2016
Samospráva
OZ Vavrečka sa v tomto roku stretlo 7 x. Poslanci na zasadnutiach schválili navýšenie
rozpočtu pre TJ Slovan Magura o 3000 € z dôvodu rekonštrukcie futbalového ihriska, finančnú
pomoc vo výške 400 € pre JDS Vavrečka pri organizácii spoločenskej akcie Oslavy dňa matiek,
finančnú dotáciu pre Mareka Zanovita na hokejovú výstroj vo výške 500 €, finančnú dotáciu
pre Mariána Kasana KaF projekt pri organizácii akcie v Námestove Deň pre všetkých, výstavbu
súkromnej materskej škôlky, ktorá bude otvorená od septembra 2016 v lokalite Starý mlyn pre
súkromnú podnikateľku, schválilo navýšenie rozpočtu pre materskú školu vo Vavrečke na
drobné rekonštrukčné úpravy, prísediaceho na súde v Námestove – Mgr. Ladislava Šnapka.
Rast a budovanie obce
Počas roka obec podala žiadosť o financie na projekt Rekonštrukcia verejného osvetlenia.
Financie boli z EÚ, program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. V obci boli všetky
svetelné žiarovky vymenené za úsporné, rekonštruovali sa existujúce svetlá – výložníky
a svietiace jednotky, zároveň boli dobudované – osadené svetlá tam, kde verejné osvetlenie
nebolo doteraz vybudované. V obci bolo rekonštruovaných 144 svietidiel, osvetľovacia sústava
je jednostranná, svietidlá typu Megin M, rozvádzač bol umiestnený v centre obce. S pomocou
nastavenia časových profilov pre jednotlivé časti obce sa dokáže efektívne využívať regulácia
svetelného toku a tým aj spotreba svietidiel. Informácie ohľadom prípadnej poruchy niektorého
svietidla, výpadok niektorej vetvy verejného osvetlenia, alebo len otvorenie rozvádzača sú
doručené vo forme SMS správy na mobilné telefóny. Takto je možné okamžite zareagovať a
vykonať nápravu. Práce vykonávala firma For Region s.r.o, Rožňava, ktorá ponúkla v súťaži
najnižšiu cenu. Celková výška nákladov činila 159 872 €, z toho obec prispela piatimi
percentami. Podľa projektovej dokumentácie by mala obec v budúcnosti ušetriť na elektrickej
energii verejného osvetlenia takmer 60 %. Výpočet predpokladanej spotrebovanej energie
nového osvetlenia za rok je 15 463 kWh, staré verejné osvetlenie spotrebovalo ročne 39 275
kWh EE. Celá sústava sa spína pomocou astronomických hodín. Proces spínania, vypínania,
intenzitu svietivosti jednotlivých svietidiel je možné kontrolovať a nastavovať aj cez mobilný
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telefón. Na realizovanú rekonštrukciu verejného osvetlenia, ako aj na všetky svietidlá platí 5ročná záruka. Zároveň pri rekonštrukcii sa vybudovalo osvetlenie hlavnej cesty okolo obce v
rámci projektu.
V marci bola urobená drobná rekonštrukcia vstupnej haly do Kultúrneho domu. Boli
vymenené vstupné dvere do divadelnej sály, vymurovaný výčap a položená nová dlažba
v sociálnych zariadeniach a vo vstupnej hale. Práce a materiál boli uhradené z obecnej
pokladne, konkrétne z finančného príjmu za prenájom sály na kultúrne akcie. Výška činila
9 026,00 €. V apríli boli na cintoríne dobudované chodníky – položila sa dlažba v novej časti,
aby bola výstavba chodníkov dokončená. Materiál a práce boli financované z obecného
rozpočtu, vo výške 3 800 €. V tomto mesiaci sa realizovala aj rekonštrukcia požiarnej zbrojnice.
