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PRÍHOVOR STAROSTU
Rok sa s rokom schádza a všetci
rekapitulujeme, čo nám rok priniesol.
Robí sa to v kruhu rodiny, v zamestnaní,
v športových kluboch a pod. Z uvedeného vysvitne, čo bolo dobré a čo zlé a čo
sme mohli alebo nemohli...Tak je to aj
u nás. Po prvých počiatočných a neistých
krokoch sa začalo pracovať a rozmýšľať
ako by sa dalo robiť minimálne tak, ako
bolo, alebo ak sa dá, lepšie. Prvý krok bola
analýza ekonomická a následne šetrenie
ﬁnančných prostriedkov. Zmenili sme
dodávateľov elektrickej energie, plynu,
v súčasnosti v tomto smere riešime verejné osvetlenie. Ďalší krok v oblasti šetrenia
je oteplenie školskej družiny, projekt
ktorý je na schvaľovaní. Úspešným
projektom, ktorý sa realizoval, bol
kamerový systém. Sľubujeme si od neho
elimináciu vandalizmu, monitorovanie
pohybu cudzích osôb a v poslednom rade
identiﬁkáciu pôvodcov čiernych skládok.
Kamera je umiestnená aj na zbernom
dvore, kde bude monitorovať a identiﬁkovať pôvodcov odpadu a separáciu.
Na základe uvedeného sa možno
v budúcnosti aj pomocou tohto systému
určí výška poplatku za komunálny odpad
pre jednotlivých občanov. Jednoducho
povedané, niekto vyváža do kontajnera
každý týždeň, iný obyvateľ nevyvezie do
kontajnera ani raz a poplatky sú rovnaké.
Kamery ukážu, kto koľko odpadu
dovezie. Momentálne je pozastavený
vývoz kontajnera na základe nedostatočného separovania odpadu. Z rozpočtu
obce aj tento rok doplácame na vývoz
a likvidáciu odpadov 10 000 €. Z analýzy
rozpočtu sme zistili, že je to takmer 100%
za kontajnerový vývoz. Aj na základe
uvedeného sa bude v roku 2016 poplatok
za vývoz smetí na osobu/rok zvyšovať

z pôvodných 14,60 € na 16 €. Plánujeme
aj ďalšie opatrenia pre naše odpadové
hospodárstvo. Po obnovení vývozu
kontajnera bude zberný dvor otvorený
len jeden deň v týždni za prítomnosti
pracovníka obce. V rámci riešenia
odpadu v obci bol vypracovaný projekt
„Vodovod a kanalizácia Starý mlyn“, v
súčasnosti je predložený na vyhodnotenie na MŽP. Ukončili sme rekonštrukciu požiarnej zbrojnice, ktorá sa
vykonala na základe skutočnosti, že
obci bolo pridelené hasičské vozidlo
a technika z MV SR.
Začína nové plánovacie obdobie do
roku 2020. Plánujeme rekonštruovať
detské ihriská, rozšíriť ZŠ o nové
učebné priestory, budeme sa snažiť cez
projekt opláštiť športovú
halu a vymeniť okná
v Kultúr nom dome.
Výstavba kanalizácie u nás
končí, aj keď dokončovacie práce ešte pokračujú.
Ďakujem vám z celej
úprimnosti za vašu
trpezlivosť. V živote som
za tie roky zažil veľa
rôznych situácií a stresov,
ale situáciu s výstavbou
kanalizácie už nijaký
problém nepreskočí.
Vážení spoluobčania,
je koniec roka. Obzrime sa dozadu,
podajme si ruky s ľuďmi, s ktorými
sa denne stretávame a počas roka na to
nebol čas. Zabudnime na intrigy,
neúprimnosť a negatívne emócie.
Nájdime odvahu pozrieť sa človeku do
očí aj napriek tomu, že bolo kadečo.
Spomeňme si aj na našich blízkych,

ktorí už nie sú medzi nami. Je advent,
čas Vianoc, čas radosti, čas na
zamyslenie, čas túžob. Preto vám
prajem, aby sa vaše túžby naplnili, aby
ste mali pnú priehršť zdravia, šťastia
a lásky. Mladým rodinám prajem, aby
ste deti vychovávali tak, aby ste
sa z nich mohli tešiť teraz, ale aj
v budúcnosti. Starším – babkám a
dedkom prajem, aby odovzdávali
lásku a múdrosť svojim deťom
i vnukom. Stotožňujem sa s výrokom
Vincenta van Gogha: „ Čím viac o tom
uvažujem, tým viac cítim, že neexistuje
nič skutočne umeleckejšie ako láska
k ľudstvu.“
S hlbokou úctou Peter Kružel,
starosta obce

