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Važecké Vianoce dojímajú aj Bratislavčanov

Už trinásť rokov sa v predvianočnom čase koná v Bratislave vystúpenie folklórneho súboru Karpaty s názvom Važecké Vianoce. Podujatia sa
zúčastňuje aj folklórna skupina z Važca. Tohto roku sa síce važeckí folkloristi kvôli zdravotným komplikáciám
viacerých členov nemohli vystúpenia
zúčastniť, ale Važecké Vianoce boli 11.
12. v Dome kultúry v Ružinove aj napriek tomu krásne. Važecké piesne totiž
v programe spontánne odprezentovali
speváčky Norika Vančíková-Kapasná
a Vierka Ilavská (z Popradu). „Vyzvali
sme divákov, aby si zaspievali s nami
a nakoniec spievala celá sála. Bolo to
ozaj veľmi pekné a dojemné,“ zhodnotila Norika V. Kapasná.
FS Karpaty vedú súrodenci Norika
a Miroslav Kapasní a nápad organizovať v Bratislave Važecké Vianoce má
podľa nich viacero základov. „Vždy
sme chceli robiť v rámci roka záverečné súborové vystúpenie a keďže sme
Važťania a otec vedie folklórnu skupinu, povedali sme si, že na naše vystúpenie budeme pozývať aj Važťanov. Hneď
prvé Važecké Vianoce mali veľký ohlas,
čo nás povzbudilo a presvedčilo, že je
to správna cesta,“ zaspomínal choreograf súboru Miroslav Kapasný a sestra
Norika dodala: „Važec je s nami spätý.
Ocko nás odmalička viedol k folklóru,

• Milan Bocko prezentoval na Važeckých Vianociach v Bratislave svoje vyrezávané betlehemy aj kalendár s drevorezbami (ten je možné zakúpiť v infocentre v Irisis cafe).
ja spievam od dvoch rokov a od malička som bola zvyknutá propagovať važecký folklór. Važeckými Vianocami
sme chceli vzdať hold aj ockovej celoživotnej práci.“
Podľa Miroslava je to tiež príležitosť prezentovať nielen važecký folklór
a folklórnu skupinu Važec ako nositeľku tradícií, ale aj prácu važeckých žien,
ktoré pre FS Karpaty ušili nejeden kroj:

Posedenie pri jedličke
V piatok 19. decembra sa členovia
Jednoty dôchodcov zišli na tradičnom
predvianočnom slávnostnom posedení.
Po úvodnom privítaní sa nám prihovoril starosta obce Milan Lištiak. Predniesol hodnotný príspevok o advente
a Vianociach. Vyzdvihol dlhoročnú
prácu Márie Šípkovej (ktorá už nie je
medzi nami) v kultúrnej oblasti v obci a okrese a jej dlhoročnú prácu predsedníčky JD. Jej pamiatku sme si uctili
chvíľou ticha.
Ako každý rok, tak aj teraz nám pekný program pripravili deti z materskej
školy a žiaci základnej školy. Chcem poďakovať žiakom a najmä pedagógom

za hodnotné kultúrne vystúpenie. Naši
hostia – evanjelický farár Jaroslav Otepka a katolícky farár Roman Šemrák vo
svojich príhovoroch nám povedali o tichom období adventu a o kráse Vianoc.
Zaželali všetkým prítomným pokojné
vianočné sviatky, zdravie a šťastie do
nového roku 2016. Obecný úrad nás
všetkých potešil hodnotným darčekom, ktorý dostali všetci prítomní.
Ďalším bodom programu bola diskusia, kde bolo oznámené, že v Liptovskom Hrádku ordinuje nový lekár internej ambulancie. Po pohostení a voľnej debate sme sa rozišli.
výbor JD Važec

