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Príhovor
Ako som už kedysi spomenul, človek môže zastaviť
takmer všetko, ale jednu
veličinu určite nie a tou je čas.
Čas je pre každého rovnaký. Prečo
takto? Čas beží neúprosne a my všetci
sme zasa o rok starší. Adventný čas a prichádzajúce Vianoce dodávajú tomuto zimnému času naozajstné čaro. Je jedno, či sme starí
alebo na svet pozeráme ešte detskými očami. Všetci
sa tešíme aj z maličkostí, ktoré nám život prináša. A to
je dobre. Radosť a nádej prináša do každodenného života
úľavu, aby človek dokázal zvládnuť aj tie ťažšie chvíle...
10. novembra sa konali komunálne voľby. Chcem sa Vám
všetkým poďakovať za účasť, aj keď v porovnaní
s minulosťou bola pomerne nízka, len 39 %. Nové obecné

6 Čo sa deje v... 11 šport

starostu
zvyšok hradila obec.
Okrem stavebnej časti a
ihriska bolo do tejto sumy
zahrnuté aj vnútorné vybavenie.
V jarných mesiacoch nám samozrejme bude nutné upraviť ešte okolie
a prístup do škôlky. Ďalšou akciou, ktorú
sme dorábali ku koncu roka bolo vybudovanie druhej časti detského ihriska v priestore
amﬁteátra. Poskytnutá dotácia bola 8 500 €, celkový rozpočet činil 10 966 €. Dokončila sa aj rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice, celkový rozpočet 42 300€,
dotácia činila 29 900 €. Pokračovalo sa s výmenou okien na
budove Kultúrneho domu. Po prvej fáze, kedy sa vymenili
okná v priestoroch sály Kultúrneho domu, sa vymenili okná
v kanceláriách. Práce a materiál činili 22 100 € z rozpočtu
obce. V Kultúrnom dome bola vybudovaná rekuperácia
vzduchu, tiež z obecného rozpočtu, stála 10 966 €.
Vážení občania,
hovorí sa, že kde je vôľa, tam je aj sila. Pevne verím, že aj
v budúcom volebnom období to bude pre nás pravda
a naplnia sa plány, ktoré sme si dali. S prichádzajúcimi
sviatkami Radosti a pokoja prajem najmenším úsmev
a radosť pri vianočnom stromčeku, matkám a otcom silu
a trpezlivosť pri výchove detí, aby boli na radosť
a osoh nielen im, ale celej spoločnosti. Vám, starším prajem,
aby ste mali chuť a ochotu rozdať skúsenosti tým, ktorí to
potrebujú a samozrejme zdravie, pokoj v rodinách.
Všetkým spokojné Vianoce a šťastný Nový rok.

foto: hasička dostala nové dvere aj fasádu a dláždenie
zastupiteľstvo začalo pracovať 7.12. ustanovujúcim
zasadnutím. Verím, že novozvolené OZ bude nápomocné pri
úlohách, ktoré nás čakajú.
V poslednom Vavrečníku sme zverejnili akcie, ktoré
sa podarilo urobiť a dokončiť za 4-ročné funkčné obdobie.
Niekoľko akcií sme dokončili až v tomto čase. K 30.11.
sa podarilo dokončiť výstavbu novej materskej školy. Je to
moderná škôlka, ktorá bude spĺňať všetky požiadavky
moderného prístupu k výchove a vzdelávaniu detí. Pri
škôlke sa zároveň vybudovalo malé detské ihrisko.
Rozpočet bol 277 318 €. Schválená dotácia činila 229 995 €,

