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Vatra zvrchovanosti horela aj vo Važci
Miestny odbor Matice slovenskej
v spolupráci s obcou pripravili 22. júla
podujatie pri príležitosti 25. výročia prijatia deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Na „vŕškach“ nad jaskyňou prítomných divákov okrem
zástupcov obce pozdravili aj hostia –
štátny tajomník Ministerstva vnútra SR
Rudolf Urbanovič a poslanec Národnej
rady SR Jaroslav Paška. Pozvanie prijala
aj prednostka Okresného úradu v Liptovskom Mikuláši Lenka Mitrengová.
Obaja hostia v príhovoroch vyzdvihli historický význam prijatia deklarácie
o zvrchovanosti Slovenskej republiky aj
pre dnešné časy. „Keď sa pozrieme do
dávnejšej histórie, naši predkovia sa
dávno snažili o to, aby slovenský národ bol svojbytný a rovnoprávny. Práve v Liptovskom Mikuláši boli štúrovskou generáciou vyhlásené Žiadosti
slovenského národa, takže my, Liptáci, môžeme byť právom hrdí, že základy našej svojbytnosti boli položené
práve tu,“ uviedol v príhovore Rudolf
Urbanovič.
Poslanec NR SR Jaroslav Paška tiež
v krátkosti pripomenul historické pozadie osamostatnenia Slovenskej republiky: „Prijatie deklarácie o zvrchovanosti Slovenska bol jeden z najvýznamnej-

• Príhovor starostu obce Milana Lištiaka.

• Predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej Margita Hybenová a FZ Stráne.

ších míľnikov našej histórie, lebo naši
dedovia, pradedovia, otcovia sa o samostatnosť našej republiky usilovali po stáročia. Až našej generácii – vám a nám,
sa podarilo tento ich sen naplniť. Splnili sme tak nielen ich sen, ale aj vytvorili
podmienky na to, aby naše deti, vnuci,
pravnuci, si mohli svoju budúcnosť určovať sami. Ďakujem vám za to, že si pripomínate takéto významné udalosti, že veríte vo svoju vlastnú krajinu a že jej pomáhate sa rozvíjať,“ dodal J. Paška. Starosta
obce Milan Lištiak vo svojom príhovore upozornil na dôležitosť udržiavania
(Pokračovanie na nasledujúcej strane)
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Vatra zvrchovanosti horela aj vo Važci
(Dokončenie z predchádzajúcej strany)
si vlastnej kultúry a tradícií a zároveň
pripomenul aj ďalší medzník v histórii
našej obce, ktorý sa viaže ku druhej polovici júla – 86. výročie vyhorenia obce
(17. júl 1931).
Prítomným sa prihovorila aj predsedníčka MO MS Margita Hybenová
a kultúrny program pripravili členovia FZ Stráne.
V závere starosta obce spolu s hosťami podpálili vatru zvrchovanosti. Po
ukončení oficiálnej časti stretnutie pokračovalo v neformálnom duchu pri
rozhovoroch a guláši. (mm), foto: mm

• Folklórne združenie Stráne.

• Príhovor poslanca NR SR Jaroslava
Pašku.

• Hostia a diváci.

• Príhovor štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR Rudolfa
Urbanoviča.

• Podpálenie vatry.
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Dom smútku opeknel
V letných mesiacoch prešiel premenou Dom smútku. Z pôvodného zámeru zrekonštruovať prístrešok nad vstupom bola
nakoniec rozsiahlejšia údržba. „Pôvodne sme plánovali rekonštruovať prístrešok nad schodiskom, pretože neprekrýval ani
schodisko a vlastne neplnil svoju funkciu. Keď sme ho zbúrali, ukázalo sa, že celú stenu je potrebné vyrovnať. Navyše
bola aj zamoknutá. Rozhodli sme sa teda použiť na vyrovnanie polystyrén. Samozrejme, nasledovali aj nové omietky,“
vysvetlil starosta obce Milan Lištiak.
Prípravné práce na rekonštrukciu prístrešku robila obec
vo vlastnej réžii s pomocou firmy Ľ. Renka. Na samotný prístrešok vyhlásili verejné obstarávanie, do ktorého sa prihlásili
štyria uchádzači. Víťazom bola firma Strechy Zachar z Ľubice
s cenou 14 425 €. Vlastné prípravné práce stáli obec zhruba

