v Liptovskom Jáne sa v nedeľu 15. februára zmenila
na kino. Niekoľko manželských párov sa tu
zišlo, aby si pri príležitosti Národného týždňa
manželstva pozrelo film Na rázcestí. Príbeh
manželov, ktorí museli prekonať manželskú
krízu, aby našli pravú hĺbku svojho vzťahu,
bol vyvrcholením kampane, ktorá sa konala
od 9. do 15. februára.
Nebola to však jediná aktivita k tomuto podujatiu. Ako každý rok, aj v tomto roku si cirkevný zbor uctil najdlhšie spolu žijúcich evanjelických manželov. Darina a Jozef Lukáčovci
z Liptovského Jána sú manželmi 66 rokov.
V Beňadikovej sú rovnako dlho spolu Milan
a Vlasta Perašínovci a Peter a Elena Račkovci – 46 rokov. Šesťdesiatka zdobí spoločný zväzok Vladimíra a Emílie Šimovčekovcov z Uhorskej Vsi a 59 rokov sú spolu Valéria
a Samuel Macekovci z Podturne. Všetky tieto
manželstvá sú pre nás príkladom vernosti,
obetavosti, schopnosti preniesť sa cez manželské krízy a spolu vytrvať.
Národný týždeň manželstva je celosvetová
kampaň na podporu manželstva. Zakladateľ
Národného týždňa manželstva Richard Kane
hovorí, že je to „dobrá príležitosť pre dobrých
ľudí, aby robili dobré veci“. Je to príležitosť
pre manželov oceniť, posilniť, prehĺbiť, ale
aj dať do poriadku svoje manželstvo. Cieľom
Národného týždňa manželstva je aj propagovať a podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu pre moderného človeka.
Prvý raz sa Národný týždeň manželstva dostal
na Slovensko v roku 2011. Celosvetová kampaň Marriage Week, ktorej je Národný týždeň manželstva súčasťou, pritom prebieha už
od roku 1997. Prvý raz sa uskutočnila v Anglicku, odvtedy sa rozšírila do mnohých krajín sveta. Momentálne sa koná v 19 krajinách:
Albánsko, Austrália, Belgicko, Bulharsko,
Česko, Nemecko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Holandsko, Nový Zéland, Rumunsko,
Slovensko, Juhoafrická republika), Švajčiarsko, Ukrajina, Veľká Británia, USA, Severné
Írsko.
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Ekumenické spoločenstvo sa modlilo
za Bahamy
Pán Ježiš povedal: „Kde sa dvaja alebo traja zhromaždili v mojom
mene, tam som medzi nimi.“ Tieto slová sa skutočne naplnili počas
Svetového dňa modlitieb. V Evanjelickom kostole v Liptovskom
Jáne sa pri tejto príležitosti stretlo asi pätnásť veriacich oboch vierovyznaní. Napriek tomuto nízkemu počtu nás tešila istota, že Pán
Ježiš plní svoje zasľúbenie, je medzi nami a počuje naše modlitby.
Kresťania Rímskokatolíckej farnosti sv. Jána Krstiteľa a Evanjelického cirkevného zboru sa totiž pripojili k celosvetovej rodine kresťanov, ktorí sa počas tohtoročného Svetového dňa modlitieb modlili
za kresťanov na Bahamách.
Sestry z oboch denominácií čítali modlitby a liturgické texty, ktoré
pripravili ženy-kresťanky na Bahamách. V modlitbách prosili Pána
Boha o pomoc v problémoch – chudoba, domáce násilie, maloleté
matky a ďalšie. Heslom stretnutia boli Ježišove slová: „Uvedomujete
si, čo som vám urobil?“ Rímskokatolícky farár sa v homílii zamyslel nad príbehom o Ježišovi, ktorý umýval nohy učeníkom. Evanjelický farár Peter Taját predstavil obrazom aj slovom ostrovnú krajinu
Bahamy.
Bahamy sú prevažne kresťanská krajina. Deväť z desiatich obyvateľov sa hlási k niektorej z početných kresťanských cirkví. Nedeľná

návšteva bohoslužieb je pre nich samozrejmou súčasťou života. Najpočetnejšie zastúpenie majú baptisti (35 %), anglikáni (15 %)
a katolíci (14 %), z ďalších denominácií možno
spomenúť apoštolskú cirkev a evanjelickú cirkev metodistickú.
Peter Taját, ev. a. v. farár

