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Vážení spoluobčania,
v úvode by som Vás chcel všetkých
srdečne pozvať na tradičné oslavy
Slovenského národného povstania
v sobotu dňa 26.8.2017. Pozvánka
aj plagáty informujú o celkovom
programe. Úprimne sa na Vás
teším a prajem nám všetkým, aby
sa akcia vydarila predovšetkým
s dobrým počasím. Na leto a počasie sa tento rok sťažovať nemôžeme. Dosť slnečných dní až horúcich nám niekedy dalo zabrať viac
ako dosť. Nie je to však dávno, keď posledné aprílové dni zasiahli Liptov povodne. Aj našim susedom v Lipt. Jáne spôsobili nemalé škody.
Tu chcem zvýrazniť, možno aj pochváliť našu dlhoročnú aktívnu
protipovodňovú činnosť. Výsledkom snaženia sú vybudované hrádze na Jamníčku, ale aj kritické miesta na Váhu. Meraním bolo
zistené, že pôvodný stav v koryte rieky Váh bol pred štyrmi rokmi
v stave, kedy bola hladina koryta pred vyliatím cca 30 cm. Teraz
v apríli 2017, keby nedošlo k úprave hrádze, úroveň hladiny prevyšovala 1 m pôvodného normálu. S uľahčením môžem povedať, že
nedošlo k tomu, čoho sme sa roky obávali. Treba poďakovať za dobrú
spoluprácu SVP š.p. Ružomberok, ale aj súkromnej spoločnosti

ENNERGY s.r.o., ktorá tiež výrazným spôsobom pomohla a to výstavbou elektrárne
a pri úprave toku. Najmä prehĺbením dna
koryta. Je pravdou, že mnohí občania sa
sťažujú na stratu vody v súkromných studniach, ale verejný záujem je v tomto prípade
na prvom mieste.
V krátkosti by som chcel zhodnotiť činnosť v obci za posledné obdobie. Zrealizovali
sme vybudovaním miestny rozhlas na sídlisku, do všetkých ulíc. Ulica Nová dostala
nový asfaltový koberec. Dobrou spoluprácou
s Pozemkovým spoločenstvom pri výstavbe
požiarnych ciest sme novým asfaltovým
kobercom vynovili celú cintorínsku ulicu až
po múraný most. Podarilo sa nám v súlade
so zákonom o odpadoch upraviť naše kompostovisko. Každá domácnosť v rodinných
domoch, by mala vlastniť kompostáreň
na biologicky rozložiteľný odpad. V našej
obci to riešime odvozom na kompostovisko,
ale samozrejme kto vlastní kompostáreň,
koná v súlade so zákonom.
viac na plagáte na zadnej strane

Podturniansky spravodajca
Konečne v septembri spúšťame nové zariadenie materskej školy.
Áno trvalo to dlhšie, ako by si niekto myslel. Neskutočné administratívne riešenia, termíny, čakania na rozhodnutia, to vytvára
priestor na nervozitu, prečo to tak je. V súčasnosti sa materská
škola zariaďuje a od septembra začíname s prevádzkou. Problém,
ktorý nás ešte stále ťaží, to sú vybudované ambulancie pre lekárov,
pekné, nové priestory zívajú prázdnotou. Nedarí sa nám zabezpečiť obvodného lekára, aspoň na minimálny úväzok. Veď v samotnom
zdravotnom stredisku v Lipt. Hrádku sú dvaja obvodní lekári pod
stav, a po odchode lekárov na dôchodok sa Hrádočanom nepodarilo
zabezpečiť náhradu. Môžem však prehlásiť, že sa intenzívne o to zaujímame aj cez VÚC a zdravotnú poisťovňu v Žiline. Vážení spoluobčania, stojí pred nami nemálo úloh. Jednou z hlavných úloh je stavba
povrchu ulice Ondreja Jarjabka. Ďalej je to samotné riešenie ulice
N. Tegzu a práce na zahájení stavebných povolení na budovaní inžinierskych sietí pre ulicu E. Romančíka. V najbližších týždňoch sa
uskutočnia práce na oprave chodníka na ulici SNP. Našou úlohou je
pokračovanie v odvodnení kanála na ulici Hlavná a zahájenie budovania prác pri vytváraní miest pre kontajnery na triedený odpad.
V politickom dianí, ako aj je uvedené podrobnejšie v inej časti
novín nás čakajú v novembri tohto roku voľby do Žilinského
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samosprávneho kraja. Už v tomto období sa
pripravujú zoznamy okrskových volebných
komisií. Ako som Vás priebežne informoval
o mojom poslaneckom pôsobení vo VÚC, aj
naďalej mám záujem pracovať hlavne v sociálnej oblasti a opäť kandidovať na poslanca VÚC
a aktívne pomáhať regiónu Liptov. Vážení
spoluobčania, možno som nevystihol všetko
o čom by ste cez noviny chceli získať informácie, odpovedať na otázky. Rád Vám však kedykoľvek odpoviem na Vaše otázky pri stretnutiach priamo a získané námety budú vždy použité pre našu prácu – na moju a pre poslancov
OZ. Prajem Vám úprimne krásny zvyšok letných dní, hlavne v plnom zdraví. Verím, že
sa stretneme dňa 26.08.2017 na oslavách 73.
výročia SNP a dňa obce. Váš starosta

