ROČNÍK XXII

Modlitba za mier
Milan Rúfus
Napomeň našich otcov,
Bože nad hviezdami.
Nech trochu myslia,
čo sa stane s nami,
keď začnú vojnu
a všetky svoje hnevy
vylejú na seba.
Tie hnevy ako plevy
pokazia zem,
i nebo bude choré.
Napomeň našich otcov
Ty, tam hore.
Že sa to nesmie.
Že ako Ty si svätý,
aj zem je svätá.
Veď chodia po nej deti.

Apríl

ROK 2022

Vážení spoluobčania,
Keď sme si mysleli, že život sa pomaly vracia
do koľají pred koronou, prišla ďalšia nepríjemná správa a našich susedov z Ukrajiny,
s ktorými má Slovensko takmer 90 kilometrovú
hranicu napadlo Rusko. Žiadny vojnový konflikt nie je správny a vždy počas neho trpia najviac bezbranní ľudia. Veríme, že konflikt čo
najskôr skončí a bude nastolený mier v susednej
krajine. Aj vy ste pomohli utečencom a vyzbierali ste sa na materiálnu a potravinovú pomoc,
ktorá sa rozdelila medzi utečencov z vojnového
územia, ktorí ostali dočasne bývať na Liptove.
Aj občania našej obce poskytli dočasné ubytovanie pre niekoľko osôb. Za všetku pomoc vám
patrí veľké poďakovanie.
Tohtoročná zima ukázala ako majú vyzerať
zimy na Liptove každý rok. Čerstvý mrázik
a množstvo snehu nám priniesli nielen detskú
radosť a dostatok možností vyšantenia sa na
ľade a snehu, ale aj viac starostí a problémov so
zabezpečením prejazdu miestnych komunikácií. K zlepšeniu prejazdnosti obecných komunikácií a chodníkov však potrebujeme aj vašu pomoc. Najväčší problém nám spôsobujú zaparkované autá na komunikáciách a chodníkoch. Takisto sa nedajú udržať v schodnom stave chodníky, keď sneh z dvorov a brán sa vyváža na
cestu a chodníky. Všetci máme záhrady a veľké
dvory, tam treba sneh navoziť a topiaci sa sneh
na jar zabezpečí dostatok vlahy pre vaše záhradky a zelené plochy. Počas zimy sme uskutočnili proces verejného obstarávania na
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kompostéry a bio nádoby na kuchynský odpad,
ktoré nám dodávateľ dodá po schválenom legislatívnom procese na environmentálnom fonde.
Vladimír Multáň
Váš starosta
Vianočná výzdoba
Na Vianoce 2020 sme zakúpili vianočnú výzdobu
do novej časti obce a na Vianoce 2021 sme rozšírili výzdobu do parku, kde nám vyrástol pekný
stromček. Viac vianočnej atmosféry sme priniesli
aj na obecný úrad, kde priestory úradu nám vianočne ozdobila pani Iveta Koberová ml. a sviatočný nádych respektíve sviatočné osvetlenie dostala aj naša 80. ročná „babička“ hasičská striekačka.

77.výročie oslobodenia obce
30.1.2022 sme si pri pomníku pripomenuli 77. výročie oslobodenia našej obce.
Z príhovoru starostu obce:
Vážení spoluobčania,
Jednou z najtragickejších súčastí histórie ľudstva
sú udalosti, keď človek musí brániť slobodu a
spravodlivosť so zbraňou v ruke. Keď si musí brániť miesto, ku ktorému ho viažu tie najkrajšie spomienky, miesto, kde má svoj domov.
Pre nás je nepredstaviteľné, že za niekoľko dní sa
náš svet stratí, zmení na ruiny.
Vojny vo svete vznikajú predovšetkým pre veľké
hospodárske problémy - stalo sa tak v I. svetovej
vojne - alebo pre veľké územné nároky, nadradenosť nad iné rasy, čo sa stalo v II. svetovej vojne.
II. svetová vojna sa začala 1.9.1939 prepadnutím
Poľska, časti územia Gliwic. Rozpínavosť Nemeckej ríše spôsobila, že ešte pred začatím vojny, západne štáty, konkrétne Anglicko, Francúzsko, Taliansko pred obavou z napadnutia Nemcami podpísali s Nemeckom v Mníchove zradcovskú Mníchovskú zmluvu. Týmto rozdelili Československo.
Z Čiech sa stal protektorát Čechy a Morava a územia obývané Nemcami tzv. Sudety pripadli Nemecku. Slovensko sa stalo rozhodnutím Hitlera
Slovenským štátom a boli mu odobraté časti územia na severe štátu Poliakmi a na juhu podstatne
väčšie územie bolo pridelené Maďarsku.
Dnes si pripomíname udalosti, ktorých hrôza priniesla veľa bolesti Slovensku a Európe. Vojny
nám dokázali, že ľudia sami môžu byť krutí, voči
iným ľuďom, národom a rasám. V tejto hrôzostrašnej vojne zahynulo približne 70 miliónov ľudí,
napáchané boli neskutočné materiálne škody,

hlavne v strednej Európe a veľa detských obetí a
sirôt. 21.9.1944 bola oslobodená prvá východoslovenská obec Kalinovo. Následne sa započala
Karpatsko-Duklianska operácia s postupným
oslobodzovaním nášho územia. Poslednými oslobodenými obcami boli Klokočov a Makov
3.5.1945. Oslobodzovanie Slovenska trvalo 226
dni.
Ubehlo už 77rokov, kedy sa oslobodzovacie
vojská priblížili k hraniciam našej obce a za pomoci partizánov a občanov ju oslobodili.
Ak si však chceme uchovať morálny kredit, sme
povinní pripomínať si tieto kruté udalosti, aby
sme nezabudli, aby sme sa vyvarovali chybám minulosti.
Hroby padlých roztrúsené po cintorínoch takmer v
každom meste a obci nášho okresu nám pripomínajú veľké obete za ťažko vybojovanú našu slobodu.
Druhá svetová vojna bude vždy pre nás výstrahou
a treba sa častejšie zamýšľať nad jej vznikom, aké
veľké útrapy pre ľudí priniesla.
Dnes, keď si pripomíname oslobodenie našej
obce, nemali by sme zabúdať na krutosť, hrôzy,
ale hlavne na obete, ktoré vojna prináša.
Preto poďakujme všetkým, ktorí obetovali svoj život pri oslobodzovaní a uctime si ich pamiatku tichou spomienkou.

Necelý mesiac po spomienkovej akcii sa v Európe
rozpútal ďalší zbytočný vojnový konflikt pre veľké
územné nároky, ktorý do našich životov vniesol
nepokoj, lebo územie na ktorom sa odohráva
vojna sa nás nikdy tak blízko nedotýkalo. A vojnoví utečenci ostávajú alebo prechádzajú našim
územím do iných krajín.
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Prípravy na revitalizáciu

Obecní zamestnanci nezaháľali

Na základe uznesenia, ktoré prijalo obecné zastupiteľstvo sme začali prípravy na revitalizáciu budovy, ktorá nesie oficiálny názov zapísaný v katastri ako Stanica mladých turistov.
V súčasnosti sa budova prenajíma a prenájom
končí v roku 2023. Do skončenia nájmu chceme
pripraviť projektovú dokumentáciu a získať finančné prostriedky na revitalizáciu budovy a jej
využitie.

Počas zimy obecní pracovníci sa nestarali len
o zabezpečenie prechodu miestnych komunikácií
ale aj zlepšovali podmienky v priestoroch obecného úradu.
Dokončovali vysprávky po rekonštrukcii elektrických rozvodov, prečalúnili stoličky zo zasadačky
na obecnom úrade, na ktorých vymenili rozpadávajúci poťah z ekokože za kvalitnejší.
Novší šat dostala aj kuchynka, kde pracovníci
obce položili novú dlažbu a obklad. Zlepšili sme aj
technické vybavenie kuchynky, do ktorej sme zakúpili aj umývačku riadu, keďže priestory zasadačky prenajímame aj na spoločenské akcie.
Veríme, že aj takýmito aktivitami spríjemníme
vaše rodinné akcie a oslavy organizované v obecných priestoroch.

