Rok 2012
Samospráva obce
Poslanci sa v tomto roku zišli na rokovaní Obecného zastupiteľstva 7 krát.
Interpelácie poslancov:
- vydávať raz kvartálne obecné noviny
- schváliť zámer výstavby bytovky
- riešiť situáciu s vytvorením nových stavebných pozemkov možnosťou komasácie
- splynofikovať Kultúrny dom
- doriešiť ozvučenie Kultúrneho domu
- riešiť situáciu s kradnutím dreva, zabezpečiť osvetu pre občanov v tejto oblasti
- zorganizovať futbalový turnaj Memoriál P. Žuffu pri prvom výročí úmrtia bývalého starostu
- zrušiť zákaz o predaji obecných pozemkov.
Na rokovaní 24.2. poslanci zrušili Uznesenie č.2/2011 O zákaze predaja obecných pozemkov.
Uznesenie bolo zrušené na základe faktu, že bolo nutné prideliť posledný stavebný pozemok
obce pre žiadateľov, ktorí boli ako prví v poradovníku – manželia Peter a Monika Čiernik. Na
prvom zasadnutí v roku 2012 poslanci schválili zámer výstavby bytovky na obecnom
pozemku. Zámer predložil pán Jaroslav Hrubjak, investor budúceho bytového domu. Vo
februári bola starostom obce predložená požiadavka na vypracovanie nového Územného
plánu obce Vavrečka. Obec mala v pláne riešiť bytovú situáciu obyvateľov, ktorí mali záujem
stavať rodinné domy. Súkromné pozemky, ktoré boli v časti zastavovacieho plánu obce boli
rozdrobené a nevhodné na výstavbu rodinných domov. Komasácia, ktorá by prebehla, by
upravila a zjednotila súkromné pozemky, z ktorých by sa vytvorili stavebné parcely. Po
výberovom konaní zákazku na vytvorenie nového Územného plánu vyhrala firma: Ing.
Konfálová vo výške 4920 €. Celková cena za územný plán bude 17 017 €, z toho 80% bude
hradené zo štátneho príspevku, o ktorý budeme žiadať v roku 2013. Na júnovom
zastupiteľstve sa poslanci jednotlivo vyjadrovali k Odpustovým slávnostiam na sv. Annu,
ktoré v takejto podobe: dvojdňové oslavy, kultúrny program, rôzne sprievodné akcie
a večerné tanečné zábavy sú tradíciou od roku 1994. Určitá časť poslancov, ale aj verejnosti
sa vyjadrila, že je nutné oddeliť cirkevné slávnosti „ Odpust v obci“ od verejných, lebo je to
záležitosť duchovná. Všetky ostatné podujatia, ktoré sa konajú na Odpust by sa mali presunúť
na nejaký iný deň, napríklad zorganizovať podujatie Dni obce. Ďalšia časť poslancov
a samozrejme aj verejnosť sa vyjadrovala, že Odpustové slávnosti sa majú zachovať v takej
podobe ako bola doteraz. Poslanci pristúpili k hlasovaniu, 6 poslancov sa vyjadrilo za
zachovanie slávností v pôvodnej forme a dvaja sa vyjadrili za oddelenie Odpustu od ostatných
aktivít. Na základe tohto hlasovania bolo rozhodnuté. Odpustové slávnosti sa zachovajú
v pôvodnej forme.
Obec Vavrečka bola na základe schválenia Obecným zastupiteľstvom zaradená do
združenia Babia hora, ktoré vzniklo v tomto roku na základe podnetu obcí Hornej Oravy.
Uvedené združenie, teda jej členovia budú mať v budúcnosti oveľa vyššiu pravdepodobnosť
čerpania financií z Európskych zdrojov.
Rast a budovanie obce.
