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Začali s výstavbou tržnice

V rámci revitalizácie verejného
priestoru v centrálnej časti obce vzniká na mieste niekdajšej nevyužitej panelovej plochy nová tržnica. Má byť
dôstojným miestom pre trhový predaj,
prípadne aj menšie kultúrne podujatia.
V centre obce tak pribudnú štyri predajné stánky, ktoré poskytnú priestor pre
rôznych predajcov, ktorí do obce chodia
predávať svoj tovar (ovocie, zelenina,
textil...). Projekt počíta aj s úpravou priľahlých plôch na parkovanie. Vybudovaním tržnice chce obec prispieť k zlepšeniu podmienok pre kupujúcich i predávajúcich.
Obec na realizáciu projektu vyčlenila v rozpočte 53 500 eur. Stavbu realizuje firma Stavia Slovensko zo Spišskej
Novej Vsi za zmluvne dohodnutú cenu
52 298,18 eur. Práce by mali byť hotové
do konca novembra. (red), foto: mm

• Stavebným prácam na trhovisku predchádzali statické posudky.

Pribudla kanalizácia i vodovod
Na Vyšnom konci panoval v uplynulých týždňoch stavebný ruch. Liptovská vodárenská spoločnosť (LVS) v spolupráci
s obcou pristúpili k rozšíreniu kanalizácie na ulici SNP a zokruhovali vodovod na ulici Vyšnej. Administratívne zabezpečenie projektu aj technické práce zastrešovala a financovala
LVS, obec sa podieľala zabezpečením výkopových a zemných
prác. Doterajšie práce obec stáli niečo vyše 8-tisíc eur, avšak
ráta sa ešte s dokončovacími prácami. Starosta obce Milan
Lištiak uviedol, že budúci rok by na predmetných cestných
komunikáciách mal pribudnúť aj nový asfalt.
(red), foto: mm

Ambulancia konečne
otvorená

Po rekonštrukcii obecnej budovy a následnom odstraňovaní následkov havárie vodovodu sú priestory nového
zdravotného strediska konečne k dispozícii na využívanie.
Pôvodne sa predpokladalo, že ambulancia všeobecného
lekára pre dospelých začne fungovať už počas leta, avšak
spomínaná havária spôsobila poškodenie vybavenia i nového nábytku, v dôsledku čoho sa termín posunul o pár
týždňov. Okrem opráv bolo nutné doriešiť aj internetové
pripojenie. Zdravotnú starostlivosť pacientom počas rekonštrukcie zdravotného strediska poskytoval doktor Ján
Zachar v ambulancii v susednej Východnej. „Po počiatočných ťažkostiach je ambulancia vo Važci takmer hotová.
Nie všetko je ešte úplne tak, ako by sme si predstavovali,
ale vzhľadom k tomu, že sme chceli konečne vyjsť pacientom v ústrety, ďalšie detaily budeme riešiť takpovediac za
pochodu,“ uviedol doktor Ján Zachar.
Praktický lekár je pacientom v novej ambulancii k dispozícii od konca októbra počas ordinačných hodín, ktoré
zostali zachované ako doteraz.
ORDINAČNÉ HODINY
PONDELOK
STREDA
PIATOK
Telefónne číslo: 0915 992 546