Mosty spájajú
Novú časť obce, ktorá uzrela svetlo sveta pod názvom Zelená vieska, oddeľoval od starej časti
obce potok Štiavnica.
Dočasné premostenie sme dali odstrániť a externý zhotoviteľ postavil bezpečný mostík so zábradlím, aby bola zvýšená bezpečnosť ľudí
a hlavne detí, ktorí cez mostík prechádzajú na autobusovú zastávku do obchodu alebo len na prechádzku.

Poďakovanie za možnosť korčuľovať
pod holým nebom

Zabezpečenie efektívneho zberu
komunálneho odpadu
v obci Uhorská Ves
Na zabezpečenie zberu biologicky rozložiteľného
odpadu sme získali nenávratné finančné prostriedky vo výške 19 140 €.
Po podpise zmluvy na Environmentálnom fonde
sme vyhlásili verejné obstarávanie. Do súťaže sa
prihlásili štyri firmy. Víťaz verejnej súťaže firma
JRK nám po schválení správnosti verejného obstarávania dodá kompostéry a BIO nádoby.
Aj týmito krokmi prispejeme k zníženiu podielu biologicky rozložiteľných zložiek v komunálnom odpade, ktoré tam nepatria.
Pre pohodlnejšie separovanie obec zakúpi do
každej domácnosti biologicky rozložiteľné sáčky
do bio nádob.

Je to ozaj veľmi dávno, keď som stála naposledy
na korčuliach, zdedených po rodine.
Teraz, vďaka tomu, že už mám vlastné deti, som
korčule znovu objavila, už som si ich kúpila.
Nemuseli sme s deťmi nič, len prísť sadnúť si na
urobené lavičky, prejsť po schodíkoch, ktoré niekto položil a korčuľovať na ľade, ktorý pre nás
všetkých niekto pripravil.
Každý deň nezištne sa zišla partia dobrovoľníkov,
ktorá pre nás ostatných pripravila parádne zimné
vyžitie na čerstvom vzduchu. Táto úžasná partia
chlapov a žien z Uhorskej Vsi, pokiaľ to počasie
dovolilo, zabezpečovala odhŕňanie ľadovej plochy, každý večer, na úkor svojho osobného času
v prospech ostatných, zabezpečovali polievanie
plochy aj pri ozaj mrazivých večeroch.
Dobrovoľníctvo je úžasné, no nie je samozrejmé,
preto vám chceme poďakovať za prípravu a realizáciu ľadovej sezóny a za vytvorenie genia loci
pod diaľničným mostom v Uhorskej Vsi.
IK

- 3 -Spravodaj obce Uhorská Ves

Hokejová aréna pod mostom
Prvé kroky na skvalitnenie podmienok v našej ľadovej aréne sme urobili už na konci jesene, kedy
sme postavili prístrešok z paliet, do ktorého sa
zmestila aj elektrická skriňa, čím sme ju ochránili
pred nevhodným počasím.
Drevené mantinely sme natreli na bielo a na časť
z nich sme umiestnili reklamné bannery našich
podporovateľov.
Skvelá partia ľudí z našej obce naďalej zveľaďovala areál klziska, na ktorý chodili prvé kroky na
ľade robiť deti nielen z obce, ale aj zo susedných
obcí a miest.
Zábradlie zvýšilo bezpečnosť ľudí schádzajúcich
na ľad. Za dobrovoľné príspevky od ľudí sme zakúpili nové hadice na polievanie, kotlinu na kotol
a dočasne osadili mobilné WC.
Nevyužili sme len finančné príspevky, ale aj niektoré rady od návštevníkov klziska.
Vhodné počasie v januári a februári podporilo
našu snahu a deti nielen z našej obce, ale aj
z okolia sa dosýta a hlavne na bezpečnej ľadovej
ploche dokázali venovať športu.
Okrem každodenných hokejových zápasov sa
odohral aj prvý oficiálny zápas „Horný koniec“
proti „Dolnému koncu“. Výsledok zápasu nie je
dôležitý, dôležitejšia bola nálada a to, že ľudia sa
po dlhšom čase stretli a zabavili sa. Pre deti boli
pripravené súťaže na ľadovej ploche.
Druhou akciou na klzisku bola rozlúčka s ľadom.
foto našej hokejovej arény z diaľničného mosta

„Starajúc sa o šťastie iných,
nachádzame svoje
vlastné“
Rozhodnutie darovať krv je
rozhodnutím srdca. Darovať krv je nielen ušľachtilé,
ale i nesmierne dôležité.
Tento vysoko humánny čin je zároveň aj nenahraditeľným liekom – darcovi neublíži a príjemcovi
môže zachrániť život.
Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s
pandémiou COVID-19 Slovenský Červený kríž
neorganizoval v roku 2021 hromadné slávnostné
oceňovanie mnohonásobných bezpríspevkových
darcov krvi, túto úlohu zveril miestnym spolkom
SČK.
Predsedníčka MS SČK p. Koberová dňa
17.12.2021 odovzdala dve strieborné Jánskeho
plakety za bezpríspevkové darcovstvo krvi p. Jurajovi Zlejšiemu a p. Pavlovi Béresovi, bronzovú
Jánskeho plaketu p. Barbore Mikytovej.
Blahoželáme oceneným darcom!
Ďakujeme všetkým, ktorí aj v dnešnej dobe pokračujú v dobrovoľnom darcovstve krvi.
MS SČK Uhorská Ves

Medzinárodný deň žien
Žena vyšla z mužovho rebra, nie z jeho nôh, aby
bola pošliapaná, nie z jeho hlavy, aby bola povýšenecká, ale z jeho boku, aby mu bola rovnou...
Z miesta pod ramenom, aby bola chránená, a
vedľa srdca, aby bola milovaná...
Poslednou spoločenskou akciou pred vyhlásením
protipandemických opatrení bola v marci 2020 akcia venovaná našim ženám a akoby symbolicky
prvou akciou po dvoch rokoch v marci 2022 opäť
akcia venovaná našim ženám. Starosta obce na
úvod s poslancom OZ Pavlom Beresom venovali
našim nežným polovičkám medovníkové srdiečko, starosta obce sa dámam prihovoril a poďakoval im že, robia svet krajším miestom pre život, vytvárajú domov celej rodine, už len tým,
akým láskavým spôsobom vyslovujete mená vašich milovaných. Zodpovedne preberajú na svoje
ramená starosti celej rodiny i blízkych priateľov.
Zvládajú sa starať o nás mužov, o deti, o starých
rodičov, o domácnosť a s úspechom vám vlastným, tvoríte neprehliadnuteľnú súčasť pracovného tímu.
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Veľkonočné zvykoslovie – symboly na Slovensku
Sviatky jari majú hneď tri pôvody, tri sémantiky, tri
významy. Pohanský, židovský, ale pre nás hlavne
- kresťanský.
Pohanský pôvod sviatkov je oslavou odchodu
zimy, chorôb, ktoré symbolizuje Morena – bohyňa
smrti. Po nej nastupuje vláda bohyne Lady
– symbol jari, lásky, nového života.
Kresťanská Veľká noc spomína na záverečnú
etapu života Ježiša Krista. Od jeho slávneho
vstupu do Jeruzalema, poslednú večeru s apoštolmi, cez Judášovu zradu, súd Poncia Piláta, krížovú cestu, smrť ukrižovaním na Golgote, pochovanie Ježiša Krista a napokon zmŕtvychvstanie.
Pesach je židovský sviatok, na základe ktorého sa
počíta Veľká noc, je sviatkom nekvasených chlebov. Oslavuje sa vyvedenie Židov Mojžišom spod
egyptského otroctva. Začína 15. nisana (židovský
mesiac) a trvá sedem alebo osem dní.
Symboly týchto sviatkov sa navzájom prelínajú.
Pohanské aj kresťanské. Týždeň pred Veľkou nocou je Kvetná nedeľa, ktorá pripomína deň palmových ratolestí, kedy ľudia nimi vítali Pána pri jeho
vstupe do Jeruzalema (hlavného mesta Izraela) a
takto mu vystielali cestu. Palmové listy boli symbolom Kristovho víťazstva nad hriechom a smrťou. U nás ich nahradili bahniatka, rozkvitnuté ratolesti vŕby či rakyty, ktoré tiež signalizujú prebúdzajúci sa život na začiatku jari.
Bahniatka sú symbolom života. Bahniatka pripomínajú aj to, že tak ako sa ich kvet udrží po celý
rok, tak aj náš život má charakterizovať stabilita a
jednotnosť. Ratolesti bahniatok posvätené na
Kvetnú nedeľu sa pokladajú za ochranný štít pred
zlom, chorobami a inými neduhmi. Ľudia si ich dávali do vázy alebo zastokávali za obrazy, čím dom
chránili pred bleskom.
Od nepamäti symbolizovalo vajce zárodočný
chaos, z ktorého vznikol svet, ale tiež životnú silu,
narodenie, nesmrteľnosť, návrat jari a vďaka škrupinke i pocit bezpečia. Keďže vajíčko obsahuje
zárodok života, bolo v mnohých kultúrach symbolom plodnosti, života a vzkriesenia. Vajíčko je starovekým symbolom jari, ktorá prináša nový život a
znovuzrodenie, preto sa stalo symbolom Veľkej
noci. V súvislosti s ľudovou tradíciou vznikol zvyk
maľovať tieto vajíčka; dôvodom jedenia vajec na
Veľkú noc bola zrejme aj skutočnosť, že vajcia sa
nesmeli jesť v pôstnom období.
V kresťanstve sa vajce vykladá ako symbol zatvoreného hrobu, z ktorého vstal Kristus, ako symbol
nesmrteľnosti.
Niektoré veľkonočné symboly môžeme vystopovať až do predkresťanskej doby. Zajačik má pravdepodobne pôvod v pohanských rituáloch oslavujúcich príchod jari tak, ako aj kuriatko. V Biblii je

