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Dar pre Dávida, rodinu, farnosť, cirkev...
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Príhovor starostu
Vážení spoluobčania,
stalo sa už nepísaným pravidlom, že vo Vavrečníku
Vás informujeme /aspoň v skratke/ o prebiehajúcich
a plánovaných aktivitách v obci. Obec sa pustila do prvej
plánovanej aktivity – údržba miestnych komunikácií
a oprava výtlkov. Uskutočnili sme aj asfaltovanie a opravu
cesty /križovatky/pri radovkách a cestu okolo V. Bombeka ml. – cca 220 m2. S ďalšími opravami miestnych
komunikácií sa bude pokračovať neskôr. Pracuje sa na
príprave projektov a žiadostí o nenávratné ﬁnančné
prostriedky, kde sme podali štyri žiadosti: Detské ihrisko,
Rozšírenie škôlky, Zateplenie Kultúrneho domu,
Zateplenie školskej družiny. Momentálne sa pripravuje
vysporiadanie pozemkov pod plánovanú výstavbu
Zberného dvora, ktorý by mal byť umiestnený pri
hnojisku. V súvislosti s často kladenými otázkami o budovaní kanalizácie v časti Starý mlyn informujeme, že
po monitorovaní čerpacej stanice, viacerých konzultáciách s OVS, sa kanál z tejto časti napojí napriamo do
potrubia, ktoré je už v prevádzke. Predpoklad napojenia
je do 30.9.2017. Pripravujú sa aj podklady na projekt
verejného osvetlenia do časti Starý mlyn, ale termín
realizácie zatiaľ ešte nevieme.
Vážení spoluobčania, chcem sa Vám poďakovať
za aktívny prístup pri čistení a upratovaní verejných
priestranstiev v obci, futbalistom v súvislosti s ukončenou futbalovou sezónou za krásne druhé miesto
v tabuľke. Rovnako aj hasičom za druhé miesto v súťaži
dobrovoľných hasičských družstiev z Oravy. Aj tieto
aktivity a výsledky svedčia o tom, že veci verejné berieme
zodpovedne, a to je dobré. To znamená, že sme
spoločenstvo.
Na začiatku leta, prázdnin, dovoleniek vám prajem
zdravý a aktívny oddych, aby telo dostalo primeranú
odmenu, aby dlho dokázalo naplno slúžiť. Deťom, ktoré
čakajú prázdniny, prajem opatrnosť, aby sa zdravé
v septembri vrátili do školských lavíc.

automaticky. Nohy ma nesú, ruky robia čo treba, telo
pracuje ako stroj. Len nesmiem zastať, aby som sa nevrátila opäť do postele ! Takto funguje takmer celá populácia
ľudstva. A potom sú tu tí, ktorí každý pohyb musia
vybojovať. Vybojovať boj s vlastným telom. Aby poslúchalo, aby slúžilo..., aby spolupracovalo pri prekonávaní
prekážok, aby sa človek mohol tešiť z obyčajného bytia...
Takto nejako funguje Miška Balcová, paralympijská
víťazka z Ria 2016 v športe – boccia. Vnučka manželov
Brindžákovcov. Miška bola v tomto roku nominovaná
do prestížnej ankety Slovenka roka medzi top slovenky,
ktoré v tom, čo robia - či už je to medicína, veda,
pedagogika a vychovávateľstvo, šport ai., dosahujú
mimoriadne výsledky. Keď som ju videla na televíznej
obrazovke, v galaprograme „Slovenka roka“, okamžite
sa mi vynorilo v mysli usmiate a okaté dievčatko
na vozíčku pre telesne postihnutých v obecnom parku,
obklopené kamarátkami...

- Miška, si momentálne slávna, úspešná, spokojná... Ale
všetko má nejaký začiatok. Ako sa to začalo?
Ja som aj napriek svojmu handicapu bola vždy energické
dieťa, ktoré chcelo niečo robiť - a stále, stále niečo robiť.
Možno aj to mi pomohlo, že si dokážem sama vyriešiť

starosta obce Peter Kružel

Rozhovor
Prekážky sú pre mňa výzva...
Je ráno. Vstanem, umyjem sa, učešem, zbehnem dolu
schodmi, uvarím si bylinkový čaj, zapnem telku, aby mi
aspoň tá trošku zlepšila náladu. Nechce sa mi. Ráno sa mi
nič nechce. Musím sa najprv trošku prebrať, naladiť, aby
som začala nor málne fungovať. Všetko robím

sebaobsluhu. A určite aj rodičia. Nič a nijako ma
neľutovali. Nechali ma skúšať aj stokrát obliecť, umyť,
presunúť, odložiť po sebe. Nechali ma do úplného
vyčerpania. A to bolo dobre. To ma nakoplo. Pochopila
som, že keď veľmi chceš, dosiahneš.

