ROČNÍK XXII

Vážení spoluobčania,
keby sme trochu zmenili názov vojnového románu Ericha Maria Remarqua „Na západe nič
nové“ na „Na východe nič nové“, tak u našich
susedov stále trvá vojnový konflikt, v ktorom
zomierajú aj nevinné civilné osoby. Naozaj nie
je to „nové“, ale je to strašné.
Dopady vojny pociťujeme aj my, hlavne tie ekonomické. Rastie inflácia, ktorá je už dvojciferná, vláda samosprávam neposkytne dostatok prostriedkov na prenesený výkon. Z tohto
dôvodu vstúpili samosprávy do štrajkovej pohotovosti, ktorá sa bude na základe vývoja situácie meniť na štrajk.
Nám sa v tejto vojnovej a po covidovej dobe podarilo zorganizovať konečne akciu bez obmedzení pre deti pod názvom „Vítame prázdniny“
a memoriál Ladislava Hvizdoša.
Okrem iného finalizujeme s Environmentálnym
fondom našu schválenú žiadosť na kompostéry
a košíky na kuchynský odpad. Po schválení budeme uvedené distribuovať do domácností
a znížime tak množstvo biologicky rozložiteľnej zložky v komunálnom odpade, ktorého cena
zvozu na základe vstupov bude stáť 2,20€ na
jednu 120l nádobu.
V októbri nás čakajú voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov VÚC. Informácie pre
voličov a občanov, ktorí majú záujem byť volení, budeme postupne zverejňovať na webovej
stránke obce, ktorá dostala nový vzhľad.
Obec podala žiadosť v rámci výzvy ŽSK na výstavbu prístrešku v športovom areáli obce.
S pomocou vašeho SMS hlasovania sme skončili na 7. mieste. Našim cieľom je zabezpečiť

Júl

ROK 2022

zázemie v obci pre členov organizácií a spolkov
na stretávanie a organizovanie spolkových akcií. Prvým krokom bola rekonštrukcia budovy
(nová omietka, bleskozvod, nové šatne z kontajnerových zostáv, multifunkčné ihrisko, zrekonštruované sociálne zariadenia v hlavnej budove, brigádnicky položená zámková dlažba) .
Radi by sme časť priestoru pred budovou prekryli, aby sme počas akcií boli chránení pred nepriaznivým počasím a za budovou pristavili sociálne priestory pre návštevníkov areálu. Uvedené investície sme financovali z veľkej časti
z externých zdrojov a dotácií a za veľkej brigádnickej pomoci našich občanov, v čom chceme
pokračovať aj v budúcnosti.
Vladimír Multáň
Váš starosta
Webová stránka obce
V dnešnej modernej dobe je pre samosprávy povinnosť mať webovú stránku, ktorá musí spĺňať
aktuálnu legislatívu. Z tohto dôvodu sme pristúpili
k zmene našej stránky, aby spĺňala všetky zákonné požiadavky, bola moderná a prehľadná.
Veríme, že stránku navštívite, nájdete tam všetko,
čo budete potrebovať a prípadné pripomienky na
zlepšenie nám pošlete na obecný úrad.
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Brigáda na klzisku
Na miestnom klzisku sa počas jari uskutočnili dve
brigády na zlepšenie podmienok pre širokú športovú verejnosť. Silný vietor prevalil časť mantinelov, ktoré sme znova pospájali a zabezpečili proti
prevráteniu. Po terénnych úpravách sme ku klzisku osadili unimobunku, ktorú nám daroval pán
Miroslav Halahija. Z prostriedkov, ktoré sa nám
podarilo vyzbierať počas zimy sme zakúpili drevo
na strechu a iný materiál na zlepšenie podmienok
na klzisku. S technikou nám sponzorsky pomohli
firmy Fixter, Zerox a Rýchla parta plus.
Počas leta si brigádnici dajú malú prestávku
a v jeseni, keď bude spoločenských aktivít menej
sa opäť vrhnú s chuťou do dokončenia areálu pod
diaľničným mostom.
Aj takouto brigádnickou činnosťou, ktorá už na
mnohých obciach nefunguje sa nám darí zveľaďovať našu obec.
Všetkým ochotným brigádnikom patrí veľká vďaka
za ochotu!

