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Vianočná akadémia v obrazoch

• Mnohé ručne vyrobené dekorácie si našli nových majiteľov.

• Koncert skupiny LA GIOIA v evanjelickom kostole.
• Malé recitátorky zo škôlky.

• Súčasťou programu bolo aj vystúpenie evanjelického spevokolu.

• Žiaci zo základnej školy prezentovali množstvo zaujímavých
výtvorov, ktoré vyrobili na tvorivých dielňach.

• Svojou troškou do programu prispeli aj deti z DFS Podkrivánček.
• Škôlkari tancovali s veľkým nadšením.

Viac foto na strane 10.
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Vážení spoluobčania,
máme za sebou prvé týždne nového roka. Mnohí sme
doňho vstupovali s predsavzatiami, sľubmi, prianiami.
Aj ten krátky čas ich už iste preveril a z niektorých predsavzatí možno zostali len spomienky. Možno sme sľuby
porušili a máme aj nevyplnené priania, pred ktorými sme
cúvli z obavy veľkej prehry.
Novú šancu však neprináša len nový rok, ale každý jeden nový deň. Každý deň môžeme začať druhou šancou,
odpustením, každý deň máme možnosť viac urobiť, viac
darovať, viac sa snažiť. Preto Vám, vážení občania, prajem
do celého nového roka, do každého dňa, veľa odvahy, spl-

nených prianí, porozumenia a lásky. Zároveň sa Vám chcem
spolu s poslancami obecného zastupiteľstva a zamestnancami obecného úradu poďakovať za Vašu prácu. Nie len vo
Vašich domácnostiach a v práci, ale tiež za všetku námahu,
s ktorou ste zveľaďovali a zviditeľňovali našu obec, a pomáhali jeden druhému v ťažkých časoch.
Nech je jedenásť mesiacov magického roka 2017, ktoré
máme ešte pred sebou, plných pozitívnej energie a dobrých skutkov!
Ing. Milan Lištiak - starosta obce
poslanci obecného zastupiteľstva
zamestnanci obecného úradu

Vianočná akadémia spája ľudí
Šiesty ročník Vianočnej akadémie
v našej obci si dovolím nazvať veľmi
vydareným. Aj keď dosť mrzlo a moderátorka cestou na javisko trošku poblúdila ☺, diváci, ktorí neľutovali čas
a od mrazu vyštípané líca a prsty na rukách i nohách, si užili naozaj príjemný
podvečer plný úprimnej predvianočnej
atmosféry. Už od popoludnia nás príjemne navnadili šikovné žienky a žiaci
zo základnej školy pri svojich stánkoch
naplnených ručne vyrobenými vecičkami, aby sme sa pokochali pohľadom na
rozmanitú krásu, alebo urobili radosť
sebe, či svojim blízkym, kúpou nejakej
drobnosti. Nechýbalo ani občerstvenie
a čosi na zahriatie.
Predvianočné stretnutie na symbolickom mieste – v srdci obce, je tiež
príležitosťou vychutnať si bohatý kultúrny program od najmenších amatér-

skych umelcov až po skvelých profesionálov. Program na Námestí slobody odštartovali deti z materskej školy,
ktoré s hrdosťou a nadšením predviedli
nacvičené básničky, pesničky a tančeky.
Radosť pozerať. V ničom nezaostávali
ani deti z krúžku aerobik, ktoré na túto
príležitosť nacvičili špeciálnu choreografiu aj so snehuliakom.
Tradičné umenie v podobe važeckého folklóru a zvykov predviedli deti
zo súboru Podkrivánček i dospelí z FZ
Stráne. Spestrením programu boli i vystúpenia Moniky Olšovskej a jej tancujúcich psíkov, ktorí s mrazivou choreografiou dokázali, že aj sneh a ľad môžu
byť krásne.
Na záver programu starosta obce
s pomocou divákov „na povel“ rozsvietili vianočný stromček na námestí.
Sviatočný podvečer sa však týmto ešte

neskončil. Organizátori pripravili pre
divákov ešte jeden darček – koncert
populárneho tria LA GIOIA v evanjelickom kostole. Vystúpenie troch spevákov, ktorí interpretujú populárne i tradičné piesne v štýle belcanta a ponúkajú ozaj nevšedný a na hudobnej scéne
jedinečný zážitok, si diváci naozaj vychutnali. Kúsok zo svojho speváckeho
umenia prezentovali aj členovia miestneho evanjelického spevokolu.
Veríme, že aj o rok sa nám podarí
- vďaka ochote a spolupráci mnohých
ľudí - pripraviť ďalšie krásne podujatie. Touto cestou ešte raz ďakujeme
všetkým, ktorí sa svojou troškou pričinili o vydarený priebeh Vianočnej
akadémie. Za podporu a sponzoring
ďakujeme aj COOP Jednote.
Michaela Matejková
Foto: mm

