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3 zápisnica

Príhovor starostu
Vážení spoluobčania,
Príchod leta po studenej jari a zmiernenie
opatrení nás povzbudzujú k nádeji, že sa dostávame na normálnejšiu koľaj. Zároveň sa zamýšľame ako to bude ďalej. Príde? Nepríde? Odvšadiaľ
počúvame o tretej vlne pandémie. Aj napriek
negatívnym pripomienkam niektorých občanov
ohľadom testovania, myslím, že MOM v našej
obci splnila účel. Týmto chcem všetkým, ktorí
prispeli svojím prístupom, pomocou pri testovaní
poďakovať, hlavne odbernému tímu, požiarnikom, organizátorom. Bodaj by sme už MOM
v budúcnosti nepotrebovali. Pandemická situácia
ovplyvnila každú oblasť, každého jednotlivca.
Samozrejme aj obce. Projekty, ktoré boli podané,
niektoré schválené, stoja na mŕtvom bode.
Máme schválenú dotáciu na výstavbu parkoviska pred Obecným úradom, ale 3 mesiace po
rozhodnutí nemáme zmluvu. Keď nie je zmluva,
nie je vlastne nič. Od októbra minulého roku
máme projekt na Zberný dvor, no do dnešného
dňa žiadne stanovisko od kompetentných.
Podobne je to aj s projektom opláštenia
multifunkčného ihriska na športovú halu.
V jarných mesiacoch bolo inštalované
dopravné značenie po celej obci. Nebola to
bezpodmienečná nutnosť, ale sľubujeme si
lepšiu bezpečnosť, zníženie rýchlosti pre automobily, lepšiu orientáciu po obci pre cudzích
vodičov, tiež plynulejšiu dopravu v zimných
mesiacoch. Čas ukáže, či to bolo dobré
rozhodnutie, možno sme aj trochu predbehli
dobu, lebo pravdepodobne značenie v obci bude
povinnosťou. Skutočnosťou sa stal od 1.5.2021
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aj fakt, že obce budú môcť pokutovať vodičov,
k t o r í n e s p r á v n e p a r k u j ú n a o b e c n ý ch
komunikáciách.
Na futbalovom ihrisku sme začali budovať
prístavbu šatní. Na akciu nám prispeje Slovenský
futbalový zväz 15.000 eur, ostatné ﬁnancie pôjdu
z rozpočtu obce, veríme, že aj z príspevkov sponzorov. Dorábali sme časť dažďovej kanalizácie po
križovatku M. Bandíka, tu sa osadila cestná spusť
na záchyt vody z dvoch ulíc. Nie je to pomoc
na 100% pre tých obyvateľov, ktorých pravidelne
počas letných lejakov vytápa – časť domov
od A. Krivdovej. Pevne však veríme, že to vo
veľkej časti pomôže a časť valiacej sa vody pohltí.
Pár slov
k bioodpadu. Pod
tlakom spracovateľa a pod tlakom
emócií sme stiahli
z prevádzky veľkokapacitný kontajner na bioodpad. Aj napriek
neustálej výzve,
komunikácii,
upozorneniam o
triedení odpadu
sa situácia
foto: dažďová kanalizácia
nezlepšila.
V kontajneri na bioodpad je pravidelne
nahádzané to, čo tam nepatrí. Jednoducho nám
ho po naplnení spracovateľ odmietol prebrať.
Takto naplnený kontajner potrebuje všetko
pretriediť. Nie je možné vysypať bioodpad
s veľkými kusmi dreva, plastov, kameňov do
drtičky. Nedá sa to spracovať. Pre odberateľa je
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takto naplnený kontajner istotou, že sa stroje na
spracovanie pokazia. Kto by si to vzal na zodpovednosť? Aj napriek tomu sme po krátkom
čase kontajner na bioodpad sprevádzkovali.
Kompostéry v domácnostiach nestačia so svojou
malou kapacitou. Preto vás prosím opätovne, do
kontajnera na bioodpad dávajte iba materiál,
ktorý tam patrí, ktorý spracovateľ dokáže
spracovať. Ináč nebudeme mať kde vyvážať.
Vážení spoluobčania,
S príchodom leta, prázdnin a dovoleniek
Vám prajem, aby ste si oddýchli, užili pekné
dni s rodinami a načerpali tak veľa síl.
Hlavne buďte všetci zdraví!
Peter Kružel

s pokožkou – čiže slúžila ako kozmetický
prostriedok, dievčatá si s ňou oplachovali vlasy, aby
mali lesk. Všetky zvyky, obyčaje a aktivity spojené
s májom sa nazývajú májenie a v mnohých obciach
na Slovensku sa dodnes zachovávajú v rámci
udržiavania tradícií. Stavanie mája v dedinách sa však
zachovalo hlavne kvôli láske. Veru tak. Kvôli láske.
Mládenec postavením mája pod okná dievčiny
vyjadril, že má o ňu vážny záujem. Kým Tridentský
koncil za pápeža Pavla III. nezaviedol cirkevný sobáš,
postavenie mája pod okná dievčiny bolo verejným
vyjadrením sľubu lásky a vernosti. To znamenalo, že
máj sa nestaval len tak. Obyčajne chlapec požiadal
dievčinu o ruku, vystrojila sa svadba a..., a žili šťastne

