Šport, divadlo
TJ Slovan Magura Vavrečka - futbal
Po polovici súťaže patrí nováčikovi piatej ligy jedenáste
miesto. Z umiestnenia je jasné,
že v odvetnej časti sa nevyhne
záchranárskym prácam.
Mužstvo však poriadne ešte
netrénovalo. Na tréningu, kde
by boli viac ako piati hráči
základného kádra, sa nezišli ani
raz. Dôvodom neúčasti
Vavrečanov je práca mimo
domova, prípadne študijné
povinnosti. Aj cez túto
negatívnu realitu je tréner s
hráčmi odhodlaní piatu ligu pre
obec udržať. Ignác Hrkeľ sa
bude spoliehať na pomerne
silný hráčsky káder a na
odhodlanie futbalistov, ktorí
nechcú urobiť Vavrečke hanbu.
V zimnej príprave odohral
nováčik ligy tri prípravné
zápasy s bilanciou jedna výhra,
jedna remíza a jedna prehra. Vo
väčšine stretnutí alternovali
dorastenci, ktorí sa prezentovali
vcelku úspešne. Niektorí z nich
ukázali, že v jarnej časti sa

môžu objaviť na ihrisku –
menovite Lukáš a Jaroslav
Holubovci. Generálkou pred
prvým majstrovským stretnutím bude zápas proti Klinu na
prírodnej tráve.
Hráčsky káder
Patrik Osadský, Jaroslav
Holub, Lukáš Holub, Jakub
Kasan, Peter Sklárčik, Jozef
Sklárčik, Martin Stolárik, Pavol
Brčák, Peter Brčák, Lukáš
Pleva, Juraj Kurtulík, Ondrej
Branický, Igor Branický,
Marek Košťál, Ľubomír
Štorcel, Peter Seč, Michal
Holmík, Igor Hurák, Martin
Sklárčik
Príchody: Juraj Brňák, Michal
Čiernik, Jaroslav Hrubjak,
Peter Švába (všetci hosťovanie
z Námestova), Silvester
Schweiner (hosťovanie z
Tvrdošína)
O d c h o d y : To m á š J a š i c a
(Bobrov), Jozef Gužík (Rabča),
Štefan Backa (Zákamenné)

Občasník pre všetkých obyvateľov a rodákov obce Vavrečka

Výkonný výbor
TJ Slovan Magura

Členovia:
Ing. Ján Holmík
Ignác Hrkeľ
Pavol Brčák st.
Miroslav Ujmiak
Ignác Bugan

TJ Družstevník Belá
Máj Ružomberok-Černová
OŠK Likavka
ŠK Olympia Bobrov
FC 34 LM-Palúdzka
OŠK Bešeňová
ŠK Demänová
FC TVS Kláštor p. Znievom
Družstevník Dražkovce
Tatran Sučany
TJ Slovan Magura Vavrečka
Pokrok Turčianske Kľačany
ŠK Agro Baník Dúbrava
Družba Malý Čepčín

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

10
7
6
7
7
7
6
6
5
6
3
4
2
1

2 1 39:11
3 3 33:19
5 2 30:16
2 4 30:24
2 4 29:28
1 5 22:16
2 5 36:29
2 5 26:22
3 5 20:23
0 7 30:43
5 5 23:26
0 9 19:28
0 11 10:40
1 11 17:39

TJ Tatran Chlebnice
TJ Slovan Magura Vavrečka
TJ Sokol Liesek
OŠK Breza
FK Nižná
TJ Novoť
TJ Tatran Klin
TJ Fatran Zázrivá
TJ Oravská Lesná
OŠK Lokca
TJ Blatná Habovka
OŠK Babín
OŠK Olympia Bobrov
TJ Sokol Zubrohlava

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

11
10
8
9
8
8
7
5
4
3
3
2
2
2

1 2 48:13
2 2 47:11
4 2 38:14
1 4 36:26
3 3 50:30
3 3 41:25
2 5 39:32
3 6 26:33
2 8 23:25
2 9 18:35
2 9 21:45
3 9 18:43
3 9 23:58
1 11 11:49

34
32
28
28
27
27
23
18
14
11
11
9
9
7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

TJ Oravan Brezovica
OFK Družstevník Žaškov
Slávia Rabčice
TJ Slovan Magura Vavrečka
OŠK Bziny
ŠK Beňadovo
TJ Tatran Chlebnice

5
4
4
4
5
4
4

4
4
3
1
1
1
0

1
0
0
1
0
0
0

0 23:11 13
0 20:1 12
1 17:5 9
2
8:8 4
4 6:19 3
3 3:18 3
4 1:26 0

Tabuľka prípravka jeseň 2012/2013
1.
2.
3.
4.
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Or. Jasenica
Zákamenné
Breza
Vavrečka

12
12
12
12

12
5
4
1

0
1
1
2
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Železná ruža
Rozhovor s....
Zadarmo

Ročník 2. Číslo: 1

Kto je zodpovedný za chodníky? Na Veľkú noc
Veľa občanov sa na obecný
úrad obracia z otázkou, kto je
zodpovedný za čistenie
c h o d n í k o v. O d p o v e ď j e
nasledovná: „ V zmysle
cestného zákona platí, že za
letnú aj zimnú údržbu je
zodpovedný správca alebo
vlastník priľahlej nehnuteľnosti“. Z tohto vyplýva nasledovné: - ak bývate v rodinnom
dome, sneh z chodníkov spred
neho ste povinní odhrnúť vy
-kontrolu by mal vykonávať
obecný úrad, ale aj občania
môžu dať podnet na obecný
úrad

32
24
23
23
23
22
20
20
18
18
14
12
6
4

- za nedodržanie zákona hrozia
finančné postihy, ktorých výška
je rôzna v závislosti od obce až
do výšky 33,-€
- ak si niekto spôsobí úraz na
chodníku, ktorý ste mali
odpratať vy, môže si od vás
vymáhať škodu
- ak vám majiteľ nehnuteľnosti
škodu neuhradí, máte právo
obrátiť sa na súd
Aby nedochádzalo k nedorozumeniam alebo nedajbože k
úrazom bolo by vhodné, keby
sa občania našej obce držali
vyššie uvedených zákonných
odporúčaní.

Veľkonočná nádej z kríža
Súčasťou života každého
človeka v rôznych obdobiach
dejín bola a je otázka, ktorú sa
často s vypätím mnohých síl
snaží prekryť najrôznejšími
náhradami šťastia a istoty;
otázka o zmysle života a v ňom
pod otázky o utrpení, bolesti a
láske. Často sa pýtame: Prečo
musím trpieť? Prečo je na svete
hlad, vojny...? Ako možno
hovoriť o milujúcom Bohu,
keď dopustí toľko bolesti? Vo
všeobecnosti možno povedať,
že utrpenie a nešťastie sú
dôsledkom hriechu, čiže
slobodného rozhodnutia sa pre
zlo. Boh voči slobode nezasahuje. Zlo a s ním spojené
utrpenie, si človek volí sám
svojím hriechom. Ďalej sa
možno pýtať: Prečo nám dal
Boh slobodu, keď vedel, že si
zvolíme zlo? Tu si treba
uvedomiť, že k podstate
človeka patrí sloboda a dar
slobody od Boha je prejavom
dôvery, lásky a prisľúbením
večnosti prežívanej s ním.
Možno ďalej namietať: Ale veď
ja nie som zlý, to sú tí ostatní.
Myslím, že pri troche úprimnosti si azda každý uvedomí, že

Milí občania,

Tabuľka II. trieda žiaci jeseň 2012/2013

Lyžiarske preteky

Futbal

Tabuľka V. liga skupina B muži jeseň 2012/2013

Tabuľka I. trieda dorastenci jeseň 2012/2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

VAVrečník

Predseda:
Ing. Jozef Sklarčík

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Z obsahu

tvrdenie takéhoto typu je dosť
alibistické. Servilnosť niektorých ľudí je toho iba dôkazom.
A čo utrpenie, ktoré mi
spôsobili druhí? Keď sa
zahľadíme na Krista, musíme
skonštatovať, že odpoveď,
ktorú nám ponúka, musíme
skôr uveriť ako pochopiť. Preto
utrpenie a kríž nám Ježiš
nevysvetľuje, ale berie na kríž.
Odpovedá na nenávisť láskou,
na ničenie vlastného života
modlitbou odpustenia, ktorú
predkladá Otcovi ako súčasť
svojej dobrovoľnej obety. Tu si
treba opäť uvedomiť, či žijem
kresťanským životom, alebo
kresťanský život determinujem- ohraničujem na vchod a
východ kostolných dverí.
Obeta je život sám, nie len
momenty v živote. „Sám
vyniesol naše hriechy na
svojom tele na drevo, aby
zomreli hriechu a žili pre
spravodlivosť“ (1 Pt 2, 24). Boh
od nás žiada jedinú vec –
milovať. Aké miesto tu má
potom kríž? Možno tu cítiť
jemné protirečenie, no nie je.
Lebo milovať v pozemských
podmienkach znamená aj

trpieť. Milovať znamená stať sa
zraniteľným, vyžaduje obetu
seba samého. Každá opravdivá
láska spôsobuje utrpenie. V
Bohu je láska vzájomným
darovaním. V nás je aj popretím
sebalásky. Všetci dobre vieme,
že milovať možno len vtedy,
keď sme schopní a ochotní
vystaviť sa utrpeniu; keď sa
vieme premáhať, odpúšťať, byť
verní; ostať verní napriek
sklamaniu, veriť aj tomu, čo v
nás ostáva skryté; začínať
znova i keď to bolí. Jediný
hriech, z ktorého pochádzajú
ostatné, je neschopnosť
milovať. Pripomínajú nám to aj
Ježišove slová Nikodémovi:
„Musíte sa znova narodiť“ (Jn
3, 7). Kríž naznačuje nielen
nevyhnutné prežívané utrpenie,
ale za predpokladu viery aj
možnosť rastu v láske. Nemusí
so sebou prinášať len bolesť, ale
predovšetkým nádej nového,
rodiaceho sa života.
Spomínaný nový život nám
prináša Ježiš slovami: „To som
ja, nebojte sa“ (Mk 6, 50; Mt 14,
27).
Prajem požehnané veľkonočné
sviatky. starosta

nech Vás dary Božej milosti chránia po celý rok,
nech Vám dá Boh štastia, radosti a hojnosti
požehnania.

Krásne Vianoce a štastný Nový rok 2013
Vám praje obecný úrad vo Vavrečke.

www.vavrecka.sk

Pekné sviatky,
dobrú zhodu,
ženám čerstvú, sviežu
vodu, mužom tiež nech
sladko je, nech si vyjdú
na svoje.

Všetkým Vám prajeme
krásne a milostiplné
Veľkonočné sviatky:
Dobrej šunky,
mnoho vajec,
k tomu ešte chleba
krajec.

Do pohára vínečka,
k tomu veľa zdravíčka.
K novej jari veľa sily,
aby ste vy dlho žili.
Na Veľkú noc veľa vody,
spokojnosti a pohody.

