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Informačný štvrťročník pre občanov obce Pavčina Lehota

Aj tohto roku akosi jar akoby nebola. Zo zimy sme sa prehupli do skoro leta. Rýchle
oteplenie s dažďom priniesli záplavy a poškodenia mostov, mostíkov a brehov vodných tokov.
V našom katastri to bolo nepatrné v chatovej osade.
O to viac sa môžeme tešiť s príprav na leto a to aktivitami obce, ubytovateľov a hlavne
rozvojom a doplnením aktivít v a.s. Žiarce a Ovečkolande.
Prajem Vám príjemné prežitie leta, peknú dovolenku, dobrú úrodu v záhradke a rodinnú
pohodu.
starosta

Blahoželáme k významnému životnému jubileu v mesiaci apríl, máj, jún 2017
Dožili sa jubilea: Ján Hadbávny
Anna Staroňová č. 125
Anna Staroňová č.29
Vladimír Staroň č. 48
Dušan Lazoň
Miroslav Guoth
Marek Klepáč
Patrik Laco

88 rokov
86 rokov
83 rokov
70 rokov
70 rokov
60 rokov
40 rokov
20 rokov

Anna Kupčová č.109
Mária Kučová č. 43
Emília Puková
Karol Nikoli
Ján Paško
Roman Staroň
Radka Cziráková Ing.
Martina Stupková č.102

87 rokov
86 rokov
81 rokov
70 rokov
60 rokov
50 rokov
30 rokov
20 rokov

K ďalšej Tvojej žitia púti jedným tónom srdcia vravia. Jedným hlasom želajú Ti veľa sily,
šťastia, zdravia!
Prisťahovali sa

:

Aneta Dikaszová MUDr.

Uzavreli manželstvo :

Ján Cvik a Dana Stupková

Narodili sa

10.5.2017 Sophia Mašlonková rodičia Marek Mašlonka a Dominika
Kadurová, Pavčina Lehota 127
26.6.2017 Dorota Benická, Pavčina Lehota 38

:

Práca starostu a obecného úradu v období apríl – jún 2017
Práca starostu a obecného úradu v hodnotenom období bola zameraná na administratívnu
prácu a to: 1/4-ročnú účtovnú uzávierku a štatistiky, spracovaniu daní, požiadavka na 3.
učiteľku k tomu výber cez úrad práce, financovanie učiteľky, agenda k prijatiu učiteľky
do zamestnania. Spracovanie záverečného účtu r. 2016.
Podaná žiadosť o dotáciu na územný plán obce nám bola schválená je potrebné ju vyčerpať
resp. schváliť územný plán do 15.11.2017
Podaná žiadosť na envirofond – k získaniu dotácie na ekologizáciu prevádzky materskej
školy sme po výzve riadiaceho orgánu doplnili a upravili. Či bude dotácia schválená nie je
rozhodnuté.
Žiadosť z r.2016 k rekonštrukcii verejných priestranstiev bola po 14 mesiacoch
zaregistrovaná a tak je tu kúsok nádeje.
Žiadosť o dotáciu na opravu kultúrnej pamiatky – Zvonica nám nebola ministrom
schválená.
Starosta sa zúčastnil školenia ku schválenej dotácii na rekonštrukciu priepustu
pri parčíku , kde je umiestnený melioračný pluh. Boli odoslané požadované dokumenty .
V týchto dňoch by sme mali po útrapách získať projektovú dokumentáciu Osvetovej
besedy ( Ing. Holéciová ), podáme žiadosť o stavebné povolenie a následne dotáciu.
Preloženie trafostanice bude súčasťou stavebného povolenia na Osvetovú besedu.
Problém projektovej dokumentácie na požiarnu zbrojnicu sme vyriešili zmenou
projektanta. Projekt je hotový, čakáme na výzvu k uvedenej aktivite.
K tejto aktivite budeme vysporiadavať pozemok, práce sú rozbehnuté, stojí to
na nerozhodnosti a požiadavkách niekoľko málo osôb.
Darí sa s výmenou ističa na verejné osvetlenie, je potrebných ešte niekoľko krokov
k dokončeniu.
Verejné osvetlenie do chatovej osady budeme riešiť podľa všetkého na jeseň, nakoľko bude
potrebné urobiť výrub kríkov a stromov k osadeniu stĺpov od hlavnej cesty po chatu
p. Čellárovej.
Spoločným úsilím sa podarilo vyriešiť 3. učiteľku do materskej školy, čo je riešenie
na 2 roky. Riaditeľka si musí ustriehnuť aby sme kapacitný počet materskej školy
neprekračovali a to neprijímaním detí , ktoré nemajú trvalý pobyt v Pavčinej Lehote.
Doterajšie doplácanie na materskú školu je vysoké a v budúcich rokoch obec nebude mať
na to financie aby znášala ďalšie navýšenie doplácania.
Avizované dodanie kontajnerov na separovaný zber je stále v riešení.
Zapojili sme sa do žiadosti o dotáciu na kompostéry pre domácnosť. Bude podaná žiadosť
z občianskeho združenia Čistý Liptov, kde sme členovia.
Druhou hlavnou oblasťou bolo oslovenie dodávateľov na spevnenú plochu za PZ a
na chodník pri štátnej ceste . Prekvapujúco je malý záujem o uvedené práce.
Z počiatku sa zdalo byť jednoduchý výber dodávateľa, avšak skutočnosť je iná a zložitá.
Úspešne bol realizovaný predaj časti parcele pre rod. Pardelovú.
Bola daná objednávka na opravu a natretie vyhliadkovej veže, ako aj opravu plota doplnenie poškodených a chýbajúcich dosiek na cintoríne. Niečo už brigádnicky opravil
Karol Nikoli za čo mu patrí poďakovanie .
Priestor parcele č. 2988 ( priestor pri vchádzaní do Pavčinej Lehoty vpravo pred odbočkou
na ČOV ) bol očistený od krovín .
Pod záštitou ZCR sme osadili rúry, do ktorých vložíme tabule odstránené z odbočky
do Pavčinej Lehoty. Osadenie by sme radi zrealizovali čím skôr. Všetko je závislé
od pomoci členov ZCR – chlapov, nakoľko tu bude potrebná chlapská ruka. Tento priestor

