SPRAVODAJCA OBCE • FEBRUÁR  MAREC 2018 • ROČNÍK 10 • ČÍSLO 23

ZDARMA

VAŽECKÉ NOVINY

1

Štyridsaťročný rekord
pokoril važecký poľovník
Chovateľská prehliadka, na ktorej poľovníci každoročne
prezentujú svoje úlovky, bola tohto roku pre našich poľovníkov mimoriadne úspešná. Predložili viacero medailových
trofejí a veľkou senzáciou v poľovníckych kruhoch bolo pokorenie štyridsať rokov starého rekordu vo veľkosti jelenieho
parožia v rámci celého Liptova. Novým držiteľom rekordu
je Daniel Šeďo mladší z PZ Kriváň Važec. Tomu sa v uplynulej poľovníckej sezóne podarilo uloviť jeleňa s impozantným parožím. S celkovou bodovou hodnotou 230,98 bodov
je novým rekordom Liptova. Pri hodnotení parožia sa berú
do úvahy napríklad hmotnosť trofeje, počet a dĺžka vetiev,
zafarbenie, perlovanie, či obvod vetiev. Jeleň bol ulovený
v septembri minulého roku v lokalite Hučiaca voda.
Chovateľská prehliadka sa uskutočnila v dňoch 18. - 21.
marca v priestoroch Domu kultúry v Liptovskom Hrádku.
(Pokračovanie na nasledujúcej strane)

• Nový rekord - historicky najlepšia liptovská trofej.

Lyžiari uspeli na svetových majstrovstvách
Dvojica reprezentantov v bežeckom
lyžovaní Daniel Bartko a Vladimír Bartko žnú v rozličných súťažiach mnohé
úspechy. Opäť k nim pridali zaujímavé umiestnenia, tentokrát na svetových
majstrovstách veteránov, ktoré sa tohto
roku konali v americkom Minneapolise, v štáte Minnesota v dňoch 19. – 26.
januára.
Daniel Bartko si z Ameriky priniesol

fantastickú striebornú medailu, ktorú
získal v kategórii štafety 4-krát 5 kilometrov (nad 60 rokov). Spolu s Vladimírom Staroňom, Ľubomírom Kolárom a Richardom Demeterom tak zabezpečili historicky jeden z najlepších
výsledkov slovenskej veteránskej výpravy. Pretekár zdôraznil, že pri štafetách je dôležitá spolupráca a pretekári
sa svedomito pripravujú. Takéto pre-

teky patria medzi najemotívnejšie a aj
divácky obľúbené. Okrem toho Daniel
Bartko získal šieste miesto v behu na 30
km, ôsme miesto na 7,5 km trati a jedenáste miesto v pretekoch na 15 kilometrov. Vynikajúco sa darilo aj Vladimírovi
Bartkovi, ktorý vo svojej kategórii (nad
70 rokov) získal krásne štvrté miesto na
7,5 km, piate miesto v štafetách a rovnako na 30 km trati a šieste miesto na
15 km.
Oproti minulému roku, keď na týchto pretekoch štartovalo 25 reprezentantov zo Slovenska, bola tohtoročná výprava chudobnejšia – mala len 9 členov
(z toho šesť Liptákov). O počte účastníkov totiž rozhoduje aj lokalita, kde
sa preteky konajú, pretože pretekári si
účasť financujú sami. V Amerike sa zišla takmer tisícka pretekárov z 28 štátov
sveta. „Konkurencia je silná, na pretekoch štartujú aj bývalí reprezentanti.
Napríklad v mojej kategórii bolo 64
pretekárov. Veľa bolo lyžiarov z Kanady, severských krajín i domácich,“ podotkol Vladimír Bartko.
Kategórie začínajú na hranici 30
rokov a sú členené po piatich rokoch.
(Pokračovanie na 8. strane)
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Stráne reprezentovali v televíznej šou

