2014
Samospráva
Poslanci na svojich zasadnutiach schválili:
- firme DSIDATA vybudovanie internetu pomocou optického kábla. Firma predložila všetky
potrebné dokumenty ku stavbe, poslanci nemali námietky. Optický kábel sa v obci ťahal po
stĺpoch elektrického napätia, pretože systém výkopov a ukladanie kábla do zeme by bolo po
finančnej stránke veľmi náročné. Výstavba bude ukončená v roku 2015
- podpísanie Dohody o spolupráci s poľskou gminou Lekawica a českou obcou Repiště. V
rámci programovacieho obdobia 2014-2020 bude nutné, aby obec mala uzatvorenú dohodu na
spoluprácu. Dohoda s poľskou obcou Lekawica je stále platná, ale v novom programovacom
období budú pri schvaľovaní podaných projektov zohľadnené obce, ktoré majú spoluprácu
podpísanú minimálne s dvoma cezhraničnými partnermi. Na základe uvedeného faktu sa obec
po dohode s poľskou stranou rozhodla podpísať trojpartnerstvo Lekawica-Vavrečka-Repište.
Dohoda bola podpísaná 11.11.2014 starostami Mgr. Ladislavom Šnapkom, Stanislawom
Baczynskim a Rostislavom Kožušníkom na pôde

úradu gminy Lekawica. Zástupcovia

jednotlivých obcí sa stretli na rôznych podujatiach už pred podpísaním zmluvy vo Vavrečke
aj v českej obci Repište.
- odpredaj obecných pozemkov pod výstavbu bytovky v súkromnom vlastníctve J. Hrubjaka.
Voľby
Dňa 15.11.2014 sa konali v SR komunálne voľby na starostov/primátorov a poslancov
obecných/mestských zastupiteľstiev. V obci Vavrečka bolo k tomuto dátumu 1095 voličov,
počet vydaných obálok bolo 730, počet platných hlasovacích lístkov bolo 714. Kandidáti na
starostu obce: Bc. Alena Hvoľková 214 hlasov, Bc. Patrik Kačena 92 hlasov, Peter Kružel
290 hlasov, Peter Trabalka 125 hlasov. Starostom obce sa stal Peter Kružel. V obci sa volilo
deväť poslancov. Kandidáti, ktorí boli zvolení: 1.Ing. Jozef Hrkeľ / nezávislý/ 373 hlasov, 2.
Marián Kasan /KDH/ 367 hlasov, 3. Pavol Žuffa /KDH/ 349 hlasov, 4. Bc. Alena Hvoľková
/Smer-SD/ 291 hlasov, 5. Ing. Jozef Sklárčik /KDH/ 287 hlasov, 6. Ing. Mária Bucová
/nezávislý/ 281 hlasov, 7. Ing. Karol Pjentek /nezávislý/ 234 hlasov, 8. Albín Kasan /KDH/
212 hlasov, 9. Ing. Miroslav Rentka /nezávislý/ 206 hlasov. Náhradníci, kandidáti, ktorí
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neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva: 10. Peter Trabalka /nezávislý/ 204,
JUDr. Jaroslava Krivdová /sieť/ 181, Pavol Brčák /KDH/ 173, Mgr. Beáta Rentková /Smer SD/ 171, Milada Bandíková /Smer - SD/ 165, Ignác Bugan / HZD/ 159, Karol Pepucha
/KDH/ 152, Milada Kubicová /KDH/ 134, Marta Brindžáková /Smer – SD/ 130, Mgr. Silvia
Holmíková / nezávislá/

129, Bc. Patrik Kačena /nezávislý/ 114, František Pepucha /

nezávislý/ 114, MUDr. Marta Plevová /Smer – SD/ 107, Bc. Ján Pikoš /nezávislý/ 76, Marek
Farbák /Smer – SD/ 69, Mgr. Viera Stašáková / Smer – SD/ 68, PhDr. Erika Kovaľová /Smer
– SD/ 59, Roman Hrkeľ /Smer – SD/ 57 hlasov. V obci bola zaznamenaná 66% účasť
občanov, čo znamenalo vyššie percento ako celoslovenská účasť.
Rast a budovanie obce
V apríli sa v rámci projektu „ Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu. Etapa
II.“ Začala budovať kanalizácia. Práce postupovali spôsobom, s ktorým občania neboli
spokojní, veľmi často neboli informovaní o výkopoch, problém bol s parkovaním, jazdením
po obci, veľmi často boli odstavené všetky príjazdné komunikácie do niektorej obytnej štvrte.
Na prácach sa vymenilo viacero firiem, lebo robotníci neboli vyplácaní. Na základe týchto
faktov sa práce neurobili v plánovanom termíne, ktorý bol