ešte vzhľadovo upravíme.
Je predpoklad, že uvedené miesto aj osvetlíme.
So spracovateľom územného plánu sme si ujasnili, čo chceme do územného plánu začleniť.
Bude oslovený spracovateľ EIA (hodnotenie dopadov na životné prostredie), ktoré musí byť
zo zákona (nezmyselné vyťahovanie peňazí od obcí).
Starosta sa zúčastnil snemu ZMOS v Bratislave. Bol rozhovor s primátorom Blcháčom
o úprave cca 300m na poľnej ceste Pavčina Lehota - Bodice (kataster Bodice, Liptovský
Mikuláš ), žiaden extra záujem .
Podieľali sme sa na organizovaní výletu do Rimavskej Soboty a Miškolca., taktiež sme
sa výletu zúčastnili.
Žiadali sme povodie Váhu Ružomberok o úpravu koryta Demänovky - bolo realizované.
Mali sme kontrolu na nakladanie s odpadom a na administratívu v ochrane ovzdušia.

Obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo v hodnotenom období apríl – jún 2017 jednalo 2 krát.
schválilo:
-znenie Kúpno – predajnej zmluvy odpredaja pozemku pre Jozefa Pardela a manželku
-záverečný účet obce Pavčina Lehota za r. 2016 bez výhrad
-prevod prebytku hospodárenia obce Pavčina Lehota za r. 2016 vo výške 45017,14 do rezervného
fondu

vzalo na vedomie:
-doklad starostu o práci starostu a obecného úradu za obdobie apríl-jún 2017
Vodenie psov a ich pohyb v obci.
Sú veci v móde, ktoré neovplyvníme. Taktiež neovplyvníme svetový vývoj. Avšak je
na nás, aby sme si ovplyvnili to, čo ovplyvniť môžme.
Jedna z oblastí je aj voľný pohyb psov po dedine, čo sa pravidelne opakuje u pár rodín, a to
voľný pohyb psa na cintoríne a pri kontajneroch na cintoríne ako aj pohyb psa nemenovanej
rodiny pravidelne na námestí.
Druhou stránkou sú psie výkaly v Krevíčku, pri obecnom úrade, na nižnom konci od Petho
smerom na Bodice a extra koncentrácia výkalov pri Sypárni a v uličke smerom za záhrady.
Nedisciplinovaných majiteľov psov, ako aj nedisciplinovaných občanov pri separovaní
budeme usviedčať a to kamerami, ktoré chceme rozmiestniť na niektorých miestach.
Hore uvedené je to, čo vidno.
Vidno je však aj to, že majiteľ psa, ktorého vedie, nechá ocikávať okrasné stromky,
vysadené kvety pred domom, stĺpy, brány a bráničky, kamene a podobne. A tak máme aj
ocikanú dedinu. Psí moč nie je voňavka, neviem čo by majiteľ povedal, keby sa mu niekto
z občanov prišiel vymočiť pred jeho dom, ocikať mu bránu alebo okakať kvety.
P r o s í m, to čo môžme ovplyvniť, a to je čistota, neporiadok po psoch a separovanie,
aby sme tak urobili.
Hodnotenie dom, dvor, záhrada
V tomto roku je požiadavka od niektorých občanov, aby sme začali hodnotiť z opačnej
trasy ako doteraz, t.j. od obchodu - Hate – nová ulica - zamrznutá od Urbanov – Petho –
obecný úrad. Požiadavka je, aby sa hodnotilo koncom augusta. Taktiež bola požiadavka

