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Nové výzvy na prahu nového roku
Vážení spoluobčania,
čas beží neúprosne a ani sme sa nenazdali a prvý mesiac roku 2018 je už
za nami. V prvých dňoch nového roka
2018 sme si navzájom podávali ruky,
vyslovovali želania s nádejou, že nový
rok bude lepší a krajší ako rok predchádzajúci, ktorý sa práve skončil.
Tiež sme bilancovali a prehodnocovali, do akej miery sme naplnili naše
predsavzatia, plány, túžby a sny. Z pohľadu našej samosprávy môžem konštatovať, že rok 2017 bol náročný, ale
aj veľmi dôležitý pre napredovanie
smerom k modernej, efektívnej a sociálnej obci.
K stredovému chodníku na cintoríne, ktorý sme vybudovali v roku 2016,
pribudli v tomto roku ďalšie dva chodníky – K jaskyni a na Stankovom brehu. Spolu máme v našej obci päť chodníkov, čo nás zaväzuje intenzívnejšou
a efektívnejšou starostlivosťou a údržbou o ne.
Na Dome Smútku sme vybudovali
moderné a architektonicky originálne
prestrešenie vchodu, dokončili sme
opravu fasády, štaplónov a žľabov
na odvod dažďovej vody, zabezpečili sme kompletné vymaľovanie vnútorných priestorov. Na cintoríne sme
začali budovať prístupový chodník od
strednej brány.
Postupne sme začali s opravou
obecných budov a skrášľovaní obecných pozemkov. Vymenili sme komplet strechu na obecnom úrade spolu
s priľahlými budovami, získali sme
finančné prostriedky na rekonštrukciu budovy obecného úradu z európskych fondov.
Vybudovali sme dve skalky – pri
budove bývalej základne školy a pri
Dome smútku.
Schválili sme Zmeny a doplnky
Územného plánu Važec, čo okrem rozšírenia možnosti budovania rodinných
domov na pozemkoch urbáru, umožní
aj legalizáciu a rozšírenie výstavby chatovej oblasti Pod Kopou. Začali sme rekonštruovať budovu bývalého „Konzu-

mu“, ktorá intenzívne pokračuje tohto
roku, kde plánujeme zriadiť zdravotné stredisko. Najmä starší občania privítajú bezproblémový a bezbariérový
prístup na lekárske ošetrenie. Táto rekonštrukcia by mala byť ukončená do
30. 6. 2018.
Nezabudli sme ani na najmenších
a školákov, začali sme s výstavbou
jednotlivých prvkov detského ihriska,
čím sa radikálne mení vzhľad a funkčnosť školského areálu, v čom chceme
pokračovať aj v tomto roku.
V novom roku 2018 nás okrem vyššie uvedeného čaká obrovský kus práce. Uchádzame sa o prostriedky z európskych fondov na rekonštrukciu
budovy MKS, plánujeme sa uchádzať
o prostriedky z európskych fondov na
vybudovanie zberného dvora, rokujeme s príslušnými štátnymi orgánmi
a autobusovým dopravcom o vybudovaní druhej autobusovej zastávky v obci pri penzióne Violet.
Chceme začať budovať chodník na
Hlavnej ulici, tiež začať budovať vodovod, kanalizáciu a plyn na plánovanej
komunikácií Na pastierskych II a dobudovať kanalizáciu na ul. Dr. Lučanského, zokruhovať vodovod na ulici
Slovenského národného povstania, Dr.
Lučanského a Vyšná. Plánujeme výmenu verejného osvetlenia za úspornejšie

