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Príhovor starostu
Vážení spoluobčania,
rok 2020...čo nám prinesie? Všetci sme
plánovali, pripravovali... Začiatkom roka nás
zamestnávali predvolebné sľuby, kampane,
osočovanie, dno politickej morálky a iba okrajom
sme registrovali, že tam niekde v Číne, ďaleko od
nás, sa vyskytol nejaký vírus. Mysleli sme si, že je
to ďaleko a nám sa nemôže nič stať. Prešli voľby,
poznáme víťazné strany, ich lídrov a vieme aj kto
nám bude vládnuť. Akurát znova ten nešťastný
vírus, o ktorom sme si mysleli, že je TAM a u nás
nie. A zrazu sa presťahoval aj do Európy, blízko
našich hraníc. A prišiel aj k nám. Tento fakt nás
všetkých spojil a teda, musíme aj my všetci
rešpektovať nariadenia krízového štábu a vlády
SR.
Z tých všetkých informácií som pochopil, že to,
ako obstojíme v tejto vážnej situácii, je o
zodpovednosti každého z nás. Viem, máme veľa
živiteľov rodín, ktorí sa vrátili alebo ostali v
zahraničí na pracoviskách . Pevne verím, že táto
situácia sa čím skôr skončí a všetci sa budú môcť
vrátiť zdraví a naďalej zabezpečovať prostriedky
pre svoje rodiny. Chcem touto cestou aj morálne
podporiť, aj poďakovať Vavrečke. Buďme
zodpovední k sebe, tým sa naša zodpovednosť
prenesie aj na ostatných. Zároveň chcem poprosiť
našich dôchodcov, ostaňte doma vo svojich
príbytkoch. Von vychádzajte iba kvôli životne
dôležitým veciam. Ak si nedokážete zabezpečiť
nákup potravín, volajte na infolinku Vavrečky 0905243223 a budeme hľadať cestu a možnosť
ako Vám pomôcť.

Chcem sa všetkým občanom poďakovať za
dodržiavanie pravidiel a výziev, ktoré
vyhlásil Krízový štáb SR, ako karanténne a
bezpečnostné opatrenia proti šíreniu vírusu
COVID 19. Za iných okolností by som
informoval, čo budeme a čo chystáme robiť v
rámci aktivít pre obec. Nie. Dnes nevieme
povedať čo bude za týždeň, za mesiac alebo o
rok... Sme národ kresťanský a nech už bolo
akokoľvek, viera v Boha nás vždy udržala v
nádeji.

Drahí spoluobčania. Verím, že
túto skúšku vydržíme a čím skôr sa
vrátime do normálneho života.
S úctou, Peter Kružel
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Obec informuje

CENTRUM PRÁVNEJ POMOCI
Kancelária Tvrdošín
www.centrumpravnejpomoci.sk

Situácia okolo šírenia koronavírusu je
vážna, množstvo vecí, ktoré doteraz
fungovali ako hodinky, teraz nefungujú,
lebo nemôžu... Aj napriek tomu, že
situácia je takáto, existujú cesty a
možnosti ako si pomôcť...

Všetky potrebné informácie
a usmernenia z Krízového štábu SR
nájdete na webe obce.
Na webe obce je uvedený jednoduchý
postup k stiahnutiu aplikácie do svojho
mobilného telefónu, ktorá vám umožní
okamžitý prístup ku všetkým obecným
usmerneniam, oznamom a informáciám,
ktoré sú hlásené v obecnom rozhlase, na
webe obce v aktualitách alebo uvádzané
na úradnej tabuli obce.

Obec určila infolinku 0905243223
na ktorú treba volať:
- ak potrebujete nejakú informáciu
v súvislosti so súčasnou situáciou
- ak osamelým seniorom nemá kto
zabezpečiť nákup potravín, liekov
alebo drogérie
- ak potrebujete ochranné rúška
pre vlastnú potrebu
Určite poznáte tú anekdotu: „Boh sa
najviac zabáva vtedy, keď ľudia
plánujú...“ Je jasné, že na určitú dobu,
ktorú však, bohužiaľ, my nepoznáme,
sme doplánovali. O to viac teraz treba
zachovať pokoj, ochotu rešpektovať
usmernenia a pravidlá. Vedieť presne, čo
je pre nás dôležité a čo nie. Je nutné
zvládnuť deti – učiť sa s nimi,
kontrolovať, aby sa nestretávali na
spoločných aktivitách, aby dodržiavali aj
ony bezpečnostné pravidlá. Zabezpečiť
bezpečnú ochranu pre našich seniorov,
lebo sú najohrozenejšou skupinou
obyvateľstva. (i.h.)

