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Zlato v hrdle, zlato v súťaži

Poslednú septembrovú nedeľu
(25. 9.) sa v Zázrivej uskutočnila Krajská postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru dospelých pod názvom Stretnutie s piesňou. Medzi
takmer 150 súťažiacimi sme mali aj
my tri želiezka v ohni – mužskú spe-

vácku zložku FZ Stráne, duo Matúš
Ilavský a Zuzana Užíková a Matúš
Ilavský ako heligonkár. Muži si svojim
spevom vybojovali umiestnenie v zlatom pásme, duo a heligónka tiež zaujali porotu a získali ocenenie bronzového
pásma. Naši folkloristi sa súťaže zúčast-

nili ako víťazi jedného z regionálnych
kôl postupovej súťaže. Hlavným poslaním súťaže je rozvíjať a podporovať
vzťah k tradičnej ľudovej kultúre, piesni a podnecovať všetkých aktívnych folkloristov k prezentácii a ďalšej aktívnej
činnosti.
(mm), foto: FZ Stráne

Važecká bryndza je najobľúbenejšou biopotravinou
V súťaži o biopotravinu roka získala važecká bryndza najviac hlasov od
spotrebiteľov a zaslúžila si tak titul
„Najobľúbenejšia biopotravina roka
2016“. Hlasujúci ocenili, že ide o pravú bryndzu z ovčieho nepasterizovaného mlieka, vyrobenú ručne podľa
pôvodných receptúr. O titul bojovalo ďalších päť nominovaných
biopotravín – BioKids chrumky
s mrkvou, Pieniny bylinný čaj,
Biomirabelkovica – pravý ovocný
destilát, bio MILA špaldová múka
grahamová a bio hovädzie mäso
z Farmy Turová, ktoré si odnieslo
cenu odbornej poroty a titul „Slovenská biopotravina roka 2016“.
„V hlasovaní sme dostali 2091
hlasov a vďaka tomu sme získali

cenu biospotrebiteľov. Sme za to neskutočne vďační a zároveň je to pre nás
obrovský záväzok. Ďakujeme všetkým
veľmi pekne za prejavenú dôveru a za
každý jeden hlas. Veríme, že vás nesklameme a aj naďalej vám budeme chu-

tiť,“ zhodnotila riaditeľka farmy Petra
Maľaková.
11. ročník súťaže o biopotravinu
roka organizovalo Centrum environmentálnych aktivít Trenčín v spolupráci s Vidieckou platformou. Súťaž
je cesta, ako zviditeľniť vynikajúce
slovenské biopotraviny medzi obchodníkmi i širokou verejnosťou.
Okrem ocenenia od spotrebiteľov važeckým poľnohospodárom v októbri pribudlo aj ocenenie od Liptovskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
Na základe výborných výsledkov
pri chove oviec (výroba 22 kg syra
na jednu ovcu za rok) získali tretie
miesto v súťaži o najlepšieho chovateľa oviec.
(mm)
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Na cintoríne vybudovali chodník

Od polovice septembra (19. 9.) panoval na miestnom cintoríne stavebný ruch kvôli budovaniu nového centrálneho
chodníka. Obec na jeho výstavbu dostala dotáciu od vlády
SR vo výške 14-tisíc eur a ďalších takmer 9-tisíc eur použila
z vlastného rozpočtu. Celková hodnota stavby bola podľa
pôvodného projektu vypočítaná na 30-tisíc eur, ale vo verejnom obstarávaní sa vysúťažila cena za dielo 22 433 €. Víťazom
verejného obstarávania, ktorého hlavným kritériom bola čo
najnižšia cena, sa stala firma Staweb z Prešova. S touto firmou obec uzatvorila zmluvu na výstavbu chodníka.
„Verejné obstarávanie na výber dodávateľa stavby nám zabezpečovala externá firma Euro Dotácie zo Žiliny, špecializujúca sa na problematiku verejného obstarávania,“ uviedol
starosta obce Milan Lištiak. Ponuky v rámci verejného obstarávania predložilo sedem uchádzačov, jeden bol však kvôli
nesplneniu kritérií z vyhodnotenia ponúk vylúčený. Druhú
najnižšiu ponuku predložila firma Kemstav Važec (22 838
€), ďalej Renko Ľudovít, Važec (29 342 €), Milan Pačaj, Važec
(30 606 €), Jaroslav Marek, Liptovská Porúbka (32 838) a M-