Máj, máje,
tradície, priateľstvo, láska a iné
dôležité veci...
Mesiac máj je asi najkrajší mesiac v roku – ak
sa teda vydarí... V tomto roku mu to trochu nevyšlo,
veď teplých, slnečných dní bolo ako šafranu a teplota
sa ani veľmi netrápila, aby sa vyšplhala nad 15 stupňov. Ale aj napriek tomu je dôvod tešiť sa. Veď
príroda je vyparádená v najpestrejšom šate, aký si
počas roka oblečie, stačí sa len poobzerať. Tak som
sa poriadne poobzerala, aby som si ten máj užila
a zažila a zrazu som ho zbadala! Máj. Vysoký, vysokánsky, dôstojne sa hojdal vo vetre. Akoby si pozorne
z výšky obzeral dedinu. Spokojný
s miestom, kde ho postavili. Veľmi
krásny zvyk – stavanie májov. Hodný
zachovania. Aj vďaka tomuto zvyku je
mesiac máj jedným z najkrajších
mesiacov roka.
Stavanie májov bolo známe už v staroveku. Ľudia ich stavali pred svoje
domy ako ochranu pred zlými duchmi,
pohromami a chorobami. Máj
symbolizoval víťazstvo jari nad zimou,
mal priniesť dobrú úrodu. Špeciálne
účinky mala vraj aj májová rosa a dážď.
Prvomájová rosa bola považovaná
za skvelý liek a preventívny prostriedok
proti chorobám. Ľudia si s ňou umývali
oči, používali ju aj pri problémoch foto: kapličkový máj od poslancov

foto: jeden by si naozaj neporadil

a spokojne. Ako v rozprávke. V súčasnosti je to s májmi už trošku inak,
väčšinou sa stavia jeden, väčší máj
v centre obce alebo mesta a je pýchou
hasičov alebo nejakého folklórneho
spolku. Pri váľaní sa zorganizuje
poriadna veselica s hudbou a spevom,
samozrejme aj s tancom, na ktorej
s a z a b av í m l á d e ž . A l e v ý n i m k a
potvrdzuje pravidlo. Vo Vavrečke stál
celý mesiac zamilovaný máj vo dvore
u Zuzanky Ujmiakovej. Bola aj zábava
a smiech, ale je tam aj láska. A bude aj
svadba! Tak som sa opýtala snúbenca
Zuzky, či musí byť láska obrovská
a vysokánska, aby bol postavený takýto
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krásny máj.

- Dominik, tak ako to je s tým májom, či s láskou?
No ako? ( Dominik sa usmieva od ucha k uchu). Zuzku mám
rád, tak bolo treba aj máj. A jasné, že nie hocijaký. Vysoký!
U nás ( v Zubrohlave) je to trošku ináč s tými tradíciami. Vždy
máj stavia partia chalanov. Sám by neurobil nič. No a stavia
sa tak, že každý rok sa stavia pre iného chalana, teda nie
preňho, ale pre jeho
dievča ( a zasa sa smeje).
Je to tak preto, lebo to
nie je jednoduchá záležitosť. To si musíte
vybaviť kopu povolení,
dovolení a súhlasov. Do
hory si v súčasnosti
nemôžete vojsť a len tak
spíliť strom, ktorý
sa vám páči. Bola by to
obyčajná krádež. Keď
sa spíli a vyčistí kmeň,
treba ho previezť na
miesto činu, no a to pri
tej dĺžke muselo byť
v noci a samozrejme,
vedeli o tom aj policajti
– dopraváci. Náklad
musel byť označený,
jasné, že nám značenie
odpadlo po ceste, ale
boli sme poistení pre
bezpečnosť prevozu aj
tak, že sme mali ďalšie
auto ako doprovod. Prevážali sme ho v noci,
lebo je slabšia premávfoto: májový fešák
ka, ale aj tak sme museli
ísť v kruháči do protismeru, aby sme prešli bez poškodenia.

- Mne sa zdá, že v tú noc nespalo pol Hornej Oravy...
Áno, bolo veselo. A nielen v tú noc. My sme ho v prvú noc len
previezli, stavalo sa na druhú noc. A aj sa spievalo a hralo,
tancovalo, veď – Feriband! Aj susedia boli, tak sme máj aj
pokrstili.

- Pomáhali ste si technikou, či ako ste riešili bezpečnosť, veď máj bol
vysokánsky, blízko strechy...
Nie, žiadna technika pri stavaní mája nebola. Iba pri prevoze.
Hore sme ho vytiahli starou metódou, veď technika prv
nebola a máje stáli. Vykopala sa jama, natiahli laná a postavili
drevené kliešte. A samozrejme silné ruky musia byť. Keď je
máj hore, spevní sa drevenými vzperami a jama sa obije
drevenou metrovicou, aby v nej neplával ako varecha v hrnci.
Aj tak ešte tancuje vo vetre, keďže ho rozhojdá aj malý vetrík.

- Áno, to sme si všimli, krásne tancoval ponad
strechy na nižnom konci Vavrečky počas celého
mesiaca, ale vydržal, ani pri vetre, vlastne
vetrisku, čo sa preháňal cez Vavrečku
začiatkom mája nezlyhal... Myslím, že viacerí
sme mali pri pohľade na hojdajúci sa máj
adrenalín v pozore...
Jasné, že riziko vždy je, ale snažili sme sa ho
vystužiť na 100 %, ale príroda je príroda.
Veď gazda si radšej zavrel oči, keď sme ho
dvíhali. Povedal, že už má po pokojnom
spánku a začínajú mu pravidelné modlitby
za bezpečnosť rodiny. To je tak. Keď stavať
máj, tak poriadny! Pre nejaký kraťúch
sa neoplatí zvolávať partiu. Veď láska by
mala byť na celý život. A opäť sa veselo
usmieva.
Je jasné, že láska hýbe svetom, ale aj
partia je vážna vec. Určite pomáha aj pri
iných dôležitých aktivitách. Tak to bolo
kedysi na našich dedinách a tak je to dobre aj
teraz. Tradície nás učia. V dnešnom svete,
čase, situácii, si silu lásky a priateľstva uvedomujeme ešte viac. Ako bodku na záver
dodávam ešte fakt, že ten vysokánsky máj
bol vlastne 3 v jednom:
- nádherná kytica pre milovanú
- skvelý dôkaz, že dobrá partia má cenu zlata
- užitočný a efektný plot v záhrade - pozri
foto.
(i.h.)
foto: zrecyklovaný máj
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Lietanie láka aj deti...
Lietanie človeka lákalo od pradávnych čias. Máme
o tom dôkazy hmatateľné (veď všetky lietajúce
stroje), dôkazy nakreslené a hlavne napísané. Príbeh
o Daidalovi a Ikarovi pozná snáď každý z nás. A tým,
ktorí myslia na lietanie intenzívne sa dokonca často
sníva ako lietajú, ponad zem, ponad more, ponad
Himaláje... Sú to krásne sny. Človek pri tom môže
zakúsiť neskutočnú radosť, obdiv k tej kráse, čo vidí
a pokoru. Pokoru pred Najvyšším ako dokonalým
umelcom, technikom, stvoriteľom. Samozrejme,
pokiaľ sa nejedná o let zo stromu alebo z rebríka!
Nuž, ale lietať nemusí byť len sen. Môže to byť aj
skutočnosť. Už máme možnosti, veď sú už lietadlá,
stíhačky, rakety, rogalá, helikoptéry... Jedna krásna
helikoptéra pristála v máji na vavrečskom letisku. Len