- ako si sa dostala k športu, súťaženiu, veď len každodenná
starostlivosť a sebaobsluha dá poriadne zabrať...
Pravidelne som chodila na rehabilitáciu, to je absolútna
súčasť mojej liečby a starostlivosti. Tam som sa prvýkrát
stretla s plávaním. Bývali sme v Poprade, bol tam športový
klub, kde ma podchytili a začala som závodne plávať.
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A ďalšia pozitívna vec pre mňa bol fakt, že som chodila
do integrovanej školy s handicapovanými deťmi. To bolo
pre mňa kľúčové. Mali sme telocvičňu, svojich učiteľov,
ktorí nám rozumeli, vedeli ako s nami pracovať. Tam som
sa cítila fajn.

- takže sa z teba stal športový dravec...
Trochu áno, som súťaživý typ, ale venovala a venujem
sa aj mnohým iným koníčkom. Chodila som takmer na
každý krúžok, hrala som na klavíri, učila som sa spievať.
V zime som závidela deťom, že sa môžu sánkovať
a spúšťať na zadkoch z kopca. Ja som nemohla. Tak som
sa venovala výtvarnej. Kreslila som, vyrábala rôzne
predmety z drôtu, nitiek, zo špagátu. Dokonca som svoje
obrázky aj predávala. Chytala som sa akejkoľvek ručnej
práce, len aby nebola nuda. Veľmi veľa vďačím rodičom.
Venovali sa mi, všade ma vozili a doprevádzali. Na nijakú
prosbu - „ toto chcem skúsiť“ , nepovedali nie. Mala som
veľa kamarátov, ktorí neriešili môj handicap. Brali ma
takú, aká som.

- podľa tvojho rozprávania sa mi to zdá všetko ľahké,
jednoduché a bez prekážok...
Tak to zasa nie. Prišli aj prekážky. Veľa prekážok
a rôzneho charakteru. Taká významná bola zmena
v živote celej rodiny - presťahovali sme sa do Bratislavy.
Začala som chodiť do novej školy, noví ľudia, úplne iné
prostredie, väčšie vzdialenosti, iná organizácia môjho
a mamkinho času a veľa, veľa iných zmien. A to už nebolo
také ľahké. Priznám sa, ťažko som si zvykala. Prišiel aj
smútok. V škole boli všetci žiaci telesne postihnutí,
v triede nás bolo oveľa menej. S učivom sme museli držať
tempo, nové úlohy, veľké nároky, všetko bolo také cudzie,
strašne cudzie...Povedala som si však, že prekážky budem
brať ako výzvu. Na škole mali športový klub Altius, opäť
som začala plávať. Kým som čakala na tréningy a potom
na odvoz, robila som rôzne ručné práce, len sa nenudiť.
A potom, aby to bolo ešte farebnejšie, som si zlomila
nohu – stehennú kosť. Musela som prestať s plávaním.
Jedného dňa som zablúdila do telocvične, práve tam hrali
bocciu. Celkom sa mi to zapáčilo. Dostala som sa k Róbertovi Ďurkovičovi, ktorý mal už v tomto športe niečo
prežité. Jasné, že zápas s ním som vždy prehrala, ale
boccia mi aj tak prirástla k srdcu. S ňou som vlastne
prežila pubertu. Ihrisko, kurty, loptičky a vy triafate. Čím
bližšie, tým lepšie.

- najprv si veľmi makala a nič a potom zrazu zlom - prišli
úspechy /to býva v tých romantických ﬁlmoch/, alebo ako si sa
vlastne dostala s bocciou na paralympiádu do Ria?
Nie je to celkom tak. Pravda je taká, že naozaj sa musí
najprv tvrdo makať, ale to je pri každom športe a potom
možno...Trénovali sme 4 hodiny denne, k tomu kondičná
príprava, psychológ, telocvičňa a množstvo iných vecí.
A zároveň škola. Študujem hospodársku informatiku.

