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Samospráva
V tomto roku nastala zmena v zostave Obecného zastupiteľstva. Dvaja poslanci sa
vzdali mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva vo Vavrečke Ing. Jaroslav Krivda
a Ignác Pepucha z osobných dôvodov. Miesto nich získali mandát poslanca ďalší, ktorí sa
umiestnili vo voľbách 2011 v poradí prví pod čiarou

Bc. Beáta Rentková a Peter

Trabalka. Interpelácie poslancov:
- riešiť situáciu voľne pohybujúcich sa psov po obci
- zabezpečiť informačný materiál o separovaní a zbieraní odpadu v obci
- schváliť vybudovanie optickej siete internetu pre firmu DSIDATA
- upraviť cestu a opraviť zberný kanál, znížiť kanalizačný poklop na šachte na miestnej
komunikácii v novej zástavbe
Dňa 9.11.2013 sa konali voľby do Vyšších územných celkov. Na Slovensku je 8
vyšších územných celkov, obec Vavrečka patrí pod Žilinský samosprávny kraj. Občania si
volili predsedu a poslancov. Na predsedu VÚC kandidovalo 5 kandidátov, za poslancov
VÚC kandidovalo 28 kandidátov. V našej obci boli výsledky volieb nasledovné: počet
oprávnených voličov, ktorí boli zapísaní do zoznamu voličov 1078, počet voličov, ktorí sa
zúčastnili 193, počet platných hlasovacích lístkov pre voľby predsedu 190, počet platných
hlasovacích lístkov pre voľby do zastupiteľstva 188. Výsledky volieb vo Vavrečke sa
nezhodovali s celkovým výsledkom, ktorý bol predseda VÚC sa stal opäť Juraj Blanár.
Za okres Námestovo bolo do zastupiteľstva VÚC zvolených 5 poslancov 1. Igor Janckulík
/podnikateľ/, 2. Jozef Straka / starosta Lomnej/, 3. Milan Vrábeľ / starosta Zákamenného/,
František Poleta /starosta Novote/, Albín Maslaňák / prednosta Obecného úradu
v Oravskom Veselom/.
Rast a budovanie obce.
V rámci projektu cezhraničnej spolupráce s poľskou gminou Lekawica bola
uskutočnená rekonštrukcia kuchyne v Kultúrnom dome. Z Európskej únie boli poskytnuté
financie na nákup zariadení do kuchyne vo výške 20 000 €. Projekt, ktorý Obec Vavrečka
podala v roku 2012, komisia zamietla. Zostal prvý v poradí pod čiarou. Pravdepodobne
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z dôvodu ukončenia programovacieho obdobia 2007-2013 prišla na Obecný úrad správa,
že projekt schvália za podmienok, ak sa upraví rozpočet a harmonogram. Zmluva
o poskytnutí finančného príspevku na 35 841 € bola podpísaná 2.9.2013. 85 % z toho
hradí Európska únia, 10 % štátny rozpočet a 5 % obec Vavrečka. Projekt s názvom „
Podpora pokračovania cezhraničnej spolupráce obcí Vavrečka a Lekawica aktivizáciou
miestneho obyvateľstva“ mal časový harmonogram od septembra 2013 do konca mája
2014. Takmer 60 % financií z projektu bola investičná časť a ostatok financií išlo na
naplánované projektové aktivity. V rámci projektu bolo zakúpené zariadenie do kuchyne
elektrická panva, elektrický šporák, elektrický kotol, konvektomat / zariadenie na pečenie,
parenie, varenie/, umývačka riadu, stojany pod konvektomat a umývačku a dva pracovné
stoly. Dokúpil sa aj inventár: šálky na kávu s podšálkami, termokanvice, veľké termosky
a obrusy. Zariadenie po výberovom konaní dodala firma Vrábeľ s.r.o. Elektrické
zariadenia by sa podľa noriem nemohli nainštalovať, lebo bola už nevyhovujúca
elektrická rozvodňa v kuchyni. Poslanci OZ preto schválili aj celkovú rekonštrukciu
kuchyne z obecného rozpočtu, ktorá zahŕňala obnovu elektrických rozvodov a skrine,
obnovu osvetlenia, nové zväčšenie priestorov kuchyne dobudovaním priečky a zároveň
k novým zariadeniam vybudovanie nových odpadových zvodov, obkladov a dlažby. Boli
vymenené aj okná za plastové. Celková suma prestavby bola takmer

