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Príhovor starostu
Vážení spoluobčania,
prešli štyri roky funkčného obdobia ako voda, je
čas pozrieť sa späť, zhodnotiť obdobie, prácu
vedenia obce, čo sa nám podarilo a čo nie. Snažili sme
sa akcie ﬁnancovať nielen z obecnej pokladne, ale
pokiaľ sa dalo, aj cez dotácie z európskych a štátnych
fondov. Nepodarilo sa všetko, čo sme plánovali,
pretože niektoré projekty neboli schválené
a rozpočet obce je limitovaný.

Chcem pripomenúť pár vecí, ktoré
sa udiali za posledné obdobie. Povodeň,
prívalové dažde, storočná voda, akokoľvek to nazveme, bola to pohroma pre celú
obec. Je mi ľúto spôsobenej škody, ale
klimatológovia hovoria, že to bude ešte
horšie a my sa musíme na túto situáciu
pripraviť. Na druhej strane – aj my sme
k tomu prispeli, keď si robíme z vodných
tokov smetisko ( veď voda to odnesie).
V takýchto prípadoch áno – odnesie
a urobí prekážku v inej časti toku a riečište
je v prípade väčšej búrky okamžite
upchaté. Ťažba a necitlivý zásah ťažkých
techník v lese vytvárajú umelé riečištia,
ktoré vodu z lesa odvedú, nie zadržia.

Touto cestou sa chcem poďakovať ľuďom, ktorí
pomáhali pri eliminácii následkov prívalovej vody –
hasičom, Mirovi Tropovi, Jarovi Hrubjakovi, ktorí
pomáhali ťažkou technikou, ale aj ostatným občanom, ktorí pomáhali odstraňovať škody.
Rád by som spomenul ešte jednu skutočnosť,
ktorá v poslednom období vyšla na povrch formou
rôznych pripomienok, sťažností od občanov na
roľnícke družstvo. Som starosta, ale povolaním som
roľník.
Vážení spoluobčania, toto je dedina. A na dedine
sa vždy oralo, hnojilo, sadilo,
kosilo ap... Poľnohospodári si
počasie nevyberú. Tiež ich
obmedzuje množstvo faktorov
– nedostupnosť agrotechniky,
termíny a mnohé ďalšie. Preto
niekedy musia robiť aj cez
víkendy, v noci, len aby
sa všetko stihlo, aby úroda
nevyšla nazmar. Vážme si
robotu týchto ľudí, tiež by
radšej v nedeľu boli s rodinou
a oddychovali. Hlavne mladšia
generácia si musí uvedomiť, že
mlieko je od kravy, chlieb
z múky. Na poliach musí niekto
robiť. Nemôžu byť všade

foto: prístavba škôlky
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Zo života v obci
A OPÄŤ ŠKOLA, ŠKOLIČKA...
„Od leta stratil sa kľúč, skrátil sa i hier dlhý lúč.
Svet plný tajomstiev odkrýva sa znova, v pátraní po
novom pomáha škola.“
Dvojmesačný čas oddychu a leňošenia sa skončil. Tretí
september odomkol školskú bránu a z prázdnin vpustil
dnu už len pekné spomienky na leto. Slávnostné otvorenie
školského roka 2018/2019 sa uskutočnilo pred budovou
ZŠ. Do lavíc našej školy zasadlo tento rok 90 žiakov,
z toho 26 prvákov. Čiže 26 žiakov zasadlo prvýkrát do
školskej lavice. Spolu s nimi prvýkrát zasadla do lavice, ale
riaditeľskej, Mgr. Dana Serdelová.

