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Číslo 3/2020

Prečítajte si

2 uznesenie 3 opatrenia

4 klub dôchodcov

Príhovor starostu
Vážení spoluobčania,
dosť ťažko sa mi píše tento príhovor. Táto doba,
v ktorej sa nachádzame, ktorá nás okliešťuje
spoločensky, ekonomicky a inými opatreniami,
nepridáva na optimizme. Po jari sme sa nádejali,
že už to máme za sebou, ale opak je pravda.
V súčasnosti sme v dosť ťažkej situácii. Takmer
každý deň nejaké nové opatrenia a nariadenia
a príkazy... Človek si už niekedy ani nevie ujasniť,
čo vlastne môže a čo nie. Dôležité je používať
logiku, teda zdravý rozum. A teda dodržiavať
hygienické opatrenia - dôkladne a často si um ý v a ť r u k y,
správne nasadené čisté rúško,
primeraný odstup od ľudí,
s ktorými nie
som v jednej domácnosti, zbytočne sa nezdržiavať v interiéroch plných
foto: nové lavičky
ľudí, sledovať
foto: chodník vo výstavbe
svoj zdravotný stav ...
Plánovať investície v obci je v súčasnej situácii
dosť odvážne, nakoľko nevieme, aká bude situácia najbližší mesiac, dva, lebo nevieme aký bude
ﬁnančný tok podielových daní pre samosprávy.
Už boli ﬁnancie krátené o 42 080 € oproti
schváleným ﬁnanciám zo začiatku roka.

5 MŠ

7 ZŠ 11 cyklisti

Kladieme si otázku, či to tak ostane, alebo to
pôjde nižšie, naozaj nevieme. Obec je na tom
zatiaľ ﬁnančne dobre, máme rezervu, ale tú si
musíme práve pre tú neistotu nechať, aby bolo na
horšie časy. Aj napriek tejto situácii sme investovali do niektorých naplánovaných aktivít.
Čiastočne sme oplotili školský dvor, v budúcnosti
sa bude pokračovať. Zrekonštruovali sme oddychové zóny v obecnom parku, ešte je nutné osadiť nové lavičky a smetné koše. Momentálne
prebieha výstavba chodníka okolo hlavnej cesty
520/II - od radoviek po autobusovú zastávku.
Chceme zvýšiť bezpečnosť chodcov, ktorí sa tu
pohybujú, lebo v súčasnosti sa automobilová
premávka na tejto ceste neustále zvyšuje, čo
predstavuje vysoké nebezpečenstvo ohrozenia
života pre peších účastníkov. Predpoklad
ukončenia je 30.10.2020.
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Vážení spoluobčania, chcel by som ešte pár
slov k situácii parkovania vozidiel v našej obci.
Krátko povedané, je kritická. Vznikajú rôzne
kolízie, obmedzenia na obecných komunikáciách,
ktoré by vôbec nemuseli byť. Nemuseli by byť,
keby sme boli ohľaduplní, disciplinovaní a ústretoví voči ostatným. Vo dvoroch máme pekné
trávniky, záhony s výsadbami, oddychové zóny,
altánky a pred domom - odstavené auto. Česť
výnimkám. Niektorí na parkovanie mysleli skôr
a upravili si pozemky tak, že dokážu parkovať aj
viac áut, lebo v súčasnosti už fakt jeden dom jedno auto neplatí. Príde onedlho zima, sneh
a údržba komunikácií pre parkovanie na obecných komunikáciách bude opäť veľkým problémom. Preto prosím pouvažujte, správajme sa
zodpovedne. Sporadické zaparkovanie na komunikácii nie je až taký problém, ale nájdu sa aj
majitelia áut, ktorí trvale parkujú na obecnom
priestore automobil, ktorý ani neprevádzkujú.
Vážení spoluobčania, verím, že túto zvláštnu,
neprajnú, neistú dobu plnú obáv preklenieme bez
veľkých strát, či už zdravotných, ekonomických
alebo citových. Veď každú dobu tvoria ľudia,
ktorí v nej žijú. Tak ju tvorme zodpovedne
a slušne ku všetkým situáciám a faktom, ktoré
sa v nej dejú...
Peter Kružel