2. 4. 2015 Zelený štvrtok

17.00 h

ev. kostol v L. Jáne

Služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou

3. 4. 2015 Veľký piatok

9.00 h

ev. kostol v L. Jáne

Pašiové služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou

9.00 h

ev. kostol v L. Jáne

Slávnostné služby Božie

9.00 h

ev. kostol v L. Jáne

Slávnostné služby Božie

9.00 h

ev. kostol v L. Jáne

Nedeľa partnerského cirkevného zboru

31. 5. 2015 Svätá Trojica
14. 6. 2015
2. nedeľa po Sv. Trojici
21. 6. 2015
3. nedeľa po Sv. Trojici
28. 6. 2015
4. nedeľa po Sv. Trojici
10

14.30 h
14.30 h

Apríl 2015

Prečo slávime Veľkú noc?

Čo sa chystá?
5. 4. 2015 Veľkonočná nedeľa
(1. slávnosť veľkonočná)
6. 4. 2015 Veľkonočný pondelok
(2. slávnosť veľkonočná)
19. 4. 2015
2. nedeľa po Veľkej noci
19. 4. 2015
2. nedeľa po Veľkej noci
10. 5. 2015
5. nedeľa po Veľkej noci
24. 5. 2015
1. slávnosť svätodušná
25. 5. 2015
2. slávnosť svätodušná

Podturniansky spravodajca

Mnohokrát prežívame pokušenie takzvanej rutiny, aby sme sviatky,
či už sú to Vianoce, Všetkých svätých, Veľkú noc a ďalšie, prežili
podľa istých zvykov, ktoré sme si počas mnohých rokov už urobili.
Vieme, že na nás dnes pôsobí omnoho viac podnetov, ako napríklad
pred desiatimi rokmi a sme o to viac ovplyvnení televíziou, rádiom,
informáciami na internete, a toto všetko utvára náš obraz na život.
Ale vieme aj to, že tento obraz je často veľmi zdeformovaný, pretože
šíriť nepravdu je ľahšie a pravda vždy stála nejaké to úsilie. Z tohto
dôvodu potrebujeme duchovnú zásobáreň, odkiaľ načerpáme skutočnú duchovnú silu. Potrebujeme niečo, čo nám ukáže ako máme
správne zmýšľať, niečo, čo nám pripomenie pravdu o našom živote.
A túto pravdu nám Pán Boh zanechal mnohými spôsobmi. Preto si
teraz pripomeňme posolstvo Veľkonočných sviatkov.
V prvom rade si spomeňme jednoducho na kríž. Stačí ak si ho
v mysli predstavíme, ak nemáme možnosť sa na neho pozrieť. Kríž
nie je iba symbolom alebo pekným dekoračným predmetom, ktorý
si zavesíme na stenu. Kríž pre nás veriacich znamená omnoho viac.
Mnohokrát sa stane, že na to pri svojich povinnostiach, strese, zhone
zabudneme. To, že môžeme prísť na svätú omšu, ísť na spoveď, že si
môžeme nechať požehnať dom alebo auto a mnoho, mnoho iných
vecí nie je samozrejmosťou, ale je to výsledok obety na kríži. Vlastne

