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Príhovor starostu
Vážení spoluobčania,
Máme po prázdninách, začína školský rok, a aj
napriek nádejam začína ďalšia vlna opatrení. Všade
samé otázniky. Či to bude konečne normálne, či opäť
kolotoč čudných opatrení a obmedzený život všetkých, či sa bude alebo nebude cestovať a zatvárať ap.
Pandémia veľa zmenila. Z môjho pohľadu najhoršie
je to, že miesto spolupatričnosti si vytvárame potencionálnych nepriateľov, zaočkovaných, nezaočkovaných, nakazených, nenakazených... Separovanie
sa do skupín nie je len problém obcí, ale celej
spoločnosti. Vnímam veci, ktoré sa dejú v politike.
Samé neštandardné rozhodnutia, o úcte a tolerancii
ani chýru. Fakty a pravidlá, ktoré platili včera, sú dnes
za okrajom. Ako napríklad s naším Zberným
dvorom. Pri podaní žiadosti platili pravidlá, ktoré
sme dodržali, presne podľa nich sme pri jej
vypracovaní postupovali. Ale pri schválení žiadosti,
už tesne pred podpisom zmluvy o ﬁnančnú dotáciu,
boli podmienky zmenené. Je veľmi nekorektné, ak
sa za taký krátky čas zmení jedna zo zásadných
podmienok získania dotácie. Obec alebo žiadateľ tak
príde o množstvo času, ﬁnancií, ktoré sa vynaložili na
projektovú dokumentáciu. A nedá sa s tým nič
urobiť, nemôžete sa sťažovať, ani podať námietku.
Z Fondu na podporu športu sme získali dotáciu na
opláštenie športovej haly, obec sa bude podieľať
sumou 50%. Z Envirofondu sme získali 5000 eur na
nákup štiepkovača, veľkokapacitných kompostérov
a kontajnerov na kuchynský odpad. Momentálne
čakáme na podpis zmluvy o poskytnutí prostriedkov
na vybudovanie parkoviska pred Obecným úradom.
Dokončili sme chodník pri M. Buganovi, táto časť
bude ešte osvetlená. Chodník sa dorobil aj pri
Materskej škole. Bol dokončený posledný úsek cesty
Starý mlyn. Obec sa zapojila aj do výzvy „ Zníženie
energetickej náročnosti verejných budov“, obec
plánuje otepliť Kultúrny dom a Školský klub
s využitím obnoviteľných zdrojov energie. Do konca
roka plánujeme ešte dokončiť dopravné značenie.
Uvidíme, ako prídu ﬁnancie, lebo pandémia a kríza
nepovedali posledné slovo.

7 MŠ

12 ZŠ

15 zlato

16 AWK

Pracujeme na prístavbe šatní na futbalovom ihrisku,
na ktorú sme dostali dotáciu 15 000 eur od SFZ, ale to
by zďaleka nestačilo, pomáhajú sponzori ako
VAMEX, ktorý venoval okná a dvere, prenájom
lešenia Milan Minárik, ﬁnančne prispeli Tomáš
Rusnák, Rudolf Ďurana, Penthouse Twix, Las Vegas,
Marta Urbanová, BM domy, Matratex, AZO
zábradlia. Veľa prác sa urobilo brigádnicky elektroinštalácia a omietky, Jozef Sklarčík, Marián
Kasan, Fero Sklarčík. Aj touto cestou im chcem
poďakovať.
Vážení spoluobčania, verím, že aj napriek
nepriaznivej pandemickej situácii, ktorá sa vyvíja
veľmi rýchlo, a tlačí na psychiku každého z nás, si
zachováme morálne zásady, ktoré spoločnosť spájajú
a posúvajú vpred. Nie naopak. Želám vám hlavne
zdravie a pokoj v rodinách.
Peter Kružel
foto: dokončený chodník v centre obce
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ŠKOLA
otvorila svoju bránu
September začína každý rok
tak isto. Volá škola. Čiže otvorí
svoju bránu dokorán. To je
každému jasné. A školou žijú
nielen deti a mládež, ale aj
rodičia. V poslednom období, (
veď Covid), to však až také
jasné nie je. Niektorí si možno
až teraz uvedomili, že škola
otvorená dokorán a bez obmefoto: uvítacie kreslo
dzení je požehnanie a príležitosť. A veľký dar. Nie samozrejmosť. Áno, učiť sa dá aj cez
Zoom, Microsoft Teams a ďalšie aplikácie, ale... Ale niet nad
ľudský kontakt, prítomnú radu,
vysvetlenie, pochopenie, okamžitú spätnú väzbu a samozrejme
všetky emócie, pocity a nálady,
ktoré reálny vyučovací proces
v skupine ponúka. A tak sme
mali tohtoročný september
všetci veľkú radosť, že cez tú
školskú bránu žiaci naozaj
prešli a sadli si do lavíc. Nie cez
internet a aplikáciu. Kto bol,
videl ako sa deti tešia. Hneď
v chodbe ich privítalo veľké,
pohodlné žlté kreslo. Žeby pre
foto: a ide sa do školy
tých najlepších? Alebo pre
vzácne návštevy? Alebo preto, aby si
všetci neveriaci mohli skúsiť posedieť
a uveriť, že škola môže byť pohodlná,
útulná, veselá a zaujímavá! Aj chodby
vynovené, na stenách kreatívne poličky,
ktoré vyzerajú ako stromy v parku. Pod
nimi uložené novučičké čalúnené lavice
s úložnými priestormi, ktoré schovajú
dôležité pomôcky. A pozývajú : „ len si
sadni, poobzeraj sa okolo, nájdi si
priateľa, počúvaj príbehy, chytaj
vedomosti, ktoré lietajú v povetrí!“
A na poschodí dokonca koberec
mäkučko tlmí dupot detských nôh.
Knižnica ako doma v obývačke. No kto
by sa neponáhľal do takejto školy?
V takej ani päťky nemajú... Jednoducho foto: vytešení štvrtáci

foto: vynovené školské chodby

povedané, super zmena. Vidieť, že
sa zamestnanci zamysleli a vykonali, lebo im na deťoch záleží.
Zostáva len veriť, že škola zostane
otvorená celý rok a navždy. Lebo
v škole sa nenaučíte len matematiku, slovenčinu, prírodovedu
a ďalšie predmety. Škola je život
samotný, naučí vás pomôcť,
ustúpiť, ťahať v tíme, byť
zodpovedný za seba, ale aj za svoj
kolektív, naučí vás prirodzene
rešpektovať spravodlivosť a ctiť
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ju, vážiť si múdrosť,
lebo sa nedá kúpiť,
rešpektovať správne
autority. Toto internet
a aplikácie neponúkajú. Mnohí z nás si
n e u ve d o mu j ú , ž e
škola je výchovno vzdelávací proces
a nie naopak. Čiže
najprv výchova, až
potom vzdelanie.
Ktosi múdry povedal
: „Svet zachráni
dobrota, nie múdrosť!“ Bolo by
fantastické, keby sme
v tom mali všetci
foto: chlapci tiež pripravení do školy
jasno...
Malým školákom z Vavrečky prajeme ten správny štart do
nového školského roka, aby bol plný nových vedomostí,
zručností, ale hlavne spoločných zážitkov, ktoré nás
vychovávajú byť lepšími. (i.h.)