a modernejšie LED svietidlá približne
na polovici našej obce.
Do finálnej podoby sa dostáva naše
úsilie poskytovať a prispievať na stravu pre seniorov a invalidných dôchodco v našej obci v jedálni základnej školy,
ktorú by sme chceli začať poskytovať
v mesiaci apríl 2018.
Vážení spoluobčania, keď som
v polovici decembra 2014 nastupoval
do funkcie starostu našej obce, stav finančných prostriedkov na rezervnom
fonde – to znamená to, čo mala naša
obec ušetrené bol 337-tisíc eur. Napriek
investíciám a opravám, ktoré sme zrealizovali v rokoch 2015 – 2017, sa nám
podarilo zvýšiť stav ušetrených finančných prostriedkov našej obce k 31. 12.
2017 na takmer 790-tisíc eur. Všetky investície plánujeme realizovať bez zadĺženia našej obce, výlučne z prostriedkov európskych štrukturálnych fondov, z dotácií a samozrejme z vlastných ušetrených prostriedkov tak, aby
sme vždy mali v rezervnom fonde cca
300-tisíc eur s ohľadom na možný príchod finančnej a ekonomickej krízy.
Záverom mi, vážení spoluobčania,
dovoľte, aby som Vám v mene svojom, v mene svojich spolupracovníkov,
ako aj v mene poslancov obecného zastupitelstva poprial veľa pevného zdravia, vzájomného pokoja a harmónie,
zlepšenie medziľudských vzťahov,sily
a šťastia v každodennom živote. Odpúšťajme si navzájom, znášajme nedorozumenia a ceňme si to, čo má naozaj hodnotu.Veľmi ma mrzí, že aj medzi nami sa
nájdu takí, ktorých jedinou a výlučnou
metodou práce je za každú cenu všetko
nami vyvinuté úsilie kritizovať, negovať a vytvárať vymyslené teórie s cieľom ohovoriť a neprávom obviniť tých,
čo chcú v našej obci a len pre našu obec
niečo vytvoriť a po sebe zanechať aj pre
budúce generácie. V mojom želaní sa
chcem zároveň poďakovať všetkým,
ktorí sa akokoľvek pričinili o rozvoj,
zveľadenie a prezentáciu našej obce,
ako aj prispeli ku kultúre, športovaniu
a vzdelávaniu našich obyvateľov.
Milan LIŠTIAK, starosta obce
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Obec plánuje ušetriť na vývoze komunálneho odpadu
Vážení spoluobčania,
ministerstvo životného prostredia už dlhší čas avizuje zvýšenie poplatkov za uloženie odpadov. Podľa ministerstva v
recyklácii odpadov zostáva Slovensko na chvoste a zaostáva aj za susedmi a až dve tretiny odpadu zo slovenských domácností nenájdu opätovné využitie a skončia na skládkach.
Zvýšenie poplatku za uloženie odpadov by sa dotklo každého obyvateľa našej obce s trvalým pobytom vo forme zvýšenia miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V súčasnosti je jeho výška v našej obci 15 € na
osobu a rok pre fyzickú osobu - nepodnikateľa. Podnikatelia
a právnické osoby platia 3 € za vývoz jednej 110 l kuka nádoby. Celkom za rok 2017 predstavoval príjem z uvedeného poplatku v našej obci sumu takmer 24-tisíc eur. Podľa ministerstva zvýšenie poplatkov za uloženie odpadov by malo nastať
najmä u nevytriedených, resp. málo vytriedených komunálnych odpadov, postupne od 50 % v roku 2018 až po približne
300 % od roku 2026.
Štruktúra výdavkov za zmesový komunálny odpad v obci
Važec za rok 2017, ktorá predstavuje výšku viac ako 50-tisíc
eur bola nasledovná:
1. VPS Východná vo výške 26 751 eur - za zber a vývoz TKO
z odpadových nádob od občanov a právnických osôb
2. Brantner Poprad s.r.o. vo výške 6 638 eur - za vývoz veľkoobjemových kontajnerov z osady Dolinka, Domu smútku
a nadrozmerného odpadu.
3. Technické služby Svit vo výške 5 126 eur - za vývoz biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
4. Brantner Poprad s.r.o vo výške 15 605 eur - za zneškodnenie odpadu a poplatok za uloženie odpadov.
Vzhľadom k tomu, že VPS Východná koncom roka 2017 avizovala zvýšenie ceny služieb o 26 %, čo v prepočte predstavuje cca 33 706 eur, naša obec sa rozhodla vyhlásiť nové verejné
obstarávanie na zber a vývoz tuhého komunálneho odpadu
z odpadových nádob od občanov a právnických osôb s tým,
že využije svojich zamestnancov na manipuláciu s odpado-