Otvorte svoje srdcia dokorán,
nech krásna chvíľa Vianoc
môže prísť aj k vám.
Nie bohatstvo zlata,
chladného prepychu,
ale šťastným úsmevom,
teplom nežného dotyku.
Nech u vás v rodine
svornosť panuje,
do nového roku zdravia, šťastia, lásky
zo srdca vinšujeme!
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ROZHOVOR
Dnešná doba je rýchla, stále sa
náhlime, všetko chceme vedieť, vidieť,
počuť, zažiť. To je také náhlenie, bežanie
až skákanie. Veď sa aj hovorí: „ Ako sa
máš? Rýchlo.“ Všetko si chceme
pamätať, ale nedá sa... jednoducho
mozog má len určitú kapacitu. A deň má
len 24 hodín, nič viac a nič menej. My si
musíme vybrať, čo je pre nás dôležité, čo
má význam a skutočnú hodnotu. My si
musíme uvedomiť, že najdôležitejšie
v živote sú dobré vzťahy. Nezachráni ich
žiadne bohatstvo sveta. Áno, doba sa
rýchlo mení a čo bolo kedysi, dnes už nie
je. Máme všetky vymoženosti techniky,
môžeme sa za krátku dobu presunúť
kamkoľvek, máme možnosť sa rozprávať s človekom na druhom konci sveta,
ale často sa nerozprávame s vlastným
susedom. Nemáme čas? Nemáme chuť?
Každý má času toľko, koľko si ho urobí...
My sme sa rozhodli urobiť si čas
a porozprávať sa s najstaršou, takmer
94-ročnou občiankou Vavrečky pani
Margitou Hvoľkovou. Len tak si
zaspomínať, poklebetiť o živote vtedy
a teraz, o ľuďoch, o vzťahoch, o robote,
o radostiach i starostiach. Popýtať si
recept na dlhý život, spokojnú dušu
a jasnú myseľ ako má ešte stále ona
v tomto veku.
- povedzte, ako to vidíte vy, život vo Vavrečke
teraz a vtedy, keď ste boli mladá?
Vtedy bolo hlavne skromne, nemali sme
skoro nič, ale veselo bolo, sused so
susedom bol ako rodina, vedeli o sebe
všetko. Keď bolo treba, tak si pomohli,
zaratovali sa v núdzi alebo sa spolu
veselili, keď bola príležitosť. Teraz je
smutno. Vavrečka je oveľa väčšia,
pribudli ulice, ľudia, ale je smutno. My
sme ako mladí spolu aj pracovali aj
vystrájali aj tancovali. Ja som skončila
školu ako 14 – ročná. Rada som tam
chodila. Pamätám si, že jedného dňa
učiteľ odkázal: „ Povedz vašim, aby do
školy za mnou prišli, potrebujem sa
s nimi o tebe porozprávať.“ Nuž, ani sa
mi domov nechcelo ísť, bála som sa, čo
sa len učiteľovi nepáči. Aj mama sa
zľakla, že som niečo nedobré vyparatila.
A to sa len učiteľ s rodičmi chcel
porozprávať, aby ma dali do meštianky,
že mi dobre počty idú. Ale aj keď som
chcela ísť do školy, nemohla som.
Nemali sme peniaze na knižky. Vtedy si
museli žiaci všetko kupovať, nedostali

žiadne učebné pomôcky.
- bolo vám ľúto, že ste nemohli ísť do školy ďalej?
Ja som nad tým ani nerozmýšľala. Človek
sa čuduje, že teraz mladí plačú – „ jój,
keby tej školy nebolo!“ My by sme aj boli
chodili, veď to bola česť, to čosi znamenalo chodiť do meštianky. Musela som
ísť do roboty ako veľa iných v mladom
veku. Bola som na majeroch robiť aj
v Nemecku, aj v Rakúsku. Robili sme aj
na poli, aj som varila v kuchyni pre
robotníkov na majeri. Bolo ich 16, nikdy
predtým som nevarila pre toľkých ľudí.
Človek sa bál, aby nepripálil jedlo,
nesmelo nič vyjsť nazmar. Učila som
sa priamo za pochodu a odísť sa nedalo.
Museli sme aj kriku a pokarhanie zniesť.
Pracovala som aj v Trnave. Tesne pred
skončením vojny, keď bombardovali
Trnavu, som zutekala domov. Povedala
som si, že keď mám umrieť, aspoň medzi
svojimi, doma. Domov bol domov
a k rodičom sme mali veľkú úctu. Peniaze
som dávala im, aby sme nejako dôstojne
žili. Vždy som si hovorila, že rodičom
musím pomôcť. Ale pomáhala nám aj
rodina z Maďarska. Posielali odev
a topánky pre deti.
- ako si spomínate na svoje detstvo, mladosť,
kamarátov?
V dedine boli dobré vzťahy. Ako deti
sme sa stretávali pravidelne pri rôznych
hrách, ak to čo len trošku šlo, lebo
prvoradá bola robota v chalupe a vo
dvore. Ale aj pri tej robote sme si našli
zábavu. V lete bolo roboty viac, v zime
sme mali zas viac zábavy. Pamätám sa ako
sme sa sánkovali dolu dedinou. Nie,
nemali sme sane ako teraz, ale také
z dosák zbité, krepky sme ich volali.
Viacerí sme na tie krepky posadali a hybaj
dolu dedinou. Neraz sa aj pod nami
polámali, poudierali sme sa, v snehu
vyváľali a potom mokrí domov na pec
utekali. Chlapci nás snehom zahádzali,
pripravenými guľami – gundžami prekvapili vtedy, keď sme najmenej čakali.
Ale sme sa nehnevali, nikto sa neopovážil
žalovať, keď aj modrina na čele
zasvietila. Žalovať bola hanba. Často
mládenci strašili po večeroch. Cez hlavu
si vrece prehodili, do kúta domu sa prihrbili a keď niekto okolo išiel...Veľakrát
sa opačným smerom otočil a utekal ako
zmyslov zbavený. Veru tak bolo aj na
sviatok Lucie. Chlapčiská jedného
mládenca do bielej plachty obliekli, do
dverí na kaplici postavili, aby ho vidieť
nebolo, vtedy lampy žiadnej nebolo.
Ostatní sa do cintorína poschovávali.
A čakali. Zrazu tetky z posiedok išli.

