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Važecké trofeje opäť bodovali
Na chovateľskej prehliadke trofejí ulovených v poľovných revíroch okresu Liptovský Mikuláš, ktorá sa každoročne koná v Liptovskom Hrádku, zaujalo viacero važeckých trofejí.
Važeckí poľovníci tentokrát predložili celkovo 25 trofejí
poľovnej zveri, medzi ktorými bolo až osem medailových.
Poľovné združenie Kriváň predložilo na prehliadku desať kusov jelenieho parožia, šesť srnčích trofejí, jednu diviačiu trofej
a po dve vlka, jazveca, líšky a psíka (medvedíkovitého).
Jelenie trofeje si na svoje konto pripísali poľovníci: Jaroslav Šeďo (zlatá medaila), Zdenko Profant (zlato), Martin
Lehotský (striebro), Daniel Šeďo st. (striebro), Milan Bartko
st., Milan Bartko ml., Milan Ilavský ml.. Tri jelenie trofeje boli
z uhynutej zveri. Z celkového počtu 95 medailových jeleních
trofejí na chovateľskej prehliadke bolo sedem ohodnotených
zlatou medailou. Hneď dve „putovali“ do Važca – druhá najsilnejšia (J. Šeďo) a štvrtá najsilnejšia (Z. Profant).
Srnčie trofeje pribudli do zbierky poľovníkov: František
Hybel, Zdenko Profant a Tomáš Bartko. Tri trofeje boli z uhynutej zveri. Jedinú predloženú diviačiu trofej predložil Zdenko Profant a získal za ňu jednu z dvoch zlatých medailí chovateľskej prehliadky. Daniel Šeďo ml. ulovil dvoch jazvecov,
pričom obe trofeje boli ocenené (jedna zlato, jedna striebro).
Aj jedinú striebornú trofej líšky z celej prehliadky si na svoje
konto pripísal Daniel Šeďo ml. (zlato udelené nebolo). Druhú
trofej líšky predložil František Hybel. Trofeje vlka predložili:
F. Hybel, Z. Profant, psíka: D. Šeďo ml., Z. Profant.
Úlohou chovateľskej prehliadky v zmysle zákona o poľovníctve je posudzovanie jednotlivých trofejí z hľadiska

správnosti odstrelu, ako aj vyhodnotenie kvality chovu jelenej a srnčej zveri v jednotlivých poľovníckych organizáciách a plnenia schválených plánov lovu zveri.
(mm)

• Komisia pri hodnotení trofejí.

Množstvo snehu komplikovalo zimnú údržbu ciest
Uplynulá zima je už síce nenávratne preč, ale keďže bola naozaj mimoriadne bohatá na snehové zrážky, určite si na ňu budeme dlhšie pamätať.
S podobne výdatnou snehovou nádielkou sme mali naposledy do činenia pred viac ako desiatimi rokmi. A aj
keď staršia generácia pamätá časy, keď
bolo snehu naozaj vyše hlavy (niekedy doslova), akosi sme si už zvykli, že
v posledných rokoch je snehu pomenej. Zimná údržba ciest je však stále
pod drobnohľadom a túto zimu veru
nebola jednoduchá. Chlapi v traktoroch sa narobili, občania komentovali, niektorí s porozumením, niektorí
s hnevom.
Oslovili sme preto kompetentných,

aby zhodnotili situáciu počas zimných
mesiacov. Údržbu miestnych komunikácií zabezpečuje obec a podrobnosti priblížil vedúci Obecného podniku
Rastislav Sirotiak: „Obec Važec zabezpečuje zjazdnosť miestnych komunikácií, ktorých celková dĺžka je 14,9 km.
Pluhovanie miestnych komunikácií
sme vykonávali dodávateľsky v spolupráci s Poľnohospodárskym družstvom Važec, pričom boli nasadené
tri traktory a podľa potreby aj nakladač a posypové vozidlo. Aj napriek
mnohým kritikom môžem povedať, že
pluhovanie bolo zabezpečené dobre.
Obec Važec má v niektorých častiach
úzke ulice, ďalej sú tu úseky s veľkým sklonom, ako aj slepé ulice. Pri

veľkom množstve snehu je častokrát
problém, kde ho umiestniť. A ďalším
problémom bolo, že aj napriek výzvam
v miestnom rozhlase, mnohí vodiči
parkovali svoje vozidlá na miestnych
komunikáciách, čo taktiež zapríčinilo,
že viackrát nemohol traktor s radlicou
v týchto miestach prejsť a sprejazdniť
cestu. Ďalším neduhom bola skutočnosť, že niektorí občania po vypluhovaní cesty vyhadzovali sneh zo svojich
dvorov priamo na cestu, takže hotové
úseky bolo potrebné znovu dočistiť.
Kvôli takýmto situáciám nás občania
obviňovali, že situáciu sme nezvládli. Toto tvrdenie odmietame, nakoľko
vodiči traktorov boli neustále s nami
(Pokračovanie na 2. strane)
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Množstvo snehu komplikovalo zimnú údržbu ciest