foto: potok pri kapličke

postavené výrobné haly. Veď by sme nemali čo jesť...
Je to môj osobný postoj, nemusíte s ním súhlasiť, ale
skúste sa aspoň zamyslieť.
Blížia sa komunálne voľby. Príďte si zvoliť svojich
zástupcov v čo najväčšom počte. Súčasnému
Obecnému zastupiteľstvu sa chcem poďakovať
za štyri roky podpory, práce a námetov.
Peter Kružel

foto: oprava mostíka

„Písmená, slabiky, slová, potom vety. Veď aj dospelí
boli najprv deti. Ten čas zažil každý z nás, keď prvák bol
v triede raz. A preto prváčikovia naši milí, želáme vám
veľa sily, aby ste si so všetkým ľahko poradili, písmenká
a číslice hravo porazili a prvý ročník úspešne dokončili.
Milí žiaci, je čas opäť spolu prežiť jeden krásny školský
príbeh...
Dúfame, že v ňom nadobudnete veľa vedomostí, odhalíte
skryté tajomstvá a zažijete množstvo dobrodružstiev pri
učení, hrách, záľubách, či objavovaní nového. Všetkým
želáme úspešný štart do nového školského roka a veľa síl
zvládnuť akúkoľvek prekážku.“
Takto sa prihovorila žiakom na začiatku školského roka
nová pani riaditeľka. Samozrejme, aj my prajeme všetkým
žiačikom, ale samozrejme aj jej, aby mala veľa sily, aby si
s každou prekážkou poradila a vyučovanie na vavrečskej
škole prebiehalo hladko, múdro, pokojne a hlavne ako
povedal majster Komenský: HRAVO!
Škola má v tomto školskom roku 5 tried v štyroch
ročníkoch, do materskej školy nastúpilo 63 detí,
predškolákov je 16, ale máme pomerne veľa malých detí,
ktoré ešte nemajú 3 roky. V škole boli zriadené dve prvé
triedy. Priestor na druhú prvú triedu sa pripravil v školskej
družine. Vyučujú: 1.A trieda : Mgr. Natália Kasanová, 1.B
trieda: Mgr. Anna Mináriková, 2.A trieda: Mgr. Zdena
Buganová, 3.A trieda: PaedDr. Iveta Kasanová, 4.A
trieda: Mgr. Anna Veľká. Deti vzdelávajú a vychovávajú aj
Mgr. Dominika Grebáčová, Bc. Mária Korytárová,
vychovávateľky: Bc. Andrea Dendisová a Marta
Hrkeľová. Škola má zmenenú organizáciu vyučovacieho
procesu, začiatok vyučovania ostal nezmenený o 7:45, ale
malé prestávky trvajú 5 minút a veľká prestávka trvá 15
minút. Pre štvrtákov zvolili v rámci voliteľných
predmetov nový predmet – Príprava na testovanie PT5.
Škola ponúka deťom tradičné záujmové krúžky literárno-
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dramatický, futbalový, mažoretky, prírodovedný a šikovníček. Škola
už stihla požiadať o grant Nadáciu KIA o zlepšenie technických
podmienok vyučovacieho procesu. Riaditeľka Dana Serdelová
prezradila, že vynovili vstupný priestor školy, plánujú urobiť v rámci
šetrenia energiou nové dverové závetrie a v tomto tempe chcú
pokračovať, aby „naša škola bola - Vaurečka“.
Všetky potrebné informácie, organizáciu školy, podujatia, rozvrhy,
jedálny lístok, školský klub detí i foto z akcií môžete nájsť na webe
školy. V tomto roku novinka – rodičia dostali heslo pre svoje dieťa,
ktorým si môžu otvoriť agendu, elektronickú žiacku knižku –
známky, upozornenia, vymeškané hodiny, domáce úlohy, pochvaly,
pokarhania (ak sú). V podstate to znamená, že žiadne informácie
o dieťati rodičovi neutečú. My na záver pripomíname, že technika je
technika, ale niet nad dôveru rodiča k dieťaťu a dôveru dieťaťa
k rodičovi. Pevne veríme, že elektronické informácie nenarušia
význam priznania o zlyhaní alebo význam radosti z vybojovaného
úspechu... (i.h.)