september 2014. Práce

pokračovali do konca roka, v decembri sa kopala posledná prečerpávacia stanica, potom bola
spustená po hlavnom rozvodovom potrubí kontrola laserom, aby boli zdokumentované
a následne odstránené chyby. Počas roka prácam neprialo ani počasie, bolo daždivo, čo
spôsobilo zamokrenie pôdy, výkopy pre potrubie boli viackrát zosunuté. Na niektorých
miestach v obci došlo k pretrhnutiu plynového alebo vodovodného potrubia, čo spôsobovalo
komplikácie a sťažnosti občanov.
V tomto roku sa začali stavebné práce na bytovke, ktoré vykonávala firma Canstav J.
Hrubjak. Bytovka sa budovala vedľa areálu amfiteátra. Pozemok pod uvedenú stavbu, jeho
odpredaj schválilo OZ s úmyslom, že pribudnú bytové jednotky v obci pre mladé rodiny.
Zároveň sa v zmluve majiteľ zaviazal odovzdať jeden jednoizbový byt do vlastníctva obce
ako sociálnu bytovú jednotku.

V decembri bola vybudovaná hrubá stavba prvého podlažia

A bloku.
Na základe skutočnosti, že sa v objekte Kultúrneho domu vybudovalo nové plynové
vykurovanie, hľadali sa možnosti ako znížiť náklady na energie. Veľké úniky tepla boli
zistené cez strechu, ktorá nebola dostatočne izolovaná a materiál, ktorým sa pri výstavbe
izolovalo bol už znehodnotený. V januári poslanci na zasadnutí OZ schválili izoláciu strechy.
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Celková čiastka na materiál aj práce činila 6800 €.
Aj v roku 2014 boli na § 50 j dohodou s Úradom práce zamestnaní 6 ľudia, ktorí
vypomáhali opäť pri čistení potokov, cintorína, ihrísk, upratovanie a údržba Kultúrneho
domu, pomoc pri zbere a triedení odpadu, udržiavaní obecných komunikácií a ďalších
verejných priestranstiev. Mzdy preplácal ÚPSVaR vo výške 80 %, 20% hradila obec zo
svojho rozpočtu.
Hospodárenie obce
Príjmy: 676 070 eur
Výdavky: 607 290 eur
Školstvo
V tomto roku bola vo Vavrečke otvorená súkromná materská škola Lienka. Riaditeľkou
bola PaedDr. Marcela Ščerbová. Ponúkala primárne opatrovateľskú starostlivosť, výchovno vzdelávaciu činnosť, záujmovú činnosť. Ponúkala celodennú, poldennú i hodinovú
starostlivosť pre deti od 0 – 6 rokov. Kapacita bola 14 detí. Ponúkala možnosť zaradenia detí,
ktoré z nedostatku kapacity obecnej škôlky, nemohli byť umiestnené v materskej škole.
V obecnej materskej škôlke nastali zmeny v kapacite škôlky obec Vavrečka ako
zriaďovateľ požiadala o zvýšenie kapacity škôlky, pretože súčasná kapacita už nepostačovala.
Hygiena súhlasila a kapacita bola zvýšená zo 60 na 65 detí. Aj napriek tomuto faktu zostalo
ešte 7 nevybavených žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy. Prednosť mali deti,
ktorých mamičky sú zamestnané. Vyhovenie žiadostiam mali na programe poslanci Obecného
zastupiteľstva, ktorí pri každej žiadosti zvážili rodinnú situáciu, vek dieťaťa a zamestnanosť
rodičov. Škôlka mala prijatých 65 detičiek a zriadenú malú, strednú a veľkú triedu. Počas
roka organizovali rôzne vzdelávacie, športové i súťažné akcie