Divadlom ku zdraviu

Tohtoročný fašiang sme vo Važci otvorili rovno na jeho
začiatku, v sviatočný deň 6. januára divadelným predstavením ŽINČICOU PROTI INFARKTU. Veselohru naštudovali
na motívy divadelnej hry Ľuda Zelienku a do našej kinosály
prišli zahrať divadelní ochotníci z Veternej Poruby pod vedením režisérky Elenky Križianovej.
Traja neurotici si na odporúčanie svojej doktorky a jej otca
- miestneho baču Geletu - odišli liečiť nervy na salaš. Prekvapila ich už samotná cesta, lebo sa vybrali do hôr v nových
poltopánkach, čím sa stali pacientmi nielen na nervy, ale aj
na nohy. Život na salaši im najskôr nebol veľmi po vôli, pretože bolo treba ráno skoro vstávať, drevo rúbať, ovce pásť
a k tomu neustále len tá žinčica ako skutočný liek na nervy.
Ako to s nimi dopadlo, a či je žinčica skutočne proti infarktom, sme sa mohli presvedčiť priamo tam.
Myslím, že liekom nie je len žinčica, ale aj smiech a dobrá
nálada, ktorá panovala aj medzi divákmi. Ďakujeme im veľmi pekne touto cestou za účasť na predstavení aj za finančné
príspevky dobrovoľného vstupného. O rok na divadelnom
predstavení dovidenia!
(jel)
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Za polárnym kruhom...

Už je to síce dávno za nami, ale určite
máte ešte v živej pamäti Vianoce. A určite ste nezabudli, ako sa na nás (nielen)
v decembri z každej strany valí záplava
rolničiek a „Santa Clausov“. Táto atmosféra oživila spomienky aj Vladimírovi
Bartkovi, ktorý nás upozornil na zaujímavú udalosť – presne pred desiatimi rokmi totiž absolvoval Majstrovstvá sveta v bežeckom lyžovaní vo fínskom Rovaniemi. Že čo to má spoločné
s úvodom tohto textu? Nuž, len kúsok
od mestečka totiž leží jedno z najtajomnejších miest na svete – domov Santa
Clausa. Oficiálne sa volá Joulupukin
Pajakyla a leží na severnom polárnom
kruhu. A Vladimír Bartko si nenechal
ujsť príležitosť a zašiel na návštevu aj
do Santovej dedinky. Všetko je tam tak
trochu rozprávkové, vysvietené tisíckou svetielok a „vysoko Santoidné“.
Ale aj preteky na severnom póle boli
špeciálne. Mínus 24, fúzy s námrazou
a zima aj za nechtami. Medzi pretekár-

mi pochopiteľne dominovali severania,
viac zvyknutí na podobné podmienky.
V. Bartko absolvoval trať na 15 km, kde

skončil 22. a 30 km s umiestnením na
19. mieste.
(mm)
Foto: archív V. Bartka

Obecný úrad čaká rekonštrukcia

V tomto roku sa konečne dočká
rekonštrukcie budova obecného úradu. Obec na tento účel podala projekt
v rámci výzvy na zvýšenie energetickej
efektívnosti budov.
Projekt má hodnotu 276-tisíc € a naplánované je kompletné zateplenie budov (obecný úrad, kinosála), výmena

okien, kúrenia a s tým spojených rozvodov. Rekonštrukčné práce by mali začať v apríli. V rámci rekonštrukcie obec
počíta aj s výmenou podlahy a svietidiel v kinosále a zriadenia zázemia pre
stravovací servis pri organizovaní spoločenských podujatí.
Obec sa chce uchádzať o finančnú

Zvýšili poplatok za odpad
V tomto roku si za vývoz komunálneho odpadu priplatíme. Poslanci
schválili nové Všeobecne záväzné nariadenie obce o poplatkoch za odpady, v ktorom zvýšili poplatok za TKO
z doterajších 14,05 € za osobu a rok na
15 € za osobu a rok. Dôvodom na zvýšenie poplatku sú najmä vysoké náklady obce súvisiace s vývozom a uskladnením odpadu na skládke.
Podľa analýzy pracovníčky obce
Slávky Ilavskej, ktorú predložila poslancom, boli celkové náklady za komunálny odpad v roku 2016 vo výške
necelých 51-tisíc €. Táto suma zahŕňa
náklady na vývoz a uskladnenie komunálneho odpadu, náklady na separovaný zber i náklady na odvoz odpadu z cintorína. Na poplatkoch za od-

pad od fyzických a právnických osôb
obec vybrala za rok 2016 niečo vyše
25-tisíc € a na nedoplatkoch eviduje
ďalších vyše 2,8-tisíc €.
Obec predpokladá, že v tomto roku
zostanú náklady za vývoz komunálneho odpadu na rovnakej úrovni (cca
51-tisíc €). Od januára je však obec povinná zabezpečiť pre občanov kompostovacie zásobníky, ktorých výroba
bude stáť približne 9-tisíc €. (Zásobníky budú zhotovovať zamestnanci
obecného úradu, pretože nákup hotových zásobníkov by stál približne
20-tisíc €). Celkové náklady na odpad
v tomto roku sa po odpočítaní nákladov na separovaný zber (o 1 199 € za
prvý polrok 2016) odhadujú na viac
ako 58-tisíc eur. Vzhľadom na počet

