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Stráne súťažia v televíznej šou

Folklórne združenie Stráne skúša šťastie v populárnej televíznej šou Zem spieva. S prezentáciou važeckého folklóru postúpili z prvého kastingu (15. 10. v Starej Ľubovni) do
užšieho výberu a absolvovali už aj vystúpenie pred porotou v štúdiu v Bratislave. Samotnému vystúpeniu v televízii
predchádzalo i natáčanie upútaviek, ktoré tvorcovia relácie
poňali originálne a na vytvorenie videovizitky o FZ Stráne
využili priestory Hálovej drevenice, múzea i jaskyne.
Na súťažnom kole v Bratislave predviedli porote ukážky spevov a tancov „Važecké rozkazovačky“ a nesúťažne
zaspievali i koledu. A ako dopadli? Na to si musíte chvíľku počkať. ☺
Druhú sériu veľkolepej šou Zem spieva pripravuje verejnoprávna RTVS. Chce si ňou uctiť tradície našich predkov,
ukázať svetu krásy slovenskej krajiny a pripomenúť pestrosť a hodnoty slovenského folklóru. Súťaž je určená pre
všetkých, ktorí prezentujú folklór na inej ako profesionálnej úrovni. Súťaží sa v troch kategóriách – tanečná, spevácka a inštrumentálna.

Do súťaže sa prihlásili stovky záujemcov, dokonca i zo
zahraničia. Odborná porota na kastingoch vyberie 63 postupujúcich, ktorí sa predstavia v siedmich štúdiových kolách, z nich 21 postúpi do semifinále.
Vo finále vystúpi 10 súťažiacich, pričom
o absolútnom víťazovi rozhodnú diváci
SMS hlasmi.
Druhá séria šou sa na obrazovkách objaví v januári 2018. Počas prvej série sa
zo súťaže stal fenomén, ktorý rozospieval celé Slovensko. Zem spieva sa stala
najsledovanejším a najúspešnejším pôvodným zábavným formátom RTVS za
posledných osem rokov a dokázala, že
folklór je stále živou súčasťou našej kultúry.
(red)
Foto: mo, archív FZ

Spomínali na Michala Lúčanského
Pri príležitosti 120. výročia narodenia Prof. Dr. Michala Lúčanského si
v evanjelickom cirkevnom zbore zaspomínali na nášho významného rodáka v rámci slávnostných bohoslužieb 12. novembra.
Mládež priblížila jeho život a dielo v literárnom pásme a miestny spevokol obohatil slávnosť aj s piesňou
s textom od M. Lúčanského Vznesme
srdcia k výšinám.
Bol jedným z nás
Michal Lúčanský
Dieťa jednoduchých važeckých rodi-

čov, vnímavý chlapec, najskôr
stolár, neskôr študent teológie
a evanjelický farár, vysokoškolský profesor, doktor teológie. Narodil sa 10. 11. 1897
vo Važci pracovitým rodičom,
ktorí sa snažili zabezpečiť svoju rodinu roľníckou prácou.
Ale tvrdá podtatranská zem
ich vtedy nebola schopná uživiť ani uchrániť pred biedou.
Preto rodičia Lučanskí zbalili svoje uzlíky i nedospelé deti a vysťahovali sa,
ako mnoho iných, do Ameriky. Avšak
zaskočení nečakaným úmrtím otca sa

mama s deťmi musela vrátiť
na rodnú hrudu.
Mladučký Michal sa vyučil za stolára a rozhodol
sa druhýkrát merať cestu za
more. Amerika sa mu stala
druhým domovom. Živil sa
prácou vlastných rúk, v ktorej sa mu darilo. V mladom
Važťanovi prebýval aj hĺbavý duch. Popri práci začal
študovať teológiu. Keď došlo v roku
1918 u nás k politickému prevratu,
vrátil sa na rodné Slovensko so snahou
(Pokračovanie na nasledujúcej strane)
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Spomínali na Michala Lúčanského