VAVREČSKÉ SLÁVNOSTI NA SVÄTÚ ANNU...

predškoláci pasovaní za prvákov základnej
školy. Veď vstup do povinnej školskej
dochádzky je viac ako dôležitý. Koniec
rannému vyspávaniu a v podstate nástup do
školy je podobný nástupu do zamestnania, len
tá výplata tam chýba. A tak treba deťušiky
niečím povzbudiť, aspoň potleskom, šerpou

foto: manželia Brindžákovci 50 rokov spolu

a malým darčekom. Blahoželali a povzbudili
sme do ďalšej manželskej éry aj jubilujúcich
Brindžákovcov, ktorí mali 50-te výročie sobáša.
Všeličo sme sa ich pri tej príležitosti popýtali
a jedna z odpovedí na otázku: „ Ako môže
manželstvo takto dlho dobre fungovať?“ bola,
aby sa človek kamarátil s trpezlivosťou, a keď
ani tá nepomôže, treba použiť terapiu - jedným
uchom dnu a druhým von! No a samozrejme
sme nechceli vynechať ani kolónku - mimoriadny výkon, tak sme poďakovali za výbornú
reprezentáciu v triatlone, trom skvelým športovcom Martinovi Bucovi, Slavomírovi Prajovi
a Máriovi Košútovi. Ich skromnosť a kvalita
sa ukázala aj pri mikrofóne, na otázku ako sa to
dá, len pohodovo odpovedali : „ Kto chce,
každý môže. Jednoducho treba
začať !“ Všetkým odmeneným, ale aj divákom vďačne
z a h r a l i ch l a p c i z k a p e l y
Fe r i b a n d . A ko š p o r t ov é
prekvapenie sa na futbalovom
štadióne hral exhibičný zápas
Slovenského pohára Vavrečka
- Kysucké Nové Mesto, a bol to
aj napriek poriadnemu lejaku
s k ve l ý , t e c h n i c k ý z á p a s
obidvoch futbalových tímov.
Skončil pre domácich prehrou,
ale nevadilo, divák si prišiel na
svoje a domáci hráči prišli
k novým skúsenostiam, ktoré
sa im zídu pri nástupe do vyššej
triedy v novej futbalovej
foto: pasovanie prvákov sezóne. Na pódiu nás v sobotu
večer potešili spevom,

...sú už tradične tradičné. Veľa podujatí - kultúra, šport, kolotoče,
atrakcie, tanec, hudba, návštevníci, zvedavci, hostia i domáci. Ale
hlavne - odpust. Kto bol, mohol si užiť zo všetkého. Ak pri tom
nezabudol hlavne na ten odpust, všetko je v najlepšom poriadku.
Trošku spomienok a obzretie sa za vydarenými podujatiami:
Memoriál Jozefa Košťála označili účastníci za mimoriadne vydarený
ročník. Prialo krásne počasie, nikto sa nezranil a hrala sa čistá hra.
Vyhralo družstvo Húskovci /kapitán Lukáš Košťál/, druhé miesto
obsadilo družstvo Holmíkovcov na čele s nehrajúcim kapitánom
Jánom Holmíkom, tretia priečka patrila tímu U Jacka s kapitánom
Michalom Buganom a zemiaková medaila patrila tímu Vamex
s nehrajúcim kapitánom Šimonom Hurákom mladším. Na záver si
všetci futbalovo potriasli ruky a posilnili sa výborným guľášom
z varechy Karola Pjenteka. Kultúrne nedeľné popoludnie sa nieslo
hlavne v znamení významných občanov Vavrečky. Najprv boli
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DETSKÝ TÁBOR
V LIPTOVSKEJ ŠTIAVNICI

foto: Východniarske šarkanice

V jedno krásne augustové ráno sa pred
kostolom rozozvučal veselý džavot detí,
rodičov a animátorov. Chystali sme sa totiž
na detský Erko tábor. Všade plno kufrov,
tašiek, koláčikov a všelijakých dobrôt,
ktoré maminky s láskou pripravili.
S Vavrečkou sme sa rozlúčili sv. omšou
a do autobusu nastúpilo 45 nedočkavých
detí a 13 animátorov. V Liptovskej
Štiavnici sme spoločne celý týždeň pátrali

hudbou, tancom i vtipom Východniarske šarkanice. Pri
pohľade na ne si nejeden divák prial, aby mal aspoň
polovicu ich energie. Na záver snáď len toľko, že odpust
by nás naozaj mal nabiť novou energiou. Zo spoločných
stretnutí s priateľmi, s rodinou, zo spoločných modlitieb,
kultúrnych a športových zážitkov a hlavne z odpustenia.
Tak sa opäť tešme na budúci rok!
(i.h.)

