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Ocenili malých športovcov
Za účasti slovenského reprezentanta a olympijského medailistu v biatlone Pavla Hurajta ocenil starosta obce Milan
Lištiak deti, ktoré v bežeckom lyžovaní vzorne reprezentovali športový klub Kriváň Važec a v uplynulej sezóne dosiahli
veľmi pekné výsledky.
Slávnostné odovzdávanie ocenení a malých darčekov sa
konalo v obradnej miestnosti obecného úradu 28. apríla. Pozvanie prijalo všetkých pätnásť detí s rodičmi a svojich zverencov prišli podporiť i tréneri Tomáš Bartko (1986), Tomáš
Bartko (1991) a Marek Baláž.
Ocenenie za výbornú reprezentáciu a umiestnenie v rámci pretekov Slovenského pohára si prevzali: Romana Pleváková (20. miesto SP), Daniela Rysuľová (19. miesto), Katarína Kšenzakovičová (17), Ján Rysuľa (15), Dávid Renko (15),
Simona Jacková (14), Adam Plevák (14), Nina Jacková (13),
Patrik Polc (8), Michal Kuzmiak (6), Sofia Kleinová (6), Ignác
Uhrín (5), Tobias Klein (4), Mário Renko (3), Sebastián Ilavský
(2). Starosta obce poďakoval a ocenil aj trénerov a predsedu
ŠK Kriváň Petra Jacka. Vďaka svojej snahe a vďaka práci trénerov deti dosahujú vynikajúce výsledky na celoslovenskej
úrovni a máme tu veľa talentov. Priaznivá je i medailová bilancia – na súťažiach v letnej príprave deti zozbierali 18 medailí a na pretekoch hlavnej zimnej sezóny 17 medailí.
„Všetci sme hrdí na to, že u nás vyrastajú takí skvelí športovci. Milé deti, ďakujem vám za vašu bojovnosť, usilovnosť
a snahu dosahovať čo najlepšie výsledky, ďakujem vám, že
ste tomuto oddielu venovali svoje nadšenie a hlavne srdce.
Veľká vďaka patrí tiež trénerom, bez ich ochoty a nadšenia
by tento oddiel nemohol fungovať. Ďakujem aj rodičom, ktorí
sú v prípade potreby kedykoľvek ochotní pomôcť v akejkoľvek forme,“ povedal starosta obce Milan Lištiak.
Deťom sa prihovoril aj hosť Pavol Hurajt, ktorý ocenil ich

• Zľava: tréner Marek Baláž, Pavol Hurajt, starosta obce Milan
Lištiak.
snahu a výsledky a vyjadril nádej, že niektoré z mien našich
detí budeme o pár rokov počuť aj v súvislosti s veľkými športovými podujatiami.
Svoju novodobú históriu v bežeckom lyžovaní obnovil náš
klub v roku 2001 pod vedením trénera Mariána Porubského,
ktorý pracoval v tunajšej základnej škole ako učiteľ a spolu
s Ľubomírom Bartkom a Dušanom Pastuchom trénovali deti.
Deti dosahovali dobré výsledky v okresných kolách, oblastných kolách i Slovenskom pohári. Žiaľ, činnosť oddielu postupne zanikla.
V roku 2013 však opäť svitlo športovému klubu na lepšie časy a to vďaka súčasnému predsedovi Petrovi Jackovi
a ďalším nadšencom, ktorí chceli obnoviť futbal. Po ťažkej
práci pri budovaní futbalového ihriska na báze dobrovoľnosti sa im podarilo prihlásiť do organizovanej súťaže – Liptovského futbalového zväzu,
kde v sezóne 2014/2015 začali hrávať dospelí,
o rok neskôr mladšie deti a vlani sa pridali
aj staršie deti. Futbalistom mužom sa podarilo už po prvej sezóne postúpiť z tretej do
druhej triedy, kde sa stále držia v popredí
tabuľky.
Vďaka obnove športového klubu zintenzívnili svoju činnosť aj ďalšie oddiely
a vznikli aj nové. Momentálne vo Važci funguje okrem futbalu nohejbalový oddiel, volejbal, šach, turistický oddiel, aerobik, oddiel
silových športov a oddiel vytrvalostných
športov, ktorý zastrešuje bežecké lyžovanie.
Týchto osem oddielov má momentálne 51
členov. Športový klub okrem toho pomáha
aj pri organizovaní rôznych obecných akcií
a to nielen športového charakteru. (mm)
Foto: mk
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Netradičný kurz zaujal
Lektorom kurzu bol Roman Lanfer
z Topoľčian, ktorý má s vyrezávaním
do ovocia a zeleniny bohaté skúsenosti a tejto technike sa venuje od roku
2005. Za ten čas absolvoval množstvo
súťaží na Slovensku i v Čechách, kde
sa viackrát umiestnil na popredných
priečkach. V roku 2008 sa zúčastnil
aj súťaže v Nemecku a v roku 2010
si v disciplíne vyrezávania do ovocia
a zeleniny vybojoval striebornú medailu na Kuchárskej olympiáde v Luxembursku.
Kurz vrátane pracovného materiálu
bol pre účastníkov zdarma, organizátorom a sponzorom bola cukráreň IRISIS
a Občianske združenie Vivien. (mm)
Foto: mm
Posledný aprílový deň mal exkluzívny nádych, aspoň pre účastníčky kurzu
vyrezávania do ovocia a zeleniny, ktorý sa uskutočnil v cukrárni IRISIS. Desiatka žien a aj niekoľko detí strávilo
nedeľné popoludnie kreatívne a naučili sa niečo nové a naozaj netradičné –
z obyčajnej zeleniny a ovocia vyčarovať
malé umelecké dielo, ktoré si môžu kedykoľvek pripraviť aj doma a originálne dekorovať jedlo. Krásnou, chutnou
a zdravou jedlou dekoráciou zaručene
prekvapia svoju rodinu i priateľov.
Technike vyrezávania do ovocia
a zeleniny sa hovorí „carving“ a špičkoví majstri dokážu pomocou nožíkov
a dlátok priam zázraky. Kurz bol tentokrát určený pre začiatočníkov, ktorí
sa naučili vytvoriť ružu z paradajky, labuť z jablka, ružičky z redkvičiek alebo
ozdobnú mrkvu.

