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Niekoľko mesiacov nepoužívaná kinosála (kvôli rekonštrukcii) sa v tretiu adventnú nedeľu (16. 12.) stala dejiskom
krásneho kultúrneho podujatia, ktoré – veríme – odštartuje novú éru využitia týchto priestorov. Príjemné vynovené
prostredie veľkej zasadacej miestnosti umocnilo pekný dojem z vystúpenia folklórneho združenia Stráne a jeho hostí
– folklórnej skupiny Majerán z Liptovského Hrádku a ľudovej hudby Bystrianka a ich vianočného pásma s názvom
Od Ondreja do Vilije.
Diváci si mohli vychutnať važecké i liptovské zvyky
z predvianočného i vianočného obdobia a načrieť tak do
bohatej studnice tradícií našich predkov.
Atmosféru dotvorili aj šikovné žienky, ktoré ponúkali ručne vyrábané dekorácie a darčeky s vianočným a zimným motívom a výrobky detí zo ZŠ s MŠ.
(red), Foto: kl

Príjemné a pokojné prežitie
vianočných sviatkov
veľa šťastia a pevného zdravia
v novom roku 2019
vám želá starosta obce, poslanci obecného
zastupiteľstva a zamestnanci obce
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Vážení spoluobčania,
úvodom mi dovoľte, ako opätovne zvolenému starostovi, úprimne sa Vám poďakovať za
účasť vo voľbách v novembri tohto roka a zároveň sa poďakovať za dôveru, ktorú ste mi dali
na ďalšie štyri roky. Výsledok volieb jednoznačne ukázal, že Vy, obyvatelia tejto obce, dokážete
zhodnotiť prácu, ktorá bola za uplynulé volebné obdobie v našej obci vykonaná. Je to prejav
ocenenia doterajšej práce a aktivít, ktorými sme
chceli prispieť k nášmu krajšiemu a lepšiemu životu za uplynulé volebné obdobie.
Ďakujem Vám najmä za to, že ste nepodľahli klamstvám
a intrigám, ktoré boli istou skupinou proti mne rozvírené
v predvolebnej kampani. Ďakujem Vám za to, že ste ma
podržali, keď tá istá skupina cez média rozpútala útoky
na moju osobu kvôli presťahovaniu rómskej rodiny mimo
našej obce. Ďakujem za vašu podporu a povzbudenie, keď
som to najviac potreboval. Úprimne si to cením a nesmierne vážim.
Svoju funkciu prijímam s veľkou pokorou a obrovskou
zodpovednosťou. Nie je to funkcia vôbec ľahká, ale ako novozvolený starosta Vám sľubujem, že vyviniem maximálne
úsilie na dosiahnutie naplánovaných cieľov a zámerov.
Čaká nás však obrovský kus práce pri ich naplňovaní,
najmä čo sa týka realizácie projektov rekonštrukcie MKS
a realizácie výstavby zberného dvora, výstavby chodníkov, pokračovanie v budovaní a opravách miestnych komunikácií, veľa úsilia musíme vynaložiť na vytvorenie
komplexných opatrení za účelom vytvorenia podmienok
pre bezpečnosť v našej obci, rozšírenia zdravotnej starostlivosti o výkon zubára, a v neposlednom rade spoločne sta-

noviť cieľ a zámer, čo s budovou bývalej materskej škôlky.
Zároveň blahoželám novozvoleným poslankyniam a poslancom obecného zastupiteľstva
k zvoleniu do funkcie, k zloženiu sľubu a k začatiu výkonu mandátu v samospráve našej obce.
Stojí pred nami zodpovedná a nie ľahká práca.
Prajem im a zároveň pevne verím, že budú oporou pri uskutočňovaní stanovených cieľov a zámerov v prospech Vás, obyvateľov našej obce.
Že pri rozhodovaniach budú mať vždy na pamäti výsledok, a to je napredovanie našej obce ako celku, aj za cenu
kompromisov a potláčaní vlastného ega. K tomu im prajem
pevné zdravie a podporu vo svojich rodinách.
Tiež by som chcel vyjadriť úprimné a hlboké poďakovanie za prácu tým poslancom, ktorí sa aktívne zapájali do
diania v našej obci, nebol im jej osud ľahostajný, vynaložili
obrovský kus svojho voľného času pre dobro nás všetkých,
a ktorí sa už rozhodli ďalej nekandidovať.
Vážení spoluobčania, záverom mi dovoľte vysloviť ešte
raz hlbokú a úprimnú vďaku za prejavenú dôveru. Tiež by
som Vám chcel v nadchádzajúcich vianočných sviatkoch
a do nového roka čo najsrdečnejšie popriať veľa zdravia,
šťastia, osobných úspechov v rodinách, Vašich domovoch,
pokoj, rodinnú pohodu, veľa spokojnosti a radosti tak, aby
v našej obci prevládala náklonnosť, úprimnosť, prívetivosť,
ohľaduplnosť a odpúšťanie nielen po celý nový rok 2019,
ale aj po mnoho ďalších nasledujúcich rokov.
Milan LIŠTIAK
starosta obce