Majáles seniorov okresu
Liptovský Mikuláš
V znamení hesla „Covid nás nezlomil, už sa ho
nebojíme, spievať a tancovať konečne začneme“
sa konal v piatok 27. mája 2022 v záhradnej reštaurácii Štart v Liptovskom Jáne 8. ročník majálesu, ktorý pripravila Okresná organizácia Jednoty
dôchodcov na Slovensku pre svojich členov.
Pekné popoludnie a zábavu si užili i naše členky
ZO JDS. Seniorov privítali predseda Okresnej organizácie JDS Michal Kotian, starosta Liptovského Jána Juraj Filo a primátor Liptovského
Hrádku Branislav Tréger. Vyslovili radosť z toho,
že sa seniori z celého okresu Liptovský Mikuláš
stretli znova po dlhej dobe na tomto podujatí a zaželali všetkým príjemnú zábavu. Pozvanie prijala
aj riaditeľka pobočky Sociálnej poisťovne v Liptovskom Mikuláši Alena Uličná. Zatancovali sme si,
zabavili sa a príjemné na akcii bolo, že sme sa
stretli so známymi, kamarátmi, s ktorými sme sa
viac rokov nevideli a teraz, v dôchodcovskom
veku sme sa navzájom poznávali a spomínali na
mladšie časy.

Modernizácia železničnej trate
Liptovský Mikuláš – Liptovský Hrádok
Pred niekoľkými mesiacmi sme mali verejný hovor
so zástupcami firmy, ktorá zabezpečovala inžiniersku činnosť ohľadom výstavby železničnej
trate medzi Liptovským Mikulášom a Liptovským
Hrádkom. Nová trať je naprojektovaná medzi diaľnicou a obcou Liptovský Ján. Na základe posledných informácií z ministerstva dopravy SR uvedená stavba nebola zaradená do harmonogramu
na základe hodnotenia útvaru hodnoty za peniaze
(UHP) aj keď je projekt vo vysokom stupni rozpracovanosti a pozemky pod stavbu sú už vykúpené.
Namiesto tohto projektu je v harmonograme prípravy a výstavby železničnej infraštruktúry vedený projekt rekonštrukcie existujúcej trate Liptovský Mikuláš – Liptovský Hrádok za približne 76
mil. eur.

Deň matiek pri opekačke
v Závažnej Porube
Členky našej Základnej organizácie JDS sa dňa
10. mája 2022 zúčastnili stretnutia seniorov pri
opekačke, ktoré pri príležitosti Dňa matiek tradične organizuje Okresná organizácia JDS v Liptovskom Mikuláši v spolupráci so Základnou organizáciou JDS v Závažnej Porube. V areáli Mateja Staroňa sa ženám – seniorkám prihovorili
a za prácu poďakovali predseda Okresnej organizácie JDS Michal Kotian a starosta Závažnej Poruby Pavel Beťko. Krásnym spevom, básňou

- 2 -Spravodaj obce Uhorská Ves

a tancom pozdravili prítomných hosťujúce členky
zo Závažnej Poruby. Priateľská, družná atmosféra
bola umocnená slnečným počasím a krásnymi výhľadmi na liptovskú prírodu.
Počas tohto dňa si členky našej organizácie uctili
na cintoríne pamiatku slovenského básnika, rodáka zo Závažnej Poruby, Milana Rúfusa, položením kytice kvetov a zapálením sviečok na jeho
hrobe.

Základná škola s materskou školou
Liptovský Ján
Skončil sa ďalší školský rok a kým Základná škola
s materskou školou v Liptovskom Jáne v septembri 2022 opäť otvorí svoje brány, pripomeňme si
akými udalosťami a aktivitami žila v druhom polroku práve ukončeného školského roka.
Olympijský deň. Pri príležitosti Dňa detí sme na
škole zorganizovali Olympijský deň - behalo sa,
skákalo, hádzalo... A keďže olympiáda je nie len
o športe, v rámci kalokagatie si triedy vytvorili aj
krásne maľované transparenty a niektorí sa zapojili aj do literárnej súťaže. Strávili sme na školskom
dvore pekné športové dopoludnie plné hier a zábavy.