zajac zaradený medzi stvorenia "maličké na Zemi
a múdrejšie nad mudrcov", symbolizuje chudobných, skromných a pokorných. V Byzancii bol zajac vo zvieracej symbolike znakom Krista. V dnešnej rozšírenej európskej tradícií je označovaný za
toho, kto počas Veľkej noci prináša vajíčka, najradšej čokoládové. Podľa jedného výkladu vzniklo
spojenie z toho dôvodu, že zajac na jar hľadá v
blízkosti ľudských obydlí potravu a keďže je plachý a strání sa ľudí, je mu prisudzované i tajné
roznášanie veľkonočných vajíčok. Bolo tiež dávnym zvykom, aby kmotrovia pozývali deti k tzv.
naháňačke veľkonočného zajaca, čo znamenalo
hľadanie ukrytých vajíčok v záhrade. Prvý príbeh
o veľkonočnom zajacovi, ktorý skrýva vajíčka v
záhrade, bol uverejnený v roku 1680.
Dôverne známy symbol Veľkej noci na Slovensku
– korbáč - má tiež pôvod v starých pohanských
zvykoch. Bitie a šľahanie prútmi patrí k dávnym
magickým praktikám. Má priniesť zdravie, plodnosť, šťastie a odohnať zlých duchov. Jarné šľahanie má pripomenúť aj bičovanie Ježiša Krista
pred ukrižovaním. Aby prúty viac „štípali" namáčali ich do vody. Hovorilo sa: „Čím väčší šibák,
tým väčšia česť." O jeho kvalite nerozhodovala
iba dĺžka, ale najmä počet pramienkov. Plietli sa
osmoráky, devätoráky, dvanástoráky, šestnásťstoráky, niekde dokonca až dvadsaťštvoráky.
Polievanie vodou sa odmeňovalo kraslicami. Spoločným základom všetkých jarných obyčajov bolo
úsilie všemožným spôsobom zabezpečiť dobrú
úrodu. Na to slúžili aj rôzne zvyky na ochranu rastúcej úrody nesúce i spomínané kultovo - magické
prvky ako obdarúvanie kraslicami, pečivom alebo
šľahanie zelenými ratolesťami.

Veľká noc vo svete
V Spojených štátoch amerických, majú zaujímavú
tradíciu na oslavu veľkonočných prázdnin. Jednou
z tradícii, ktorá je častá aj vo svete, je vyfarbovanie vajíčok, teda kraslíc. Najzaujímavejšia americká tradícia je udalosť „Easter Egg Roll“, ktorá sa
uskutočňuje na trávniku pred Bielym domom.
Americký prezident pozve deti a tie hľadajú ukryté
čokoládové vajíčka na záhrade. Vajíčka schováva
takzvaný Veľkonočný zajačik. Hľadanie vajíčok
má európsky pôvod a priniesli ju do Nového sveta
noví osadníci z Európy. Samotná udalosť má dlhú
tradíciu a v Bielom dome sa koná už od roku 1878.
Anglicko má množstvo rôznorodých zvykov, ktoré
sa menia od jedného kraja k druhému. V rámci
kresťanskej línie veľkonočných sviatkov je významný Zelený štvrtok, keď sú ľudia požehnávaný
posvätným olejom, a časté je aj symbolické umývanie nôh. V tento deň sa kráľovná Alžbeta II.
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podľa tradícií stretáva so staršími seniormi a dáva
im almužnu, teda peniaze.
Veľká noc je v Taliansku vnímaná ako náboženský sviatok, ale aj tu sa nájdu zaujímavé a netradičné zvyky. Zaužívané je spojenie veľkonočných
sviatkov s náboženskými procesiami, ktoré majú
zabezpečiť lepšiu úrodu a sú spojené s oslavou
zmŕtvychvstania. Hrá pri nich aj nenáboženská
hudba.
V Ríme si počas Veľkej noci pápež pripomína Krížovú cestu, ktorá vedie na Koloseum, kde je horiaci kríž, ktorý žiari do ďaleka. Najdôležitejšie
omše týchto sviatkov sa konajú v sobotu večer a
na Veľkonočnú nedeľu. V nedeľu sa na námestí
pred bazilikou sv. Petra zhromaždí množstvo ľudí,
ktorí čakajú, až pápež vykoná slávnostnú omšu a
z balkóna kostola udelí svetu známe požehnanie
„Urbi et Orbi“, čo v preklade znamená mestu a
svetu. Tuto omšu sledujú často veriaci z celého
sveta, je totiž natáčaná mnohými televíziami.
Ak ste veriaci v Poľsku, tak počas Bielej soboty
ide celá rodina spoločne do kostola, aby dostala
požehnanie jedla, ktoré zjedia až v nedeľu ráno.
Väčšinou to je biela klobása, vajcia, chren, chlieb
so soľou a s čiernym korením. Menej katolíckym
zvykom je poľská veľkonočná oblievačka, ktorá
má názov „Smingus-Dyngus“. Legenda hovorí, že
dievča, ktoré oblejú, sa do roka vydá. Táto tradícia
má vraj pôvod v krste poľského kniežaťa Mieszka,
ktorý bol pokrstený na Veľkonočný pondelok v
roku 966.
Na Veľký piatok na Bermudách jedia koláče z
tresiek a majú aj sladké koláče. Najčastejšie v
tento deň vytvárajú vlastné lietajúce šarkany a
chodia si ich púšťať. Vysvetlenie tejto tradície je
skutočne originálne. Učiteľka z Britskej armády sa
snažila miestnym vysvetliť v nedeľnej škole, ako
sa Ježiš Kristus z kríža dostal do neba. Na vysvetlenie vytvorila lietajúceho šarkana, ktorého konštrukcia má tvar kríža. Tak vznikla táto tradícia
púšťania šarkanov, ktoré sú väčšinou vyrábané z
dreva, farebného hodvábneho papiera s dlhými
povrazmi a chvostom.
Ázijská krajina – Filipíny si z kresťanskej oslavy
Veľkej noci vybrala skutočne ojedinelú časť, ukrižovanie Ježiša. Táto prax nie je podporovaná v
rámci katolíckeho náboženstva a kostolov.
Miestni dobrovoľníci sa totiž na Veľký piatok dávajú dobrovoľne pribiť na kríž, prípadne sa bičujú
aj inak trýznia, aby tak odčinili hriechy, ktoré vraj
vykonali počas roka. Katolícka cirkev tvrdo odsudzuje tento zvláštny rituál oslavy, aj štát Filipíny
proti nemu protestuje. Dobrovoľníkom sú však
bezplatne očistené rany a po aktoch ich ošetria.

