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PRÍHOVOR STAROSTU
Vážení spoluobčania,
Chcem sa prihovoriť a informovať
Vás o veciach, činnostiach a aktivitách
z doterajšej práce. Postupom času
získavam informácie a skúsenosti, ktoré
sa snažím zúročiť v práci pre obec. Veľmi
nás mrzí, ale zároveň hnevá /tak ako Vás
všetkých/ situácia kanalizácie v obci.
V poslednom príhovore som Vás
informoval o postupe prác a zároveň o ich
ukončení. Bohužiaľ, nič z toho nie je
pravda. Zo strany zainteresovaných
ﬁriem sa cítim byť podvedený. Minula
sa doba, keď stačil sľub a slovo chlapa,
ktorý platil ako zákon. Verte mi, teraz
nefunguje nič. Ani dohoda, ani sľub.
S kompetentnými sme prešli postupne
celú obec, dohodli sme sa na nových
termínoch, ale nerád by som ich zverejňoval, lebo po minulých skúsenostiach
neverím. Tragédia je, že obec v tejto veci
nemôže zasiahnuť. Všetko záleží od
objednávateľa (Oravská vodárenská
spoločnosť) a zhotoviteľa (ﬁrma OHL).
Preto Vás opätovne žiadam o trpezlivosť
a pochopenie. Verím, že sa to skončí
k spokojnosti nás všetkých.
Z akcií obce, ktoré sa vykonali by som
chcel spomenúť presvetlenie ulice
„Kružľova“. Bola tam umiestnená
svetelná jednotka, ktorú sme zapožičali
na skúšku jedného roka. V prípade, že
nám bude vyhovovať, budú zakúpené
a umiestnené takéto svetelné body do
ďalších častí obce. Nové osvetlenie je
nainštalované aj pri prechode pre
chodcov na zastávke autobusu, aby sme
zvýšili bezpečnosť občanov. Momentálne
pracujeme na projekte verejného osvetlenia, ktoré by sme chceli ﬁnancovať
z eurofondov. Pri zrealizovaní uvedeného
projektu by sme ušetrili na energiách za
verejné osvetlenie takmer 50 % ﬁnancií.
Ďalší projekt, ktorému sa venujeme, je

kamerový systém, ktorý nám umožní
mapovať kritické miesta v obci. Od jeho
inštalácie očakávame elimináciu vandalizmu, tvorbu nelegálnych skládok ap..
Jednu z čiernych skládok v obci sme
odstraňovali tento mesiac v časti malých
pozemkových úprav Starý mlyn. A je
jasné, že na náklady obce. V budúcnosti
by sme radi takto zbytočne vyhodeným
peniazom predišli.
Prišlo leto. Čas prázdnin, dovoleniek.
Čas malín, čučoriedok a hríbov. Užívajte
si oddych spoločne v rodinnom kruhu
pre vytváranie puta,
ktoré sa nedá ničím
nahradiť. Prajem Vám,
aby ste si leto užili
a zažili. Aby ste načerpali
množstvo nových
duševných aj telesných
síl.
Peter Kružel

Smeti naše
každodenné.
Už v apríli sme informovali občanov:
„ Na križovatke pri p. Miklušákovi (cesta
ku kapličke) je umiestnený kontajner
na biologický odpad. Môže sa doňho
sypať: pokosená tráva, lístie, posekané
konáre. Sypať iný odpad je prísne
zakázané - bude uložená pokuta. Pri
zistení, že občania nerešpektujú uvedené
info, bude kontajner stiahnutý z uvedeného miesta. Veríme, že sme v triedení
odpadu dostatočne všetci uvedomelí
a disciplinovaní - znamená to, že ušetríme
pre obec peniaze, ktoré sa doteraz
vynakladali na vývoz netriedeného
odpadu !!! Pripomíname, že kontajnery
na sklo, kovové obaly, textil, zmesový

odpad sú umiestnené na obvyklých
miestach.“ Preto absolútne nechápeme,
a veríme, že aj drvivá väčšina občanov
Vavrečky nechápe spolu s nami, ako
sa môže udiať situácia, že prídete ku
kontajneru na biologický odpad a nájdete
v ňom staré gumy, plasty, polystyrény ap.
Alebo prídete ku kontajneru na zmesový
odpad a nájdete v ňom trávu, konáre
a okolo neho poriadny bodrel. Teda veci,
pardon, smeti, ktoré doňho nepatria !!!
Veď predsa obec Vavrečka triedi odpad.
Máme kontajnery na sklo, na kov, na staré
handry, plasty zbierame do vriec, elektroodpad sa zbiera 2x ročne priamo
na zberné auto, biologický odpad má už
tiež svoje miesto, tak prečo stále
nerozumieme ? Prečo stále nerozumieme,
že to navyšuje cenu vývozu smetí? A na
záver ešte pripomíname, že aj vďaka
takýmto "šikovníkom" obec dopláca na
vývoz smetí nemalé peniaze a sú to
peniaze nás všetkých, mohli by sa použiť
na zmysluplnejšie veci.
/i.h./
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ROZHOVOR
Od minulosti, kedy hasiči riešili iba
požiare a vykonávali osvetu medzi
obyvateľmi, aby im pomáhali uchrániť
ako-tak svoje ťažko vyrobené úrody
a ťažko postavené dreveničky, sa veľa
zmenilo. Hasiči sú absolútnou súčasťou
nášho rýchleho, pretechnizovaného
sveta. Chcú pomáhať, preto sa museli
prispôsobiť. Zasahujú pri dopravných
nehodách, hromadných haváriách,
živelných pohromách, úniku nebezpečných a rádioaktívnych látok, množstve
rôznych technických zásahov a rôznych
záchranných prácach. Nezanedbateľná
je aj osvetová činnosť ohľadom poučenia obyvateľstva a kontroly požiarneho
zabezpečenia budov. Hasiči spolupracujú s policajnými, záchranárskymi,
zdravotníckymi a vojenskými zložkami
pri riešení núdzovej situácie. A navyše
plnia aj výchovnú činnosť – učia deti
nielen spôsobu ako predísť požiaru, ale
hlavne, že treba pomôcť...
Vavrečskí hasiči majú dlhú históriu,
začiatky boli v roku 1696. Podľa zápisov
v kronike obce, vrchnosť prikázala, že
každý gazda musel mať pri dome rebrík
a sud plný vody pre prípad požiaru.
Na konci 18. storočia obec prijala
protipožiarne nariadenia cisára Jozefa II ,
ktorých dodržiavanie kontrolovali richtár
i prísažní obce. V roku 1886 bol vo
Vavrečke požiar, ktorý vypálil takmer
celú dedinu. Po tejto strašnej udalosti
sa požiarnictvo stalo celoobecnou
záležitosťou. Dobrovoľný hasičský zbor
vo Vavrečke bol oﬁciálne založený
v roku 1923. Čoskoro to bude významné
výročie – 100 rokov práce organizovaného zboru. A za ním množstvo mien,
ktoré ho zveľadili... Aby sme priblížili
prácu terajších hasičov, popýtali sme
sa ich veliteľa Michala Hrkľa.

