ROČNÍK XXII

Vážení spoluobčania,
Keď sa spojíme darí sa nám vytvárať veľké aj
malé veci. Vďaka vašim SMS-hlasom, ktorých
najväčšie množstvo sa nám podarilo získať počas akcie na začiatku leta, sme v rámcu výzvy
ŽSK participatívne dotácie získali nenávratný finančný príspevok vo výške 3700€.
Žiadosť sme predkladali v marci 2022, s požiadavkou, že získanú dotáciu použijeme na výstavbu prístrešku ku budove na futbalovom
ihrisku. Prestrešením plochy v športovom areáli
sme získali priestor, ktorý nás ochráni aj pred
nástrahami počasia.
Získanými externými zdrojmi sa nám darí zlepšovať podmienky na život v obci, čo je zvlášť
v tejto náročnej dobe veľmi obtiažne a spolufinancovanie v čase neustále rastúcich vstupov
energií ešte obtiažnejšie.
Momentálne sa uchádzame o dotáciu na zateplenie kultúrneho domu cez environmentálny
fond.
V októbri si budeme voliť svojich zástupcov
nielen do orgánov samospráv, ale aj do orgánov
samosprávneho kraja. Verím, že váš hlas prispeje k zvoleniu vami preferovaného kandidáta, ktorý bude záujmy obce či kraja presadzovať podľa vašich predstáv.
Tak ako aj naše domácnosti, tak aj chod obce
zasiahla extrémna vlna zdražovania energií.
Vykurovanie na najbližšiu zimu máme zabezpečené ešte v starých cenách, ale zmluva na dodávku elektrickej energie nám končí v decembri.
Vladimír Multáň
Váš starosta

SEPTEMBER

ROK 2022

Voľby do orgánov samosprávy 2022
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil na 29.októbra 2022 voľby do orgánov samosprávy a do orgánov samosprávnych krajov.
Voľby do orgánov samosprávy obcí sú pre nás
najdôležitejšie, lebo si volíme zástupcov, ktorí
budú riadiť a smerovať obec najbližšie štyri roky.
Aj štát uznáva, že samospráva vo veľkom zastupuje činnosť štátu, aj keď je finančne značne poddimenzovaná.
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby
starostu obce Uhorská Ves
poradové číslo, meno, priezvisko,'* titul, vek,
zamestnanie, názov politickej strany"*
1.Vladimír Multáň, 45 r., starosta,
SMER - sociálna demokracia
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby
poslancov Obecného zastupiteľstva obce Uhorská Ves
Kandidáti:
1.Milan Beťko, Ing., 68 r., dôchodca,
SMER – sociálna demokracia
2.Tibor Beťko, Ing., 42 r., projektový manažér,
SMER – sociálna demokracia
3.Lenka Lencsésová,Ing., 38 r., projektová manažérka, SMER – sociálna demokracia
4.Katarína Pačanová, 43 r., konateľka,
SMER – sociálna demokracia
5. Daša Tkáčová, Mgr., 41 r., učiteľka,
SMER – sociálna demokracia
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Miestna organizácia
Jednoty dôchodcov Slovenska

Seniori, pozor
na podvodníkov
a zlodejov!

Návšteva gotického kostola v Okoličnom

V súvislosti s trestnou činnosťou páchanou na osobách vyššieho veku, polícia
opakovane upozorňuje občanov, najmä seniorov,
na zvýšenú potrebu opatrnosti a ostražitosti.
Podvodníci využívajú na páchanie tejto protiprávnej činnosti rôzne vymyslené scenáre. Vnuk,
či iný rodinný príslušník, pracovník pošty, banky,
či nej inštitúcie, lekár dokonca aj policajt. Aj takto
sa volajúci predstavujú a pod rôznymi legendami
sa snažia vylákať od seniorov peniaze či iné cennosti.
V ostatnom období sú zaznamenávané i prípady, kedy neznáme osoby (páchatelia) telefonicky kontaktujú staršiu osobu, predstavujú sa
ako zamestnanci rôznych inštitúcií (Slovenská
pošta, kuriérska služba, sociálna poisťovňa
a pod.), aby jej osobne doručili finančnú hotovosť,
či balík. Po chvíli seniora opätovne telefonicky
kontaktuje muž, ktorý sa predstaví ako policajt
a seniorovi oznámi, že predchádzajúci telefonát
bol podvod, ktorý už vyšetrujú. Medzitým zisťuje
finančné pomery, žiada nachystať všetky peniaze
a cennosti, tieto vložiť do tašky a odniesť do odpadkového koša pred domom, vyhodiť z okna,
uložiť pod určené auto, a pod. Seniorovi uvedie,
že peniaze a cennosti polícia ochráni, majú byť
využité ako dôkaz a keď sa všetko vyšetrí, veci i
peniaze sa mu vrátia. Po celý čas sú páchatelia s
poškodenými osobami v telefonickom kontakte,
aby ich mali takpovediac „pod kontrolou“.
Podvodníkom stačí jeden telefonát, príp.
osobná návšteva a seniori prichádzajú o celoživotné úspory. V tejto súvislosti Policajný
zbor SR upozorňuje, že podvodníci a zlodeji
ovládajú veľa spôsobov a manipulačných
techník ako získať dôveru seniorov.
Seniorov opätovne vyzývame, aby boli obozretní voči osobám, ktoré ich osobne, či telefonicky
kontaktujú a žiadajú od nich peniaze pod rôznymi
zámienkami, neodovzdávali finančnú hotovosť
neznámym ľuďom, nevyberali svoje úspory pre
cudzie osoby zo svojich účtov, príp. nerealizovali
finančné transakcie na čísla účtov, ktoré sú im nahlásené počas podvodného telefonátu, za žiadnych okolností nevpúšťali cudzie osoby do svojich
príbytkov, či nevyberali finančnú hotovosť v prítomnosti cudzích osôb. Zároveň žiadame aj príbuzných, aby pripomenuli svojim starkým zásady bezpečného správania. V prípade podozrenia z podvodného konania je potrebné okamžite kontaktovať políciu na čísle 158.

