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Rekonštrukcia úradu mešká
Ešte na jar schválený projekt na rekonštrukciu obecného úradu a kinosály v rámci zvýšenia energetickej efektívnosti budov sa stále nezačal realizovať. Obec totiž stále nedostala vyjadrenie od príslušných úradov, ktoré kontrolujú projekty a majú konečné slovo
pri zahájení realizácie. Podľa slov starostu obce Milana Lištiaka takýto stav
nie je ojedinelý a skúsenosti s tým majú
aj iné samosprávy, čo nám potvrdili aj
viacerí starostovia. „Podľa pôvodných
termínov v projekte by mala byť stavba do konca roka už aj skolaudovaná.
V marci prišlo rozhodnutie o schválení
žiadosti, v apríli sme podpísali zmluvy
a odvtedy čakáme. V súčasnosti hľadáme možnosti a zisťujeme, ako predĺžiť
termín na dokončenie stavby, aby zostali zachované všetky podmienky
a obec neprišla o schválený finančný
príspevok vo výške 212-tisíc eur,“ dodal starosta.
Na obecných budovách sa napriek
tomu pracuje. Vyššie spomínaný projekt nezahŕňal rekonštrukciu strechy,
takže do tejto investície sa obec pustila z vlastných zdrojov. Postupne sa
vymieňa krytina na kinosále, obradnej miestnosti a obecnom úrade. Starú
škridlovú krytinu nahradí nová – plech

s povrchovou úpravou pieskovaním,
ktorá výrazne odľahčí nápor na krov.
Práce by mali byť hotové do začiatku
augusta. Investícia do rekonštrukcie je
podľa zmluvy zhruba 61-tisíc eur.
Obec koncom júna podala aj projekt
na rekonštrukciu Miestneho kultúrneho strediska (zvýšenie energetickej
efektívnosti) v hodnote 122-tisíc eur.
Obec by sa na rekonštrukcii podieľala
sumou zhruba 6000 eur. Na budove by

sa vymenili okná, kúrenie a pribudlo
by zateplenie. Po skúsenostiach s projektom rekonštrukcie obecného úradu
vedenie obce v prípade jeho úspešnosti
ráta aj s časovým sklzom. „Obec využíva možnosti získavania financií cez projekty aj preto, že nás čakajú vlastné veľké a finančne náročné projekty, ako je
rekonštrukcia starej škôlky a výstavba
cesty na Pastierske,“ doplnil starosta.
(red)

Poľovníci zveľaďovali chatu
Členovia miestneho poľovného
združenia Kriváň Važec zorganizovali
koncom júna (24. 6.) brigádu na údržbu a opravu poľovníckej chaty v lokalite Slamená. Tridsať poľovníkov za jeden deň stihlo urobiť veľký kus práce
– upraviť okolie chaty, vyčistiť studničku, vybetónovať podlahu v chate, namaľovať strechu, vyrezať cestu k chate, upraviť dreváreň a vykonať ďalšie
menšie úpravy.
„Rozdelili sme sa na šesť skupín po
päť chlapov a každá skupina mala svoje úlohy. Za ten jeden deň sa stihlo urobiť naozaj veľa roboty, chlapi pracovali
systematicky a spoľahlivo, robota nám
(Pokračovanie na nasledujúcej strane)
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Poľovníci zveľaďovali chatu
(Dokončenie z predchádzajúcej strany)
šla od ruky. Za posledné roky to bola
jedna z najväčších brigád nášho poľovného združenia. Vďaka patrí všetkým,
ktorí priložili ruku k dielu manuálne,
ale aj sponzorom, ktorí nás podporili
finančne,“ zhodnotil predseda PZ Kriváň Zdenko Profant.
(red)
Foto: archív PZ

OZNAM
V dňoch od 24. 7. do 4. 8.
pediatričku MUDr. Jitku Veselú
zastupuje MUDr. Beata Baroková
v Poliklinike v Liptovskom Hrádku
na detskej ambulancii.
Telefón: 044/5209 250,
044/5209 251.