-stav Važec (33 349 €). Verejné obstarávanie sa uskutočnilo
ešte v letných mesiacoch, záujemcovia mohli cenové ponuky predkladať do 3. augusta. „Pôvodne sme plánovali budovať chodník už v lete, ale kvôli administratívnym prieťahom
– výzvam na doplnenie cenových ponúk, sa výberové konanie predĺžilo, a tým sa posunula aj lehota začiatku výstavby,“
dodal starosta. Pred samotnou výstavbou sa upravila aj šírka
chodníka uvedená v rozpočte pri verejnom obstarávaní. „Vo
výkaze výmer všetci uchádzači naceňovali chodník v šírke
1,5 metra. Na mimoriadnom zastupiteľstve sme sa rozhodli,
že vzhľadom na praktické využitie chodníka bude lepšie, aby
bol široký 2,2 metra. Víťazná firma rozdiel v šírke dopočítala
v tých istých jednotkových cenách, ktoré uviedla v základnej
cenovej ponuke. Konečná cena projektu so šírkou chodníka
2,2 metra sa stanovila na 30 227 €. Tiež sa na zasadnutí zastupiteľstva rozhodlo, že vybudujeme okolo chodníka verejné
osvetlenie a ozvučenie. Cena podľa projektu je okolo 6-tisíc
eur, ale reálne odhadujeme, že by mohla byť okolo 4 až 5-tisíc eur,“ doplnil starosta.
(mm)

Kinosála opeknieva
Miestna „kinosála“, ktorá sa síce už ako kino
nevyužíva, ale slúži na rôzne kultúrne a spoločenské podujatia, sa dočkala výmeny staručkej opony. Belasú farbu na javisku vystriedala elegantná
bordová.
Náklady na výmenu opony predstavujú čiastku
zhruba 1 500 €. Vedenie obce uvažuje aj nad ďalšími
úpravami kinosály, časový harmonogram zatiaľ nie
je stanovený. „Podali sme projekt na rekonštrukciu
budovy obecného úradu a v rámci nej sa počíta aj
s rekonštrukciou kinosály. Zatiaľ nevieme, či tento
projekt bude úspešný, takže nejaké väčšie úpravy
v kinosále nateraz robiť nebudeme. Ide skôr o kozmetické úpravy, ako je výmena opony a popracovať by sme ešte chceli na oprave javiska,“ vysvetlil
starosta obce Milan Lištiak.
Ako prví novú oponu „otestovali“ členovia Jednoty dôchodcov na stretnutí pri príležitosti mesiaca úcty k starším.
(mm)
Foto: mm
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Zberný dvor plánujú pri družstve
Jednou z mnohých zákonných povinností obce v oblasti odpadového hospodárstva je povinnosť mať zberný dvor.
Naša obec v súčasnosti pracuje na projektoch, podľa ktorých by zberný dvor
mal vzniknúť v lokalite Mlynica, v susedstve prevádzky spoločnosti Fega
Frost (pri poľnohospodárskom družstve). Na výkup pozemkov na vybudovanie zberného dvora (časť pozemku
patrí obci, časť sú súkromné pozemky)
vyčlenili z rozpočtu 3 500 €, na projektovú dokumentáciu 8 000 eur.
Súčasťou pripravovaného projektu
zberného dvora je okrem stavebnej časti aj strojné vybavenie, ktoré bude môcť
obec využívať po piatich rokoch aj na iné
účely. Starosta obce Milan Lištiak v najbližšej dobe očakáva vyhlásenie výzvy
z Operačného programu Kvalita životného prostredia, do ktorej by sa obec
chcela zapojiť, aby získala financie na
vybudovanie zberného dvora. „Určite