Bohoslužobný program na Veľkú noc 2015
29. 3. 2015

Kvetná nedeľa

10.00 h

2. 4. 2015

Zelený štvrtok

16.30 h

Veľký piatok *

16.30 h

Krížová cesta

10.00 h

4. 4. 2015

Biela sobota *

21.00 h

5. 4. 2015

Veľkonočná nedeľa

11.00 h

6. 4. 2015

Veľkonočný pondelok

10.00 h

3. 4. 2015

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

ani jeden z nás by nemohol prísť do neba, ak
by Ježiš neobetoval svoj život na kríži.
Kríže visia na stenách, sú v kostole, ale človek si na ne už tak zvykol, že vedľa nich prejde
ako vedľa nejakej samozrejmosti, nejakej kultúrnej pamiatky.
Keď si človek uvedomí, že aj za moje
vlastné hriechy zomrel Ježiš na kríži, za tie,
ktoré som urobil, ktoré teraz pácham a ktoré
ešte spácham, potom určite pocítime, že nám
to nemôže byť ľahostajné. Preto si vlastne pripomíname Veľkú noc, preto ju slávime, aby
sme si pripomenuli, že Ježiš sa krvou potil,
bičovaný bol, tŕním korunovaný, niesol kríž a
ukrižovaný bol, za naše vlastné hriechy, ktoré
na neho doliehali. Je to akoby stroj času, ktorý
všetky hriechy sveta preniesol do toho okamihu pred dvetisíc rokmi na Kalváriu.
Veľkonočné sviatky nám ponúkajú viac
než radostné Aleluja! – ukazujú nám cestu
k osobnému stretnutiu so živým Kristom.
Ponúkajú nám potrebnú orientáciu, vzpruhu
i nádej. Pokúsme sa teda milí farníci hlboko
prežiť celé veľkonočné obdobie, aby sme mohli
poznávať radosť z veľkonočného ovocia.
Nech sú teda pre vás všetkých tieto Veľkonočné sviatky duchovným povzbudením.
Prajem vám, aby ste ich prežili omnoho hlbšie
ako predtým, aby ste ich prežili v Božej prítomnosti, po dobre vykonanej svätej spovedi
a ľútosti nad svojimi previneniami, aby tak
mohol Pán Boh do vašich sŕdc vliať radosť a
pokoj, pre vás i pre vaše rodiny.
Váš duchovný otec
ThDr. PaedDr. PhDr. František Kočibal, PhD.
správca Rím.- kat farnosti Liptovský Ján

Zasadačka Obecného
Nešporné služby Božie
úradu v Podturni
Zasadačka Obecného
Nešporné služby Božie
úradu v Podturni

9.00 h

ev. kostol v L. Jáne

Slávnostné služby Božie

17.00 h

ev. kostol v L. Jáne

Slávnostné služby Božie

9.00 h

ev. kostol v L. Jáne

Rodinné služby Božie

9.00 h

ev. kostol v L. Jáne

Zlatá konfirmácia

14.30 h

Zasadačka Obecného
Nešporné služby Božie
úradu v Podturni

14.30 h

ev. kostol v L. Jáne

Koncert spevokolov Liptova

Mini vŕšok sa už
„testoval“, vandali
stihli ukradnúť aj
betónový pokop!!!
František Janovčík
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Obec informuje

Búracie práce sa rozbehli v spoločenskej
miestnosti a v izbách
Sťažnosti – žiadosti. V marci obec pristúpila
na základe právoplatného rozhodnutia
k úprave drevín v obci, ktoré ohrozovali
majetok a zdravie občanov

Vzhľad sa mení už aj vo vnútri PE

Spoločenská miestnosť, pohľad na zariadenia
pred začatím prác

Hydinárska farma Podhájska Vám aj
v roku 2015 ponúka možnosť objednať si nasledovné druhy hydiny:

Chodba so vstupom do izieb a spoločenskej miestnosti

Spoločná kotolňa

„Posledný“ pohľad na zariadenie Penziónu Elán, ktoré bolo
postavené usilovnými rukami našich predkov v akcii „Z“. …musíme
sa pochlapiť, aby boli na nás hrdí a nemuseli sme sa hanbiť
po rekonštrukcii
12

Farma
PODHÁJSKA
ponúka

Zamestnanci obce pri úprave
verejných priestranstiev

Mladé vysokoznáškové NOSNICE
a KOHÚTY – farba hnedá. Cena
ja 6,50 € za 14 týždňové + 0,04 €
za každý kŕmny deň.
NOSNICE po prvej znáške – 10 až
12 mesačné. Cena 2,50 až 3,00 €
za kus.
KÁČATÁ brojlerové – 2 až 3 týždňové v cene 2,90 až 3,80 € za kus
KŔMNE ZMESI v balení po 10 kg
v cene 0,80 € za kg (8 €/balenie)
a v balení po 25 kg v cene 0,78 € za kg
(19,50 €/balenie).
Rozvoz hydiny bude v mesiacoch
apríl, máj.
Hydinu si môžete objednať na telefónnom čísle: 0915/ 893 333.
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OTÁZKY OD OBČANOV
Pán starosta, ako je to so
„spaľovňou v Žadovici?