Za národnou kultúrnou pamiatkou sme nešli ďaleko. Slnečné popoludnie dňa 20. júla sme využili
na návštevu gotického kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom, ktorý je považovaný za najkrajšiu a najcennejšiu pamiatku v regióne a po 13
ročnej rekonštrukcii bol sprístupnený návštevníkom. Pozreli sme si tiež múzejnú miestnosť biskupa Mattyasovszkého a neďaleký kláštor s kaplnkou a rozkvitnutou, krásne upravenou záhradou.

Prehliadka Liptovského Mikuláša
so sprievodcom
Dňa 27. júla sme si atmosféru nášho okresného
mesta užili ako turisti. V dnešnej uponáhľanej, internetovej dobe, keď naše cesty do Liptovského
Mikuláša smerujú väčšinou do obchodných centier a k lekárom, strávili sme jednu hodinu so skutočnou turistickou sprievodkyňou mesta s typickým zeleným dáždnikom, ktorá pútavo porozprávala našim i zahraničným turistom o histórii
mesta, jeho okolí a na 11 zastávkach sme si pripomenuli udalosti a významné osobnosti našich
dejín.
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Spoznali sme históriu
Liptovského Hrádku
Dňa 17. augusta sme sa vybrali autobusom do
Liptovského Hrádku na prechádzku nádvorím
podhradia gotického hradu a interiérom renesančného kaštieľa s výkladom turistického sprievodcu
a audiovizuálnou prezentáciou histórie mesta, rekonštrukcie hradu i priestorov kaštieľa v súčasnej
podobe. Prezreli sme si oddychovú zónu mesta Lubyho lúku a jazierko pri hrade, bralo Skalku
a k autobusu sme sa vrátili cez hrádocké arborétum. A na záver výletu sme si posedeli v cukrárni
pri káve a zmrzline s konštatovaním, že i v našom
blízkom okolí máme krásne historické objekty,
ktoré stoja za to, aby ich človek navštívil a poznal.

Seniorské štvrtky
v kine Nicolaus v Liptovskom Mikuláši
Takto sa nazýva premietanie filmov nielen pre seniorov 2x v mesiaci – vo štvrtky o 14.00 hod.
v kine Nicolaus v Liptovskom Mikuláši. Premietané sú veselé filmy, komédie, na ktorých sa dá
pobaviť, zasmiať a po skončení posedieť si pri kávičke a koláčiku v cukrárni. Odchod autobusu
z Uhorskej Vsi je o 13. hod. 17 min.

Ružomberská lýra seniorov

V metropole východného Slovenska –
v Košiciach
Po výletoch v blízkom okolí sa dňa 13. septembra
13 členná skupina našich členiek vybrala rýchlikom do metropoly východného Slovenska. V historickom jadre Košíc, ktoré je najväčšou pamiatkovou rezerváciou na Slovensku, sme mali nádherný zážitok z návštevy a prehliadky Dómu sv.
Alžbety, umelecky a historicky najhodnotnejšieho
objektu na stredovekom námestí. Posedeli sme
si v parku pri spievajúcej fontáne a zvonkohre
s výhľadom na štátne košické divadlo. Fontána
hrá a farebne strieka len v letnom období, takže
v plnej kráse sme ju už v septembri nevideli. Prekvapenie nás čakalo pri návrate domov, keď sme
pri rýchliku zistili, že vozeň č. 3, do ktorého sme
mali zakúpené miestenky, nebol vôbec pripojený
k vlaku. Sprievodkyne všetko vyriešili, usadili nás
na náhradné miesta a bez problémov sme sa večer vrátili domov.

