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Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som sa Vám opäť
po čase prihovoril. Zima odovzdala miesto dlho očakávanej
jari. Už bolo načase, pretože asi
každý mal dosť snehu, mrazivých dní a nocí, ale aj nepríjemného vetra. Chýbali nám už životodarné lúče slniečka, zelená
trávička, či spev vtákov. Prichádzajúca jar nás zdraví so svojimi neopakovateľnými krásami,
kvitnúcimi kvetmi. Prvé sa ukázali krásne snežienky. Chodím denne okolo nich a pozerám sa
na tú krásu v záhradke u Jarjabekovcov… Jar nás víta aj tým, že
je úzko spätá s Veľkonočnými sviatkami a so zvykmi Veľkej noci.
Niektoré sa dodržiavajú v rodinách v našej obci i dnes.
Hoci sa staré zvyky vytrácajú, v srdciach ostáva kresťanský
odkaz Veľkej noci. Ten pravý odkaz by sme si mali zachovať v srdciach nielen počas veľkonočného obdobia, ale aj počas celého
roka.
Jar je tiež neodmysliteľná so zmenami v obydliach a v ich okolí
vo veľkom jarnom upratovaní. Aj v našej obci sa snažíme po zimných mesiacoch upratať verejné priestranstvá. Nie vždy sa to dá
vzhľadom na veľký rozsah. Tu pomáhajú spoluobčania, ktorí si
ctia zvyky upratať nielen doma, ale aj pred domom. Chcem im

poďakovať za pomoc a svoj prístup k obci.
Obec vychádza v ústrety domácnostiam
a odváža značný počet odpadu na skládku
a na kompostovisko. A bolo toho odpadu
dosť. Pracovníci obce prispeli k zlepšeniu
stavu ciest opravou výtlkov. V pláne máme
aj rozsiahlejšiu opravu ciest i chodníkov.
Nie málo času bude potrebné na opravu
cestných priekop a priepustov. V najbližšom čase rozšírime do nových častí
i miestny rozhlas.
Keďže chceme k novému školskému
roku otvoriť Materskú škôlku, podali sme
žiadosť na projekt jej vnútorného zariadenia. Vstupný finančný kapitál je nemalý,
nevynímajúc mzdy zamestnankyniam,
ktoré musí do konca kalendárneho roku
zabezpečiť obec. O škôlku je veľký záujem,
verím, že sa nám zámer podarí. Svojpomocne naďalej plánujeme prestavbu obecných garáží na telocvičňu, tiež je potrebná
rekonštrukcia domu smútku, aj tú chceme
riešiť svojpomocne.
Záverom by som všetkým poprial peknú
jar, hodne slniečka, veselú a príjemnú
Veľkú noc.
Váš starosta

Preveselé sviatky jari,
slnko v každej jednej tvári.
Bystré nohy, svižný korbáč,
šunku, chlebík ba aj koláč.
Trošku kriku, šťastia moc,
skrátka krásnu Veľkú noc.

Schválené na zasadnutí OZ . 1/2017

Da: 23.02.2017

1.1.2018, 16,00
hod. za PDE

14.10.

sobota, 14.00 pred
OcÚ

14.10.

Posedenie s
jubilantami k
okrúhlym
výroiam od
1.1.201714.10.2017

9.12.

OcÚ, starosta,
sobota, kultúrny
dom, 15.00 hod.

Mesiac úcty k
starším,
posedenie so
seniormi

Stretnutie detí s
MIKULÁŠOM

organizuje OcÚ,
termín a miesto
budú upresnené

Tematický zájazd
dôchodcov obce v
spolupráci s JD

December 2017
Príkazný list
starostu

organizuje OcÚ,
termín a miesto
budú upresnené

Zájazd detí obce
cez letné
prázdniny

Inventarizácia
majetku obce

Termín upresní
výbor OFK po
dohovore s
pozvánými FK

Turnaj starostu vo
futbale

26.8.
3.6.
8.5.

Vítanie Nového
roka s obanmi

Oslavy SNP, De
obce "VATRA"

MDD Športový
de

Oslobodenie vlasti

Uvítanie detí obce
do života

25.2.

11.3.

A NIEČO Z VÚC

- Uznesenia č. 16/2/2014, 35/3/2016
Doporučilo: - Starostovi určiť určitý počet brigádnických hodín všetkým športovým klubom.

Župné mosty
a cesty čaká obnova

Prezident prijal zástupcov ZMOS

Prezident v príhovore uviedol, že mnohé problémy spravovania vecí
verejných, s ktorými musia obce zápasiť vo svojej práci, majú už charakter chronického ochorenia. A väčšina z nich súvisí s tým, že v histórii rozhodnutí o decentralizácii bol len málokedy rozsah právomocí
a povinností pre samosprávy sprevádzaný adekvátnym finančným
zabezpečením ich výkonu. Platí to pre mnohé oblasti – od vzdelávania našich detí až po starostlivosť o našich seniorov.
Prezident ďalej podotkol, že ho veľmi potešili príklady efektívnejšieho poskytovania služieb obyvateľom a výbornej spolupráce s podnikateľmi. A za týmto stoja starostovia obcí, pričom v mnohých prípadoch sa nemôžu ani oprieť o kvalitne pripravené zákony a podmienky, ale len o vlastné úsilie a snahu zlepšiť život svojim občanom.
Za to vyjadril prítomným starostom úctu a poďakovanie.
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sobota, 15.00
hod., KD, starosta

Apríl 2017

sobota, akcia a
miesto budú
upresnené
sobota, De obce
od 10.00, 18.00
kladenie vencov,
20,00 hod.
program

sobota, Kultúrny
dom, 13.30 hod.

MDŽ

sobota 15,00 hod.
v Kultúrnom dome
pondelok, zraz
úastníkov pred
OcÚ 18,45

starosta, poslanci,
OFK, JD, OHZ

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

18.10.
6.9.
28.6.
19.4.
18.30

23.2.

Dátum upresnený
na zasadnutí OZ,
Zahájenie o 16,00 kultúrny dom

Zahájenie o 18,00,
kanc. starostu

13.12.

XII.
XI.
X.
IX.
VIII.
VII.
VI.
IV.
II.

III.

Zasadnutia OZ

sa Uznieslo: - Na VZN č. 1/2017 o podmienkach držania psov na území obce Podtureň,
Zrušilo: - VZN č. 2/2008 – Požiarny poriadok obce.

I.

- Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za obdobie od 1.1.2015-31.12.2015,
- Správu z vykonanej finančnej kontroly účtovných dokladov za mesiac 9/2016,
- Správu z vykonanej kontroly plnenia uznesení OZ za rok 2016,
- Správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v obci za rok 2016,
- Plán práce na rok 2017,
- Informáciu starostu o plánovanej výstavbe elektronickej sirény v obci.
Schválilo: - Poskytnutie dotácie Mestu Liptovský Hrádok vo výške 1214,64 € na záujmové vzdelávanie detí,
- Poskytnutie dotácie Mestu Liptovský Mikuláš vo výške 504 € na záujmové vzdelávanie detí,
- Poskytnutie dotácie Združeniu športových klubov a oddielov Mesta Martin vo výške 78,21 € na záujmové
vzdelávanie detí,
- Poskytnutie dotácie JK Podtureň vo výške 600 €,
- Poskytnutie dotácie OFK Podtureň vo výške 4000 €.
- Presunutie žiadosti ŠK-ST Podtureň na ďalšie zasadnutie OZ, z dôvodu, že na zasadnutí OZ č. 1/2017 nebola
ŠK-ST schválená dotácia,
- Spracovanie zámeru na výpožičku nebytového priestoru v budove obecného úradu (zasadačka) pre potreby
ŠK-ST z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
- Ukončenie využívania priestorov na poschodí v polyfunkčnej budove (vedľa knižnice) pre ŠK-ST s okamžitou
platnosťou
Vyhovuje: - Protestu prokurátora proti VZN obce č. 4/2016 o podmienkach držania psov na území obce Podtureň v celom
rozsahu.