Okresná prehliadka v prednese poézie a prózy
Je taký kraj, kde si sa narodil.
Zem! Na ňu musíš myslieť neprestajne,
kde slnko spoza hory vychodí
a hladkajú ťa materinské dlane.
Je to tvoj kraj a je to tvoja vlasť!
Láskavé nebo, hruda zeme plodná,
nad ktorou Boh nám rozprestiera plášť
a básnik šťastím jasá: Moja rodná
To sú vybrané verše básne, ktorou Základnú organizáciu JDS, ale aj celú našu obec reprezentovala pani Ivetka Koberová na Okresnej prehliadke
v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby seniorov v Múzeu Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši
dňa 27.mája 2022. V príjemnej spoločenskej atmosfére sa prítomní započúvali do prednesu
básní a prózy desiatich účastníkov prehliadky.
Krásne, s citom prednesené verše, zanechali
v srdciach prítomných bohatý umelecký zážitok.
Slová uznania, obdivu a vďaky zazneli z úst odbornej poroty i predsedu Okresnej organizácie
JDS Michala Kotiana, ktorý obdaril účinkujúcich
kvietkom a prehliadku ukončil optimisticky slovami: „Staroba je nevyhnutná na to, aby sme sa
dožili vysokého veku“.

Okresné kolo v atletickom štvorboji. 20.5. sme sa
zúčastnili na atletickej súťaži. Išlo o štvorboj - deti
museli absolvovať 4 disciplíny - "z každého rožku
trošku", čo bolo veľmi náročné. Súťažilo sa v behu
na 60 m, skoku do diaľky, v hode raketkou a v
behu na 600 m /dievčatá/ a na 1000 m /chlapci/.
Naše družstvo mladších žiakov a žiačok tentoraz
nesiahalo na popredné miesta, ale aj napriek
tomu sa všetci snažili. Odnášajú si cenné skúsenosti do budúcich rokov. Školu reprezentovali Bianka Marová, Daniela Durdíková, Liliana Ľubeľanová, Matej Križka, Matej Hreha a Alex Garaj.
Liptovská Kinderiáda Detská atletická súťaž - Liptovská Kinderiáda sa konala 4.5. na ihrisku v základne škole J. Kráľa na Podbrezinách. Naše
osemčlenné družstvo bolo zložené presne podľa
pravidiel. Tvorili ho vždy jeden chlapec a jedno
dievča z druhého až piateho ročníka. Disciplíny
boli tiež rozdelené pre každý ročník zvlášť. Súťažilo sa v behu na 60 m /všetci/, v skoku do diaľky
z miesta /druháci/, v hode plnou loptou /tretiaci/, v
hode kriketovou loptičkou /štvrtáci/ a v skoku do
diaľky z rozbehu /piataci/. Na záver si družstvá
zmerali sily ešte v obľúbenej štafete 4x60 m.
Osobné výkony detí boli výborné a v silnej konkurencii družstiev z 15-tich škôl sa nestratili.
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Najlepšie z našich sa darilo Nine Mlynarčíkovej /1.
a 2.miesto/, Lei Vyparinovej /3. a 4.miesto/ a Maximovi Multáňovi /5. a 6.miesto/.

Marec – mesiac knihy. Marec patril knihám a preto
sme celý mesiac mali návštevy knižníc, či už
obecnej knižnice v Liptovskom Jáne alebo v Liptovskom Mikuláši. Kvízom sme ukončili knihu
o Pipi Dlhej Pančuche, ktorá ich veľmi zaujala.
Environmentálny Výchovný program. Piatkové
popoludnie (17. 06. 2022) sme si spríjemnili zaujímavými diskusiami, kde nám každé oddelenie
v ŠKD predstavilo kus svojej práce zo svojej celoročnej enviro - témy.
Témy boli pekne rozpracované, či to bol herbár
rastlín, kniha o prírode, pesnička o separovaní a
štvrtáci odniesli na zberný dvor 26 kg batérií, ktoré
zbierali počas celého roka.