Nie je ľahké všetko to skĺbiť. Bola som už nesmierne
vyčerpaná. Ale to bolo už tesne pred Riom. Predchádzali
tomu ešte viaceré akcie, turnaje, na ktorých sme museli
uspieť. Prvá medzinárodná súťaž, na ktorej sme sa zúčastnili, bola v roku 2014, v roku 2015 sme už vyhrali ME
v pároch. Keďže sme vyhrali, automaticky sme dostali
nomináciu na paralympiádu, čiže sme vedeli, že na rok
letíme do Ria de Janeiro. V roku 2016 sme sa zúčastnili
ešte ďalších veľkých turnajov - v Kanade, Dubaji, Portugalsku, Anglicku. V Kanade sme boli v pároch opäť prví,
v Dubaji štvrtí, ale v jednotlivcoch som sa umiestnila na
7. mieste, čo pre mňa znamenalo obrovský krok vpred.
V Portugalsku sme boli tretí. Boccia je zaujímavá tým, že
na ihrisku môžeš stáť za tím, alebo ako jednotlivec.

- znamená to, že radšej hráš sama za seba?
Nie, to nie, ale to je také moje, len moje víťazstvo... Hra je
perfektná práve v tom, že sme tím. Vždy je dobrá nálada,
máme výborné vzťahy. Na turnajoch, ani na medzinárodných súťažiach nebýva nevraživosť. Hráči si navzájom fandia a podporujú sa. Jasné, že sa so spoluhráčom aj
pochytíte, ale to všetko patrí k hre a hlavne ku tréningom.
So Samom, ktorý je môj športový partner, máme veľmi
dobrý vzťah. Ináč by sa nám to Rio určite nepodarilo.

- máš zlatú medailu z paralympiády. Obrovský úspech. Ako
to zmenilo tvoj život?
Nijako. Nič sa pre mňa nezmenilo. Áno, je to obrovský
úspech, ale môj život sa nijako nezmenil. Skôr ma to
namotivovalo ešte viac na sebe robiť. Ukázať ľuďom,
deťom, že sa všetko dá. Aj keď je na začiatku jasné, že to
bude boj, oplatí sa. A samozrejme beriem to ako
zviditeľnenie boccie, je to krásny šport, zaslúži si väčšiu
pozornosť. Práve o tom to je. Každému handicapu treba
ponúknuť primeraný záujmový smer. Človek si potom
vyberie a napĺňa ho to. Veľmi to pomáha rozvoju
osobnosti po pohybovej, ale aj psychickej stránke.
Dôležití sú rodičia a ich prístup. Neľutovať. Neplakať.
Nenadávať. Podporovať. Mňa moji rodičia vo všetkom
podporovali a podporujú. Nie tak, že vyriešia za mňa, ale
tak, že mi venujú čas, ukážu možnosti, pošlú do
pobytového a športového tábora. Jednoducho nechajú
veci na mňa - zvládneš to, si šikovná!