„Veľká časť našich krojov je autentická,
vyrobili či upravili ich ženy z Važca Zuzana Brezinová, Zuzana Jacková,
Anna Bardyová – a aj v súčasnosti
nám ešte pomáhajú a požičiavajú rôzne súčasti pani Elena Jurčová a Darina
Halčinová. Všetkým týmto ženám patrí
naša veľká vďaka.“
Važecké Vianoce sa stali tradíciou,
na ktorú sa tešia nielen Bratislavčania,
ale aj rodáci z Važca, ktorí žijú v hlavnom meste a v predvianočnom čase
majú aj takúto príležitosť na vzájomné
stretnutia. Tohtoročné podujatie obohatil aj rodák z Važca, umelecký rezbár
Milan Bocko s výstavkou betlehemov
(foto). „Aj touto cestou sa mu chceme
poďakovať za jeho účasť, ktorá určite
priniesla ľuďom niečo pekné a výnimočné,“ dodala Norika.
Na prelome rokov si ľudia do toho
nového niečo prajú a želajú. Jedno
konkrétne želanie odznelo aj na konci
nášho rozhovoru: „Možno by nebolo
zlé pouvažovať nad tým, že s programom Važecké Vianoce by sme mohli
pripraviť vystúpenie aj vo Važci,“ uzavrel M. Kapasný.
(mm)
Foto: archív M. Bocka
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Editoriál

Koniec starého
a začiatok nového
roka dávajú príležitosť na bilancovanie. Hodnotíme uplynulé
z hľadiska súkromného i pracovného, želáme si, aby ten ďalší
rok bol dobrý, lepší, najlepší. Dokonca si sľubujeme a dávame
predsavzatia, čo všetko urobíme lepšie. ☺ Tak trošku v eufórii
veríme, že prelom rokov je tou najlepšou príležitosťou na nové
začiatky. Želám vám všetkým, milí spoluobčania, nech je to
tak aj naozaj! Ak už uplynulý rok priniesol čokoľvek, nech je
ten nasledujúci jeho lepším pokračovaním v každom ohľade.
Ďakujem vám za priazeň a verím, že obecné noviny budete
radi čítať aj v nasledujúcom roku.
Michaela Matejková, šéfredaktorka

Záver roka pri kapustnici
a tradičných dobrotách

Spoločná poľovačka bola
úspešná
Tradičná štefanská poľovačka, na ktorú važeckí poľovníci pozývajú aj hostí z iných poľovných združení, skončila
úspešne. Poľovníkom sa podarilo uloviť štyroch diviakov.
Strelcami boli Milan Bartko st., Milan Ilavský, Milan Bartko
ml. a Michal Chovan. Poľovníkom prialo aj počasie, ktoré
vybrané lokality revíru (Kraučie, Zalom) zalievalo slnečnými lúčmi.
„Vyzdvihnúť treba aj šikovné poľovnícke psíky, ktoré veľmi dobre pracovali pri dohľadaní ulovených diviakov,“ podotkla tajomníčka PZ Kriváň Darina Matejková.
Po úspešnom love sa uskutočnil slávnostný tzv. výrad,
na ktorom predseda PZ Kriváň Zdenko Profant pogratuloval úspešným strelcom a na znak úcty k ulovenej zveri im
odovzdal „zálomok“. Posledný „pohon“ sa konal v jedálni
poľnohospodárskeho družstva, kde si poľovníci spoločne
posedeli pri družnej debate a občerstvení.
Spoločnú poľovačku organizuje PZ Kriváň na Štefana každoročne, tentokrát sa jej zúčastnilo 60 poľovníkov. „Spoločná
poľovačka nie je len o love, ale aj o kamarátskych stretnutiach poľovníckej verejnosti, výmene skúseností, preverení
schopností psov a bilancovaní poľovníckej sezóny, ktorá sa
na sklonku kalendárneho roka pomaly uzatvára. Samozrejme
veľmi dobre padne prechádzka prírodou na čerstvom vzduchu v tomto sviatočnom období,“ dodal Z. Profant. (mm)
Foto: dm