- Michal, tak ako to je teraz, takmer po
100 rokoch s hasičmi vo Vavrečke?
Presne porovnať to neviem, pretože tú
dobu som nezažil, ale máme v depozite
hasičskú striekačku z roku 1906 a hasiť
s ňou v dnešnej dobe požiar, nuž, iba ak
v nejakej komédii. V súčasnosti patrí
vavrečský Dobrovoľný hasičský zbor
pod MVSR, má 42 členov, z toho 12 ľudí
je pravidelne školených na výjazdy. Zbor
je zaradený do kategórie B, existujú ešte
kategórie A a C. Pre našu kategóriu platí,
že máme povinnosť výjazdu do 10 minút
pri nahlásení živelnej udalosti, požiaru,

kalamite ap. z centra operačného
strediska 112 – Žilina. To znamená, ak
sa niečo takéto udeje v blízkosti nášho
sídla, dostaneme signál zvolávacím
systémom cez SMS, my následne
aktivizujeme výjazd v zložení 3+1
(zasahujúci a veliteľ zásahu). V prípade
výjazdu alebo poplachu máme nárok na
náhradu ušlej mzdy, ktorú vypláca
priamo MVSR. Zároveň uhrádza aj
spotrebované
palivá a energie.
Momen-tálne
sme z dotácií
MVSR zakúpili
plávajúce
čerpadlá,
zásahové
prilby, obleky.
Finančne nám
pomáha aj
sponzoring a
samozrejme
nejaké ﬁnancie
sú aj z rozpočtu
obce. V tomto
roku sme
podali žiadosť
o protipovodňový vozík, ktorý obsahuje
elektro-centrálu, plávajúce čerpadlo,
osvetlenie, hadice a príslušenstvo.
Dúfame, že našej žiadosti vyhovejú a ak
budú nebesia naklonené, bude nám
pridelené aj nové hasičské vozidlo
IVECO Daily.

- Vieme, že hasiči sú predovšetkým zdatní,
tvrdí chlapi, aké vlastnosti ešte musí mať
dobrý hasič ?
Jasné, že hasiči musia byť chlapi
naslovovzatí, ale je jedno nepísané
pravidlo, že pr vá, najdôležitejšia
vlastnosť pre hasiča je POSLUŠNOSŤ.
Tá je najdôležitejšia. Pri zásahoch
sa hasič stretne s rôznymi ťažkými
situáciami, ktoré dajú zabrať nielen
fyzickej kondícii, ale aj psychike. Tá
nesmie nikdy zlyhať a hasič musí aj v tých
najkritickejších situáciách reagovať
správne na príkazy veliteľa. Jednoducho
nemôže konať na vlastnú päsť, vždy je
určený veliteľ, ktorý rozhoduje aký
postup sa pri zásahu použije.

- Hasiči potrebujú pri svojej práci rýchlosť,
kondičku, silu, presnosť - ako ste na tom vy?
Okrem základnej úlohy Hasičského
zboru, ktorú sme povinní plniť, sa venujeme aj hasičskému športu. A šport je
šport, nezáleží aký. Musíte trénovať,
makať, aby boli nejaké výsledky. Naše
družstvo, ktoré má 8 členov, je členom

Hornooravskej hasičskej ligy a pravidelne sa zúčastňujeme súťaží v našom
regióne, ale aj inde na Slovensku.
Najbližšie máme súťaž na Morave, v obci
Repište. Na poslednej súťaži, ktorá sa
konala v Rabči, sme sa pri účasti 38
družstiev umiestnili na 3. mieste. Súťažná sezóna pre hasičov sa ešte len rozbieha, uvidíme, ako sa nám bude dariť
v tomto roku.

- Aký najväčší úspech v hasičskom športe ste
dosiahli?
V minulosti nám ušlo tesne celkové
1. miesto v lige len preto, že sa nám
v poslednej sekunde na súťaži roztrhla
hadica. Veľká škoda. Ale tak to v tomto
športe chodí. Niekedy zlyhá technika,
niekedy ľudský faktor, niekedy proste aj
napriek tréningom nevyjde všetko tak,
ako má. Človek nie je stroj a toto je aj
o súhre partie, technike, kondičke... Už
sa nám stalo, že nenaskočila mašina.
Človek si potom vyčíta, ako je to možné,
na tréningu všetko ide a na súťaži –
prúser... Ale to je stále ten šport, preto to
treba brať športovo. Oveľa horšie by
bolo, keby človek zlyhal pri zásahu. A to
sa nám, chvalabohu, ešte nestalo.