(Dokončenie z predchádzajúcej strany)
pomôcť svojmu oslobodenému národu. Tu v teologických štúdiách pokračoval. 23. júna 1923 dostal osvedčenie,
že môže byť vysvätený na svätú službu
evanjelickej cirkvi. V roku 1925 získal
v Paríži doktorát teológie a už tam sa
prihlásil za farára do svojho milovaného podtatranského kraja – do susednej
Východnej. 15. 3. 1925 bol zborovým
konventom jednomyseľne zvolený a na
jeseň si na faru doviedol svoju životnú
družku, Vierku Vondrovú, s ktorou sa
zoznámil v Paríži. Hlboko nábožensky
založená bola mu oddanou chápajúcou
manželkou a pomocnicou.
Začiatkom roku 1927 nastolil vo Východnej otázku stavby nového kostola.
Ten bol postavený nie bez ťažkostí, ale
za neuveriteľne krátky čas. Popri tejto

stavbe administroval aj hybský zbor
a tiež redigoval Evanjelický posol spod
Tatier. Zároveň bol aj dekanom Hornoliptovského dekanátu. Venoval sa aj poézii, na východnianskej fare napísal najviac básní. Prišla ponuka vyučovať na
univerzite v litovskom Kaunase. Zbor
mu to umožnil a on novú prácu ochotne prijal.
Vo Východnej pôsobil do 8. 11. 1929
a za štyri a pol roka vykonal mnoho.
Ako kazateľ a duchovný pastier vedel vždy primerane prehovoriť k veriacim. V spomínanom roku 1929 sa
stal profesorom na Vysokej škole teologickej v Bratislave. Rýchly postup
v napredovaní mu umožnila vrodená
nadanosť, šľachetné ambície, znalosť
svetových rečí a odbornej literatúry
a tiež dobré slovenské srdce. Pracoval

Vyhodnotili najkrajšie záhradky
Výbor Miestneho spolku Slovenského červeného kríža ani tohto roku nezostal nevšímavý k šikovným ženám, ktoré sa s láskou starajú o svoje záhrady
a záhradky. „Vybrať tie najkrajšie záhradky nie je jednoduché, pretože každá
je krásna svojou vlastnou krásou a osobitným čarom. Snažíme sa každý rok
nájsť niečo nové a oceniť a motivovať tým čo najviac žien,“ uviedla predsedníčka MS SČK Anna Lučanská.
Aj tohto roku členky výboru MS SČK vybrali päť krásnych záhrad, ktorých
majiteľky ocenili (bez určenia poradia) na spoločnom posedení za účasti starostu obce Milana Lištiaka a jeho zástupcu Miroslava Ilavského. O program sa
postarali deti z krúžku aerobiku a súboru Podkrivánček. Ocenené majiteľky
záhrad dostali aj malé darčeky v kvetinovej podobe, ktoré MS SČK zabezpečil
aj pomocou sponzorstva od Zuzky Lukáčovej.
Tohto roku si ocenenie odniesli: Oľga Rysuľová (Podkrivánska 846), Michaela Harmanová (Podkrivánska 825), Agnesa Hálková (Na Harte 777), Viera
Vallušová s manželom (J. Silana 487) a Martina Lištiaková (Široká 740). Gratulujeme.
(red)

do úmoru, nevedel povedať nie. Počas
prázdnin neodpočíval, ale pomáhal,
alebo sa sám učil. Bol literárne veľmi
činný, písal odborné spisy a zverejňoval
články v časopisoch. Je autorom mnohých prednášok.
V máji 1933 zhromaždil svoje básne
do zväzku, ktorý vyšiel pod názvom
Golgota. Je to zväzok smútku i víťazstva zároveň. V ňom vyjadril svoj súcit
so všetkými trpiacimi. Témami bola ľudská bieda – nielen fyzická, ale i mravná
a duchovná.
Náš rodák pochopil, že celé kresťanstvo stojí a padá na službe blížnym,
a preto vyštudoval ešte štyri semestre
medicíny. Chcel popri svojej práci zadarmo liečiť chorých a núdznych. A pritom všetkom sám trpel ťažkou chorobou. Hovorí sa, že po požiari Važca v roku 1931 veľká obetavosť M. Lúčanského
o vyhorelcov spôsobila začiatok choroby, ktorej napokon podľahol.
Chorému telu profesora Lúčanského nepomohol operačný zákrok. Keď
pri operácii pľúc potreboval krv, prišli
mu ju ponúknuť všetci jeho tridsiati študenti teológie. V chorobe si ho opatrovala matka, jeho manželka bola v požehnanom stave. Ale všetka ľudská pomoc
bola márna. 25. júla 1933 tíško dokonal.
Odišiel k Pánovi, zanechajúc vdovu
a malé siroty. Sedemročnú Vierku, štvorročného Milanka a dvojdenného Michala. Náhla smrť profesora Michala Lúčanského bola veľkou stratou pre všetkých
– rodinu, teológiu, cirkev, národ.
Ďakujeme, že sa narodil ako jeden
z nás. Ďakujeme za svetlo, ktorým svietil na tejto zemi – ako muž viery a lásky.
(red)
Foto: mm
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BOŽIE DETI
Dnes píšem o stretnutiach, ktoré sa konajú síce pravidelne, no pre mňa sú výnimočné. Občas rozmýšľame nad tým,
kam tento svet speje a dnes vidíme mnoho zla. Avšak nie
všade. Pozrime sa na tieto výnimočné deti, ktoré sa stretávajú vždy v nedeľu o 10:00 v kostole a potom idú spoločne
do zborového domu. Ich úprimné srdcia prenikajú všetku
temnotu a ich láska vyháňa strach z budúcnosti, ktorý máme
pred očami. Je to tým, že vedia komu patria. Ich malé svety
nepatria sem, ich život je iný. Patria Bohu. Radujú sa, skáču, zdieľajú spoločné smútky i hanbu, ktorú prežívajú. Mám
z nich obrovskú radosť, pretože si myslím, že v nich máme
poklad, ktorý nevidíme. Zázraky sa dejú každodenne a oni