Rozprávajú, rukami vykladajú, pred
kaplicou každá ruky zložila a žehná sa: „
v mene Otca, i Syna i Ducha svätého...
Keď tu akási obrovská biela mátoha vo
dverách kaplice /to mládenec roztiahol
ruky/ hlasno hromovým hlasom skríkla :
„ááámen“. Jój, to bolo vresku. Ešte nikdy
tetky tak rýchlo na Vyšný koniec
nevybehli. Keď sme boli s kamarátkami
už dievky, chodili sme na páračky, priadlo
sa málo, ale strihali sme handry na
koberce, ktoré sa tkali. A veľa sme
vystrájali fígle, v predvianočnom období
sme olovo liali do vody a z toho veštili.
S kamarátkami Jozefínou, Berdinou a
Jutkou sme halušky s lístočkami chlapcov varili, len aby sme sa dozvedeli, koho
za muža dostaneme. A tešili sme sa vždy
na tancovačku. Robila sa pravidelne pri
rôznych sviatkoch, napríklad na
K atarínu, na Štefana...Radi sme
tancovali. Zábava sa robila vo dvore
u Pepuchu, tam bola krčma. Hrali Štefan
Šimuradík a Jano Bronerský na husliach,
Jano Duraj na base. Chlapci v jednom
kúte, dievčatá na druhej strane. Všetky
sme sa vyparádili, sukne zo štófu
a ﬂanelové blúzky poobliekali. Na hlave
sa nosili malé čiapočky – šábesky alebo
baretky. Líca sme si primaľovali
papierikom z cigórie, aby boli ružové.
- blížia sa Vianoce. Aké Vianoce ste mali vy za
mlada?
Vždy plné radosti. Vianoce boli aj vtedy
najkrajšie sviatky roku. Veď sa narodil
Ježiš. A platilo, že vtedy sme naozaj
pocítili tú štedrosť. Teraz je všetkého
dosť počas celého roka a sme takí
rozmaznaní, že nevieme vďačiť za dobré
jedlo, za pohodu, všetci chceme byť prví
a hore. A z toho všetkého sú spory, ba aj
vojny. Na Vianoce sme sa nesmierne
tešili. Ozdoby na stromček sme robili
z papierikov z cigórie, jabĺčka a orechy
sme naň povešali. Mama aj týždeň haring
- rybu vo vode močila, aby bola kapustnica na Štedrý večer fajnová. Smotana
sa do nej pridala, hríby a maslo čerstvé,
čo sa práve v kierničke umiešalo. Na
začiatok večere sme sa spoločne modlili,
potom sa jedol čistý sladký koláč , čerstvý
chlieb, všetko len po kúsku, aby každému
ostalo. Až potom sa jedli oplátky
s medom a otec nám krížiky na čelo
urobil, aby sme celý rok boli dobrí
a zdraví. Pod obrus sa pár korún vložilo
a vrecúško ovsa, aby sme biedu nemali.
Po kapustnici so zemiačikmi sa na stôl
postavila misa s tvarohovými rezancami,
lekvárom alebo varenými slivkami, ktoré
boli omastené maslom. To bola
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pochúťka! Vyprážaná ryba a šalát, to sme
nepoznali. Ani darčeky sa nerozdávali.
Nebolo peňazí, ale ani nebol taký zvyk.
Po štedrej večeri sme chodili po spievaní.
Mladšie dievky v jednom rade, staršie
v druhom a chodilo sa po celej dedine.
Všade bolo počuť koledy. A chlapci
chodili ako Betlehemci. Baču vždy tak
zamaskovali, že malé deti sa po domoch
báli a mamkám sa popod sukne schovávali. Ale bolo veselo. A potom sme peši
na polnočnú omšu do Námestova okolo
mlyna bežali. Keď bola veľká voda
a lávku pri mlyne zobralo, tak sme cez
jasenický most utekali, aby sme omšu
stihli.
- ako sa vám páči, a vlastne páči sa vám súčasná
doba ?
Tak poviem, teraz je už človek starý a na
mladosť sa dobre spomína, vždy ju vidí
tak pekne, lebo vtedy bol mladý a zdravý.
Ale nič by som nemenila. Mali sme málo,
ale boli sme s tým spokojní a ľudia sa mali
radi tak ináč. Zaujímali sa jeden
o druhého, ale nielen klebety, ale aby si
pomohli. Ani dom sme na noc
nezamykali a keď sme išli preč, tak
sa dvere zamkli a kľúč sa zavesil na klinec
vedľa dverí, aby prípadná návšteva
videla, že nie sme doma. Teda nie preto,
žeby sme sa zlodejov báli. Bola chudoba.
Terajšia doba je dobrota, samé vymoženosti, jedla kopec, autá, domiská, len aby
aj ľudia boli dobrí. Len aby celkom
dobrota v ľuďoch nevymrela...
- čo by ste si teraz priali na Vianoce?
Aby zasa bolo počuť tie vianočné koledy
v dedine, aby bolo veselo. A hlavne, aby
sme mali pokoj v domoch, jasnú hlavu
a požehnanie zhora. Vtedy bude
naozajstná dobrota terajšej doby.
/i.h./

