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Vážení spoluobčania,
Vážení čitatelia, v týchto krásnych
viac ako horúcich dňoch netreba
želať viac slniečka, lebo sme si ho
užívali viac ako dosť. Tak ako to u nás
ľudí chodí, niektorí sa tešili, niektorí
šomrali. Isté je, že slniečko je zdroj
nielen šťastia, ale predovšetkým
zdravia. Verím, že všetci ste ho mali
počas letných dní nadostač. Veď to
si všetci prajeme najviac. Mnohí si
povzdychnú, ako to leto uteká, už
bude po ňom. A všetci hodnotíme
a predstavíme si ako vo filme, čo
všetko sa udialo v „krátkej“ minulosti.
V máji to boli veľké celoslovenské oslavy 70. výročia oslobodenia
vlasti, ktoré sa konali v Liptovskom Mikuláši na Háji Nicovô za účasti
všetkých najvyšších štátnych činiteľov. Význam osláv potvrdilo aj zastúpenie veľkého počtu zahraničných delegácií ako aj niekoľkotisícová
účasť občanov zo všetkých kútov Slovenska. Aj my sme u nás v Podturni
položili vence pri miestnom pamätníku. Niektorí účastníci si povzdychli
„len keby si aj naši občania viac vážili minulosti.“ Účasť to tak nehodnotila. Verím, že pri oslavách 71. výročia Slovenského národného povstania v auguste to bude úplne iné. Zároveň Vás týmto všetkých na oslavy
srdečne pozývam. A teraz trošku viac k našim aktivitám. Mnohí si všímate ako napreduje naše obecné „veľké dielo“ – prestavba ELÁNU.

Pokroky sú značné. Veď aj rozmanitosť obsadenia, ako aj finančná je značná. Záujem o bývanie, o škôlku, ale aj priestory lekára sú veľké.
Dúfam, že obmedzenie vstupu do areálu nenaruší tohtoročné 17-te obecné oslavy SNP a dňa
obce. Budú využité bočné vstupy, budú dostatočne označené.
V týchto dňoch prebieha výberové konanie
na zhotoviteľa prác na opravu povrchu komunikácie ul. Hlavná na vyšnom konci. Obec získala finančné prostriedky z Úradu vlády vo
výške 20 000 €. Tiež sa nám potvrdili finančné
prostriedky na kamerový systém v obci vo výške
6 000 €. Potvrdené sú finančné prostriedky
na rekonštrukciu materskej škôlky. Po rokovaní
s poslancami OZ sme prehodnotili právnu subjektivitu škôlky a jej zriaďovateľom bude obec.
V spolupráci s SVP š.p. Povodie Váhu v dobrom časovom harmonograme pokračujú protipovodňové aktivity od lávky až k Borovej Sihoti.
K zvyšku letných dní Vám všetkým želám ich
oddychové prežitie. A školákom najmä nastávajúcim prváčikom prípravu na príjemné stretnutie so spolužiakmi a pani učiteľkami v novom
Váš starosta
školskom roku.
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Z rokovaní Obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí č. 4/2015 dňa 16.3.2015
Schválilo: -zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2015.
Vzalo na vedomie: -správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti v obci Podtureň za rok 2014,
- informáciu starostu o ukončení Memoranda o spolupráci so spol. EKOPLAZMA, s.r.o. dohodou,
- informáciu starostu o vyhlásení spol. EKOPLAZMA s.r.o. o odstúpení od zámeru realizácie projektu
spracovania komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Žadovica, k.ú. Podtureň,
- informáciu starostu o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce OZ Nezábudka a SČK Územný spolok
Liptov vo výške 100 € v zmysle VZN č. 1/2013
- informáciu starostu o spracovaní Zmien a doplnkov č. 4 ÚPN-O,
- informáciu starostu o výsledku súdneho sporu 9Cb/72/2012 vedenom na Okresnom súde Liptovský Mikuláš medzi Obcou Podtureň a Ľubomírom Pavúkom – KLAUS.
sa Uznieslo: - na VZN obce Podtureň č. 2/2015 o zriadení materskej školy.
Súhlasilo: - so zámerom Pozemkového spoločenstva Podtureň na rekonštrukciu protipožiarnej lesnej cesty Koštovica a k nej prislúchajúcej protipožiarnej nádrže a s rekonštrukciou cintorínskej miestnej komunikácie
vrátane spevnených plôch a parkoviska pred miestnym cintorínom až po múraný most na „Hradskej“.

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí č. 5/2015 dňa 15.4.2015
Vzalo na vedomie: - požiadavku ŠK-ST o hľadaní vhodných priestorov na hranie VII. ligy s tým, aby na najbližšie
zasadnutie OZ bola požiadavka zo strany ŠK-ST Podtureň podaná písomne s uvedením konkrétnych požadovaných priestorových parametrov,
- informáciu konateľa spol. NBD – Podtureň, s.r.o. o hospodárení spoločnosti za rok 2014,
- rozhodnutie jediného spoločníka o vysporiadaní hospodárskeho výsledku za rok 2014.
Poverilo: - Ing. Imricha Mlynarčíka výkonom činnosti stavebného dozoru za obec Podtureň na stavbe „Prístavba,
nadstavba a stavebné úpravy hotela s.č. 166 na polyfunkčnú budovu“.