podporu cez ďalšie projekty aj s budovou Miestneho kultúrneho strediska. Pripravený je projekt na zateplenie,
výmenu okien, kúrenia a odizolovanie
suterénu v hodnote 118-tisíc €. Vedenie
obce hľadá možnosti aj na získanie financií na rekonštrukciu „Konzumu“.
(red)

obyvateľov v obci by maximálny možný poplatok za odpad mohol byť stanovený na sumu 25 € na jedného obyvateľa za rok. Návrh poplatku bol na
sumu 15 € na osobu a rok a tento návrh poslanci schválili. Pri tejto výške
poplatku pre občanov sú predpokladané celkové príjmy obce 26,5-tisíc €. Pre
podnikateľov sa schválil množstevný
zber za cenu 3 € za jednu 110-litrovú
nádobu, kde obec predpokladá ročný
príjem na úrovni 3 750 €. V novom
VZN sa zvýšil aj poplatok za drobný stavebný odpad zo sumy 0,015 na
sumu 0,078 €/1 kg.
Starosta obce Milan Lištiak dodal,
že zvýšenie poplatku za odpad nemusí
byť trvalé riešenie: „Pokiaľ budú ľudia
separovať a zníži sa množstvo vyvezeného zmiešaného komunálneho odpadu, poplatok môžeme opäť prehodnotiť a znížiť.“
(mm)
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Rozpočet počíta aj s investíciami
Obecný rozpočet na tento rok, ktorý poslanci schválili na decembrovom
zasadnutí, je naplánovaný ako vyrovnaný (príjmy sú rovnaké ako výdavky)
na úrovni 1 887 346 €. Okrem bežných
výdavkov sú v ňom naplánované aj výdavky na rôzne investičné akcie.
Najväčšia položka na investície je vyčlenená na plánované budovanie zdravotného strediska v hodnote 300-tisíc €.
Definitívna verzia umiestnenia a vzhľadu zdravotného strediska zatiaľ nie je
známa, pracuje sa s rôznymi alternatívami. Starosta obce predložil poslancom verziu nového zdravotného strediska, ktoré by mohlo byť vybudované v centre obce. Do úvahy pripadá
aj alternatíva rekonštrukcie niekdajšej
materskej školy na ulici M. R. Štefánika. S týmto riešením rátali poslanci už
v minulosti, keď schválili plán rekonštrukcie spomínanej budovy na objekt
s rozmanitým využitím – kancelárske
priestory pre potreby obce, zdravotné
stredisko, zariadenie pre seniorov, spoločenské miestnosti, priestory na komerčné prevádzky. Za projekty v roku
2014 zaplatila obec 8 890 €.
Poslanci sa zaoberali aj ponukou
spoločnosti CBA Verex o možnosti vybudovať v centre obce predajňu potravín a zdravotné stredisko.
Konečné slovo pri výbere najvhodnejšej alternatívy budú mať poslanci,
ktorí sa touto témou budú ešte na svo-

• Vizualizácia návrhu nového zdravotného strediska na trhovisku.
jich rokovaniach zaoberať. „Patrí sa, aby
bolo v našej obci vyhovujúce a dôstojné miesto pre pacientov i poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Vybudovanie zdravotného strediska bude
predmetom rokovania a poslanci sa
musia rozhodnúť,“ uviedol starosta
Milan Lištiak.
Druhou najväčšou investíciou tohtoročného rozpočtu je nová komunikácia
Pastierske, kde je vyčlenených 191 590
€. Podľa slov starostu sú takmer hotové
projekty vodovodu, kanalizácie a prečerpávacej stanice, riešia sa projekty na
plyn a na katastrálnom úrade súbežne
prebieha konanie na prevod pozemkov do vlastníctva obce, ktoré potrvá

Važecké Vianoce v Bratislave

zhruba dva mesiace.
Treťou najvýznamnejšou položkou
rozpočtu je vybudovanie chodníka
na ulici K jaskyni v hodnote 83 400 €.
Chodník je plánovaný od ulice Hlavnej k ulici Širokej (po ľavej strane ulice K jaskyni). Ďalší chodník v hodnote
8 500 € je naplánovaný na Stankovom
brehu (stupňovite).
V rozpočte je vyčlenených 30-tísíc €
na dokončenie rekonštrukcie budovy
„Konzum“, 26-tisíc € na výmenu strechy na obecnom úrade, 20-tisíc € na
zberný dvor, 15-tisíc € na prístrešok na
Dom smútku a tiež 12 636 € na druhú
splátku 9-miestneho automobilu, ktorý
obec zakúpila vlani.
(mm)

Tradičné
koledovanie
Členovia folklórneho združenia
Stráne aj tohto roku „oprášili“ dávne
tradície a na Štedrý večer po kostole
vybrali sa spievať „popod obuoky“.
Sedem mládencov prešlo jedenásť domácností, aby potešili ich obyvateľov
tradičnými koledami a vinšami. (red)