Z rokovaní Obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí č. 2/2017 zo dňa 10.04.2017
Doporučilo: – Starostovi, aby písomne oznámil ŠK – ST Podtureň ukončenie využívania priestorov v polyfunkčnej
budove súp. č. 274 od 01.05.2017,
Vzalo na vedomie: – Správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly zverejňovania dokumentov a poskytovania
informácií obcou v zmysle zák. č. 211/2000 Z.z.,
– Stanovisko hlavnej kontrolórky k Rozpočtovým opatreniam č. 5/2017, 6/2017 a 7/2017,
– Informáciu o rozpočtových opatreniach starostu obce č. 1, 2, 3, 4,
– Inventarizačný zápis Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2016,
– Informáciu konateľa spol. NBD – Podtureň, s.r.o. o hospodárení spoločnosti za rok 2016,
– Informáciu starostu o schválení účtovnej závierky spol. NBD – Podtureň, s.r.o. za rok 2016,
– Informáciu predsedu komisie na ochranu verejného záujmu o podanom oznámení verejného
funkcionára – starostu podľa čl. 7 zák. č. 357/2004 Z.z. za rok 2016
sa Uznieslo: – na Všeobecne záväznom nariadení Obce Podtureň č. 2/2017, ktorým sa zrušuje VZN Obce Podtureň
č. 2/2008 – Požiarny poriadok obce,
Schválilo: – Poskytnutie dotácie ŠK – ST Podtureň vo výške 900, -€,
– Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2017, 6/2017 a 7/2017,
– Použitie prostriedkov mimorozpočtových peňažných fondov na konkrétnu akciu, úlohu vo výške
1600,-€ na spolufinancovanie projektu „Stavebno technické úpravy existujúceho objektu pre potreby
materskej školy,
– Zmluvné podmienky Zmluvy o výpožičke nebytového priestoru č. 10 – 1 v stavbe „Polyfunkčná budova“
súp. č. 166 o výmere 232,24 m2,
– Zámer na výpožičku nehnuteľného majetku obce – nebytového priestoru – zasadačky o výmere 62,19
m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa záujemcovi – občianskemu združeniu – Športovému klubu –
stolného tenisu, Podtureň,
– Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Stavebno technické
úpravy existujúceho objektu pre potreby materskej školy, zabezpečenie realizácie projektu v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci, zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov z rozpočtu
obce, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške rozdielu celkových
oprávnených výdavkov a poskytnutého príspevku t.j. vo výške 1600,- €,
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– Zriaďovaciu listinu pre Materskú školu, Kamenie 166, Podtureň,
– Zástupcovi obce v súdnom spore 9Cb/72/2012 uplatniť bezdôvodné obohatenie za jeden mesiac užívania bez právneho titulu voči žalovanému Ľubomírovi Pavúkovi – KLAUS v rozpätí od 500–800,- €
s uplatnením úrokov z omeškania za obdobie od 1.4.2012 do 30.04.2017,
– odkúpenie pozemkov parc. č. KN – C 644/143, 644/145, 644/157, 644/152, 644/157 od predávajúcich
v cene 0,033 €/m2 za účelom výstavby miestnej komunikácie k rodinným domom a bytovému domu
v prospech Obce Podtureň,
– Zmluvné podmienky Zmluvy o poskytovaní technickej služby – záručný a pozáručný servis kamerového
monitorovacieho systému obce,
– Výšku nájmu a fondu opráv v bytoch nachádzajúcich sa v Polyfunkčnej budove súp. č. 166
Uložilo: – Hlavnej kontrolórke zistiť právne možnosti obmedzenia chovu psov v bytových domoch vo vlastníctve
obce,

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí č. 3/2017 zo dňa 28.06.2017

Schválilo: – Zmenu programu zasadnutia OZ č. 3/2017,
– Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce na II. polrok 2017,
– Záverečný účet Obce Podtureň za rok 2016 vrátane celoročného hospodárenia bez výhrad,
– Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 1033,41 €,
– Prijatie bezúročnej pôžičky v zmysle §11 ods. 4 písm. b) zák. č. 369/1990 Zb. vo výške 27000,- € na projekt „Stavebno-technické úpravy existujúceho objektu pre potreby materskej školy“ do doby prijatia
nenávratného finančného príspevku,
– Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 12/2017,
– Začatie prác na obstaranie Zmien územného plánu Dodatkom č. 5 na účely občianskej vybavenosti,
s tým, že obstaranie zmien územného plánu bude na náklady investora,
– Zmluvné podmienky Zmluvy o výpožičke nebytového priestoru „Zasadačka“ v stavbe s.č. 164,
– Na základe žiadosti ŠK – ST presunutie finančných prostriedkov vo výške 170, – € z poskytnutie dotácie
v celkovej výške 900, – € z položky za prenájom telocvične na položku cestovné,
– Zrušenie subjektu bez právneho nástupcu – Miestny národný výbor, Podtúreň, okr. Liptovský Mikuláš,
– Zámer prevodu (predaja) majetku parc. č. C – KN 428/10, 428/11, 428/12 z dôvodu hodného osobitného
zreteľa Jaroslavovi Vozárikovi a manž. Silvii Vozárikovej v cene 7,- €/m2,
– V zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991Zb. o majetku obcí prenájom nehnuteľného majetku –
parkovacieho miesta pred bytovým domom súp. č. 505 Ľubošovi Štofilovi,
– Zámer na výpožičku nehnuteľného majetku obce – nebytového priestoru – miestnosti nachádzajúcej sa
na 1. poschodí v stavbe „Polyfunkčná budova s.č. 274“ ŠK – ST Podtureň z dôvodu hodného osobitného
zreteľa na tréningy stolného tenisu pre deti a mládež.
Poverilo: – Hlavnú kontrolórku obce výkonom kontrolnej činnosti v zmysle plánu kontrolnej činnosti na II. polrok
2017,
Vzalo na vedomie: – Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Návrhu záverečného účtu obce za rok 2016,
– Informáciu o rozpočtových opatreniach starostu obce č. 8, 9, 10, 11,
– Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovému opatreniu č. 12/2017,
– Podnikateľský zámer od spoločnosti HILARION s.r.o. na poskytovanie služieb prania a čistenia bielizne,
– Informáciu o prípravách spojených s organizáciou akcie osláv 70. Výročia založenia organizovaného športu v obci,
Vyhlásilo: – v zmysle § 18a zák. č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov voľbu hlavného kontrolóra obce na deň
15.08.2017,
Určilo: – Pracovný úväzok pre funkciu hlavného kontrolóra obce na 0,32.
Stanovilo: – Mesačný plat hlavného kontrolóra vo výške 450,- €,
– Termín na predloženie písomných prihlášok na Obecný úrad v Podturni do 10.08.2017.
sa Uznieslo: – Na Všeobecne záväznom nariadení Obce Podtureň č. 3/2017 o určení výšky príspevku na činnosť
materskej školy a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Podtureň,
Súhlasilo: – Aby prevádzka HILARION, s.r.o. bola na území obce a v súlade s územným plánom obce
Odporučilo: – Starostovi zabezpečiť podanie návrhu do obchodného registra Okresného súdu Žilina na výmaz subjektu – Miestny národný výbor, Podtúreň.
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Otvárame brány našej MATERSKEJ ŠKOLY

