SPRAVODAJCA OBCE • OKTÓBERNOVEMBER 2016 • ROČNÍK 8 • ČÍSLO 1011

ZDARMA

VAŽECKÉ NOVINY

1

Novú knihu predstavili verejnosti
dením predsedníčky MO MS Margity Hybenovej. Autor každému prítomnému venoval knihu s jeho podpisom a prihovoril sa im s úctou a poďakovaním.
Reakcie publika boli tiež plné vďaky. „Ďakujem autorovi
publikácie za jeho vyjadrené myšlienky oslovujúce jeho rodisko, región a celé Slovensko. Veľmi by som si prial, aby ju
prečítalo veľa čitateľov, zvlášť mládeže a osvojili si to hlavné,
čo publikácia ponúka,“ uviedol Milan Stromko.
Starosta obce Milan Lištiak dodal: „V mene obyvateľov našej obce vyslovujem veľkú vďaku a úctu doktorovi Hybenovi
za všetky dary, ktoré nám podal a zachoval.“
Počas stretnutia prevzala predsedníčka MO MS Margita
Hybenová aj pamätnú plaketu za dlhoročnú aktívnu matičnú
činnosť miestneho odboru. Knihu vydal MO MS v spolupráci
s Domom MS v Liptovskom Mikuláši. Zakúpiť si ju môžete
v kníhkupectve Tranoscius v L. Mikuláši alebo v infocentre
cukrárne IRISIS vo Važci.
(mm), foto: ai

• Predsedníčka MO MS Margita Hybenová prebrala plaketu
za dlhoročnú aktívnu činnosť miestneho odboru.
Miestny odbor Matice slovenskej (MO MS) po celý rok pripravuje rôzne aktivity zamerané nielen na kultúru. Príjemným spestrením novembrových dní bolo slávnostné predstavenie novej knihy autora Michala Hybena, ktoré sa uskutočnilo v Miestnom kultúrnom stredisku (4. 11.).
Knihu Paberky z iskier – návraty k prameňom slávnostne
uviedli do života za účasti vzácnych hostí – riaditeľky Domu
MS z Roňavy Zlatice Halkovej, riaditeľa Domu MS z Liptovského Mikuláša Mareka Nemca, predsedu krajskej rady MS
Milana Stromka, spisovateľa a matičiara Petra Vrlika, starostu
obce Milana Lištiaka, zástupcu starostu Miroslava Ilavského
a ďalších matičiarov i nematičiarov z obce.
Prezentovaná publikácia je v poradí už piate autorove dielo spojené s miestnou históriou a kultúrou. Z jeho pera pochádzajú knihy Jánošíci, Na važeckej svadbe, Važec – dúchanie do našej pahreby a Paberky. Najnovšiu – Paberky z iskier
– návraty k prameňom uviedli do života zrnom pšenice – aby
tak ako zrná v prírode klíčia v zemi, aj myšlienky z tejto knihy šli medzi ľudí, našli živnú pôdu a klíčili i v ďalších generáciách. Táto slávnosť bola podľa slov predsedníčky MO MS
Margity Hybenovej prvá pocta autorovi od občanov Važca
zásluhou výboru MO MS.
Kultúrny program pripravili členovia FZ Stráne pod ve-

• Autor publikácie Michal Hyben (uprostred), riaditeľka Domu
MS v Rožňave Zlatica Halková (vľavo) a riaditeľ Domu MS
v L. Mikuláši Marek Nemec (vpravo).

Srdečne pozývame občanov Važca
do kultúrneho strediska na

VÝSTAVU VÝROBKOV
S VIANOČNOU TEMATIKOU,
ktorú pripravuje miestna Jednota dôchodcov
v spolupráci s Klubom žien z Jamníka.
Výstava sa uskutoční
10. decembra od 13.00 do 16.00 h.
Výrobky sa budú dať aj zakúpiť.
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Z družstva nebude „letisko“,
Beljajev uprednostňuje kvalitné biopotraviny
Meno Alexej Beljajev si v našej obci azda každý spojí s poľnohospodárskym
družstvom, prípadne s futbalom. Alexej Beljajev je však všeobecne známy predovšetkým ako aktívny a úspešný muž v nielen slovenskom podnikateľskom
prostredí, ktorého doménou je strojárenský priemysel. Pozitívny vzťah k zdravému životnému štýlu dokazuje aj prevádzkovaním siete fitnes centier. Malú
odbočku k poľnohospodárskemu sektoru podnikateľ vysvetlil s nonšalantným
úsmevom a základnou životnou logikou – kvalitné, čerstvé a zdravé potraviny
sú preňho v tomto prípade dokonca dôležitejšie ako zisk z farmárčenia. Svoj
„príbeh o Važci“ nám poodhalil v tomto rozhovore.
Na začiatok základná otázka – čo
bolo skôr – vaše podnikanie alebo
„bývanie“ v tomto regióne?
- Skôr bolo podnikanie – v tomto
regióne podnikám už desať rokov, vo
Važci sme sedem rokov. Jedným z hlavných dôvodov samozrejme bolo, že som
si hľadal miesto na nejaké dlhodobejšie
bývanie, vzhľadom na moje podnikanie v Poprade. Keď som kúpil Tatravagónku, v prvej fáze som si prenajal byt
v Spišskej Sobote a začali sme sem častejšie chodiť. Raz sme šli na hríby, a keď
sme išli okolo, videli sme ten pôvodný
dom, ktorý tu stál, zapáčilo sa nám to
a takto jednoducho sa začal náš život
tu. Dom sme odkúpili, ale vzhľadom
k tomu, že máme trošku vyššie nároky na bývanie, tak sme to celé zbúrali a postavili nové. Okrem toho sme si
sem dotiahli vlastnú elektrinu i plyn.
Teraz je to pre nás vlastne chata, ktorá nám poskytuje komfort rodinného
domu, so všetkým, čo k tomu patrí.
Tak začal náš príbeh Važec. Samozrejme sme sa začali trošku zaujímať o to,
kde vlastne bývame, kto je to spoločenstvo, ktoré tu žije. Z toho sme sa odrazili do nejakých sponzorských akcií
v rámci obce a potom i do podnikania
v rámci poľnohospodárskeho družstva,
a s tým pokračujeme dodnes.
Zažili ste nejaké negatívne emócie v súvislosti s príchodom do
Važca?
- Musím povedať, že Važec sa ku
mne „choval“ veľmi dobre. Boli tu síce
všelijaké chýry, že sem prišiel nejaký
Rus, ktorý tu ide stavať letisko... Ale na
to som zvyknutý, že diskusie sa niekedy uberajú rôznym smerom. Sprvu to
teda bolo také zdržanlivé, ale dnes je
to, myslím, už úplne v pohode. Mám
tu už aj nejaké priateľské vzťahy. Samozrejme, moc sa v obci nevyskytujem, aj

