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PRÍHOVOR STAROSTU
Vážení občania,
opäť sa vám prihováram, aby som trochu
priblížil prácu, ktorú momentálne robíme
a ktorú plánujeme...
V súčasnosti nie sú ešte celkom jasné
pravidlá pridelenia ﬁnančných
prostriedkov z EÚ a ŠF. Podľa toho, aké
budú výzvy, podľa podmienok a potrieb
obce sa budeme zapájať for mou
projektov a žiadať o ﬁnancie. Začali sme
pracovať na projekte prekrytia potoka
v časti radoviek od K. Jančigu po
K. Bugana. Máme v pláne opraviť mostík
nad kostolom, ktorý bol v minulom roku
poškodený haváriou domiešavača,
ﬁnancie pôjdu aj z poisťovne, s ktorou
musíme projekt opravy konzultovať.
Momentálne je vo fáze príprav aj štúdia
na vybudovanie chodníka okolo hlavnej
cesty E 520/II. Ako všetci viete, máme
pozastavený vývoz komunálneho odpadu
– vývoz veľkoobjemového kontajnera.
Podarilo sa nám na určitý čas dohodnúť
vyvážať s Technickými službami Dolný
Kubín, pokiaľ nebude opäť otvorená
skládka v Námestove. O poriadku
a otvorení zberného dvora v obci vás
budeme informovať v obecnom rozhlase. Začali sme
drobnú rekonštrukciu vstupnej chodby a sociálnych
zariadení v Kultúrnom dome.
Jedná sa o výmenu dlažby,
výmenu dverí a výčapu, ktoré
musia byť dokončené ihneď
po Veľkej noci, aby v sále
mohli bezproblémovo
prebehnúť všetky naplán ova n é a k t iv i t y. V š e t k y
úsporné opatrenia, ktoré sme
prijali v minulom roku
prinášajú prvé ovocie. Presné

