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Koniec augusta v znamení SNP a vatry zvrchovanosti
Posledný augustový deň bol v našej obci mimoriadne
slávnostný. V tento deň sme si s krátkym odstupom pripomenuli okrúhle 75. výročie Slovenského národného
povstania. Pri pamätníku pred obecným úradom sme si
pripomenuli dávne udalosti krátkym kultúrnym programom a padlých uctili položením spomienkového venca
z rúk zástupcu starostu Miroslava Ilavského a prednost-

• Važeckí regrúti.

• Podpálenie vatry zvrchovanosti - zástupca starostu Miroslav
Ilavský.

• Program FZ Stráne.

ky Okresného úradu Liptovský Mikuláš Lenky Mitrengovej. Po skončení pietnej akcie obcou zazneli regrútske spevy
v podaní FZ Stráne. Regrúti odprevadili na čele sprievodu
účinkujúcich i hostí od obecného úradu do areálu základnej školy, kde program pokračoval ďalšou časťou. Príhovor
mal zástupca starostu Miroslav Ilavský, Lenka Mitrengová
i druhý podpredseda Matice slovenskej Marek Nemec. Po
kultúrnom programe folklórneho združenia Stráne bola zapálená vatra zvrchovanosti.
29. augusta sa konali regionálne oslavy SNP na Podbanskom, kde sa každoročne zúčastňuje aj naša obec. Delegácia
z Važca pod vedením zástupcu starostu Miroslava Ilavského
položila veniec k pamätníku SNP na Partizánskej lúke. Pietny
akt tento rok organizovala obec Pribylina.
(mm)

Príjemné a pokojné
prežitie vianočných
sviatkov a veľa šťastia
a pevného zdravia
v novom roku 2020
Vám želá starosta obce,
poslanci obecného
zastupiteľstva
a zamestnanci obce.

• SNP - oblastná slávnosť na Podbanskom.
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Do čoho sme investovali
V uplynulých mesiacoch obec investovala do rôznych úprav, opráv, či
rekonštrukcií zo svojho rozpočtu vyše
120-tisíc eur.
Medzi najväčšie investície patrila
výstavba oporného múru od potoka
pri bývalej budove základnej školy na
ulici Hlavnej v hodnote vyše 38-tisíc
eur. Viac ako 43-tisíc eur sa investovalo do verejného osvetlenia, pričom
sa osvetlenie urobilo aj na komunikácii, ktorá spája ulice Pri Váhu a Na
Pastierskych.
Obec financovala aj rekonštrukciu
palubovky telocvične. Na tento účel
sme získali dotáciu z Úradu vlády SR
v rámci programu na podporu rozvoja

športu, podprogram údržba ihrísk, štadiónov a inej športovej infraštruktúry.
Výška dotácie bola 11-tisíc eur a obec
z vlastných zdrojov použila 6 300 eur.
Ďalších vyše 17 300 eur stála dažďová kanalizácia (chodník pre peších od
č.d. 496 po 509).
Úprava asfaltovej plochy pred tržnicou stála celkovo takmer 4 500 eur (kvetináče, pokládka kvetináčov, zámková
dlažba, podkladové vrstvy). Hlavným
dôvodom uzávierky priestoru bol stupňujúci sa vandalizmus na tržnici a na
priľahlom priestranstve. „Pri trhovisku
sa najmä vo večerných hodinách zdržiavali odstavené motorové vozidlá,
skupinky najmä mladých ľudí robili

• Nová palubovka v telocvični základnej školy.

hluk, množili sa prípady vandalizmu
i rušenia nočného kľudu. Urobili si tam
základňu. Vjazd do priestorov trhoviska bude umožnený cez deň predajcom,
večer sa vjazd uzatvorí rampou,“ vysvetlil starosta Milan Lištiak.
Na zamedzenie vandalizmu a zvýšenie bezpečnosti obec plánuje zavedenie kamerového systému. Projekt počíta
s investíciou 22-tisíc eur, pričom 15-tisíc
použije obec z vlastných zdrojov a 7-tisíc dostaneme ako dotáciu na prevenciu kriminality.
Do dobudovania a úpravy viacerých
úsekov chodníkov v obci sa investovalo
celkovo necelých 12-tisíc eur.
(red)
Foto: mm

• Dokončovanie dažďovej kanalizácie.