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

0904 653 071
vazeckenoviny@gmail.com
V bratislavskom Dome kultúry Ružinov sa 9. decembra uskutočnil tradičný
celovečerný vianočný program FS Karpaty s názvom Važecké Vianoce. Spoločne
s členmi FS Karpaty vo važeckom pásme vystúpili aj členky Folklórnej skupiny
Važec.
(red), foto: archív FS Karpaty

alebo využite schránku
na obecnom úrade.
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Domácnosti čaká
kompostovanie
Od nového roka pribudla občanom ďalšia povinnosť
v oblasti nakladania s odpadmi. Okrem separovania plastov, skla, či papiera majú občania separovať a správne likvidovať (zhodnocovať) biologicky rozložiteľný komunálny
odpad. Nová povinnosť pribudla v tejto súvislosti aj obci,
ktorá je povinná zabezpečiť do každej domácnosti zbernú
nádobu na takýto druh odpadu alebo kompostovací zásobník. Naša obec sa rozhodla zabezpečiť do každej domácnosti
kompostovací zásobník, do ktorého si bude môcť každá domácnosť ukladať biologicky rozložiteľný odpad (napr. trávu
z vlastných záhrad, drobné konáriky, biologicky rozložiteľný
komunálny odpad – zvyšky niektorých jedál).
Zabezpečenie zberných nádob do každej domácnosti by
totiž bolo pre obec výrazne nákladnejšie.
Existuje aj možnosť využiť tzv. domáce hnojiská. Preto
občania, ktorí majú na svojich pozemkoch hnojisko a nebudú chcieť od obce kompostovací zásobník, môžu na obecnom
úrade (pri platení dane z nehnuteľností v mesiaci marec) podpísať vyhlásenie, že biologicky rozložiteľný odpad si budú
likvidovať na svojom pozemku v tzv. hnojisku.
(red)

Mikuláš v osade
Studená nedeľa neodradila ani tento rok Mikuláša v sprievode anjela od toho, aby zavítal do osady Dolinka, ktorá
leží pod horou a v zimných mesiacoch je tam slnko skúpe
na svoje teplé lúče.
Prišiel s nošou plnou darčekov i dobrého slova a obdaroval 85 detí, ktoré už celý týždeň netrpezlivo očakávali jeho
príchod. Za balíčky sa odvďačili Mikulášovi i anjelovi piesňami i básničkami. Dokonca sa Mikuláš s anjelom aj zahriali,
keď boli vyzvaní do tanca spolu s rodičmi detí.
Táto pekná akcia sa mohla konať vďaka OZ Jekh Drom
a organizácii Cooperative Baptist Fellowship i vďaka študentom- dobrovoľníkom, ktorí svoj čas i ochotu venujú deťom v núdzi.
OZ Jekh Drom
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Nový zubár vo Východnej
Žilinský samosprávny kraj oznamuje, že zdravotná stomatologická starostlivosť pre pacientov zo zdravotného obvodu
Važec je zabezpečená v zubnej ambulancii vo Východnej (budova zdravotného strediska). Poskytovateľom zdravotnej stomatologickej starostlivosti je spoločnosť TatraDent, Dr. Pavlo
Grytsenko. Zdravotná dokumentácia pacientov po MUDr. M.
Kapasnom sa nachádza v uvedenej zubnej ambulancii.
Ordinačné hodiny sú v pracovné dni od 8.00 do 12.00 a od
13.00 do 17.00 h. Na vyšetrenie sa môžete objednať na telefónnom čísle 0901 710 554.
Nový stomatológ prebral zdravotnú dokumentáciu po
doktorovi Kapasnom, ale prijíma aj nových pacientov. Zároveň uvedeným riešením nie je dotknuté právo pacienta na
výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
Obec Važec eviduje žiadosť o prenájom zubnej ambulancie od stomatológa z Ukrajiny, ktorý si v súčasnosti vybavuje
administratívne náležitosti potrebné k vykonávaniu stomatologickej praxe.
(red)