Dňa 4. 9. 2017 po prvý krát otvoríme brány našej novej Materskej
školy, ktorej sme dali meno „MRAVČEK“. V materskej škole bude
jedna zmiešaná trieda pre deti od 3–6 rokov, celková kapacita detí je
20. MŠ bude otvorená od 6.30 – 16.30 h.
MILÉ DETIČKY, TEŠÍ SA NA VÁS kolektív zamestnancov materskej školy!

Upozornenie pre
obyvateľov PDE
Obecný úrad žiada všetkých majiteľov
motorových vozidiel, aby od 4. 9. 2017 prestali parkovať svoje motorové vozidlá pred
vchodom do materskej školy ako aj v jeho
blízkosti. Rešpektujte dopravné značenie,
ktoré bude v priestoroch osadené.

Vatra zvrchovanosti
na Háji Nicovô
Vatra už od nepamäti patrí do našich dejín. Spájame ju so Slovenským národným povstaním. Zapálením Vatry zvrchovanosti si pripomíname Deklaráciu Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti
Slovenskej republiky. Je to uznesenie SNR zo 17. júla 1992, v ktorom
poslanci národnej rady požadovali samostatnosť Slovenska. Deklarácia bola súčasťou procesu, ktorého vyvrcholením bol rozpad ČSFR
a vznik samostatnej Slovenskej republiky 1. januára 1993. Dôležitý
medzník tejto histórie si pripomenuli občania nášho okresu dňa 14.
7. 2017 zapálením vatry na Háji Nicovô. Stretli sa tu predstavitelia
strán SMER-SD, SNS, Matice slovenskej. Pri vystúpeniach zaspieval spevokol okresnej Jednoty dôchodcov a ľudový súbor zo Závažnej
Poruby. Prítomným sa prihovorili štátny tajomník MV Rudolf Urbanovič, primátor Lipt. Mikuláša Ján Blcháč, za stranu SMER-SD starosta z Podturne Marián Vojtík a za Maticu slovenskú Milan Stromko.
Dlho do noci zneli nad Mikulášom národné a ľudové piesne.
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VOĽBY
DO KRAJSKÉHO
PARLAMENTU

Voľby do vyšších územných celkov budú
4. novembra 2017. Je to podľa rozhodnutia predsedu Národnej rady SR Andreja
Danka. Novinkou je, že predsedov VÚC
už nebudeme voliť v dvoch kolách ale len
v jednom, kedy budú volení aj poslanci.
Zvolený bude kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. Právo voliť majú
všetci občania samosprávneho kraja,
ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšia vek 18
rokov. U nás v obci bude zriadená volebná
miestnosť v Kultúrnom dome.
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A takto sa pokračuje
v stavbe MVE
Okresný úrad v Žiline, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal
dňa 3. 5. 2017 súhlas spoločnosti ENNERGY s.r.o. na začatie skúšobnej prevádzky stavby „Malá vodná elektráreň na rieke Váh, Podtureň – Liptovský Ján“. Skúšobná prevádzka začala od 5. 6. 2017.

Obecná
knižnica

UPOZORNENIE

Voľný pohyb psov v obci.

Obecný úrad upozorňuje, píše, vyzýva… aj napriek tomu narastajú
sťažnosti občanov na voľný pohyb psov vo všetkých častiach našej
obce. Preto vyzývame majiteľov psov, aby zabránili ich voľnému
pohybu, najmä z dôvodu bezpečnosti. Obecný úrad zabezpečuje
vo veľkej časti obce schránky na odkladanie exkrementov, preto je
nutné rešpektovať a zabezpečiť čistotu, z dôvodu ochrany zdravia
najmä u malých obyvateľov. Vyhotovením a umiestnením tabuliek
chce Obecný úrad naďalej vplývať na chovateľov psov. Je potrebné,
aby si chovateľ psa naštudoval nariadenie obce VZN č. 1/2017 o podmienkach držania psov na území obce Podtureň. Zo strany Obecného úradu bude tiež vykonávané monitorovanie voľného pohybu
psov a v prípade opakujúcich sa sťažností môže byť voči takýmto
majiteľom psov začaté priestupkové konanie.