PLÁN PRÁCE

Vzalo na vedomie: - Správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky za obdobie od 1.1.2015-31.12.2015,
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Z rokovaní Obecného zastupiteľstva

POZNÁMKA

Podturniansky spravodajca

V.

Apríl 2017

AKCIA

Podturniansky spravodajca

Žilinský samosprávny kraj plánuje v tomto
roku pokračovať v rekonštrukcii dopravnej
infraštruktúry a okrem rozsiahlych opráv
ciest II. a III. triedy sa pustí do komplexnej
obnovy mostov.
Najrozsiahlejšie opravy čakajú cestárov
na moste ponad rieku Belá v Liptovskom
Hrádku. „Postavený bol ešte v roku 1942
a dnes už dochádza k rozpadu betónu
a poškodeniu nosnej konštrukcie. Je preto
potrebná kompletná rekonštrukcia,“ uviedol riaditeľ odboru dopravy ŽSK Ivan Mokrý
s tým, že v župnom rozpočte je pre túto
stavbu vyčlenených 765-ticíc eur a čaká sa
na podpis zmluvy so zhotoviteľom. „Obnovou prejdú aj ďalšie tri liptovské mosty, a to
ponad potok Palúdžanka a v katastri obce
Huty. Náklady predpokladáme na 120-tisíc
eur,“ dodal I. Mokrý. Na rokovaní zastupiteľstva ŽSK poslancov ďalej informoval o rozsiahlych opravách ciest, ktoré sa
dotknú aj miest a obcí horného a dolného
Liptova.
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Medzinárodný deň žien

Vítali sme nových
občiankov

Deň 25. 2. 2017 bol dňom sviatočným pre nových občiankov našej
obce. Uskutočnilo sa totiž ich uvítanie do života. Slávnosť pripravil
obecný úrad spolu so Združením pre občianske záležitosti. Prítomným sa prihovoril starosta Marián Vojtík so slovami: „Darovať život
je zároveň najväčším šťastím. Postarať sa o tento život je zas najväčšou zodpovednosťou. A vychovať z tohto malého ešte nemohúceho
človiečika skutočného človeka, to je najväčším úspechom v živote…“
A boli vítaní: Nelka Kaňová, Viktorka Kováčová, Tomáško Krčula,
Monika Pivková, Martinko Strcula, Matúško Šmihovský, Simonka
Záborská

Stretnutie s jubilantmi
Starosta Marián Vojtík sa stretol dňa 8.2.2017 s jubilantmi, ktorým
k životnému jubileu zaželal zdravie a dlhé pokojné roky života. Stretnutie sa uskutočnilo v rámci výročnej schôdze Jednoty dôchodcov
v obci.
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Za pripomenutie stojí aj dnes: Zistite viac o histórii tohto sviatku. Možno patríte medzi tých,
pre ktorých je Medzinárodný deň žien sviatkom
minulosti, iba nostalgickou ozvenou minulého
režimu. Tak či onak, patrí sa ho pripomenúť nielen pre zábudlivcov.
Nie komunisti, ale Amerika
Pohľad do hľadiska na oslávenkyne
Korene sviatku siahajú do Ameriky a s komunizmom nemajú nič spoločné. To je prvá
mylná domnienka, ktorú mnoho ľudí pokladá
za samozrejmosť. Všetko to začalo v USA,
po vzore kapitalizmu. Písal sa rok 1908. Ženy boli stále znevýhodňované, nemali dokonca ani hlasovacie právo. Preto sa rozhodli
štrajkovať. Do ulíc New Yorku vyšlo 40 000 krajčírok. Protesty boli
úspešné a podarilo vybojovať niekoľko výhod. Najdôležitejšie bolo
získanie hlasovacieho práva, 8 hodinový pracovný čas a zlepšenie
špeciálneho zákonodarstva.
Prudký vzrast
Pekný program s deťmi zo ZŠ Lipt. Ján
Tieto udalosti neostali bez odozvy. Už v tomto roku 1908 sa stala nacvičila Ľubka Forgáčová, za to si vyslúžili
posledná februárová nedeľa Národným dňom žien. Sviatok mal veľký potlesk od prítomných žien
dosah zatiaľ len na území Ameriky. Ani ženy zo zvyšku sveta na seba
nenechali dlho čakať. V Kodani roku 1910 prijali zástupkyne 17 štátov tento sviatok za medzinárodný. Ako dátum osláv sa stanovil 8.
marec. V Rusku sa začal oslavovať až v roku 1913.
Ani my sme neboli pozadu
Medzinárodný deň žien sa dostal do povedomia aj u nás doma. Oslavy sa
konali aj na Slovensku, dokonca ešte pred prvou svetovou vojnou. Počas
nej bol však sviatok zakázaný a na niekoľko rokov tak zanikol. K obnove
došlo až v roku 1921. V nasledujúcich rokoch boli iniciátorkami osláv
práve komunistické ženy. Hlavnými témami sviatku bol boj proti nezamestnanosti, biede, hladu, snahy za rovnoprávnosť a lepšie podmienky
nielen pre ženy, ale aj ich deti.
Posedenie ženám spríjemnili vystúpením
Počas 2. sv. vojny bol MDŽ zrušený, posledný sa konal v roku 1938. dievčatá zo skupiny „Čriepky“
Po roku 1945 bol znovu obnovený. Medzinárodný deň žien bol mimoriadne obľúbený a populárny, svedčí o tom aj uznanie OSN v roku 1975
za medzinárodný sviatok. Oslavy, úcta a vážnosť sprevádzali sviatok až
do roku 1989. Po prevrate sa stal sviatok terčom posmechu a znevažovania. Zrazu sa stal popri Dni matiek zbytočným a nepotrebným. V súčasnosti ho čím ďalej, tým viac ľudí odsudzuje a pokladá za bezvýznamný.
Napriek jeho rozporuplnej minulosti si ženy zasluhujú úctu aj dnes
a tento sviatok má svoj zmysel. Ženy stále vo vedúcich pozíciách vidieť
menej ako mužov a za rovnakú prácu majú neraz aj o tretinu nižší plat.
Okrem toho, milé slovo, či kvietok, poteší srdiečko každej ženy.
Naša obec tradične usporadúva posedenie k sviatku žien. Aj tento
rok dňa 11. marca starosta Marián Vojtík, kultúrna komisia pod vedením pána Františka Janovčíka a ZPOZ – Evka Huštáková, pozvali naše
ženy do kultúrneho domu a pripravili pekný kultúrny program. Vystú- Kvietky ženám po skončení programu
pili deti zo ZŠ z Lipt. Jána pod vedením Ľubky Forgáčovej a Ľudová rozdával starosta s niektorými poslancami
skupina ČRIEPKY z Ružomberka. V príhovore starosta Marián Vojtík poďakoval ženám za prácu pre obec, v rodinách pri výchove detí, ale
Všetkým Vám želám pevné zdravie, aby ste
i v zamestnaniach s často neľahkými pracovnými podmienkami.
v okolí dávali cenné rady do života, vnášali teplo
„V našej obci sme v tento sviatok už po 19-ty krát s Vami, aby sme si uctili do rodín i do života v našej obci, rozdávali úsmev
význam slova žena, aby sme Vám s pokorou a úctou vyslovili Ďakujeme.
a dobro pri stretnutiach…”
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Zo života ZO-JD v našej obci Podtureň
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Prečo je marec mesiacom kníh?
Tradícia, prečo marec dostal prívlastok mesiac kníh, tkvie v masovej akcii, ktorú iniciovalo Ministerstvo kultúry spolu
so Zväzom československých spisovateľov, nakladateľmi či knižnými obchodmi v roku 1955. K myšlienke zvýšenia
počtu čitateľov sa pripojili organizácie a občania, ktorí pravdepodobne na počesť ľudového básnika Mateja Hrebendu,
za mesiac kníh zvolili marec. Tým vzdali úctu mesiacu, v ktorom sa narodil aj zomrel tento významný šíriteľ a milovník knižnej kultúry. Či už patríte k verným „knihomoľom“ alebo ste príležitostný marcový čitateľ, nezabudnite, že
knihy treba čítať s láskou!