(Dokončenie z 1. strany)

v telefonickom kontakte, takže keď
sa vyskytol nečakaný problém, ihneď
sme sa snažili situáciu vyriešiť. Musíme si tiež uvedomiť, že Važec sa nachádza vo vysokohorskom prostredí, kde
je veľká pravdepodobnosť, že za krátky čas môže napadnúť veľké množstvo
snehu a nie je možné ihneď vypluhovať všetky cesty v obci.“
Podobne videl situáciu aj vedúci
mechanizačného strediska PD Važec
Tomáš Bartko, ktorý tiež zastáva názor, že vzhľadom na množstvo snehu
zvládli zimnú údržbu dobre. „Snažili sme sa zabezpečiť údržbu tak, aby
všetky cesty boli prejazdné a v čo najlepšom stave. Chlapi niekedy pracovali aj 16 hodín denne, dokonca sme si na
pomoc zavolali aj urbár. Napriek snahám sme sa dočkali rôznych negatívnych komentárov od občanov, ľudia aj
na sociálnych sieťach riešili, čo všetko

je zle. Komunikovali sme aj so zástupcami obce, aj s občanmi a snažili sme
sa upravovať cesty čo najviac podľa ich
predstáv. Pomáhali sme aj dodávateľom zásobujúcim miestne obchody,
keď nemohli prejsť alebo sa šmýkali.
Vo všetkom a každému sa však vyhovieť nedá. Autá zaparkované na ceste
sú veľký problém, pri množstve snehu a použití ťažkej techniky sa môžu
veľmi ľahko poškodiť. A to si žiadny
šofér traktora nevezme na zodpovednosť. Tiež šofér nemôže pri každom
aute čakať hoci len päť minút, keď má
na starosti celú dedinu.“
Zimná údržba ciest nie je jednoduchá ani z finančného hľadiska. Táto
zima poriadne načrela do obecnej pokladne. Ceny za údržbu sa síce zvýšili aj vzhľadom na cenu práce a pohonných hmôt, ale množstvo snehu sa
podpísalo pod enormný nárast nákladov oproti minulým rokom. V sezóne

2016/2017 obec na zimnú údržbu minula necelých 9-tisíc €, vlani to bolo
„len“ 6,5-tisíc € a uplynulá zima odčerpala z rozpočtu takmer 18,5-tisíc €.
Starosta obce Milan Lištiak priznal náročnú zimnú sezónu, ale kvalitu údržby považuje za dobrú: „Táto
zima nás stála okrem značných finančných nákladov aj množstvo fyzických
a psychických síl. Ďakujem našim zamestnancom a chlapcom z Poľnohospodárskeho družstva Važec, s ktorými
sme neustále riešili a monitorovali situáciu, za ich maximálnu snahu, úsilie, obetavosť a trpezlivosť, nakoľko
museli zvládať nielen množstvo snehu, ale aj riešiť konflikty s niektorými
nespokojnými obyvateľmi. Prešiel som
zopár okolitých obcí a miest a môžem
zodpovedne povedať, že naša obec
bola napriek omnoho väčšej snehovej
nádielke upravená omnoho lepšie.“
(mm)

Odpady stále strašia
Téma odpadov, neporiadku, čiernych skládok je aktuálna stále. Aj počas histórie vydávania obecných novín
sme sa ňou zaoberali už mnohokrát.
Nemožno povedať, že by sa niečo za
tie roky zmenilo. Bordel sa „z ničoho
nič“ objavuje na rôznych miestach, akoby v ľuďoch stále prevládala ľahostajnosť k druhým i životnému prostrediu.
Možno sú to len jednotlivci, ktorí „kazia priemer“. Ale faktom zostáva, že sa
tohto neduhu nevieme zbaviť.
V súvislosti s nakladaním s odpadmi sa čoraz viac sprísňuje aj legislatíva
a ak sa náš postoj k tejto problematike
nezmení (nezlepší), nečaká nás práve ružová budúcnosť. Budeme platiť.
Doslovne (vyššie poplatky a pokuty)
a možno aj metaforicky.
Prvý krok sme už mali možnosť
pocítiť na vlastnej koži. Určite ste si
všimli, že z obce zmizli kontajnery zo
staničiek na separovaný odpad. Pretiekol pohár. Zberná spoločnosť ich
jednoducho odmietla vyvážať, pretože neobsahovali to, čo obsahovať mali.
Plasty, sklo, TKO, bio odpad. Pre niekoho všetko jedno. „Obec bola nútená
odstrániť zo staničiek kontajnery, nakoľko obyvatelia obce nedodržiavali
separáciu – netriedili. Aj keď staničky
boli určené prioritne turistom, či náv-

• Odpudzujúce skládky v okolí obce nie sú, žiaľ, ničím výnimočným.
števníkom obce, ľudia si z nich urobili
smetisko. V kontajneroch bol veľký neporiadok. Museli sme ich premiestniť
do areálu obecných garáží, kde odpad
naši zamestnanci triedili. Zakrátko sa
za dedinou začali množiť vrecia s odpadom. Situáciou sme sa zaoberali aj
na obecnom zastupiteľstve, kde sme
sa s poslancami rozhodli, že ponecháme len niektoré staničky. Najprv však
chceme zabezpečiť miesta kamerovým
systémom, aby sme zakaždým vedeli

identifikovať páchateľov priestupkov
a uložiť pokuty. Zaráža ma nezodpovedné správanie niektorých obyvateľov a ich neúcta k životnému prostrediu. Lebo príroda bez nás prežije, ale
my bez prírody nie,“ uviedol starosta
obce Milan Lištiak.
Problematike odpadov sa budeme
venovať aj v budúcom čísle obecných
novín, do ktorých pripravujeme aj finančnú analýzu.
(mm)
Foto: ml
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Centrum pomáha deťom i ženám