Oslobodenie obce

Koncom januára sme si pripomenuli 73 rokov od začiatku oslobodzovania obcí Horného Liptova v druhej svetovej
vojne. Podľa terajšieho územného členenia, prvou oslobodenou obcou Liptova bola najvýchodnejšia obec Važec 29. 1. 1945. Jednotky 1. čs. armádneho zboru potom postupovali na západ a rýchlym postupom oslobodili obce Východná, Hybe, Kráľova Lehota, Malužiná, Nižná a Vyšná
Boca, Pribylina, Vavrišovo, Liptovská Kokava, Dovalovo,
Liptovský Peter, Liptovská Porúbka, Liptovský Hrádok,
Podtureň, Liptovský Ján, Jamník, Liptovský Ondrej, Jakubovany, Konská, Beňadiková, Veterná Poruba. Poslednou
oslobodenou obcou pred Lipt. Mikulášom bolo Okoličné,
2. 2. 1945, kde sa front zastavil, pretože nemecké vojská
dokázali vybudovať silnú obranu proti postupujúcim oslobodzovacím vojskám na kóte 749 – Háj Nicovô, ktorou sa
zastavilo oslobodzovanie severného Slovenska až do 4. 4.
1945, kedy bol L. Mikuláš oslobodený. Pri príležitosti 73. výročia oslobodenia našej obci pripravil Miestny odbor Matice
slovenskej reláciu v miestnom rozhlase.
(red)

vými nádobami a obstará si len zberové vozidlo a odvoz komunálneho odpadu na skládku. V praxi to znamená, že manipuláciu s odpadovými nádobami od februára 2018 zabezpečujú už naši zamestnanci a nie zamestnanci VPS Východná, ktorí si za manipuláciu s jednou kuka nádobou po novom
pýtali zaplatiť 0,80 eur, čo pri približne 700 kuka nádobách by
našu obec stálo 560 eur týždenne. Výzva na predloženie ponuky bola zaslaná 4 uchádzačom, a to VPS Východná, Brantner Poprad, s.r.o. VPS Liptovský Mikuláš a Technické služby
Svit. Víťazom sa stali Technické služby Svit, ktoré predložili
ponuku, v zmysle ktorej by mohla Obec Važec ušetriť takmer
polovicu nákladov, ktoré požadovala zaplatiť za zber a vývoz
komunálneho odpadu VPS Východná, čo predstavuje vo finančnom vyjadrení plánovanú úsporu cca 16-tisíc eur. Ušetrené finančné prostriedky budú použité na úhradu zvýšených
poplatkov za uloženie odpadov a obyvatelia našej obce tak
budú ušetrení od ďalšieho zvyšovania miestneho poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Tiež Vás chcem upozorniť, že od februára 2018 sa mení
vývozný deň na zber a odvoz tuhého komunálneho odpadu
v našej obci na každý štvrtok v kalendárnom týždni.
Vážení spoluobčania, pevne verím, že nám všetkým záleží na ochrane životného prostredia v našej krásnej obci, preto
Vás prosím o zodpovedné konanie pri nakladaní s odpadmi,
najmä triedením recyklovateľného odpadu vznikajúceho v domácnostiach výrazne prispejeme k ochrane životného prostredia, spätnému využitiu druhotných surovín a k minimalizácii
odpadu ukladaného na skládky komunálneho odpadu, a samozrejme čím viac a zodpovednejšie budeme recyklovať, tým
menej budeme zaťažovať rozpočet našej obce, ako aj náš vlastný. Ďakujem za pochopenie.
Milan LIŠTIAK, starosta obce
ZMENA Y ZMENA YZMENA YZMENA YZMENA Y
Vývozný deň tuhého komunálneho odpadu bude
vo ŠTVRTOK!