Kniha – poznáte toto slovo dobre?

Milí členovia a spoluobčania prvýkrát Vás chceme poinformovať,
čo sme od začiatku roka splnili z nášho plánu práce.
-4.1. v Liptovskom Mikuláši bolo zasadnutie predsedov ZO-JD.
Za našu organizáciu sa zúčastnila Viera Vozáriková. Priniesla plán
práce, ktorý organizuje OV-JDS pre ZO-JD v okrese Lipt. Mikuláš,
-16.1. posedenie v klube pri káve – uvítanie Nového roku. Účasť 22
členov,
-23.1 posedenie v klube – účasť 23 členov,
-26.1. prehliadka ľadových sôch na Hrebienku, bola to krása. Účasť
10 členov z našej organizácie a 10 členov z Uhorskej Vsi.
-6.2. posedenie v klube – príprava sály v kultúrnom dome na hodnotiacu schôdzu. Účasť 18 členov,
-8.2. hodnotiaca schôdza za rok 2016, predsedníčka prečítala správu,
v ktorej sme členov, 9 hostí informovali s našou prácou v roku
2016. Schôdza bola spojená aj posedením s jubilantmi, ktorí oslávili svoje narodeniny v roku 2016 – 60r., 70r., 80r., naše posedenie
nám spríjemnili páni Richter a Šlavka svojimi básňami a piesňami.
Krásne tance – tango nám predviedli Kubíčková Martina s tanečným partnerom Petrom Ingrišom z Vrútok. Účasť 56 členov, jubilantov a hostí z Liptovského Jána a z Uhorskej Vsi. O pohostenie sa
postaral pán starosta. Ďakujeme.
-18.2. prijali sme pozvanie Vierky Brtáňovej (predsedníčka ZO-JD
v Lipt. Jáne) na sprievod v maskách po uliciach Lipt. Jána, účasť 6
členiek,
-20.2. posedenie v klube, účasť 13 členov,
-22.2. boli sme v divadle v Spišskej Novej Vsi na predstavení „Charleyho teta“. Účasť 18 členov z Podturne, z Uhorskej Vsi 15 členov
a 2 členky z Liptovského Jána. Členovia si vstupné zaplatili sami,
-6.3. posedenie v klube pri káve, začali sme s ručnými prácami, zdobili sme vajíčka a srdiečka. Účasť 15 členov z našej organizácie a 5
členov z Uhorskej Vsi,
-8.3. z našej organizácie sa 3 členky zúčastnili na oslavách MDŽ
v Liptovskom Mikuláši, ktoré organizoval OV-JD. Posedenie nám
spríjemnil spevokol z Liptovského Jána. Pozdravili nás prítomní
muži a odovzdali nám kvety,
-11.3. naše členky sa v hojnom počte zúčastnili na pozvanie OÚ
na oslavách MDŽ v kultúrnom dome. Zo svojim programom nás
pozdravili deti zo ZŠ v Liptovskom Jáne pod vedením p. Ľubky For6

História kníh ide ruka v ruke s históriou prvých vyspelých civilizácií.
Staroveká literatúra bola zdrojom predovšetkým náboženských presvedčení, názorov na vznik života či poučných príbehov. Od týchto
čias sa pohľad na knihy a literatúru ako takú neustále mení. Knihy
v sebe skrývali príbehy o láske, nenávisti, vojnách, trápeniach i radostiach knižných hrdinov. Prešli revolúciami viac ako 20.-tych storočí,
stali sa nástrojom zrovnoprávnenia žien a dosiahli posuny od papyrusových zvitkov k slobodnej, súčasnej literatúre 21. storočia.
Knihy – prečo si nájsť čas na ich čítanie?
V minulosti knihy patrili do rúk len vzdelaným, vysoko postaveným
ľuďom (zvyčajne mužov). Neskôr sa pohľad na knihy výrazne zmenil,

gáčovej. Ďalej vystúpil ľudový súbor „FS
Čriepky“ z Ružomberka. Ďakujeme za kvietok a darček,
-13.3. na pozvanie pani Multáňovej z Uhorskej Vsi sme sa zišli v pizzerii. Účasť 15
členov z Uhorskej Vsi a 8 členov z našej
organizácie.
Milí dôchodcovia rozšírte naše rady.
Môžete sa prihlásiť u Želmíry Fašanokovej.
Prajeme všetkým členom a spoluobčanom
príjemné prežitie jarných dní.
Výbor ZO-JD Podtureň.

ĎAKUJEME VÁM

ženy i deti sa čoraz častejšie utiekali ku knihám a kniha sa tak stala predmetom, ktorý
spájal ľudí rôznych vekových skupín, bez
ohľadu na pohlavie či politické názory. Deti
nahlas čítali verše z kníh počas vyučovania,
študenti živo diskutovali o prečítaných knihách, kňazi verejne kázali o mravnosti z Biblie. I dnes knihy ľudí spájajú (ale i rozdeľujú
v diskusiách).

Obecná
knižnica

Milí čitatelia a spoluobčania, prvýkrát sa
Vám prihováram v roku 2017. V obecnej
knižnici máme 2583 kníh. V antikvariáte máme staršie knihy, ktoré sme dostali
od spoluobčanov. V tomto roku čitateľský
príspevok:
Dospelý ......................... 1,50 €
Dôchodca....................... 1,00 €
Deti, študent.................. 0,70 €
Žiadam čitateľov o zaplatenie príspevku
do konca apríla. Ďakujem za pochopenie. Medzi sebou vítame nových čitateľov.
Eva Huštáková, knihovníčka
Príďte medzi nás.

… opäť čas predvianočný, opäť vypočutá žiadosť o pomoc pre našich dôchodcov… Verejne chcem poďakovať Vám, ktorí
nezištne pomáhate našim seniorom a čas
sviatočný urobíte krajším i sladším…
Ing. Miroslav Balko – BOTTLING PRINTING s.r.o., Ing. Tibor Fronko – KOVMAX
spol. s r.o., Ing. Róbert Nemec – ENNERGY
s.r.o., Milan Špalek, František Čenka –
SANKT HUBERT SK, a.s., Ing. Jaroslav
Maduda – Regionálny rozvoj Liptova s.r.o.,
1.slovenská úsporová, a.s.
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Z činnosti
ZPOZ-u

Kolobeh života
Narodili sa:
Sofia Tomková
Peter Perašín
Dožili sa životného jubilea:
Alena Lukešová
Zdenka Mydliarová
Ing. Milan Janek
Igor Hromádka

60 rokov
60 rokov
60 rokov
70 rokov

Zomreli:
Oľga Kapitáňová
Dňa 8. 2. 2017 sa konala hodnotiaca schôdza ZO-JD na ktorej
sme si minútou ticha uctili úmrtie našej členky Anny
FORGÁČOVEJ a člena Juraja KLOTTONA.
VENUJEME IM TICHÚ SPOMIENKU