Pekný divácky zážitok sme si odniesli z podujatia Ružomberská lýra seniorov, ktorého sme sa zúčastnili dňa
21. septembra v kultúrnom dome v Liskovej. Bola to
nesúťažná prehliadka speváckych súborov seniorov zo
Žilinského kraja. S krásnymi piesňami o rodnom kraji,
rodnej dedine, o Slovensku, ako aj so známymi ľudovými piesňami sa predstavilo 11 súborov. Okres Liptovský Mikuláš reprezentoval spevácky súbor Poludnica zo Závažnej Poruby. Účinkujúcim aj divákom sa
milými a povzbudivými slovami prihovorili predseda
Jednoty dôchodcov na Slovensku pán Michal Kotian
a predseda Okresnej organizácie JDS v Ružomberku
pán Peter Straka. XVI. ročník Ružomberskej lýry bol
ukončený spoločným spevom účinkujúcich a divákov
sprevádzaný dlhotrvajúcim potleskom.
Plán aktivít ZO JDS na príslušný mesiac býva vyvesený na informačných tabuliach obce oproti obchodu a pri autobusovej zastávke smerom do Liptovského Mikuláša.
Ing. Soňa Slosiarová
Predseda MO Jednoty dôchodcov Slovenska
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Začiatok školského roka
Školský rok 2022/2023 sme v Základnej škole s materskou školou v Liptovskom Jáne začali slávnostne v telocvični našej školy. Hostia, rodičia, žiaci, pedagogickí
a nepedagogickí zamestnanci sa na slávnostnom otvorení zišli v pondelok 05. 09. 2022. S veľkými očakávaniami vstupovali do telocvične prváčikovia, s deväťročnou „praxou“ deviataci. Po štátnej hymne a básni
nasledovali príhovory pána riaditeľa a pána starostu
Liptovského Jána. Obaja všetkým želali najmä úspešné

vykročenie do nového školského roku a veľa úspechov
v práci. Potom už telocvičňa patrila prváčikom. Privítali ich deviataci a po ich odchode a odchode celého
druhého stupňa, prišlo na rad pasovanie za „naozajstných“ prvákov. Pani učiteľke triednej pri tom pomáhala aj pani zástupkyňa, pán riaditeľ a pán starosta. Na
záver všetci prváci zložili „Sľub prváka“. Potom sa už
aj oni odobrali do triedy, kde dostali prvácky šlabikár
a vypočuli si prvé informácie, týkajúce sa ich štúdia.
Do školy nastúpili aj žiaci z Ukrajiny, ktorí sa rozhodli
pokračovať v riadnom dennom štúdiu. Všetci pedagogickí zamestnanci vyvinú maximálne úsilie, aby sa títo
žiaci začlenili medzi svojich slovenských rovesníkov a
mohli sa už plnohodnotne vzdelávať aj v slovenskom
jazyku.
Zmena nastala aj v IV. oddelení ŠKD. Po odchode pani
vychovávateľky M. Stachovej, na jej miesto nastúpila
nová pani vychovávateľka M. Tekelová. V novej práci
jej želáme veľa úspechov.
Zuzana Daňová

so svojimi ratolesťami. Do materskej školy tak do
troch tried spolu nastúpilo 69 detí vo veku od 2,5 do 6
rokov. Do 3. triedy - 26 detí 5-6 ročných, do 2. triedy
- 25 detí 3 - 5 ročných, do 1. triedy 18 detí vo veku 2,53 roky. Kolektív MŠ vytvoril príjemnú atmosféru a privítal aj 23 novoprijatých detí. Niektoré zvládli odlúčenie s malou slzičkou, iné s úsmevom. Predškoláci sa
v prvý deň zúčastnili slávnostného otvorenia školského
roka v telocvični ZŠ, kde aj ich privítal p. riaditeľ a poprial všetkým veľa úspechov a pevné zdravie.

My sa tešíme na spoločné trávené chvíle v MŠ,
kde sa budeme spolu hrať, učiť, objavovať, tvoriť, spievať, recitovať, športovať a zúčastňovať sa aktivít, ktoré
sme si naplánovali na tento školský rok. Veríme, že si
ich s radosťou užijeme už bez obmedzení aj spolu s rodičmi na spoločných akciách.
„Vraví ocko, mamina: „Škôlka ráno začína!“
Veru je to pravda taká, škôlka všetky deti čaká.
A s úsmevom do triedy, vyber sa na výzvedy.

Škôlkárske okienko

Usmejme sa na seba a viacej nám netreba,

Slávnostný začiatok školského roka 2022/23 začal
v Materskej škole piaty septembrový deň. Bol o niečo
iný ako predchádzajúce, lebo bol bez prísnych protipandemických opatrení a nariadení. Preto aj príprava
nového školského roka bola o niečo jednoduchšia a príjemnejšia. Namiesto zariaďovania väčšieho množstva
dezinfekčných prostriedkov, stojanov a zásobníkov na
papierové utierky a ochranných rúšok, sme deťom s radosťou nakupovali pastelky, ceruzky, farbičky
lepidlá, výkresy a iné učebné pomôcky. Rodičia mohli
opäť bez rúšok vstúpiť do budovy MŠ a šatní k jednotlivých triedam, aby sa mohli v kľude rozlúčiť