Rekonštrukcia bola nutná z dôvodu, že nové hasičské auto muselo byť parkované – vymenili
sa garážové dvere, riešila sa aj situácia interiéru hasičskej zbrojnice. Bola vytvorená miestnosť
pre členov zásahovej jednotky hasičov. Rekonštrukcia bola financovaná z obecných financií vo
výške 4 950 €. V obci boli ukončené práce na kanalizácii. Aj napriek skutočnosti, že firma,
ktorá realizovala výstavbu kanalizácie bola povinná podľa zmluvy dať miestne komunikácie do
pôvodného stavu, obecné cesty boli značne poškodené, rovnako korytá obecných potokov,
ktorých stabilita a prietok bol v nevyhovujúcom stave. V zmluve o dielo bolo uvedené, že
firma, ktorá realizovala kanalizáciu bola povinná opraviť cesty – len ryhy po výkopových
prácach. V prípade narušenia ¾ povrchu komunikácie mala za povinnosť opraviť komunikáciu
v plnom rozsahu. Firma obecné cesty pri realizácii kanalizácie v niektorých miestach narušila
v celej šírke, teda zničila takmer celú cestu. Tieto úseky aj po oprave nespĺňali predchádzajúci
stav. Obec sa pri niektorých častiach rozhodla, že bude spolufinancovať opravy a rekonštrukcie,
aby boli poškodenia eliminované čo najviac. Na uvedené práce – rekonštrukcia obecných
komunikácií bolo z obecnej pokladne použitých 30 000 €. V júli sme dokončili rekonštrukciu
mostíka nad kostolom, ktorý bol v minulom roku poškodený dopravnou nehodou. Finančné
náklady boli vyčíslené na 12 670 €. Poisťovňa poskytla na opravu 5 700 €, zvyšok hradila
obec. Sponzorská firma TRANSBET prispela sponzorským darom 12 m3 betónu, čiže konečná
suma za rekonštrukciu mostíka bola 11 794 €.

V septembri sa realizovala výstavba

provizórnych ciest v lokalite Starý mlyn. Bol vybudovaný základ – položený podklad a drobný
štrk na základné vetvy ulíc, aby si stavebníci mohli k stavbám dovážať stavebný materiál. Celá
výstavba aj s výkopovými prácami stála z obecného rozpočtu 24 721 €. Z dôvodu poškodenia
hracej plochy na futbalovom ihrisku bola vykonaná údržba. Revitalizácia trávnika bola nutná
z dôvodu zlepšenia a skvalitnenia hracej plochy, ktorá bola plná výmoľov a nerovností.
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Odbornou firmou bola vykonaná akcia s názvom Revitalizácia futbalového ihriska, ktorá stála
3700 €. V mesiaci október sa začala realizácia výstavby vodovodu a kanalizačnej siete
v lokalite IBV Starý mlyn. Žiadosť na financovanie uvedenej stavby, ktorá bola v minulom
roku vypracovaná a podaná na ministerstvo nebola schválená. Predmetná realizácia sa preto
konala so spolufinancovaním OVS a obce Vavrečka. Na uvedenú stavbu si obec zabezpečila
financovanie cez úver. Projektová dokumentácia uvedenej stavby stála 5 561 €. Súčasne sa
v tejto lokalite začali práce na elektrických sieťach. V auguste sme podali žiadosť o finančný
príspevok formou vypracovania projektu s názvom: „ Rozvoj turisticko rekreačnej
infraštruktúry v obciach Lekawica a Vavrečka.” Žiadosť je v rámci cezhraničnej spolupráce
s gminou Lekawica. Hlavným cieľom je rekonštrukcia verejného priestranstva – obecného
parku od obecného úradu po škôlku s rozpočtom 118 000 eur. Financie v rámci cezhraničnej
spolupráce obec žiadala aj z výzvy cezhraničná spolupráca

CZ-SK. Spriatelená obec je

moravské Repište. Hlavným cieľom je rekonštrukcia amfiteátra, vybudovanie javiskovej
techniky v Kultúrnom dome, výmena okien. Predpokladaný rozpočet je 200 000 eur. V prípade
schválenia týchto projektov, by boli financie z Európskej únie – 85%, 10% financuje štát a 5%
obecná pokladňa.