Vážení spoluobčania, každý rok Vás informujeme o práci ZPOZ-u v našej obci:
- 2× do roka sa prihovárame našim jubilantom,
- na požiadanie zahráme v deň narodenín,
- hráme aj reláciu k svadobnému dňu pre nastávajúcich mladomanželov na ich požiadanie,
- po celý rok spolupracujeme s obecným
úradom,
- dňa 25.2.2017 sme v spolupráci s obecným
úradom slávnostne uvítali deti narodené
v roku 2016 do života. Pri tohtoročnej oslave
MDŽ sme vypomohli pri prezentácii a odovzdávaní darčekov naším ženám
predsedníčka ZPOZ-u, Viera Vozáriková

Výbor ZO-JD v Podturni

A takto bude vyzerať MVE po dokončení

Vyberáme z pošty
Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2017
Viackrát do roka, no najmä v jarnom období niektorí vlastníci pozemkov často spaľujú suchú trávu, či kroviny, čo škodí nielen okolitému
prostrediu, ale poškodzuje aj zdravie a v mnohých prípadoch sa
končí zásahom hasičov. Pri požiaroch vzniknutých v dôsledku vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov a v lesnom hospodárstve
každoročne vznikajú značné škody.
V roku 2016 vzniklo v Slovenskej republike celkom 8 407 požiarov s priamou škodou 33 590 660,-€. Uchránené boli hodnoty
za 177 630 250,-€. Usmrtených bolo 53 a zranených 206 osôb.
V odvetví lesníctva bolo za rok 2016 evidovaných 161 požiarov s priamou škodou 323 205,-€, pri ktorých nebola usmrtená žiadna osoba
a jedna osoba bola zranená.
Na území Žilinského kraja vzniklo v roku 2016 celkom 1 119
požiarov, ktoré spôsobili priame škody vo výške 3 941 875,-€.
Pri požiaroch bolo usmrtených 6 osôb a zranených bolo 30 osôb.
V lesoch Žilinského kraja vzniklo v roku 2016 celkom 40 požiarov
s priamou škodou 25 075,-€. Najviac požiarov bolo v apríli (11), ale
zvýšený počet požiarov sa vyskytoval aj v mesiacoch jún (6),august
(5) a september (5). Najčastejšími príčinami pri lesných požiaroch bolo spaľovanie odpadu a odpadkov (13 požiarov), zakladanie
ohňov v prírode (6 požiarov). V Žilinskom kraji nebola pri požiaroch
v lesoch v roku 2016 usmrtená ani jedna osoba a zranená bola jedna
osoba. Z uvedených štatistických ukazovateľov vyplýva, že situácia
ohľadom ochrany lesov pred požiarmi v nadväznosti na počty požiarov v lesoch sa oproti minulému roku mierne zlepšila. Počet požiarov

8

v lesoch klesol o 15, avšak priama škoda spôsobená požiarmi v porovnaní s predchádzajúcim rokom stúpla o 1 425,-€.
Na dôsledné zabezpečenie ochrany lesov
pred požiarmi je potrebné zo strany obce realizovať najmä tieto opatrenia:
1. preveriť aktuálnosť dokumentácie
ochrany pred požiarmi obce v súlade so skutkovým stavom (v požiarnom poriadku obce
najmä prehľad zdrojov vody na hasenie požiarov), ako aj preveriť činnosť ohlasovní požiarov v obci,
2. prerokovať v orgánoch obce úlohy
vyplývajúce zo zabezpečenia ochrany lesov
pred požiarmi v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
3. vykonať preventívne protipožiarne kontroly podľa § 23 zákona u vlastníkov lesných
pozemkov, v ktorých nie je vykonávaný štátny
požiarny dozor (zamerať sa najmä na dodržiavanie povinností podľa § 6b) zákona č.
314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov).
pplk. PhDr. Eva Krajčiová, riaditeľka Okresného riaditeľstva hasičského
a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši
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Z činnosti v obci

Zamestnanci obce asfaltujú na miestnych komunikáciách výtlky
po zimných mesiacoch
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Pomôž iným – pomôžeš aj sebe

A jar je tu… Aj takto sú v obci
v predzáhradke rozsiati prví hlásatelia
jarných dní – snežienky

Pred časom oslovili starostu viacerí občania,
či sa nedá niečo urobiť s priestormi okolo
zastávky železničnej stanice ale aj v samotnej
budove a v podchode popod koľaje.
Prečo by sa nedalo… aj keď treba uviesť
nezainteresovaných na správnu mieru, že
priestory sú výsostným vlastníctvom Železníc
Slovenskej republiky. A tak sa zamestnanci
obce pustili do práce. Vyčistili, pozbierali,
pokosili, odviezli. Poďakovali pánovi na bágri
za zrovnanie terénu. A dnes je to o niečom
inom. Ale dokedy? Pred žel. stanicou si zvykli
zastaviť osobné motorové vozidlá i kamióny
a po parkovaní zostane odpad, ktorý sa
hromadí… Skúsme sa obzrieť okolo a stačí
možno upozorniť. Veď nie je krajšie stáť
v čistom prostredí?

Vlečky pripravené na odvoz musia byť
predtým odvážené. Obec za uloženie
odpadu podľa váhy platí Mestu Liptovský
Hrádok.

A jarné čistenie domov
a dvorov je tu

Či viete, v čom je naša obec výnimočná?
Jednak že si sama zriadila kompostovisko
a tiež, že na jar a v jeseni organizuje odvoz
odpadu z domov a dvorov, zo všetkých častí
našej obce. A neverili by ste, koľko odpadu,
či na skládku alebo na kompostovisko
zamestnanci obce na staručkom traktore
a dvoch vlečkách odvezú. Tento rok boli
pristavované vlečky podľa harmonogramu
v čase od 10.03.2017 do 31.03.2017
vo všetkých častiach obce. Celkom bolo
na kompostovisko odvezených 17 vlečiek.
Na skládku TKO to bolo 15 vlečiek.
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Zber papiera – Obecný úrad opäť
zorganizoval v obci zber papiera. A že sa
občania zapájajú do tejto akcie to posúďme.
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VEĽKÁ NOC – tradície a zvyky… poznáte?
Kresťanská Veľká noc