Nad káblovkou stále visí otáznik
mentálne zabezpečuje vysielanie káblovej televízie, a upozornil ich na nutnosť situáciu urgentne riešiť. „Keďže
do dnešného dňa sa nezačali budovať
nové siete, ako TES Media plánovala,
mohli by sme situáciu riešiť viacerými
spôsobmi. Káblovú televíziu odpredať
v súčasnom stave, alebo ju prenajať, prípadne zrušiť,“ uviedol starosta.
Spoločnosť TES Media si uvedomuje
nepríjemnosť situácie, ale stále dekla-

PONÚKAM
VÝKOPOVÉ
PRÁCE
(MINIBAGER)
Tomáš Ilavský, Školská 1040, Važec

0907 228 196

(rek)

Poskytovanie služieb káblovej televízie v obci nie je ani po roku definitívne
vyriešené. Občania sa stále sťažujú na
nedostatočnú kvalitu služieb a podľa
našich zistení sa situácia v najbližších
týždňoch nezmení. Zástupcovia obce
o probléme diskutovali už na júnovom
zastupiteľstve, zatiaľ však neprijali definitívne stanovisko. Starosta obce Milan Lištiak však komunikoval so zástupcami firmy TES Media, ktorá mo-

ruje záujem o rekonštrukciu káblovej
televízie vo Važci: „Vieme, že situácia
s kvalitou obecnej káblovej televízie je
dlhodobo neuspokojivá. Situácia sa začala riešiť už takmer pred rokom, kedy
sme boli oslovení vedením obce so žiadosťou o pomoc s technickým stavom
siete. Ako prvá sa riešila hlavná stanica, ktorá vzhľadom na morálne zastaranie nebola schopná mnohé z vysielaných programov už ďalej produkovať.
Toto sa vyriešilo tak, že naša spoločnosť zabezpečila internetovú konektivitu, pomocou ktorej posielame do
vašej obce signál z našej hlavnej stanice. Toto riešenie je dočasné. Našim
plánom je zrekonštruovať celú sieť na
modernú optickú, ktorá bude schopná
poskytovať účastníkom digitálnu televíziu cca 100 programov a vysokorýchlostný internet. Takáto líniová stavba
však podlieha stavebnému konaniu a
tu narážame na mnohé administratívne problémy. To je príčinou zdržania
celej rekonštrukcie. Veríme však, že do
konca leta budú vydané všetky potrebné stavebné dokumenty a následne sa
začne so stavbou novej siete, vďaka
ktorej budete mať možnosť využívať
nielen bežné kvalitné telekomunikačné
služby, ale i sledovať špeciálne vysielanie prinášajúce novinky z Vašej obce,“
uviedla zástupkyňa spoločnosti Jitka
Boldová.
(red)
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KRÁTKO ZO ŠKÔL YKRÁTKO ZO ŠKÔL Y KRÁTKO ZO ŠKÔL

Jedinečným spôsobom ako spojiť deti a zároveň ich niečo naučiť, je
škola v prírode. A preto sme s 20 deťmi vyrazili do Oravíc v Roháčoch, kde
sme strávili niekoľko príjemných a slnečných dní. Poznávanie, súťaže, prechádzky do prírody, plávanie, šport, zábava, opekačka – to všetko a omnoho
viac zažili deti aj vďaka dotácii z Ministerstva školstva SR, ktoré takéto pobyty
pre deti financuje. Na zážitky budeme
radi spomínať.
Do školy na bicykli
V dňoch 12. – 16. júna sa žiaci našej
školy zúčastnili súťaže UCI Road World
Champion, ktorej cieľom bolo „rozhýbať“ žiakov. Túto súťaž podporoval aj
najznámejší slovenský cyklista Peter
Sagan. Žiaci, ktorí prišli do školy na
bicykli, dostali kartičku Petra Sagana,
ktorú mohli potom použiť na vyučovacích hodinách – slúžila na odmietnutie známky z ľubovoľného predmetu.
Do kampane sa v našej škole zapojilo
104 detí. V rámci kampane deti spolu
najazdili 348 jázd a podľa odhadu 472
kilometrov.
Stretnutie Fénixákov
„Podaj mi ruku“ – to bolo krédo deviateho celoslovenského stretnutia Fénixákov, ktoré sa uskutočnilo v dňoch
16. – 19. júna na Duchonke. Našu základnú organizáciu reprezentovali
dievčatá Saška Gregušková, Dianka
Chovanová a Viky Chovanová. Keďže
ústrednou témou stretnutia boli vzťahy, pomyselnou vstupenkou na stretnutie bola fotografia odrážajúce vzťahy
v našej základnej organizácii. Tematika
vzťahov bola súčasťou všetkých aktivít v rámci celého víkendu. Dievčatá
sa zúčastnili konferencie a workshopu
na tému „Sú medzi nami – Podaj mi
ruku“, tvorili plagáty, navštívili zrúcaniny Topoľčianskeho hradu, súťažili v náhodne zostavených družstvách
a mali tak veľa možností si uvedomiť,
ako vznikajú a fungujú vzťahy kamarátske, partnerské, vzťahy medzi rodič-