Počas roka došlo k situácii, že skládka komunálneho odpadu v Zubrohlave ukončila príjem
odpadu z veľkoobjemových kontajnerov z dôvodu netriedenia. Smetné kuka nádoby boli
naďalej vyvážané na uvedenú skládku. Obec Vavrečka preto musela uzavrieť zmluvu na vývoz
a uskladnenie veľkoobjemových kontajnerov s Technickými službami Dolný Kubín – skládka
Široká. Financovanie tejto služby sa okamžite navýšilo, z dôvodu dopravy. Na základe
uvedeného sa poslanci OZ zhodli, že príjem odpadu do veľkoobjemového kontajnera musí byť
kontrolovaný, aby došlo k správnemu triedeniu. Občania pri vývoze takéhoto odpadu neriešili
problém separácie. V obci bol takýto kontajner vyvážaný aj 2x týždenne , čo predstavovalo
nemalé financovanie. Preto bol v zbernom dvore pri cintoríne zavedený systém kontroly.
Zberný dvor bol otvorený len v pondelok, stredu a sobotu, príjem odpadu bol kontrolovaný
pracovníkom OcÚ.
Aj v tomto roku mala obec pracovníkov, ktorý boli zamestnaní cez ÚPSVaR / úrad práce
a sociálnych vecí/. Mzdy vo výške 95% hradil Európsky sociálny fond, spolufinancovanie 5%
hradila obec. Jeden pracovník, ktorý vykonával službu na futbalovom ihrisku – kosenie,
lajnovanie, pranie dresov, drobná údržba, futbalové zápasy, jeho mzda bola hradená z vlastných
zdrojov.
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Hospodárenie obce: 84 748 €
Príjmy spolu: 988 548 €
Výdavky spolu: 903 799 €
Voľby do Národnej rady SR
Dňa 5.3.2016 sme aj vo Vavrečke volili svojich zástupcov do Národnej rady SR. V obci bolo
zapísaných 1081 voličov, na hlasovaní sa zúčastnilo 710 voličov, počet platných odovzdaných
hlasov bol 703. O našu priazeň sa uchádzalo 23 politických strán.
Výsledky volieb:
1.Smer – sociálna demokracia 149 hlasov
2.Slovenská národná strana 112 hlasov
3.Sieť 109 hlasov
4.Kresťanskodemokratické hnutie 88 hlasov
5. Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko 81 hlasov
6.Obyčajní ľudia OĽANO – NOVA 71 hlasov
7.Sloboda a Solidarita 55 hlasov
8.Sme rodina – Boris Kollár 21 hlasov
9.Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana 4 hlasy
10.Slovenská občianska koalícia 3 hlasy
Ostatné politické strany, ktoré sa uchádzali vo voľbách o priazeň voličov, vo Vavrečke získali
po jednom alebo dvoch hlasoch.
Kultúra
Plesovú sezónu v tomto roku otvoril mládežnícky ples, ktorý zorganizovalo občianske
združenie KAF project. Sezóna pokračovala plesom Cirkevnej základnej školy z Námestova,
Hasičským bálom, Poľovníckym plesom, ktoré majú už tradičný charakter a dobré meno
v celom okolí. Fašiangy sa zakončili detským karnevalom, ktorý každoročne organizuje
rodičovská rada zo základnej školy.
Dňa 14.februára sa v Kultúrnom dome konal benefičný koncert „Ľudia ľuďom.“ S nápadom
zorganizovať takúto akciu prišla Lenka Gurová pre budúceho vavrečského prváčika, ktorý
potrebuje finančne náročnú rehabilitačnú liečbu. Benefičný koncert bol plný rôzneho programu.
Spievali, tancovali a recitovali deti aj dospelí z Vavrečky , ale aj hudobná skupina zo
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Zubrohlavy, Brezy, hudobná skupina Feriband, umelecká škola Jánoš. Vyzbieralo sa 2176 €.
To bol dôkaz, že vavrečanom a aj všetkým účastníkom koncertu nie je osud telesne
postihnutých detí ľahostajný.