V Detskom centre Samuel na Fodorovej ulici sa od septembra 2018 realizovali stretnutia nízkoprahového klubu pre deti podporeného Nadáciou pre
deti Slovenska v rámci programu Hodina deťom.
Stretnutia boli zamerané na prípravu na školskú dochádzku, záujmové
aktivity a zmysluplné trávenie voľného času. Deti, ktoré nazbierali najviac
bodov za dobré správanie, sa počas
jarných prázdnin zúčastnili výletu do
Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši, kde si pozreli rozprávku Ako vycvičiť draka 3. Stretnutia v centre sa
budú realizovať naďalej a sú vítané
všetky deti, ktoré potrebujú pomoc
pri príprave na školské vyučovanie,

majú radi tvorivé, športové, kultúrne
aktivity, alebo si chcú nájsť iba nových
kamarátov.
V Detskom centre Samuel sa organizujú aj pravidelné stretnutia žien (každý druhý pondelok v čase od 13.00 –
15.00 h), ktoré sú zamerané najmä na
tvorivé aktivity. V príjemnej atmosfére
si vyrábame niečo pekné, rozprávame
sa, vymieňame si skúseností a tak zrelaxujeme a zároveň sa vzájomne obo-

Vážení čitatelia,
po dlhšom čase sa vám opäť dostáva do rúk ďalšie číslo obecných novín. Absencia pravidelných vydaní bola spôsobená mojou dlhodobou práceneschopnosťou, za čo sa vám
aj touto cestou ospravedlňujem. Verím, že nám napriek tomu zachováte svoju priazeň.
V tomto „špeciálnom“ vydaní sme sa snažili o prierez aspoň základných udalostí z
diania v obci od začiatku roka. Radi aj naďalej privítame vaše tipy a príspevky.
Michaela Matejková
redaktorka

(rek)

Važecké kalendáre
Vážení občania, na sklonku minulého roka sme vás chceli potešiť a obdarovať pozornosťou vo forme obecného
nástenného kalendára na rok 2019. Pri
jeho distribúcii sa však vyskytli problémy, za ktoré sa ospravedlňujeme, a kalendáre neboli doručené do každej domácnosti, ako bolo pôvodne plánované. Rozhodli sme sa teda aspoň trochu
chybu napraviť a dali sme dotlačiť ďalšie kalendáre. Ak vám kalendár nebol
doručený, môžete si ho vyzdvihnúť na
obecnom úrade (do vyčerpania zásob).
Keďže kalendár môže poslúžiť aj ako
pekný darček (alebo ak máte záujem
o viac kusov), môžete si ho zakúpiť aj
v cukrárni Irisis za zvýhodnenú cenu.
(ou)

hacujeme. Dvere sú otvorené pre všetky žienky, ktoré majú chuť spríjemniť
si pondelňajšie popoludnia. Tešíme sa
na Vás! tím Detského centra Samuel
nízkoprahová sociálna služba pre
deti a rodinu – JEKH DROM, o.z.
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Statky - zmätky na novom javisku
Dňa 10. marca našu obec navštívilo Ochotnícke divadlo
Jakuba Grajchmana z Hýb s divadelným predstavením Statky - zmätky od Jozefa Gregora Tajovského. Aj napriek nízkej
účasti divákov amatérski herci podali vynikajúce výkony a
každý z divákov odchádzal s veľmi silným kultúrnym zážitkom. Dúfame, že si občania postupne zvyknú na rozvíjajúci
sa kultúrny život v obci a kultúrne podujatia budú navštevovať vo vyššom počte.
(mk)

Zodpovedne proti požiarom
Viackrát do roka, no najmä v jarnom
období, niektorí vlastníci pozemkov
často spaľujú suchú trávu, či kroviny,
čo škodí nielen okolitému prostrediu,
ale poškodzuje aj zdravie a v mnohých
prípadoch sa končí zásahom hasičov.
Pri požiaroch vzniknutých v dôsledku vypaľovania porastov bylín, kríkov
a stromov a v lesnom hospodárstve
každoročne vznikajú značné škody.
V roku 2018 vzniklo na Slovensku
celkom 8970 požiarov s priamou škodou 40 032 050 €. Uchránené boli hodnoty za 321 570 940 €. Usmrtených bolo
48 a zranených 194 osôb.
V odvetví lesníctva bolo za rok 2018
evidovaných 262 požiarov s priamou
škodou 426 140 €, pri ktorých bola
usmrtená 1 osoba a dve osoby boli

zranené (rok 2017 – 162 požiarov, rok
2016 – 161 požiarov).
Ochrana lesov pred požiarmi nie je
len povinnosťou majiteľov, užívateľov
lesov, hasičov a ostatných zainteresovaných orgánov, ale musí sa stať záležitosťou všetkých občanov, návštevníkov lesov.
K základným povinnostiam, ktoré je
potrebné dodržiavať v prírode patrí:
- nezakladať oheň na miestach, kde
je to zakázané, alebo kde by sa mohol
rozšíriť
- využívať len oficiálne ohniská, ktoré sú bezpečné
- neodhadzovať neuhasené cigarety
- nedovoľovať deťom hry so zápalkami
- rešpektovať príkazy a dodržia-

Ocenili darcov krvi
Miestny spolok Slovenského červeného kríža každoročne na svoju výročnú
schôdzu pozýva darcov krvi, aby im maličkým darčekom symbolicky poďakovali za ich nezištnú pomoc. Najvzácnejšiu tekutinu darovalo tridsať občanov našej
obce. Ďakovné slová si vypočuli nielen z úst predsedníčky MS SČK Anny Lučanskej, ale aj od riaditeľky Územného spolku Liptov SČK Mariky Kubíkovej, ktorá
sa výročnej schôdze vo Važci zúčastnila.
Deň pred výročnou schôdzou – 28. marca, členovia miestneho spolku SČK pripravili aj ďalšiu už tradičnú akciu – slávnosť pri príležitosti Dňa učiteľov. Do vynovených priestoroch miestnej kinosály pozvali pedagógov z tunajšej školy, aby
im prejavili úctu a vďaku za ich záslužnú prácu. Slávnosti sa zúčastnil aj starosta obce Milan Lištiak a jeho zástupca Miroslav Ilavský. Nechýbali ani básničky
v podaní detí zo školy a kultúrny program v podaní členov FZ Stráne. „Srdečne
ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na tejto peknej akcii a akoukoľvek formou
prispeli k jej zdarnému priebehu,“ dodala A. Lučanská.
(mm)