V posledných týždňoch rozvírila hladinu
u verejnosti správa, že sa ide stavať v lokalite
Žadovica spaľovňa. A výstavba je už aj schválená . . . Chcem zvýrazniť, že žiadne schválené stanovisko zo strany obce k výstavbe nie
je. Spoločnosť EKOPLAZMA s.r.o. požiadala
Ministerstvo životného prostredia o posúdenie technológie na likvidáciu domového
odpadu (TKO) plazmovým splyňovaním.
Na čo má právo každý právnický subjekt –
v súlade s platnými zákonmi. K tomu sa vyjadrila aj obec, že požaduje posúdenie v súlade so
zákonmi pre životné prostredie. Na to (obec
má povinnosť zverejniť vyhlášku na úradných miestach) reagovala verejnosť nesúhlasným stanoviskom. Na otázky, aký postoj má
vedenie obce, som od začiatku vyhlasoval, že
výstavbu nepodporíme, že sme proti, rešpektujúc predovšetkým vôľu občanov.

Čo tomu predchádzalo?
V začiatkoch spoločnosť EKOPLAZMA s.r.o.
oslovila primátorov Liptova a mňa, ako starostu obce, v ktorej sa nachádza súčasná
skládka. Na základe toho sa uskutočnilo stretnutie, kde všetci deklarovali nutnosť riešenie
likvidácie TKO. A prečo v Žadovici? Vhodnosť
dodávky vyrobenej lacnej druhotnej suroviny
– plynu a el. energie do priľahlých sídlisk.
Mojou povinnosťou, čo som aj uskutočnil,
bolo informovať poslancov (Zasadnutie OZ
č. 3/2012 zo dňa 23.3.2012), na tomto zasadnutí som dostal mandát k podpísaniu MEMORANDA. Ďalej som informoval poslancov o
stretnutí primátorov a mojom, ktoré sa uskutočnilo dňa 9. 5. 2012. Poslanci vzali informácie o súčasnom stave likvidácie KO a o ďalších možnostiach v tomto smere na vedomie
na zasadnutí OZ číslo 4/2012 dňa 12. 6. 2012.
Aby som to skrátil, na základe petície doručenej mne od občanov dňa 16.1.2015 som toto
stanovisko aj za obec tlmočil na Ministerstvo
životného prostredia listom dňa 19.1.2015,
ako aj poslancom obecného zastupiteľstva
(Zasadnutie OZ č. 1/2015 zo dňa 11.2.2015)
so záverom, aby bolo MEMORANDUM so
spol. EKOPLAZMA s.r.o. zrušené. Stretnutia so spol. EKOPLAZMA s.r.o. boli dve
aj za účasti dvoch poslancov OZ. Na prvom
stretnutí došlo k zrušeniu MEMORANDA,
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na druhom stretnutí spol. EKOPLAZMA s.r.o. vydala VYHLÁSENIE, v ktorom vyhlásila, že zámer možnej realizácie likvidácie odpadu neuskutoční. Poslanci boli informovaní na zasadnutí
OZ č. 4/2015 dňa 16.3.2015. Občania sa s obsahmi dokumentov
môžu oboznámiť na úradnej tabuli webovej stránky našej obce alebo
na Obecnom úrade.

Podľa Vás sa bude alebo nebude stavať?
NIE, nebude.

