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PRÍHOVOR STAROSTU
Vážení spoluobčania,
Aj keď počasie ešte
stále praje, jeseň je už tu.
Nielen v prírode, ale aj
v komore. Na poliach
vládne ruch pri zbieraní
úrody. Len rýchlo a rýchlo. Aby sme všetko stihli –
pracovné povinnosti, spracovať úrodu,
robota okolo domu... Naši dedovia to
hovorili takto : „ Švábku sme vykopali,
zasejeme žito, potlačíme kapustu,
donesieme stromček a sú tu Vianoce.“
Veľmi zjednodušené ale pravdivé. Čas je
naozaj najrýchlejší hráč. Veď koľkokrát
cez deň si povzdychneme: „ Bože, ako
rýchlo to letí!“
V obci sa konečne ukončili práce na
kanalizácii. Až na malé nedostatky. Pri jej
začiatku si veľa ľudí povzdychlo: „ Tomu
nebude konca!“ Stavba je ukončená, aj
keď nie celkom k našej spokojnosti.
Napojenie jednotlivých domácností
malo prebiehať už v auguste, ale
informácie, ktoré sme dostali, hovoria až
o konci októbra a začiatku novembra.
O presnom ter míne včas podáme
infor mácie. V júli sme dokončili
rekonštrukciu mostíka nad kostolom,
ktorý bol v minulom roku poškodený
dopravnou nehodou. Finančné náklady
boli vyčíslené na 12 670 €. Poisťovňa
poskytla na opravu 5 700 €, zvyšok hradila
obec. Sponzorská ﬁrma TRANSBET
prispela sponzorským darom 12 m3
betónu, čiže konečná suma za rekonštrukciu mostíka bola 11 794 €. Počas
jarnej časti futbalovej súťaže bola
naplánovaná rekonštrukcia – údržba
hracej plochy futbalového ihriska.
Revitalizácia trávnika bola nutná
z dôvodu zlepšenia a skvalitnenia hracej

plochy, ktorá bola plná výmoľov
a nerovností. Odbornou ﬁrmou bola
vykonaná Revitalizácia futbalového
ihriska, ktorá stála 3700 €. Niektoré
stavby skončili, ďalšie začínajú. V lokalite
IBV Starý mlyn sa v nasledujúcich dňoch
začne pracovať na realizácii vodovodu
a kanalizačnej siete. Predmetná realizácia
sa bude uskutočňovať s ﬁnancovaním
OVS so spoluúčasťou obce. Financovanie z obecnej kasy znamená zabezpečiť
ﬁnancovanie cez úver. Súčasne by sa mali
začať v tejto lokalite práce na elektrických
sieťach, dátum odovzdania staveniska
a začiatok stavby je 3.10.2016. Financie na
výstavbu pre pravú časť tejto lokality –
Starý mlyn skúsime požiadať o NFP cez
envirofond. V pláne máme aj prekrytie
potoka Uhlisko – časť radová výstavba. Je
už pripravený projekt pre stavebné
konanie, ﬁnancie budeme žiadať
z Envirofondu. Treba dúfať, že nám
ﬁnancie na túto akciu budú v žiadosti
schválené.
V auguste sme podali žiadosť o ﬁnančný
príspevok formou vypracovania projektu
s názvom: „ Rozvoj turisticko rekreačnej
infraštruktúry v obciach Lekawica a Vavrečka.” Žiadosť je v rámci cezhraničnej
spolupráce s gminou Lekawica. Hlavným
cieľom je rekonštrukcia verejného
priestranstva – obecného parku od obecného úradu po škôlku s rozpočtom
118 000 eur. Momentálne pripravujeme
projekt, ktorý by bol /ak bude schválený/, realizovaný cez výzvu cezhraničná
spolupráca CZ-SK. Spriatelená obec je
moravské Repište. Hlavným cieľom je
rekonštrukcia amﬁteátra, vybudovanie
javiskovej techniky v Kultúrnom dome,
výmena okien. Projektová dokumentácia
je už vypracovaná, predpokladaný