Kvalifikačné kolo vo futbale. 2.5.2022 sa na ihrisku v Okoličnom uskutočnilo kvalifikačné kolo v
malom futbale mladších žiakov. Zúčastnila sa aj
naša škola v zložení - Samuel Čurný, Matej
Križka, Alex Garaj, Liliana Ľubeľanová, Adrián
Jančuška, Lukáš Kamenský a Tomáš Trungel. Po
dvoch prehrách sa nám nepodarilo postúpiť na
okresné kolo, prevaha súperov bola viditeľná, ale
nechýbal nám bojovný duch a radosť z hry - aj keď
tváre detí nie vždy vyzerali radostne. Verím, že
mladí futbalisti si to užili a nazbierali cenné skúsenosti do ďalších rokov. Ďakujem chalanom a samozrejme aj Lile za vzornú reprezentáciu školy.

Rozlúčka so štvrtákmi v ŠKD. Dnes na školskom
dvore sa štvrtáci rozlúčili s deťmi zo ŠKD. Pripravili im program, kde spolužiačka Viki zacvičila
gymnastiku a ostatné dievčatá roztancovali všetkých na školskom dvore. Rozlúčili sme sa veselo
a teraz hurá na prázdniny.

Školský klub detí
Jar v ŠKD. Jar v školskom klube detí sme privítali
tvorivými dielňami, ktoré nám svojou návštevou
spestril pán košikár Milan Trnka.
Naučil nás, ako sa pletie veľkonočný korbáč.
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Deň detí – vítame prázdniny
Pred hasičskou súťažou sme pre deti pripravili
športové popoludnie. Pestré súťaže, pri ktorých
nám pomáhali dievčatá z DHZ preverili presnú
mušku, odrazové schopnosti, či umelecký talent
našich detí všetko pod patronátom poslankyne
Daši Tkáčovej. Jednotlivými disciplínami však
program pre deti nekončil. K dispozícii mali skákací hrad, maľovanie na tvár, obľúbenú pre deti
a neobľúbenú penu pre rodičov, z ktorej vietor
spravil nádhernú snehovú krajinu a popcorn. Aby
toho nebolo málo všetci malí súťažiaci boli odmenení.
Azda najväčší úspech mali palacinky, ktoré pre
deti pripravila rodina Herichová (ďakujeme za prebdenú noc pri palacinkách). V sobotu sa zjedlo
viac ako 200 palaciniek, čím sme stanovili nový
palacinkový rekord v našej obci.

„ .... a po koľký už krát venuješ sám seba, ani nevieš
komu, počuješ hlas lásky
a vieš, že to treba. Nečakáš
na chválu, o slávu nestojíš
len dávať zas a zas k tomu
sa prikloníš, nad tvoje dary darov niet,
ľudskú krv nikto nevyrobí, pred ňou sa každý
z liekov pokloní....“
Darovanie krvi je tým najušľachtilejším činom. Krv
ako životodarná tekutina zachraňuje život mnohých ľudí. Je skutočne dobré, že aj v našej obci
rok čo rok pribúdajú noví darcovia krvi, ktorí bez
nároku na finančné ocenenie pravidelne darujú
krv.
Predsedníčka MS SČK p. Koberová dňa
29.06.2022 odovzdala bronzovú Janského plaketu za bezpríspevkové darcovstvo krvi p. Ľubomírovi Drahovskému.
Ocenenému darcovi blahoželáme.
Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhajú zachraňovať
životy iných.