foto: letecká story

tak, lebo jej majiteľ a pilot chcel pozdraviť kolegu
a priateľa Mikuláša Košťála, vavrečského pilota. Nuž
a ten zasa upozornil školu a jej zverencov, že ak chcú
vidieť a popýtať sa, nech prídu a pýtajú sa. Myslíte, že
váhali? Ani chvíľku. Jasné, že detiská boli zvedavé.
Pýtali sa na všetky dôležité veci – ako vzlietnuť,
koľko váži lietajúca nádhera, koľkí sa tam vmestia,
načo sú dve vrtule, kde sa naučia pilotovať, koľko
stojí helikoptéra, ako rýchlo letí... atď. Pilot nestíhal
odpovedať. Dokonca Janko Buc riešil aj technické
záležitosti, konštrukciu, materiál a možnú rýchlosť...
Človek by neveril vlastným ušiam, čomu všetkému
rozumejú a ako veľmi ich lákajú lietajúce stroje. Keby
im bol pilot ponúkol let, ani trochu by nezaváhali. Ale
to je už kapitola pre rodičov. A veruže to Janko Buc
nenechal tak. Jednoducho má chlapec odvahu. Letu
sa nebál, to rozhodne nie! Len tie rodičovské

povolenia nejdú tak ľahko... Zavolal, poprosil,
vysvetlil a – letel. Myslíme v rogale. Ja len na záver
dodám, že možnosti sú. Aj tu vo Vavrečke. Je to
nádherný, nezabudnuteľný zážitok.
(i.h.)

Zápisnica
zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva konaného
dňa 30.04.2021
Prítomní: starosta obce Peter Kružel
Poslanci OZ : Ing. Mária Bucová , Adam Čiernik,
Bc. Alena Hvoľková, Marián Kasan, František
Pepucha, Ing. Karol Pjentek, Ing. Miroslav Rentka,
Ing. Jozef Sklarčík,
Peter Trabalka.
Kontrolór obce:
Mgr. Ladislav Šnapko
Z a s a d n u t i e
Obecného zastupiteľstva vo Vavrečke otvoril
starosta obce Peter
Kružel, ktorý všetkých
prítomných privítal
a uviedol, že obecné
zastupiteľstvo bolo
zvolané v zmysle zák.č.
369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v zmysle
rokovacieho poriadku
obecného zastupiteľstva. Skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je
uznášania schopné.
P r o g r a m:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Žiadosť Františka Sklarčíka, Vavrečka č. 158
o odkúpenie časti pozemku z parcely č. E-KN 8105.
5. Žiadosť ﬁrmy VAMEX s.r.o., Vavrečka č.304
o odkúpenie časti pozemku z parcely č. E-KN
8111/3.
6. Žiadosť Jozefa Puváka, Vavrečka č. 84
o odkúpenie parcely.
7. Žiadosť Ing. Miroslava Rentku a Mgr. Ivety
Rentkovej, Vavrečka č. 436 o zrušenie predkupného
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práva na pozemky, parcely č. C-KN 409/114 a C-KN
č. 409/126.
8. Rôzne.
9. Uznesenie.
10. Záver.
1. Otvorenie.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril
starosta obce Peter Kružel, privítal prítomných
poslancov a hostí.
2. Schválenie programu obecného
zastupiteľstva
Starosta obce predložil poslancom program na
rokovanie OZ. Poslanci hlasovali: 9/0/0
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Overovateľmi zápisnice boli určení poslanci: Ing.
Karol Pjentek a Peter Trabalka. Písaním zápisnice
bola poverená Iveta Hvolková.
4. Žiadosť Františka Sklarčíka, Vavrečka č. 158
o odkúpenie časti pozemku z parcely č. E-KN 8105.
Starosta poslancom predložil žiadosť
o odkúpenie časti pozemku. Ide o pozemok, ktorý
sa nachádza v predzáhradke žiadateľa. Časť
pozemku je zastavaná rodinným domom žiadateľa.
Poslanci nemali pripomienky, hlasovali:9/0/0
Poslanci hlasovali za schválenie: Ing. Mária Bucová ,
Adam Čiernik, Bc. Alena Hvoľková, Marián Kasan,
František Pepucha, Ing. Karol Pjentek, Ing. Miroslav
Rentka, Ing. Jozef Sklarčík, Peter Trabalka.

vlastníkov. Z uvedeného vyplýva, že najprv musí byť
záhrada na jedného vlastníka, čiže je nutné dať do
poriadku vlastnícke vzťahy, následne môže dôjsť
k predaju uvedeného obecného pozemku Jozefovi
Puvákovi. Starosta navrhol vyhovieť žiadosti, ale až
po usporiadaní vlastníckych vzťahov. Poslanci
zobrali informácie na vedomie.
7. Žiadosť Ing. Miroslava Rentku a Mgr. Ivety
Rentkovej, Vavrečka 436 o zrušenie predkupného
práva na pozemky, parcely č. C-KN 409/114 a C-KN
č.409/126.
Poslanci hlasovali:7/0/0
Poslanci hlasovali za schválenie : Ing. Mária Bucová ,
Adam Čiernik, Bc. Alena Hvoľková, Marián Kasan,
František Pepucha, Ing.Karol Pjentek, Ing. Miroslav
Rentka, Ing. Jozef Sklarčík, Peter Trabalka.
9. Rôzne
Starosta informoval:
- o schválení projektu – Parkovisko pred Obecným
úradom cez MASK-u
- o osadení značiek v obci. Je možné, že v najbližšej
dobe dôjde k preloženiu niektorých značení, boli
problémy s majiteľmi pozemkov
- budú sa osádzať v najbližšej dobe retardéry na
obecné komunikácie v niektorých častiach obce
Poslanec Adam Čiernik:
- informoval sa, či je možné obnoviť zastávky v obci.
Starosta sa vyjadril, že zastávky – nákup nie je
ﬁnančne náročná operácia, bude sa o tom uvažovať
do budúcnosti.