- V poslednej dobe ste sa intenzívne začali
venovať aj deťom...
Máme detské hasičské družstvo, ktoré
má 24 členov vo veku od 5 do 10 rokov.
Mali sme záujem viesť hasičský krúžok
pre deti v základnej škole, ale to sa musí
zaktivizovať súhra s vedením školy.
Zatiaľ trénujeme a vedieme deti
v hasičskej zbrojnici. Trénujeme s nimi
každý týždeň, v družstve máme aj
dievčatá a držia sa super. Vo výkonnosti
nie je rozdiel, rovnako sa snažia chlapci aj
dievčatá. Na prvej súťaži v Oravskej
Lesnej, ktorú sme s nimi absolvovali pred
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družstiev umiestnili na krásnom 14.
mieste. Pre začiatočníkov pekný úvod do
kariéry. Na tréningoch sa decká učia
pracovať s hadicami, viazať uzly ap.
Nezanedbateľná je pre nich aj požiarna
osveta, ktorú ich učíme, práca v kolektíve, zodpovednosť ap. A dokonca
niektorí rodičia si pochvaľujú: „no
konečne sa ten môj syn pri vás naučil
zaviazať šnúrky na topánkach!“ Dúfame, že im také zapálenie pre tento šport
ostane, preto sme aj malým hasičom dali
názov: Plameniaci.

- Hasičom si už nejaký ten rok, určite máš
zážitkov do vreca....
Už v detstve ma k hasičom pritiahol môj
otec Jozef Hrkeľ, ktorý sa tomu venoval.
Tuším som mal 10 rokov. Veliteľom
družstva som 12 rokov a je jasné, že
s chlapcami sme pozažívali kadečo. Aj
veselé aj smutné, ale aj poučné príbehy.
A niekedy takýto príbeh napíše aj
obyčajná ľudská škodoradosť. Pri
súťažiach je obrovská rivalita, veď
vyhrať chce každý a niekde tam má

možno korene aj situácia, ktorú nám
vyrobili hasičskí kolegovia z Liesku.
V noci sa vracali zo súťaže, prechádzali
okolo Vavrečky, tak ich napadlo, že nám
spravia budíček. Jednoducho nahlásili
požiar na futbalovom ihrisku Vavrečka.
Noc, tma ako v rohu, do toho poplach!
My sme vyskákali z postelí, behom
spustiť sirénu, auto sa rútilo, svetlá,
hadice, nabehli sme na ihrisko a tam –
nič, tma, klídek. Ak tam aj niečo živé
bolo, po tom rámuse všetko ušlo na kraj
sveta a nikdy sa nevráti... Celá dedina
bola hore nohami! No nezahlušili by ste
ich?! To je tak, ako kedysi pionieri, aj
hasiči používajú heslo: „Vždy pripravený!“ Ale treba byť aj preverený, lebo
ináč vás falošný poplach (nejaký dobrák
sa vždy nájde) prekvapí každú noc.

- Čiže súťažíte a trénujete aj v noci ?
V podstate niekedy je to tak, že noc

nemáme, teda nespíme, lebo nočné
hasičské súťaže a zásahy sú bežné, veď
oheň alebo kalamita si nevyberá vhodný
čas. A práve únava z nevyspatia nám
narobila už neraz galibu, alebo lepšie
povedané, vyrobila vtipný zážitok. Stalo
sa nám, že po nočnej súťaži, ktorú
pravidelne organizujeme, sme sa hneď
na druhý deň rozhodli ísť na ďalšiu
súťaž. Cestou nám už oči padali.
Rozmýšľame, odstavíme na najbližšej
benzínke a trochu predriememe, aby sme
na súťaži podali plný výkon. Nuž sme
zastali na benzínke pri Žiline, ľahli a –
vstali až poobede. A bolo po súťaži.
A bolo po výkone. Ešte stále rozmýšľame, ktoré miesto nám vtedy ušlo...

- Vieme, že ste aktívni aj pri rôznych
akciách obce a aj vy akcie organizujete ...
Je takým nepísaným pravidlom roky –
rokúce, že hasiči strážia na Veľkú noc
Boží hrob, vyprevádzajú zosnulých
občanov na poslednej ceste, stavajú máj
i vianočný stromček pre kostolom.
To sme prebrali po našich predchodcoch
a niektoré akcie sme začali organizovať
my – Memoriál Jozefa Hrkľa,
hasičskú súťaž aj hasičskú
zabíjačku pre obec.
Naposledy sme zorganizovali podujatie, kde sme si
ocenili dlhoročných, zaslúžilých členov hasičského
zboru – Viktora Bombeka
a Vladimíra Šimuradíka.
Zároveň sme pospomínali na všetkých, ktorí
písali hasičskú históriu vo
Vavrečke a už nie sú medzi
nami: Viktor Bombjak,
R o m a n Tr a b a l k a , J á n
Šimuradík, Jozef Holub, Matej Hvolka,
Jozef Hrkeľ. A samozrejme čestná
spomienka
patrila aj tým,
ktorí tradíciu
hasičov vo
Vavrečke založili. Netreba
zabúdať na
minulosť. Je
dokonca nutné
si ju neustále
pripomínať,
lebo ako povedal jeden múdry ﬁlozof: „kto nepozná svoju minulosť,nezaslúži si budúcnosť !“
i.h.