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí č. 6/2015 dňa 17.6.2015
Schválilo: - plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Podtureň na II. polrok 2015,
- záverečný účet obce Podtureň a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 bez výhrad,
- skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014 vo výške 2517,27 €,
- poskytnutie dotácie Mestu Liptovský Mikuláš na základe žiadosti z rozpočtu obce vo výške 700 € na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci, ktoré navštevujú centrá voľného času,
- zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 15/2015,
Vzalo na vedomie: - odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu záverečného účtu obce Podtureň za rok
2014,
- správnu hlavnej kontrolórky obce z vykonanej následnej finančnej kontroly financovania záujmovej činnosti detí vo veku od 5 do 15 rokov v obci Podtureň za rok 2014 a v roku 2015,
- list spol. EKOPLAZMA s.r.o. k zmene územného plánu obce Podtureň – lokalita Žadovica.
Súhlasilo: - so zámerom výstavby bytového domu 1x12 b.j. do osobného vlastníctva v lokalite „Pred stanicou“, s tým,
že zhotoviteľ stavby musí dodržať pôvodnú štúdiu nízko podlažného bytového domu.
Doporučilo: - starostovi odpísať spol. EKOPLAZMA s.r.o. na list doručený na Obecný úrad dňa 17.6.2015 v zmysle
zákona.
Neschválilo: - žiadosť ŠK-ST Podtureň na využívanie priestorov kultúrneho domu na stolný tenis ale doporučuje informovať predsedu ŠK-ST Podtureň o možnosti využívania zasadačky obecného úradu pre potreby ŠK-ST.

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí č. 7/2015 dňa 1.7.2015
Schválilo: - Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu obce Podtureň vrátane záväznej časti,
- zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 18/2015,
- použitie rezervného fondu na kapitálový výdavok na vykrytie vlastných zdrojov k projektu „rozšírenie
kamerového systému v obci Podtureň“.
sa Uznieslo: - na VZN č. 3/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu Obce
Podtureň.
Vzalo na vedomie: - zápis Ústrednej inventarizačnej komisie z inventarizácie majetku obce k 31.12.2014.
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Zmena pri prideľovaní, zrušení alebo zmene
súpisného čísla
Dňom 1. 7. 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 125/2015 Z.z.
o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Register
adries je informačný systém verejnej správy podľa zákona č. 275/2006
Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého správcom
je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Register adries okrem
adresy a jej systémového identifikátora obsahuje aj ďalšie doplnkové
údaje, ktoré nie sú súčasťou adresy, ale slúžia na bližšiu špecifikáciu či už typu budovy, ku ktorej je adresa priradená, alebo obce či
vojenského obvodu, v ktorom sa nachádza. Tieto údaje slúžia najmä
na rozlišovanie medzi bytovými a nebytovými budovami.
Grafická časť registra adries obsahuje vyznačenie jednotlivých
adresných bodov na mapovom podklade, ako aj údaje o geografickej
osi ulice. Ide o súbor údajov, ktoré majú slúžiť na zobrazenie vstupu
do budovy v priestore.
Ku každej adrese sa uvádza aj doplnkový údaj o územnom poštovom smerovacom čísle pre uľahčenie doručovania veľkými inštitucionálnymi používateľmi registra, ktorý do tohto registra zapisuje
používateľ univerzálnej služby.
Ministerstvo vnútra SR vydalo k zákonu o registri adries Vyhlášku
č. 141/2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 31/2003
Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných
verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb a Vyhlášku č. 142/2015,
ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Od 1.7.2015 musí žiadosť o určenie súpisného a orientačného
čísla obsahovať:
a) meno, priezvisko a trvalý pobyt žiadateľa, ak ide o fyzickú
osobu alebo názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide
o právnickú osobu,
b) predmet žiadosti,
c) kód druhu stavby a termín jej dokončenia
d) prílohy, ktorými sú:
doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve
k pozemku
kolaudačné rozhodnutie, pri rozostavanej stavbe stavebné
povolenie
zameranie adresného bodu
údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty, a údaje o číslach
bytov a podlažiach, na ktorých sa byty nachádzajú.
Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného čísla a orientačného
čísla môže podať vlastník budovy. Žiadosť obsahuje:
a) meno, priezvisko a trvalý pobyt žiadateľa, ak ide o fyzickú
osobu, alebo názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide
o právnickú osobu,
b) predmet žiadosti,
c) odôvodnenie žiadosti,
d) prílohy, ktorými sú
doklad o vlastníctve budovy alebo doklad o inom práve
k budove,