Praje Kolektív OcÚ

viac info
z obce?
www.vavrecka.sk
Oznamujeme všetkým
záujemcom, že informácie o
plánovanej bytovke Vavrečka
nájdete na
www.canstav.sk
Všetky konzultácie alebo
otázky môžete riešiť cez t.č.
0903496407
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Škola, aktuálne
Železná ruža od kováča Mira Krivdu bude zdobiť pomník v Nórsku.
Určite si všetci pamätáme
obrovskú tragédiu v Nórsku,
ktorá sa stala v júli roku 2011.
Zahynulo pri nej pod rukami
vraha takmer 100 ľudí.
Symbolom súcitu s obeťami
masakry sa stala ruža. 100 000
ruží v uliciach mesta dokazuje
spojenie a súcit ľudí ...Želaním
nórskych kováčov je, aby boli
ruže zo železa a svoju prosbu
rozposlali po svete. Takúto
prosbu dostal aj rodák z
Vavrečky
umelecký kováč
Miroslav Krivda: „ Je to
náročná práca, výroba týchto
ruží bola trochu iná, keďže idú
na takúto zvláštnu príležitosť,

ale cítime spolupatričnosť a
súcit s pozostalými. Robil som
dve ruže, jednu za seba a na
druhej bude meno deda Jozefa
Krivdu, ktorý mal nedávno
osemdesiatku a všetko, čo
viem, ma naučil on. Je to prejav
mojej vďaky.“ Takéto kvety,
ktoré poputujú do Nórska
vyrábali aj ďalší umeleckí
kováči , preto je každý kvet
originál. Všetkých vavrečanov
určite teší, že
pamätník
obetiam masakry budú zdobiť
aj dve ruže od Mira Krivdu ako
protest nás všetkých proti
násiliu akéhokoľvek druhu.

Tak ako každý rok aj tentoraz
prvú februárovú sobotu
usporiadala rodičovská rada
školský karneval. Opäť sa zišla
partia rodičov aby sa postarali o
zábavu, občerstvenie i organizáciu pravidelnej akcie. Masiek
bolo neúrekom, opäť o niečo
viac ako vlani. Počet zamasko-

hmla, ani mráz, ani odmäk, ale
hlavné bolo, že všetci, ktorí
boli, mali slnko na tvári. To
znamená – nálada výborná, veď
výherných pohárov bola kopa,
kotol gulášu, vrece sladkostí,
teplý čajíček pre deti, ale aj čaj s
rumom pre dospelákov. Víťazi
jednotlivých kategórií: deti I/ch

U p o z o r n e n i e .
Upozorňujeme občanov, že je
prísny zákaz sypať horúci popol
do veľkokapacitného kontajnera. V kontajneri sa nachádza
rôzny horľavý odpad, ktorý sa
zapáli a vznikne požiar. Takáto
situácia sa stala za posledných 5
dní až 3 krát, pri ktorej museli
zasahovať aj hasiči.
Nevytvárajme situácie, ktoré
môžu ohroziť život nám i
ostaným spoluobčanom, alebo
znepríjemniť život ľuďom,
ktorí bývajú v blízkosti
zberného dvora.

Poďakovanie
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vaných vyučujúcich sa zvýšil
na dva. Žemle chutili, egyptský
tanec nechýbal a šikmá
videoprojekcia tiež. Škoda len,
že sponzorov bolo menej ako po
iné roky. Cena sa však ušla
každej maske aj nemaske...
Ďakujeme za účasť aj za pomoc
všetkým ktorí si to zaslúžia.

Snehová nádielka

Lyžiarske preteky o pohár starostu
Najprv sme mali vo Vavrečke
snehovú kalamitu, ale všetko
zlé je na niečo dobré – následkom výdatného sneženia sa
mohli konať tradičné lyžiarske
preteky O pohár starostu obce.
Počasie bolo také, ako by sa mu
ani nechcelo zaujať nejaké
stanovisko – ani slnko, ani

Školský karneval 2013

– 1. Janko Papán, 2. Jakubko
Holmík, deti I/d – Miška
Papánová, 2 Lucka Hrkľová,
deti II/ch – 1. Peťo Rusnák, 2.
Janko Holmík, 3. Martinko
Buc, deti II/d – 1. Sára
Farbáková, 2. Sofia
Hrubjaková, juniori/ch –
1.Miško Hrkeľ , 2. Patrik
Adamec, juniori/d – 1.Alžbeta
Bucová, 2. Anetka Rentková, 3.
Radka Laštíková, dospelí/m –
1. Lukáš Košťál, 2. Ján Papán,
3. Juraj Kasan, dospelí/ž – 1.
Zuzana Papánová , 2. Lucia
Hvolková, 3. Lucia Hrkľová.
Kategóriu snowboard vyhral
Roman Majkút, strelecké
preteky v puške /muži: 1.
Pepucha František st., 2. Zdeno
Matkulčík, 3. Hvolka Peter,
streľba puška/ženy: 1.
Kršáková Alica, 2. Metesová
Darina, 3. Hvolková Lucia,
streľba z pištole/ muži: 1.
Košťál Jozef, 2. Miroslav
Tropp, 3. Miroslav Krivda,

streľba pištoľ/ženy: 1.
Košťálová Alena, 2.
Holmíková Marta, 3. Kršáková
Ľudmila. Záverečnú – najzábavnejšiu súťaž - jazdu na
slamových vreciach vyhral
Peter Hvolka, ale víťazi boli
vlastne všetci tí, ktorí to prežili
– Karol Hurák, Ján Holmík,
Marta Brindžáková, Martin
Slaničan a mnohí ďalší
odvážlivci. Putovný pohár
starostu obce vyhral teda Lukáš
Košťál, ale pripomíname, že na
budúci rok sa môže ocitnúť
pohár v úplne iných rukách,
časy boli veľmi vyrovnané a
dokonca ženy mali lepšie časy
ako polovica mužov. Na záver
veľké uznanie vyjadrujeme
kuchárovi
Mariánovi
Rentkovi, guláš bol vynikajúci
a samozrejme poďakovanie
pre všetkých, ktorí sa pričinili a
pomohli pri organizácii tejto
zaujímavej akcie.

Tohtoročná snehová nádielka
nám dala poriadne zabrať. Dve
kalamitné situácie, veľkonočné
sviatky na snehu. V rádiu z
recesie hrajú vianočné
pesničky. Aj takáto je tohtoročná zima (už vlastne jar). Pokiaľ

môžete vychutnajte si veľkonočnú lyžovačku, sánkovačku
aj guľovačku do sýtosti. Sneh
už o nedlho nebude. Možno. A
nezabudnime na chodníky,
každý máme svoju zodpovednosť...

25. februára sa nám stala
nepríjemná nehoda. Začalo
nám horieť v komíne. Dym v
celom dome, z komína šľahali
plamene. Zavolala som
chlapcom z OHZ, ktorí boli do
troch minút u nás. Chcem im
touto cestou poďakovať, ale aj
Mirkovi Troppovi, Ignácovi
Turacovi, Karolovi Jančigovi,
ktorí tiež pomáhali požiarnikom. Po dva a pol hodine dokončili komín.
CHLAPCI ĎAKUJEM. Marta
Brindžáková s rodinou
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Škôlka, Info

Rozhovor

Veselé zúbky našich škôlkárov

Ľudia by sa mali báť viac ľudí ako koní

V rámci II. Ročníka celoslovenského projektu
VESELÉ ZÚBKY
sa naši škôlkári spolu s
veveričkami Bibkou a Bibkom
učili ako sa správne starať o
svoje zúbky. Týždeň veselých
zúbkov vyvrcholil 12.3.2013
spoločným stretnutím
s
rodičmi.
Maminky, ockov, babky a
dedkov sme privítali scénkami,
básničkami, pesničkami, ba aj
tančekom. Pozreli sme si
inštruktážne video, zaspievali
sme si pesničku o veselých
zúbkoch a nakoniec vyfarbili
omaľovanku.
Nesmeli sme vynechať ani
správne vyčistenie zúbkov.
Úlohy sme hravo zvládli a
každé dieťatko zaslúžene

Keď som oslovila
Ruda
Ďuranu s prosbou, či by niečo
porozprával o svojich úspechoch, ktoré získal so svojimi
koňmi počas niekoľkých rokov,
len skromne povedal, ja nie som
celebrita, do novín patria iní... A
ja som presvedčená, že tam
patria práve ľudia, ktorí sú
zaujímaví svojou prácou a
nevšednými záľubami.
- Tvojou veľkou láskou a
samozrejme aj prácou sú
kone, kedy si si uvedomil, že
koňom rozumieš a chceš ich
mať vo vlastnej maštali?
To bolo trochu ináč. Ja som sa
narodil a vyrastal na dedine.
Detstvo na dedine v mojom
prípade znamenalo nielen
voľnosť, prírodu a čistý
vzduch, ale hlavne každodenná
robota. Naši mali plnú maštaľ
statku. Už ako 11 – 12 ročný
chlapčisko som musel dennodenne okrem iných zvierat
obriadiť aj koňa. Práca so
statkom mi nerobila problémy a
bral som ju ako bežnú povinnosť. Vtedy to jednoducho bolo
tak a dorastajúca mládež
nemala kedy meditovať nad
otázkou čo s voľným časom.
Voľný čas nebol, vo voľnom
čase sa robilo. Poviem úprimne,
ja som ako chlapec kone vôbec
nepovažoval za nejakú záľubu
alebo dokonca lásku. Vtedy
som sa skôr zaujímal o stroje a
aj som po škole skončil ako
nástrojár. Kone som pre seba
objavil oveľa neskôr , keď sa
zmenil politický systém.
Dobrej roboty bolo málo,
spomenul som si, že koňom
rozumiem a skúsim podnikať –
ťahať drevo v hore.
- Každý iste vie, že robota v
hore je jedna z najťažších a je
len pre tvrdých chlapov. Keď
sa k tomu pridá ešte aj
nepretržitá starostlivosť o
kone, je to riadna záťaž...
Na začiatku človek ani vlastne
nevedel, do čoho ide, ale vždy
budem tvrdiť, že najťažšia
práca je s ľuďmi, nie s koňmi.
Kone sa za starostlivosť vedia
odmeniť , s ú nes kutočne
inteligentné a okamžite vedia
vycítiť, čo si môžu ku svojmu
kočišovi dovoliť. Mal som
jedného, volali sme ho
Profesor. Ten sa najprv ráno
pozrel, kto ho zapriahol a podľa
toho aj počas celého dňa ťahal,

získalo medailu pre krásny a
zdravý úsmev. A nielen to!
Krásne kresby veveričiek sme
im zaslali a sľúbené prekvape-

nie od veveričiek na konci
školského roka hádam bude.