15 000 €. Do

Kultúrneho domu sa dokúpilo 60 kusov stoličiek z dôvodu nedostatočnej kapacity.
Takmer všetky svadby a plesy, ktoré sa tu konali mali počet účastníkov vyšší ako 140. Na
základe šetrenia financií na energie v Kultúrnom dome Obecné zastupiteľstvo schválilo
financie na rekonštrukciu vykurovania z elektrického na plynové.
Do výberového konania s prihlásilo až 17 firiem z celého Slovenska, nakoniec vyhrala
žilinská firma Calorim. Ponúkla najnižšiu cenu 37 000 € za vybudovanie plynového
kúrenia s variantou 2 plynové kotly a 3 vykurovacie okruhy. Práce začali vykonávať
V tomto roku sa vykonala aj údržba Domu smútku. Vykonala sa kompletná izolácia
strechy z dôvodu zatekania, opravili sa okná urobilo sa nové tesnenie silikónom, lebo
dochádzalo k pravidelnému pretekaniu pri daždi. Následne sa interiér vymaľoval. Celková
suma za opravy bola 4 800 €.
Pokračovali práce na vyhotovení Územného plánu obce Vavrečka spracoval sa Návrh
územného plánu na základe konceptu a tretia časť súborné stanovisko.
Zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu obci zabezpečuje firma
Technické služby Námestovo, veľké kontajnery odváža firma Marián Murín Námestovo
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a zber plastov v obci zabezpečuje firma Wamp s.r.o. Stavebný odpad, jeho odvoz
zabezpečuje samostatne každý tvorca odpadu, teda občan alebo firma si objedná kontajner
z Technických služieb Námestovo, ktoré po naplnení kontajner odvezú. Elektroodpad sa
v obci zbiera 2x ročne, jeho zber po obci, odvoz a spracovanie zabezpečuje firma EKORAY
Námestovo. Ročný poplatok za odvoz odpadu pre občana bol 14,60 €/ rok. Údržbu
miestnych komunikácií zabezpečuje v zimných mesiacoch Rudolf Ďurana, posyp ciest
Technické služby Námestovo, pri krízových situáciách pri ľadovici a častých snehových
zrážkach pomáhali aj hasiči posypávali najkritickejšie časti obce. Aj v tomto roku boli
v obci zamestnaní cez Úrad práce a sociálnych vecí Námestovo pracovníci na drobnú údržbu
kosenie, upratovanie verejných priestranstiev ap. Dve pracovníčky mali dohodu na pol roka,
tri pracovníčky na 9 mesiacov. Mzdy boli preplácané vo výške 80 % zo štátneho rozpočtu
a 20 % preplácala obec. Pomáhali pri kosení parkov, výsadbe a udržiavaní kvetinových
záhonov v obci, zabezpečovali kosenie futbalového ihriska a údržbu šatní, pomáhali pri
čistení potoka, udržiavaní poriadku na cintoríne a v zbernom dvore, vykonávali upratovacie
práce po rekonštrukcii kuchyne v Kultúrnom dome. Zabezpečovali poriadok v amfiteátri, na
detských ihriskách, v Dome smútku.
Hospodárenie obce.
Príjmy: 602162,27 €
Výdavky: 587037,09 €
Školstvo.
