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Dom smútku čaká obnova

Dom smútku by už čoskoro mal
byť krajší a dôstojnejší. Vedenie obce
v snahe o zabezpečenie lepších služieb plánuje nielen nutné rekonštrukcie, ale aj interiérové úpravy. Najakútnejšie opravy sú už vykonané (padajúca omietka, dlažba, toalety), ale stav
budovy si vyžaduje ešte viaceré zásahy. V nevyhovujúcom stave je najmä
suterén.
V dohľadnej dobe by mal nový šat
dostať aj interiér. „Miesto poslednej
rozlúčky so zosnulými by malo byť
dôstojné, a preto rátame s doplnením
vybavenia domu smútku. Taktiež chceme doladiť aj ostatné nevyhnutné detaily, ako napr. ozvučenie, doplnky
a verím, že do zimy sa nám podarí doriešiť aj vykurovanie. Postupne
budeme hľadať spôsoby ako rozšíriť
a skvalitniť ponuku ďalších služieb,“
priblížil starosta obce Milan Lištiak.
Zmeny nastali aj v personálnom
zabezpečení domu smútku. Jeho pre-

vádzku, ale aj údržbu budovy a potrebné opravy, majú po
novom na starosti
dvaja správcovia.
V ich pracovnej
náplni je zároveň
údržba a opravy
oplotenia cintorína.
S využitím aktivačných pracovníkov
sa na plote budú
vymieňať drevené
latky a obnoví sa
náter.
(mm)
Foto: mb

NOVÉ KONTAKTY NA SPRÁVCOV DOMU SMÚTKU:
0902 503 431 – Milan Grunvaldský
0902 686 208 – Stanislav Hricov
Od 15. 5. sa budú uzamykať veľké vstupné brány na cintoríne. Kľúče budú k dispozícii na požiadanie na uvedených telefónnych číslach (kontakty sú vyvesené aj na Dome
smútku).

Nové pracovné miesta podporuje štát
Naša obec využila možnosť zamestnať ľudí nielen na aktivačné práce, ale
aj cez ďalšie projekty, ktoré podporuje

štát prostredníctvom dotácií z úradu
práce. Celkovo je vďaka týmto projektom k dispozícii 33 pracovných pozícií.
Najväčší počet
ľudí (30) môže
obec využívať
cez aktivačné
práce na rôzne
činnosti podľa aktuálnych
potrieb obce
(čistenie ulíc
od zvyškov po
zimnej údržbe,
zber odpadkov,
úprava prostredia,
oprava
odvodňovacích kanálov...).
„Z tohto počtu
máme zatiaľ obsadených dvad• Aktivačné práce by mali prispieť aj k skrášleniu verejných saťšesť miest,
priestranstiev.
Foto: mm avšak postupne

sa tento stav znižuje, pretože s blížiacou sa letnou sezónou sa ľudia zamestnávajú u iných zamestnávateľov. Výhodou pri tomto projekte je však najmä
to, že okrem mzdových prostriedkov
obec dostane aj finančný príspevok
na nákup pracovných pomôcok, náradia, či vybavenia, a to až do výšky
7 800 €. Zhruba polovicu týchto zdrojov by sme chceli investovať do elektronáradia, ako sú napr. krovinorezy,
vŕtačky a podobne,“ spresnil starosta
obce Milan Lištiak.
Druhý podobný projekt umožnil
obci zamestnať ďalších dvoch ľudí
a v rámci ďalšieho projektu na obecnom úrade zamestnali absolventku.
„Vykonáva administratívne práce
a zároveň sa zaúča a postupne preberie agendu po zamestnankyni odchádzajúcej v lete do dôchodku. Mzdové
náklady v tomto prípade šesť mesiacov
platí úrad práce,“ dodal starosta.
(red)
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Hlavná kontrolórka obhájila funkciu

Od prvého mája vykonáva funkciu hlavnej kontrolórky obce Važec
po opätovnom zvolení Viera Brezinová. Po predchádzajúcom šesťročnom
funkčnom období tak získala dôveru
poslancov aj na ďalšie obdobie (2015 –
2021, tretinový pracovný úväzok). Voľby hlavného kontrolóra sa uskutočnili
na zasadnutí obecného zastupiteľstva
23. apríla.
O post hlavného kontrolóra obce
sa mohli uchádzať záujemcovia, ktorí
splnili podmienky a kritériá vyhlásené obcou. Na obecný úrad boli v sta-

novenom termíne doručené tri prihlášky. Kandidátmi boli Mária Ilavská (Na
Pastierskych 171), Jaroslav Bednár (Pri
Váhu 319) a Viera Brezinová (M. R. Štefánika 654).
Hlavného kontrolóra volia poslanci
hlasovaním (verejným, ak nie je určené
inak), pričom na zvolenie je potrebná
nadpolovičná väčšina hlasov (v našom
prípade 5). Počas zasadnutia obecného
zastupiteľstva poslanec Zdeno Baráni
podal návrh, aby sa voľba hlavného
kontrolóra uskutočnila formou tajného
hlasovania. Za tento návrh hlasovalo 7

