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Vojaci brigádovali na cintoríne

Na konci leta (27. augusta – 9. septembra) na Nemeckom vojenskom cintoríne opäť brigádovali príslušníci nemeckého Bundeswehru, konkrétne jednotky vojenského transportného letectva LPG 63. Sústredili sa predovšetkým
na opravy a výmeny drevených konštrukcií a šindľov na oplotení.
Pomáhali im aj mládežníci z nemeckej Európskej jazykovej akadémie
so sídlom v meste Magdeburg a poboč-

kami po celej Európe, a tiež slovenskí
študenti. Mládežníci mali spoločný širší
program, ale niekoľko dní venovali aj
prácam na cintoríne vo Važci (pomáhali
vojakom, natierali šindle...). Jeden deň
sa na brigádnických prácach podieľali
aj príslušníci práporu Ozbrojených síl
SR z Ružomberka.
V priebehu trvania brigád navštívil
cintorín aj nemecký vojenský atašé
pplk. Joachim Schmidt, aj veľvyslanec

Zdravotné stredisko stále nefunguje
Hoci sme v minulom vydaní novín informovali, že možno už od septembra
bude fungovať nové zdravotné stredisko a v ňom ordinácia všeobecného lekára pre dospelých, zatiaľ sa tak stále nestalo. Otvorenie ordinácie skomplikovala
a oddialila havária na vodovodnom vedení. V technickej miestnosti novo zrekonštruovanej budovy došlo k poškodeniu prepojovacieho panciera hadice k umývadlovej batérii. Porucha sa stala v predposledný júlový víkend (pravdepodobne
22. 7.) a voda nekontrolovane vytekala až do najbližšieho pracovného dňa, kedy
si kompetentní všimli poruchu.
Poškodené už boli všetky dvere, ktoré v spodnej časti navlhli a napučali, prahy
dverí a tiež maľovky. Okrem toho voda zničila aj nový, ešte nevybalený nábytok
ordinácie lekára. „Obec túto nepríjemnosť riešila ako poistnú udalosť. Poisťovňa
uznala poistné plnenie na novom nábytku lekára vo výške 753 eur, pričom hodnota nábytku bola 783 eur, takže 30 eur je spoluúčasť obce. Lekárovi bude teda
škoda nahradená v plnej výške. Ďalšie škody – výmenu dverí, opravy - znáša dodávateľská firma, takže obec to už nebude stáť ďalšie financie.
Podľa vyjadrení starostu obce i lekára Jána Zachara je potrebné doriešiť schvaľovacie procesy a nanovo pripraviť ambulanciu. Termín otvorenia by mohol byť
reálny začiatkom novembra.
(red), Foto: ml

Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku Joachim Bleicker.
Záverečnej slávnosti spojenej s príhovormi a pietnym aktom kladenia
vencov sa zúčastnil nielen veľvyslanec
SRN Joachim Bleicker, ale aj ďalší členovia delegácie Bundeswehru, delegácie Akadémie ozbrojených síl v L. Mikuláši na čele s rektorom Jozefom Putterom a delegácie z obce so starostom
Milanom Lištiakom. (red), foto: mm