Komunálne voľby v číslach
Po novembrových komunálnych voľbách sa na ďalšie štvorročné volebné obdobie starostom obce stal Milan Lištiak. Spolu s novozvolenými poslancami zložili starostovský a poslanecké sľuby na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva
9. decembra v sobášnej miestnosti obecného úradu.
Počet voličov zapísaných v zozname voličov
1 873
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
836
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku
836
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva
815
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce
822
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:
Na funkciu starostu obce Važec
1. Rastislav Ilavský, Slovenská národná jednota – strana vlastencov
2. Ing. Milan Lištiak, Smer – sociálna demokracia

129 hlasov
667 hlasov

Za poslancov obecného zastupiteľstva (prvých 9 zvolených):
1. Peter Jacko, Slovenská národná strana
530 hlasov
2. Ľudovít Renko, nezávislý kandidát
466 hlasov
3. Ľubomír Čupka, Slovenská národná strana
460 hlasov
4. Martina Kleinová, nezávislá kandidátka
407 hlasov
5. Miroslav Ilavský, Slovenská národná strana
404 hlasov
6. Miroslav Ivan, nezávislý kandidát
389 hlasov
7. Andrej Halčin, MOST – HÍD
356 hlasov
8. Ing. Martina Šeďová, Slovenská národná strana
355 hlasov
9. Rastislav Ilavský, Slovenská národná jednota – strana vlastencov
294 hlasov
(Náhradníci: Mgr. Ján Paško, SME RODINA – BORIS KOLLÁR, 285 hlasov, Jana Šuleková, Slovenská národná strana,
253 hlasov, Ľubomír Čonka, MOST – HÍD, 161 hlasov).
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Obecné budovy v novom šate
Budovy obecného úradu prechádzali v posledných mesiacoch rozsiahlou
rekonštrukciou, ktorá finišuje v týchto
dňoch. Zamestnanci obecného úradu
síce už niekoľko mesiacov pracovali
v provizórnych podmienkach nových
priestorov, ale už čoskoro by mali úradníčky mať k dispozícii plnohodnotné
vlastné kancelárie.
Po novom bude obecný úrad využívať dve podlažia (pôvodné prízemie
i bývalé zdravotné stredisko). Na prízemí bude kancelária úseku vnútornej
správy, úseku miestnych daní a poplatkov, kancelária stavebného úradu
a hlavného kontrolóra obce.
Na prvom poschodí bude mať kanceláriu starosta obce, pribudne sekre-

tariát starostu a kancelárie sociálneho
úseku, ekonomického úseku, úseku investičnej činnosti, odpadového hospodárstva a obecného podniku.
Veľkou zmenou prešla aj kinosála,
ktorú po novom na úrade definujú ako
„veľká zasadacia miestnosť“. Po hlavnej rekonštrukcii v rámci projektu (výmena okien, zateplenie, rekonštrukcia
kúrenia...) pokračovali ďalšie pomerne veľké kozmetické úpravy vo vlastnej réžii obce. Opravili sa steny, vymenila podlaha, upravili toalety, vynovilo
pódium a rekonštruovali sa aj priestory
na balkóne, ktoré budú slúžiť ako kuchynka (investícia zhruba 5-tisíc eur).
Obec nakúpila aj 150 nových stoličiek
a stoly v hodnote vyše 8-tisíc eur. Ďal-