DEŇ FARNOSTI
Konal sa už druhý ročník. Aj napriek napaprčenému
počasiu bol úspešnejší ako vlani. Deň farnosti ponúkol
vavrečanom čas pre seba a čas pre spolufarníkov.
Porozprávať sa, posedieť, pospomínať, možno aj naplánovať niečo pozitívne, spolu ochutnať guláš, koláče
a kávu. Deti sa potešili skákaciemu hradu a šmýkačke
a samozrejme spoločným naháňačkám. Hlavná
myšlienka – aby sa ľudia stretli, bola splnená. Aj napriek
búrke, ktorá všetkých prítomných prinútila zobrať nohy
na plecia, sa veľa z nich, keď prehrmela, vrátilo naspäť.
Na záver dokonca aj futbalisti prikvitli posilniť
sa chutným gulášom. Veď výhra nad súperom je dôvod
radovať sa s ostatnými. (i.h.)

foto: dni farnosti

foto: detský tábor
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po tom, ako Pán Boh stvoril svet. Prežili sme
skvelý čas plný hier, súťaží, dobrodružstiev,
opekačiek, modlitby, ale najmä čas na
utužovanie priateľstiev a dobrých vzťahov.
Výlet v Kvačianskej doline nám ukázal, aké má
príroda mocné a uzdravujúce čaro. Z tábora
sme odchádzali unavení, ale zato plní vďaky
a radosti z požehnaného času, ktorý sme tam
strávili.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom pričinili k dobrému fungovaniu
tábora. Na všetkých sa tešíme opäť o rok!
(N.K.)

SMETI NAŚE KAŽDODENNÉ...
Stavebný odpad - čo s ním a kam?
V zmysle § 12 odsek 6 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch môžu
fyzické osoby nakladať len s komunálnym odpadom, drobným
stavebným odpadom a stavebným odpadom z jednoduchých
stavieb. Jednoduchými stavbami sú myslené aj svojpomocne
stavané rodinné domy - prípady, keď si občania stavajú dom
svojpomocne. Takto vzniknuté odpady majú obyvatelia povinnosť
odovzdávať len oprávneným ﬁrmám. Odovzdanie odpadov, ktoré
vznikajú pri stavbe rodinných domov si musia zabezpečiť občania
sami - keďže to nie sú komunálne odpady, nie je za ne zodpovedná
obec. Tieto odpady sa zaraďujú v zmysle vyhlášky č. 365/2015 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov do skupiny: 17 – stavebné
odpady. Ako príklad uvádzame katalógové čísla, pod ktorými
sa majú odovzdávať vzniknuté odpady pri stavbe rodinných
domov. Takto vzniknuté stavebné odpady, musia občania, ktorí si
stavajú dom svojpomocne, odovzdať oprávnenej ﬁrme, ktorá má