Strašidielka, Šarkaniádu,

Babka, dedko, poď si so mnou zaspievať, Vianočnú besiedku, Fašiangovú dielňu s tvorbou
karnevalových masiek, Stavanie snehuliaka, Štrngálky, Týždeň hlasného čítania, Ochrana
lesov spojená s prednáškou ochranára prírody, Zber liečivých rastlín, Deň detí, Rozlúčka
s predškolákmi a ďalšie.
Základná škola vo Vavrečke mala v tomto roku prijatých 76 detí v štyroch triedach.
Pedagogický zbor tvorili: riaditeľka

PaedDr. Iveta Kasanová, 1. ročník

Mgr. Denisa

Králiková, 2. Mgr. Zdena Buganová, 3. Mgr. Anna Mináriková, 4. Mgr. Anna Veľká.
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V školskej družine pracovali Marta Hrkeľová a dobrovoľná výpomoc cez Úrad práce
a sociálnych vecí v Námestove. Deti boli vzdelávané podľa predpísaného pedagogického
plánu, okrem základného vzdelania škola ponúkala aj možnosť získať doplnkové vedomosti
v krúžkoch divadelný, tanečný, futbalový, počítačový a výtvarný.
Kultúra
V obci sa konalo množstvo tradičných, ale aj netradičných podujatí. Plesovú sezónu v sále
Kultúrneho domu otvorila Cirkevná škola z Námestova. Konal sa aj

tradičný ples

poľovníkov, prvýkrát sa konal ples Základnej a materskej školy vo Vavrečke. Bol zaujímavý
hlavne programom a obsadením. V programe boli pripravené rôzne hry, kvízy a súťaže, lebo
medzi účastníkmi boli aj deti rôzneho veku. Organizátorom, teda vedeniu školy išlo hlavne
o to, aby si

deti osvojili spoločenské zručnosti naučiť sa

primerane zabávať, obliecť

a stolovať na takýchto podujatiach. V marci sa tu konali Oslavy MDŽ. Aj keď sa tento
sviatok v súčasnosti už neoslavuje, vavrečskí dôchodci sa rozhodli, že v rámci tohto sviatku
pripravia stretnutie pre všetky hornooravské kluby dôchodcov. Podujatia sa zúčastnilo 160
návštevníkov, pre ktorých organizátori pripravili výborné občerstvenie konal sa spoločný
obed, podávali sa domáce koláče a ovocie. Pripravili aj bohatý program scénky, tanečné
vystúpenia SZUŠ Jánoš, tanečnú zábavu s hudobnou skupinou 3M a 3F. Jún a jeho sviatok
Deň detí sa v tomto roku oslavoval viackrát. Základná škola pripravila pre svojich zverencov
tradičnú oslavu, ktorá sa niesla v znamení športových súťaží, malých výhier, čerstvého
vzduchu a gulášu v areáli amfiteátra. Materská škola oslávila tento sviatok v areáli svojej
školy, rovnako mali pre detičky pripravené rôzne atrakcie, súťaže a odmeny. Obecný úrad
pripravil pre deti, ale aj ich rodičov akciu spojenú s hudbou, tancom, krásnymi kostýmami
Deň tanca. Každý, kto sa zúčastnil podujatia videl tanečné súbory zo Zuberca, Habovky,
Zákamenného, Lokce, Babína, Námestova, Krušetnice, Tvrdošína, ale vystúpili aj domáce
tanečné súbory Bombuľky a No princess zo SZUŠ Jánoš, ktorá má vo Vavrečke už viac
rokov elokované pracovisko. Tancovali sa rôzne druhy a štýly , divák si mal z čoho vybrať,
rodičia sa mohli inšpirovať, alebo niektorí, ktorých deti sú tanečníci, tešiť z nádherných
tanečných výkonov. Tancovalo takmer 150 tanečníkov a celej akcie sa zúčastnilo takmer 300
divákov. Pri hudbe a ozvučení pomohol poslanec Jozef Hrkeľ, občerstvenie a pitný režim
zabezpečil OcÚ Vavrečka pre všetkých účinkujúcich, sladkosti sponzorsky venovala p. Marta
Urbanová.
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29.6. sa konala športovo-kultúrna akcia na amfiteátri : „ Na kolesách proti rakovine.“ Išlo
o nultý ročník akcie, ktorá svojím výťažkom podporuje ľudí chorých na rakovinu. Všetci
účastníci sa mohli zúčastniť zaujímavých atrakcií ako