informácie sú k nahliadnutiu v Záverečnom účte obce
a v dokumente Rozbor hospodárenia za rok 2015, ktorý
je uverejnený na webovej stránke obce. Výsledok je
hospodárenie s prebytkom 31 896 €, ktorý bol prevedený do
rezervného fondu.
Pred dverami máme najdôležitejšie kresťanské sviatky.
Prajem vám, aby ste si
našli čas na rodinu,
spoločné stretnutia, aby
ste si oddýchli od
politiky, ktorá ľudí iba
zbytočne rozdeľuje.
Prajem vám, aby ste si
našli čas na prechádzku
do prírody, je dobré
občas sa prejsť po
vavrečských kopcoch –
Magurke, Prehalinách,
Mačom zámku ap., ktoré
vyčistia rozum od
nepodstatného braku.
Hlavne prajem k
Veľkonočným sviatkom
veľa pokoja a radosti.
Peter Kružel
Veľkonočné prianie z Lekawice
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ROZHOVOR
Ešte sa nám / poniektorým/ v oknách čečina vyškiera
a už sa hlásia najväčšie kresťanské sviatky roka Veľká noc.
Nuž čo, niektorí obyvatelia sú poriadkumilovní a všetko musí
byť tak, ako kalendár ukazuje. Veľká noc nie je o čečine, ale
o pučiacich brezových prútoch, bahniatkach a veselých
snežienkach. Jednoducho povedané, niektorí ľudia majú
všetko pod kontrolou a čečinu dávno vyhodili. Iní možno
nestihli, alebo možno sa len smutne obzerajú za Vianocami
ako rýchlo preleteli...ako detstvo, mladosť, ktorá sa veselo
smeje zo starých fotiek. Nie je však dôvod na nostalgiu.
Každý čas a každé obdobie má svoje čaro /takto to vraví
väčšina seniorov/. Dôležité je, aby sme si uvedomovali, že
dobu treba žiť srdcom. Len tak si uvedomíme, že skutočne
žijeme. Že sa tešíme i smútime, pôstime a potom hostíme,
radujeme i hneváme, tancujeme a modlíme... Po trochu
takýchto skúseností, ale aj spomienok a dobrých rád a ešte po
vynikajúci vavrečský recept sme sa vybrali ku vždy vysmiatej
pani Ľudke Kršákovej.
- blíži sa Veľká noc, teda máme obdobie pôstu, ako
si vy pamätáte pôst v detstve?
Všetci skôr narodení vavrečania vedia, že to
sa nedá porovnať. My sme mali vlastne
s výnimkou najväčších sviatkov pôst celý
rok a ani sme o tom nevedeli. Jednoducho
nebolo z čoho a samozrejme také recepty od
výmyslu sveta ako sú teraz neexistovali.
Varili sa tradičné jedlá, to znamená kapusta,
zemiaky, strukoviny, chlieb sa piekol iba
v sobotu. Musel vydržať celý týždeň, či bol
mäkký alebo tvrdý, zjedli sme a nevyhadzovalo sa nič. Žiadny odpad. Žiadne: „
spapaj, aby si bola veľká.“ Čo bolo, to sme
sprášili a ani omrvinky nezostali. A ani tie
polievky zo strukovín neboli také ako
sa varia teraz, plné údeninky, slaninky, smotanou a maslom
omastené. Za čias mojej mamky sa na omastenie polievok
lisoval vypestovaný ľan. Žiadna smotana sa do varenia
nepridávala, lebo tá sa šanovala výsostne na mútenie masla.
K tomu zemiaky v šupke uvarené a hotovo. Mäso bola
vzácnosť. Chladničiek ani mrazničiek nebolo, nuž sa všetko
mäso solilo a potom údilo. Keď bola rodina bohatšia, tak
sa do nedeľnej kapusty dávala údenina, ale chudobnejšie
rodiny mali mäso zriedka. Aj gazda sa posudzoval podľa
výšky slaniny. Čím bola hrubšia, tým bola lepšia. Veď to bola
neraz jediná obživa a energia pre chlapov, ktorí pracovali
v hore.
- čo ste pripravovali na veľkonočný stôl? A čo vám najviac chutilo?
Jój, tak ti poviem, že hlad je najlepší kuchár! Toto by si mali
dnešní rodičia uvedomiť. Zbytočné je dieťa nasilu nútiť jesť,
keď pred obedom zje vrecko cukríkov alebo čokoládu. Vtedy
nebolo sladkostí, tak nám chutilo všetko. Po pôste sme
sa dosýta najedli po veľkonočnom vzkriesení v sobotu.
Mama nachystala solenú šunku, varené vajíčka, čerstvý
chlieb, cviklu, koláče – vojky plnené makom, sladkou
kapustou alebo lekvárom. Piekol sa aj hladký koláč. Ten sme
jedávali s mliekom alebo kávou. Zákusky sa na dedine
nepiekli, až oveľa neskôr. Vo Veľkonočnú nedeľu sme