sa chceme prihlásiť do výzvy, ale všetko
bude záležať od toho, či stihneme vybaviť potrebné administratívne záležitosti v danom termíne. Musíme mať totiž
nielen projekt, ale aj stavebné povolenie
a k tomu potrebujeme vybaviť vyňatie
predmetných parciel z pozemkového
fondu,“ vysvetlil starosta.
Obec už aj v minulosti uvažovalo
o vybudovaní zberného dvora, do úvahy sa brali napríklad priestory novej
hasičskej zbrojnice, či lokalita pri bytovkách pri železničnej stanici. „Nie je
jednoduché v našej obci nájsť vhodnú
lokalitu, najmä s umiestnením pri bytovkách občania vyjadrovali nespokojnosť. Obec má málo takých lokalít, ktoré by boli na takýto typ projektu vhodné, či už súladom s územným plánom,
dostupnosťou. Verím, že lokalita, ktorú
sme vybrali teraz, bude prijateľná pre
všetkých občanov,“ dodal starosta.
(mm)

Pripravuje sa modernizácia káblovky
Nedávno sme vás v obecných novinách informovali o záujme žilinskej
spoločnosti TES Media v našej obci
vybudovať novú optickú sieť a prevádzkovať káblovú televíziu a vysokorýchlostný internet. Spoločnosť už
požiadala obecné zastupiteľstvo o súhlas na vybudovanie siete, ktorú poslanci schválili.
Do vybudovania novej siete bude
obecná káblovka fungovať „po starom“,
ale pracuje sa aspoň na zlepšení kvality
obrazu. „Kým nebude existovať nová,
moderná náhrada, budeme sa snažiť súčasnú sieť udržať, aj keď táto technika je
naozaj veľmi zastaraná,“ uviedol starosta obce Milan Lištiak. Podľa vyjadrenia
zástupcov spoločnosti TES Media by
mohla byť optická sieť hotová v decem-

Aj vy môžete prispieť
do Važeckých novín. Radi
privítame vaše tipy a námety.

0904 653 071
vazeckenoviny@gmail.com
alebo využite schránku
na obecnom úrade.

Zo života JDS
Okresný aktív
Okresný aktív Jednoty dôchodcov
Slovenska s primátormi a starostami
miest a obcí okresu a delegovanými
členmi sa uskutočnil 12. októbra 2016
v Liptovskom Mikuláši. Z našej organizácie sa zúčastnili tri členky JDS
a starosta obce Milan Lištiak. Predseda OO JDS Michal Kotian kladne hodnotil prácu členov JD v mestách i obciach. Za dobrú prácu boli odmenení
dôchodcovia pamätnými listami z krajskej a okresnej rady JDS. Po vystúpení
hostí sa diskutovalo o úlohách na nastávajúce obdobie.
(kj)
Kúpele so zľavou
Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska poskytuje poukazy na kúpeľnú liečbu so zľavami pre
dôchodcov. Pobyt v kúpeľoch trvá jeden týždeň. Tento rok využilo túto
liečbu šesť našich členov Jednoty dôchodcov. Prihlásiť sa môžete v mesiaci
január až marec u niektorej z členiek
výboru JDS.

bri, pričom konečný termín závisí aj od
počasia a vybavenia potrebných dokladov. Ide o plne optickú sieť, teda hlavná
časť aj prípojky k účastníkom budú optické. Budovanie optickej siete je investícia spoločnosti TES Media, obec sa na
tomto projekte finančne nepodieľa.
Ďalšie informácie o budúcnosti káblovej televízie prinesieme v nasledujúcom čísle obecných novín.
(red)