Záver roka patrí v Miestnom odbore Matice slovenskej
spoločnému posedeniu pri kapustnici, ktoré je spojené s výstavkou medovníčkov a iných vianočných dobrôt. Uskutočnilo sa 29. decembra v Miestnom kultúrnom stredisku. Hostí
privítala predsedníčka MO MS Margita Hybenová tradičnou
rýmovačkou, po ktorej nasledoval kultúrny program. Pásmo
básní, piesní a kolied predviedli členovia FZ Stráne a deti, na
husle hral Lukáš Rác s akordeónovým doprovodom svojho
otca. Podujatia sa zúčastnili aj starosta obce Milan Lištiak
a jeho zástupca Miroslav Ilavský.
(red)
Foto: mm
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„Všetko je o nastavení systému pravidiel a ich kontrole“

14. decembra uplynul rok od nástupu
nového starostu do funkcie. Má za sebou
štvrtinu volebného obdobia. Je teda už
čo hodnotiť, a tak sme starostovi obce
Milanovi Lištiakovi (na snímke) položili pár otázok.

Aký bol prvý rok vo funkcii starostu z vášho pohľadu?
- Veľmi poučný. Nemyslel som si, že
to bude až také ťažké. Nastúpil som do
funkcie s pokorou a vierou, že Važec
posunieme ďalej smerom k postupnej
zmene na modernú, efektívnu a sociálnu obec. Opätovne ďakujem občanom za
dôveru, ktorú mi dali vo voľbách 2014
a hlboko si ju vážim. So svojimi kolegami robíme naplno v prospech rozvoja
našej milovanej obce. Samozrejme prvý
rok je veľmi ťažký určite pre každého,
kto nastúpi do funkcie. Musel som sa
mnoho učiť. V týchto ťažkých chvíľach
mi pomáhali znalosti a riadiace skúsenosti z predchádzajúcej praxe. Všetko
je o nastavení systému pravidiel a ich
kontrole. Ochotne znášame aj oprávnenú kritiku, keď urobíme chybu, alebo ak
sa nám niečo nepodarí.
Váš volebný program zahŕňal
mnoho zámerov a plánov. V investičnej oblasti bolo jedným
z konkrétne menovaných bodov
dobudovanie komunikácie Na
Pastierskych, ktoré je už v našej
obci vnímané ako „nekonečný
príbeh“. Za posledných päť rokov
začal tento plán naberať aj reálne
kontúry (rok 2010 – projektová
dokumentácia, investícia 5 000 €,
2012 – geometrický plán, 2 500 €,
rok 2012 – výkup pozemkov,
8 600 €, 2015 – výkup pozemkov,
834 €). Dočkáme sa v tomto roku
konečne aj výstavby?
- V súčasnosti prebieha územné konanie na uvedenú cestu. V roku 2016
plánujeme vypracovať projekty na inžinierske siete, následne chceme začať
územné konanie na tieto siete a pokračovať až po vydanie stavebného povolenia na túto cestu spolu s inžinierskymi
sieťami. Reálne to vidím tak, že výstavba
by mohla začať v roku 2017.
Okrem ďalších menších investícií
ste plánovali aj začať s budovaním
polyfunkčného objektu v budove
bývalej materskej školy (na Ul. M.
R. Štefánika) – ako centra zdravotného strediska, obecného úradu

a priestorov pre podporu podnikania. Budova už naozaj dlhé
roky stojí bez využitia a chátra
a je to jedna z najhodnotnejších
obecných nehnuteľností. Nezaslúži si už konečne oživenie?
- Ak by bola táto budova „jedna
z najhodnotnejších obecných nehnuteľností“, tak potom by bola naša obec
na tom veľmi zle. Na rok 2016 sme vyčlenili z obecného rozpočtu 100-tis. eur
na začatie budovania zdravotného strediska. Podľa prieskumu, ktorý vykonávala poslankyňa Iveta Rysulová, zdravotná sestra, približne 75 % pacientov si
želá postaviť nové zdravotné stredisko
v centre obce. Na druhej strane, podľa
prieskumu, ktorý vykonávali zamestnanci Obecného úradu na vzorke 150
obyvateľov, 68,67 % bolo za rekonštrukciu polyfunkčného objektu v budove bývalej materskej školy. Preto budeme musieť k tejto problematike vyvolať verejnú
diskusiu, aby naše rozhodnutie bolo rozhodnutie obyvateľov tejto obce.
Čo konkrétne sa za rok, čo ste vo
funkcii, podarilo v obci opraviť,
zrekonštruovať, vylepšiť?
- Keď sa obzrieme za rokom 2015,
bol to rok, v ktorom sme začali postupne skrášľovať a meniť našu obec. Po povodni, ktorá postihla našu obec v máji,
sme začali s čistením, údržbou a opravami majetku obce. Začali sme uprataním pozemku na garážach, opravami na
Dome smútku a plota na cintoríne, pokračovali sme čistením kanálov a priepustov, natieraním zvodidiel, zábradlí
a lavičiek, vymaľovaním Miestneho kultúrneho strediska. Zaistili sme bezpeč-