MS SČK Uhorská Ves

Deň detí podporili sponzori
Rýchla parta plus s.r.o
Martin Cigler

IBV Zelená Vieska II
Developer, ktorý realizoval projekt IBV Zelená vieska, pokračuje v realizácii IBV smerom ku diaľničnému mostu. Medzi riekou Váh a potokom Štiavnica naplánoval 25 nových pozemkov na stavbu
rodinných domov. Pozemky vlastnilo pozemkové
spoločenstvo Hybe.
Prvé kroky na realizáciu projektu developer už uskutočnil, keď požiadal OÚŽP o výrub, ktorý vydal
súhlasné stanovisko. Výrub sa bude môcť uskutočniť v čase vegetačného pokoja.
Stavebný úrad požiadal o vydanie územného rozhodnutia, od ktorého sa budú vyvíjať postupné
kroky na začatie stavby inžinierskych sietí.
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Zo života DHZ
Prišlo leto, pandémia
ustúpila a činnosť nášho DHZ ožila. Svoje aktivity v 2. štvrťroku sme
začali Okrskovou schôdzou 16.4.2022, ktorá
sa uskutočnila v našej
obci za účastí zástupcov 8 DHZ.
Bol zvolený nový výbor nášho okrsku č.4. Novým
inštruktorom sa stal Ing. Ladislav Juráš zo Žiaru.
30.4.2022 sa uskutočnilo v Liptovskom Mikuláši
Valné zhromaždenie dobrovoľných hasičov. Bolo
to pracovné stretnutie, kde sa hodnotila ich činnosť. Územná organizácia DPO SR v Liptovskom
Mikuláši za aktívnu činnosť a plnenie úloh odmenila ČESTNÝM UZNANÍM dvoch našich členov:
Ján Drahovský st. a Ing. Milan Beťko.
Naše družstvo detí sa 21. mája 2022 zúčastnilo
Okresnej súťaže Hry Plameň v Kvačanoch. Naši
mladí hasiči obsadili 4. miesto, kde sa súťažilo
v štafetovom behu a požiarnom útoku CTIF.
Vzhľadom k tomu, že začíname s úplne novým
mladým kolektívom, toto umiestnenie je veľmi
dobré. Vynikajúce umiestnenie dosiahli naše deti
v individuálnych súťažiach : Barborka Zlejšia obsadila 1. a 3. miesto v rýchlostných pretekoch, Simonka Cibuľová obsadila 2. miesto a Lucka Hybenová 3. miesto v technickej disciplíne. Poďakovanie patrí všetkým členom doprovodného tímu,
ktorí obetovali celodenný čas a zabezpečili dopravu detí.
27. mája 2022 sa uskutočnila výborová schôdza
nášho DHZ. Cieľom bola kompletná príprava súťaže Okresnej hasičskej ligy. Naše ženy a muži
začali s pravidelnou prípravou, čo sa ukázalo aj
na konečnom výsledku súťaže. V rámci schôdze
boli odmenení náš 70 – ročný jubilant Ján Drahovský st. a Ing. Lýdia Hrehová, ktorá obdržala
v Bratislave najvyššie vyznamenanie DPO SR
osobne z rúk prezidenta DPO.
9. júna bol vykonaný členmi DHZ v obci zber železného šrotu.
2. júla 2022 bolo vyvrcholenie našej práce v 2.
kvartáli. Usporiadali sme 1. kolo Okresnej hasičskej ligy a Memoriál Ladislava Hvizdoša.
Najmenší hasiči pred začatím oficiálneho programu sa predstavili v príprave hasičského útoku.
Perfektne zohratý realizačný tím pripravil súťaž na
vysokej úrovni. Súťaže sa zúčastnilo 8 družstiev,
2 ženské a 6 mužských. Celkové umiestnenie –
ženy 1. miesto, muži 3. miesto. Poďakovanie patrí
všetkým sponzorom, ktorí prispeli hodnotnými cenami do tak obľúbenej a pre všetkých prítomných
očakávanej tomboly. Svoj vysoký kuchársky štandard znova predviedol svojou fazuľovicou Sveto