Uznesenie
obecného zastupiteľstva č. 5/2020
z 18.9.2020
A. SCHVAĽUJE
1. Program rokovania Obecného zastupiteľstva
obce Vavrečka.
2. Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením
č. 3/2020 v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) zákona č.
583/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
Celkové príjmy: na sumu 1 171 891,00 €
z toho: - obec 853 535,00 €
- ZŠ s MŠ Vavrečka 318 356,00 €

Celkové výdavky: na sumu 1 171 891,00 €
z toho: - obec: 611 535,00 €
- ZŠ s MŠ Vavrečka 560 356,00 €
3. Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra
tajným hlasovaním.
4. Zverejnenie zámeru na prenájom prebytočného a neupotrebiteľného majetku obce
Vavrečka – kanalizačného potrubia evidovaného
v majetku obce na majetkovej karte č. 20 141, za
nájomné vo výške 1,- EUR mesačne, spoločnosti
Accentis Námestovo, s.r.o., so sídlom Námestovo 1088, 029 01 Námestovo, IČO: 36 007 102,
na účel vybudovania nového odkanalizovania
priemyselného parku vo vlastníctve spoločnosti
Accentis Námestovo, s.r.o., so sídlom
Námestovo 1088, 029 01 Námestovo, IČO: 36
007 102, ktorý sa nachádza v k. ú. Vavrečka, a to
na základe a podľa projektu „Vavrečka – odkanalizovanie priemyselného areálu“, vyhotoveného
Ing. Ivetou Ottovou, 028 01 Vyšný Kubín 234,
zák. č. 14-F331-850, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa.
5. Návratnú ﬁnančnú výpomoc vo výške
42082,00 € zo štátnych ﬁnančných aktív na výkon
samosprávnych pôsobnosti z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb
v roku 2020 v dôsledku pandémie COVID 19.
6. Vyraďovaciu a likvidačnú komisiu v zložení:
Ing. Mária Bucová – predseda
Bc. Alena Hvoľlková – člen
Mária Pavláková – člen
7. VZN č.3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
č.4/2019 o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Vavrečka.
B. VYHLASUJE
1. V zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
deň konania voľby hlavného kontrolóra obce
Vavrečka na 30. októbra 2020 v zasadačke OcÚ.
C. URČUJE
1. Zapisovateľku Máriu Pavlákovú a overovateľov zápisnice: Ing. Miroslav Rentka a Adam
Čiernik.

3
2. Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra
obce Vavrečka:
a) ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
b) najmenej 5 rokov praxe v ekonomickej oblasti
c)znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákon o ﬁnančnej kontrole, o
účtovníctve, o majetku obcí, sťažnostiach a ďalších
prislúchajúcich právnych predpisov
d) znalosť práce na PC
e) občianska a morálna bezúhonnosť
f) pracovný úväzok 6 hod. týždenne
3. Náležitosti prihlášky pre voľbu hlavného kontrolóra
obce Vavrečka:
·meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého
bydliska
·úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom
dosiahnutom vzdelaní
·profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe
s uvedením pracovnej pozície
·výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
·súhlas so zverejnením osobných údajov v zmysle § 11
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
·čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosti
na právne úkony v plnom rozsahu
·informácia o podnikaní alebo vykonávaní inej
zárobkovej činnosti a členstvo v riadiacich, kontrolných
alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré
vykonávajú podnikateľskú činnosť
Prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami
kandidáti zašlú alebo osobne doručia najneskôr do
16. októbra 2020 do 12.00 hod. v zalepenej obálke
označenej „Voľba kontrolóra – neotvárať“ na adresu
Obecný úrad Vavrečka, Vavrečka 203, 029 01 Námestovo.
D. RUŠÍ
1. Uznesenie č.4/2020 pod bodom A/7.