vať zákazy umiestnené na verejných
miestach, najmä pri vstupe do lesa
(zákaz kladenia ohňa, zákaz používania otvoreného ohňa a pod.)
- nevypaľovať porasty suchých tráv
a kríkov
- v prípade spozorovania požiaru
privolať okamžite hasičskú jednotku
(150, 112)
Za porušenie týchto povinností je
možné fyzickej osobe uložiť podľa zákona pokarhanie alebo pokutu až do
výšky 331 €.
Spaľovanie a vypaľovanie
Zakázané
Vypaľovanie suchých porastov je vypaľovaním suchých bylín, tráv, buriny
alebo kríkov, ktoré ešte rastú na koreni
a po zapálení sa oheň voľne šíri po ploche. Takáto činnosť je zákonom o ochrane pred požiarmi zakázaná.
Odporúčané
Spaľovanie horľavých látok na
voľnom priestranstve je spaľovaním
zvyškov konárov stromov a kríkov,
ktoré sa získavajú napr. rezom ovocných stromov a kríkov v záhradách
alebo ťažbou dreva. Zvyšky sa naukladajú na hromadu a pália sa na bezpečnom mieste.

vazeckenoviny@gmail.com
t. č. 0904 653 071
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Škôlkari na lyžiach

Prezidentské voľby 2019
PREHĽAD VÝSLEDKOV
OKRSOK 1
1. kolo
Počet voličov zapísaných v zozname voličov
973
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
387
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku
387
Počet platných hlasov
386
Platné hlasy pre jednotlivých kandidátov:
Béla Bugár – 2, Zuzana Čaputová – 61, Martin Daňo – 1,
Štefan Harabin – 83, Eduard Chmelár – 17, Marian Kotleba – 88, Milan Krajniak – 12, József Menyhárt – 0, František
Mikloško – 25, Robert Mistrík 1, Maroš Šefčovič – 94, Róbert
Švec – 0, Bohumila Tauchmannová – 1, Juraj Zábojník – 1,
Ivan Zuzula – 0.
2. kolo
Počet voličov zapísaných v zozname voličov
939
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
274
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku
274
Počet platných hlasov
267
Platné hlasy pre jednotlivých kandidátov:
Zuzana Čaputová – 87, Maroš Šefčovič – 180
OKRSOK 2
1. kolo
Počet voličov zapísaných v zozname voličov
966
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
324
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku
324
Počet platných hlasov
322
Platné hlasy pre jednotlivých kandidátov:
Béla Bugár – 0, Zuzana Čaputová – 75, Martin Daňo – 1,
Štefan Harabin – 66, Eduard Chmelár – 4, Marian Kotleba – 66, Milan Krajniak – 8, József Menyhárt – 0, František
Mikloško – 32, Robert Mistrík 1, Maroš Šefčovič – 65, Róbert
Švec – 0, Bohumila Tauchmannová – 2, Juraj Zábojník – 2,
Ivan Zuzula – 0.
2. kolo
Počet voličov zapísaných v zozname voličov
939
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
220
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku
220
Počet platných hlasov
214
Platné hlasy pre jednotlivých kandidátov:
Zuzana Čaputová – 93, Maroš Šefčovič – 121

V materskej škole sa koncom februára uskutočnil lyžiarsky výcvik pre deti predškolského veku. Zúčastnilo
sa ho jedenásť detí. Po týždni sa všetky deti naučili ovládať základnú techniku lyžovania, používať lanový vlek
a zísť kopec okolo bránok v zjazdovom postoji. Niektoré deti základy už mali, ale svoje schopnosti si ešte viac
zdokonalili.
(mk)