ších takmer 3-tisíc eur je určených na
vybavenie kuchynky (ohrevný stôl,
pracovné stoly, police, gastronádoby,
riady – taniere, príbory, poháre).
Rekonštrukciou prejde aj časť strechy požiarnej zbrojnice (hasičské garáže). Na túto investíciu obec dostala
dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva vnútra SR vo
výške 12,6-tisíc eur. Spoluúčasť obce
na tomto projekte je vo výške 5 %, čo
predstavuje sumu 631 eur. „Vymení sa
strešná krytina na strednej časti budovy. Materiál je nakúpený, dodávateľská firma by práce mala zrealizovať
do Vianoc,“ spresnil starosta Milan
Lištiak.
(mm)
Foto: mm

Bohoslužby počas sviatočného obdobia
Evanjelický a. v. kostol
18.12. sviatosť KRSTU svätého
14:00
18.12. adventná večiereň
18:00
20.12. Biblická hodina
18:00
23.12. 4. adventná nedeľa
10:00
24.12. Štedrý večer
17:00
25.12. 1. sviatok vianočný
10:00
26.12. 2. sviatok vianočný
10:00 (V. P. po sl.)
30.12. Nedeľa po Vianociach
10:00
31.12. Silvester – ukončenie obč. roka 17:00
1. 1. 2019 Nový rok v mene Božom 10:00 (V. P. počas sl.)
6. 1. 2019 Zjavenie Krista Pána
10:00, 14:00
13. 1. 2019 1. nedeľa po Zjavení
10:00, 14:00

24. 12.
25. 12.
26. 12.
30. 12.
31. 12.
1. 1. 2019
6. 1. 2019
13. 1. 2019

Rímskokatolícky kostol
Štedrý deň - polnočná sv. omša
NARODENIE PÁNA
Sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok
Sv. rodiny Ježiša, Márie, Jozefa, sviatok
Koniec roka
Bohorodičky Panny Márie – Nový rok
Zjavenie Pána
Krst Krista Pána

24:00
10:00
10:00
10:00
17:00
10:00
10:00
10:00
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Rozpočet je vyrovnaný, zahŕňa viaceré investície
Rozpočet obce na rok 2019, ktorý
schválilo ešte „staré“ zastupiteľstvo, je
plánovaný ako vyrovnaný s príjmami
i výdavkami vo výške 1,925 mil. eur.
Medzi najvýznamnejšie výdavkové
položky patrí transfer pre obecný podnik vo výške 100-tisíc eur a transfer pre
ZŠ s MŠ na financovanie škôlky, jedálne a školského klubu vo výške 203-tisíc eur (celkový rozpočet ZŠ s MŠ je
658-tisíc eur, z toho 455-tisíc eur tvoria
prostriedky zo štátneho rozpočtu).
Na rozvoj obce sú naplánované kapitálové investície v celkovej výške 593-tisíc eur. Najväčšiu položku tvorí výstav-

ba miestnej komunikácie Pastierske
v hodnote 250-tisíc eur. Poslanci naplánovali výstavbu chodníka na ulici Hlavnej v hodnote 76-tisíc eur (plus kanalizácia k chodníku v hodnote 17,5-tisíc
eur), druhú etapu rekonštrukcie verejného osvetlenia v hodnote 40-tisíc eur,
druhú etapu trhoviska v hodnote 42-tisíc eur. Vybudovať by sa mala aj parkovacia plocha pri budove obecného úradu
za 20-tisíc eur, autobusová zastávka pri
penzióne Violet v hodnote 10-tisíc eur a
kamerový systém za 15-tisíc eur. Veľkou
investíciou bude aj projekt na zvýšenie
energetickej efektívnosti budovy MKS

Chovateľom pribudli povinnosti
Od novembra tohto roku došlo k legislatívnej zmene, ktorá prináša nové
povinnosti chovateľom ošípaných.
Po novom všetky chovy ošípaných,
teda aj tie, ktoré chovajú len jeden kus
ošípanej pre vlastnú spotrebu, musia
byť podľa platnej legislatívy registrované. Chovatelia majú tiež povinnosť
nahlasovať zabíjanie hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz určených na súkromnú domácu spotrebu

Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (RVPS) v Liptovskom Mikuláši minimálne jeden pracovný deň
vopred (tel.: 044/552 38 14, e-mail: sekretariat.lm@svps.sk).
Pri zabíjaní ošípaných na súkromnú
domácu spotrebu v chovoch v okrese
Liptovský Mikuláš je potrebné odobrať
vzorku svaloviny (bráničný pilier) na
vyšetrenie trichinelózy a doručiť ju na
RVPS Liptovský Mikuláš.
(red)

Aj vy môžete prispieť do Važeckých novín.
Radi privítame vaše tipy a námety na t. č. 0904 653 071
resp. e-mailovej adrese: vazeckenoviny@gmail.com

Z obecného zastupiteľstva
30. 11. 2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
• Odkúpenie pozemku z dôvodu majetko-právneho vysporiadania v katastrálnom území obce Važec, na ktorom sa
nachádza chodník na ulici Hlavnej (parcela E-KN 711/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 32 m2, za cenu 3,37 €/m2).
• Plán kontrolnej činnosti hlavého kontrolóra obce Važec
na I. polrok 2019.
• Rozpočet obce Važec na rok 2019 na úrovni hlavných
položiek ekonomických rozpočtových klasifikácií.
• Vyplatenie náhrady platu starostovi obce za nevyčerpanú dovolenku za rok 2018 v rozsahu 24,5 dňa (2 277,56
eur).
• Odmenu pre hlavného kontrolóra za obdobie 1-11/2018
vo výške 735,00 €.
• Zmenu rozpočtu obce Važec rozpočtovým opatrením č.
11/2018 so zahrnutím poslaneckého návrhu.

v hodnote takmer 123-tisíc eur. Na túto
investíciu však obec prispeje len sumou
zhruba 6-tisíc eur, pretože zvyšné financie získala z projektov EÚ (99-tisíc eur
z EÚ, 17,5-tisíc eur zo štátneho rozpočtu).
(red)

Kalendáre
pre vás
Milí spoluobčania, vedenie obce pre
vás pripravilo malý darček. V týchto dňoch budú do každej domácnosti
distribuované kalendáre na rok 2019
s tematikou našej obce. Veríme, že
vás tento darček poteší a nájde si svoje
miesto vo vašich domácnostiach. Zároveň ďakujeme všetkým, vďaka ktorým
sa tento kalendár podarilo zostaviť, najmä autorom krásnych fotografií. Ak by
ste mali záujem venovať kalendár svojej
rodine, priateľom, či známym, môžete
si ho zakúpiť aj v cukrárni IRISIS.

OZNAM
V prípade poruchy a výpadku
káblovej televízie v obci Važec
volajte na telefónne číslo firmy
TES MEDIA Žilina: 0917 678 799
Pondelok až Piatok
od 8:00 – 20:00 hod.
Soboty, Nedele, sviatky
od 9:00 – 20:00 hod.

• Rozúčtovania energií Základnej škole s materskou školou na rok 2019 nasledovne:
Rozpis nákladov:
ZŠ
MŠ
ŠKD
ŠJ
Elektrická energia
35 %
0%
0%
65 %
El. energia
– vonkajšie osvetlenie
100 %
0%
0%
0%
Voda
66 %
20 % 0 %
14 %
Plyn
76 %
18 % 0 %
6%
Telefón
100 %
0%
0%
0%
OZ berie na vedomie:
• Oznámenie o rozpise finančných prostriedkov pre Základnú školu s materskou školou vo Važci na rok 2018.
• Rozpočtové opatrenia v rámci kompetencií starostu
obce.
• Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Važec na roky 2019-2021.
• Programový rozpočet a rozpočty obce na roky 2019,
2020 a 2021.
• Stanovisko audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke obce Važec za rok 2017.
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KRÁTKO ZO ŠKÔL YKRÁTKO ZO ŠKÔL Y KRÁTKO ZO ŠKÔL
Zamestnanci z TANAP-u nám prišli do škôlky poroz  Vianoce sú krásne
sviatky plné šťastia, lásky
a darčekov. Okolo nás je
všetko vyzdobené. Vianočné tvorivé dielne v našej škole sa konajú každý
rok. Tento rok sa uskutočnili koncom novembra
pod vedením pani učiteľky Juhásovej, Piervolovej
a Fedorovej. Vyrobili sme
rôzne ozdoby na stromček,
anjelov, svietniky, adventné vence, vianočné ikebany, ozdoby z papiera a modelovacej hmoty. Tieto nádherné výrobky budú zdobiť našu školu a pripomínať nám,
že sa k nám nezadržateľne blížia tie najkrajšie sviatky v roku.
Za výbornú predvianočnú atmosféru ďakujeme tvorivým žiakom.
(ef)