• Po rekonštrukcii centrálneho chodníka na cintoríne pokračujú
v jeho areáli ďalšie práce. Momentálne pracovníci obce pracujú
na vydláždení okolia výtokových stojanov na vodu.

Zmeny v kinosále
V obecných novinách sme vás už informovali o zmenách, ktorými prechádza „kinosála“ pri obecnom úrade. Pracovníci obce zrekonštruovali pódium
a upravili steny, úpravy stáli 615 €. Už
v najbližších týždňoch čaká kinosálu
veľká rekonštrukcia – zároveň s budovou obecného úradu. V rámci projektu „Zvýšenie energetickej efektívnosti
budovy Obecného úradu“ sa tu plánuje vymeniť kúrenie, zatepliť, či vymeniť
okná. Do verejného obstarávania sa prihlásili štyria uchádzači, ktorí predložili cenové ponuky. Úspešným uchádzačom sa stala firma Stavebniny Poprad
Tatry na základe najnižšej ceny zákazky
(201 070,26 €). S rekonštrukčnými prácami sa začne po vybavení potrebných
administratívnych náležitostí.

• Pôvodné pódium v kinosále malo schody spredu, po novom
budú z bočných strán.
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Seniori spoznávali
Krakov
Členovia miestnej Jednoty dôchodcov sa vybrali za poznaním k našim
severným susedom do Poľska. Cieľom
cesty bolo kráľovské mesto Krakov
a unikátna soľná bana vo Wieliczke.
V Krakove si výletníci pozreli Wawel
- niekdajšie kráľovské sídlo s najznámejšou poľskou katedrálou i centrum
mesta s najvýznamnejšími pamiatkami. Popoludní preskúmali fantastické
podzemné priestory jednej z najstarších a najväčších soľných baní na svete
– Wieliczku.
(red)
Foto: mm