Predvianočné
posedenie
dôchodcov
A už to tu je zasa. Advent a najkrajšie
obdobie roka, a stretnutia a sviečky
a darčeky a, a, a.... Ani sa to nezdá, že
obyčajná veta : „ ale ten čas beží“, ktorá
mimochodom už znie ako nejaké „klišé“
v skutočnosti nevyjadruje pravdivo to, čo
chce povedať. Vo vete sa hovorí o behu,
ale v súvislosti s plynutím času, ktorý
sa snaží vyjadriť, je to obyčajné klamstvo.
Veru, ten čas nieže beží, on SKÁČE, a to

míľovými krokmi! Ešte máme v pamäti
minuloročné predvianočné posedenie
a už sme spolu zažili ďalšie. Dúfame, že
bolo ešte krajšie, úprimnejšie a radostnejšie ako tie predchádzajúce. Veď stačí,
keď sa správne naladíme. Stretnutia
nemusia byť o vzácnych daroch, dokonalom programe a pochúťkach od
výmyslu sveta. Dobrú atmosfér u
najlepšie vyčaria otvorené srdcia,
schopnosť tešiť sa z maličkostí a z
poznania, že niekam patrím, že dokážem
odpustiť, že dokážem úprimne
popriať... Práve preto sme radi, a ďakujeme všetkým, ktorí prijali pozvanie
na spoločné stretnutie, lebo chápu o čo
ide. Veď Advent je práve o stretnutiach,
otvorených srdciach, radostnom
očakávaní, obdarovaní tých, ktorých
máme okolo seba...
/i.h./

hľadať pravdu. Presne tak, ako ju hľadal
a našiel v pomoci blížnym a núdznym
biskup Ján Vojtaššák. Skvelé detské aj
dospelácke herecké výkony, hlavnú rolu
stvár nil náš rodák Milan K asan,
viacerých divákov rozplakali a zdvihli zo
stoličiek. Bol to nevšedný kultúrny
zážitok aj z pohľadu poznania, práve
preto, že poukázal na fakt jednoduchej,
jedinej a skutočnej pravdy v našom
živote. Režisérka Zuzana Demková
odviedla vynikajúcu prácu, škoda len, že
naše pozvanie na predstavenie prijalo tak
málo vavrečanov. Asi ešte nemajú
uprataný svoj informačný kufor.
/i.h./

Posolstvo zo
Zákamenného
Súčasná doba chrlí množstvo správ,
infor mácií, faktov aj nefaktov –
výmyslov. Vo všetkom tom informačnom kufri je niekedy obrovský problém
upratať, teda vybrať si to, čo má
hodnotu. Odhaliť to, v čom je pravda.
A práve takéto posolstvo nám priniesli
divadelníci, ochotníci zo Zákamenného
v literárno – dramatickom pásme zo
života biskupa Jána Vojtaššáka: „
Anjelom svojim dám príkaz o tebe.“
Spôsobom hodným videnia: hovoreným
slovom, úžasným divadelným prejavom,
citlivo zvolenou hudbou a videoprojekciou priniesli posolstvo, ako a kde

Máme nové
hasičské
vozidlo
Po nesmelých nádejách, že naši hasiči
dostanú nové zásahové vozidlo Iveco
Daily prišla istota - deň D 24.10.2015.
Minister vnútra Róbert Kaliňák prišiel
o s o b n e n á š m u D H Z Va v r e č k a
odovzdať vytúžené auto. Hasiči sa tešili
poriadne a s nimi aj ostatní, ktorí tam
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boli, veď hasiči slúžia nám všetkým. S ministrom prišiel aj
župan Juraj Blanár a hasičský šéf z Bratislavy. Jasné, že sa im
u nás páčilo /aspoň tak tvrdili/ aj napriek rozkopaným cestám.
Osobitne sa prihovorili malým " hasíčatám" ako nazval detský
hasičský zbor minister Róbert Kaliňák. Po tradičnom krste
auta šampanským, nasledovala malá inštruktáž o vybavení auta
a záchranného vozíka. Potichu ešte pošepkal hasičom, že dúfa,
že vedia ako budú na Veľkú noc oblievať vavrečské
dievčatá...Všetci, ktorí tam boli, mali možnosť klásť ministrovi
a županovi otázky. A veruže to niektorí aj využili, no a tí, ktorí
zostali doma a neprišli, sa opýtať nemôžu nič. Iba ak sami
seba...!
/i.h./

zvedavé otázky, ukázal kostol aj faru a keď padla otázka ako
sa má, len sa skromne usmial: „ mám sa ako rozmaznané dieťa,
dostal som všetko o čo som prosil.“ Je treba podotknúť, že
každý máme iné prosby... a dôležité je - prosby posielať na tú
správnu adresu. Marek sa s nami rozlúčil parádnou moravskou
slivkou a odporučil, aby sme sa ešte zastavili vo Veľkých
Karloviciach v starobylom drevenom kostolíku. Prezradil, že
tu natáčali seriál Doktor Martin s Miroslavom Donutilom.
Na záver len toľko: bolo naozaj super! Človek je spokojný, keď
má krásne zážitky a navyše skutočnosť, že vo svete máme
skvelých ľudí, je fantastická. Dúfame, že sa všetkým páčilo a už
teraz budeme rozmýšľať, kam pôjdeme o rok.
/i.h./