nosť a orientáciu v našej obci osadením
dopravných značiek a informačných tabúľ. Podarilo sa nám opraviť cestu na
Námestí slobody a Janka Silana. Rozšírili sme vozový park kúpou ľahkého nákladného automobilu. Veľká vďaka patrí
našej vláde SR, ktorá našej obci refundovala všetky škody spôsobené povodňou
vo výške takmer 7 800 eur a tiež nám poskytla dotáciu na výstavbu stredového
chodníka na cintoríne vo výške 14 000
eur, čiže spolu nám naša vláda poskytla v uplynulom roku takmer 22 000 eur
mimorozpočtových prostriedkov.
Chúlostivou témou v našej obci
je osada Dolinka. Odvážne ste ju
zakomponovali do svojho volebného programu. Dokázali ste niečo
konkrétne v tejto veci zlepšiť?
- Vo februári sme zabránili vzniku
ďalšej čiernej stavby. Potom sme začali s upratovaním a čistením okolia,
s prispením samotných obyvateľov.
Bohužiaľ, niektorí naďalej znečisťujú
svoje okolie. Vo veci postavenia obyvateľov osady prebieha právna analýza
stavu a možnosti jeho riešenia.
 Deklarovali ste skvalitnenie, zintenzívnenie, koordináciu a dozor
nad fungovaním malých obecných
služieb. Myslíte si, že sa vám to už
podarilo?
- Osobne som venoval tejto činnosti
poriadny kus času. Všetci vieme, o akú
vzorku obyvateľov ide. Myslím však, že
tak uprataná a čistá obec nebola dlho.
Nehovoriac o konečne vyčistených
kanáloch a zvodoch dažďovej vody.
A chvála za to, že sme mali najkrajšie
uprataný a upravený cintorín od Liptovského Mikuláša po Poprad z úst
mnohých našich, ako aj cudzích občanov, ma nesmierne potešila.
Rovnako ste chceli zlepšiť fungovanie obecného úradu a obecného podniku. V tejto súvislosti
sa dlhodobo objavuje kritika na
prezamestnanosť a vytváranie
nových pracovných miest na
obecnom úrade (odchod dvoch
pracovníčok do dôchodku – nové
dve pracovníčky, knihovníčka). Čo
vy na to?
- Obec zabezpečuje výkon takmer
350-tich kompetencií, ktoré stále pribúdajú a vzrastá administratívna náročnosť.
Štát neustále prenáša svoje kompetencie
na samosprávu. Len v uplynulom roku
(Pokračovanie na nasledujúcej strane)
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(Dokončenie z predchádzajúcej strany)
2015 preniesol na obec ďalších päť kompetencií - Centrálny informačný systém
matrík, centrálna ohlasovňa, register
obyvateľov, register adries, Integrované
obslužné miesto občana. V januári vydáme organizačný poriadok obecného
úradu, občania si môžu na našej stránke pozrieť, čo všetko musíme na úrade
zabezpečovať. Tiež musíme zabezpečiť
úlohy, ktoré sa v minulosti neplnili, napriek tomu, že obec ich bola povinná plniť. Keď som nastúpil do funkcie, priemerný vek administratívnych pracovníkov obecného úradu okrem hlavného
kontrolóra obce bol 50 rokov. Po prijatí
nových zamestnancov sa priemerný vek
zníži tesne pod 40 rokov, čo je ideálny
stav, kde sa vzájomne dopĺňajú mladosť,
výkonnosť, flexibilita, skúsenosť. Vzhľadom k dosiahnutiu vytýčených cieľov,
potrebujeme presne takýto kolektív. Čo
sa týka Obecného podniku, kúpou ľahkého nákladného automobilu ušetríme
nemalé finančné prostriedky za služby, ktoré sa poskytovali dodávateľsky.
Hlavným dôvodom výmeny knihovníčky bol nedostatok času na rozšírenie poslania knižnice, kvôli čomu došlo k rapídnemu znižovaniu počtu čitateľov. Od
roku 2000, kedy bol počet čitateľov 183,
dochádzalo k postupnému znižovaniu
počtov, kedy napríklad v roku 2006 bolo
107 čitateľov a v októbri roku 2015 kniž-