povolenie na preberanie týchto odpadov. Takýto
súhlas vydáva Okresný úrad, Odbor starostlivosti
o ŽP. Oprávnené ﬁrmy po prebraní odpadu
vystavia občanovi aj potvrdenie o prevzatí
odpadu, ktorí musí predložiť ku kolaudácii stavby
Okresnému úradu. Okresný úrad vydáva ku
kolaudácií vyjadrenie - § 99 ods. 1 zákona o
odpadoch. Tieto stavebné odpady nepatria
na zberný dvor obce, pretože zberný dvor je
určený na zber komunálnych odpadov (skupina
20) a drobných stavebných odpadov (k. č.
200308), ktoré vznikajú obyvateľom obce.
Občanom len chceme pripomenúť, že na jar sme umiestnili kontajner na drobný stavebný odpad ku zbernému
dvoru, aby mali možnosť drobný stavebný odpad uložiť na správne miesto. Nebudeme opisovať ako to skončilo a čo
všetko v kontajneri trónilo. Jednoducho povedané - sme stále v triedení odpadu nedisciplinovaní. Smeti, ktoré
vyprodukujeme, pravidelne končia na nesprávnom mieste – plasty v kontajneri na bioodpad, komunálny odpad
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v rigole na odvod dažďovej vody, zvyšky jedál, papier,
elektroodpad hodený ku kontajnerom pri Obecnom
úrade. Tu, priamo v strede obce si niektorí občania urobili
verejné smetisko. Jednoducho odpad hodia ku
kontajnerom. Ak je zberný dvor zatvorený, stačí, ak
sa zastavíte na OcÚ pre informáciu. Zodpovedný
pracovník vám zberný dvor otvorí. Dokonca nie je žiadna
vzácnosť stavebný odpad v potoku na Vyšnom konci!
Následne prišla prívalová búrka. Scenár, čo sa udialo si
vieme predstaviť. Niektorí to videli na vlastné oči... (i.h.)

KOMPOST JE HOTOVÉ ZLATO PRE
KAŽDÚ ZÁHRADU...
Kompostovanie v záhrade je prírodný, ale zároveň
riadený - kontrolovaný proces za prístupu vzduchu.
Kompostovaním premieňame pôvodné organické látky
tzv. bioodpad (tráva, lístie, podrvené konáre, zvyšky ovocia a zeleniny...) na kvalitné hnojivo pre našu záhradu.
Proces prebieha pomocou živých pôdnych organizmov
(dážďovky, roztoče, mravce, rôzne mikroorganizmy),
ktoré spoločne premieňajú takýto bioodpad za plnohodnotné hnojivo - kompost. Domáce kompostovanie má
výhodu, že presne vieme, čo sme do kompostu dali, vráti
nám v konečnej podobe živiny – záhrade, ktoré
spotrebovala počas sezóny.
Význam kompostu:
1. Používaním kompostu pôdu obohacujeme o organické látky a humus.
2. Zlepšujeme mechanicko-fyzikálne vlastnosti pôdy,
najmä pórovitosť a vlhkosť pôdy.
3. Zlepšujeme fyzikálno-chemické vlastnosti pôdy kompost dokáže na seba viazať ťažké kovy a dusičnany.
4. Humus, ktorý je v komposte zvyšuje odolnosť pôdy
proti okysleniu.
5. Zlepšujeme biologické vlastnosti pôdy - zvyšujeme
množstvo pôdnych mikroorganizmov.
6. Kompostom zabezpečíme rastlinám dostatok živín
počas celého vegetačného obdobia.
7. Zvyšujeme výnosy pestovaných plodín a zlepšujeme
ich kvalitu.
8. Používaním kompostu znižujeme riziko výskytu
chorôb a škodcov pri pestovaní ovocia a zeleniny.
9. Použitím kompostu pri výsadbe zabezpečíme
úspešnejšie zakorenenie nielen priesadám ale aj
stromom a krom.
10.Šetríme vlastnú peňaženku – nemusíme kupovať
priemyselné hnojivá.
(Ing. Ďurišová)

POHYBOM KU ZDRAVIU
Pravidelný pohyb na čerstvom vzduchu je neoddeliteľnou súčasťou zdravého života. Nech sme už
akokoľvek zaneprázdnení, alebo máme dokonca nechuť