Výlet do Nového
Hrozenkova
Októbrový výlet pre dôchodcov sme začali plánovať už
v lete. Dostali sme taký nápad – pôjdeme na návštevu k vdp.
Marekovi Poláčikovi do Nového Hrozenkova na Moravu. Slúži
tam na fare už 9 rokov, pozrieme, čo tam povystrájal, ako sa má
a či sa vlastne má ??? Trasu sme zvolili tak, aby sme toho
na ceste videli viac, čiže v štýle hesla: zabiť viac múch jednou
ranou. Prvá zastávka bola v Starej Bystrici, aby sme mohli
poobdivovať slovenský skvost – jedinečný orloj. Ranný chlad
sme zahnali horúcim čajom, ale aj prechádzkou po malom
námestíčku. Nuž, veru je čo závidieť! Rozmýšľali sme, že asi
majú štedrých anjelov vo vláde, keďže takmer všetko je
vynovené, postavené, opravené... Po zoznámení so všetkými
zobrazenými dôležitými Slovákmi a slovenskými apoštolmi,
ktorí nás pozdravili z orloja, sme sa vybrali ďalej – do Turzovky.
V známom pútnickom mieste bol 4.10. vysvätený nový kostol
– kostol Panny Márie, Kráľovnej Cirkvi na hore Živčák. Mali
sme viackrát šťastie. Prvýkrát, že sa nám podarilo vyviezť hore
autobusom /nie všetkých poslúchajú nohy/, druhýkrát, že pri
našom vstupe do kostola sa práve v jeho kaplnke začala
sv. omša a nakoniec, že nám počas prehliadky vydržalo počasie
a užili sme si krásny výhľad z hory na nádhernú kysuckú
prírodu. Hneď ako sme nastúpili do autobusu začalo pršať...
Návštevu tohto miesta všetkým vrelo odporúčame – prekrásne
miesto, nádherný kostol, skvelý kazateľ, čarovné zákutia na
rozjímanie. Ďalšia zastávka bola v Novom Hrozenkove u vdp.
Mareka Poláčika. Prekvapil nás po česky – spoločným obedom
s vynikajúcou pravou sviečkovou. Odpovedal na všetky

Svätý Mikuláš
bol aj vo Vavrečke
Tento rok to mal Sv. Mikuláš oveľa ťažšie ako po minulé
roky. Aspoň čo sa Vavrečky týka. V decembri má práce vyše
hlavy a ešte aj tie cesty rozbité! Nuž, ale Mikuláš je svätý muž,
takže si s tým ľahko poradil. Aj napriek tomu, že nie všetky
cesty sú vo Vavrečke zjazdné / dokonca aj v iných obciach je
situácia podobná/, sa dostavil v pravý čas. Videli sme ako mu z
vrecka trčala navigačka...Kultúrny dom už praskal vo švíkoch,
lebo sa dostavilo veľa detí, aby Mikulášovi ukázali, čo všetko
dokážu. A samozrejme sa dostavili aj rodičia, aby skontrolovali,
či to dokážu dobre. A dokázali! Všetky básničky, tančeky,
pesničky boli nádherné. A samozrejme, pani učiteľky deti
vyparádili do vianočných kostýmov a aj tváre mali oblečené do
nadšených úsmevov. A ak niekto zbadal nejakú zatúlanú
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slzičku, to bolo určite od dojatia. Dôležité je, že Mikulášovi
sa u nás páčilo a sľúbil, že bude na Vavrečku myslieť v modlitbách celý rok. Páčilo sa aj krásnemu anjelikovi, hlavne preto, že
v Kultúrnom dome mal veľa pomocníkov, ktorí sa ticho
vznášali sa nad javiskom. Či sa páčilo aj nezbednému čertiskovi
sme sa nedozvedeli, lebo sme sa ho zabudli opýtať. Najkrajšie
však bolo to, že sme sa v adventnom čase spolu zišli
a pripomenuli si, že by sme mali byť k sebe štedrí – na milé
slovo, na úsmev, na dobrý skutok, na lásku...
/i.h./

Dane a poplatky
v našej obci - rok 2016
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI
Daň z nehnuteľnosti, teda daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň
z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, sa pre rok
2016 nemení. Základ daní, sadzby daní, ako aj práva a povinnosti daňovníkov, platné na území obce Vavrečka, sú
zverejnené na webovej stránke obce - vo Všeobecne záväznom
nariadení obce Vavrečka č. 1/2015 o dani z nehnuteľnosti
na území obce Vavrečka.
Občanom pripomíname, že akúkoľvek zmenu, súvisiacu
s nehnuteľnosťami, sú povinní oznámiť správcovi dane, teda
obci Vavrečka. Týka sa to najmä občanov, ktorí v roku 2015
nehnuteľnosť v obci kúpili, dostali, zdedili alebo inak
nadobudli. Rovnako to platí aj pre občanov, ktorí dostali
stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie. Svoju
nehnuteľnosť si musia priznať a podať daňové priznanie
na obecnom úrade. Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je
daňovník povinný podať najneskôr do 31. januára 2016.
MIESTNE DANE
Miestne dane sa v obci Vavrečka pre rok 2016 nemenia.
Podrobné informácie o miestnych daniach sú uvedené
na webovej stránke našej obce - vo Všeobecne záväznom
nariadení obce Vavrečka č. 2/2015 o miestnych daniach na
území obce Vavrečka.
Jednou z najvýznamnejších miestnych daní je daň za psa.
Sadzba dane za psa zostáva v roku 2016 nezmenená, t.j. vo
výške 5,- € za jedného psa /na kalendárny rok. Daňová
povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom
dane a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom už daňovník nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD
Vzhľadom na zmenu zákona a vysoké náklady spojené
s komunálnym odpadom v obci, prijalo Obecné zastupiteľstvo
vo Vavrečke dňa 10.12.2015 v súvislosti s poplatkom
za komunálny odpad nasledovné zmeny:
Poplatok za komunálny odpad na rok 2016 sa zvýši zo sumy
14,60 € na sumu 15,60 € za jednu osobu /na kalendárny rok/.
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Obec môže znížiť poplatok za komunálny odpad na 50% (t.j.
na sumu 7,80 €) v prípade, ak sa poplatník nezdržiava alebo
sa nezdržiaval na území obce viac ako 90 dní v zdaňovacom
období – t.j. študenti, ktorí študujú mimo obce a nezdržiavajú
sa na území našej obce väčšiu časť roka. V takom prípade je
však potrebné obci preukázať potvrdenie o návšteve školy,
prípadne písomný doklad z ubytovacieho zariadenia –
internátu. Právo na zníženie poplatku za komunálny odpad
na 50% má aj držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím a držiteľ preukazu fyzickej osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. Takýto
občan musí obci predložiť platný preukaz fyzickej osoby s ŤZP
a ŤZP so sprievodcom. Daňovník je povinný nahlásiť vznik,
zánik alebo zmenu poplatkovej povinnosti najneskôr do
jedného mesiaca odkedy nastala rozhodujúca skutočnosť pre
vznik, zánik alebo zmenu poplatkovej povinnosti.
Úplné odpustenie poplatku za komunálny odpad v našej obci je
možné uplatniť v prípade, že občan zaplatí poplatok
za komunálny odpad v inej obci /meste/ na území SR a na
Obecný úrad vo Vavrečke predloží potvrdenie alebo písomné
oznámenie príslušného obecného/mestského/ úradu spolu
s kópiou dokladu o úhrade. Pokiaľ občan predloží potvrdenie
spoločenstva bytového domu o tom, že sa nezdržiava v mieste
svojho trvalého pobytu spolu s predpisom mesačných záloh,
(napr. nájomná zmluva, v ktorej je uvedené, že určitá čiastka
nájomného pokrýva náklady na komunálny odpad), obec
poplatok nevyrubí. Úplne odpustiť poplatok môže obec aj
v prípade nezvestných osôb na základe čestného prehlásenia
o nezvestnej osobe, ktoré predloží rodinný príslušník. Rovnako
sa postupuje aj v prípade osoby vo výkone trestu odňatia
slobody viac ako jeden rok. V tomto prípade je potrebné
predložiť nasledovné doklady: rozhodnutie súdu alebo čestné
prehlásenie člena domácnosti.