hol (úsmev). Priamo do toho nezasahujem. Važecké družstvo vedú ľudia, ktorí
tomu rozumejú, sú na to školení a pre
mňa to nie je komerčný projekt, ale skôr
také oddychové podnikanie. Podnikanie v poľnohospodárstve pre mňa nie
je o tom, aby som z toho mal zisk, ale
o tom, aby tu bolo kvalitné družstvo.

K eď ste teda
do važeckého
družstva vstupovali, mali ste
pocit, že tu viete
niečo zlepšiť, že
tomu dokážete
dať nejakú pridanú hodnotu?
- Určite. Rozhodne. Každé
podnikanie má
nejaké pravidlá,
ktoré sa nedajú obísť. Jedným
zo základných
pravidiel je to,
že potrebujete peniaze. Toto
družstvo bolo
podľa mňa poddimenzované.
Síce prežívalo,
ale bolo otázkou
• Alexeja Beljajeva (vľavo) sme mohli stretnúť aj na nejednom času, dokedy to
futbalovom zápase važeckých futbalistov. Na konci minulej sezóny vydrží. Dnes viod vedenia obce prevzal aj ocenenie za podporu futbalu.
díte, že to družstvo
sa
zásadným
spôsobom
mení.
vzhľadom na to bývanie, ktoré je trošV
tomto
čase
tam
investujeme
cez
ku od ruky, ale priebežne som o dianí
vlastné
peniaze
i
cez
eurofondy
zhruv obci informovaný a ak môžem, tak
pomôžem. Či už finančne pre hasi- ba dva milióny eur. Robia sa kravíny,
čov, sponzorstvom futbalového klubu, dojáreň, bude sa robiť bitúnok, kúpili
družstvu. Snažím sa tou svojou troškou sme nové stroje. Určite je dôležité, aby
prispieť do koloritu važeckej obce. Ja družstvo ako podnikanie dostalo to,
som sa narodil v Spišskej Sobote, som čo potrebuje.
z tohto regiónu, tak cítim spolupatričSte typ človeka, ktorý má tendennosť k tomuto kraju a obci aj vzhľadom
ciu opravovať veci okolo seba?
na to, že tu s manželkou trávime značHmm.... Áno. Kupujeme väčšinou
nú časť svojho času.
firmy, ktoré nie sú v ideálnej kondícii.
Čo podnikateľa, ktorý sa prioritne
Je važecké družstvo jedinou poľvenuje strojárstvu a ďalším iným
nohospodárskou firmou, ktorú
odvetviam, privedie k tomu, že sa
máte?
„vrhne“ na poľnohospodárstvo?
- Áno.
- Ja by som to povedal takto. Rozhodne som sa na poľnohospodárstvo nevr-

¦¦¦¦
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Máte v úmysle ďalej rozširovať
podnikanie v poľnohospodárstve?
- Tak viete, keby som dostal zaujímavú ponuku... (úsmev). Ale človek nemôže robiť všetko. Pre mňa je prioritné
strojárstvo, doprava, letecký priemysel,
to je moje podnikanie. Toto je taký relax.
A myslím si, že je dobré, keď družstvo
je v pohode. Nikto nie je vystresovaný,
či im nebude náhodou chýbať desaťtisíc
eur, lebo keď im bude chýbať, tak im ich
dám alebo požičiam. Družstvo získalo
kľud a istotu dlhodobého rozvoja.
Máte predstavu, kam by sa to
družstvo malo uberať?
- Chcel by som tu mať jedno dobré, moderné, ekologické družstvo.
Sebestačné vo výrobe biopotravín,
s lepšou predajňou biopotravín, možno s nejakou malou reštauračnou prevádzkou – pripravujeme na to už aj
projekt. Myslím si, že dopyt po zdravých potravinách bude rýchlo rásť, ako
to dnes vidíme. Mali by sme tento rok
dokončiť výstavbu bitúnku s dozrievaním mäsa, aby bolo naozaj kvalitné.
Prvé zmeny, myslím, že už je vidieť. Na
družstve sa urobilo kus roboty, aj v ob-