SPRAVODAJCA OBCE VAŽEC

2

Cesty vylepšili, budovy dokončujú

• Z rekonštrukcie obecného úradu.
• Rozšírenie chodníka na Stankovom brehu.
V uplynulých letných a jesenných ulici Nábrežnej a menšie výtlky v obci) obce. V rozpočte na túto akciu naplánomesiacoch pribudlo v obci niekoľko stáli vyše 3 000 eur a k týmto opravám vali 26 030 eur. Zároveň podľa informávylepšení. „Zamerali sme sa nielen na pribudli aj náklady na prípravné práce cií od ekonómky obce Kristíny Ilavskej
upravili v rozpočte položku údržba bunutné opravy ciest, ale aj na protipo- v hodnote vyše 1 000 eur.
Ďalšou významnou investičnou ak- dov o sumu 80-tisíc eur na nutné opravy,
vodňové aktivity. Problémy s vodou boli
na Stankovom brehu, kde sme urobili ciou je rozšírenie vodovodu na uliciach ktoré projekt nezastrešuje (oprava mašachtu popod vozovku a zviedli vodu Vyšná a SNP, kde ku koncu septembra ľoviek, hygienických zariadení, dlažieb
do Váhu. Zároveň sme ešte rozšírili obec zaplatila za výkopové a zemné prá- a podobne).
V obci sa vymenili aj svietidlá verejnový chodník o najnebezpečnejší úsek. ce vyše 5 500 eur.
Stále pokračuje aj rozsiahla rekon- ného osvetlenia, ktoré obec nakúpila
Opravili sme aj miestnu komunikáciu
na ulici Štefana Rysuľu smerom k Váhu, štrukcia obecného úradu a kinosály. „V z vlastných zdrojov. Za 166 kusov zapoza bytovku na ulici Hlavnej smerom kinosále finišujeme, potrebujeme dokon- platili 59 490 eur. V budúcom roku by
k bývalej škole, v hornej časti Lukáčov- čiť už len sadrokartóny, podlahy, sokle sa mali vymeniť aj zvyšné svietidlá.
Na základe požiadaviek od občanov
ho brehu a chceli by sme takto upraviť a schody k pódiu. Na obecnom úrade
ešte aj cesty popod vŕšky. Urobili sme aj sa dokončuje horné poschodie a bude sa vedenie obce zaoberalo možnosťou
vysprávky ciest a na základe neustáleho sa robiť dolné. Úradovať sa bude, úrad- vybudovať druhú autobusovú zastávku
urgovania u vodárenskej spoločnosti by níčky sa dočasne presťahujú na horné v obci, konkrétne oproti penziónu Viosa mali konečne urobiť aj vysprávky po poschodie. Termín dokončenia je koniec let. „Projektová dokumentácia je vypracovaná, financovanie chceme v prevažvodárenských poruchách,“ konkretizo- októbra,“ dodal starosta.
Podľa zmluvy o poskytnutí nená- nej miere zabezpečiť cez fondy. Projekt
val starosta obce Milan Lištiak.
Opravy miestnych komunikácií obec vratného finančného príspevku na re- má hodnotu 38-tisíc eur a 26-tisíc eur
financuje z vlastného rozpočtu. Doasfal- konštrukciu obecného úradu by celko- máme možnosť získať z fondov. So
tovanie vozovky k odvodňovacím žľa- vé výdavky projektu mali predstavovať zástupcami dopravného inšpektorátu,
bom na Stankovom brehu a zaasfalto- sumu 289 618 eur, pričom suma 275 138 správy ciest a prepravcu sme urobili aj
vanie ryhy na uliciach Š. Rysuľu a Pod eur predstavuje maximálnu výšku ne- obhliadku v teréne a keďže nikto nemal
Vilingom stáli 2 652 eur, opravy miest- návratného finančného príspevku (85 % námietky proti tomuto zámeru, reálny
nych komunikácií tryskovou metódou z EÚ, 10 % ŠR) a 14 480 eur je výška by sa mal stať v roku 2019,“ dodal sta(mm), foto: mm
(prístup do obce, krajnica vozovky na spolufinancovania z vlastných zdrojov rosta.

• Rozšírenie cestnej komunikácie na ulici Š. Rysuľu.