Rozdelenie obecných
funkcií zástupcov obce
v aktuálnom volebnom období
Zástupca starostu obce: Miroslav Ilavský
Sobášiaci v čase neprítomnosti starostu obce: Miroslav
Ilavský, Martina Kleinová
Sobášne dni sú v piatok a v sobotu v čase od 14.00 do
19.00 hod.
Členovia obecnej rady: Miroslav Ilavský, Peter Jacko,
Martina Kleinová
OBECNÉ KOMISIE
Komisia na ochranu verejného záujmu – predseda: Ľubomír Čupka, členovia: Peter Jacko, Ľudovít Renko, tajomníčka: Stanislava Rysulová.
Komisia financií, strategického plánovania, správy majetku a cestovného ruchu – predsedníčka: Martina Šeďová,
členovia: Zdenko Profant, Mária Ilavská, Iveta Pleváková,
Marika Lištiaková, tajomníčka: Kristína Ilavská.
Komisia školstva, mládeže, kultúry a športu – predsedníčka: Martina Kleinová, členovia: Peter Jacko, Miroslav Ivan,
Elena Jelenová, Matúš Ilavský, Iveta Ilavská, Katarína Šeďová,
Jana Pastuchová, tajomníčka: Lenka Jakubčiaková.
Komisia územného plánovania, urbanistiky a výstavby,
životného prostredia, verejného poriadku a dopravy – predseda: Ľudovít Renko, podpredseda pre úsek územného plánovania, urbanistiky a výstavby: Ján Jurčo, člen: Ján Renko,
Jaroslav Bednár, tajomník: Rastislav Sirotiak. Podpredseda
pre úsek životného prostredia: Andrej Halčín, člen: Rastislav Ilavský, tajomníčka: Slávka Ilavská. Podpredseda pre
úsek verejného poriadku a dopravy: Miroslav Ivan, člen: Tibor Lučanský, Tomáš Bartko, Ľubomír Čupka, tajomníčka:
Stanislava Rysulová.
Komisia zdravotníctva, sociálnych vecí a rodiny – predseda: Miroslav Ilavský, členovia: Ľubomír Čupka, Martina
Kleinová, Marcela Michalková, Zuzana Profantová, tajomníčka: Dagmar Profantová.
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Z obecného zastupiteľstva
12. MARCA
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
• Zámer na predaj starej požiarnej
zbrojnice Slovenskému poľovníckemu
zväzu, poľovníckemu združeniu Kriváň so sídlom vo Važci formou osobitného zreteľa za cenu znaleckého posudku 7 800 €. Predseda PZ Kriváň Zdenko Profant zdôvodnil záujem o kúpu objektu
najmä absenciou priestorov na umiestnenie
chladiacich boxov na uskladnenie diviačej zveri do vyšetrenia vzoriek odobratých
z ulovených kusov. Taktiež zdôraznil, že poľovné združenie funguje už takmer sto rokov a dodnes nemá vhodné spoločné priestory pre členov.
• Predaj pozemkov (záhrady, zastavané plochy) žiadateľovi Jánovi Šeďovi s manželkou (Nábrežná 875) formou
osobitného zreteľa v cene 3,37 €/m2. Odpredaj pozemku sa realizuje podľa ustanovenia zákona o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa a Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom
obce Važec, kde sa prevodom majetku
obce prispeje k účelnejšiemu využívaniu iného majetku – scelenie nesúrodých parciel a účelnejšie usporiadanie

majetkových pomerov
• Poslanecký návrh poslanca Miroslava Ilavského na stiahnutie všetkých
žiadostí o pridelenie bytu z rokovania
obecného zastupiteľstva z dôvodu, že
byt, o ktorý žiadajú, ešte nie je vyprataný.
• Zmenu rozpočtu Obecného podniku rozpočtovým opatrením č. 1/2019
a zmenu rozpočtu obce rozpočtovým
opatrením č. 1/2019.
• Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019 na projekt rekonštrukcie palubovky telocvične. Celkové
rozpočtové náklady predstavujú sumu
17 359 €, z toho vlastné zdroje financovania projektu predstavujú sumu 868 €.
Výška požadovanej dotácie je 16 491 €.
• Poslanecký návrh poslanca Ľudovíta Renka o odloženie prerokovania žiadosti o zmenu Územného plánu obce
Važec – zmeny a doplnky č. 1 a o jej
prerokovaní až po vykonaní obhliadky stavby „Apartmánového domu“
poslancami obecného zastupiteľstva
s prizvaním obstarávateľa územného
plánu. Obhliadka sa uskutoční najne-

skôr do 31. 3. 2019.
• Rozdelenie poslaneckých obvodov
nasledovne: Obvod č. 1 – Miroslav Ivan,
obvod č. 2 – Ľubomír Čupka, obvod č.
3 - .Miroslav Ilavský, obvod č. 4 – Ing.
Martina Šeďová, obvod č. 5 – Rastislav
Ilavský, obvod č. 6 – Martina Kleinová,
obvod č. 7 – Ľudovít Renko, obvod č. 8
– Peter Jacko, obvod č. 9 – Andrej Halčin.
OZ berie na vedomie:
• Návrh Všeobecne záväzného nariadenia 1/2019 o určení príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach a o zápise
dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v Základnej škole s materskou školou vo Važci.
OZ neschvaľuje:
• Zámer na prenájom priestorov
na prízemí stavby Polyfunkčný objekt
(Zdravotné stredisko, Hlavná 775), Martinovi Ilavskému (Železničná 230).
• Žiadosť Vladimíra Šípku (K Jaskyni
1032) o prenájom parkovacieho miesta
pred obecným bytovým domom 1032
vchod A, miesto parkovania v poradí č.
2 na dobu 1 roka s možnosťou ďalšieho
predĺženia.
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Súťaž recitátorov (foto 1, 2)
Na tohtoročnom školskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín predviedlo svoje recitačné umenie 20 žiakov. Súťažiaci boli
rozdelení podľa veku do troch kategórií a umiestnili sa nasledovne: Kategória 1 (žiaci 2. – 4. ročníka) - Poézia: Aneta Zubajová (3. tr.), Margaréta Šeďová (2. tr.), Timea Fiamčiková (2. tr.).
Kategória 2 (žiaci 5. a 6. ročníka) - Poézia: Natália Čonková
(5. tr.), Dávid Renko (5. tr.), Miriam Fiamčiková (5. tr.). Próza:
Alex Rybka (5. tr.), Adam Plevák (5. tr.), Soňa Bartková (5. tr.).
Kategória 3 (žiaci 7. – 9. ročníka) - Poézia: Andrea Jurčová (7.
tr.), Sarah Ilavská (8. tr.), Michaela Brtáňová (9. tr.), Romana
Pleváková (9. tr.). Próza: Sandra Rybková (8. tr.)