Milí čitatelia a spoluobčania, znova sa Vám
prihováram v spravodaji. Žiadam čitateľov, aby si prišli zaplatiť členský príspevok
na rok 2017.
Študent a deti ................................ 0,70 €
Dôchodca...................................... 1,00 €
Dospelý.......................................... 1,50 €
Ďakujem.
Čitatelia, ktorý majú doma požičané knihy
dlhšie ako jeden mesiac príďte ich vrátiť. Na tieto čakajú aj iní čitatelia. Knihy
zakúpené tento polrok: V TIENI NOTREDAME, LEN KÝM SI TU, MILENCI
PREŽIJÚ, HORKÁ AKO ČOKOLÁDA,
JA SVOKRA, TAJNOSTKÁRI, ROKOKMEŇ, SVET NESTOJÍ NA JEDNOM
CHLAPOVI, LÁSKA V CASA BONITA,
NEPÝTAJ SA KDE SOM, ŽILA SOM
V ZLATEJ KLIETKE, DIANA – TÚŽBA
PO LÁSKE, ZAKÁZANÁ LÁSKA, cena
týchto kníh je 37,82 €.
S radosťou privítame nových čitateľov
medzi nami.
Eva Huštáková, knihovníčka
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Kompostovanie
Vážení občania, zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch ukladá obci
zaviesť systém triedenia biologicky rozložiteľného odpadu. Preto Vám
do Vašich domácností bolo prípadne bude v najbližších dňoch doručené čestné vyhlásenie o kompostovaní biologicky rozložiteľného
odpadu z domácností (BRO). Toto čestné vyhlásenie je potrebné podpísať zástupcom každej domácnosti – vlastníkom rodinného domu, prípadne nájomcom alebo obyvateľom rodinného domu. Čestné vyhlásenie bude slúžiť na preukázanie skutočnosti, že v našej obci obyvatelia
kompostujú biologicky rozložiteľný odpad.
Vytvárať osobitný systém na likvidáciu BRO považujeme za zbytočné a neefektívne a v konečnom dôsledku aj nevýhodné a drahé,
nakoľko by sa náklady na jeho zavedenie museli premietnuť
do poplatku za komunálny odpad. Naopak domáce kompostovanie
považujeme v podmienkach obce Podtureň za prirodzené. Kompostovaním tak pomôžete sebe aj životnému prostrediu. Obec vytvorila z vlastných prostriedkov kompostovisko, ktoré spĺňa zákonné

normy pre ukladanie biologicky rozložiteľného odpadu.
Naša obec stabilne 2x ročne zabezpečuje
zber BRO v rámci jarného a jesenného upratovania. Občania môžu tento odpad nakladať
na pristavované vlečky podľa harmonogramu.
O dni zberu a preprave BRO pravidelne obec
informuje držiteľov tohto odpadu v obci
obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom,
na informačných tabuliach obce a na internetovej stránke obce). V prípade záujmu o odvoz
BRO mimo stanovených termínov na kompostovisko je potrebné túto skutočnosť nahlásiť
u pracovníka Obce Podtureň Ľuboslava Strculu, ktorý je poverený prevádzkovaním kompostoviska. Ďakujeme za ústretovosť!

Pripomienky
k CP
Dňa 10. 12. 2017 vstúpia do platnosti nové
cestové poriadky pre rok 2018. Z uvedeného dôvodu Vás Žiadame o zaslanie
návrhov resp. pripomienok na zmenu CP.
návrhy zmien prosíme predložiť najneskoršie do 12. 9. 2017. V prípade, že Vaše
návrhy zmien CP sa budú dotýkať viacerých obcí prosíme o stanoviská aj obce,
cez ktoré linka prechádza.
lng. Jozef Sivák,
vedúci prevádzky dopravy
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V jednom starom dome sa našlo viacero novín …
…doba sa nemení ani po 70-tich rokoch
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Umenie ako nástroj sebapoznania
V dňoch 24. a 25. júna 2017 sa v tunajšom Kultúrnom dome uskutočnila tvorivá dielňa (workshop) pod názvom „Jeden krok k sebe
cez umenie“. Celé podujatie sa nieslo v znamení arteterapie, využitia
umeleckých foriem na širšie a dôkladnejšie sebapoznanie a porozumenie vlastnému mysleniu, životnej situácii, cieľom a túžbam. Teda
na veci, ktoré si treba ujasniť pred dôležitými rozhodnutiami o ďalšom osobnom rozvoji v súkromnej i pracovnej oblasti.
Deväť účastníkov dielne sa pod vedením lektorky Anity Bartoš venovalo najmä kolážam. Táto skupina výtvarných metód dostala meno
podľa francúzskeho výrazu pre „lepenie“ (collage). Ide totiž ide
o spájanie prvkov ako výstrižky, fotografie, kúsky látok, ale aj predmety, do uceleného diela. Na ploche alebo v priestore. Anita Bartoš
využíva koláž na vyjadrenie vnútorných vnemov, pocitov a prežitkov.
V tomto prípade ako nástroj sebapoznania účastníkov kurzu.
Na začiatku im položila otázku, ako sa majú, ako reagujú na prvé
stretnutie. Zároveň ich oboznámila s úlohami, ktoré budú riešiť. Pri
prvej si mali vybrať zo širokej ponuky obrázkov také, ktoré najlepšie zodpovedali ich vnútornému cíteniu a vytvoriť kolážovú výpoveď o sebe celkove, ako aj o tom, po čom túžia. Pri druhej použila
imagináciu na relax s hudbou s názvom „Let na magickom koberci
„, kde si účastníci predstavili let na koberci a vychutnávali akýkoľvek jedinečný moment a príslušný zážitok pretavili do tvorby koláží.
Napokon pri tretej úlohe sa mali pokúsiť o víziu, kde budú o tri roky,
akí budú o tri roky. To všetko na pozadí hudby podporujúcej hlbšie
zamyslenie a duševnú pohodu. V spoločnom kruhu potom jednotlivo prezentovali svoje koláže a vysvetlili, prečo im dali takú podobu,
akú majú. Lektorka ich následne zoznámila so svojím pohľadom
a na základe svojich skúseností opísala celkový záver, vrátane načrtnutia východísk pre každého.
Anita Bartoš je rakúska výtvarníčka slovensko-srbského pôvodu.
Žije a tvorí vo Viedni. Jej hlavnou umeleckou metódou je koláž v rôznych variantách. Vystavovala o.i. vo Viedni, Prahe a Bratislave. Arteterapii sa venuje od roku 2010. Absolvovala kurz arteterapie a artefiletiky (zážitkové a tvorivé poňatie vzdelávania a výchovy vizuálnou kultúrou) vedený známym českým básnikom, výtvarníkom,
editorom a arteterapeutom Miroslavom Huptychom. Spolupracuje
s rakúskym Múzeom ľudového života a ľudového umenia vo Viedni
(Volkskundemuseum) a viacerými humanitárnymi organizáciami
8