Uznesenie
obecného zastupiteľstva č. 5/2021
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 25.06.2021
1/ Program na rokovanie Obecného zastupiteľstva.
2/ Rozpočtové opatrenie č.2/2021 v zmysle ustanovenia
§ 14 odst.2 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Bežné príjmy
1 200 247,00€
Vlastné príjmy ZŠ
30 000,00€
Kapitálové príjmy
5 000,00€
Príjmové ﬁnančné operácie 5 635,00€
Príjmy celkom
1 240 882,00€
Bežné výdavky
1 185 882,00€
z toho výdavky obec
516 672,00€
výdavky ZŠ
592 210,00€
výdavky Lienka SmŠ
77 000,00€
Kapitálové výdavky
55 000,00€
Výdavkové ﬁnančné operácie 0,00€
Výdavky celkom
1 240 882,00€

3/ VZN č. 5/2021, 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 v znení VZN
obce Vavrečka č. 2/2020.
4/ Odpredaj novovytvorených pozemkov
registra C-KN parc. č. 290/7 ako zastavaná
2
plocha a nádvorie o výmere 42 m , C-KN,
parc. č. 290/3 ako zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 13 m2 a C-KN, parc. č.
646/4 ako zastavaná plocha a nádvorie
2
o výmere 8 m k.ú. Vavrečka, vytvorené
Geometrickým plánom č. 178833690 2 8 / 2 0 1 6 , v y h o t ove n é h o Jo z e f o m
Kupčulákom, Hattalova 341, 029 01
Námestovo, IČO: 17883369, odčlenením
z pozemku parcela registra E-KN, parc.
č. 8105 ako ostatná plocha o výmere
2
7725m , k. ú. Vavrečka, pre kupujúceho:
František Sklarčík, rod. Sklarčík, nar.
27.12.1966, trvale bytom Vavrečka č. 158,
029 01 Vavrečka, v celosti za kúpnu cenu
určenú znaleckým posudkom č. 144/2021
vypracovaným Ing. Jánom Kaderom,
Plátennícka 879/11, 029 01 Námestovo, vo
výške 440,- EUR , a to z dôvodu hodného
osobitného zreteľa v zmysle ust. § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov –
pozemok užívali už jeho rodičia a je to
predzáhradka a vstup do rodinného domu,
ktorého je vlastníkom.
5/ Zverejnenie zámeru odpredať novovytvorený pozemok parcela registra C- KN
2
č.92/7 ako ostatná plocha o výmere 17 m v
k.ú. Vavrečka vytvorená Geometrickým
plánom č.74/2021 vyhotoveného Brandys,
s.r.o., Cyrila a Metoda 329/6, Námestovo,
IČO 36431281 odčlenením z pozemku
parcela registra E-KN, parc. č. 8111/3 ako
2
ostatná plocha o výmere 270 m , k.ú.
Vavrečka, pre pre ﬁrmu VAMEX s.r.o.,
Vavrečka č.304, IČO 31617930 podľa § 9a
odst. 8 písm.e/ z dôvodu hodného
osobitného zreteľa zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších
predpisov .
Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec
Vavrečka považuje:
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- jedná sa o vysporiadanie vlastníckeho práva k
pozemku, ktorý sa nachádza v bezprostrednej
blízkosti stavby s. č. 304 (priemyselná budova), ktorá
je vo vlastníctve obchodnej spoločnosti VAMEX
s.r.o. a vzhľadom na umiestnenie pozemku a jeho
prístupnosť sa ako najvhodnejšie javí hospodárske
využitie pozemku žiadateľom v spojení s hospodárskym využitím stavby s. č. 304. Vzhľadom
na dispozíciu pozemku a jeho umiestnenie nemá
obec pre tento pozemok účelné využitie.
6/ Zverejnenie zámeru odpredať novovytvorený
pozemok parcela registra C- KN č. 92/9 ako ostatná
plocha o výmere 34 m2 v k.ú. Vavrečka vytvorená
Geometrickým plánom č.191/2021 vyhotoveného
Brandys, s.r.o., ul. Cyrila a Metoda 329/6, Námestovo,
IČO 36431281, odčlenením z pozemku parcela registra
E-KN, parc. č. 8111/3 ako ostatná plocha o výmere
2
270 m , k. ú. Vavrečka, pre D&F Development s.r.o.,
Vavrečka č. 318, IČO 36397393, podľa § 9a odst. 8
písm.e/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov .
Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Vavrečka
považuje:
-jedná sa o vysporiadanie vlastníckeho práva
k pozemku, ktorý sa nachádza v bezprostrednej
blízkosti stavby s. č. 318 (priemyselná budova), ktorá je
vo vlastníctve obchodnej spoločnosti D&F Development s.r.o. a vzhľadom na umiestnenie pozemku
a jeho prístupnosť sa ako najvhodnejšie javí
hospodárske využitie pozemku žiadateľom v spojení
s hospodárskym využitím stavby s. č. 318. Vzhľadom
na dispozíciu pozemku a jeho umiestnenie nemá obec
pre tento pozemok účelné využitie.
7/ Zverejnenie zámeru odpredať novovytvorený
pozemok parcela registra C- KN č. 92/8 ako ostatná
2
plocha o výmere 38 m v k.ú. Vavrečka vytvorená
Geometrickým plánom č.191/2021 vyhotoveného
Brandys, s.r.o., ul. Cyrila a Metoda 329/6, Námestovo,
IČO 36431281, odčlenením z pozemku parcela registra
E-KN, parc. č. 8111/3 ako ostatná plocha o výmere
270 m 2 , k.ú. Vavrečka, pre Františka Pazúrika,
Vavrečka č. 503, podľa § 9a odst. 8 písm.e/ z dôvodu
hodného osobitného zreteľa zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov .
Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Vavrečka
považuje:
- jedná sa o vysporiadanie vlastníckeho práva
k pozemku, ktorý sa nachádza v bezprostrednej
blízkosti stavby s. č. 499 (priemyselná budova), ktorá je
vo vlastníctve Františka Pazúrika, vzhľadom na
umiestnenie pozemku a jeho prístupnosť sa ako
najvhodnejšie javí hospodárske využitie pozemku
žiadateľom v spojení s hospodárskym využitím stavby