na zrušenie tejto akcie.
Hodnotenie nie je o súťaži, netreba sa do nej prihlasovať. Kto nechce byť hodnotený, je
možnosť túto skutočnosť povedať starostovi a rodina nebude hodnotená.
Všetkým uvedeným pripomienkam sa dá vyhovieť.

Vysvedčenie
Aj v tomto roku sa tešíme na obecnom úrade na vysvedčenie žiakov základnej školy.
Najviac sa tešíme na vysvedčenie, ktoré má priemer maximálne 2, ale nesmie byť na
vysvedčení známka 4.
Kto nám prinesie ukázať vysvedčenie, ktoré má horeuvedené parametre a je občan Pavčinej
Lehoty odmení ho starosta a spoločnosť Žiarce a.s., poukazom na 5 jázd na bobovej dráhe,
ktorý si vymení v pokladni za lístok.
Kultúrne leto na Lehote
V tomto roku budeme organizovať kultúrne a športové leto v Pavčinej Lehote a to podľa
možností ako aj postupnej úpravy priestoru za požiarnou zbrojnicou.
Teší nás to, že v minulom roku sa do kultúrnych dní resp. večerov zapojil aj majiteľ krčmy a
tak obohatil život v obci ako aj hostí v Pavčinej Lehote. Dúfame, že to bude aj v tomto roku
a aktivity do 24.00 hod podporíme.
Z našich aktivít máme prisľúbené divadelné vystúpenie divadelníkov z Dovalova na 22.júla
2017 to je sobota o 18.00 hod. v Osvetovej besede..
Na divadelné vystúpenie Vás srdečne pozývame ako aj širokú verejnosť.
O ostatných pripravovaných aktivitách Vás budeme informovať.
Ako sme si zvykli
Ak sa zamyslíme nad poslednými 20 rokmi, tak zistíme - jednak že sme múdrejší a
krajší ale zistíme aj to, že väčšina z nás si už doma nedopestuje a nedochová to, čo bolo
pred 20 rokmi.
Našou záhradkou sa stalo Tesco, Kaufland, Lidl a Billa. Podobne to je aj s mäsom.
Posledné informácie o produktoch v obchodoch na Slovensku v porovnaní zo západnými
štátmi je rozdiel vo vyššej cene a nehovoriac o kvalite. Kúpite si zeleninu a ovocie, ktoré
nemá chuť a ak zatvoríte oči, tak neviete ani čo máte v ústach.
Miesto zeleninových políčok máme upravené trávniky a tak si zvykáme na chemickú stravu
z horeuvedených obchodov.
Na nižnom konci sa rozmohlo pestovanie rajčín v kvetináčoch ale určite ste to skúsili aj iní.
Myslím, že je to prvopočiatok toho, aby sme sa vrátili k strave z našich záhrad a začali žiť
zdravšie ako je konzumácia chemických a nekvalitných výrobkov v horeuvedených
obchodoch.
Prajem Vám potešenie z Vami dopestovaných produktov.