Opatrenia
proti šíreniu Covid 19 v kostole.
Ako je už známe, okres Námestovo je od 24.09.2020
zaradený do červenej zóny. Keďže naša obec aj farnosť

patria do tohto okresu, sme povinní pri
návšteve kostola dodržiavať vydané
nariadenia, ktoré nás možno nejakým
spôsobom obmedzujú. Samozrejme, dá
sa na túto tému veľa diskutovať. Jedni
hovoria, že prijaté opatrenia sú správne,
druhí zase, že sú diskriminačné.Jedno je
však isté, či sú nariadené opatrenia
správne alebo nesprávne, musíme ich
r e š p e k t ova ť a m a l i by s m e i ch
dodržiavať.
Ako je to teraz v kostoloch?
Konferencia biskupov Slovenska vydala
pre všetky kostoly na SR svoje pravidlá,
pritom je ale dôležité, v akej zóne je
kostol zaradený. Rozdelila ich do troch
farieb podľa pravidla (COVID-19
semafor). Zelená (epidemický stav),
oranžová (epidemický stav mierny),
čer vená (epidemický stav vážny).
Momentálne sa nachádzame v červenej
zóne, preto uvádzame opatrenia, ktoré sa
týkajú nás:
- pri príchode do kostola je povinné
nasadiť rúško na tvár, aby boli zakryté
ústa aj nos
- použiť dezinfekciu rúk, v hlavnom
vchode je bezdotykový dávkovač
dezinfekcie
- v kostole sa sedí alebo stojí len na
vyznačených miestach - miesta sú
urobené na spôsob šachovnice
v určitých rozostupoch
- kto sa nevojde do kostola, môže stáť
vonku pri kostole - bude znovu zavedené
ozvučenie
- osoby bývajúce v spoločnej domácnosti môžu sedieť alebo stáť pri sebe
- znak pokoja sa vynecháva, tak ako
doteraz
- dodržiavať rozostupy aj keď stojíme
v rade na sv. prijímanie
- sv. prijímanie sa podáva iba na ruku,
v nevyhnutnom prípade sa môže podať
do úst, ale tento veriaci musí ísť, ako
posledný na sv. prijímanie
- zvonček sa vyberá až po skončení
sv. omše vonku pred kostolom
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- zakazuje sa návšteva kostola osobám, ktoré
majú príznaky respiračného ochorenia (kašeľ,
dýchavičnosť, a pod.)
Kostol sa po každej omši dezinﬁkuje, striekajú
sa lavice, stoličky, plochy, všetky kľučky. Preto
prosíme, aby ste si modli-tebné knižky brali po
omši domov a nenechávali ich na lavici, aby
nedošlo k ich znehodnoteniu. Pevne veríme, že
pandémia ustúpi a náš život sa vráti do
normálnych koľají. (a.č.)

Blahoželáme
70 rokov sa dožívajú:
Štefan Holmík
Roman Hrkeľ
Anton Kabaň
Jozef Páleník
Albín Serdel
Ľubomíra Záhradníková
75 rokov sa dožívajú:
Irena Fajčáková
František Jaroš
Elena Krivdová
Petronela Kurtulíková
Peter Melišík
ozefína Soľavová
80 rokov sa dožívajú:
Mária Buganová
Alojz Gándi
Ľudmila Kršáková

foto: v kruhu dôchodcov aj oslávenkyňa

Klub dôchodcov
životné jubileum
10. septembra sa po dlhšom, polročnom
prerušení stretol klub dôchodcov na svojom
zasadnutí. Áno, aj my dôchodcovia sme kvôli
COVID – 19 prerušili svoje stretávanie, pretože
sme museli rešpektovať nariadenia pandemickej
komisie. Našťastie, i keď existujú ešte stále určité
hygienické obmedzenia, môžeme sa aspoň
v menšom kolektíve stretávať. Uvidíme dokedy.
Aj napriek týmto koronavírusovým obmedzeniam žijeme dynamickú dobu, stále náhliaci
sa čas... Vždy si ho viac uvedomíme, keď si pripomíname nejaké významné životné výročie. Vtedy
sa viac obzeráme, hodnotíme... A tak sme aj my
v dôchodcovskej organizácii spozorneli nad
dátumom 10. september. To bol dátum, kedy
naša členka Ľudmila Kršáková slávila krásne
narodeniny - 80 rokov života. Tento krásny sviatok oslávila pri plnom zdraví a my sme boli radi,
že ho mohla osláviť aj spoločne s našimi
dôchodcami. Nejedna kytica, narodeninová torta
a množstvo drobných darčekov jej spríjemňovali
tento slávnostný deň. A veru, nechýbali ani
slzičky pri krásnej piesni: Postoj chvíľa krásna,
v podaní Irenky Fajčákovej a Angelky Sečovej.
Ostáva nám už len želať si všetkým veľa zdravia
a čo najviac takýchto milých chvíľ strávených
v spoločnom kruhu. (Ing. V. Seč)
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Info pre občanov
Občania, ktorí si ešte nesplnili povinnosť zaplatiť daň
z nehnuteľnosti a poplatok za komunálny odpad v tomto
roku, majú možnosť priamo na OcÚ alebo prevodom
na účet: SK3856000000004004735002