V máji sa konali oslavy Dňa matiek, ktoré opäť priniesli krásny kultúrny program detí
z materskej a základnej školy. Svojou šikovnosťou prispel aj Klub dôchodcov, ktorý upiekol
tradičné kysnuté koláče s makom, tvarohom, orechmi. Všetci účastníci podujatia mali možnosť
ochutnať pravé koláče
„ od mamy.“
Počas roka sa samozrejme konali aj ďalšie tradičné podujatia, Deň detí, ktoré pripravili
samostatne základná škola pre svojich zverencov formou exteriérových hier a súťaží spojených
s guľášom a materská škola pre svojich žiačikov formou, ktorá vyhovovala deťom mladšieho
veku vo svojej školskej záhrade s prítomnosťou rodičov i starých rodičov. Prvý júnový víkend
sa opäť konal Deň tanca v divadelnej sále Kultúrneho domu. Aj keď je to už naozajstná tradícia,
veď sa konal už 14-ty ročník, tanec pre vavrečanov nie je ako šport veľmi populárny.
V hľadisku sedelo oveľa viac ľudí z okolitých dedín a Námestova ako samotných vavrečanov.
Predstavili sa súbory z Hornej Oravy so svojimi choreografiami, ktoré zabodovali na krajských,
ale aj na celoslovenských súťažiach. Tanečné súbory zo SZUŠ Jánoš, ktoré celoročne trénujú
v Kultúrnom dome vo Vavrečke mali dokonca viacero víťazných choreografií na
celoslovenskom kole v Žiline aj v Dolnom Kubíne v kategórii deti aj mládež. Na záver
podujatia sa opäť konal tanečný workshop, ktorý organizátori zaradili zámerne, aby aj diváci
mali možnosť zažiť na parkete radosť z pohybu ako samotní tanečníci. Workshop amerického
tanca jive viedla tanečná lektorka Natália Hvolková, ktorá ukázala a presvedčila divákov, že
tanec nie je len pre deti, ale začať môže človek v každom veku, stačí len chcieť a zdravý šport
telu len prospeje.
Počas roka aktívne pracoval aj vavrečský chrámový zbor. Svojou hudbou a spevom
skultúrňovali nielen významné cirkevné sviatky a sväté omše v kostole, ale svojím koncertom
spríjemnili aj Odpustové slávnosti na sv. Annu. V októbri dostali pozvánku od spriatelenej
obce Repište, ktorá organizovala tradičnú akciu „ Podzimní spívání.“ Konala sa v prekrásnom
starobylom drevenom kostolíku zo 14-teho storočia v Repišti. Akustika v tom historickom
kostolíku bola výborná, takže spievalo a hralo sa vynikajúco. A aj atmosféra bola vynikajúca,
veď nádherná skladba „Hallelujah“ poriadne poslucháčov rozcitlivela. A o tom to je. Umenie,
akékoľvek, ak je dobré, musí priniesť citový zážitok. Človek sa musí na chvíľu zastaviť
a porozmýšľať. Vavrečania, teda chrámový zbor má fanúšikov už aj na Morave. Aj toto sa
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ukázala ako jedna z možností ako prehĺbiť cezhraničnú spoluprácu.
Každý rok OcÚ organizuje v októbri, ktorý je mesiacom úcty k starším tradičný „
dôchodcovský výlet“. Využili sme pozvanie bohoslovca Davida Sklárčika, ktorý nás pozval do
Levoče, do seminára na Spiši, na Levočskú horu, do biskupského úradu. V Levoči už vavrečskí
dôchodci boli a mnohí tam boli viackrát, veď Levoča je pútnické miesto. Ale určite tam nevideli
všetko. Najprv bola prehliadka chrámu sv. Jakuba, ktorý skrýva prekrásne historické skvosty
majstra Pavla z Levoče, ale aj iných umelcov. Ku každému oltáru, nástennej maľbe a soche
dostali výklad o jeho hodnote a pôvode. Po prehliadke navštívili Levočskú horu, kde sa
zúčastnili svätej omše, ktorá bola obetovaná za návštevníkov baziliky. Prešli si aj Bránu
milosrdenstva a užili si nádherný výhľad v slnečnom počasí. Bohoslovec David dôchodcov
previedol chrámom sv. Martina, upozornil na množstvo zaujímavých faktov, umeleckých diel,
na dôležité historické medzníky a návštevy tohto významného chrámu. Nakoniec sa konala
prehliadka biskupského úradu.