Napísali nám
V tomto roku sme si pripomenuli
Vzkriesenie Pána Ježiša Krista v nedeľno-veľkonočné ráno dňa 5. apríla.
„Hrob je prázdny! Pán Ježiš vstal
z mŕtvych!“ Zneli slová tých, ktorí išli
od skalného hrobu v prvú nedeľu po
Veľkom Piatku. Najprv boli preľaknutí, neskôr užasnutí a rozradostení. Veď
slová Pána Ježiša, ktoré im sám bol povedal, sa skutočne naplnili!
V ECAV Chráme Božom sa počas
Hlavných služieb Božích konala sviatočná slávnosť. Brat farár v kázni zdôraznil:
„Vzkriesenie, ktoré bolo zapísané v Písme a ktoré malo množstvo očitých svedkov, nech mení naše životy. Nech sa pri
nás deje vždy to, čo naplánuje sám Boh!
Svet čaká aj tvoje/vaše svedectvo, že Pán
Ježiš žije! Stretnutie so živým Kristom
a Božia láska má moc zmeniť aj nás!“ Do
sviatočného programu prispeli nádher-

PRIE SKUM
Vážení občania,
poslanci obecného zastupiteľstva sa
na poslednom rokovaní zaoberali ponukou firmy eGovSystems na zriadenie
služby SMS-info. Keďže služba je určená pre vás – občanov – zástupcovia obce
sa zhodli na preverení záujmu z vašej
strany o takýto spôsob informovania.
Služba SMS-info je zabezpečením
elektronického prístupu občanov k in-

Veľká noc v našej obci
ným, tematickým literárno-dramatickým pásmom naše šikovné deti z Detskej besiedky a zvučnými hlasmi naše
spevokolistky a spevokolisti.
Nech nám aj dnes znejú slová:

formáciám a službám samosprávy.
V praxi to znamená, že obec by mohla
na informovanie občanov o verejných
záležitostiach využívať formu zasielania SMS alebo e-mailov pre zaregistrovaných občanov (krátke textové oznamy). Občan si môže vo svojich nastaveniach určiť, ktoré správy (zo samosprávy, oznamy, z kultúry...) a akým
spôsobom chce prijímať. Podmienkou




NEMÁM ZÁUJEM
o informačný systém





o informačný systém

„Kristus umrel pre naše hriechy podľa
Písem, bol pochovaný a v tretí deň bol
vzkriesený podľa Písem“. Milosť Božia
nech je so všetkými nami, milé čitateľky,
vážení čitatelia.
(jel)

Chceme informačný systém?

Označte krížikom
do okienka

MÁM ZÁUJEM

poslancov, dvaja boli proti (M. Brezinová, Ľ. Čonka).
Podľa výsledkov hlasovania zvíťazila Viera Brezinová, ktorá získala
päť poslaneckých hlasov. (Mária Ilavská – tri hlasy, Jaroslav Bednár – jeden hlas).
Úlohou hlavného kontrolóra je dohliadať na dodržiavanie zákonov a nariadení pri výkone samosprávy, ale
aj v obcou zriadených organizáciách
(obecný podnik, škola), kontrolovať
nakladanie s obecným majetkom, poskytovať metodickú pomoc.
(mm)

je samozrejme mať mobilný telefón (pre
SMS) alebo e-mailové konto.
Poplatok za službu, ktorý by obec
platila prevádzkovateľovi, je 42 € mesačne. Pre občanov by táto služba bola
bezplatná. Vaše názory pomôžu zástupcom obce rozhodnúť, či takýto spôsob
informovania naša obec využije, alebo
nie. Dovoľujeme si vás preto požiadať
o spoluprácu a vaše názory. Vystrihnutý kupón s označením vašich preferencií vhoďte, prosím, do schránky
vo vstupnej chodbe obecného úradu
alebo odovzdajte v informačnej kancelárii (K jaskyni 749, v priestoroch
kaviarne IRISIS cafe) do konca mája.
ĎAKUJEME.
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Jubilantke blahoželal i starosta
Nádherného životného jubilea,
okrúhlej storočnice, sa 21. apríla dožila naša spoluobčianka Zuzana Šeďová
(z ulice Vyšnej). Najstaršia obyvateľka
obce si vzácne narodeniny pripomenula v kruhu najbližších 25. 4. Zablahoželať jej prišli i zástupcovia obce – starosta
Milan Lištiak a poslankyňa Iveta Rysulová, a evanjelického cirkevného zboru.
Farár Jaroslav Otepka zároveň požehnal jubilantke.
Oslávenkyňa je vo svojom krásnom
veku v obdivuhodnej fyzickej i psychickej kondícii. Už deväť rokov sa o ňu sta-