jedávali praženicu so žihľavou, bola to výborná a zdravá
pochúťka. Na obed sa pripravovala hovädzia polievka s domácim
rezancami, upieklo sa jahniatko alebo kozliatko so zemiakmi.
Rezne boli pre nás neznáme. Zvykli sme robiť aj vaječný koňak
ako pochúťku a chlapi pili väčšinou okovitku. Na sviatky
sa robievala aj vychýrená vavrečská pochúťka – Šuľková kapusta.
- veľkonočný pondelok, ako ste ho vnímali ako dievča, radosť alebo strach?
Žiadny strach. Vo Vavrečke nebol zvyk šibania korbáčom. Raz na
Veľkú noc bola u susedov na návšteve rodina z Česka. Keď ma
chceli vyšibať korbáčom, len som sa začudovane pozrela: „ A čo
ti šibe chlapče ?“ Potom sa začudovane pozerali oni. Nenadarmo
sa hovorí: „ Iný kraj, iný mrav!“ Vo Vavrečke chodili mládenci
dievky kúpať. Chodili poobede, lebo ráno sa chodilo do kostola.
Neboli sme z cukru. A hlavne, v každom dome sa oblievalo tak,
ako dovolila gazdiná. Ak gazdiná dovolila, aj v potoku nás
mládenci vymáčali a ak gazdiná nedovolila, tak to bolo miernejšie.
Ale pravdou je, že každá dievka mládencov čakala. Keby ju
neprišli okúpať, bola by to hanba. Každá jedna kúpačov počítala,
čím ich bolo viac, tým lepšie. A mládenci to mali aj ako
povinnosť. Museli predsa vrátiť vianočné spievanie dievok pod
oknami. Ak mládenec nezaplatil kúpačkou vianočné spievanie,
dievča sa nahnevalo a veru bolo po kamarátstve. Mládenci
zároveň pri oblievačke pozývali dievčatá na
muziku. Nejedno manželstvo malo svoj zrod práve
na veľkonočnej tancovačke. Aj my s mojím
Štefanom sme sa dali dokopy na veľkonočnej
muzike. A o mesiac sme už obrúčky kupovali.
A v auguste bola svadba. Poznali sme sa, veď sme
boli susedia, tak načo čakať.
- teraz je pravidlo, že mladí sa do sobáša nehrnú. Neboli
rodičia prekvapení, že ste sa tak rýchlo rozhodli zosobášiť?
Rodičia ani nie. Skôr pán farár Hliva sa ma spýtal:
„Ako ste sa spoznali?“ Ja som tak skromne
odpovedala, že to bol asi osud. A pán farár spustil
krik: „ Ja ti dám osud! To je vôľa božia!“ Vtedy
sa neriešilo, že či sa dlho poznajú alebo krátko, lebo
od toho závisí, či manželstvo vydrží alebo nie.
Jednoducho sa s rozchodom ani nepočítalo.
Manželstvo bola posvätná vec. Podľa pána farára to bola vôľa
Božia a jednoducho sa to tak malo splniť. A veruže tiež prišlo v
manželstve kadečo. Raz ustúpil jeden, raz druhý, podľa toho, akú
mal kto povahu. A vlastne, kde by tá žena vtedy išla? Sama? Bez
podpory... Existovala väčšia zodpovednosť pre manželský
zväzok. Rozvod bol v tej dobe rarita.
- čo si najviac pamätáte v súvislosti s Veľkou nocou, čo je dnes úplne iné ako
vtedy?
Najviac mi utkveli v pamäti tie cesty do námestovského kostola.
Chodilo sa cez lávku, keď ju zobrala veľká voda, museli sme
chodiť cez jasenický most, čo bolo oveľa ďalej. Mama mi
hovorievala, že za jej mladosti niektorí ani topánok nemali a ak
mali, obuli si ich až pred kostolom, aby si ich šanovali. A aj napriek
tomu do kostola išli. Teraz ho máme pod nosom a veľakrát
sa nám nechce. Vo Vavrečke nebývalo veľkonočné trojdnie
v kostole, ani boží hrob sa nerobil, lebo sme neboli farnosť. Svätá
omša bývala až na Veľkonočnú nedeľu. Pamätám si, keď som
bola také malé dievča vybrala som sa sama do námestovského
kostola cez lávku, ale lávku zobrala voda, musela som sa vybrať
cez most. Bála som sa, už bola tma, tak som sa tmolila za
skupinkou mládeže. Jasné, tí sa neponáhľali. Boli radi, že sú spolu,
nebolo televízorov, čo by robili večer. Ale mňa mama vyzerala
celá stŕpnutá, že som sa stratila. Veru, nevieme si teraz vážiť to, čo
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máme. Že máme všetko poruke, že je
všetkého dostatok, že sa všade
dovezieme... A aj tak najdrahšie a
najdôležitejšie veci máme rovno pred
očami. Len treba byť za to vďační. Niet
krajšieho pocitu ako keď ste obklopení
ľuďmi, keď sa k vám s radosťou
rozbehnú vnúčatá a teraz už aj
pravnúčatá, keď cítite, že ste milovaný.
Práve teraz si môžeme uvedomiť o čom
ten pôst a Veľkonočné sviatky sú, čo nám
stačí, čo nepotrebujeme a bez čoho
človek nemôže byť. Veď najdôležitejšie
je žiť srdcom!
Aj napriek tomu, že väčšina vavrečských
kuchárok recept na tradičnú vavrečskú
šuľkovú kapustu poznajú, ako bonus
prinášame recept tety Ľudky:
1 kg bravčové pliecko , 2 dcl ryže, vajce,
soľ, červená paprika, čierne korenie,
majorán, cesnak, cibuľa, kyslá kapusta a
kapustné listy. Na dno hrnca dáme
trochu kapusty podusiť s cibuľkou, mäso
zmiešané s ryžou a všetkými prísadami
z a b a l í m e d o k a p u s t n ý ch l i s t ov,
poukladáme na dno hrnca, zalejeme
šťavou z kapusty a vodou, varíme. Na
záver pridáme štipku cukru, lyžicu
paradajkového pretlaku, zahustíme
treným zemiakom.
/i.h./