právať, ako sa príroda a zvieratká ukladajú na zimný spánok.
Pomocou obrázkov aj prezentácie na interaktívnej tabuli bolo
deťom priblížené prostredie, v akom žijú, ako sa stravujú a
ako sa pripravujú na zimu.

 V adventný predvianočný čas sa deti pripravovali na
Vianoce pečením medovníčkov, vykrajovali a ukladali na
plech koláčiky rôznych tvarov. Po upečení ich ochutnali. Na
tvorivých dielňach deti spolu s rodičmi vytvárali rôzne vianočné ozdoby, dekorácie a pri ozdobovaní medovníkov si pochutnali aj na sladkej poleve. Predvianočný čas sme si vyplnili
aj koncertom plným krásnej hudby s množstvom vianočných
piesní a kolied a prišiel k nám, samozrejme, aj Mikuláš.
(mk), foto: mš

Deti predškolského veku navštívili farmu vo Východnej, aby sa oboznámili so zvieratkami žijúcimi na družstve.
Nielen chov, ale aj výchova mláďat, výroba mlieka a syrov,
boli pre deti veľmi zaujímavé. Po prehliadke si pochutnali
na bylinkovom čajíku z bylinkovej farmy.

• Už tri roky môžete na Mikuláša – 6. decembra, v uliciach našej obce stretnúť fúzatého deduška s celou družinou čertov a anjelov. Zavíta k nám, aby rozdal deťom
darčeky. Samozrejme, výmenou za pesničku, či básničku.
S iniciatívou prišla skupinka mladých ľudí, ktorí takouto formou chcú potešiť deťúrence tešiace sa na Mikuláša.
Tohto roku navštívili 12 rodín, kde obdarili deti balíčkami. „Deti museli Mikulášovi zarecitovať básničku, zaspievať, niektoré sa aj pomodlili. A niektoré sa aj báli. Ľudia
si to chválili, že sa mohli s Mikulášom, čertami a anjelmi
aj odfotiť. Chceme v tejto tradícii pokračovať aj v ďalších
rokoch,“ uviedol jeden z iniciátorov Dávid Uhrín.
VAŽECKÉ NOVINY - spravodajca obce Važec • mesačník • 17. 12. 2018 • Vydáva a rozširuje: Obec Važec, Na Harte 19, 032 61 Važec, IČO:
00 315 842 • Šéfredaktorka: Mgr. Michaela Matejková, vazeckenoviny@gmail.com • Reg. číslo: EV 2897/09 • ISSN: 1339-1348 • Pre-Press:
Mgr. A. Vízner, Clinicum, s. r. o., Ľubická cesta 33, 060 01 Kežmarok • Tlač: Tlačiareň Kežmarok GG, s. r. o., Priekopa 21, 060 01 Kežmarok.

SPRAVODAJCA OBCE VAŽEC

V tento deň sa vo Važci na chvíľu zastavil čas. Ľudia,
ktorým Boh nadelil talent, priniesli radostnú zvesť. Prišli a
presunuli nás v čase. Pomocou krojov a rekvizít vyčarovali
minulé dni. Rozmanitou slovenčinou zvestovali prítomným
divákom, že čas radosti a veselosti je za dverami. Potešili
oči, uši, srdcia.
Ako sa im my, diváci, môžeme poďakovať? Potleskom
a možno aj týmito slovami. Ďakujeme, že máte chuť tráviť hodiny na nácvikoch. Ďakujeme, že vaše rodiny majú
pre vašu záľubu pochopenie. Ďakujeme za skvelé výkony
na javisku. Ďakujeme za potešenie ktoré sme mali z vášho
vystúpenia.
diváčka Anna