3
ČERVENÝ KRÍŽ
V AKCII
V sobotu 6. júna 2015 sa družstvo
červeného kríža z Vavrečky zúčastnilo
súťaže družstiev dobrovoľníkov prvej
pomoci. Pod vedením Ivety Pempekovej
(profesionálna záchranárka), sme
sa vzdelávali v oblasti prvej pomoci
a nacvičovali sme si rôzne techniky a postupy ako ošetriť jednotlivé zranenia, od
popálenín, zlomenín, cez epileptické
záchvaty až po samotné oživovanie.
Pri týchto nácvikoch sme si uvedomili
aké dôležité je správne podanie prvej
pomoci. Snáď každý človek by mal
vedieť ako správne postupovať.
Skromne, so snahou reprezentovať našu
obec čo najlepšie, sme sa pustili do
prvých úloh, ktoré si pre nás pripravili.
Povzbudením nám bolo aj to, keď sme
uvideli našich dobrovoľných hasičov
z Vavrečky, ktorí imitovali na stanovišti
výbuch v kotolni. Ako sme tak prechádzali jednotlivými stanovišťami, prehodnocovali sme si všetky postupy. Mali sme
z toho všetkého veľmi dobrý pocit, a tak
sme dúfali, že posledné miesto to snáď
nebude. Pred záverečným vyhodnotením súťaže, ktorej sa zúčastnilo celkovo
12 družstiev z celej Oravy, sme si
skromne povedali „čokoľvek, len nie to
posledné miesto“. Veľkým príjemným
prekvapením pre nás všetkých bolo, keď
sme nakoniec získali tretiu priečku. Náš
tím bol zložený zo šiestich žien. Vedúcou
bola Andrea Hrubjaková, ktorá mala za
úlohu skontrolovať situáciu a bezpečnosť priestoru a rozdeliť úlohy ostatným
členkám tímu (Silvia Holmíková, Zuzana
Holmíková, Lucia Hrkľová, Eva
Majdová a Ľubica Varnerová z NO).

Neregistrovanými pomocníčkami nám
boli Soﬁa Hrubjaková, Alexandra
Hrubjaková a Lucka Hrkľová, ktoré
možno preberú v budúcnosti „štafetu“
červeného kríža vo Vavrečke. Bola to
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veľmi príjemná skúsenosť a myslím, že
podobných súťaži sa radi zúčastníme aj
nabudúce, pretože správne podanie
prvej pomoci môže zachrániť život
človeka.
/s.h./

ZBER ŠROTU

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Novonarodené detičky:
Veronika Borgulová, Zuzana Vošková, Natália Pjentková, Jaroslav Papaj
Zosobášili sa:
Anna Kozáková a Matúš Ujmiak, Peter Seč a Ľudmila Vajdiarová, Ing.
Mária Krivdová a Roman Kviatek
Opustili nás:
Ľubomíra Krivdová, Jakubko Holmík, Gabriela Šimuradíková, Štefan Janoľ

V piatok 12. júna bol v obci
upratovací deň. Nemáme teraz na mysli
nejaké hromadné umývanie okien
a prášenie kobercov, ale - zbieral sa
kovový šrot. Niekto má vo dvore
a v záhrade upratané po celý rok a niekto
je taký domáci zberateľ a odkladá každú
zbytočnosť. A práve z tohto faktu
25.-26.7.2015
sa rozhodla vyťažiť základná škola –
Vavrečské slávnosti na sv. Annu
zbytočnosti premeniť na ﬁnancie a tie
použiť na zmysluplnú vec, napr. detský
29.8.2015
výlet, školské pomôcky alebo nejaké
Na kolesách proti rakovine
sladkosti. Akcia sa vydarila na jednotku,
lebo väčšina občanov ochotne vyhádzala
staré haraburdy, deti sa takto učia pracovným návykom, hlavne poriadku a samozrejme, na konci práce bola pláca ! OcÚ
zabezpečil deckám zmrzlinovú odmenu.
Druhá májová nedeľa má už veľa rokov svoj vlastný program: Deň matiek. Bolo
/i.h./
všetko: úprimné želania a ďakovania pre naše mamy, babky, staré mamy. Boli pesničky,
tančeky, ľudové tradície, niektoré dokonca namiešané s novodobými prvkami, krásne
k o s t ý m y,
úsmevy a
radosť. Priali
deti z materskej i
základnej
školy so svojimi učiteľkami a vo
svojom príhovore poprial všetko
dobré matkám aj starosta Peter
Kružel.

KALENDÁR PODUJATÍ

DEŇ MATIEK 2015

Dokonca boli aj vavrečské koláče –
vynikajúúúúce a šikovné a hlavne ochotné
pekárky. A všetky pekárky boli odmenené
praktickými darčekmi za svoju zručnosť, ale
hlavne ochotu niekoho potešiť sladkým sústom.
Bodaj by sme všetci boli takí štedrí a rozdávali
potešenie...! Pesničkami nás potešili aj chlapci zo
skupiny 3M a 3F, tancovať nezostal nikto, ale to už
malo svoju príčinu. Všetkým, ktorí
POMOHLI pri organizácii podujatia, srdečne
ďakujeme a samozrejme, tešíme sa o rok.
/i.h./
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Vo Vavrečke sa opäť
tancovalo
V júni je kopec zaujímavých podujatí nielen vo Vavrečke,
ale všade na okolí, preto sme čakali s nádejou, či príjmu naše
pozvanie na 13-ty ročník Dňa tanca -tancovať, pozerať,
zabávať a hlavne tešiť sa zo života aj takouto formou tanečné
súbory z Oravy. A príjemne sme boli prekvapení, lebo
tanečníci boli. Dokonca až zo Zázrivej. A bol aj Zuberec,
Námestovo, Lokca, Zubrohlava, Bobrov, Mútne a samozrejme
bola aj Vavrečka. A bolo aj kopec divákov, ale v tejto skupine na
rozdiel od tej tanečnej, mala Vavrečka veľmi chabé zastúpenie.
No nič, zabávali sme sa aj tak fantasticky. Tancovalo sa všeličo hip-hop, disco, showdance, scénika, spoločenské tance
a na záver sa dokonca aj učilo - všetci, čo mali chuť a dobrú
náladu, sa naučili tancovať pod vedením tanečného lektora z
TŠ Maestro Liptovský Mikuláš juhoamerickú ča - ču. Bolo
vidieť, že tanec jednoducho znamená radosť, úsmev,
náladičku a hlavne POHODU ! Tak prečo nie ???
Za spoluprácu pri organizácii ďakujeme Oravskému
kultúrnemu stredisku, vďaka ktorému sa rozdávali diplomy
a poháre, poslancovi Ing. Jozefovi Hrkľovi za hudobnú
produkciu a ozvučenie a samozrejme všetkým tanečníkom za
krásny kultúrny zážitok. Tešíme sa opäť o rok.
/i.h./