12.30 – 17.00 h
07.00 – 12.00 h
07.00 – 14.00 h
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Nájomné byty ako pozitívna príležitosť?
Nové nájomné byty, ktoré pribudli v našej obci v réžii súkromného podnikateľa, sa stali horlivo diskutovanou témou.
Na jednej strane je tábor ľudí, ktorí možnosti slušného nájomného bývania vítajú a na strane druhej občania, ktorí sa
obávajú o charakter nových nájomníkov.
Starosta obce Milan Lištiak situáciu komentoval neutrálne, upozornil však na fakt, že stavby vznikli bez stavebného
povolenia: „Na tieto podnikateľské aktivity obec nemá žiaden dosah. V súlade so zákonom však konáme o dodatočnom povolení stavby.“
Majiteľ bytových domov Vladimír Zubaj vidí nové nájomné bývanie vo Važci ako pozitívnu príležitosť. Otvorene
sa vyjadril aj k obavám niektorých obyvateľov z rómskych
nájomníkov. „Proces vydania dodatočného stavebného povolenia je už takmer hotový. Vo Važci máme viacero nájomných bytov. Povzbudili nás dobré skúsenosti s objektom
oproti štvorbytovke, kde ľudia bývajú už niekoľko rokov.
Nájomné bývanie je jedna z mojich podnikateľských aktivít a nejedná sa len o Važec. Byty máme aj v Novej Lesnej,
Poprade, Liptovskom Mikuláši. Vnímam to ako spôsob pomôcť ľuďom k slušnému bývaniu. Prečo neposkytnúť dobré
bývanie záujemcom, ktorí plnia všetky podmienky a riadne
platia nájom? V žiadnom prípade nemám v úmysle poskytovať bývanie neprispôsobivým občanom, ktorí by možno za
pár mesiacov byty zničili alebo poškodili. A medzi ostatnými

• Nové domy zo starých stodôl.
nájomníkmi sú rôzni ľudia. Nerómovia aj Rómovia, slušní,
zamestnaní. Ale ani Rómov netreba hádzať do jedného vreca. Sú medzi nimi ľudia, ktorí vedia slušne žiť a zapadnúť
medzi majoritu. Prečo im nedať možnosť, aby žili normálnym životom? Ďalšie objekty vo Važci už rekonštruovať na
byty neplánujeme. Zároveň podotýkam, že všetky aktivity
financujem z vlastných zdrojov, nemám záujem o projekty
dotované cez eurofondy, ktoré sa zaoberajú riešením bytovej
otázky marginalizovaných rómskych komunít.“
(red), foto: mm

Zdravo jedz a hýb sa
Aj tohto roku sme sa v základnej škole zapojili do súťaže „Hovorme o jedle“, ktorú vyhlasuje Slovenská poľnohospodárska a potravinová komora a Centrum rozvoja znalostí
o potravinách ako jednu z aktivít v poradí už 6. ročníka týždňa „Hovorme o jedle“. Aktivity sú už tradične venované
problematike potravín a výživy s cieľom podporiť vzdelávanie detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu. V tohtoročných
aktivitách sme sa zamerali na súvislosť medzi zdravím, pohybom a zdravou výživou a tematicky prepojili všetky naše
činnosti. Každá trieda sa venovala jednému vybranému športu, ktorý mala za úlohu znázorniť obrazom (tvorba obrazu

z ovocia a zeleniny), slovom (prezentácia pred ostatnými
žiakmi) a pohybom (aktívne športovanie). Súčasťou aktivít
bola aj príprava zdravej desiaty, výroba plagátov a výpočet
energetickej hodnoty jedla. Cieľom bolo rozvíjať povedomie
žiakov o význame zdravej výživy pre zdravý rast a vývoj,
uvedomiť si potrebu pohybu v živote každého človeka a poznať spôsob, ako aktívne upevňovať svoje zdravie. V rámci
súťaže bola vyhlásená aj literárna súťaž na tému „Kúzlo dobrého jedla“. Naši žiaci druhého stupňa pekne zareagovali na
výzvu vyučujúcich a pripravili pekné príspevky, vďaka ktorým sa môže do tejto súťaže zapojiť aj naša škola.
(gk)
Foto: zš
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Ako Samuel pomáha
Občianske združenie JEKH DROM poskytuje od augusta
2018 V Detskom centre Samuel na Fodorovej ulici nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu podľa zákona o sociálnych službách 448/2008 Z.z. v čase od 8:00 – 14:30. Vďaka
finančnej podpore Nadácie EPH vybudovalo poradenské centrum v zadnej časti budovy. Pracovníci centra poskytujú poradenstvo, podporu a pomoc v rôznych životných situáciách
každému, kto o to prejaví záujem. V poobedných hodinách
je centrum otvorené pre školopovinné deti. Deti si vypracovávajú domáce úlohy, rozvíjajú svoje zručnosti v rámci tvorivých dielní, športových aktivít a rôznych záujmových činností. Centrum poskytuje bezpečný priestor pre zmysluplné
trávenie voľného času ako alternatívu života na ulici pre deti.
Vytvára podmienky pre stretávanie sa dospelých, rozvíjanie
ich záujmov a prehlbovanie vzťahov.