Málokto z nás si počas dňa uvedomí,
že má zdravé nohy a tie ho zanesú tam,
kam potrebuje. Že jednoducho spraví
krok a – môže kráčať, spraví skok – a
môže bežať... Viem, je to tak trochu
na zamyslenie, že všetky dobré veci
berieme akosi automaticky. Jednoducho
sú tu a my ich využívame. Až keď tu nie
sú, alebo sa niečo pokazí, vzdycháme :
„ Bože, keby som tak mohol...“ Veru –
keby som tak mohol kráčať, behať, alebo
len tak sa aspoň poprechádzať. A práve
preto, aby sa mohol lepšie spoľahnúť na
vlastné nohy malý Dušanko, pár
ochotných ľudí zorganizovalo 14. februára v Kultúrnom dome beneﬁčný
koncert „Ľudia ľuďom.“ Dušanko bude
od 1.septembra školák a škola spotrebuje
veľa sily, aby to všetko zvládal. A nato
potrebuje nákladnú rehabilitačnú liečbu.
Beneﬁčný koncert bol plný rôzneho
programu. Spievalo sa, tancovalo, hralo,

recitovalo... Každý sa snažil ako najlepšie
vedel. Vyzbieralo sa 2176 €. Tešíme sa, že
aj takto si ľudia dokážu pomôcť. Niekto
prispel ﬁnančne, niekto svojim výkonom, niekto pomocou, ale hlavne niekto
dostal dobrý nápad – koncert
zorganizovať.
Lenka Gurová si môže za tento nápad
a celú akciu pripísať na svoje konto
poriadne dobrý skutok!
/i.h./

Karneval 2016
Posledný fašiangový víkend - teda
sobota patrila kar nevalu. Sála
Kultúrneho domu sa zaplnila
Spidermanmi, vílami, princeznami,
lienkami, hasičmi, samé Elzy z Ľadového
kráľovstva - jedna menšia, druhá väčšia aspoň sme mali možnosť vidieť, čo

A na záver ešte ukážka vyšívania - dielo
šikovných prstov tety Ľudky: Tŕňová
koruna (obrázok v texte).