múdry rozum, srdce dobré –
v škôlke je nám všetkým dobre.“
Žaneta Čekanová
Družinári privítali prváčikov
Ako už býva zvykom, aj tento rok sa v našom ŠKD
konalo zoznamovacie športové popoludnie, na privítanie prvákov medzi našich ,,klubkáčov“. Naši najstarší
družinári s pani vychovávateľkou nám v telocvični pripravili rôzne súťaže a disciplíny. Najskôr mali prváčikovia trochu trému, no tá postupne opadla. Spoločne
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sme sa zabavili, zmerali sme si sily pri viacerých disciplínach ako bol beh cez lavičku, podliezanie, prekážkový beh a triafanie lopty do bránky. Snáď najviac nás
potrápil kotúľ vpred. Ostatné deti nás povzbudzovali,
a tiež sa s nami spoločne pridali k hre. Nakoniec nás
odmenili medailou a sladkou odmenou.
Prváci to hravo zvládli a tak už patria medzi nás ,,Klubkáčov“.
Ľubica Forgáčová
Vzdelávanie učiteľov cez Erasmus+
Všeobecne známe pravidlo, že učitelia majú veľa
voľna, lebo deti majú prázdniny, nie vždy platí. Veľa
učiteľov sa v čase školských prázdnin vzdeláva a rozširuje svoje vedomosti a schopnosti, aby v novom školskom roku boli schopní novým, tvorivým spôsobom
tieto vedomosti a schopnosti posunúť svojim žiakom.
Často tieto vzdelávanie prebiehajú aj v zahraničí a organizuje ich Európska únia pod svojim programom
Erasmus+. Je to aj spôsob výmeny skúseností medzi
učiteľmi rôznych krajín a rôznych školských systémov.
V auguste takéto vzdelávanie absolvovali štyria učitelia našej školy.

Spoznávali historické a kultúrne tradície Malty
a okrem toho rozširovali svoje poznatky o školskom
manažmente, projektovom vyučovaní, využívaní informačno-komunikačných technológií a zavádzaní kultúrnych tradícií do výchovno-vzdelávacieho procesu.
Aj vďaka tomuto vzdelávaniu sa na našej škole rozbehol projekt, ktorého cieľom je zmapovať historické kúrie a kaštiele Liptovského Jána, s využitím práve moderných informačno-komunikačných technológií.
Zuzana Daňová

POVZBUDENIE
Máme milí obyvatelia Uhorskej Vsi
a
zároveň
čitatelia
tohto
„Uhorského
spravodajcu“ deväť mesiacov roku Pána 2022 za
sebou.
Ako to často pri našich spoločných stretnutiach
ľudovo hovoríme, že ten čas tak rýchlo beží…že
ten čas prešiel ako voda...že ten čas sa už nikdy
nevráti. No a na základe toho vás i seba
navzájom chcem „povzbudiť“ aby sme neklesali
na tele ale ani na duši. Chcem vám i sebe dodať
silu, odvahu a chuť do spoločného života. U vás
niektorých som v domácnostiach čítal úžasné
výšivky, kde bolo napísané: „BEZ BOŽIEHO
POŽEHNANIA – MÁRNE NAŠE NAMÁHANIA“.
No a to je ďalšie a pre nás veriacich veľmi
dôležite a hlavne pravdivé vyjadrenia našich
starých mám, že ozaj bez Boha
a jeho
požehnania sa my ľudia budeme zbytočne
namáhať, lopotiť, trápiť… Bez neho by sme to ani
nezvládli, neuniesli a žili ako nie ľudia, ale trosky.
Tak sa pozrime, ale len na chvíľu späť ako sme
tých deväť mesiacov prežili? Ako sme sa
namáhali? Ako sme jeden druhému či už v obci,
alebo v cirkevnom zbore, vo farnosti pomáhali
a podali pomocnú ruku tým, ktorí to najviac
potrebovali? No a tu je ten moment, kedy sa
máme na chvíľu hoci na začiatku jesene aj
pozastavili a prehodnotili svoj život k Bohu, ľuďom
a sebe?!
Tak
mám
pre
vás
i
seba
jedno
„povzbudenie“ návrh, aby sme tak ako to robia
skauti – urobili každý deň niekomu aspoň jeden
dobrý skutok. My veriaci tomu hovoríme že je to
skutok telesného a duchovného milosrdenstva a
tie znejú:
- telesného:
1.dávať jesť hladným,
2.dávať piť smädným,
3.prichýliť pocestných,
4.odievať nahých,
5.navštevovať chorých,
6.poskytovať pomoc väzňom,
7.pochovávať mŕtvych.
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- duchovného:
1.napomínať hriešnikov,
2.poúčať nevedomých,
3.dobré radiť pochybujúcim,
4.tešiť zarmútených,
5.trpezlivo znášať krivdu,
6.odpúšťať ubližujúcim,
7.modliť sa za živých a mŕtvych.
Pozreli a prečítali ste si ich pozorne a všetky?
Skúsme preto všetci si zobrať každý s nás aspoň
jeden a ho niekomu blížnemu vykonať a určite
budeme mať večer radosť a dobrý pocit ,že sme
niekomu nejako poslúžili.
Na záver môjho príspevku sa chcem veľmi
pekne poďakovať aj tým, ktorí húževnato
pracovali tých deväť mesiacov v našom farskom
rímskokatolíckom kostole svätého Jána Krstiteľa
v Liptovskom Jáne a zároveň poďakovať aj
Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky za ich
finančnú podporu v hodnote 530 248,-eur. Mám
k vám všetkým veľkú prosbu, aby ste ich a nás
všetkých, ktorí na tejto veľkej a rozsiahlej
rekonštrukciu a obnove
pracujeme
denne
„povzbudzovali“, aby sa nám spoločnými silami
dielo podarilo do konca roku 2022 dokončiť –
aj
tu na povzbudenie
môžete využiť
spomenuté
skutky telesného a duchovného
milosrdenstva.
S vďakou a úctou
Peter Kvasňák – rímskokatolícky farár