s. č. 499. Vzhľadom na dispozíciu pozemku a jeho
umiestnenie nemá obec pre tento pozemok účelné
využitie.
8/ Zverejnenie zámeru na zámenu novovytvorených
pozemkov parcely registra C- KN parc. č. 409/164
2
o výmere 283 m , C KN parc. č. 409/162 o výmere
2
44 m , k.ú. Vavrečka, vytvorené GP č. 106/2021
vyhotoveného Brandys, s.r.o., ul. Cyrila a Metoda
329/6, Námestovo, IČO 36431281, odčlenením z pozemku parcela registra C-KN, parc. č. 409/59 ako
záhrada o výmere 1053 m2, ktorých vlastníkom je obec
Vavrečka, za parcelu registra E- KN parc. č. 1619 orná
pôda o výmere 905 m 2 v k.ú. Vavrečka, ktorej
vlastníkom je Jozef Kurtulík, bytom Vavrečka č. 160
podľa § 9a odst. 8 písm.e/ z dôvodu hodného
osobitného zreteľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov .
Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Vavrečka
považuje:
-zámena pozemku je v záujme obce, vzhľadom na to, že
obec získa funkčne využiteľnú nehnuteľnosť do
výlučného vlastníctva, ktorá sa nachádza
v bezprostrednom susedstve plánovaného zberného
dvora a umožní jeho rozšírenie.
9/ Finančný príspevok vo výške 300,- EUR pre Mareka
Zanovita, Vavrečka č. 424 na náklady spojené
s hokejovou aktivitou.
B. Berie na vedomie:
1/ Informácie poskytnuté v bode rôzne
2/ Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke
za rok 2019
3/ Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej
účtovnej závierke za rok 2019
C/ Určuje
1/ Zapisovateľku Máriu Pavlákovú a overovateľov
zápisnice: Bc. Alena Hvoľková a Ing. Jozef Sklarčík.
Peter Kružel, starosta obce
Overovatelia : Bc. Alena Hvolková
Ing. Jozef Sklarčík
Zapisovateľ : Mária Pavláková

ROZHOVOR
„V dobrom aj zlom“..., alebo ako to
bolo kedysi ...
Svadby sú udalosti, ktoré sa radia medzi najkrajšie
zážitky v živote človeka. No, pravdaže, ak sa tí dvaja,
ktorí sa berú, majú aj skutočne radi. Lebo nie je to
pravidlo, že mladomanželia sa milujú. V minulosti
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bolo bežné, že mladomanželia nemali žiadne slovo
pri výbere. Vybrali rodičia na základe veľkosti
gruntov alebo rodov. Smutné je, že niekedy to
nevedia ani oni sami, že to nie je láska, ale iba nejaké
zaľúbenie, poblúznenie, ktoré po pár mesiacoch
uletí. A potom to nefunguje, nemiluje a nežije...
A práve toto je otázka, ktorá mňa (a verím, že aj
ďalších) zaujíma. Ako to manželstvo úspešne zažiť,
vychutnať so všetkým, čo prináša život? Zaručené
recepty na šťastné, spokojné a výdržné manželstvo
neexistujú a múdrosti typu -jeden musí ustúpiť, alebo
veď si zvyknú na seba, proste nefungujú. V takomto
prípade sa vždy jeden z partnerov trápi. Určite ste to
už zažili na vlastnej koži (teda tí, čo sú už v manželskom zväzku). Každé ráno si opakujete: „dnes
sa nevytočím, teda dnes ma nevytočí, radšej
ustúpim.“ A poobede je tajfún. Opäť zúrite, plačete,
kričíte..., alebo len ticho rozmýšľate, či vás porazí
teraz alebo až večer! Aj u nás v dedine máme takýchto
novodobých manželských hrdinov, ktorí to zvládli
a fungujú spolu viac ako polstoročie, (máme ich viac,
manželia Janoľovci, Brindžákovci, Trabalkovci,
Gandiovci, Buganovci, Bombekovci), ale manželia
Žoﬁa a Jozef Krivdovci sú v manželskom zväzku
olympionici, v budúcom roku oslávia 65 rokov
manželstva. Schválne som označila, že hrdinovia.
Dnes dostane metál alebo celospoločenské uznanie
hocikto za hocičo. Vážime si produkty, vynálezy,
hlavne rôznych manažérov..., a najdôležitejšiu vec pre
život-vzťahy, akékoľvek, rodinné, priateľské,
pracovné, manželské, prehliadame. Akoby pre nás
neboli dôležité, nevieme si ich vážiť, udržiavať, brať
zodpovedne, nevieme ich liečiť... Títo manželskí
hrdinovia to vedia, veď vydržali, tak sa popýtame
na návod.
- viete mi poradiť ako je to možné a reálne v každodennom
živote? Na budúci rok bude 65 rokov od vášho sobáša. Ako
sa to dá? Máte návod, či rozvrh, kto je v ktorý deň ticho, alebo
presne rozpísané a určené práva a povinnosti, predmanželskú
zmluvu, či ako žijete manželstvo?
(Obidvaja sa najprv zasmejú). Aký návod? Aký
rozpis? Nič také neexistuje a ani sme si nič také pri
sobáši nesľúbili. Pri sobáši sme si povedali: „ v zdraví
aj v chorobe“ a s ničím iným sme nepočítali.
Nekalkulovalo sa kedysi s predmanželskými
zmluvami a ani sa nepočítalo s takou možnosťou, že
veď ak to nebude fungovať, rozvedieme sa. Ešte
neboli také pokrútené paragrafy ako teraz, ale vtedy
sa sľuby - akékoľvek, dodržiavali. Boli to akési
spoločenské normy, ktoré jednoducho platili, nebolo
treba vysvetľovať a dokazovať prečo. Áno, aj vtedy
sa udialo kadečo, ale oveľa menej prípadov. Ľudia
sa skôr pomerili, nič iné nezostávalo. Život bol ťažký,
a nebolo času na smiešne urážky. Teraz sa jeden oduje
pre hlúposť, druhý tiež nehovorí a keď jeden môže
vystrájať, druhý vráti úder. Nemyslia na zmier, ale