Škôlka v obecnej knižnici
Je určite jasné, že všetci v marci
očakávame hlavne jar / potvora,
nie a nie prísť/, ale milovníci
kníh sa tešia na marec aj preto,
lebo je venovaný práve knihe.
Vo Vavrečke najviac milujú
knihy podľa štatistiky knižnicei
deti, detičky a deťúrence. Práve
preto sme si pre ne v spolupráci
so školou a škôlkou pripravili
zážitkové čítanie, ktoré sa
konalo v Obecnej knižnici.
Nuž zážitok mali nielen deti, ale
aj knižnica, veď toľko
šikovných a múdrych detí,
ktoré vedeli odpovedať na
všetky zvedavé otázky
už
dávno nehostila. A nielen to,
deti sa ukázali ako skutoční
milovníci poézie aj prózy.

skonštatovali, že by mohli
recitovať aj na celoslovenskom
kole, takí boli skvelí. Určite
majú
veľkú zásluhu
aj
rodičia, ktorí svoje ratolesti
vedú k láske ku knihám a každý
večer im odkrývajú svet
fantázie a krásnych zážitkov
pomocou kníh. A to nás,
zástancov presvedčenia, že
dieťa sa najlepšie naučí čítať a
správne písať čítaním kníh , v
súčasnej- internetovej ,
televíznej a počítačovej dobe
nesmierne teší...
Zástupcovia veľkárov :
Tomáško Rentka a Aďka
Buganová dokonca zarecitovali svoje najobľúbenejšie texty , s

ktorými reprezentovali
vavrečskú škôlku na recitačnej
súťaži v Námestove. Podľa
predvedeného výkonu sme

Budeme mať dva akvaparky a lyžiarske stredisko?
Na poslednom zasadnutí
obecného zastupiteľstva sa
hovorilo aj o lyžiarskom areáli
v katastri našej obce. Už pred
niekoľkými rokmi tu bola snaha
o vybudovanie a rozšírenie
existujúceho lyžiarskeho vleku
súkromnými investormi z našej
obce. Predchádzajúci starosta
Pavol Žuffa bol s námestovským primátorom a niektorými
poslancami na prieskum v
juhočeskom Lipne. Terajší
starosta s partiou ľudí okolo
seba a skupinou, skôr nadšencov, sa opäť snažia preraziť

6

cestu tejto možnosti. V čom je
napríklad rozdiel medzi
Habovkou alebo Zubercom a
Vavrečkou? V každom druhom
dome je možnosť ubytovania na
súkromí, pretože majú čo
ponúknuť turistom. Blízkosť
Západných Tatier – Roháčov im
dáva túto možnosť a šikovní
ľudia ju aj patrične využívajú.
V čom je podobnosť českého
Lipna práve s Vavrečkou? V
pravom rade leží na brehu
najväčšej priehrady v Čechách
rovnako ako naša obec v
blízkosti najväčšej priehrady na

Slovensku. Pred 7 rokmi nebolo
v Lipne dokopy nič. Šikovnosťou tamojšieho vedenia obce sa
im podarilo vybudovať za tak
krátky čas jedno z najkrajších
dovolenkových stredísk. Ľudia
sa dali dokopy, vypracovali
štúdie, ponúkli ich investorom a
profitujú z toho všetci. Obec so
700 obyvateľmi ponúka
dovolenku nielen v zime na
lyžovanie, bežky a korčuľovanie ale aj v lete na aktívny
oddych turistiku, zber húb a
lesných plodov takmer dvom
tisícom turistov denne. Od tej

doby tam majú záujem
investovať ďalší a ďalší ľudia.
Obec má dva akvaparky,
niekoľko lyžiarskych vlekov a
najdlhšiu prírodnú korčuliarsku
trať s dĺžkou takmer 40 km. Aj
náš región má čo ponúknuť
rybárom, turistom, rodinám s
deťmi na aktívny oddych v
prírode. Už len spojiť sily a
niečo z toho vytvoriť tak ako sa
to podarilo inde...

www.lipensko.org
www.lipnoservis.cz

neťahal.
Ku koňom treba
pevnú ruku, trpezlivosť a
samozrejme kus citu. Koňa po
celodennej robote nevypnete
ako motor v traktore. Treba ho
opatriť, aby na druhý deň vládal
ťahať. A samozrejme, kone
nerozumejú víkendom a
sviatkom. Treba ich vyťažiť aj
počas voľna, ináč rozbijú
maštaľ. Najhoršie je, ak kôň
chytí koliku alebo nebodaj úraz
v hore. Liečenie je nesmierne
náročné, finančne nákladné a
samozrejme, musí byť
nepretržitá starostlivosť. Vtedy
je nutné zmeniť kŕmenie, kôň v
žiadnom prípade pri kolike
nesmie ľahnúť, kočiš ho musí
udržať na nohách aj za cenu
poriadnej bitky a kopancov,
ináč by kôň neprežil. Na druhej
strane, kôň si dobre pamätá
zodpovednú starostlivosť a
dobrého kočiša.
- Kde a podľa čoho, alebo
ako si vyberáš a kupuješ
koňa, aby dokázal pracovať
v hore?
Takmer všetky kone som
kupoval v Poľsku. Tam sa tomu
venujú viac ako na Slovensku,
majú vynikajúce plemená, veď
poliaci sú známi obchodníci.
Prvé kone som mal pašované,
lebo u nás sa nedali vybaviť
papiere. Prechádzali sme vždy
v noci väčšinou cez Piľsko,
neraz bolo snehu po pás,
poblúdili sme. Museli sme sa
vrátiť naspäť, koňa nakŕmiť a v
noci opäť cez Piľsko domov.
Bol to riadny adrenalín, veď
udržať koňa ticho, bola niekedy
väčšia záťaž ako samotný
prechod. Pri kúpe koňa sa teraz
používa 100 bodová hodnotiaca

ohodnotili na 100 bodov ešte
nikto nevidel. To znamená, že
už kôň, ktorý má hodnotu 90
bodov, je nádherný kus. Teraz
mám plemenného žrebca, ktorý
je ohodnotený na 92 bodov.
Vždy si vyberám žrebce, sú
oveľa výkonnejšie. Dalo by sa
to prirovnať k motoru auta:
žrebec je turbo diesel. Oveľa
viac vydrží, je v hore odolný.
Stalo sa mi, že sa žrebec pri
ťahačke zgúľal do hlbokého
jarku, okamžite sa postavil,
otriasol sa a bolo všetko v
poriadku. Keby to bol obyčajný
ťažný kôň, splaší sa, zraní a viac
neťahá. Pri takejto ťažkej a
nebezpečnej službe akú
vykonávajú tieto kone v lese, je
však okrem sily veľmi dôležitá
aj povaha koňa. Každého koňa
si treba vychovať, to znamená
naučiť ho reagovať na povely,
naučiť ho robiť a spolupracovať. K tomu je potrebná božia
trpezlivosť, pretože niektoré
kone sa nedajú tak rýchlo
zlomiť. Niekedy vzdorujú aj
mesiac, iné sa naučia aj za dva
dni. Je jasné, že niektoré to
majú v génoch, o to sú potom
vzácnejšie. Mám koňa, Araba,
ktorý bol prvý raz v živote
zapriahnutý 2 dni pred
furmanskou súťažou. Chcel
som sa s ním na tejto súťaži
zúčastniť. Všetci sa mi smiali,
že čo tam s ním chcem robiť.
Zobrali sme ho s kočišom do
parády, dva dni sme s ním
pocvičili a Arab vyhral 2.
miesto v ťahu.
- Spomenul si preteky, viem,
že tvoje kone sú pravidelnými
výhercami takýchto konských súťaží ako sú

Terchovej alebo v Novoti...
Tak toto je taká zábava a radosť
pre každého, kto má kone. Na
takýchto podujatiach sa aspoň
stretnete s ľuďmi, čo sa venujú
koňom, získate skúsenosti a
samozrejme aj porovnáte, aký
tovar máte vo vlastnej maštali.
Posledné preteky sme absolvovali v tomto roku v Novoti, kde
sa môj Arab umiestnil na
1.mieste v silovej súťaži, získali
sme aj 1.miesto v zručnosti. Na
súťaži v Terchovej sme získali
3. miesto v silovom ťahu, v
Brezne sme získali 1.miesto
rovnako v sile. Ale v Novoti i
sme získali
aj najvyššie
ocenenie za krásu koňa.
Novoťanskú súťaž sme vyhrali
4 krát.
- Spomínaš si koľko ti už
prešlo rukami koní a ktorý ti
najviac prirástol k srdcu?
Na počet si už nespomeniem,
musel by som sa riadne
poprehŕňať v pamäti. Každého
koňa má človek rád, ku
každému si vytvoríte nejaký
vzťah, záleží aj od povahy
koňa, ale asi najviac som si
rozumel s Cigáňom. Je to
nádherne stavaný
čierny
žrebec. Momentálne je už na
dôchodku, veď si aj služobne
najdlhšie odslúžil - 8 rokov. S
tým koňom som bol zohratý,
mal vynikajúcu povahu. On
rozumel mne a ja jemu. Mám s
ním veľa zážitkov, mnohé
človeku vyšumia z hlavy, ale na
jeden nezabudnem do konca
života. Boli sme na pretekoch v
Novoti. Viaceré kone boli
pristavené tesne pri sebe. Stál
som pri Cigáňovi, z druhej
strany poľský kôň, ktorého
majiteľ bol opitý. Je všeobecne
známe, že kone neznášajú
opitých ľudí, vtedy sú nepokojné. Kôň si zrazu zmyslel udrieť,
kopnúť ma, ale Cigáň vycítil
situáciu a zaútočil na koňa.
Keby som ten poľský úder
dostal ja, už som na inom svete.
Nikdy v živote by ma nenapadlo, že kôň dokáže takto
rozmýšľať. Ale Cigáň vedel
svoju inteligenciu využiť aj pri
iných situáciách, hlavne vo
svoj prospech. Na súťažiach bol
vždy miláčikom publika, vedel
si kúpiť ľudí a dokonale sa
vedel predvádzať. Pri silovej
súťaži v Novoti pri prvom
pokračovanie str. 4
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Rozhovor, obecný úrad informuje
Rozhovor

dokončenie zo strany 3.
- Hovoril si, že si vyberáš vždy
žrebce, sú to obrovské
zvieratá, nebojíš, sa že zaútočí
pri drezúre a čo by si odkázal
všetkým, ktorí sa boja ku
koňovi priblížiť?
Prirodzený rešpekt by mal byť
vždy, ale existuje
také
pravidlo, že ak sa ukáže
agresivita koňa, vráti sa naspäť
majiteľovi. Mne sa to ešte
nestalo, ani som sa s tým
nestretol.
Tieto žrebce sú
naozaj veľké zvieratá, najťažšieho som mal Maca. Vážil
1120 kíl, ale nikdy nezaútočil.
Kone majú výborné priestorové
videnie, nešľapnú tam, kde
nemajú a človeku neublížia.
Pri podkúvaní sa chlapi musia
pohybovať v absolútnej
blízkosti koňa, dokonca popod
neho a nič sa nedeje. Sú známe
prípady, že deti sa pohybovali
popod
žrebce a ten ešte
zdvihne nohu, aby nezavadzal.
Kone sú mimoriadne citlivé a
inteligentné. Nepoznajú
zákernosť. Ľudia by sa mali
viac báť ľudí ako koní...

Spoločenská kronika
Zomreli
Ján Jančiga
Eduard Šimuradík
Michal Čiernik
Viktor Čiernik

Jubilanti
80 rokov:
Eduard Rentka
Jozef Krivda
Bernardína Uchaľová
70 rokov:
Augustín Kubaľák
Ing. Vladimír Brindžák
50 rokov sobáša:
Irena a Alojz Gandi
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Zápisnica z OZ zo dňa 22.marca 2013
Obec Vavrečka
Zápisnica zo zasadnutia OZ vo
Vavrečke, konaného dňa
22.3.2013
v zasadačke
Obecného domu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní: starosta obce Mgr.
Ladislav Šnapko
Poslanci OZ :
Marta
Brindžáková, Ing. Mária
Bucová, Bc. Alena Hvoľková,
Ing. Jozef Hrkeľ, Ľudmila
Pjentková, Ignác Pepucha, Ing.
Sklarčík Jozef
Ospravedlnení: Ignác Kasan,
Ignác Pepucha
Hostia: Mgr. Ladislav Veľký,
Iveta Gloneková, Ing. Vladimír
Brindžák, Bc. Beáta Rentková
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vavrečke otvoril
starosta obce Mgr. Ladislav
Šnapko, 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.
Overovatelia zápisnice: Ing.
Jozef Hrkeľ a Bc. Alena
Hvolková
Zapisovateľ: Iveta Hvolková
Schôdza sa riadila programom,
ktorý bol jednomyseľne
schválený.
P r o g r a m:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Zloženie sľubu poslanca
Obecného zastupiteľstva
3.
Schválenie
programu
Obecného zastupiteľstva
- voľba overovateľov zápisnice
4. Záverečný účet obce za rok
2012.
Predkladá Mária Pavláková.
5. Rozbor hospodárenia ZŠ s
MŠ za rok 2012.
Predkladá Mgr. Ladislav Veľký
6. Správa hlavného kontrolóra k
záverečnému účtu za rok 2012.
7.
Žiadosť Petra Ľubu o
prenájom časti pozemku parc.
č. C KN 2189/4.
8. Žiadosť Rudolfa Hvolku a
manž. O odkúpenie časti
pozemku parc. č. C KN 521/6
9.
Žiadosť Bc. Jozefíny
Hatalovej o odkúpenie časti
pozemku parc. č. E KN 189/1.