že k tomu dá svoje požehnanie a zabezpečí, aby
človeku nič podstatné nechýbalo.
O tom, že tieto slová fungujú, svedčia mnohí.
Príkladom nám môže byť staro zmluvný prorok
Eliáš, ktorý zažil v Izraeli roky obrovského sucha
a neúrody. Na pokyn Boží sa Eliáš ukryl pri potoku
Kerít. Hospodin prikázal krkavcom, aby mu nosili
jedlo, chlieb i mäso.
Podobne spoznal pravdivosť Božieho sľubu
známy anglický misionár George Müller. Postavil
mnoho sirotincov v Ashley Down v Anglicku. Bez
osobného platu sa spoliehal iba na Boha, že mu
poskytne peniaze a jedlo potrebné na podporu
stoviek detí bez domova, s ktorými sa spriatelil v
mene Krista. Ako muž žiarivej viery mal dlhé roky
na stole motto, ktoré do jeho srdca vnieslo
pohodlie, silu a povznášajúcu dôveru. Stálo tam:
"Jemu na tebe záleží." Na konci svojho života
svedčil o tom, že Pán nikdy nezlyhal pri plnení
všetkých jeho potrieb. Mnohokrát zažil situáciu,
kedy v tých najťažších chvíľach, kedy už nevidel
východisko z núdze, sa objavil nečakaný darca,
ktorý podporil niektorý z jeho projektov.
Kto dôveruje Pánovi, že sa stará o svojich, a kto
hľadá Jeho kráľovstvo, ten aj v tomto roku môže s
radosťou Pánu Bohu pri príležitosti Poďakovania
za úrody zeme ďakovať. Slávnosť sa bude konať
v nedeľu 16. októbra o 9,00 hod. v Evanjelickom
kostole v Liptovskom Jáne.
Peter Taját, evanjelický farár svätojánsky

Máme dôvod ďakovať?
Október je už tradične mesiac, kedy sa končí zber
úrod a veriaci prichádzajú do chrámov
vyzdobených ukážkami úrod. Ako však ďakovať
za úrody zeme, keď do budúcnosti hľadíme s
obavami? Vysoké ceny energií kreslia veľký
otáznik nad prichádzajúcou zimou. Máme teda
dôvod pri tomto Poďakovaní za úrody zeme
ďakovať a radovať sa?
Pri takýchto myšlienkach nám treba spomenúť si
na slová Pána Ježiša: „Nebuďte teda ustarostení
a nehovorte: Čo budeme jesť? alebo: Čo budeme
piť? alebo: Čím sa budeme odievať? Lebo všetko
toto pohania hľadajú. Veď váš Otec nebeský vie,
že to všetko potrebujete. Ale hľadajte najprv
kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko
toto bude vám pridané.“ (Matúš 6, 31-33) V týchto
slovách nám Pán Ježiš ponúka spôsob, ako
zvládnuť aj takéto obavy. Spočíva v tom, že človek
poslúchne slová Pána Ježiša, začne viac hľadať
kráľovstvo Božie, to znamená Pána Boha a Pána
Ježiša Krista. A Pán sľubuje, že Otec nebeský sa
o zvyšok postará. Isteže, neruší potrebu pracovať,
zabezpečovať všetko potrebné, ale On sľubuje,
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Rozlúčka s letom

Prístrešok na ihrisku

Aj keď už bolo jesenné počasie daždivé
a chladné, aspoň pred dažďom sme boli chránení
prístreškom, ktorý sme vybudovali aj za brigádnickej pomoci obyvateľov obce. Na prístrešok sme
získali finančné prostriedky z dotácie ŽSK.
Starosta obce sa prihovoril obyvateľom a symbolicky odovzdal prístrešok do užívania.
Podával sa chutný guľáš ako poďakovanie za hlasovanie, na predaj bolo varené vínko a do tanca
hrala skupina Pramene.

"Finančne podporil Žilinský samosprávny kraj"
V marci 2022 bola zverejnená výzva ŽSK, do ktorej
sme sa zapojili so žiadosťou
o dotáciu vo výške 3700€,
ktorú sme chceli použiť na
vybudovanie prístrešku na
futbalovom ihrisku.
Aj vďaka vášmu hlasovaniu naša žiadosť bola úspešná. Extra poďakovanie patrí dvom Marekom,
Marekovi Šimovčekovi a Marekovi Mitrengovi,
ktorí počas obecnej akcie oslovovali zúčastnených s prosbou o hlasovanie za našu žiadosť.
Výsledkom našej snahy je pekný prístrešok na futbalovom ihrisku, ktorí bude chrániť pred nástrahami počasia nielen futbalových fanúšikov, ale aj
účastníkov obecných akcií, prípadne akcií našich
spolkov či akcií súkromných osôb, ktoré si prenajmú zveľadené obecné priestory.
Na výstavbe sa podieľali aj obyvatelia našej obce,
ktorí natierali drevenú konštrukciu.