ŠKOLA, ŠKÔLKA
Deň mlieka a zdravá
výživa v škole
Vedeli ste o tom, že aj mlieko má svoj deň? Ak nie, tak už
budete vedieť, že mu patrí práve 19. máj. Dôležitosť mlieka
sme si pripomenuli aj my, a to v týždni venovanom zdravej
výžive. O mlieku sme sa rozprávali, súťažili, písali
a dokonca aj tvorili. Druhákom sa podarilo vyrobiť krásnu
mliečnu kravičku, ktorá Vás vítala u nás v škole hneď pri
vchode. Počas celého týždňa sme nehovorili len o mlieku, ale aj
o zdravej výžive, ovocí a zelenine. Veď žiť musíme zdravo!
/d.k./

Prvoprijímajúce deti
upratovali pred
kapličkou
Posledný aprílový
deň žiaci 3.A triedy
spolu s p. uč.
Minárikovou sa
rozhodli skrášliť okolie
pred miestnou
k a p l i č ko u . G a r á d y
popred a pozdĺž plota,
ktoré boli zarastené
machom a trávou, im
dali poriadne “zabrať”.
Chlapci a dievčatá brali
do rúk nielen metly a
hrable, ale aj motyky a
rýle. Pracovali ako
usilovné včeličky; ich
cieľ bol jasný: urobiť
dobrý skutok pred
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dôležitým dňom 1.sv. prijímania. Hoci sa pri práci poriadne
zapotili, ich šikovnosť a usilovnosť bola po 2 hodinách
viditeľná.
/a.m./

A zasa sme mali sviatok
Ako by to bolo, keby sme sa 1. júna učili? Tento deň predsa
patrí len a len deťom a nesmie to byť inak. Takže knihy, zošity a
školské potreby ostali doma a do batohu si žiaci zabalili len
desiatu a dobrú náladu. V tento deň sme športovali, súťažili,
boli sme na krásnej 3D rozprávke Včielka Maja v kine a
nakoniec sme si pochutnali na výbornom guláši, ktorý nám
uvarila pani kuchárka. Za snahu a šikovnosť v súťažiach boli
deti odmenené medailami a krásnymi cenami.
/d.k./
Škôlkarska opekačka
Vianočné trhy I., Vianočné trhy II., Mikuláš na
Oravskom hrade, Z rozprávky do rozprávky, Poznajú
deti svoje práva?), tiež na doplnenie školskej knižnice
novými knihami a na materiálne vybavenie ŠKD na
nový školský rok 2015/2016.
/a.m./
Účastníci matematickej olympiády Luskáčik,
ktorá preverila vedomosti aj našich predškolákov

Úspešné projekty
v základnej škole
P.uč. Mgr. Anna Mináriková a p.vych.
Marta Hrkeľová sa zapojili do projektov
Iuventy a Európskeho sociálneho fondu.
Pripravili pre deti zaujímavé aktivity, ktoré
boli nielen protidrogovou prevenciou, ale
rozšírili vedomosti detí v rámci globálneho
vzdelávania. Získané ﬁnančné prostriedky
z projektov v sume 1200 eur boli použité
na aktivity, ktoré boli pre žiakov veľkým
zážitkom (Vláčikom do rozprávky,
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List, ktorý bol zaslaný OVS ako výzva na nápravu a riešenie stavebných prác na stavbe kanalizácie.
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INFO PRE OBČANOV
Optický internet pre
rodinné domy vo Vavrečke
Spoločnosť DSI DATA v našej obci realizovala výstavbu
optickej siete.

“Služby na optike sme doteraz poskytovali len v mestách, prevažne
na sídliskách, v bytových domoch. Vďaka novým technológiám z
oblasti optických sietí a vďaka podpore miestnej samosprávy,
môžeme rozšíriť poskytovanie našich služieb na optike aj do
rodinných domov.” vysvetľuje konateľ spoločnosti DSI DATA,
Mgr. Rastislav Dravecký.

“Radi by sme vás informovali, že tieto služby sú už dostupné aj vo
Vavrečke.
Optické služby zahŕňajú neobmedzený optický internet s rýchlosťou
až do 250 Mb/s, digitálnu káblovú televíziu s viac ako 120 TV
stanicami a výhodné telefonovanie. Pre vás obyvateľov obce
Vavrečka to znamená, že teraz môžete využívať internetové a
dátové služby najvyššej kvality a funkčnosti a z technologického
hľadiska je teda vaša obec špičkou na Slovensku.” doplňuje

nainštalované prístupové skrinky do optickej siete tak, aby
umožňovali pripojenie každého rodinného domu. Pripojenie bude
realizované inštalovaním špeciálneho tenkého optického vlákna zo
stĺpu na rodinný dom a vlákno bude ukončené v optickom meniči v
interiéri na vopred dohodnutom mieste. Technické riešenie
rozvodných káblov ako aj prípojných vedení sú navrhnuté tak, aby
minimálne ovplyvňovali prostredie obce po estetickej stránke.
Realizácia každého pripojenia bude individuálne posúdená tak, aby
spĺňala stanovené normy.” hovorí Mgr. Dravecký.
“Spomínané koncové zariadenie – optický menič - sa nazýva Home
Access Gateway (HAG). Zariadenie si môžete kúpiť za 90€, alebo
využiť výhodný mesačný prenájom za 2,50 €/ mesačne. Samotné
zavedenie optiky do rodinného domu stojí pre nového zákazníka
35€.” upresňuje Mgr. Dravecký.
Existujúci zákazníci za prekládku do optiky nebudú platiť nič!