V adventnom období sa opäť konali tradičné akcie ako Predvianočné posedenie
s dôchodcami, Svätý Mikuláš medzi deťmi a Vianočné trhy, ktoré organizuje základná škola.
Tento rok sa niesli vianočné trhy v duchu hande-made prác, to znamenalo, že vystavovať
a predávať sa mohli iba ručne vyrobené alebo upečené výrobky, dekoračné predmety a rôzne
cukrovinky.
Školstvo
V materskej škole boli z obecného rozpočtu v tomto roku zrealizované drobné úpravy
interiéru a vchodových dverí. Z finančných prostriedkov bola vymaľovaná trieda pre
predškolákov, zároveň tam bola vymenená podlahová krytina. Medzi malou a strednou triedou
boli osadené dvere, ktoré minimalizovali hluk z tried, upravil sa vchod z exteriéru do malej
triedy, aby rodičia nemuseli prechádzať cez strednú triedu a tak rušiť vyučovanie v nej. Počas
roka škôlku navštevovalo 68 detí. Zapojili sa do rôznych súťaží a projektov – Športová
olympiáda pre škôlkarov námestovského okresu, ktorej sa úspešne zúčastnili 4 detičky.
Súťažilo sa v disciplínach – beh, štafeta, skok, hod. Súťaž bola zorganizovaná v športovej hale
v Oravskej Polhore. Vavrečské deti reprezentovali aj na okresnej súťaži v speve - Štrngalky.
Počas roka vedenie škôlky pozvalo pre svojich zverencov výchovno-vzdelávacie divadielko
Slniečko s témou pravidlá slušného správania sa a separovanie odpadkov. Zorganizovali rôzne
spoločenské akcie nielen pre deti, ale aj pre rodičov a starých rodičov – vianočná besiedka,
spoločná opekačka, Deň detí.
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V tomto roku základnú školu navštevovalo 82 žiakov. Zriadené boli 4 triedy v štyroch
ročníkoch. Školský klub navštevovalo 47 žiakov. Na základe nevyhovujúcich hygienických
noriem boli v školskom klube kompletne zrekonštruované priestory WC. Bola zrekonštruovaná
poškodená dlažba na chodbách a v skladoch školskej jedálne . V telocvični bol zrušený
nepotrebný sklad, aby sa aspoň o trochu zväčšila jej priestorová kapacita.
Cirkevný život
Vo farskej budove boli počas roka zrekonštruované sociálne zariadenie – WC a chodba pre
farníkov vo vestibule fary. Bola zrekonštruovaná aj miestnosť kuchyne a zakúpené kompletné
kuchynské zariadenie a vybavenie. Celková suma činila 9 000 eur. V máji sa konala sviatosť
1.sv. prijímania pre vavrečské deti, sviatosť z rúk nášho správcu farnosti vdp. Ladislava
Drengubjaka prijalo 24 detí. V júni sa konala na Spišskej kapitule diakonská vysviacka nášho
budúceho kňaza Davida Sklarčíka. V katedrále sv. Martina sa jej zúčastnilo okrem množstva
iných - takmer 200 vavrečských veriacich.
Kostolník Adam Čiernik septembrovému obecnému časopisu Vavrečník poskytol zaujímavé
informácie o všetkých zvonoch v kostole sv. Anny. Ide o zaujímavé informácie týkajúce sa
vavrečských zvonov a ich služby obci, preto uvádzame:
Vavrečské zvony a ich služba v kostole sv. Anny.