rá dcéra Mária. „Mamka sa drží veľmi
dobre, je vitálna, všetko ju zaujíma,
rada chodí vonku, akurát sluch má už
veľmi slabý. Celý život sa tešila pevnému zdraviu a vlastne až po deväťdesiatke sa začali objavovať choroby. Ale
lieky nechce brať, a keď bola nedávno v nemocnici so zlomeninou, lekári
skonštatovali, že srdiečko má ako mladý človek,“ prezradila dcéra.
Zuzana Šeďová vychovávala štyri
deti , má šesť vnúčat, jedenásť pravnúčat a jedno prapravnúča.
(mm)
Foto: mm
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Oznamy
16. 5. od 8.00 do 12.00 h
stará hasičská zbrojnica

ZBER BIELEJ TECHNIKY
Zbierajú sa len spotrebiče,
na ktorých nechýbajú žiadne
komponenty.
Nekompletné spotrebiče nebudú
prevzaté.
30. 5. od 7.00 do 12.00 h
budú na trhovisku pristavené

VEĽKOOBJEMOVÉ
KONTAJNERY

na nadrozmerný odpad
(OKREM STAVEBNÉHO ODPADU!)

Starý dom
obec nekúpi
Niekoľko týždňov sa vedenie obce
zaoberalo myšlienkou odkúpenia rodinného domu č. 35 na ulici J. Hálu, ktorý jeho majiteľ ponúka na predaj. Zámerom bolo dom po odkúpení asanovať,
pretože sa nachádza v bezprostrednej
blízkosti cestnej komunikácie v neprehľadnej zákrute.
Členovia stavebnej komisie pripravili finančný rozbor zamýšľanej investície, ktorú vyčíslili na 24 600 € (cena
domu, asanácia, odvoz sute, úprava terénu, asfaltovanie). Poslanci sa po diskusii zhodli na tom, že by išlo o príliš
veľkú investíciu (vzhľadom na pomer
cena/osoh) a od zámeru ustúpili. (red)

Otváranie studničiek 2015

li do krojov a svojou účasťou prispeli
k vytvoreniu neopakovateľnej atmosféry na Slovensku jedinečného chorovodu. Diváci i hostia by určite ocenili,
keby čo najviac obyvateľov Hlavnej ulice vyzdobilo svoje domy ľudovo-umeleckými výrobkami a vytvorili tak originálnu kulisu k sprievodu. Program
bude po príchode chorovodu pokračovať na Námestí slobody a vystúpia
v ňom: DFS Podkrivánček, FZ Stráne,
FSk Hôra z Rejdovej a o dobrú náladu
sa postará ľudový zabávač. Pripravené
budú aj stánky s občerstvením.
Predpoludním sa uskutočnia slávnostné bohoslužby v evanjelickom
i katolíckom kostole.
(red)



Aj tento rok na nás na „Ducha“
(24. 5.) čaká tradičná jarná slávnosť –
Otváranie studničiek a chorovod Omilienci. Zároveň si pripomenieme 735.
výročie prvej písomnej zmienky o obci. Organizátori – obec Važec a Miestny
odbor Matice slovenskej – vás na toto
podujatie srdečne pozývajú.
Slávnostné popoludnie začne
o 13.00 h v Galérii J. Hálu vernisážou výstavy „Prelúdium Jana Hálu“
a „Gabriel Kurák – obrazy maľované
hlinou“. O 14.00 h je naplánovaný chorovod Omilienci, ktorý začne pri penzióne Violet a prejde Hlavnou ulicou na
Námestie slobody. Aj touto cestou pozývame ženy a dievčatá, aby sa obliek-

V budúcom čísle obecných novín okrem iného
nájdete: pripomenutie výročia ukončenia 2. svetovej
vojny, fotoreportáž z otvárania studničiek, z diania
v škole a škôlke, o návšteve
zo Strakoníc.