Súčasťou akcie bol aj zápas zrelých futbalistov žltí
proti modrým, ktorí boli súčasťou uhorčianskeho
futbalu.
Futbalový zápas sa skončil remízou 3 : 3, na penalty vyhrali modrí 6 : 5
Viacerí účastníci zápasu sa zhodli, že bude dobré
zahrať si takýto zápas častejšie.
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Hasičské okienko
Tak ako bolo spomenuté v poslednom Spravodaji obce z júla 2022, že naša činnosť bude pokračovať ďalej, tak sa aj stalo. V rámci súťažných
aktivít sme pokračovali v Okresnej hasičskej lige
pre rok 2022, kde sme do súťaží zapojili družstvo
žien a mužov.

Príprava na základni vo Vlachoch

Výsledky jednotlivých súťaží:
2. kolo OHL – Vlachy Krmeš
muži
nedokončené
ženy
nezúčastnili sa
3. kolo OHL – Podtureň
muži
3. miesto
ženy
3. miesto
4. kolo OHL – Partizánska Ľupča /nočné cvičenie/
muži
3. miesto
ženy
2. miesto
5. kolo OHL – Lipt. Kokava
muži
8. miesto
ženy
3. miesto
6.kolo Liptovská Ondrašová – nezúčastnili sme
sa
7. kolo OHL Lipt. Porúbka Železný hasič
4 členovia DHZ zúčastnili
8. kolo OHL – Lipt. Mikuláš /nočné cvičenie/
muži
2. miesto
ženy
3. miesto

Touto nočnou súťažou sa skončila Okresná hasičská liga dobrovoľných hasičských zborov v okrese
Liptovský Mikuláš pre rok 2022. Na základe uvedených výsledkov, môžeme konštatovať, že naše
účinkovanie bolo úspešné . Konečné vyhodnotenie OHL o tom hovorí.
Za rok 2022 náš DHZ skončil: muži 3. miesto
ženy 2. miesto
Uvedené výsledky ukazujú, že poctivý tréning,
zodpovedný prístup, výborné podmienky, výborný kolektív, sú zárukou kvalitných výsledkov.
Okrem súťažných aktivít sme inventár nášho DHZ
doplnili aj novou výzbrojou a výstrojom.
Naše deti by sa mali zúčastniť ešte Jesenného
športovo - branného preteku v Pribyline.
Rok 2022 sme v podstate hasičinou skončili. Postupne zazimujeme techniku.
Touto cestou vyslovujem poďakovanie všetkým
ženám a mužom, ktorí sa v tomto roku postarali
o dobré meno DHZ a celej obci Uhorská Ves. Poďakovanie patrí vedeniu obce, hlavne starostovi
za materiálnu, ale aj morálnu pomoc. Tak isto ďakujem všetkým sponzorom, ktorí sa tiež podieľali
na našich výsledkoch.
Výbor DHZ Uhorská Ves
Nočná súťaž v Liptovskom Mikuláši

Súťaž detí „Železný hasič“
v Kráľovej Lehote obsadila
naša mládež 1.,
2. a 5. miesto zo
60 účastníkov!
Gratulujeme!

S trofejami po nočnej súťaži v Partizánskej Ľupči
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Slovenské národné povstanie 78. výročie
78. výročie Slovenského národného povstania sme si pripomenuli
pietnou akciou pri Pamätníku padlým položením vencov. Prítomným
sa prihovoril starosta obce. Spevokol zaspieval partizánsku pieseň.
Na miestnom klzisku sme zapálili vatru, do tanca nám hrala skupina
Pramene. Občerstvenie pripravila firma Liptovec, ktorá ponúkla pre
zúčastnených svoje výrobky (rôzne škvarkové nátierky s cibuľou
a chlebom).
V príjemnej atmosfére sme sa spoločne zabavili takmer do polnoci.
Postavenie nádhernej vatry zabezpečila firma ZEROX s.r.o. a drevo
sponzorsky poskytla firma Rettenmeier Tatra Timber s.r.o Liptovský
Hrádok.