Potrebujete právnu
pomoc ale nemáte
prostriedky na jej
zabezpečenie?
Obráťte sa na nás!

Niečo o Centre právnej pomoci
Centrum právnej pomoci (ďalej len
„Centrum") je štátna rozpočtová organizácia a
jeho zmyslom je poskytovať kvalitnú
komplexnú právnu pomoc ľuďom, ktorí pre
nedostatok prostriedkov nemôžu využívať
právne služby. Poskytovaním právnej pomoci
sa tak Centrum snaží zabezpečiť ľuďom v
núdzi efektívnu právnu ochranu. Cieľom
Centra je zlepšovanie prístup ku spravodlivosti
pre ľudí v materiálnej núdzi, t. j. najmä pre tých
ľudí, ktorí pre nedostatok prostriedkov a
majetku nemôžu využívať komerčné právne
služby.

Komu pomáhame?
Všetkým, ktorí majú právny problém
Centrum poskytuje právne poradenstvo
všetkým, ktorí majú právny problém a nevedia
si s ním poradiť. Pre klientov sme k dispozícii
každý pondelok od 8:00 do 15:00 a každú
stredu od 08:00 do 16:00. Právna konzultácia je
v trvaní jedenej hodiny a je spoplatnená sumou
4,50 €. V priebehu konzultácie si právnici
Centra vypočujú konkrétny právny problém,
pokúsia sa nájsť riešenie a poskytnú základnú
právnu radu, prípadne odporučia na príslušnú
inštitúciu alebo úrad. Absolvovať takúto
konzultáciu môže každý bez ohľadu na jeho
majetkové pomery.
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Ľuďom, ktorí sú v materiálnej núdzi

Naša adresa:

Centrum poskytuje právnu pomoc ľuďom,
ktorí si nevedia právne služby pre nedostatok
svojich príjmov zabezpečiť sami. Na
poskytnutie bezplatnej právnej pomoci má
nárok každá fyzická osoba, ktorá spĺňa súčasne
tieto tri podmienky:

Centrum právnej pomoci
Kancelária Tvrdošín
Medvedzie 132
P.O. BOX 41
027 44 Tvrdošín

-

Nachádza sa v stave materiálnej núdze, t.j.
je poberateľom dávky a príspevkov k dávke
v hmotnej núdzi, alebo jej príjem
nepresahuje 1,4 – násobok sumy životného
minima a nemôže si využívanie právnych
služieb zabezpečiť svojim majetkom

-

Nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu

-

Hodnota sporu prevyšuje hodnotu
minimálnej mzdy ustanovenej osobitným
zákonom

Klientom, ktorí majú záujem o osobný
bankrot
Domá hať sa zbavenia dlhov formou
osobného bankrotu je možné KONKURZOM
alebo SPLÁTKOVÝM KALENDÁROM, a to
v prípade, ak sa voči fyzickej osobe vedie
exekučné konanie alebo iné obdobné
vykonávacie konanie (napr. daňová exekúcia),
je platobne neschopná a má poctivý zámer.
Z dô vodu poskytnutia vš etkých informácií
týkajúcich sa osobného bankrotu je potrebné sa
objednať na osobnú konzultáciu na tel. čísle:
0650 105 100. Na konzultácii budú klientom
vysvetlené podmienky osobného bankrotu a
foto: najstaršie seniorky pri tanci
inštrukcie ako správne vyplniť žiadosť. Je
nevyhnuté poukázať na to, že IBA Centrum je
oprávnené žiadosť o osobný bankrot prijať,
podať návrh na súd a zároveň je v prípade
osobného bankrotu formou konkurzu
dlžníkovým právnym zástupcom až do
ustanovenia správcu. Všetky úkony súvisiace
s osobným bankrotom poskytované Centrom
sú bezplatné.

Telefonicky: 0650 105 100
E-mailom:
info.ts@centrumpravnejpomoci.sk
Konzultačné dni sú každý pondelok od 8:00
do 15:00 a každú stredu od 8:00 do 16:00. Na
konzultácie je možné sa telefonicky
objednať na konkrétny dátum a čas.
Objednaní klienti sú vybavovaní
prednostne.