zameranie adresného bodu, ak
zmena zamerania adresného bodu má vplyv
na zmenu súpisného čísla alebo orientačného
čísla,
dokumenty, ktoré sú podkladom
na odôvodnenie žiadosti.
Zameranie adresného bodu obsahuje
popisnú časť a grafickú časť.
Popisná časť adresného bodu obsahuje:
- elipsoidickú (geodetickú) šírku adresného bodu,
- elipsoidickú (geodetickú) dĺžku adresného bodu,
- elipsoidickú (geodetickú) výšku adresného bodu,
- označenie kraja, okresu, obce a časti
obce, v ktorých sa budova nachádza,
- názov ulice, na ktorej sa budova nachádza, ak je určený,
- orientačné číslo vstupu do budovy, ak je
určené,
- súpisné číslo budovy, ak je určené,
- meno, priezvisko a podpis toho, kto
adresný bod zameral.
Geografická časť obsahuje vyznačenie
budovy na parcele a označenie polohy adresného bodu vo vzťahu k budove.
Na základe uvedeného obec, ktorá nie je
pripojená na register alebo ktorá z objektívnych technických dôvodov nemôže vykonať
zápis, zmenu, výmaz alebo opravu v registri, vykoná na základe údajov poskytnutých
obcou zápis, zmenu, výmaz alebo opravu
údajov okresný úrad, v ktorého územnom
obvode sa obec nachádza, v lehote do piatich
pracovných dní.
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OZNAM
Všeobecne záväzným nariadením obce Podtureň
č. 1/2014 o určení názvov ulíc na území obce
Podtureň boli určené nové názvy ulíc a orientačné
čísla ku každému rodinnému a bytovému domu.
Nové názvy ulíc so súpisnými a orientačnými
číslami si môžete pozrieť na stránke
www.podturen.sk v časti úradná tabuľa, prípadne
môžete kontaktovať zamestnancov obce na tel. č.
044/522 22 10, 0918/621 667.
Občania si môžu vymeniť občianske preukazy na
ORPZ v Liptovskom Mikuláši v úradných dňoch
(pondelok, streda, piatok). Nakoľko bola táto
zmena vyvolaná obcou, výmena občianskych
preukazov je bezplatná.
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Kolobeh života
Narodili sa:
Anna Racká
Adam Račko
Sofia Kramárová
Peter Slopovský
Kristína Šimovčeková
Lukáš Sedláček



Uzavreli manželstvo:
Marian Mlynár a Katarína Bobaľová
Miroslav Chvála a Oľga Hollá
Roman Baláž a Simona Pačíková
Dožili sa životného jubilea:
Emília Ilavská		
60 rokov
Eva Janeková		
60 rokov
Mária Koreňová
60 rokov
Eva Čupková		
60 rokov
Miroslav Mlynarčík
60 rokov
Valéria Maceková
80 rokov
Zomrel:
Milan Zlejší
Oľga Salbotová
Ivan Šlachta
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Zmena
cestovných
poriadkov
Na základe žiadosti cestujúcej verejnosti o znovu zavedenie spojov
z L. Mikuláša na Štrbské Pleso požiadali sme Žilinský samosprávny
kraj o schválenie návrhu nových cestovných poriadkov na linkách
505418 a 505436. ŽSK predložený návrh schválil a tak od 4. 7. 2015
dôjde k nasledovným zmenám:
1, Linka 505 418 Liptovský Mikuláš – Liptovský Hrádok – Vavrišovo – Pribylina – Podbanské – Vysoké Tatry
Na linke budú vedené nové spoje:
Nový spoj č.1 s odchodom z L. Mikuláša na Štrbské Pleso o 8,15
hod s označením „6 + 39“ premáva v SO, NE a Sv. v čase od 1.7.
do 31.8.
Nový spoj č.2 s odchodom zo Štrbského Plesa do L. Mikuláša
o 10,00 hod s označením „6 + 39“ premáva v SO, NE a Sv. v čase
od 1.7. do 31.8.
Nový spoj č.3 s odchodom z L. Mikuláša na Štrbské Pleso o 15,00
hod s označením „6 + 39“ premáva v SO, NE a Sv. v čase od 1.7.
do 31.8.
Nový spoj č.4 s odchodom zo Štrbského Plesa do L. Mikuláša
o 17,30 hod s označením „6 + 39“ premáva v SO, NE a Sv. v čase
od 1.7. do 31.8.
2, Linka 505436 L. Mikuláš – Podtureň – L. Hrádok – L. Peter –
Vavrišovo – Pribylina – Podbanské
Z dôvodu vedenia nových spojov na linke 505418 dôjde na linke
505436 k nasledovným zmenám.
Spoj 25 s odchodom z L. Mikuláša o 8,00 hod označiť znamienkom „x“ premáva v pracovné dni. Spoj 27 s odchodom z LM o 8,00
hod s označením „6 + 44“ nepremáva od 1.7.2015 do 31.8.2015 –
prepravu v SO, NE a sviatky zabezpečí spoj 1 linky 505418 s odchodom z LM o 8,15 hod.
Popis zmeny: spoj 20 s odchodom z Podbanského o 9,30 hod
označiť „6 + 44“ nepremáva od 1.7.2015 do 31.8.2015 – prepravu
v SO, NE a sviatky zabezpečí spoj 2 linky 505418 s odchodom zo
Štrbského Plesa o 10,00 hod.
Ing. Jozef Sivák, vedúci
dopravy prevádzky

Pripomienky k CP – žiadosť
Dňa 13.12.2015 vstúpia do platnosti nové cestovné poriadky pre rok
2016. Z uvedeného dôvodu Vás žiadame o zaslanie návrhov resp.
pripomienok na zmenu CP. Návrhy zmien prosíme predložiť najneskoršie do 25.9.2015. V prípade, že Vaše návrhy zmien CP sa budú
dotýkať viacerých obcí prosíme o stanoviská aj obce, cez ktoré linka
prechádza.