Svätý alebo Pašiový týždeň je obdobie, keď si kresťania pripomínajú posledný týždeň Ježišovho života na zemi. Aj napriek tomu, že
sa hovorí týždeň, ide o 9 dní s týmito prívlastkami: Kvetná nedeľa,
Modrý pondelok, Sivý utorok, Škaredá streda, Zelený štvrtok, Veľký
piatok, Biela sobota, Veľkonočná nedeľa, Veľkonočný pondelok. Veľkou nocou sa myslí tá zo soboty na nedeľu, keď Ježiš Kristus vstal
z mŕtvych. Svätým týždňom sa končí 40-dňový pôst, keď človek
pracoval na svojom vnútornom obrodení. Pôstne obdobie pre našich
predkov znamenalo, že sa jedlo iba jedno jedlo denne, nekonzumovali sa mäso, ryby, vajcia a mlieko.
Zelený štvrtok
Názov vznikol skomolením nemeckého Greindonnerstag (plačlivý
štvrtok) na Gründonnerstag. V tento deň sa naposledy rozoznejú
kostolné zvony, ktoré stíchnu až do Veľkej noci. Naši predkovia
jedli v tento deň najmä zelenú stravu ako špenát či kapustu, aby boli
po celý rok zdraví.
Zvyky
Podľa ľudových zvykov ľudia museli skoro vstať a umyť sa rosou neboli preto chorí. Gazdiné museli pozametať dom ešte pred východom slnka a smeti odniesť na križovatku - aby nemali v dome blchy.
Na Zelený štvrtok sa nikdy nehádajte a nič nepožičiavajte. Pokiaľ sa
tradície budete držať, vyhnete sa sporom a budete mať peňaženku
plnú peňazí.
Veľký piatok
Veľký piatok je dňom Kristovho ukrižovania. V ľudových poverách
sa spája s magickými silami. V tento deň sa mali otvárať hory, ktoré
vydávali svoje poklady a nemalo sa nič požičiavať, lebo požičaná vec
by mohla byť začarovaná; nesmelo sa manipulovať so zemou (ryť,
kopať) ani prať bielizeň, lebo by bola namočená Kristovou krvou.
Zvyky
Podľa tradície sa ľudia na Veľký piatok chodili umývať do potoka,
aby sa im vyhýbali choroby. Niekedy sa chlapci potápali a snažili sa
ústami uchopiť zo dna kamienok, ktorý potom hodili ľavou rukou
za hlavu, neboleli ich potom zuby. Výrobcovia textílií priadli pašiové
nite, tými urobili zopár stehov, ktoré potom chránili pred zarieknutím a zlými duchmi celú rodinu. Košeľa ušitá pašiovými niťami chránila pred bleskom.
Biela sobota
V tento deň ležal Ježiš Kristus v hrobe. Názov získala zrejme od bieleho rúcha novo pokrstených, ktorí prijali krst na veľkonočnej vigílii (bohoslužba na Veľkú noc pripomínajúca Kristovo zmŕtvychvstanie). Názov môže pochádzať aj zo zvykov veľkého upratovania a bielenia, ktoré sa konali v tento deň.
Zvyky
Ľudia sa starali o úrodu svojich polí. Na pole kládli krížiky z ohorených drievok a sypali na lúky popol z posväteného ohňa. Niekde sa
za trámy domov dávali uhlíky, aby chránili pred požiarom. Doma sa
nielen upratovalo, ale aj sa piekli mazance a baránky, plietli sa korbáče a zdobili vajíčka.
Veľkonočná nedeľa
V nedeľu je najväčšia slávnosť kresťanského cirkevného roku, pri ktorej sa oslavuje Kristovo vzkriesenie. Cirkev rozhodla, že to bude vždy
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prvá nedeľa po prvom jarnom splne. Preto je
tiež každý rok Veľká noc inokedy. V tento deň
sa všetci ponáhľali do kostola, kde sa svätili
veľkonočné pokrmy (baránok, mazance, vajcia, víno).
Zvyky
Každá návšteva dostala kúsok posväteného jedla, trochu dali na pole, do studne
a do záhrady - aby bola dobrá úroda aj voda.
Spoločne sa jedlo vajce uvarené na Veľký piatok s vŕbovým a jaseňovým prútom. Ak by
niekto počas nasledujúceho roka zablúdil,
mal si spomenúť, s kým jedol na Boží hod
vajce a spomenul by si na cestu späť.
Veľkonočný pondelok (alebo Červený)
Bolo zvykom, že po významných sviatkoch sa
deň nepracovalo. Preto je aj dnes Veľkonočný
pondelok dňom pracovného pokoja, hoci sa
cirkevné sviatky končia v nedeľu.
Zvyky
Chodí sa šibať korbáčom, najlepšie z čerstvých vŕbových prútov. Tradícia káže dávať
maľované vajíčka alebo kraslice, ktoré vedeli
ženy zdobiť samy podľa krajových zvykov.
Červený pondelok sa zvykol nazývať podľa
najčastejšej farby kraslíc.
Na východe oblievačka,
na západe šibačka
Územím Slovenska prechádza pomyselná
kultúrna hranica medzi západnou časťou
Európy s rozšírenou obyčajou jarného šibania a východnými oblasťami s prevažujúcim polievaním. Na Slovensku považujeme
za domáce obidva tieto veľkonočné zvyky.
Do polovice 20. storočia bolo však na západe
rozšírené šibanie, na strednom a východnom
Slovensku prevažovalo kúpanie a oblievanie,
iba na juhozápadnom Slovensku boli známe
obidve tieto obyčajové praktiky.
Oblievanie vodou a kúpanie dievčat mládencami (namočenie do potoka, postriekanie voňavou vodou, poliatie vedrom či vodou
z hrnčeka) na Veľkonočný pondelok sa považovalo za očistné, plodonosné a malo dievčatám na celý rok zabezpečiť zdravie. Veľkonočné šibanie (šľahačka, šibačka) korbáčom
z ôsmich spletených čerstvo narezaných prútov vŕby je napodobením magického úkonu
rozšíreného v tradičných roľníckych spoločenstvách - bitia s použitím zeleného prútika,
ktoré malo zabezpečiť znovuobnovenie sily,
rastu a zdravia.
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Futbalové kroky našich najmladších

Naše žiacke futbalové družstvo U-11 ( deti do 11 rokov ), pôsobiace pod
krídlami OFK Podtureň, nezaháľalo ani počas zimnej súťažnej prestávky. Hoci bez účasti trénera, ktorý absentoval na tréningoch kvôli
dlhodobým zdravotným problémom, sa naši chlapci a dievčatá zúčastňovali dvakrát v týždni tréningov v školskej telocvični v Liptovskom
Jáne. V tomto období sa príprave detí na tréningoch venovali viacerí
rodičia, za čo im patrí veľké uznanie a poďakovanie.
Po krátkej pauze, počas Vianočných sviatkov, sa naši najmenší reprezentanti opäť s chuťou pustili do tréningového kolotoča, už aj s uzdraveným trénerom. A hneď v januári sme prijali pozvanie na trojkolový turnaj GÓL CUP 2017, organizovaný klubom OŠK Bešeňová v hale hotela
Alexandra. Počas troch sobôt postupne 14.1., 11.2. a 25.2. sme na tomto
turnaji, za veľkej podpory rodičov, odohrali množstvo zápasov. Naše
družstvo dokázalo udržať krok aj s družstvami zvučných mien, ako
MFK Ružomberok a ŠKM Liptovský Hrádok. Nakoniec sme sa umiestnili na deviatom mieste a deti si svojim prístupom a hrou postupne získali fanúšikov. Veď v každom kole tohto turnaja sme mali účasť najmenej
šestnásť hráčov a mnohé družstvá nám takúto účasť mohli len závidieť.
Hneď dva týždne po turnaji v Alexandre sme sa zúčastnili na žiackom
halovom turnaji kategórie U-11 vo Važci a v sobotu 11.3. sme opäť ukázali našim súperom, že proti nám to nebudú mať ľahké. Potrápili sme
opäť favoritov a skončili sme na šiestom mieste. Náš brankár Radko
Mudroň dokonca získal cenu „Najlepší brankár turnaja“, kde za neho
hlasovala väčšina trénerov. K získanej trofeji srdečne gratulujeme !
Už v apríli nám začne jarná časť súťaže Malý futbal U-11, organizovaná Liptovským futbalovým zväzom. Postupne v nej odohráme
deväť zápasov a radi touto cestou pozývame všetkých našich fanúšikov
na naše domáce zápasy.
Ale najväčší bonbónik nás čaká v júni. Prijali sme pozvanie trénera
družstva Dynamo Príbovce a potvrdili sme účasť nášho žiackeho družstva na 6. ročníku medzinárodného turnaja QUICK SPORT CUP 2017
v Kraľovanoch. Na tomto turnaji sa každoročne v šiestich vekových kategóriách zúčastňuje viac ako sto žiackych družstiev zo Slovenska, Česka,
Poľska a ďalších krajín. Všetci sa už spoločne tešíme na našu prvú účasť
a našich súperov!
Na záver by sme sa radili poďakovali rodičom a rodinným príslušníkom, ktorí sa nemalou mierou podieľajú na fungovaní mládežníckeho
družstva. Ďalej obecnému zastupiteľstvu v Podturni a takisto aj primátorom a starostom susedných obcí.
Výbor OFK
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Čo sa chystá?