5 Chrámový zbor
rozpočet 200 000 eur. V prípade
schválenia týchto projektov, by
boli ﬁnancie z Európskej únie.
V súvislosti s čistotou obce, by
sme vás chceli poprosiť o dodržiavanie triedenia odpadu. Tejto
téme sme sa v novinách venovali
už viackrát a aj napriek tomu
nachádzame komunálny zmesový odpad v kontajneri na biologický odpad, vrecia a rôzny
odpad nahádzaný voľne pred
zberným dvorom, odpadky
a vrecia pri kontajneroch na
triedený odpad rozhádzaný
v okolí. V prípade potreby vieme
zabezpečiť otvorenie zberného
dvora aj mimo času otváracích
hodín, stačí zatelefonovať. Na
poriadku a vzhľade obce by malo
záležať nám všetkým, veď je to
naša obec - vizitka nás všetkých.
Je október, mesiac úcty
k starším. Dovoľte mi, aby som
aj v tomto článku vzdal úctu
šedinám, múdrosti, skromnosti
a životným skúsenostiam. Nech
Vám zdravie slúži, aby ste čo
najviac otvárali úsmev na tvári
svojich vnúčat a blízkych.
S prianím zdravia,
Peter Kružel.

2

A opäť tu je začiatok
Prázdniny nám prešli ako voda. Ani sme sa nenazdali
a v kalendári svietil dátum 5. september. Po dvojmesačnej,
slnečnej, prázdninovej „dovolenke“ sme sa opäť stretli.
Všetci sme nový školský rok začali svätou omšou, po ktorej
sme sa presunuli do školy. Keďže tento rok nám počasie
neprialo, zahájenie školského roka prebehlo na dolnej
chodbe našej školy. Pani riaditeľka a pán starosta predniesli
príhovory, a potom sme sa pobrali do svojich tried. Ako
každý september, aj teraz sme privítali nových žiakov –
prváčikov, ktorých si do lavíc zasadlo presne 22. Všetkým
žiakom prajeme úspešný školský rok 2016/2017 plný
dobrých známok, krásnych a nezabudnuteľných zážitkov,
zaujímavých projektov, akcií, súťaží a takých spomienok,
ktoré ostanú zapísané v srdciach detí ešte poriadne dlho.
/d.k./

Bude tam pekne? Majú tam hračky? A upečú mi palacinky ako
mama?“ A iste ešte kopec ďalších otázok im víri v malých
strapatých hlavičkách. Pár otázok sme na jazyku mali aj my, tak
sme sa tam išli poobzerať a popýtať zástupkyne pre škôlku Beaty
Rentkovej , aký začiatok školského roka čaká najmenších žiačikov
vo Vavrečke. Už pri vstupe sme videli, že na malých zverencov sa
pracovníci poriadne pripravili. Vítala nás vymaľovaná,
vyparádená, čistučká chodba.
- Beatka, určite sa ty a všetci zamestnanci na maľúchov veľmi
tešíte. Ako ste sa pripravili na nový školský rok?
Jasné, že na detičky sa všetci veľmi tešíme. Veď ich máme ako
svojich. Ináč sa to ani nedá. Snažíme sa, aby sa u nás cítili ako
doma. Niektorí dokonca aj povedia, no konečne, že je zasa škôlka,
aspoň sa mám s kým hrať. Aby všetko fungovalo ešte lepšie ako
doteraz, sme sa pripravovali už skôr. Počas prázdnin bol
vybudovaný samostatný vstup pre najmenšiu triedu. V minulých
rokoch sa do nej chodilo cez triedu stredniarov, čo nebolo veľmi
šťastné riešenie. Vyrušovalo to deti a samozrejme aj učiteľky.
Rodič nemal možnosť priamo vidieť, či sa jeho dieťa hrá, alebo

Keď sa slnko večer kloní
za obzory za hory,
ver, že v škole bude zvoniť,
brána sa jej otvorí.
Kŕdeľ detí smiechom sadá
do lavice s taškami.
Skúsia nové pojmy hľadať...
Leto je už za nami.
Hoci slnko teplo svieti,
prišiel mesiac september.
Školské časy, pavúk v sieti,
farba lístia, jabĺk zber...
(Juraj Tušiak)