Na obedy prispeje obec
Plánovaná služba dotovaného stravovania pre seniorov začína naberať reálne kontúry. Je vypracované Všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktoré bude upravovať podmienky poskytovania stravovacej služby pre dôchodcov v našej obci. VZN
je zatiaľ v štádiu návrhu a do platnosti vstúpi najskôr v marci.
Podľa prvotného návrhu by stravovanie dôchodcov obec zabezpečovala v rámci svojho sociálneho programu pre občanov
s trvalým pobytom vo Važci, ktorí sú poberateľmi starobného
alebo invalidného dôchodku. Stravovanie má byť zabezpečené
v školskej jedálni ZŠ (vydávanie do obedárov). Záujemcovia
o stravovanie musia o túto službu písomne požiadať a splniť
podmienky (trvalý pobyt, poberanie dôchodku). Obec bude
prispievať na stravu tým dôchodcom (starobným a invalidným), ktorých príjem za mesiac je maximálne 400 eur. Výška
príspevku obce bude 18 % z celkovej ceny stravného lístka.
Cena jedla bude určená výškou nákladov na nákup potravín
a režijných nákladov. Výšku dôchodku budú dôchodcovia
preukazovať rozhodnutím Sociálnej poisťovne. Stravovanie
budú môcť využiť aj dôchodcovia s príjmom vyšším ako 400
eur mesačne, avšak už bez dotácie od obce.
(red)
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PODARILO SA NÁM...
• Dvierka informačnej tabule pri MKS museli otvárať minimálne dve osoby. Pre lepšiu prístupnosť ku tejto informačnej
a vývesnej tabuli zamestnanci obce vyrobili nové dvierka, ktoré
sa otvárajú dokorán do oboch strán.
• Na obecnom cintoríne pri stredovom chodníku máme postavený drevený kríž, pri ktorom sa ľudia pozastavia, zaspomínajú na
svojich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami, zapália sviečku.
Kedže starý kríž už bol značne opotrebovaný, zamestnanci našej
obce vyrobili a osadili nový kríž z červeného smreku.

• Novovyrobený kríž dodáva posvätnú atmosféru tomuto
pietnemu miestu.

• V tomto pomerne teplom zimnom období naši zamestnanci
pokračujú v oprave dielne a garáži pri obecnom úrade. Boli
vymenené staré okná a dvere, vybudovali nový komín, vymenili
štaplón, vymenila sa nevyhovujúca elektroinštalácia vo vnútri
objektu.

Matičiari na posedení
Na konci roka sa matičiari vždy tešia na tradičné posedenie pri medovníčkoch a iných dobrotách, kde si nielen spoločne posedia, ale i vymieňajú skúsenosti a nápady na prípravu
vianočných dobrôt či dekorácií. Nechýba kultúrny program,
príhovory hostí a kapustnica. Na posedení v závere roka 2017

sa prítomným prihovoril starosta obce Milan Lištiak, ktorý
okrem iného vyzdvihol hudobné umenie talentovaného Lukáša Racza, ktorý spolu so svojim otcom pravidelne obohacuje
matičiarske stretnutia. Krátky kultúrny program doplnili poéziou súrodenci Janko a Terezka Kováčoví.
(red), foto: mm
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Stráne v semifinále Zem spieva

Folklórne združenie Stráne sa prebojovalo do semifinále obľúbenej televíznej šou Zem spieva. Ako sa uvádza
na sociálnej sieti samotnej relácie: spevy
a tance z Važca očarili pred sto rokmi už
zberateľa ľudových piesní Karola Plicku – dnes Važťania prichádzajú v plnej
kráse so svojimi originálnymi a poctivo

uchovávanými tradíciami. Pred porotou súťaže Zem spieva sa naši folkloristi predviedli rozkazovačkami. Zaujali, postúpili a teraz sa už pripravujú
na ďalšie účinkovanie v súťaži. „Čaká
nás nahrávanie dokrútky – upútavky
a samozrejme trénujeme na semifinále, kde sa predvedieme s ovčiarskym

pásmom,“ prezradila členka FZ Stráne
Iveta Ilavská. Živé vysielanie semifinálového kola s našimi folkloristami bude
3. marca. V semifinále bude 21 súťažiacich bojovať o desať miesteniek do finále. O postupujúcich do finále a následne
o víťazovi budú rozhodovať diváci sms
hlasovaním.
(red), foto: FB