Čas spomienok či sviatok odpadu?
Onedlho si opäť pripomenieme Sviatok všetkých
svätých a po ňom Sviatok všetkých verných zosnulých, ľudovo nazývané aj Dušičky, ktoré sú tradíciou
nielen na Slovensku. Začiatok novembra je u nás
spájaný so spomienkami na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Svoju úctu a to, že nám chýbajú, sme si
zvykli prejavovať vyzdobením miest ich posledného
odpočinku. Obchody sú celé týždne pred sviatkami
preplnené umelými kyticami a kahancami. Zamysleli
sme sa niekedy, či naozaj potrebujú naši blízki až takúto umelú „parádu“?
Odvrátená stránka honosnej výzdoby
Vysvietené cintoríny s bohatou výzdobou majú však aj svoju odvrátenú stránku. Preplnené kontajnery
doslúženej výzdoby. Málokto sa zamyslí, aká je budúcnosť všetkých sviečok, kahancov a umelých vencov. V tom lepšom prípade skončia nekonečné tony nepotrebnej dekorácie v triedenom zbere. Zo sklenených kahancov môžu byť o rok opäť ďalšie kahance, keď z nich odstránime zvyšky vosku. Ale väčšina
tejto „parády“ sa nahromadí v zmesovom komunálnom odpade. A ten sa, bohužiaľ, bude na skládkach
rozkladať ešte veľa rokov.
Nestačí len triediť, treba minimalizovať
Pre tých, ktorým životné prostredie nie je ľahostajné a chcú byť k nemu ohľaduplní, je tu jednoduchý
návod, ako naložiť so spomínanou výzdobou. Do kontajnera na biologický odpad alebo kompostéra patria zelené časti prírodných vencov a kytíc, živé kvety, lístie, menšie konáre.
Do kontajnera na sklo môžete vytriediť fľaše, poháre, sklenené svietniky a kahance bez umelých a kovových vrchnákov. Tie, tiež očistené od vosku, môžete vyhodiť do triedeného zberu plastov a kovov.
Umelé kvety sú však väčšinou zložené z viacerých materiálov, a preto do triedeného zberu nepatria.
Spolu s ostatným zmesovým odpadom končia na skládkach, kde sa rozkladajú stovky rokov. Ideálnym
riešením je preto snaha o zníženie množstva odpadu. Treba zvážiť, či naozaj potrebujeme mať na hroboch našich blízkych desiatky kahancov a umelých kytíc, poprípade ich nahradiť prírodnými materiálmi,
ktoré sú neporovnateľne menšou záťažou pre životné prostredie.
Začnime od seba. Byť eko predsa nie je ťažké
Skúsme si pamiatku našich blízkych tento rok uctiť ekologickejšie. Dá sa to úplne jednoducho a dokonca
to šetrí nielen životné prostredie, ale aj peňaženku. Stačí vysadiť napríklad chryzantémy v črepníkoch,
ktoré sú typickým kvetom pre toto obdobie a nájdete ich nielen v kvetinárstve, ale takmer v každom supermarkete. Verte, vence z prírodných materiálov nie sú o nič horšie ako tie umelé. Naopak. Sú rovnako
pekné a stačí jedna prechádzka do prírody a pokojne si ozdoby na ne môžete nazbierať aj sami. Veď
farebné lístie, okrasné plody, vetvičky, mach, sušené kvety, šišky, dreviny a podobne sú teraz na každom
rohu. Alternatívou umelých kahancov môžu byť sklenené svietniky s kovovým vrchnákom, ktoré môžeme
používať viackrát. Pamätajte, že tieto sviatky nie sú len o bohatej výzdobe, ale o spomienke na našich
blízkych, ktorí už nie sú medzi nami.
- 9 -Spravodaj obce Uhorská Ves

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Narodili sa

Na zamyslenie

Kristíne Lopatovskej a Miroslavovi Porubenovi sa 14.7.2022
narodila dcérka Nancy
Kataríne Genzorovej a Pavlovi Genzorovi
sa 26.7.2022 narodila dcéra Kristína
Anne Kubálkovej a Filipovi Ilavskému
sa 4.8.2022 narodila dcérka Eliška

Jubilanti
September
pán Vladimír Berník

90 rokov

December
pani Jana Mlynarčíková

70 rokov

Rettenmeier Tatra Timber s.r.o
Spoločnosť, ktorá bola založená v roku 1948 zakladateľom spoločnosti Josefom Rettenmeierom starším a od
roku 2015 je súčasťou bremerhavenskej spoločnosti
Cordes Group, má za sebou pôsobivú minulosť. Z malej
píly v dedine Wört, približne 7 km od dnešného sídla
spoločnosti vo Wilburgstettene, sa stala jednou z najväčších drevospracujúcich spoločností v Európe s 1 600 zamestnancami v 6 európskych prevádzkach. Za viac ako
70 rokov histórie spoločnosti sa veľa zmenilo, naše presvedčenie však ostalo nezmenené. A to je skutočnosť, že
surovina musí byť princípom obchodu, pri všetkých našich rozhodnutiach. Udržateľná geografická, kvantitatívna a kvalitatívna, sezónna, krátkodobá a dlhodobá dostupnosť suroviny musí byť nielen zohľadnená pri každom rozhodovaní spoločnosti, ale ako základ týchto rozhodnutí musí významne prispieť aj k úspechu. Koordinácia všetkých procesov v spoločnosti s dostupnosťou
správnej suroviny v správnom čase pre správny produkt
je základom nášho úspechu a hlavným princípom našej
činnosti. Nie je náhoda, že máme 6 prevádzok v 5 rôznych geografických polohách. Ide skôr o to, aby sme
mali prístup k rôznym kvalitám, množstvám a typom
dreva a vždy tak splnili požiadavky našich zákazníkov
na každý produkt. Zakaždým pritom sledujeme cieľ,
ktorým je vytvorenie hodnotového reťazca: od nákupu
guľatiny až po zušľachtený konečný výrobok. Ide teda o
schopnosť dodávať našim zákazníkom všetko z jedného
zdroja – rettenmeier®.