Novinky v materskej škole
Novinky v materskej škole.
September je pre každú školu a jej obyvateľov taký malý
začiatok. Začiatok vyučovania, ale aj hrania, začiatok nových
kamarátstiev, ale aj začiatok zodpovednosti. Platí to pre
žiakov, ale čuduj sa svete – aj pre učiteľov, vychovávateľov a
všetkých, ktorí pre školu pracujú. Dokonca aj pre rodičov,
veď je potrebné kontrolovať dieťa, pomôcť mu pri
povinnostiach, starostiach i radostiach. Toto všetko platí
nielen pre školy, ale aj pre materské školy. Niekedy možno
dvojnásobne. Tam totiž malí, menší a najmenší žiačikovia
niekedy nosia na chrbte namiesto školskej tašky batoh
strachu, obáv a nedôvery: „ Ako tam bude bez mamy, ocka?

nebodaj plače. So samostatným vchodom sa vytvorila a zariadila
aj šatňa pre najmenších. Technický vchod pre kuchyňu sa podľa
hygienických parametrov vybudoval v zadnej časti budovy. Celá
škôlka je kompletne vymaľovaná, vo veľkej triede bola položená
nová podlaha.
- Videli sme, že v zadnej časti záhrady pribudol altánok...
Áno, máme nový drevený altánok. Sponzorsky nám ho vyrobili a
postavili chlapi z urbáru. Výkopové práce a štrkový podklad
zabezpečila ﬁnančne obecná pokladňa. Drevené stoly s lavicami
/tiež sponzorsky/ vyrobili oteckovia našich zverencov Rasťo
Poláčik a Peter Ferenčík. Urobili nám veľkú službu, konečne
môžeme využívať exteriér na výučbu. Jednoducho si môžeme v
prírode, priamo v záhrade čítať, kresliť, pohodlne sa najesť pri
rôznych akciách. Urbár ku altánku pridal aj krásnu detskú
šmýkačku. Všetky deti ju už aj vyskúšali, lebo začiatok školského
roka bol bohatý na slnko, tak sme záhradu využili na
predpoludňajšie hry.
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- Aké novinky a zmeny ste pripravili pre
deti v rámci výuky?
Materská škola vždy pracuje podľa
školského vzdelávacieho programu, v
tomto roku máme nový, s názvom: „
Škôlkarik spod Vavrekovej lipy spoznáva
tradície a prírodu.“ Zamerali sme sa na
tradície obce, ktoré chceme spoznávať
cez kultúru, rôzne tradičné podujatia,
návštevy starých občanov a spoločné
podujatia s dôchodcami. Plánujeme deti
naučiť, prečo je dôležité triediť odpad a
ako ho triediť. Cez udržiavanie čistoty v
záhrade aj v prírode spoznávať jej krásy
a jej hodnotu. V súvislosti s novým
vzdelávacím programom, / ale je to plán,
ktorý sme mali pripravený už dávnejšie /,
by sme chceli v zadnej časti záhrady
vybudovať bylinkové, zeleninové a
kvetinové záhony. Aby deti mali
možnosť reálne si skúsiť prácu v
záhrade, starostlivosť o rastlinky, vidieť
konečný výsledok práce.
- Aké záujmové krúžky a akcie máte
pripravené na tento školský rok?
Budeme pokračovať vo výuke
anglického jazyka for mou krúžku
angličtiny, určite budeme organizovať
podujatia a akcie, ktoré sú už pomaly
tradíciou – „Babka, dedko, poď si so
mnou zaspievať“, karneval, pyžamová
párty, Deň detí a ďalšie. Je výborné, že
týchto akcií sa zúčastňujú aj rodičia, starí
rodičia, deti takto vidia, že škôlka sa „
kamaráti“ aj s ostatnými členmi ich
rodiny. A to je výborné. Deti majú oveľa
väčšiu istotu a dôver u k nášmu
zariadeniu. A to je vlastne podstata našej
práce – naučiť, vychovať, opatriť - ale s
láskou a v spriaznenom prostredí.
- Momentálne u vás v najmenšej triede
prebieha adaptačné obdobie. Plačete?
Pr vé dni v septembri sú niekedy
uplakané, ale dá sa to zvládnuť. A
niektoré detičky ani nemrknú.
Jednoducho sa tu hneď cítia ako doma.
Dokonca sa nájdu také citlivé kapacity, že
požičajú uplakanému susedovi to
najvzácnejšie, čo momentálne majú.
Napríklad Olívia: „ neplač Riško, ja ti
požičiam môj cumeľ.“ Veľakrát sa
zamyslíme, že dospelí sa môžu od
detičiek učiť ako žiť podľa srdca. A
máme aj chvíle, že sa musíme najprv
poriadne vysmiať. Deti veľmi často
poprevracajú slovné spojenia alebo
použijú slová, ktoré majú úplne iný
význam. Pri obliekaní pančúch : „
prevrátiš ma?“ Alebo pri uspávaní: „ poď
ma prikrať!“ A aj meno mám už po
novom - pani učiteľka Behatka...