jazda na koči ťahanom koňmi,

spoločná trasa na kolesách, kultúrny program, občerstvenie, lety na rogale, zaujímavé hry pre
deti, koncert kapely ap. Akciu s podporou obce a poslaneckého klubu organizoval Mikuláš
Košťál. Vavrečské slávnosti na sv. Annu sa opäť slávili dva dni. V sobotu 26.7. sa konal
Memoriál J. Košťála, futbalový turnaj zmiešaných družstiev. Boli pozvaní aj hostia
z Lekawice

športovci aj zástupcovia samosprávy na čele s wojtom s. Baczynskim. Vo

večerných hodinách bol pripravený program v amfiteátri vystúpenie poľskej ľudovej hudby,
hudobno-spevácke vystúpenie divadla DRAK z Prešova s názvom „ Na skle maľované“
a tanečná zábava s domácou hudobnou

kapelou 3M a 3F. Nedeľného kultúrneho programu

v amfiteátri sa zúčastnila aj návšteva zo spriatelenej gminy Oswiencim. Konalo sa vystúpenie
študentov Súkromnej umeleckej školy M. Rosinu z Tvrdošína a domáceho chrámového
zboru. Večer sa konala opäť tanečná zábava.
V októbri bol pre dôchodcov zorganizovaný výlet do poľskej Zebrzydowskej kalvárie mariánskej svätyne Sanktuária Matky Božej. Zúčastnilo sa ho 52 dôchodcov, ktorí mali
zabezpečenú nielen cestu, ale aj obed a pitný režim za symbolické 1 €.
V októbri sa konal aj 4. ročník Vavrečského jarmoku tradícií a remesiel s ukážkami
kulinárskych výrobkov, rôznych ručných prác, s tlačením kapusty a ochutnávkou lángošov,
šišiek, domáceho chleba a varením halušiek. Zúčastnilo sa ho množstvo domácich, ale aj
cezpoľných návštevníkov. Opäť ho zorganizovala poslankyňa Alena Hvoľková. Na jarmoku
atmosféru dotvorili žiaci základnej školy s kultúrnym programom a domáca kapela 3M a 3 F
(F. Hrkeľ, F. Kasan, F. Kurtulík, M. Krivda, M. Ujmiak, M. Rentka).
V predvianočnom čase sa konali tradičné, ale aj nové podujatia, ktoré adventný čas v obci
spríjemnili a vavrečanom pripomenuli, že Vianoce nie sú len komerčnou záležitosťou. Ako
prvé sa konalo Posedenie s dôchodcami, ktoré sa začalo sv. omšou v kostole sv. Anny
a pokračovalo spoločným stretnutím všetkých dôchodcov, ale aj pozvaných hostí
v Kultúrnom dome. Okrem slávnostného obeda, ktorý pripravili zamestnanci OcÚ, bol
pripravený krásny program s pesničkami a koledami a balíčky, ktoré rozdával skutočný sv.
Mikuláš, opäť v podaní Mariána Kasana. Návšteva bola z dvoch spriatelených obcí poľskej
Lekawice a českého Repišťa. Mikulášske podujatie sa konalo aj pre deti, Sv. Mikuláš medzi
deťmi, spojený s príchodom sv. Mikuláša, koledovaním a rozdávaním darčekov. Druhý ročník
Vianočných trhov, ktorý zorganizovala základná škola, bol bohatý nielen na kultúrny
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program, ale aj na aktivity, ktoré sa počas trhov konali. V spolupráci s Klubom dôchodcov sa
vyrábali tradičné vianočné kolekcie, piekli sa vianočné oblátky, perníky a nechýbalo ani
spoločné zdobenie stromčeka s vlastnoručne vyrobenými ozdobami. Deti zároveň predávali
svoje výrobky, rôzne vianočné postavičky, vence, Betlehemy, cukrovinky ap. Konalo sa aj
spoločné občerstvenie so šiškami a citrónovým čajom. Na podujatí vďaka koledám panovala
skutočná adventná atmosféra, ktorú si plne vychutnali všetci návštevníci.
Cezhraničná spolupráca
V tomto roku pokračoval projekt cezhraničnej spolupráce pod názvom: „ Podpora
pokračovania cezhraničnej spolupráce obcí Vavrečka a Lekawica aktivizáciou miestneho
obyvateľstva.“ V rámci neho sa konali ďalšie spoločné aktivity. Vo februári to bol spoločný
futbalový turnaj, ktorý sa konal na pôde lekawického gymnázia. Zúčastnilo sa ho takmer 60
hráčov obidvoch spriatelených obcí, rôzneho veku. Súťaž v kategórii žiaci vyhrali lekawickí
gymnazisti, súťaž dorastu rovnako vyhrali lekawickí dorastenci, ale muži z Vavrečky
zabojovali a pohár v tejto kategórii poputoval na domácu pôdu. Po turnaji sa konal spoločný
obed v školskej jedálni. Pohostenie bolo pripravené aj pre divákov, ktorí futbalistov
podporovali. Všetci hráči na záver dostali malý darček , aby si pamätali ako povedal starosta
gminy Lekawica S. Baczynski, že futbal sa nehrá len pre víťazstvo, ale aj pre spomienky, pre
priateľstvo a dobrú náladu.
V apríli sa konala tretia spoločná akcia v rámci projektu „ Za poľskými špecialitami do
obce Lekawica.“ Akcia sa začala pripravovať už skoro ráno členovia Klubu dôchodcov vo
Vavrečke pripravili tradičné Veľkonočné jedlá v novovybudovanej kuchyni v Kultúrnom
dome. V kuchynskom vybavení termokanviciach, ktoré boli zakúpené z projektu sa jedlo
previezlo do Lekawice, kde sa konalo kultúrno-spoločenské podujatie s veľkonočnými
jedlami, zvykmi, tradíciami, goralskou hudbou a piesňami. Zúčastnilo sa ho takmer 100
účastníkov obidvoch obcí. Po úvodnom príhovore starostov