Prevádzkovanie
obecného
kompostoviska
Obec musela pristúpiť k uzatvoreniu kompostoviska. Zaviedol sa prevádzkový systém s možnosťou uskladnenia odpadu zo
záhrad, ale pod kontrolou zamestnanca
obce. Dôvod bol jediný. Nerešpektovanie ukladania len zeleného odpadu a drevín určených na štiepkovanie. Pracovníci
obce museli často likvidovať a odvážať
množstvo komunálneho ale i stavebného
odpadu na skládku TKO.
. . . veď sme len ľudia, naučíme sa poriadku,
ale kedy?

Ing. Jozef Sivák,
vedúci dopravy prevádzky
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Zvolili si nového
predsedu

…časť členskej základne tretia zľava vedúca PJ p. Tomčíková prvý
sprava Juraj Mlynarčík, predseda

Dňa 11. februára 2015 sa konala výročná členská schôdza členov COOP – Jednota v Podturni. Práve tu bol priestor zhodnotiť – poďakovať za to, čo bolo dobré aj v oblasti zásobovania
obyvateľov, statočnosti a hygieny predaja ako
aj vzhľad budovy a okolia. Veď práve aj tento
obchodný reťazec ponúka najviac slovenských
domácich produktov. Našu vynovenú PJ vedú
p. Tomčíková, p. Šlachtová a sl. TONKA a to
na patričnej úrovni. Je na mieste spomenúť,
že Nadácia COOP svojimi aktivitami aj vďaka
jej predsedovi Ing. Šlaukovi podporuje zdravotníctvo kúpou zdravotných prístrojov pre
nemocnice, podporuje školstvo a šport. Našu
členskú základňu po p. Dzurekovej najbližšie roky povedú p. Juraj Mlynarčík a p. Evka
Kováčová.
Za revíznu komisiu František Janovčík

Z činnosti
ZPOZ-u
Vážení spoluobčania, chceli by sme Vás oboznámiť s prácou ZPOZ-u v našej obci:
pravidelne každý mesiac sa Vám
prihovárame s našou „Reláciou pre jubilantov“ prostredníctvom obecného rozhlasu,
čím chceme prejaviť úctu našim starším
spoluobčanom,
každému jubilujúcemu občanovi,
ktorého rodina si to želá, zahráme v deň jeho
narodenín,
na požiadanie robíme reláciu k svadobnému dňu pre nastávajúcich manželov,
po celý rok spolupracujeme s obecným úradom pri občianskych pohreboch
a pri spoločenských akciách organizovaných
obcou,
1x do roka organizujeme spolu
s obecným úradom „slávnostné uvítanie detí
do života“, organizujeme posedenie s jubilantmi , ktorí sa dožívajú okrúhlych narodenín od októbra do októbra v tom ktorom roku.
Zbor pre občianske záležitosti Vám praje
príjemné prežitie letných dní.
Viera Vozáriková,
predsedníčka ZPOZ-u
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Podtureň očami a ťahmi štetca maliarov

Základom obrazu je dobrá kresba
Účastníci maliarskeho plenera Podtúreň - Liptov 2015

V priebehu posledného májového týždňa sa v našej obci už po štvrtý
raz stretla skupina výtvarníkov na tvorivom sympóziu. Išlo o takzvaný
plenér, z francúzskeho výrazu en plein air, čo sa dá voľne preložiť ako
práca pod otvorenou oblohou, alebo vo voľnej prírode. Prišli aj umelkyne z Poľska, Alexandra Ciepielowska Tabisz a Elžbieta Wiesolkin
zo Sanoku, takže sympózium znovu malo medzinárodný charakter.
K nim sa pripojila desiatka maliarov z východu, stredu i západu Slovenska: Július Ciglan, Jozef Chrena, Vlasta Hubková, Janka Kubiňáková, Katarína Libová, Vojtech Kazimír Nehrebeczký, Ivonia Neveziová, Martin Olejár, Štefan Pastor a – ako organizátorka a hostiteľka – Valéria Szépeová.
Plenéry slúžia v prvom rade na sústredenú maliarsku tvorbu jednotlivých účastníkov, podľa osobného výberu tém, ktoré chcú stvárniť a dennej doby, ktorá určuje ráz svetla. Pracuje sa oddelene, ale
aj bok po boku. Blízkosť a celodenné stretávanie sa však maliarom
umožňuje vymieňať si postrehy, názory na to-ktoré dielo a jeho čiastkové prvky, či už ohľadne témy alebo použitej techniky. Vzniká tým
vzájomne prospešná spätná väzba. Každý umelec má svoj štýl a zaužívané postupy. V tom napokon spočíva jadro originálnosti tvorby.
Ale väčšina maliarov sa naučila prinajmenšom sebakriticky zamyslieť nad tým, ako ich diela vnímajú iní ľudia so znalosťou výtvarnej
problematiky. Podtureň a jej okolie, zákutia Váhu a predovšetkým
Liptovský Ján, ponúkajú v tomto ohľade množstvo architektonických i prírodných podnetov.
Aj tohto roku sa takto zrodili desiatky obrazov. Zachytili od zátiší
s ovocím a nádobami cez trsy lúčnych kvetov a osamotené stromy
a ich skupinky, zákutia pri cestách, rieke a potokoch, domy, chalupy,
kúrie, kostoly, všeobecne architektonické prvky a celkové pohľady
na krajinu až po ľudské postavy a portréty konkrétnych osôb. Milým
momentom bolo príležitostné portrétovanie chorého slovenského
dievčatka, ktorého rodičia pracujú vo Veľkej Británii a prišli s ním
na liečenie do Liptovského Jána. Niektorí maliari však vytvorili aj
abstraktné diela, do ktorých vložili svoje precítenie určitej udalosti
či zvláštneho okamihu.
Na záver sympózia, v podvečer predposledného dňa (sobota 30.
mája), sa konala vernisáž výstavy novovytvorených diel. Miesto:

Vernisáž obrazov v galérii Humno

Po oficiálnej časti

už druhý raz Galéria Humno, prístavok
v záhrade hostiteľkinho domu. Vernisáž
i samotná výstava, otvorená do neskorého
večera, bola voľne prístupná záujemcom
z Podturne i okolia. V hojnom počte prišli liptovskí maliari, sústredení okolo Liptovského
kultúrneho strediska v Liptovskom Mikuláši.
Účastníkov sympózia počas týždňa viackrát
navštívili a spoločne tvorili. Obrazy si tvorcovia zväčša zobrali so sebou. No vďaka nim
sa zasa viac ľudí z iných oblastí Slovenska
i z Poľska zoznámia s čarokrásnymi motívmi
z nášho kraja. A kto vie, možno ich aj to inšpiruje, aby sa k nám vypravili.
Valéria Szépeová
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Vynikajúci vzor pre nás dnes
V tomto roku si celý svet pripomína 600. výročie úmrtia významného
muža. Jeho vplyv a význam je taký veľký, že jeho slová sú na českej
prezidentskej štandarde, má pamätník na námestí v Prahe, pripomínajú si ho evanjelici na celom svete a jeho spisy sú v registre Pamäti
sveta UNESCO. Svojím životným príkladom a ideálmi, ktorým veril
a pre ktoré žil, ovplyvnil celé generácie v podstate až dodnes. Ide
o Majstra Jána Husa, českého predreformátora. 6. júla 1415 bol upálený v Kostnici.
Čím to bolo, že Majster Ján Hus dosiahol taký vplyv vo svete?
Bolo to iste tým, že úprimne veril Pánu Bohu a tejto svojej viery sa
neochvejne držal i v tých najväčších nebezpečenstvách. Neváhal
bojovať za pravdu v cirkvi i vo svete.
Čím to bolo, že Majster Ján Hus dosiahol takú duchovnú hĺbku
a zrelosť, že získal taký veľký vplyv? Celkom určite to má svoje
korene už v jeho výchove v ranom detstve. Známe je o jeho mamičke,
keď ho vyprevádzala prvýkrát do školy, že na krátkej ceste niekoľkokrát pokľakla na zem a modlila sa za svojho syna. Celkom určite Pán
Boh vypočul jej modlitby a požehnal ho. Je to príklad pre všetkých
kresťanských rodičov, aby sa modlili za svoje deti a dbali na ich kresťanskú výchovu v cirkvi.
V čom je Ján Hus pre nás stále vzorom?
1. Urobil dôležité rozhodnutie. Keď spoznal učenie Biblie, rozhodol sa, že postaví svoj život na Božom slove. Spoznal, že učenie Pána
Ježiša je učením pravdy. Veď Kristus povedal Pilátovi: „Ja som sa
na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo
pravde. Každý, kto je z pravdy, čuje môj hlas.“ (Ján 18, 37)
2. Hus urobil aj druhé dôležité rozhodnutie. Prijaté biblické učenie
si nenechal pre seba, ale cielene ho zvestoval ďalej. Preto kázal Božie
slovo nielen v Prahe, ale i na Kozom Hrádku a všade, kde potom prichádzal. Riadil sa totiž slovami Pána Ježiša Krista: „Toto evanjelium
o kráľovstve bude sa zvestovať po celom svete na svedectvo všetkým
národom.“ (Matúš 24, 14)
3. Záležalo mu na náprave cirkvi. Uvedomoval si, ako to Pána
Cirkvi, Ježiša Krista, veľmi zarmucuje, keď sa kresťania vzďaľujú
od Jeho učenia a neriadia sa ním.