Si môj anjel

Dve slávnosti v jeden víkend
Prvý júnový víkend by mohol byť vo Važci zaujímavý. Tohto roku totiž na nedeľu 4.
júna pripadá Otváranie studničiek a na sobotu (3.6.) sa pripravuje Deň obce. Nová tradícia osláv Dňa obce bude mať svoju premiéru.
Organizátori slávnosť pripravovali už vlani,
ale kvôli mimoriadne nepriaznivému počasiu
sa nakoniec nekonala. Veríme, že tentokrát
nám počasie bude priať a malí i veľkí občania si budú môcť užiť všetky pripravované
vystúpenia, súťaže aj atrakcie.
Na Deň obce na nás na Námestí slobody
čaká popoludnie ladené zábavne, športovo
a súťažne. Chystajú sa tradičné i netradičné
súťaže pre deti i dospelých, výstava poľnohospodárskej techniky, ukážka práce hasičov,
lezenie po lezeckej stene, zábavní animátori
a maskoti. O dobrú náladu sa postará aj veselá hudobná skupina Traky.
Otváranie studničiek sa bude niesť v tradičnom duchu. Krátko po poludní prejde obcou chorovod Omilienci a na Námestí slobody bude pokračovať kultúrny program zložený z vystúpenia domácich folkloristov a hostí z Vyšnej Slanej.
Počas víkendu bude aj vernisáž výstav v Dome Jana Hálu – Jan Hála: Rapotanky a František Havránek – výtvarník a jaskyniar.
(mm)
Foto: TRAKY

Si kvet, ktorý kvitne hlboko v mojom srdci
si krásnou slzou lásky v mojich očiach,
ktorú vyplačem s každým dňom mojej narastajúcej osamelosti
si anjelom, ktorého v srdci stále nosím.
Si modlitba, ktorú každý deň odriekam
si jediná, s ktorou samotu prekonám
si jediná, pre ktorú padnem na kolená
nikto pre mňa neznamená tak veľa ako ty,
moja drahá.
Si tá, ktorá cíti moju bolesť
si jediná, čo verí,
že to ešte bude dobré
ako si želám znova ťa vidieť.
Stačí mi vidieť tvoje krásne oči a usmiatu tvár
v ten krásny okamih
zmizne navždy zo srdca môj žiaľ
si to jediné
o čom som vždy sníval.
Ján Pafko
Báseň je z knižnej zbierky Básne
pre anjela, ktorú mladý autor Ján
Pafko vydal na sklonku minulého
roka. S písaním textov začal v roku 2009 počas štúdií na Obchodnej akadémii v Slovenskej Ľupči.
„Nikdy som nemal veľké ambície
stať sa „spisovateľom“, prišlo to
samo od seba. Najprv som to bral
ako skúšku niečo vytvoriť a po čase
sa moja tvorba rozrástla na niečo
väčšie, než som čakal. Za sedem rokov vznikla moja knižka Básne pre
anjela,“ uvádza autor, ktorý má rád
komornejšiu atmosféru v textoch,
kombináciu radosti aj smútku, lásky a bolesti, momenty, ktoré prináša život.
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NARÁBANIE S ODPADMI (1)
Tému o odpadoch a ich separovaní
žiakom našej školy zaujímavo priblížili pracovníci Správy Národného parku
Nízke Tatry, ktorí zavítali do školy 27.
apríla a 12. mája. Odpady, ktoré sú súčasťou nášho života, zaťažujú životné
prostredie a ak s nimi nevieme správne nakladať, tak sa stávajú veľkou hrozbou. Teóriu si žiaci overovali rôznymi
praktickými činnosťami za pomoci lektorov NAPANT-u. Najviac sa určite potešili rozbaľovaniu malých čokoládok
a cukríkov, lebo aj to bola jedna z praktických úloh pre žiakov.

VÝCHOVNÝ KONCERT (2)
Žiaci druhého stupňa absolvovali 19. apríla multimediálny hudobno-výchovný koncert Trinásta komnata.
Je pokračovaním úspešnej série protidrogových koncertov. V programe boli
použité výpovede rôznych osobností.
Deviatačka Alexandra Gregušková
zhodnotila koncert takto: „Pre každého





z nás je trinásta komnata niečo tajomné a záhadné. Niečo, čo v nás vyvoláva
zvedavosť. A o tom bol aj koncert, ktorý
sa konal v našej telocvični. Účinkujúci
mali pre nás pripravený program o drogách, alkohole a iných závislostiach,
ktoré hrozia súčasnej mladej generácii. Mnohým z nás si pomohli uvedomiť, že na svete pre nás existujú oveľa
dôležitejšie veci, ako napríklad rodina,
priatelia, láska, záľuby. Každý z nás má
na tomto svete dôležitú úlohu, v ktorej
dokáže zažiariť, len nesmie podľahnúť
démonom dnešnej doby.“
Škôlkari a žiaci prvého stupňa sa
zase stretli s doktorom Zembolí, ktorý
je vo svojej ordinácii denne konfrontovaný s následkami ľudskej krátkozrakosti a hlúposti. Program sa milou
a veselou formou zaoberal otázkami
ekológie.