Materská
škola

V súvislosti s pandémiou COVID 19 sa v tomto roku
nebude organizovať výlet pre dôchodcov.

Spoločenská kronika
Narodili sa
Dalija Boldovjaková
Katarína Bronerská
Filip Holienčin
Katarína Buckulčíková
Mária Stašáková
Maroš Klempai
Adela Fidriková
Zosobášili sa
Ema Krivulčíková a Marius Alexandru Tunsriu
Soňa Kasanová a Ľubomír Jaššo
Marián Pjentek a Janka Vasilovčíková
Renáta Slaničanová a Mgr. Dominik Baranec
Patrik Žatkuliak a Michaela Pajtová
Tomáš Kurtulík a Margita Katreníková
Jana Kolenová a Vincent Hríbik
Ing. Adriána Hrubjaková a Peter Janeček
Janka Sklarčíková a Patrik Tomaštík
Juraj Kurtulík a Andrea Maslaňáková
Anton Kurtulík a Alexandra Bulejová

Opustili nás
Eduard Grebáč
Peter Čiernik

Ani sa nestíhame čudovať ako ten čas letí.
Prázdniny skončili a opäť je tu nový školský rok.
V prvý septembrový deň prešlo bránou našej
materskej školy 81 detí. Vstup do akejkoľvek
väčšej detskej komunity predstavuje významný
okamih v živote vášho dieťaťa, týka sa to hlavne
nástupu do materskej školy. Ten zvykne byť
sprevádzaný istým stresom a obavami na strane
dieťaťa, no viackrát je to práve rodič, ktorý je z
toho nesvoj. Niektoré deti sa vyrovnávajú s
nástupom do MŠ okamžite, iným to môže trvať o
niečo dlhšie. Aby ste to svojmu dieťaťu čo
najviac uľahčili, je veľmi dôležité aký postoj k
samotnej materskej škole budete prezentovať
práve vy. Určite nechcete, aby Vaše dieťa vnímalo
materskú školu ako niečo, čo je za „trest“ alebo
ako niečo čo sa „musí“. Práve vy ste pri tejto
adaptácii ten najdôležitejší článok. Odporúčame,
aby ste pred dieťaťom o MŠ rozprávali len
pozitívne. Povedzte mu o tom, čo v materskej
škole deti robia, ako sa tam bude hrať, učiť nové
veci a že si nájde nových kamarátov. Dieťa musí
cítiť, že materská škola je príjemné, zábavné
miesto a bude sa tam mať veľmi dobre. A potom
sme na rade my, aby sme to splnili.
Nástup do materskej školy, do novej triedy je pre
dieťa prelomovým obdobím. Preto je prvý
obsahový celok orientovaný na adaptáciu
dieťaťa. Jeho zámerom, je prostredníctvom
praktických skúseností a zážitkov podnecovať
komunikáciu, kooperáciu medzi deťmi, utvárať a
udržiavať pozitívne rovesnícke vzťahy.
V mesiaci september sa nám podarilo v
spolupráci s rodičmi zorganizovať brigádu v
areáli materskej školy. Cieľom bolo namaľovať
drevené preliezky, altánok a vstupnú bránu do
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materskej školy. Chcem poďakovať p.
učiteľkám, nepedagogickým zamestnancom a hlavne všetkým rodičom, ktorí
si našli čas a pomohli nám pri maľovaní a
pomohli nám skrášliť prostredie MŠ.
/B.R./