S úctou Peter Kružel
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ako super varia v kolibe pri
Brestovej! Naši dôchodci
sa celí spokojní poprechádzali
po starej horno aj dolnooravskej dedine, goralskom grúni,
pomodlili sa v kostole sv. Alžbety, priamo v skanzene a
samozrejme, že si posedeli na
lavičkách pred drevenicami.
Porozmýšľali nad životom
kedysi a teraz /nezistila som, či
vyhrala súčasnosť alebo minulosť/, lebo všetko má vraj svoje
v ý h o d y a j n e v ý h o d y.
foto: spoločenská miestnosť a nové sociálky v hasičke, liata podlaha v hasičskej garáži
Poobdivovali zručnosť našich predkov, premyslené
riešenia gazdovského dvora, dokonca chlievik pre
prasiatko vyzeral tak útulne, že Karol Hurák neodolal
a vyskúšal ho na vlastnej koži. Niektorí navštívili aj Krčmu
u mlynárky a kúpili čučoriedkovicu - medicínu pre pokaTÚLAŤ PO ORAVE SA OPLATÍ...
zené žalúdky. Po prehliadke skanzenu sme vyštartovali na
Spálenú, veď počasie prialo. Po otázke, že AKO? som
Veru áno. Oplatí. Takúto túlačku sme zaradili do
povedala- PEŠI..., v lete lanovka nepremáva. Všetci
programu: Výlet pre dôchodcov. Myslím, že výlet si našiel
zamrzli. Ani ich nenapadlo, veď sranda. Lanovku sme
stálych
fanúšikov,
čomu sa veľmi tešíme. Najprv boli
foto: potok
pri kapličke
objednali, a keďže počasie sa objednať nedá, tak sme
z mojej strany také obavy, že či sa bude tá naša "obyčajná"
sa vrúcne modlili a vyšlo to. Na vrchole Spálenej bolo
Orava páčiť, lebo sme sa rozhodli, že tento rok dáme takú
neuveriteľne. Ako veranda v nebi. Nádherné vysmiate
ľahkú trasu. Nie ďaleko, nie dlho - hlavne o pokoji.
slnko a veľkolepo drzé Roháče... Nedá sa opísať, treba
Takže: smer Zuberec Brestová, tam prehliadka skanzenu
ísť! Po tej nádhere výborne padol slovenský obedík a
Oravskej dediny, lanovka na Spálenú, obed a na záver
oddych pred Kolibou pod Roháčmi. A zasa ten Karol, že
drevený kostolík v Tvrdošíne, zaradený do UNESCA
vraj tu má priateľku, aby sme ju išli pozdraviť. Nuž
zoznamu chránených objektov a svetového kultúrneho
priateľka bola priateľská - dala sa pohladkať, nakŕmiť a aj
dedičstva. Človek si myslí, že už všetci tam boli a všetko
zahíkala, samozrejme, že niektorí sa s tou oslicou aj
videli a zažili, ale všetko je inak. Dôchodci sa priznali, že
pofotili. Tvrdošínsky svetoznámy kostolík prekvapil.
boli hocikde, len tu nie... No ale toto! Doslova trestuNaozajstný poklad. Chvíľu sme posedeli, porozjímali
hodné, keď nevidíš a neprebádaš tú krásu prírody
a pomodlili. Svätá omša býva iba na Odpustové slávnosti
a staviteľského umenia z minulosti. A ešte keď nezistíš

Zo života v obci

foto: na vrchole Spálenej
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Všetkých svätých. Odporúčame ísť si pozrieť tento svetový unikát. A na záver : veľakrát podceňujeme veci, ktoré máme
doma. Veď to je tu, za humnami. Ale ono je to tak – za humnami, ale svetovej kvality! (i.h.)

DO ADVENTU SME VYKROČILI KONCERTOM...
Tento rok sme vhupli do Adventu koncertom, teda nie všetci, len zopár nadšencov hudby. Obecný úrad spolu s
Farským úradom vo Vavrečke zorganizoval predadventný koncert Maroša Banga a manželky Alexandry. Maroš nie je
pre Vavrečku neznámy. Spieval a účinkoval spolu s manželkou už v lete na Vavrečských slávnostiach na sv. Annu. Spieva
piesne Karla Gotta, Karla Duchoňa, Andreu Boccelliho, ale aj klasiku... So svojim talentom precestovali kus sveta.
Zaujímaví ľudia. Plní optimizmu, pokory k životu i k ľuďom a úcty, hlavne úcty k Najvyššiemu. Napriek všetkému, aký
ťažký kríž majú nadelený. Obidvaja nevidiaci, pred pár rokmi prišli o jedinú dcéru a aj napriek tomu rozdávajú radosť,
humor a lásku. Cez hudbu, spev a citlivé texty,
ktoré píše Saška. Maroš tentokrát spieval aj
prekrásne piesne k Panne Márii. Koncert sa konal
v kostole sv. Anny, zámerne, aby sme si ešte viac
pripomenuli, že Advent je o zamysleniach, čo je
dôležité, o radostnom očakávaní, o dobrých
skutkoch, o pripome-nutí, že každý máme svoj
kríž, foto:
ale ajmanželia
napriek tomu
- ako povedala
Brindžákovci
50 rokovSaška:
spolu „sa
oplatí žiť!“ Bolo nádherne. Pri pohľade na
týchto manželov som sa sama pred sebou hanbila.
Hanbila, že sa niekedy sťažujem. V porovnaní
s nimi je môj každodenný život prechádzka
kvetinovou záhradou. Škoda len, že pozvanie na
koncert prijalo tak málo vavrečanov..., asi prijali
pozvanie televíznej obrazovky. A na záver
ďakujeme, že pri organizácii pomohli Marián
Kasan s dovozom a Jozef Hrkeľ s Mariánom
foto: pokoncertová momentka
Rentkom so zvukom. (i.h.)