lasti nákladov, aj v oblasti starostlivosti
o zvieratá, aj v oblasti kvality pracovnej sily. Družstvo sa v rýchlom tempe
mení. Peniaze tu investujem nie preto,
aby mi prinášali zisk, ale preto, aby prinášali spokojnosť.
Darí sa vám to?
- Ale áno. Teší ma to, že družstvo sa
rozvíja, že vidím, že sa niekam uberá.
Máme záujem aj o nové technológie –
napr. pri evidencii zvierat, tiež sme zaviedli GPS – a keď už o tom hovorím,
samozrejme, že tu nejde o nejaké sledovanie a aby sa ľudia „zodrali“, ale pracovať sa musí. Najdôležitejšie je, aby ľudia začali cítiť spolupatričnosť s prácou,
ktorú vykonávajú. Aby pochopili, že to
je to, čo ich živí, čo im umožňuje poslať
deti do školy. Nehovorím, že sa tam zarábajú zázračné peniaze, ale aj mzdy
pomaličky rastú, idú hore. A logicky,
tým, že sa bude lepšie dariť družstvu,
bude sa lepšie dariť aj zamestnancom.
To je spojená nádoba. Vo všetkých firmách, ktoré mám, zamestnávam zhruba 5000 ľudí a uvedomujem si tú obrovskú zodpovednosť, že tí ľudia chcú
každý mesiac svoju výplatu. To je logické a prirodzené. Vždy hovorím svojim
zamestnancom, že ja nemám problém,

Važecké Vianoce v Bratislave

Každoročne v decembri sa priaznivci folklóru a naši rodáci stretávajú pred
Vianocami, v Bratislave v DK Ružinov,
na už tradičných Važeckých Vianociach
v podaní FS Karpaty z Bratislavy a členov našej DFS Važec z Važca. Pozývame všetkých priaznivcov a milovníkov
folklóru na toto jedinečné predstavenie,
plné emócií, technickej zdatnosti a umeleckej profesionality. Pripravujú ho deti
nášho MUDr. Michala Kapasného, dcéra Norika a syn Miroslav. Predstavenie
sa uskutoční 9. 12. o 18.00 h. V tomto
roku bude však o niečo smutnejšie ako
po iné roky, pretože na nich bude chýbať človek, bez ktorého zásluhy by Važecké Vianoce nikdy nevznikli – MUDr.
Michal Kapasný. Bohužiaľ, apríl sa stal
posledným mesiacom na jeho pozemskej púti. Opustil tento svet krátko po
smrti svojej milovanej manželky Eleonóry, dlhoročnej organizačnej vedúcej
DFS Važec. Aj im, hlavne pánovi doktorovi, budú patriť tohtoročné Važecké
Vianoce v Bratislave.
Program Važeckých Vianoc s FS Karpaty bude pestrý, dynamický a pútavý.

Okrem už tradičného bloku Važeckých
Vianoc sa nám Karpaty predstavia ešte
jedným krásnym blokom piesní a tancov
z Važca – Važeckou svadbou. V prvej polovici bude program doplnený o zaujímavé spevácke, tanečné a hudobné čísla
z viacerých oblastí Slovenska, v druhej
polovici aj o Vianočné pásmo a pozdrav
členov DFS Važec z Važca bratislavskému publiku.
Veríme, že tak ako predchádzajúce
roky, aj tento rok sa Važeckým Vianociam v podaní FS Karpaty z Bratislavy
a ich hostí, členov DFS Važec z Važca,
podarí odkryť odkaz Vianoc. Naďalej
budú šíriť lásku, radosť a priateľstvo medzi ľuďmi, pozitívnou energiou z javiska preniknú do sŕdc všetkých divákov
a vytvoria nefalšovanú predvianočnú atmosféru, na vysokej umeleckej úrovni,
plnú dojatia a zázračného chvenia. Publikum ich za to každoročne oceňuje búrlivým neutíchajúcim potleskom.
FS Karpaty a súrodenci Kapasní prajú všetkým čitateľom Važeckých novín
pokojné vianočné sviatky plné radosti, lásky a úsmevu, veľa zdravia, času
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aby zarobili aj desaťtisíc eur, lebo ak oni
zarobia, tak zarobím aj ja. Toto je tá filozofia. Nevyhnutnou súčasťou úspechu sú vždycky peniaze. Ale nikdy to
nie je naopak.
Máte s važeckým družstvom dlhodobé plány? Nestane sa, že ho
postavíte na nohy a predáte?
- V biznise, keď dostanete extrémne dobrú ponuku, tak firmu predáte
a hľadáte si nejakú novú výzvu, alebo
si užijete peniaze. Toto nie je ten prípad.
Družstvo, samozrejme, rastie na hodnote. Keby som to dnes predal, rozhodne
na tom zarobím. Ale toto nie je o zárobku. Pre mňa tie zdravé potraviny, zdravé životné prostredie, sú dôležitejšie ako
peniaze, ktoré by som mohol z toho získať. Môžem sa tu prejsť po čistej prírode,
mám čerstvé mlieko, kvalitné potraviny.
Toto je pre mňa dôležitejšie.
Takže tunajšie prostredie je pre
vás ozajstný relax?
- Prírodu mám rád, s manželkou radi
chodíme do lesa, keď sme tu, tak sme
v lese prakticky každý deň. Zoberieme
psov, ideme na huby alebo len tak na
prechádzku. Je to tu jedna z najkrajších
lokalít, aké poznám.
(mm)
a priateľov, aby sa dokázali v predvianočnom čase zastaviť, pomôcť jeden
druhému, aby sa vedeli porozprávať,
nezávideli si, aby boli k sebe láskaví, a
keď príde očakávaný deň Vianoc, sadli si s rodinou za spoločný stôl a v tichu
myšlienok zaspomínali na všetkých, ktorí sa dotkli ich životov. Precíťte spoločné
chvíle a za zvukov vianočných zvončekov si vychutnávajte neopakovateľné
čaro Vianoc.
(evk)