TRIEDA
SOVIČKY
Našu triedu
"Sovičky" navštevuje
23 detí vo veku od 5 6 rokov, z toho 14
dievčat a 9 chlapcov.
Deti sa pripravujú na
zápis a vstup do 1.
ročníka ZŠ. Riadime sa učebnými
osnovami školského vzdelávacieho
programu. Naše deti vzdelávame v týchto
vzdelávacích oblastiach:
- jazyk a komunikácia, matematika - logika človek - príroda, človek - spoločnosť,
umenie - kultúra, zdravie - pohyb, svet
práce. Deti v našej triede spoznávajú svet
okolo seba hrami a vzdelávacími aktivtami. Hračky a edukačné pomôcky sú pre
deti voľne dostupné a viditeľné v jednotlivých kútikoch (centrách). My -sovičky máme rady pohyb, tanec, spev,
prírodu a rozprávky. Deti z predškolskej
triedy majú možnosť navštevovať aj
záujmový krúžok anglického jazyka.
V našej triede Sovičky, sú šikovné
detičky. Kreslíme aj maľujeme, aj
pesničky milujeme... Múdre máme
hlavičky, cvičíme na rozcvičky. My sa radi
vzdelávame, veci pekne ukladáme. Tanec
je náš kamarát, poďte s nami tancovať...
/M.H./

TRIEDA
MOTÝLIKY
Veselú triedu tvorí
22 detí vo veku
4 – 5 rokov, z toho
12 dievčat a 10

chlapcov. Sú to šikovné a krea-tívne deti, krásne ako
motýliky. Ešte ubehol len krátky čas, čo navštevujú
materskú školu a už vytvorili z prírodnín a plastelíny
ježkov, papierové lastovičky a naučili sa pieseň o
škôlkárovi, a taktiež si osvojili zásady správnej hygieny,
ktorá je v tejto dobe koronavírusu veľmi dôležitá. Sú plní
očakávania, čo ich ešte čaká v tomto školskom roku. Ja
musím povedať, že je to radosť, keď môže byť našou
prácou to, čo nás robí šťastnými. Našim motýlikom
prajem veľa šťastných chvíľ v novom kolektíve. /M.N./

TRIEDA VČIELKY
Triedu Včielok navštevuje 20 detí vo
veku 3 - 4 roky - 11 dievčat, 9 chlapcov a 2 usmiate pani učiteľky.
V našom „úli“ je veľmi veselo
a všetky včielky sú usilovné. Aj keď
sme spolu ešte len krátko, už sú
z nás dobrí kamaráti. Vieme sa pekne
hrať a hračky na miesto upratať.
Počas dňa sa spolu rozprávame, tancujeme, spievame
a spoznávame nové veci. Chceme byť zdraví, preto
všetko papáme, chodíme na čerstvý vzduch a po obede
spinkáme. Aby bol v „úli“ poriadok, máme svoje pravidlá
a snažíme sa ich dodržiavať. Tešíme sa na spoločné
zážitky... /T.V./

TRIEDA LIENKY
Trieda Lienky je najmladšou
triedou v MŠ Vavrečka. Tvorí ju
16 detí vo veku 2-3 roky - 5 dievčat
a 11 chlapcov. Prvé dni boli plné
sĺz a plaču, no úzkosť z maminho
odlúčenia vystriedala radosť na
našom školskom dvore. Príroda
v tomto jesennom období ponúka
deťom množstvo krásy a zábavy.
Deti zbierali popadané lístie na výzdobu triedy
a pozorovali lupou ich žilkovanie. Najväčšiu radosť
v očkách bolo vidno pri hádzaní sa do lístia a počúvaní ich
šušťania. Každým dňom sa malé Lienky cítia v škôlke
lepšie a bezpečnejšie. Vďačia tomu novým kamarátom,
ktorých si tu našli.
„Padá lístie šuchoce: šuchy, šuchy, šuchy...“
/E.K./
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foto: škôlkari

Základná škola
Leto skončilo, začala sa škola.