na to, kto má hlavu hore. Nuž, jasné, že sa rozvoduje...
- vy ste sa asi dobre poznali pred sobášom a preto to
manželstvo dobre funguje. Ako dlho ste spolu randili?
Ale čoby! Aké tam randenie, mávne rukou teta
Žofka. Rande pre nás znamenalo prechádzku ku
Starému mlynu a späť. Poznať sme sa poznali, veď
sme z jednej dediny, a tá nebola v tých rokoch veľká.
Čiže každý poznal každého. Mládež sa spolu
stretávala, či už pri rôznych zábavách a hrách, ale aj
pri robote. Nebolo televízora, tak sme sedávali v lete
na priedomí, aj sme pospievali, porozprávali,
vymýšľali sme hlúposti, jednoducho sme spolu trávili
čas. Ale nenapadlo ma, že Jozef bude môj muž.
- tak v čom to je, že vám to funguje?
Asi v tom, že sme o sebe vedeli všetko. Čo môžem od
neho čakať, či rád pomôže, či je prchký, kamarátsky,
pracovitý. Ale to sme sa nedozvedeli na rande ani na
muzike. Tam sa každý ukazuje v tom najlepšom svetle
a často sa mýli. Toto si človek musí všímať počas
bežného života. Často sme sa stretali pri robote, pri
senách, na poli, ale aj u Horvátha, kde sme hrali karty,
párali perie, alebo vymýšľali sprostosti na Ondreja,
liali sme olovo, veštili, kto koho bude mať za muža.
V zime sme sa sánkovali dolu dedinou, niekedy nás aj
10 sedelo na saniach. Keď sme sa vyvalili na niektorej
zákrute, lebo s takým nákladom sa sane ani riadne
ovládať nedali, snehu sme mali popod kabane, až
sme výskali od chladu. Ale hlavne od smiechu.
Žiadne otepľovačky, rukavice a vyteplené topánky.
A predsa sa nám to páčilo, teraz dieťa ani ofúknuť
nemôže, aby neochorelo. Doma kúpená plná výbava
s termooblečením, lyže, sánky s kormidlami, korčule
a predsa sedia doma a pozerajú televízor alebo
internet. Nuž ako sa môžu dobre poznať, ako si vedia
pomôcť a poradiť? Niekedy o sebe nič nevedia, hoci
bývajú vedľa seba. Dobré kamarátstva vznikajú už
v detstve.
- takže ste pozerali len po domácich mládencoch a iní nemali
šancu?
Ale nie, to vôbec nie. To vôbec takto nefungovalo.
Páčili sa nám aj iní mládenci, z iných dedín, ale
nakoniec som si porozmýšľala, veď on je taký „fajný
chlapec“, on bude ku mne dobrý (teta Žofka pozrie
bokom uja Jozefa a zasa sa smeje) . Chodievali sme
tancovať každú nedeľu na salaš. Hrávala tam hudba
od druhej hodiny poobede do večera. Rodičia ma
nechceli pustiť, mama vždy rozkázala: „najprv na
večiereň!“ Večiereň bola poobedná pobožnosť
v kostole v Námestove. Mame som prikývla, že jasné,
že na pobožnosť, ale behom s kamarátkami na
Slanicu tancovať. Topánky na opätkoch tlačili, ale
sme vydržali, len aby sme boli fešandy. Pamätám sa,
keď hrala kapela zo Štefanova, nikdy nezabudli
zahrať pesničku „zlomila sa deska, nič nebude
dneska!“ To bolo znamenie, že koniec, treba utekať

6
domov. Topánky sme pochytili do rúk
a cupitali sme spať. Rodičov sme museli
poslúchať, či sme boli dospelí, či deti
a žiadne ponocovanie sa vtedy nekonalo.
- a vy, ujo Jozef ste to ako vnímali? Hneď ste vedeli,
že Žofka bude pre vás tá pravá?
Veď, páčila sa mi, pozeral som po nej, ale
robota ma donútila chodiť na týždňovky.
Tancovať som veľmi nechodil, lebo som
nebol doma, ale keď sa pritraﬁla muzika
v dedine, na Katarínu, alebo na Štefana, tak
sme šli s kamarátmi, veď to bola udalosť.
Tancovalo sa v krčme, chlapi sedeli na jednej
strane, dievčatá na druhej. Keď si chcel ísť
s dievčaťom tancovať, najprv si musel
pekne popýtať: „ Smiem prosiť?“ A ak mala
so sebou doprovod, mamku alebo krstnú,
tak si si popýtal dovolenie.
- čiže ste ju popýtali o tanec a bola ruka v rukáve...?
To vôbec nie. Išiel som z týždňovky,
autobusová zastávka bola ešte pri Starom
mlyne. Ani poriadna asfaltová cesta ešte
nebola. Bola jeseň, kopala sa švábka, aj
Žofka tam bola s kamarátkami, Viktu
Žuffovú si pamätám medzi nimi. Tak som
sa pristavil, popýtal som sa ako sa majú a išiel
som ich vyprevadiť. No a potom sme mali to
spomínané rande, prechádzka ku Starému
mlynu a späť. Potom boli ešte stretnutia, ale
dlho sme spolu nechodili. Vedeli sme čo
sme, kto sme, načo by sme čakali. My sme to
so Žofkou mali jednoduchšie, naši netrvali
na vohľadoch, každý sme nejaký majetok
mali, mohla byť svadba. Ale nie vždy to
prebiehalo hladko. Na vohľadoch sa jednalo
hlavne o majetku, čo si nevesta prinesie, či
kravu, jalovicu, nejaký grunt. Po svadbe
sa majetok hneď prepísal. A veruže aj hádky
na vohľadoch boli časté. Niekedy sa ani
rodičia nedohodli a mladým zostali oči pre
plač. Dievča mohla byť fešanda, a nebrali ju,
lebo bola prázdna truhlica. Ale boli aj
výnimky. Všetko záležalo od povahy ľudí.
Pamätám si, že nebohý Jozef Hrkeľ bol
poprosiť otca Kolenu, aby išiel preňho
vypýtať Marku Pjentkovú. Veľmi sa mu
páčila, ale majetku nebolo, nuž sa bál, či
budú rodičia súhlasiť. Ale otec Kolena hneď
na začiatku zakročil, keď sa začali na majetky
pýtať: „ Páči sa ti dievča Jozef ? Ak áno, tak
ju ber! Neprišli sme jednať kravu, ani
jalovicu, ale dievča. Ak sa majú radi, nech sa
zoberú!“ Ale to bola tá výnimka.
- takže ste začali plánovať svadbu?
Dohodli sme sa, že sa na jar vezmeme.
V apríli sme mali civilný sobáš, lebo ten