OZNAMY
Oznamujeme čitateľom, že obecná knižnica bude z dôvodu kúpeľnej liečby v termíne od 23. 11 do 14.
12. ZATVORENÁ. Otvorená bude
až v piatok 16. 12. 2016.
Oznamujeme členom JDS, že na
posedení pri jedličke sa tohto roku
stretneme 9. decembra.
Obec Východná vás pozýva na
vianočné trhy. 10. 12. od 9.00 h začína obecná zabíjačka (pri obecnom
úrade), o 13.00 h vianočný predaj
(galéria OÚ) a o 16.00 h rozsvietenie
stromčeka a kultúrny program.
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Zase tie odpadky...

• O odpadoch, nelegálnych skládkach a neporiadku píšeme v obecných novinách často. Stále sa však objavujú nové a nové zarážajúce prípady, keď sa ľudia akosi nechovajú ako ľudia a vyvezú odpad kdesi do lesa, do priekopy, či na iné „vhodné“ miesto...
Jedným z exemplárnych prípadov nezodpovednosti ktoréhosi občana bol nedávny objav jednej uvedomelej obyvateľky našej obce,
ktorá ohlásila nelegálnu skládku v lokalite Priepadlá. „Je neuveriteľné, čoho sú ľudia schopní. To si vôbec nevážia to, čo majú?
Tú trochu čistej prírody? Odpad bol vyhodený rovno pri mreži, ktorá má chrániť tamojší hlavný hydrologický systém. Tí ľudia
si neuvedomujú, čo hrozí? Že odpad znečisťuje vodu, presakuje do pôdy a môže ovplyvniť i spodné vody? Vrcholom je, že okrem
komunálneho odpadu tam boli aj zvyšky kravy v značnom štádiu rozkladu,“ rozhorčene vysvetlila Katarína, ktorá prípad nahlásila
na obecnom úrade. Informácie a fotografie o nelegálnej skládke sa šírili aj prostredníctvom sociálnej siete. Možno aj to zabralo,
či už na vinníka, alebo iného ochotného milovníka prírody, pretože keď pracovníci obce prišli skládku likvidovať, časť odpadu už
tam nebola. Napriek tomu sa v kope „bordelu“ našli indície, ktoré by mohli viesť k identifikácii pôvodcu skládky. A toho potom
neminie mastná pokuta.
(mm), foto: km

Seniori, nedajte sa oklamať!

V uplynulých týždňoch polícia
v Lipt. Mikuláši zaznamenala dva prípady podvodov na senioroch.V obidvoch prípadoch boli podvedené
ženy vyššieho veku (66, 86). Podvodníci obete kontaktovali telefonicky.
V prvom prípade sa volajúci predstavil ako syn poškodenej a oznámil
jej, že mal dopravnú nehodu a potrebuje peniaze. Tá v presvedčení,
že ide skutočne o jej syna, prichystala finančnú hotovosť 550 eur. Následne po ďalšom telefonáte vyšla
na ulicu a odovzdala ju pre ňu neznámemu mužovi v domnienke, že
ho poslal jej syn. Páchateľ peniaze
zobral a odišiel.
V druhom prípade sa volajúci dôchodkyni nepredstavil, no oznámil
jej, že jej vnuk mal dopravnú nehodu,
pri ktorej bol zranený nielen on, ale aj
dieťa a peniaze potrebuje preto, aby
ho „policajti nevyšetrovali“. Poškodená volajúcemu uviedla, že žiadneho vnuka nemá, ale v domnení, že sa
jedná o jej synovca, prisľúbila peniaze poskytnúť. Následne bola opätovne telefonicky kontaktovaná volajúcim
s tým, že dieťa v nemocnici zomrelo,
a že po dohode s jej príbuzným prí-

de po peniaze. Dôchodkyňa súhlasila
a odovzdala neznámemu mužovi hotovosť 5 000 eur.
Obidve poškodené až následne, po
odovzdaní finančnej hotovosti, kontaktovali svojich príbuzných. Tí uviedli, že
žiadnu dopravnú nehodu nemali a peniaze neboli určené pre nich.
V záujme predchádzania trestných
činov podvodu páchaných na senioroch sa Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši obracia na širokú verejnosť s výzvou o zvýšenie obozretnosti seniorov a to najmä
v nasledovných prípadoch:
• Keď Vás kontaktuje neznámy človek, ktorý súrne z akéhokoľvek dôvodu (havária, operácia, výhra v lotérii,
pomoc príbuznému a pod.) potrebuje
finančnú hotovosť, okamžite kontaktujte políciu (158) alebo najbližšiu rodinu.
Peniaze v žiadnom prípade nikomu neodovzdávajte!
• Nepúšťajte do svojich príbytkov
neznámych ľudí pod žiadnou inou
zámienkou – podomových predajcov,
ľudí s nevoľnosťou, ľudí s darčekmi
pre Vás a iných!
• Bez overenia dokladov a oprávnenia nevpúšťajte do svojich príbyt-