športovať, musíme si uvedomiť, že pohybom predchádzame množstvu našich zdravotných problémov. Z tohto
dôvodu sa snažíme aj v našej seniorskej organizácii
o trošku pohybu v nenáročných športových disciplínach.
Tu sa ukázalo, kto sa môže postaviť na súťažnú čiaru a aj
reprezentovať našu organizáciu na okresnej úrovni.
Totiž v tomto roku bol vyhlásený prvý ročník letných
športových hier seniorov. A tak sme 8. júna vyslali
trojčlenné družstvo: Janoľová Klementína, Krivdová
Elena a Jozef Páleník do Námestova, kde sa súťaž konala.
Ženy súťažili v behu na 50m a 100m, vrh guľou, hod
váľkom a hod granátom na cieľ. Muži súťažili v behu na
60m a 200m, vrh guľou, hod granátom do diaľky a na cieľ.
Naši súťažiaci sa nedali zahanbiť, veď dopadli nad
očakávanie dobre. Klema Janoľová získala tri tretie miesta
-beh na 50m, vrh guľou a hod váľkom. Elena Krivdová
dve prvé v behoch na 50m a 100m a jedno tretie miesto
v hode granátu na cieľ. Jozef Páleník dopadol najlepšie,
pretože súťažil vo všetkých piatich disciplínach a vždy
sa umiestnil na prvom mieste. Takéto výkony našich
súťažiacich sú obdivuhodné a treba všetkým trom
poďakovať. Odmenou za ich športové výkony neboli len
pekné diplomy, ale pre tých, čo vyhrali aspoň jednu
disciplínu, sa klasiﬁkovali na krajskú súťaž do
Liptovského Mikuláša, ktoré sa konali 29.6.2018. Spolu
sa tu zúčastnilo 101 súťažiacich z celého Žilinského kraja.
Námestovskú organizáciu reprezentovalo 12 súťažiacich
a z toho boli naši dvaja súťažiaci z Vavrečky. Elena
Krivdová a Jozef Páleník. Ani tu sa nenechali naši
zahanbiť a Elenka Krivdová získala 2. miesto v behu na
50m a Jozef Páleník 3. miesto v behu na 60m.
V konečnom poradí Námestovský okres získal 3. miesto
za víťazným domácim družstvom Liptovského Mikuláša
a okresom Čadca, ktorý sa umiestnil na druhom mieste.
Veríme, že dosiahnuté výsledky v tomto roku
povzbudia ďalších našich súťažiacich a na budúci rok
sa zúčastnia viacerí v duchu hesla: Nie je nutné zvíťaziť,
ale zúčastniť sa.
(Ing. Vladimír Seč)

Spoločenská kronika
Narodili sa
Lukáš Pjentek, Zara Bronerská, Dávid Košťál
Alica Veselovská, Richard Kovaľ,Lucia Rentková
Ospravedlňujeme sa
malému Mateovi Hurákovi a jeho rodičom.
V minulom čísle Vavrečníka sme občanom oznámili, že sa narodil Matej Hurák, ale to nie je
celkom tak. Malý vavrečan je krstený Mateo,
nie Matej.
Zosobášili sa
Jakub Hvolka a Marcela Naništová
Marián Kasan a Mária Gešvandtnerová
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Mgr. Lukáš Jaroš a Mgr. Mária Gužiňáková
MUDr. Ján Tokarz a Ing. Mária Trabalková
Ing. Ignác Majkút a Lucia Žatkuľáková
Mgr. Viera Stašáková a Ľudovít Vrábeľ

Michal Kasan a Barbora Revajová
Opustili nás
Jozef Matkulčík
Kamila Puváková
OZNAMY

Upozorňujeme občanov, ktorí ešte
nezaplatili Daň z nehnuteľností, komunálny
odpad a poplatok za psa za rok 2018, aby si
uvedenú povinnosť splnili do 31.10.2018.
Komunálny odpad sa začne vyvážať
každý týždeň od 1.12.2018.