Píšte, čítajte,
mailujte...
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Hasiči súťažili ako naostro

Členovia nášho dobrovoľného hasičského zboru zažili koncom apríla
ozajstnú skúšku ohňom. 25. 4. sa zúčastnili v obci Zlaté (okr. Bardejov) sú-

ťaže o najzdatnejší hasičský zbor.
Na tom by nebolo nič zvláštne,
keby to bola len taká „obyčajná“
hasičská súťaž. Táto bola ale poriadny zaberák. Prísne pravidlá,
reálne prostredie, jedenásť náročných disciplín, a hlavne 15 hodinové trvanie. Súťaž začala o tretej popoludní slávnostným nástupom a skončila o piatej ráno vyhodnotením. O náročnosti súťaže svedčí aj fakt, že spomedzi 19
zúčastnených družstiev niektoré
súťaž nedokončili.
„Náš dobrovoľný hasičský
zbor sa tejto súťaže zúčastnil po
prvýkrát. Skončili sme na trinástom
mieste, ale podstatné je najmä to, že
sme to všetko zvládli a nikomu sa nič
nestalo. Bola to pre nás výborná skúsenosť a tiež príležitosť preveriť
si svoje schopnosti, fungovanie
tímu, zdokonaliť
sa vo svojej práci
a tiež zažiť niečo
nezvyčajné. Preteky boli náročné
časovo, fyzicky aj
psychicky a myslím si, že každé
družstvo, ktoré
túto súťaž zvládlo, je víťazom.
Pozitívom je, že
bez nácviku alebo dlhodobej prípravy sme doká-

zali spolupracovať, družstvo to stmelilo a vieme, že sa môžeme spoľahnúť
na ktoréhokoľvek člena,“ povedal pre
obecné noviny krátko po súťaži veliteľ
važeckých hasičov Rastislav Šeďo.
Zoznam disciplín a fotografie zo
súťaže mu dávajú za pravdu. Záchrana zraneného z vodnej hladiny, nočný
presun v neznámom teréne, testy, štafeta, poskytnutie prvej pomoci, útok
do kopca, požiar garáže... A to všetko
ako simulácia reálnych situácií, so živými figurantmi, v katastri siedmich
obcí. Hasiči si museli so všetkým poradiť sami, spoľahnúť sa na svoje sily,
vynájsť sa a zvládnuť všetko v čo najkratšom čase.
Súťaž o najzdatnejší hasičský zbor
organizuje obec Zlaté a tamojší DHZ
v spolupráci so šiestimi okolitými obcami a OR HaZZ Bardejov. Tohto roku
to bol už jedenásty ročník
(mm)
Foto: Zuzana Profantová

Hasiči deťom
Koncom marca zorganizovali naši hasiči v telocvični základnej školy tretí ročník detskej halovej súťaže. Zúčastnilo sa jej 14
kolektívov mladých hasičov od Likavky až po Liptovskú Tepličku.
Najväčšie zastúpenie mali mladí hasiči zo Šuňavy, ktorí do súťaže nasadili až šesť družstiev. Možno aj vďaka prevahe, ale určite
hlavne vďaka svojej šikovnosti, obsadili prvé dve miesta v kategórii dievčat aj chlapcov. Tretí v kategórii chlapcov skončili žiaci
z L. Tepličky, v kategórii dievčat Lisková. Domáce želiezko v ohni
chýbalo. „Momentálne nemáme u nás detské hasičské družstvo,
ale veríme, že aj touto formou oslovíme miestne deti, že ich hasičský šport zaujme a obnovíme detské družstvo, ktoré tu pred rokmi
úspešne fungovalo. Prakticky jadro súčasného DHZ Važec tvoria
tí, čo zbierali prvé skúsenosti v detskom družstve,“ vysvetlil veliteľ Rastislav Šeďo.
Úlohou detských hasičských družstiev je naučiť deti základy
hasičskej práce (spájať hadice, robiť uzly...). Na súťaži si formou
zábavných úloh preverujú naučené zručnosti.
(mm)
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Jarné výstavy boli plné krásy

Štatistický úrad pravidelne realizuje rôzne zisťovania. Naša
obec je v tomto čase zaradená do dvoch zisťovaní. Jedno je zamerané na štatistické informácie o príjmoch a životných podmienkach domácností v rámci Európy. Uskutočňuje sa od apríla do 5. júna. Druhé zisťovanie sa týka údajov pre štatistiku
rodinných účtov. Jeho účelom je získať informácie o štruktúre, výške, spotrebe, či vývoji výdavkov a príjmov. Prebieha od
marca do 31. decembra. V tomto období vybrané domácnosti
navštívi poverený pracovník, ktorý je povinný preukázať sa
osobitným poverením. Všetky získané informácie a názory sú
anonymné a použijú sa výlučne na štatistické účely.

