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Studničky otvorené
Slávnosť otvárania studničiek, alebo „Ducha“, pripadla
tento rok na dvadsiaty máj. Dlhoročná obecná tradícia unikátneho jarného chorovodu Omilienci je stále atraktívna pre
domácich i hostí z blízkeho i vzdialenejšieho okolia. Malou
zmenou oproti minulým rokom bolo „skrátenie“ trasy chorovodu od budovy bývalej školy na ulici Hlavnej na Námestie slobody. Trasu lemovalo množstvo divákov a obyvatelia Hlavnej ulice opäť prispeli k vytvoreniu pohostinnej
atmosféry minivýstavkami a vyzdobenými domami.
Program tradične pokračuje na námestí symbolickým
otvorením studničiek a kultúrnym programom. Vystúpili
domáci z FZ Stráne so svadobným pásmom, folklórny súbor
Majerán z Liptovského Hrádku, folklórna skupiny Genšenky
z Honiec a ľudová hudba Mariána Molnára.
(red)
Foto: mm
Atmosféru podujatia vám priblíži fotogaléria (strana 1 a 10).

• Tradičný chorovod Omilienci.

• Folklórny súbor Majerán v sprievode.
• Predsedníčka MO MS Margita Hybenová, ktorá program
aj moderovala, po otvorení studničiek pokropila vodou aj divákov.

• Členovia DHZ Važec v sprievode.

• Minivýstavka počas sprievodu.
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Ďalší rezbársky úspech Ivana Bocka
Važecký rodák Ivan Bocko si na svoje konto pripísal ďalší
úspech v umeleckej súťaži Výtvarné spektrum 2018. Vo svojej
kategórii – insitná tvorba – získal ocenenie za plastiky Važtianka v chomle (drevo), Za úsvitu (drevo, kameň), Schúlená (drevo, kameň) a Kriváň (drevo, kameň). Jeho diela boli
spolu s ďalšími 85 dielami od 51 autorov odbornou porotou
doporučené a inštalované na výstave vo Vihorlatskom múzeu v Humennom (1. – 29. 6). Za ocenené diela získal postup
na celoslovenské kolo súťaže.
Ako zhodnotili organizátori, pre kategóriu insitná tvorba je v Prešovskom kraji typická vysoká obsahová i vizuálna úroveň, ktorá bola potvrdená umelcami i v aktuálnom
55. ročníku.
Krajské kolo celoslovenskej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Prešovského kraja Výtvarné spektrum 2018 prinieslo opätovne pestrosť autorského zastúpenia. V roku 2018 bolo do súťaže prihlásených 154 výtvarných
diel od 72 autorov z okresov Prešovského kraja. Odborná porota konštatovala kvalitatívny posun súťažných prác smerom
k väčšej obsahovej i formálnej invenčnosti oproti minulému
roku.
(red), foto: archív I. Bocka

V centre obce vybudujú tržnicu
Už o niekoľko týždňov by mala v centre obce (súčasná betónová plocha blízko
Miestneho kultúrneho strediska) vyrásť
nová tržnica. Obec s výstavbou predajných stánkov a rekonštrukciou priľahlých priestorov počítala už pri tvorbe
rozpočtu. Momentálne sa realizujú prípravné administratívne práce a samotná
výstavba by mala začať v letných mesiacoch. V rozpočte je na rekonštrukciu
a stavbu vyčlenených 53 500 € a práce
by mali byť hotové v septembri.
Od jarných mesiacov do jesene prakticky denne využívajú priestranstvo
v centre obce rôzni predajcovia, ktorí

ponúkajú obyvateľom obce svoj tovar
(ovocie, zelenina, textil...). Na tieto účely tu vzniknú štyri zastrešené predajné
miesta. „Budeme jedna zo vzorových
dedín, ktorá bude mať oficiálne trhové
miesto s riadnym povolením prevádzkovania od hygieny i veteriny. Platná
legislatíva totiž nepovoľuje predávať
tovary tak, ako to teraz funguje nielen
u nás, ale aj v iných obciach, takže by
sme to chceli zmeniť a zlepšiť a vytvoriť
potrebné zázemie a pohodlie pre predávajúcich aj kupujúcich,“ uviedol starosta
obce Milan Lištiak.
Detaily samotného projektu priblí-