POSEDENIE S DÔCHODCAMI
Výborne vymyslené! Myslím ten kalendár so všetkými
pracovnými dňami, sobotami, nedeľami, sviatkami, pamätnými
dňami a obdobiami. Jednoducho Niekto múdry myslel na všetko
– na prácu aj oddych, na hojnosť aj striedmosť, na radosť aj
smútok. Všetko tam je zahrnuté. A to je dobre, lebo niektorí by
sme v pracovnom nasadení zabudli, že je čas na zastavenie.
foto: teta Ľudka zanôtila koledy

V kalendári prišiel opäť Advent. Trochu treba
ubrať na manuálnej robote a pridať na duševných
inventúrach. To ale neznamená, že sa nepracuje.
Pracuje, len trošku ináč. Veď poriadna upratovacia akcia vo vlastnej duši je ozdravujúca, má
nenahraditeľné liečebné účinky, ale ak má byť
správne vykonaná, dá zabrať. Advent je ten, ktorý
nás učí, že láska je najdôležitejšia vec na svete.
Treba sa venovať rodine, deťom, vnúčatám,
susedom, priateľom, nájsť si na nich čas, venovať
im pozornosť a tú lásku... to sú najväčšie dary,
ktoré môžeme dať. Sme radi, že dôchodci prijali
pozvanie na Predvianočné posedenie. Bolo
výborne. Bolo vidieť, že tá láska a spolupatričnosť v dedine je. Spoločne sa modlili, jedli,
spievali, rozprávali, deti predstavili krásny
vianočný program a chlapci z Feribandu zahrali.
A opäť sme gratulovali oslávencom, osemdesiatnikom Karolovi Trabalkovi a Ľudovítovi
Janoľovi a osemdesiatpäťročným Eduardovi
Rentkovi a Jozefovi Krivdovi. Aj takto sa dá
pripomenúť, že pravé Vianoce nie sú o hmotných
daroch. Sú hlavne o tej duševnej inventúre, aby
som vedel obetovať čas druhým... (i.h.)

foto: pasovanie prvákov
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foto k textu z predchádzajúcej strany: gratulovali sme oslávencom

SVÄTÝ MIKULÁŠ MEDZI DEŤMI
Počas roka sa toho veľa udeje, veľa informácií,
správnych aj nesprávnych, človek nevie čo skôr
spracovať a na čo a koho prioritne reagovať. Jednoducho
povedané, v hlave často hotový guláš. Ešte dobrepredobre, že tí najmenší v tom majú úplne jasno. Presne
vedia, kto a čo je priorita pre nás všetkých. Keď som
sa opýtala malej Lulu: „Budú Vianoce, kto ťa príde
pozrieť?“, okamžite šušlavo zareagovala s nádherným
úsmevom: „ Ježiško a Mikujaš a Anejik. Veru tak! Stále sú
tu veci a udalosti, ktoré sú najdôležitejšie na svete. A je
teda dôležité, aby sme pozerali na svet detskými očami,
len vtedy ich uvidíme. Deti sa dokážu tešiť z maličkostí,
vychutnať si chvíľu radosti do poslednej bodky. A tak to
bolo aj pri príchode sv. Mikuláša do Kultúrneho domu
v druhú adventnú nedeľu. Najprv musel organizačný tím

upratať na neviditeľné miesto rohatého čerta, lebo
niektorí maličkí čakali naozaj len Mikuláša a anjela
a pustili slzičky. Čert sa spratal do najbližších dverí – do
kuchyne, ale – tam ďalšie deti! A jasné, že bolo mamíííí,
čert! Tak zasa naháňačka – čerta von, ale kde? Za stĺp.
Krátko povedané, čert bude musieť s niektorými
inštitúciami zrušiť pracovnú zmluvu. Zato sv. Mikuláš
má o prácu postarané. U nás vo Vavrečke má trvalé
pracovné miesto a je naozaj skvelý. Deťom, ale aj
dospelým sa prihovoril krásnym príbehom o skutočnej
láske. A deti tú lásku naozaj majú. Všetci krásne spievali,
recitovali a tancovali. S takým nasadením, že dospelí ich
môžu obdivovať. Darovali pre všetkých divákov radosť
a posolstvo zhora. (i.h.)