Nohejbalový turnaj za účasti 12 družstiev
V sobotu 2. decembra sa uskutočnil
nohejbalový turnaj vo Važci. Zúčastnilo
sa ho 12 družstiev, ktoré boli rozdelené
do dvoch skupín. Po dve družstvá mali
Vinodol, Kokava nad Rimavicou a domáci Važec. Ďalej tu boli družstvá Svit,
Chemosvit, Veľká Lomnica, Klenovec,
Hradište a Čierne Kľačany.
Opäť sa nám podarilo dotiahnuť hráčov, ktorí reprezentujú Slovensko, a to

HĽADÁME
KRONIKÁRA
Máte pozitívny vzťah k písaniu,
radi sa zaujímate o všeobecné dianie
v obci, ste zodpovedný, objektívny,
máte voľný čas a chuť tvoriť? Staňte
sa obecným kronikárom.
Kronikár mapuje dianie v obci vo
všetkých oblastiach a zaznamenáva
udalosti do kroniky. Za svoju prácu
dostáva aj finančnú odmenu.
Ak si myslíte, že by ste mohli byť
dobrým kronikárom, prihláste sa na
obecnom úrade do 15. marca, kde
získate aj podrobnejšie informácie.

v družstvách zo Svitu a z Vinodolu. Domáce mužstvo Važec II. postúpilo do
semifinále, kde prehralo s Vinodolom
II. (2:0). Druhú dvojicu tvorili mužstvá
Svit a Chemosvit (2:1). V boji o 3. miesto
sme podľahli Chemosvitu (1:2) a víťazstvo si odniesli hráči zo Svitu, ktorí vyhrali nad Vinodolom II. (2:1). Konečné
poradie bolo: 1. miesto - Svit, 2. miesto
- Vinodol II., 3. miesto - Chemosvit, 4.

miesto - Važec II., 5. miesto - Kokava
nad Rimavicou II., 6. miesto - Kokava
nad Rimavicou I., 7. miesto - Vinodol
I., 8. miesto - Čierne Kľačany, 9. miesto
- Klenovec, 10. miesto - Važec I., 11.
miesto - Hradište, 12. miesto - Veľká
Lomnica.
Ďakujeme športovcom za účasť a ženám v kuchyni, ktoré nám pripravili
chutný obed.
(jm)

Hľadáme nového člena do nášho tímu!
Na pracovnú pozíciu: VÝROBNÝ PRACOVNÍK SYRÁRNE

s náplňou práce: spracovanie mlieka a mliečnych výrobkov, spracovanie syra
a syrových výrobkov, pomocné administratívne práce.
Požiadavky na zamestnanca (vzdelanie):
stredoškolské bez maturity
stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
Osobnostné predpoklady a zručnosti: samostatnosť, precíznosť, pozornosť,
dôslednosť, spoľahlivosť.
Na našej EKO farme vo Važci ponúkame dlhodobé zamestnanie v dynamickom
a priateľskom prostredí, zaujímavé finančné ohodnotenie, vlastné stravovacie
zariadenie, aj možnosť ubytovania a mnoho ďalších benefitov.
Potrebný je zdravotný preukaz. Plat dohodou. Nástup ihneď.
Bližšie informácie o pracovnom mieste radi poskytneme na osobnom pohovore. Žiadosť a CV zasielať na: vazec@ekofarmavazec.sk.
Kontakt: 0908 995 747, Mgr. Petra Maľaková, riaditeľ PD Važec.
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Seniori oslávia
MDŽ na výročnej
schôdzi
Miestna organizácia Jednoty dôchodcov pripravuje na 9. marca výročnú schôdzu s pripomienkou sviatku
MDŽ. Slávnosť sa uskutoční od 14.00 h
v priestoroch reštaurácie Náš dom.
Seniori sa stretávajú niekoľkokrát
ročne pri rôznych príležitostiach. Naposledy výbor JDS pripravil pre svojich členov predvianočné posedenie
„pod jedličkou“. Prítomným sa prihovoril starosta obce Milan Lištiak, riaditeľka školy Agata Ilavská a páni farári
Jaroslav Otepka a Roman Šemrák. Posedenie spestrili programom deti z materskej školy a žiačky základnej školy.
Všetci organizovaní dôchodcovia dostali na predvianočnom posedení balíčky od obecného úradu.
Výbor JDS vo Važci želá obecnému
úradu, základnej škole s materskou školou a všetkým organizáciám v obci krásny rok 2018 a veľa osobných a pracovných úspechov.
(red)