Zvony ako hudobné a súčasne aj kultové nástroje, slúžia od archaických čias vo viacerých
kultúrach sveta na zvolávanie ľudí na bohoslužby, oznamujú čas, úmrtie, príchod vzácnych
hostí, ohlasujú nebezpečenstvo, požiar, povodeň, zaháňajú búrky, víchrice a oznamujú iné
mnohé príležitosti, ktoré sa dotýkajú života ľudí. Tradičné ručné zvonenie spojené s funkciou
zvonárov na Slovensku možno označiť za tradičnú a najlepšiu techniku rozoznievania zvonov.
Táto činnosť je od najstarších období našich národných dejín až do dnešných čias významnou
súčasťou identity, kultúry a historickej tradície na našom území, jednoznačne doloženej
početnými zmienkami, dokladmi a súvislosťami v hmotných i písomných historických
prameňoch. V našej farnosti ruky zvonára nahradil elektromotor. V kostole sú umiestnené 4
zvony a to: najväčší ANNA, stredný JOZEF, malý FLORIAN a najmenší UMIERAČIK. Každý
s týchto zvonov má svoje typické ladenie a tým aj svoj typický zvuk. Každý správny zvonár (u
nás túto prácu vykonáva kostolník) rozozná už podľa zvuku, ktorý zvon zvoní. Pri samotnom
zvonení sa dodržuje to, na akú udalosť alebo príležitosť sa zvoní. Od toho závisí aj dĺžka
zvonenia. U nás sa nezanechalo žiadne svedectvo ani písomná zmienka o tom, ako sa zvonilo
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kedysi. Preto bolo dohodnuté, že každá príležitosť bude mať iné zvonenie, aby veža jasne
signalizovala, čo sa bude diať. Zvonenie pred sv. omšou vo všedný deň: zvoní sa 15min. pred
začatím sv. omše. Zvoní sa dvoma zvonmi a to Jozef a Florian. Na začiatok začne samostatne
zvoniť stredný zvon Jozef a po nejakej chvíli sa rozozvučí zvon Florian. Tento súzvuk zvonov
trvá cca 3 min. a následne sa prestane zvoniť. Zvonenie pred sv. omšou v nedeľu a slávnosť:
zvoní sa 15min. pred začatím sv. omše troma zvonmi a to Jozef, Florian, Anna. Na začiatok sa
samostatne rozvonia dva zvony Jozef a Florian a následne sa k ním pridá aj najväčší zvon Anna.
Súzvuk týchto zvonov už podľa počutia naznačuje, že sa jedná o slávnostné zvonenie. Zvonenie
trvá cca 4min. a ukončuje sa samotným zvonením najväčšieho zvonu Anna. Tento istý typ
zvonenia sa používa aj pri sobášoch. Zvonenie pri úmrtí: zvoní sa o 09:00 hod. a o 15:00 hod.
Toto zvonenie trvá cca 7min. Pred rekonštrukciou zvonov chodil kostolník zvoniť v tieto
hodiny osobne, teraz to nahradila automatika. Aby aj toto zvonenie bolo nejako odlišné, prvý
krát od nahlásenia úmrtia sa chodí zvoniť osobne, potom to už službu robí automatické
zvonenie. Rozlične sa zvoní ak zomrie muž alebo žena. Tento rozdiel bol určený už dávnejšie.
U nás sa zvoní takto: ak zomrie muž zvoní sa na začiatok Umieračikom a pridá sa k nemu Jozef
po nejakej chvíli sa rozozvučia zvony Florian a Anna. Ak zomrie žena, zvoní sa na začiatok
Umieračikom a pridá sa k nemu Anna, po nejakej chvíli sa rozozvučia zvony Florian a Jozef.