• Od mája sa rekonštruujú budovy obecného úradu vrátane bývalej kinosály. Na prevažnú časť rekonštrukcie obec získala financie
z fondov (275-tisíc eur), oprávnenými výdavkami na projekt bolo najmä zateplenie, výmena okien a vykurovacej sústavy. Popri
tom obecné zastupiteľstvo rozhodlo aj o vynovení interiérov (toalety, podlahy, a pod.), avšak už vo vlastnej finančnej réžii. Na
konci októbra sa uskutočnila kolaudácia prác v rámci projektu z fondov, ostatné práce ešte stále pokračujú.
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Z ponuky vyberáme:
Adventná Viedeň a Zámok Schönbrunn 25.11., 16. 12.
Adventný Krakow & Galeria Krakowska
15.12., 22.12.
Vianočná Budapešť s plavbou po Dunaji
8. 12.
Rozprávková Praha & Drážďany
15. - 16. 12.
Noc v Budapeš , okolie a plavba po Dunaji
8. - 9. 12.
Adventný Salzburg & Alpské jazerá
30. 11. - 2. 12.
Adventná Praha Expres
15. - 16. 12.

35 €
25 €
45 €
159 €
85 €
65 €
65 €

Každý cestovateľ má možnosť
vyhrať letnú dovolenku na MALORKE!
Viac na www.irisis.sk

Info a bližší program:
0904 653 071, info@irisis.sk, alebo osobne v kancelárii v Poprade (OC Výkrik)
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Komunálne voľby 10. 11. 2018
KANDIDÁTI NA STAROSTU OBCE
Milan Lištiak, Ing., 50 r., starosta, Smer – sociálna demokracia
Moje prvé volebné obdobie vo funkcii starostu obce hodnotím ako veľmi náročné, čo
sa týka plnenia a dosiahnutia vytýčených cieľov. Napriek dlhoročným skúsenostiam z mojej
predchádzajúcej praxe musel som sa veľa učiť,
chápať a poznávať. Zároveň však môžem konštatovať, že toto obdobie bolo veľmi dôležité pre napredovanie našej obce smerom
k modernej, efektívnej a sociálnej obci. Chcem naplno využiť nadobudnuté skúsenosti a vedomosti, svoju pokoru a zodpovedný
prístup k práci pre jej ďalší rozvoj so zámerom pokračovať v tom,
čo bolo rozpracované a začať nové projekty, ktoré skvalitnia život
našim obyvateľom. O plnení vytýčených úloh, ako aj o ďalších
cieľoch a zámeroch Vás budem informovať.

Rastislav Ilavský, 46 r., podnikateľ – konateľ firmy, Slovenská národná jednota – strana vlastencov
Vážení spoluobčania!
Priblížil sa čas, kedy budete mať opäť príležitosť rozhodnúť, kto Vás bude zastupovať vo
veciach obecných. Prihováram sa Vám ako
kandidát na post starostu a zároveň aj poslanca obce Važec.
Mám 46 rokov, som ženatý a som otcom dvoch detí. V našej
obci trvale žijem už 11 rokov. V komunálnej politike nie som
nováčikom. Štyri roky som v minulosti pôsobil ako poslanec
obecného zastupiteľstva. Ku myšlienke kandidovať ma viedli
viaceré dôvody a skutočnosti, ktoré ako občan dennodenne
pozorujem a nie sú mi ľahostajné. S mnohými vecami v našej
obci nie som spokojný a rád by som ich zmenil k lepšiemu. Som
plný energie dokázať, že funkcia starostu môže byť o slušnosti,
charaktere, pravde a hlavne o slove, ktoré bude platiť.