Na záver len poprajeme: je úžasné mať
všetk y materiálne výhody, nové
pomôcky, vynovené učebne...Pri práci s
ľuďmi a hlavne s deťmi sú však
najdôležitejšie dobré vzťahy a pohoda
pri práci. A k tomu nie sú potrebné
žiadne ﬁnancie. Stačí pokora a otvorené
srdce. A tak prajeme riaditeľom,
zástupcom, učiteľom, vychovávateľom,
kuchárkam, upratovačkám, školníkom pohodu...cez tú pokoru a otvorené srdce.
/i.h./

Spoločenská
kronika
Narodili sa
Adriána Janečková, Tomáš
Laštík, Lea Plutová, Ivan
Šimjak, Michal Hrindo
Zosobášili sa
Michal Koleják
a Zuzana Koniarová
Jozef Sklarčík
a Tatiana Kasanová
Pavol Stolárik
a Edita Kruželová
Mária Ujmiaková
a Marek Kružel
Milada Bandíková
a Ján Hurák
Šimon Hurák
a Alžbeta Kasanová
Ing. Miriama Janoľová
a Ľubomír Fidrik
Opustili nás
Františka Sobčáková,
Radka Laštíková,
Bernardína Ucháľová
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Vavrečské zvony
a ich služba
v kostole sv.Anny

Zvony ako hudobné a súčasne aj kultové nástroje, slúžia od
archaických čias vo viacerých kultúrach sveta na zvolávanie
ľudí na bohoslužby, oznamujú čas, úmrtie, príchod vzácnych
hostí, ohlasujú nebezpečenstvo, požiar, povodeň, zaháňajú
búrky, víchrice a oznamujú iné mnohé príležitosti, ktoré
sa dotýkajú života ľudí. Tradičné ručné zvonenie spojené
s funkciou zvonárov na Slovensku možno označiť za tradičnú
a najlepšiu techniku rozoznievania zvonov. Táto činnosť je od
najstarších období našich národných dejín až do dnešných čias
významnou súčasťou identity, kultúry a historickej tradície
na našom území, jednoznačne doloženej početnými
zmienkami, dokladmi a súvislosťami v hmotných i písomných
historických prameňoch. V našej farnosti ruky zvonára
nahradil elektromotor.
V kostole sú umiestnené 4 zvony a to: najväčší ANNA,
stredný JOZEF, malý FLORIAN a najmenší UMIERAČIK.
Každý s týchto zvonov má svoje typické ladenie a tým aj svoj
typický zvuk. Každý správny zvonár (u nás túto prácu
vykonáva kostolník) rozozná už podľa zvuku, ktorý zvon
zvoní. Pri samotnom zvonení sa dodržuje to, na akú udalosť
alebo príležitosť sa zvoní. Od toho závisí aj dĺžka zvonenia.
U nás sa nezanechalo žiadne svedectvo ani písomná zmienka
o tom, ako sa zvonilo kedysi. Preto bolo dohodnuté, že každá
príležitosť bude mať iné zvonenie, aby veža jasne
signalizovala, čo sa bude diať.
Zvonenie pred sv. omšou vo všedný deň.
Zvoní sa 15min. pred začatím sv. omše. Zvoní sa dvoma
zvonmi a to Jozef a Florian. Na začiatok začne samostatne
zvoniť stredný zvon Jozef a po nejakej chvíli sa rozozvučí
zvon Florian. Tento súzvuk zvonov trvá cca 3 min. a následne
sa prestane zvoniť.
Zvonenie pred sv. omšou v nedeľu a slávnosti:
Zvoní sa 15min. pred začatím sv. omše troma zvonmi a to
Jozef, Florian, Anna. Na začiatok sa samostatne rozvonia dva
zvony Jozef a Florian a následne sa k ním pridá aj najväčší zvon
Anna. Súzvuk týchto zvonov už podľa počutia naznačuje, že
sa jedná o slávnostné zvonenie. Zvonenie trvá cca 4min.
a ukončuje sa samotným zvonením najväčšieho zvonu Anna.
Tento istý typ zvonenia sa používa aj pri sobášoch.