Po úspechu Folklórneho združenia Stráne, ktoré v populárnej súťaži
RTVS Zem spieva postúpilo do semifinále, sme sa iste mnohí tešili na začiatok marca (3. 3.), kedy naši folkloristi v priamom prenose bojovali o ďalší
postup. Podľa pravidiel súťaže o postupe rozhodovali diváci sms hlasovaním. Stráne pred porotou a televíznymi kamerami predviedli ovčiarske pás-

mo. Na postup však nezískali dostatok
sms hlasov.
Napriek tomu členovia FZ Stráne považujú svoje účinkovanie v šou za veľmi dobrú skúsenosť a to, že nepostúpili,
zobrali športovo: „Ďakujeme všetkým
našim fanúšikom za podporu, za hlasy, ktoré nám poslali. Cítili sme veľkú
podporu a sme veľmi šťastní, že stojíte
pri nás. Vystúpenie sme si užili, tanco-

vali sme od srdca a čo je najdôležitejšie,
sme šťastní, že sme kolektív, ktorý ťahá
za jeden povraz a nesmierne sme hrdí
na to, že sme z Važca a môžeme reprezentovať svoju obec a udržiavať tradície našich predkov. Veľká vďaka patrí
aj všetkým členom FZ Stráne, ukázali sme, čo napĺňa naše srdcia šťastím.
Sme všetci jedna rodina, ktorú spája
folklór.“
Foto: fb

Štyridsaťročný rekord pokoril važecký poľovník
(Dokončenie z 1. strany)
Organizuje ju Obvodná poľovnícka komora v L. Mikuláši, Okresná organizácia SPZ LM a Liptovské múzeum v Ružomberku. Poľovnícka i nepoľovnícka
verejnosť si mohla pozrieť trofeje ulovené v poľovníckej sezóne 2017/2018 v
revíroch okresu Liptovský Mikuláš.
Poľovnícke združenie Kriváň Važec
predložilo na chovateľskú prehliadku
celkovo dvadsať trofejí. Z toho desať
bolo jeleních, štyri srnčie, tri diviačie
a tri jazvečie. Danielovi Šeďovi sa darilo naozaj mimoriadne a stal sa najúspešnejším strelcom sezóny. Okrem
toho, že si na svoje poľovnícke konto pripísal historický úspech, ulovil aj
diviaka s trofejou ohodnotenou zlatou
medailou (122 bodov) a dvoch jazvecov, ktorých trofeje sú takisto zlaté
(23,19 a 23,06 bodov).

Ďalšie medailové trofeje si pripísali:
Milan Bartko mladší – jeleň (197,73 b.)
– strieborná medaila, diviak (121,65 b.)
– zlatá medaila, František Hybel – jeleň
(172,2 b.) - bronzová medaila, Zdenko
Profant – diviak ( 112 b.) – bronz, Jaroslav Šeďo – jazvec (22,04 b.) - bronz.
Úlohou chovateľskej prehliadky
je podľa zákona o poľovníctve posudzovanie jednotlivých trofejí z hľadiska správnosti odstrelu, ako aj vyhodnotenie celkovej kvality chovu jelenej
a srnčej zveri v jednotlivých poľovníckych organizáciách a plnenia schválených plánov lovu zveri.
Ak minulú sezónu hodnotili poľovníci ako rekordnú vo viacerých ukazovateľoch, tohtoročná chovateľská prehliadka ju v mnohých ukazovateľoch
prevýšila. Poľovníci ulovili rekordný
počet diviačej zveri – 1080 kusov, čo

je nárast oproti predchádzajúcemu
roku o 351 kusov. Podobne u jelenej
zveri ulovili 943 kusov, čo je nárast
lovu o 106 kusov. Celkovo až 94 jeleních trofejí bolo medailových, z toho šesť dosiahlo zlatú medailu. Z 27
medailových trofejí diviačej zveri boli
tri zlaté.
„Potešiteľné je, že iba jedna jelenia
zlatá trofej bola ohodnotená ako nesprávny odstrel. Celkove bol nesprávny odstrel u 22 jeleňov. To sú výsledky,
ktoré pred niekoľkými rokmi by sme
označili za nedosiahnuteľnú métu. Chcem sa preto poďakovať všetkým poľovníkom za dosiahnuté výsledky. Za
týmito výsledkami musíme vidieť aj
tisíce hodín práce našich členov v poľovných revíroch,“ podotkol predseda
OPK Tibor Kabzan.
(red)
Foto: mm
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PODARILO SA NÁM...