5. Žiadosť ﬁrmy VAMEX s.r.o., Vavrečka č.304
o odkúpenie časti pozemku z parcely č. E-KN Poslankyňa Alena Hvoľková:
- vyčistenie kanála pri hlavnej ceste. Starosta
8111/3.
Žiadosť predložil poslancom starosta obce. Jedná informoval, že kanál bude vyčistený v najbližšej
sa o zastavaný pozemok v areáli ﬁrmy VAMEX. dobe, už je dohodnutá práca s p. Troppom.
Poslanci nemali námietky, hlasovali 9/0/0.
Poslanci hlasovali za schválenie: Ing. Mária Bucová , Poslanec Marián Kasan:
foto: Kaplička na Pasekoch
Adam Čiernik, Bc. Alena Hvoľková, Marián
Kasan, - informácia o možnosti vybudovania Krížovej cesty
František Pepucha, Ing. Karol Pjentek, Ing. Miroslav v obci. Spomenuli, že Krížová cesta sa mala
realizovať – jej výstavba už v minulosti, prečo
Rentka, Ing. Jozef Sklarčík, Peter Trabalka.
sa neuskutočnila. Starosta informoval, že je ale nutné
6. Žiadosť Jozefa Puváka o odkúpenie časti osloviť správcu farnosti. Poslanci uložili starostovi,
aby ku nasledujúcemu zasadnutiu OZ pozval správcu
pozemku.
Žiadosť predniesol starosta. Ide o časť pozemku farnosti L. Drengubjaka, aby mohli prejednať
vo vlastníctve obce, ktorý sa nachádza v záhrade možnosť výstavby Krížovej cesty.
Jozefa Puváka, ktorý uvedený pozemok užíva.
Zároveň však vysvetlil, že záhradu Jozef Puvák nemá 10. Uznesenie
vlastnícky vysporiadanú. Nachádza sa tam viacero Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 1/2021
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A. Schvaľuje:
1/ Program na rokovanie Obecného
zastupiteľstva
2/ Žiadosť Františka Sklarčíka, Vavrečka č.
158 o odkúpenie časti pozemku z parcely č.
E-KN 8105.
3/ Žiadosť ﬁrmy VAMEX s.r.o., Vavrečka
č.304 o odkúpenie časti pozemku z parcely č.
E-KN 8111/3.
4/ Žiadosť Ing. Miroslava Rentku a Mgr.
Ivety Rentkovej, Vavrečka 436 o zrušenie
predkupného práva na pozemky, parcely č.
C-KN 409/114 a C-KN č.409/126.
B. Berie na vedomie:
1/ Informácie poskytnuté v bode rôzne
C. Neschvaľuje:
1/ Žiadosť Jozefa Puváka o odkúpenie časti
pozemku.
11. Záver
Na záver starosta obce Peter Kružel
poďakoval všetkým prítomným za účasť.
Peter Kružel, starosta obce
Overovatelia :
Ing. Karol Pjentek, Peter Trabalka
Zapisovateľ : Iveta Hvolková

Informácie
pre občanov
Vavrečské slávnosti na sv. Annu
dňa 24.-25.7.2021
- sobota 24.7. sa konajú športové podujatia
Memoriál J. Košťála a 1. ročník Prechod
vavrečským chotárom.
Memoriál J. Košťála:
- 9:30 hod. rozlosovanie družstiev na futbalovom ihrisku
- 10:00 hod. začiatok futbalového turnaja
- po vyhodnotení guláš a občerstvenie
Prechod vavrečským chotárom
- 9:30 hod. zraz pri škole s informáciami
o trati, ktorá bude označená

- cieľ je na futbalovom ihrisku, pripravený bude guláš,
občerstvenie a súťažné zaujímavosti.
Organizátori športových podujatí: Obec Vavrečka, TJ Slovan
Magura Vavrečka, DHZ Vavrečka, Poľovnícke združenie
Háj, skupina dobrovoľníkov z Vavrečky.
nedeľa 25.7.2021 - sväté omše v kostole sv. Anny
8:00 hod. ( Matilda a Roman Trabalka)
10:30 hod. slávnostná sv. omša ( za veriacich farnosti)
Oznamujeme občanom, že na webe obce sa nachádza
zaujímavá vedomostná hra pre všetkých, ktorí chcú o obci
vedieť viac. Stačí, ak si načítate cez aplikáciu QR kód, otvorí
sa pohľadnica obce s otázkami, ktoré treba zodpovedať.
Všetky správne odpovede nájdete na webe obce - Kronika
obce.
Pripomíname, že na webe sa nachádza užitočná aplikácia
pre informácie obce s názvom - V obraze, viem, čo sa deje.
Stačí stiahnuť aplikáciu do svojho mobilu a som včas
informovaný o aktualitách, informáciách z úradnej tabule,
dôležitých oznamoch. Podrobný postup je uvedený na
stránke obce.