musel byť skôr ako cirkevný, v lete sme mali sobáš riadne,
v kostole. Ale žiadne veľké plánovanie ako to je teraz,
sa nekonalo. Svadby v dedine bola udalosť, ale boli oveľa
skromnejšie, jednoduchšie, čiže nebolo čo plánovať. Tancovačka bola v starom kulturáku, alebo v humne, steny sa obili
papierom, aby to vyzeralo krajšie a hostina bola v dome. Bol
som rád, že som zohnal nejakú muziku. Dobrá muzika bola
v z á c n o s ť . Vr z ú k a ť
vedel hocikto, ale potom
to aj tak vyzeralo. Uši
b o l e l i . S o b á š b ý va l
o 10:00 hodine, potom
išla najbližšia rodina na
raňajky domov, to znamená, že len mladý pár,
rodičia a krstní rodičia.
Ostatná dr užina ich
čakala na mieste tancovačky. Spoločne sa jedlo
až poobede okolo 16:00
hodiny. Obyčajne sa podával perkelt alebo
sviečková a večer tradičn é š u ľ k y. Z n á m a
svadobná kuchárka bola teta Agneša, mama Karola Jančigu.
Aj na našej svadbe varila. Starý kováč Smržík jej ďakoval, že
takú sviečkovú ešte nejedol. Koláče sa piekli doma, no nie
také zákusky ako teraz. Roznášali sa ako výslužky pred
svadbou, výborná pekárka bola teta Agneša a neskôr aj
Celušňáčka. Po víno sa chodilo na Dolniaky, ale chodilo sa na
koňoch, čiže to bolo oveľa náročnejšie na čas. Neboli telefóny,
autá, všetko trvalo dlho. Pálenka bola Kapkaná, pálila
sa doma. Svietilo sa petrolejkami. Dokonca si pamätám, že
na jednej svadbe nebohý Prčina, zamestnanec obce, ktorý
býval u Kolenov, poprosil elektrikárov, aby zapli na nejaký čas
pre svadobníkov elektrinu. Už bola zavedená, ale nebola
oﬁciálne spustená. Chcel potešiť ľudí, aby mali viac svetla, aby
hostina vyzerala slávnostnejšie. Ľudia z celej dediny sa chodili
dívať ako na zázrak sveta. No bolo to hocičo, len svetlo nie.
Tma v sále, samé tiene po kútoch. Ani ste nerozoznali, s kým
tancujete.
- a čo šaty, účes, kvety, veď každá nevesta chce byť pekná? Aj výbavu ste
mali pripravenú?
Mala som šťastie, lebo bola rodina v Amerike, poslali satén
na šaty aj závoj. Jozefova sestra šaty ušila. V dedine bola
známa krajčírka Karolína Košťálová, ktorá nevesty aj
obliekala. Obyčajne sa nevesta sama česala, poprípade nejaká
kamarátka, ak bola šikovná. Na dlhé prípravy nebol čas, ja som
ešte aj bratove deti pred sobášom opatrovala. Nezostalo času
ani na účes. Svadobná kytica sa ťažko zháňala. Nebolo
kvetinárstiev, ale ja si na tú svoju kyticu presne do detailu
pamätám. Biele kaly so zelenou myrtou. Veľmi sa mi páčila.
Kvety boli drahé a nebol taký výber ako teraz. Všetko malo
úplne inú hodnotu. Výbava sa pripravovala aj niekoľko rokov.
Museli v nej byť periny, 6 hlavníc, plachty, uteráky, obrusy,
všetko ručne vyšívané. Čím bohatšia nevesta, tým väčšia

7
výbava. Cez celú dedinu sa viezli truhlice na voze, aby bolo
vidieť ako je nevesta pripravená.
- prezraďte, aj sa niekedy pohádate?
Samozrejme, ako všetci. Veď bez hádky niet ani zmieru.
Každý musí mať nárok povedať si svoje, ako to myslí, ako
plánuje a prečo takto. Veď ako ináč sa dá fungovať spoločne?
Keď je človek sám, nuž si spraví po svojom, ale v manželstve
sú dvaja. Jój, koľkokrát sme sa pohádali a teraz tiež. Nie je
výhra sa nehádať, ale vedieť hádku premeniť na dohodu, to je
umenie. Dôležité je, aby chceli dohodu, nie tichú domácnosť.
Nemusí to byť hneď, ale treba spolu rozprávať, nezostať
ticho. Búrka musí nejako prehrmieť, krikom, plačom,
buchnutím po stole... len nie ticho.
- vy ako riešite búrku ujo Jozef?
Ja odídem do pivnice, alebo do dvora ku kurám. S tými
sa vadím. A žena, tá hundre. Chodí po dome a hundre
( šibalsky zažmurká a pozrie na manželku). Je to rôzne, podľa
toho aký veľký je problém. Niekedy mi to vychádza vadiť
sa s kurami aj týždeň. Ale prv to bolo v dedine kadejako. Veľa
chlapov pilo, nuž si žena nedovolila ani ústa otvoriť, a keď
áno, ušlo sa jej bitky. A to bolo v každom druhom dome.
Ťažká robota, ani toho vzdelania nebolo, chlapi boli takí suroví a tvrdí. A kde by tá žena bola ušla? To je tak, keď vás
skutočný kríž a trápenie pritlačí v živote, dobre si porátate, čo
je dôležité. A nevyskakujete. Na nikoho, nieto ešte na svoju
ženu.
Aj keď nejaké tie rôčky manželské už mám za sebou, uvedomila som si,
čo povedal. Predovšetkým pokora umožňuje žiť manželstvo, čo vydrží.
Jednoduchá pravda, ktorá funguje. A to isté mi potvrdil mladý chlap,
ktorý má za sebou sotva 7 ročné manželstvo : „manželský sľub
znamená, že som dostal manželku ako dar do opatery, nie na to, aby mi
posluhovala. Ja sa musím starať a snažiť, aby bolo manželstvo pohodové
pre obidvoch. A to by malo platiť aj z opačnej strany. Myslím, že jedine
táto cesta je správna.“ (i.h.)

Nový kríž
na obecnom cintoríne
Už z diaľky ho vidieť. Nie je možné ho prehliadnuť.
Skvelý nápad emeritného farára vdp. Metoda Frivalského má
už svoju reálnu podobu a dôstojne krášli obecný cintorín.
Na jej realizácii sa podieľali viacerí ochotní majstri.
Financoval autor nápadu, dielo vytvorili na objednávku otec
a syn - Peter a Jakub Kasanovci, svojou zručnosťou prispeli
aj Maroš Žuffa, Ján Šimjak, Jozef Hrkeľ, Tibor Dvorský,
Viktor Čiernik. Novopostavený kríž bol vysvätený
vdp. Metodom Frivalským na sviatok Sedembolestnej Panny
Márie 15.9. Aj touto cestou sa chceme poďakovať všetkým,
ktorí sa akoukoľvek formou podieľali na vybudovaní kríža,
ktorý vytvára krásnu dominantu tohto pietneho miesta. (i.h.)