4. Usiloval sa o nápravu národa. Vedel, že
táto náprava môže prísť len z Božieho slova.
5. Bol ochotný neúnavne a obetavo pracovať. Dokonca pre šírenie pravdy Božieho slova
bol ochotný i trpieť, znášať útrapy.
6. Bol pripravený obetovať život pre Božiu
pravdu. Pamätal na slová svojho Pána: „Buď
verný až do smrti a dám ti veniec života!“ (Zjavenie 2, 10)
7. Bolo mu zverené veľké poslanie. Pamätal na slová svojho Pána Ježiša Krista: „Vy ste
svetlo sveta.“ (Matúš 5, 14)
Majster Ján Hus povedal: „Hľadaj pravdu,
počuj pravdu, uč sa pravde, miluj pravdu, drž
pravdu, bráň pravdu až do smrti, lebo pravda
ťa vyslobodí od hriechu, od diabla, od smrti
duše a konečne od smrti večnej, ktorá je večné
odlúčenie od milosti Božej...“

Rozprávkový týždeň
Z dvora pri evanjelickom kostole sa v týždni
od 13. do 17. júla 2015 ozýval džavot detských hláskov. Boli to deti, ktoré tu trávili prázdninové chvíle v dennom detskom
tábore. Pekný počet detí, 36, spojila téma
Narnia. Ide o rozprávkovú krajinu, o ktorej hovoria knihy i filmy. Ide však predovšetkým o krajinu, ktorá je podobenstvom
k životnému príbehu Pána Ježiša. A tak
predovšetkým nás sprevádzalo Božie slovo
sledujúce dôležité momenty Jeho života.
Popri tom mali deti program vyplnený
hrami, tvorivými aktivitami, navštívili Stanišovskú jaskyňu a na záver mali aj slávnostnú korunováciu v evanjelikom kostole.
Ďakujeme všetkým ochotným spolupracovníkom, taktiež pánovi starostovi a pani
poštárke, ktorí sa ochotne pripojili k veľkej
štvrtkovej hre.
Peter Taját
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Zo života ZO-JD v obci
Milí členovia a čitatelia, opäť Vás chceme poinformovať o našej činnosti od marca 2015:
- 11. 3. 2015 sme navštívili mesto Trnava, niektorí členovia vystúpili
po 150-tich schodoch na mestskú vežu so sprievodkyňou. Z tejto
výšky mali krásny výhľad na mesto, na výlete sa zúčastnilo 18 členov so spoluobčanmi,
- 16. 3.-30. 3. 2015 sme mávali posedenia pri káve v klubovni. Zorganizovali sme si výlet do Trenčína a zaspomínali sme si na zvyky
veľkonočných sviatkov,
- 29. 3. 2015 sme boli pozvaní na výročnú členskú schôdzu ZO-JD
do Uhorskej Vsi. Členky tamojšej JD sú aj členkami v Červenom
kríži aj v Únii žien. Pozvali sme ich na výstavu ručných prác
do Jamníka a na výlet do Trenčína,
- 8. 4. 2015 sme sa zúčastnili výstavy záhradníctva, kvetov a včelárstva v Trenčíne, z našej organizácie sa výletu zúčastnilo 16 členov,
z Uhorskej Vsi sa zúčastnilo 10 členov. Každý z účastníkov si niečo
kúpil na pamiatku, prešli sme sa aj po meste Trenčín,
- 13. 4. 2015 sme spojili posedenie pri káve s brigádou pred klubovňou, hrabali sme trávu a ostrihali sme živý plot, brigády sa zúčastnilo 15 členov,
- 15. 4. 2015 sa uskutočnil snem JD Slovenska v Lipt. Mikuláši,
predseda JD pán Kotian zhodnotil prácu JD za roky 2012–2014
za okres Lipt. Mikuláš, k 31. 12. 2012 mala JD 33 klubov v obciach
a 2037 platiacich členov, členovia klubov spolupracovali v športe,
turistike, súťažili v speve, tanci, prednese a v amatérskych
divadlách, brigádnicky pomáhali pri oslavách MDD a MDŽ, pri
oslobodení republiky a pri oslavách SNP. Na týchto oslavách, brigádach a súťažiach sa členovia ZO-JD a členovia JD z Lipt. Mikuláša zúčastňovali v hojnom počte, za čo im patrí poďakovanie. K 31.
12. 2014 sa naša okresná organizácie JD v Lipt. Mikuláši rozrástla
na 2 218 platiacich členov. Na sneme JD sa zúčastnilo 98 členov a 9
hostí, posedenie nám spríjemnil spevokol „SENIOR“ z Lipt. Mikuláša. Z našej ZO-JD sa snemu zúčastnili 3 členky. Predsedníčka JD
dostala ďakovný list za dlhoročnú prácu v JD.
- 23. 4. 2015 členovia JD navštívili výstavu ručných prác k veľkej
noci v kultúrnom dome v Jamníku, na výstave sa zúčastnilo 12
členov JD z Podturne, 20 členov JD z Uhorskej Vsi, 12 členov JD
z Lipt. Petra, 15 členov JD z Lipt. Jána. Domáci sa tešili z hojnej
účasti. Do obecnej kroniky sme pridali pochvalu za ich usilovnú
prácu a krásu a podpísali sme sa.
- 30. 4. 015 uskutočnili členovia JD brigádu pri pomníku po výrube
stromov, účasť 13 členov,
- 8. 5. 2015 sme sa zúčastnili na vystúpení „Kysuckého prameňa“
z Oščadnice v Lipt. Hrádku, vystúpenia sa zúčastnilo 9 členov,
pani Eve Janekovej by sme chceli poďakovať za odvoz aj dovoz,
- 12. 5. 2015 sa pri príležitosti Dňa matiek 5 členiek JD zúčastnilo
na opekačke v Závažnej Porube, privítala nás predsedníčka JD
a pán starosta, prihovoril sa nám aj p. Kotian, posedenie nám spevom spríjemnili členovia ZO-JD zo Závažnej Poruby, ostatní členovia sa k nim pripojili, prialo nám aj počasie,
- 15. 5. 2015 sme uskutočnili výlet na výstavu cukrárskych výrobkov
a pomôcok v Trenčíne, tejto akcie sa zúčastnilo z našej JD 12 členov
a 8 členov z Uhorskej Vsi,
10