žil vedúci Obecného podniku Rastislav
Sirotiak: „Tržnicu chceme vybudovať
v rámci revitalizácie verejného priestoru v centrálnej časti obce a vytvoriť tak
dôstojné miesto pre trhový predaj, prípadne aj menšie kultúrne podujatia.
Súčasťou projektu je úprava priľahlých
plôch a vytvorenie parkovacích miest,
zrekonštruuje sa súčasná panelová plocha i priestor pred kultúrnym strediskom. Samotný objekt bude čiastočne
z dreva, aby architektonicky zapadol do
vidieckeho prostredia. Stavbu budeme
realizovať dodávateľsky, konkrétna firma vzíde z verejnej súťaže.“
(mm)

• Dňa 20. apríla sme si pripomenuli Deň Zeme dvomi spôsobmi. Najskôr sme sledovali film o tom, ako my, ľudia, vieme zasypať
odpadom planétu Zem a nemyslieť pritom na dôsledky našej činnosti. Po skončení filmu sa všetci žiaci spolu s pedagógmi zapojili
do upratovania a skrášľovania priestorov okolo školy a jej širšieho okolia. Cieľom bolo vyskúšať si ochranu životného prostredia aj
prakticky. Zbierali sme odpad, triedili, upratovali, zametali a premenou prešli aj skalky.
(jv)
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Z Váhu vyzbierali odpadky

V dňoch 22. a 23. mája 2018 zrealizovala Správa TANAP-u v spolupráci s urbárskym pozemkovým spoločenstvom Važec čistenie rieky Biely
Váh. Na pomoc prišli aj študenti z Výskumného ústavu vysokohorskej biológie v Tatranskej Javorine.
Biely Váh je pod obcou Važec dlho-

dobo znečisťovaný komunálnym odpadom, ktorého pôvodcom sú najmä
obyvatelia rómskej osady nachádzajúcej sa v blízkosti rieky. Počas dvoch dní
sa z rieky vyzbieralo viac ako 140 vriec
komunálneho odpadu, najmä plastového odpadu, textílií, ako aj rôzneho veľkoobjemového odpadu. Náklady na od-

voz a skládkovanie odpadu prevzala na
svoje „plecia“ obec. Biely Váh je chráneným územím európskeho významu
a jeho neznečisťovanie je základom zabezpečenia ochrany vzácnych rastlín,
živočíchov a prírodných biotopov tejto
rieky prameniacej pod Kriváňom. (red)
Foto: archív Správy TANAP-u

Pokračujú rekonštrukcie obecných budov
Kolaudáciou na Deň detí bola ukončená rekonštrukcia
budovy bývalých potravín na zdravotné stredisko. Na rekonštrukciu bolo v rozpočte vyčlenených 130-tisíc €, vysúťažená cena za dielo bola niečo vyše 125-tisíc €. Obec investovala ešte niečo vyše 1 000 € do svojpomocných prác pri
rekonštrukcii budovy (štauplat, maľovanie, nová elektrika,
zábradlie k Z-clubu....). Ďalších vyše 3 000 € stála úprava
spevnenej plochy oproti zdravotnému stredisku.
V novom zdravotnom stredisku vznikli dve ambulancie,
jedna z nich bude slúžiť praktickému lekárovi pre dospelých a druhá je plánovaná pre zubára. Sťahovanie ambulancie praktického lekára by malo začať koncom júna. Počas
sťahovania prosíme pacientov o trpezlivosť a zhovievavosť,