Info pre občanov

Kto nemá doteraz zaplatený poplatok
za Daň z nehnuteľností a Komunálny odpad,
príďte si splniť povinnosť na Obecný úrad
alebo na číslo účtu, ktoré je uvedené
v rozhodnutí o výške poplatku. Variabilný
symbol je uvedený na vašom rozhodnutí.

Spoločenská kronika
Ospravedlňujeme sa rodičom malého občana Vavrečky manželom Škutovcom,
v minulom čísle Vavrečníka sme uviedli
nesprávne meno ich syna – Tobias. Malý
fešák má meno Tobiáš.
Narodili sa
Karolína Tkáčová
Lenka Košťálová
Zuzana Sklarčíková
Alex Košťál
Liam Bandík
Zosobášili sa
Zuzana Ujmiaková a Dominik Kurjak
Dominik Stašák a Natália Tekeľová
Mário Košút a Barbora Kopilcová
Miloš Hrkeľ a Lenka Rusnáková
Matúš Dendis a Mgr. Zuzana Ondreková
Dušan Mikos a Eva Valeková
Ing. Dominik Triebeľ a Karina Rusnáková
Opustili nás: Jozef Derjan ml.
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Materská škola
„ Škôlka nás baví“
Deň zeme v našej materskej škole
Ochranu životného prostredia vštepujeme deťom v našej
MŠ celoročne, no v tento deň, DEŇ ZEME, 22. apríla,
sme sa spolu s deťmi intenzívnejšie venovali práve
environmentálnym aktivitám. Cieľom aktivít v rámci Dňa
Zeme bolo rozvíjať environmentálne povedomie detí
tvorivým a hravým spôsobom, chrániť prírodu a starať
sa o ňu, a tak zveľaďovať životné prostredie. Deň Zeme
v našej materskej škole bol dňom veselej nálady a pracovných aktivít a niesol sa v znamení sadenia byliniek
a kvetov vo vyvýšených záhonoch, ktoré nám sponzoroval p. Rusnák. Otecko Gabriel Minárik, ujo Matúš
Košťal a ujo školník nám nasypali hlinu, aby si mohla
každá trieda zasadiť svoje bylinky a kvety v týchto záhonoch. Do aktivity sa zapojili nielen deti, ale aj rodičia tým,
že nám doniesli rôzne bylinky. Všetkým ďakujeme. (b.r.)

FAREBNÝ TÝŽDEŇ S VEVERIČKOU
TRIEDIČKOU
Hurá už je to tu! Na tento týždeň sme sa všetci tešili
foto: včielky MDD

a hlavne sme sa tešili na farebné „obliekanie“.
Hlavnou témou tohto týždňa bola separácia
odpadu a naučiť deti správne triediť odpad.
Každý deň sa niesol v znamení inej farby, podľa
toho čo sme triedili. Pondelok – modrý, utorok –
červený, streda – zelená, štvrtok – žltý, piatok –
hnedý. Pri triedení nám pomáhala naša
VEVERIČKA TRIEDIČKA a spoločne sme
sa naučili všetko, čo má predškolák vedieť, aby
sme papier, sklo, plasty, kov a bioodpad dávali
do správnych kontajnerov. Za celotýždňovú
aktivitu boli deti odmenené pamätným listom
a drobnou sladkosťou. Poďakovanie patrí
všetkým deťom, rodičom a pani učiteľkám. Náš
farebný týždeň bol nielen farebný, ale hlavne
zábavný a poučný. Deti si ho užili plnými
dúškami a môže konštatovať, že aktivita splnila
svoj účel. (b.r.)

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ
Prvý júnový deň patrí každoročne našim
najmenším ratolestiam. V tento deň sa areál našej
škôlky premenil na pirátsky ostrov so všetkými
nástrahami a dobrodružstvami, ktoré patria
k pirátskemu životu. Na detičky čakali hladné
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foto: motýliky MDD

žraloky, skladačky rybičiek a
pirátov, prechod cez nebezpečný oceán... a mnoho ďalších zábavných úloh.
Nechýbalo ani pravé pirátske
oblečenie. A aký by to bol
pirát, keby nehľadal poklad?
Na záver krásneho dňa detičky
našli poklad, ktorý ukrýval
odmenu a darčeky, ktoré si za
dnešný deň určite zaslúžili.
Všetko najlepšie, naše milé
detičky!!! (e.š.)

foto: lienky - Deň matiek
foto: 3 sovičky - opekačka

ŠKÔLKÁRSKA
OPEKAČKA
A máme za sebou úspešnú
a u detí veľmi obľúbenú
opekačku pri našej Materskej
škole, ktorá sa uskutočňuje rok
čo rok v teplom júni. A počasie
nás zatiaľ nikdy nesklamalo.
Každá trieda si spolu s pani
učiteľkami opiekla špekáčiky
a občerstvila sa ovocím. Účasť
bola takmer kompletná, deti

sa do sýta vybehali a zahrali si rôzne hry,
z každého kúta sálala spokojnosť a pohoda. Tak
to už na opekačkách býva, bolo to ďalšie milé
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foto: výlet v Oravskej Lesnej

dopoludnie, strávili sme ho všetci spolu a už teraz
sa tešíme na ten ďalší ročník. (m.a.)

DETI Z MATERSKEJ ŠKOLY
NAVŠTÍVILI ZBERNÝ DVOR
Triedenie odpadu je veľmi dôležité, deťom
v materskej škole to vštepujeme neustále.
Navštívili sme zberný dvor v našej dedine, aby
sme mohli vidieť, čo všetko ľudia „triedia“, ako
sa správne triedi odpad. Ujo Minárik nám
porozprával o tomto probléme a ukázal nám celý
priestor zberného dvora. Múdre rady si zoberieme k srdcu a budeme správne triediť odpad,
aby sme ochránili našu planétu. (b.r.)

VÝLET ŠKÔLKAROV – ORAVSKÁ
LESNÁ ŽELEZNICA
V jeden krásny deň nás napadlo, že urobíme

našim drobcom radosť a pôjdeme na výlet. Železnica v
Oravskej Lesnej zvíťazila a bolo rozhodnuté. Ide sa na
v
ý
l
e
t
.
V údolí stanice Tanečník deti milo privítala víla Amálka,
deduško Večerníček a Šmolkovia. Skrášlili a skrátili nám
čakanie na vláčik peknou rozprávkou. Rozhýbali
a rozosmiali všetky deti, pani učiteľky, pani upratovačky
aj tetu kuchárku. Vláčik nás odviezol cez rozprávkový les
a cestou si škôlkari s pani učiteľkami zapisovali všetky
rozprávkové lesné bytosti. Odviezli sme sa aj ku drevenej
vyhliadkovej sedemmetrovej veži. Ten pohľad z nej
na okolitú prírodu bol fascinujúci. Úžasná bola jazda
autobusom. (i.k.)