Prečo sa mení územný plán (Doplnok č. 3)?
Na požiadanie Mesta Lipt. Hrádok obecné zastupiteľstvo na zasadnutí č. 1/2015 dňa 11.2.2015 schválilo začatie spracovania a obstarania Zmien a doplnkov č. 4 ÚPN-O, ktoré sú v súčasnej dobe v súlade
so zákonom v pripomienkovaní (verejná vyhláška je zverejnená
na úradnej tabuli a web stránke obce). Mení sa plocha v časti Žadovica z plochy „výroba a sklady“ na ornú pôdu. V Zmenách a doplnkoch č. 3 ÚPN-O sa plocha zabratá pod teleso železnice v lokalite
Roveň presunula do časti Žadovica v našom katastri. Nie účelovo,
ako šíria zlé jazyky. Je možné veľkosť záberu si prepočítať – je zhodný.
Výsledkom bude, že obec príde v priemyselnej časti o možnosti ďalších podnikateľských aktivít.

Pán starosta, čo sa deje s Penziónom ELÁN?
Penzión ELÁN už prestal existovať. Vo februári nastúpila stavebná
firma spol. STAVOINDUSTRIA, ktorá začala rekonštrukciu Polyfunkčnej budovy ELÁN. Rekonštrukcia má byť podľa zmluvy ukončená do konca tohto roka. V budove vzniknú zariadenia:
Materská škôlka – rozpočet 147.965,- €
2 ambulancie pre lekárov – rozpočet 78.630,- €
priestory športového klubu - rozpočet 91.818,- €
13 bytových jednotiek – rozpočet 592.943,- €.
Pre bývanie sa nadstavuje jedno podlažie. Budova mení tvar i spredu,
a to v priestoroch, kde bude MŠ ako aj z boku od detského ihriska,
kde budú ambulancie lekárov. Celkové náklady na rekonštrukciu
budú 911.356,- €.

Pán starosta, chcela by som vedieť, prečo sa
rúbu stromy pri Váhu?

Dobrá otázka, lebo sú rôzne anonymné dohady a narážky. Obec sa už
viac ako 15 rokov usiluje a rokuje so š.p. Povodie horného Váhu so sídlom v Ružomberku o nutnosti úpravy brehu rieky Váh v úseku od lávky
až po Borovú Sihoť. Samozrejme z našej strany. Úspechom bolo spracovanie projektovej dokumentácie s prepočtom na 100 ročnú vodu.
Výsledkom je potreba prehĺbenia koryta riečišťa (v niektorých úsekoch) a úprava nábreží násypom 50-70 cm. Pracovníci Povodia Váhu
oznámili obci listom zo dňa 3. 2. 2015, že začínajú s prácami. A to je ten
výrub krovín a stromov, ktoré pri rekonštrukcii koryta ako aj samotného brehu vadia pri prácach. Pripomeňme si minuloročné zdvihnutie hladiny Váhu (od rieky Belá), kedy bola voda 20-30 cm? od brehu.
Odborníci vtedy tvrdili, že tiekla trojročná voda. Takže je najvyšší čas
– veď klimatické zmeny počasia sú čoraz väčšie.
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Upozornenie