Pluhovať cesty bude urbár
Zimnú údržbu ciest v nadchádzajúcej zimnej sezóne má na starosti Urbár,
pozemkové spoločenstvo (UPS) Važec,
ako víťaz výberového konania, ktoré
obec na tento účel vyhlásila.
Obec a urbár uzavreli na tento účel
zmluvu o poskytovaní externých služieb, ktorá presne upravuje požiadavky
obce pri zimnej údržbe ciest.
Urbár bude zimnú údržbu vykonávať čiastočne vo vlastnej réžii traktorom
s radlicou a v prípade potreby s pomocou subdodávateľov z obce (pluhovanie, posyp). Predseda UPS Daniel Šeďo
uviedol, že si uvedomuje náročnosť podobných služieb, najmä pri nepriaznivých poveternostných podmienkach.
„Budeme sa snažiť robiť zimnú údržbu ciest čo najlepšie, ako to podmienky dovolia a maximálne vyjsť v ústrety
obci a občanom,“ dodal predseda.
Starosta obce Milan Lištiak v súvislosti s problematikou zimnej údrž-

by poukázal na neustále sa opakujúci
problém s vozidlami občanov zaparkovanými na uliciach, ktoré často bránia
samotnému pluhovaniu. Dôrazne vyzýva občanov na spoluprácu: „Pohár
našej trpezlivosti už preteká a obec
bude takéto prípady riešiť v spolupráci s políciou. Upozorňujem preto občanov, aby naše neustále výzvy na odparkovanie vozidiel z ulíc brali vážne.“
Úlohou urbáru je odstraňovať sneh
z povrchu vozoviek (pri bežných podmienkach vrstva pod tri centimetre).
Začiatok pluhovania nastaviť tak, aby
o 4.30 h ráno boli prejazdné komunikácie aspoň v jednom jazdnom pruhu.
Pri pretrvávajúcom snežení sa pluhovaním zabezpečuje rovnosť snehovej
vrstvy nezávisle na jej hrúbke s tým,
že po skončení sneženia a ukončení
prác na dopravne dôležitých komunikáciách určených obcou sa komunikácie
upravia tak, aby bola zabezpečená ich

zjazdnosť a prejazdnosť pre všetky motorové vozidlá.
Zmluvne sa ďalej dohodla povinnosť
urbáru zabezpečiť po odpluhovaní posypanie na natypovaných úsekoch komunikácií (prudké stúpania, klesania...)
– Na Harte, Hurbanova, Podkrivánska,
J. Hálu, Na Pastierskych, k Domu smútku. Dostatok posypového materiálu na
tento účel je povinná zabezpečiť na svoje náklady obec.
Súčasťou zimnej údržby je aj odstraňovanie snehu z povrchu parkovísk –
pri autobusovej zastávke, pri Dome
smútku, pri jaskyni, pri obecných nájomných bytoch na ulici K Jaskyni, pri
základnej škole vrátane areálu školy.
V prípade zvlášť nepriaznivých poveternostných podmienok sú v zmluve
dohodnuté ďalšie podmienky – pri ktorých má obec právo určiť trasy pluhovania, či prioritné úseky komunikácií.
(mm)
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Nemeckí vojaci obnovili cintorín
V termíne od 24. augusta do začiatku
septembra sa na nemeckom vojenskom
cintoríne v katastri našej obce v lokalite
Petrovská intenzívne pracovalo. Desiati členovia 63. LTG jednotky nemeckej
armády Bundeswehr (transportné krídlo vzdušných síl) sa už po šiestykrát
zúčastnili brigády na zveľadenie cintorína. Pracovnú spoločnosť im robilo 27
študentov, z toho 11 Slovákov zo slovensko-nemeckej akadémie a zvyšok
nemeckí študenti.
V rámci brigády sa pokračovalo
v prácach z minulého roka na obnove
oplotenia a drevených architektonických prvkov. Celkovo brigádnici vymenili 3600 drevených šindľov.
Podľa Michala Bochina, odborného tajomníka spoločnosti starostlivosti o nemecké vojenské hroby, mala brigáda viacero pozitívnych významov:
„Brigáda vojakov mala výrazný eko-