KANDIDÁTI NA POSLANCOV DO OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Volí sa 9 poslancov.
Ľubomír Čonka, 54
r., podnikateľ, Most
– Híd

Rastislav Ilavský, 46 r., podnikateľ,
Slovenská národná jednota – strana vlastencov

Miroslav Ilavský,
45 r., živnostník,
Slovenská národná
strana
Zástupca starostu obce
Ako poslanec
chcem byť aj naďalej prítomný pri
úspešnom rozvoji obce a aktívne zasahovať do diania ako doposiaľ. Za
ostatné štyri roky sa v našej obci naštartovalo množstvo pozitívnych procesov. Je potrebné dobudovať miestnu komunikáciu na Pastierskych, aby
sme vytvorili nové možnosti na výstavbu domov. Pozornosť budem sústrediť aj na podporu rozvoja ZŠ a hľadať
možnosti na vyriešenie spoločenského vyžitia pre seniorov. Samozrejme,
vnímam všetky problémy okolo nás,
a tak chcem byť nápomocný vo
všetkých oblastiach, ktoré prispejú
k rozvoju obce.

Andrej Halčin, 33
r., podnikateľ, Most
– Híd
Svojím aktívnym
zapojením do diania
obce chcem zmeniť politickú kultúru
v obci a priniesť zmenu v prijímaní
dôležitých rozhodnutí. Všetky zmeny a rozhodnutia musia jednoznačne smerovať v prospech občana
a v prospech obce. Chcem vniesť
transparentnosť, nezaujatosť, hlavne toleranciu a pravdu. Nesľubujem
to, o čom vopred viem, že je nesplniteľné. Moje priority: transparentnosť,
podpora rodín a mladých občanov,
bezpečnosť a poriadok, tolerancia
a vzájomná úcta.
Martina Kleinová,
44 r., učiteľka MŠ,
nezávislá kandidátka
Pracujem ako učiteľka v tunajšej materskej škole a záleží
mi na budúcnosti našich detí. Chcem
sa podieľať na ďalšom rozvoji našej
obce. Či je to oblasť športu, kultúry,
alebo celkového zveľaďovania našej
krásnej podtatranskej obce, ktorá je
našou budúcnosťou. Tak ako sa my
budeme o ňu starať, tak bude aj vyzerať. Podporme spolu tento rozvoj.

Ľubomír Čupka, 52 r., majster výroby, Slovenská národná strana
Miroslav Ivan, 33 r., profesionálny
vojak, nezávislý kandidát
Peter Jacko, 39 r.,
živnostník, Slovenská národná strana

Jana Šuleková, Mgr., 46 r., učiteľka
ZŠ, Slovenská národná strana
Ján Paško, Mgr., 33
r., manažér, Sme rodina – Boris Kollár
Kandidujem na poslanca obecného zastupiteľstva s podporou hnutia SME RODINA - Boris Kollár, ktorého som zároveň okresný predseda za okres L.
Mikuláš. Plne sa stotožňujem s myšlienkou hnutia „Sme rodina, ktorá pomáha“ a v tomto duchu by som chcel
pôsobiť aj ako poslanec v obecnom
zastupiteľstve. V prípade môjho zvolenia sa budem snažiť zo všetkých síl
konať, pracovať a hlasovať vždy v prospech občanov našej obce.