Zmena správnych poplatkov
Po zmene niektorých zákonov, ktoré
schválila vláda koncom minulého roka,
došlo od 1. januára 2018 k zvýšeniu
niektorých správnych poplatkov vyberaných obcou. Vybrali sme pre vás prehľad niektorých z nich: vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej
informácie z úradných kníh, evidencií,
registrov listín a spisov 2 €, vyhotovenie
výpisu z matričnej knihy 5 €, osvedčenie odpisu (fotokópie) z úradných kníh
a záznamov 2 €, osvedčenie podpisu na
listine 2 € (za každý podpis), osvedčenie
odtlačku úradnej pečiatky 5 €, overenie
správnosti údajov v žiadosti o výpis
(odpis) z registra trestov 2 €, nahliadnutie do matrík 2 €, príprava podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi 10 €.
(red)

KÚPIM LÚKU

- TTP v katastri obce Važec,
25 až 30 árov.
Kontakt: 0918 649 480,
e-mail: joga1312@hotmail.com

CESTOVNÝ PORIADOK
Smer: Západ

Smer: Východ

VAŽEC
Železničný nadjazd:
6:19 h Nitra (Čertovica) (pracovné dni + ne)

7:20 h Prešov (pracovné dni)

6:51 h Nitra (RBK) (pracovné dni)
16:48 h Zvolen (Čertovica)

8:16 h Bardejov (cez VT, pozor
nejde cez PP)

17:11 h Martin (RBK) (pracovné dni)

17:35 h Ždiar (pracovné dni)

Trhovisko:
5:05 h L. Hrádok (pracovné dni)

5:02 h Svit (pracovné dni)

5:30 h L. Mikuláš (pracovné dni)

5:23 h Štrba (so, ne, sviatky)

7:20 h L. Mikuláš (so, ne, sviatok)
8:00 h L. Mikuláš (pracovné dni)
8:39 h L. Mikuláš (pracovné dni)
9:15 h L. Mikuláš (pracovné dni)
9:47 h L. Mikuláš (so, ne, sviatky)
10:25 h L. Mikuláš (pracovné dni)
10:30 h L. Mikuláš (so, nejde 1. a 15.9., 17.11.) 11:12 h Poprad (pracovné dni)
11:50 h L. Mikuláš (pracovné dni)

12:44 h Poprad (so, ne, sviatok)

12:35 h L. Mikuláš (pracovné dni)

18:21 h Poprad (nejde 24.12)

12:45 h L. Mikuláš (so, ne, sviatok)
14:07 h L. Hrádok (pracovné dni + škola)
14:55 h L. Hrádok (pracovné dni + prázdniny)
14:55 h L. Mikuláš (so, ne, sviatok, nejde
24.12.)
16:25 h L. Mikuláš (pracovné dni)
16:35 h L. Mikuláš (so, ne, sviatok, nejde 24.
a 31.12)
20:07 h Východná (so, ne, sviatok)
20:20 h Východná (pracovné dni)
Vlaky:
4:28 h Lipt. Mikuláš (so)

4:47 h Poprad (pracovné dni)

4:44 h Lipt. Mikuláš (pracovné dni)

4:47 h Poprad (so)

6:00 h Žilina

5:47 h Košice

6:51 h Lipt. Mikuláš (pracovné dni)

6:50 h Poprad (pracovné dni)

14:02 h Žilina (pracovné dni)

12:43 h Košice (pracovné dni)

15:18 h Žilina

13:47 h Poprad (pracovné dni)