UPOZORNENIE

Štatistické zisťovanie

Desiaty ročník výstavy „Jarné nápady“, ktorú pravidelne
pred Veľkou nocou organizuje Miestny odbor Matice slovenskej, sa uskutočnil 28. marca. Hostia mali možnosť vychutnať si
príjemnú atmosféru spoločného posedenia, kultúrny program
v réžii predsedníčky MOMS Margity Hybenovej a mohli sa
potešiť pohľadom na zaujímavé exponáty (dekorácie, ikebany). Nechýbali ani jedlá a chuťovky a prítomné dámy sa tak
mohli inšpirovať a vymeniť si recepty i skúsenosti čím ozvláštniť sviatočný stôl. Obdiv a uznanie si zaslúžia aj šikovné ženy,
ktoré šíria radosť tvorivou ručnou prácou. Ich vlastnoručne
vyrobené jarné a veľkonočné dekorácie a darčekové predmety mohla široká verejnosť obdivovať od 20. marca do polovice apríla v priestoroch kaviarne IRISIS cafe v rámci predajnej
výstavy „Kreatívne sviatky jari“. Podujatie pripravilo OZ VIVIEN v spolupráci s COOP Jednotou Važec. Rozmanité exponáty okrem domácich návštevníkov ocenili zahraniční turisti,
ktorí si „handmade“ výrobky vážia.
Text a foto: mm
Vzhľadom na časté požiare v jarnom období pripomíname, že zákon o ochrane pred požiarmi zakazuje
zakladanie ohňa v priestoroch, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a zakazuje sa tiež vypaľovať porasty.
Za nedodržanie tohto ustanovenia hrozí pokuta do
výšky 331 €. V prípade, že zistíte porušovateľov uvedených zákazov, oznámte to pracovníkom OÚ alebo
poslancom. Dosiahnete tým nielen to, že porušovateľ
ponesie zodpovednosť za svoje nedbalé konanie, ale
vystríha to i ostatných pred obdobným konaním.

Vzdali úctu učiteľom
Pri príležitosti Dňa učiteľov už niekoľko rokov organizuje Miestny spolok Slovenského červeného kríža slávnosť venovanú pedagógom. Tohto roku
pozvali súčasných učiteľov zo základnej
i materskej školy, ale aj učiteľov na dôchodku, do obradnej miestnosti obecné-

ho úradu 27. marca. Pedagógov potešili
programom deti zo súboru Podkrivánček pod vedením Jany Šulekovej a dievčatá z krúžku aerobik pod vedením Jany
Pastuchovej. Poďakovaním učiteľom za
ich prácu bol kvietok a malou odmenou
pozvanie na obed a posedenie. (red)

Obec Važec, ako zriaďovateľ Základnej školy s Materskou školou,
vyhlasuje výzvu na

voľby členov Rady školy pri ZŠ s MŠ Važec
Uzávierka výzvy je 15. júna.
Rada školy má 11 členov v zložení: jeden zástupca pedagogických zamestnancov ZŠ, jeden zástupca ped. zamestnancov MŠ, jeden zástupca
nepedagogických zamestnancov, traja zástupcovia rodičov detí ZŠ, ktorí
nie sú zamestnancami školy, jeden zástupca rodičov detí MŠ, ktorý nie je
zamestnancom školy, štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.
Kandidátov do Rady školy z prvých piatich menovaných kategórií môže
navrhnúť ktorýkoľvek z oprávnených voličov riaditeľovi školy do termínu
konania volieb. Voľby členov Rady školy zabezpečí riaditeľ školy, ktorý
určí miesto, termín a čas konania volieb. O delegovaní zástupcov obce
(zriaďovateľa) rozhodne obecné zastupiteľstvo.