OBECNÝ ÚRAD VAVREČKA
INFORMUJE
Dane z nehnuteľností:
- ročnú sadzbu dane z pozemkov určuje správca dane
v súlade s § 8 odst. 2 zákona 582 z roku 2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku pre všetky
druhy pozemkov a komunálne odpady v katastrálnom
území obce Vavrečka.
- oproti minulosti sa zvyšuje z 0,25 % na 0,50 %
Komunálny odpad
- výšku poplatku za komunálny odpad určuje správca
dane v súlade s § 8 odst. 2 zákona 582 z roku 2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku pre všetky
druhy pozemkov a komunálne odpady v katastrálnom
území obce Vavrečka. Poplatky za
foto: Sv. Mikuláš
komunálny odpad na rok 2019:
1 osoba/ rok: 17,00 € foto: detský tábor
Úľavy a oslobodenie od poplatku za
KO
- študenti, žiaci internátov, platí úľava 50%
ak prinesú potvrdenie o návšteve školy do
31.1.2019
- občania – držitelia ZŤP preukazu,
priniesť ZŤP preukaz, ak im bol priznaný
v roku 2018: platí úľava 50%
- občania pracujúci dlhodobo ( celý rok)
v zahraničí, priniesť do 31.1.2019
pracovnú zmluvu, alebo potvrdenie,
pracovné povolenie, potvrdenie agentúry,
ktorá takúto prácu sprostredkovala:
platí 100% úľava
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Niekedy sa musí pristúpiť
k radikálnym opatreniam...
Áno. Presne tak, niekedy sa aj
napriek verejnej mienke, láske k prírode a všetkému živému musí
pristúpiť k radikálnym opatreniam.
V tomto prípade máme na mysli
preriedenie a vyrúbanie topoľov na
chodníku ku Kaplici p. Márie
Lurdskej. Dlhé roky topole lemovali
cestu ku Kapličke. Práve preto sme
si na ne všetci zvykli, lebo boli
neoddeliteľnou súčasťou prechádzok za modlitbou. Pri pohľade na
ne si každý uvedomil – aj takto
vyzerá Vavrečka. Ale to je pohľad
jeden. Pohľad druhý už je úplne iný.
V septembri obec Vavrečka zažila
prívalovú povodeň. Množstvo vody,
ktoré sa lialo z oblohy, nestihli
potoky stiahnuť do svojich riečísk.
Brehy pri Kapličkovom potoku
voda podmyla a keďže topoľ je
strom, ktorý veľmi plytko a chudobne korení, viaceré sa vyvrátili.
Jednoducho povedané, životu
nebezpečná situácia. Sme radi, že
tam v tom čase nikto nebol. Bol by
ohrozený na živote. V súvislosti s
touto situáciou, ktorá sa môže
podľa dlhodobých predpovedí
meteorológov kedykoľvek zopakovať, sme museli zaujať
bezpečnostné stanovisko a aj na
základe vyjadrení z Okresného
úradu – Odbor životného prostredia a vyjadrenia Úradu ochrany
prírody sa topole preriedili a vypílili.
To ale neznamená, že breh a cesta ku
Kaplici zostane tak - bez stromov
a úpravy. V nasledujúcom roku bude
breh spevnený a vysadené stromy javory, ktoré budú breh držať
pokope a z hľadiska kvality sú to
stromy, ktoré majú oveľa tvrdšie
a kvalitnejšie drevo, čiže nedôjde pri
silnom vetre k zlomeniu alebo
vyvráteniu kmeňa. Dúfame, že po
nejakom čase sa budeme všetci
milovníci prírody opäť tešiť
z krásnej Kapličkovej aleje.
/i.h./

PRVÁ POMOC PRE OBECNÉ KOMUNIKÁCIE
Určite si už všetci vavrečania všimli plastové bedne umiestnené na ľahko
dostupných a hlavne frekventovaných miestach v obci. Vyzerá to ako novodobá
truhlica na poklad, ale ubezpečujeme, že po otvorení by ste zostali sklamaní, po
poklade ani chýru, ani slychu. Bedne budú slúžiť ako sklad pre posypovú rýchlu
pomoc. Zima vie narobiť na cestách riadnu šarapatu a niekedy už malý kopček
so zamrznutým povrchom spôsobí obecnú kalamitu v dopravnej premávke.
Vtedy padne vhod, keď je posypový materiál po ruke, veď niet nad takú
poľadovicu, keď sa ponáhľate ráno do práce... vtedy treba otvoriť bedňu
a uvidíte poklad – posypový materiál... /i.h./
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Dominik Bernaťák
Marko Vrábeľ
Zosobášili sa
Ing. Ondrej Brňák a Mgr. Eva Bachová
Lucia Mišeková a Tadeáš Laššák
Peter Čiernik a Jana Gemeľová
Tatiana Sečová a Andrej Krúpa
Mária Čierniková a Miroslav Kapraľ
Lukáš Derjan a Jana Magyaricsová
Opustili nás
Terézia Kurtulíková
Terézia Kabaňová
Cecília Buganová
František Pepucha

SPOMIENKA NA TERKU
Každá smrť človeka nepríjemne zasiahne aj napriek
tomu, že každý na tomto svete má svoj život „spočítaný“.
Takto nepríjemne nás všetkých zastihla aj správa o smrti
našej predsedníčky Terézie Kabaňovej. 14. novembra
2018 nás navždy opustila vo veku 70 rokov po ťažkej
chorobe, s ktorou zápasila skoro tri roky.
Terka Kabaňová sa narodila 28. februára 1948 a po
celý svoj život bola verejne činná. V apríli 2013 bola pri
zrode klubu dôchodcov vo Vavrečke, stala sa predsedníčkou a tento post obhájila aj pri ďalších voľbách v roku
2015. Počas celej tejto doby, klub dôchodcov pod jej
vedením bol naplnený prácou a zaujatím v prospech
našich seniorov. Najviac sa to prejavilo pri organizovaní
dvoch celookresných akcií usporiadaných vo Vavrečke.