Štvrtáci v knižnici
Koncom marca sme navštívili so žiakmi štvrtého ročníka
miestnu knižnicu. Marec - mesiac knihy priblížila svojím výkladom knihovníčka Mária Cholvádová. Deťom priblížila aj
históriu písania kníh, proces ako kniha vzniká a predstavila
nové detské tituly v knižnici. My sme jej pomohli s jarnou výzdobou knižnice. Deti vymaľovali pripravené obrázky s jarnými motívmi. Odmenou im bolo poďakovanie nielen ústne,
ale aj hmatateľné – záložka do knihy a sladkosti.
Svetový deň vody (foto 3)
22. marec – Svetový deň vody sme si na našej škole pripo-

¦¦¦¦
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menuli rôznymi aktivitami počas vyučovania. Najskôr si žia
ci vypočuli reláciu v školskom rozhlase. V triedach si potom
na niektorých hodinách rozoberali a triedili rôzne poznatky
k tejto téme. Výsledkom bolo výtvarné, literárne spracovanie,
vytvorenie reklamy, plagátov a iné. Svetový deň vody si pedagógovia a žiaci symbolicky pripomenuli aj modrou farbou
svojho oblečenia.
Divadlo o Slovensku (foto 4)
Dňa 11. marca sa v telocvični uskutočnil náučný rozprávkovo ladený príbeh o histórii Slovenska. Toto interaktívne predstavenie plné zaujímavostí z našej histórie si pozreli žiaci 1.
– 9. ročníka. Potešili sa mu aj predškoláci z materskej školy.
Zaujímavé kostýmy a predstavitelia jednotlivých postáv zaujali výkonom všetkých prítomných.



Tvorivá súťaž (foto 5)
Uprostred marca sa naše dievčatá – Evka Šeďová, Andrea
Jurčová, Katka Kšenzakovičová a Lea Chovanová, pod vedením pani učiteľky Šandorovej, zúčastnili regionálnej súťaže
vidieckych škôl Liptova. V konkurencii siedmich súťažných
tímov predviedli svoje tvorivé a prezentačné schopnosti v dramatizácii literárneho textu a obsadili krásne 3. miesto.
Učenie zábavou



22. 2. naši deviataci pripravili pre žiakov druhého stupňa vedomostno-zábavný kvíz Milujeme Slovensko. Súťažiaci z jednotlivých tried si preverili svoje vedomosti z okruhu
slovenského jazyka a literatúry, geografie, športu, dejín a zaujímavostí týkajúcich sa našej krásnej vlasti.
Karneval
V posledný januárov deň sa žiaci prvého stupňa netešili len
na polročné vyhodnotenie svojej práce, ale predovšetkým na
karneval. Tento pre nich pripravili deviataci a triedni učitelia.
Žiaci sa premenili na rôzne bytosti z rozprávok alebo zo zvieracej ríše, ale aj iné masky. Celým karnevalom sa niesla dobrá
zábava umocnená hudbou, tancom a rôznymi súťažami. V závere boli vyhodnotené a odmenené najlepšie masky.



Lyžiarsky výcvik (foto 6)
V dňoch 4. – 8. februára sa žiaci šiesteho a siedmeho ročníka zúčastnili základného lyžiarskeho výcviku v Snowparku
Lučivná. Výcviku sa zúčastnilo 12 žiakov, ktorí si pod vedením pedagógov M. Juhásovej a M. Baláža osvojovali pohybové
zručnosti spojené s lyžovaním. Snehové podmienky boli veľmi
dobré. Žiaci, ktorí nevedeli lyžovať, získali základy zjazdového lyžovania a tí zdatnejší sa vo svojich lyžiarskych schopnostiach zdokonalili. V posledný deň sme žiakom zorganizovali
preteky, v ktorých si preverili svoje lyžiarske schopnosti. Milou spomienkou na lyžiarsky výcvik im bude pamätný list
s fotografiou a sladká odmena.
Recyklohry
Aj v tomto školskom roku naša škola naďalej pokračuje
v školskom recyklačnom programe „Recyklohry“. Počas roka
plníme rôzne aktivity: 1. aktivita – Halóóó? – hlavnou témou
bolo pozitívne využitie mobilov a internetu. V dnešnej dobe
často počujeme, že deti sa na mobiloch iba hrajú a na inter-

nete vyhľadávajú nevhodné veci. Ako správni recyklohráči
sme ukázali, že vieme mobil a internet využívať aj pozitívne.
2. aktivita – zMOBILizuj mozog – viete, aké funkcie mali prvé
mobilné telefóny alebo ako prvé mobily vyzerali, poprípade
koľko mobilných telefónov sa vyzbieralo v rámci kampane
zberu mobilných telefónov v predajniach Orange Slovensko? Práve na takéto otázky sme spoločne hľadali odpovede v tejto úlohe. 3. aktivita – „Cesta elektroodpadu“ – v tejto
úlohe sme pomocou dotazníka bližšie preskúmali množstvo
elektrozariadení, ktoré nás v domácnosti obklopujú a stanú
sa po čase elektroodpadom. Taktiež sme sa dozvedeli o jednotlivých krokoch životného cyklu elektroodpadu, od kúpy
nového výrobku až po jeho recykláciu a využitie surovín na
výrobu ďalších výrobkov.
(net), foto: ZŠ
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Futbalisti uspeli v turnajoch

V dňoch 9. a 10. februára obec Važec v spolupráci s ŠK
Kriváň Važec zorganizovali už 4. ročník zimných halových
turnajov mládeže vo futbale v telocvični miestnej základnej školy.
Prvý deň patril hráčom v kategórii U-15. V konkurencii
šiestich družstiev zo širokého okolia, (ŠK Kriváň Važec, ŠKM
Liptovský Hrádok, FK Svit, TJ Družstevník Dražkovce, OŠK
Ľubochňa , TJ Tatran Hybe) sa domácemu družstvu podarilo
turnaj vyhrať a domáci hráč Mário Renko bol zároveň vyhlásený za najlepšieho strelca turnaja s počtom gólov 9.
Nasledujúci deň si sily zmerali mladí futbalisti v kategórii