K jaskyni už
po chodníku
Na frekventovanej ulici K jaskyni
budú môcť chodci konečne využívať
chodník. Stavebné práce začali v polovici augusta a pomaly finišujú. Chodník začína na križovatke Hlavnej ulice a ulice K jaskyni a končí pri štvorbytovke.
Chodník na tomto úseku obec plánovala budovať už vlani, ale kvôli
problémom s verejným obstarávaním
sa termín výstavby posunul až na tento rok.
Výstavbu chodníka realizuje firma Befor s.r.o., Michalovce. Hodnota projektu je 74-tisíc €, pričom veľkú
časť ceny tvorí riešenie kanalizácie
pod chodníkom. Obec plánuje budovať chodník aj na Stankovom brehu.
Hodnota projektu je takmer 8300 €
a s prácami by sa malo začať v najbližšom období.
(red)
Foto: mm

4 000 €. Okrem zmeny prístrešku pokračovali na Dome smútku
aj ďalšie „kozmetické úpravy“. Zamestnanci obce vymaľovali
strešné podhľady („štauplaty“), upravili omietky a vymaľovali interiér, osekali a opravili aj vonkajšie zamoknuté a zničené
omietky, vymenili zvody dažďovej vody a upravili spádovanie a urobili odvodňovací kanál.
(red), foto: ml, mm

Kto v srdciach žije, neumiera...
11. septembra sme si pripomenuli
nedožité 85. narodeniny vzácneho človeka, ktorý vo Važci zanechal nezmazateľnú stopu a obrovský kus dobre
vykonanej práce.

MUDr. Michal KAPASNÝ
Zubný lekár, folklorista, ktorý bol 60
rokov vedúci FS Važec z Važca, choreograf, režisér, básnik, scenárista, klavirista, zbormajster, zakladateľ pobočky
ČK a MS vo Važci, poľovník, niekoľkoročný predseda PZ vo Važci a ZPOZu,
milujúci otec a manžel. Povolanie lekára vykonával bez ohľadu na pracovný
čas, nikomu nikdy neodmietol pomoc.
Venoval sa aj prednáškovej činnosti. Za
svoju prácu bol ocenený vysokými štátnymi vyznamenaniami v oblasti kultúry, zdravotníctva a poľovníctva. Bol
dušou kultúrno-osvetového diania vo
Važci, tvorcom umeleckých programov
pre rozhlas, televíziu, film, celoštátne
dožinky, slávnosti a festivaly. Jeho neúnavná snaha o zachovanie folklóru
vo Važci nevymizla, odzrkadľuje sa vo
všetkých, ktorých učil, a ktorí pokračujú v jeho nasmerovaní. S úctou spomíname na pána doktora Kapasného.
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Milan Bocko opäť zaujal

Popradský rezbár Milan Bocko, rodák z Važca, sa zúčastnil
54. ročníka celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej tvorby Výtvarné spektrum 2017 v Trenčíne. Po úspechu na krajskej
súťaži v Humennom, kde získal hlavnú cenu v kategórii insitná plastika, si z celoslovenského kola súťaže odniesol cenu za
drevenú plastiku Važtianka. Celkovo získal na tejto postupovej súťaži päť ocenení. Výstavu Výtvarné spektrum 2017 hostil

Trenčiansky hrad od 8. septembra do 1. októbra. Táto súťaž
má v Trenčíne dlhú a bohatú tradíciu. Do súťaže sa zapojilo
183 autorov, ktorí vytvorili 342 originálnych diel. Porota do
celoštátneho kola postupovej súťaže posunula víťazné práce
z ôsmich krajských kôl. V Trenčíne bolo celkovo vystavených
173 diel pochádzajúcich od 115 autorov z celého Slovenska.
(red), foto: archív autora