Pribudla nová mapa
V rámci podpory rozvoja cestovného ruchu a propagácie
obce naši zamestnanci vyrobili atraktívny stojan na osadenie turistickej mapy pri autobusovej zastávke. Obsah mapy
bol zvolený tak, aby zobrazoval všetky informácie, ktoré by
mohli návštevníkov našej obce zaujímať: turistické chodníky,
lyžiarske strediská, cyklotrasy, kultúrno-historické pamiatky, hrady, skanzeny, jaskyne. Mapa bude zároveň slúžiť aj
ako propagačný materiál pre informačné a cestovné kancelárie, ktoré propagujú dovolenky na Slovensku. Myslíme si,
že aj naša podtatranská obec sa zviditeľní a bude mať viac
návštevníkov, turistov, ktorí sa prídu pozrieť na krásu našej
obce, jej okolia, ako aj našich veľhôr.
Výroba kompostérov pokračuje
Aj v roku 2018 naša obec pokračuje s výrobou kompostovacích zásobníkov pre obyvateľov obce, ktoré slúžia na
biologicky rozložiteľný komunálny odpad, ako je tráva
zo záhrad, konáre, reziny, atď. Obyvatelia našej obce si
zvykli zbierať a triediť tento odpad, o čom svedčia aj zaplnené veľkoobjemové kontajnery, ktoré boli a aj budú
pristavené pri hornej bráne obecného cintorína, na dvore
pri novej hasičskej zbrojnici a na dvore pri bývalej materskej škole. Náklady na výrobu kompostovacích zásobníkov znáša obec.
Kinosála stále v rekonštrukcii
V zimných mesiacoch zamestnanci obce pokračujú v rekonštrukcii bývalej kinosály, nakoľko z fondov v rámci podaného projektu nebudú preplatené všetky náklady spojené
s prestavbou. V súčasnosti okrem vypratania sa demontoval
starý strop, odstránil sa starý drevený sokel zvnútra miestnosti, opravili sa steny i javisko.
(red), foto: oú

Cesta za hasičským snom pokračuje
Názov článku sme nepoužili náhodou. Tento príbeh sa začal písať v
roku 2010, keď nám bola do užívania
odovzdaná nová hasičská zbrojnica,
z ktorej sme odvtedy nespočetnekrát
vyrazili na pomoc blížnym, pri požiaroch, či povodniach, alebo pri ochrane
našich lesov. V nej sa stretávame aj pri
reprezentácii obce, a keď prinesieme
ďalšiu trofej do zbierky, samozrejme
v nej oslavujeme. Veď kolektív utužuje
každé stretnutie a „hasičina“ je hlavne
o kolektíve.
Druhá časť príbehu „cesty za snom“
pokračovala presne 14. februára 2016,
keď sme z rúk štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR preberali repasovanú Tatru T-815. Vtedy pri ďakovnom
prejave sme tiež vyslovili želanie, že
ďalšou časťou nášho sna je repasácia
našej druhej Tatry T-148. Nakoniec,
takmer po dvojročnom úsilí, nespočetných listoch, komunikácii s Ministerstvom vnútra SR, Prezídiom HaZZ,

Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR,
Okresným riaditeľstvom HaZZ v Liptovskom Mikuláši sa to našej obci podarilo. Zmluva o technickom zhodnotení hasičského vozidla Tatra T-148 je
podpísaná a my už len čakáme na termín pristavenia nášho lesného špeciálu k repasu. Staneme sa tak jednou
z mála obcí na Slovensku, ktorá disponuje takto vynovenou technikou.
V minulosti ste sa v našich novinách
mohli dočítať, že náš dobrovoľný hasičský zbor uvádzajú orgány štátnej správy ako príklad pre celý okres Liptovský
Mikuláš. To, čo ukrývame tu, vo Važci, nám závidí nejedna obec nielen na
Liptove. Zrepasovanie tejto Tatry posunie náš Dobrovoľný hasičský zbor
obce opäť o úroveň vyššie. Veď vďaka
stratégii a podpore, ktoré sme prijali vo
vedení obce a dotáciám z ministerstva
vnútra, je výstroj a výzbroj takmer tridsaťčlenného kolektívu nášho zboru
na veľmi vysokej úrovni. Dokážeme