• Kinosála počas rekonštrukcie.
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Prvý výjazd novej Tatry bol zbytočný

Od polovice septembra čakala na svoj
prvý výjazd v obecnej hasičskej zbrojnici zrepasovaná Tatra T148 CAS 32, ktorú našim hasičom slávnostne odovzdal
štátny tajomník ministerstva vnútra Rudolf Urbanovič 15. septembra.
„Štátny tajomník pri odovzdávaní
lesného špeciálu poďakoval celému hasičskému zboru za obetavú prácu nielen
pri zásahoch na území obce, ale aj celého okresu a zároveň oznámil ešte dve
potešujúce správy. Prvou bolo, že nám
schválili dotáciu na rekonštrukciu stre-

Napísali nám
Do redakcie sme dostali viacero fotografií dokladujúcich „vyčíňanie“ školopovinných detí v lese. Bez dozoru dospelej osoby si tu skupinka detí varila
guláš. Následne nechali po sebe doslova spúšť v podobe odpadkov a dokonca tu po nich zostalo niekoľko prázdnych fliaš od tvrdého alkoholu.
Čitatelia nás tiež upozornili na zničené ihrisko „Medzi vŕškami“, ktoré má
slúžiť na športové účely, ale poškodili
ho jazdci na štvorkolkách.

chy na našej zbrojnici a tou druhou, že
náš DHZO Važec v budúcom roku dostane aj prvovýjazdové vozidlo IVECO
DAILY. To znamená, že náš zbor bude
kompletne vynovený, za čo sme v prvom
rade vďační pánovi starostovi Milanovi
Lištiakovi a v neposlednom rade celému
obecnému úradu a poslancom,“ uviedol
veliteľ DHZO Važec Rastislav Šeďo.
Prvý výjazd na zrepasovanej Tatre
hasiči podnikli už o dva týždne, avšak
jednalo sa o nemiestny žart. 5. 10. bol
krajským operačným strediskom na-

hlásený požiar kostolnej veže vo Važci.
DHZO Važec vykonal spolu s profesionálnymi hasičmi z Liptovského Hrádku a Liptovského Mikuláša výjazd, no
po príchode na miesto bolo zistené,
že sa jedná o falošný poplach. Hasiči
ešte pre istotu skontrolovali priestory
oboch kostolných veží.
Šírenie poplašnej správy je trestným
činom a policajný zbor SR sa už venuje
vypátraniu oznamovateľa. Jedná sa už
o druhý takýto prípad v našej obci za
tento rok. (red), foto: Michal Paška

Káblovku konečne rekonštruujú
Spoločnosť TES Media, s.r.o. prebrala ku dňa 1. októbra 2018 prevádzku káblového distribučného systému
v obci Važec. „Vieme, že je v katastrofálnom technickom stave a preto sme
pristúpili k jej okamžitej rekonštrukcii.
Rekonštrukcia prebieha tak, že v prvej
etape, ktorá sa realizuje od septembra
2018, boli natiahnuté optické vedenia
na hlavných trasách v obci. Následne
sa začne so zváraním optických vlákien
a prípravou spojok na zapojenie účastníkov. Žiaľ, táto etapa je veľmi prácna a
zdĺhavá a predlžovať ju môže nepriaznivé počasie, nakoľko optické vlákna by
sa nemali zvárať vo vlhkom prostredí a
s optickým káblom nie je možné manipulovať pri teplote pod 5 stupňov Celzia. Preto je veľmi ťažké odhadnúť termín ukončenia prác,“ uviedla zástupkyňa firmy TES Media Jitka Boldová.
TES Media ako telekomunikačný
operátor má zo zákona povinnosť uzatvoriť s účastníkmi Zmluvu o pripojení a
odvádzať za nich všetky legislatívne poplatky. Preto sa 26. septembra 2018 uskutočnila prezentačná akcia, na ktorej táto
spoločnosť vysvetlila ďalší postup tech-