Benian so svojím kolektívom. Túto vydarenú akciu
svojou účasťou zvýraznili aj pozvaní hostia : predseda ZMOS-u a primátor Liptovského Hrádku
Branislav Tréger, viceprimátor Liptovského Mikuláša Rudolf Urbanovič, riaditeľka HaZZ v Liptovskom Mikuláši Eva Krajčiová, veteráni hasiči Milan Trstenský, Milan Tomajko, Pavel Tomčík.
Starosta obce odovzdal do rúk predsedu DHZ hasičskú zástavu pri príležitosti 80. výročia založenia DHZ.
Okresná hasičská liga bude pokračovať ďalšími
kolami. Veríme, že sa nám naďalej bude dariť
a výsledkami uspokojíme všetkých priaznivcov
hasičského športu. Ešte raz vyslovujem poďakovanie všetkým tým, ktorí sa zaslúžili o zdarný priebeh tohto podujatia.
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Výbor DHZ Uhorská Ves

Niekoľko rokov prebieha konanie na odstránenie oplotenia ochrannej hrádze vodného toku v katastri obce Uhorská Ves. Pre vašu informáciu Vám zverejňujeme rozhodnutie okresného úradu
v Liptovskom Mikuláši, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy.
Rozhodnutie uloženie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov
Popis konania / Účastníci konania
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 032 03 Liptovský Ján, okres. Liptovský Mikuláš v zastúpení Advokátskej
kancelárie JUDr. Michal Krnáč, s. r. o., Vojtecha Tvrdého 739/21, 010 01 Žilina – pozemok par. č. KN-E 598/2, k.
ú. Uhorská Ves – uloženie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri dodržiavaní ustanovení vodného
zákona
Výrok
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, ako príslušný
orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 61 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v súlade s ustanoveniami
§ 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, majiteľovi pobrežného pozemku
KNE 598/2, k. ú. Uhorská Ves:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 032 03 Liptovský Ján
na základe výsledkov štátneho vodoochranného dozoru v zmysle § 66 ods. (5) zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o
vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
ukladá nasledovné opatrenia na zjednanie nápravy:
1.
Odstrániť kovové mobilné oplotenie z telesa ochrannej hrádze vodného toku (vodnej stavby) a z ochranného pásma ochrannej hrádze vodného toku Váh č. hydrologického poradia 4-21-01-038, v celkovej dĺžke cca 12
m, z toho kovové brány v dĺžke cca 7,5 m, ktoré je umiestnené na časti pozemku par. č. KNC 1148/1 k. ú. Uhorská
Ves (druh pozemku vodná plocha, spôsob využitia vodný tok) čiastočne prekrývajúcej sa s pozemkom KNE 598/2
k. ú. Uhorská Ves, v riečnom kilometri vodného toku Váh cca rkm 355,0, až do vzdialenosti 10 metrov od brehovej
čiary vodného toku Váh.
(termín: do 14 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia)
2.
Odstrániť kovové mobilné oplotenie (kovové brány v dĺžke cca 7,5 m a oplotenie v dĺžke cca 9 m,) ktoré je
umiestnené na pozemku par. č. KNC 1148/1, k. ú. Uhorská Ves (vedenom ako druh pozemku vodná plocha, spôsob využitia vodný tok), a zároveň na pozemku par. č. KNE 477/2 k. ú. Uhorská Ves, v riečnom kilometri vodného
toku Štiavnica cca rkm 0,090, z telesa ochrannej hrádze vodného toku (vodnej stavby) a z ochranného pásma
ochrannej hrádze vodného toku Štiavnica (č. hydrologického poradia 4-21-02-010), až do vzdialenosti 10 metrov
od brehovej čiary vodného toku Štiavnica.
(termín: do 14 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia)
3.
Odstrániť existujúce vysadené dreviny (v počte 5 ks, tuje) z ochranného pásma ochrannej hrádze, t. j. do
10 metrov od brehovej čiary vodného toku Váh (č. hydrologického poradia 4-21-01-038) v rkm cca 355,0, ktoré sú
vysadené kolmo na ochrannú hrádzu vodného toku na pozemku par. č. KNC 1148/1 k. ú. Uhorská Ves a zároveň
na západnej hranici pozemku KNE 598/2, k. ú. Uhorská Ves.
(termín: do 14 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia)
4.
Odstrániť existujúce vysadené dreviny (v počte cca 68 ks tují, 2 ks smrek, 1 ks borovica, 1 ks jabloň) z
ochranného pásma ochrannej hrádze, t. j. do 10 metrov od brehovej čiary vodného toku Štiavnica č. hydrologického poradia 4-21-02-010, ktoré sú vysadené súbežne s brehovou čiarou resp. s korunou ochrannej hrádze, ale
aj kolmo na ochrannú hrádzu vodného toku na pozemku par. č. KNC 1148/1 k. ú. Uhorská Ves (vedenom ako druh
pozemku vodná plocha, spôsob využitia vodný tok) a zároveň na pozemku par. č. KNE 477/2 k. ú. Uhorská Ves, v
rkm 0,070 až 0,090 vodného toku Štiavnica.
(termín: do 14 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia)
Námietky účastníkov konania: V konaní boli vznesené písomné námietky zo strany p. XXXXXXXXXXXX, ktoré
orgán štátnej vodnej správy vyhodnotil ako neopodstatnené. Podrobnejšie argumenty sú uvedené v odôvodnení
tohto rozhodnutia.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Narodili sa
Barbore a Andrejovi Mikytovcom
sa 26.5.2022 narodila
dcérka Viktória.
Jane a Pavlovi Sopkovcom sa 16.6.2022
narodil synček Pavol.