- zlato z paralympiády už máš vo vrecku, čo máš v pláne teraz?
Čo by si teraz najbližšie chcela dosiahnuť, zažiť?
Teraz momentálne oddychujem. Užívam si domov,
rodinu. Relaxujem v Piešťanoch, telu aj hlave treba
dopriať regeneráciu. Potom sa asi vrhnem opäť na školu.
Treba dobehnúť, čo som zmeškala...
Nám, ktorí sa sťažujeme na ťažobu každodenného
života, nám, ktorým vadí počasie, sused, trieska v prste,
nám, ktorí na všetko a všetkých hundreme sa treba
poriadne zamyslieť! Zamyslieť a porozmýšľať o tom, že
život je poriadny paradox. Tí najslabší nám dodávajú silu
svojim príkladom...
/ih/
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Primície D. Sklarčíka
Dar pre Dávida, rodinu, farnosť, cirkev...
Dlho túžobne očakávaný deň sa stal skutočnosťou. Dňa
17. júna 2017 prijal náš rodák Dávid Sklárčik z rúk otca biskupa
Štefana Sečku, kňazskú vysviacku v Spišskej Kapitule. Je to
Boží dar pre neho, pre jeho rodinu, pre našu farnosť, ale aj pre
celú Cirkev a spoločnosť. Za tento dar primiciant Dávid
v nedeľu 18. júna 2017 ďakoval Pánu Bohu svojou prvou
sv. omšou vo svojom rodisku za dar kňazstva. Vo svojej homílii
vdp. Vladimír Kasan OSB, prior benediktínskeho kláštora v
Sampore, predstavil kňaza, ktorý je Bohom povolaný, aby
svojou službou bol ako posol z neba, čo prináša Božiu vôľu,
aby bol ako anjel lásky, čo sa k biednemu skláňa a ktorý poteší
a osvieži dušu keď treba. Aby bol ako anjel obetí, ktorý chce
slúžiť iným, aby bol ako anjel milostí, čo človeka s Bohom vo
sviatostiach spája, aby bol ako anjel rady aj sily pre tých, ktorí
zblúdili a stratili smer, aby bol anjelom pokoja, aby sprevádzal
tých, čo k Otcovi do večnosti idú. Primiciant Dávid po
novokňazskom požehnaní zanechal svoj dar pre našu farnosť
Vavrečka, a to relikvie sv. pátra Pia a relikvie sv. Tomáša Akvinského, ktoré budú umiestnené v našom kostole sv. Anny.
Primičnej sv. omše sa zúčastnilo okrem mnohých kňazov,
rodiny a rodákov aj veľa veriacich z iných farností. Všetci
rozprávali o hlbokom duchovnom zážitku a radosti, ktorá
naplnila ich srdce.
My, jeho rodáci, vyprosujeme nášmu novokňazovi
Dávidovi, nech si zachová svoje srdce vždy čisté, nech
nezblúdi, nech verne kráča po kňazskej ceste, ktorou začal ísť.
A ty Božia Matka, v náruč ho vezmi, ochraňuj ho, v búrkach
mu svieť, padnúť mu nedaj, keď prídu skúšky, materskou
rukou nežne ho veď. Dávid, choď odhodlane k svojmu ľudu
a buď dobrým pastierom svojím ovečkám.
/ľp/
foto: Marek Pjentek
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Zo života v obci
MÁJ, MÁJ, MÁJ ZELENÝ, POD OBLÔČKOM
SADENÝ ...
Lásku možno všelijako preukázať. Pohľadom, pozdravom,
slovom, ale oddávna tak bolo, že postaviť máj dievčaťu pod
oblok, bolo hádam to najvýraznejšie vyznanie lásky v našich
dedinách... Už prešli časy, keď na dedinách pod každým
oblokom alebo pred každým domom vyrástol v noci na prelome apríla a mája farebný máj. Teraz je to už trochu ináč.
Chlapci svoju náklonnosť ku dievčaťu riešia iným spôsobom.
Povozia ju na nejakom fáre, pozvú na drink alebo na nejaký
koncert. Nič proti tomu, veď časy sa menia a doba je taká, aký
je človek... Ale trochu nostalgie a smútku za starým, dobrým,
otvoreným si snáď môžeme dovoliť. Veď to bola v podstate
odvaha verejne sa priznať, že toto dievča, v tomto dome sa mi
páči. To bola už určitá zaviazanosť, postaviť máj. To
znamenalo: „túto dievčinu mám rád!“ A samozrejme, máj
musel byť čo najkrajší. Krivý a malý, by bol rovnako hanbou
pre dievča, ako aj pre chlapca. Neviem, či niektorých chlapcov
vo Vavrečke donútila postaviť máj láska k dievčine alebo len
láska k tradícii... To je v podstate úplne jedno, lebo určite
potešili /myslím tie máje/, nielen mňa a iných všímavých
okoloidúcich, ale hlavne tie dievčiny !!! Sú krásne, vysoké,
rovnučké /myslím tie máje/ - radosť pozrieť. Ale aj na tie
dievčiny je radosť pozrieť... !
A teraz trošku z histórie: máje boli známe už v antike.
Staroveké národy dávali máje na domy a hospodárske budovy
na ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Májová zeleň ako
magický prostriedok vyjadrovala želanie poľnohospodárov,