foto: brigáda

Z a č i a t o k n ov é h o š ko l s k é h o r o k a
2020/2021 sa niesol v znamení dodržiavania
hygienických predpisov zo strany Ministerstva školstva SR. Slávnostné otvorenie
sa uskutočnilo v triedach.
V súvislosti s epidemiologickou situáciou nás
čaká náročný školský rok plný obmedzení.
Verím, že naša škola bude podľa Semaforu
pre školy stále v zelenej fáze a my budeme
fungovať v štandardnom režime. Dúfam, že
zodpovedným prístupom, rešpektovaním
pokynov, nariadení a vzájomnou spoluprácou
budeme spoločne na konci júna konštatovať,
že sme to opäť spolu zvládli. Do školských
lavíc zasadne v tomto školskom roku 85
žiakov, z toho dvaja žiaci si plnia školskú
dochádzku mimo územia SR. Máme vytvorené štyri triedy a dve oddelenia ŠKD. Náš
pedagogický zbor v tomto školskom roku
posilnila pani asistentka Mgr. Daniela
Koklesová, pani vychovávateľka Mgr. Natália
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Rajnohová a pani učiteľka Mgr. Katarína Kasanová,
ktorá bude vyučovať náboženskú výchovu. Z rodičovskej dovolenky sa vrátila pani učiteľka Mgr.
Denisa Králiková.
Všetkým žiakom, rodičom a zamestnancom školy
želám, aby každý deň v školskom roku 2020/2021
začínali s úsmevom, s radosťou zo vzájomného
stretnutia a s dlaňou plnou nápadov. Prajem všetkým
veľa spoločného smiechu, pohody a zábavy pri
bádaní, objavovaní a hľadaní nových vedomostí a
zručností. Pani učiteľkám prajem pokojné a pestré
triedy bzučiace nadšením a tvorivou atmosférou, kde
kvitne priateľstvo, súdržnosť a vzájomná podpora.
Úprimne si želám, aby naša škola bola úspešná,
obľúbená a aby ste sa v nej všetci cítili tak dobre ako
doma. (D. Serdelová)

Z príhovoru na začiatku
školského roka...
Milí žiaci, je čas opäť spolu prežiť nový školský
príbeh, v ktorom nadobudnete veľa vedomostí,
odhalíte skryté tajomstvá a zažijete množstvo
dobrodružstiev pri hrách, záľubách, či objavovaní
nového. Štvrtákom želáme, aby posledný rok na našej
škole zažili čo najviac pekných chvíľ a aby sa čo

najlepšie pripravili na ďalšie vzdelávanie na
druhom stupni. Prvákom želáme veľa sily,
aby si so všetkým ľahko poradili, písmenká a
číslice hravo porazili a prvý ročník úspešne
dokončili .
Všetkým našim žiakom želáme
šťastné roky v škole a zábavy mo re,
veľa odvahy a málo námahy,
peračník dobrodružstiev
a v ňom pero na úsmev,
zmizík na slzy, ceruzu na sny
a gumu na strach, čo býva drzý.
(D.Serdelová)

Environmentálna výchova
- Zem plače
V našej školskej záhrade sa uskutočnil
koncert, ktorý mal výchovno-vzdelávací
charakter. Celý program bol venovaný
ochrane prírody a prebiehal zábavnosúťažnou formou. Jeho cieľom bolo nasmerovať žiakov k pozitívnemu a zodpovednému prístupu k životu a jeho skutočným
hodnotám. O hovorené slovo a spev sa

foto: výchovný koncert
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postaral skúsený hudobník Norbert Babušík. Deťom
pripomenul, aké dôležité je starať sa o naše životné
prostredie, prečo je nutné starať sa o prírodu, či
separovať odpad. Tieto ciele sa snažíme naplniť aj
v Zelenej škole. Na odľahčenie týchto tém si žiaci
vypočuli a zaspievali známe hity obľúbených
spevákov. (D. Serdelová)

Dar pre školu
Dňa 16.9.2020 sme vďaka pánovi Ing. Jozefovi
Škarbovi dostali päť kusov repasovaných notebookov HP EliteBook 840 G1 od ﬁrmy DXC
Technology Slovakia s. r. o.. Tento hodnotný dar nás
veľmi potešil. Zlepšil naše technické vybavenie
a bude slúžiť na vzdelávacie účely i aktivity školy.
Darované notebooky pomôžu pani učiteľkám aj pri
dištančnom vzdelávaní žiakov. Dar prevzala
p. riaditeľka D. Serdelová. V mene celého kolektívu
ZŠ s MŠ Vavrečka
ďakujeme pánovi
Škarbovi a ﬁrme DXC
a želáme veľa úspechov a spokojných
klientov.