Počas roka sa udiali v materskej škole viaceré zmeny. Zástupkyňou v materskej škole sa
stala Bc. Beáta Rentková. Škôlka mala zriadené naďalej tri triedy, zapísaných bolo 61 detí.
V pedagogickom zbore pracovali Mgr. Marianna Huráková, Bc. Janka Buganová, Mária
Náčinová, Mgr. Katarína Kasanová, Alena Madleňáková. Kuchárky sa striedali / varili aj
v školskej jedálni/ Mária Baľáková, Mária Stoláriková a Iveta Baleková. Prácu upratovačky
vykonávala Mária Kasanová. Pripravili rôzne krásne akcie pre deti a rodičov ako Deň detí,
posedenie pri stromčeku, čítanie knižiek so starými rodičmi ap. Deti sa pod prípravou
pedagógov zúčastnili literárno-dramatických, pohybových a speváckych súťaží. Svojou
šikovnosťou škôlkari prispeli aj do kultúrnych programov, ktoré pripravovala obec pre
obyvateľov. Pedagógovia sa v rámci zvýšenia kvalifikácie zúčastnili viacerých školení
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a odborných príprav. Počas roka sa v škôlke maľovali chodbové, schodiskové
a kuchynské priestory, opravili sa sanitárne priestory na poschodí, urobila sa oprava
elektriky v pivničných priestoroch. Do kuchyne bol zakúpený nový plynový sporák,
namontovali sa digestory. Boli zakúpené nové lehátka pre deti, nové stoly a stoličky do
herní. Pre zlepšenie vzdelávacieho procesu bola zabezpečená interaktívna tabuľa. Všetky
tieto práce a materiál sa financoval z rozpočtu obce.
V základnej škole nastala zmena vo vedení školy. Dlhoročný riaditeľ Mgr. Ladislav
Veľký odišiel do dôchodku, do funkcie riaditeľa školy bola po prebehnutých voľbách
vymenovaná PaedDr. Iveta Kasanová. Školu navštevovalo 79 žiakov v štyroch triedach.
Vyučovalo sa podľa pedagogického plánu, školský klub navštevovalo takmer 50 % žiakov,
v školskej družine sa stravovalo takmer 90% žiakov. Počas školského roku prebiehali okrem
vyučovania aj pravidelné mimoškolské aktivity rôzne súťaže v recitácii, matematike,
futbale, zber liečivých bylín, papiera i železného šrotu. Financie získané zo zberov boli
použité na spoločné výlety, organizovanie Dňa detí, plavecký výcvik ap. Škola pravidelne
pripravovala kultúrne programy na rôzne obecné slávnosti a podujatia, vydávala aj naďalej
svoj časopis Mudrlajko, ktorý za výdatnej pomoci p. učiteľky A. Veľkej zostavovali samotní
žiaci. Pracovnú pozíciu školníka vykonával Karol Hurák, upratovačku Mária Čierniková.
Kultúra.
V obci sa opäť konali už tradičné podujatia, ktoré organizovala obec v spolupráci
s rozličnými činnými organizáciami. Batôžkový ples, školský karneval, poľovnícky ples a
iné. Na Veľkonočnú nedeľu sa konal vo Vavrečke malý kultúrny sviatok. Po 10 tich rokoch
mal obnovenú premiéru