Klub seniorov
Klub seniorov začal aktivity roku 2021 až
v júni.
Aj tento rok 2021, tak ako vlani, činnosť našej
dôchodcovskej organizácie výrazne obmedzila pandémia
COVID-19. Posledné naše spoločné stretnutie bolo 10.
septembra minulý rok. Táto 9 mesačná prestávka spôsobila,
že mnohí členovia sa dožadovali stretnutia, i keď na druhej
strane chápali dôležitosť epidemiologických opatrení.
A tak činnosť v tomto roku sme začali až 10. júna, kedy sme
na výročnom stretnutí hodnotili rok 2020. Nebolo toho veľa
na hodnotenie, ale aj napriek tomu, že polovicu roka platili
tiež bezpečnostné opatrenia, sme skonštatovali, že sa nám
podarilo uskutočniť pár pekných akcií. Ďalšie stretnutie sme
si naplánovali ako každoročne na koniec júna. „Akciu guláš“
nám nič neprekazilo, dokonca aj počasie po raňajšom daždi
sa umúdrilo, takže sme sa stretli v hojnom počte. Tentokrát si
úlohu šéfkuchára zobral na starosť Július Čajka. Mal dosť
pomocníkov, takže nebol na všetko sám. Podľa toho, ako
všetkým chutilo, sme spoločne skonštatovali, že aj v tomto
roku bol guláš výborný a hlavne dobrá nálada tiež. Spoločne
veríme, že po prázdninách sa už budeme môcť stretávať
pravidelne a bez nútených prestávok.
(Ing. V.Seč)
foto: po rekonštrukcii
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ŠKOLA
Dosiahnuté úspechy si zaslúžia potlesk!
Sme nadšení, že v tomto školskom roku sa nám podarilo
uspieť vo viacerých projektoch a súťažiach. Bol to náročný
školský rok, plný výziev, s ktorými sme sa úspešne popasovali.
Vďaka šikovným žiakom a pani učiteľkám, ktoré ich
pripravovali, sa naša škola v okrese naozaj zviditeľnila.
V umiestneniach sme porazili aj školy, ktorým, čo sa počtu
týka, nemôžeme konkurovať. Napriek tomu sa nám to ako
neplnoorganizovanej škole podarilo. Naša škola získava
na popularite čoraz viac, a to nielen v rámci okresu. Veľmi
sa tešíme. Víťazom srdečne gratulujeme a spoločne si
prajeme: „Len tak ďalej!“
Na konci júna sa dozvieme, či získame vlajku Zelenej
školy. Dňa 7.6. sme mali inšpekciu Zelenej školy, ktorá
zmapovala naše dvojročné úsilie, prácu celého kolégia, či
aktivít školy. Uvidíme, chválami nešetrili, veľmi sa im páčila
naša škola i webová stránka. Zapojili sme sa aj do projektu
Modernizácia školy, tiež netrpezlivo čakáme, či sme uspeli.
Získali sme písomnú pochvalu z Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za citlivú,
inovatívnu a modernú prácu so žiakmi a za prínos v projekte
Fast Heroes.
Dňa 1. júna pribudol v našej zážitkovej záhrade nový
domček, ktorý slúži na odkladanie lavičiek a rôzne účely. Žiaci
si ho ihneď obľúbili.
Krásny úspech sme dosiahli vo výtvarnej súťaži 30 rokov
Coop Jednoty v Námestove, ktorú vyhlásila Coop Jednota
spotrebné družstvo. V rámci celého okresu sme získali
1. miesto v II. kategórii – I. stupeň zásluhou krásnej výtvarnej
práce Viktórie Rusnákovej zo 4.A
. Na 3. mieste sa so svojím
výtvarným dielom umiestnila
Re b e k a Ko š ť á l o v á z 2 . A .
Autorka víťaznej práce získala
pre školu 1000 €. Gratulujeme a
veľmi sa tešíme.
V environmentálnej súťaži
Tvorba z odpadu sme získali
krásne umiestenia v rámci celého
okresu. V kategórii: jednotlivec
ZŠ – od 6 do 8 rokov získala 2.
miesto Paulína Juritková s dielom
Žirafa, v kategórii jednotlivec ZŠ
- od 9 do 12 rokov získal 2. miesto
Peter Ďurana s dielom Presýpacie
hodiny a 3. miesto Ema
Kabáňová s dielom Stojan na
ceruzky. V kategórii skupiny – ZŠ

9-12 rokov sme získali, vďaka usilovnej práci
ŠKD, 1. a 2. miesto s dielami Kalčeto,
Guľôčka na úteku.
Okresné kolo obľúbenej matematickej
súťaže Pytagoriáda sa uskutočnilo online
formou. V kategórii P3 sa úspešnými
riešiteľmi stali Ján Buc a Emma Ferenčíková
a v kategórii P4 Ema Kabaňová a Jakub
Kačena. Matematika je náročný, ale krásny
predmet, ktorý našich žiakov zaujíma a stále
baví.
V okresnom kole recitačnej súťaže
Hviezdoslavov Kubín, ktoré sa uskutočnilo
tiež online formou dňa 8. júna v CVČ –
Maják v Námestove, boli zastúpené aj video
recitácie našich úspešných žiakov zo
školského kola. V I. kategórii – prednes
prózy sme získali 2. miesto, o ktoré sa
krásnou recitáciou zaslúžil Sebastián Poláčik
foto: kuchyňa po rekonštrukcii
z 3.A.
Hoci sú zima a Vianoce už dávno za nami,
vyhodnotenie súťaže Vianočná ozdoba,
odovzdanie diplomov a vecných cien
výhercom sa udialo po uvoľnení pandemických opatrení. Výhre sa tešili Soňa
Jančigová z 3.A triedy a Jakub Kačena zo 4.A
triedy. Obaja sa umiestnili na 3. mieste.

Konečne...
Zažili sme krásne divadelné predstavenie,
ktoré sme mali zaplatené už v septembri. Zlá
epidemiologická situácia nám nedovolila

foto: divadielko
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organizovať žiadne aktivity, no našťastie sa všetko
obrátilo k lepšiemu a predstavenie sa mohlo uskutočniť.
Ešte aj počasie nám prialo. Pozvali sme aj našich
predškolákov, ktorí si predstavenie naozaj užili.
Dňa 17.06. nám herci z divadla Babadlo v Prešove
odohrali nádherné bábkové divadielko Ako psíček a
mačička... Umelecky významná tvorba Josefa Čapka
určená pre deti a mládež už dávno patrí do klasického
fondu literatúry. Kultivovane a umne v sebe spája
komický, zábavný aspekt s ľudskou múdrosťou. Tak ako
vo vtipnom a múdrom príbehu, ktorý nám herci zahrali.
Našich žiakov zaujal a zabavil. Kombinácia živých hercov,
veľkých bábok, krásnej divadelnej scény a komických
situácií vtiahol každého diváka do deja. Predstavenie
sa naozaj vydarilo. Naše pódium s domčekom opäť
nesklamalo. Zapáčilo sa aj hercom, s ktorými sa ešte určite
radi stretneme.
(d.s.)

sa zapísal do ich spomienok, pretože vždy, keď
pôjdu okolo si spomenú, že ho spolu v roku 2021
zasadili a budú sa tešiť, že jeho koruna je stále
krajšia a mohutnejšia. Možno raz o ňom budú
písať básne, či rozprávať o ňom s láskou svojim
deťom a vnúčatám... (d.s.)