¦¦¦¦
Siedmy ročník Vianočnej akadémie
ponúkne divákom opäť niečo špeciálne. Exkluzívne vystúpenie famóznej
umelkyne Evy Aibaz a jej jedinečné
maľovanie pieskom.
Eva Aibaz je absolventkou prestížnej Petrohradskej univerzity umenia,
v súčasnosti popredná predstaviteľka
ruskej školy Piesočnej animácie s kontraktmi po celom svete. Je nekonvenčná
a kreatívna výtvarníčka a jej vystúpenia
sú predovšetkým dojemné príbehy maľované rukami a pieskom. Vytvára tak
obrazy, ktoré sa vzájomne prelínajú,
dopĺňajú, vrstvia a zanikajú a to všetko
v priamom prenose pred očami divákov.
Diváci predstavenie vidia na premietacej
ploche pomocou kamery a projektoru.
Súčasne môžu umelkyňu sledovať pri
jej tvorivej činnosti.
Nechajte sa do tohto magického sveta
vtiahnuť aj vy a zažite na vlastné oči fascinujúci príbeh Božieho narodenia v netradičnom prevedení. So svojim programom „Vianoce maľované pieskom“ Eva
precestovala takmer celý svet a teraz prichádza exkluzívne aj k nám, 8. decembra, ako vrcholná súčasť programu Vianočnej akadémie. Veríme, že ani tento
netradičný termín (piatok) vám nezabráni, aby ste si prišli naplno vychutnať čaro
pominuteľného umenia okamihu.
Samozrejme, na Vianočnej akadémii
nebude chýbať ani tradičný program –
minitrhy s ponukou originálnych ručne
vyrobených dekorácií a darčekov, kultúrny program na Námestí slobody s našimi „domácimi umelcami“, slávnostné
rozsvietenie vianočného stromčeka, občerstvenie a možno príde aj Mikuláš. ☺
V evanjelickom kostole sa uskutoční
koncert Slovenského kresťanského speváckeho zboru KREDO - VIRUJU (Telgárt) a po ňom spomínané vystúpenie
Evy Aibaz.
Všetci ste srdečne vítaní!
(red)

Vianočná akadémia
s exkluzívnym hosťom
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ZDRAVÁ VÝŽIVA

VÝCHOVNÝ KONCERT (FOTO 2)

17. október sa na našej škole niesol v znamení zdravia
a zdravého stravovania. Vo všetkých triedach sa miešalo,
krájalo, servírovalo, aranžovalo, dokonca aj súťažilo. A to
všetko na tému „Zelenina, ovocie a orechy z našich sadov“.
Z celej akcie máme pripravenú prezentáciu, s ktorou sa ako
každý rok zapájame do zábavno-súťažnej aktivity „Hovorme
o jedle“. Táto aktivita je vyhlásená Ministerstvom hospodárstva SR na podporu vzťahu k zdravej výžive a zdravým potravinám, so zameraním na potravinovú bezpečnosť a rozvíjanie povedomia o kvalite slovenských výrobkov. Nie je ľahké
uspieť v konkurencii 306 základných škôl, ale už teraz môžeme považovať za úspech, že sme prekonali stereotyp, urobili
niečo navyše a zároveň sa zabavili. Ale čo je dôležitejšie, že
sme urobili niečo pre seba a svoje zdravie.
(gk)

Koncom septembra na našu školu zavítal Valentín Čekovský z hudobnej agentúry. Hudba, zábava, výchovné momenty. To všetko bolo súčasťou hudobno-výchovného koncertu
s názvom Hudba spája. Koncertom sa prelínala moderná
hudba s pesničkami s výchovným odkazom. Pre deti boli
pripravené súťaže, v ktorých zábavnou formou hádali názvy
známych piesní a ich interpretov. Za každú správnu odpoveď
dostali žiaci sladkú odmenu. Nezabudlo sa ani na učiteľov
v podobe poďakovania a ocenenia ich práce.
(km)