ZÁPIS PRVÁKOV (3)
Zápis do prvého ročníka aj s otvorenou hodinou sa konal 3. apríla. Počet
zapísaných detí do prvého ročníka je 25



a škola eviduje 6 žiadostí o odklad.

MESIAC KNIHY SÚŤAŽNE
Tento rok sme mesiac knihy poňali
súťažne. Žiaci druhého stupňa aktívne pracovali s literatúrou zahraničných a domácich autorov. Žiaci piateho a šiesteho ročníka vyhľadávali
autorov rozprávok a kníh určených
pre deti a žiaci siedmeho až deviateho ročníka vyhľadávali autorov citátov kníh pre dospelých. Silnou motiváciou k aktívnej práci bola isto aj výhra
– pizza podľa vlastného výberu, ktorú
si nakoniec vychutnali žiaci 6.A triedy
a deviataci.

DEŇ NARCISOV (4)
V rámci jedinečnej verejno-prospešnej zbierky Ligy proti rakovine sa do
ulíc našej obce vybrali dobrovoľníci –
žiaci deviateho ročníka pod dozorom
triednej učiteľky. Žlté narcisy pripli na
odev tým, ktorí akoukoľvek finančnou
čiastkou podporili onkologických pa-

¦¦¦¦

SPRAVODAJCA OBCE VAŽEC

5

KRÁTKO ZO ŠKÔL YKRÁTKO ZO ŠKÔL Y KRÁTKO ZO ŠKÔL




¦¦¦¦
cientov. Celkovo občania a žiaci našej
školy prispeli sumou 214 €.

TVORIVÁ VEĽKÁ NOC (5)
Pred veľkonočnými sviatkami mali
žiaci školy možnosť vlastnoručne vyrobiť veľkonočné dekorácie počas tvorivých dielní.

UČITELIA V AMERIKE (6)
Pedagógovia Michaela Hollá a Marek Molnár absolvovali v dňoch 27.
marca až 1. apríla výmenný pobyt v
Spojených štátoch amerických (mesto
Liberty, štát Missouri), počas ktorého
malimo žnosť nahliadnuť do fungovania amerického školského systému. „Navštívili sme 25 škôl rôznych

typov, od materských škôl až po univerzitu, teda všetky stupne, ktoré v
Liberty majú. Zaujímali sme sa o ich
štýly vyučovania, porovnávali sme
ich a náš školský systém, diskutovali
sme s učiteľmi i žiakmi a zúčastňovali
sa vyučovania. Môžem zhodnotiť, že
deti u nás aj v Amerike sú si v mno-

hom podobné, aj keď od amerických
kolegov, ktorí navštívili Važec a našu
školu, sme si vypočuli názor, že naše
deti sú družnejšie a viac spolupracujú.
Podľa môjho názoru sú deti – žiaci a
študenti mesta Liberty, v porovnaní s
našimi žiakmi cieľavedomejší,“ zhodnotila Michaela Hollá.

Podnety už len e-mailom
Z internetovej stránky obce Važec bol odstránený priečinok „Podnety občanov“, kde mohli občania posielať svoje pripomienky a námety. Dôvodom
zrušenia tejto možnosti komunikácie boli množiace sa anonymné príspevky,
ktoré vulgárne slovne osočovali konkrétne osoby. Občania, ktorí chcú zaslať
na obecný úrad svoje relevantné podnety, môžu využiť e-mailovú adresu
obce: obecvazec@stonline.sk.

Pútavé besedy pre škôlkarov
Našu materskú školu navštívili pracovníci z NAPANT-u,
ktorí nám priblížili život včielok pod názvom: Usilovní ako
včielka. Deti sa oboznámili so životom včielok aj s oblečením, ktoré používajú včelári pri svojej práci. So sebou si doniesli aj úľ, v ktorom mali plásty, aby deti videli, ako vzniká sladký med. Beseda bola veľmi pútavá. Po týždni prišli

opäť, tentoraz s témou triedenia odpadu. Formou rozprávky
o žabke, ktorá sa ocitla v znečistenom rybníku, si deti upevnili
vedomosti o rôznych druhoch odpadu. Vďaka spolupráci a
usilovnosti detí spolu s tetou odpad roztriedili do správnych
kontajnerov. Po vyčistení rybníka sa mohli zvieratká spolu
so žabkou vrátiť do čistého rybníka. (mk), foto: archív MŠ
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Rodina má nové bývanie