Seniorky
na výstave
kvetov
Miestna organizácia Jednoty dôchodcov uskutočnila 9. apríla zájazd do Trenčína na výstavu „Záhrada a kvety“. Výletu sa zúčastnilo sedem členiek JDS. Využili bezplatnú prepravu vlakom.
Na výstave obdivovali rôzne kvety do
záhrad, skaliek, kríky, stromčeky a iné
zaujímavé exponáty, ktoré si mohli návštevníci aj kúpiť. Súčasťou výstavy boli
rôzne sprievodné podujatia.
Na ďalší zájazd sa členovia JDS chystajú v polovici mája (15. 5. – 16. 5.) opäť
do Trenčína, tentokrát na výstavu „Torty
a pečenie“ a „Jarmok remesiel“. Výbor
Jednoty dôchodcov Slovenska pozýva
na túto akciu všetkých členov, ale aj nečlenov. Na bezplatnú prepravu vlakom
je potrebné mať vybavený dôchodcovský preukaz na železnici. Cestuje sa spolu s občianskym preukazom. O ďalších
detailoch plánovanej akcie bude JDS informovať miestnym rozhlasom.
(kl)
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Futbalisti odštartovali sľubne

V úvodných kolách jarnej časti futbalovej ligy naši futbalisti ťahali sériu
víťazstiev. Koncom marca (29.3.) odohrali na domácom trávniku zápas so
súpermi z Veternej Poruby, ktorý vyhrali hladko 4:1. Strelcami gólov boli
Matúš Ilavský, Ján Šingliar, Ján Polc
a Michal Šeďo. Začiatkom apríla mali
vycestovať do Kráľovej Lehoty, zápas
bol však kvôli nepriaznivému počasiu
odložený. V dohrávke začiatkom mája
skončilo stretnutie našich s Kráľovou
Lehotou bezgólovou remízou. 12. apríla hrali futbalisti opäť doma proti Galovanom a opäť víťazne 4:3. Góly si pripísali Richard Zubaj (2), Stanislav Ferianc
a Ján Šingliar. Koncom apríla cestovali
naši hráči do Uhorskej Vsi, aby si odtiaľ priniesli víťazstvo 0:3 a Richard
Zubaj si pripísal gólový hetrik. Zápas
dvadsiateho kola sa hral na domácom
trávniku (3.5.) so súperom z Liptovskej

Ondrašovej. Kvôli nešportovému správaniu zo strany hostí vyhrali naši kontumačne 3:0 (zápas bol predčasne ukon-

čený v 64. minúte z dôvodu inzultácie
rozhodcu hráčom hostí).
(mm)
Foto: archív ŠK

Jarné upratovanie skrášľuje aj obec

• V jarnom období sme si zvykli upratovať vo veľkom. Význam slovného
spojenia „jarné upratovanie“ do bodky
naplnili aj pracovníci obce. Čistili ulice
od zvyškov štrku po zimnej údržbe, začali
s úpravou verejných priestranstiev, čistili
areál hasičskej zbrojnice a pekne „od podlahy“ upratali aj miestnosť za garážou
pri obecnom úrade. Po úprave priestorov
tam vznikne obecná dielňa. Upratovanie
„zasiahlo“ aj rómsku osadu. Do práce sa
pustili aktivační pracovníci, ale aj samotní obyvatelia Dolinky. Odstránenie rokmi
nahromadeného odpadu si však vyžiada
veľmi veľa práce, tak dúfajme, že im ten
entuziazmus ešte chvíľu vydrží.
Foto: mm, ml
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Poslanci rokovali

Okrem tém, o ktorých sme vás informovali v samostatných článkoch, sa poslanci na zasadnutí 23. apríla zaoberali
aj ďalšími aktualitami.
Prerokovali žiadosti organizácií na
podporu rôznych aktivít a z rozpočtu
obce vyčlenili na tieto účely 4700 €. Dotáciu vo výške 1600 € poskytnú evanjelickému cirkevnému zboru Važec na generálnu rekonštrukciu strechy kostola.
Po 1500 € schválili pre DHZ Važec na
opravu hasičskej striekačky a pre OZ
VIVIEN na vydanie knihy „Jan Hála
v spomienkach“. Na úhradu nákladov
za energie v novovytvorenom Dennom
centre pre viacnásobne postihnutých
mladých ľudí a ich rodičov v L. Hrádku prispejeme sumou 50 €. Ďalších 50 €
poskytne obec formou dotácie Slovenskému zväzu protifašistických bojovníkov L. Mikuláš na podporu knihy Liptovské doliny a II. svetová vojna.
Poslanci sa zhodli aj na nákupe ná-
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kladného automobilu (do 3,5 tony) pre
potreby obce, ale aj na poskytovanie služieb pre občanov. Kúpu chcú financovať
z prostriedkov obecného podniku.
Ďalej sa poslanci zaoberali aj možnosťou zvýšenia platov nepedagogickým zamestnancom v školskej jedálni
a materskej škole. Ministerstvo školstva
totiž od 1. 1. 2015 zvýšilo tarifné platy
pedagogickým zamestnancom o 5 %
a zároveň odporúčalo riaditeľom škôl
zvýšiť tarifné platy aj nepedagogickým
zamestnancom škôl. Obecná rada navrhla, aby sa rovnako zvýšili tarifné
platy aj nepedagogickým zamestnancom tzv. originálnych kompetencií –
teda zamestnancom školskej jedálne
a upratovačke v materskej škole, ktoré
financuje obec z vlastných zdrojov (nie
zo štátneho rozpočtu, ako je to v prípade pedagogických aj nepedagogických
zamestnancov školy). Poslanci tento návrh schválili.