• Pietny akt na nemeckom cintoríne za účasti veľvyslanca Nemecka Joachima Bleickera
(tretí sprava) i starostu obce Milana Lištiaka (štvrtý sprava).
nomický dopad – ak by sa to dalo robiť profesionálnou firmou, náklady by boli omnoho vyššie. Ale vďaka pracovitým
a disciplinovaným vojakom je práca hotová a náklady nižšie.
Táto aktivita má však predovšetkým obrovský spoločenský
rozmer – pobyt vojakov na Slovensku, bývanie vo vojenskej
akadémii v Liptovskom Mikuláši, prospešná práca, nadväzovanie priateľstiev, to všetko má veľmi pozitívny spoločenský dopad. Je to nenahraditeľná cesta vzájomného poznania.
Zapájajú sa aj mladí ľudia, tohto roku boli na Slovensku tri
podobné brigády a za to obdobie sa tu vystriedalo 75 mladých ľudí z Nemecka.“
Pracovnú brigádu zavŕšili položením vencov na tunajšom
nemeckom vojenskom cintoríne (5. 9.) a symbolicky vzdali
úctu všetkým padlým vojakom. Pietneho aktu sa zúčastnil aj
veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko Joachim Bleicker,
starosta obce Milan Lištiak a zástupcovia 63. LTG jednotky,
nemeckej i slovenskej mládeže a mesta Liptovský Mikuláš.
Veľvyslanec Joachim Bleicker zdôraznil potrebu pripomínať si hrôzy vojnových konfiktov, aby osudy padlých nabádali dnešných ľudí k zmiereniu. Zároveň vyzdvihol výbornú spoluprácu s obcou pri starostlivosti a údržbe o vojenský
cintorín: „Cintorín je naozaj vzorový, celý rok je vo výbornom stave. Ani brigády nemeckých vojakov by neboli možné
bez pomoci obce, za čo patrí vďaka nielen starostovi, ale aj
obecnému podniku a pracovníkom, ktorí sa o všetko starajú. Veľmi si vážime ich prácu a ďakujeme, že tu vojaci smú
odpočívať v pokoji.“
Obojstranne prospešnú spoluprácu na záver pri spoločnom posedení v príhovore ocenil aj starosta obce Milan Lištiak: „Ešte pred dvadsiatimi rokmi by bolo nepredstaviteľné,
že by sa po našej obci voľne pohybovala nemecká armáda.
Obrovský prínos našej spolupráce spočíva aj v zbližovaní
ľudí. Sme generácia, ktorá mala to šťastie a nemusela zažiť hrôzy vojny a určite sa zhodneme na tom, že chceme žiť
v mieri a pokoji aj naďalej. Preto si vážme slobodu a neustále
hľadajme cestu mieru medzi sebou.“
(mm)
Foto: mm
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Deň s hasičmi si užili najmä deti

Uprostred júla (14. 7.) dobrovoľný hasičský zbor vo Važci usporiadal
Deň otvorených dverí (DOD) v areáli
hasičskej zbrojnice. Pre detičky boli pripravené rôzne disciplíny, kde si mohli
zmerať svoje sily a „privoňať“ k práci
hasičov. Sprístupnená bola aj samotná
hasičská zbrojnica, ktorú si mohli návštevníci pozrieť. Prehliadku spestrili
hry pre deti a prednáška o hasičoch
a ich práci. Malých i veľkých nadšencov potešila jazda v hasičskom aute.
Po splnení úloh v jednotlivých disciplínach dostávali deti aj sladkú odmenu.
Nechýbal voňavý guláš na pohostenie
a fotostena na originálne pamätné fotky
z akcie. Keďže to bol prvý ročník DOD,
veríme, že sa všetkým páčilo a akcia sa
stane tradíciou.
Text a foto: dhz

I

Srdečne vás pozývame na

vianočné
trhy,
H
ktoré sa uskutočnia

H

H

7. 12. na Námesơ slobody

H

I

so začiatkom o 16.00 h,

kde spoločne rozsvie me vianočný stromček.
O 18.00 h začne v evanjelickom kostole
slávnostný koncert nevidiaceho umelca
Maroša Banga.

Všetci ste srdečne vítaní!