ÚČELOVÉ CVIČENIA

V polovici októbra sme na našej škole uskutočnili účelové
cvičenia. Ich súčasťou bol aj cvičný požiarny poplach. Žiaci
aj zamestnanci školy si precvičili evakuáciu. Okrem teoretických a praktických vedomostí si žiaci druhého stupňa preverili aj svoju fyzickú kondíciu zrýchleným presunom smerom
na Štrbu.
(jv)
PO STOPÁCH PREDKOV (FOTO 1, 3)

V posledný septembrový týždeň sa žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili exkurzie v obecnom múzeu, kde si vypočuli prednášku o vzniku a založení Važca,
ľudových tradíciách a tvorbe nášho rodáka Jána Ilavského
– Podkrivánskeho. Zároveň si zblízka mohli prezrieť dreveničku, v ktorej žil a tvoril maliar Jan Hála.
(sj)

¦¦¦¦

BOŽIE DETI

ich vnímajú. Chceme, aby viac našich detí videlo toto dobro,
ktoré nám ponúka život.
Aj týmto článkom chcem osloviť rodičov i starých rodičov, aby priviedli svoje deti i vnúčatá medzi nás, budeme sa
všetci veľmi tešiť.
(eš)

AMERIČANIA V ŠKOLE

Nový školský rok sa ešte len prehupol do druhého týždňa, ale na našej škole sa už intenzívne konverzovalo v anglickom jazyku. Nebola to však dovolenková angličtina, ale
žiaci si už svedomito opakovali učivo z predchádzajúceho
roka. So správnou výslovnosťou, ale aj obohatením slovnej
zásoby im výdatne pomáhala skupinka zaujímavých ľudí
z Ameriky. Aj teraz ich do našej školy priviedol pán Shane
McNary. Vzájomnú spolupráci si pochvaľujeme, je obohatením pre obidve strany. DFS Podkrivánček im priblížil vo
svojom programe tance, piesne a zvyky z našej obce. Bodkou na záver boli výborné šišky pripravené v školskej jedálni.
Foto: ZŠ
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OHLIADNUTIE...
Aj tento rok ako po iné roky v spolupráci s Cooperative
Baptist Fellowship občianske združenie Jekh Drom zorganizovalo vzdelávacie tábory pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Deti boli na stretnutiach rozdelené podľa veku. Študenti
i dospelí z USA im zábavnou formou priblížili dôležitosť
hygieny, životosprávy i oblečenia v živote každého človeka. Veľa aktivít bolo zameraných na šport. Deti milujú kreatívne práce, a tak si vyrábali s pomocou dobrovoľníkov
obrázky, náhrdelníky a náramky, ktoré si potom odniesli
domov. Veľmi zaujímavé stretnutia boli so staršími deťmi.
Mladí z USA vytvorili pre deti celotýždenný program na
biblický text z Micheáša, kde sa hovorí o spravodlivosti,
láskavosti a pokore. Deti museli veľa premýšľať a mnohokrát zhodnocovať svoje nie dobré správanie. Do papierových srdiečok, ktoré znamenali láskavosť, vypísali skutky,
ktorými by mohli potešiť druhých - napísať list, podarovať
kvety, čokoládu, odniesť nákup, pomôcť mame a otcovi,
objať blízkych. Stretnutia s matkami viedol detský lekár
a zdravotné sestry, ktorí mamám zdôraznili, aké je dôležité už obdobie pred narodením dieťaťa, ako všetky zlé návyky matiek vplývajú na jeho zdravie po narodení, aké je
dôležité využívať antibiotiká do posledného dňa.
„Strom, ktorý dáva“ je názov prekrásnej knihy. Odporúčame ju všetkým vekovým kategóriám. Je o dôležitých hodnotách v živote človeka. Táto kniha bola čítaná na stretnutí
so ženami z dediny a vohnala slzy do očí každému prítomnému. Stretnutie s dôchodcami, ako vždy, dopadlo na jednotku. Zoznamovanie, humor, piesne - americké i tie naše zneli večer v spoločenskej miestnosti. Sólo piesne zaspievali
pani A. Ilavská a pani V. Kadličeková. Zožali veľký obdiv
i potlesk na americkej i slovenskej strane. Pri pohľade späť
máme radosť z týchto stretnutí, kde sa zasieva priateľstvo,
porozumenie, kde sa vymieňajú skúsenosti zo vzdialených
krajín, kde aj deti z málo podnetného prostredia majú možnosť prežiť stretnutia plné záujmu a lásky.
Mnohí sa pýtate: „Má to zmysel?“. Chceme veriť, že áno.
Že semiačka, ktoré zasievame teraz, určite niekedy prinesú
úrodu.
OZ Jekh Drom