V minulých novinách ste si mohli prečítať článok o sťahovaní rómskej rodiny, ktoré vyvolalo rozruch nielen v obci, ale kvôli medializácii v rozhlase i televízii sa o tomto prípade vedelo na celom Slovensku a zainteresoval sa doňho
aj splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske
komunity.
Po zmätočnej situácii, ktorá nastala, zainteresované strany

obnovili komunikáciu a situáciu „dotiahli do konca“. Lackovci sa po podpise kúpno-predajnej zmluvy stali majiteľmi
nehnuteľnosti v Jelšave, ktorú v decembri kúpila popradská
firma a v apríli ju spomínanej rodine previedla za symbolické euro. Rodina sa v Jelšave prihlásila aj na trvalý pobyt a
chatrč v osade Dolinka vo Važci tak „vymenili“ za malý rodinný domček.
(red), foto: ou

Súťaž o NAJ fotku
Národná sieť rozvoja vidieka vyhlasuje 7. ročník súťaže fotografií z územia
Miestnych akčných skupín (MAS). Fotografi z Horného Liptova sa môžu zapojiť cez MAS Horný Liptov (www.hornyliptov.sk). Súťažné oblasti sú: naša
príroda, naši ľudia, naše tradície, naša budúcnosť, naše NAJ, život v našej MAS,
naše kroje. Súťaž bude hodnotená širokou verejnosťou – internetovým hlasovaním prostredníctvom webu a facebooku. O možnosti prihlásenia a podrobných informáciách o súťaži sa informujte u MAS Horný Liptov.

Hasiči monitorujú situáciu
Vrtochy počasia a bohatá zrážková činnosť posledných týždňov vedú
k zvýšenej ostražitosti pred povodňami. Aj na Liptove boli nedávno niektoré lokality postihnuté prívalovým
dažďom, čo malo za následok vyliatie
niektorých potokov. Situáciu pri zvýšenom množstve zrážok monitorujú aj
v našej obci.
„Pri hrozbe intenzívnych dažďov
dostávame upozornenia, tie následne
vyhodnocujeme a podľa aktuálneho
stavu sa rozhodujeme, ako sa zachováme. Neberieme situáciu na ľahkú
váhu a aj členovia nášho dobrovoľné-

ho hasičského zboru berú vrtochy počasia vážne a sme na ne zodpovedne
pripravení. Pri intenzívnych dažďoch
koncom apríla pravidelne monitorovali vodné toky každé dve hodiny. Myslím si, že najdôležitejšia je prevencia,
preto sme počas jarných mesiacov vyčistili priepusty, jarky a postupne pokračujeme v čistení odvodňovacích
žľabov. Nakúpili sme aj dvesto vriec
na piesok, zatiaľ, našťastie, nebolo nutné ich použiť. Zakúpili sme aj ďalšie
čerpadlo, ktorým sa vyťahuje voda zo
zaplavených objektov,“ vysvetlil starosta Milan Lištiak.

Futbalové výsledky

Výsledky odohraných zápasov mužov: Važec – Hrboltová 5:2, Ľubochňa –
Važec 0:0 (súper odstúpil), Važec – Liptovská Lúžna 2:1, Partizánska Ľupča –
Važec 4:2, Svätý Kríž – Važec 0:3, Važec
– Komjatná 3:4, Jamník – Važec 1:1.
Deti si ešte pred začiatkom jarnej časti
zápasov zahrali futbal na víkendovom
halovom turnaji v miestnej základnej
škole. Mladšie deti v kategórii U 11 si
v sobotu vybojovali medzi šiestimi súpermi druhé miesto, v nedeľu hrali turnaj staršie deti, ale naši futbalisti do turnaja zapojili aj naše mladšie družstvo.
Mladšie deti nakoniec skončili druhé
a staršie deti tretie. Staršie deti v kategórii Malý futbal – Kormanov pohár začali jarnú časť zápasom so Smrečanmi,
ktorý vyhrali 0:5, 13.4. podľahli doma
Demänovej 4:5, o týždeň naopak s prehľadom porazili Východnú 0:26 a v ďalšom zápase so Smrečanmi vyhrali 9:2.
Mladšie deti začali sériu zápasov výhrou s Ľubochňou 2:1, vyhrali nad Liptovským Hrádkom 4:1, nad Podturňou
15:0 a porazili aj Liptovský Ján 0:3 a Liptovskú Ondrašovú 5:3. Všetky naše tímy
sú v tabuľkách na prvom mieste. (red)
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