Tajomstvo Vianoc
Operácia Vianočné dieťa je projektom organizácie Samaritan´s Purse, ktorý vedie Franklin Graham, syn evanjelistu Billyho Grahama. Každý rok sú milióny darčekov v škatuliach
od topánok rozdané ako dar lásky deťom po celom svete.
I tento rok sa nám vo Važci podarilo zrealizovať už po
štvrtý raz stretnutie „Tajomstvo Vianoc“ v rámci projektu
„Operácia Vianočné dieťa“, na ktorom zaznelo pravé posolstvo o nesmiernej Božej láske. Mohlo byť obdarovaných 160
detí, ktoré sa nachádzajú v núdzi.
Stretnutie v kinosále Obecného úradu sa nieslo v duchu
hier, piesní a príbehu o malomocnom mužovi, ktoré si pripravila mládež ECAV z Lipt. Hrádku. Sála bola plná detí rôzneho veku a ich rodičov, ktorí sa veľmi aktívne zapájali do
programu. Dobrovoľníčka prideľovala balíčky jednotlivým
deťom, ktorým oči žiarili radosťou.
Darčeky boli špeciálne tým, že ich pripravili a zabalili iné
deti (z Nemecka) so svojimi rodičmi. Do krabice neboli zabalené len darčeky, ale aj modlitba za každé dieťa.
OZ Jekh Drom
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Voňavá súťaž (foto 1, 2)
Každoročne sa naša škola rozvonia
vôňou medu, škorice a korenia. Naše
žiačky sa pripravujú na súťaž v pečení medovníkov. Naučia sa pripravovať
a spracovať cesto, vykrajovať a upiecť
voňavé a chutné medovníky. Najviac
svojej tvorivosti a fantázie využijú pri
zdobení upečených medovníkov. Témou 14. ročníka súťaže Voňavé Vianoce, ktorú organizuje ZŠ s MŠ Hybe,
bol „čarovný les“. Súťaže sa zúčastnili
žiačky ôsmeho ročníka Laura Polcová
a Viktória Chovanová. Naše žiačky boli
na súťaži úspešné, vyrobili krásnu závesnú dekoráciu z medovníkov. Každá
súťažiaca dostala tričko a pohár kvalitného medu.
Spoznajme prírodu
V decembri (19. 12.) sa žiaci našej
školy mali možnosť praktickým a zaujímavým spôsobom oboznámiť s rôznymi prírodnými javmi v nápaditom
programe. Prírodovedné poznávanie
zoznamuje deti s prírodou, jej javmi a realitou. Interaktívnou formou
vzdelávania chceme zvýšiť záujem
detí o prírodu, jej ochranu a zároveň
budovať k nej pozitívny vzťah.
Koncert
Vianočný koncert pre žiakov školy
sa uskutočnil 13. 12. v priestoroch telocvične. Predvianočný čas a atmosféru
Vianoc deťom priblížili vianočné piesne
z rôznych kútov sveta. Tichá noc zaznela na záver koncertu a všetkým so sebou
priniesla čaro, ktoré majú len Vianoce.
Mikuláš (foto 3)
Aj tento rok prišiel do školy Mikuláš. Spolu s anjelikmi doniesol deťom
do škôlky balíčky a darčeky. Školákom,

ktorí si pre Mikuláša pripravili básničky, pesničky, vtipy, či pekné obrázky,
doniesol sladké cukríky. A deťom, ktoré
sa Mikulášovi priznali, že doma nepočúvajú rodičov, pohrozili čerti.
Jazykové olympiády
Koncom novembra sa v škole konalo školské kolo olympiády z nemeckého jazyka. Keďže nemecký jazyk sa vyučuje ako druhý cudzí jazyk, je táto
olympiáda pre žiakov náročnou súťažou. Napriek tomu sa našlo pár žiakov, ktorí sa odhodlali preukázať svoje
jazykové zručnosti súťažne. Najlepšie
jazykové zručnosti v oblasti gramatiky,
čítania s porozumením, posluchu s porozumením a ústnom prejave mal Erik
Švec z ôsmej triedy, ktorý postúpil na
obvodné kolo.
Koncom októbra si ôsmaci a deviataci zmerali sily v olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry. Súťažné
úlohy pozostávali z troch okruhov – čítanie textov s porozumením s úlohami
zameranými na jazykové vedomosti,


gramatiku a čitateľskú gramotnosť, písanie vlastných prejavov a ústna časť
zameraná na vytvorenie prejavu a jeho prezentáciu v ústnej forme s využitím všetkých fonetických pravidiel.
Najúspešnejšou spomedzi všetkých
súťažiacich bola deviatačka Alena
Čupková, ktorá postúpila na obvodné kolo.
Inšpekcia
Hneď po vianočných prázdninách
zavítali do našej školy inšpektori zo
Štátnej školskej inšpekcie. Od 11. januára do 17. januára kontrolovali vyučovací proces i rôzne školské dokumentácie. Výsledky inšpekcie budú známe
o mesiac.
Porucha vykurovania
Žiaci našej školy si užili vianočné
prázdniny o jeden deň dlhšie a zostali
doma už od 21. 12. Dôvodom bola porucha na plynových kotloch, kvôli ktorej v celej škole nefungovalo kúrenie.
(red), foto: net
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Seniori
pri jedličke
9. decembra sa členovia Jednoty dôchodcov zišli v kinosále obecného úradu na posedení pri jedličke.
Prítomných i hostí privítala predsedníčka JDS Kvetoslava Lištiaková.
V kultúrnom programe sa predstavili
žiaci základnej a materskej školy, ktorí
nacvičili program so svojimi učiteľkami. Za obec sa nám prihovoril starosta
Milan Lištiak. Hovoril o kráse Vianoc
a spájaní rodín v tomto krásnom období sviatkov. Príspevky kňaza ECAV
Jaroslava Otepku a rímskokatolíckeho
kňaza Romana Šemráka nám priblížili
tiché obdobie adventu a prípravu na
vianočné sviatky. Od obecného úradu dostali všetci prítomní hodnotné
darčeky. Hlavným bodom diskusie
bol prednesený návrh p. Zuštiakovej
o vybudovaní zariadenia pre seniorov.
Do diskusie sa zapojil aj starosta obce,
ktorý predstavil návrh na vybudovanie nového zdravotného strediska. Po
diskusii a debatách sa predvianočné
stretnutie skončilo.
(kl)
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Rozlúčka s kolegyňou
Niečo sa končí
a nie je to len rok.
Slzy sa tisnú do očí pani učiteľka odišla na dôchodok.
Zanechala po sebe hlbokú stopu,
veď učila tu dlhý čas.
Spoločné zážitky na srdce klopú,
spomínať bude každý z nás.