Stanislava Baczynskeho

a Ladislava Šnapka boli predstavené tradičné veľkonočné zvyky, predstavili sa

Kolo

gospodyň z Lekawice so svojou ukážkou veľkonočnej tabule, krojov, výzdoby, veľkonočných
vinšovačiek . Všetky tradičné pochúťky domácej výroby koláče, tradičnú šunku a šaláty
posvätil vdp. správca farnosti v Lekawici aby, ako povedal, všetko padlo na úžitok a nie na
chorobu. Pripomenul, aké dôležité je zachovávať v pamäti staré tradície našich otcov veď aj
takýmto spôsobom sa zachováva identita, kultúra a minulosť národa. Zaujímavosťou bolo, že
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veľa tradícií poľských a slovenských je podobných, dokonca viaceré sú rovnaké, hranice sú
teda len formalita. Aj melódie goralských piesní sú rovnaké, len texty sa účastníci učili
Poliaci po slovensky a Slováci po poľsky.
V máji sa konala posledná akcia v rámci projektu: „ Súťaž vo varení a spoločný Deň
matiek.“ Súťaž vo varení prebiehala medzi vopred určenými piatimi družstvami od nedeľného
rána. Súťažilo sa o titul „ Vavrečská pochúťka“. Do súťaže účastníci prihlásili jedlá: Guláš
z dvoch druhov mäsa, Kapustové šúľky, Kysnuté záviny záviny (vojky), Mäsové rolády
plnené zeleninou, Kapustnica s mäsom. Všetko sa pripravovalo v novej kuchyni v Kultúrnom
dome, ktorá bola zariadená vybavením financovaným z projektu cezhraničnej spolupráce.
V kultúrnom programe, ktorý sa konal od 15.00 hod. vystúpili deti zo Základnej a materskej
školy a súbor z Lekawice Conviva. Titul „Vavrečská pochúťka“ získali kapustové šuľky, ale
odmenené boli všetky družstvá, ba dokonca všetky prítomné ženy. Kuchárky za svoje umenie
v kuchyni získali keramické panvice a všetky prítomné ženy dostali upomienkový darček
farebný uterák a samozrejme kvetinku. Potraviny aj darčeky boli platené z financií projektu,
dokonca aj doprava z Lekawice. Na záver programu sa konala recepcia uvarených jedál
a tanečná veselica, na ktorej hrala a spievala kapela 3M a 3F z Vavrečky.
V rámci projektu bola vypracovaná elektronická kuchárka, ktorá bola dostupná na
obidvoch webových stránkach obcí Lekawica i Vavrečka. Boli v nej prezentované zaujímavé
kulinárske špeciality z tradičnej kuchyne obcí. Recepty boli uverejnené aj v poľskom
a anglickom jazyku obohatené fotografiami. Na záver projektu boli vypracované a pripravené
informačné brožúry pre účastníkov projektu, ale aj rôznych záujemcov o cezhraničnej
spolupráci, o všetkých projektoch, ktoré sa v rámci spolupráce konali. Brožúry obsahovali aj
základné informácie a zaujímavosti o obidvoch obciach.
Knižnica
V Obecnej knižnici nedošlo k zmenám, konala sa ale opäť revízia knižného fondu. V rámci
podujatí sa opäť konali rozprávkové dopoludnia pre materskú a základnú školu s malými
prednáškami. V hodnote 200 € boli prikúpené nové knihy do knižničného fondu. Z knižnice
A. Habovštiaka z Dolného Kubína boli zapožičané knihy, aj takýmto spôsobom sa knižničný
fond v obecnej knižnici rozrástol na určité obdobie.
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Spolky a organizácie
JDS Vavrečka
Klub dôchodcov pokračoval vo svojich aktivitách, ale zároveň pomáhal aj pri aktivitách
a rôznych podujatiach obce. V marci zorganizovali spoločné posedenie – Oslavy MDŽ pre
všetky kluby dôchodcov Hornej Oravy. Akcie sa zúčastnilo takmer 160 členov, predviedli
zaujímavý program / ľudové tance, moderndance, recitácia, humorné scénky/, spoločný obed,
prezentačné darčeky, ktoré vlastnoručne vytvorili a na záver hudobná a tanečná veselica.
V apríli sa zúčastnili zaujímavej kultúrno