nicu navštevovalo približne 65 čitateľov.
Zámerom obce je podchytiť najmä žiakov a deti, rozvíjať ich čitateľské zručnosti, robiť zaujímavé a pútavé aktivity pre deti vo voľnom čase (burza kníh,
pastelka a kniha, leto s knihou, anjelské
Vianoce, tvorivé dielne, knižné nedele)
a spolupracovať so ZŠsMŠ. Ďalším zámerom je, taktiež prostredníctvom knižnice, spolupracovať s rôznymi organizáciami v obci cez podujatia ako napríklad ručné práce našich žien, ktoré sa
už uskutočnilo, robiť besedy o zdraví
a zdravom životnom štýle, tvorivé dielne pre dospelých a najmä podieľať sa na
zveľadení prostredia Miestneho kultúrneho strediska ako celku, aby sa stalo
príjemným kultúrnym miestom vhodným aj na reprezentáciu a posedenie pri
rôznych podujatiach a návštevách obce.
Knihovníčka pracuje 10 hodín týždenne
za 4 eurá na hodinu.
 Viditeľne podporujete šport v obci. Budete v tom pokračovať?
- Na obce prešla kompetencia zo štátu
týkajúca sa okrem iného utvárania podmienok na rozvoj športu pre všetkých
a spolupráca s občianskymi združeniami, obcami a inými právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré pôsobia
v oblasti telesnej kultúry. Šport chápem
ako prostriedok proti nastupujúcej dobe
počítačových hier, facebookov, pokrivení chrbtíc mladej generácie v alarmujú-

Nohejbalový turnaj bez divákov

Koncom novembra zorganizovali
naši nohejbalisti v telocvični základnej
školy nohejbalový turnaj. Zúčastnilo sa
ho 10 mužstiev, okrem domácich hrali
dve družstvá z Vinodolu, dve z Kokavy nad Rimavicou a po jednom mužstve z Hradišťa, Svitu, Klenovca, Veľkej Lomnice a z Popradu. Víťazstvo si
nakoniec odniesli nohejbalisti zo Svitu,
druhí skončili Popradčania a tretí hos-

tia z Vinodolu. Domáce družstvo v zložení Michal Ilavský, Ľubomír Ferianc,
Stanislav Ferianc a Jaroslav Bartko obsadili siedme miesto. Radosť z vydareného podujatia organizátorom trochu
pokazil nezáujem divákov: „Mrzí nás,
že nás nikto neprišiel povzbudiť, ani zo
športového klubu, ani z občanov,“ podotkol Michal Ilavský.
(red)
Foto: mk