a nadáciami. Je členkou Českej arteterapeutickej asociácie. Aktuálne študuje aj skupinovú psychoterapiu v rámci systému SUR
v Prahe.
Ing. Valéria Szépeová
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300 účastníkov Barlatónu
V sobotu 20. mája, približne sedemkilometrovú trasu Barlatónu,
benefičného symbolického prechodu na podporu hendikepovaných
v regióne Liptova, prešlo trasu z Liptovského Mikuláša na Borovú
Sihoť takmer 300 zdravých i zdravotne znevýhodnených, športovcov aj nešportovcov, peších, bežcov a cyklistov. Svojou účasťou tak
prejavili všetci účastníci podporu a úctu symbolicky všetkým hendikepovaným z regiónu. Zároveň naplnili benefičnú nadstavbu podujatia. Pomoc päťročnému Maťkovi Pončákovi z Podturne, ktorý má
pľúcnu hypertenziu a po operácii zostal v bdelej kóme. Vyzbieralo sa
takmer 4000,- €. Časť peniažkov sa použila na nákup špeciálneho
kočíka, ktorý sme spoločne odovzdali v cieli Maťkovým rodičom.
Zvyšné peniažky budú použité na rehabilitácie a liečbu. Už čoskoro
Maťko absolvuje liečbu v hyperbarickej komore.
Ak si niekto zaslúži obdiv, sú to práve ľudia, ktorí denne porážajú svoj hendikep a dokazujú nám ostatným, že život je boj, ktorý sa
dá vyhrať. Títo ľudia majú nielen náš obdiv ale aj rešpekt. Miestami
náročnú trasu prešli bez komplikácií a všetci sme sa stretli úspešne
v cieli. Potešilo nás, že sa zapojili všetky vekové kategórie od 4 ročných po viac ako 60 ročných. Rodičia s detičkami, starký s vnúčikmi,
dôchodcovia, mamičky na materskej dovolenke, turistický oddiel
základnej školy, psičkári z útulku, aktívny športovci ale i príležitostní
športovci. Od PC či TV sme dostali množstvo ľudí. Barlatón skutočne naplnil všetky naše očakávania. Potešujúce je, že medzi účastníkmi boli tiež starostovia z Podturne – Marián Vojtík a Uhorskej Vsi
– Vladimír Multáň, ktorí pomohli aj v organizačnom tíme.
Spätná väzba bola skutočne dobrá a preto už teraz plánujeme zorganizovať Barlatón aj budúci rok. Možno by sme z toho radi urobili
akúsi tradíciu na Liptove. Osvedčil sa nám aj benefičný charakter,
a preto aj budúci rok vyberieme jednu rodinu, ktorej budeme chcieť
pomôcť a venovať získané štartovné. Je ich na Liptove veľmi veľa, ktorých príbehy sú silné a stoja za to, venovať im pozornosť.
V Barlatóne cítim neskutočnú silu spojenia. Je úžasné pozorovať,
ako sa zapájali aj ľudia nielen miestni ale aj mimo regiónu. Buď s cieľom zašportovať si, ale prevažne ich zaujala myšlienka charitatívneho behu. Behu, ktorý má aj iný rozmer. Veľmi veľa ľudí sa zapojilo,