nickej i obsahovej prevádzky káblovej
televízie. Občania, ktorí sa tejto akcie
nezúčastnili, ale chcú zostať pripojení
na káblovú televíziu, si môžu na obecnom úrade prevziať zmluvu a všetky potrebné dokumenty i s vysvetľujúcimi inštrukciami ako ďalej postupovať.
Prenájom káblovej distribučnej siete obce Važec spoločnosti TES Media
schválili poslanci na zasadnutí 17. augusta. Ide o prenájom formou osobitného zreteľa na dobu určitú 10 rokov
za cenu určenú znaleckým posudkom
za nájomné v sume 840 eur za rok (spolu 8400 eur) s ďalšími podmienkami
(splátky nájmu, rekonštrukcia a modernizácia, odkúpenie predmetu nájmu po
skončení nájmu a riadnom splnení povinností nájomcu za 1 euro, bezplatné
používanie káblovej distribučnej siete
pre vlastnú potrebu obce a pod.). Osobitný zreteľ spočíva v technologickom
zhodnotení a v rozšírení ponúkaných
služieb káblovej televízie spoločnosťou
TES Media, ktorá zhodnotenie bude vykonávať z vlastných zdrojov k zabezpečeniu kultúrneho a osvetového rozvoja
obce a jej obyvateľstva.
(red)
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Matičiari nezaháľajú
Kultúrny život v našej
obci má vo svojej „pracovnej
náplni“ Miestny odbor Matice slovenskej už vyše 25 rokov. Pričinením nás matičiarov sme vydali v minulosti
niekoľko kníh, CD a DVD
nosičov s tematikou Važca.
S potešením môžem oznámiť širokej verejnosti, že
v týchto dňoch vychádza
naša ďalšia kniha Važec v obrazoch,
venovaná predovšetkým dvom výročiam: 100. výročiu vzniku Československej republiky a 60. výročiu úmrtia
Jana Hálu. V roku 1918 sme sa spojili
s bratským národom Čechov, prežili
sme spolu 75 rokov plodného života
pre obe krajiny, hoci pre nás Slovákov
neboli vždy prijateľné po každej stránke. Ale svetlým príkladom vzájomného spolužitia bratských národov bol život a tvorba majstra palety, nášho Jana
Hálu, ktorého 60. výročie úmrtia si pripomenieme na budúci rok. Zároveň si
pripomíname zakladateľa našej štátnosti generála Milana Rastislava Štefánika.
V knihe je záber na Bradlo a tiež na pomník pri chodníku na Kriváň. Na týchto
miestach, na našich lúkach, sa stretávali Štúrovci pri národných výstupoch
na Kriváň.

História našej obce je bohatá na vlastenecké činy,
ale tiež na krásu prírody
pod Kriváňom, aj na bohatstvo krojov, zvykov a piesní. Vďaka majstrovi Hálovi
sa stal Važec veľmi známy,
pretože on vystihol podstatu života važeckého človeka
pri práci či v čase odpočinku. Práca a život pre rodinu,
a to vždy s láskou k rodnej zemi. Naši
rodičia prácu začínali modlitbou a piesňou, s prosbou o požehnanie.
Osnovou tejto publikácie sú svedectvá tak, ako sú zachované v pamäti generácií, na fotografiách a na obrazoch.
Tieto tiché a verné svedectvá o próze
i poézii života Važťanov sú zvečnené aj
v monografiách o našej obci, či v úvahách historikov a umelcov. V knihe sú
zábery z folklórnych súborov a z osláv
v obci. Predovšetkým v knihe ale dominuje tvorba Jana Hálu, ktorý život Važca vysoko vyzdvihol a zaradil ku klenotom slovenskej kultúry. Svedčia o tom
mnohé zápisy v knihe návštev v Dome
Jana Hálu po návšteve galérie.
Publikácia uzrela svetlo sveta zásluhou mojich výborných spolupracovníkov vo výbore Matice slovenskej, s finančnou podporou a ochotou Obecné-

ho úradu vo Važci a Matice slovenskej
v Martine, vedenia Urbáru Važec a tiež
vďaka rodinnému archívu a za pomoci milovníkov kultúry Važca. Za to
všetkým patrí naše úprimné a srdečné
poďakovanie.
Osobitné srdečné poďakovanie posielame na diaľku do Blatnej rodine
Hálovcov za láskavý súhlas publikovať dielo majstra Hálu, uverejnené
v mnohých publikáciách a v knihách
nášho maliara – maliara Važca. Chceli
sme vytvoriť dielko na pamäť i na zamyslenie.
Margita Hybenová
predsedníčka MO MS Važec