kov alebo na svoje pozemky pracovníkov elektrární, plynární, domovej
správy!
• Nepožičiavajte peniaze ľuďom,
ktorých dobre nepoznáte, väčšinou
ide o podvodníkov!
• Vyvarujte sa vyberať peniaze
a cennosti v prítomnosti neznámych
osôb!
• Bez konzultácie nepodpisujte dôležité dokumenty!
• Odmietnite bezdôvodne ponúkané odprevadenie do bydliska, do
domu, do bytu alebo odvoz od ľudí,
ktorých nepoznáte!
Páchatelia uvedenej trestnej činnosti si úmyselne vyberajú obete,
ktoré žijú osamote a majú vyšší vek,
nakoľko predpokladajú, že seniori
budú dôverčiví, empatickí, neopatrní a nepozorní. Páchatelia ich svojim
konaním môžu pripraviť o celoživotné úspory, alebo im môžu spôsobiť
ublíženie na zdraví, či smrť.
V prípade, že Vás kontaktujú osobne alebo telefonicky neznáme osoby
a máte podozrenie, že ide o podvodníkov, kontaktujte IHNEĎ políciu na
telefónnom čísle 158 alebo osobne na
najbližšom útvare Policajného zboru.

SPRAVODAJCA OBCE VAŽEC

5

Záhradky plné krásy

Miestny spolok Slovenského červeného kríža sa každý rok venuje nielen
svojej sociálnej práci, ale nezabúdajú
ani na čosi navyše. Svojich priaznivcov
si už našla aj súťaž o najkrajšiu záhradku. Členky výboru MS SČK pravidelne
obídu dedinu, aby sa pokochali krásou
mnohých záhrad a každý rok sa snažia vybrať päticu tých naj. Tohto roku
sa rozhodli udeliť tituly týmto záhradkám a ich majiteľom (bez udania poradia): Oľga Pafková, Na Harte 15, Eva

Uhrínová, Dr. Lučanského 538, Emília
Michalková, Fodorova 767, Ján Michalko, Dr. Mašurku 932 a Elena Božoňová,
Široká 735.
Majitelia záhradiek boli pozvaní na
slávnostné vyhodnotenie do Miestneho kultúrneho strediska (8. 11.), kde
im členky výboru MS SČK odovzdali
príznačné ceny – kvetiny od sponzora
akcie Zuzany Lukáčovej. Na spríjemnenie podujatia pripravili program deti zo
základnej školy, ktoré predviedli pásmo

básní, piesní a hry na akordeóne. „Sme
radi, že každý rok máme z čoho vyberať, že nám dedina „kvitne do krásy“.
Každá záhradka je niečím zaujímavá,
v niektorých je to množstvo pestrých
kvetov, niekde netradičné rastliny, ako
napríklad bonsaje. Ďakujeme všetkým
pozvaným za účasť, deťom a pedagógom za pripravený program a sponzorom za podporu,“ dodala predsedníčka
MS SČK Anna Lučanská.
(red)

Seniori rozširujú aktivity
MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Koncom októbra (21. 10.) sa zišli naši seniori v kinosále
obecného úradu na slávnostnom posedení pri príležitosti mesiaca úcty k starším. V programe sa im prihovoril zástupca starostu Miroslav Ilavský. Vystúpili žiaci z materskej a základnej
školy s hodnotným programom. Pozvanie prijali i členky JDS
z Dovalova a ich tanečná skupiny Šumienky obohatila kultúrny program. Dve naše členky zaspievali važeckú pieseň.
Za toto pekné popoludnie ďakujeme pracovníkom obecného

úradu i žiakom materskej i základnej školy a ich pedagógom
za nacvičenie programu a malú pozornosť.
ČÍTANIE V ŠKOLE

Hodnotnú a peknú akciu mali členovia miestnej Jednoty dôchodcov v základnej škole pri príležitosti mesiaca úcty
k starším a rozvíjania čitateľskej gramotnosti detí. Žiaci prvého stupňa za asistencie učiteľky Viery Jakúbekovej čítali
starým mamám rozprávky z čítaniek. V krátkej besede sme
rozprávali deťom o tom, aké rozprávky sme si čítali my, keď
sme boli deti. I keď na začiatku bola tréma na obidvoch stranách, nakoniec sme konštatovali, že toto podujatie bolo veľmi kladné a že o rok si ho môžeme zopakovať. Členky JDS
ďakujú vedeniu ZŠ i žiakom.
(kl), foto: mm

• Tanečná skupiny Šumienky z Dovalova zaujala tanečným
vystúpením.

Problémy s káblovkou
V snahe o zlepšenie kvality programov káblovej televízie
došlo k zhoršeniu situácie, na ktorú kriticky reagovalo viacero občanov. Technické zázemie káblovej televízie je v našej
obci zastarané a dochádzalo k výpadku signálu, „zamŕzaniu“
programov a zhoršovaniu kvality obrazu. Obec preto oslovila
spoločnosť TES Media, ktorá bude v jarnom období vymieňať
celé káblové vedenie aj prípojky za optickú sieť, aby sa pokúsila tieto problémy odstrániť. Po preladení na iný systém, od
ktorého technici očakávali zlepšenie situácie, sa začali objavovať ďalšie problémy (výpadky zvuku, signálu...). Obec so
spoločnosťou TES Media intenzívne komunikuje a technici
sa denno-denne pokúšajú nájsť a odstrániť príčiny porúch.
V čase našej uzávierky sa stále nepodarilo problém vyriešiť.
Vedenie obce sa so spoločnosťou dohodlo, že ak sa problémy
neodstránia, káblová televízia sa preladí na pôvodný systém.
Ako ospravedlnenie za zníženú kvalitu televízie vedenie obce
uvažuje nad znížením poplatku až do zavedenia optických
rozvodov a spustenia novej služby.
(red)