Na výstave záhradníctva v Trenčíne

- 18. 5. 2015 OV-JD v Lipt. Mikuláši zorganizoval súťaž členov JD z okolitých obcí
a členov JD z Lipt. Mikuláša v speve, tanci
a prednese básní, v okresnej súťaži v tanci
vyhrali členky JD z Dovalova a postúpili
do krajského kola v Čadci,
- 25. 5. 2015 sa v Lipt. Jáne konal tretí ročník majálesu seniorov, zúčastnilo sa ho
180 členov ZO-JD z okolitých obcí a Lipt.
Mikuláša,
- 27. 5. 2015 sa v Lipt. Mikuláši konali športové hry, našu organizáciu reprezentoval
p. Jaroslav Janovčík, ďakujeme.
- 3. 7. 2015 sme navštívili Štrbské Pleso, prešli sme sa okolo plesa v dĺžke 2,25 km, plocha jazera je 19 hektárov, výlet sa nám vydaril, počasie bolo krásne, výletu sa zúčastnili
9-ti členovia JD a traja spoluobčania,
- 17. 7. 2015 sme navštívili Spišskú Novú Ves,
kde sa konali spišské trhy, výletu sa zúčastnilo 8 členov JD a 2 členovia z Uhorskej Vsi,
ktorí sa k nám radi pridali.
V priebehu 6-teho až 8-meho mesiaca sme
sa zišli 6×, zhodnotili sme akcie, ktoré sme
uskutočnili od marca a naplánovali sme si
nové akcie na podnety členov.
Výbor ZO-JD ďakuje svojim členov za účasť
na akciách a pri plnení plánu práce, ktorý sme
si spoločne schválili na hodnotiacej schôdzi.
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Obec informuje

70. výročie oslobodenia v našej obci.
Aj v našej obci sme si dňa 7.5.2015
uctili pamiatku padlých položením venca
a spomienkou na našich predkov, ktorí
položili svoje životy v boji proti fašizmu
v II. svetovej vojne. Prítomným sa prihovoril
starosta Marián Vojtík

Chovateľský deň v našej obci. Aj tento
rok sa 13.5.2015 uskutočnil v našej obci
chovateľský deň hovädzieho dobytka,
ktorý tradične organizuje Slovenský zväz
chovateľov pinzgauského dobytka. Predseda
zväzu chovateľov Ing. Paciga poďakoval
organizátorom, ale najmä školám, ktoré
zorganizovali vo veľkom počte návštevu
výstavy so žiakmi a študentmi stredných škôl.
Výstava sa za pekného počasia a hojného
počtu návštevníkov vydarila

Úprava drevín v obci
orezaním. Obec tento rok
v období vegetačného
pokoja pristúpila
k úprave vysoko rastúcich
drevín v miestnom parku,
ktoré ohrozovali majetok,
ale najmä zdravie
a životy občanov pri
nárazových vetroch
11
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Celoštátne oslavy 70.
výročia oslobodenia
našej vlasti
8. máj bol tento rok významný. 70
rokov žitia v slobodnej krajine. Deň
víťazstva nad fašizmom bol tento
rok pre Mesto Liptovský Mikuláš
mimoriadne slávnostný. Za účasti
najvyšších čelných predstaviteľov
štátu sa konali celoštátne oslavy
na Háji Nicovô. Uctiť padlých
československých príslušníkov
červenej armády si prišli tisíce
občanov z celého Slovenska
a okolitých štátov
Separujte s nami . . . Bude
to asi ešte dlho trvať, kým
prídeme na to, že treba
s vnútorným vedomím
rešpektovať zmysel nariadení
o triedení odpadov . . .
Škodíme komu, no predsa aj
sebe! . . . kontajner na plasty
je naplnený kartónovými
obalmi, sklom

To teda nie!