lebo ich nadchol príbeh Maťka aj jeho rodiny.
A „symbolické štartovné 10 EUR „ išlo 100%
né na podporu rodiny. KNL si zo štartovného
nenechala nič. Na organizačné zabezpečenie
podujatia sme mali partnerov a sponzorov.
Ďakujeme v mene KNL aj v mene rodiny
Pončákovcov všetkým, ktorí sa akoukoľvek
formou na Barlatóne 2017 podujali.
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Zo života ZO-JD
Milí členovia a spoluobčania, nastal vhodný čas, aby sme Vám priblížili našu činnosť v organizáciii za prvý polrok 2017:
3.4. nám p. starosta premietol film Osvienčim, ktorý trval 1 hod.
Účasť 13 našich členov a z Uhorskej Vsi 2 členky.
7.4. sme boli v Trenčíne na výstave kvetov a záhradníctva. Ráno nás
prekvapil napadnutý sneh. V Trenčíne sa nám počasie vyčasilo
a účasť sme mali 13 členiek.
21.4. v Liptovskom Mikuláši sme boli na filme Všetko alebo nič.
Účasť 6 členov a z Uhorskej Vsi 20 členov.
27.4. Bola prehliadka talentov v prednese prózy a poézie, tanečných a folklórnych skupín a spevokolov. Do krajskej prehliadky
postúpili členky ZO-JD z Dovalova s tancom, mužský spevokol zo ZO-JD z Bobrovca a folklórna skupina v speve zo ZO-JD
z Východnej, ktorá sa bude konať v Nižnej na Orave.
3.5. boli sme na brigáde pri pomníku pred oslavami oslobodenia
našej obci, účasť 16 členov.
8.5. zúčastnili sme sa pri kladení vencov pri pomníku v hojnom
počte. Pozdravil nás p. starosta a oblastný predseda protifašistických bojovníkov. Účasť asi 25 občanov. Na veľkú škodu, že sa
na oslavách nezúčastňujú športovci, deti, mládež a poslanci.
11.5. Na pozvanie predsedu OV-JD z Liptovského Mikuláša sme sa
zúčastnili v Závažnej Porube osláv DŇA MATIEK. Opekali sme,
čo sme si priniesli z domu. Počasie sme si užili. Z klubov JD bolo
45 členov, z toho 4 naše členky.
12.5. v Liptovskom Jáne sme boli na výstave gobelínov s cirkevným
motívom. Gobelíny boli vyšívané, účasť 12 členov.
16.5. na cintoríne sme upravovali okolie domu smútku, chodníky,
kvetinový záhon pred bránou. Brigády sa zúčastnilo 9 členiek.
19.5. OV-JD a ZO-JD z Lipt. Jána organizovali majáles seniorov. Do tanca
nám hrali a spievali členovia ZO-JD Mlynčekovci z Lipt. Jána. Účasť
190 členov z 33 klubov. Z našej organizácie bolo 6 členov.
24.5. V Synagóge v Liptovskom Mikuláši sa konala krajská prehliadka v prednese prózy a poézii Rúfusov Mikuláš. Spevom nás
pozdravil mužský spevokol z Bobrovca. Vystúpilo 22 súťažiacich
zo ZO-JD zo Žilinského kraja. Účasť 8 členiek.
26.5. V klube sme mali prednášku o bylinkách a mastičkách na potlačenie bolesti. Prednášal nám lektor bylinkár Karol Štenbaur
z Prahy. Účasť 10 členiek.
29.5. Naše členky prispeli na finančný dar pre MAŤKA PONČÁKA
nášho 5 ročného spoluobčana. Finančný dar sme odovzdali
do rúk mame Maťka. Predsedníčka ďakuje všetkým členkám.
Patrí Vám veľké ďakujem!
30.5. OV-JD z Liptovského Mikuláša usporiadal športové hry seniorov. Našu organizáciu reprezentovali členovia - Janovčík Mikuláš, ktorý sa umiestnil na 1. mieste v stolnom tenise a na 5.
mieste v streľbe, Janovčík Jozef sa umiestnil na 2. mieste v stolnom tenise. Ďalej nás reprezentoval Janovčík Jaroslav a Sedláček
Peter. Ďakujeme a blahoželáme Vám!!
10.6. Zúčastnili sme sa 43. ročníka Belopotockého Mikuláša 2017.
Pozreli sme si divadlo z Trnavy. Účasť 12 členiek.
13.6. V Liptovskom Jáne sme navštívili výstavu NAŠE DEDIČSTVO
a autorskú výstavu fotografií Jána Hučíka FOTOSPOMIENKY
ZO SVÄTOJÁNA. Účasť 12 členov.
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22.6. Návšteva Trstenej na Orave. Počasie nám prialo. Výlet sme si
užili. Účasť 12 členiek.
14.7 V Košiciach sme boli na prehliadke pieskových sôch. Je to pekná
robota a krása. Prezreli sme si kostol, krásnu fontánu a prešli
sme sa po meste. Počasie bolo pekné. Účasť 18 členov z našej
a uhorčianskej ZO-JD.
15.7. Účasť na TANGO SHOW v Liptovskom Hrádku. Vystupovali
tanečníci zo Slovenska a Čiech, hudobníci a spevák z Argentíny
a Ukrajiny. Bol to jedinečný zážitok.
17.7. Okopanie kvetinového záhonu pred cintorínom.
V klube sme sa zišli 9 krát za štvrťrok a odpracovali sme 85 hod.
na brigádach. Počas prvého polroku 2017 sme získali 7 nových
členov. Nech sa im darí medzi nami. Tak čo dodať na záver. Nech
sa nám aj naďalej darí v našej organizácii a uvítame nových
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členov. Pánovi starostovi ďakujeme
za spoluprácu s našou organizáciou.
Výbor ZO-JD predsedníčka HUŠTÁKOVÁ

Kolobeh
života
Narodili sa:
Karolína Blašťáková
Matias Závodský
Patrik Kováčik

Dožili sa životného jubilea:

Víťazná dojnica pinzgauského plemena

Čenščáková Eleonóra

60 rokov

Škultétyová Nadežda

60 rokov

Jurášová Zdena

60 rokov

Bartošová Darina

60 rokov

Mydliar Eduard

60 rokov

Koreň Milan

60 rokov

Mlynarčík Dušan

60 rokov

Janovčíková Oľga

80 rokov

Tomčík Jaroslav

80 rokov

Kytta Michal

80 rokov

Uzavreli manželstvo:
Starosta Marián Vojtík sprevádza primátora Lipt. Hrádku pána
Branislava Trégera

Chovateľský deň

Dňa 11. mája 2017 sa v našej obci uskutočnil už XXII. chovateľský
deň pinzgauského dobytka spojený s nákupom plemenných býčkov.
Hlavným organizátorom chovateľského dňa bol Slovenský zväz chovateľov pinzgauského dobytka na čele ktorého stojí predseda PD
AGRIA Lipt. Ondrej p. Ing. Ján Paciga. Pri vyhodnotení zvýraznil
význam chovu plemena pinzgauského dobytka ako aj to, že sú štáty,
kde viac kladú dôraz na chov tohto plemena.

PaedDr. Tomáš Hvostik
a Mgr. Lenka Kuhejdová

Zomreli:
Samuel Macek
Ing. Peter Kapitáň
Členovia ZO-JD sa rozlúčili so svojím
členom Samuelom Macekom.
Česť jeho pamiatke.
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Z činnosti v obci

Asfaltovanie MK Nová

Ulica Nová počas rekonštrukcie nového asfaltového koberca.

Asfaltovanie MK Cintorínska

Požiarna cesta Koštovica a ulica Cintorínska pred dokončením.
Popri cintorínskej ulici sa upravila plocha na parkovanie vozidiel pri
cintoríne.