cich číslach, nehovoriac o jej slabom fyzickom stave. Našim zámerom je hlavne
podporovať naše deti, aby z nich vyrástli
zdraví a silní jedinci, ako aj podporovať
všetkých, starších aj mladých, ktorí robia
niečo pre svoje zdravie. Tu by som chcel
podotknúť, že nepodporujeme len šport.
Aj na kultúru sme vyčlenili z obecného
rozpočtu takmer o 30 % viac, ako bolo
čerpanie v roku 2015.
 A čo iné organizácie a inštitúcie
v obci. Ako im môžete pomôcť?
- V rozpočte na rok 2016 sme akceptovali všetky požiadavky na finančnú
podporu od organizácií pôsobiacich
v našej obci. Hlavným cieľom je spolupráca a synergia týchto organizácií
k vytvoreniu priaznivých podmienok
pre zlepšenie medziľudských vzťahov
a tým aj kvality života v našej obci.
 Unesie to obecný rozpočet?
- Určite áno. V roku 2016 nás čaká obrovský kus práce. Chceme sa uchádzať
o prostriedky z európskych fondov na
rekonštrukciu budovy obecného úradu
a základnej školy, okrem vyššie uvedených investičných zámerov plánujeme
vybudovať chodník na cintoríne a na
Stankovom brehu, začať budovať prvú
etapu chodníka na ulici K jaskyni. Ďalej
plánujeme dokončiť rekonštrukciu Konzumu, vybudovať odvodňovací kanál na
ulici Školskej a odvodňovací žľab na ulici Širokej.
 Ako ste povedali, v ďalšom roku
vás čaká veľa práce. Je čas želaní
a predsavzatí, čo by ste si želali vy?
- Chcem v mene svojom a tiež
i v mene zamestnancov obecného úradu, v mene všetkých poslancov obecného zastupiteľstva v Novom roku popriať Vám, vážení a milí spoluobčania,
hlavne dobrý a úspešný každý deň
roku 2016, veľa sily a šťastia v každodennom živote, veľa pevného zdravia,
vzájomného pokoja a harmónie, zlepšenie medziľudských vzťahov, nech
Vám prinášajú šťastie Vaše deti a nech
sa dlho môžete tešiť z prítomnosti Vašich najbližších. Rozdávajme okolo seba
dobrú náladu, usilujme sa prekonať zlo
dobrom, odpúšťajme si navzájom, znášajme nedorozumenia a ceňme si to, čo
má naozaj hodnotu. Zároveň sa chcem
poďakovať všetkým, ktorí sa akokoľvek
pričinili o rozvoj, zveľadenie a prezentáciu našej obce, ako aj prispeli ku kultúre, športovaniu a vzdelávaniu našich
obyvateľov.
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Rozpočet schválili, dane nezvýšili
Na poslednom rokovaní v roku 2015
sa poslanci obecného zastupiteľstva stretli 17. decembra. Zaoberali sa najmä dokumentmi, ktoré sú pre fungovanie obce
nevyhnutné – rozpočet, či všeobecne
záväzné nariadenia (VZN) o miestnych
daniach a poplatkoch. Vo VZN o miestnych daniach k výrazným zmenám nedošlo. Upravil sa len jeden paragraf pri
dani zo stavieb – garáže sa rozčlenili na
samostatne stojace, hromadné a hromadné garáže pod zemou.
VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady poslancov zamestnalo viac. V návrhu
bolo zakomponované zvýšenie poplatkov za komunálny odpad, ktoré však
poslanci nakoniec neschválili a sadzby
za odpad zostávajú pre tento rok nezmenené. Podrobnejšie sa téme budeme venovať v budúcich novinách.
Nemálo času poslanci venovali aj budúcoročnému rozpočtu. Hlavná kontrolórka obce Viera Brezinová odporučila
obecnému zastupiteľstvu zosúladiť
návrh rozpočtu so zákonom o rozpočtových pravidlách. Okrem toho počas
rokovania bolo navrhnutých ešte niekoľko zmien. Poslanci nakoniec jednomyseľne schválili rozpočet na rok 2016
ako vyrovnaný (príjmy = výdavky) na