KŔMENIE ZVIERAT: Každoročne deti z materskej školy prikrmujú zvieratká na zimu. Z domu im donesú suchý
chlebík, zeleninu aj jabĺčka, ktoré im idú odniesť do ďalekého
lesa. Popri vešaní a ukladaní potravy ku stromom pozorujú
aj stopy zvierat v lese. Tento rok deti videli nielen vtáčiky,
ale aj ježka, ktorý pred nimi utekal do kríkov.
VYSTÚPENIE PRE STARÝCH RODIČOV: V mesiaci október pozvali deti z materskej školy svojich starých rodičov
aj rodinných príslušníkov na vystúpenie do materskej školy
pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Deti spievali, recitovali
aj tancovali. Na záver ich čakalo malé občerstvenie v podobe sladkých koláčikov, šišiek a teplého čajíku. Deti z predškolskej triedy sa zúčastnili aj vystúpenia pre dôchodcov
pri rovnakej príležitosti. Vystúpili s pásmom básní a piesní.
Naši starší občania ich odmenili veľkým potleskom a sladkou odmenou.
DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL: Už tradične sa koná tento
deň vždy v novembri. Aj naše deti sa zapojili a pri tejto príležitosti pani učiteľky zorganizovali pre deti športový deň aj
s novým náradím zakúpeným v spolupráci s organizáciou
Fénix. V prvej časti sa deti zahrali : Na dopravu. Mali pripravenú križovatku, dopravné prostriedky aj prechody pre
chodcov, po ktorých prechádzali. Deti sa striedali a dopravné
prostriedky si vymieňali. V druhej časti: Prekážková dráha.
Prekonávali rôzne prekážky. Deťom sa tento deň páčil a samozrejme na záver každý dostal sladkú odmenu.
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Z obce v skratke
Zdravotné stredisko
Z budovy s popisným číslom 775
(bývalé potraviny Konzum) obec plánuje spraviť zdravotné stredisko. Po
dohode o ukončení nájomného vzťahu
s prevádzkovateľkou predajne potravín
a obhliadke objektu statikom starosta
obce potvrdil záujem o rekonštrukciu
priestorov na ambulancie. Podľa plánu by sa malo prerobiť len prízemie na
dve ambulancie s potrebným zázemím.
Podkrovie budovy zostane zatiaľ nevyužité. Hodnota projektu je necelých
159-tisíc €. Do verejného obstarávania
na rekonštrukciu sa prihlásili traja záujemcovia, úspešnou bola firma Petrus
z Liptovského Mikuláša s ponukou niečo vyše 125-tisíc €. Starosta obce uviedol, že s rekonštrukčnými prácami by
sa malo začať ešte v tomto roku.
Rekonštrukcia obecného úradu
Rekonštrukcia budovy obecného
úradu a kinosály tohto roku definitívne nezačne. Ako sme vás informovali
v minulých novinách, obec požiadala
v tomto prípade aj o súhlas na zmenu
termínu realizácie projektu, aby sa s rekonštrukciou mohlo začať až v jarných
mesiacoch, ale aby obec nedodržaním
pôvodných termínov neprišla o prisľúbené financie zo štátnych projektov.
Súhlas na zmenu termínu obec získala, takže rekonštrukčné práce začnú až
na budúci rok. Dovtedy nebude možné
využívať ani kinosálu, ktorá je kvôli prípravám na rekonštrukciu v rozostava-

OZNAM
Poslanec NR SR Martin Fecko, člen
výboru pre pôdohospodárstvo a životné
prostredie, upozorňuje všetkých občanov, ktorí užívajú poľnohospodársku
pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to
vyčlenené cez pozemkový úrad, resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto pôdu
aj naďalej užívať, aby v lehote do 28. 2.
2018 podali žiadosť na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu o
vydanie nového rozhodnutia na tento pozemok. Pracovníci odboru upresnia, aké
doklady je potrebné doložiť podľa zákona
č. 504/2003 Z. z.. Nepodaním žiadosti
do daného termínu užívanie náhradného
pozemku zaniká. Prosím, nezmeškajte to,
občania.
Ďakujem.