V zmysle § 19 odst.4 zákona č. 180/2014 z. z. o
podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov menujem za zapisovateľa miestnej
volebnej komisie pre „Voľby do orgánov samosprávy obcí“ a „Volieb do orgánov samosprávnych
krajov“, ktoré sa budú konať 29. októbra 2022
Ivetu Koberovú.

Jubilanti
August
pani Elena Ciglerová
pani Tatjana Husáriková

90 rokov
70 rokov

September
pani Zdena Pavelicová
pani Zdena Jurečková

70 rokov
70 rokov

Október
pani Anna Zlejšia

70 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 16.5.2022
v 86. roku života opustila
pani Marta Čanigová.
Posledná rozlúčka so zosnulou sa uskutočnila
19.5.2022 v kultúrnom dome v Uhorskej Vsi.
Smútiaca rodina vyslovuje slová poďakovania za
všetky prejavy sústrasti, kvetinové dary i účasť
na poslednej rozlúčke.

VOĽBY 2022

„Tvoja duša je v nebi,
Tvoj úsmev v našom srdci.
Ostala spomienka,
ktorá sa potichu vynorí z oka
a steká dole po lícach.“

OZNÁMENIE
o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí
29. októbra 2022.
Obecné zastupiteľstvo v Uhorskej Vsi podľa § 166
zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
uznesením č. 263/2022 zo dňa 27.06.2022 určilo,
že Obecné zastupiteľstvo v Uhorskej Vsi bude mať
celkom 5 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom
volebnom obvode utvorenom pre celú obec.
MENOVANIE ZAPISOVATEĽA
MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE
PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY
OBCÍ A VOLIEB DO ORGÁNOV
SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV V ROKU 2022