10.Žiadosť o pridelenie
stavebného pozemku parc. č. C
KN 385/33.
11 . S c h v á l e n i e p r e d a j a
pozemku pod výstavbu
bytovky.
12. Žiadosť o odkúpenie haly z
oceľovej konštrukcie.
13. Rôzne.
14. Uznesenie.
15. Záver.
K bodu 1: Otvorenie.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce
Mgr. Ladislav Šnapko. Privítal
p r í t o m n ý c h p o s l a n c o v,
obecného kontrolóra a hostí.
Overovateľmi zápisnice boli
určení poslanci: Ing. Jozef
Hrkeľ a Bc. Alena Hvolková.
Písaním zápisnice bola
poverená pracovníčka obecného úradu Iveta Hvolková.
K bodu 2: Zloženie sľubu
poslanca Obecného zastupiteľstva.
Poslanec Ing. Jaroslav Krivda
sa vzdal svojho mandátu
poslanca Obecného zastupiteľstva z rodinných dôvodov. V
komunálnych voľbách za
poslanca Obecného zastupiteľstva ako ďalšia v poradí
skončila Beáta Rentková, ktorá
na tomto zasadnutí Obecného
zastupiteľstva zložila sľub za
poslanca OZ Vavrečka.
K bodu 3: Schválenie programu
OZ.
Starosta obce predložil
program
zasadnutia OZ
poslancom, ktorí hlasovali:
7/0/0
Starosta určil overovateľov
zápisnice: Ing. Jozefa Hrkľa a
Bc. Alena Hvolková.
K bodu 4: Záverečný účet obce
za rok 2012.
Záverečný účet obce Vavrečka
bol podrobne prejednaný na
zasadnutí komisie dňa
20.3.2013. Poslanci záverečný
účet a celoročné hospodárenie,
prebytok rozpočtu vo výške 16
904 € previesť do rezervného
fondu
schválili. Poslanci
hlasovali: 7/0/0. Záverečný
účet obce Vavrečka je prílohou
zápisnice.
K bodu 5: Rozbor hospodárenia
ZŠ s MŠ za rok 2012.
S p r á v u p r e d n i e s o l M g r.
Ladislav Veľký, riaditeľ ZŠ s
MŠ, bola podrobne prejednaná

na zasadnutí komisie OZ,
poslanci nemali žiadne
p r i p o m i e n k y. P o s l a n c i
hlasovali: 7/0/0.
K bodu 6: Správa hlavného
kontrolóra k záverečnému účtu
obce za rok 2012.
Správu predniesol obecný
kontrolór Ing. Vladimír
Brindžák. Uviedol, že predložený záverečný účet obce za rok
2012 zobrazuje objektívne,
prehľadne a pravdivo finančnú
situáciu obce Vavrečka k
31.12.2012 a výsledky jej
rozpočtového hospodárenia.
Správa je prílohou zápisnice.
Poslanci správu zobrali na
vedomie.
K bodu 7: Žiadosť Petra Ľubu o
prenájom časti pozemku parc.
č. E KN 2189/4.
Starosta uviedol, že žiadosť o
prenájom tohto pozemku sa
riešila už minulý rok na
zasadnutí OZ. Podmienkou k
súhlasu prenájmu tohto
pozemku bola dohoda medzi
súčasným nájomcom časti
pozemku Františkom Hrkľom a
novým uchádzačom Petrom
Švábom z dôvodu prístupu na
pozemok. Do dnešného dňa k
žiadnej dohode nedošlo, preto
starosta bude informovať Petra
Ľubu, že vyhovieť jeho žiadosti
môžeme až po dohode nájomcov uvedeného pozemku.
Poslanci hlasovali: 0/7/0.
K bodu 8: Žiadosť Rudolfa
Hvolku a manž. O odkúpenie
časti pozemku parc. č. C KN
521/6.
Starosta obce predniesol
žiadosť Rudolfa Hvolku o
odkúpenie časti uvedeného
pozemku. Uviedol, že zákon O
predaji majetku obce nedovoľuje predaj pozemku pre
poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev a ani pre
ich príbuzných v prvom rade.
Poslanci hlasovali: 0/7/0
K bodu 9: Žiadosť Bc. Jozefíny
Hatalovej o odkúpenie časti
pozemku parc. č. E KN 189/1.
Starosta obce predniesol
žiadosť Bc. Jozefíny Hatalovej.
Jedná sa o pozemok, ktorý sa
nachádza za ich záhradou, ktorý
dlhé roky užívajú. Poslanci
hlasovali 7/0/0.
K bodu 10: Žiadosť o pridelenie
stavebného pozemku parc.č. C
KN 385/33.

Starosta obce predniesol
žiadosť o pridelenie stavebného
pozemku. Žiadatelia sú prví v
poradí na pridelenie stavebného
pozemku od obce. Spĺňajú
podmienky pre pridelenie
stavebného pozemku. Poslanci
hlasovali: 7/0/0.
K bodu 11: Schválenie predaja
pozemku pod výstavbu
bytovky.
Starosta uviedol, že uvedený
pozemok – jeho časť má vo
vlastníctve ešte Pozemkový
fond. Žiadateľ bude odkupovať
teda aj od Pozemkového fondu.
Keď bude pripravená zmluva, v
ktorej budú uvedené všetky
podmienky, ktoré si stanovila
obec / 1x sociálny byt vo
vlastníctve obce v novopostavenej bytovke, prednostné
právo na byty pre občanov
Vavrečky/, bude pozemok –
jeho predaj, prejednaný a
schvaľovaný na mimoriadnom
zastupiteľstve v apríli 2013.
K bodu 12: Žiadosť o odkúpenie oceľovej konštrukcie.
Starosta uviedol, že sa jedná o
halu, ktorá je postavená na
mieste plánovanej výstavby
čističky ešte v roku 1992.
Uvedená konštrukcia chátra,
čistička sa samozrejme stavať
na tomto mieste nebude.
Predniesol žiadosť pána Ing.
Pavla Kubiša o odkúpenie tejto
oceľovej konštrukcie v sume 13
000 €. Poslanci mali pripomienku, že uvedenú žiadosť
schvália, ale len v tom prípade,
ak kupujúci uhradí uvedenú
sumu na účet obce vopred v
celej čiastke. Žiadosť je
prílohou zápisnice. Poslanci
hlasovali: 7/0/0
K bodu 12: Rôzne.
Starosta predniesol:
a/ - návrh na vyčlenenie sumy
500 € na projektovú dokumentáciu na projekt – Lyžiarsky
vlek Vavrečka, ktorý sa bude
vypracovávať v spolupráci s
Námestovom. Poslanci
hlasovali: 7/0/0
b/- žiadosť o výstavbu rodinného domu na súkromnom
pozemku parc.č. 732/29. Jedná
sa o pozemok, ktorý je pri
podniku PUNCH. Inžinierske
siete by si žiadateľ budoval a
zabezpečoval sám na vlastné
náklady. Poslanci hlasovali:
7/0/0.
c/- žiadosť o prijatie do
zamestnania Ignáca Turaca.

Starosta predniesol žiadosť s
tým, že Kultúrny dom a Obecný
úrad sú budovy, ktoré potrebujú
stálu údržbu a rôzne drobné
práce, tiež kosenie verejných
plôch a futbalového ihriska.
Poslanci oponovali, že treba
vypracovať pracovnú náplň pre
prípadnú pracovnú pozíciu,
potom sa bude o uvedenom
rozhodovať. Poslanci hlasovali
0/7/0.
d/- žiadosť o schválenie
stravných lístkov pre starostu
obce. Poslanci hlasovali: 7/0/0
e/- žiadosť Ing. Jaroslava
Krivdu o kúpu časti pozemku
parc.č. C KN 521/6. Starosta sa
vyjadril, že sa to v budúcnosti
bude riešiť komplexne, pozvú
sa všetci , ktorí tento pozemok
užívajú, aby došlo k dohode.
Poslanci hlasovali: 0/7/0.
f/- starosta informoval
poslancov o rozbehnutej
spolupráci s mestom
Oswiecim. Najbližšia akcia
bude 15.-16.júna 2013.
Poslanci správu zobrali na
vedomie.
g/žiadosť o prejednanie
návrhu výmeny pozemku
385/33 vo vlastníctve obce
Vavrečka s pozemkom –
parcelami vo vlastníctve Evy
Čiernikovej 781/16,
781/17,781/18. Parcely, ktoré
sú vo vlastníctve Evy Čiernikovej, nie sú všetky právnicky
vysporiadané, je tam väčšie
množstvo nezistených
vlastníkov, čiže obec by si
musela tieto parcely pri výmene
najprv vysporiadať. Pre obec je
to absolútne nevyhovujúca
takáto výmena. Poslanci
hlasovali: 0/7/0.
f/ - informáciu poslankyne Bc.
Aleny Hvolkovej o príprave
Klubu dôchodcov Vavrečka.
UZNESENIE č. 1/2013
Zo zasadnutia OZ zo dňa
22.3.2013
Obecné zastupiteľstvo vo
Vavrečke:
A.
Schvaľuje:
1/ Program zasadnutia
Obecného zastupiteľstva dňa
22.3.2013.
2/ Záverečný účet za rok 2012 a
celoročné hospodárenie obce
Vavrečka bez výhrad, zostatok
prebytku rozpočtu
100%
previesť do rezervného fondu
vo výške 16 904 €.
3/ Rozbor hospodárenia
Základnej školy s materskou

školou vo Vavrečke.
4/ Predaj pozemku parc. č. E
KN 189/1 pre Bc. Jozefínu
Hatalovú.
5/ Pridelenie stavebného
pozemku parc. č. C KN 385/33
pre Rastislava Kurtulíka a
manž. Martinu.
6/ Žiadosť o odkúpenie
oceľovej konštrukcie vo
vlastníctve obce pre Libresso
s.r.o, v zastúpení Ing. Pavol
Kubiš v sume 13 000 €.
7/ Príspevok 500 € na vypracovanie projektu – Lyžiarsky vlek
Vavrečka.
8/ Žiadosť o výstavbu rodinného domu na súkromnom
pozemku parc.č. 732/29.
9/ Žiadosť o schválenie
stravných lístkov pre starostu
obce.
B.
Neschvaľuje:
1/ Žiadosť Petra Ľubu o
prenájom časti pozemku parc.