“Zriadenie optickej prípojky pre našich existujúcich zákazníkov,
ktorí využívajú doteraz dostupné bezdrôtové, alebo ADSL
pripojenie, bude bezplatné. Našich existujúcich zákazníkov budeme
postupne kontaktovať ohľadom prekládky pripojenia do optickej
siete. ” doplňuje informáciu konateľ DSI DATA.

úvodnú informáciu pán Dravecký.
K dispozícii sú nasledujúce služby od DSI DATA:
NEOBMEDZENÝ OPTICKÝ INTERNET - Priamo u vás
doma máte k dispozícii najrýchlejšie a najstabilnejšie pripojenie
do internetu. K optickému internetu Vám teraz pribalíme
digitálnu televíziu so 100 TV stanicami na 6 mesiacov zadarmo
a bez záväzkov.
DIGITÁLNA KÁBLOVÁ TELEVÍZIA - Odteraz bude pre
Vás sledovanie televízie celkom iný zážitok. Významným
rozdielom je digitálna kvalita obrazu a zvuku, hlavne vo
vysokom rozlíšení HD, ale aj nové funkcie, ktoré Vám televízia
poskytne. Odteraz už nie je dôležité, kedy prídete domov. Vždy
stihnete svoj obľúbený seriál, ﬁlm, ale aj správy. Nič nemusíte
nahrávať, jednoducho môžete sledovať odvysielané relácie pri
vybraných kanáloch až 7 dní dozadu.
PEVNÁ LINKA BEZ PAUŠÁLU - S našou pevnou linkou
neplatíte žiadne mesačné paušály. A navyše dostanete od nás
každý mesiac zadarmo kredit, ktorý môžete prevolať kam len
chcete. Taktiež si môžete svoju starú telefónnu linku s vašim
starým číslom preniesť k nám a ešte viac znížiť mesačné
poplatky, ktoré platíte.
BA L Í K Y P L N É I N T E R N E T U A T E L E V Í Z I E Najvýhodnejšie je využiť možnosti tzv. „triple play“ balíčkov
DSiMAXi, ktoré kombinujú vyššie spomenuté služby do
jednej. Hlavným dôvodom je ponúknuť Vám naše služby v
jednom balíku za výbornú cenu.
Ako sa realizuje pripojenie do optickej siete?

“V obci boli na existujúcich elektrických podperných stĺpoch

Zákaznícka linka

0850 - 888 019
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FUTBAL - Záver sezóny

Dorast.
Družstvo dorast opúšťa po dvoch rokoch strávených v 4. lige
túto kvalitnú súťaž a vracia sa späť do najvyššej oravskej
súťaže. Napriek tomu predvedenou hrou hanbu neurobilo. Až
na jeden jarný zápas proti Rabči, bolo aj herne aj výsledkovo
vyrovnaným družstvom každému súperovi. Dosiahli sme
výborné výsledky s Trstenou 1:0 a 0:0, doma sme remizovali
s D. Kubínom aj Ludrovou ( s hráčmi z Ružomberka) zhodne
0:0 a aj so suverénom súťaže O. Veselým sme odohrali kvalitné
a veľmi vyrovnané zápasy (3:4, 4:5). Viacerí chlapci okúsili
atmosféru mužských zápasov, kde boli veľmi platnými členmi
družstva dospelých. K vypadnutiu prispelo viacero vecí.
Chýbal nám strelec. Najlepší T. Kurtulík, K. Holub s 8
presnými zásahmi obsadili v poradí strelcov 4. ligy až
26. miesto. Ďalšími úspešnými strelcami boli V. Čiernik 6,
J. Revaj 5, Š. Holmík 6, F. Sklarčik 2, P. Striženec 2, Ľ.
Záhumenský 2, M. Farský 3, M. Kubík 3, P. Tomaštík 1,
F. Kozák 1, P. Hrubjak 1, P. Holub 1. To sa prejavilo hlavne
v jarnej časti sezóny, kde sme nepretavili náš tlak do gólov a aj
bodového zisku. Ďalším dôvodom bola disciplína družstva
pred aj počas zápasov. Po preložení zápasov na sobotu (prvú
úspešnú sezónu sa hralo v nedeľu), si viacerí chlapci
neodpustili piatkový večer resp. noc v meste, čo sa prejavilo na
ich hre v zápasoch a tým aj na výsledkoch v tejto náročnej
súťaži. Je treba povedať, že sme boli aj suverénne
najtrestanejším družstvom, čím sme v rozhodujúcich
zápasoch hrali bez kľúčových hráčov. No a je potrebné
povedať, že svoju administratívnu úlohu som nezvládol spolu
s hráčmi aj ja, keď o 6 bodov, ktoré by znamenali zotrvanie
družstva v súťaži sme prišli po tom, čo v dvoch zápasoch
nastúpili hráči s piatimi žltými kartami a to by sa stávať
nemalo. Veľmi ma mrzí aj prístup hráčov v závere súťaže,
keďže počas súťaže s tým problém nebol, keď hráči
uprednostnili pred bojom o záchranu iné aktivity a tak sme na
záverečný zápas cestovali prakticky deviati vrátane hráča
v treste. Počas sezóny nastúpilo v drese Vavrečky celkom 22
hráčov. Z nich odíde 10 hráčov ročníka 1996 a to bude veľká
výzva pre klub, zabezpečiť fungovanie družstva dorastu na
zodpovedajúcej úrovni aj v nasledujúcej sezóne. Z hráčov
treba za prístup k tréningom a zápasom pochváliť
predovšetkým P. Tomaštíka, ktorý jediný odohral všetkých 26
zápasov, V. Čiernika 25 zápasov, či F. Sklárčika, ktorý bol aj
stabilným členom družstva mužov.
I. Doroš