V Kultúrnom dome boli namontované pre skvalitnenie ozvučenia ďalšie reproduktory
a zakúpili sa aj dva priestorové mikrofóny so stojanmi a mix YAMAHA, príslušenstvo. Na
základe skutočnosti, že pri obecných slávnostiach a rôznych ďalších podujatiach bolo treba
zabezpečiť a hlavne skvalitniť prenos zvuku v divadelnej sále. Investícia 740 € bola použitá
z obecného rozpočtu. Na základe šetrenia financií na energie v Kultúrnom dome Obecné
zastupiteľstvo schválilo financie na vybudovanie plynového vykurovania. Doteraz sa
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vykurovalo elektrickou energiou. Do výberového konania s prihlásilo až 17 firiem z celého
Slovenska, nakoniec vyhrala žilinská firma Calorim. Ponúkla najnižšiu cenu 35 247 € za
vybudovanie plynového kúrenia s variantou 2 plynové kotly a 3 vykurovacie okruhy. A to
z dôvodu, že bolo nutné osamostatniť vykurovanie Obecného úradu, divadelnej sály
a ubytovne. Práce začali vykonávať v októbri a ukončili v decembri. V katastri obce boli
v tomto roku osadené štyri informačné tabule o známom vavrečskom meteorite. Financie na
výrobu tabúľ 2000 € boli získané z grantu. Osadené boli svojpomocne, jedna pred Obecným
úradom, druhá pri vodojeme a ďalšie dve pri chodníku smerom na vysielač Magurka .
V apríli sa riešila aj situácia obecného hájnika Vavrečky. Tejto funkcie sa už v minulosti
vzdal Alojz Gandi. Aj napriek tomu, že lesy sú vo vlastníctve nielen urbáru, ale aj
jednotlivcov, naďalej sa v hore drevo kradne aj napriek zákazu výrubu bez povolenia. V apríli
boli doručené do každej domácnosti letáky s informáciami o tom kedy a za akých okolností
môže ísť občan do hory na svoju parcelu vyťažiť drevo a čo k povoleniu potrebuje. Mnohí
majitelia parciel však v skutočnosti ani nevedeli presne, kde sa ich parcela nachádza. Na
základe tejto skutočnosti boli určení obecnými hájnikmi členovia Obecného hasičského zboru
Michal Hrkeľ, Peter Čiernik a Róbert Kolena, aby záujemcom o ťažbu dreva presne
identifikovali parcelu podľa zamerania GPS prístrojom. Taktiež budú kontrolovať následnú
úpravu miesta výrubu a materiál, ktorý bol vyťažený. V rámci údržby verejných
priestranstiev, kosenie a úprava parkov a ihrísk bola zakúpená nová motorová kosačka
v hodnote 2 800 €. Následkom silných júnových lejakov došlo k povodňovým škodám, obec
požiadala ministerstvo vnútra o dotáciu na pomoc pri odstraňovaní povodňových škôd.
Dotácia, ktorú obec dostala, činila 5 500 €.
Hospodárenie obce
Príjmy: 576 238 €
Výdavky: 559 334 €
Kultúra
V sále Kultúrneho domu sa vo fašiangovom čase konali už tradičné plesy: poľovnícky,
ples Cirkevnej školy sv. Gorazda z Námestova, Manželský večierok, ale aj celkom nový,
nultý ročník plesu športovcov, ktorý bol spojený s odovzdávaním cien pre najlepších
športovcov Námestovského športového klubu. Rada rodičov základnej školy v spolupráci so
základnou školou opäť zorganizovali karneval pre všetky vavrečské deti, ale aj rodičov, ktorí
svojou účasťou prišli podporiť svoje ratolesti. Výnos z predaja tovaru, ktorý ponúkali v bufete
s občerstvením putoval na učebné pomôcky pre žiakov základnej školy. V januári OcÚ
zorganizoval výlet do Banskej Bystrice pre všetkých mládežníkov, divadelníkov a tanečníkov,
ktorí účinkovali počas roka v kultúrnych programoch, ktoré organizovala obec pri rôznych
príležitostiach. Navštívili tanečno-divadelné predstavenie Biele peklo s protidrogovou
tematikou v štátnej opere. Druhá májová nedeľa sa niesla v znamení Dňa matiek. Oslavy
tohto sviatku prebiehali v Kultúrnom dome, program pripravili základná a materská škola.