Novela zákona o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

Dňom 1. januára 2022 nadobúda účinnosť zákon
č. 272/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony.
My – inšpektori občianskych združení na ochranu
zvierat vnímame držanie psov na reťazi za jeden
z najväčších problémov spoločenských zvierat na
Slovensku. Či už ide o psov držaných na reťaziach na družstvách, salašoch, farmách, v osadách alebo na dvoroch rodinných domov našich
obcí, miest, či strážnych psov.
Pavla Dugovičová, predsedníčka Slobody zvierat:
Psy sú inteligentné, citlivé, spoločenské zvieratá,
potrebujú žiť s človekom a nie byť odložené za domom na krátkej reťazi“.
„Celý život psa na reťazi predstavuje niekoľko
metrov. Často nemá ani len búdu, žiadne mentálne a fyzické podnety ani sociálny kontakt. Trpí
nudou, strachom, osamelosťou. Reťaz mnohokrát
zmení aj psa s mierumilovnou povahou na agresívne zviera, nebezpečné pre svoje okolie alebo
naopak, na ustráchaného jedinca so seba deštrukčným správaním (ohrýzanie si chvosta či labiek). Okrem psychickej pohody prichádzajú psy
na reťazi aj o zdravie a fyzickú kondíciu – biedna
výživa, zlá hygiena, reťaz vrastená bolestivo do
krku, neliečené zranenia a choroby.”
Mnohí ľudia si dnes vôbec neuvedomujú, že pes
patrí medzi spoločenské zvieratá s vysokými nárokmi na uspokojovanie fyzických, mentálnych
a sociálnych potrieb. Mať psa nie je povinnosť
a každý záujemca o psa by si mal preto v prvom
rade zodpovedne premyslieť, či mu vie vytvoriť
vhodné podmienky, aby pes a majiteľ prežili spolu
šťastný život.
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Čo nám teda prináša nový zákon?
V chovnom zariadení (byt, dom, dvor alebo
akékoľvek miesto, kde je zviera dočasne alebo trvalo chované/držané) je ZAKÁZANÉ chovať
a držať psa uviazaného prostriedkom na uväzovanie. Pre vlastníkov alebo držiteľov psov, ktorí
doteraz držali psa na prostriedku na uväzovanie,
to znamená, že až na zákonom určené výnimky
nebude povolené držať psa na prostriedku na
uväzovanie.
Vlastník psa bude pri držaní psa mimo verejného
priestranstva povinný vykonať opatrenia, aby pes
neohrozil iné osoby, ktoré sa budú po areáli nehnuteľnosti pohybovať so súhlasom vlastníka
alebo nájomcu. Môže to vyriešiť napríklad tak, že
psa na tento čas uzavrie do ohrady, v ktorej nebude uviazaný. Túto povinnosť vlastník psa nebude mať voči osobám, ktoré vstupujú na jeho nehnuteľnosť bez jeho súhlasu.
Zákaz psa chovať a držať uviazaného prostriedkom na uväzovanie platí v súlade s novým zákonom od 01. januára 2022. Vlastník psa alebo držiteľ psa narodeného pred 1. januárom 2022 je
povinný dodržiavať tento zákaz od 01. januára
2024.
Čo spôsobuje psovi reťaz?
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

- obmedzuje jeho voľnosť pohybu, napĺňanie fyzických a fyziologických potrieb (prístup k hygiene, potrave a vode) a možnosť úniku pred
ohrozením,
- negatívne ovplyvňuje celkové zdravie a pohodu
psa, môže spôsobiť vážne alebo trvalé poškodenie zdravia (svalová atrofia, poškodenie kĺbov, degeneratívne ochorenia, zranenia a vrastanie reťaze do krku),
- potláča etologické a sociálne potreby spoločenského zvieraťa, dôsledkami izolácie a nedostatku
podnetov sú poruchy správania, sebapoškodzovanie, agresívne správanie. Psy sú od prírody sociálne tvory, prirodzený je pre ne život v svorke.

Ak nie sú v kruhu svojich psích druhov, hlavné
miesto v ich živote zaujme človek. Pes na reťazi
trpí nudou, strachom, osamelosťou, frustráciou,
a tá sa môže veľmi rýchlo „pretaviť“ do agresivity.
Reťaz je väzenie. Nemožno z nej uniknúť pred
hladom, smädom, páľavou či mrazom, ohrozením
a bolesťou.
Čo je ešte pre psa veľmi bolestivé okrem jeho
uviazania na reťazi? Keď je celé dni a noci zatvorený v koterci (často veľmi malom), bez možnosti voľného pohybu, vychádzok, bez možnosti
byť v blízkosti svojich majiteľov na záhradke, terase, dvore, v prírode, v lese, keď už vyrástol zo
šteňacieho veku, kedy bol roztomilý, hravý, ale
dnes je z neho už dospelý junák alebo senior,
ktorý už prestal svojich majiteľov „baviť“. A oni ho
zatvorili za dom do koterca, odkiaľ nemá možnosť
vidieť nič zaujímavé, podnetné, len holé steny
domu? Keď tam zostáva sám zatvorený bez pohybu, ľudskej spoločnosti, lásky, hier, nových podnetov a nových pachov. Bohužiaľ, toto je najčastejšia realita v našich obciach. My máme totiž oči
a uši všade a vidíme toho veľa. Z vlastnej praxe
inšpektorky Slobody zvierat by som už mohla napísať aj knihu. Ale bola by veľmi smutná a dramatická . A to žijeme v 21. storočí...
Ak chceme mať teda doma šťastného a spokojného psa, doprajme mu týchto 7 základných zásad:
1. čerstvá voda stále, v čistej miske
2. vhodná a kvalitná strava denne
3.riadna búda s podlahou na odpočinok
a ochranu pred nepriazňou počasia (mráz, dážď,
slnko)/prístup do domu – pes je spoločenské
zviera a chce byť pri svojom pánovi
4. denný voľný pohyb psa a aktivita
5. očkovania a pravidelná veterinárna starostlivosť, začipovanie psa
6. základný výcvik
7. pevná a láskavá ruka majiteľa.
Nikto nemôže spochybňovať, že pes skutočne miluje svojho majiteľa. A je to láska nezištná. Samozrejme, kŕmime ho, dávame mu vodu, venčíme
ho. Ak nášho psa naozaj milujeme a staráme sa
o neho, tieto všetky faktory jeho lásku len posilňujú. Avšak čo je jej pravou podstatou? Naša prítomnosť. Psovi naozaj stačí, keď nás uvidí vo dverách, a už je celý bez seba. A ak ťa niekto miluje
preto, že si, tak potom sa naozaj jedná o lásku nezištnú.

„Srdce človeka môžete súdiť podľa
jeho správania sa k zvieratám“.
Immanuel Kant

Mgr. Zora Antolová,
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inšpektor Slobody zvierat

Zo života DHZ
Rok 2022 začal postupným uvoľňovaním protipandemických
opatrení. V rámci všetkých
obmedzení ktoré boli
v spoločnosti prijaté, sa
začali kultúrno spoločenské, športové a všetky ostatné akcie oživovať.
Náš DHZ začal svoju činnosť 25.februára 2022,
kedy sa uskutočnila výborová schôdza, kde sme
si stanovili ciele na najbližšie obdobie.
Dňa 19. marca 2022 sa naše deti zúčastnili halovej súťaže vo Važci. Dievčatá obsadili 5. miesto
a chlapci 3. miesto. Vzhľadom k tomu, že začíname s úplne novým kolektívom detí, je toto
umiestnenie výborné. Pravidelne sa stretávame
v sále kultúrneho domu, kde prebieha tréning pod
vedením vedúcej kolektívu mladých hasičov
Mišky Šteinigerovej.
25.marca 2022 sa uskutočnila výročná členská
schôdza našej organizácie. Hodnotili sme dvojročné obdobie 2020 a 2021.Počas uvedených rokov bol z dôvodu pandémie korona vírusu zákaz
stretávania sa. Hodnotenie bolo skromné, ale aj
napriek tomu sme nezaháľali, zveľaďovali sme si
priestory hasičskej zasadačky a hasičskej zbrojnice. Počas letného obdobia naši hasiči a ich rodinný príslušníci vykonávali turistické akcie – výstupy na Baranec a Chopok. Naši členovia DHZ
sa spolu s políciou, horskou službou a ostatnými
záchrannými zložkami zapojili do pátrania po
dvoch mladistvých osobách.
Po výročnej schôdzi sa naša organizácia rozšírila
o ďalších nových štyroch členov.
Veríme, že postupne sa naša činnosť rozbehne
a naďalej budeme robiť dobré meno našej organizácii a celej obci.