Super Deň detí
Úprimný úsmev a dobrá nálada sprevádzali
deti pri hrách, súťažiach, zábavných aktivitách
a darčekoch, ktoré potešili - maľovanie na tvár,
sladkosti, lopta, pexeso, či zmrzlina od rodičov.
Aj počasie darovalo žiakom k ich sviatku pekný
slnečný deň. Vôňa opekaných špekáčikov,
čerstvo upečeného perníka a výborného gulášu
od pani kuchárok sa rozliehala celým školským

DEŇ ZEME
obyčajný deň výnimočnej planéty
Dňa 22. 4. 2021 sme si pripomenuli Deň Zeme.
V kalendári je oslavný deň našej zemeguli venovaný
iba raz v roku, no naša pozornosť zameraná na jej
záchranu by mala trvať 365 dní. Naši žiaci, aj vďaka
programu Zelenej školy, vynakladajú nemalé úsilie
zlepšiť životné prostredie vo svojom okolí. Snažia
sa eliminovať množstvo odpadu správnym
triedením v škole i doma, šetriť vodou, chodiť do
školy pešo, vplývať svojím zodpovedným
prístupom na druhých. V tento deň prebehli na
škole v jednotlivých ročníkoch zaujímavé aktivity.
Na Deň Zeme sa v
našej škole zrodila veľmi
pekná tradícia. V školskej záhrade pribudol
strom – javor mliečny,
ktorý zasadil pán starosta, Peter Kružel, za
asistencie štvrtákov. Tí
slávnostne odovzdali
svoje žezlo - lopatu svojim spolužiakom tretiakom, aby v tejto milej
tradícii pokračovali.
Uvidíme, aká osobnosť
do školy budúci rok
zavíta a aký strom začne
písať svoj životný príbeh
v školskej záhrade. Naši
žiaci rastú spolu
foto: sadíme...
s javorom. Tento strom

foto: deň detí - darček letí

areálom rovnako ako smiech našich školákov
z plne prežitého dňa, ktorý sa naozaj vydaril.
Misia Naj deň pre školský rok 2020/2021 bola
splnená. Tešíme sa a ďakujeme všetkým, ktorí
sa spolupodieľali na tejto milej akcii.
(d.s.)

Dajme veciam druhú šancu...
Naši žiaci nás opäť potešili. Ich predstavivosť
a fantázia nemajú hraníc. Výrobky z odpadových
materiálov zaujali, inšpirovali a patril im
zaslúžený obdiv. Pet ﬂaše, vrchnáčiky, krabičky,
kartóny, plechovky, či mnoho ďalších odpadových materiálov sa premenilo na dopravné
ihrisko, hudobné nástroje, učebné pomôcky
i hračky. Dajte aj vy veciam druhú šancu,
popustite uzdu fantázii s Vašimi ratolesťami a
Zem sa Vám za to odvďačí. Výstava výrobkov z
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Svoju čitateľskú gramotnosť si vyskúšali všetci.
V 1.A zvíťazil Marko Kuráň, v 2.A svoje
čitateľské zručnosti preukázal Adam Zboja,
v 3.A Sarah Graňáková a zo 4.A sa najlepšie
„popasovala“ s textom a úlohami Ema
Kabáňová. Gratulujeme a želáme naďalej čo
najviac elánu do čítania. DK

Nie je učenie ako učenie
foto: dajme veciam druhú šancu

odpadového materiálu bola súčasťou jednej z mnohých
nápaditých enviro-mentálnych aktivít Zelenej školy.
(d.k.)

Vyučovanie, to nie je len sedenie v laviciach,
počúvanie výkladu učiteľa, či plnenie cieľov, čo
všetko má žiak ovládať a vedieť. V našej škole
sa snažíme, aby sa učenie stalo zážitkom plným
zábavy, akcie a radosti. Dávame deťom priestor,

Úspešný Hviezdoslavov Kubín
Obľúbená recitačná súťaž v umeleckom prednese
poézie a prózy prebehla v tomto školskom roku
netradične, bez účasti talentovaných recitátorov.
Podmienkou účasti žiakov v okresnom kole bolo poslanie
videa ich recitácie v stanovenom termíne. Do okresného
kola boli poslané videonahrávky z viacerých škôl okresu,
ktorých ukážky hodnotila porota v jednotlivých
kategóriách. V okresnom kole, ktoré sa uskutočnilo dňa
8. júna v CVČ – Maják v Námestove, boli zastúpené aj
videorecitácie našich úspešných žiakov zo školského
kola. Školu reprezentovali žiaci 3.A triedy - Emma
Ferenčíková v prednese poézie a Sebastián Poláčik
v prednese prózy. Jeho recitácia ukážky Najkrajšia
rozprávka na svete od Ľubomíra Feldeka zaujala porotu.
V I. kategórii – prednes prózy, získal krásne 2. miesto.
Srdečne blahoželáme a ďakujeme
za úspešnú reprezentáciu našej školy.
Dúfame, že Sebastián bude svoj
recitačný talent rozvíjať naďalej.
AM

foto: HK - Sebastián Poláček

Najlepší čitateľ triedy
Koniec školského roka je už za dverami. K tomuto obdobiu neodmysliteľne patrí naša školská čitateľská
súťaž „Najlepší čitateľ triedy“. V nej sú
najzdatnejší čitatelia odmenení peknou
knihou. Naši prváci už vedia správne
prečítať slová, vety, celý text. Učia
sa mu porozumieť a ďalej pracovať
s obsahom a získanými informáciami
rovnako ako to zvládnu i starší žiaci.

foto: najlepší čitateľ
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aby sa prejavili vo všetkých smeroch, aby sa
nebáli a vyučovanie si užívali. Svetový deň
vyučovania vonku (Outdoor Classroom Day )
pripadá na dátum 20. máj. Pre zlé počasie sme si
ho pripomenuli v iné dni, ktoré trávime na
čerstvom vzduchu. Snažíme sa takto využiť

okolo nás. Len vďaka pravidelnému pohybu v prírode sa
deti naučia vnímať a vážiť si všetko, čo nám príroda dáva,
a takto aj chrániť a zveľaďovať ďalej. Príroda má
regeneračný účinok na všetkých, pomáha znížiť úroveň
stresu. A čo dôležité, čerstvý vzduch dodá energiu na celý
deň. (d.k.)