DOVIDENIA, ŠKÔLKA MILÁ!
Predškoláci sa po rokoch hier, usilovnej práce
a zdokonaľovania svojich schopností, lúčili so svojou
materskou školou. Počas dní strávených v škôlke prežili
nielen krásne zážitky, no stretli aj dobrých kamarátov
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a pani učiteľky, ktoré im venovali veľa lásky, trpezlivosti
a porozumenia. Krok za krokom sa pripravovali
na zvládnutie a prekonávanie prvých životných prekážok.
Vymeníte materskú školu s hračkami za školu s
povinnosťami. Všetci vám budeme držať
palce, aby ste ďalšiu etapu v živote zvládli s
nadšením. (b.r.)
Milí naši predškoláci, celý kolektív
materskej školy a všetci kamaráti vám do
nového školského roka želáme len to
najlepšie. Nech je čas spoznávania nových
ve d o m o s t í k r á s n y m n ov ý m d o b r o družstvom vo vašom živote.

ENVIRÁČIK OCHRANÁRIK
Cieľom súťaže bolo vzbudiť u detí
enviromentálne cítenie. Výtvarnými prácami
mali deti spropagovať obľúbené zvieratko.
Do súťaže sa zapojili aj deti z našej materskej
škola Riško Tkáč, Maximko Stolarik a

Dorotka Kasanová, ktorá vyhrala 2.miesto v
kategórií detí od 3 – 4 rokov. Blahoželáme.
Foto kresby detí
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TÁRANINKY
Odpovede našich detí na otázky:
Čo je peklo?
v To je hlboko, hlboko pod zemou a tam je
horúco a tam zakopávajú duše do hrnca.
Čím sa živí čert?
v Papá čierne uhlíky.
Ako vyzerá anjel?
v On je taký velikánsky ako športovec.
Aký je rozdiel medzi dedinou a mestom?
v Mesto je hlavná dedina, kde si môžu ľudia
hocičo kúpiť.
v Dedina to sú hocijaké domčeky, kde bývajú
ľudia.
Ako sa volá naše hlavné mesto?
v Slovenské hlavné mesto, tak.
Čo je to veľkomesto?
v Tam, kde sa dávajú vianočné vajíčka.
v To čo je na veľkú noc, keď je apríl.
Čo je smog?
v To je to, keď smoklíš, keď ti tečú soplíky.
Kto je to primátor?
v Ten čo všetko prijíma.

Základná škola
Otvorenie roka 2021/2022
Vo štvrtok, 2.9.2021, sme po slávnostnej sv.
omši otvorili nový školský rok 2021/2022. Žiaci
si po dvojmesačnom oddychu opäť zasadli do
školských lavíc a ako to býva na začiatku,
s veľkým nadšením. V škole sa už tradične
prihovorila prítomným p. riaditeľka Mgr. Dana
Serdelová, ktorá špeciálne privítala 20 prváčikov
a ich rodičov. Všetkým školákom, rodičom
i zamestnancom školy zaželala veľa úspechov
a splnených cieľov. Pani riaditeľka privítala aj
nové posily v pedagogickom kolektíve, vychovávateľku Mgr. Máriu Hvoľkovú a Mgr. Natáliu
Kubašovú, ktoré budú pôsobiť ako pedagogické
asistentky. Vo vyučovaní náboženskej výchovy
pokračuje Mgr. Katarína Kasanová. V auguste
začal v škole pracovať nový školník pán Marián
Žuffa. Kolektív materskej školy, ktorú bude
navštevovať 78 detí, posilnili pani učiteľky Anna

Štepunková a Veronika Kurtulíková. Slávnostné
otvorenie podporil svojou prítomnosťou aj p. starosta
Peter Kružel, ktorý zaželal všetkým prítomným veľa
zdravia a úspechov. Škola má v tomto školskom roku 80
žiakov, je opäť zapojená do viacerých projektov. Ak to
dovolí epidemická situácia, v októbri budú žiaci pracovať
v pestrých krúžkoch školy. Želáme všetkým úspešné
vykročenie do nového školského roka, veľa energie a
chuti napredovať vo vzdelávaní. (z.b.)

Naša škola sa zviditeľnila, sme medzi
najlepšími.
Získali sme vzácny medzinárodný certiﬁkát Zelenej školy.
Od júna 2021 sa naša škola zároveň pýši jej vlajkou.
Dvojročné úsilie žiakov, pani učiteliek, rodičov i celého
kolégia sa vyplatilo. Realizácia 7 krokov metodiky Zelenej
školy, ktorá bola postupne plnená počas dvoch rokov, bola
vysoko ocenená aj v záverečnom hodnotení. Jeho cieľom
bolo zistiť, či škola spĺňa kritéria a všetky podmienky
zaradenia do svetovej siete ekologických škôl ECOSCHOOLS. A to sa podarilo. Hodnotiaca návšteva
z organizácie Živica zavítala do školy na hĺbkovú kontrolu
v júni 2021. Spolu s členmi kolégia preverovala splnenie
všetkých čiastkových krokov a úloh. Prezentovali sme
sa v duchu nášho hesla „Škola plná nápadov a nie odpadov.“ Žiaci ukážkovo predstavili svoju prácu a hostia mali
možnosť vidieť, že v škole skutočne robíme to, čo učíme.
Práca našich žiakov sa hodnotiacim koordinátorom veľmi
páčila a pozitívne ohodnotili všetky aktivity. Získanie
zelenej vlajky siete Eco-Schools je pre našu školu nielen
métou naplnenia všetkých úloh, na ktorých naši žiaci
pracovali, ale hlavne smerovaním do budúcna - byť školou, ktorá kladie vo svojom vzdelávacom programe dôraz
na environmentálnu výchovu, ekologické myslenie
a pozitívny postoj k udržateľnosti rovnováhy nášho
životného prostredia.
(koordinátorka Zelenej školy M. Hrkeľová)

Športom k zdraviu i výhram...
Telovýchovná jednota mesta Námestovo v spolupráci
s Domom kultúry a mestom Námestovo zorganizovali
dňa 29.8.2021 Športový deň pre deti. Tento deň zároveň
predstavoval symbolickú bodku za prázdninami. Naša
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škola bola do tejto originálnej a peknej akcie oslovená ešte
počas školského roku, v mesiaci apríl. Zapojili sme
sa prostredníctvom výtvarných prác našich žiakov. Ich
úlohou bolo nakresliť jeden z určených športov. Všetky
zúčastnené výkresy boli vystavené počas celého
športového dňa. Tie najkrajšie v každej kategórii boli
ocenené. Teší nás, že veľké zastúpenie mali vo veľkej
miere práce našich žiakov. Je milé vypočuť si chvály od
organizátorov, ktoré smerovali k našej škole nielen za pekné práce, ale aj za účasť a celkovú propagáciu akcie. Do
súťaže sa zapojili školy z Námestova, Oravskej Jasenice,
Zubrohlavy a Klina. Naša škola získala až šesť ocenení –
1. miesto s výtvarným dielom Jachting Emma
Ferenčíková, 3. miesto za Hokejbal Ema Stašáková,
1. miesto za Parkour Stanislav Hutira. Výtvarné diela na
tému Plávanie nenašli konkurenciu, všetky ocenené
miesta patrili našej škole – 1. miesto získala Nina
Košťálová, 2. miesto Soňa Rentková a tretie miesto získal
Ján Buc. Hodnotné ceny venovala žiakom Telovýchovná
jednota Námestovo a Alfa business cooperation.
Gratulujeme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej
školy. (d.s.)