Beneﬁčný
koncert
momentálne ﬁčí v detskom svete...Ale
boli aj medúza Zuza, bábika Monsterka,
krásna Holly z ﬁlmu Raňajky u Tiffanyho, malý, farebný behajúci Šašo
a nechýbalo veľké strašidlo s ozembuchom. Všetci dobre vieme kto to bol...
ujo Lojzko má jednoducho zmysel pre
nezmysel, ale to je tá pravá fantázia.
Nenechať sa ovplyvniť vekom a keď je
nato čas, tak prečo nie??? Práve fašiangy
sú čas pre zábavu, srandu a tancovačku...
Veru nemôžeme povedať, že najkrajšie
masky boli odmenené, lebo krásne boli
všetky masky. Každá jedna dostala malý
darček a sladkosť. Ďakujeme
sponzorom a hlavne rodičom -mamkám,
ktoré zorganizovali akciu, poslancovi
Ing. Jozefovi Hrkľovi, ktorý poslúžil ako
DJ, neúnavným tanečníčkam - šéfkam od
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školy Beatke a Ivetke, ktoré bavili deti až do neskorého večera.
Jednoducho povedané, vďaka pár aktivistom sa ostatní dobre
zabavili a práve preto obetavcom vyslovujeme : Vďaka! Tešíme
sa zasa o rok.
/i.h./

Rekonštrukcia
verejného osvetlenia
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 dokážeme efektívne využívať reguláciu
svetelného toku a tým aj spotrebu svietidiel. Informácie
ohľadom prípadnej poruchy niektorého svietidla,
výpadok niektorej vetvy verejného osvetlenia, alebo len
otvorenie rozvádzača dostávame vo forme SMS správy
na mobilné telefóny. Takto vieme 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 telefón.
Na realizovanú rekonštrukciu verejného osvetlenia, ako
aj na všetky svietidlá platí 5-ročná záruka. Osobitne nás
teší osvetlenie hlavnej cesty okolo obce v rámci projektu.
Tento tmavý úsek, kadiaľ prechádzajú občania
na zastávku autobusu, sa stal oveľa bezpečnejším.

Musíme sa poďakovať aj spoločnosti For Region, ktorá
rekonštrukciu realizovala, za naozaj zodpovedný prístup
k naším požiadavkám a návrhom. Celá rekonštrukcia
prebehla s pochopením občanov k nutným
obmedzeniam, za čo ďakujeme a veríme, že dielo poslúži
veľa rokov k spokojnosti nás všetkých.
/ing.j.h., i.h./

SPOLOČENSKÁ
KRONIKA
Ospravedlnenie
Ospravedlňujeme sa p. Vladimírovi Bombekovi
za chybu, ktorú sme spôsobili – pri gratulácii
v rubrike Spoločenská kronika. Vo Vavrečníku
4/2015 sme uviedli meno Viktor. Nuž čo, ľudia sú
ľudia a chyba sa stane. Ešte šťastie, že to nikomu
nespôsobilo majetkovú a zdravotnú ujmu.
Ďakujeme za pochopenie.
Narodili sa
Gréta Mikosová
Vivien Bandíková
Daniel Gura
Maxim Stolárik
Zosobášili sa
Jana Ďuranová a Milan Turác
Opustili nás
Ľudovít Šimuradík
Augustína Rentková
Výročia
80 rokov: Kamil Bugan, Žoﬁa Farská, Viktória
Šimuradíková
85 rokov: Alojzia Holubová, Karol Pepucha
90 rokov: Františka Sobčáková

5
Čo prinesie pre občanov
nový zákon o odpadoch?
Vedeli ste, že každý obyvateľ Slovenskej republiky
ročne vyprodukuje 350 kg komunálneho odpadu? Zloženie
tohto odpadu znázorňuje obr. č. 1 – príkladná Slovenská kuka
nádoba. Takto nahádzaný komunálny odpad v jednej nádobe
skončí na skládkach komunálneho odpadu. Skládkovanie
odpadov je najhorší spôsob zneškodňovania odpadov. Skládka
pôsobí na jednotlivé zložky životného prostredia ako voda,
vzduch, zem, rastliny a živočíchy ale hlavne na naše zdravie.
Skládky sa postupne napĺňajú a ich kapacity sa blížia k ich
uzatváraniu. Samotné skládky odpadov menia celý ráz krajiny
a pravidelne na nich dochádza k úletom plastov do okolia
a o zápachu z nich ani nehovoriac... Toto je to, čo chceme
zanechať pre naše budúce generácie? Nové skládky sa už
našťastie povoľovať nebudú a preto je dôležité zamyslieť
sa ako narábame s odpadmi v našich domácnostiach – triedime
odpady v čo najvyššej miere? Alebo všetko ide do kuka nádoby
- „smetiaka“ ?
Kuka nádoba (obrázok č. 1) znázorňuje % množstvá
jednotlivých zložiek odpadov. Až 45 % tvorí biologický odpad,
ktorý sa dá skompostovať. 14% je papier, 11% je plast a 10 % je
sklo – sú to zložky, ktoré sa dajú zrecyklovať a opätovne
použiť. 4% tvorí textil, ktorý vieme hodiť do nádoby na textil.
4% tvoria kovy, ktoré taktiež vieme veľmi dobre zrecyklovať.
3% sú tvorené tetrapakmi – aj tie sa dajú zrecyklovať.
Obr. č.1