Obdivujeme, s akou bdelosťou, sústredenosťou a rozumnosťou Pán
Ježiš znáša utrpenie na kríži. Niekto iný by snáď nemohol vydať
hlásku, alebo by jeho myšlienky boli nesúvislé, zmätené. Pán Ježiš si
však do poslednej chvíle zachováva čistú myseľ. Ukrižovaný bol o 12.
hod. Keď sa priblížila 15. hodina, zvolal Ježiš: Dokonané a odovzdal
svojho ducha Bohu. Čo týmto posledným slovom mal Ježiš na mysli?
1. Utrpenie sa pri Ježišovi práve vystupňovalo. Keď Ježiš okúsil
ocot, ktorý Mu podali namiesto vody, povedal „Dokonané!“ - čím
vyjadril: Toto je už to posledné. Teraz už utrpenie končí. Odchádzam
tam, kde ma už moji prenasledovatelia nebudú môcť nasledovať.
Tam už nebude sĺz ani bolestí.
2. Dokonané, to znamená, že Ježiš naplnil rady a prikázania
svojho Otca ohľadom utrpenia. Tak to bolo napísané o Ňom a On sa
postaral, aby bola zachovaná každá čiaročka zákona. Keď Pán Ježiš
bral na seba utrpenie, modlil sa: „Otče, nech sa stane Tvoja vôľa.“
A teraz to dokonáva. Jeho pokrmom je činiť vôľu Otca.
3. Dokonané, to znamená, že všetky predpovede a proroctvá Starej zmluvy odkazujúce na Mesiáša sa naplnili. Ktoré sú to? Sme prekvapení, že mnohé proroctvá sú plné podrobností a nič z toho nebolo
vynechané, ale naplnilo sa. Tak napríklad, bolo predpovedané, že
Pán Ježiš má byť predaný za 30 strieborných, že Jeho ruky a nohy
budú prebodnuté, že jeho šaty si budú deliť atď.
4. Je dokonané, to znamená, že staré spôsoby končia. Už neplatí
Mojžišov obradný zákon, ktorý prikazoval prinášať neustále obete
za hriechy ľudu. Už nie je možné ani viac sa spoliehať na skutky
zákona, lebo tie sú nedostatočné. Ale prichádza oveľa lepšia nádej.
5. Je dokonané, to znamená, že už končí hriech a je daný koniec
prestúpeniam, pretože prišla nová, večná spravodlivosť. Baránok
Boží bol obetovaný, aby odstránil hriechy sveta, a tak sa práve stalo.
6. Je dokonané, to znamená, že Ježišov pozemský život sa chýli ku
koncu. Sú to slová podobné tým, ktoré napísal apoštol Pavel: (2Tim
4, 7) „Dobrý boj som bojoval, beh dokonal, vieru zachoval. Už mi je
pripravený veniec spravodlivosti...“
7. Je dokonané, to znamená, že dielo vykúpenia a záchrany je teraz
dokončené, alebo predovšetkým tá najťažšia časť. Spravodlivosti
Božej bolo dokonale zadosťučinené, Satan dostal osudný zásah,
otvoril sa prameň milosti.
Sme nesmierne vďační toto všetko sa môže týkať aj nás. Že my
podobne smieme nasledovať Ježišovu poslušnosť a dôveru k nebeskému Otcovi, že naše hriechy boli tiež pribité na drevo kríža a že sme
to my, kto môže mať vďaka Pánovej obeti život.

Deň

Čo sa udialo u evanjelikov

Od začiatku tohto roka sa v cirkevnom zbore
konalo viacero zaujímavých podujatí, o ktorých
vás chceme na tomto mieste informovať.
9. 1. 2017 Zasadnutie Združenia evanjelických duchovných Liptovsko-oravského seniorátu – Pravidelné mesačné stretnutie farárov
z nášho seniorátu sa v januári konalo v našom
cirkevnom zbore. Prebiehalo v Kultúrnom
dome v Podturni, kde vďaka pomoci ochotných
sestier sa podarilo vytvoriť príjemnú atmosféru
s chutným občerstvením. Ďakujeme aj starostovi Mariánovi Vojtíkovi za umožnenie tohto
stretnutia, ako aj akciovej spoločnosti Agria
za zabezpečenie obeda.
14. 1. 2017 Novoročná akadémia - Tohtoročná Novoročná akadémia sa konala v obnovených priestoroch Kultúrneho domu v Liptovskom Jáne. Na pódiu tu postupne vystúpili
rôzne zložky cirkevného zboru v programe,
ktorý kopíroval zvesť o príchode Spasiteľa Ježiša
Krista. Nechýbali ženský a mužský spevokol,
ktoré spoločne stretnutie otvorili i zakončili
piesňou. Taktiež detský spevokol prispel tromi
piesňami. Deti z detskej besiedky nám v scénke
Anjelské Vianoce ukázali, akú radosť majú anjeli
v nebi z narodenia Spasiteľa. Tri koledy zahrala
na husliach Simonka Kompišová. Mládež vystúpila so scénkou Ruky a policajný duchovný Ján
Paciga z duchovným slovom.
3. 3. 2017 Svetový deň modlitieb – Opäť sa
evanjelici s katolíkmi stretli pri spoločnej bohoslužbe pri príležitosti Svetového dňa modlitieb.
Stretnutie viedli sestry z Evanjelického cirkevného zboru i Rímskokatolíckej farnosti sv. Jána
Peter Taját, ev. a. v. farár Krstiteľa. Piesne doprevádzali Anička Rakárová
na husliach a zborový farár Peter Taját na gitare.
Ten sa aj prihovoril slovom Božím.
Témy tohtoročného stretnutia pripravili
ženy z Filipín. Táto kresťanská krajina má taktiež svoje problémy, na ktoré je potrebné myslieť
v modlitbách: domáce násilie, obchodovanie so
sexom, cestovanie za prácou doma i do zahraničia a katastrofy, ktoré zasahujú ľudí citovo i ekonomicky. Výťažok z tohto stretnutia bol zaslaný
organizácii na podporu filipínskych migrantiek
Peter Taját, ev. a. v. farár
KAAGAPAY.
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Evanjelický kostol Liptovský Ján

13. 4. 2017 Zelený štvrtok

17,00 Sl. Božie so spoveďou a VP

14. 4. 2017 Veľký piatok

9,00 Pašiové sl. Božie so spoveďou a VP

16. 4. 2017 Veľkonočná ned.

9,00 Slávnostné sl. Božie

17. 4. 2017 Veľkon. pondelok

9,00 Slávnostné sl. Božie

23. 4. 2017 1. ned. po VN

Služby Božie v L. Jáne nebudú, ale všetci sa chceme zúčastniť osláv 500. výročia reformácie v Partizánskej Ľupči.
Bude sa organizovať aj spoločný autobusový zájazd.

30. 4. 2017 2. ned. po VN

9,00 Rodinné služby Božie

7. 5. 2017 3. ned. po VN

9,00 Služby Božie so spoveďou a VP – Nedeľa partnerstva

14. 5. 2017 4. ned. po VN

9,00 Služby Božie – Deň matiek

21. 5. 2017 5. ned. po VN

9,00 Sl. Božie

25. 5. 2017 Vstúpenie Krista
Pána na nebo

18,00 Sl. Božie

28. 5. 2017 Ned. po Vstúpení

9,00 Rodinné sl. Božie – po nich budú súťaže pre deti
v rámci MDD

4. 6. 2017 Svätodušná ned.

9,00 Slávnostné sl. B. so spoveďou a VP

5. 6. 2017 Svätodušný pond.

17,00 Slávnostné sl. B.