spoločnosť prispela k vzniku týchto plastárskych
odborov na Slovensku. Veľmi sa preto tešíme
z toho, že nám pribudol študent práve v odbore
Technik spracovania plastov. Popri Mechanikoch
strojov a zariadení, budeme vychovávať aj plastárov. Vzdelávať kvalitných ľudí je pre nás kľúčové.
Okrem štúdia sa žiaci zapájajú aj do iných aktivít.
Napríklad v rámci prezentácie duálu v Esoxe
s.r.o., boli predstaviť firmu v mnohých základných
školách. Doba nám síce nepraje chodiť na exkurzie či konferencie, na aké sme boli zvyknutí, ale
koncom minulého roka sa nám podarilo zorganizovať jednu zaujímavú prednášku. Esox-Plast
s.r.o. momentálne spolupracuje s indickou spoločnosťou na významnom projekte automatizovanej linky. Študenti sa stretli s externými odborníkmi priamo v akcii a na prednáške o Indii sa dozvedeli o ich štýle práce a vzdelávaní, ale aj o indickej kultúre, architektúre či zvyklostiach. Je dôležité spoznávať iné kultúry, aby sme si navzájom
porozumeli.
„Páčilo by sa Vám stať sa našim dualistom?“ Žiaci
– deviataci, môžete si podať prihlášku do duálneho vzdelávania už teraz.
Prihlášku nájdete na našej stránke:
www.esox-plast.sk/sk/co-je-dualne-vzdelavanie.

Informačná tabuľa
Ktorá z možností sa vám páči viac? Dáme na váš
názor a skrášlime verejné priestranstvo podľa
vášho výberu.

Uhorská Ves 31.3.2020 Výbor DHZ

Rok 2022 v ESOX-PLASTe s.r.o.
A je tu, NOVÝ ROK 2022. Zároveň na školách
končí 1. polrok školského roka 2021/2022 a naši
študenti sa pripravujú na polročné skúšky, štvrtáci usilovne pracujú na maturitných prácach.
Všetky ročníky sa zúčastňujú aktívne odborného
výcviku. Keďže vianočné prázdniny boli tento rok
naozaj dlhé, vracajú sa na výcvik plní energie.
V decembri 2021 sme začali v rámci duálu spoluprácu so Strednou odbornou školou v Novákoch.
Táto škola sa zapojila do experimentálneho projektu vzdelávania v nových odboroch: 4-ročného
maturitného odboru - Technik spracovania plastov
a 2-ročného pomaturitného odboru - Špecialista
spracovania plastov (končiaci majú titul). Naša
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NÁDEJ
Pozdravujem vás všetkých, ktorí budete čítať tento môj príspevok s ale zároveň aj v „nádeji“, že
budeme následne všetci spoločne sláviť v našom rímskokatolíckom kostole svätého Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne tohoročné 2022 veľkonočné sviatky – ako inak ak nie v „nádeji“?
NÁDEJ je jedná z Božských čností (Viera, Láska, Nádej).
Katechizmus Katolíckej Cirkvi uvádza: „ Čnosť nádeje zodpovedá túžbe po šťastí, ktorú Boh
vložil do srdca každého človeka; ona spája nádeje, ktoré inšpirujú činnosť ľudí, ona ľudí očisťuje,
aby ich pripravila pre nebeské kráľovstvo, ochraňuje ich pred malomyseľnosťou, ona podporuje
v každej opustenosti, ona napĺňa srdce radosťou v očakávaní večnej blaženosti. Nadšená nádej
chráni pred egoizmom a vedie k radosti v láske.“ 1818
Biblická konkordácia pod názvom „NÁDEJ“ uvádza, že sa v celej Biblii nachádza 73x.
Hovorí sa, že „nádej“ umiera ako posledná a to sa stalo aj v ten deň, keď Ježiš Kristus slávnostné
vchádza do Jeruzalema a všetci sa nesmierne radujú, tešia a na znak toho mu všetci slávnostne
kričia na slávu „Hosanna ...“. Toto je obraz Kvetnej nedele.
Hovorí sa, že „nádej“ umiera ako posledná a to sa stalo aj v ten deň keď Ježiš Kristus si berie do
večeradla tých svojich dvanástich vyvolených apoštolov , aby spoločne v kruhu s nimi im pri
poslednej večeri odovzdal seba samého v chlebe – Telo a víne – Krv a prikázal im, aby toto robili
na jeho pamiatku. Toto je obraz Zeleného štvrtku.
Hovorí sa, že „nádej“ umiera ako posledná a to sa stalo aj v ten deň keď nášho Pána a zároveň
Vykupiteľa Ježiša Krista vydaného za nás a naše hriechy mučili, ale aj surovo pribili na kríž a
takto v mukách a bolestiach umiera za spásu celého sveta. Toto je obraz Veľkého piatku.
Hovorí sa, že „nádej“ umiera ako posledná a to sa stalo aj keď mŕtve telo Ježiša Krista zložili z
kríža, keď ho pochovali do vytesaného hrobu, zapečatili kameňom a postavili k nemu stráž, aby
ho náhodou mŕtveho niekto neukradol. Toto je obraz Bielej soboty.
Hovorí sa, že „nádej“ umiera ako posledná a to sa stalo aj v to nedeľné ráno, keď kameň bol od
hrobu odvalený a bol prázdny. Vtedy sa tým, ktorí tam boli ukazuje sám živý Ježiš Kristus , ktorý
premohol smrť a žije večne s nami. Toto je obraz Veľkonočnej nedele.
Hovorí sa, že „nádej“ umiera ako posledná a to chcem s vami prežiť všetkými teraz ešte stále tu
na zemi a potom raz ak príde tá naša posledná hodina už vo večnosti a nie sám, ale s vami všetkými a hlavne s tým, ktorí nás ozaj Vykúpil a Spasil.
Program Veľkého týždňa nájdete na našej Facebook stránke „Rímskokatolícka cirkev – farnosť
Liptovský Ján“.
Peter Kvasňák – rímskokatolícky farár
Pranostiky na mesiac Apríl
Začiatkom apríla opiľuj suché konáre, budú dobrie lekváre.
Pokiaľ nepadnú pašije /zhruba v ten
týždeň po Kvetnej nedeli/, nebude pekne. Aká Kvetná (nedeľa), taká Veľká (noc).
Zemiaky sa
sadievali v Zelený štvrtok /štvrtok pred Veľkou nocou/. Vietor, ktorý panuje od Veľkej noci do Ducha,
nestratí sa počas celého leta.
Na Veľkú noc najem sa moc, na Ducha do pol brucha, na Trojíčku len
trošíčku a na Jána v bruchu jama. Veľkonočné dažde znamenajú suchý rok. Pekná a jasná Veľká
noc znamená hojnú úrodu. Ak prší na Veľkonočnú nedeľu, bude málo krmu a suché leto. Na Veľkú
noc nemá pršať do hromu. Apríl v daždi, máj v kvete. Mokrý apríl, suchý jún. Aprílové sucho a
májovo mokro, hospodár sýpku zasype až po okno. Ak apríl pekný, máj bude ružový. Keď v apríli
hojne vietor duje, stodola sa zaplňuje. Ak je v apríli krásne, čiste, bude máj nepríjemný iste. Ak je
apríl jasný, šumný, vtedy bude máj pošmúrny. Teplé noci v aprílu, požehnanie ovociu i vínu. Apríl
seno seje. Búrky a mrazy sa v apríli striedajú. V apríli prší na raž, v máji na pšenicu, v júni na
jačmeň. Keď pinka v apríli nepinká, zamrzla jej bundička i perinka. Keď v apríli vrana kváka, bude
v roku veľká psota.
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Veľká noc a utrpenie
… aby som poznal Jeho, aj moc Jeho
vzkriesenia, mal účasť v Jeho utrpeniach.
Filipským 3, 10
Utrpenie nepochybne predstavuje jeden z
najväčších problémov kresťanskej viery. Citliví
ľudia sa pýtajú, či to ide vôbec dohromady s
Božou spravodlivosťou a láskou.
Písmo nás ale uisťuje, že náš Boh je Boh trpiaci,
ktorý zďaleka nie je voči utrpeniu imúnny. Vo
svojom Synovi plače nad nekajúcim Jeruzalemom
a umiera na kríži. Nebyť kríža, nikdy by sme
nemohli veriť v Boha. Jediný Boh, v ktorého
veríme, je Ten, ktorému sa Nietzsche vysmieval
ako „Bohu na kríži“. Ako by mohol človek v
reálnom svete bolesti uctievať Boha, ktorý by bol
voči nej imúnny? Iste ste už videli obrázky z
budhistických chrámov, v ktorých je socha Budhu.
Sedí na zemi so skríženými nohami, založenými
rukami, zavretými očami, okolo úst má náznak
úsmevu. Na tvári má neprítomný výraz, vzdialený
trápeniu tohto sveta. Keď človek vidí tento obraz,
musí ho zaraziť ten rozdiel oproti inému obrazu:
obrazu osamelej, zmučenej postavy na kríži, s
rukami a nohami prebodnutými klincami, s čelom