V hlbokom zármutku oznamujeme,
že nás dňa 18.5.2022
v nedožitom 61. roku života opustil
pán Ladislav Hvizdoš.
Posledná rozlúčka so zosnulou sa uskutočnila
20.5.2022 v kultúrnom dome v Uhorskej Vsi.
Smútiaca rodina vyslovuje slová poďakovania za
všetky prejavy sústrasti, kvetinové dary i účasť
na poslednej rozlúčke.
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Pre deti Pre deti Pre deti
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ŠPORT V OBCI
Mužstvo žiakov sa po úspešnom účinkovaní v súťaži podarilo postúpiť z tretieho miesta medzi osmičku najlepších a hralo o majstra okresu. Po
úvodných vydarených zápasoch prišla na mužstvo
výsledková i herná kríza a prehrali sme päť zápasov za sebou. Celkové 7. miesto zo 16tich mužstiev je pre naše mladé mužstvo úspech a veríme,
že po doplnení kádra sa nám podarí udržať žiacke
mužstvo v súťažiach LFZ. Spolupráca so susednou obcou pre nás končí, nakoľko otvárajú všetky
žiacke kategórie od U-9 až po U-15, takže nás
čaká susedské derby aspoň v žiackej kategórii.
Uvidíme, kto v zápase nastúpi, keďže ani jedna
obec nemá v U-11 dostatočný počet hráčov.
Pohľad do tabuľky na našich súperov nám ukazuje, že sme najmenšou obcou v súťaži a aj napriek tomu držíme krok v športovej oblasti.
Chceme sa poďakovať rodičom za dopravu našich
detí na zápasy, sponzorom za občerstvenie po zápasoch a fanúšikom za podporu.
Na konci sezóny sme pripravili pre deti a rodičov
posedenie, odovzdali sme diplomy a medaile a posedeli spoločne pri pizzi.

1
2
3
4
5
6
7
8

U 11 - nadstavba o majstra LFZ
klub
Z V
14 12
OŠK - Havran Ľubochňa
14 9
ŠK Kriváň Lipt. Ondrašová
14 9
OŠK BEŠEŇOVÁ
14 8
ŠK Lúčky - kúpele
14 7
TJ Tatran Hybe
TJ Družstevník Liptovská Štiavnica 14 4
14 3
TJ Ďumbier Uhorská Ves
FC 34 Liptovský Mikuláš - Palúdzka 14 0

R P B
1 1 37
1 4 28
0 5 27
1 5 25
1 6 22
1 9 13
2 9 11
1 13 1

Jesenná časť sezóny neveštila nič dobré pre seniorský futbal. Jedno víťazstvo a jedna remíza stačili
len na posledné miesto. Zápasy jarnej časti však
mužstvu vyšli nad očakávanie a šnúrou piatich víťazstiev a ziskom 16 bodov si zabezpečili účasť
v 7.lige aj na nasledujúcu sezónu.
Reorganizáciou súťaží však bude mať názov 8.liga
LFZ.
Rovnakými problémami ako má náš klub sa stretávajú aj ostatné futbalové tímy. Najväčší problém je
nedostatok hráčov a funkcionárov ochotných pracovať.
Do novej sezóny sa prihlásilo o jeden klub viac ako
to bolo po iné roky, ale uvidíme koľko mužstiev dohrá sezónu. V uplynulej sezóne stúpol počet kontumácií čo narúša objektivitu súťaží.
Našich funkcionárov čaká ťažká úloha posilniť káder o hráčov, ktorí budú ochotní sa obetovať a na
úkor svojho voľného času budú reprezentovať náš
klub. Kostru mužstva tvoria štyria naši hráči a zvyšok sú cezpoľní.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

7. liga dosp. Sportika (2021/2022)
klub
Z V R
26 22 3
ŠK TJ Iskra Hrboltová
26 19 3
ŠK Lúčky - kúpele
26 17 6
TJ Sokol Beňadiková
26 14 5
TJ Tatran Hybe
26 12 4
TJ Družstevník Východná
26 12 2
TJ Družstevník Lipt. Trnovec
26 11 4
ŠK Bobrovec
26 11 1
FK Liptovské Vlachy
26 8 9
TJ Prosiek
26 8 2
OFK Partizánska Ľupča
26 6 5
TJ Družstevník Štiavnička
26 4 8
TJ Liptov Vavrišovo
26 6 2
TJ Ďumbier Uhorská Ves
26 3 4
ŠK Demänová

P body
1
69
4
60
3
57
7
47
10 40
12 38
11 37
14 34
9
33
16 26
15 23
14 20
18 20
19 13

Vážení občania, príspevky do spravodaja môžete priniesť na OcÚ alebo
poslať emailom na adresu starosta@uhorskaves.sk do 10.9.2022,
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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