č. E KN 2189/4.
2/ Žiadosť Rudolfa Hvolku o
kúpu pozemku parc. č. C KN
521/6.
3/ Žiadosť o prijatie do
zamestnania Ignáca Turaca.
4/ Žiadosť Ing. Jaroslava
Krivdu o kúpu pozemku parc.č.
C KN 521/6.
5/ Žiadosť o prejednanie návrhu
výmeny pozemku 385/33 vo
vlastníctve obce Vavrečka s
pozemkom – parcelami vo
vlastníctve Evy Čiernikovej
781/16, 781/17,781/18.
C. Berie na vedomie:
1/ Informáciu o Klube dôchodcov Vavrečka
K bodu 14: Záver.
Na záver starosta obce Mgr.
Ladislav Šnapko poďakoval
všetkým prítomným za účasť.
Mgr. Ladislav Šnapko
starosta obce
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Rozhovor, obecný úrad informuje
Rozhovor

dokončenie zo strany 3.
- Hovoril si, že si vyberáš vždy
žrebce, sú to obrovské
zvieratá, nebojíš, sa že zaútočí
pri drezúre a čo by si odkázal
všetkým, ktorí sa boja ku
koňovi priblížiť?
Prirodzený rešpekt by mal byť
vždy, ale existuje
také
pravidlo, že ak sa ukáže
agresivita koňa, vráti sa naspäť
majiteľovi. Mne sa to ešte
nestalo, ani som sa s tým
nestretol.
Tieto žrebce sú
naozaj veľké zvieratá, najťažšieho som mal Maca. Vážil
1120 kíl, ale nikdy nezaútočil.
Kone majú výborné priestorové
videnie, nešľapnú tam, kde
nemajú a človeku neublížia.
Pri podkúvaní sa chlapi musia
pohybovať v absolútnej
blízkosti koňa, dokonca popod
neho a nič sa nedeje. Sú známe
prípady, že deti sa pohybovali
popod
žrebce a ten ešte
zdvihne nohu, aby nezavadzal.
Kone sú mimoriadne citlivé a
inteligentné. Nepoznajú
zákernosť. Ľudia by sa mali
viac báť ľudí ako koní...

Spoločenská kronika
Zomreli
Ján Jančiga
Eduard Šimuradík
Michal Čiernik
Viktor Čiernik

Jubilanti
80 rokov:
Eduard Rentka
Jozef Krivda
Bernardína Uchaľová
70 rokov:
Augustín Kubaľák
Ing. Vladimír Brindžák
50 rokov sobáša:
Irena a Alojz Gandi
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Zápisnica z OZ zo dňa 22.marca 2013
Obec Vavrečka
Zápisnica zo zasadnutia OZ vo
Vavrečke, konaného dňa
22.3.2013
v zasadačke
Obecného domu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní: starosta obce Mgr.
Ladislav Šnapko
Poslanci OZ :
Marta
Brindžáková, Ing. Mária
Bucová, Bc. Alena Hvoľková,
Ing. Jozef Hrkeľ, Ľudmila
Pjentková, Ignác Pepucha, Ing.
Sklarčík Jozef
Ospravedlnení: Ignác Kasan,
Ignác Pepucha
Hostia: Mgr. Ladislav Veľký,
Iveta Gloneková, Ing. Vladimír
Brindžák, Bc. Beáta Rentková
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vavrečke otvoril
starosta obce Mgr. Ladislav
Šnapko, 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.
Overovatelia zápisnice: Ing.
Jozef Hrkeľ a Bc. Alena
Hvolková
Zapisovateľ: Iveta Hvolková
Schôdza sa riadila programom,
ktorý bol jednomyseľne
schválený.
P r o g r a m:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Zloženie sľubu poslanca
Obecného zastupiteľstva
3.
Schválenie
programu
Obecného zastupiteľstva
- voľba overovateľov zápisnice
4. Záverečný účet obce za rok
2012.
Predkladá Mária Pavláková.
5. Rozbor hospodárenia ZŠ s
MŠ za rok 2012.
Predkladá Mgr. Ladislav Veľký
6. Správa hlavného kontrolóra k
záverečnému účtu za rok 2012.
7.
Žiadosť Petra Ľubu o
prenájom časti pozemku parc.
č. C KN 2189/4.
8. Žiadosť Rudolfa Hvolku a
manž. O odkúpenie časti
pozemku parc. č. C KN 521/6
9.
Žiadosť Bc. Jozefíny
Hatalovej o odkúpenie časti
pozemku parc. č. E KN 189/1.

10.Žiadosť o pridelenie
stavebného pozemku parc. č. C
KN 385/33.
11 . S c h v á l e n i e p r e d a j a
pozemku pod výstavbu
bytovky.
12. Žiadosť o odkúpenie haly z
oceľovej konštrukcie.
13. Rôzne.
14. Uznesenie.
15. Záver.
K bodu 1: Otvorenie.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce
Mgr. Ladislav Šnapko. Privítal
p r í t o m n ý c h p o s l a n c o v,
obecného kontrolóra a hostí.
Overovateľmi zápisnice boli
určení poslanci: Ing. Jozef
Hrkeľ a Bc. Alena Hvolková.
Písaním zápisnice bola
poverená pracovníčka obecného úradu Iveta Hvolková.
K bodu 2: Zloženie sľubu
poslanca Obecného zastupiteľstva.
Poslanec Ing. Jaroslav Krivda
sa vzdal svojho mandátu
poslanca Obecného zastupiteľstva z rodinných dôvodov. V
komunálnych voľbách za
poslanca Obecného zastupiteľstva ako ďalšia v poradí
skončila Beáta Rentková, ktorá
na tomto zasadnutí Obecného
zastupiteľstva zložila sľub za
poslanca OZ Vavrečka.
K bodu 3: Schválenie programu
OZ.
Starosta obce predložil
program
zasadnutia OZ
poslancom, ktorí hlasovali:
7/0/0
Starosta určil overovateľov
zápisnice: Ing. Jozefa Hrkľa a
Bc. Alena Hvolková.
K bodu 4: Záverečný účet obce
za rok 2012.
Záverečný účet obce Vavrečka
bol podrobne prejednaný na
zasadnutí komisie dňa
20.3.2013. Poslanci záverečný
účet a celoročné hospodárenie,
prebytok rozpočtu vo výške 16
904 € previesť do rezervného
fondu
schválili. Poslanci
hlasovali: 7/0/0. Záverečný
účet obce Vavrečka je prílohou
zápisnice.
K bodu 5: Rozbor hospodárenia
ZŠ s MŠ za rok 2012.
S p r á v u p r e d n i e s o l M g r.
Ladislav Veľký, riaditeľ ZŠ s
MŠ, bola podrobne prejednaná

na zasadnutí komisie OZ,
poslanci nemali žiadne
p r i p o m i e n k y. P o s l a n c i
hlasovali: 7/0/0.
K bodu 6: Správa hlavného
kontrolóra k záverečnému účtu
obce za rok 2012.
Správu predniesol obecný
kontrolór Ing. Vladimír
Brindžák. Uviedol, že predložený záverečný účet obce za rok
2012 zobrazuje objektívne,
prehľadne a pravdivo finančnú
situáciu obce Vavrečka k
31.12.2012 a výsledky jej
rozpočtového hospodárenia.
Správa je prílohou zápisnice.
Poslanci správu zobrali na
vedomie.
K bodu 7: Žiadosť Petra Ľubu o
prenájom časti pozemku parc.
č. E KN 2189/4.
Starosta uviedol, že žiadosť o
prenájom tohto pozemku sa
riešila už minulý rok na
zasadnutí OZ. Podmienkou k
súhlasu prenájmu tohto
pozemku bola dohoda medzi
súčasným nájomcom časti
pozemku Františkom Hrkľom a
novým uchádzačom Petrom
Švábom z dôvodu prístupu na
pozemok. Do dnešného dňa k
žiadnej dohode nedošlo, preto
starosta bude informovať Petra
Ľubu, že vyhovieť jeho žiadosti
môžeme až po dohode nájomcov uvedeného pozemku.
Poslanci hlasovali: 0/7/0.
K bodu 8: Žiadosť Rudolfa
Hvolku a manž. O odkúpenie
časti pozemku parc. č. C KN
521/6.
Starosta obce predniesol
žiadosť Rudolfa Hvolku o
odkúpenie časti uvedeného
pozemku. Uviedol, že zákon O
predaji majetku obce nedovoľuje predaj pozemku pre
poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev a ani pre
ich príbuzných v prvom rade.
Poslanci hlasovali: 0/7/0
K bodu 9: Žiadosť Bc. Jozefíny
Hatalovej o odkúpenie časti
pozemku parc. č. E KN 189/1.
Starosta obce predniesol
žiadosť Bc. Jozefíny Hatalovej.
Jedná sa o pozemok, ktorý sa
nachádza za ich záhradou, ktorý
dlhé roky užívajú. Poslanci
hlasovali 7/0/0.
K bodu 10: Žiadosť o pridelenie
stavebného pozemku parc.č. C
KN 385/33.

Starosta obce predniesol
žiadosť o pridelenie stavebného
pozemku. Žiadatelia sú prví v
poradí na pridelenie stavebného
pozemku od obce. Spĺňajú
podmienky pre pridelenie
stavebného pozemku. Poslanci
hlasovali: 7/0/0.
K bodu 11: Schválenie predaja
pozemku pod výstavbu
bytovky.
Starosta uviedol, že uvedený
pozemok – jeho časť má vo
vlastníctve ešte Pozemkový
fond. Žiadateľ bude odkupovať
teda aj od Pozemkového fondu.
Keď bude pripravená zmluva, v
ktorej budú uvedené všetky
podmienky, ktoré si stanovila
obec / 1x sociálny byt vo
vlastníctve obce v novopostavenej bytovke, prednostné
právo na byty pre občanov
Vavrečky/, bude pozemok –
jeho predaj, prejednaný a
schvaľovaný na mimoriadnom
zastupiteľstve v apríli 2013.
K bodu 12: Žiadosť o odkúpenie oceľovej konštrukcie.
Starosta uviedol, že sa jedná o
halu, ktorá je postavená na
mieste plánovanej výstavby
čističky ešte v roku 1992.
Uvedená konštrukcia chátra,
čistička sa samozrejme stavať
na tomto mieste nebude.
Predniesol žiadosť pána Ing.
Pavla Kubiša o odkúpenie tejto
oceľovej konštrukcie v sume 13
000 €. Poslanci mali pripomienku, že uvedenú žiadosť
schvália, ale len v tom prípade,
ak kupujúci uhradí uvedenú
sumu na účet obce vopred v
celej čiastke. Žiadosť je
prílohou zápisnice. Poslanci
hlasovali: 7/0/0
K bodu 12: Rôzne.
Starosta predniesol:
a/ - návrh na vyčlenenie sumy
500 € na projektovú dokumentáciu na projekt – Lyžiarsky
vlek Vavrečka, ktorý sa bude
vypracovávať v spolupráci s
Námestovom. Poslanci
hlasovali: 7/0/0
b/- žiadosť o výstavbu rodinného domu na súkromnom
pozemku parc.č. 732/29. Jedná
sa o pozemok, ktorý je pri
podniku PUNCH. Inžinierske
siete by si žiadateľ budoval a
zabezpečoval sám na vlastné
náklady. Poslanci hlasovali:
7/0/0.
c/- žiadosť o prijatie do
zamestnania Ignáca Turaca.