aby ich úroda mala silu a dobrý rast. V Slovanskej kultúre
sa máje stavali z dôvodu hojnosti a dostatku plodov a krmiva,
a odtiaľ bol už len krôčik k významu, ktorý sa najčastejšie
skloňuje v dnešnej dobe. Staval sa pred domy, v ktorých bolo
dievča súce na vydaj. Podľa etnológov sa máje na našom území
stavali počas niekoľkých dátumov. Okrem 1. mája, aj na Turíce
a na Jána, kedy sa pálili aj jánske vatry. Máje sa však dodnes
na niektorých miestach stavajú aj počas obradných slávností ako je svadba, prvé sväté prijímanie, prijatie Ducha Svätého, či
primície - umiestňujú sa priamo v kostole alebo pred vchodový
portál. Pri týchto príležitostiach sa najčastejšie používajú mladé
brezové stromčeky ozdobené stuhami. Stačí, keď
sa v niektorú sobotu preveziete cez oravské dediny.
Pri nejednej bráne uvidíte mladé briezky ozdobené stuhami.
Je viac než isté, že v tom dome je svadba. A v podstate tie mladé
briezky sú oveľa
krajšou svadobnou
ozdobou ako
rôzne vyčačkané
americké svadobné
brány. To znamená, že nemusíme
kopírovať výzdobu spoza mora.
Stačí nám popozerať staré fotog raﬁe. Tradičné
briezky oblečené
do farebných stúh
sú pre nás to pravé,
to naše - slovenské.
Našim dedinám
pristanú oveľa viac.
/i.h./
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N A J S TA R Š I A VAV R E Č A N K A M A R G I T K A
OSLÁVILA 95 ROKOV.
Dožiť sa vysokého veku v súčasnosti, by nemal byť žiadny
problém. Moderná technika, ktorá šetrí telo, všetky vymoženosti
a účinky vynikajúcich liekov, spôsobov, návodov a rád, čo všetko
robiť a nerobiť, len aby rôčky pribúdali v pohode a telo
vydržalo...Všetko v podstate máme poruke - hodnotné, nutrične
kvalitné jedlo, pohodlné bývanie, akú-takú sociálnu istotu... A
predsa je niekde chyba. Príliš mladí zomierame na infarkt,
rakovinu a rôzne iné mátohy nás naháňajú : stres, depresia,
civilizačné choroby a, a, a... Ale sú aj ukážkové príklady, že nič z
toho, čo sme vymenovali, ľudský organizmus nepotrebuje.
Človek najviac potrebuje pokoj a skromnosť, striedmosť v
stravovaní, pokoru v konaní a dobrotu v srdci. Presne toto nám
prezradila ako recept na dlhý život pani Margitka Hvoľková,
ktorá sa v máji dožila 95 rokov. Rozhovor s ňou bol ako
pohladenie na duši. Žiadna nespokojnosť, sťažnosti a dokonca
ani žiadne priania. Spomienky na mladosť a samotný život
rozprávala s láskou a úsmevom na tvári. Len za kostolom jej je
smutno, ten je už pre ňu ďaleko. Tak si povzdychla: „ len do toho
kostolíka už nedôjdem.“ Ale všetko ostatné zvládne sama,
dokonca si ešte aj sama navarí. Občas si posedí na slnku na
priedomí a pozoruje život na vyšnom konci. Hovorí tomu : „ ja to
tu všetko poprizerám!“ Všetci jej prajeme, aby v takom zdraví a s
takou jasnou mysľou ešte ten Vyšný koniec Vavrečky prizerala...
Prajeme veľa lásky, spokojnosti, dobrých ľudí okolo a božie
požehnanie.
/i.h./

CYKLISTIKA AKO FORMA RELAXU
Veru, veru, cyklistika ako forma relaxu. Cyklistika je
samozrejme šport. A náročný šport. Kto ho robí na proﬁ
úrovni, ten by vedel rozprávať o náročnosti, oddretých
hodinách, odretých kolenách, ale aj iných častiach tela...
Napriek tomu je nutné povedať, že je to nesmierne krásny
a dostupný šport, ak ho zmeníme na rekreačný. A máme na
mysli aj ﬁnančnú stránku – naozaj dostupný. Práve pre toto
cyklistika v súčasnosti zažíva obrovský boom. Snáď ani niet
domácnosti, kde by sa nenachádzal bicykel. Už sú dávno preč
tie časy, keď v rodine bolo detí päť, ale bicykel iba jeden.

RÚFUSOV LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
24.mája sa uskutočnila desiata súťažná prehliadka seniorov
v umeleckom prednese poézie a prózy v Liptovskom Mikuláši.
Zúčastnilo sa jej celkom 21 súťažiacich z celého Žilinského kraja
pod záštitou Krajskej organizácie JDS. Z Námestovského okresu
sa predstavili Anna Reguliová s básňou od Jána Kostru : „Každý
deň stretnúť človeka“ a Angela Sečová s básňou od toho istého
autora: „Ave Eva“. Ďakovné listy a spomienky na kultúrnu
atmosféru v Liptovsko-Mikulášskej synagóge im budú
pripomínať túto krásnu akciu. A nám zas pripomenú, že kultúra,
konkrétne umelecký prednes Angelky Sečovej nám /Vavrečke/
robí dobré a kultúrne meno vo svete.
Nebolo žiadnou raritou vidieť na ceste jazdiť dospelácky
bicykel, na ktorom viselo malé dieťa. Ani na pedále
nedočiahlo, tak sa pri ťahaní prehupovalo zo strany na stranu,
o pohodlnom sedení nemohlo byť ani reči... Ak spadlo,
a padalo sa často, odrenín, zlomenín a modrín bolo neúrekom. Teraz sme na tom už lepšie, nosíme prilby, chrániče na
kolená a lakte, špeciálne dresy a bicykel sa kupuje na mieru.
Čiže jazdenie je pôžitok. A ešte to aj spaľuje kalórie, človek je
na čerstvom vzduchu a dostaví sa relaaaax! A to je vtedy to
správne, to pozitívne pre telo a dušu. Nuž, ale človek je od
prírody tvor súťaživý a dravý, preto niektorí rekreační cyklisti
na Orave vymysleli preteky „ Kráľ Magurky“. Pochopiteľne
preto, lebo na kopec Magurku pravidelne cyklujú. V tomto
roku sa konal už deviaty ročník pretekov, ktoré majú z roka
na rok bohatšie obsadenie. Magurka sa nachádza nad našou
(pokračovanie na str. 12)
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DEŇ MATIEK