skrvaveným od tŕňov a s ústami vyprahnutými
neznesiteľným smädom. To je Boh pre mňa!
Odložil imunitu voči bolesti. Vstúpil do nášho
sveta tela a krvi, sĺz a smrti. Trpel za nás.
Kristov kríž ukazuje, že Pánu Bohu nie je utrpenie
ľahostajné. V Pánovi Ježišovi prišiel sňať naše
hriechy, niesť naše bolesti, priniesol odpustenie a
pohľad nádeje do budúcnosti, kde vidíme Božie
kráľovstvo bez utrpenia a bolesti.
Kristov kríž ukazuje príklad: tak ako Boh nezavrel
oči pred utrpením iných, ani my ich nesmieme
zatvárať, ale máme niesť bremená druhých,
máme sa o druhých zaujímať, máme v druhých
vidieť Pána Ježiša Krista.
V tom všetkom, čo sme povedali, vyčnieva jedno
slovo: láska. Pán Boh nás tak nesmierne miluje,
že Mu záleží na nás, trpí s nami, cíti s nami, bojuje
za nás, zachraňuje nás. Prajeme vám, aby ste
prichádzajúce sviatky Veľkej noci prežívali v
láske. V láske, ktorej záleží na druhých, ktorá
plače s plačúcimi a raduje sa s radujúcimi. Pán
Boh nám dáva dosť príležitostí, v ktorých môžeme
takúto lásku preukázať.
Peter Taját, zborový farár svätojánsky
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Štruktúra obyvateľov podľa krajiny narodenia:
•Obyvatelia narodení v SR: 518 (96,46 %)
•Obyvatelia narodení mimo SR:18 (3,35 %)
•Nezistené: 1 (0,19 %)
SODB 2021 bolo prvýkrát v histórii plne elektronické a integrované – spájalo údaje od obyvateľov
s administratívnymi zdrojmi. Aj vďaka novému
konceptu sčítania prinášame údaje, ktoré sú kvalitnejšie a presnejšie. V porovnaní s tradičným sčítaním sa pri jednotlivých otázkach dosiahla vyššiu
mieru odpovedí a to aj priamo od obyvateľov.
V Slovenskej republike žije na základe SODB
2021 5 449 270 obyvateľov. O niečo viac obyvateľov žije v mestách (53,2 %) ako na vidieku (46,8
%). Podiel obyvateľov v predproduktívnom veku
(od 0 do 14 rokov) tvorí 16 %, v produktívnom
veku (od 15 do 64 rokov) 67 % a podiel obyvateľov v poproduktívnom veku (65 a viac rokov) predstavuje 17 %. Z celkového počtu obyvateľov je 49
% mužov a 51 % žien.
Až 98,9 % obyvateľov s trvalým pobytom má slovenskú štátnu príslušnosť. Najviac osôb s inou
štátnou príslušnosťou trvalo býva v Bratislavskom
kraji, najmenej v Trenčianskom kraji.
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 (SODB
2021) sa začalo svojou prvou fázou už 1. 6. 2020
sčítaním domov a bytov. Trvalo 8 a pol mesiaca a
plynule naň nadviazalo elektronické online samosčítanie obyvateľov od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021.
Do asistovaného sčítania zasiahla pandémia COVID-19 a konalo sa v posunutom termíne od 3. 5.
2021 do 13. 6. 2021. Po zbere údajov od obyvateľov pokračovalo SODB 2021 spracovaním údajov vrátane prácou s administratívnymi zdrojmi.

Výsledky sčítania obyvateľov, domov a
bytov v Uhorskej Vsi
(údaje sú k 1. 1. 2021)
Počet obyvateľov: 537
•Muži: 266 (49,53 %)
•Ženy: 271 (50,47 %)
Počet domov: 193
Štruktúra obyvateľstva podľa vekových
skupín:
•Predproduktívny vek (0-14 rokov): 110
(20,48 %)
•Produktívny vek (15-64 rokov): 333 (62,01
%)
•Poproduktívny vek (65 a viac rokov): 94
(17,50 %)

Štruktúra obyvateľstva podľa štátnej príslušnosti
•Obyvatelia so štátnou príslušnosťou SR:
534 (99,44 %)
•Cudzinci: 2 (0,37 %)
•Nezistené: 1 (0,19 %)
Štruktúra obyvateľstva podľa rodinného
stavu
•Slobodný/slobodná: 226 (42,09 %)
•Ženatý/vydatá: 235 (43,76 %)
•Rozvedený /rozvedená: 37 (6,89 %)
•Vdovec/vdova: 38 (7,08 %)
•Nezistené: 1(0,19 %)
Štruktúra obyvateľstva podľa vzdelania
•Bez ukončenia vzdelania – osoby vo
veku 0-14 rokov: 79 (14,71 %)
•Základné vzdelanie: 67 (12,48 %)
•Stredné odborné vzdelanie (bez maturity): 131 (24,39 %)
•Úplné stredné vzdelanie: 134 (24,95 %)
•Vyššie odborné vzdelanie: 41 (7,64 %)
•Vysokoškolské vzdelanie: 72 (13,41 %)
•Bez školského vzdelania- vo veku 15 rokov a viac: 1 (0,19 %)
•Nezistené: 12 (2,23 %)
Štruktúra obyvateľstva podľa národnosti:
•slovenská: 516 (96,09 %)
•rómska: 5 (0,93%)
•česká: 1 (0,19)
•vietnamská: 1 (0,19%)
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského vyznania
•Bez nábožen. vyznania: 236 (43,95 %)
•Rímskokatolícke: 138 (25,7 %)
•Evanjelické: 135 (25,14 %)

- 11 -Spravodaj obce Uhorská Ves

Kompostujte s úspechom
Skladovanie alebo hnitie bioodpadu na jednej kope, niekoľko rokov, nie je kompostovanie. Ak chceme
vyrábať kompost v záhradnom kompostéri je potrebné dodržať základné postupy, aby ste sa z vlastnoručného hnojiva mohli tešiť v každej sezóne.
Hoci veľa z vás považuje kompostovanie za jednoduchý
proces, pri mnohých prednáškach či osvetových aktivitách, ktoré sme realizovali s OZ Priatelia Zeme SPZ, sa
potvrdilo, že opak je pravdou. Bežne sa považuje za normálne kompostovať bioodpad roky. Nečudo, že takéto
„hnojivo“ neprinesie želaný výsledok.
4 základné zásady kompostovania
Pri kompostovaní v akomkoľvek kompostéri platia jednoduché pravidlá. Ich dodržaním vytvoríte kvalitný kompost. Vyhnete sa zápachu, hnilobe či nežiadúcim návštevníkom v komposte.