11. 6. 2017 Svätá Trojica

9,00 Sl. Božie

18. 6. 2017 1. ned. po ST

9,00 Sl. Božie

25. 6. 2017 2. ned. po ST

9,00 Sl. Božie

29. 6. 2017 Peter a Pavol

18,00 Sl. Božie

Kult. dom
Podtureň

14,30 Nešp. sl. Božie

14,30 Nešp. sl. Božie

Okrem týchto nedeľných a sviatočných stretnutí ešte bývajú nasledovné bohoslužobné podujatia:
•
Stredtýždňové služby Božie – každý štvrtok o 18. hod. v zborovej miestnosti v Liptovskom Jáne
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LVS a.s. upozorňuje občanov
Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš sa v poslednom období stretáva s nežiadúcim javom, keď mnohí neznámi znečisťovatelia vypúšťajú odpadové vody priamo do verejnej kanalizácie
a nevyužívajú na to prevádzky čistiarní odpadových vôd.

Nelegálne nakladanie so splaškovými
vodami spôsobuje znečistenie pôdy,
vody aj vzduchu

• Splaškovou odpadovou vodou je použitá voda z obydlí a služieb,
vzniká z ľudského metabolizmu a činností v domácnostiach, kúpeľní,
stravovacích zariadení a iných podobných zariadení. Za splaškovú
odpadovú vodu a jej likvidáciu zodpovedá jej producent.
• Povinnosť zákonného nakladania s odpadovými vodami určuje
Zákon č. 364/2004 Z. z. (Zákon o vodách). Podľa neho možno odpadové vody z rodinného domu vypúšťať do verejnej kanalizácie, akumulovať vo vodotesnej žumpe, alebo čistiť v domovej čistiarni odpadových vôd.
• Zákon jednoznačne zakazuje vypúšťať obsah žúmp do povrchových alebo podzemných vôd, a tým znečisťovať životné prostredie.
Odpadové vody z objektov, ktoré nie sú napojené na verejnú kanalizáciu a sú zachytávané v žumpách, je vlastník prípadne užívateľ
povinný odvážať za účelom konečného zneškodnenia na vyhovujúcu
čistiareň odpadových vôd (ČOV).
• Každý užívateľ nehnuteľnosti je povinný pri prípadnej kontrole
nakladania s odpadovými vodami predložiť hodnoverný doklad
o spôsobe nakladania so splaškovými vodami - doklad o vývoze
fekálnym vozidlom, doklad z ČOV, platný certifikát malej ČOV.
• Majitelia nehnuteľností, ktorí majú zriadené žumpy s vypúšťaním
do budovaných trativodov, do potokov, na polia, do dažďových rigolov, aktívne ohrozujú životné prostredie. Nelegálne vypúšťanie odpadových vôd zo žúmp do voľnej prírody má za následok okrem porušovania zákonov aj ohrozenie všetkých zložiek životného prostredia
– vody, pôdy, vzduchu.
• Negatívny vplyv nesprávneho nakladania s odpadovými vodami sa
môže prejaviť v priamom ohrození zdravia obyvateľstva, v zhoršení
celkového stavu životného prostredia tvorbou a šírením nepríjemného zápachu, v znečisťovaní podzemných vôd a vôd, do ktorých je
odpad priamo vypúšťaný.
• Nezákonné vypúšťanie odpadových vôd je riešené v zmysle platnej legislatívy podľa Zákona o verejných vodovodoch a verejných

kanalizáciách č. 442/2002 Z. z., § 40 ods. 2
písm. b), kde Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie uloží pokutu za priestupok uvedený v odseku 1 písm. e) do výšky
331 eur.
• V poslednom období dostáva LVS, a. s., veľa
podnetov od občanov z rôznych kútov Liptova o nelegálnom vypúšťaní odpadových vôd
do lesa, kríkov, rigolov a na lúky. Pracovníci
LVS, a. s., aj sami zisťujú, že v obciach, kde je
vybudovaná verejná kanalizácia spolu s ČOV
sa nelegálne dovážajú a vypúšťajú splaškové
odpadové vody z iných lokalít bez vedomia
vodární, ako ich vlastníka. Takto osoby (podnikatelia), ktorí poskytujú služby na vývoz
žúmp a vykonávajú likvidáciu splaškových
odpadových vôd v obci, kde ČOV nie je na to
kapacitne a látkovo stavaná, spôsobujú LVS,
a. s., nemalé škody na technologických zariadeniach a celkovom rozladení čistiaceho procesu, ktorý je potrebné následne naštartovať
do prevádzkyschopného stavu a trvá to niekoľko dní. Následkom nelegálneho vypúšťania je možné aj zvýšené znečistenie na odtoku
z ČOV, čo môže mať za následok finančný
postih pre LVS, a. s., zo strany zodpovedných
úradov.
• Preto by sme touto formou chceli apelovať
na majiteľov chát, obyvateľov obcí, starostov
obcí a v neposlednom rade aj tých, čo takéto
služby poskytujú, že tam, kde nie je vybudovaná kanalizácia a využívajú sa žumpy, aby
odpadové vody likvidovali na mieste na to
určenom, t. j. na ČOV Liptovský Mikuláš,
ČOV Hybe a ČOV Važec. Legálnou likvidáciou splaškových odpadových vôd bude každý
producent chránený pri kontrole pracovníkov
OÚ OSŽP tým, že sa preukáže dokladom o jej
likvidácii na základe dovezeného množstva.

Vyhlásenie súťaže o najkrajšie okno – balkón, predzáhradku
a okolie bytových domov
Obecný úrad spolu s klubom Jednoty dôchodcov v Podturni vyhlasujú v roku 2017 verejnú súťaž o najkrajšie okno
– balkón, predzáhradku a okolie bytového domu. Cieľom súťaže je svojpomocné vytvorenie vzhľadnej a čistej obce,
ktorá by pútala návštevníkov, ale aj príjemne pôsobila na každého obyvateľa našej obce.
Do súťaže budú zapojené všetky okná – balkóny, predzáhradky i okolia bytových domov, upravené a vyzdobené kvetmi i vysadené stromčekmi. Tie svojim vzhľadom zaujmú hodnotiacu komisiu, ktorá sa zíde 2×, v júni
a v októbri a na základe miestnej obhliadky určí víťazov v troch hodnotiacich kategóriách (okno – balkón, predzáhradka, okolie bytového domu).
Úsilie víťazov bude odmenené zaujímavými cenami pri príležitosti stretnutia občanov s ukončením leta v októbri 2017.
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Svetový deň vody na 22. marec vyhlásilo schválením rezolúcie Valné zhromaždenie OSN na svojom 47. zasadnutí
v decembri 1992 v Rio de Janeiro. Každý rok je téma Svetového dňa vody iná, tento rok je to odpadová voda.
S odpadovou vodou úzko súvisí kvalita životného prostredia. Jeho ochrana a zvyšovanie kvality by mali byť súčasťou každodenného života všetkých obyvateľov. Mnohí ľudia sa však správajú k odpadovým vodám nezodpovedne
a do kanalizácie vhadzujú či vylievajú mnoho vecí a látok, ktoré tam nepatria. V dôsledku toho hrozí riziko premnoženia potkanov, upchatia kanalizácie, porúch na čerpadlách, čerpacích staniciach a iných mechanizmoch a vznikajú
nemalé škody. Preto je práve pri príležitosti blížiaceho sa Svetového dňa vody vhodné obyvateľom pripomenúť, čo
do verejnej kanalizácie nepatrí.