Píšte, čítajte,
mailujte...

mi a deťmi a ako môžu prispieť k ich
skvalitneniu.
Účelové hry
V závere školského roku si naši žiaci opäť precvičovali nielen kondíciu,
ale aj teoretické a praktické vedomosti. Didaktické cvičenia a účelové hry
nám spestrili svojou prítomnosťou
aj dobrovoľní mladí zdravotníci zo
stredných škôl v Liptovskom Mikuláši. Pripravili si pre žiakov teoretickú aj
praktickú časť poskytovania prvej pomoci. Po precvičení si ošetrovania rôznych zranení si svoje vedomosti žiaci
vyskúšali v pripravenej súťaži v poskytovaní prvej pomoci. Z prvého stupňa si

víťazstvo vybojovali tretiaci a z druhého stupňa siedmaci. Ďakujeme Miestnemu spolku Slovenského červeného
kríža, osobitne pani Lučanskej a pani
Križanovej, ktoré prevzali patronát nad
súťažou a odmenili nielen víťazov, ale aj
všetkých zúčastnených žiakov.
Záver školského roka
Školský rok sme slávnostne ukončili
30. júna. Po príhovore pani riaditeľky
sa deviataci rozlúčili so svojou „alma
mater“ a predali pomyselné žezlo o rok
mladším „kolegom“. Žiaci v triedach
dostali koncoročné vysvedčenia, rozlúčili sa s učiteľmi a rozbehli sa v ústrety
prázdninovým zážitkom.

(rek)

Škola v prírode
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Z obecného zastupiteľstva
26. 6. 2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
• Odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve obce Važec (C KN číslo 200/3, trvalé trávne porasty o výmere 66 m2) do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti – Branislavovi Halkovi a
manželke Diane Halkovej za cenu 3,32
eur za m2. Odpredaj pozemku sa realizuje podľa ustanovení zákona ako
prípad hodný osobitného zreteľa, kde
sa prevodom majetku obce prispeje k
účelnejšiemu využívaniu iného majetku (scelenie nesúrodých parciel a účelnejšie usporiadanie majetkových pomerov). Všetky náklady súvisiace s prevodom pozemku hradia kupujúci.
• Ukončenie nájomnej zmluvy dohodou medzi prenajímateľom Obcou Važec a pani Annou Lištiakovou, ktorá má
v prenájme priestory Konzum – Potraviny v obecnej budove na ulici Hlavnej,
súpisné číslo 775. Z dôvodu predčasného ukončenia Zmluvy o nájme dohodou (kvôli plánovanej rekonštrukcii
budovy) sa nájomcovi vyplatí suma vo
výške 500 eur a odpustí nájomné za mesiace júl a august 2017.
• Pridelenie trojizbového obecného bytu v bytovej jednotke 1032/B pre
žiadateľa Lukáša Halka, Važec 502 na
dobu určitú 6 mesiacov od 1. 8. 2017.
• Zámer na odpredaj nehnuteľnosti
vo vlastníctve obce Važec (C KN číslo
200/1, trvalé trávne porasty o výmere
15 m2) do bezpodielového spoluvlastníctva manželov v celosti – Ivanovi
Ilavskému a manželke Oľge Ilavskej
za cenu 3,32 eur za m2.
• Zámer na zámenu parcely (C-KN
851/2 orná pôda o výmere 438 m2), ktorej vlastníkom je Obec Važec za parcely
(C-KN 851/1 orná pôda o výmere 220 m2
a parcely C-KN 852/1 trvalé trávne porasty o výmere 255 m2), ktorých vlastníkom je Tomáš Bartko, z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Po uskutočnení
výmeny sú zmluvné strany vyrovnané
a v súvislosti s touto zmluvou nemajú
voči sebe žiadne nároky. Osobitný zreteľ spočíva v tom, že prevodom majetku obce sa prispeje k účelnejšiemu využívaniu iného majetku – scelenie nesúrodých parciel a účelnejšie usporiadanie majetkových pomerov.
• Predloženie a financovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu

Kvalita životného prostredia na projekt Zvýšenie energetickej efektívnosti
verejných budov v obci Važec, budova
MKS - stavebné úpravy, ktoré sú v súlade so Spoločným programom rozvoja obcí Horného Liptova do roku 2022
a zabezpečenie realizácie projektu po
schválení žiadosti o NFP a výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených
výdavkov pre projekt. Celkové oprávnené výdavky sú vo výške 122 777,02
eur, celkové spolufinancovanie vo výške 6 138,85 eur (5 % z celkových oprávnených výdavkov) a prípadné neoprávnené výdavky.
• Záverečný účet obce Važec za rok
2016 bez výhrad.
• Použitie prebytku hospodárenia
Obce Važec vo výške 247 347,19 eur na
tvorbu rezervného fondu.
• Ekonomický rozbor Obecného
podniku Važec (hlavnej a podnikateľskej činnosti) za rok 2016 s tým, že hospodársky výsledok Obecného podniku
Važec, a to strata v sume 4 019,20 eur
bude preúčtovaná na nerozdelený zisk
z minulých rokov.
• Zmenu rozpočtu obce Važec

a zmenu rozpočtu Základnej školy
s materskou školou.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
• Nevyhotovenie správy k záverečnému účtu obce Važec za rok 2016
z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti
hlavnej kontrolórky obce Važec.
• Správu audítora k záverečnému
účtu obce Važec za rok 2016. Podľa
audítorskej správy poskytuje účtovná závierka pravdivý a verný obraz
finančnej situácie obce Važec a konštatuje, že obec Važec konala v súlade
s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. Zároveň berie na vedomie aj správu audítora za rok 2016
z preskúmania ročnej účtovnej závierky príspevkovej organizácie Obecný
podnik.
• Oznámenie o rozpise finančných
prostriedkov pre Základnú školu s materskou školou vo Važci na rok 2017.
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje:
• Pridelenie trojizbového obecného
bytu v b. j. 1032/B pre žiadateľa Milana Palubu.
• Žiadosť Michala Staníka o terénne
úpravy odvodňovacieho kanála.

Kúzelník zabával deti

Na začiatok prázdnin pripravilo občianske združenie Vivien pre deti kúzelnícke vystúpenie. Profesionálny kúzelník Peter Šesták, obľúbený detský zabávač
známy aj z vlastnej TV relácie „Kúzlovanie“ vysielanej na detskej TV RiK, prišiel
9. júla, aby svojimi kúzlami zabavil najmenších divákov. Pre jeho detský kúzelnícky program je charakteristický smiech a prekvapené detské tváričky. Deti neboli len divákmi, ale pomáhali kúzelníkovi aj čarovať a za odmenu im kúzelník
vyrobil z balóna zvieratko podľa vlastného výberu.
(red), foto: mm
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Stop pre čierne stavby
V uplynulých týždňoch obec zastavila hneď dve „čierne
stavby“, ktoré začali vznikať nelegálne, bez potrebných povolení. Jednu z nich zastavili ešte v štádiu betónovania platne
(v obci) a druhou je už rozostavaná drevená stavba v lokalite
Dolinka. Drevený zrub bol v čase zistenia tejto skutočnosti už
aj čiastočne zastrešený. Zástupcovia obce vykonali na mieste
štátny stavebný dohľad a situáciu zdokumentovali. Starosta
obce Milan Lištiak poznamenal, že atmosféra na mieste bola
napätá a dusivá: „Podali sme výzvu na okamžité zastavenie
stavby. Niektorí obyvatelia osady sa aj v čase našej prítomnosti na mieste správali arogantne a slovne to aj vyjadrovali.
Keďže napriek výzve pokračovali v stavbe aj na druhý deň,

vydali sme rozhodnutie o zastavení stavby.“ Ak stavebník
v zmysle zákona do 30 dní nepredloží potrebnú dokumentáciu, stavebný úrad je oprávnený vydať rozhodnutie o odstránení stavby a uložiť pokutu, ktorej minimálna výška je 332 €.
Starosta v tejto súvislosti uviedol, že hodlá pri posudzovaní
čiernych stavieb postupovať striktne v zmysle zákona. „Pri
každej čiernej stavbe budeme postupovať rovnako a v zmysle zákona. Či už ide o obec alebo osadu. Myslím si, že keby
moji predchodcovia boli postupovali striktne v zmysle zákonov pri riešení čiernych stavieb aj v minulosti, nedostali
by sme sa do takéhoto štádia, aké je v osade teraz,“ dodal
M. Lištiak.
(red), foto: ou