úrovni 1 445 625 €. Analýzu rozpočtu
pripravujeme do ďalšieho vydania novín. Poslanci schválili aj rozpočet Obecného podniku na rok 2016 a príspevok
od obce v celkovej sume 88 tisíc €.
Zastupiteľstvo sa zaoberalo aj VZN
o financovaní materských škôl a školských zariadení na území obce. V tejto téme poslanci spoločnú reč nenašli,
niektorí preferujú väčšie šetrenie, iní
súhlasili s pôvodným návrhom, ktorý bol nakoniec väčším počtom hlasov
schválený. Podľa tohto návrhu je požiadavka zo strany školy na financovanie
jedálne, škôlky a školského klubu na
sumu vyše 152 tisíc €. Obec ale dostane od štátu na tento účel len niečo vyše
140 tisíc €. Rozdiel, teda 11 800 €, musí
obec financovať z vlastného rozpočtu.
Z rovnakého dôvodu poslanci nejednohlasne schválili aj rozúčtovanie energií
ZŠ s MŠ (percentuálne podiely, podľa
ktorých budú náklady na energie rozdelené medzi školu a obec). Škola totiž
navrhla zvýšiť podiel na energiách pre
obec o 10 600 €. Poslankyňa Martina
Brezinová kvôli viacročným nejasnostiam a opakujúcim sa rozporom medzi požiadavkami školy a zastupiteľstva navrhla vypracovanie kompletnej
analýzy spotreby energií v škole spätne

Na tradície nezabúdajú
Folklórne združenie Stráne ani
tohto roku nezabudlo na dávne
važecké tradície a na Štedrý večer
potešili mnohých obyvateľov obce
spievaním „popod obôky“. Važecké
zvyky prezentovali aj pred Vianocami v oravskej obci Zákamenné na
tradičných vianočných trhoch (19.
12.), kde sa predstavili s pásmom
„Priadky“ a koledami.
Starodávnymi zvykmi nabitý
program pripravil pre svojich priaznivcov aj detský folklórny súbor Cindruška v L. Hrádku, v ktorom účinkujú aj deti z Važca. Aj vianočný program
pod názvom Betlehemská hviezda – rok
na salaši zahŕňal pásmo važeckého folklóru. V programe sa na jar ukázali na
salaši vo Važci pri oslave príchodu
baču s ovcami, kde si zatancovali tance ako cindruška, medveď, do krutu a
do skoku. Leto prebiehalo na salaši vo
Východnej a na jeseň zvyky na salaši v
Štrbe. Spoločne sa v závere všetci poklonili príchodu Ježiška a zaspievali si

tradičné koledy. O program bol veľký
záujem, preto 21.12.2015 odznela aj jeho
repríza. Účinkovalo 170 detí z DFS Cindruška a tiež z novovytvoreného mládežníckeho súboru pod názvom “Majerán”, kde tancujú bývalí “cindruškári”
a študenti stredných škôl.
(red)
Foto: archív DFS Cindruška

za tri roky. Návrh poslanci schválili.
Ďalším z bodov programu bolo doplnenie komisie financií, strategického
plánovania, správy majetku a cestovného ruchu o ďalších členov. Schválením
zastupiteľstva sa členkami stali Iveta
Pleváková (Važec č. 80) a Dagmar Kováčová (Važec č. 453).
Poslanci ďalej schválili pridelenie
trojizbového obecného bytu žiadateľovi Petrovi Kokymu zo Štrby a zmeny
rozpočtov obce, školy a obecného podniku za rok 2015. Zobrali tiež na vedomie návrh Spoločného programu rozvoja Horného Liptova na roky 2015 – 2022.
Dokument bol zverejnený aj na pripomienkovanie verejnosťou, ale zo strany
našich občanov neboli doručené žiadne
pripomienky. Schvaľovanie programu je
plánované na jar.
(mm)

Návšteva v klube
v Jamníku
Uprostred decembra sme boli na návšteve v Klube žien v Jamníku. Bolo nás
päť členiek Jednoty dôchodcov. Po privítaní nám ukázali svoju výstavku ručných prác, ktoré vytvárajú na svojich
stretnutiach pravidelne každý pondelok. V družnej debate a pri občerstvení sme strávili pekné popoludnie. Odovzdávame našim členom želanie pevného zdravia a šťastia do nového roku 2016
od Klubu žien z Jamníka.
výbor JD
Jednota dôchodcov vo Važci ďakuje za dobrú spoluprácu obecnému
úradu a ZŠ s MŠ. Želáme vám pevné
zdravie a veľa pracovných úspechov
v roku 2016.
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V skratke zo školy
ÚSPEŠNÉ MEDOVNIKÁRKY
Každoročne sa naša škola rozvonia vôňou medu, škorice
a korenia. Naše žiačky sa pripravujú na súťaž v pečení a zdobení medovníkov. Naučia sa pripravovať a spracovať cesto,
vykrajovať a upiecť voňavé a chutné medovníky. Najviac
svojej tvorivosti a fantázie využijú pri zdobení upečených
medovníkov. Témou 13. ročníka súťaže Voňavé Vianoce, ktorú organizuje ZŠ s MŠ Hybe, boli „Medovníky na vianočný
stôl“. Súťaže sa zúčastnili siedmačky Laura Polcová a Viktória Chovanová. Aj tento rok nám prišla pomôcť a poradiť
pani Monika Šeďová, ktorá sa venuje pečeniu a zdobeniu medovníkov, za čo jej veľmi pekne ďakujeme. Naše žiačky boli
na súťaži úspešné, vyrobili krásny medovníkový vianočný
stôl a získali tretie miesto.
(jm), foto: ZŠ