OZNAM
Oznamujeme občanom, že dňa
20. 10. 2018 od 7.30 – 12.00 h
bude pristavený veľkoobjemový
kontajner na miestnom trhovisku.
Zbiera sa: nadrozmerné zložky
komunálneho odpadu okrem
pneumatík a nebezpečného odpadu.
Biela technika sa bude v tom istom
čase sústreďovať v starej Požiarnej
zbrojnici (chladničky, televízory,
mikrovlnky...).
Spotrebiče musia byť
v kompletnom stave!

Seniori oddychovali aktívne

Letné mesiace poňali naši seniori výletne a vydali sa na
rôzne miesta v okolí za poznaním i oddychom.
Už v júni ich kroky smerovali do neďalekej Bachledovej
doliny, kde absolvovali prechádzku a spoznávanie novej turistickej atrakcie – chodníka korunami stromov s vyhliadkovou vežou. Výletu sa zúčastnilo 9 osôb.

V auguste si 26 seniorov vychutnalo spoločnú grilovačku
v lokalite Čierne.
V auguste a septembri sa seniori vybrali splavovať Dunajec
a poznávať Červený Kláštor a okolie. Opäť využili obecné
deväťmiestne auto, takže tento výlet si užilo spolu osemnásť
seniorov.
(red)
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Nový školský rok s novými priestormi
Po devätnástich rokoch od začiatku fungovania „novej“
budovy základnej školy môžu žiaci a pedagógovia konečne
využívať všetky jej priestory. V lete totiž dokončili posledný
pavilón, v ktorom pribudli nielen nové učebne. „Ďakujeme
zriaďovateľovi za poskytnuté finančné prostriedky na dokončenie poslednej, doteraz nevyužívanej časti budovy našej školy, vďaka čomu majú žiaci tri nové pekné triedy a pribudli aj ďalšie miestnosti – zborovňa pre učiteľov druhého
stupňa, kabinet pre asistentov, sklad učebníc a archív. Pán
školník, pani upratovačky, ale aj pedagógovia cez prázdniny sťahovali nábytok, aby boli na začiatku školského roka
učebne pripravené pre žiakov. Sme radi, že už nemusíme byť
v provizórnych triedach. Sú to menšie miestnosti a máme
v nich teraz špecializované učebne – triedy na delené predmety, ako jazyky, náboženstvo, či výtvarná výchova,“ uviedla riaditeľka ZŠ s MŠ Važec Agata Ilavská.
Budova školy sa začala stavať v roku 1992, v roku 1999
skolaudovali prvú časť a nová budova sa začala využívať.
V roku 2000 pribudla telocvičňa a postupne v priebehu rokov ďalšie priestory.
Na celkové dokončenie vnútorných priestorov obec vyčlenila zo svojho rozpočtu 30-tisíc eur. „Budova bola už zateplená i okná vymenené. Bolo potrebné dorobiť elektrické
rozvody, kúrenie, podlahy. Stavebné práce vykonávala v letných mesiacoch dodávateľská firma,“ zhrnul starosta obce
Milan Lištiak.