S pôvodných 350 kg nám v nádobe ostáva už iba 32kg
zostatkového nevyužiteľného odpadu, ktoré by skončili na
skládke.
Nový zákon o odpadoch mení ﬁnancovanie triedeného zberu
odpadov (papier, plasty, sklo, kovové obaly, elektroodpady).
Na zaplatenie celého kolobehu odpadu - zber a následné
zrecyklovanie týchto vytriedených zložiek odpadu musí nájsť
výrobca ﬁnančné prostriedky. Tu je ale potrebné aj naše
pričinenie sa. Napr. občan si kúpi vodu minerálky v plastovej
fľaši. Fľašu následne hodí do kuka nádoby na smeti. Výrobca
minerálky bude potrebovať viac prostriedkov na to aby si dal
vyrobiť novú plastovú fľašu z nového materiálu, pretože
recyklovateľná PET fľaša skončí na skládke... A čo z toho
vyplýva pre nás konečných zákazníkov? Minerálka bude
drahšia a zaplatí ju spotrebiteľ – my všetci. Aj preto je dôležité
odpady triediť.
Výrobcovia sa nám postarajú o triedené zložky odpadu (papier,
plasty, sklo, kovové obaly, elektroodpady). No obec sa musí
postarať aj naďalej o komunálny odpad - smeti, bioodpad
a drobný stavebný odpad. Pri drobnom stavebnom odpade
sa zavádza množstvový zber. To znamená, že ten, komu
vznikne drobný stavebný odpad, napr. z prerábky domu,
zaplatí zaň poplatok uvedený vo VZN obce.
Obci na pleciach ostáva aj opustený odpad tzv. „čierne
skládky“. To znamená, že obec musí hradiť prostriedky za
odstránenie čiernych skládok. Je zmysluplnejšie čierne skládky
vôbec netvoriť, nakoľko sa na ich odstránenie poskladá celá
obec, či už cez poplatok za odpad, alebo z obecných daní.
Začnime sa k našej zemi a našej obci správať s úctou a začnime
aj odpad vnímať inak.

Za odpad, ktorý vyprodukujem, som
zodpovedný ja SÁM, nie starosta, nie sused, ale
JA SÁM. Je len v našich rukách, čo zanecháme pre
naše budúce generácie. Rozhodli ste sa vykročiť
cestou čistejšieho, zdravšieho a krajšieho
prostredia vo svojej obci?

KALENDÁR
PODUJATÍ
8.5.2016 - Deň matiek, Kultúrny dom Vavrečka

Oznam pre občanov
Dňa 16. mája sa bude po obci zbierať
elektroodpad. Elektroodpad /staré
chladničky, práčky, televízory, mobily,
batérie, autobatérie, počítače/ stačí vyložiť
ku smetnej nádobe, pracovníci to naložia
na zberné auto.