pretože nejaký čas bude praktický lekár ordinovať len vo Východnej. Od mája začali rekonštrukčné práce aj na budove
obecného úradu a kinosále. Postupne sa prerobí vykurovacia sústava, okná, stropy, svietidlá, fasády, podlaha v kinosále a budovy sa zateplia. „Meníme staré i novšie okná,
pretože výsledky energetického auditu ukázali, že tieto
okná nepostačujú na plnenie požiadaviek energetického
certifikátu,“ doplnil starosta Milan Lištiak. Rekonštrukcia
by mala byť hotová do konca októbra. Celková predpokladaná výška rekonštrukcie je necelých 290-tisíc €. Obec sa
bude na tejto sume podieľať čiastkou necelých 15-tisíc €
z vlastných prostriedkov, zvyšok – zhruba 275-tisíc € tvorí
nenávratný finančný príspevok zo štátnych fondov.
(red), foto: ai

Bryndza zbiera tituly
EKO farma Važec pravidelne v súťažiach potvrdzuje, že
vedia robiť kvalitné a chutné mliečne výrobky. Na konto
úspechov si pripísali ďalšie ocenenia. Z Ovčiarskej nedele v Pribyline (20. 5.) si priniesli jedno druhé a jedno tretie
miesto v odbornej súťaži kvality výrobkov zo 100 % ovčieho mlieka v kategórii kyslomliečne výrobky a jedno tretie
miesto v kategórii bryndza. Pravá ovčia bryndza bodovala
aj u návštevníkov, ktorí ju svojimi hlasmi vo verejnej súťaži
tiež posunuli na tretie miesto.
Z celoslovenských ovčiarskych slávností Ovenálie 2018,
ktoré sa konali 10. júna vo Východnej si odniesli ocenenie
najvyššie. Odbornej porote chutila važecká bryndza najviac
a EKO farme Važec za jej kvalitu udelili prvé miesto. (red)
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Odmenili mladých športovcov
Športový klub Kriváň Važec v spolupráci s obecným úradom pripravili na
konci apríla (30. 4.) slávnostné popoludnie pre aktívne športujúce deti, ktoré reprezentujú seba i obec na rôznych
súťažiach a dosahujú veľmi pekné výsledky. Odmenou a motiváciou im bolo
nielen prijatie zástupcom starostu obce
Miroslavom Ilavským a vecné darčeky,
ale aj stretnutie so vzácnym hosťom –
bežcom na lyžiach Petrom Mlynárom,
ktorý reprezentoval Slovensko aj na
Olympiáde v Pjongčangu. Pripravená
bola aj slávnostná torta a detské šampanské. Minulý rok sa v Slovenskom
pohári do tretieho miesta umiestnil len
jeden náš športovec, a tým bol Mário
Renko. V tejto uplynulej sezóne stihol
absolvovať len tri preteky v Slovenskom
pohári, keďže sa začal naplno venovať
futbalu. Prajeme mu aj v tomto športe
veľa úspechov.
Tento rok bol úspešnejší pre viacerých športovcov v bežeckom lyžovaní. Dokonca štyria sa umiestnili v prvej
trojke: Patrik Polc - 2. miesto ako starší
žiak, Tobias Klein- 2. miesto ako mladší
žiak, Sofia Kleinová - 3. miesto, staršia
žiačka, Adam Plevák – 3. miesto, mladší žiak.
Tesne za prvou trojkou na 4. mieste
sa umiestnila Simona Jacková, reprezentujúca mladšie žiačky. Za ňou na 5.
mieste skončila v tej istej kategórii Daniela Rysuľová. Dávid Renko v kategórii mladších žiakov skončil na 5. mieste. Do tretice sa na 5. mieste umiestnil