Novinkou tohto roka bola súťaž Vavrečský koláč, ktorý bol zaradený do programu v rámci
osláv. Do súťaže sa zapojilo takmer 20 dievčat a žien so svojim koláčom a receptom. Odborná
porota po dohode rozhodla, že víťaz sa určí losovaním, aby bola zaručená aspoň maličkou
mierou spravodlivosť, lebo koláče boli všetky vynikajúce a aj na pohľad krásne upravené. Zo
sponzorskej výhry sa po vylosovaní tešili Soňa Kasanová, Dáša Furdeková a Barbora
Trabalková. Všetky koláče, ktoré boli prezentované sa nakoniec konzumovali na spoločnej
ochutnávke, podávali sa spoločne s kávou, čajom a samozrejme bola k tomu dobrá hudba
a spoločná debata. Počas roka bola divadelná sála v Kultúrnom dome k dispozícii aj pre
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tanečníkov nielen z Vavrečky, ale aj Námestova a blízkeho okolia. Trénovali tu tanečníci
zo SZUŠ Jánoš, skupina KaF project a streetdance Zwar. Táto skutočnosť sa prejavila aj na
uskutočnených programoch, ktoré boli vo Vavrečke. Ku už tradičným programom pribudli
nové, ktoré boli plné tanca, pohybu, kreativity a pritiahli oveľa viac mladých ľudí. V júni to
bol Deň tanca, v novembri Tanec pre všetkých, ktorý organizovala skupina KaF project.
Počas neho sa konali tanečné workshopy, ktoré viedol známy tanečník z Old School Brothers
(víťaz celoslovenskej talentovej súťaže). Vo večernom galaprograme, ktorý videlo 300
divákov, vystúpili žiaci spolu so svojim učiteľom z uskutočneného workshopu, ale aj známe
skupiny z Námestova, Dolného Kubína a tanečný pár z TS Maestro Liptovský Mikuláš.
Ďalšia nová akcia v Kultúrnom dome bola medzinárodná tanečná súťaž v štandardných
a latinsko-amerických tancoch Maestro Dance Cup Vavrečka, ktorá sa konala 25.11.2012.
Súťaž sa konala pod záštitou starostu obce, súťažilo sa v tanečných kategóriách podľa
výkonnosti : E,D,C,B a podľa veku : deti, juniori a dospelí. Domáci tanečný pár Juraj Štorcel
a Natália Hvolková sa v hlavnej súťaži O pohár starostu obce umiestnil na 2. mieste
v latinsko-amerických tancoch a v štandarde na 4. mieste. Na súťaži sa zúčastnili aj páry
z Poľska, Maďarska a Česka. Diváci vlastne mali možnosť počas tejto akcie prvýkrát na živo
vidieť tento druh športu, ktorý je typický krásnym, ladným pohybom a zaujímavými
kostýmami.
27.a 28.7. OcÚ v spolupráci S TJ Slovan Magura Vavrečka a OHZ Vavrečka zorganizoval
tradičné Slávnosti na sv. Annu. Počas nich sa konali v amfiteátri vystúpenia domáceho, ale
aj námestovského chrámového zboru, detského folklórneho súboru Pilsko z Oravského
Veselého a vo večerných hodinách vystúpila populárna hudobná skupina Arzen. Program
moderovali Alžbeta Kasanová a Natália Hvolková. Počas týchto slávnostných dní má
Vavrečka veľa návštevníkov, rodákov, ktorí pravidelne prichádzajú na návštevu k svojim
príbuzným, ale aj na pripravený kultúrny a športový program. V rámci športových aktivít sa
pravidelne koná memoriál Jozefa Košťála (futbalový turnaj malých družstiev), priateľský
futbalový zápas družstva mužov a novinkou v tomto roku sa stal tenisový turnaj, ktorého sa
zúčastnilo družstvo Lekawice a Vavrečky. Pohár tohto úvodného ročníka vyhral za domáce
družstvo zástupca starostu Ing. Jozef Sklarčík. V októbri sa konal výlet pre dôchodcov,
v tomto roku bola trasa výletu: poľský Ludmierz a Ružencová záhrada, Nowy Targ a tradičné
nákupné trhy, Zakopane a kostol p. Márie Fatimskej. V Ružencovej záhrade sa konala
spoločná modlitba sv. ruženca za všetky rodiny z Vavrečky, modlitba Krížovej cesty sa
konala v areáli záhrady kostola p. Márie Fatimskej v Zakopanom. Absolvovali aj nákupné
trhy v Nowom Targu a prechádzku centrom podtatranského turistického centra Zakopane.