nom stave. Na kultúrne akcie obec momentálne využíva náhradné alternatívy
(MKS, komerčné priestory v obci).
Voľba hlavného kontrolóra
Na poslednom zasadnutí obecného
zastupiteľstva (6. 11.) sa uskutočnili
voľby na obsadenie funkcie hlavného
kontrolóra obce Važec. Po tom, čo doterajšia hlavná kontrolórka Viera Brezinová odstúpila z funkcie, bolo koncom
septembra vyhlásené výberové konanie, do ktorého sa prihlásili dvaja uchádzači – Ing. Ľudovít Budzák z Nového
Smokovca a Jaroslav Bednár z Važca.
Hlasovalo sa tajným hlasovaním. Za
hlavného kontrolóra obce bol zvolený
Ľudovít Budzák (počtom hlasov štyri
ku trom) na obdobie od 1. 12. 2017 do
30. 11. 2023.
Zimná údržba ciest
Vedenie obce žiada občanov o spoluprácu a ústretovosť pri zabezpečovaní
zimnej údržby ciest. Obec zabezpečila
zmluvou s poľnohospodárskym družstvom vykonávanie zimnej údržby komunikácií. Každoročným problémom
pri pluhovaní sú však autá zaparkované na krajoch ciest, čo komplikuje prácu
mechanizmom a znižuje kvalitu odhŕňania. „Prosím preto občanov, aby svoje
vozidlá nenechávali takto odparkované, pretože tiež hrozí riziko poškodenia
vozidla dôsledkom odhŕňania snehu,“
dodal starosta obce Milan Lištiak.
Už po prvom snehu sa vzniesla kritika na údržbu ciest – najmä ulice Hlavnej, o ktorú sa stará Slovenská správa
ciest. Do uzávierky novín sa nám nepodarilo získať stanovisko SSC, starosta obce však tlmočil vyjadrenie kompetentných pre obec s odôvodnením, že
na údržbu všetkých ciest majú do konca
novembra len štyri mechanizmy. Od prvého decembra má pribudnúť na zimnú
údržbu ďalší mechanizmus. „Tým by
sa mala situácia výrazne zlepšiť. Apeloval som na Správu ciest, aby vykonávali
zimnú údržbu aj s posypovaním a riadne, viac z mojej kompetencie urobiť nemôžem. Za vzniknuté problémy v polovici novembra sa ospravedlňujeme,“
doplnil M. Lištiak.
V rámci zimnej údržby sa obec musí
starať aj o vybudované chodníky. Ich
čistenie budú zabezpečovať zamestnanci obce spolu so zamestnancami
VPP (od šiestej hodiny rannej).
Pri pluhovaní ciest je zmluvne do-

hodnutý termín prác tak, aby o pol piatej ráno boli prejazdné komunikácie aspoň v jednom jazdnom pruhu (podľa
poveternostných podmienok a intenzity sneženia). Pluhovanie bude zabezpečované dvoma traktormi s radlicou,
na najnižšiu možnú hrúbku. V zmluve
sú ďalej špecifikované podmienky posypu ciest, odstraňovanie snehu z parkovísk, prípadne odvoz snehu z chodníkov (využitím teleskopického nakladača) a v prípadne mimoriadnych
poveternostných podmienok 24-hodinová služba.
Káblová televízia
Dlhodobo neuspokojivý stav káblovej televízie stále nemá východisko. Aj
keď sa kompetentní snažia o zlepšenie,
riešenie je zatiaľ v nedohľadne. Okrem
dlhodobo pretrvávajúcich problémov
sa objavujú aj príležitostné výpadky.
„Pri poruche okamžite kontaktujeme
technikov, ktorí pracujú na odstraňovaní chýb, bohužiaľ, niekedy sa stáva,
že sa ani nepodarí zistiť príčinu problému. Taktiež sa stávajú prípady, keď
občania hlásia poruchy a technici po
príchode na miesto zistia, že chyba nie
je v systéme, ale na strane prijímateľa
– napr. zalomený kábel, rozladené nastavenia a podobne,“ priblížila pracovníčka obecného úradu Slávka Ilavská.
Plánovanú rekonštrukciu siete na
optickú, od ktorej si obec i dodávateľská firma TES MEDIA sľubujú vyriešenie problémov, brzdia administratívne
problémy. „Pri vybavovaní potrebných
povolení sme zistili, že existujúca káblová sieť ako stavba nebola legálne povolená územným rozhodnutím, čiže
ju musíme navyše dodatočne zlegalizovať. Až po tomto kroku môžeme pokračovať vo vybavovaní povolení na
rekonštrukciu zlegalizovanej stavby,“
vysvetlil starosta Milan Lištiak. Rekonštrukcia, ktorá bola plánovaná už
v tomto roku, bude teda zrejme aktuálna najskôr na jar.
Ako čiastočnú kompenzáciu dlhodobých nepríjemností občanom využívajúcim služby káblovej televízie chce vedenie obce navrhnúť poslancom, aby
rokovali o odpustení poplatku za káblovú televíziu. Ročný príjem z poplatkov za káblovú televíziu predstavuje
zhruba 15-tisíc €. „Za ďalšiu možnosť
považujem aj snahu vyjednať s novým
prevádzkovateľom káblovej televízie čo
najlepšie cenové podmienky pre existujúcich užívateľov a ich garanciu na určité časové obdobie,“ dodal starosta.
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Vážený sused a partner Ekofarmy Važec,
Predstavenie – hodnoty Ekofarmy Važec
Naša ekofarma je už roky neoddeliteľnou súčasťou Važca. Veľmi si ceníme, že aj vďaka Vám môžeme prispievať
k ochrane a zveľaďovaniu prírody v tomto krásnom regióne. Každý deň spolu s vyše sto kolegami z Važca a okolia
udržiavame v plynulom chode jeden z najväčších ekologicky hospodáriacich podnikov na Slovensku. Obhospodarujeme 2000 hektárov ekologicky spravovanej pôdy a chováme tisíce zvierat. Cieľom našej náročnej práce je tvoriť
chutné a zdravé potraviny pre Vás, pre Važec a pre celé
Slovensko.