5. Albín Kasan, 52 rokov
živnostník, Kresťanskodemokratické hnutie
6. Marián Kasan, 49 rokov
technik, Kresťanskodemokratické hnutie
7. Katarína Kasanová, Mgr., 58 rokov
pedagóg, Kresťanskodemokratické hnutie
8. František Pepucha, 44 rokov
živnostník, nezávislý kandidát
9. Miroslav Rentka, Ing., 38 rokov
stavebný inžinier, nezávislý kandidát
10.Karol Pjentek, Ing., 44 rokov
štátny zamestnanec, nezávislý kandidát
11. Jozef Sklarčík, Ing., 56 rokov
hlavný energetik, Kresťanskodemokratické
hnutie
12. Peter Trabalka, 43 rokov
manažér výroby , nezávislý kandidát
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH
KANDIDÁTOV
pre voľby starostu obce V a v r e č k a

Komunálne voľby 2018
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH
KANDIDÁTOV
pre voľby do Obecného zastupiteľstva Vo Vavrečke
Obec Vavrečka u v e r e j ň u j e podľa § 173 ods.2 zákona
č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva :
Volebný obvod číslo 1
Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov.
Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie,
názov politickej strany

1. Mária Bucová, Ing., 45 rokov
vyšetrovateľka, nezávislá kandidátka
2. Milan Bugan, PhDr., 44 rokov
manažér, Slovenská národná strana
3. Adam Čiernik, 21 rokov
predajca, nezávislý kandidát
4. Alena Hvoľková, Bc., 49 rokov
učiteľ, Smer-sociálna demokracia

Obec Vavrečka u v e r e j ň u j e podľa § 178 ods.2 zákona
č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce :
Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie,
názov politickej strany

1. Peter Kružel, 58 rokov
starosta obce , nezávislý kandidát
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ŠPORT
FUTBALOVÁ PRÍPRAVKA
O futbale sme už veľakrát písali, stále píšeme a určite
budeme aj v budúcnosti. O jeho histórii, úspechoch,
neúspechoch, radostiach i smútkoch. Píšeme vlastne
o tom, že futbal jednoducho v našej obci vidieť všade.
Samozrejme na ihrisku, na ulici, vo dvoroch,
v televízoroch... Naozaj všade. Futbal sa hrá v škole majú futbalový krúžok a dokonca aj miništranti majú
futbalový turnaj. Z toho vyplýva, že obec by nemala mať
problém s dosadením nových, mladých kádrov. Ale ono
je to tak, že Telovýchovná jednota - futbalový oddiel
myslí dopredu a tieto veci nenecháva na náhodu.
Futbalová prípravka dlhoročne funguje a pripravuje
budúcich futbalistov. V súčasnosti malých zanietencov
trénuje Gabriel Minárik. Má na starosti takmer 18 žiakov
od prvého do piateho ročníka. Niektorí prídu sami, že
chcú hrať, niektorých prihlásia rodičia, alebo dokonca
starí rodičia : „ Ja som hral, tak skús aj ty!“ A niektorí sú
len zvedaví. Prídu, pohrajú mesiac-dva, a odídu. Preto

každý nedostane automaticky ragistračku. Musí si niečo
na prípravkárskej tráve odkrútiť. Pravidelné turnaje nie
sú, hrajú sa prípravné turnaje s Ťapešovom, Lokcou,
v Mútnom. Zápas sa hrá 2x20 minút, šesť hráčov plus
brankár. Jasné, že to nie je vždy o výhre, ale chlapcov treba
povzbudiť, podrastú prváci a druháci, a už to bude
o niečo lepšie. Každý mesiac sa niečo na nich nalepí,
myslím technicky, spokojne hovorí tréner Gabriel
Minárik. Len keby bolo v zime kde hrať. V lete to nie je
problém, trénujú pravidelne raz za týždeň na ihrisku alebo
umelej tráve, ale počas zimy prípravka nefutbaluje.
Aj napriek tomu je družstvo zohraté, chlapci sa snažia,
riešia techniku, prácu s loptou, menej už je obľúbený
kondičný tréning. Obec prispieva na občerstvenie po
turnajoch, zabezpečuje dresy, pomáhajú aj sponzori, za čo
im aj touto cestou ďakujeme.
Práca na futbalovom poli takejto úrovne nie je
o odmenách. Je hlavne o samotnej láske k hre a deťom,
ktoré sa aj takýmto spôsobom dajú pozitívne formovať.
(i.h.)

foto: futbalová prípravka
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