„ Mama, mamka, mamička, pobozkám ťa na líčka,
aby si sa vždy len smiala, aby si ma stále tak milovala...“

Deň matiek - ako každý rok - chvalabohu!!! Matky si musíme
ctiť a vážiť a milovať, tak ako ony milujú nás... Práve preto tento
krásny sviatok oslavujeme spoločne v Kultúrnom dome.
Aby sme sa spolu potešili pohľadom na tancujúce, recitujúce
a spievajúce deti. Aby sme sa naučili od nich, že ďakovať
sa nemusí s drahým darom, stačí úprimný úsmev, objatie a to
úžasné nadšenie v detských očiach. Dar nemusí byť žiadna
hmotná vec, ktorú kúpime narýchlo, len aby bolo... Stačí
pozornosť a čas pre toho druhého, ktorý mu venujeme. Práve
preto si ceníme skutočnosť, že bolo v hľadisku aj veľa otcov.
Prišli, aby ukázali, že pre nich je tento deň dôležitý. Že vedia, čo
pre nás všetkých matky znamenajú. A to si vážime. To je ten
najkrajší príklad pre deti. Dúfame, že nádherná atmosféra, ktorá
počas Dňa matiek vládla v Kultúrnom dome sa preniesla do
každého kúta vo Vavrečke.
/i.h./

Spoločenská kronika
Narodili sa
Ivan Klempai
Gregor Vojtechovský
Andrej Hrkeľ

Gréta Pjentková
Jakub Fidrik
Lukáš Rentka
Alexej Kviatek
Veronika Kuráňová
Zosobášili sa
Tomáš Pjentek a Nadiia Ivanivna Romantsova
Boris Grebáč a Jana Kondelová
Anna Kasanová a Patrik Výhonský
Peter Žuffa a Mgr. Petra Krupová
Adriana Pepuchová a Ing. Patrik Výhonský
Ján Pikoš a Petra Šurinová
Ing. Zuzana Matkulčíková a Emanuel Haluška
Mária Pepuchová a Kristián Šturek
Radoslav Vojtechovský a Andrea Mateková
Opustili nás
František Žuffa
Anna Trojáková

9

Zo života našej školy
MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ
Medzinárodný deň detí-(MDD) je sviatok, ktorý sa oslavuje
v mnohých krajinách sveta každoročne 1. júna. Na Slovensku
sa slávi od roku 1952. Myšlienka MDD vznikla na Svetovej
konferencii pre blaho detí (World Conference for Wellbeing
of Children) v Ženeve v roku 1925. Na tejto konferencii
zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala
chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi
sa detí na celom svete. Po konferencii viacero vlád zaviedlo
vo svojich krajinách Deň detí, s cieľom urobiť deťom radosť
a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete. Nie je
úplne jasné, prečo práve 1. jún bol vybraný ako MDD. Avšak tento

najvzácnejším, čo im môžeme (okrem lásky) v ich deň
darovať.
Aj naši oslávenci-žiaci prežili MDD netradične a trochu
inak ako doteraz. Všetci dostali školské pozvanie na
rozprávkové popoludnie na Oravskom hrade s Polepetkom. Ten poplietol skoro všetko a bez váhania vyzval
deti na súťaž rozpliesť päť rozprávok a získať tak čarovné
klbká. Víly, Aladin, Kocúr v čižmách, Dlhonosá princezná
a iné rozprávkové bytosti ich čakali na ceste plnej
dobrodružstva. Školáci urobili poriadok v rozprávkach,
získali sladkú odmenu, kráľovskú pochvalu a mohli si
netradičným spôsobom prezrieť Oravský hrad. Atmosféra
bola skvelá, za krásneho počasia oslávili svoj sviatok na
výbornú. Ostali im pekné spomienky a fotograﬁe na
stránke zsvavrecka.edupage.sk. (I.K.)