na voľný pohyb psov v PR Ďumbier
Poľovnícka organizácia – Poľovnícke združenie Svätojánska
Dolina so sídlom v Liptovskom Jáne, ako užívateľ poľovného
revíru Ďumbier Liptovský Ján upozorňuje touto cestou občanov
Obce Podtureň, že aj napriek upozorneniam v roku 2014 vo veci
samovoľného prístupu občanov na poľovné pozemky dochádza
k sústavnému porušovaniu Zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve § 24 ods.3, písm. d) kde sa hovorí, že v poľovnom revíri
sa zakazuje „voľný pohyb psa vo vzdialenosti väčšej ako 50 m
od osoby, ktorá psa vedie“.
Z tohto dôvodu PZ Svätojánska Dolina prostredníctvom Obecného úradu Podtureň upozorňuje všetkých chovateľov psov,
ktorí pravidelne bez vodítka a náhubku vodia svojich psov a venčia ich v častiach nášho poľovného revíru a to hlavne v lokalitách
Važište, Koštovica, Jamníčky, Žadovica a pod., aby si svojich psov
vždy vodili na vodiacom remeni a s náhubkom. Často sa stáva, že
voľne pohybujúce sa psy duria a plašia poľovnú zver napr. v čase
gravidity a starostlivosti o mláďatá po poľovnom revíri a navyše
ohrozujú aj slobodný pohyb iných osôb a turistov. PZ Svätojánska Dolina ďalej upozorňuje chovateľov psov na § 29, ods. 1
písm. f) Zákona 274/2009 Z.z. o poľovníctve, že členovia poľovníckej stráže v PR Ďumbier ako aj všetci členovia Poľovníckeho
združenia Svätojánska Dolina, ktorí vlastnia platné povolenie
na lov sú oprávnený usmrtiť v poľovnom revíri voľne sa pohybujúceho psa vo vzdialenosti väčšej ako 200m od najbližšej pozemnej stavby. Toto ustanovenie sa však nevzťahuje na poľovníckeho
psa a na psa, ktorý má nasadený obojok alebo prsný postroj, pričom tieto musia byť vo výraznej farbe odlišnej od farby jeho srsti.
PZ Svätojánska Dolina nemá v záujme vytvárať a riešiť konfliktné situácie s občanmi a preto opätovne žiada všetkých chovateľov psov, aby dodržiavali zákonom stanovené hranice vypúšťania psov v poľovnom revíri, aby vodili psov na vodiacom remeni
a s ochranným náhubkom.
V prípade, že v budúcnosti budú zistené prípady porušovania
uvedených ustanovení Zákona o poľovníctve, budú tieto riešené
cestou Obecných úradov v správnom konaní.
Za pochopenie ďakuje Výbor PZ Svätojánska Dolina.
PZ Svätojánska Dolina
Radovan Sokol – Predseda PZ

Postreh spoluobčana z bytovky
Starší spoluobčania, ktorí sa prisťahovali do bytoviek
sú milo prekvapení úctou detí, tínedžerov a dospelých
spoluobčanov. Pri stretnutí sa so staršími spoluobčanmi
každého pozdravia a majú ich v úcte. Nášho
spoluobčana, ktorý býva v bytovke toto chovanie veľmi
prekvapilo a dojalo k slzám, keď nás o tomto zážitku
informoval.

Stolnotenisový turnaj
Dňa 27. 12. 2014 sa uskutočnil stolnotenisový turnaj, na ktorom sa hralo sa v dvoch
kategóriách – registrovaní hráči a neregistrovaní hráči. V kategórii registrovaní hráči bolo
poradie nasledovné: 1. Mikuláš Janovčík, 2.
Andrej Procházka, 3. Juraj Klinec.
V kategórii neregistrovaní hráči bolo poradie
nasledovné: 1. Vladimír Janovčík, 2. Natália
Dzureková, 3. Matej Masloviak.
Výbor ŠK-ST Podtureň