Z futbalových trávnikov
Po zimnej prestávke sa opäť rozbehli futbalové súťaže.
Prinášame prehľad výsledkov a rozpis zostávajúcich zápasov v jarnej futbalovej časti.
Mužstvá - MUŽI
dátum a čas výsledok zápasu
Važec - Bobrovec
24. 3.
5:0
Hubová - Važec
31. 3.
0:0
Važec - Ľubeľa
7. 4.
2:3
Pribylina - Važec
14. 4.
0:1
Važec - Ludrová
21. 4.
5:0
Dúbrava - Važec
28. 4.
3:2
Važec - L. Kokava
5. 5. o 16:30
Važec - L. Teplá
12. 5. o 16:30
L. Lúžná - Važec
19. 5. o 17:00
Važec - RK-Černová 26. 5. o 17:00
Smrečany-Žiar - Važec 2. 6. o 17:00
Važec - Lisková
9. 6. o 17:00
Likavka - Važec
16. 6. o 17:00
Mužstvá – ŽIACI
Važec - Bešeňová
Ľubeľa - Važec
L. Ján - Važec
Važec - Podtureň
Bešeňová - Važec
Važec - Ľubeľa
Važec - L. Ján
Podtureň - Važec
Važec - Bešeňová
Ľubeľa - Važec

dátum a čas
4. 4.
11. 4.
16. 4.
2. 5. o 17:00
9. 5. o 17:00
16. 5. o 17:00
23. 5. o 17:00
6. 6. o 17:00
13. 6. o 17:00
20. 6. o 17:00

výsledok zápasu
2:5
1:0
2:7

U-13 za účasti 7 družstiev: ŠK Kriváň Važec, ŠKM Liptovský Hrádok, OŠK Ľubochňa, FK Svit, OFK Podtureň, MFK
Tatran Lipt. Mikuláš „A”, MFK Tatran Lipt. Mikuláš „B”.
Domácemu družstvu sa nepodarilo zopakovať triumf z predchádzajúceho dňa, ale obsadilo pekné 2. miesto. Domáca
brankárka Simonka Jacková si domov odniesla cenu za najlepšieho brankára turnaja. Turnaje sa tešili početnej diváckej
kulise a už tradične boli pochválené za výbornú organizáciu
a skvelú športovú úroveň.
Výsledky zápasov domácich družstiev:
U-15
U-13
Važec - Lipt. Hrádok 4:1
Važec - Lipt. Hrádok 4:0
Važec - Hybe
5:1
Važec - Podtureň
9:0
Važec - Svit
7:1
Važec - Svit
5:0
Važec - Dražkovce
6:0
Važec - L. Mikuláš A 2:2
Važec - Ľubochňa
1:1
Važec - Ľubochňa
2:2
Važec - L. Mikuláš B 2:0
Konečná tabuľka:
U-13
U-15
1. OŠK Ľubochňa
1. ŠK Kriváň Važec
2. ŠK Kriváň Važec
2. OŠK Ľubochňa
3. TJ Družstevník Dražkovce 3. MFK Tatran L. Mikuláš A
4. MFK Tatran L. Mikuláš B
4. ŠKM Liptovský Hrádok
5. ŠKM Liptovský Hrádok
5. FK Svit
6. FK Svit
6. TJ Tatran Hybe
7. OFK Podtureň

Seniori na cestách
Miestna organizácia Jednoty dôchodcov sa snaží prinášať pre svojich členov rôzne podnety na aktívne trávenie voľného času. Stretávajú sa tradične začiatkom roka
na výročnej schôdzi, ktorú aj tohto roku spojili s pripomenutím si Medzinárodného dňa žien a malým programom detí zo základnej školy.
V marci mali seniori možnosť vybrať sa aj na výlety.
Niektorí túto príležitosť aj využili. Osemnásť členov sa
prihlásilo na nákupný autobusový zájazd do rodinnej čokoládovne v rakúskom mestečku Kittsee a zastavili sa aj
v nákupnom centre IKEA v Bratislave. Koncom marca sa
osem členov vybralo vlakom do Trenčína, kde obdivovali
pestrosť prírody na výstave Kvety a záhrada. (mm)
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Zimné športové hry ovplyvnilo počasie
Dozerali na nás aj členky miestneho
spolku Červeného kríža, za čo im chceme poďakovať.
Výsledky zjazdového lyžovania

Športový klub Kriváň Važec spolu
s obcou zorganizovali 2. februára zimné
športové hry na tunajšom lyžiarskom
vleku. Keďže počasie nebolo priaznivé a zrána dokonca pršalo, uskutočnila sa len jedna časť hier, a to bežecké
lyžovanie. Napriek slabšej účasti si to
bežci na tratiach užili a zvládli určené
kilometre.
Výsledky jednotlivých kategórií
Chlapci 1. – 5. ročník:
1. Simon Profant
Dievčatá 1. – 5. ročník:
1. Nina Jacková
2. Natália Rysuľová

Chlapci 6.- 9. ročník:
1. Tobias Klein
Dievčatá 6.- 9. ročník:
1. Sofia Kleinová
2. Simona Jacková
3. Katarína Kšenzakovičová
Ženy 15 - 35 rokov:
1. Laura Polcová
Muži 15 - 35 rokov:
1. Patrik Polc
2. Ignác Uhrín
3. Marek Baláž
4. Tomáš Ilavský
Ženy 36 - 50 rokov:
1. Martina Kleinová
Muži 36 - 50 rokov:
1. Peter Jacko
2. Dušan Bartko
3. Milan Bartko
Muži 51 a viac rokov:
1. Daniel Bartko
2. Emil Prcin
3. Vladimír Bartko
Všetci zúčastnení dostali pekné diplomy, medaily aj malé odmeny.
Druhá časť športových hier sa uskutočnila v piatok 22. februára vo veľmi
mrazivom počasí. Aj napriek tuhej zime
sa pretekári odradiť nedali a na trati podali fantastické výkony. Nielen súťažiaci, ale aj diváci sa veľmi dobre bavili a
oduševnene povzbudzovali všetkých
pretekárov. Aj keď trať bola rýchla
a zľadovatená, nikomu sa nič nestalo.