Starosta predniesol žiadosť s
tým, že Kultúrny dom a Obecný
úrad sú budovy, ktoré potrebujú
stálu údržbu a rôzne drobné
práce, tiež kosenie verejných
plôch a futbalového ihriska.
Poslanci oponovali, že treba
vypracovať pracovnú náplň pre
prípadnú pracovnú pozíciu,
potom sa bude o uvedenom
rozhodovať. Poslanci hlasovali
0/7/0.
d/- žiadosť o schválenie
stravných lístkov pre starostu
obce. Poslanci hlasovali: 7/0/0
e/- žiadosť Ing. Jaroslava
Krivdu o kúpu časti pozemku
parc.č. C KN 521/6. Starosta sa
vyjadril, že sa to v budúcnosti
bude riešiť komplexne, pozvú
sa všetci , ktorí tento pozemok
užívajú, aby došlo k dohode.
Poslanci hlasovali: 0/7/0.
f/- starosta informoval
poslancov o rozbehnutej
spolupráci s mestom
Oswiecim. Najbližšia akcia
bude 15.-16.júna 2013.
Poslanci správu zobrali na
vedomie.
g/žiadosť o prejednanie
návrhu výmeny pozemku
385/33 vo vlastníctve obce
Vavrečka s pozemkom –
parcelami vo vlastníctve Evy
Čiernikovej 781/16,
781/17,781/18. Parcely, ktoré
sú vo vlastníctve Evy Čiernikovej, nie sú všetky právnicky
vysporiadané, je tam väčšie
množstvo nezistených
vlastníkov, čiže obec by si
musela tieto parcely pri výmene
najprv vysporiadať. Pre obec je
to absolútne nevyhovujúca
takáto výmena. Poslanci
hlasovali: 0/7/0.
f/ - informáciu poslankyne Bc.
Aleny Hvolkovej o príprave
Klubu dôchodcov Vavrečka.
UZNESENIE č. 1/2013
Zo zasadnutia OZ zo dňa
22.3.2013
Obecné zastupiteľstvo vo
Vavrečke:
A.
Schvaľuje:
1/ Program zasadnutia
Obecného zastupiteľstva dňa
22.3.2013.
2/ Záverečný účet za rok 2012 a
celoročné hospodárenie obce
Vavrečka bez výhrad, zostatok
prebytku rozpočtu
100%
previesť do rezervného fondu
vo výške 16 904 €.
3/ Rozbor hospodárenia
Základnej školy s materskou

školou vo Vavrečke.
4/ Predaj pozemku parc. č. E
KN 189/1 pre Bc. Jozefínu
Hatalovú.
5/ Pridelenie stavebného
pozemku parc. č. C KN 385/33
pre Rastislava Kurtulíka a
manž. Martinu.
6/ Žiadosť o odkúpenie
oceľovej konštrukcie vo
vlastníctve obce pre Libresso
s.r.o, v zastúpení Ing. Pavol
Kubiš v sume 13 000 €.
7/ Príspevok 500 € na vypracovanie projektu – Lyžiarsky vlek
Vavrečka.
8/ Žiadosť o výstavbu rodinného domu na súkromnom
pozemku parc.č. 732/29.
9/ Žiadosť o schválenie
stravných lístkov pre starostu
obce.
B.
Neschvaľuje:
1/ Žiadosť Petra Ľubu o
prenájom časti pozemku parc.

č. E KN 2189/4.
2/ Žiadosť Rudolfa Hvolku o
kúpu pozemku parc. č. C KN
521/6.
3/ Žiadosť o prijatie do
zamestnania Ignáca Turaca.
4/ Žiadosť Ing. Jaroslava
Krivdu o kúpu pozemku parc.č.
C KN 521/6.
5/ Žiadosť o prejednanie návrhu
výmeny pozemku 385/33 vo
vlastníctve obce Vavrečka s
pozemkom – parcelami vo
vlastníctve Evy Čiernikovej
781/16, 781/17,781/18.
C. Berie na vedomie:
1/ Informáciu o Klube dôchodcov Vavrečka
K bodu 14: Záver.
Na záver starosta obce Mgr.
Ladislav Šnapko poďakoval
všetkým prítomným za účasť.
Mgr. Ladislav Šnapko
starosta obce
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Škôlka, Info

Rozhovor

Veselé zúbky našich škôlkárov

Ľudia by sa mali báť viac ľudí ako koní

V rámci II. Ročníka celoslovenského projektu
VESELÉ ZÚBKY
sa naši škôlkári spolu s
veveričkami Bibkou a Bibkom
učili ako sa správne starať o
svoje zúbky. Týždeň veselých
zúbkov vyvrcholil 12.3.2013
spoločným stretnutím
s
rodičmi.
Maminky, ockov, babky a
dedkov sme privítali scénkami,
básničkami, pesničkami, ba aj
tančekom. Pozreli sme si
inštruktážne video, zaspievali
sme si pesničku o veselých
zúbkoch a nakoniec vyfarbili
omaľovanku.
Nesmeli sme vynechať ani
správne vyčistenie zúbkov.
Úlohy sme hravo zvládli a
každé dieťatko zaslúžene

Keď som oslovila
Ruda
Ďuranu s prosbou, či by niečo
porozprával o svojich úspechoch, ktoré získal so svojimi
koňmi počas niekoľkých rokov,
len skromne povedal, ja nie som
celebrita, do novín patria iní... A
ja som presvedčená, že tam
patria práve ľudia, ktorí sú
zaujímaví svojou prácou a
nevšednými záľubami.
- Tvojou veľkou láskou a
samozrejme aj prácou sú
kone, kedy si si uvedomil, že
koňom rozumieš a chceš ich
mať vo vlastnej maštali?
To bolo trochu ináč. Ja som sa
narodil a vyrastal na dedine.
Detstvo na dedine v mojom
prípade znamenalo nielen
voľnosť, prírodu a čistý
vzduch, ale hlavne každodenná
robota. Naši mali plnú maštaľ
statku. Už ako 11 – 12 ročný
chlapčisko som musel dennodenne okrem iných zvierat
obriadiť aj koňa. Práca so
statkom mi nerobila problémy a
bral som ju ako bežnú povinnosť. Vtedy to jednoducho bolo
tak a dorastajúca mládež
nemala kedy meditovať nad
otázkou čo s voľným časom.
Voľný čas nebol, vo voľnom
čase sa robilo. Poviem úprimne,
ja som ako chlapec kone vôbec
nepovažoval za nejakú záľubu
alebo dokonca lásku. Vtedy
som sa skôr zaujímal o stroje a
aj som po škole skončil ako
nástrojár. Kone som pre seba
objavil oveľa neskôr , keď sa
zmenil politický systém.
Dobrej roboty bolo málo,
spomenul som si, že koňom
rozumiem a skúsim podnikať –
ťahať drevo v hore.
- Každý iste vie, že robota v
hore je jedna z najťažších a je
len pre tvrdých chlapov. Keď
sa k tomu pridá ešte aj
nepretržitá starostlivosť o
kone, je to riadna záťaž...
Na začiatku človek ani vlastne
nevedel, do čoho ide, ale vždy
budem tvrdiť, že najťažšia
práca je s ľuďmi, nie s koňmi.
Kone sa za starostlivosť vedia
odmeniť , s ú nes kutočne
inteligentné a okamžite vedia
vycítiť, čo si môžu ku svojmu
kočišovi dovoliť. Mal som
jedného, volali sme ho
Profesor. Ten sa najprv ráno
pozrel, kto ho zapriahol a podľa
toho aj počas celého dňa ťahal,

získalo medailu pre krásny a
zdravý úsmev. A nielen to!
Krásne kresby veveričiek sme
im zaslali a sľúbené prekvape-

nie od veveričiek na konci
školského roka hádam bude.

Škôlka v obecnej knižnici
Je určite jasné, že všetci v marci
očakávame hlavne jar / potvora,
nie a nie prísť/, ale milovníci
kníh sa tešia na marec aj preto,
lebo je venovaný práve knihe.
Vo Vavrečke najviac milujú
knihy podľa štatistiky knižnicei
deti, detičky a deťúrence. Práve
preto sme si pre ne v spolupráci
so školou a škôlkou pripravili
zážitkové čítanie, ktoré sa
konalo v Obecnej knižnici.
Nuž zážitok mali nielen deti, ale
aj knižnica, veď toľko
šikovných a múdrych detí,
ktoré vedeli odpovedať na
všetky zvedavé otázky
už
dávno nehostila. A nielen to,
deti sa ukázali ako skutoční
milovníci poézie aj prózy.

skonštatovali, že by mohli
recitovať aj na celoslovenskom
kole, takí boli skvelí. Určite
majú
veľkú zásluhu
aj
rodičia, ktorí svoje ratolesti
vedú k láske ku knihám a každý
večer im odkrývajú svet
fantázie a krásnych zážitkov
pomocou kníh. A to nás,
zástancov presvedčenia, že
dieťa sa najlepšie naučí čítať a
správne písať čítaním kníh , v
súčasnej- internetovej ,
televíznej a počítačovej dobe
nesmierne teší...
Zástupcovia veľkárov :
Tomáško Rentka a Aďka
Buganová dokonca zarecitovali svoje najobľúbenejšie texty , s

ktorými reprezentovali
vavrečskú škôlku na recitačnej
súťaži v Námestove. Podľa
predvedeného výkonu sme

Budeme mať dva akvaparky a lyžiarske stredisko?
Na poslednom zasadnutí
obecného zastupiteľstva sa
hovorilo aj o lyžiarskom areáli
v katastri našej obce. Už pred
niekoľkými rokmi tu bola snaha
o vybudovanie a rozšírenie
existujúceho lyžiarskeho vleku
súkromnými investormi z našej
obce. Predchádzajúci starosta
Pavol Žuffa bol s námestovským primátorom a niektorými
poslancami na prieskum v
juhočeskom Lipne. Terajší
starosta s partiou ľudí okolo
seba a skupinou, skôr nadšencov, sa opäť snažia preraziť
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cestu tejto možnosti. V čom je
napríklad rozdiel medzi
Habovkou alebo Zubercom a
Vavrečkou? V každom druhom
dome je možnosť ubytovania na
súkromí, pretože majú čo
ponúknuť turistom. Blízkosť
Západných Tatier – Roháčov im
dáva túto možnosť a šikovní
ľudia ju aj patrične využívajú.
V čom je podobnosť českého
Lipna práve s Vavrečkou? V
pravom rade leží na brehu
najväčšej priehrady v Čechách
rovnako ako naša obec v
blízkosti najväčšej priehrady na

Slovensku. Pred 7 rokmi nebolo
v Lipne dokopy nič. Šikovnosťou tamojšieho vedenia obce sa
im podarilo vybudovať za tak
krátky čas jedno z najkrajších
dovolenkových stredísk. Ľudia
sa dali dokopy, vypracovali
štúdie, ponúkli ich investorom a
profitujú z toho všetci. Obec so
700 obyvateľmi ponúka
dovolenku nielen v zime na
lyžovanie, bežky a korčuľovanie ale aj v lete na aktívny
oddych turistiku, zber húb a
lesných plodov takmer dvom
tisícom turistov denne. Od tej

doby tam majú záujem
investovať ďalší a ďalší ľudia.
Obec má dva akvaparky,
niekoľko lyžiarskych vlekov a
najdlhšiu prírodnú korčuliarsku
trať s dĺžkou takmer 40 km. Aj
náš región má čo ponúknuť
rybárom, turistom, rodinám s
deťmi na aktívny oddych v
prírode. Už len spojiť sily a
niečo z toho vytvoriť tak ako sa
to podarilo inde...