tak plnohodnotne samostatne zasiahnuť hlavne pri požiaroch na otvorenom
priestranstve, pri lesných požiaroch, pri
kalamitách, či povodniach. Zrepasovaním TATRY 148 sa nám naplní tretia
časť uvedeného sna.
Samozrejme náš sen sa tým nekončí, ostáva ešte jedna a my veríme, že
aj tá posledná časť sa nám podarí. Ale
o tom niekedy nabudúce...
Okrem veľkej vďaky všetkým členom dobrovoľného hasičského zboru
za ich obetavosť a nasadenie pri zásahoch a ich snahe posunúť zbor vpred,
vďaka aj vám, milí spoluobčania, za
prejavenú dôveru v náš Dobrovoľný
hasičský zbor obce. Veríme, že ešte
v tomto roku, prídete s nami zdieľať
radosť pri odovzdávaní zrepasovanej
T-148 - lesného špeciálu, ktorý bude
slúžiť predovšetkým našej obci a zároveň aj celému Hornému Liptovu.
Rastislav Šeďo, veliteľ DHZO
Milan Lištiak, starosta obce
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Seniori volili i oslavovali

• Program detí zo škôlky.
Výročná schôdza Jednoty dôchodcov v našej obci (9. 3.)
mala mimoriadne nabitý obsah. Okrem tradičného zhrnutia práce a predstavenia ďalších plánov si totiž seniori volili
predsedu, pripomenuli si Medzinárodný deň žien, vychutnali si program detí zo školy a škôlky, vypočuli si prednášku
o bezpečnosti a diskutovali aj o aktuálnych novinkách v obci. Jedinou kandidátkou na predsedníčku bola tá doterajšia
– Kvetoslava Lištiaková, ktorá získala dôveru viesť Jednotu
dôchodcov vo Važci ďalšie štyri roky.
Blahoželanie a príhovor k MDŽ prítomným prezentoval
zástupca starostu Miroslav Ilavský, ktorý zároveň prítomným odovzdal darčeky.
Predsedníčka tiež využila vhodnú príležitosť a na výročnú
schôdzu pozvala preventistku Okresného policajného zboru v Liptovskom Mikuláši Annu Poliakovú, ktorá prednášala o bezpečnostných rizikách týkajúcich sa najmä seniorov
(cestná premávka, podvodníci, podomoví obchodníci....).
Na príkladoch z praxe vysvetlila najmä rozmanité metódy
a vynachádzavosť podvodníkov a vyzvala seniorov na maximálnu opatrnosť.
Seniori diskutovali aj o pripravovanej možnosti obcou dotovaného stravovania.
(red), foto: mm

Stravovanie pre seniorov

Záujemca o stravovanie musí splniť podmienky určené
obcou a podať písomnú žiadosť na obecný úrad. V žiadosti
je potrebné uviesť meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu a kontaktné údaje (telefón). K žiadosti treba priložiť kópiu aktuálneho rozhodnutia Sociálnej poisťovne o poberaní starobného
alebo invalidného dôchodku. Ak žiadateľ splní podmienky,
so schválenou prihláškou pôjde za vedúcou jedálne, ktorá
ich zaregistruje ako stravníkov a poskytne ďalšie informácie. Ak má záujemca dôchodok do 400 €, hradí si 82 % ceny
stravných lístkov, zvyšok doplatí obec. Pri dôchodku nad
400 € obec na stravu neprispieva. Obed si dôchodca vyzdvihne v jedálni základnej školy (v obedári, ktoré zakúpi
obec). V ponuke je denne jedno jedlo (podľa jedálneho lístka
ZŠ, bez možnosti výberu). Hmotnosť porcie jedla zodpovedá norme vekovej kategórie 15 – 19 rokov (dospelá osoba).
Obedy sa poskytujú len počas dní školského vyučovania.
Stravovanie je podmienené pravidelnosťou. Cena obeda je
2,19 €. Výdaj bude od 11.30 do 12.00 h.

• Prednáška o bezpečnosti.