Klebety hovoria, že Pravda a Lož sa raz stretli.
Lož pozdravila Pravdu a dodala: ′′ Dnes je naozaj
pekný deň ".
Pravda sa rozhliadla, pozrela na oblohu a skutočne, deň bol nádherný.
Strávili spolu nejaký čas pred veľkou studňou.
Klamstvo položilo ruku do vody a obrátilo sa k
Pravde.
′′ Príjemne teplá voda ", povedala.
′′ Keď chceš, môžeme si spolu zaplávať? ′′
Pravda bola opäť obozretná. Položila ruku do vody
a voda bola naozaj teplá. Chvíľu sa kúpali, keď
zrazu zo studne vyšla lož,
obliekla si šaty Pravdy a zmizla.
Pravda, nahnevaná, vyplazila
sa von nahá a hľadá lož,
ktorá by jej vrátila šaty späť.
Svet, ktorý videl nahú Pravdu, odvrátil zrak, plný
hnevu a pohŕdania. Úbohá pravda sa hanbila, obrátila sa k studni a navždy zmizla.
Odvtedy cestuje svetom Lož oblečená za Pravdu,
aby uspokojovala potreby sveta
a svet už nechce vidieť nahú Pravdu.
No predsa ten, kto chce nájsť pravdu, má šancu
ju znovu vidieť, ale nikdy nie je na povrchu, ale je
skrytá hlboko vnútri a preto ju nevidieť očami, ale
treba ju hľadať srdcom.

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 15.7.2022
opustila
pani Verona Ludvíková
Smútiaca rodina vyslovuje slová poďakovania
za všetky prejavy sústrasti.
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Pre deti Pre deti Pre deti
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ŠPORT V OBCI
Žiaci - kategória do 11 rokov
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.
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.
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.
Pre nedostatok hráčov v žiackej kategórii sme
oslovili talentovaných hráčov z okolitých obci, ktorí
nám pomôžu aspoň v prebiehajúcej sezóne a zaregistrovali sme štyroch hráčov.
Sezónu 2022/2023 sme odštartovali víťaznými zápasmi, ale nás potešil hlavne herný prejav mužstva. Podarilo sa nám zaregistrovať niekoľko hráčov, aby sme dokázali nahradiť tých, ktorí museli
skončiť pre vek alebo ich bohatšie kluby kúpili.
Veľkou posilou sú pre naše mužstvo aj traja hráči
z U10 MFK Tatran Liptovský Mikuláš.
Viac nás však teší, keď naši malí športovci futbalovou kvalitou prerastú súťaž, ktorú hrávame a reprezentujú aj vo vyšších súťažiach.
Poďakovanie patrí aj Matejovi Hlavajovi a firme
XCube s.r.o. za sponzorský dar vo výške 300€, za
ktorý sme zakúpili 15 ks nepremokavých futbalových búnd pre malých športovcov.
I.trieda Sportika - žiaci U-11
1
2
3
4
5
6
7
8

TJ Ďumbier Uhorská Ves
ŠK Kriváň Lipt. Ondrašová
TJ Tatran Hybe
TJ Štart Liptovský Ján
ŠKM Liptovský Hrádok
ŠK Bobrovec
ŠK Závažná Poruba
TJ Družba Smrečany - Žiar

Z
5
5
5
4
5
5
3
4

V
5
4
3
2
2
1
0
0

R
0
0
1
1
0
0
0
0

P
0
1
1
1
3
4
3
4

B
15
12
10
7
6
3
0
0

Koniec alebo prestávka
v seniorskom futbale?!
Stačilo niekoľko solventnejších klubov, niekoľko
hráčov bez charakteru a damoklov meč, ktorý visel
nad uhorčianskym futbalom niekoľko sezón, a len
s vypätím síl sa ho darilo ešte najvernejším
funkcionárom držať nad vodou, zaťal do živého
a odťal z futbalovej mapy Liptova jednu z jej bášt,
kde pôsobili v časoch najväčšieho rozmachu
hlavne domáci futbalisti.
Začiatok úpadku futbalu v obci však nastal pred
niekoľkými rokmi, keď sme prestali s výchovou detí
a mládeže. Za posledných niekoľko rokov sme nevychovali žiadneho futbalistu, ktorý by dnes doplnil
seniorské mužstvo. 18-25 ročných odchovancov
by sme v kádri hľadali ťažko a štyridsiatnici nemôžu futbalovú káru obce ťahať donekonečna. Je
smutné, že veľa energie, brigádnických hodín pri
zveľaďovaní nášho športového stánku vyšlo navnivoč, len preto, že klub nemá financie na prehnané finančné požiadavky hráčov.
Napriek kvalitnému zázemiu, ktoré sme pravidelne
zveľaďovali sa nám nepodarilo udržať schopný
a hlavne početný káder pokope.
V súčasnosti už aj v najnižších súťažiach hráči vyžadujú nejaký príspevok za odohratie zápasu.
Rozhodli sme sa preto radšej vrátiť z kratšej cesty,
ako míňať financie na žoldnierov ochotných hrať
len za peniaze. Futbal v obci zatiaľ bude fungovať
v žiackej kategórii, aj keď aj tu sa trápime z nedostatkom hráčov.
Trend nezáujmu o futbal, je zrejmý po celom Slovensku, keď každý rok sa zo súťaží odhlási niekoľko klubov a futbalový zväz zatiaľ nenašiel riešenie ako tento úpadok zastaviť.
V budúcom roku uhorčiansky futbal oslavuje 90 rokov od svojho založenia a nikto z činovníkov futbalového oddielu nechcel, aby sme výročie oslávili
odhlásením mužstva dospelých zo súťaže.
Vážení občania, príspevky do spravodaja môžete priniesť na OcÚ alebo
poslať emailom na adresu starosta@uhorskaves.sk do 10.12.2022,
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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