hrou E. Gollnera „ Aká bolesť taká medecína“, vavrečský

divadelný súbor Magurka. Režíroval Mgr. Ladislav Veľký, hrali: Ing. Jozef Sklarčík, Iveta
Hvolková, Natália Hvolková, Mgr. Zdena Buganová, Vierka Mináriková, Pavol Dendis st.,
Marián Kasan st., Michal Kasan, s textom a kulisami pomáhali Anna Trabalková, Mgr.
Anna Veľká a hrou na harmonike doprevádzal Peter Kasan. Divadelné predstavenie malo
u divákov úspech, dokonca sa zúčastnili aj diváci z okolitých dedín a Námestova.
V máji sa počas Dňa matiek konal už 2. ročník Vavrečského koláča. Odborná porota sa
vyjadrila, že prezentované a ochutnané koláče môžu skutočne konkurovať pekárskym
špecialitám. 1. miesto si odniesla

Ľudmila Pjentková za svoju vynikajúcu, ale aj

nádhernú ružovú tortičku. 2.miesto si vybojovali dievčatá z Námestova - organizátori sa
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potešili účasti z iných obcí. 3.miesto sa zaslúžene ušlo Angelke Sečovej za jej kysnutý
Frgál. Výhercovia dostali pekné ceny vo forme pomôcok do kuchyne a samozrejme aj
výdatný potlesk. Akciu organizoval Obecný úrad, pomáhal Klub dôchodcov Vavrečka,
zúčastnilo sa jej takmer 200 ľudí. Na konci školského roka v mesiaci jún sa opäť konali
aktivity pre deti Deň tanca, ktorý prilákal do Kultúrneho domu takmer 400 tanečníkov
z celého okolia a divákov, ktorí

prišli malých umelcov pohybu podporiť.

Deň detí

s tradičnými súťažnými úlohami a malými odmenami pre detských účastníkov , divadelné
predstavenie, ktoré pripravili deti zo základnej školy pod vedením režisérky Zdeny
Buganovej. V lete, na sviatok sv. Anny sa konali Odpustové slávnosti, tradičné dvojdňové
podujatie pre všetkých rodákov, návštevníkov i hostí z okolitých obcí. V októbri usporiadal
Obecný úrad už tradičný výlet pre dôchodcov. Návštevy Čenstochovej sa zúčastnilo 50
dôchodcov. Sprievodcu po kláštornom komplexe robil Wojt gminy Lekawica Stanislav
Baczynski s lekawickým správcom farnosti. Na sv. omši, ktorá sa konala hneď po príchode
do Čenstochovej odzneli aj slová: „ modlíme sa aj za pútnikov z Vavrečky a ich rodiny“.
Za túto interpeláciu pútnici z Vavrečky ďakovali wojtovi a lekawickému prepoštovi. Po
duchovnom zážitku si prezreli múzeum zbraní, odevov a udalostí poľskej Koruny, ale aj
poľského vlastenectva a slobody. Na záver prehliadky sa konala zaujímavá krížová cesta
v exteriéri kláštorného komplexu, ktorej zastavenia obliehajú obvodové múry. V decembri
sa už tradične konali Mikulášske stretnutia pre dôchodcov so spoločnou sv. omšou,
spoločným obedom, kultúrnym programom a balíčkami. Sv. Mikuláš navštívil aj vavrečské
deti, ktoré si pre neho pripravili krásny program bohatý na verše, básničky a hlavne koledy.
Pribudla krásna akcia po prvýkrát sa konali vianočné trhy, ktoré pripravila základná škola
v spolupráci s Obecným úradom. Deti a rodičia ponúkali za symbolické ceny rôzne výrobky,
upomienkové a dekoračné predmety. Výťažok použila škola pre svojich zverencov.
Cezhraničná spolupráca

v obci pokračovala aj v tomto roku. Projekt spolupráce

prebiehal práve poľskej Lekawici. V rámci neho sme získali aj pre náš Vavrečský
chrámový zbor hudobné nástroje 2 gitary a husle. Spoločná aktivita pre obe spriatelené
obce bol spoločný koncert na pôde lekawického amfiteátra, ktorý sa konal v máji.
Zúčastnili sa ho viaceré hudobné kapely, ktoré predstavili svoj repertoár. Vavrečský
chrámový zbor reprezentoval gospelovým repertoárom. V júni sa konala v Lekawici už
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známa akcia s názvom Miss noci svätojánskej. Zúčastnili sa jej aj dievčatá z Vavrečky,
ktoré sa opäť umiestnili na popredných miestach Natália Kasanová dokonca získala 1.
miesto a prekvapivo aj cenu publika, hoci nesúťažila na domácej pôde. V rámci aktivít
projektu sa konala v novembri Čarovná noc pre deti zo základnej školy. Účastníkmi tejto
akcie boli deti zo základnej školy vo Vavrečke a deti z družobnej poľskej gminy
Lekawica. Konali sa zaujímavé kvízy o obciach Vavrečka a Lekawica, kurz tradičných
jazykových vyjadrení, slov a slovných zvratov z minulosti uvedených obcí, ktoré
pripravili pani učiteľky z Vavrečky a Lekawice. Po nich sa konali divadelné predstavenia.
Vavrečské deti predviedli divadielko „ O Červenej čiapočke“, ktoré malo netradičný
koniec bolo bez konca. Ten si deti podľa vlastných predstáv dopracovali samé. Deti
z Lekawice predviedli krásny príbeh, povesť o Lekawickom sedliakovi, ktorý sa ani
diabla nezľakol. Na záver pripraveného programu sa konal tanečný workshop tradičného
ľudového tanca Hornej Oravy - goralu. Po programe nasledovala spoločná večera
a odovzdávanie darčekov pre všetkých účastníkov. Najväčšou atrakciou tejto aktivity bol
spoločný nocľah v Kultúrnom dome. Akcia pokračovala na druhý deň ráno spoločnými
raňajkami, po nich