• Zástupca starostu Miroslav Ilavský odovzdával darčeky.

Z obecného rokovania
Poslanci na rokovaní 28. februára prerokovali viacero tém.
Zaoberali sa žiadosťami o pridelenie obecných nájomných
bytov i žiadosťami o vysporiadanie pozemkov. Schválili redakčnú radu v zložení Michaela Matejková (redaktorka), Miroslav Ilavský (poslanec), Janette Šandorová (učiteľka ZŠ),
Martina Kleinová (učiteľka MŠ), Mária Cholvadová (pracovníčka knižnice). Vypočuli si správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017 a plán na prvý polrok roku
2018. Zaoberali sa tiež rozpočtovými opatreniami obce i základnej školy. Schválili všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní stravovania starobným a invalidným dôchodcom
v obci Važec. Rokovali aj o možnostiach uzatvorenia zmluvy medzi obcou a Liptovskou vodárenskou spoločnosťou
(LVS) v súvislosti s plánovanou výstavbou komunikácie Na
Pastierskych II. a s tým súvisiacich inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia...). Poslanci zobrali na vedomie aj zápis zo
stretnutia zástupcov LVS so starostom obce z dôvodu riešenia dlhodobej nepriaznivej situácie v stave pohľadávok za
dodávku pitnej vody v rómskej osade. Schválili aj odvolanie
kronikárky Margity Hybenovej, ktorá sa k 1. marcu vzdala
funkcie kronikárky.
(red)
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Príjemné a pokojné prežitie
veľkonočných sviatkov
vám želá starosta obce,
poslanci obecného zastupiteľstva
a zamestnanci obce
ROZPIS BOHOSLUŽIEB A SV. OMŠÍ
Rímskokatolícky kostol
29. 3. 2018 Zelený štvrtok
30. 3. 2018 Veľký piatok

18:30
sv. omša
15:00
Krížová cesta
16:00
Obrady Veľkého piatku
31. 3. 2018 Biela sobota
19:30 Veľkonočná vigília – sv. omša
1. 4. 2018 Veľkonočná nedeľa
10:00
sv. omša
2. 4. 2018 Veľkonočný pondelok 10:00
sv. omša

Evanjelický kostol
29. 3. 2018 Zelený štvrtok
30. 3. 2018 Veľký piatok (Pašie)
1. 4. 2018 1. slávnosť veľkonočná
2. 4. 2018 2. slávnosť veľkonočná

17:00
10:00
10:00
10:00

(V. P. počas S. B.)
(Večera Pánova po S. B.)

Výrub rozdelil ľudí
Tento článoček je trošku iný ako ostatné.
Pôvodne mal byť normálne spravodajský,
ale nakoniec som sa rozhodla inak. Aktuálnosť témy je už dávno preč, pretože som ho
chvíľku podržala v „šuflíku“. Chcela som
získať viac informácií. Aj emócie, ktoré panovali, už vychladli. Ale je to zrejme typický príklad toho, ako sa mnohé veci dejú.
Toto je príbeh o stromoch. Tie stromy už
neexistujú. Stáli na Hlavnej ulici vedľa budovy Náš dom. V roku 2013 ich obec plánovala vyrúbať, kvôli budovaniu staničiek
na umiestnenie kontajnerov na separovaný
zber. Zachránila ich pani Lukáčová, ktorej
otec ich zasadil. Pozemok, na ktorom rástli,
je ale obecný. Každopádne vtedy stromy zostali. Situácia sa ale zhoršila. V roku 2016
pri silnom vetre došlo k vyvráteniu jedného stromu, ktorý poškodil pôvodnú bránu
majiteľa susedného rodinného domu. Pani
Lukáčová opäť pomohla, lebo jej na stro-

moch záležalo. Prišiel október minulého
roku, ďalší silný vietor, ďalšie padanie konárov. Pri dome už ale stál nový plot a od
poškodenia ho zachránila len náhoda. Konáre zadržala paleta s dlažbou. To už začala dochádzať trpezlivosť majiteľovi rodinného domu a požiadal obec o výrub drevín
z obavy o možné poškodenie majetku. Obec
začala konanie. Výsledkom bolo stanovisko, že stromy sú staré, konáre sa samovoľne odlamujú, opakovane spôsobujú škody.
„Na základe poverenia Obvodného úradu
životného prostredia bola poverená Obec
Východná na vydanie rozhodnutia na výrub stromov v obci Važec. V decembri 2017
sa uskutočnilo konanie za účelom vydania
súhlasu na výrub stromov. Stav uvedených
drevín bol posudzovaný odborne spôsobilou
osobou a bolo odporučené stromy vyrúbať
a nahradiť novou výsadbou,“ dodala pracovníčka obce Slávka Ilavská.