Vakcinácia líšok proti besnote

Do konca októbra potrvá v okrese Liptovský Mikuláš vykonávanie
orálnej vakcinácie líšok proti besnote.
Vakcína je pokladaná letecky z letiska
Poprad (25 vakcinačných dávok na kilometer štvorcový z výšky 50 metrov
nad terénom pri rýchlosti 150 km/hod.)
Pri leteckom pokladaní sa vynechávajú
územia s nadmorskou výškou nad 1200
metrov, vodné plochy, cestné komunikácie, mestá a osady.
Vakcína je naplnená do plastikových toboliek (blistrov), ktoré sú obalené návnadovou hmotou. Návnada
je čiernohnedej farby, guľatého alebo
hranatého tvaru, pevnej konzistecie.
Vo vnútri návnady je uložená plasti-

ková tobolka s viacjazyčnou potlačou
„Pozor – vakcína proti besnote“. Obsah tobolky je načervenalej farby. Pre
človeka je vakcinačná návnada pri bežnom zaobchádzaní neškodná. Z bezpečnostného hľadiska a z dôvodu zabránenia prenosu ľudského pachu na
návnadu odporúčame nedotýkať sa jej
a obmedziť voľný pohyb psov po dobu
14 dní od ukončenia leteckej pokládky. Ak sa obsah blistra zapracovaného
v návnade dostane na ruky, je potrebné ruky ihneď umyť vodou a mydlom.
Ak sa obsah blistra dostane na sliznicu
úst, nosa alebo očí človeka, je potrebné okamžite vyhľadať lekárske ošetrenie.
(red)

SPRAVODAJCA OBCE VAŽEC

4

Na základe doteraz dostupných informácií od účastníkov, ktorí sú zodpovední za plánovanie a sanáciu skalného
brala v obci Strečno a prijatých záverov
z porady, ktorá sa uskutočnila dňa 17.
októbra 2016 na Okresnom úrade Žilina informujeme verejnosť o plánovanej
úplnej uzávierke cesty I/18 (v úseku km
466,870 – 466,970) pod hradom Strečno
z dôvodu vykonávania I. etapy sanačných prác na skalnom brale.
Úplná uzávierka je predbežne plánovaná od 5. novembra 2016 - do 18
decembra 2016, sedem po sebe idúcich
víkendov od soboty ráno 8.00 hod. do
nedele večer 16.00 hod.
Po vydaní povolenia Odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Okresného úradu Žilina o úplnej uzávierke cesty I/18 v úseku km 466,870 –
466,970 pod hradom Strečno, budú termíny potvrdené, resp. spresnené. Motoristická verejnosť bude počas úplnej
uzávierky využívať obchádzkové trasy.
Komunikácie sú označené dopravnými
značkami.
(red)

Zubára zatiaľ
nemáme
O vykonávanie stomatologickej
praxe vo Važci prejavili záujem zatiaľ
dvaja záujemcovia. Prvý z nich však dal
prednosť inej pracovnej ponuke a druhý záujemca vyslovil požiadavku, aby
sa obec spolupodieľala na zakúpení nového vybavenia ambulancie. Záležitosť
je stále v štádiu riešenia.
Do vyriešenia personálneho obsadenia zubnej ambulancie vo Važci bude
poskytovanie zdravotnej starostlivosti zabezpečené v Liptovskom Hrádku
v ambulancii MDDr. Jaroslava Adamčíka (J. D. Matejovie 542, telefón: 0908
104 169). Zdravotná dokumentácia pacientov bola odovzdaná menovanému
lekárovi. Uvedeným riešením nie je dotknuté právo pacienta na výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
(red)



Píšte, čítajte,
mailujte...

Dôrazne žiadame občanov,

!!!

aby nesypali horúci popol do smetných nádob! Práve
tlejúci horúci popol nedávno spôsobil vznietenie odpadu v sme arskom aute, a len vďaka rýchlemu zásahu
posádky nedošlo k väčšiemu nešťas u. Smetná nádoba,
v ktorej sa bude nachádzať horúci popol, nebude vysypaná! Tak ež nebude vysypaná nádoba, v ktorej sa budú
nachádzať zložky separovaného zberu – papier, plasty,
sklo. Na eto komodity sú určené farebne rozlíšené vrecia. Ak domácnos nestačí na odpad jedno vrece, môže
na obecnom úrade požiadať o ďalšie.
Žiadame občanov, ktorí nemajú zaplatené dane z nehnuteľnos , za psa a poplatky za odpad a káblovú televíziu,
aby nedoplatky uhradili na obecnom úrade v čo najkratšom čase. Ak tak neurobia, k dlžným čiastkam pribudnú
sankčné úroky a obec nezaplatené pohľadávky postúpi
exekútorom.