Nikto z nás by si betón do záhrady nevylial
Keď som sa dozvedel, že obci vznikla iniciatíva vybudovať multifunkčné ihrisko, potešil
som sa. Neskôr, keď projekt začal naberať jasnejšie kontúry, ostal som sklamaný. Zo
spevnenej plochy, ako základ pre multifunkčné ihrisko, je napokon betónová platňa. Tej žiaľ
musel ustúpiť trávnik za krčmou. Nešťastné osadenie a zvolený materiál tak úplne zničil
jednu z mála funkčných zelených plôch, ktorá slúžila najmä deťom.
Betónová platňa určite nie je pre šport vhodná, dnes existujú aj iné modernejšie riešenia.
Vyrastal som na malom sídlisku v Liptovskom Hrádku, kde bol hlavným stavebným
materiálom betón. Vždy sme sa ho v horúcich letným dňoch stránili a hľadali aspoň kúsok
zelene. Na nedokončenom socialistickom sídlisku to nebola ľahká úloha. To je dôkaz, že
nahradiť funkčnú zeleň v centre obce betónom nie je riešením.
Každý v dedine si určite pamätá, ako vyzeral priestor za hasičskou zbrojnicou predtým, keď
tam ešte nebola krčma. Bolo tam v podstate smetisko. Vďaka spolupráci obce a krčmára
Štefana vznikla v obci príjemná dedinská krčma, kde sa stretáva takmer celá dedina.
Krčmár dokonca hovorí, že v lete má často väčšie tržby z nanukov a džúsov ako z alkoholu.
Súčasný stav na dvore za hasičkou zbrojnicou je zúfalý, a betón situáciu nevyrieši. Možno
ak by sa makadam opäť zatrávnil, vznikol by pevný a príjemný podklad pre šport, kultúru a
relax. Podľa zápisnice z posledného obecného zastupiteľstva bude betónová plocha
spevnená kari rohožami stáť pätnásťtisíc eur. Nikto z nás by si za takéto peniaze betón do
záhrady určite nevylial.
Nejde o lacné riešenie, keďže športovisko za krčmou sa ľahko môže stať asociálnou zónou,
tak ako to bolo v zime, keď síce ľad bol príjemným spestrením večerov v chladnom počasí,
ale neporiadok a odpadky sa povaľovali všade. Neraz som tam vyzbieral plnú tašku
plastových fliaš či aj iného odpadu. Možno ihrisko len nemalo dobrého pána.
Myslím si, že by takejto investícii v obci mala predchádzať verejná diskusia a hľadanie
kompromisného riešenia. Budem rád, ak tento názor bude zdieľať viac ľudí z obce. Ak nie,
nevadí, aspoň budete poznať ten môj.
Marek Juriš Pavčina Lehota 158.