GRATULUJEME
Chceli by sme pogratulovať nášmu hráčovi stolného tenisu Mikulášovi Janovčíkovi za vzornú reprezentáciu nášho klubu,
nakoľko sa zúčastnil na VETERANIÁDE,
ktorú poriadala Obec Lisková dňa 21. 1.
2014. V kategórii od 60 do 69 rokov obsadil 2.
miesto. V kategórii OPEN nad 60 rokov obsadil 1. miesto.
SPOMÍNAME
Život nám nedoprial dlhšie s Vami byť.
Už iba spomienky na Vás budú v našich srdciach žiť.
Dňa 1. 4. 2015 sme si pripomenuli
25. výročie úmrtia
pani Márii Huštákovej
Dňa 15. 4. 2015 sme si pripomenuli
30. výročie úmrtia
pána Milana Huštáka
Dňa 29. 4. 201 5 si pripomenieme
30. výročie úmrtia
pána Michala Huštáka staršieho
Venujte im tichú spomienku
Nevesta a švagriná Eva
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Názvy ulíc
Obec Podtureň prijala VZN č. 1/2014 nové názvy ulíc. Občania sa môžu zoznámiť s VZN č. 1/2014 o určení názvov
ulíc na území obce Podtureň na web stránke obce. Zakreslené ulice s novými názvami si môžete pozrieť nižšie.
Na základe prijatého VZN si budú občania povinní postupne vymeniť občianske preukazy. Výmena nebude spoplatňovaná, nakoľko je vyvolaná z úradnej moci. O termíne začatia výmeny občianskych preukazov na ORPZ v Lipt.
Mikuláši Vás budeme včas informovať prostredníctvom úradnej tabule a miestneho rozhlasu.
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Upozornenie –
Povinnosti stavebníkov pri činnostiach
v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení
V záujme predchádzať poškodzovaniu plynárenských
zariadení, únikom plynu a vzniku škôd na zdraví a
majetku vyzývame stavebníkov, aby dodržiavali
základné zákonom stanovené povinnosti pri
činnostiach vykonávaných v blízkosti plynárenských
zariadení.
Ako zistíte, že na pozemku je prevádzkované plynárenské zariadenie?
Požiadate SPP – distribúcia, a.s., o vydanie bezplatného vyjadrenia k existencii
plynárenských zariadení v záujmovom území alebo jeho blízkosti.
Čo potrebujete od SPP – distribúcia, a.s., ak chcete vykonávať činnosť
v ochrannom pásme plynárenského zariadenia?
Na výkon akýchkoľvek činností v ochrannom pásme plynárenského zariadenia
potrebujete od SPP – distribúcia, a.s., súhlasné stanovisko, ktoré obsahuje aj
podmienky, ktoré musíte dodržať. Bude ho od Vás vyžadovať aj stavebný úrad
v rámci stavebného konania.
Čo musíte urobiť, ak už máte súhlas na výkon činností v ochrannom
pásme plynárenského zariadenia?
Pred realizáciou činností v ochrannom, resp. bezpečnostnom pásme plynárenského
zariadenia ste povinný požiadať SPP – distribúcia, a.s., o vytýčenie plynárenského
zariadenia. Služba je bezplatná pre stavby ako napr. rodinný dom, objekt na
podnikanie, a pod., kde rozsah služby nepresiahne 1 hod., alebo dĺžku 100 m.

Čo sa stane, ak nedodržíte svoje povinnosti a poškodíte plynárenské zariadenie?
V prípade akéhokoľvek poškodenia plynárenského zariadenia, prípadne prerušenia dodávky
plynu neodkladne kontaktujte poruchovú linku-plyn na čísle 0850 111 727.
V prípade spôsobenia škôd na majetku, zdraví či životoch môže byť voči vám vyvodená
trestnoprávna zodpovednosť.
Pri poškodení plynárenského zariadenia ste povinný uhradiť škodu spôsobenú na
plynárenskom zariadení, škodu za plyn, ktorý unikol v dôsledku poškodenia a náklady na
obnovenie dodávky plynu.
Slovenská obchodná inšpekcia j e oprávnená uložiť vám pokutu vo výške 300€ – 150 000,- €.

Viac informácií nájdete na webovej stránke www.spp-distribucia.sk pod záložkou Kontakty.
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stredoslovenská energetika