HĽADÁME
KRONIKÁRA
Máte pozitívny vzťah k písaniu,
radi sa zaujímate o všeobecné dianie
v obci, ste zodpovedný, objektívny,
máte voľný čas a chuť tvoriť? Staňte
sa obecným kronikárom. Kronikár mapuje dianie v obci vo všetkých oblastiach a zaznamenáva udalosti do kroniky. Za svoju prácu dostáva aj finančnú odmenu.
Ak si myslíte, že by ste mohli byť
dobrým kronikárom, prihláste sa na
obecnom úrade, kde získate aj podrobnejšie informácie.

Stromy teda „padli“. Padlo však aj pár
ostrejších slov. Prirodzene. Všetci sme
ľudia, všetci máme svoje názory. Trošku
emócií, trošku sociálnych sietí a minimálne dva tábory sú na svete. Ochranári stromov i ochranári majetku. A ešte uprostred
starosta. Na jeho hlavu sa zniesla kritika
a dokonca aj obvinenie zo zobrania úplatku. A to on striktne odmieta: „Je to absolútny nezmysel. Vždy konám v zmysle zákona a hájim záujmy našej obce a v tomto
prípade som ani nemohol nijako zasiahnuť
do prípadu, keďže podobné rozhodnutia pre
našu obec vydáva Obec Východná.“
Čo som tým teda chcela povedať? Takto
sa veci dejú. Stromy si môžete zameniť za
čokoľvek. Cesty, potok, pozemok. Vždy sa
nájdu prípady, kde každý má svoju pravdu.
Naozaj ju má. Len by sme mali viac komunikovať a naučiť sa prijímať to, že niekto
má iný názor. Nemusí byť hneď zlý. Pohľady sú vždy minimálne dva... A starostovia
majú svoje starosti...
(mm)
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• Každoročne máme v materskej
škole karneval. Výnimkou nebol ani
tento rok, keď deti prišli vyobliekané
v rôznych zaujímavých maskách. Boli
z nich rozprávkové bytosti, zvieratká, hrdinovia z filmov aj kvietky. Deti
sa predstavili, povedali názov svojej
masky a potom už bola zábava a veselie, ktoré sa nieslo celou škôlkou.
• V mesiaci február nás navštívili Malí Huncúti, divadelníci, ktorí
prišli deťom zahrať rozprávku. Rozprávkar sa so svojimi bábkami prihováral deťom, kládol im rôzne otázky,
na ktoré deti odpovedali a spolu s ním
sa hrali.
• Vďaka vhodným snehovým podmienkam sme tento rok absolvovali s
deťmi z predškolskej triedy lyžiarsky
výcvik. Všetky deti sa naučili lyžovať
jazdou v pluhu pomedzi bránky, dokážu zastaviť aj sa sami vyviesť na lanovom vleku. Posledný deň mali deti
preteky, na ktoré ich prišli povzbudiť
mladšie deti z materskej školy, ale aj
rodičia, aby videli, aké pokroky urobili ich deti za týždeň. Každý dostal diplom aj odmenu. Lyžiarsky výcvik hradilo rodičovské združenie a deti, ktoré
nemali vlastnú výstroj, mohli si zapožičať z materskej školy. Lyžiarsky výcvik

je dobrovoľný a môžu sa ho zúčastniť
deti druhej triedy. Organizujeme ho na
tunajšom lyžiarskom vleku za pomoci
prevádzkovateľov, ktorým sa chceme
poďakovať za spoluprácu.
(mk)
Foto: mš
Dôležitá voda
Naša škola sa zúčastnila celoslovenského projektu ČISTÁ VODA –
SPRÁVNA VOĽBA. Cieľom tohto projektu bolo, aby žiaci uprednostnili pitie
čistej vody pred ochutenými nápojmi
a zároveň si pripomenuli jej priaznivé