Pasovanie prvákov
do školskej knižnice

foto: včelárska vandrovka

každý pekný deň. Naša
rozprávková záhrada,
ihriská, altánok, príroda
v školskom areáli i širšom
okolí nám ponúkajú
množstvo príležitostí
stráviť deň učením sa inak
ako v škol-skej lavici. Pobyt
von je v súčasnej dobe
n e n a h r a d i t e ľ n ý , ve ľ m i
prospešný pre zdravý vývoj.
Je stvorený na objavovanie
prírody, vďaka čomu sa deti
môžu na svet drobných
zvierat, či rastlín pozrieť
zblízka a niečo sa tak aj
naučiť. Pobyt von, to je
slnko, každá rastlinka,
živočích, čistý vzduch,
pozitívna energia, iný
foto: vyučovanie vonku
pohľad na okúzľujúci svet

Keď sa školský rok blíži ku koncu, pre prvákov
nastáva ten správny čas, aby naplno ukázali, čo sa
naučili. Dokážu už prečítať všetko. Stihli
zoznámiť a skamarátiť so všetkými písmenkami.
Konečne nastal pre nich ten Táto zručnosť im
otvorila bránu aj do našej školskej knižnice.
Tretiaci si spolu s pani učiteľkou pripravili pre
šikovných pr vákov krásnu rozprávkovú
pasovačku. Kto chcel byť pasovaní za čitateľa,
musel splniť úlohy čarovných víl - pravidlá
v knižnici, popletené názvy knižiek, či
znázornenie rozprávky svojím telom. Na záver
prváci zložili čitateľský sľub a svojim podpisom
a odtlačkom prsta prisľúbili, že všetko dodržia.
Tešíme sa na ich návštevu v našej školskej knižnici
a veríme, že práve knihy sa stanú ich vernými
priateľmi. DK

foto: pasovanie prvákov
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foto: učíme sa zachraňovať

Projekt FAST HEROES
Úspešný koniec projektu FAST HEROES – „dobré
veci sa dejú na našej škole“.
A sme na konci. Smutný smajlík preto, že po viac ako
piatich týždňoch usilovnej práce sme ukončili jeden
neskutočne prínosný, kreatívny a podnecujúci projekt.
Jeho cieľom bolo oboznámiť deti s príznakmi mozgovej
príhody a naučiť ich včas zavolať prvú pomoc. Prínosom
sa stali aj nápadité interaktívne animované materiály, ktoré
obohatili hodiny zážitkového učenia. Dedko FERO,
ADAM a babka SOFIA sa všetkým určite zapíšu
do pamäti i do srdiečok. A TOMI? Postavičku odvážneho
chlapčeka si všetci veľmi obľúbili. Stal sa vzorom pre
viacerých žiakov. Naši prváci a tretiaci absolvovali projekt
s nadšením a radosťou. Viac ako mesiac sa zúčastňovali
zaujímavých aktivít, vždy s úsmevom a dobrou náladou.
Pri hrách sa zároveň veľa naučili o náhlom ochorení mozgovej príhode a jej príznakoch. V tomto školskom
roku sa s projektom lúčime, ale tešíme sa na jeho budúce
pokračovanie. Naši hrdinovia si za usilovnú prácu odniesli
odmenu a nezabudnuteľný zážitok. Zistili, že učenie môže
byť zábavné. Tešíme sa, že našej škole to naozaj žije.
Ďakujeme pani učiteľkám, žiakom a všetkým, ktorí
sa na realizácii tohto super projektu spolupodieľali. (d.k.)

Aby aj tí najmenší vedeli poskytnúť
prvú pomoc
Dňa 16. 6. k nám zavítali členovia občianskeho
združenia Oravská pomoc pod vedením nášho rodáka
Mareka Kurtulíka. Svoj čas nezištne venovali žiakom v

jednotlivých ročníkoch a strávili s nimi celé
doobedie, bez nároku na odmenu. Predviedli im
inštruktáž a nácvik prvej pomoci pri jednotlivých
modelových situáciách. Zaujímavým a pútavým
spôsobom žiakom vysvetlili ako sa zachovať
v krízových situáciách, ako poskytnúť základné
úkony na záchranu života. Žiaci si prakticky
vyskúšali prvú pomoc pri ošetrení rán a krvácaní,
pri zástave srdca a dýchania a dusení sa dieťaťa
a dospelej osoby. Veľmi si vážime prácu týchto
mladých ľudí, ktorí k vzdelávaniu prvej pomoci
pristupujú zodpovedne, nadšene, ale hlavne
s láskou. Každú chvíľu niekto potrebuje prvú
pomoc a neraz sú rozhodujúce prvé minúty.
Práca týchto nadšencov má obrovský zmysel.
Vďaka nim aj tí najmenší nebudú bezradní
v kritických situáciách a dokážu nadobudnuté
vedomosti a praktické zručnosti správne využiť,
pomôcť a zachrániť tak ľudský život. Táto milá
akcia prvej pomoci bola úspešná, žiakov zaujala.
Veľmi pekne ďakujeme a združeniu želáme aj do
budúcna veľa síl, elánu a radosti z práce. (z.b.)