• Deti z materskej školy recitovali, čo im sily stačili. ☺

• DFS Podkrivánček predviedol bohaté pásmo piesní i tancov.
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KRÁTKO ZO ŠKÔL YKRÁTKO ZO ŠKÔL Y KRÁTKO ZO ŠKÔL
DEŇ MATERSKEJ ŠKOLY

330 eur na nákup pomôcok, ale aj cennú skúsenosť, že keď
všetci spojíme sily, môžeme spoločne zdolávať vrcholy a dosiahnuť viac.
(gk)
PRVÁ POMOC

Miestny spolok SČK vo Važci v spolupráci s Územným
spolkom SČK Liptov pripravili pre žiakov našej školy teoretickú aj praktickú ukážku prvej pomoci. Žiaci na základe
niekoľkých modelových situácií prechádzali základnými postupmi podania prvej pomoci. Potom si jednotlivé postupy
prvej pomoci vyskúšali sami na sebe. Aj toto je jedna z ciest
ako viesť žiakov k zodpovednosti za svoje zdravie.
(jv)
NA NÁVŠTEVE V ŠTRASBURGU

Začiatkom novembra (4. 11.) sa v materskej škole uskutočnil „Deň materskej školy“, ktorý bol súčasťou celoslovenského podujatia materských škôl. Akciu sme uskutočnili popoludní spolu s rodinnými príslušníkmi „našich“ detí. Deti
spolu s rodičmi i starými rodičmi súťažili v dvoch disciplínach – stavali z drevených kociek materskú školu a vytvárali
z vrchnákov PET fliaš písmená, ktoré spoločne zlepili do názvu škôlky. Každé dieťa dostalo malý darček, sladkosti a spoločne sme mali malé občerstvenie. Kolektív materskej školy
ďakuje všetkým zúčastneným rodičom aj starým rodičom.
Veríme, že toto podujatie sa aj v našej škôlke stane tradíciou,
aby sme podporili materské školy na Slovensku v systéme
školstva s predprimárnym vzdelávaním.
(mk), foto: archív MŠ
VYHRALI SME CELOSLOVENSKÚ SÚŤAŽ

Naše úsilie prinieslo výsledky! Náš príspevok na tému
„Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek“, s ktorým sme sa zapojili do súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle získal krásne 1. miesto. Spomedzi viac ako tristo
súťažiacich škôl je to veľký úspech, na ktorom majú zásluhu
naozaj všetci. Veľká vďaka patrí pedagógom, ktorí s touto
témou so žiakmi pracovali nielen počas vyučovania, ale aj
v rámci pobytu v ŠKD, či na krúžku Malá kuchárka. Každý
tak prispel svojím dielom a mohol sa podieľať na veľkom
úspechu našej školy. Týmto víťazstvom sme získali nielen

Aktívna práca jednotlivcov, ale aj celej územnej organizácie FÉNIX pri ZŠ vo Važci bola odmenená. Jeden člen z našej
organizácie mal možnosť zúčastniť sa cesty do Štrasburgu.
Spolu s päticou ďalších členov iných organizácií z celého Slovenska sa za našu školu tejto cesty zúčastnila zástupkyňa
Viera Jakúbeková. Hlavným programom cesty bola návšteva Rady Európy, Európskeho parlamentu a stretnutie s europoslancom Maňkom. Delegácii zostal čas aj na návštevu
historických pamiatok. Niektoré navštívili osobne, iné videli
počas plavby loďou. Za dobrou náladou všetkých zúčastnených bol nielen program, ale aj príjemní ľudia, ktorí ho zabezpečili. Jedným z nich bol aj Patrik Herman.
(jv)
ŠKOLA PODPORUJE ZDRAVIE

V rámci projektu Škola podporujúca zdravie sme od 17.
do 21. 10. v našej škole zorganizovali týždeň zdravej výživy. Zámerom tohto týždňa bolo nielen utváranie návykov
zdravého životného štýlu a spopularizovanie zdravej výživy a pohybových aktivít, ale aj utužovanie medziľudských
vzťahov a rozvíjanie schopnosti spolupracovať na úlohách.
Rozprávali sme sa o dôležitosti správnej výživy a pitného
režimu, význame pohybu ako prevencie pred civilizačnými
chorobami a obezitou. Sladkosti sme vymenili za ovocie a zeleninu, varili sme si čaj, cez prestávky relaxovali pri hudbe
a relaxačných omaľovánkach, vytvorili nástenky a výstavky.
Uvedomili sme si, že sme to my, kto je zodpovedný za naše
zdravie, šťastie a že kvalitu nášho života máme vo svojich
rukách.
(gk)

Nohejbalisti na turnajoch
V sobotu 24. septembra sme sa zúčastnili nohejbalového turnaja vo Vinodole. Na turnaji bolo 10 družstiev.
My sme postavili 2 družstvá. Važec I.
- Michal Ilavský, Stanislav Ferianc, Ján
Michalko , Važec II. - Ľubomír Ferianc,
Jaroslav Bartko, počas turnaja sme zaskakovali do druhého družstva. Hralo
sa v dvoch skupinách, jedna skupina
v telocvični, druhá vonku na multifunkčnom ihrisku. Važec I. vyhral jeden zápas a trikrát remizoval. V boji

o postup medzi najlepšie štyri mužstvá sme prehrali s Vráblami a skončili sme na 6. mieste. Važec II. skončil
na 10. mieste.
O mesiac, 26.novembra, sa uskutočnil nohejbalový turnaj vo Važci.
Turnaja sa zúčastnilo 9 mužstiev. Po
jednom mužstve mali domáci Važec
(Michal Ilavský, Ľubo Ferianc, Ján
Michalko a Jaro Bartko) , Svit, Poprad, Klenovec, Kokava nad Rimavicou, Hradište, Čierne Kľačany a dve