Jedna v marci 2014 – oslavy MDŽ a druhá v máji 2016,
kedy sme organizovali celookresné oslavy Dňa matiek.
Pritom nezabúdame ani na veľa ďalších drobných akcií,
pri ktorých bola prítomná svojim nenapodobiteľným
šarmom.
Milá Terka, dovoľ mi, aby som v mene všetkých našich
seniorov, poďakoval za Tvoju prácu, ktorú si robila aj
napriek neúprosnej chorobe a rozlúčil sa ľudovou
múdrosťou, ktorá hovorí, že človek zomiera až vtedy, keď
odíde posledný z ľudí, čo ho mali radi.
Česť Tvojej pamiatke !

Škola
V ŠKD TO ŽIJE...
Zvíťazili sme v enviromentálnej súťaži Zelený
chodník v kategórii – básnička, kolektív detí zo ŠKD a tiež
v kategórii maľba: Soňa Turčeková a AnnaMária
Pjenteková z 2.A. Veľmi sa tešíme z úspechu, pretože do
súťaže Zelený chodník sa zapájali deti z celého Slovenska.
Dokázali sme, že prírodu chceme aj vieme chrániť.
12. december bol dňom návštevy výstavy Vedecká
hračka v budove Základnej školy na Komenskéko ul. To
je výstava, keď sa môžeme hrať, riešiť záhady a pri tom sa
zabávať. Nebolo sa treba pýtať, či sa im výstava páčila,
odpoveďou boli rozžiarené detské oči. (m.h.)

Ing. Vladimír Seč

ČO SA DEJE V NAŠEJ ŠKOLE ?
Ak si niekto myslí, že život našej školy napĺňa len
učenie, mýli sa. Koncerty, divadelné predstavenia, súťaže,
dobré skutky pre iných, environmentálne aktivity,
kultúrne programy, triedenie odpadu, zbery, ktorými
chránime životné prostredie, skrášľovanie priestorov
školy, záujmová činnosť, tvorivé dielne, hry, zábava,
foto: Terezka - Deň matiek

7

príprava v školskej družine, návštevy výstav, posedenie
s Mikulášom, zdobenie stromčeka, či voňavé vianočné
trhy. Toto všetko a ešte viac je súčasťou nášho školského
života. Snažíme sa spolupracovať s inými školami, so
sponzormi našej školy, s vedením obce a predovšetkým
s Vami, milí rodičia. Ďakujeme Vám. Akákoľvek pomoc
od Vás je pre nás obrovským prínosom. Vďaka Vám
i všetkým spomenutým, máme v našej školskej rodine
veľa nezabudnuteľných zážitkov, ktoré pribúdajú každým
dňom. /d.s./
foto: dobrý skutok u tety Margitky

škôl. Porota mala ťažkú úlohu vybrať spomedzi veľkého
množstva zaslaných prác detí tie najzaujímavejšie. Naša
škola potvrdila, že má veľa talentovaných žiakov.
V I. kategórii, deti materských škôl, získal prvé miesto
Eliáš Kršák . V druhej kategórii, stupeň 1.- 4., sa so svojou
prácou umiestnil na prvom mieste Lucián Gabriel
Minárik z 3.A triedy a na treťom mieste bola ocenená
práca Janka Buca z 1.B. Slávnostné vyhodnotenie súťaže
sa konalo v zasadačke Okresného úradu v Námestove.
Všetkým autorom výtvarných diel želáme naďalej veľa
tvorivého elánu. Luciánovi a Eliášovi držíme palce, aby
ich práce v národnom kole súťaže boli opäť úspešné!
(d.s.)

NAŠE TALENTY

PEKNÝ ÚSPECH - POMALY SA
ZVIDITEĽŇUJEME
VI. ročník obľúbenej súťaže „Ochranárik čísla
tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ bol tento raz
vyhlásený na tému: „Veď aj ja som záchranár“. V rámci
uvedenej témy vytvorili žiaci a škôlkari originálne obrázky
plné fantázie. Odoslané diela detí boli vybranou porotou
vyhodnotené dňa 30.11. Do súťaže sa prihlásilo viacero

Osobitnú pozornosť venujeme motivácii na rozvíjanie
nadania a talentu žiakov na základe ich súťaživosti. Od
začiatku školského roka sme sa zapojili do rôznych súťaží:
športových (vybíjaná, minifutbal McDonald´Cup),
matematických (Pytagoriáda P–3, P-4), literárnych
(Šaliansky Maťko), informatických (iBobor), prírodovedných (Zelený chodník, Všetkovedko) a výtvarných
(Záložka do knihy spája školy, Záchrana som ja, Papiernictvo Viki, Ochranárik, vianočná pohľadnica, dopravný
prostriedok Arriva,). Dosiahli sme v nich pekné výsledky:
Papiernictvo Viki - 1. miesto Lucián Gabriel Minárik
v kategórii jednotlivcov, naša materská škola zvíťazila
v tejto súťaži počtom najviac pridelených hlasov, minifutbal McDonald´Cup – 2. miesto v kvaliﬁkácii, vybíjaná
– 2. miesto v kvaliﬁkácii, Ochranárik – 1. miesto
v okresnom kole Lucián Gabriel Minárik, ktorý postúpil
do národného kola, 3. miesto Ján Buc, v kategórii MŠ
1. miesto Eliáš Kršák, ktorý tiež postúpil do národného
kola. V Pytagoriáde školského kola boli v kategórii P-3
úspešní žiaci: Jakub Olašák, Aneta Pjentková a Igor Janol
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foto: práca Lívie Kurtulíkovej