aj Ignác Uhrín, ktorý súťaží v kategórii mladších dorastencov spolu s o rok
staršími dorastencami. V prvej desiatke
sa ešte umiestnila aj Nina Jacková, ktorá skončila na 6. mieste, ale treba podotknúť, že súťaží s dievčatami o dva roky
staršími v kategórii mladších žiačok. Vo
svojom ročníku skončila na 1. mieste.
Pretekárom reprezentujúcim obec je
aj Stanislav Michalko, ktorý sa umiestnil na 13. mieste v kategórii mladších
žiakov. Ďalšou pretekárkou bola Romana Pleváková, ktorá stihla absolvovať len štyri preteky na začiatku sezóny, napriek snahe ju choroba na chvíľu
vyradila z tréningov i pretekov.
Deviatačky Laura Polcová a Viktó-

ria Chovanová sa pravidelne zúčastňovali tréningových procesoch. Aj napriek tomu, že neabsolvovali preteky
Slovenského pohára, ale zúčastnili sa
obecných pretekov, by sme im chceli
poďakovať za ich húževnatosť a vytrvalosť pri veľakrát náročných tréningoch.
Natália Rysuľová a Adrián Michalko túto zimnú sezónu začali spoznávať krásy bežeckého lyžovania, skúšali a trénovali základy lyžovania. Čaká
ich ešte veľmi dlhá cesta na dosiahnutie podobných aj lepších výsledkov, ako
mali ich kamaráti v zimnej sezóne 2017/
2018. Prajeme nielen im, ale aj ostatným
športujúcim deťom veľa vytrvalosti
a málo bolesti pri prekonávaní prekážok na ceste za svojimi cieľmi.
Veľká vďaka za dosiahnuté výsledky
patrí nielen rodičom, ktorí vedú svoje
deti k športu a pravidelnému pohybu,
ale hlavne trénerom, ktorí trávili veľa
svojho voľného času, aby sa deti dostali na takú vysokú úroveň v bežeckom
lyžovaní. Najväčšiu zásluhu má tréner
a učiteľ v jednej osobe Marek Baláž, ktorý je deťom veľkou oporou. Je prísny,
spravodlivý, a ako hovoria deti, je s ním
aj veľká zábava. Druhým z trojice je Tomáš Bartko (nar. 1991), ktorý je taktiež
nápomocný nielen pri tréningoch, ale aj
na pretekoch. Posledným z trojice trénerov je Tomáš Bartko (nar. 1986), ktorý
nielen pomáha trénovať deti, ale sám
aktívne športuje a taktiež sa zúčastňuje
pretekov. V Slovenskom pohári skončil
na krásnom 2. mieste vo svojej kategórii
(veterán A).
(mk), foto: mm
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Kosby a údržby v plnom prúde

Kosenie patrí medzi časovo i fyzicky
najnáročnejšie pravidelné práce v obci. Začína v jarných mesiacoch a opakuje sa do októbra. V našej obci obecný cintorín a verejné plochy v obci kosí
päť pracovníkov v rámci VPP. Obecný
podnik na základe uzatvorenia novej
zmluvy o údržbe bude v ďalšom trojročnom období spravovať nemecký vojenský cintorín vo Važci, kde má údržbu
na starosti Rastislav Šeďo.
Kosenie obecných plôch a cintorína
sa realizuje tri až štyrikrát v období od
mája do októbra. Často sa načasovanie
a rozsah prác nevyhnú kritike zo strany
niektorých občanov. Vedúci Obecného
podniku Rastislav Sirotiak vysvetlil, že
kosenie nie je jedinou aktivitou, ktorú
obec zabezpečuje a v rámci možností
je potrebné zosúladiť viacero faktorov
– dostupnosť pracovnej sily, či pracovnú dobu. Svoj vplyv zohráva aj počasie a prihliada sa aj na aktuálne priority
obce: „Pracovníci, ktorí kosia cintorín
a obec sa napríklad v máji podieľali aj
na príprave obecných slávností, takže
kosenie šlo na chvíľu bokom a muselo
počkať. Títo pracovníci nepracujú celý
deň, ich pracovná doba je len od ôsmej
do dvanástej. Tiež musíme dodržiavať
predpisy o bezpečnosti pri práci, keďže pri práci s vibračnými strojmi sú potrebné prestávky na oddych. Kosenie
sa nedá zvládnuť rýchlejším tempom,
je to fyzicky náročná práca a treba brať
ohľad aj na pracovníkov.“
Údržba nemeckého cintorína začala v apríli jarným čistením a kosenie
a pravidelná údržba potrvajú do konca
novembra. „Na jar sa areál čistí od zostatkov suchého lístia a tráv a potom sa
začína s kosením a celkovou údržbou.