SLALOM
MŠ a 1. ročník chlapci:
1. Ondrej Cehula
Cena útechy:
- Samko Bojňanský - najmladší pretekár
MŠ a 1. ročník dievčatá:
1. Klára Cehulová
2. Ema Bojňanská
Chlapci 2. - 5. ročník:
1. Adam Plevák
2. Stanislav Michalko
3. Marek Lištiak
4. Adrián Michalko
5. Simon Profant
Dievčatá 2. – 5. ročník:
1. Nina Jacková
2. Natália Rysuľová
Chlapci 6. - 9. ročník:
1. Mário Renko
2. Tobias Klein
Dievčatá 6. - 9. ročník:
1. Katarína Kšenzakovičová
2. Sofia Kleinová
3. Simona Jacková
4. Vanesa Bartková
5. Michaela Žišková
Muži 15 - 35 rokov:
1. Ľubomír Osika
2. Dávid Ferianc
3. Tomáš Bartko
4. Juraj Bojňanský
5. Zdenko Profant
6. Slavomír Cehula
7. Miroslav Ivan
(Pokračovanie na nasledujúcej strane)
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Súhrn výsledkov z bežeckej sezóny
Naši malí i veľkí reprezentanti v behu
na lyžiach majú za sebou ďalšiu úspešnú
sezónu. Deti i dospelí absolvovali viacero pretekov – Majstrovstvá Slovenska,
Slovenský pohár, Majstrovstvá sveta veteránov, Zimná kalokagatia, sústredenia,
či príležitostné súťaže. Viackrát bola ich
snaha odmenená medailovými umiestneniami. Prinášame vám aspoň stručný
prehľad úspechov a výsledkov.
Deti si celkovo vybojovali 19 bronzových medailí, 18 strieborných a 9 zlatých
(plus ďalšie pekné, aj keď nemedailové
umiestnenia). Obec reprezentovali Nina
Jacková (1x1., 6x2., 5x3.), Dávid Renko
(4x1., 3x2., 1x3.), Adam Plevák (3x2.,

2x3.), Tobias Klein (4x2., 8x3.), Simona Jacková, Stanislav Michalko, Mário Renko, Sofia Kleinová (3x1., 1x2.),
Patrik Polc, Ignác Uhrín (1x3.), Romana Pleváková. Sebastián Ilavský súťaží
v hladkých behoch za Štrbu, v biatlone
za klub Predajná a na Kalokagatii reprezentoval Važec. V sezóne nazbieral
tri zlaté umiestnenia, tri strieborné a štyri bronzové.
Dospelí reprezentanti – Bartkovci
– zviditeľňovali Važec aj túto sezónu
a všetky štarty premenili na medaily.
Daniel Bartko si na svoje konto pripísal
šesť prvých priečok, tri druhé a jednu
tretiu, Vladimír Bartko štyri zlaté a jed-

nu bronzovú. Obaja sa zúčastnili aj Majstrovstiev sveta veteránov, ktoré sa tohto
roku konali v Nórsku (7. – 15. 3., Beitostolen). Po náročnej ceste (okrem iného strávili aj 7 hodín na lodi) sa pridali
medzi 1200 pretekárov z 30 štátov sveta
(Slovákov celkovo 25). V pravej severskej zime na náročných tratiach zúročili
poctivú dlhodobú prípravu. Daniel Bartko si v pretekoch na 15 km vybojoval 11.
miesto, na dvojnásobnej trati 12. miesto,
na 10 km trináste miesto a v štafetách
skončil siedmy. Vladimír Bartko na 15
km trati skončil dvadsiaty, na 30 km desiaty a na 10 km sedemnásty, v štafetách
obsadil deviate miesto.
Najmladší z trojice Bartkovcov – Tomáš, absolvoval v sezóne sériu pretekov
Slovenského pohára, kde sa umiestnil
celkovo na treťom mieste.
(mm)
Foto: archív športovcov

Zimné športové...
(Dokončenie z predchádzajúcej strany)
Ženy 15 - 30 rokov:
1. Eva Žofia Čupková
2. Laura Polcová
Muži 36 a viac rokov:
1. Peter Jacko
2. Ján Polc
3. Tibor Lučanský
4. Rastislav Bartko ml.
5. Vladimír Lištiak
6. Dušan Bartko
7. Jaroslav Ilavský
8. Ľubomír Ferianc
Ženy 31 a viac rokov:
1. Martina Kleinová
2. Zuzana Rysuľová
3. Miroslava Bartková
ZJAZD absolvovali len odvážni
muži:
1. Ján Polc
2. Peter Jacko
3. Ľubomír Osika
4. Vladimír Lištiak
5. Dávid Ferianc
6. Rastislav Bartko ml.
7. Tibor Lučanský
8. Dušan Bartko
9. Jaroslav Ilavský
10. Tomáš Bartko
VAŽECKÉ NOVINY - spravodajca obce Važec • občasník • 29. 4. 2019 • 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, EMEDI, s. r. o., Ľubická cesta 33, 060 01 Kežmarok • Tlač: Tlačiareň Kežmarok GG, s. r. o., Priekopa 21, 060 01 Kežmarok.