z 3.A, v kategórii P-4 Michaela Adamcová, Lea Puváková
a Simona Košťálová zo 4.A. Títo šikovní matematici
postupujú do okresného kola. Do súťaže Zelený chodník
sa zapojilo I. oddelenie ŠKD. Žiačky Annamária
Pjenteková a Soňa Turčeková z 2.A získali ocenenie
v maľbe. Zároveň boli deti z tohto oddelenia ocenené za
originálnu báseň o separovaní odpadu. Sme hrdí, že naša
škola sa zviditeľňuje v rámci Slovenska aj týmto
spôsobom. Dúfame, že zbierku ocenení v pripravovaných súťažiach budeme naďalej rozširovať o ďalšie
výborné úspechy našich žiakov. (d.s.)

NAŠE SPOLOČNÉ CHVÍLE STRÁVENE
V MATERSKEJ ŠKOLE
Ako každoročne, tak aj tohto roku sme začínali
v septembri s víziou: „Idem pekne krok za krokom,
bežkám si do školičky. V škôlke nám je teplo, milo, tak ako
u mamičky.“
A teraz vám prezradíme, kto navštevuje našu MŠ.
Najmladšie deti navštevujú triedu Lienky, kde sa o nich
stará p. uč. Huráková Marianna a Buganová Janka, trochu
staršie deti navštevujú triedu Žabky spolu s p. uč. Kasanovou Katarínou a Madleňákovou Alenou. Najstaršie
deti navštevujú triedu Včielky a stará sa o nich p. uč. Náčinová Mária a Rentková Beáta. Mesiac september
sa rozbehol výborne. A tak sa deti postupne adaptovali na
pobyt v priestoroch svojho nového pôsobiska, nových
kamarátov a nových pravidiel. Sem - tam niekto pomrnkal, ale deti to výborne zvládli. Pani učiteľky majú radosť
z týchto detí, lebo sú veľmi tvorivé, aktívne a pekne
spolupracujú. A teraz poďme na tie spoločné chvíle
strávené v materskej škole. (B.R.)
Z výtvarnej tvorby našich detí
Tak ako po iné roky, aj tento rok sa chceme zapájať do
rôznych súťaží. Hneď na začiatku šk. roka sme sa zapojili
do Jesennej výtvarnej súťaže, ktorú organizuje predajňa
Viki papierníctvo v Trstenej. Šikovné sú rúčky našich
predškolákov vytvorili krásne práce a zapojili sa do súťafoto: práca Andrejka Krivdu

že Pramienok 2018 a Ochranárik - čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany, kde sa umiestnil Eliáš Kršák na
1.mieste v kategórii materské školy – blahoželáme.
foto: práca Eliaška Kršáka

Jesenné strašidielka a šarkaniáda v MŠ
Je tu farebná jeseň, ideálne obdobie na kreativitu.
Rodičia prejavili svoju tvorivosť a spolu so svojimi
ratolesťami vytvorili krásne jesenné dekorácie a strašidielka a šarkaníkov, ktorými sme vyzdobili chodby našej
MŠ. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým
rodičom, ktorý si našli čas a so svojimi ratolesťami
vytvorili krásne strašidielka a šarkanov. (M.H.)
Aktivity a hry
Tieto činnosti patria medzi najčastejšie aktivity v MŠ.
Cez hru sa deti učia, rozvíjajú, spolupracujú, delia
sa o hračku, nadobúdajú veľa skúsenosti a zážitkov. (B.R.)
Posedenie so starými rodičmi
Mesiac október je venovaný úcte starším. My sme si pre
starých rodičov pripravili krátky program piesní, básní
a veselé aktivity, kde si vnuci a vnučky so svojím dedkom
a babkou zmerali sily pri navliekaní cestovín, triedení
strukovín a prenášaní korálikov slamkou. Veselo nám ku
piesňam zahrali dedko Lojzo P. a ujo Tóno na ľudovú
nôtu. Po speve sme sa posilnili sladkými šiškami a čajom.
Všetkým starým rodičom želáme veľa zdravia a životného
elánu. (M.H.)
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foto: aktivity a hry