Zvonenie pri úmrtí:
Zvoní sa o 09:00 hod. a o 15:00 hod. Toto zvonenie trvá
cca 7min. Pred rekonštrukciou zvonov chodil kostolník zvoniť
v tieto hodiny osobne, teraz to nahradila automatika. Aby aj
toto zvonenie bolo nejako odlišné, prvý krát od nahlásenia
úmrtia sa chodí zvoniť osobne, potom to už službu robí
automatické zvonenie. Rozlične sa zvoní ak zomrie muž alebo
žena. Tento rozdiel bol určený už dávnejšie. U nás sa zvoní
takto: ak zomrie muž, zvoní sa na začiatok Umieračikom
a pridá sa k nemu Jozef, po nejakej chvíli sa rozozvučia zvony
Florian a Anna. Ak zomrie žena, zvoní sa na začiatok
Umieračikom a pridá sa k nemu Anna, po nejakej chvíli
sa rozozvučia zvony Florian a Jozef. Tento typ zvonenia
sa používa iba prvýkrát od nahlásenia úmrtia a potom
sa opakuje iba v deň pohrebu 15min. pred začatím sv. omše.
Zvonenie na ANJEL PÁNA:
Zvoní sa o 06:00, 12:00, 18:00 hod. (o 18:00 hod. iba sobota
a nedeľa). Zvoní iba jeden zvon - Anna. Preto zvon Anna, lebo
je zasvätený našej patrónke, aby naša dedina na príhovor
sv. Anny bola chránená od každého nebezpečenstva.
Veľké slávnosti:
Počas veľkých slávností sa o 12:00 hod. zvonia všetky zvony
spolu.
Iné zvonenie:
Ide o zvonenie, ktoré sú napr. na Štedrý večer, Na oslavu
zmŕtvychvstania Ježiša, na Silvestra na prelome rokov...
Toto zvonenie možno nazvať slávnostným preto, lebo všetky
zvony sa spúšťajú naraz od najväčšieho a súzvuk tónov týchto
zvonov znie slávnostne.
Na zvonenie pri eucharistickom požehnaní sa akosi
zabudlo, ale my sme nazabudli. Dohodlo sa, že pri
eucharistickom požehnaní sa bude zvoniť jedným zvonom
- a to Jozefom.
Veľa ľudí si možno povie, že v tom nie je vôbec nijaký rozdiel.
Ak sa však človek započúva poriadne, znie to ako hudba, nikdy
žiadna skladba nie je rovnaká, vždy je tam rozdiel. Preto
nezabudnite – započúvajte sa do hudby našich zvonov,
najlepšie rozoznať zmenu práve na začiatku.
/a.č./
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Brigáda na ihrisku
Futbalové ihrisko je miestom, kde energia
priamo pod povrchom trávnika drieme. To by
určite potvrdili hráči, futbaloví fanúšikovia
i návštevníci. Veď počas majstrovských
zápasov treba tej energie každému do vreca.
Hráčom, aby zahrali čo najlepšie, divákom, aby
všetko zaregistrovali a podporovali povzbudzovaním a samozrejme, niektorí návštevníci
ihriska energiu spotrebujú nato, aby vykričali,
čo je všetko na tom vavrečskom futbale,
ihrisku, vedení, hráčoch naprd /mierne
povedané/. Ale niektorí bývalí zanietení
futbalisti a fanúšikovia zas energiu míňajú na to,
aby pomohli. Formou brigád bola urobená
nová fasáda na futbalových šatniach, pomohli
pri revitalizácii trávnika aj pri úprave interiéru
šatní. Bývalí hráči a doživotní fanúšikovia
futbalu /P. Stolárik, J. Sklarčík, M. Kasan,
A. Kasan, F. Sklarčík, I. Tomaštík, J. Krivda,
K. Pjentek, J. Pašovič, M. Zanovit, M. Bandík,
C. Lovišek/ ukázali, že vedia, čo je pre futbal
vo Vavrečke dôležité – menej meditovať a viac
robiť. Ospravedlňujeme sa, ak sme niekoho
nespomenuli, vyslovujeme – vďaka.