Športovkyne
spoznávali Prahu



Financie boli použité na stavebné úpravy a sčasti aj na
vybavenie učební (tabule, nábytok). Ďalších 2 500 eur tvoril
transfer z obecného rozpočtu určený na detské preliezačky.
V tomto školskom roku navštevuje základnú školu 207 žiakov, z toho 98 žiakov je na prvom stupni, 100 na druhom a 9
v nultom ročníku. Otvorili 9 štandardných tried, jeden nultý
ročník a tri špeciálne triedy. Vyučovací proces zabezpečuje 16
učiteľov, štyria asistenti a jeden špeciálny pedagóg. Otvorili i dve oddelenia Školského klubu (41 detí, dve vychovávateľky). V rámci mimoškolských aktivít otvorili v základnej
škole 22 záujmových krúžkov. Do materskej školy chodí 47
detí, z toho 20 predškolákov. O deti sa starajú štyri učiteľky
a jedna asistentka.
(mm), foto: mm

Voľby - 10. novembra 2018
Kandidáti na starostu
1. Peter Čupka, Mgr.,47 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát
VZDAL SA KANDIDATÚRY
2. Rastislav Ilavský, 46 r., podnikateľ – konateľ firmy, Slovenská národná jednota – strana vlastencov
3. Milan Lištiak, Ing., 50 r., starosta, Smer – sociálna demokracia
Kandidáti na poslancov
Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov.
V polovici septembra sa členky oddielu aerobiku ŠK Kriváň Važec zúčastnili poznávacieho zájazdu do Prahy. V športovom tempe absolvovali prehliadku najvýznamnejších pamätihodností stovežatej českej metropoly od Pražského hradu, cez Katedrálu sv. Víta, Baziliku sv. Juraja, Zlatú uličku,
nakukli do Valdštejnských záhrad a cez Karlov most prešli
do Starého mesta až na Staromestské námestie s orlojom.
Večer absolvovali ochutnávku českých špecialít v stredovekej reštaurácii. Nenechali si ujsť ani najznámejší český hrad
Karlštejn, ktorý je od Prahy vzdialený len „na skok“. Cestou
domov absolvovali aj prehliadku netradičného a originálneho Pekla – zábavnej turistickej atrakcie uprostred Čiech.
(red), foto: mm

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

Ľubomír Čonka, 54 r., podnikateľ, Most – Híd
Ľubomír Čupka, 52 r., majster výroby, Slovenská národná strana
Andrej Halčin, 32 r., podnikateľ, Most – Híd
Miroslav Ilavský, 45 r., živnostník, Slovenská národná strana
Rastislav Ilavský, 46 r., podnikateľ, Slovenská národná jednota – strana vlastencov
Miroslav Ivan, 33 r., profesionálny vojak, nezávislý kandidát
Peter Jacko, 39 r., živnostník, Slovenská národná strana
Martina Kleinová, 44 r., učiteľka MŠ, nezávislá kandidátka
Ján Paško, Mgr., 33 r., manažér, Sme rodina – Boris Kollár
Ľudovít Renko, 45 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
Martina Šeďová, Ing., 42 r., učiteľka SŠ, Slovenská národná strana
Jana Šuleková, Mgr., 46 r., učiteľka ZŠ, Slovenská národná strana
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Futbalové
výsledky
Jeseň 2018
Muži
5. 8. Bobrovec – Važec 2:3
(góly Marian Mátray, Ľ. Gallovič, René Durkot)
12. 8. Važec – Hubová 2:1
(Ľ. Gallovič 2)
19. 8. Ľubeľa – Važec 3:2
(Matúš Ilavský, R. Durkot)
26. 8. Važec – Pribylina 9:2
(Patrik Alexy, M. Mátray, Matúš Pavličko 3,
Ľ. Gallovič 2, M. Ilavský, R. Durkot)
2. 9. Ludrová – Važec 3:0
9. 9. Važec – Dúbrava 3:2
(Alexander Mátray, Erik Alexy, M. Ilavský)
16. 9. L. Kokava – Važec 4:2
(M. Mátray, Ľ. Gallovič)
23. 9. L. Teplá – Važec 3:2
(Ľ. Gallovič 2)
30. 9. Važec – L. Lúžna 1:2
(M. Pavličko)
7. 10. RK-Černová – Važec 1:8
(E. Alexy, Ľ. Gallovič 3, M. Pavličko, M. Ilavský 2,
Ľuboš Lang)
Žiaci U-15 B
2. 9. LM Palúdzka – Važec 3:1 (Matúš Ilavský)
9. 9. Važec – P. Ľupča 21:0
(Filip Lučanský 3, Nikolas Kozubjak, Róbert Baliar, Samuel Sabaka 7, Ivan Rysuľa 1, Ľuboš Levocký 3, Radoslav Fedor, Patrik Polc 4).
16. 9. L. Ondrašová – Važec 2:5
(R. Baliar, P. Polc, Tobias Klien 2, M. Ilavský)
23. 9. Ploštín – Važec 2:6
(R. Baliar 2, S. Sabaka, Ľ. Levocký, T. Klein 2)
30. 9. Važec – L. Sielnica 8:0
(Matúš Bulla 2, T. Klein 2, S. Sabaka 2,
Ľ. Levocký, Ján Rysuľa)
7. 10. Ľubeľa – Važec 1:1
(S. Sabaka)
Žiaci U-13
(spoločné družstvo Važec Štrba)
6. 9. L. Ján – Važec 2:3
(Simona Jacková, T. Klein, Andrej Ján Gavalier)
20. 9. Važec – Podtureň 8:2
(Tomáš Hudáček, T. Klein 5, Matúš Ilavský,
Alex Tomko)
28. 9. Bešeňová – Važec 4:1
(Matúš Michal Zubaj)
4. 10. Važec – Ľubeľa 5:5
(T. Klein 3, Marek Lištiak, Matúš Kuruc)