diskusiou o prežitých zážitkoch a nasledovalo už len posledné

spoločné foto a rozlúčenie.
Klub dôchodcov . Klub vznikol v apríli, prvé spoločné stretnutie sa konalo 5.4.2013.
Schôdze sa zúčastnila predsedníčka okresnej organizácie JDS Námestovo Oľga Slovíková
starosta obce Mgr. Ladislav Šnapko, poslankyňa Bc. Alena Hvoľková a zakladajúci
členovia z Vavrečky. Vavrečský klub dôchodcov je 10 - tou organizáciou na Hornej
Orave. Predsedom sa stala Terézia Kabaňová, podpredsedníčka Mgr. Angela Sečová,
tajomníkom Ľubomír Hrkeľ, hospodárom Ing. Vladimír Seč a do revíznej komisie boli
zvolení Jozef Páleník a Zdenka Kabaňová. Stretnutia klubu dôchodcov sa budú konať na
pôde Obecného úradu.
Obecná knižnica aj počas tohto roka investovala do nákupu nových kníh, hlavne pre deti
a mládež. Podľa štatistiky práve deti a mládež tvorili hlavnú časť čitateľskej klientely.
V spolupráci so školou boli pripravené pre žiakov materskej a základnej školy zážitkové
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čítania spojené s malým kvízom, recitáciou prózy i poézie a odmeňovaním najlepších.
V spolupráci s Oravskou knižnicou A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne Obecná knižnica 2x
ročne zapožičala literatúru pre deti a mládež, aby rozšírila knižničný fond aspoň na pár
mesiacov.
Cirkevný život
Pri príležitosti 81- ho výročia vysvätenia kostola sv. Anny vo Vavrečke, usporiadal
Farský úrad v spolupráci s Obecným úradom 27.10. netradičnú výstavu liturgických
predmetov, spojenú s prezentáciou z histórie kostola a našej farnosti. Na začiatok sa
konala svätá omša, v poobedných hodinách sa konala prehliadka veže a zvonov, po nej
prezentácia o histórii s fotografiami o výstavbe, stavebných zmenách, interiéri aj exteriéri
kostola. Veriaci si pripomenuli aj všetky dôležité udalosti našej farnosti vznik, primície
kňazov z Vavrečky ap.
Rôzne.
Rok 2013, hlavne zima prekvapila ľudí svojou vytrvalosťou. Prvý jarný deň je v
kalendári 21.marca, ale v tomto období o jari nebolo ani počuť. Vo Vavrečke, ale aj na
väčšine slovenského územia bola súvislá vrstva snehu, pretrvávajúce mrazy nielen
v nočných, ale aj denných hodinách. Dokonca Veľkonočné sviatky 31.3. – 1.4. sa konali
na novonapadnutom snehu. Takmer na celom Slovensku sa miesto veľkonočnej
oblievačky mohla konať veľkonočná guľovačka. Pripadlo takmer 15 cm čerstvého snehu.
V obci sa narodilo 16 detí, zosobášilo sa 18 párov, zomrelo 8 obyvateľov, k 31.12. mala
obec Vavrečka 1470 obyvateľov.
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