V zmluve máme desať cyklov kosenia
areálu, pričom jedno takéto kolo trvá aj
týždeň,“ priblížil Rastislav Sirotiak.
Pred samotným kosením je nutné ručne vykášať okolo 946 náhrobných kameňov, areál sa kosí záhradnou traktorovou kosačkou a niektoré
miesta tiež krovinorezmi. Po každom
kosení je nutné vyčistiť náhrobné ka-

mene. Ďalej sa čistia chodníky od buriny, strihajú živé ploty, informačné tabule, parkovisko. Celková plocha údržby
nemeckého cintorína je 20 600 metrov
štvorcových. Správca sa stará aj o necelých 1800 metrov štvorcových vegetačných plôch (kroviny) a odvodňovací
kanál (430 bm).
(mm), foto: mm

Literárna súťaž

Nezisková organizácia KongenKult so sídlom v Iľanove v spolupráci s mestami Liptovský Hrádok, Liptovský Mikuláš a ďalšími partnermi, vyhlasuje
IV. ročník Literárnej súťaže KongenScript. Súťaž KongenScript 2018 je určená
pre neprofesionálne autorky a neprofesionálnych autorov prózy a poézie s
trvalým alebo prechodným pobytom v okrese Liptovský Mikuláš, alebo študujúcich, či pracujúcich v okrese Liptovský Mikuláš. Spodná veková hranica
súťažiacich je 14 rokov, horná hranica nie je obmedzená.
Súťaží sa v dvoch základných kategóriách: próza a poézia a v tematickej kategórii, ktorá má názov Ja, my a 100. výročie vzniku Česko-Slovenska
(poézia, próza alebo iné literárne formy). Termín uzávierky súťaže je piatok
31. augusta 2018.
Propozície súťaže a ďalšie podrobnosti o súťaži sú zverejnené na webstránke www.kogentult.sk
(pp)
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DEŇ MATIEK (FOTO 1, 2, 3)
Pekné verše, detské piesne, hru na
gitare, malé divadielko a veľké ĎAKUJEM. To všetko mali možnosť si vypočuť mamičky, ktoré prijali pozvanie
na tvorivé dielne organizované v našej
škole v utorok 15. mája pri príležitosti
Dňa matiek. Deti z prvého stupňa pod
vedením svojich pedagógov pripravili
pre svoje mamičky krátky program, na
ktorý nadväzovali tvorivé dielne. Deti,
mamy i ďalší rodinní príslušníci mali
príležitosť spoločne si vyzdobiť farbami na textil pripravené tašky. Pod ich
šikovnými rukami vznikli veľmi pekné výrobky s jedinečnými vzormi. Ďakujeme všetkým zúčastneným mamičkám, že si našli popri každodenných
povinnostiach chvíľku čas, že sa nebáli
vymeniť varechy za štetce a mohli tak
spoločne stráviť veľmi príjemný utorkový podvečer.
(gk)
ÚČELOVÉ CVIČENIA
V mesiaci máj sa uskutočnili na druhom stupni účelové cvičenia a didaktické hry na prvom stupni. Teóriu sme
spojili aj s praxou. Žiaci si v priestoroch
školy precvičili evakuáciu počas požiarneho poplachu. Absolvovali aj presuny
v rámci obce a jej okolia. Tiež plnili rôzne úlohy a niektorí zistili, že budú musieť popracovať na svojej fyzickej kondícii.
(jv)
MATEMATICKÝ KLOKAN