Futbalisti od jesene v prvej triede
To, čomu nie každý v liptovskom
futbalovom svete veril, sa stalo realitou. Važeckí futbalisti po vlaňajšom
„skoku“ z tretej do druhej triedy preleteli aj touto skupinou a vybojovali si
suverénny postup do prvej triedy (najvyššej oblastnej futbalovej súťaže okresov L. Mikuláš a Ružomberok).
Určité prekvapenie vyjadril aj predseda Liptovského futbalového zväzu
Igor Repa: „Keď sa tréner mužov pán
Bartko vlani po postupe vyjadril, že
do roka a do dňa urobíte ten istý krok
a postúpite aj z tejto súťaže, tak som
tomu veľmi neveril. Druhá trieda je
dosť náročná a sú tam aj kvalitné mužstvá. Ale vo Važci vidieť systematickú
prácu a nakoniec sa ambíciu trénera podarilo naplniť aj z toho dôvodu, že ste

vhodne doplnili mužstvo. Ale som rád,
že sa to podarilo. Vo Važci sa futbal nehral 17 rokov a teraz tam vládne taká
eufória, na zápasy chodí veľa divákov,
areál je príjemný, tak to má byť a páči
sa mi to. Prvá trieda je najvyššia možná
oblastná súťaž, odkiaľ sa už postupuje
do regionálnych súťaží. Takýto rýchly
prechod je obdivuhodný. Ale zároveň
je to záväzok pre ľudí okolo futbalu,
nielen hráčov. Pretože je to vyšší level
a tým aj vyššie nároky. Bude to náročné,
ale držím Važťanom palce, lebo važecký futbal je ešte mladučký, nemá ešte
celú štruktúru vybudovanú. Správny
klub na úrovni prvej triedy by už mal
mať prípravku, žiakov, dorast, dospelých, vtedy je to taký prirodzený prechod. Základ musí byť vo vlastných od-

chovancoch a káder treba systematicky
dopĺňať prípadne aj inými hráčmi. Podstatné je, že vo Važci začali s mládežou
– práca s mládežou je síce náročná, ťažká, dlhotrvajúca, ale inej cesty niet. Treba mať základ hráčov z vlastnej obce.
Čo ma ale mrzí na mládežníckych súťažiach je, že niekedy tréneri a rodičia
chcú za každú cenu len vyhrávať, čo
nie je účel mládežníckeho futbalu a bol
by som rád, keby ste mysleli aj na to.
Prajem važeckým futbalistom, aby sa
im darilo, aby svoju úlohu v najvyššej
oblastnej súťaži hrali dôstojne. Držím
palce aj mladým futbalistom a prajem
im veľa úspechov, aby im futbal prinášal radosť a potešenie.“
Radosť z postupu mal i tréner
(Pokračovanie na nasledujúcej strane)
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Futbalisti od jesene v prvej triede

(Dokončenie z predchádzajúcej strany)
futbalistov Daniel Bartko, ktorý však
zároveň priznal aj problematické stránky: „Mali sme ťažšiu skupinu, ťažších
súperov. Taktiku sme nezmenili, snažili sme sa hrať útočný futbal. Problémy sme mali s obranou a neteší ma, že
sme veľa zbytočných gólov dostávali
po hrubých chybách obrany. Trošku
sme sa zo začiatku trápili, ale koniec
bol už podľa mojich predstáv. Ukázali sme, že vieme hrať. Čo je ale u nás
najväčší problém, tak to je nedostatočná tréningová morálka. Trénovať sme
mali v utorky a piatky, potom v nedeľu

nás čakali zápasy. Ale niekedy v utorok
na tréningy prišli štyria hráči. U mňa
disciplína musí byť, došlo kvôli tomu
medzi nami aj k výmene názorov, ale
v tomto ja nepopustím. Mrzí ma ale,
že chlapci z Važca nemali záujem pobiť sa o miesto v zostave a pokračovať
vo futbale. Treba ale aj s hráčskym kádrom pracovať a ak chce Važec hrať o popredné umiestnenia, aj u nás ho treba
doplniť. A niekedy je to aj o nakupovaní
hráčov. Tiež by som chcel vyzdvihnúť
fanúšikov, ktorí chodia povzbudzovať
doma aj na zápasy vonku. Všetkým veľmi pekne ďakujeme za podporu.“

Po prázdninovej letnej pauze nastúpia naši muži na prvý zápas v prvej
triede 6. augusta proti Liskovej. Zotrvanie Daniela Bartka vo funkcii trénera
je podľa jeho slov zatiaľ otázne, z osobných a rodinných dôvodov chce svoje
aktivity obmedziť.
Deti budú jesennú časť futbalových
súťaží kvôli nedostatku hráčov hrávať
v spoločných družstvách so Štrbou.
V kategóriách do 9 a do 11 rokov sa
prihlásili do Liptovskej futbalovej súťaže (základ našich detí doplnia deti
zo Štrby) a 15-ročné deti prihlásili do
Podtatranskej futbalovej ligy.
(mm)
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