ROZPIS BOHOSLUŽIEB
POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV
Evanjelický kostol:
24. 12. Štedrý večer
17.00
25. 12. 1. sviatok vianočný
10.00
26. 12. 2. sviatok vianočný
10.00
29. 12. Nedeľa po Vianociach
10.00
31. 12. Silvester, ukončenie občianskeho roka 17.00
1. 1. Nový rok, v mene Božom
10.00
5. 1. Nedeľa po Novom roku
10.00
6. 1. Zjavenie Krista Pána
10.00
12. 1. 1. nedeľa po Zjavení
10.00, 14.00
Rímskokatolícky kostol:
24. 12. Štedrý deň
8.00, 24.00
25. 12. Narodenie Pána
10.00
26. 12. Sv. Štefan
10.00
29. 12. Nedeľa sv. rodiny
10.00
31. 12. Koniec roka – Silvester
17.00
1. 1. Bohorodičky Panny Márie – Nový rok 10.00
6. 1. Zjavenie Pána – odpustová slávnosť 10.00
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Ponúkam na odpredaj
spoluvlastnícke podiely v Urbári pozemkovom spoločenstve Važec. Celkové množstvo ponúkaných
podielov je 39 854,6 m2 (podiely
39 855, hlasy 40). Jedná sa o podiely v katastroch Važec, Východná
a Štrbské pleso.

Cena 14 900 eur.
DOHODA MOŽNÁ.

Kontakt: 0908 390 489.

(rek)

Na posledných rokovaniach obecného zastupiteľstva boli najčastejšími
témami žiadosti občanov a organizácií o vysporiadanie pozemkov (predaj,
prenájom obecných pozemkov). Všetky
prípady boli posudzované individuálne
a posunuté na ďalšie rokovanie po splnení zákonných náležitostí (vypracovanie geometrických plánov, znaleckých
posudkov, zverejnenie na úradnej tabuli... ). Niektoré zo žiadostí boli už schválené v podobe zámeru predaja (zákon
stanovuje dvojkrokový postup – schválenie zámeru a až následne schválenie
predaja). V prípade odpredaja obecných
pozemkov sa zväčša využíva štatút tzv.
prípadu hodného osobitného zreteľa,
kedy ide o sceľovanie, prípadne účelnejšie využívanie jednotlivých pozemkov
a usporiadanie majetkových pomerov.
Ceny sú taktiež stanovované v závislosti od konkrétneho prípadu na základe
znaleckého posudku.
Poslanci sa zaoberali aj prideľovaním
nájomných bytov, či zmenami a úpravami rozpočtu obce a obecného podniku.
Zobrali tiež na vedomie správu audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
obce za rok 2018 a správu hlavného kontrolóra za prvý polrok 2019.
Schválili aj odkúpenie a majetkovo-právne vysporiadanie doteraz nevysporiadaných pozemkov, na ktorých sa
nachádza cestná komunikácia Pastierske
a doplnenie zadania pre zmenu územného plánu obce (rozšírenie plochy športového areálu pri škole, lokalita Pastierske - plochy na bývanie a zakreslenie
skutkového stavu komunikácie).
Zastupiteľstvo odkleplo aj podanie
žiadosti o dotáciu na podporu budovania verejne prístupných elektrických
nabíjacích staníc (maximálna spoluúčasť
obce 500 eur).
(red)

(rek)

Z obecného
rokovania
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PRIATELIA Z AMERIKY (FOTO 1, 2)
Opäť nesklamali a ukázali nám, ako to funguje za veľkou
mlákou. Naši priatelia z Ameriky nás znovu potešili svojou
prítomnosťou. Dianne a Shane k nám priviedli svojich známych, aby nám spestrili hodiny anglického jazyka. Svojim
programom zaujali nielen učiteľov, ale hlavne žiakov. Veríme, že aj vďaka nim sa budú naše deti dívať na angličtinu
v inom svetle a budú s radosťou objavovať krásu tohto svetového jazyka. Vďaka našej spolupráci majú aj oni možnosť
spoznávať niečo z nášho kraja.
ÚČELOVÉ CVIČENIA