Súťaž o atraktívne ceny
V dátumoch od 1. 10. 2017 do 8. 12. 2018 ponúkame možnosť odpredaja pozemkov v prospech Ekofarmy Važec.
Konkrétne máme záujem o parcely väčšie ako 2 500
m2 v cenách
•0,27 EUR za 1 m2 ornej pôdy
•0,19 EUR za 1 m2 trvalého trávnatého porastu
Každý z Vás získa zlosovací lístok a bude zaradený do
súťaže. Prvou cenou je nový osobný automobil Škoda Octavia III., druhou cenou je štvorkolka a treťou
cenou je 5 000 EUR v hotovosti.

Naše ciele – robíme to pre budúcnosť
Aby sme mohli naše poslanie plniť čo najefektívnejšie a s
čistým svedomím, musíme pravidelne investovať do vzdelávania a motivácie zamestnancov, do zdravia našich zvierat,
do rozvoja technickej infraštruktúry a vybavenosti, ale aj do
renovácie nehnuteľností. Ako si iste viete predstaviť, jedná
sa o komplikované procesy. Podstupujeme ich však ochotne a s vedomím toho, že to sú investície, z ktorých budeme
profitovať všetci. Tatranská príroda, važecký región, všetci
naši susedia a najmä budúce generácie. Ekologické hospodárstvo nie je úloha na jeden život. A to je dobre, pretože práca v Ekofarme Važec umožňuje mnohým Važťanom
nebáť sa o budúcnosť.

Ako nám môžete pomôcť?
Vážený vlastník pôdy, ako iste chápete, na to, aby sme
mohli bezpečne a zodpovedne vykonávať svoju prácu, musíme mať pevnú pôdu pod nohami. To je dôvod, prečo sa
obraciame na Vás ako vlastníka pozemkov, na ktorých sa
rozprestiera chotár Ekofarmy Važec, so záujmom o odkúpenie poľnohospodárskej pôdy. Súčasťou protihodnoty, ktorú
Vám ponúkame, je aj uistenie, že Vaša pôda ostane v zodpovedných slovenských rukách, a že jej plody pôjdu predovšetkým Važcu a Slovensku.
Za pozemok auto - poďakovanie vo forme súťaže
My sme si pre Vás pripravili prekvapenie v podobe zlosovacej súťaže. Každý z Vás, ktorý nám do 8. 12. 2018 odpredá poľnohospodársku pôdu o výmere väčšej ako 2 500
m2 získa možnosť zúčastniť sa veľkej súťaže o atraktívne
ceny. Prvou cenou je nový osobný automobil Škoda Octavia III., druhou cenou je štvorkolka a treťou cenou je 5 000
EUR v hotovosti. Kompletný štatút súťaže zašleme na vyžiadanie, nájdete ho na našom predajnom mieste aj na webovej stránke www.ekofarmavazec.sk.
Kontakt – na koho sa obrátiť
Vážený vlastník pôdy, prosím, premyslite si našu ponuku a, ak máte otázky, alebo ste došli k rozhodnutiu, kontaktujte prosím Ing. Blanku Špakovú na telefónnom čísle
0948 010 052 alebo mailom na podavazec@ekofarmavazec.sk.
S úctou
Ing. Maroš Kminiak, predseda predstavenstva
Ing. Milan Špak, podpredseda predstavenstva
Poľnohospodárske družstvo Važec
Urbárska 72
Važec 03261
IČO: 00195782
0908 995 747
IČ DPH: SK2020428322
vazec@ekofarmavazec.sk
www.ekofarmavazec.sk
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Pribudol chodník i zrkadlá