Ekomedík púpavový
Kto sa v máji pozrel vôkol seba, určite videl
nádherne zelenajúcu sa trávu a v nej žlté kvietky púpavy. Narástlo ich toľko, že sa žiaci 3.A
rozhodli túto krásu zužitkovať. Vďaka ich
zásluhe neostala nepovšimnutá. Odrazu
sa z tretiakov stali usilovné včielky, ktoré
rýchlosťou svetla nazbierali 2 000 hlavičiek
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Tobias Škuta
Dávid Bernaťák
Roman Tokarz a Adam Tokarz
Timea Romaňáková
Roman Miklušičák
Mateo Portala
Zosobášili sa
Anna Sklarčíková a Ing. Juraj Bugaj
Eva Majdová a Július Hablák
Daniel Hurák a Andrea Bendžáková
Marek Uherčík a Denisa Floreková
Opustili nás
Štefan Holmík
Jozef Florek
Peter Melišík
Oľga Kabaňová

púpavy. Zaliali ich vodou, pridali citróny a na 24
hodín nechali spolu odstáť. Na druhý deň im
šikovné tety kuchárky zmes precedili, do čistej
šťavy pridali cukor a varili, varili...až kým
neuvarili chutný púpavový medík, ktorým si teraz
môžu osladiť bylinkový čaj, či natrieť na chlebík.
Pripravený med darovali pani riaditeľke i pani
učiteľkám, ktoré sa zdravému darčeku veľmi
potešili. Aj toto je dôkaz, že naši šikovní žiaci
zmýšľajú ekologicky a aj týmto spôsobom šíria
posolstvo Zelenej školy. Hoci sa púpava lekárska
považuje skôr za burinu, samotný jej druhový
názov napovedá, že ide o významnú liečivú
rastlinu, ktorá lieči rôzne ľudské neduhy. (a.m.)

Futbal
Neistá futbalová sezóna
2020-2021
Dlho sa špekulovalo, ako dohrať sezónu
2020-2021. Ostali 3 neodohraté kolá z jesene. Či
ich dohrať a začať jarnú časť...? Nakoniec padlo
rozhodnutie dohrať, tým sa uzavrie celá sezóna.
Pre našich chlapcov nastala veľmi ťažká situácia.
Po nie moc úspešnej jesennej časti, kde bolo
zranených veľa hráčov a Vavrečka po odohratí
10 zápasov mala na svojom konte 10 bodov,

foto: vavrečský tím
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Chceme poďakovať všetkým, ktorí
sa venujú vavrečskému futbalu. Stojí to
veľa síl a hlavne času. Ďakujeme
Obecnému úradu a všetkým sponzorom,
ktorí pomáhajú, aby sa futbal vo Vavrečke
mohol hrať. Poďakovanie smeruje aj k
správcovi trávnika. Robí túto robotu
skvelo. Veľká vďaka patrí aj našim
fanúšikom, ktorí v nie malom počte chodia
povzbudzovať aj ďaleko na vonkajšie
zápasy. Nájdu sa aj kritici, bez kritiky by to
nebolo ono, dôležité, že chlapcov to ženie
vpred. Najbližšie sa uvidíme na Odpustové slávnosti, kde budeme hrať 1.kolo SP,
už čoskoro, po vylosovaní sa dozvieme
meno súpera. Všetkých pozývame. (m.k.)

Cyklománia
sa usadila aj u nás
Na spoločnú foto futbalistov, hokejistov
a iných – ISTOV sme všetci zvyknutí, ale
foto zhluku cyklistov je pre mňa pomerne
novinka. Aj keď sa s cyklistami v poslednej
dobe akoby vrece vysypalo. A to rovno
foto: ihrisko ako zamat
na cesty. Čo teda nie je pozitívum, veď
bezpečnosť by mala byť prvoradá. Ale
sa nachádzala v tabuľke na nelichotivom zostupovom
toto sa našich vavrečských cyklistov
mieste. Na post trénera sa vrátil po uzdravení Majo Kasan. netýka. Pravidelne brázdia cesty, ale horské. Má
Potrebovali sme opäť dať náš team dohromady, aby sme v to kopu výhod. Užívajú si krásu prírody,
posledných troch zápasoch získali čo najviac bodov a posilňujú svalstvo (bonznem, že takmer každý
udržali sa v V. lige. Nakoniec to všetko Chvála Bohu má elektrobicykel) čiže sa nepretrhnú, dýchajú
dopadlo veľmi dobre. Chlapci v troch zápasoch ani raz čerstvý vzduch, utužujú priateľstvá a partiu,
neprehrali a po dvoch remízach zvonku, z Likavky, z utečú pred manželkami... atď.
Turčianskej Štiavničky a po domácom skvelom víťazstve
Je toho oveľa viac, veď ináč by sa takéto výlety
s Oravskou Porubou 3:2, potvrdili účasť v V. lige, skončili neoplatili. Štart majú v krčme „U Maťa“ a cieľ
na 10. mieste. Treba pochváliť všetkých hráčov, urobili rôzne, podľa toho, na akú trasu sa cítia, ale viem
pre vavrečský futbal veľa dobrej roboty.
že Kubínska hoľa je veľmi obľúbená lokalita.
Dorast trénoval spolu s mužmi, uvidíme ako to s chlap- Na moju otázku, čo sa na takej výjazdovke deje,
cami dopadne, lebo do futbalu sa im veľmi nechce. Pri mi s úsmevom odpovedali: „ Čo je U Maťa, to
žiackej kategórii došlo k výmene trénera, kde Janka zostáva U Maťa a čo je na bicykli, to je na bicykli.
Pjentku, ktorému chceme touto cestou poďakovať, Nič nemôže ísť von. Potom je Vegas!“ Nech je to
vymenil Mišo Kasan. Žiaci tiež odohrali niekoľko už akokoľvek, každá spoločná aktivita s dobrým
prípravných zápasov celkom dobre, ale hlavne, čo nás teší úmyslom sa počíta. Potvrdili, že o mesiac berú aj
je, že žiačikov futbal baví a zatiaľ ich je veľa. Treba dúfať, manželky. Takže vlastne je všetko v poriadku.
že vyrastú z nich dobrí futbalisti. Prípravka pod vedením Funguje aj záľuba a aj manželstvá.
Gabriela Minárika odohrala jeden turnaj na domácom
Prajeme im, aby počasie vždy vyšlo, zranenie
trávniku. Aj táto skupina má dosť zástupcov a chlapcov sa vyhlo a veľa krásnych zážitkov aby prišlo...
futbal baví.
(i.h.)
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foto: vavrečskí cyklisti

foto: MAPKA PRECHODU
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