19.5.2016 - Okresná schôdza Jednoty dôchodcov
5.6.2016 - Deň tanca, Kultúrny dom
12.6.2016 - Divadelné predstavenie
„ Šípková Ruženka“, Kultúrny dom
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Silvestrovský výstup
na Javorový vrch
Paráda, paráda, paráda!!! Nedá sa ináč vyjadriť slovami aká
super akcia. Nezáleží na počasí, či je sneh alebo nie, stačí mať
chuť niečo správne pre svoju dušu a telo vykonať. Aj Silvester
2015, tak ako Silvester 2014 sa vykašľal na sneh, ale už o od
rána sa na oblohe začalo povaľovať slnko. To preto, aby
vytiahlo čo najviac vavrečských turistov na Javorový vrch.
A veru vytiahlo! Nepočítali sme ich, ale bolo ich neúrekom.
Malí, veľkí, starší, mladší a
dokonca aj celkom maličkí
Jakubko a Janíčko. Jakubko sa
síce niesol na chrbte, ale Janíčko
si celú túru vyšliapal sám.
A s úsmevom na tvári! Po
turistickom výkone čakalo
každého účastníka nádherné
kino – prekrásny výhľad na
Tatry. A ešte sa aj opekalo,
zohrievalo pri veľkej vatre, ale aj
pri slivovici, čučoriedkovici,
šípkovici a ešte aj iné terkelice
sa pili. A boli aj koláče a klobásy
a...a nakoniec bolo aj
betlehemské koledovanie. Ani
nevieme odkiaľ sa zrazu zjavili
Kubo, Stacho a starý bača. A
spievali tak, že sa nakoniec
všetci pridali. Až sa hory
ozývali...Už sa tešíme na
Silvester 2016 – poďte s nami,
Javorový vrch čaká!
/i.h./

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.

Voľby do NR SR
vo Vavrečke

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.
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k rozprávkovým knihám. Touto aktivitou chceme dosiahnuť,
aby si rodičia našli čas a prišli do materskej školy deťom prečítať
rozprávku, ktorá im pripomína detské časy. Snažíme sa, aby si
deti predškolského veku našli cestu ku knihe a aby sa pre nich
kniha stala kamarátkou.
Každý
z nás si uvedomuje, že čítanie rozprávok deťom
Nakoľko dnes je doba, ktorá je preplnená
obohacuje
ich život. Práve v mesiaci marec, ktorý sa nesie v
masmédiami a deti čoraz zriedkavejšie siahajú po knihách,
znamení
„Marec
mesiac kníh“ sme si zvolili aktivitu - „Mamka,
rozhodli sme sa v rámci celého týždňa posilniť vzťah dieťaťa
ocko, príď nám prečítať rozprávku“. Cieľom tejto aktivity je
zapojiť rodičov v našej materskej škole do čítania – rodičia čítajú
deťom svoje obľúbené rozprávky.
Čítanie s rodičmi je úžasná vec a deti boli z návštevy rodičov v
materskej škole veľmi nadšené. Rodičia týmto spôsobom
prispievajú k vzťahu dieťaťa k čítaniu rozprávok. Táto aktivita
mala naozaj veľký úspech a bolo to veľmi vidieť najmä na tom, s
akým úžasom deti dokázali z úst rodičov počúvať aj rozprávky,
ktoré počuli už stokrát. Deti boli tak zaujaté čítaním, že by bolo
počuť i bzučanie mušky. Rodičia sami v spoločnom rozhovore
prezradili, že si uvedomili, že aj doma musia deťom viac čítať.
Niektorí sa nám priznali, akú mali obrovskú radosť z príjemných
chvíľ strávených pri čítaní a na nachvíľu sa aj sami vrátili do sveta
rozprávok. Aj my učiteľky, sme mali z týchto stretnutí úprimnú
radosť, že sme umožnili deťom a rodičom stráviť tieto príjemné
chvíle. /b.r./