Kolektív materskej školy sa rozlúčil
s dlhoročnou pracovníčkou materskej
školy - učiteľkou Annou Staníkovou,
ktorá v novembri odišla na zaslúžený
dôchodok. Touto cestou sa jej chceme
poďakovať za obetavú prácu strávenú
s deťmi počas 39 rokov svojej kariéry,
počas ktorej pracovala v základnej škole, školskej družine a naposledy v materskej škole vo Važci.
(mš)
Foto: mš

Rekonštrukcia káblovky sa oneskorí
Súčasnú zastaranú sieť káblovej televízie v našej obci plánuje rekonštruovať
firma TES Media zo Žiliny. Ako nám
potvrdila jej zástupkyňa Jitka Boldová,
spoločnosť sa intenzívne pripravuje na
rekonštrukciu káblového distribučného systému. Sieť prejde kompletnou
rekonštrukciou z pôvodnej koaxiálnej
na optickú sieť, vrátane výmeny prípojok.
„Plánovali sme s výstavbou začať
už v lete 2016, ale nepodarilo sa nám
vybaviť všetky potrebné povolenia.
Rekonštrukcia prinesie účastníkom
výrazné skvalitnenie televíznych služieb a naviac zaradenie novej služby –
internetu. Uvedomujeme si, že súčasný
stav káblovej televízie je značne nevyhovujúci, preto sme dočasne namontovali na hlavnej stanici zariadenie, ktoré produkuje digitálny DVB-T signál.
Väčšina televízorov obsahuje DVB-T
tuner, stačí si len preladiť TV prijímač
a účastník môže sledovať digitálne vysielanie. V krajnom prípade je možné
ku televízoru dokúpiť DVB-T set-top-box. Našou snahou je, aby po rekon-

štrukcii boli účastníci pripojení na
nový distribučný systém za minimálny zriaďovací poplatok. V súčasnosti
v našich sieťach poskytujeme základný programový balíček obsahujúci 20
slovenských a českých programov za
cenu 3,30 € a rozšírený balík obsahujúci 50 TV programov v cene 8,80 €.
Vzhľadom na skutočnosť, že dochádza k spoplatneniu programov skupiny CET 21 - Markíza, Doma, Dajto

a vzhľadom na zvyšovanie autorských
poplatkov však v tomto momente nedokážeme cenu týchto balíčkov garantovať. Pokiaľ však dôjde k zvýšeniu ceny, bude to navýšenie zohľadňujúce výlučne zvýšenie už spomínaných nákladov. Zaujímavé sú najmä
internetové balíčky poskytované na
optických pripojeniach, nakoľko optika umožňuje prenosové rýchlosti do 1
Gbps,“ dodala Boldová.
(red)

Podporiť môžete aj „svojich“
Úvod roka patrí nielen novým začiatkom, predsavzatiam, či plánom, ale
aj daniam. Povinné odvádzanie dane si
môžete spríjemniť dobrým skutkom, ak
venujete 2 % zo svojich daní na rozvoj
niečoho prospešného. Vo Važci môžu
prijímať 2 % z daní tieto subjekty –
Folklórne združenie Stráne, Komisia
pre mládež v Spišskej diecéze (Diecézne centrum voľného času), OZ Pampeliška, Športový klub Kriváň Važec a OZ
VIVIEN.
Ak ste zamestnanec a chcete darovať