DETI ČISTEJ ZEME
V stredu 31. 5. začali naši tretiaci a štvrtáci vyučovanie
netradičným spôsobom. Do školy k nám zavítala Ing.
Alena Vajdová z programu „Deti čistej Zeme,“ ktorá
sa prišla so žiakmi porozprávať o triedení odpadu.
Nebolo to však len suché rozprávanie, pri ktorom by
každý zaspal. Práve naopak! Pani Vajdová si pripravila
rôzne aktivity, kde žiaci odpad triedili, ohmatávali,
ovoniavali, diskutovali o ňom a skladali si krásne
puzzle. Na záver im rozpovedala rozprávku „O slimáčikovi Máčikovi“, ktorý sa vybral na výlet, ale našiel
len lúku plnú odpadkov. Žiaci mu pomohli lúku
vyčistiť a boli odmenení sladkou odmenou.
S triedením odpadu sme sa však nestretli v našej škole
týmto spôsobom prvý krát. Počas celého školského
roka zbierame papier, separujeme plasty a jeden deň
sme zbierali železo z celej obce. Veríme, že žiakom
týmto spôsobom vštepujeme dobré základy do
budúcnosti. Všetci predsa chceme, aby bol na našej
modrej planéte život ešte dlhé roky. (N.K.)

dátum je na svete
najobľúbenejší a oslavuje
sa vo viac ako 21 krajinách, možno je to práve
preto, že na školách
sa v tento deň neskúša.
Dospelí často konštatujú,
že dnešné deti majú
skutočne všetko. Hračiek,
či sladkostí je počas
celého roka viac ako
dosť. Čo im teda darovať,
aby to bolo pre nich
výnimočné, originálne,
nezabudnuteľné a
krásne? Iste, malá
drobnosť vždy poteší, ale
darovať zážitok, výlet,
stráviť s nimi svoj voľný
čas, venovať sa len im,
rozprávať sa a hlavne
počúvať ich túžby a
priania bude pre deti tým
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SÚŤAŽÍME
Aj v tomto školskom roku 2016/2017 sa naši žiaci
zapájali do súťaží. Každá súťaž si však vyžaduje
určitú predprípravu súťažiaceho a pomoc pri
príprave od pani učiteľky, má svoje špeciﬁcké
podmienky, zaradenie do kategórií podľa veku
súťažiacich a určitú postupnosť v náročnosti od
školského kola, cez okresné, krajské až po
celoslovenské ukončenie. Začiatok súťaží sa
vškole otvára školským kolom. V recitácii povestí
Šaliansky Maťko v školskom kole získali prvé
miesto v 1. kategórii Marianna Matejčíková
a v 2. kategórii Sára Olašáková. Pr venstvo
v matematickej Pytagoriáde v školskom kole
vypočítal-získal Michal Balek. Titul
Všetkovedko školy za vedomostnú súťaž dostala
S o ﬁ a S e č ov á a t i e ž a j t i t u l V š e t kove d ko
a 24. miesto zo všetkých zapojených škôl do tejto
s ú ť a ž e n a S l ove n s k u . V r e c i t a č n e j s ú ť a ž i
v školskom kole Hviezdoslavov Kubín za recitáciu
poézie získal prvé miesto Matej Hvoľka a za
recitáciu prózy získala prvenstvo Soﬁa Sečová.
Prvé miesto v školskom kole v speváckej súťaži
Slávik Slovenska si vyspievala v 1. kategórii
Marianna Matejčíková a v 2. kategórii ho získal
S a m u e l M i n á r i k . Tu t r e b a p o c h v á l i ť a j
Mariannu Hurákovú, ktorá víťazov sprevádzala
peknou hrou na akordeóne.
Nepodarilo sa nám obsadiť víťazné miesto
v okresnom kole, ale ako sa hovorí, nie je dôležité
vyhrať, ale zúčastniť sa a pokúsiť sa zabojovať
o výhru. (I.K.)

ŠKOLA V PRÍRODE
Ideme my do školičky,
od otecka, od mamičky.
Bude to tam v pohode,
je to škola v prírode.
Aj naša škola využila príspevok MŠ SR na školu
v prírode a žiaci 4. A triedy zažili skvelý týždeň plný
rôznych aktivít, záujmových činností, športovania
a relaxu v prírode. 5-dňový pobyt v Agropenzióne
AB Novoť, sme odštartovali príchodom a nedočkavým ubytovaním sa na izbách. Nasledoval
chutný obed a hneď potom popoludňajšie aktivity
s animátor-kami. K aždý deň sme začali
rozcvičkou, chutnými raňajkami a samozrejme
dopoludňajším štúdiom, ktoré prebiehalo aj v
altánkoch v areáli penziónu. Každý deň bol
zameraný na iné aktivity a večerné programy.
Pondelok - zoznamovací, utorok -súťaživý, streda
-opekačková a strašidelná, štvrtok-diskotékový a
rozlúčkový. Piatok bol najsmutnejší - baliaci
sa a odchodový. Veľká vďaka patrí skvelým
animátorkám, ktoré boli vždy na všetko
pripravené a myslím, že nikto nepovie, že sa v škole
v prírode nudil. (Z.B.)
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TAKTO SME VÝLETOVALI