Púť ku cti sv. Martina
Spišská diecéza si v tomto roku pripomína 1700 rokov od narodenia a 1620
rokov od smrti patróna našej diecézy, sv.
Martina. Naši farníci spolu s farnosťou
Východná sa 15. 7. 2017 zúčastnili dekanskej púte ku cti sv. Martina. Púť začala svätou omšou v Katedrále sv. Martina,
ktorú celebroval emeritný pomocný biskup Mons. Andrej Imrich za účasti dekana Liptovskomikulášskeho dekanátu
Mgr. Ing. Stanislava Culku a viacerých
kňazov z nášho dekanátu.
Po skončení svätej omše sme mali
možnosť navštíviť biskupskú rezidenciu, kde nám bola venovaná prehliadka interiérových priestorov s výkladom
historických udalostí spojených so spišským biskupstvom. Potom sme sa presunuli na miestny cintorín kňazov a k
hrobu spišského diecézneho biskupa
Mons. Františka Tondru.
Naša púť vrcholila obedom na miestnom salaši v Spišskej kapitule. Na tvárach všetkých účastníkov bolo možné
vidieť radosť a naplnenie z prežitých
chvíľ.
Sv. Martin sa narodil v Panónii (v
dnešnom Maďarsku). Otec mu dal
meno po starorímskom bohu Marsovi
(boh vojny). Po stopách svojho otca rovnako vstúpil do armády. Pravdepodobne bol iba brancom medzi 15. - 17. ro-

kom života. Od mladosti chcel byť kresťanom, zapísal sa medzi katechumenov
a bol presvedčený, že oddanosť Bohu mu
bráni, aby mohol byť zároveň kresťanom
a slúžiť aj ako vojak. Za tieto myšlienky
si „vyslúžil“ väzenie, a neskôr ho prepustili. Krst neprijal hneď, biskup sa
bál nepríjemností zo strany jeho otca,
preto Martin pristupuje k sviatosti neskôr, pravdepodobne na Veľkú noc v
roku 339.
V živote sv. Martina sa stala príhoda
v Amiens, ktorú umelci znázorňujú vo
svojich dielach. Martin mečom rozrezal
svoj vojenský plášť, aby ochránil polonahého žobráka pred zimou. V noci sa mu
vo sne zjavil Kristus zaodetý polovicou

plášťa, ktorú daroval Martin žobrákovi.
Po tomto sne sa Martin stal žiakom sv.
Hilária v Poitiers a prijal krst a stáva sa
pustovníkom v Ligugé v prvom kláštore
na území Galie. Už po prvých mesiacoch
svojím životom oslovoval ľudí tak, že sa
k nemu pridávali ďalší a Martin sa tak
stal „priekopníkom západného mníšského stavu“ až do roku 372, keď ho
vymenovali za biskupa v Tours.
Sv. Martin je patrón vojakov, jazdcov, kováčov, zbrojárov, tkáčov, garbiarov, krajčírov, výrobcov opaskov, rukavíc a klobúkov, hlásateľov, hotelierov a
hostinských, cestujúcich, chudobných,
žobrákov, čističov, utečencov, väzňov,
pastierov, debnárov, vinohradníkov,
mlynárov, abstinujúcich, patrón mnohých kostolov, miest, farností, diecéz
a štátov.
(rš)
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Obec skrášľuje svoje pozemky
Už dlhé roky sa pozemok pri starej škole na ulici Hlavnej upravoval len kosením a pôvodná fontána už dávno
stratila svoj lesk. Keďže pozemok sa nachádza pri cestnej
komunikácii a trase, ktorou denne prejde množstvo ľudí,
zamestnanci obce sa rozhodli tento pozemok upraviť a
skrášliť výsadbou kvetín a okrasných drevín.
S touto vidinou obci pomohli mládežníci zo Zboru bratskej jednoty baptistov v Poprade, ktorí boli v mesiaci august vo Važci v letnom tábore, kde ich program tvoria rôzne hry a športy, ale aj duchovný program pozostávajúci z
rôznych biblických tém, spievania mládežníckych duchovných piesní a modlitieb. Každý rok sa v rámci tábora snažia
mládežníci urobiť pre obec, v ktorej sa nachádzajú, niečo
„špeciálne“ a práve našej obci sa rozhodli pomôcť v úprave tohto pozemku. „Tento rok sme sa rozhodli, že chceme
manuálne pomôcť obci Važec, aby bola ešte krajšia ako ju
poznáme,“ uviedla mládežníčka Dominika Jureková, ktorá
so zamestnancami obce usilovne komunikovala a dohodla
všetky potrebné detaily na zrealizovanie tohto projektu.
Obec Važec je vďačná Zboru bratstva jednoty baptistov
v Poprade za to, že vychováva takýchto úžasných mladých
ľudí, ktorí našej obci nezištne s láskou a úsmevom na tvári
pomohli pozemok zveľadiť. Obec plánuje v úprave svojich