dve percentá, požiadajte zamestnávateľa
o potvrdenie (do 15. 2.). Vyplnené tlačivo je následne potrebné podať na daňovom úrade do konca apríla. Ak podnikáte, na poukázanie dvoch percent z daní
máte čas do termínu podávania daňového priznania (vyznačuje sa na tlačive daňového priznania). Potrebné administratívne údaje o občianskych združeniach
nájdete napríklad na stránke www.notar.sk (v sekcii „notárske centrálne registre“ v časti „zoznam prijímateľov...“, do
vyhľadávača zadajte názov obce).
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Z obecných rokovaní
v sume 360 € za kalendárny rok.
• Žiadosť Urbáru, pozemkového
spoločenstva Važec, na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte
„Garáže a dielne“ na ulici K Jaskyni na
dobu 1 rok od 1. 1. 2017 v sume 1€ za
kalendárny rok.
• Zámer na prenájom osobného motorového vozidla PEUGEOT Boxer Minibus (9-miestny) pre Športový klub Kriváň Važec s výškou nájomného 1 € za
kalendárny rok. Náklady spojené s prevádzkou motorového vozidla (pohonné
hmoty, oleje a iné prevádzkové kvapaliny, ako aj náklady na servisné prehliadky) bude hradiť nájomca. Osobitný zreteľ spočíva v podpore prevádzkovania
športovej infraštruktúry v obci.
• Všeobecne záväzné nariadenie č.
4/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Važec.
• Finančný rozpočet obce Važec na
rok 2017 na úrovni hlavných položiek
ekonomickej rozpočtovej klasifikácie
nasledovne: príjmy bežného rozpočtu
vo výške 1 282 454 €, príjmy kapitálového rozpočtu vo výške 360 €, príjmy
finančných operácií vo výške 600 000 €,

Klietky pre chov prepelíc,
králiky, činčily, pasce na líšky
a kuny, liahne na vajíčka,
odchovne pre kuriatka, krmítka
a napájačky
R
po ozvo
Viac na www.123nakup.eu Slo ce z
ven lom
tel. 0907 181 800
sku
!

(rek)

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
• Žiadosť Vlasty Ilavskej, bytom Bratislava, o zahrnutie do rozpočtu obce doasfaltovanie úseku miestnej komunikácie v lokalite Čierno od ČOV po
železničný tunel v období rokov 2017
– 2018.
• Žiadosť spoločnosti TOPAS s. r. o.,
Ružomberok, o predĺženie prenájmu
časti pozemku (novinový stánok) na
dobu 5 rokov od 1. 1. 2017.
• Zámer na prenájom priestorov v
suteréne MKS pre Športový klub Kriváň Važec na dobu 5 rokov od 1. 1. 2017
za nájomné 1 € za kalendárny rok. Náklady spojené s vykurovaním si bude
hradiť nájomca.
• Odkúpenie pozemku KN-C parcela číslo 824/2, orná pôda, 256 m2, k.
ú. Važec od vlastníka pána Jána Jurču,
Važec, za kúpnu cenu 3,32 €/m2, za účelom výstavby prečerpávacej stanice pri
komunikácii Na Pastierskych.
• Žiadosť MTS-CI.Net, Východná, na
predĺženie nájomnej zmluvy na umiestnenie anténnych systémov na budove
Obecného úradu a na Dome smútku na
poskytovanie internetových služieb pre
obec Važec na dobu 5 rokov od 1. 1. 2017

vlastné príjmy rozpočtovej organizácie
vo výške 4 532 €. Príjmová časť spolu
1 887 346 €. Výdavky bežného rozpočtu
vo výške 545 590 €, výdavky kapitálového rozpočtu vo výške 704 756 €, výdavkové finančné operácie vo výške 28 000
€, transfer na bežné a kapitálové výdavky rozpočtovej organizácie 609 000 €.
Výdavková časť spolu 1 887 346 €.
• Finančný rozpočet Základnej školy
s materskou školou na rok 2017 podľa
jednotlivých položiek ekonomickej rozpočtovej klasifikácie – transfer v celkovej sume 609 000 € z toho: na prenesené
kompetencie 442 500 € (transfer zo štátneho rozpočtu), na originálne kompetencie 166 500 € (z rozpočtu obce).
• Finančný rozpočet Obecného podniku na rok 2017 na úrovni hlavných
položiek ekonomickej rozpočtovej klasifikácie, príspevok v celkovej sume 88
500 €.
• Pridelenie trojizbového obecného
bytu v b. j. 1042 pre žiadateľa Rudolfa Zubaja s manželkou, bytom Krátka
285, Važec, na dobu určitú 6 mesiacov
od 1. 2. 2017.
• Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb obce Važec.
OZ berie na vedomie:
• Ponuku zástupcu spoločnosti CBA
Verex ohľadom vybudovania predajne
potravín so zdravotným strediskom v
obci Važec. OZ odkladá žiadosť spoločnosti CBA Verex o odpredaj, respektíve dlhodobý prenájom pozemku („trhovisko“) za účelom výstavby predajne potravín do najbližšieho zasadnutia
obecného zastupiteľstva. OZ odporúča starostovi obce vypracovať analýzu výhodnosti jednotlivých variánt
predložených zástupcom spoločnosti
CBA Verex.
OZ neschvaľuje:
• Žiadosť Ing. Vladimíra Goča, Poprad, a manželky Silvie Gočovej, o kúpu obecného pozemku parcelné číslo
E-KN 431 o výmere 30 m2.
(krátené)
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Píšte, čítajte,
mailujte...