dverách zjavil sv. Mikuláš s anje-likom. Privítali
sme ho pesničkami, básničkami a rezkým
tančekom. A potom prišla tá dlho očakávaná
chvíľa rozdávania balíčkov. Napokon sa Mikuláš
s deťmi rozlúčil a sľúbil, že sa o rok k takýmto
krásnym deťom určite vráti. (J.B.)
Vianočná besiedka pri stromčeku
Znova prichádza ten zázračný čas. Čas tajných
želaní, očakávania i splnených túžob. Kto viac sa

foto: posedenie so starými rodičmi

Vystúpenie pre dôchodcov v KD
Dňa 6.12. 2018 si deti z predškolskej
triedy pripravili krátky program,
ktorým spestrili chvíle naším najstarším
spoluobčanom. Vystúpenie bolo plné
hudby a tanca a na záver dedkovia a
b a b i č k y v y j a d r i l i s vo j u r a d o s ť
úprimným potleskom. (B.R.)
Mikuláš v materskej škole
Celou našou materskou školou sa
ozývalo detské volanie : „Svätý Mikuláš,
poď medzi nás.“ A Mikuláš nás vypočul.
Odrazu bolo z diaľky počuť cinkot
zvončeka. To bolo radosti, keď sa vo

foto: Mikuláš v škole

10
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pripravujú. Potešia
ním všetkých
svojich blízk ych
a navodia tú pravú
vianočnú atmosféru. (B.R.)

Prajeme všetkým
sviatky plné lásky,
pokoja a radosti.

na Vianoce teší ako deti? V materskej škole sme toto
predvianočné – adventné obdobie venovali rôznym
zaujímavým, tvori-vým i slávnostným aktivitám, ktorými
sme deťom spríjemňovali čakanie na tieto krásne dni.
Čarovné predvianočné obdobie v materskej škole vždy
vrcholí milým vianočným posedením spojeným
s vystúpením detí, na ktoré sa poctivo a trpezlivo