Tento typ zvonenia sa používa iba prvýkrát od nahlásenia úmrtia a potom sa opakuje iba v deň
pohrebu 15min. pred začatím sv. omše. Zvonenie na Anjel Pána: zvoní sa o 06:00, 12:00, 18:00
hod. (o 18:00 hod. iba sobota a nedeľa). Zvoní iba jeden zvon - Anna. Preto zvon Anna, lebo
je zasvätený našej patrónke, aby naša dedina na príhovor sv. Anny bola chránená od každého
nebezpečenstva. Počas veľkých slávností o 12:00 hod. zvonia všetky zvony spolu. Ostatné
zvonenie: ide o zvonenia, ktoré sú napr. na Štedrý večer, Na oslavu zmŕtvychvstania Ježiša, na
Silvestra na prelome rokov....Toto zvonenie možno nazvať slávnostným preto, lebo všetky
zvony sa spúšťajú naraz od najväčšieho a súzvuk tónov týchto zvonov znie slávnostne.
Zvonenie pri eucharistickom požehnaní - doteraz o tom nebolo nikde rozhodnuté a ani to nebolo
stanovené, takže súčasný správca farnosti rozhodol, že sa bude zvoniť jedným zvonom –
Jozefom.
Spoločenstvo

Erko, ktoré v obci vyvíja aktivity už niekoľko rokov počas roka opäť

organizovalo pre deti rôzne stretnutia so zaujímavým programom, výlety, ples Erkárov, viedli
detský spevácky zbor a počas Vianoc opäť koledovali Dobrú novinu pre krajiny tretieho sveta.
V tomto roku viedla organizáciu Dobrej noviny vo Vavrečke Zuzana Bombeková, spoločne
s deťmi vykoledovali a venovali pre Afriku, na vybudovanie školy 1600 eur. Pri práci
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v spoločenstve Erko pomáhali Alžbetka Bucová, Anička Bombeková, Erika Farbáková, ktoré
viedli pravidelné stretnutia v pondelok s deťmi ako animátorky. Detskému speváckemu zboru
šéfovala Alžbetka Bucová. Deti hrali aj na flautách, husliach, gitarách. Počas adventu nacvičili
v spolupráci s učiteľkami program na jasličkovú pobožnosť, ktorá bola uvedená na sviatok
Božieho narodenia. Jasličková pobožnosť – program mal v tomto roku spestrenie v podobe
predstavenia Betlehemcov, ktorých zahrali dospeláci – Peter Trabalka, Gabriel Minárik,
Miroslav Michalík a kostolník Adam Čiernik.

Miroslav Michalík dokonca zahral na

detvianskej fujare úvodnú koledu, ktorá rozospievala všetkých prítomných.
Spolky a organizácie
Klub dôchodcov
Počas roka organizovali akcie pre členov Klubu JDS. Navštevovali aj akcie, ktoré
organizovali Kluby JDS v okolí, športové, kultúrne a aj oddychové. Členka vavrečského klubu
Angelka Sečová sa opäť zúčastnila recitačnej súťaže Klalinčiakovo Záturčie v Martine, kde
získala účastnícky diplom. ZO-JDS Vavrečka zorganizovala19. mája oslavu Dňa matiekslávnostné podujatie pre členov zo všetkých 12 hornooravských JDS klubov. Stretnutia sa
zúčastnilo 140 členov. Bol pripravený aj kultúrny program, ktorý otvorila víťazka krajskej
súťaže v prednese poézie Kalinčiakovo Záturčie, pani Anna Reguliová z Námestova. Báseň od
Jána Smreka – Balada o najmladšom synovi, mala u publika obrovský úspech. Do programu
prispeli aj tanečníčky zo SZUŠ Jánoš so svojimi lyrickými choreografiami. Ďalšie čísla
programu už boli v réžii domácich senioriek, ktoré pripravili program s humornými scénkami
a pesničkami. Nasledoval spoločný obed a po ňom tanečná hudba v podaní domácej kapely
Feriband.
25.júna zorganizovali športový deň, spojený s varením gulášu. Akcia sa konala v priestoroch
amfiteátra, na ihriskách s umelou trávou a v obecnom altánku. V adventnom období sa konala
spoločná akcia predvianočné stretnutie, na ktorom privítali najstaršie členky 87-ročnú pani
Žofiu Ilkovú a 80-ročnú pani Žofiu Farskú. Spoločné koledy, vianočné darčeky, ktoré si
pripravovali a vzájomne vymenili pripomenuli, že Vianoce sú o spoločných stretnutiach. Práve
preto sa opäť rozhodli navštíviť v tomto období aj Domov sociálnych služieb v Zubrohlave.