17:18 h Žilina (pracovné dni)

14:47 h Poprad (so,ne,sviatok)

19:19 h Žilina

15:49 h Poprad (pracovné dni)

20:27 h Lipt. Mikuláš (pracovné dni)

16:47 h Poprad (pracovné dni)

23:24 h Lipt. Mikuláš (pracovné dni)

19:03 h Poprad
22:52 h Poprad (prac.dni,so)

Údaje získané z www.cp.sk, odporúčame preveriť si premávku uvedených spojov!
Pri spojoch sú uvedené len základné obmedzenia, bližšie obmedzenia si je potrebné
preveriť!
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Bežci zbierajú medaily

Deti z bežeckého oddielu Športového klubu Kriváň Važec zbierajú skúsenosti a úspechy v ďalšej zimnej sezóne.
A vyzerá to, že bude pre nich úspešná. Zverenci trénera Mareka Baláža
už majú za sebou viacero významných pretekov Slovenského pohára,
Majstrovstvá Slovenska i Bielu stopu
a zbierku medailí rozšírili o dve zlaté, štyri strieborné a šesť bronzových.
V druhej polovici januára (19. – 23.
1.) absolvovali bežci aj sústredenie na
Štrbskom Plese, kde sa snažili upraviť
techniku, zlepšiť rýchlosť, vytrvalosť,
silu a u niektorých aj morálne a vôľové vlastnosti.
(red), foto: ŠK

1. kolo SP 2. kolo SP
MSR
3. kolo SP
MSR
4. kolo SP
Štrbské
Štrbské
Kremnica
Králiky
Kremnica Biela stopa
Pleso
Pleso
šprint

Ignác Uhrín

10

18

5

10

6

4

Patrik Polc

-

-

3

2

2

1

Soﬁa Kleinová

-

6

3

3

2

3

Tobias Klein

-

2

-

6

5

5

Daniela Rysuľová

-

-

4

6

6

4

Simona Jacková

-

5

3

5

5

5

Adam Plevák

-

-

5

3

6

1

Dávid Renko

-

-

-

6

7

6

Nina Jacková

-

8

8

10

9

7

-

-

10

-

-
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*2009 preteká v kat. 2007

Stanislav Michalko
*2008 preteká v kat. 2007

Volejbalový turnaj má svojich víťazov
V závere minulého roka (27. 12.
2017) sa v telocvični základnej školy
uskutočnil 9. ročník vianočného volejbalového turnaja. Na pozvanie volejbalového oddielu Športového klubu
Kriváň Važec k nám zavítali volejbalové družstvá z Popradu, Tatranskej Štrby
a Liptovského Hrádku.

Celý turnaj sa niesol v príjemnej
priateľskej atmosfére a aj keď métou
všetkých športovcov je výhra, tentokrát viac ako víťazstvo bolo dôležité dobre si zahrať a zmysluplne stráviť
voľný čas. „Cieľom vianočného turnaja
nie je za každú cenu vyhrať, rivalitu tu
nebolo cítiť. Hlavné je spoločne sa stret-

núť, v príjemnej atmosfére si zahrať, vyskákať nejaký ten rezeň so šalátom zo
sviatkov a trošku si posedieť s priateľmi,“ zhodnotil rozhodca Branislav Halko z ŠK Kriváň Važec.
Volejbalového turnaja sa obvykle
zúčastňuje viacero družstiev, domáci
zvyknú postaviť aj dva tímy. Tentokrát
však bola účasť poznačená vysokou
chorobnosťou. To sa zrejme podpísalo
aj na výsledkoch, pretože domácim sa
nepodarilo obhájiť vlaňajšie víťazstvo
a Važec skončil v konečnom poradí na
treťom mieste. Víťazstvo si vybojovali
hráči z Popradu, druhí skončili volejbalisti z Tatranskej Štrby.
„Ďakujeme obci Važec aj sponzorom
za podporu a vecné ceny a tešíme sa na
budúci jubilejný ročník volejbalového
turnaja,“ dodal B. Halko.
(red)
Foto: ai
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