ZBER ŽELEZNÉHO
ŠROTU.
Keby tak vedeli humná,
s t o d o l y, d v o r y a k ô l n e
rozprávať! To by bol hororový
príbeh. Myslíme tým udalosť Zber železného šrotu vo
Vavrečke. Najprv sa otvorili
dvere na základnej škole a
potom... potom odtiaľ vybehlo komando zberuchtivých
detísk, ktoré brali všetko, čo
sa im zdalo ako železný šrot.
A niektoré detiská chceli brať
akýkoľvek šrot - napríklad aj
poniektorí obyvatelia obce
pred nimi utekali. Ešteže
máme vlastné dvory a bráničky! Aspoň tam sa človek
cítil pred nimi bezpečný. A tie
s a m o z b e r a c i e v o z y, č o
používali - hotový autosalón
v Ženeve! Humor je jedna vec
a druhá vec je to, že v skutočnosti to bolo takto: máme
šikovné a ochotné deti.
Vyčistili obec od zbytočného
bordelu, ktorý sa povaľoval
kade-tade. Aj občania si
pochvaľovali, že sa so starým
haraburdím nemuseli trápiť.
Jednoducho si všetci
za poctivú prácu zaslúžili
sladkú odmenu. Prepadli
starostu a pozvali ho na
zmrzlinu. Na záver ho
upozornili, aby nezabudol
vyrovnať účet v zmrzlinovom
stánku...
/i.h./
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(pokračovanie zo str. 7)

dedinou, bola by obrovská hanba, keby sme nemali na týchto
pretekoch svojich zástupcov. A Vavrečka mala nielen
zástupcov, ale takmer v každej kategórii aj medailové
umiestnenia. A to je nádherné. Tu sú výsledky:
Kategória Talent:
3.miesto Eliáš Vojtechovský
Najmladší chlapci:
5. miesto Ondrej Košút
Mladší žiaci:
6. miesto Marek Farbák
Starší žiaci:
2. miesto Martin Buc,
5.miesto Jerguš Trabalka,
9.miesto Richard Kasan,
10.miesto Slavomír Praj
Staršie žiačky:
4. miesto Lucia Hrkľová
Dorast chlapci:
2.miesto Mário Košút
Dorast dievčatá:
2.miesto Alžbeta Bucová
Muži 1:
10.miesto Daniel Hurák
Muži 2:
3.miesto Slavomír Praj
4.miesto Martin Buc
10.miesto Ľubomír Košút
Ženy 2:
3. miesto Andrea Trabalková
Seniori:
2. miesto Miroslav Kasan
3. miesto Anton Kristofčák
5.miesto Jozef Páleník
Seniorky:
1.miesto Katarína Kristofčáková
2.miesto Marta Lovišková
Všetkým medailistom zo srdca gratulujeme, prajeme, aby
ste si výhru užili. Ale my si myslíme, že vy si výhru užívate už
dávno – vlastne odvtedy, ako ste si prvýkrát sadli na bicykel...
/ih/

MEMORIÁL PAVLA ŽUFFU 2017
Tento rok počasie prekvapilo – máj a teplota len niečo nad
nulou, k tomu severný vietor. Nie veľmi vhodné na futbalový
turnaj. Ale starostovia a pátri sa nedali zaskočiť. Pamiatku
na kamaráta, kolegu, futbalistu si nenechali pokaziť. Najprv
si naňho spomenuli na cintoríne spoločnou modlitbou a piesňou, potom na futbalovom ihrisku hrou fair-play. Aj keď počas
zápasov došlo aj k bojovým stretom, veď futbal je hra o výhru,
nálada bola výborná. Nechýbali pády, zablatené dresy, obité
kolená, dokonca sme zaznamenali aj zablatený starostovský
outﬁt /starosta zo Zubrohlavy sa motal tam, kde nemal/, bolo

vidieť, že to je jedno, či sa hrá v Barcelone alebo vo Vavrečke.
Hra o poháre je vždy urputná. Účesy „ a la Hamšík“ síce
chýbali, ale vynikajúci hráči nie. Jednoducho bolo na čo
pozerať.
Na záver sa telo posilnilo gulášom, ego výherným pohárom
/iba poniektorí/ a duše starostovskou hymnou.
Všetci účastníci sa vyjadrili, že sa tešia už na budúci rok –
vraj vo Vavrečke je príjemná atmosféra...
/i.h./
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