TABUĽKA 4.LIGA DORASTU PRED KONTUMOVANÍM POSLEDNÉHO ZÁPASU
1

TJ TATRAN ORAVSKÉ VE SELÉ

26

20

2

4

73:28 62

2

TJ ORAVAN RABČA

26

17

1

8

76:40 52

3

FK SLOVAN TRSTENÁ

26

13

3

10

52:49 42

4

MFK DOLNÝ KUBÍN

26

13

2

11

68:45 41

5
6

OŠK LUDROVÁ
TJ DRUŽSTEVNÍK KVAČANY

25
25

12
11

5
3

8
11

65:48 41
38:47 36

7
8

TJ SOKOL LIESEK
TJ SLOVAN MAGURA VAV REČKA

26
26

10
9

5
5

11
12

42:48 35
48:43 32

9

TJ

26

10

2

14

35:49 32

10 OŠK LIKAVKA
11 TJ MÁJ RUŽOMBEROK-ČERNOVÁ

26
26

9
10

5
2

12
14

43:68 32
37:64 32

12 ŠK ZÁVAŽNÁ PORUBA
13 TJ TATRAN CHLEBNICE
14 OŠK LISKOVÁ

26
26
26

9
9
6

3
3
5

14
14
15

46:57 30
43:63 30
34:51 23

ORAVSKÁ POLHORA

Muži
Skončil sa ďalší futbalový ročník a s ním aj prvé účinkovanie družstva
dospelých Vavrečky v 1. triede Oravského futbalového zväzu, ktorá sa po
novom bude volať 6. liga, po dvojročnom účinkovaní v 5.lige. O tom ako sme
dopadli svedčí priložená tabuľka.
TABUĽKA I. TRIEDA DOSPELÍ
1

TJ TATRAN CHLEBNICE

26

17

5

4

68:33

56

2
3
4

OŠK BREZA
OŠK PRIBIŠ
TJ TATRAN KLIN

26
26
26

13
13
13

6
6
3

7
7
10

49:33
58:33
59:48

45
45
42

5
6

TJ SLOVAN MAGURA VAV REČKA
OFK DRUŽSTEVNÍK ŽAŠKOV

26
26

11
11

8
7

7
8

53:38
55:41

41
40

7
8
9

TJ ROHÁČE ZUBEREC
TJ TATRAN ZÁKAMENNÉ
TJ SOKOL ZUBROHLAVA

26
26
26

12
9
9

4
7
5

10
10
12

49:45
47:41
50:55

40
34
32

10 TJ DLHÁ NAD ORAVOU
11 TJ SOKOL LIESEK

26
26

9
8

4
7

13
11

45:66
33:55

31
31

12 FC TJ ORAVSKÝ PODZÁMOK
13 TJ DRUŽSTEVNÍK O. POLHORA
14 TJ NOVOŤ

26
26
26

8
9
4

5
1
4

13
16
18

45:52
41:54
36:94

29
28
16

Strelci: J.Hrubjak 12(21 z.) , M.Stolárik 11(17z.), L.Pleva 9(11z.), J.Voška
3, I.Hurák 3, A.Kramarčík 2, M.Košťál 2, J.Kasan 2, M.Holmík 2, Ľ.
Brišák 2, J.Revaj 1, Š. Holmík 1, M.Farský 1, L.Holub 1
Súťaž bola pre družstvo dospelých náročná, pretože fanúšikovia
namlsaný účinkovaním vo vyššej súťaži očakávali dobrý futbal a súboj
o najvyššie priečky. Veľa sa podarilo splniť, veď až do záveru súťaže sme
sa pohybovali na druhom mieste a celú jeseň to ešte vyzeralo aj na súboj
o návrat do vyššej súťaže. Pre Vavrečku je a túto sezónu to nebolo iné,
obrovským problémom účasť hráčov na súťažných zápasoch. Počas celého
ročníka nastúpilo v družstve dospelých až 35 hráčov !!! Keby vedenie klubu
nepreložilo zápasy dorastu na sobotu, tak by v niektorých zápasoch nemal kto
hrať. V jarnom zápase proti Liesku 1:0 nastúpili štyria dorastenci a proti
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FUTBAL
Novoti 0:1 až piati (a to ďalší dvaja boli dorastencami minulú
sezónu). Ako sa hovorí „všetko zlé je na niečo dobré“. Zistili
sme, že generácie vavrečských futbalistov majú schopných
nasledovníkov. No a niečo pre tých, čo snívali o návrate do
vyššej súťaže. Mnohé družstvá po vypadnutí do nižšej súťaže
majú problém udržať sa v danej súťaži ako v minulosti napr.
Klin, či Lokca resp. dnes Sihelné, ktoré je už v 3.triede,
Zubrohlava bojovala do konca o udržanie. Nám sa to nestalo
napriek tomu, že sa vymenila celá os družstva tj. nový brankár
(Holub), nová stopérska dvojica (F.Sklárčik, Kramarčík) a aj
nový stred zálohy (Brišák, Hurák), že nás celú jeseň
prenasledovali zranenia (Voška, Holmík, Pleva), že chlapi
zmenili robotu smerom do cudziny (Stolárik, Holmík, Holub,
J. Sklárčík , Brčákovci, Brňák, Branický...), čím prestali úplne
trénovať a odzrkadlilo sa to aj na účasti na zápasoch. Za to
môžeme vďačiť tým, čo napriek niekedy aj slabším
futbalovým schopnostiam, na zápasoch boli a odovzdali
maximum. V zime sme vyhlasovali naj hráča Vavrečky za rok
2014. Stal sa ním Jaroslav Hrubjak. Je treba ho pochváliť aj za
prvý polčas roka 2015. Počas sezóny sa delil o kapitánsku
pásku s M. Stolárikom a vždy bol svojou obrovskou snahou,
príkladným správaním na ihrisku aj v kabíne, ale aj futbalovými
schopnosťami vzorom pre spoluhráčov a určite aj lákadlom
pre divákov, ktorí sa chodili pozerať na futbalové zápasy.
No a čo do budúcnosti?
Vo vavrečskom futbale prebieha výmena generácii. Či bude
úspešná, záleží na mladých chlapcoch ako sa postavia k výzve
stráviť víkendy na ihrisku. Od trénerov, či im dajú príležitosť a
budú trpezliví, napriek nestabilnej výkonnosti mladých
hráčov. Dôležité sú aj podmienky pre šport a tu stojí klub, ale aj
obec pred výzvou modernizácie šatní a klubovne. So závisťou,
tiež pozeráme na akých ihriskách sa hrá futbal v O. Polhore,
Zubrohlave, Dlhej a mnohých ďalších dedinách, ktoré
rekonštruovali svoje ihriská. Na záver by som chcel
vavrečskému futbalu do budúcnosti zaželať veľa takých
zápasov ako bol záverečný zápas proti Žaškovu. Suverénne
víťazstvo 3:0, krásne počasie, futbal na úrovni s množstvom
výborných futbalových momentov, góly vhodné do televízie
ako frajer na záver a vďační diváci, ktorí odmenili snahu
domácich častým potleskom.
P.S. Aj guláš by mohol byť častejšie.
I.Doroš