ZBER
29. 10. v čase od 8.00 do 12.00 h bude na trhovisku pristavený veľkoobjemový kontajner na nadrozmerný odpad a v čase od 7.30 do 12.00 h môžete odovzdať elektro
odpad v priestoroch starej hasičskej zbrojnice (chladničky, pračky, mikrovlnky, televízory, DVD, žehličky…).
Všetky elektrospotrebiče musia byť kompletné, zvlášť
chladničky nesmú mať vybraté kompresory. Nekompletné spotrebiče nebudú prebraté.

PONÚKAM
VÝKOPOVÉ
PRÁCE
(MINIBAGER)
Tomáš Ilavský, Školská 1040, Važec

0907 228 196

(rek)

Uzávierka cesty
pri Strečne
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KRÁTKO ZO ŠKOLY YKRÁTKO ZO ŠKOLY Y KRÁTKO ZO ŠKOLY
Účelové cvičenia (foto 1)



Pohotovosť a fyzickú zdatnosť si žiaci základnej školy preverili koncom septembra na účelových cvičeniach. Po teoretickej príprave plnili zadané úlohy – orientácia v teréne
podľa GPS, poskytnutie prvej pomoci, viazanie uzlov, hod
granátom, fyzická zdatnosť v teréne.
Tanec v srdci (foto 2)
Začiatkom októbra sa v základnej škole uskutočnil výchovný koncert detských folklórnych súborov v rámci medzinárodného festivalu „Tanec v srdci“. Členovia DFS Cindruška
spolu s hosťami z Ukrajiny, Srbska a Rumunska zatancovali
tance, ktoré sú charakteristické pre jednotlivé krajiny. Žiaci
školy i deti z materskej škôlky mohli v živom vystúpení vidieť rozdiely v krojovom oblečení, v melódiách sprievodnej
hudby, ako aj v krokových variáciách jednotlivých súborov.
Najväčší aplauz zožali členovia DFS Cindruška.



Národné dni podpory slovenskej ekonomiky (10. – 16. 10.)
Vybrané triedy druhého stupňa sa zapojili do programu
„Kúp slovenské potraviny, podporíš slovenskú ekonomiku“. Žiaci 6.A, 7. a 9. triedy sa do programu zapojili svojimi literárnymi prácami, v ktorých pouvažovali nad tým,
prečo kupovať a jesť slovenské potraviny. Žiaci deviateho
a ôsmeho ročníka sa zúčastnili exkurzie na miestnom družstve, v priestoroch bryndziarne a syrárne, kde im bol veľmi
pútavým rozprávaním vysvetlený celý proces spracovania
mlieka, výroby jogurtov, bryndze, syrov. Žiaci exkurziu zakončili v predajni kúpou bio produktov.
(net)
Foto: ZŠ

Čítajme v obecnej knižnici

Dnešná doba je hektická a mimoriadne náročná na čas. Ľudia sú zavalení
prácou, nedokážu fungovať. Nikto sa
už ani len nepozastaví, aby sa zamyslel a našiel aspoň trocha umenia, ako
balzam na svoju dušu. Ľudia v dnešnej
dobe už zabúdajú čítať knihy, a tak sa
vlastne ochudobňujú o prekrásne umelecké zážitky.
Čítanie kníh už pre niektorých vyšlo z módy. Lepšie a ľahšie je pozrieť si
film, prípadne zahrať počítačovú hru.
Áno, presne tak. Čítanie kníh v dnešnej
dobe nahradili filmy. Ľudia považujú
čítanie za čosi nudné, nezaujímavé a
prehistorické. A predsa: kniha je dobrý priateľ človeka. Len kniha vám môže
poskytnúť jedinečný a nezabudnuteľný
zážitok, na ktorý si môžete vyčleniť neobmedzené množstvo času. Nie ste limitovaný žiadnou minutážou, ako pri
filme, a hlavne množstvom reklám.
Čítanie kníh pomáha rozširovať si
slovnú zásobu a rozvíjať komunikačné schopnosti človeka. Tieto vlastnosti