Pre pochopenie výkonu zákonných oprávnení spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. pri odstraňovaní a/alebo okliešťovaní
stromov v ochrannom pásme elektrického vedenia a lepšiu informovanosť vlastníkov pozemkov, na ktorých sa nachádzajú nadzemné elektrické
vedenia, považujeme za dôležité poukázať na nasledujúce skutočnosti:
Podľa § 11 ods. 2 Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike činnosti podľa
odseku 1 písm. a), b), c) a e) je držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba
povinná vopred oznámiť vlastníkovi, to neplatí, ak ide o
a) bezprostredné ohrozenie života, zdravia alebo majetku osôb a pri likvidácii týchto stavov,
b) stav núdze alebo predchádzanie jeho vzniku,
c) poruchy, údržbu alebo havárie na zariadeniach sústavy alebo siete
a počas ich odstraňovania.
Podľa § 43 ods. 4 a 5 Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike je zakázané
v ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia
a pod elektrickým vedením:
4. a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky
b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m
c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo
vzdialenosti 2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou
izoláciou
d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky
e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku
f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.
5. Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno
len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť
vodiče vzdušného vedenia.
Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva podľa Zákona o energetike
dozor nad dodržiavaním povinností osôb podľa § 11 a § 43 s osobitným
zreteľom na plnenie povinností iných osôb, ktorým sú ukladané povinnosti týkajúce sa plnenia úloh uvedených v § 89 ods. 1 písm. a),
Podľa § 91 ods. 1 písm. b) Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu
držiteľovi povolenia alebo inej osobe vo výške od 300 eur do 150 000 eur
za porušenie povinností v ochranných pásmach sústavy.
V prípade, ak vlastník pozemku nebude rešpektovať oprávnenia SSE
– D, a.s. na vstup na pozemok resp. na uskutočnenie odstraňovania a/
alebo okliešťovania porastov v ochrannom pásme elektrického vedenia,
a bude brániť SSE – D, a.s. vo výkone týchto oprávnení, bude SSE – D,
a.s. považovať takéto konanie vlastníka pozemku za porušenie Zákona
o energetike a oznámi to Slovenskej obchodnej inšpekcii.
V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností vlastníka pozemku
vznikne SSE- D, a.s. škoda, bude SSE- D, a.s. nútená si vzniknutú škodu
od daného vlastníka nehnuteľnosti nárokovať v občiansko-súdnom
konaní (podľa § 420 ods. 1 Občianskeho zákonníka, každý zodpovedá
za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti).
Zároveň poukazujeme na skutočnosť, že zabránenie vstupu SSE – D, a.s.
na pozemok môže dôjsť k spáchaniu trestného činu:
– všeobecného ohrozenia podľa § 284 Trestného zákona č. 300/2005
Z.z., (kto úmyselne vydá ľudí do nebezpečenstva smrti alebo ťažkej ujmy
na zdraví alebo cudzí majetok do nebezpečenstva škody veľkého rozsahu
tým, že spôsobí poruchu, či haváriu elektriny, alebo sa dopustí iného

podobného nebezpečného konania (všeobecné
nebezpečenstvo), alebo všeobecné nebezpečenstvo zvýši alebo sťaží jeho odvrátenie alebo
zmiernenie, potrestá sa odňatím slobody na štyri
roky až desať rokov.
– poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia – podľa § 286
Trestného zákona – kto úmyselne ohrozí prevádzku energetického zariadenia a spôsobí
poruchu prevádzky energetického zariadenia
potresce sa odňatím slobody na štyri až osem
rokov.

Oznam

o rozšírení stránkových dní
na pracovisku dopravných
evidencií
Na pracovisku Okresného dopravného
inšpektorátu v Liptovskom Mikuláši,
zabezpečujúcom agendu na úseku evidencie vozidiel, dochádza dňom 12. januára
2015 k rozšíreniu rozsahu stránkových dní
pre občanov.
Rozsah stránkových dní a hodín je nasledovný: PONDELOK 7.30 – 15.00 h
UTOROK 7.30 – 12.00 h
STREDA
7.30 – 17.30 h
ŠTVRTOK 7.30 – 12.00 h
(vo štvrtok sú stránkové hodiny vyhradené
pre evidenčné úkony žiadajúcich právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov
žiadajúcich o päť a viac evidenčných úkonov). PIATOK 7.30 – 12.00 h
V súvislosti s rozšírením stránkových dní
upozorňujeme, že stránkový deň vyhradený pre evidenčné úkony žiadajúcich právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov žiadajúcich o päť a viac evidenčných
úkonov, sa presúva z utorka na štvrtok.
Kontrola údajov uvádzaných v osvedčení
s údajmi priamo na vozidle (tzv. obhliadka
vozidla) bude vykonávaná na vyhradenom
parkovisku pred budovou Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Lipt. Mikuláši, ul. Komenského 841 /pri hoteli Jánošík) počas stránkových dní nasledovne:
– v pondelok a v stredu v čase od 7.45 h
a od 13.00 h.
– v ostatných dňoch (utorok, štvrtok a piatok) v čase od 7.45 h.
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