¦¦¦¦

SPRAVODAJCA OBCE VAŽEC

5

¦¦¦¦
Martina Šeďová, Ing., 42 r., učiteľka
SŠ, Slovenská národná strana
Ľudovít Renko, 45
r., podnikateľ, nezávislý kandidát
Vážení spoluobčania, každý kandidát
ide do volieb s určitými predsavzatiami. Ja
tiež chcem osloviť Vás občanov – voličov, hlavne v oblastiach mne blízkych
(stavebníctvo, šport). Rozvoj obce, jej
výstavba a plánovanie musí mať širokú podporu občanov. Preto budem
iniciovať verejné zhromaždenia, na
ktorých budú prejednávané všetky
dôležité materiály týkajúce sa rozvoja
výstavby našej obce. V oblasti športu
- venovať sa hlavne mládeži v spolupráci so ZŠ. Vytvárať podmienky pre
priaznivý rozvoj, a tak nadviazať na bohatú tradíciu našej obce.

• Škôlkari využili priaznivé počasie tohtoročnej jesene a vydali sa do lesa na poučnú
a užitočnú vychádzku. Vyzbrojení zásobami zeleninky nasmerovali svoje kroky do
lesa, aby tam zvieratkám nechali niekoľko maškrtiek.

Voľby do orgánov samosprávy obcí 10. 11. 2018
V obci Važec sú vytvorené dva volebné okrsky.
Volebný okrsok č. 1 – volebná miestnosť: prípravka sobášnej miestnosti.
• voliči od súpisného čísla 1 do 595 (vrátane)
Volebný okrsok č. 2 – volebná miestnosť: sobášna miestnosť.
Voliči od súpisného čísla 596 vyššie.

Kandidátom bol poskytnutý na
prezentáciu v obecných novinách
priestor, ktorý využili podľa vlastného uváženia. Redakcia nezodpovedá za obsah zverejnených
príspevkov.

Futbalové výsledky po jesennom kole
MUŽI
14. 10. Važec – Smrečany-Žiar 4:0
Samuel Ilavský, Marián Mátray, Ľubomír Gallovič (2)
21. 10. Lisková – Važec 1:4
Marek Holbus, Ľubomír Gallovič,
Matúš Ilavský, Dušan Bartko
28. 10. Važec – Likavka 0:0
Družstvo mužov prezimuje na šiestom mieste v tabuľke (zo 14). Futbalisti majú za sebou 13 zápasov, z ktorých
si pripísali celkovo 22 bodov za sedem
výhier, jednu remízu a päť prehier. Gólové skóre 40:24.
ŽIACI U-15 B
14. 10. Važec – Bobrovec 1:1
Patrik Polc
21. 10. Važec- LM-Palúdzka 3:2
Patrik Polc, Tobias Klein, Ľuboš Levocký
28. 10. P. Ľupča – Važec 0:12
Filip Lučanský (2), Róbert Baliar, Samuel Sabaka (3), P. Polc (6)

Mladí futbalisti sú po jesennej časti
na treťom mieste v tabuľke (z ôsmich
družstiev). Odohrali deväť zápasov,
z ktorých šesť vyhrali, dva remizovali
a jeden prehrali. Bodové skóre majú 20
a gólové 58:11.
ŽIACI U-13
(spojené družstvo Važec – Štrba)
11. 10. Važec – L. Ján 15:0

Ivan Rysuľa, T. Klein (7), Matúš Michal Zubaj (3), Matúš Ilavský (2), Tomáš
Hudáček (2)
25. 10. Podtureň – Važec 2:0
V konečnom poradí sú žiaci na druhom mieste v tabuľke (z piatich družstiev). Zo šiestich odohraných zápasov
tri vyhrali, jeden remizovali a dva prehrali. Získali 10 bodov a celkové skóre 32:15.
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Letná bežecká sezóna bola úspešná