Úprava steny knižnice
Zamestnanci obce pri oprave fasády
knižnice.

Úprava okolia pred BD

Aj takto sa dá. Jedného dňa som išiel okolo BD
511 kde bolo okolie dosť dlho neobriadené, aj
vládol tam čulý ruch. Tri obyvateľky sa chytili
náradia a v ťažkej zemi lopotili, odnášali zlú
zem – kamene. O niekoľko dní sa okolie pred
bytovkou zmenilo na nepoznanie. Vysadení
kríčky, stromy, kamienky, kôra … A viete
čo je zaujímavé? Nežiadali – neprosili…
proste chceli. Veď tam žijú a chcú mať pekne.
Ďakujem Vám. Starosta
12
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Medzinárodný deň detí trochu inak
3.6.2017 sme sa dohodli s Agentúrou Panter pri príležitosti Medzinárodného dňa detí zorganizovať pre naše deti ich
sviatok trochu iným spôsobom. A vyšlo to ... Priestor okolo ihriska bol obsadený „hradmi a zámkami“ a pri nich sa
deti stretávali s princami, či princeznami a poznávali kto v nich panoval. Mohli strieľať z kuše, jazdiť s vozíkom cez
prekážky. No zážitok na dlhú dobu. V tento deň nesmel chýbať ani chutný guláš či vychladená kofola. Moje poďakovanie patrí pani Monike Urbanovej zastrešujúcej celú akciu. Taktiež ďakujem za aktívnu pomoc poslancom p. Ivone
starosta
Vejovej a p. Zdenkovi Kondorovi.

Deti súťažili v obratnosti

„Masívna registrácia“

Aj to zabolelo, keď som nestihla …

…strieľali z kuše

…som dosť presná?

Bez Vás by sa nám nedarilo
Deň detí v našej obci sa nemohol zaobísť bez chutného guláša, či sladkostí, z ktorých sa tešili najmä deti. Aj tento
krát ochotne pomohli a prispeli na túto akciu:
Firma GÜDE Slovakia, s.r.o. , Regionálny rozvoj Liptova s.r.o., Zdeno Kondor, František Čenka, COOP Jednota
s.d. (Ivana Pavlikovská), Ing. Ján Fencl. Všetkým Vám za tých najmenších ďakujem.
starosta
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Rozšírenie detského ihriska

Pracovníci obce sa dali do rekonštrukcie detského ihriska, ktoré
bude slúžiť už aj novým obyvateľom Materskej školy.

Osádzanie tabúľ
Asfaltovanie dier na MK
Potrebné je opraviť – poplátať výtlky

Pre orientáciu je potrebné označiť nové ulice
v časti „Pod modrou horou“ ale aj „Pred
stanicou“. Za posledné roky vzniklo viacero
miestnych komunikácií.

Oleje na parkovisku pred BD

Nespokojní občania s rozhorčením zaslali na OÚ fotky, ktoré
hovoria za všetko. Je to hrozné, akí sú niektorí majitelia „vozidiel
– črepov“ drzí a neberú ohľad na životné prostredie. Nie je to
tak však na celom sídlisku, je isté, že sa jedná o majiteľa jedného
max. dvoch vozidiel. Obecný úrad rozhodol v spolupráci s políciou
a Okresným úradom životného prostredia zistiť vinníka za toto hrubé
porušenie zákona o ochrane prírody a vyvodiť sankcie.
Pozn. Takáto olejníčka vhodne dopĺňa vzhľad bytových domov,
ktorých občania sadia – kosia – upratujú.