Na výstavách
prezentovali
dobré nápady
O tom, že dobrých nápadov nie
je nikdy dosť a svoje príbytky si počas zimy a Vianoc môžeme skrášliť aj
vlastnoručne vyrobenými dekoráciami, sa mohli presvedčiť všetci, ktorí
prijali pozvanie na niektorú z tvorivých výstav.
Premiérovú výstavu zorganizovali začiatkom decembra členky Jednoty dôchodcov v spolupráci s Klubom
žien z Jamníka. Výstava ručných prác
s vianočnou tematikou, ktorá bola spojená aj s predajom výrobkov sa konala
v Miestnom kultúrnom stredisku. „Na
výstavu prišlo aj osem hostí z Jamníka
a veľa našich členov z obce, ktorí si zakúpili pekné výrobky. Bola to vydarená akcia, ktorú si v budúcnosti môžeme zopakovať,“ uviedla predsedníčka
JDS Kvetoslava Lištiaková.
Z krásy a dobrých nápadov sa
mohli tešiť aj návštevníci tradičného
posedenia pri perníčkoch, ktoré každoročne koncom decembra organizuje Miestny odbor Matice slovenskej.
Tradíciou sa stáva aj predajná výstava ručne vyrábaných dekorácií a darčekov, ktorú počas zimných prázdnin
inštalujú v cukrárni Irisis.
(red)
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Cestovný poriadok
VLAKY
smer POPRAD

smer Liptovský Mikuláš
4:49

(PP – LM)

6:01

(MRG – ZA)

ide v

6:59

(PP – LM)

ide v

(ZA – KE)

ide v

13:59

(PP – ZA)

ide v

13:54

(ZA – PP)

ide v

15:12

(PP – ZA)

14:53

(ZA – PP)

ide v

15:45

(ZA – PP)

ide v

17:12

(PP – ZA)

16:50

(ZA – PP)

ide v

19:14

(PP – ZA)

19:14

(ZA – PP)

20:12

(PP – LM)

ide v

22:56

(LM – PP)

23:18

(PP – LM)

ide v

4:47

(LM - PP),

5:47

(KRA – KE)

6:50

(VRU – PP)

12:46

ide v

ide v

ide v

ide v

AUTOBUSY (železničný nadjazd)
smer POPRAD
7:18

(BA – HUM)

12:00

(BA – SK)

17:35

(NR – Ždiar)

smer Liptovský Mikuláš
ide v

6:51

(Ždiar – NR)

ide v

10:33

(SK – BA)

ide v

17:06

(PO – MT)

ide v

5:30

(Važec – LM) ide v

8:00

(Važec – LM) ide v

8:39

(Važec – LM) ide v

9:15

(Važec – LM) ide v

10:25

(Važec – LM) ide v

11:50

(Važec – LM) ide v

12:35

(Važec – LM) ide v

14:55

(Štrba – LM) ide v

16:25

(Važec – LM) ide v

16:35

(Važec – LM) ide v

ide v

AUTOBUSY (Jednota)
11:12

(LM – PP)

18:21

(LM – PP)

Poznámka: údaje získané z www.cp.sk,
bližšie obmedzenia premávky spojov
odporúčame preveriť.

vazeckenoviny@gmail.com
t. č. 0904 653 071

OZNAM
Vážení spoluobčania,
priatelia Važca,
do pripravovanej publikácie o Važci hľadáme pekné, zaujímavé fotografie obce
a okolia z rôznych ročných období a tiež
zaujímavé historické fotografie. Ak takéto fotografie vlastníte a chcete sa o ne podeliť, budeme radi, ak sa nám ozvete telefonicky (0904 653 071 – Michaela Matejková), e-mailom (michaela388@gmail
.com) alebo osobne v cukrárni IRISIS.
ĎAKUJEME!
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• V každom stánku boli na obdiv rozmanité dekorácie.
• Monika Olšovská s „tancujúcim“ psíkom.

• Monikine perníčky nechýbali ani tohto roku.
• Deti z krúžku aerobiku pripravili na túto príležitosť špeciálny
program.

• Pásmo kolied v podaní FZ Stráne bolo fascinujúce.

• Každoročne pred Vianocami pani učiteľky spolu s deťmi pripravujú vianočný program pre rodičov a všetkých rodinných
príslušníkov zložený z básní, piesní aj tancov. Ani tento rok
nebol výnimkou. Po programe rodičov čakalo malé občerstvenie
v podobe nealkoholického punču a pripravených nátierok, ktoré
deti konzumujú na desiate počas pobytu v materskej škole.
Nechýbali ani medovníčky napečené deťmi. Kolektív materskej
školy ďakuje sponzorom, ktorí celoročne prispievajú pre všetky
deti materskej školy rôznymi darmi.
Text a foto: mš
• Aj tento rok nás navštívil Mikuláš spolu so svojimi pomocníkmi - anjelikmi a čertmi. Deti sa mu predstavili krátkym
kultúrnym programom a potom už každé dieťa dostalo od neho
balík plný sladkostí. Na záver nám sľúbil, že nás opäť navštívi
aj budúci rok a bude sa tešiť na stretnutie. Text a foto: mš