Nerobme z kanalizácie smetisko

Verejná kanalizácia je určená výlučne na odvádzanie odpadovej vody
z kúpeľní, kuchýň a toaliet. Dodržiavaním tejto zásady sa zabráni
nielen hygienickému ohrozeniu, premnoženiu potkanov, estetickým
nedostatkom, ale aj hospodárskym škodám.
Do verejnej kanalizácie sa nevypúšťajú odpadové vody, ktoré obsahujú:
• látky ohrozujúce zdravie a bezpečnosť prevádzky stokovej siete a obyvateľstva a látky spôsobujúce nadmerný zápach alebo možnosť vzniku
infekcie, rádioaktivity, napr. chemikálie, rozpúšťadlá, umelé hnojivá,
• látky narušujúce materiály stokovej siete a objektov v kanalizácii, tuhé odpady, tvrdnúce látky, napr. stavebný materiál, sadru, tvrdnúce lepidlá, peny,

• látky spôsobujúce prevádzkové problémy prietoku v potrubiach a správnej funkcii čerpadiel a čerpacích staníc, napr. rôzne
sypké materiály, ropné materiály, olej, tuky,
predmety z dreva, drôty, plechy, stavebný
odpad, komunálny odpad, plastové, textilné
a gumové produkty, odpad zo záhrad, pokosenú trávu, lístie, zvyšky jedál, kosti, vlhčené
utierky, vložky, plienky, kondómy, chemikálie, farby, riedidlá, rozpúšťadlá, silné dezinfekčné prostriedky, hnojovku, močovku.

Čo urobiť, aby kanalizácia bola čistá a priechodná:
• Uistite sa, že vo vašej kanalizácii skončí výlučne odpadová voda,
ľudské výlučky, toaletný papier.
• Zvyšky jedla, napr. omáčky, cestoviny, polievky nevylievajte
do kanalizácie. Zabalené ich vyhoďte do smetného koša. Kuchynský odpad nie je odpadovou vodou a v prípade, že producent takýto
odpad likviduje v kanalizácii, vystavuje ju viacerým rizikám, medzi
ktorými dominuje šírenie zápachu, prítomnosť hlodavcov a usadzovanie zvyškov v kanalizačnej prípojke.
• Použité sanitárne produkty, napr. vložky, tampóny, kondómy, vlhčené utierky, plienky zabaľte a dajte do smetného koša.

Z kroniky

• Tuky a masť po varení nechajte vychladnúť
a zabalené vyhoďte do smetného koša. Tuky spôsobujú upchávanie už v kanalizačnej prípojke.
• Chemikálie, rozpúšťadlá, motorový olej
a farby sa usadzujú na obvode kanalizácie
a spôsobujú upchávanie. Preto treba zabrániť úniku takýchto látok do podzemných vôd,
povrchových vôd alebo do kanalizácie.
• Lieky, injekčné striekačky, tabletky nesplachujte, odneste ich na určené miesto.

36 rokov od vlakovej nehody

Dňa 28. júna 1981 sa stalo na železničnej trati pri Podturni vlakové
nešťastie. Redaktorka Tatiana Zimániová sa v uvedený deň rozhodla urobiť reportáž z kontroly dodržiavania rýchlosti na ceste E 18
z Liptovského Mikuláša do Liptovského Hrádku na odpočívadle
Kyslá voda.
Po 16. hodine autá prichádzajúce od Podturne upozornili stojacu hliadku pomocnej stráže verejnej bezpečnosti (vtedajšia polícia), že pri Podturni sa vykoľajil košický rýchlik. Keď prišli na miesto,
na ceste bolo plno vystrašených cestujúcich s malými deťmi, taškami,
kuframi. V očiach mali strach a bezradnosť. Na koľajniciach stáli len
prvé a posledné vozne rýchlika. Na násype a pod ním boli vykoľajené prostredné vozne. Z porozbíjaných okien ležiacich vozňov okolidúci vodiči, ale aj mladší ľudia z vlaku pomaly vyťahovali vystrašených cestujúcich. Mnohí boli v poriadku, viacerých poranili črepiny.
Zakrátko na miesto prišla prvá sanitka z Liptovského Hrádku a dve
hasičské autá. Požiarnici (vtedy sa tak volali hasiči) spolu s príslušníkmi Zboru národnej bezpečnosti uvoľňovali spod vagóna dievča,
zasypané štrkom násypu. Viacerí cestujúci boli ošetrení na mieste,

iných odviezli do nemocnice v Liptovskom
Mikuláši. Veľmi hrozivo vyzerajúca nehoda sa
našťastie zaobišla bez obetí na živote. Vzápätí
na miesto nehody prišli aj pracovníci popradského Elektrovodu, ktorí mali zistiť príčinu
havárie a mieru zavinenia človekom, či únavou materiálu.
Liptov, roč. XIV/XXXII, 1.7.1981, č. 27, s. 2
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Preskúšanie prevádzkyschopnosti
systémov varovania v SR v roku 2017
Podľa ustanovenia § 3a, ods. 4 zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva
v znení neskorších predpisov preskúšavanie systémov varovania obyvateľstva v Slovenskej republike koordinuje Ministerstvo vnútra SR.
V súlade so znením § 5 vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov a na základe požiadaviek právnických osôb prevádzkujúcich
autonómne systémy varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb
(ďalej len ,,AuSVaV“) bude preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v SR v roku 2017 vykonané v termínoch a spôsobom
18

uvedeným v prílohe pokynov, ktoré vydalo
MV SR“ sekcia krízového riadenia.
Aktiváciu elektromotorických sirén - hlasitá skúška sirén o 12.00 h dvojminútovým
stálym tónom vykonajú: Dňa: 13.01.2017, 10.
02.2017,10.03.2017,21.04.2017,12.05.2017,09
.06.2017,14.07.2017, 1 1.08.2017, 08.09.2017,
13.10.2017, 10.11.2017, 08.12.2017 – mestské úrady a obecné úrady v obvode Liptovský
Mikuláš
Mgr. Marta Kollárová, vedúca odboru
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Maťko Pončák,
päť ročný chlapček z Obce Podtureň. Narodil
sa s vrodenou srdcovou chybou. Prvý krát bol
operovaný keď mal 7dní. A aj keď bola operácia úspešná, nik nečakal, že sa u neho objaví
ešte aj nevyliečiteľná choroba Pľúcna artériová hypertenzia. Prejavilo sa to, až keď mal 10
mesiacov a zlyhalo mu srdiečko.
Zachránili ho, vybojoval aj druhú bitku a ďalšie 3 roky bol z neho krásny beťár, ktorý si
ale nosil nevyhnutný liek v batôžku na chrbte
a ten mu tiekol priamo do jeho srdiečka. No žil
šťastný v milovanej rodine.
Pľúcna hypertenzia je nezastaviteľná choroba
a zdravotný stav Maťka sa začiatkom roku
2016 zhoršil. Nevládal chodiť, zadýchaval sa,
bolelo ho na hrudi. Podstúpil náročnú, svojho
druhu prvú operáciu na Slovensku. Bol to najnáročnejší týždeň pre rodinu. V priebehu jedného týždňa bol 3× operovaný, niekoľkokrát
oživovaný, päť dní na mimotelovom obehu,
aby si srdiečko oddýchlo. Aj tento boj Maťko
zvládol. Jeho mozog však ostal po resuscitáciách veľmi poškodený a tak je Maťko od vtedy
v bdelej kóme. Jedinou malou šancou pre jeho
návrat sú rehabilitácie a pravidelné cvičenie. Posledné mesiace trávil množstvo času
v nemocnici. Maťko je však bojovník a bojuje.
My bojujeme s ním a preto sme sa rozhodli
pomôcť.
Realizáciou symbolického prechodu – behu
pod názvom Barlatón. Ide o podujatie, ktoré je
venované zdravotne znevýhodneným. A tento
rok sme sa v Komunitnej nadácii Liptov rozhodli, že výťažok zo štartovného poputuje
pre Maťka na zakúpenie špeciálneho kočíka,
ktorý mu umožní v jeho zdravotnom stave
kontakt s prírodou.
Akýkoľvek dar môžete poukázať na číslo účtu:
407018763/7500 s použitím VS: 111 111.
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