Tri body rokovania sa týkali žiadostí
o odkúpenie obecných pozemkov občanmi obce (vysporiadanie, scelenie pozemkov), ktoré poslanci schválili. Odsúhlasili aj dve žiadosti na pridelenie
obecných nájomných bytov.
Zaoberali sa aj zložením ďalšej obecnej komisie – školstva, mládeže, kultúry
a športu, ktorá bude fungovať v tomto zložení: predseda - Zdeno Baráni,
podpredseda pre úsek školstva a mládeže - Jana Šuleková, podpredseda
pre úsek kultúry – Iveta Ilavská, podpredseda pre úsek športu – Peter Jacko.
Členovia komisie: Margita Hybenová,
Elena Jelenová, Agata Ilavská, Michaela Matejková, Jana Pastuchová, Miroslav Ivan, Mária Cholvadová. Schválili
aj pracovnú skupinu pre proces vytvárania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Važec v zložení:
Milan Lištiak, Zdenko Profant, Agata
Ilavská, Peter Jacko, Ján Jurčo, Rastislav
Bartko, Michal Hyben, Ján Profant. Členov pracovnej skupiny je možné podľa
potreby doplniť.
(red)

Važecké tradície zostanú zachované

Typické važecké tance sú zatiaľ vďaka zanietenosti našich „folkloristov“ stále živé, ale riziko postupného zanikania dávnych prejavov ľudovej kultúry je na Slovensku
podľa názoru odborníkov dosť veľké. Kultúrne inštitúcie
preto chcú digitálnym zaznamenávaním ľudovej kultúry
prispieť k ich zachovaniu a archivovaniu.
Važeckí nadšenci folklóru preto v spolupráci s odbornými pracovníkmi Múzea SNP z Banskej Bystrice a Liptovského osvetového strediska strávili niekoľko hodín nahrávaním važeckých tancov, aby tieto zostali zachované aj pre
ďalšie generácie.
Projekt digitalizácie realizuje Múzeum SNP v Banskej
Bystrici v rámci projektu „digitálne múzeum“, ktorý má

viac častí a zahŕňa napríklad aj digitalizáciu exponátov
z múzejných zbierok. V rámci dokumentácie nehmotného
kultúrneho dedičstva sa robia záznamy z prejavov ľudovej
kultúry (tance, spevy) a postupov výroby ľudového odevu.
Vo Važci sa dokumentovali rôzne typy tancov (medveďu,
pastiersky, cindruška..). „Dokumentáciu robíme vo vybraných regiónoch, ktoré sme vytypovali so znalcami a odborníkmi z oblasti ľudovej kultúry. Vybraných bolo 50 obcí z celého Slovenska a zhruba 500 ľudových tancov. Jedným z našich cieľov bol aj Važec. Veľmi ma teší, že tu je tá kultúra ešte
živá. Takéto bohatstvo je totiž oveľa viac ohrozené, ako múzejné zbierky. Snažíme sa zachytiť jednotlivé typy tancov vo
voľnom prevedení, aby zostali zachované pre ďalšie generácie,“ uviedla pre naše noviny odborná pracovníčka
Múzea SNP Miroslava Koreňová.
Hlavným cieľom projektov je uchovávanie, archivácia a sprístupňovanie zbierok hmotného i nehmotného kultúrneho dedičstva. Takto digitalizované múzejné zbierky sú využiteľné na ďalšie vedecké zhodnocovanie kultúrnych objektov, vzdelávanie, kultúrny relax, či reprezentáciu a propagáciu
krajiny doma i v zahraničí. Zdigitalizované objekty budú uložené v dátovom sklade a prostredníctvom webu sprístupnené verejnosti. Zdigitalizovaných bude viac ako 3,1 milióna objektov hmotného
aj nehmotného kultúrneho dedičstva (objektov je
oveľa viac, digitalizujú sa tie najhodnotnejšie). Digitalizácia kultúrneho dedičstva predstavuje historicky najväčší a najdôležitejší projekt v oblasti slovenskej kultúry. Ministerstvo na projekt vyčlenilo
vyše 217 miliónov eur.
(mm)
Foto: mm
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Obzretie sa za sezónou bežeckého lyžovania
Naši reprezentanti v behu na lyžiach
majú svoju sezónu dávno za sebou. Počas nej sa im darilo dosahovať veľmi
pekné výsledky na rôznych pretekoch
na Slovensku i v Českej republike (Slovenský pohár, Biela stopa, Jizerská 50
a iné) a potešiteľné je, že k ostrieľaným
pretekárom zo staršej generácie sa pridávajú aj mladší nadšenci. Prvé kroky
na bežkách sa v zime začali učiť dokonca aj deti (viac v samostatnom článku
nižšie). Výborne sa v uplynulej sezóne
darilo najmä našim „stáliciam“ bežeckého lyžovania – Vladimírovi Bartkovi
a Danielovi Bartkovi.
Vladimír Bartko absolvoval desať
pretekov a na väčšine z nich sa umiestnil na víťazných stupienkoch – štyrikrát
si vybojoval zlato, trikrát striebro, raz
bronz a dvakrát šieste miesto.
Daniel Bartko sa zúčastnil na dvanástich súťažiach. Do svojej zbierky si
pripísal tri zlaté stupienky, dva striebor-