Výletu sa zúčastnilo 52 dôchodcov. V novembri sa konal už 2. ročník Vavrečského jarmoku
remesiel a tradícií, ktorý organizovala poslankyňa Bc. Alena Hvoľková. Jarmoku sa
zúčastnilo množstvo domácich, ale aj cudzích obyvateľov. Niektorí sa zúčastnili, aby
predviedli svoje remeslo, niektorí, aby ochutnali domáce výrobky šikovných gazdín
korbáčiky zo syra, oštiepky, langoše, šišky, varené vínko ap. Z remeselníkov a kutilov boli
zastúpení košikári, umeleckí kováči, vyšívačky, páračky peria, rezbári, maliari, hrnčiari,
cukrári, vyrábali vianočné ozdoby, perníky, háčkovali dekoračné predmety ap... Na jarmoku
vyhrávala vavrečská kapela, v zložení Miro Krivda, Fero Kurtulík, Fero Hrkeľ, Miro Ujmiak,
Peter Kasan st. Starším návštevníkom jarmok pripomenul ako sa žilo kedysi a tým mladším
ukázal krásu ľudového remesla zblízka. Aj v tomto roku sa konalo predvianočné posedenie s
dôchodcami. Začalo spoločnou sv. omšou, pokračovalo spoločným obedom a kultúrnym
programom. Konala sa aj malá spomienka na nezabudnuteľnú "tetu Otku"( bývalú dlhoročnú
riaditeľku a učiteľku materskej školy), ktorá nás navždy opustila týždeň pred týmto podujatím
- takto ju označila Angelka Sečová, ktorá spolu s Ľudmilou Kršákovou zaspievali na jej
počesť pesničku s vlastným textom. Spievalo sa ťažko, ale nič sa nedá robiť, život musí ísť
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ďalej... Všetkých veľmi potešili deti z materskej školy svojimi koledami, vinšovačkami a
tančekmi. Nádherné kostýmy aj program, pani učiteľky zo škôlky si naozaj dali záležať.
Štvrtáci predviedli scénku Betlehemcov, ktorí pripomenuli dôchodcom blížiace sa
Vianoce. Na záver programu zahrala a zaspievala novovzniknutá vavrečská kapela Marián
Rentka, Miro Ujmiak, Miro Krivda, Fero Kurtulík a Fero Kasan na čele s primášom
Bakošom. Spolu s nimi si zaspieval aj bývalý starosta Pavol Holmík. Zahanbiť sa nedala ani
návšteva z Poľska. Zahrali a zaspievali poľské koledy. V nedeľu 9.12. prišiel do Kultúrneho
domu sv. Mikuláš aj pre deti. V Kultúrnom dome na Mikuláša čakalo aj veľa mládežníkov,
rodičov a starých rodičov. Prišli spoločne prežiť jedno adventné nedeľné popoludnie.
Vypočuť si vinšovačky, básničky, pozrieť si tanečné výkony a vypočuť vianočné koledy. Nuž
a bolo dokonca aj napätie - niektoré detičky si na pódiu poplakali, nevieme či mali strach
alebo zabudli básničku, ale vraj sa báli nepodareného čerta, ktorý pobehoval po javisku.