1. Veľkosť materiálu – ako prst
Aby sa bioodpad v kompostéri rýchlejšie rozložil, nehnil a nezapáchal je dôležité ho pred kompostovaním zmenšiť. Mal by mať veľkosť maximálne ako palec, približne 5 centimetrov. Preto odporúčame šupky z ovocia a zeleniny už pri čistení krájať na menšie kusy. Suchý materiál, napríklad konáre,
môžete naštiepkovať prostredníctvom záhradného štiepkovača. Keďže vzniká hlavne na jar alebo jeseň, uložte ho do vreca v blízkosti kompostéra a pripravte si zásobu na celé obdobie.

2. Vyvážený pomer materiálov
Aby kompost nehnil alebo sa v ňom naopak nenachádzal rovnorodý materiál (napr. iba tráva alebo
štiepka), musíme miešať suchý a mokrý materiál. Čerstvo pokosenú trávu, zvyšky ovocia a zeleniny
premiešajte napríklad so štiepkou alebo suchým lístim. Využiť môžete aj rolky z toaletného papiera
alebo papierové obaly od vajíčok. Rôznorodá štruktúra v záhradnom kompostéri umožní lepší prístup
vzduchu, čo podporí a urýchli priebeh kompostovania.

3. Dostatok vzduchu
Kompostovanie je proces, pre ktorý je prístup vzduchu nevyhnutný. Väčšina dobrých kompostérov
má prevzdušňovacie otvory po celom povrchu a vnútorné rebrovanie. Aby sa však vzduch dostal do
všetkých častí kompostu, pri každom pridaní bioodpadu, masu dôkladne premiešajte. Vďaka tomu
dostanete mikroorganizmi zo spodnej časti vyššie a nový bioodpad sa rýchlejšie premení na kvalitný
kompost.

4. Správna vlhkosť
Ak je obsah kompostéra veľmi vlhký, hnije. Hnitie nie je kompostovanie, je to naopak nežiadúci
proces! Na druhej strane, ak je kompost suchý, rozklad sa zastaví. Pre kompostovanie je vlhkosť dôležitá. Dosiahnete ju práve vyššie spomenutými činnosťami. Správu vlhkosť overíte tak, že z kompostéra vyberiete časť rozloženého materiálu, zovriete v pästi a vznikne vlhká hrudka. Kompost by nemal
byť sypký, ani by z neho nemalo tiecť veľa vody.
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Nie každá cesta k úsporám
je bezpečná a legálna
Prepojenie vlastnej studne s verejným vodovodom je zakázané, hrozí zdravotné riziko
O dôležitosti vody v súčasnom klimatickými zmenami ovplyvnenom svete sa už povedalo mnohé.
Liptov je región, kde je vody zatiaľ dostatok a vodárenské zdroje nachádzajúce sa v okolitých
horách nie sú zaťažené kontamináciou z priemyslu a poľnohospodárstva.
Kvalitnú vodu z verejného vodovodu môžu obyvateľom regiónu závidieť aj v iných častiach Slovenska.
Všetko by bolo ideálne, až na jeden „neviditeľný“ problém, ktorý sa pokúsime „zviditeľniť“. Zviditeľniť
neviditeľné je mottom tohtoročného Svetového dňa vody, ktorý sa zameriava na podzemnú vodu.
Mnohí obyvatelia si v tomto období našli v schránke leták s textom: „Vŕtanie studní, voda zdarma, rýchla
návratnosť. ... Voda je stále drahšia a vzácnejšia. Preto si zabezpečte vlastný zdroj vody, vlastnú studňu
a znížte si náklady na vodu.“ Mnoho majiteľov rodinných domov napojených na verejný vodovod sa
z ekonomických aj praktických dôvodov, ako je zalievanie záhrad alebo napúšťanie bazénov, rozhodne
vybudovať si vlastnú studňu. Ich zámer je legitímny, ak dodržia zákon. Nie vždy to tak je.
Nelegálne napojenie studní môže kontaminovať vodu
Neodborné a nelegálne napojenie studní na vnútorné rozvody napojené na verejný vodovod môžu spôsobiť ohrozenie verejného zdravia pri možnej kontaminácii verejného vodovodu a nelegálne je tiež neoprávnené odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Prepojenie vnútorných rozvodov napojených na verejný vodovod s potrubím z iného zdroja vody predstavuje zdravotné riziko nielen pre majiteľa
a členov domácnosti, ale aj širšieho okolia. Riziko je násobne vyššie, ak sa pre takýto krok rozhodne
majiteľ penziónu, hotela alebo stravovacieho zariadenia.
Málo vlastných studní je zabezpečených dezinfekciou a zariadenia zabezpečujúce tlak vlastnej studňovej
vody v systéme vysoko prevyšujú svojím výkonom tlak vody dodávanej verejným vodovodom. Tento rozdiel môže spôsobiť prienik kontaminovanej vody do vnútorných rozvodov, ale aj ďalej do verejného vodovodu a ohroziť pitnú vodu v širšom okolí. Preto je prepojenie iného zdroja vody s verejným vodovodom
na Slovensku aj všade vo svete prísne zakázané, čo u nás upravuje zákon 442/2002 Z. z..
Nie všetko čo spraví „odborník“, je odborné a legálne
Mnoho odhalených prípadov nelegálneho prepojenia verejného vodovodu s vlastnou vodou dodávajú
firmy alebo živnostníci „na kľúč“. Zákazníci veria, že sú to odborníci a napojenie je bezpečné a v súlade
s legislatívou. Okrem zdravotného rizika zároveň neoprávneným vypúšťaním vody z vlastnej studne do
verejnej kanalizácie dochádza k ekonomickej škode a podľa zákona má vlastník studne povinnosť nahradiť škody prevádzkovateľovi.
Pri budovaní studne je potrebné dodržať zákonný postup, ktorý zahŕňa projekt, povolenie na vodnú
stavbu a zároveň aj povolenie na odber podzemnej vody, ktoré v rámci zákona o vodách povoľuje obec.
Výnimku z tejto povinnosti tvoria len studne, z ktorých sa voda čerpá ručne.
Ak je studňa už vybudovaná a napojená na nehnuteľnosť, je potrebné vykonať kontrolu, či rozvody vlastnej studne nie sú v niektorej časti fyzicky spojené s vnútornými rozvodmi napojenými na verejný vodovod.
Oddelenie týchto systémov jedným alebo viacerými ventilmi nie je z technického hľadiska prípustné.
Systémy musia byť oddelené fyzicky, teda musí byť medzi nimi prázdny priestor, resp. musia byť v nehnuteľnosti zavedené samostatné rozvody pre pitnú vodu z verejného vodovodu a pre studňovú vodu.
Ak systém vykazuje znaky fyzického prepojenia, treba bezodkladne kontaktovať odborníka alebo reklamovať napojenie u zhotoviteľa, aby systémy ihneď oddelil.
Zodpovední môžu doplatiť na nezodpovedných
Je potrebné aj skontrolovať, či je voda z vlastnej studne po použití odvádzaná verejnou kanalizáciou a či
je táto skutočnosť uvedená v zmluve o odvádzaní odpadových vôd s vodárenskou spoločnosťou. Ak nie,
treba bezodkladne kontaktovať zákaznícke oddelenie vodárenskej spoločnosti s cieľom zabezpečiť meranie množstva vypúšťanej odpadovej vody a uzatvorenia dodatku k zmluve.
Bezpečnosť a kvalita vody stojí a padá aj na spotrebiteľoch. Žiaľ, nie všetci majú potrebné informácie a
sú zodpovední. Na nich však potom doplácajú tí, ktorí si vyberú bezpečnú a legálnu cestu k úsporám,
resp. všetci, ktorí majú záležitosti týkajúce sa dodávok vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia použitej vody v poriadku.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Narodili sa

Uhorská Ves pomáha

Lenke a Michalovi Hvizdošovcom
sa 3.3.2022 narodila
dcérka Dianka.

Na situáciu, ktorá vznikla na Ukrajine zareagovali
aj občania našej obce a na výzvu obce uskutočnili
zbierku trvanlivých potravín a zdravotníckych potrieb.
Vyzbierané potraviny sme odovzdali Komunitnej
nadácii Liptova, ktorá ich rozdelí pre odídencov
z Ukrajiny, ktorí našli útočisko pred vojnou na Liptove. Zdravotnícky materiál a lekárničky sme odovzdali okresnej organizácii Slovenského červeného kríža.