www.lipensko.org
www.lipnoservis.cz

neťahal.
Ku koňom treba
pevnú ruku, trpezlivosť a
samozrejme kus citu. Koňa po
celodennej robote nevypnete
ako motor v traktore. Treba ho
opatriť, aby na druhý deň vládal
ťahať. A samozrejme, kone
nerozumejú víkendom a
sviatkom. Treba ich vyťažiť aj
počas voľna, ináč rozbijú
maštaľ. Najhoršie je, ak kôň
chytí koliku alebo nebodaj úraz
v hore. Liečenie je nesmierne
náročné, finančne nákladné a
samozrejme, musí byť
nepretržitá starostlivosť. Vtedy
je nutné zmeniť kŕmenie, kôň v
žiadnom prípade pri kolike
nesmie ľahnúť, kočiš ho musí
udržať na nohách aj za cenu
poriadnej bitky a kopancov,
ináč by kôň neprežil. Na druhej
strane, kôň si dobre pamätá
zodpovednú starostlivosť a
dobrého kočiša.
- Kde a podľa čoho, alebo
ako si vyberáš a kupuješ
koňa, aby dokázal pracovať
v hore?
Takmer všetky kone som
kupoval v Poľsku. Tam sa tomu
venujú viac ako na Slovensku,
majú vynikajúce plemená, veď
poliaci sú známi obchodníci.
Prvé kone som mal pašované,
lebo u nás sa nedali vybaviť
papiere. Prechádzali sme vždy
v noci väčšinou cez Piľsko,
neraz bolo snehu po pás,
poblúdili sme. Museli sme sa
vrátiť naspäť, koňa nakŕmiť a v
noci opäť cez Piľsko domov.
Bol to riadny adrenalín, veď
udržať koňa ticho, bola niekedy
väčšia záťaž ako samotný
prechod. Pri kúpe koňa sa teraz
používa 100 bodová hodnotiaca

ohodnotili na 100 bodov ešte
nikto nevidel. To znamená, že
už kôň, ktorý má hodnotu 90
bodov, je nádherný kus. Teraz
mám plemenného žrebca, ktorý
je ohodnotený na 92 bodov.
Vždy si vyberám žrebce, sú
oveľa výkonnejšie. Dalo by sa
to prirovnať k motoru auta:
žrebec je turbo diesel. Oveľa
viac vydrží, je v hore odolný.
Stalo sa mi, že sa žrebec pri
ťahačke zgúľal do hlbokého
jarku, okamžite sa postavil,
otriasol sa a bolo všetko v
poriadku. Keby to bol obyčajný
ťažný kôň, splaší sa, zraní a viac
neťahá. Pri takejto ťažkej a
nebezpečnej službe akú
vykonávajú tieto kone v lese, je
však okrem sily veľmi dôležitá
aj povaha koňa. Každého koňa
si treba vychovať, to znamená
naučiť ho reagovať na povely,
naučiť ho robiť a spolupracovať. K tomu je potrebná božia
trpezlivosť, pretože niektoré
kone sa nedajú tak rýchlo
zlomiť. Niekedy vzdorujú aj
mesiac, iné sa naučia aj za dva
dni. Je jasné, že niektoré to
majú v génoch, o to sú potom
vzácnejšie. Mám koňa, Araba,
ktorý bol prvý raz v živote
zapriahnutý 2 dni pred
furmanskou súťažou. Chcel
som sa s ním na tejto súťaži
zúčastniť. Všetci sa mi smiali,
že čo tam s ním chcem robiť.
Zobrali sme ho s kočišom do
parády, dva dni sme s ním
pocvičili a Arab vyhral 2.
miesto v ťahu.
- Spomenul si preteky, viem,
že tvoje kone sú pravidelnými
výhercami takýchto konských súťaží ako sú

Terchovej alebo v Novoti...
Tak toto je taká zábava a radosť
pre každého, kto má kone. Na
takýchto podujatiach sa aspoň
stretnete s ľuďmi, čo sa venujú
koňom, získate skúsenosti a
samozrejme aj porovnáte, aký
tovar máte vo vlastnej maštali.
Posledné preteky sme absolvovali v tomto roku v Novoti, kde
sa môj Arab umiestnil na
1.mieste v silovej súťaži, získali
sme aj 1.miesto v zručnosti. Na
súťaži v Terchovej sme získali
3. miesto v silovom ťahu, v
Brezne sme získali 1.miesto
rovnako v sile. Ale v Novoti i
sme získali
aj najvyššie
ocenenie za krásu koňa.
Novoťanskú súťaž sme vyhrali
4 krát.
- Spomínaš si koľko ti už
prešlo rukami koní a ktorý ti
najviac prirástol k srdcu?
Na počet si už nespomeniem,
musel by som sa riadne
poprehŕňať v pamäti. Každého
koňa má človek rád, ku
každému si vytvoríte nejaký
vzťah, záleží aj od povahy
koňa, ale asi najviac som si
rozumel s Cigáňom. Je to
nádherne stavaný
čierny
žrebec. Momentálne je už na
dôchodku, veď si aj služobne
najdlhšie odslúžil - 8 rokov. S
tým koňom som bol zohratý,
mal vynikajúcu povahu. On
rozumel mne a ja jemu. Mám s
ním veľa zážitkov, mnohé
človeku vyšumia z hlavy, ale na
jeden nezabudnem do konca
života. Boli sme na pretekoch v
Novoti. Viaceré kone boli
pristavené tesne pri sebe. Stál
som pri Cigáňovi, z druhej
strany poľský kôň, ktorého
majiteľ bol opitý. Je všeobecne
známe, že kone neznášajú
opitých ľudí, vtedy sú nepokojné. Kôň si zrazu zmyslel udrieť,
kopnúť ma, ale Cigáň vycítil
situáciu a zaútočil na koňa.
Keby som ten poľský úder
dostal ja, už som na inom svete.
Nikdy v živote by ma nenapadlo, že kôň dokáže takto
rozmýšľať. Ale Cigáň vedel
svoju inteligenciu využiť aj pri
iných situáciách, hlavne vo
svoj prospech. Na súťažiach bol
vždy miláčikom publika, vedel
si kúpiť ľudí a dokonale sa
vedel predvádzať. Pri silovej
súťaži v Novoti pri prvom
pokračovanie str. 4
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Škola, aktuálne
Železná ruža od kováča Mira Krivdu bude zdobiť pomník v Nórsku.
Určite si všetci pamätáme
obrovskú tragédiu v Nórsku,
ktorá sa stala v júli roku 2011.
Zahynulo pri nej pod rukami
vraha takmer 100 ľudí.
Symbolom súcitu s obeťami
masakry sa stala ruža. 100 000
ruží v uliciach mesta dokazuje
spojenie a súcit ľudí ...Želaním
nórskych kováčov je, aby boli
ruže zo železa a svoju prosbu
rozposlali po svete. Takúto
prosbu dostal aj rodák z
Vavrečky
umelecký kováč
Miroslav Krivda: „ Je to
náročná práca, výroba týchto
ruží bola trochu iná, keďže idú
na takúto zvláštnu príležitosť,

ale cítime spolupatričnosť a
súcit s pozostalými. Robil som
dve ruže, jednu za seba a na
druhej bude meno deda Jozefa
Krivdu, ktorý mal nedávno
osemdesiatku a všetko, čo
viem, ma naučil on. Je to prejav
mojej vďaky.“ Takéto kvety,
ktoré poputujú do Nórska
vyrábali aj ďalší umeleckí
kováči , preto je každý kvet
originál. Všetkých vavrečanov
určite teší, že
pamätník
obetiam masakry budú zdobiť
aj dve ruže od Mira Krivdu ako
protest nás všetkých proti
násiliu akéhokoľvek druhu.

Tak ako každý rok aj tentoraz
prvú februárovú sobotu
usporiadala rodičovská rada
školský karneval. Opäť sa zišla
partia rodičov aby sa postarali o
zábavu, občerstvenie i organizáciu pravidelnej akcie. Masiek
bolo neúrekom, opäť o niečo
viac ako vlani. Počet zamasko-

hmla, ani mráz, ani odmäk, ale
hlavné bolo, že všetci, ktorí
boli, mali slnko na tvári. To
znamená – nálada výborná, veď
výherných pohárov bola kopa,
kotol gulášu, vrece sladkostí,
teplý čajíček pre deti, ale aj čaj s
rumom pre dospelákov. Víťazi
jednotlivých kategórií: deti I/ch

U p o z o r n e n i e .
Upozorňujeme občanov, že je
prísny zákaz sypať horúci popol
do veľkokapacitného kontajnera. V kontajneri sa nachádza
rôzny horľavý odpad, ktorý sa
zapáli a vznikne požiar. Takáto
situácia sa stala za posledných 5
dní až 3 krát, pri ktorej museli
zasahovať aj hasiči.
Nevytvárajme situácie, ktoré
môžu ohroziť život nám i
ostaným spoluobčanom, alebo
znepríjemniť život ľuďom,
ktorí bývajú v blízkosti
zberného dvora.

Poďakovanie
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vaných vyučujúcich sa zvýšil
na dva. Žemle chutili, egyptský
tanec nechýbal a šikmá
videoprojekcia tiež. Škoda len,
že sponzorov bolo menej ako po
iné roky. Cena sa však ušla
každej maske aj nemaske...
Ďakujeme za účasť aj za pomoc
všetkým ktorí si to zaslúžia.

Snehová nádielka

Lyžiarske preteky o pohár starostu
Najprv sme mali vo Vavrečke
snehovú kalamitu, ale všetko
zlé je na niečo dobré – následkom výdatného sneženia sa
mohli konať tradičné lyžiarske
preteky O pohár starostu obce.
Počasie bolo také, ako by sa mu
ani nechcelo zaujať nejaké
stanovisko – ani slnko, ani

Školský karneval 2013

– 1. Janko Papán, 2. Jakubko
Holmík, deti I/d – Miška
Papánová, 2 Lucka Hrkľová,
deti II/ch – 1. Peťo Rusnák, 2.
Janko Holmík, 3. Martinko
Buc, deti II/d – 1. Sára
Farbáková, 2. Sofia
Hrubjaková, juniori/ch –
1.Miško Hrkeľ , 2. Patrik
Adamec, juniori/d – 1.Alžbeta
Bucová, 2. Anetka Rentková, 3.
Radka Laštíková, dospelí/m –
1. Lukáš Košťál, 2. Ján Papán,
3. Juraj Kasan, dospelí/ž – 1.
Zuzana Papánová , 2. Lucia
Hvolková, 3. Lucia Hrkľová.
Kategóriu snowboard vyhral
Roman Majkút, strelecké
preteky v puške /muži: 1.
Pepucha František st., 2. Zdeno
Matkulčík, 3. Hvolka Peter,
streľba puška/ženy: 1.
Kršáková Alica, 2. Metesová
Darina, 3. Hvolková Lucia,
streľba z pištole/ muži: 1.
Košťál Jozef, 2. Miroslav
Tropp, 3. Miroslav Krivda,

streľba pištoľ/ženy: 1.
Košťálová Alena, 2.
Holmíková Marta, 3. Kršáková
Ľudmila. Záverečnú – najzábavnejšiu súťaž - jazdu na
slamových vreciach vyhral
Peter Hvolka, ale víťazi boli
vlastne všetci tí, ktorí to prežili
– Karol Hurák, Ján Holmík,
Marta Brindžáková, Martin
Slaničan a mnohí ďalší
odvážlivci. Putovný pohár
starostu obce vyhral teda Lukáš
Košťál, ale pripomíname, že na
budúci rok sa môže ocitnúť
pohár v úplne iných rukách,
časy boli veľmi vyrovnané a
dokonca ženy mali lepšie časy
ako polovica mužov. Na záver
veľké uznanie vyjadrujeme
kuchárovi
Mariánovi
Rentkovi, guláš bol vynikajúci
a samozrejme poďakovanie
pre všetkých, ktorí sa pričinili a
pomohli pri organizácii tejto
zaujímavej akcie.

Tohtoročná snehová nádielka
nám dala poriadne zabrať. Dve
kalamitné situácie, veľkonočné
sviatky na snehu. V rádiu z
recesie hrajú vianočné
pesničky. Aj takáto je tohtoročná zima (už vlastne jar). Pokiaľ

môžete vychutnajte si veľkonočnú lyžovačku, sánkovačku
aj guľovačku do sýtosti. Sneh
už o nedlho nebude. Možno. A
nezabudnime na chodníky,
každý máme svoju zodpovednosť...