Kalendár podujatí
13.10.2016 - tradičný výlet pre dôchodcov. Cesta do Levoče, Mariánska hora,
Spišská Kapitula
1.12. 2016 - Predvianočné posedenie s dôchodcami
4.12.2016 - Svätý Mikuláš medzi deťmi

Vavrečský chrámový zbor
na cestách...
Veru áno! Vavrečský zbor sa bol „potulovať!“ Niežeby niekde na turistike v
Roháčoch, hoci aj tam by sa im určite dobre spievalo, veď kulisa v podobe hôr je
nádherná, len čo tí horskí obyvatelia... Naši speváci a hudobníci sa vybrali do
zahraničia. Pozvánku dostali od spriatelenej obce Repište, ktorá organizovala
tradičnú akciu „Podzimní spívání.“ Konala sa v prekrásnom starobylom
drevenom kostolíku zo 14-teho storočia v Re-pišti. Akustika v tom historickom
kostolíku bola výborná, takže spievalo a hralo sa vynikajúco. A aj atmosféra bola
vynikajúca, veď nádherná skladba „Hallelujah“ poriadne poslucháčov
rozcitlivela. A o tom to je. Umenie, akékoľvek, ak je dobré, musí priniesť citový
zážitok. Človek sa musí na chvíľu zastaviť a porozmýšľať... Spievalia hrali sa aj
mnohé ďalšie známe skladby, ktoré predniesli naši, ale aj speváci zo
Svätomichalského zboru z Repišťa. Vavrečania mali možnosť počuť tento
zbor na Odpustových slávnostiach vo Vavrečke a určite si tu našli svojich
fanúšikov. Náš Vavrečský chrámový zbor svojich fanúšikov má tiež, už aj na
Morave. Tešíme sa, že takto umelecky sa dá rozširovať a prehlbovať
cezhraničná spolupráca. Veď na základe spoločných projektov z cezhraničnej
spolupráce možno budú eurá z Európskej únie na podobné umelecké a
spoločenské akcie. A popri nich opäť v obci niečo prebudujeme alebo
vybudujeme...
/i.h./

6
FUTBAL vo Vavrečke
Futbal ostáva vo Vavrečke športom číslo jedna a tiež
športom s úrovňou, za ktorú sa športový klub Slovan Magura
nemusí hanbiť. V sezóne 2016/2017 reprezentujú obec
v oravských súťažiach štyri družstvá.
Najmladším zástupcom je družstvo prípraviek, ktoré má
za sebou už dva z troch jesenných turnajov. Mladí futbalisti
dosiahli takéto výsledky: Vavrečka – O. Jasenica 5:6 a 0:1,
Vavrečka – Ťapešovo 3:3 a 3:0. Je potešiteľné, že do zápasov
sa napriek počiatočnej obave, že bude málo chlapcov zapojili
už 12 mladí futbalisti. Oporami sú samozrejme tí najstarší –
Pavol Brčák, Michal Balek či Marek Farbák. Je potešiteľné, že
ani ostatným nechýba snaha a bojovnosť.
Žiaci pod vedením J. Pjenteka sa po 8 kolách 4. ligy U15
(predtým 1.trieda žiakov) držia na 9. mieste. Vzhľadom ku
kvalite kádra je cieľom udržať túto súťaž pre Vavrečku aj do
budúcej sezóny. Na výsledky má veľký vplyv účasť resp.
neúčasť chlapcov na zápasoch, čo vedie k veľkej nevyrovnanosti výkonov a tým aj lepšiemu postaveniu v tabuľke.
Napríklad v sobotu (24.9) chlapci prehrali v Beňadove jasne
4:0 aby v utorok v dohrávke zdolali v Zázrivej domácich 4:9.
Situáciu trénerovi výrazne skomplikovalo zranenie najskúsenejšieho hráča a kapitána Jaroslava Huráka, ktorý si už
pravdepodobne túto jeseň futbal nezahrá. Funkciu kapitána
po ňom prevzal Slavomír Praj, ktorý je aj najlepším strelcom,
keď súperovu sieť rozvlnil v 8 kolách sedemkrát.
Dorastenci hrajú v 5. lige U19, kde si tento ročník môžu
futbalu užiť do sýtosti, keďže súťaž začalo 17 družstiev a aj po
odstúpení Rabčíc ich čaká slušná porcia zápasov. Vzhľadom
k takému množstvu zápasov je hráčov pomerne málo. Je veľká