Z rozprávky do rozprávky
v materskej škole

prípade, sme na našich žiakov hrdí a tešíme sa z každého pekného
umiestnenia. (DK)
Zápis do 1. A
Čoskoro čaká veľká chvíľa našich predškolákov, ktorí si prvý krát
Súťaže v našej ZŠ
zasadnú do školských lavíc. Čaká ich zápis do 1. ročníka, ktorý
Žiaci našej školy sú veľmi
sa bude konať 6. apríla o 13 00 h v budove základnej školy.
šikovní, nápadití, kreatívni
Na nových prváčikov sa veľmi tešíme. Všetky potrebné
a radi súťažia. Či už recituinformácie, čo prvák/prváčka potrebuje, čo má vedieť, čo ich
jú, počítajú, športujú, riešia
čaká, nájdete na našej stránke zsvavrecka.edupage.sk (DK)
logické úlohy alebo maľujú
KORČUĽOVANIE NA ALTISE
a tvoria. V skratke vám
ŠKD a športový krúžok pri ZŠ s MŠ vo Vavrečke pripravil pre
predstavíme súťaže, ktoré
deti na nedeľu 07.02.2016 prekvapenie. Bola to ľadová plocha
prebiehajú v našej škole a
na Altise, kde si deti zdokonaľovali korčuľovanie a chlapci
s nimi aj našich šikovných
hokejovú hru. (MH)
ž i a k o v. Š A L I A N S K Y
NÁVŠTEVA CENTRA VOĽNÉHO ČASU MAJÁK
MAŤKO - súťaž v recitoDňa 11.03.2016 deti zo ŠKD a športového krúžku ZŠ s MŠ vo
vaní povestí. Tento rok nás
Vavrečke navštívili CVČ Maják v Námestove a zapojili sa do
na okresnom kole reprezentovala Magdalénka Teťáková (4.A). tvorivých dielní s veľkonočnou tematikou. Vyrábali košíčky,
ROZPRÁVKOVÉ VRETIENKO je jedna z obľúbených pozdravy, dekorácie z prútia, pestrofarebné kvety. Okrem
súťaží u detí, kde recitujú ukážky z rozprávok. Na okresnom tvorivej práce nám ostal čas aj na rôzne hry. (MH)
kole nás reprezentovala opäť Magdalénka Teťáková. Ďalšou
súťažou je HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, na ktorý si určite
mnohí spomínate z detských čias. Okresné kolo sa ešte bude
konať a o výhru sa pokúsia Karinka Buganová (3.A) a
Magdalénka Teťáková (4.A). Matematické a aj logické
vedomosti si žiaci zmerali v súťaži PYTAGORIÁDA, kde do
okresného kola postúpili Martinko Kurtulík (3.A) a
Magdalénka Teťáková (4.A). Vo vedomostnej súťaži
VŠETKOVEDKO sa na popredných miestach umiestnili
viacerí žiaci školy a získali aj vecné ceny. Súťažíme nielen
hlavou, ale aj telom. Tretiaci získali 2. miesto v športovej súťaži
VYBÍJANÁ v Námestove. Šikovné máme deti aj čo sa týka
kreslenia, maľovania a tvorenia. Zapojili sme sa do mnohých
súťaží : Vesmír očami detí, Európa v škole, Hovorme o jedle,
Nočná obloha, Záchranárik, O naj kraslicu, Úsmev pre strom,
Polícia očami detí... Mnoho súťaží nás ešte len čaká, v každom

Život v našej ZŠ
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Úspech vavrečského hokeja
Hokejový oddiel Vavrečky sa stal víťazom prvého ročníka Oravskej hokejovej ligy. Je to vynikajúci výsledok, zvlášť preto, že
súťažne hráme len tretiu sezónu. Za tento úspech by sme sa chceli poďakovat všetkým hráčom, fanúšikom, obci za ﬁnančnú
podporu a samozrejme všetkým, ktorí sa podieľali či už na organizačných veciach, alebo inak pomohli k tomuto úspechu. Veríme,
že budúca sezóna bude rovnako úspešná ako táto. Víťazný pohár je putovný, ale hokejový tím dostal aj pohár, ktorý zostáva doma a
samozrejme, víťazné medaily.
Zostava: 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.
/m.h./
Tabuľky OHL 2015/20016
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