nie sú zanedbateľné. Sú veľmi dôležité.
V každodennom živote ich potrebuje
snáď každý človek. Ak by sme ich nemali, tak by to bola obrovská strata.
Kniha nám stále ponúka veľmi veľa.
Len sa pozrite na dnešný knižný trh a
obrovský výber, aký poskytuje. Každý
si môže niečo vybrať. Môžeme riešiť tajuplné záhady stredovekých bratstiev,
alebo môžeme radšej letieť do vesmíru
s príručkou v ruke a celý ho preskúmať.
Výber je takmer neobmedzený. Kniha
tak poskytuje úžasný spôsob ako sa
odreagovať od denno-denného stresu
a napätia.
Pevne verím, že som vám teraz poskytla aspoň maličkú motiváciu, aby ste
sa rozhodli siahnuť po nejakej knihe a
vydať sa do sveta, pre ktorý občas neplatia naše pravidlá. Kniha by mala byť
dôležitou súčasťou nášho života. Storočia jej existencie jednoznačne dokazujú, že kto nečíta, ľahko pozabudne na
niektoré veci a udalosti.
Milí čitatelia, od septembra nám

v knižnici pribudli nové, pútavé knihy
pre dospelých, ale aj deti. Príďte, vyberte si podľa želania.
(mch)
Autor
Pronská
Hamzová
Benková
Karika
Hamzová
Fartelová
Benková
Karika
Benková
Pronská
Krejčí
Pavlovič
Haderlei
Hlušíková
Pavlovič
Hevier
Fisher
Grey

Názov
Prekliata láska
V okovách nenávisti
Uličnica
Čierna hra – vláda mafie
Žiť a pritom neumierať
13. komnata
Agátova alej č. 25
Na smrť II. Bez milosti
Dievča s mačacím menom
Láska a česť
Angličtina pre deti – zábavné rýmovačky
Štvornohé rozprávky
Čítanie o zvieratkách
Strelené rozprávky
Putovanie so slovenčinou
Svet zachránia rozprávky
Najkrajšie príbehy
50 odtieňov sivej
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Ďalší neplatič vysťahovaný
Finančná disciplína niektorých obyvateľov obecných nájomných bytov nie
je práve vzorová. Dlhy niektorých nedisciplinovaných nájomcov dosahujú
tisícky eur. Obec preto pristupuje k razantným krokom, ktorých výsledkom
môže byť až vysťahovanie.
Koncom septembra bol jeden takýto
neplatič na základe exekučného titulu
vysťahovaný z bytu. Dlh na nájomnom
v tomto prípade dosiahol výšku 2 766 €
(po odpočítaní finančnej zábezpeky vo
výške 896 €, ktorú je nájomca povinný
uhradiť pri podpise nájomnej zmluvy
je zostatok dlhu 1 870 €).
Obec podniká aj ďalšie právne kroky za účelom vypratania bytu ďalšieho dlžníka, ktorý má dlh na nájomnom
a službami spojenými s nájmom vo výške vyše 5 700 €.
Aby sa v budúcnosti predchádzalo
problémom s neplatičmi, obecní poslanci schválili prísnejšie pravidlá pri
prenájme obecných bytov.
Pri podpise nájomnej zmluvy je nájomca povinný uhradiť na účet obce finančnú zábezpeku, a to sumu vo výške šesťmesačného nájmu podľa osobitného predpisu. Zmluva o nájme bytu
bude uzavretá a kľúč od bytu poskytne

obec až po preukázaní úhrady finančnej zábezpeky.
Nájomná zmluva bude uzatváraná
maximálne na dobu 6 mesiacov, čo znamená, že finančnou zábezpekou, ktorá
bude uhrádzaná pred podpisom nájomnej zmluvy, bude obec krytá v prípade neplatenia nájomného.
Pri neuhradení nájmu za dva mesia-

ce obec vyčísli nedoplatok z omeškania s tým, že v písomnom vyúčtovaní a
oznámení o nedoplatku bude nájomca
upozornený, že ide o hrubé porušenie
zmluvných podmienok a nájomca stráca právny nárok na ďalšie pokračovanie
nájmu bytu po ukončení lehoty nájmu
na dobu určitú uvedenú v nájomnej
zmluve.
(red), foto: ou

• Byt po vysťahovanom neplatičovi bol v zlom stave a obec musela následne zabezpečiť
jeho úpravy do prenájmu schopného stavu.