účinky na zdravie človeka. Čistá voda
sa podávala nielen v školskej jedálni
počas obedov, ale aj v školskom klube. Tu si žiaci prvého stupňa zopakovali svoje doterajšie poznatky o vode
a doplnili si ich o ďalšie zaujímavé
informácie. Samozrejme, neostalo iba
pri slovách, ale všetko si hneď odpozorovali a vyskúšali. Nakoniec vyrobili kvapku, ktorá im bude pripomínať,
aká je voda pre nás dôležitá.
Recyklohry
Aj v tomto školskom roku plnia
žiaci v rámci programu Recyklohry
rôzne aktivity: 1. Malá, ale potrebná
– úloha zameraná na podporu zberu
použitých batérií. Cieľom úlohy bolo
nakresliť zbernú nádobu na batérie
a desať elektrospotrebičov, ktoré potrebujú na svoje fungovanie batérie.
Žiaci vytvorili plagát a úspešne úlohu splnili. 2. Enviroprianie na rok 2018
– úlohou bolo vytvoriť kreatívne novoročné prianie s environmentálnou
tematikou. Aj túto úlohu žiaci splnili.
3. Vianočný kvíz pre učiteľov – vedomostný kvíz, ktorý pozostával z otázok zameraných na separovanie od-

¦¦¦¦
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Lyžiarsky výcvik

padu. Za správne vyriešenie sme boli
odmenení cenou – hrnčekom s logom
Recyklohier.

V prvej polovici januára sa žiaci siedmeho ročníka zúčastnili základného lyžiarskeho výcviku v Oraviciach. Výcvi-

ku sa zúčastnilo 16 žiakov, ktorí si pod
vedením pedagógov M. Juhásovej a M.
Baláža osvojovali pohybové zručnosti
spojené s lyžovaním. Snehové a ubytovacie podmienky boli dobré. Žiaci,
ktorí nevedeli lyžovať, získali základy
zjazdového lyžovania a tí zdatnejší sa
vo svojich lyžiarskych schopnostiach
zdokonalili. Každý večer bol pripravený kultúrno-spoločenský program,
ktorým si žiaci spríjemňovali spoločné
chvíle na lyžiarskom výcviku. V posledný deň sme žiakom zorganizovali
lyžiarske preteky, v ktorých si preverili
svoje lyžiarske schopnosti. Milou spomienkou na lyžiarsky výcvik im bude
pamätný list s fotografiou a sladká odmena.
(km, jm), foto: zš