foto: koncert cez interaktívnu tabuľu

11

ŠPORT
ÚVOD V 5.LIGE MÁ VAVREČKA UŽ ZA SEBOU...
Prvú časť súťaže 2018/2019 majú už naši futbalisti za sebou. Vstup družstva mužov do 5. ligy priniesol viacero
prekvapení, nových príležitostí, skúseností, radostí, ale aj príučiek. A môžeme povedať, že je dôvod sa tešiť. Skončili na
peknom 5. mieste, na nováčika súťaže slušné a veľmi príjemné pre hráčov, ale aj pre všetkých fanúšikov. A dôvod na
radosť majú všetky naše družstvá. Prípravkári sa zasa o kus posunuli dopredu, zlepšili svoje výkony, pod vedením
Gabriela Minárika sa im darí. Družstvo žiakov podáva famózne výkony, veď o tom svedčí aj 1. miesto v tabuľke a
konečné skóre 37:6, získali 24 bodov. Trénuje ich Janko Pjentek, ktorý vedie aj družstvo dorastu. Posledné zápasy
prebral vedenie Martin Trabalka. Dorast skončil na 2. mieste, na vedúci Klin im chýbal jediný bod! Družstvo mužov
malo po postupe do 5. ligy možnosť hrať SP. Prihlásili sa a prvý zápas odohrali už na Odpust s Kysuckým Novým
Mestom, ktorý je účastník 3. ligy. Hralo sa doma, naši sa chystali vyhrať, veď vzduchom lietali vety : „ sme doma, to ich
napukáme“ , pripomíname, že to boli optimisticko - hrdinské predstavy fanúšikov, nie hráčov! Áno, napukali - hostia
Vavrečku, ale bola to preveľmi užitočná prehra. Pribudli skúsenosti a samozrejme aj pokora priniesla svoje ovocie, ale o
tomto zápase sme už písali. Jednoducho to bol skvelý štart do náročnej sezóny. Hneď na úvod sa inkasovala ďalšia facka,
zápas so Švošovom, ktorý sa odohrával tiež na domácej pôde skončil 2:6! Prvý polčas sme dostali 5 gólov! Len tak
svišťali do našej brány. Tréner Michal Suroviak musel zvládnuť nielen hráčov, ale aj vlastnú infarktóznu situáciu.
Realizačný tím /Marian, Očko a ď./ hádzal od nervov čiapky o zem a atmosféra bola horšia ako v hollywoodskom
horore. O atmosfére v šatni nehovorím, tam to muselo byť na horúco, chvalabohu, že sa tam hocikto nedostal! Neviem,
či chlapcov sprchovali gumidžúsom, ale druhý polčas naši trochu ožili. Nenadarmo sa hovorí, že ten, kto chce stúpať
hore, musí najprv švihnúť dole!!! Na samé dno, vtedy ho to najlepšie nakopne... Po prvom šokovom kole nastúpila
liečba a tím sa spamätal. Prišiel zápas s Oravskou Jasenicou. Niežeby sme Oravskú Jasenicu nepoznali, ale susedská obec
hrá roky vyššiu ligu. Posledný zápas, ktorý sa odohral medzi Jasenicou a Vavrečkou v rovnakej súťaži sa konal v roku
1993. Vtedy ešte hrali starí mazáci, o ktorých sme už na týchto stránkach písali / Sklarčíkovci, Trabalkovci, Hvoľka,
Kasan, Janotík, Graňák atď.../ Bol to pamätný zápas, na ktorý sa doteraz spomína. Na ihrisku bolo takmer 500 divákov.
A teraz to po 23 rokoch bolo treba odohrať naozaj kvalitne a so cťou. A podarilo sa. Výhra 2:1 bola naša / viď foto/.
Pokračovalo sa s dobrou energiou a chuťou, kvalitu potvrdil aj posledný zápas s bývalým účastníkom 4. ligy
Tvrdošínom, kde dokázali chlapci uhrať remízu. Ukázalo sa, že veľmi dôležitá je zdravá atmosféra v tíme, že lídri
mužstva Maťo Čučka / dlhoročný hráč Dolného Kubína 2. liga/ a Mišo Kasan / kapitán mužstva/ chlapcov ťahajú
správnym smerom a nemenej dôležitá je aj práca manažmentu. Dúfame, že sa tímu aspoň takto bude dariť aj v jarnej
časti súťaže. A samozrejme, na záver prajeme všetkým našim tímom skvelých fanúšikov, technický futbal, žiadne
zranenia a vždy len fair-play hru!
Tabuľka strelcov: Michal Pleva 4, Michal Kasan 3, Marián Kasan 3, Karol Brčák 3, Martin Čučka 3, Michal Holmík 2,
Martin Sklarčík 1, Martin Stolárik 1, Marcel Pikoš 1, Milo Mišánik 1 , Ondrej Branický 1, Jaroslav Iliev 1.
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Úspešný štart sezóny
oravského Bul Teamu
Úvod špor tovej sezóny
v KASprof Security Bul Teame
bol naozaj veľpolepý! Zisk
niekoľkých titulov zásluhou
reprezentantov klubu a to len
v jediný deň !
Sobota 13. októbra bola pre
oravský klub poriadne náročná.
V Rabči sa konalo 1. kolo súťaže
v pretláčaní rukou, kde svoju silu
za stolíkom predviedli Stanislav
Richter, jeho sestra Natália,
Lukáš Majkút a Martin Grigerek.
Stanislav zbieral trofeje rad
radom vo viacerých kategóriach.
Medzi juniormi do 70 kg zvíťazil na obe ruky, svoju naberajúcu silu si chcel overiť aj pri mužoch do 65 kg, kde len
potvrdil svoje kvality a tešil sa zo zlata na ľavačku i pravačku. Natália súťažila v kategórii junioriek nad 60kg. Tu sa jej
osvedčila viac ľavá ruka, ktorou brala bronz, na pravačku obsadila štvrté miesto. Mladá lesňanka nechcela byť o nič
horšia ako jej brat a tiež vyskúšala kategóriu žien, kde skončila na obidve ruky na druhom mieste. Lukáš štartoval v
kategorii do 75kg. Opäť prevažovala pravačka, ktorou si vyslúžil prvé miesto, ľavačka stačila na bronz. Martin Grigerek
obsadil 4. miesto v kategórii mužov nad 100kg na pravú ruku a na ľavú si vybojoval bronz.
Večer sa v Športovej hale v Rabči konala gala show NOC BOJOV 8, kde mal svoj proﬁ debut MMA zápasník klubu
Tomáš Bakanec. Napriek tomu, že chudol do svojej kategórie v pomerne krátkom čase, v hexagone predviedol výborný
výkon. Na súpera Gabriela Fuksza z Free Fight Academy Košice však nestačil.
V ten istý deň odlietala slovenská reprezentácia na Majstrovstvá sveta do tureckej Antalie, ktorej súčasťou bola aj
členka klubu Barbora Bajčiová. „Dva týždne pred dletom som poriadne nespala a nejedla“, spomína siláčka zo Žaškova.
Stres a nervozita boli však zbytočné.
„Šampionátom som si v podstate prešla ako
foto: AWK
po masle. Súperky asi toho moc napotrénovali za ten čas, hoci sme na ľavej ruke
mali v kvaliﬁkácii problém s technikou, kedy
mi jeden rozhodca udelil prehru, hoci sa
zápas ani neuskutočnil a boli potom s tým
opletačky. Dlho sme stáli a čakali, čo sa bude
diať“. Nakoniec všetko dobre dopadlo a
majsterka sveta sa domov vrátila šťastná s
2 cennými kovmi. Barbora získala zlato na
obe ruky v kategórii junioriek nad 70kg.
„Teraz by som si chcela dať pauzu od
stolíka, dať sa psychicky dokopy. Návrat
plánujem možno o mesiac.“ Barbora budúci
rok postupuje už o kategóriu vyššie do
21-tky, kde sa Majstrovstvá sveta uskutočnia
v Grécku a Majstrovstvá sveta v Poľsku.
(AWK klub)
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