žiaci Vavrečky na vcelku lichotivom 6. mieste v tabuľke. Po získaných 10 – tich
bodoch z prvej, jesennej polovice súťaže, v jarnej odvete futbalovo a bodovo
doslova explodovali. Mládežníci spod Magurky získali v tejto časti súťaže 25
bodov s vysoko aktívnym skóre 21:14 a zaradili sa medzi tri najlepšie kolektívy
jari. Základom vzostupu výkonnosti mladých vavrečanov bola tréningová
činnosť. Trikrát do týždňa sa s loptou na ihrisku v tejto vekovej kategórii,
stretávalo minimum našich súperov. Žiaci vo väčšine zvýšené futbalové
nároky akceptovali, čoho dôsledkom bol ich viditeľný futbalový rast.
Svoju futbalovú kariéru naštartovali a o dobrú reprezentáciu obce sa zaslúžili :
Patrik Adamec, Dávid Adamec, Matúš Stašák – 3 strelené góly, Martin Buc,
Richard Kasan, Michal Hrkeľ /3/, Jozef Mišek /3/, Jaroslav Hurák /2/,
Marek Kurtulík /7/, Lýdia Čierniková /1/, Tobias Kolena, Slavomír Praj,
Juraj Košút / 2/, Peter Hrkeľ /5/, Boris Krupa /4/, Filip Brčák, Samuel
Šimiak, Rastislav Hrkeľ, Miroslav Balek, Tomáš Madleňák, Tekmin Oh,
Adam Furdek a Peter Rusnák.

Prípravka
Pozoruhodné výsledky dosiahol najmladší futbalový poter Vavrečky.
Potvrdil , že v obci je dostatočná základňa na dobré napredovanie futbalu v
budúcich rokoch. Tréner prípravky Peter Hrkeľ so svojimi začínajúcimi
zverencami jasne dominoval vo svojej skupine so súpermi z Ťapešova a Klina.
V turnaji o najlepšiu prípravku Oravy sa Vavrečania dostali až do ﬁnále, v
ktorom prehrali s Trstenou. Pre budúcnosť futbalu v obci je to priaznivé
konštatovanie. V klubových žlto-modrých farbách na zápasy pravidelne
nastupovali:
Peter Hrkeľ, Juraj Košút, Martin Buc, Dávid Adamec, Juraj Janoľ, Ján Kubica,
Jerguš Trabalka, Pavol Brčák, Tobias Hurák, Marek Farbák a Marián Kolena.
Všetci, ktorí sledujú futbal vo Vavrečke vedia, že umiestnenia v tabuľke
žiackyh družstiev Vavrečky, nie sú prvoradým cieľom pri výchove mladých
futbalistov. Základom je prebudiť a vypestovat v nich záujem o futbal a s tým
spojenú tréningovú činnosť a zodpovednosť voči povinnostiam z toho
vyplývajúcich. Toto je úloha trénerov pri mládeži. Predovštkým vychovávať a
naučiť základy futbalu. Výsledky, chovanie sa na športoviskách, vzostupná
výkonnosť detí je zrkadlom našej práce. Preto aj slovné poďakovanie za
odvedenú športovo - pedagogickú činnosť nám pohladí dušu.
/Ignác Hrkeľ/

Vzdelaná a fyzicky zdatná mládež je budúcnosťou
Vavrečky. V plnej miere to platí o začínajúcich, mladých
futbalistoch TJ Slovan Magura. Je chvályhodné, že vedenie
obce - starosta, poslanci, funkcionári TJ, vytvárajú vo
Vavrečke primerané podmienky na to, aby naše deti a vnuci
mohli futbalovo napredovať a na športovom poli súperiť
a porovnávať sa s rovesníkmi v rámci oravského regiónu.

Starší žiaci – účastník oravskej I.triedy
Pod trénerskym vedením Ignáca a Petra Hrkľa ukončenej
futbalovej sezóne 2014/15 v oravskej I. triede, skončili starší
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