Lucii a Tomášovi Šuryovcom sa 8.3.2022
narodili
dcérky Tamarka a Terezka

Jubilanti
december
pani Eva Repčeková

75 rokov

február
pani Irena Staroňová

75 rokov

Apríl
pán Ján Bobrík
pán Vladimír Šimovček

90 rokov
90 rokov

máj
pani Elena Hvizdošová
pán Ján Drahovský

80 rokov
70 rokov

jún
pani Helena Šimovčeková
pán Matej Alman

70 rokov
75 rokov

Neplačte,
že som odišla,
ten kľud a mier mi prajte,
len v srdci večnú pamiatku
si na mňa zachovajte...
V hlbokom zármutku oznamujeme,
že nás dňa 20.2.2022
v nedožitom 88. roku života opustila
pani Vilma Tomková.
Posledná rozlúčka so zosnulou sa uskutočnila
14.2.2022 na miestnom cintoríne v Uhorskej Vsi.
Smútiaca rodina vyslovuje slová poďakovania za
všetky prejavy sústrasti, kvetinové dary i účasť
na poslednej rozlúčke.

Volebný rok 2022
Voľby do VÚC sa budú prvýkrát konať spolu s komunálnymi voľbami koncom októbra. Volič dostane
dva hlasovacie lístky, jeden na voľbu predsedu,
druhý na poslancov. Župné voľby budú prvýkrát
jednokolové. Podľa nových pravidiel bude za predsedu kraja zvolený ten kandidát, ktorý získal najviac platných hlasov. Volič môže voliť len v obci
svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. Voľba je jednokolová.
V rovnaký termín si budeme voliť starostu a poslancov obecného zastupiteľstva. Volič dostane dva
hlasovacie lístky, jeden na voľbu starostu, druhý
poslancov. Za poslancov zastupiteľstva budú zvolení kandidáti, ktorí získajú vo volebnom obvode v
poradí najviac platných hlasov. Za starostu bude
zvolený ten kandidát, ktorý získa najviac platných
hlasov. Pri rovnosti hlasov sa podľa zákona vykonajú nové voľby. Právo voliť do orgánov samosprávy obce má plnoletý obyvateľ obce, ktorý má v
nej trvalý pobyt. Občania môžu v komunálnych voľbách kandidovať ako kandidáti politických strán
alebo nezávislí. Za starostu môže kandidovať len
občan, ktorý dosiahol vek 21 rokov.
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Pre deti Pre deti Pre deti
Vyfarbi obrázky s jarnou tematikou.
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ŠPORT V OBCI
Mužstvo žiakov sa počas nevhodných podmienok
pripravovalo raz do týždňa v telocvični základnej
školy v Liptovskom Jáne. Na spestrenie zimnej prípravy sme pre nich pripravili aj korčuliarsky tréning
s hokejovým trénerom a bývalým extraligovým hokejistom p. Rudolfom Zárubom.
Prvý majstrovský zápas sme mali odohrať proti žiakom z U11 Smrečany-Žiar, hostia na zápas pricestovali len so štyrmi hráčmi, tak sa oficiálny zápas
nemohol uskutočniť a odohrali sme len priateľský,
keď sme súperovi požičali hráčov. Nechcem hodnotiť súpera, ale chcem trošku priblížiť aj situáciu s
našimi hráčmi, veď aj my môžeme takto cestovať
na zápas v malom počte. Aj nám sa môže stať podobná situácia. Keď sa spýtame hráča cez týždeň,
či príde na zápas jeho odpoveď je " ja neviem".
Skúsme naozaj vychovávať a viesť deti k zodpovednosti, aby z nich vyrástli šikovní mladí ľudia.
Nemusia byť futbalisti, stačí keď sa uplatnia v povolaní, ktoré si vyberú, ale v každej oblasti budú
potrebovať veľkú dávku zodpovednosti, ktorú im
na začiatku ich cesty za úspechom vštepujú rodičia, učitelia a tréneri, jedným slovom my dospelí v
ich okolí.
Futbalové brány 5x2m pre kategóriu U11 si požičiavame zo susednej obce, toho roku nám ich bezodplatne previezol p.Matej Berník.
1. trieda U11
Klub
1 ŠK Kriváň Lipt. Ondrašová
2 TJ Tatran Hybe

Z V R P B
10 8 2 0 26
9 7 0 2 21

3 TJ Ďumbier Uhorská Ves

8 5 0 3 15

4
5
6
7

FC 34 Liptovský Mikuláš - Palúdzka
ŠK Demänová
ŠK Závažná Poruba
TJ Družba Smrečany - Žiar

9
10
8
10

4
3
1
0

2
3
0
1

3 14
4 12
7 3
9 1

Pre nevhodné poveternostné podmienky deti odohrali zatiaľ menej zápasov. Po odohraní základnej
časti sa súťaž rozdelí a prví štyria zo skupiny B postúpia a zahrajú si o majstra okresu proti prvým
štyrom mužstvám zo skupiny A.
Našich žiakov sme prihlásili aj na celoslovenský
turnaj, kde si zmerajú svoje sily proti mužstvám
z futbalových akadémií.
Aj takáto konfrontácia so silnejšími súpermi, bude
pre našich najmenších futbalistov motivujúca a nápomocná do budúcnosti.

Zimné obdobie ubehlo ako voda a naši futbaloví
zanietenci začali s prípravou na jarnú časť sezóny
2021/2022. Ako sme informovali v decembrovom
spravodaji, mužstvo dospelých má problémy
s dostatočným počtom hráčov.
Uhorská Ves mala vždy väčšiu časť kádra vyskladanú z domácich odchovancov, no v súčasnosti to
nie je tak a káder tvorí väčšina cezpoľných hráčov.
Naši mladí odchovanci neprejavili záujem pokračovať v mužstve dospelých. V rámci zimnej prípravy
sa uskutočnila aj schôdza s hráčmi. Hlavnou témou bola otázka „Quo vadis“ uhorčiansky futbal.
Hráči prejavili záujem pokračovať v sezóne a dohrať súťaž.
Kríza nastala aj na funkcionárskom poli. Dúfame,
že funkcionárom, ktorí vytvárali pre hráčov výborné
podmienky, sa vráti chuť opäť nezištne pracovať a
že hráči naplnia svoj prísľub a budú sa zúčastňovať v hojnom počte nielen majstrovských futbalových zápasov, ale aj tréningového procesu a udržia sa v 7.lige LFZ o čom nám napovedia už prvé
zápasy jarnej časti, v ktorých sa stretnú so svojimi
tabuľkovými susedmi.
7.Liga LFZ
Klub
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ŠK TJ Iskra Hrboltová
ŠK Lúčky - kúpele
TJ Sokol Beňadiková
FK Liptovské Vlachy
TJ Družstevník Východná
ŠK Bobrovec
TJ Prosiek
TJ Tatran Hybe
OFK Partizánska Ľupča
TJ Liptovský Trnovec
TJ Družstevník Štiavnička

Z
16
16
15
16
16
16
15
15
15
16
16

V R
15 1
12 1
10 4
9 1
8 3
7 3
5 5
5 4
6 1
5 2
3 4

P
0
3
1
6
5
6
5
6
8
9
9

B
46
37
34
28
27
24
20
19
19
17
13

12 TJ Ďumbier Uhorská Ves 16

3

1 12

10

13 ŠK Demänová
14 TJ Liptov Vavrišovo

2
1

3 11
5 10

9
8

16
16

Vážení občania, príspevky do spravodaja môžete priniesť na Oú alebo
poslať emailom na adresu starosta@uhorskaves.sk do 10.4.2022,
kedy bude uzávierka ďalšieho čísla.
Redakčná rada: Vladimír Multáň, Ing.Soňa Slosiarová, Mgr.Daša Tkáčová
SPRAVODAJ obce Uhorská Ves vydáva obec Uhorská Ves. Vychádza
štvrťročne. Registračné číslo: OÚ Lipt. Mikuláš 04/99. Redakcia nezodpovedá za obsahovú, gramatickú úpravu dodaných príspevkov. Uvedené
príspevky nemusia byť názormi vydavateľa Spravodaja. Spravodaj je
zverejnený aj na webovej stránke obce.
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