edukačnej akcie v Lekawici v rámci projektu

cezhraničnej spolupráce „ Przysmak Lekawice“

prezentácia lekawických veľkonočných

jedál, tradícií, hudby a spevov, zvyklostí Veľkej noci. V máji členky vavrečského klubu
dôchodcov pomáhali pri projekte cezhraničnej spolupráce varili a piekli pre matky a všetkých
návštevníkov kultúrneho podujatia „ Deň matiek vo Vavrečke“. Klub sa pravidelne stretával
v okrúhlej zasadačke Kultúrneho domu, organizovali spoločné súťaže aj v Kluboch
dôchodcov okolitých obcí a spoločné výlety do kúpeľných miest.
Cirkevný život
25.mája sa vo farnosti konala slávnosť 1.sv. prijímania. Na slávnosti prijalo sviatosť 24 detí
z Vavrečky. V septembri sa konala slávnosť Sviatosti birmovania. Sviatosť z rúk

vdp.

biskupa Andreja Imricha prijalo 84 birmovancov. Po slávnostnej sv. omši sa konala diskusia
s prítomnými kňazmi a otcom biskupom. Slávnostnú atmosféru birmovky dotvorila krásna
kvetinová výzdoba bohoslovca Davida Sklarčíka i hudobné a spevácke výkony vavrečského
chrámového zboru.
V tomto roku bolo upravené okolie farskej budovy. Boli spílené takmer všetky vysoké
stromy, ktoré vytvárali celodenný tieň a zakrývali vstup do fary. Vybudovali a vysadili sa
nové záhony, aby záhrada pred vstupom na faru plnila estetickú funkciu. Práce sa robili
svojpomocne, financie na výsadbu záhonov poskytol sponzor.
Šport
Telovýchovná jednota pracovala aj v tomto roku hlavne na úseku futbalových oddielov8

mužského, dorasteneckého a oddielu žiakov. Počas futbalovej sezóny sa všetky družstvá so
svojimi výsledkami držali v strede tabuľky. V organizačnom výbore nedošlo k žiadnej zmene.
V TJ Vavrečka pracoval aj AWK klub Vavrečka, ktorému šéfoval Peter Kasan.
Rôzne
V obci sa narodilo v tomto roku 23 detí, zosobášilo sa 16 párov a zomrelo 9 ľudí
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