Sadenie stromov pred BD
Koncom mája v spolupráci s neziskovou
organizáciou „Zdravý Liptov“ boli vysadené
okrasné dreviny v počte 50 ks. Dreviny
pomohli sadiť a aj polievať pracovníci obce.
Ďakujeme a stromčekom želáme, nech rastú
pre nás a ďalšie generácie.
14
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Postupná úprava priekop v obci bude prínosom pre kvalitnejšie
umiestnenie nádob na triedený odpad, ale i udržiavanie zelene pri
miestnych komunikáciách.
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Po stopách Martina Luthera
V jubilejnom roku 500. výročia reformácie sa 50 detí zúčastnilo
5-dňového denného detského tábora, ktorý sa konal pri evanjelickom
kostole v Liptovskom Jáne v dňoch od 17. do 21. júla. Téma tábora
vychádzala z tohto jubilea. Znela: Po stopách Martina Luthera.
Akousi niťou, ktorá nás viedla cez celý tábor, bol životopisný film
o tomto reformátorovi pod názvom Luther. Každý deň si deti pozreli
krátku jednu časť filmu, po ktorej nasledovala bilbická téma. Takto
postupne deti spoznali rôzne biblické príbehy, ktoré súviseli s jednotlivými etapami života Martina Luthera a s jeho dielom.
Prvý deň: O milujúcom Bohu. Na troch podobenstvách o stratenej
ovečke, stratenej minci a stratenom synovi sa deti naučili, že Pán Boh
nie je len prísny Sudca hriešnikov, ako si to spočiatku myslel Martin
Luther, ale je aj milujúci Boh, ktorý s láskou hľadá stratených ľudí.
Druhý deň: O odpustkoch. Podobenstvo o dvoch mužoch, ktorí
sa prišli modliť do chrámu ukazovalo, že sa nemožno vystatovať
svojimi skutkami, ako to robil pyšný farizej, ale treba sa pokorne
modliť: „Pane Bože, buď milostivý mne hriešnemu,“ a dúfať v Božie
odpustenie.
Tretí deň: Zápasy, ktoré musel podstúpiť Martin Luther. Tu sme
si všimli v Biblii apoštolov, ktorí tiež boli vypočúvaní židovskou veľradou a väznení, ale Pán Boh ich predivne vyslobodil z väzenia, aby
odvážne ďalej o Ňom svedčili.
Štvrtý deň: Snem vo Wormse. Na tomto sneme Martin Luther
odvážne vyznal, že neodvolá nič z učenia o Božej milosti, za čo bol
uvrhnutý do kliatby. Každý, ktokoľvek ho stretol, mohol ho beztrestne zabiť. V tejto situácii sa Martina Luthera ujalo knieža Fridrich
Múdry, ktorý ho v tajnosti uniesol a ukryl na hrade Wartburg, aby
mu nikto neublížil. Pán Boh nás predivne chráni, ako to spoznal aj
apoštol Pavel, keď ho Pán Boh zachránil z väzenia vo Filipis a ešte
navyše sa aj obrátil väzenský dozorca.
Piaty deň: Rekapitulácia života Dr. Martina Luthera.
Okrem biblickej témy to však boli kvízy, súťaže, piesne, ktoré
dopĺňali túto hlavnú tému. V tvorivých dielňach deti vyrábali zaujímavé veci. Vyskúšali si napríklad výrobky z drôtika pod vedením
Margity Dúbravcovej. Vyrábali si zaujímavé veci z terakoty a vyskúšali si aj princípy kníhtlače.
V pondelok sa deti vo veľkej hre pustili na cestu do Ríma. Nasledovali tak príklad Martina Luthera, ktorý tiež takúto cestu absolvoval.
Ich cesta viedla rôznymi stanovišťami, kde predviedli rozum, silu,
obratnosť i odvahu. V utorok sa pustili do rytierskeho zápasu. Skupiny medzi sebou zápasili v šerme, s kopijami, v lukostreľbe a v ďalších disciplínach. Streda patrila Snemu vo Wormse. Deti sa vybrali
po Liptovskom Jáne, kde hľadali odpovede na dôležité otázky reformácie. Robili tak u pána starostu, u Kompišovcov, na pošte, v Mincovníčkove i v Kultúrnom dome. Popri veľkých hrách deti hrali futbal, stolný tenis, vybíjanú a množstvo ďalších zaujímavých hier.
Štvrtok bol výnimočným dňom, pretože sa deti vybrali na výlet
do dreveného artikulárneho kostola vo Svätom Kríži. Cestou späť sa
zastavili na brehu Liptovskej Mary na mieste, kde kedysi tento kostol stával.
Tábor sa realizoval predovšetkým vďaka všetkým ochotným
pomocníkom. Boli to nielen dospelí pomocníci, ale i konfirmandi
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a dorast, ktorí sa ujali stanovíšť a vedenia jednotlivých skupín detí. Sme vďační aj všetkým,
ktorí podporili tábor modlitbami, občerstvením a inom pomocou. Našou vrúcnou prosbou k Pánu Bohu, aby tento tábor nebol
len mimoriadnym stretnutím detí s Pánom
Bohom, ale aby bol pre nich odrazovým mostíkom k životu viery.
Peter Taját, zborový ev. farár svätojánsky
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Čo sa chystá?
Sviatok

L. Ján, ev. kostol

9,00 Služby Božie s VP – Začiatok šk.
roka
10. 9. 2017, 13. ned. po ST
9,00 Zborový deň
17. 9. 2017, 14. ned. po ST
9,00 Služby Božie
24. 9. 2017, 15. ned. po ST
9,00 Služby Božie
1. 10. 2017, 16. ned. po ST
9,00 Služby Božie s VP
8. 10. 2017, 17. ned. po ST
9,00 Služby Božie
9,00 Služby Božie – Poďakovanie
15. 10. 2017, 18. ned. po ST
za úrody zeme
22. 10. 2017, 19. ned. po ST
9,00 Rodinné služby Božie
29. 10. 2017, 20. ned. po ST
9,00 Služby Božie
31. 10. 2017, Pamiatka 17,00 Slávnostné služby Božie k 500.
reformácie
výročiu reformácie
5. 11. 2017, 21. ned. po ST
9,00 Služby Božie s VP
12. 11. 2017, 22. ned. po ST
9,00 Služby Božie
19. 11. 2017, 23. ned. po ST
9,00 Služby Božie
26. 11. 2017, 24. ned. po ST
9,00 Rodinné služby Božie
9,00 Služby Božie s VP – Pamiatka
3. 12. 2017, 1. adv. ned.
posvätenia chrámu
10. 12. 2017, 2. adv. ned.
9,00 Služby Božie s VP
17. 12. 2017, 3. adv. ned.
9,00 Služby Božie s VP
20. 12. 2017, streda
24. 12. 2017, 4. adv. ned.
9,00 Služby Božie s VP

Podtureň, Kultúrny dom

3. 9. 2017, 12. ned. po ST

14,30 Služby Božie

14,30 Služby Božie

14,30 Stretnutie starších v Podturni

14,30 Služby Božie s VP
16,30 Služby Božie

Okrem týchto bohoslužobných stretnutí sa každú druhú stredu o 16,30 hod. koná v Kultúrnom dome
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Vybrali sme zo školskej pyramídy ZŠ a MŠ Lipt. Ján

Na ukončení školského roka sa zúčastnili aj
starostovia obcí Liptovského Jána, Podturne,
Uhorskej Vsi. V telocvični bola veľká sláva.
Lúčili sa s deviatakmi, odmeňovali sa najlepší,
či aktívni v športe, kultúre, literatúre… Máme
v našej obci veľa talentov, veľa rozumných a
Je ich hodne . . . Značná posila je aj žiačikov – žiakov z našej obce aktívnych žiakov, detí, ktoré veľa dokážu, keď
z Podturne. Nájdete sa?
budú „veľké“... Vieme o nich?
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