družstvá prišli z Vinodolu. V družstvách zo Svitu, Klenovca a Vinodolu
hrali aj reprezentanti SR z nedávnych
majstrovstiev sveta v nohejbale. Tímy
boli rozdelené do dvoch skupín ( A 5 tímov , B - 4 tímy). Víťazom sa stalo mužstvo zo Svitu, pred Vinodolom
II. a tretím Klenovcom. Ďalšie poradie
bolo: 4. miesto - Poprad, 5.miesto - Vinodol I, 6. miesto - Važec, 7. miesto Čierne Kľačany, 8.miesto - Kokava nad
Rimavicou, 9. miesto - Hradište. (jm)
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Voňavé stretnutie

Knihovníčka obecnej knižnice v spolupráci s firmou
PartyLite usporiadala 7. novembra v Miestnom kultúrnom stredisku stretnutie pod názvom Voňavé Vianoce.
Na stretnutí si prítomné dámy užili vôňu skvelých výrobkov, ktoré vytvárali atmosféru pravého domova, zažili pocit
prevoňaného domu či bytu aj bez plameňa. Očarili ich nádherné vône a ešte krajšie dekorácie. Pani Cipárová z firmy
PartyLite oboznámila prítomné s rôznymi druhmi sviečok:
čajovky, trojknôtové sviečky, vosky, ale boli to aj sviečky bez
plameňa. Taktiež predstavila nádhernú dekoráciu, ktorá sa
používa pre tieto druhy sviečok.
Atmosféra okrem toho, že bola prevoňaná, plná skúmania
rôznych vôní, tvarov sviečok a dekorácií, bola aj srdečná.
V závere mali možnosť účastníčky objednať si z ponúknutého vianočného katalógu. Nikto neodišiel naprázdno, ale
s malým darčekom, ktorý určite potešil každú prítomnú.
Text a foto: (mch)

Psy „maturovali“ vo važeckom revíri
Poľovnícke psíky z celého mikulášskeho okresu skladali vo važeckom revíri skúšky z poľovnej upotrebiteľnosti.
V preklade to znamená, že počas reálnej poľovačky (12. 11.) museli preuká-

zať svoje naučené zručnosti – poslušnosť, vyhľadanie zveri, hlásenie, či dohľadanie postrelenej zveri, aby získali
potrebné osvedčenie.
„Pri príležitosti konania skúšok „du-

ričov“ sa v našom revíri v lokalite Háje
a Huncajf konala spoločná poľovačka,
na ktorej sa zúčastnilo zhruba štyridsať
našich i hosťujúcich poľovníkov. Skúšky absolvovalo šesť psíkov rôznych poľovníckych plemien. Ich počínanie sledovali rozhodcovia, ktorých deleguje
ústredie Slovenského poľovníckeho
zväzu. Všetkých šesť psov v skúškach
obstálo, medzi nimi aj jeden z nášho poľovného združenia,“ vysvetlil predseda
PZ Kriváň Važec Zdenko Profant.
Skúšky poľovníckych psov sa konajú každoročne, pričom dejiskom sú
striedavo rôzne poľovné revíry v rámci
okresu. Je to dvojdňová akcia, pričom
v prvý deň sa koná spoločná poľovačka a na druhý deň preverujú odvahu
psíkov pri stretnutí s diviačou zverou
v obore.
(mm)
Foto: dm

Futbalisti pokračovali vo víťaznom ťažení
Futbalisti odohrali pred zimnou
prestávkou posledné dve kolá jesennej časti koncom októbra.
Dvanáste kolo hosťovali 23. 10. vo
Východnej a od našich západných susedov si odniesli víťazstvo 0:2. Autorom oboch gólov bol Ľubomír Gallovič. Záverečné kolo odohrali futbalisti
na domácom trávniku (30.10.) so súperom z Vavrišova a vyhrali 5:1 (góly
– Tomáš Bartko 2, Ľubomír Gallovič 2,
Matúš Ilavský). Naši futbalisti sú s bilanciou 9 víťazstiev, 2 remízy a jedna

prehra na čele tabuľky. Žiaci v kategórii U-11 sa z posledných októbrových
zápasov veľmi netešili. Ôsme kolo
(22.10.) v Hybiach prehrali 2:1 (gól Tobias Klein). V deviatom kole (29.10.)
doma uhrali remízu s Demänovou 5:
5 (góly – Maroš Zuštiak 2, Dávid Renko 2, Tobias Klein 1). V celkovom hodnotení sú po jesennej časti na peknom
treťom mieste (5 víťazstiev, 2 prehry, 2
remízy).
Žiaci v kategórii U-13 Malý futbal
– Kormanov pohár odohrali v jesennej

časti záverečný zápas na začiatku novembra (3. 11.). Podobne ako viaceré
predošlé zápasy bol aj tento bohatý
na góly a naši malí futbalisti vyhrali
na hosťovačke v Bešeňovej 2:11 (góly
– Róbert Baliar 5, Patrik Polc 4, Adam
Plevák 1, Maroš Zuštiak 1). Po sérii ôsmich víťazstiev im zaslúžene patrí prvá
priečka v tabuľke. Zápasy jarnej časti
štartujú muži 26. marca na domácom
ihrisku, žiaci takisto doma 8. apríla
a deti 6. apríla v Smrečanoch.
(red)
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V skratke