VIANOČNÁ AKADÉMIA
Rozlúčku so školou pred vianočnými prázdninami si žiaci a učitelia spríjemnili vianočnou akadémiou, na ktorej sa
predstavili všetci žiaci školy. Jednotlivé triedy si pripravili
vianočne ladené vystúpenia, či už spevácke, recitačné, tanečné alebo divadelné (foto vpravo dole). Pozvanie na akadémiu
prijalo aj niekoľko bývalých pedagógov, ktorí si spolu s tými
súčasnými vychutnalo vianočný program. Text a foto: mm

FLORBALOVÉ ÚSPECHY
Koncom novembra sa v L. Hrádku uskutočnilo obvodné kolo celoslovenského pohára vo florbale. V silnej konkurencii sa naši žiaci umiestnili na štvrtom mieste. Druhé kolo
florbalovej ligy CVČ v L. Hrádku, ktoré združuje družstvá

v našom okrese, sa konalo začiatkom decembra. Naši žiaci sa
umiestnili na druhom mieste a v priebežnom poradí sú tretí.
V oboch zápasoch nás reprezentovali: Mário Renko, Sebastián
Ilavský, Patrik Polc, Michal Kuzmiak, Matúš Užík, Vladimír
Zubaj, Radoslav Zubaj, Ignác Uhrín, Koloman Puška, Róbert
Pačaj, Lukáš Pafko.
(jv)

Deti zahájili bežeckú sezónu
Deti z oddielu bežeckého lyžovania športového klubu Kriváň Važec majú za sebou prvé preteky zimnej sezóny, ktorú odštartovali začiatkom januára. V dňoch 5. a 6. 1. sa na
Štrbskom Plese uskutočnili preteky FIS a zároveň aj 1. kolo
Slovenského pohára v behu na lyžiach. Preteky organizova-

la TJ Tatran Gerlachov. Preteky začínali problematicky, kvôli nestabilným poveternostným podmienkam a nedostatku
snehu boli presunuté z Gerlachova na Štrbské Pleso a posunul sa aj pôvodný plánovaný termín. Nakoniec všetko dobre
dopadlo a rekordná účasť za krásneho počasia s výbornými
snehovými podmienkami umocnili zážitok každého
účastníka. Našim deťom – zverencom trénera Mareka
Baláža – sa darilo dobre. Michal Kuzmiak v kategórii mladší žiaci 2004 (bol najmladší v tejto kategórii)
skončil na krásnom štvrtom mieste s časom 3:45. Na
víťaza stratil 46 sekúnd a na tretie miesto 11 sekúnd.
Mário Renko v kategórii mladší žiaci 2005 (bol najmladším účastníkom pretekov) skončil na 11. mieste (z 28) s časom 3:40 (strata na víťaza 31 sekúnd, na
tretieho 17 sekúnd).
Ďalšia trojica našich detí, ale vo farbách ŠK Štrba,
obstála tiež veľmi dobre. Sebastián Ilavský suverénne
zvíťazil vo svojej kategórii, súrodenci Sofia a Tobias
Kleinovci obsadili vo svojich kategóriách obaja piate
miesto.
(red), foto: archív ŠK Kriváň
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