Nepomohol ani usmievavý anjel, ktorý sa snažil čerta ukľudniť. Nakoniec ho vyprášili pani
učiteľky. Sv. Mikuláš povedal všetkým prítomným povzbudivé slová a deťom porozdával
čokoládové kalendáre. Počas vianočného obdobia sa v Kultúrnom dome konalo aj divadelné
predstavenie ochotníkov z Trstenej: „ Kamenný chodníček“. Viacerí diváci si zaspomínali,
lebo toto divadelné predstavenie hrali aj divadelníci z Vavrečky, ale v 80-tych rokoch.
Bonusom pre divákov bol ľudový spevácky súbor z Liesku, ktorý počas divadelného
predstavenia spestril program svojim umením. Na záver roka sa konal v Kultúrnom dome
batôžkový ples, ktorý zorganizovali poslanci OcÚ. Zúčastnilo sa ho takmer 200 záujemcov.
Výhodou bolo, že plesu sa mohli zúčastniť rodiny aj so svojimi maloletými ratolesťami
a spoločne stráviť Silvestra.
V Obecnej knižnici v tomto roku pribudli okrem nových kníh aj nové detské police určené
pre detské knihy, vyrobené z krásnych farebných materiálov. Aj takouto cestou sa OcÚ snažil
pritiahnuť viac čitateľov, hlavne z okruhu detí a mládeže. Konali sa viaceré zábavné
i vzdelávacie podujatia. Pravidelné návštevy školy a materskej školy v knižnici znamenali
dopoludnia so zážitkovým čítaním. Na záver školského roka pripravila Obecná knižnica
v spolupráci so školou ďalší ročník podujatia Čarovná noc s názvom „ Z rozprávky do
rozprávky“ pre všetky deti zo základnej školy. Pri podujatí výdatne pomáhali mladí
divadelníci, ktorí si pripravili divadelné spracovanie rozprávky „Ako išlo vajce na
vandrovku“. Počas večera sa do kreatívneho pretvárania rozprávok zapojili aj jednotlivé
triedy pod vedením pani učiteliek. Po spoločnej večeri bol premietnutý rozprávkový príbeh
a na
záver
sa
konal
spoločný
nocľah
v Kultúrnom
dome.
Cezhraničná spolupráca: Aj v tomto roku pokračoval cezhraničný projekt s gminou
Lekawica. Už vo februári navštívili Okrajnik – základnú školu vavrečskí tretiaci a štvrtáci.
Spoločne sa venovali tvorivým dielňam vo výtvarnej, ale aj tanečnej oblasti. Naučili sa
tancovať poľský národný tanec Krakowiak a v malej tanečnej súťaži obstáli dokonca lepšie
ako domáci tím. Cestu a občerstvenie, rovnako aj malé darčeky platila Európska únia.
V apríli sa uskutočnil dvojdňový výlet detí zo základnej školy do Okrajnika a Sopotni
Wielkej. Zúčastnilo sa ho 16 detí, ktoré nás reprezentovali v športových disciplínach,
vzdelávali sa v astronomickej, ale aj jazykovej oblasti. Navštívili observatórium, vyskúšali si
beztiažový stav na kozmickej stoličke a naučili sa predpovedať počasie pod vedením
odborníka. Zaujímavosťou bolo, že deti komunikovali v štyroch jazykoch, v poľskom,
slovenskom, anglickom a nemeckom. Ďalšia spoločná akcia sa konala počas svätojánskej noci
24.6.2012 v Lekawici Miss Noci svätojánskej. Naše zástupkyne v súťaži Soňa Kasanová
a Barbora Trabalková získali krásne ceny a veľký potlesk publika, ktoré tentokrát nefandilo
podľa národnosti, ale podľa sympatií.
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V tomto roku začal pravidelne štvrťročne vychádzať obecný časopis s názvom Vavrečník.
Redakčná rada bola zložená zo stálych, ale aj príležitostných prispievateľov. Všetky čísla boli
dostupné aj na webovej stránke obce.