škoda, že viacerí šikovní chlapci z obce si nevedia nájsť cestu
na ihrisko. Družstvo dorastencov má odohraných 10 kôl, po
ktorých im patrí jedenáste miesto. Herne chlapci dokážu hrať
s každým, veď v poslednom kole zvíťazili u dovtedy druhého
tímu družstvu z Dlhej. Topánka tlačí dorastencov najmä
v útoku, keď v doterajšom priebehu strelili 15 gólov čo je
priemer 1,5 gólu na zápas a aj to je dôvod, že náš dorast má
najviac remíz v súťaži a veľa prehier o jeden gól. Naopak
obrovskú oporu majú dorastenci v brankárovi Filipovi
Kozákovi, ktorý je asi najväčším prekvapením a má za sebou
napr. už dve chytené penalty. Kapitánom a veľkou oporou
dorasteneckého družstva je Patrik Tomaštík, ktorý nastupuje
už druhú sezónu aj za dospelých.
No a na záver družstvo dospelých, ktoré aj v tejto sezóne
patrí k najlepším v 6. lige. Družstvo dospelých majú aj v tomto
súťažnom ročníku na starosti tréner Ján Chomistek a vedúci
družstva Karol Brčák. Zohratá dvojica funguje ako na
tréningoch, tak aj na zápasoch ako sa má, čoho výsledkom je
po 8. kolách druhé miesto v tabuľke s 18-timi bodmi za
6 výhier a 2 prehry. Impozantný je počet strelených gólov 24,
čo znamená priemer troch gólov na zápas. V posledných troch
kolách si súperi vždy odniesli nádielku až piatich gólov vo
vlastnej sieti. Najviac sa o to pričinila predsezónna posila
z Rabče František Masničák, ktorý dobre zapadol do družstva,
o čom svedčí 12 strelených gólov a vedenie v tabuľke strelcov
6. ligy. Veľký podiel na množstve strelených gólov ma aj tréner,
ktorý nacvičil s chlapmi štandardné situácie a po rokoch
sa diváci tešia na každý priamy kop, či zahrávaný roh. Za všetko
svedčí príklad z posledného domáceho zápasu s Pribišom,
v ktorom strelili naši futbalisti zo štyroch zahrávaných rohov
prvého polčasu tri góly a pri štvrtom zazvonila žrď súperovej
brány. O atraktívnu hru, ktorú predvádzajú naši futbalisti
sa zaslúžil aj vylepšený trávnik, na ktorom je radosť hrať. Za to
sa treba poďakovať vedeniu obce a všetkým, ktorí obetovali
svoj čas a aj peniaze pri
jeho vylepšovaní.
Na záver musíme
popriať všetkým
futbalistom reprezent u j ú c i m Va v r e č k u
v ostávajúcej časti
sezóny veľa gólov
v súperovej sieti
a samozrejme, aby sa im
vyhýbali zranenia.
P.S.
Dňa 1.10.2016 vstúpil
do stavu manželského
dlhoročný hráč
Vavrečky a opora tímu
Ľuboš Brišák, ktorému
prajeme všetko
najlepšie.
/i.d./

František Masničák, opora Vavrečky a najlepší strelec súťaže.
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