Začiatkom septembra sme na našej škole uskutočnili účelové cvičenia, ktorých súčasťou bol aj cvičný požiarny poplach. Žiaci a zamestnanci školy si tak precvičili evakuáciu.
Následne si žiaci druhého stupňa preverili svoju fyzickú kondíciu presunom do zaniknutej osady Šoldov. Cestou si urobili malú prestávku na važeckej vyhliadke, odkiaľ je krásny
výhľad na Tatry. Popri oddychovaní a malom občerstvení si
vypočuli aj krátku prednášku o vzniku nášho najvyššieho
pohoria. Žiaci tak prežili dopoludnie plné pohybu a poznávania okolia našej obec.
ŠPORTOVÉ TESTY (3)



Aj prváci našej školy podstúpili testovanie pohybových
predpokladov, ktoré prebieha na celom Slovensku pod záštitou Ministerstva školstva SR. Testovanie sa uskutočnilo
koncom októbra pod vedením zaškolených odborníkov.
Deti mali možnosť vyskúšať si vytrvalostný beh, výdrž na
hrazde, skok do diaľky z miesta, ľah-sed a ďalšie štandardné testovacie disciplíny, pri ktorých si nielen zašportovali,
ale sa i zabavili. Svoje schopnosti si budú môcť opäť otestovať za dva roky.
JEDZ A HÝB SA (4, 5)



Aj tohto roku sme sa zapojili do aktivít v poradí už siedmeho ročníka týždňa „Hovorme o jedle“, ktorý vyhlasuje
Slovenská poľnohospodárstva a potravinová komora a Centrum rozvoja znalostí o potravinách, s cieľom podporiť vzdelávanie detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích
návykoch. Pod názvom „Jedz a hýb sa“ sme si 18. októbra
zorganizovali deň zameraný na zdravú výživu a zdravý životný štýl. Deň sme začali reláciou v školskom rozhlase venovanou problematike potravín a výživy a potrebe pravidelného pohybu ako súčasti zdravého životného štýlu. Ďalej

¦¦¦¦
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KRÁTKO ZO ŠKOLY YKRÁTKO ZO ŠKOLY Y KRÁTKO ZO ŠKOLY
¦¦¦¦
žiaci v triedach so svojimi triednymi učiteľmi pripravovali
rôzne nátierky, ovocné a zeleninové šaláty. V snahe prispieť
k zlepšeniu stravovacích návykov a zdravšiemu životnému
štýlu našich detí sme pokračovali športovými súťažami v telocvični, v areáli školy a tí najmenší krátkou turistickou vychádzkou. Veríme, že tieto aktivity podporia chuť a záujem
našich žiakov stravovať sa zdravšie a aktívne sa podieľať na
budovaní svojho zdravia.



ČO SLOVENSKO DALO SVETU (6)
Začiatkom októbra sa naši žiaci zúčastnili divadelného
predstavenia, na ktorom im boli priblížené naše materiálne aj duchovné poklady. Autori ich rozdelili do piatich
tém: bohatstvo vôd a liečivých prameňov, tradícia brtníctva
(včelárstvo), tradícia ovčiarstva, nerastné bohatstvo a rozvoj obchodu, bohatstvo ducha, rozvoj vied a učenci, ktorí
vzišli z našej rodnej hrudy (Ján Jesenius, Štefan Banič, Ján
Bahýľ a Jozef Murgaš). Predstavenie bolo založené na interaktívnej forme, kde boli žiaci vťahovaní do deja. Takto
im boli priblížené dejiny a zistili, že ako Slováci máme byť
na čo hrdí.
(net)
Foto: ZŠ

Seniorských aktivít pribúda

Seniori v našej obci žijú aktívnym
životom, ktorý im organizuje výbor
Jednoty dôchodcov. Z akcií, ktoré boli
v poslednom období vyberáme aspoň
niektoré.
Absolvovali sme spoločný zájazd JDS
a Matice slovenskej na Gemer, zúčastnili sa okresného majálesu v Liptovskom
Jáne i športových hier seniorov v Liptovskom Mikuláši a užili sme si aj úžasné

vystúpenie súboru Alexandrovci v amfiteátri vo Východnej. Spolu s MO JDS
vo Východnej sme boli na zájazde v čokoládovni v Kittze v Rakúsku.
Mali sme aj prednášku o liečivých
mastičkách a bylinkách, zorganizovali
si gulášpartiu v lokalite Čierne a stretli sme sa s Američanmi a navštívili
skanzen v Pribyline počas dožinkovej
nedele.