Aj tento školský rok sa naši nadšenci pre matematiku zahryzli do riešenia
zaujímavých logických úloh. Do 21. ročníka súťaže sa zapojilo spolu 25 žiakov,
medzi ktorými bolo aj sedem prváčikov.
Matematický klokan je medzinárodná
matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať
logické myslenie a matematiku medzi
žiakmi, umožniť žiakom súťažnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne
uznanie. Výborné výsledky dosiahli
naše žiačky Simona Jacková (6.tr.), Daniela Rysuľová (5.tr.) a Katarína Kšenzakovičová (6.tr.)
(km)
V DIVADLE
Začiatkom mája (2. 5.) sa žiaci sied-

¦¦¦¦
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KRÁTKO ZO ŠKÔL YKRÁTKO ZO ŠKÔL Y KRÁTKO ZO ŠKÔL
¦¦¦¦
meho až deviateho ročníka zúčastnili
divadelného predstavenia v Spišskej
Novej Vsi. Rozprávka Kráska a netvor,
výkony hercov a divadelná atmosféra
zanechali v žiakoch neopakovateľný umelecký zážitok. Pekné počasie
a návšteva mesta dali dokonalú bodku za vydarenou školskou akciou. (jv)
ZÁPIS PRVÁKOV
Zápis do prvého ročníka sa konal 18.

apríla. Otvorenú hodinu si pre predškolákov z materskej školy pripravil učiteľ
Marek Molnár. Deti sa aktívne zapájali
do rôznych činností. Dopoludnia sa tak
budúci prváci zoznámili s priestormi,
v ktorých bol popoludní zápis. Počet
zapísaných detí je 27 a evidujeme jednu žiadosť o odklad.
(vj)
DEŇ NARCISOV
Do jedinečnej verejno-prospešnej
finančnej zbierky Ligy proti rakovi-



ne Dňa narcisov sme sa v spolupráci
s Miestnou organizáciou Slovenského
Červeného kríža vo Važci zapojili aj
v tomto školskom roku. Dobrovoľníci
– deviataci spolu so svojím triednym
učiteľom Marekom Balážom pripli žlté
narcisy na odev v škole i obci tým, ktorí
akoukoľvek finančnou čiastkou podporili onkologických pacientov. Celkovo
sa vyzbieralo 280,77 €. Všetkým, ktorí
ste prispeli, veľmi pekne ďakujeme.
(jv)

BESEDA O VODE (FOTO 4)
V materskej škole v mesiaci máj prebiehali rôzne akcie. Navštívili nás pracovníci NAPANTU, ktorí nás oboznámili s kolobehom vody. Beseda s názvom Putovanie vodných kvapiek bola
pre deti veľmi zaujímavá, pútavá. Deti
sa dozvedeli, aj pomocou obrázkov videli, ako prebieha kolobeh vody a na čo
všetko nám vzácna tekutina slúži.
DEŇ MATIEK (FOTO 5)



V mesiaci máj oslavujú sviatok
matky. Aj my v materskej škole sme
pre naše mamičky pripravili krásny
program plný básní, piesní aj tancov.
Na konci mamičky odchádzali nielen
plné dojmov, ale aj s darčekom od svojich detičiek.
VÝLET (FOTO 6)





Deti tento rok navštívili v rámci školského výletu Čiernohronskú železničku. Previezli sa otvoreným vláčikom,
kde počas jazdy pozorovali okolitú prírodu, krásy dedín, ktorými prechádzali
a dokonca im vyšiel čas pohrať sa aj na
preliezačkách.
RECITAČNÁ SÚŤAŽ (FOTO 7)
Pri príležitosti výročia narodenia
spisovateľky Kristy Bendovej sa v Materskej škole v Kráľovej Lehote uskutočňuje recitačný prednes mladých nádejných recitátorov. Deti z okolitých materských škôl prednášajú svoje umenie,
za ktoré dostanú odmenu a pamätný
list. Tento rok sa tejto prehliadky zúčastnili tri deti z našej materskej školy:
Kristián Zubaj, Patrik Zubaj a Adela
Čonková, ktorí sa krásne naučili recitovať básne.
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v Liptovskom Mikuláši
Hľadá pracovníkov na pozíciu