Pripravili pre obyvateľov domova pekný program a malé darčeky. Organizácia JDS Vavrečka
má 36 členov, samostatnú web stránku, kde pravidelne aktualizujú svoj program akcií, foto
a oznamy.
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Hokejový oddiel
Hokejový oddiel Vavrečky sa v tomto roku stal víťazom prvého ročníka Oravskej hokejovej
ligy. Oddiel funguje len tretí rok, ale tréningy a hokejové zanietenie členov sa podpísalo pod
vynikajúci výsledok. Víťazný pohár je putovný, ale hokejový tím dostal aj pohár, ktorý zostáva
doma a samozrejme, víťazné medaily. Zostavu tvorili Peter Bártha, Michal Hrkeľ, Michal
Holub, Vladimír Madleňák, Peter Sklarčík, Igor Hurák, Dominik Ferletjak, Miloš Ferletjak,
Jaroslav Hoľma, Marián Kasan, Miroslav Hrkeľ, Marek Košťál, Tomáš Gemeľa, Peter Hrkeľ,
Martin Hurák. Zápasy sa hrajú na ľadovej ploche Altis. Ďalšími členmi Oravskej hokejovej ligy
boli HK Slanica, HK Trstená, HK Bobrov, HK Klin, HK Námestovo, HK Liesek, HK Oravská
Polhora, HK Rabča.
Futbal
Futbal ostáva vo Vavrečke športom číslo jedna. V sezóne – jesenná časť 2016/2017
reprezentovali

obec

v oravských

súťažiach

štyri

družstvá.

Najmladším zástupcom je družstvo prípraviek. Hlavnými oporami boli samozrejme tí najstarší
– Pavol Brčák, Michal Balek a Marek Farbák. Žiaci pod vedením J. Pjenteka sa po 8 kolách
4.ligy U15 (predtým 1.trieda žiakov) umiestnili na 9.mieste. Na výsledky mala najväčší vplyv
disciplína - účasť chlapcov na zápasoch. Kapitánom družstva sa po zranení Jaroslava Huráka
stal Slavomír Praj.
Dorastenci hrali v tejto sezóne v 5.lige U19, kde súťažilo 17 družstiev. Na záver jesennej časti
obsadili 11.miesto. Kapitánom a veľkou oporou dorasteneckého družstva bol Patrik Tomaštík,
ktorý zároveň už druhú sezónu hrá aj za dospelých.
Družstvo dospelých v tejto sezóne patrilo k najlepším v 6. lige. Družstvo dospelých mali na
starosti tréner Ján Chomistek a vedúci družstva Karol Brčák. Družstvo skončilo na 2.mieste.
Družstvu sa darilo aj strelecky, počet strelených gólov bol 24, čo znamenalo priemer troch
gólov na zápas.
Rôzne
Takmer po desiatich rokoch mala Vavrečka v tomto roku zasnežené Vianoce. Zaujímavé
v poslednom období bolo, že pravé oravské zimy s nádielkou snehu a mrazmi akoby sa vytratili.
V tomto roku sa však vrátilo pravé zimné počasie. Na začiatku decembra napadlo 30 cm snehu
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a v mnohých obciach a mestách spôsobilo ochromenie dopravy. Mrazy okolo – 5 stupňov
pretrvávali až do Vianoc, kedy počasie ukázalo svoju silu naplno a z dôvodu veľkých mrazov,
až -30 stupňov bol vyhlásený 3 stupeň ohrozenia. V mnohých obciach boli namerané teplotné
rekordy. Toto mrazivé počasie pretrvávalo 2 týždne.
V obci bolo ku 31.12.2016 1509 obyvateľov. V tomto roku sa narodilo 32 detí, zomrelo 7
obyvateľov a zosobášilo sa 19 párov. K 31.12. bolo v obci 1509 obyvateľov.
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