Žiaci z bežeckého oddielu Športového klubu Kriváň Važec sa na nadchádzajúcu hlavnú zimnú sezónu poctivo pripravovali aj počas uplynulých
mesiacov letnou prípravou. Okrem
viacerých pretekov absolvovali aj sústredenie v Závažnej Porube, kde sa intenzívne pripravovali na sezónu v maximálnych tréningových dávkach pod
vedením trénerov Tomáš Bartko (Momik), Tomáš Bartko (Stolár), Marek
Baláž a organizačného výboru Martina Kleinová a Peter Jacko.
Absolvovali aj testy útvarov talentovanej mládeže v Banskej Bystrici,
kde v konkurencii najlepších slovenských lyžiarov potvrdili svoje popredné miesto, ktoré si naši športovci vybudovali tvrdým tréningom. Výsledky: Simona Jacková - 1, Tobias Klein - 1, Sofia
Kleinová - 3, Patrik Polc - 7, Ignác Uhrín
- 1. Tréner Marek Baláž vyzdvihol najmä Tobiasa Kleina za najlepší výkon
v zhyboch na hrazde. Za 20 zhybov
dostal ako odmenu tortu.
Prvé preteky v letnej príprave absolvovali športovci v Štrbe na Malom
štrbskom maratóne. Výsledky: Dávid
Renko – 1, Mário Renko – 2, Sofia Kleinová – 1, Patrik Polc – 5, Ignác Uhrín
– 4, Tobias Klein - 5, Stanislav Michalko – 5, Nina Jacková – 5, Simona Jacková – 5, Natália Rysuľová - 9, Adrián
Michalko - 5.

V Liptovskej Tepličke sa zúčastnili
Behu po schodoch do neba s výbornými výsledkami: Nina Jacková - 1, Simona Jacková - 1, Dávid Renko - 1, Adam
Plevák - 4, Sofia Kleinová - 1, Romana
Pleváková - 2, Tobias Klein - 1, Ignác
Uhrín - 1, Patrik Polc - 3.
Niektorí sa potrápili aj na Horskom
krose v Gerlachove: Ignác Uhrín – 3,
Patrik Polc – 3, Sofia Kleinová – 2, Tobias Klein – 2, Stanislav Michalko – 5.
V Závažnej Porube na behu okolo
Poludnice sme mali menšie zastúpenie,
ale medailové pozície nám neunikli –
Simona Jacková – 3, Ignác Uhrín – 2,
Stanislav Michalko – 2, Adam Plavák
– 3.

Lesné preteky v Gánovciach odbehli bežci v takmer kompletnej zostave –
Natália Rysuľová – 1, Adrián Michalko
– 6, Nina Jacková – 3, Adam Plevák – 4,
Stanislav Michalko – 3, Dávid Renko
– 1, Simona Jacková – 6, Tobias Klein
– 4, Sofia Kleinová – 1, Patrik Polc – 4,
Ignác Uhrín - 2.
Mimoriadne dobre sa im darilo vo
Východnej na Podtatranskej pätnástke, kde získali až päť zlatých medailí Natália Rysuľová – 5, Nina Jacková – 1,
Adrián Michalko – 2, Adam Plevák – 3,
Stanislav Michalko - 2, Dávid Renko – 1,
Mário Renko – 1, Tobias Klein – 2, Simona Jacková – 3, Patrik Polc – 2, Sofia
Kleinová – 1, Ignách Uhrín – 1, Viktória
Chovanová - 3.
Pekné výsledky doniesli aj z lesného
behu lyžiarov v Hybiach - Nina Jacková – 1, Marek Lištiak – 2, Mário Renko
– 2, Dávid Renko – 2, Stanislav Michalko – 3, Sofia Kleinová – 1, Ignác Uhrín
- 3.
(red), foto: ŠK

Aj vy môžete prispieť
do Važeckých novín. Radi
privítame vaše tipy a námety.

0904 653 071
vazeckenoviny@gmail.com
alebo využite schránku
na obecnom úrade.
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