pozemkov pokračovať a v budúcnosti plánuje podobným
spôsobom upraviť aj pozemok pri Dome smútku.
(sr)
Foto: archív OÚ

Poľovníci preverovali psíkov
V revíri poľovníckeho združenia Kriváň Važec sa koncom
augusta (27. 8.) konali brlohárske skúšky poľovne upotrebiteľných psov. Zároveň sa v tento deň uskutočnila aj súťaž
Brlohár Liptova. Súťaž usporiadala Okresná organizácia
Slovenského poľovníckeho zväzu Liptovský Mikuláš (OkO
SPZ) v spolupráci s PZ Kriváň. Brlohárske skúšky sa organizujú pre plemená jazvečíkov a teriérov. Psy dokazujú v umelých brlohoch svoju spôsobilosť práce pod zemou.
Skúšok sa zúčastnilo šesť psíkov – brlohárov, rovnaký
počet sa zapojil aj do súťaže. V záverečnom hodnotení prvé
miesto získal psík chovateľa Ivana Piateka zo Štrbského Plesa, druhé a tretie miesto patrilo domácim. Druhý skončil
psík chovateľa Jaroslava Šeďa a tretí psík chovateľa Zdenka Profanta.

Predseda kynologickej komisie OkO SPZ a zároveň rozhodca na týchto skúškach Daniel Šeďo z PZ Kriváň uviedol,
že psíky na skúškach i súťaži obstáli dobre a získali kvalifikáciu na tlmenie škodlivej zveri (líška, jazvec, psík medvedíkovitý). Skúšky poľovnej upotrebiteľnosti psov sa organizujú
v rôznych kategóriách (farbiarske, duričské, na dohľadávanie...) a ich cieľom je, aby psíky chované na poľovnícke účely získali tzv. poľovnú upotrebiteľnosť predpísanú zákonom.
Veľký význam majú skúšky z hľadiska chovateľského, pretože preskúšaním sa zisťujú vrodené vlohy psov. Tak sa dá
zabezpečiť, aby sa do chovu nedostali nevhodné psy a aby
sa udržali žiaduce vlastnosti ako hlasitosť, ostrosť, schopnosť
pracovať pod zemou (brlohy).
(red)
Foto: archív SPZ
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Nad rekonštrukciou obecného úradu visí otáznik
Meškajúca rekonštrukcia obecného
úradu, o ktorej sme písali v minulých
novinách, stále nezačala.
Naposledy sa čakalo na správu
z kontroly verejného obstarávania.
Tá bola obci doručená koncom augusta tohto roku. Podľa pôvodných plánov však do konca decembra tohto
roku mala byť celá rekonštrukcia už
aj ukončená. Poslanci sa kvôli tejto situácii stretli na spoločnom rokovaní,
kde preberali možnosti riešenia situácie. Zhodli sa na tom, že termín ukončenia rekonštrukcie do konca tohto
roka nie je možné stihnúť z objektív-