Na okresnom aktíve „Úcta k starším“ v októbri v Bobrovci sme boli
ocenení ďakovnými listami – starostovi obce Milanovi Lištiakovi za spoluprácu a pomoc našej organizácii JDS,
Mária Ilavská za dobrú reprezentáciu
a Ján Goč a Ján Jurčo za dobré výsledky na športových hrách seniorov v L.
Mikuláši.
Začiatkom októbra sme znovu cestovali – tentokrát sme spolu s dôchodcami z Tatranskej Štrby boli na nákupoch
v Nowom Targu.
Pri príležitosti mesiaca úcty k starším
nám pekné posedenie pripravilo vedenie obce s pracovníkmi obecného úradu
a poslancami. V programe vystúpili deti
z materskej školy a žiačky zo súkromnej
umeleckej školy v L. Hrádku.
V decembri už žijeme prípravami
na Vianoce a prvú decembrovú nedeľu sme v kultúrnom stredisku pripravili výstavku vianočných ozdôb a dekorácií, v spolupráci s našimi tradičnými hosťami – členkami Klubu žien
z Jamníka.
Tešíme sa aj na ďalšie spoločné akcie a všetkých pozývame na najbližšiu
- posedenie pod jedličkou do veľkej zasadačky pri obecnom úrade, ktoré sa
uskutoční 13. decembra. výbor JDS
Foto: JDS
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Futbalisti v polovici sezóny
Futbalisti ŠK Kriváň Važec majú za sebou jesennú časť futbalovej súťaže. Muži
v 6. lige odohrali 13 zápasov, z toho si pripísali sedem výhier, dvakrát remizovali
a štyrikrát prehrali. Z celkového počtu 14 klubov zimujú na štvrtom mieste v tabuľke s 23 bodmi a celkovým skóre 31:18.
VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH ZÁPASOV

4. 8.
11. 8.
18. 8.
25. 8.
1. 9.
8. 9.
15. 9.
22. 9.
29. 9.
6. 10.
13. 10.
20. 10.
27. 10.

Važec – Ludrová
L. Kokava – Važec
Važec – L. Ján
L. Lúžna – Važec
Važec – LM – Palúdzka
Smrečany-Žiar – Važec
Važec – Lisková
Pribylina – Važec
Važec – Dúbrava
Hubová – Važec
Važec – L. Teplá
Važec – L. Sliače
Ľubeľa – Važec

1:3
3:2
3:1
2:1
3:1
0:3
6:0

góly – Marián Mátray
René Durkot 2
Ľubomír Gallovič, Matúš Pavličko 2
Ľ. Gallovič
M. Mátray, Matúš Ilavský 2
Tomáš Žilka, Alexander Mátray, R. Durkot
A. Mátray, Andrej Chromčo 2, R. Durkot, M. Ilavský, Samuel Ilavský
2:3 M. Mátray 2, R. Durkot
4:1 T. Žilka, Samuel Ilavský, A. Chromčo, M. Mátray
1:3 M. Pavličko, R. Durkot, Ľubomír Roth
0:0
2:2 M. Pavličko, vlastný gól súpera
2:0

Deti v kategórii U 13 hrajú spolu s hráčmi zo Štrby (hrá sa pod hlavičkou ŠK
Kriváň Važec), ale domáce zápasy sa hrajú v Štrbe. Deti trénujú pod vedením
Martina Pohloda zo Štrby. V jesennej časti odohrali osem zápasov – päť vyhrali, jeden remizovali a dva prehrali. Zo siedmich družstiev im nateraz patrí tretie
miesto v tabuľke so skóre 41:14.
5. 9. Sv. Kríž – Važec
3:1 Matúš Michal Zubaj
11. 9. Važec – Bobrovec
14:0 Andrej Ján Gavalier 2, Tomáš Hudáček 5, M. M.
Zubaj 3, Matej Čonka 2, Matúš Kuruc 2
19. 9. L. Hrádok – Važec
1:9 Sebastián Kozubjak 2, M. M. Zubaj 5, Simona
Kurucová 2
3. 10. Važec – Podtureň
0:3
9. 10. Smrečany-Žiar – Važec 0:7 T. Hudáček, M. M. Zubaj 4, Juraj Vaščák, Marek
Kováč
17. 10. Važec – Ľubeľa
4:4 M. M. Zubaj 3, M. Čonka
24. 10. Važec – Sv. Kríž
3:2 T. Hudáček, M. M. Zubaj, J. Vaščák
30. 10. Bobrovec – Važec
1:3 M. M. Zubaj 2, J. Vaščák
Žiaci v kategórii U 15 hrajú spoločne s hráčmi z TJ Tatran Hybe (pod hlavičkou TJ Tatran Hybe). Trénermi sú Miroslav Medvecký a Miroslav Ivan a mladí
futbalisti suverénne vedú na čele tabuľky zo siedmich družstiev. Z ôsmich odohraných zápasov neprehrali ani jediný a na konte majú neuveriteľné skóre
90:4, pričom medzi dominantných strelcov gólov patrí náš hráč Róbert Baliar.
1. 9. Bobrovec – Hybe
8. 9.