Na zvýšenie bezpečnosti peších i motorizovaných v našej obci pribudlo niekoľko dopravných prvkov. Pri výjazde z obce (železničný podjazd), na križovatke ku základnej
škole (ul. Ľ. Štúra a Š. Rysuľu) a pri bytovkách pri jaskyni
pribudli dopravné zrkadlá, ktorých účelom je sprehľadniť
situáciu na križovatkách s obmedzeným rozhľadom. Obec
požiadala o súhlas s osadením zrkadiel dopravný inšpektorát, ktorý žiadosti vyhovel.
Zároveň podľa súhlasného stanoviska inšpektorátu pribudne na miestnej komunikácii aj spomaľovací prah – retardér. Umiestnený bude na ulici Š. Rysuľu neďaleko evanjelického kostola. „Keďže pri kostole končia chodníky na
protiľahlých stranách ulice, ľudia tadiaľto prechádzajú cez

cestu, sú tu aj ďalšie križovatky a vodiči tu majú tendenciu
jazdiť rýchlejšie, vyhodnotili sme umiestnenie spomaľovacieho pruhu v týchto miestach ako opodstatnené. K realizácii obec pristúpi pravdepodobne na jar,“ uviedla Stanislava
Rysuľová. Zároveň sa plánuje aj výmena už existujúceho
spomaľovacieho prahu na ulici Vyšnej a oprava a výmena
zvodidiel na ulici J. Hálu (v blízkosti „Lukáčovho brehu“).
Na dopravné značenie, zrkadlá, spomaľovacie prahy a príslušenstvo obec vynaložila 1 420 €.
V jesenných mesiacoch bol na zlepšenie bezpečnostnej situácie na Stankovom brehu budovaný aj terasovitý chodník
so zábradlím. Investícia bola v hodnote 9 000 €.
(red)
Foto: mm

Letná bežecká sezóna úspešná
V letnej sezóne sa naši mladí pretekári zúčastnili viacerých pretekov, kde
potvrdili vynikajúcu formu. V rámci
letnej prípravy absolvovali tieto preteky:
MŠM – Malý štrbský maratón, BVLT
– Beh do vrchu Liptovská Teplička, HKG
– Horský kros Gerlachov, PPV – Podtatranská pätnástka Východná, GAN – Gánovce,
ZP – Závažná Poruba, UTM – Celoslovenské testovanie UTM v B. Bystrici, KPL –
Krosové preteky lyžiarov, HYB – Hybe.
Intenzívnu letnú prípravu absolvoval aj Vladimír Bartko, pre ktorého sú bežecké preteky tiež prípravou
na zimnú sezónu. Tentokrát ho čakajú Majstrovstvá sveta seniorov v USA.
V rámci Liptovskej bežeckej ligy absol-

Ignác Uhrín
Patrik Polc
Sofia Kleinová
Tobias Klein
Daniela Rysuľová
Dávid Renko
Adam Plevák
Nina Jacková
Stanislav Michalko
Natália Rysuľová
Adrian Michalko
Marek Liš ak

MŠM
7
6
1
3
10
7

6

BVLT
1
7
2
1
3
6
10
2

HKG
6
7
2
2
8

PPV
3
1
1
3
2
2
3

4

voval osem pretekov, všetky s popredným umiestnením v rámci svojej kategórie – Likavka 2. miesto, Bodice 1.,
Ondrašovská horička 1., Biely Potok 1.,
Podtatranská 15 Východná 1., Liptovské Sliače 2., Nová Lesná – Hrebienok

GAN
1
3
1
1

ZP
2
3
1
1

KPL
5
3
2

HYB
1
1
1
1
3

2
2
2

3
2

3
2

UTM
4
1
1

3
2
3
4

3., Malý štrbský maratón 1.
Daniel Bartko kvôli zraneniu kolena
absolvoval v rámci letnej prípravy len
duatlon v Žiarskej doline, kde skončil
štvrtý a Seneckú korčuľu, kde zvíťazil.
(red)
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