Bežci reprezentovali
V rámci kondičnej prípravy absolvujú naši reprezentanti v bežeckých a lyžiarskych – bežeckých disciplínach
Vladimír Bartko a Tomáš Bartko viacero súťaží aj v letnom období. Mnohé
z pretekov sú zaradené do Liptovskej
bežeckej ligy. Tá zahŕňa 12 pretekov
v rôznych kútoch Liptova, počas ktorých pretekári zbierajú body a okrem
výsledkov na jednotlivých súťažiach
môžu zabojovať aj o tituly v celkovom
poradí v rámci ligy.
Vladimír Bartko absolvoval celkovo
osem jednotlivých pretekov Liptovskej
bežeckej ligy, na ktorých si vybojoval
úctyhodné výsledky. Obsadil sedem-

krát prvé miesto a raz štvrtú priečku.
Keďže z rôznych dôvodov neabsolvoval všetkých 12 pretekov, v celkovom
poradí mu patrí druhé miesto.
Ďalšie štyri zlaté medaily si priniesol
z pretekov z Novej Lesnej, Žiliny, Popradu a polmaratónu v Štrbe.
Tomáš Bartko absolvoval polovicu
pretekov a v celkovom poradí skončil
v rámci Liptovskej ligy tretí.
S príchodom zimy športovcov klubu
Kriváň Važec čakajú prípravy na lyžiarske bežecké preteky a Vladimír Bartko
sa aj tohto roku chystá na Majstrovstvá
sveta veteránov, tentokrát do Švajčiarska.
(mm)

Protipožiarne kontroly

dovanie horľavých látok. Cieľom kontroly je prevencia a predchádzanie škodám spôsobených požiarom.
O začatí protipožiarnych kontrol budete informovaní obecným rozhlasom.



Dobrovoľný hasičský zbor obce Važec z poverenia obce Važec na základe zákona č. 129/2015 Z. z. , ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z.,
bude vykonávať v zimnom období protipožiarne kontroly, tak ako pred piatimi rokmi v objektoch, kde kontrolu nevykonáva Štátny požiarny dozor.
Kontroly sa zamerajú hlavne na komíny, vykurovacie telesá (pece) a skla-

Píšte, čítajte,
mailujte...

Poslanci sa na októbrovom zasadnutí obecného zastupiteľstva zaoberali niekoľkými žiadosťami o prenájom pozemkov a tiež predĺžili nájomnú zmluvu pre ambulanciu detskej lekárky MUDr. Jitky Veselej na
päť rokov (od 1. 1. 2017). Prerokovali
aj niekoľko návrhov na menšie zmeny rozpočtu.
Zaoberali sa návrhom na doplnenie
prívlastku do názvu základnej školy.
Rada školy sa žiadosťou o premenovanie školy na Základnú školu s materskou školou Štefana Rysuľu zaoberala
na zasadnutí v polovici októbra. Poslanec Zdenko Profant, ktorý je zároveň
členom Rady školy uviedol, že Štefana
Rysuľu, ako aj ďalšie významné osobnosti obce si všetci ctia, ale keďže nechcú nikomu ukrivdiť, navrhujú ponechať názov školy v pôvodnom znení a
na znak úcty tomuto rodákovi navrhujú zriadiť mu pamätnú tabuľu.
Poslanci si tiež vypočuli prezentáciu zástupcu Stredoslovenskej energetiky o možnostiach rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci. Po diskusii
k tejto téme sa poslanci nakoniec dohodli, že uprednostnia výmenu verejného osvetlenia vo vlastnej réžii na
etapy.
(red)

Vianočná akadémia bude mať hviezdneho hosťa

Príjemná atmosféra a sviatočná nálada je už pár rokov
sprievodným znakom obecnej vianočnej akadémie. Týždeň
pred Vianocami nás čaká už šiesty ročník a opäť nebude chýbať tradične bohatý program - výstava ručne vyrobených
vianočných a zimných dekorácií, darčekov, či medovníčkov
z dielní našich šikovných občanov a detí zo školy a škôlky (s
možnosťou nákupu), vystúpenie detí a FZ Stráne. Zlaté jadro
tohto roku doplní obľúbená Monika Olšovská s tancujúcim
psíkom a najväčším ťahákom je koncert populárnej skupiny La Gioia - zoskupenia troch spevákov interpretujúcich
piesne v štýle belcanta. Repertoár tria tvoria nielen skladby
svetovej hudobnej scény, ale aj pozoruhodné úpravy domácich piesní, ktoré v podaní La Gioia znejú originálnym spôsobom. La Gioia v preklade z talianskeho jazyka znamená
radosť. A práve s radosťou ponúka La Gioia nevšedný a na
hudobnej scéne jedinečný umelecký zážitok.
Srdečne vás pozývame užiť si príjemnú atmosféru spolupatričnosti 17. 12. na Námestie slobody. Podujatie začne
o 14.00 hodine. Okrem obdivovania nápaditých dekorácií si
môžete vychutnať spoločné rozhovory, tradičnú kapustnicu, varené vínko a čaj a tešiť sa na kultúrny program, ktorý

začne o 15.30 h. Neskôr rozsvietime aj vianočný stromček.
Zlatým klincom programu bude vystúpenie skupiny La
Gioia so začiatkom o 17-stej hodine v evanjelickom kostole. Počas koncertu vystúpi aj tunajší evanjelický cirkevný zbor.
Veríme, že sa nás v poslednú adventnú sobotu stretne na
námestí čo najviac. Tešíme sa na vás!
• Skupina La Gioia.
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