Futbalisti na čele tabuľky
Za posledný mesiac si naši futbalisti výrazne polepšili, keď si za štyri
zápasy pripísali štyri výhry a zo štvrtého miesta vyskočili na čelo tabuľky.
Ôsme kolo znamenalo výhru doma
(25. 9.) nad súperom z Jamníka 5:1
(góly Marián Mátray 2, Ľubomír Gallovič 2, Filip Krchňák). O týždeň (2. 10.)
si v deviatom kole víťazstvo zopakovali
v Liptovskom Trnovci 0:2 (góly Marián Mátray, Miroslav Lajčák). V desiatom kole (9. 10.) si opäť z hosťovačky
v Iľanove doniesli body za víťazstvo 1:
5 (góly Peter Bujňák, Matúš Ilavský 3,
Ľubomír Gallovič). Jedenáste kolo hrali
naši doma (16. 10.) a porazili Kvačany
4:1 (góly Matúš Ilavský 2, Marián Mátray, Jaroslav Nadzam).
Žiaci v kategórii U-11 sa stále držia
na druhom mieste v celkovej tabuľke.

Štvrté kolo odohrali v Podturni (24. 9.)
a odniesli si víťazstvo 0:6 (góly Ivan
Rysuľa 3, Maroš Zuštiak, Dávid Renko, jeden vlastný gól). Piate kolo (1. 10.)
deti v domácom zápase nedali súperom
z Liptovského Jána šancu a vyhrali vysoko 10:0 (góly Dávid Renko 4, Maroš
Zuštiak 3, Tobias Klein 2, Ivan Rysuľa). Šieste kolo (8. 10.) prinieslo trochu
smútku po prehre v Liptovskej Ondrašovej 3:0. V siedmom kole (15. 10.) sa
malí futbalisti vrátili do víťazných koľají a v domácom zápase vyhrali nad Bešeňovou 5:1 (góly Ivan Rysuľa 2, Peter
Rigo, Dávid Renko, Maroš Zuštiak).
Žiaci v kategórii U-13 Malý futbal
– Kormanov pohár pokračovali v gólových nádielkach v takmer všetkých
zápasoch. Piate kolo (29. 9.) na domácej
pôde „zvalcovali“ Bešeňovú 15:0 (góly

Ľuboš Levocký 3, Róbert Baliar 5, Samuel Sabaka 2, Ivan Rysuľa 2, Michal
Kuzmiak, Dávid Renko, Tobias Klein).
Šieste kolo (16. 10.) prinieslo ešte bohatší gólový výsledok – Važec – Smerčany-Žiar – 21:1 (góly Róbert Baliar 8, Samuel Sabaka 3, Michal Kuzmiak, Maroš
Zuštiak, Patrik Polc 3, Ľuboš Levocký
3, Ivan Rysuľa 2). Siedme kolo (13. 10.)
bolo o niečo klasickejšie, chlapci vyhrali v Demänovej 0:2 (góly Róbert Baliar
2). Ôsme kolo (20. 10.) bolo na góly rekordné. Naši hostili Východnú a „nabalili“ im neuveriteľných 30 gólov – 30:0
(góly Samuel Sabaka 6, Róbert Baliar 10,
Patrik Polc 2, Michal Kuzmiak 2, Ľuboš
Levocký 6, Tobias Klein, Radoslav Fedor 2, Dávid Renko). Malým futbalistom patrí v tabuľke prvé miesto s veľkým bodovým náskokom.
(mm)
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