Dvor ako
z rozprávky
Kde sa vzal, tu sa
vzal, v záhrade zrazu
domček stál...
foto: notbooky pre školu

Presne takéto prekvapenie
zažili okoloidúci, ktorí si
všimli, že súčasťou školského
areálu sa od 15.08. stal domček. Krásny, čarovný ako
z rozprávky. Tento funkčný
záhradný domček je vyrobený
z kvalitného smrekového
dreva a má tepelnú izoláciu. Je
ručne maľovaný, so špeciálnym náterom. Bude doplnený
aj o interiérové a vonkajšie
osvetlenie Získal si srdcia
najmenších, ale i dospelých
zvedavcov a stal sa neprefoto: domček s pódiom hliadnuteľnou dominantou
našej školskej zážitkovej
záhrady. V tomto školskom roku, ak to
epidemiologická situácia dovolí, plánujeme jej
slávnostne otvorenie. Začiatkom septembra
sme dokončili oplotenie záhrady a sú naplánované ďalšie zaujímavé elementy, ktoré by
časom mali do nej pribudnúť a stať sa jej
plnohod-notnou súčasťou. Záhradu budú
využívať pani učiteľky spolu so žiakmi
na vzdelávacie účely, školské aktivity, zábavu,
či oddych. Tešíme sa, že aj naši škôlkari u nás
budú tráviť viac času a v záhrade sa vyšantia
do sýtosti. Aj prostredníctvom školskej zážitkovej záhrady chceme svojim objaviteľom
ponúknuť čo najepšie vykročenie z krajiny
detstva do sveta vzdelávania.
(D. Serdelová)

Plastové vrchnáčiky
opäť pomohli...
V školskom roku 2019/2020 sa naši žiaci
aktívne zapájali do viacerých zberov. Jedným
z nich bol aj zber plastových vrchnáčikov. Za
šesť mesiacov dokázali deti vyzbierať takmer
20 kg. Svoju usilovnosť premenili na dobrý
skutok a nové kamarátstvo s milým a usmievavým chlapčekom. Vyzbierané vrchnáčiky
putovali za Martinkom Svrčkom z Dolného
Hričova, aby mu pomohli pri jeho liečbe.
Tešíme sa, že aj takýto spôsob pomoci dokáže
vyčariť úsmev na tvári. Martinkovi prajeme
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foto: včelárska vandrovka

vydarenú liečbu a od-kazujee, že v našej snahe
pomáhať budeme naďalej pokračovať.
(D. Serdelová)

ktorý si osladia buď cukrom alebo medom. Každá
trieda má vypracovaný plán, kedy bude tráviť čas v
školskej čajovni, min. 1x do mesiaca.
(M.Hrkeľová)

Včelárska vandrovka
Aktivity Zelenej školy
– Načo sú nám včely?
naďalej pokračujú...
V stredu 23.09.2020, nás svojou návštevou poctil
Školská čajovňa bola vytvorená ako jedna
z nich. Snažíme sa znížiť množstvo odpadu pán Drahoš Daloš. Žiakom zaujímavým spôsobom
vytvoreného v škole. Keď spomenieme, že prednášal o včelách a ich živote od prvej sekundy.
Upozornil žiakov na veľký význam včiel pre život
hodinu čítania strávime v
každého človeka. V krásnom prostredí
ŠKOLSKEJ ČAJOVNI,
našej novovzniknutej školskej záhrady si
všade počuť slová:
žiaci
vyskúšali aj to, ako sa treba
„waw“, „super“ a žiaci
vyzbrojiť, keď sa vyberú na návštevu do
priam žiaria šťastím.
včelieho úľa. Pán Daloš nás svojim
Tešia sa, že čítanie obľúpútavým rozprávaním vtiahol do sveta
bených kníh a časopisov
života včielok. Priniesol si so sebou
nebude prebiehať v lavivšetko, čo pravý včelár potrebuje. Zo
ci, ale že si môžu nájsť
svojho kufríka postupne vyberal
svoje miesto v triede,
pomôcky a oboznamoval s nimi žiakov.
knižnici alebo vonku (ak
Na záver ich obdaril krásnou hrou na
nám to dovoľuje počasie),
píšťalke, veselou pesničkou a osladil im
zvoliť polohu, či budú
jazýčky sladkým medom. Zo stretnutia
ležať, sedieť... a hlavne,
so včelárom si deti odniesli veľa
že si vychutnajú teplý,
foto: posedenie v čajovni
zaujímavého
zo sveta včiel. Spoznali
voňavý, zdravý čajík,
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včelie produkty a zoznámili sa s prácou včelára i jeho náradím. Ďakujeme Oravskému kultúrnemu
stredisku v Dolnom Kubíne a pánovi Dalošovi, že nám umožnili túto skvelú interaktívnu prednášku.
(D. Králiková)