nych príčin (najmä počasie a poveternostné vplyvy).
Z týchto dôvodov poslanci schválili ako ďalší postup podanie žiadosti
o zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku týkajúcu sa zmeny časového harmonogramu realizácie projektu. Obec teda
požiadala o zmenu harmonogramu
so začiatkom v marci 2018 a ukončením v októbri 2018. „V tomto prípade
však prídeme o nejaké peniaze z projektu, pretože posunutím termínu obec
stratí nárok na preplatenie projektovej
dokumentácie vo výške 5 880 € a ener-

Výsledky futbalistov
a rozpis zápasov jesennej časti futbalovej ligy

getického auditu pred obnovou budovy vo výške 2 550 €, pretože tie sa už
uskutočnili a pri posunutí termínu už
budú mimo časovej osi projektu,“ vysvetlil starosta Milan Lištiak.
Pri žiadosti o zmenu termínu obec
argumentovala tým, že predmetom
diela sú okrem iného aj stavebné práce pozostávajúce zo zateplenia objektu
obecného úradu a modernizácia systému ústredného kúrenia (zdroj, rozvody, telesá). V oboch prípadoch nie je
vhodné vykonávať tieto práce počas
zimného obdobia.
(red)

Škola sa začala

MUŽI
6. 8.
13. 8.
20. 8.
27. 8.
3. 9.
10. 9.
24. 9.
1. 10.
8. 10.
15. 10.
22. 10.
29. 10.

15:00
14:30
14:30
14:30
14:00
14:00

Lisková – Važec
Važec – Pribylina
Bobrovec – Važec
Važec – Hubová
Ľubela – Važec
Važec – Likavka
Važec – Ružomberok-Černová
Ludrová – Važec
Važec – Liptovská Kokava
Švošov – Važec
Demänová – Važec
Važec – Smrečany-Žiar

5:0
5:1
1:1
4:0
1:0
2:1

ŽIACI U-11
27. 8.
2. 9.
10. 9.
15. 9.
16. 9.
23. 9.
30. 9.
7.10.
14. 10.
21. 10.
28.10.

12:00
12:30
10:30
12:30
12:00
12:00

Smrečany-Žiar – Važec
Važec – Bešeňová
L. Mikuláš – Važec
L. Hrádok – Važec
Važec – Hybe
L. Mikuláš – Palúdzka – Važec
Važec – Svätý Kríž
Ľubochňa – Važec
Važec – Podtureň
L. Ondrašová – Važec
Važec – Ružomberok

0:8
7:1
5:1
1:7
12:5

ŽIACI – prípravka



V tejto kategórii plánovali športovci zostaviť spoločné
mužstvo so susednou Štrbou. Kvôli nedostatočnému
záujmu detí z Važca i zo Štrby však nakoniec zo súťaže odstúpili.

Po dvoch mesiacoch letných prázdnin sa školáci opäť posadili do svojich lavíc. 4. septembra slávnostne otvorili nový
školský rok aj v našej základnej škole. Nechýbal príhovor
riaditeľky Agaty Ilavskej, starostu obce Milana Lištiaka, ani
kultúrny program žiakov školy a škôlky.
V školskom roku 2017/2018 je v základnej škole zapísaných 215 žiakov, z toho 104 dievčat. Žiaci sú organizovaní v 15
triedach (dve prvé triedy, druhá až šiesta trieda, dve siedme
triedy, ôsma a deviata trieda, štyri špeciálne triedy). V škôlke
majú od septembra 43 detí (21 v prvej a 22 v druhej triede).
Niektorí škôlkari mali prázdniny o niečo kratšie, pretože
škôlka fungovala aj počas prvých dvoch prázdninových týždňov.
(red), foto: mm

Píšte, čítajte, mailujte...
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