Odchody autobusov platné od 30. 9. 2018
Na základe upozornenia od prepravcu vám prinášame aktualizovaný
cestovný poriadok.

Važec - Liptovský Hrádok - Liptovský Mikuláš
5:05
5:30
7:20
8:00
9:15
10:25
10:30
11:50
12:35
12:45
14:05
14:55
16:25
16:35
20:13
20:17

5:44
6:02
7:55
8:34
9.47
11:02
11:02
12:28
13:10
13:17
14:30
15:25
17:02
17:03
Východná 20:23
Východná 20:27

poznámka

pracovné dni
6:22
pracovné dni
8:18
so, ne, sviatky
9:05
pracovné dni
10:15
pracovné dni
11.43
pracovné dni
11:30 sobota (nejde 6.1., 1.9., 15.9., 17.11.)
12:55
pracovné dni
13:33
pracovné dni
13:45
so, ne, sviatky
pracovné dni počas šk. vyučovania
pracovné dni počas prázdnin
17:25
pracovné dni
17:25
so, ne, nejde 24.12., 31.12.
so, ne, nejde 24.12., 31.12., 1.1.
pracovné dni

L. Mikuláš - Liptovský Hrádok - Važec
6:30
6:30
8:17
9:05
9:10
11:10
11:35
15:00
15:10
15:27
19:20
19:20

6:35
6:52
6:54
8:40
8:30
9:40
9:34
10:40
11:35
12:00
13:30
14:15
15:28
15.38
15:55
17:10
19:45
19:42

7:10
7:37
7:30
9:11
9:05
10:17
10:07
11:09
12:05
12:30
14:00
14:55
16:00
16:15
16:22
17:45
20:14
20:05

so, ne, sviatky
pracovné dni počas prázdnin
pracovné dni počas šk. vyučovania
pracovné dni počas prázdnin
pracovné dni, počas šk. vyučovania
pracovné dni
so, nejde 6.1., 1.9., 15.9., 17.11.
pracovné dni
pracovné dni
so, ne, sviatky
pracovné dni počas šk. vyučovania
pracovné dni
pracovné dni počas šk. vyučovania
pracovné dni počas prázdnin
pracovné dni, ne, sviatky
pracovné dni počas prázdnin
pracovné dni
so, ne, sviatky, nejde 24.12.
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