KALENDÁR
PODUJATÍ
28.12.2015 - Stolnotenisový turnaj
29.12.2015 - Turnaj v mariáši
31.12.2015 - Batôžkový Silvester
9.1.2016

- Mládežnícky ples

16.1.2016 - Ples Cirkevná základná škola sv.
Gorazda z Námestova
23.1.2016 - Hasičský bál
30.1.2016 - Poľovnícky ples
6.2.2016

- Školský ples Vavrečka

14.2.2016 - Beneﬁčný koncert

SPOLOČENSKÁ
KRONIKA
50 rokov spoločného života oslávili manželia
Elena a Viktor Bombekovci.
Prajeme veľa zdravia, lásky a spokojnosti, aby ešte
ďalšie spoločné roky rozdávali v rodine múdrosť,
skúsenosť a pohodu.
Narodili sa:
Tobias Derjan
Simona Majdová
Martin Hrkeľ
Zosobášili sa:
Peter Trabalka a Barbora Baronová
Peter Hrkeľ a Mgr. Augusta Farská
Jaroslav Hrubjak a Mgr. Jana Šilláková
Ivan Klempai a Ing. Monika Michlíková
Dávid Belák a Lucia Pátereková
Katarína Kristofčáková a Dušan Kviatek
Opustili nás:
Karol Pepucha
Zdenka Holubová
Karol Košťál
František Krivda

Život na našej škole
Ako prebieha život na našej škole? Niekto si pomyslí : „veď
normálne“ : deti sa učia čítať, počítať, písať...Áno je to pravda,
veď predsa je to jedna z hlavných úloh školy. Ale okrem toho
sa pani učiteľky snažia, aby to práve pre deti nebolo len o učení.
Za dverami našej školy to niekedy vyzerá naozaj zaujímavo. Je
to hlavne vtedy, ak sa zapájame do nejakej súťaže alebo
projektu. Práve toto je cesta, ako získať pre školu či už ﬁnančné
prilepšenie, pomôcky alebo jednoducho niečo pre deti najviac.
Nehovorím teraz o eurofondoch, ale o projektoch, ktoré
ponúka štát - rôzne organizácie, nadácie, alebo spoločnosti.
Zameranie projektov je rôzne : enviromentálne, zdravá výživa,
podpora spolupráce školy a rodiny , efektívne trávenie voľného
času detí, získavanie nových kontaktov... V tomto školskom
roku sme sa zapojili do rôznych súťaží a projektov. Spomeniem
ich len zopár. Prebehol na našej škole týždeň zdravej výživy
v rámci projektu „Hovorme o jedle“. Umiestnili sme
sa v striebornom pásme, na čo sme veľmi hrdí. Ďalším
enviromentálnym projektom je „Úsmev pre strom“, ktorý stále
prebieha. Je zameraný na ochranu našich lesov, stromov a s tým
spojený zber papiera. „Každá kvapka sa počíta“ – názov pre
projekt zameraný na zber použitého prepáleného kuchynského
oleja. Ten stále prebieha a žiaci môžu priniesť prepálený olej do
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školy. Pomôžeme tým nášmu životnému prostrediu. „Vianočné
trhy“ jedna z našich najkrajších akcií. Tiež realizovaná z ﬁnancií
získaných v projekte. Tento rok sme do príprav zapojili aj
dôchodcov z našej obce. Spomeniem ešte posledný projekt :
„Záložka do kníh spája školy.“ Ide o cezhraničný projekt
s českou školou, s ktorou si naši žiaci vymenili záložky
a dopisujú si listy naďalej a majú toho veľkú radosť.
Je to len úlomok z toho, čo na našej škole prebieha. Zapojiť
sa do súťaží a projektov je jedna vec, ale premyslieť ich víťaznú
stratégiu druhá. Zaberie to veľa času a niekedy sa poriadne
zapotíme, ale stojí za to vidieť radosť v očiach detí pri ich
realizácii alebo pri výhre akejkoľvek súťaže.
/d.k./