Jabĺčka lásky
Obyčajné a pritom vzácne, lebo sme nimi vyčarili
úsmev na tvárach obdarovaných. Aj v piesňach sú jabĺčka
symbolmi lásky „ koho rada vidím, tomu to červené
jabĺčko dám...“ Bohatá úroda v našej školskej záhrade
foto: jabĺčko pre uja Gandiho

nám vnukla myšlienku podeliť sa s ňou aj s
druhými. Našim cieľom nebolo dopĺňanie zásob
na zimu. Vieme, že tohto roku je dostatok
jabĺčok, ale tie naše rozdané boli predsa len
výnimočnejšie. Zabalené a darované z lásky,
spravodlivo podelené o radosť z dávania a
prijímania. Jednoduchá rovnica, ktorej
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výsledkom je pohladenie duše.
Ve ď k o h o b y n e p o t e š i l i
úprimné detské tváričky
s úsmevom, u prváčikov typicky
štrbavým. Žiaci s pani učiteľkami navštívili našich spoluobčanov a pri rozdávaní jabĺčok si
spoločne zaspievali, prehodili
medzi sebou pár milých slov, či
spoločne zahryzli do jabĺčka,
ktoré zrazu chutilo úplne inak.
Vzájomné spoz-návanie, zdravá
vychádzka a ako bonus nádherné počasie a voňavé jablkové
koláčiky od pani kuchárok.
Niekedy sa celkom jednoduché
veci stanú výnimočnými. Stačí
nápad, myšlienka, správni ľudia
a potom objavíme to, čo nás
spája a nie rozdeľuje.
(Mgr. Dana Serdelová)

Vrecia plné pomoci
Začiatkom letných prázdnin
sme do obce Dolný Hričov opäť odviezli plastové
vrchnáčiky, ktoré sme so žiakmi a ich rodičmi
usilovne zbierali počas celého školského roka
2020/2021. Podarilo sa nám nazbierať 63,7 kg
a naplniť 5 veľkých vriec. Tento zber nemá len
environmentálny charakter. Predovšetkým plní
myšlienku spolupatričnosti a pomoci tým, ktorí to
najviac potrebujú. Už druhý rok sa zbieraním
„cenných plastov“ snažíme pomôcť nášmu
kamarátovi Martinkovi Svrčekovi a jeho rodine, aby
sme aspoň trochu zlepšili ich ťažkú životnú situáciu.
Lev Nikolajevič Tolstoj povedal: „Človek dostáva
odmenu za dobrý skutok, ktorý vykonal už v radosti,
ktorú za to cíti.“ Tešíme sa, že aj takýmto nepatrným
spôsobom sme sa pričinili o to, že Martinko môže
pokračovať vo svojej liečbe v rehabilitáciách, ktoré sú
hradené práve zo zberov plastových vrchnáčikov.
(a.m.)

Náučná maľovanka má už svojich
majiteľov
Pán starosta potešil všetkých žiakov pekným
vzdelávacím darčekom v podobe Náučnej maľovanky, aby učenie bolo zábavou, hrou a zážitkom.
O to sa snažíme počas každej vyučovacej hodiny.
Táto maľovanka je podľa tejto myšlienky aj
spracovaná. Deti vymaľovaním rôznych obrázkov
spoznávajú svet, erby, históriu, dominanty obcí
a miest. Maľovanka je súčasťou projektu o ochrane
životného prostredia, separácii odpadu, znečisťovaní
prostredia. Tomuto sa venujeme denne, veď sme
Zelená škola. (d.k.)

foto: jabĺčko pre Peťa
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v Tokiu, zlato obhájila spolu s hráčmi Samuelom Andrejčíkom
a Martinom Strehárskym. Miška vo Vavrečke nežije, ale viacerí
z vás si ju určite pamätajú ako veselé, vysmiate dievčatko, ktoré
každé letné prázdniny trávilo u starých rodičov Brindžákovcov
v našej dedine. Od olympiády v Riu uplynulo už viac času,
Miška ale tvrdo na sebe pracovala, popri tréningoch, sústredeniach a svetových súťažiach vyštudovala vysokú školu,
odbor Štatistické metódy v ekonómii na Fakulte hospodárskej
informatiky Ekonomickej univerzity. A v tomto roku na paralympiáde získala zlato! Pre mňa osobne je Miška veľkou
motiváciou ako uchopiť život.
Pri otázkach ako to vlastne dáva, sa vyjadrila:
„ Nad posteľou mám nápis LIVE YOUR DREAM! Po návrate
z paralympijských hier som si uvedomila, že skutočne žijem
svoj sen. A že ísť si za tým, po čom túžime, je to najkrajšie. Táto
zlatá medaila je aj pre vás všetkých, za vašu neopísateľnú
podporu. A verím, že bude pre vás aj odkazom, že robiť to, čo
milujeme a ísť za svojimi snami sa vždy oplatí! Ďakujem!
Verím, že všetci súhlasíte, ak jej za celú obec srdečne gratulujeme
a držíme palce nielen na športovej, ale aj osobnej životnej ceste!(i.h.)

Paralympijské
zlato ( a nielen to) pre
Michaelu Balcovú...
Pred pár rokmi sme písali vo
Vavrečníku o Michaele Balcovej. O
úžasnej vnučke manželov
B r i n d ž á k o v c o v, k t o r á b o j u j e
s telesným handicapom a následnými
pre-kážkami, ktoré jej nadelil život. Je
slovenská paralympijská hráčka boccie,
súťaží v kategórii BC4 a v roku 2016
spolu so svojimi tímovými hráčmi
Róbertom Ďurkovičom a Samuelom
Andrejčíkom získali na paralympiáde
v Riu zlatú medailu. V tomto roku
Miška na paralympiáde, ktorá sa konala

foto: Miška Balcová a zlatá medaila