OPERÁTOR VÝROBY NÁBYTKU
Termín nástupu: Ihneď alebo dohodou
Trvalý pracovný pomer na dobu neurčitú
Pracovná doba:

1-3 zmenná prevádzka (7,5 hod/ deň)

Ponúkame:

Výhodné a flexibilné finančné ohodnotenie podľa
pracovného zaradenia, sadzba od 4 EUR/hod. brutto
Mesačné prémie v závislosti od výkonu
Bonus za 100% dochádzku
Nadštandardné pracovné podmienky
Možnosť profesijného rastu
Sauna a fitness centrum priamo v závode
Príspevok do penzijného fondu, program lojality,
zľava na nákup v obchodnom dome IKEA a ďalšie
iné.
Bližšie informácie dostanete na osobnom pohovore.

Kontakt:

Telefonicky na čísle 044/55 10 208
E-mailom: jana.janekova@ikea.com
Poštou:

Personálne odd.
IKEA Industry Slovakia, s.r.o,
500 Závažná Poruba, 032 02

Otázky – pýtajte sa!
Príďte

medzi

nás!

(rek)

Výhodné stravovanie vo firemnej jedálni
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• Úradníčky z obecného úradu vymenili počítače, papiere a perá za hrable a motyky
a v jedno májové piatkové dopoludnie (11. 5.) sa vybrali skrášliť obec. Upravili okolie
novovybudovaného chodníka na Stankovom brehu, kde vysadili okrasné stromčeky,
vysadili kvety do kvetináčov pri cintoríne a pri Dome smútku vytvorili okrasnú skalku.
(red), foto: ml

Deti hrali futbal v Miláne
Mladí futbalisti z Važca – Tobias Klein, Dávid Renko, Adam Plevák, Maroš Zuštiak a Nina Jacková
sa v máji (10. – 14. 5.) spolu s ďalšími
deťmi z Liptova zúčastnili zájazdu do
talianskeho Milána, aby si zmerali sily
s tamojšími mladými futbalistami.
Spolu odohrali päť zápasov, z toho
dva vyhrali a tri prehrali. Okrem športových zápolení však zažili aj ďalšie

skvelé futbalové zážitky, pretože mali
možnosť navštíviť slávny štadión San
Siro s kapacitou 80-tisíc divákov, kde
hrávajú svoje zápasy futbalové kluby
AC Milano a Inter Milano. Absolvovali prehliadku štadióna, múzea mapujúceho históriu slávnych milánskych
klubov s vystavenými trofejami, dostali sa aj do šatní a priamo na štadióne si mohli zakúpiť aj suveníry na pa-

miatku. Nevynechali ani ligový zápas
Inter Miláno proti Sassualo s úžasnou
atmosférou. Zostal im čas aj na prehliadku mesta a voľný program a posledný deň ešte spoločný rozlúčkový
obed s organizátormi. Deti so svojimi
rodinnými príslušníkmi zažili neopakovateľné chvíle, na ktoré budú spomínať veľmi dlho.
(red)
Foto: archív ŠK Kriváň

• Sledovať profesionálny zápas na obrovskom štadióne bol úžasný zážitok.
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• Važecká svadba v podaní FZ Stráne.

• Budúci nositelia tradícií.

• Vystúpenie FS Majerán.

• FZ Stráne v programe.

• Atrakciou sprievodu bol krásne vyzdobený voz s koňmi.

• Vystúpenie FSk Genšenky.

• Minivýstavka počas sprievodu.

• FZ Stráne a važecká veselica.

• Vernisáž výstavy v Dome Jana Hálu.