dozerali na ich bezpečnosť mimo bazéna, ujovi Feribusovi –
šoférovi autobusu, ktorý nás vždy spoľahlivo doviezol do cieľa
a tiež chápajúcim rodičom, ktorí im tento plavecký kurz uhradili
a umožnili. Vedia už celkom jasne ako pozitívne vplýva vodný
šport na zdravie ich detí a ako sa naň deti tešia. Škoda, že takto
podobne neuvažovali páni poslanci v parlamente, keď
schvaľovali od tohto školského roku novú Vyhlášku o škole
v prírode. Nevedomosťou alebo pre iný dôvod rozhodli, že pre
žiakov 1. – 4. ročníka na celom Slovenku je potrebnejšia
ŠKOLA V PRÍRODE. Tá je totiž od školského roku
2015/2016 až do odvolania hradená štátom. Na školu v prírode
vyčlenili svojim rozhodnutím ﬁnančné prostriedky účelovo
viazané. Využiť ich môžu len jedenkrát za štyri roky žiaci
prvého stupňa – prvého, druhého, tretieho
alebo štvrtého ročníka. To v praxi znamená,
že ak ich škola nepoužije na školu v prírode,
musí vyčlenené eurá štátneho rozpočtu
vrátiť do štátnej pokladne.
Čo by bolo, keby...
Keby sa mohli použiť na plavecký výcvik?
Odľahčili by sa peňaženky rodičov, veď za
jednotýždňový kurz plavárni zaplatili 23
eur. A štátny rozpočet by to až tak
nezaťažilo ako škola v prírode. Ešte by sa aj
ušetrilo 70 eur na žiaka.
Keby nebolo keby...to už asi pokračovanie
poznáte.

Plavecký kurz alebo škola v prírode.
V tomto školskom roku už tradične absolvovali žiaci druhého,
tretieho a štvrtého ročníka našej Vavrečskej základnej školy
v októbri plavecký výcvik v Aquarelaxe Dolný Kubín.
Nováčkovia druháci sa naučili ako sa nebáť vody. Tretiaci
a štvrtáci sa zdokonalili v plaveckých technikách, v istých
skokoch do vody, potápaní. Najviac sa však tešili na šantenie
v tobogánoch a šmykľavkách. To všetko sa dialo pod vedením
naslovo vzatých odborníkov – plavčíkov, ktorí ich usmerňovali,
posmeľovali, názorne ukazovali a dozerali na úspešný priebeh
celého plaveckého výcviku. Veľmi rýchlo si získali dôveru
svojich malých zverencov. Darilo sa im rýchlo, presne a dobre.
Z toho mali radosť nielen deti ale aj plavčíci Aďo, Ivo, .Saška,
Gabika,... Naši školáci si svoje prežité spomienky na pekné
a nezabudnuteľné chvíle, o ktoré ich obohatil plavecký kurz
opäť oživili nasucho, keď si spoločne pozerali na telesnej
výchove DVD z Aquarelaxu. No netreba zabudnúť spomenúť,
že sa vracali spokojní, nabití endorfínmi a urobili dobre pre
svoje zdravie. Za všetko sa poďakovali osobitne všetky tri triedy
plavčíkom peknou pohľadnicou Vavrečky, v ktorej svojsky ako
to iba úprimné detské duše vedia, prejavili svoju vďaku
trpezlivým a láskavým plavčíkom a plavčíčkam za svoje
pokroky vo vode. Vďaka patrí tiež pani učiteľkám, ktoré