15. 9.
22. 9.
5. 10.

13. 10.
20. 10.
27. 10.

0:10 Tobias Janík, Matej Melich, Nikolas Kozubjak, Róbert Baliar 3, Tobias Klein 2, Kristián Šuchtár 2
Hybe – Ploštín
16:0 Adam Melich, T. Janík, R. Baliar 4, N. Kozubjak,
Ondrej Zubaj 3, K. Šuchtár 2, Samuel Šuňavec,
Matúš Škerda 3
Ľubeľa – Hybe
2:7 R. Baliar 3, N. Kozubjak, O. Zubaj 2, K. Šuchtár
Hybe – L. Sielnica
10:0 T. Janík 2, R. Baliar 4, N. Kozubjak, O. Zubaj,
K. Šuchtár, Samuel Bohunčák
Smrečany-Žiar – Hybe 1:21 M. Škerda, N. Kozubjak, T. Janík 2, K. Baliar 6,
A. Melich 2, O. Zubaj 6, K. Šuchtár 2, Miroslav
Kráľ
Hybe – L. Ondrašová
2:0 R. Baliar, O. Zubaj
Hybe – Bobrovec
7:1 T. Janík 2, R. Baliar 2, K. Šuchtár 2, O. Zubaj
Ploštín – Hybe
0:17 T. Klein, M. Škerda, K. Šuchtár 3, R. Baliar 5,
T. Janík 2, O. Zubaj 5

Mladí bežci
trénujú
celoročne
Len čo začali žiakom letné prázdniny, mladí nadšenci bežeckého lyžovania sa vrhli na letnú prípravu a absolvovali aj niekoľko pretekov. Začiatkom
júla sa zúčastnili päťdňového sústredenia na Orave (8. – 12. 7.). O dva dni na
to sa zúčastnili Malého štrbského maratónu a po náročnom sústredení zabojovali v medzinárodnej konkurencii. A nestratili sa: Adrián Michalko 5.,
Natália Rysuľová 3., Nina Jacková 1.,
Adam Plevák 9., Dávid Renko 7., Tobias
Klein 6., Patrik Polc 9., Mário Renko 7.,
Sofia Kleinová 1.
17. 7. sa športovci zapojili do pretekov do vrchu v Liptovskej Tepličke
a opäť obstáli výborne: Adrián Michalko 4. (po páde), Natália Rysuľová 3.,
Nina Jacková 1., Stanislav Michalko 7.,
Adam Plevák 8., Dávid Renko 3., Tobias Klein 1., Simona Jacková 1., Sofia
Kleinová 1.
V druhej polovici septembra časť
klubu zabojovala na dráhových pretekoch v Poprade: Adrián Michalko 2.,
Natália Rysuľová 3., Dávid Renko 2.,
Nina Jacková 2.
V nadchádzajúcej zimnej sezóne ich
čakajú mnohé preteky, nielen lokálne,
ale aj regionálne a celoslovenské. Základná kostra pretekov je známa už
teraz: 8. 12. – Štrbské Pleso, 22. 12. –
Kremnica, 11. – 12. 1. - MSR Kremnica,
19. 1. – Štrbské bežky, 26. 1. – Biela stopa
Kremnica, 1. – 2. 2. – Levoča, 15. – 16.
2. – Banská Bystrica, 22. – 23. 2. – Látky, 29. 2. – 1. 3. – Kremnica (nočné), 14.
– 15. 3. – MSR Štrbské Pleso.
Všetkým športovcom držíme palce
a prajeme veľa úspechov.
(mm)
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