Takúto skládku v našej obci
nechceme. Na bývalom
táborisku sme objavili uskladnené
„pneumatiky“. Obec ich musí
odpratať na vlastné náklady

… pracovníci obecného úradu pri čistení verejných priestranstiev a odstraňovaní „výtlkov“ na miestnych
komunikáciách
12
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Kritika bola a zrejme aj bude. . . . kosenie zostalo len
na pracovníkoch obecného úradu. Poďakovanie patrí jedincom
z bytoviek, ktorí sa nehanbia upraviť okolie, v ktorom nežijú iba oni

Parkovanie si vysvetľujeme po svojom…?
Možno by viac poslúžila obyvateľom
bytoviek úprava pekného okolia pokosením
a pohrabaním, čím by sa aj oni lepšie cítili

Bývalá budova Penziónu ELÁN mení
tvar. Práce pokračujú v stanovenom
harmonograme. Môžeme sa tešiť na nové
priestory, ktoré obec získa v novej
polyfunkčnej budove
13
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Stav rieky Váh, v období dažďových dní
v lokalite „Modrá hora“

Dočkali sme sa . . .
…štrkové nánosy pred úpravou koryta Váhu

Po 16-tich rokoch mnohopočetných žiadostí a urgovania na SVP š.p. (Povodie horného Váhu) bola obec vypočutá a pristúpilo
sa k protipovodňovým úpravám koryta rieky
Váh v celej dĺžke od visutej lavice až k úseku
na Borovej Sihoti.
Tak ako to vždy býva, niektorí sme za, niektorí majú výhrady. Záver je, že bude ochránený majetok všetkých občanov, aj tých, ktorí
to nechceli.

Práce techniky v koryte Váhu. Dlhodobo nízky stav hladiny rieky
prial uskutočniť práce po celej dĺžke koryta

Pohľad z visutej lavice na upravený Váh po vyťažení štrkových
nánosov
14

Na „Modrej hore“ a v „pravej zátoke“
bolo podľa projektu potrebné navoziť
hrádzu cca. 0,5 m … stalo sa skutočnosťou.
Podľa odborníkov môžu obyvatelia nielen
z „Modrej hory“ kľudne spávať
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Súčasný stav upraveného koryta rieky Váh
v časti pri „Modrej hore“

Tento rok MDD trochu inak

Tohtoročný deň detí sa niesol v zorganizovaní
zájazdu pre deti našej obce do ZOO v Spišskej
Novej Vsi. Zmena bola vynútená aj uzatvorením športového areálu pri bývalej budove
Penziónu Elán, ktorá je v rekonštrukcii. Nič
na tom, veď zájazd, počasie, návšteva zvieratiek i občerstvenie sa detičkám páčili až tak, že
sa mi nechcelo vrátiť domov. Funkcie vedúcej
zájazdu sa zhostila p. Ivona Vejová za aktívnej
pomoci prítomných rodičov.

OZNAM

Obecná knižnica

Oznamujeme Vám, že v mesiaci júl 2015 budeme pokračovať v ťažbe riečnych materiálov v toku Váh, k.ú. Podtureň v termíne,do konca roka 2015. Potreba a rozsah prác vyplynula aj
z poslednej povodňovej prehliadky povodia zo dňa 13. 5. 2015,
ktorú, zvolal OÚ Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie Štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného
prostredia, kde nám bol uložený termín na odstránenie štrkových lavíc na Váhu v k.ú. Podtureň do konca roka 2015. Jedná sa
hlavne o úsek Váhu rkm 355,400-355,650 (t. j. od hojdacej lávky
až po konské opracovisko).
Práce vykoná ÚTPS-SVP š.p. Správy povodia horného
Váhu-Ružomberok.

Vážení čitatelia a spoluobčania, po dlhšej
dobe sa Vám prihováram v spravodajcovi.
Knižnica je otvorená vždy v sobotu od 13.00
hod. – do 15.00 hod. Žiadam čitateľov, ktorí
majú doma dlhšie požičané knihy, aby ich
vrátili, nakoľko tieto knihy chcú čítať aj
druhí čitatelia. Taktiež žiadam čitateľov,
ktorí dostali viac krát upomienku, aby vrátili požičané knihy.
Žiakom a študentom prajem ešte pekné
prežitie prázdnin a veselý nástup do nového
školského roka 2015-2016.

Ing. Róbert Hok, riaditeľ správy povodia horného Váhu

Vaša knihovníčka

Ťažba riečnych- materiálov na toku Váh
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Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru
Okresne riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom
- prijímať osobitné opatrenia pre priestory
Mikuláši podľa § 4 písm. b) a podľa § 21 písm. a) v nadväznosti na § postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:
21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení
1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalneskorších predpisov a na § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra šieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení
2. vytváranie rozčleňovacích pásov
neskorších predpisov
na zabránenie šírenia požiaru,
3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti
VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA
lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
VZNIKU POŽIARU
- vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi
pracovné stroje, napríklad lesné kolesové
Na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hra- traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa
nice lesného pozemku)
používajú na spracovanie dreva a zvyškov
po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinV územnom obvode okresu Liptovský
ným zachytávačom iskier.
Je zakázané vykonávať činnosti spojené
Mikuláš Od 6. 7. 2015 od 15.00 h
so
spaľovaním horľavých látok na voľnom
do odvolania
priestranstve.
iaditeľka Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý
v Liptovskom Mikuláši Pplk. PhDr. Eva Krajčiová
povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č.
314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme zakazuje najmä:
- fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom Tabuľka výsledkov
vzniku požiaru,
po odohratí 2. kola - II.
- vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
- spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlá- trieda dospelí
sený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.
Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001
Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa §
10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.
z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov povinní najmä:
- zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu
činnosť, pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením
konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom
čase nachádzať, zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou
požiarov,
- zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho
náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
- udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody
v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
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