·Ale keby o školských zákonoch spolurozhodovali aj
odborníci z praxe, učitelia, predišlo by sa mnohým zvláštnym a
niekedy až nepochopiteľným novotám, nad ktorými
nesúhlasne krúti hlavou viac riaditeľov škôl.
·A úplne super by bolo najprv zisťovať prieskumom ako by
sa plánované zmeny dali aplikovať v praxi - škole a nie naopak.
·Je hanbou nášho školstva a štátu, že neposkytujeme
bezplatne školopovinným žiakom pracovné zošity aspoň
z materinského jazyka, prírodovedy, vlastivedy.
/i.k./
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ŠPORT
Druhé kolo KASprof Security ligy patrilo hlavne domácim
borcom.
Sobota 31. októbra sa niesla v duchu tvrdých a silných športov.
V kultúrnom dome vo Vavrečke sa konalo pokračovanie
medzinárodného projektu v zmiešanom bojovom umení
a armwrestlingu.
Napriek tomu, že bolo pokojné sviatočné obdobie, do
Vavrečky prišli zabojovať zápasníci nie len zo Slovenska, ale aj
spoza Poľských hraníc. Úvod programu otvorila tanečná
skupina Refresh crew zo Základnej umeleckej školy Jánoš
z Dolného Kubína, po ktorej vstúpil do ringu po prvý krát
vživote aj starosta obce Peter Kružel. Po krátkom príhovore
prenechal už priestor medzi povrazmi skutočným
bojovníkom. Odštartovalo sa kvaliﬁkačnými zápasmi, kde
sa v kategórii do 80 kg stretli Nikodem Ziolko z poľského
Fight club Fightmann Bochnia a Tomáš Hegyeshi z košického
MMA Psycho teamu. Napriek Tomášovej snahe a odhodlanosti si skúsenejší Poliak vybojoval postup do ﬁnále.
V ťažkej váhe sa stretli traja domáci borci, ktorí vo
vylučovacích súbojov poslali domov poľského i košického
súpera. Po krátkej prestávke sa pokračovalo ﬁnálovými
zápasmi. Najrýchlejší prebehol v kategórií do 60 kg, kde
sa v tomto kole registroval len jeden účastník, a tak si Dušan
Rentka pripísal ďalšie body bez boja. Z prvého kola si zlato
tvrdo vybojoval a postup na NOC BOJOV 6 má už zaistený.
Rodák obce Juraj Ratičák nastúpil v kategórií do 70kg proti
silnému súperovi Lukaszovi Goralovi, ktorý si v prvom kole
vybojoval najvyššiu priečku. Juraj sa držal statočne, no
v úvodnom kole mu Poliak uštedril armbar a pre domáci klub
tak získal striebro. Veľké prekvapenie a naozaj pekný zápas
predviedol Peter Sifka (KASprof Security bul team Orava),
ktorý sa dostal z takedownu do víťaznej pozície a tvrdými
ranami nedal Poliakovi Nikodemovi Ziolkovi žiadnu šancu.
Tešil sa tak zo zlatej medaily v hmotnostnej kategórií do 80 kg.
Za domáci klub zabojoval v kategórií do 90 kg Peter Kurák,
ktorý vo veľmi vyrovnanom zápase prehral na body
s Košičanom Gabrielom Törökom. Finále v ťažkej váhe
predstavoval bratovražedný súboj Martina Martančíka
a Jozefa Krššáka z domáceho klubu a ťažké to bolo nie len pre
nich, ale aj pre rozhodcu. Ten nakoniec zdvihol ruku
Martančíkovi. Priestor dostal opäť aj armwrestling, kde mal
v kategórií do 75kg najsilnejšiu pravačku Stanislav Cziernik
z Poľska. Do 95 kg potvrdil svoje kvality z prvého kola Peter
Gonščák a domov si odniesol druhú zlatú medailu. Druhé
kolo prebehlo úspešne a pokračovať sa bude záverečným
kolom až budúci rok v januári. Zápasníci budú mať tak
dostatočný čas poriadne sa pripraviť a zabojovať o postup na
gala show Noc Bojov 6 – návrat kráľov.
Hokejový klub Vavrečka
Vo Vavrečke zo športov jednoznačne dominuje futbal, ale to
neznamená, že sa u nás ináč nešportuje. V poslednom čase je
veľmi populárne bicyklovanie, turistika, tenis, tanec, v zime
lyžovačka, bežkovačka a svojich milovníkov má aj obyčajný
beh, ktorý parádne vyčistí hlavu. V posledných rokoch nabral
pomerne veľký rozmach hokej.
Hokejový klub vo Vavrečke vznikol približne pred šiestimi
rokmi . Hrávali sa rôzne oblastné turnaje ako napr. Oravský
pohár, Kysuce cup a podobne. Pred tromi rokmi sa HK
Vavrečka aj s pomocou obce, ktorá klubu ﬁnančne pomáha,
prihlásil do Oravskej hokejovej súťaže . Po prvej, rozbiehacej
sezóne skončili chlapci tretí od konca. Druhá sezóna bola už
o opačnej strane a HK Vavrečka sa bil o prvé priečky

v tabuľke. Nakoniec skončil na peknom 3. mieste, čo bolo pre chlapcov
obrovské povzbudenie. Vtedy začal hokej priťahovať čoraz viac fanúšikov
a divákov. Dnes už na hokej chodia ľudia pravidelne, čo hráčov nesmierne
teší. Aj touto cestou sa HK Vavrečka chce poďakovať za podporu
a povzbudenie. V tejto sezóne hrá HK Vavrečka Oravskú hokejovú ligu,
v ktorej hrajú len mužstvá z hornej Oravy, čo je rozdiel oproti minulým
rokom. Túto súťaž hrajú mužstvá : Námestovo, Slanica, Rabča, Or. Polhora,
Vavrečka, Liesek, Trstená a Klin. Hráva sa len na štadióne HK Altis, čo je
výhodou nielen pre hráčov, ale aj pre divákov. Po prvej časti súťaže je klub
Vavrečky na peknom druhom mieste so stratou jedného bodu na vedúci
Liesek. HK Vavrečka má momentálne 15 hráčov. V bránke Peter Bártha,
obrana - Michal Hrkeľ, Michal Holub, Vladimír Madleňák, Peter Sklarčík
a Igor Hurák. V útoku hrajú Dominik Ferleťjak, Miloš Ferleťjak, Jaroslav
Hoľma, Marián Kasan, Miroslav Hrkeľ, Marek Košťál, Tomáš Gemeľa, Peter
Hrkeľ a Hurák Martin. HK Vavrečka dúfa, že v radoch mládeže sa nájdu
záujemci o hokej. Členovia by sa potešili novej krvi v klube, aby mali
nasledovníkov. Privítajú mladých chalanov, ktorí majú chuť si zahrať hokej
a zabojovať o dobrý výsledok . Trénuje sa každý piatok o 19:15 hod.
na štadióne HK Altis .
Aktuálna tabuľka

1 . HK Liesek
2 . HK Vavrečka
3 . HK Slanica
4 . HK Slovan Trstená
5 . HK Rabča
6 . HK Oravská Polhora
7 . HK MTS Námestovo
8 . HK Klin

7 5 0 0 2 35:19 (+16)
7 4 1 0 2 35:24 (+11)
7 4 1 0 2 30:23 (+7)
7 4 0 0 3 37:20 (+17)
7 3 1 1 2 24:21 (+3)
7 3 0 0 4 22:27 (-5)
7 2 0 2 3 33:35 (-2)
7 0 0 0 7 6:53 (-47)
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