25. februára sa nám stala
nepríjemná nehoda. Začalo
nám horieť v komíne. Dym v
celom dome, z komína šľahali
plamene. Zavolala som
chlapcom z OHZ, ktorí boli do
troch minút u nás. Chcem im
touto cestou poďakovať, ale aj
Mirkovi Troppovi, Ignácovi
Turacovi, Karolovi Jančigovi,
ktorí tiež pomáhali požiarnikom. Po dva a pol hodine dokončili komín.
CHLAPCI ĎAKUJEM. Marta
Brindžáková s rodinou
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Šport, divadlo
TJ Slovan Magura Vavrečka - futbal
Po polovici súťaže patrí nováčikovi piatej ligy jedenáste
miesto. Z umiestnenia je jasné,
že v odvetnej časti sa nevyhne
záchranárskym prácam.
Mužstvo však poriadne ešte
netrénovalo. Na tréningu, kde
by boli viac ako piati hráči
základného kádra, sa nezišli ani
raz. Dôvodom neúčasti
Vavrečanov je práca mimo
domova, prípadne študijné
povinnosti. Aj cez túto
negatívnu realitu je tréner s
hráčmi odhodlaní piatu ligu pre
obec udržať. Ignác Hrkeľ sa
bude spoliehať na pomerne
silný hráčsky káder a na
odhodlanie futbalistov, ktorí
nechcú urobiť Vavrečke hanbu.
V zimnej príprave odohral
nováčik ligy tri prípravné
zápasy s bilanciou jedna výhra,
jedna remíza a jedna prehra. Vo
väčšine stretnutí alternovali
dorastenci, ktorí sa prezentovali
vcelku úspešne. Niektorí z nich
ukázali, že v jarnej časti sa

môžu objaviť na ihrisku –
menovite Lukáš a Jaroslav
Holubovci. Generálkou pred
prvým majstrovským stretnutím bude zápas proti Klinu na
prírodnej tráve.
Hráčsky káder
Patrik Osadský, Jaroslav
Holub, Lukáš Holub, Jakub
Kasan, Peter Sklárčik, Jozef
Sklárčik, Martin Stolárik, Pavol
Brčák, Peter Brčák, Lukáš
Pleva, Juraj Kurtulík, Ondrej
Branický, Igor Branický,
Marek Košťál, Ľubomír
Štorcel, Peter Seč, Michal
Holmík, Igor Hurák, Martin
Sklárčik
Príchody: Juraj Brňák, Michal
Čiernik, Jaroslav Hrubjak,
Peter Švába (všetci hosťovanie
z Námestova), Silvester
Schweiner (hosťovanie z
Tvrdošína)
O d c h o d y : To m á š J a š i c a
(Bobrov), Jozef Gužík (Rabča),
Štefan Backa (Zákamenné)

Občasník pre všetkých obyvateľov a rodákov obce Vavrečka

Výkonný výbor
TJ Slovan Magura

Členovia:
Ing. Ján Holmík
Ignác Hrkeľ
Pavol Brčák st.
Miroslav Ujmiak
Ignác Bugan

TJ Družstevník Belá
Máj Ružomberok-Černová
OŠK Likavka
ŠK Olympia Bobrov
FC 34 LM-Palúdzka
OŠK Bešeňová
ŠK Demänová
FC TVS Kláštor p. Znievom
Družstevník Dražkovce
Tatran Sučany
TJ Slovan Magura Vavrečka
Pokrok Turčianske Kľačany
ŠK Agro Baník Dúbrava
Družba Malý Čepčín

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

10
7
6
7
7
7
6
6
5
6
3
4
2
1

2 1 39:11
3 3 33:19
5 2 30:16
2 4 30:24
2 4 29:28
1 5 22:16
2 5 36:29
2 5 26:22
3 5 20:23
0 7 30:43
5 5 23:26
0 9 19:28
0 11 10:40
1 11 17:39

TJ Tatran Chlebnice
TJ Slovan Magura Vavrečka
TJ Sokol Liesek
OŠK Breza
FK Nižná
TJ Novoť
TJ Tatran Klin
TJ Fatran Zázrivá
TJ Oravská Lesná
OŠK Lokca
TJ Blatná Habovka
OŠK Babín
OŠK Olympia Bobrov
TJ Sokol Zubrohlava

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

11
10
8
9
8
8
7
5
4
3
3
2
2
2

1 2 48:13
2 2 47:11
4 2 38:14
1 4 36:26
3 3 50:30
3 3 41:25
2 5 39:32
3 6 26:33
2 8 23:25
2 9 18:35
2 9 21:45
3 9 18:43
3 9 23:58
1 11 11:49

34
32
28
28
27
27
23
18
14
11
11
9
9
7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

TJ Oravan Brezovica
OFK Družstevník Žaškov
Slávia Rabčice
TJ Slovan Magura Vavrečka
OŠK Bziny
ŠK Beňadovo
TJ Tatran Chlebnice

5
4
4
4
5
4
4

4
4
3
1
1
1
0

1
0
0
1
0
0
0

0 23:11 13
0 20:1 12
1 17:5 9
2
8:8 4
4 6:19 3
3 3:18 3
4 1:26 0
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Or. Jasenica
Zákamenné
Breza
Vavrečka
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5
4
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0
1
1
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Železná ruža
Rozhovor s....
Zadarmo

Ročník 2. Číslo: 1

Kto je zodpovedný za chodníky? Na Veľkú noc
Veľa občanov sa na obecný
úrad obracia z otázkou, kto je
zodpovedný za čistenie
c h o d n í k o v. O d p o v e ď j e
nasledovná: „ V zmysle
cestného zákona platí, že za
letnú aj zimnú údržbu je
zodpovedný správca alebo
vlastník priľahlej nehnuteľnosti“. Z tohto vyplýva nasledovné: - ak bývate v rodinnom
dome, sneh z chodníkov spred
neho ste povinní odhrnúť vy
-kontrolu by mal vykonávať
obecný úrad, ale aj občania
môžu dať podnet na obecný
úrad
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- za nedodržanie zákona hrozia
finančné postihy, ktorých výška
je rôzna v závislosti od obce až
do výšky 33,-€
- ak si niekto spôsobí úraz na
chodníku, ktorý ste mali
odpratať vy, môže si od vás
vymáhať škodu
- ak vám majiteľ nehnuteľnosti
škodu neuhradí, máte právo
obrátiť sa na súd
Aby nedochádzalo k nedorozumeniam alebo nedajbože k
úrazom bolo by vhodné, keby
sa občania našej obce držali
vyššie uvedených zákonných
odporúčaní.

Veľkonočná nádej z kríža
Súčasťou života každého
človeka v rôznych obdobiach
dejín bola a je otázka, ktorú sa
často s vypätím mnohých síl
snaží prekryť najrôznejšími
náhradami šťastia a istoty;
otázka o zmysle života a v ňom
pod otázky o utrpení, bolesti a
láske. Často sa pýtame: Prečo
musím trpieť? Prečo je na svete
hlad, vojny...? Ako možno
hovoriť o milujúcom Bohu,
keď dopustí toľko bolesti? Vo
všeobecnosti možno povedať,
že utrpenie a nešťastie sú
dôsledkom hriechu, čiže
slobodného rozhodnutia sa pre
zlo. Boh voči slobode nezasahuje. Zlo a s ním spojené
utrpenie, si človek volí sám
svojím hriechom. Ďalej sa
možno pýtať: Prečo nám dal
Boh slobodu, keď vedel, že si
zvolíme zlo? Tu si treba
uvedomiť, že k podstate
človeka patrí sloboda a dar
slobody od Boha je prejavom
dôvery, lásky a prisľúbením
večnosti prežívanej s ním.
Možno ďalej namietať: Ale veď
ja nie som zlý, to sú tí ostatní.
Myslím, že pri troche úprimnosti si azda každý uvedomí, že

Milí občania,

Tabuľka II. trieda žiaci jeseň 2012/2013

Lyžiarske preteky

Futbal

Tabuľka V. liga skupina B muži jeseň 2012/2013
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tvrdenie takéhoto typu je dosť
alibistické. Servilnosť niektorých ľudí je toho iba dôkazom.
A čo utrpenie, ktoré mi
spôsobili druhí? Keď sa
zahľadíme na Krista, musíme
skonštatovať, že odpoveď,
ktorú nám ponúka, musíme
skôr uveriť ako pochopiť. Preto
utrpenie a kríž nám Ježiš
nevysvetľuje, ale berie na kríž.
Odpovedá na nenávisť láskou,
na ničenie vlastného života
modlitbou odpustenia, ktorú
predkladá Otcovi ako súčasť
svojej dobrovoľnej obety. Tu si
treba opäť uvedomiť, či žijem
kresťanským životom, alebo
kresťanský život determinujem- ohraničujem na vchod a
východ kostolných dverí.
Obeta je život sám, nie len
momenty v živote. „Sám
vyniesol naše hriechy na
svojom tele na drevo, aby
zomreli hriechu a žili pre
spravodlivosť“ (1 Pt 2, 24). Boh
od nás žiada jedinú vec –
milovať. Aké miesto tu má
potom kríž? Možno tu cítiť
jemné protirečenie, no nie je.
Lebo milovať v pozemských
podmienkach znamená aj

trpieť. Milovať znamená stať sa
zraniteľným, vyžaduje obetu
seba samého. Každá opravdivá
láska spôsobuje utrpenie. V
Bohu je láska vzájomným
darovaním. V nás je aj popretím
sebalásky. Všetci dobre vieme,
že milovať možno len vtedy,
keď sme schopní a ochotní
vystaviť sa utrpeniu; keď sa
vieme premáhať, odpúšťať, byť
verní; ostať verní napriek
sklamaniu, veriť aj tomu, čo v
nás ostáva skryté; začínať
znova i keď to bolí. Jediný
hriech, z ktorého pochádzajú
ostatné, je neschopnosť
milovať. Pripomínajú nám to aj
Ježišove slová Nikodémovi:
„Musíte sa znova narodiť“ (Jn
3, 7). Kríž naznačuje nielen
nevyhnutné prežívané utrpenie,
ale za predpokladu viery aj
možnosť rastu v láske. Nemusí
so sebou prinášať len bolesť, ale
predovšetkým nádej nového,
rodiaceho sa života.
Spomínaný nový život nám
prináša Ježiš slovami: „To som
ja, nebojte sa“ (Mk 6, 50; Mt 14,
27).
Prajem požehnané veľkonočné
sviatky. starosta

nech Vás dary Božej milosti chránia po celý rok,
nech Vám dá Boh štastia, radosti a hojnosti
požehnania.

Krásne Vianoce a štastný Nový rok 2013
Vám praje obecný úrad vo Vavrečke.

www.vavrecka.sk

Pekné sviatky,
dobrú zhodu,
ženám čerstvú, sviežu
vodu, mužom tiež nech
sladko je, nech si vyjdú
na svoje.

Všetkým Vám prajeme
krásne a milostiplné
Veľkonočné sviatky:
Dobrej šunky,
mnoho vajec,
k tomu ešte chleba
krajec.

Do pohára vínečka,
k tomu veľa zdravíčka.
K novej jari veľa sily,
aby ste vy dlho žili.
Na Veľkú noc veľa vody,
spokojnosti a pohody.

Praje Kolektív OcÚ

viac info
z obce?
www.vavrecka.sk
Oznamujeme všetkým
záujemcom, že informácie o
plánovanej bytovke Vavrečka
nájdete na
www.canstav.sk
Všetky konzultácie alebo
otázky môžete riešiť cez t.č.
0903496407
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