Betón v záhrade (a jeden predsa) .
Predovšetkým som rád, že je v tomto hlásniku viacero článkov, ktoré nie sú iba dielom
starostu a môjho pohľadu na vec.
Nedá mi však nereagovať na článok pána Juriša, ktorý je profesionálny novinár.
Tu však je potrebné niektoré veci upresniť, nakoľko moje znalosti a náhľad sú trochu iné
z pozície funkcie starostu.
Priestor za krčmou bol síce zelený, avšak od trávnika to bolo vzdialené. Na kráse tomu
nepridával ani prístrešok, kde sme mali “uložený” materiál a iné. To, že tam boli postavené
preliezky, pieskovisko a priestor na hranie na odrážadle a hra s autíčkami je skutočnosť a
výhoda pre rodičov, že si v kľude mohli sedieť vonku v krčme.
Môj názor je ten, že deti do krčmy nepatria. To, že sa im kúpi sladkosť, nemôže nahradiť
pohyb na ihrisku, ktoré je k dispozícií na aktívny pohyb rodiča a dieťaťa. Na oddych a
pohyb detí rodičia ale aj hostia „využívajú“ často priestor pri výtoku na nižnom konci , kde
je možnosť posedieť, deti sa tu zabávajú hádzaním kameňov do potoka( ale rodičia výtok
neprídu čistiť). Chodia pozerať žubrienky a niektorí chytajú žaby. Taktiež máme vybudovaný
zaujímavý náučný chodník a k výchove by bolo lepšie tento chodník, areál Žiarce,
vyhliadkovú vežu i piknikové posedenie s ohniskom (teraz už aj s prvou hojdačkou)
navštíviť. Dokonca tam už boli aj deti z našej MŠ a vysadili tam stromčeky! Len málo obcí
v okolí má toľko možností stráviť voľný čas s deťmi v prírode na zdravom vzduchu
a kultúrnom prostredí ako u nás.
Uvedený priestor po vybudovaní plochy , zatrávnení , odstránení rôznych skládok a kôpok a
úpravách bude mať podstatne lepší vzhľad, ako mal doteraz. Na priestore za osvetovou
besedou, bude ešte stále dostatok zelenej plochy, kde si krčmár ( ak bude mať záujem )
umiestní preliezky, pieskovisko a iné.
Spevnená plocha nie je iba o športovisku s betónovým povrchom , ale bude slúžiť aj iným
aktivitám, o ktoré prejavia záujem občania s priložením ruky k dielu alebo zorganizovaním
rôznych akcií počas celého roka.
O potrebe klziska a viacúčelovej plochy sa hovorí už dosť dlho, hlavne na podnet
niekoľkých aktívnych občanov. Poslanci a starosta túto aktivitu privítali a sme ju aj
podporili.
Hovoriť o tom, že v centre obce ideme urobiť betónovú plochu miesto zelene je podľa
môjho skromného názoru úplne zavádzajúce. V centre máme pomník s parčíkom, viac v
centre než za krčmou je aj parčík s melioračným pluhom a lavičkami a autobusová zástavka
so záhradným posedením.
Nesúhlasím s časťou článku pána Juriša o tom, že za krčmou bolo smetisko.
Smetisko tam nikdy nebolo a zaburinený priestor za požiarnou zbrojnicou sme ako obec
začali upravovať krátko po mojom nástupe do funkcie v r. 2003-2004. Navozený materiál –
kandelábre z verejného osvetlenia a iné kusy rúr, sme spoločne s Dušanom Staroňom –
Valaškom ošetrili, pozvárali a odložili. Následne podľa možností sme terén vyrovnali a
pre potrebu uskladnenia dreva a zloženej tribúny sme zhotovili prístrešok na uskladnenie
uvedeného materiálu.
Keď sa začala prerábať časť požiarnej zbrojnice, uvedená plocha bola už upravená a teda
nie je pravda , že to bolo až keď prišiel krčmár Štefan a navyše spoločne s ním.
To, že je krčma ( STEVEN´S PUB na Slovensku ) slušná a útulná, za to treba poďakovať
majiteľovi, ako aj za služby, ktoré robí s tým spojené ( včetne tichej prevádzky bez
výtržností a fajčenia ).
Nápad o zatrávnení makadamu je prinajmenšom čudný, to nemožno ani komentovať.

Navrhnutá konštrukcia plochy bola konzultovaná s odborníkmi v stavebníctve, a
technológia je adekvátna podmočenému priestoru.
Ak chcete niečo urobiť kvalitne, tak to si pýta peniaze. Aj dom sa dá postaviť z hliny a teda
lacno. Pokiaľ Vám do domu nenaprší, alebo nepríde povodeň...
Strašenie s asociálmi je detinské a môže tomu uveriť asi len obyvateľ Petržalky. Podľa
informácií od dospelých, ktorí tam hrali hokej, po sebe si upratali a určite si nenosili so
sebou sladké vody v plastových fľašiach, ani dobošky v papieroch, ktoré tam boli údajne
rozhádzané, to bol určite odpad od detí rodičov, ktorí si nevychovali svoje deti a nevedú ich
k disciplíne a poriadku.
O tom, čo sme plánovali robiť v tejto veci, ako aj to, čo to bude stáť, sme hovorili verejne
už skôr. Ak je požiadavka niečo prejednať s občanmi, nikdy som s tým nemal problém, ani
poslanci.
Veci verejné a aktivity si povieme vždy dopredu a po prijatí záveru postupujeme spoločne.
Aj napriek tomu, že veci boli už rozbehnuté, ale prišla požiadavka veci ešte verejne
prejednať (hoci už po podpise zmluvy a zabezpečení dodávky prác), sme tak urobili.
Tí, čo došli na zhromaždenie, v drvivej väčšine vec podporili. Zároveň by som rád v mene
svojom i poslancov chcel poďakovať tým občanom, ktorí darovali pozemky obci ako svoj
príspevok pre obec, pre mladých a všetkých, ktorí chcú podporiť rozvoj obce.
Na záver by som pánovi Jurišovi povedal, že ja ten betón v záhrade mám na tenisovom
kurte, kde som robil viacej rokov klzisko so symbolickým vstupným. Tu sa jedna generácia
z Pavčinej Lehoty naučila korčuľovať, deti som obsluhoval, obúval, utieral sopeľ, dával som
ich cikať a kakať a žiadny rodič sa nesťažoval...
Ide o to, aký uhol pohľadu si zvolíme na danú vec.
Starosta