Vavrečania sú športovci...
Presne tak. Ak aj nie všetci, veľká väčšina je, a to je skvelé. Možno sa pýtate, veď akí športovci? Ale
pravda je taká, že šport a zdravý pohyb má vo Vavrečke zelenú. A nemyslíme teraz súťažný šport - teda
futbal, hokej, triatlon ap. Aj keď práve tieto športy určite odštartovali návyky na pravidelný pohyb.
V poslednej dobe, nevieme, či za to môže COVID 19 alebo fakt, že niekto múdry vymyslel elektrobike,
sme zaznamenali zvýšený pohyb cyklistov po obci. Nielen po obci, trasa začne v obci, dokonca pred
Obecným úradom, ale potom pokračuje, napríklad - družstevnou cestou do Hruštína, Príslop, Kubínska hoľa. Tam musí byť zastávka, (veď boli aj ženy). A zastávka ale-bo povedzme prestávka musí
byť dlhšia, na poriadny kondičný nádych, čiže prespačka. Večerné menu je jednoduché, zemiakové
placky, slivkové gule alebo punčové rezy (v preklade -bravčové rezne). Po pokojnej noci v lone prírody
si pelotón zapedáluje kúsok po horskom hrebeni a spustí sa naspäť do dediny. No nie je to nádherný
šport? Bez stresu kto bude prvý? Kto si dnes oblečie „zelené tričko“ alebo ako vypedálujem to horské

foto: cyklisti pred túrou

stúpanie? Veď zapnú turbo a miesto potenia vyjde čas aj obzrieť si panorámu. Jediným stresovým
faktorom sú momentálne premnožené medvede. Práve si hľadajú potravu, veď na zimný spánok musia
byť pekne do guľata vypasené. Preto treba dávať pozor, aby si neuchmatol nejakú zaostávajúcu
cyklistku. Tento jediný stresový faktor nehrozí pri pánskej cyklotúre, lebo na chlapov si nedovolí ani
medveď. Po takýchto skúsenostiach si vlastne možno uvedomiť fakt, že cyklistika sa môže preklasiﬁkovať do kolónky -kolektívny šport. Ale pointa je v tom, že v kolektíve môže byť celá rodina muži, ženy a aj deti! A uznajte, to je to pravé, orechové. Možnosť tráviť spoločne čas – aktívne, so
všetkými bonusmi pre zdravie, radosť, kondíciu, zážitky... (i.h.)
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foto: cyklisti a „dobytá pevnosť“

Máme nový
chodník
Novovybudovaný chodník popri
hlavnej ceste je už v plnej prevádzke. Sme
radi, že termín dokončenia sa dodržal
a občania môžu bezpečne prechádzať
popri frekventovanom a nebezpečnom
úseku cestnej komunikácie k autobusovej
zastávke. Aj keď na uvedenom úseku je cez
obec povinná maximálna rýchlosť 50
km/hod., všetci vieme, že mnohí vodiči
motorových vozidiel predpis nedodržujú,
aj napriek pomerne častým meraniam
rýchlosti policajnou hliadkou. K nebezpečnosti uvedeného úseku cesty prispieva
aj fakt, že na opačnej strane sa nachádza
futbalové ihrisko, ktoré je miestom
tréningov a zápasov futbalového klubu.
Práve preto sa tešíme, že dlho plánovaná
stavba je už realitou.

foto: nový chodník pri hlavnej ceste
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