Cirkevný život
Dňa 29.1. boli prinesené do našej farnosti relikvie sv. Cyrila v sprievode duchovného otca
a miništrantov, ktoré prevzali z farnosti Námestovo. Pri tejto príležitosti sa v našom kostole
konala 9-dňová pobožnosť. Relikvie sv. Duchovný otec našej farnosti vdp. Ladislav
Drengubiak vo svojej homílii apeloval hlavne na mladých rodičov, aby vštepovali do sŕdc
svojich detí úprimnú vieru, aby sa dedičstvo, ktoré priniesli sv. Cyril a sv. Metod vzmáhalo v
srdciach našich detí a ďalšej generácie našej farnosti. Po sv. omši nasledovala pobožnosť
a litánie k sv. Cyrilovi a Metodovi. Potom mali veriaci možnosť uctiť si relikvie a predniesť
sv. Cyrilovi svoje prosby. Relikvie si od nás prevzali farníci spolu so svojim duchovným
otcom z Oravskej Jasenice. Dňa 27. mája sa konala sviatosť 1. sv. prijímania, ktorú z rúk
duchovného otca prevzalo 19 tretiakov. Aj v tomto roku pri fare vyvíjalo svoju činnosť
spoločenstvo ERko. Organizovali rôzne stretnutia pre deti, pomáhali pri nácvikoch spevu, pri
slávnosti 1.sv. prijímania a v decembri sa zúčastnili akcie celoslovenského rozmeru Dobrá
novina, ktorej finančný výťažok venovali pre krajiny tretieho sveta.
Z hľadiska zabezpečenia proti vniknutiu do budovy fary cez suterén, dali sa vyrobiť
hliníkové dvere exteriérov s bezpečnostným uzamykaním. Taktiež sa dali vyrobiť hliníkové
dvere do interiéru v závetrí.
Škola
V škole a škôlke nenastali žiadne zmeny, pedagogický zbor pracoval v nezmenenej zostave.
Šport
Jarná časť futbalovej sezóny 2011/2012 sa začala z 1.miesta, ale po nedostatočnej zimnej
príprave. Tréneri Ignác Hrkeľ sa vyjadril, že brzdiacim momentom pri príprave je nielen
vyťaženosť pracovná, lebo veľká časť hráčov pracuje mimo domova, ale aj nechuť trénovať.
Takmer polovica hráčov z družstva dospelých, ale aj z družstva dorastu, ktorí sú doma,
tréningy ignorujú. Družstvo mužov opustili Jaroslav Hrubjak a Juraj Brňák, ktorí sa vrátili do
tímu Námestova. Rovnako aj brankár Roman Veselič odišiel k domácemu družstvu Bobrova.
Futbalovú kariéru aktívneho hráča nechal Michal Hrkeľ. Noví hráči: Patrik Osadský
z Dolného Kubína, Jozef Gužík z Rabče, Peter Švába z Námestova, k domácemu družstvu sa
vrátil Juraj Kurtulík, Martin Stolárik. Aj napriek všetkým prekážkam a slabým tréningom
zabralo asi pre futbal horiace vavrečské srdce a družstvo skončilo jarnú časť 2011/2012 na
zaslúženom 1. mieste, čo znamenalo postup do V. ligy v sezóne 2012/2013. Jesenná časť
novej sezóny začala nasadením všetkých síl, ale herné sily veľakrát na ťažkých súperov v
V. lige nestačili a na konci jesennej časti futbalovej sezóny 2012/2013 skončili v tabuľke na
11.mieste. Navyše na tréningoch aj naďalej pravidelne absentovala polovica hráčov. Ich
súpermi boli Belá, Černová, Likavka, Bobrov, Palúdzka, Bešeňová, Demänová, Kláštor
p/Znievom, Dražkovce, Sučany, Turčianske Kľačany, Dúbrava, Malý Čepčín. Dorastencom
sa darilo v jesennej časti súťaže 1. triedy lepšie, družstvo skončilo na 2.mieste tabuľky. Žiaci
hrali 2.triedu, skončili na 4. mieste tabuľky. Družstvo prípravky skončilo na 4.mieste.