Zimné hry ovládli deti
Športový klub Kriváň Važec v spolupráci s obcou zorganizovali 23. februára v popoludňajších hodinách zimné športové hry. Pôvodným zámerom bolo po ukončení pretekov odmeniť pretekárov nočným lyžovaním, čo sa však z prevádzkových dôvodov neuskutočnilo. Lyžiari si napriek tomu zašportovali dostatočne a niektorí štartovali v bežeckých i zjazdových pretekoch. Celkovo bolo zaregistrovaných 57 pretekárov, z toho
22 v bežeckom a 35 v zjazdovom lyžovaní. Najlepší si odniesli medaily, ale v detských
kategóriách organizátori odmenili každého súťažiaceho diplomom a sladkosťou.
Bežecké lyžovanie: 1 - 5 ročník chlapci: 1. Tobias Klein, 2. Dávid Renko, 3. Adam Plevák, 1 - 5 ročník dievčatá: 1. Nina Jacková, 2. Daniela Rysuľová, 3. Natália Rysuľová, 6
- 9 r. chlapci: 1. Ignác Uhrín, Patrik Polc - obidvaja s rovnakým časom, 6 - 9 r. dievčatá:
1. Sofia Kleinová, 2. Simona Jacková, 15 - 20 rokov ženy: 1. Laura Polcová, 2. Viktória
Chovanová, 21 - 35 r. ženy: 1. Marika Lištiaková, 21 - 35 r. muži: 1. Tomáš Bartko, nad
35 r. ženy: 1. Martina Kleinová , 35 - 50 r. muži: 1. Milan Bartko, 2. Peter Jacko, 3. Milan
Matejko, nad 50 r. muži: 1. Daniel Bartko, 2. Emil Prcín (na snímke vpavo).
Zjazdové lyžovanie: MŠ a 1 trieda: 1. Simon Profant, 2. Adrián Michalko, 3. Alexandra Osiková, 2 - 5 ročník chlapci: 1. Tobias Klein, 2. Adam Plevák, 3. Dávid Renko,
2 - 5 r. dievčatá: 1. Nina Jacková, 2. Natália Rysuľová, 6 - 9 r. chlapci: 1. miesto: Mário
Renko, 2. miesto: Adam Hudec, 3. miesto: Michal Kuzmiak, 6 - 9 r. dievčatá: 1. Sofia
Kleinová, 2. Michaela Žišková, 3. Katarína Kšenzakovičová, 15 - 20 rokov ženy: 1. Natália Šeďová, 2. Viktória Chovanová, 3. Laura Polcová, 21 - 50 r. ženy: 1. Zuzana Rysuľová, 2. Martina Kleinová, 3. Mária Lučanská, 21 - 50 r. muži: 1. Peter Jacko, 2. Ľubomír
Osika 3. Tibor Lučanský.
(red), foto: mb
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Lyžiari uspeli na svetových majstrovstvách
(Dokončenie z 1. strany)
Tohtoročným najstarším účastníkom
bol 92-ročný pretekár. Preteky sa každoročne konajú v jednej z jedenástich
krajín, v USA sa uskutočnil už 38. ročník veteránskych majstrovstiev. Slováci reprezentujú seba a svoju krajinu na
týchto pretekoch cez Združenie veteránov Slovenska už od roku 2002. Spoločne reprezentovalo Slovensko na týchto podujatiach už 57 pretekárov, ktorí
spolu získali 19 medailí (2 x zlato, 3 x
striebro a 14 x bronz).

• Daniel Bartko

Okrem športových výkonov si pretekári nájdu čas aj na spoločenské aktivity. V Amerike si nenechali ujsť príležitosť zúčastniť sa zápasu NHL. Neopakovateľnú atmosféru zažili na zápase
Ottawa Senators – Minnesota Wild a za
Ottawu videli v akcii aj Gáboríka.
Za úspechmi našich lyžiarov je, samozrejme, poctivá príprava a mnoho
tréningov. Obaja sa zhodujú v tom, že
dôležitá je aj životospráva a disciplína.
„Ak chcete uspieť, musíte sa zodpovedne pripraviť. Tréningy, životospráva, re-

habilitácia, všetko je dôležité. Pripraviť
sa treba aj na rôzne snehové podmienky. Toto boli moje dvanáste majstrovstvá veteránov a môžem povedať, že tu
boli jedny z najťažších tratí, lebo areál
sa využíva aj na motokros a svetový pohár v horskej cyklistike. Klesania a stúpania boli náročné nielen na kondíciu,
ale aj na mazanie. Chcel som dosiahnuť
čo najlepšie výsledky. Ďakujem aj sponzorom – ŠK Kriváň Važec a Urbáru Važec,“ dodal V. Bartko.
(mm)
Foto: archív športovcov

• Vladimír Bartko (vpravo) cestou na zápas NHL.

Nohejbalisti na turnajoch
Naši nohejbalisti sa 17. februára zúčastnili nohejbalového turnaja
vo Veľkej Lomnici. V konkurencii
10 mužstiev obsadili štvrté miesto.
O týždeň neskôr, 24. februára, boli na

turnaji v Kokave nad Rimavicou. Turnaja sa zúčastnilo sedem družstiev. Po
dve mužstvá mali domáci a Klenovec
a po jednom Važec, Vinodol a Hradište. Hralo sa systémom každý s každým

a po štyroch výhrach a dvoch prehrách
naši obsadili tretie miesto. Víťazom sa
stal Vinodol pred domácim mužstvom
Kokava I.
(red)
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