né a štyri bronzové. Štatistiku úspechov dopĺňajú dve
štvrté a jedno piate miesto.
Skúsenosti a „kilometre“
v bežeckom lyžovaní zbierajú už aj mladí športovci
– Tomáš Bartko st., Tomáš
Bartko ml. a Roman Hyben.
Na medailové umiestnenia
na väčšine pretekov to síce
v silnej konkurencii profesionálov nestačí, ale nadšenci
lyžovania bežky do žita nehádžu. ☺
Tomáš Bartko st. súťažne odbehol desať pretekov.
Medzi najlepšie umiestnenia patrí jedno druhé miesto
a dve piate miesta.
Tomáš Bartko ml. súťažil
okrem klasických bežeckých
súťaží aj v biatlone. Zo šiestich účastí
medzi najlepšie úspechy patrí jedno
piate a jedno šieste miesto.
Roman Hyben štartoval na štyroch
pretekoch, podarilo sa mu vybojovať
jedno druhé a jedno 3. miesto. (mm)
Foto: archív športovcov

• Mladšia generácia lyžiarov (zľava)
– Tomáš Bartko st., Tomáš Bartko ml.,
Roman Hyben.

vazeckenoviny@gmail.com
t. č. 0904 653 071

Deti začali trénovať

V tomto roku vznikol v rámci športového klubu Kriváň Važec oddiel bežeckého lyžovania. Hlavnou ambíciou
je naučiť deti základom bežeckého lyžovania a postupne rozvíjať tento šport aj
na vyššiu úroveň. Oddiel má na starosti
podpredseda ŠK Kriváň Tomáš Bartko
a učiteľ základnej školy Marek Baláž.
„Vďaka patrí najmä učiteľovi Balážovi
za ochotu venovať svoj voľný čas deťom, s ktorými chodí na tréningy aj na

• Vladimír Bartko sa už niekoľko rokov
zúčastňuje Majstrovstiev sveta veteránov. Tohto roku vrcholové preteky sezóny slovenskí pretekári vynechali. MS sa
konali v Rusku, účasť by bola náročná
finančne i časovo a zavážili aj bezpečnostné dôvody. (Fotografia je z tohtoročnej
Jizerskej päťdesiatky, 10. 1.).

Štrbské Pleso niekoľkokrát do týždňa.
Počas zimnej sezóny sme si s prepravou
detí pomáhali svojpomocne. Venovať sa
budeme aj letnej príprave a chceme sa
zapojiť aj do pretekov. Verím, že deti si
tento šport obľúbia a vydržia pri ňom
dlhšie ako len jednu-dve sezóny. Dôležité je, aby ich podporili aj rodičia, od
ktorých tiež privítame akúkoľvek pomoc,“ dodal Tomáš Bartko.
(red)

POĎAKOVANIE
Vedenie obce - a určite aj futbaloví fanúšikovia - vyjadrujú poďakovanie
ochotným občanom, ktorí bez nároku na akúkoľvek odmenu zabezpečili
a vybudovali v areáli školy pri futbalovom ihrisku lavičky pre divákov a zábradlie. Za dobrovoľnícku pomoc ďakujeme Ivanovi Jackovi, Dušanovi
Michalkovi a Ľudovítovi Renkovi st. Za sponzorskú výpomoc patrí vďaka
aj firme Ľudovíta Renka ml.
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