DHZ
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Hasiči vo Vavrečke prešli v tomto roku organizačnými zmenami. Dobrovoľný hasičský
zbor mal 30 členov, pribudol Obecný hasičský zbor, ktorý má 5 členov. Rozdiel je hlavne
v tom, že členovia OHZ musia byť špeciálne vyškolení. Obec im musí zabezpečiť špeciálnu
výstroj a výzbroj. Počas roka Obecné zastupiteľstvo schválilo zvýšiť príspevok pre OHZ
z 1500,00 € na 2000,00 € ročne. Predsedom bol Marek Zanovit, veliteľom Michal Hrkeľ.
Hasiči zasahovali v tomto roku pri viacerých situáciách. Ako prvý bol zásah pri požiari
rodinného domu, vo februári zasahovali aj pri záchrannej akcii v obci Oravská Lesná, kde bol
vyhlásený 3. stupeň povodňovej aktivity. Pomáhali aj pri hasení požiaru rodinného domu
v Oravskej Jasenici. Počas roka zabezpečovali preventívne opatrenia protipožiarnej ochrany
vykonali kontrolu obytných domov v obci Vavrečka. Aktívni boli aj v oblasti spoločenských
akcií, pomáhali pri organizovaní Vavrečských slávností na sv. Annu, pripravili v septembri
obecnú zabíjačku s rôznymi gurmánskymi špecialitami a kapustnicou na záver kalendárneho
roka zorganizovali pre milovníkov bežkovania a turistiky silvestrovský punč na Podjavorine.
Rôzne.
Z pohľadu počasia bol rok zaujímavý hlavne mrazivým januárom a februárom. Do
polovice januára bola tzv. suchá zima, čiže snehových zrážok bolo málo, pôda bola po suchej
jeseni nedostatočne zásobovaná vlahou, čo sa prejavilo vysychaním drevín. V polovici
januára prišla snehová kalamita, počas 3 dní napadlo meter snehu. Takmer všetky oravské
obce vrátane Vavrečky mali problém s dopravou, nestíhali sa čistiť a sprejazdňovať
komunikácie. Táto situácia sa zopakovala aj v polovici februára. Pri takejto nádielke snehu sa
však nedal zahanbiť ani mráz. Dní s teplotami pod mínus 20 stupňov Celzia bolo viac ako 30,
čo znamenalo rekord za posledných 50 rokov v rámci celého Slovenska. Počasie sa nedalo
výčinmi zahanbiť ani v lete. Pomaly sa stávalo už pravidlom, že júnové lejaky z tepla sa
stali postrachom pre obyvateľov Vavrečky. Hlavne tých, ktorí bývali v blízkosti potokov
alebo v najnižšej časti obce. Počas týchto búrok pravidelne vytápalo obyvateľov, ktorí bývali
pri potoku, ktorý tiekol stredom obce pri radovej výstavbe Pasekový potok. Množstvo
spadnutej vody prinieslo v koryte potoka množstvo nánosov, skál, konárov, ktoré upchali
priepusty a voda sa následne vylievala na cestu, z ktorej vtekala do pivníc obytných budov.
Keďže bola dažďovou vodou preplnená povrchová kanalizácia, vytápalo aj obyvateľov, ktorí
bývali v najnižšej časti obce – voda sa zo splaškovej kanalizácie tisla do pivníc. Počas 6.
a 7.júna sa opäť vyskytli prudké búrky, ktoré okrem zatopenia pivníc poškodili aj miestnu
komunikáciu pri radovej zástavbe a tiež koryto potoka v strede obce. Starosta obce vyhlásil 3.
stupeň povodňovej aktivity, ktorý trval do 8.júna. Obec počas vyhláseného 3. Stupňa
povodňovej aktivity vykonávala zabezpečovacie práce, odstraňovala nánosy skál, dreva
a neporiadku v riečištiach potokov, následne požiadala Povodie Váhu, ktoré je správcom
potokov a riek o vysprávku a vyčistenie všetkých potokov v obci.
V tomto roku sa narodilo 25 detí, zosobášilo sa 11 párov, zomrelo 9 ľudí, k 31.12. mala
Vavrečka 1450 obyvateľov.
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