UZNESENIE OBCE
Uznesenie obecného zastupiteľstva č.
1/20120
A. Schvaľuje:
1/ Program na rokovanie Obecného
zastupiteľstva
2/ a/záverečný účet obce Vavrečka za rok
2019 a celoročné hospodárenie bez výhrad
b/použitie prebytku rozpočtového
hospodárenia na tvorbu rezervného fondu
vo výške 51 823,50 €
3/ zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením č.1/2020
4/ VZN č.2/2020, ktorým sa mení a
dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
obce Vavrečka č. 4/2019 o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v
školách a školských zariadeniach v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Vavrečka
5/ navýšenie rozpočtu o 10% na mzdové
náklady pre súkromnú materskú škôlku
Lienka na rok 2020
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6/
zverejnenie zámeru odpredať
pozemky zapísané v k.ú. Vavrečka na LV
č. 499, parcela C KN č. 521/67 o výmere
8 m2, orná pôda , ktorá je vytvorená z
parcely C KN č.521/37 a parcela C KN
č.521/68 o výmere 133 m2, orná pôda,
ktorá je vytvorená z parcely C KN
č.521/63 na základe GP č.4484787458/2019 vyhotoveného Ing. Jánom
Kotúľom, Vasiľov 31 pre Ignáca
Madleňáka a manž. Elenu Madleňákovú,
rod. Holmíkovú, Vavrečka č. 268, 029 01
Námestovo z dôvodu hodného osobitného
zreteľa podľa §9a odst.8 písm. e/zákona
č.138/1991 Zb. podľa znaleckého
posudku č.24/2020 vyhotoveného Ing.
Jánom Žochňákom, Rázusova 831/12,
Námestovo za cenu 2070,00 €

koncertu pre skupinu Misia mladých, ktorí
podporujú a pomáhajú sociálne slabým
rodinám na Orave. Neznamená to, že prinesú
peniaze a pomoc je vybavená. Misia mladých
podporuje a pomáha tak, že v rodinách pomáha
nájsť prácu živiteľovi, pomáha matke zvládať
starostlivosť o rodinu. Naučí deti pomáhať v
rodine, naučí a ukáže im ako zmysluplne tráviť
čas a hlavne zodpovedne sa postaviť k tomu, že
veľa na svojom živote môžu zmeniť práve ony
samé.

B. Berie na vedomie:
1/

informácie poskytnuté v bode rôzne

2/ stanovisko hlavného kontrolóra k
záverečnému účtu za rok 2019

Zo života obce
VAVREČSKÝ CHRÁMOVÝ
ZBOR OPÄŤ POTEŠIL
Vavrečský chrámový zbor je na scéne už
niekoľko rokov a pravidelne teší svojim
umením veriacich na slávnostných svätých
omšiach počas roka, v kostole sv. Anny.
Dokonca vlani sa im podarilo vydať svoje prvé
CD. V tomto roku sa zase posunuli vpred.
Nemáme na mysli len kvalitu hudby a spevu,
ale hlavne ich myšlienku: "Treba pomáhať
tým, ktorí to potrebujú a ktorí si sami pomôcť
nevedia."
V tomto roku sa rozhodli venovať výťažok

Koncert mal čarovnú, vianočnú atmosféru.
Všetci, ktorí boli, to určite radi potvrdia.
Koledy si niektorí diváci zaspievali spolu so
spevákmi, inak sa nedalo. Dokonca si spievali
aj tí najmenší a tí akčnejší - maľúsi si aj
zatancovali. Aj touto cestou sa chceme
poďakovať všetkým dobrovoľným darcom,
vyzbieralo sa 1000 €. Hlavne Alžbete
Hurákovej za jej vedenie a samozrejme
všetkým členom Vavrečského chrámového
zboru, za kultúru a láskavé srdce, ktoré ponúkli
pre nás všetkých, na Nový rok. Veď iste mi dáte
za pravdu, že v súčasnej dobe je oveľa ľahšie
dať ﬁnančnú čiastku, ako odkrojiť zo svojho
času a venovať ho iným. (i.h.)

Divadlo Vendo bolo a ...
Poriadne rozosmialo!
Fašiangy sú obdobím zábavy a humoru,
... a ešte šišiek a klobás a hojnosti... a
všeličoho iného, len aby zábava a sranda

5
bola. Tak sme si pozvali Štefanovské
ochotnícke divadlo, ktoré odohralo
bláznivú komédiu: Tom, Dick a Harry.
Nuž, z názvu nezistíte, či bude o láske, o
klamstve, alebo nebodaj aj o mŕtvole vo
vreci... Preto by sme sa chceli
ospravedlniť niektorým divákom hlavne rodičom detí, ktoré sedeli v
hľadisku, že veru boli na scéne aj
situácie, ktoré poriadne skresľovali
realitu a humor bol čierny ako noc. To
však neznamená, že v divadle je na
mieste len „dobro zvíťazí nad zlom".
Dúfame, že diváci chápu, že tentokrát šlo
naozaj o situačnú komédiu, ktorá mala za
úlohu rozosmiať a zabaviť. A to splnila
do bodky. Kto bol, môže potvrdiť, že to
bolo naozaj fašiangové. (i.h.)

FAŠIANGY - symbol
veselosti a zábavy
Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde...
jedna z najznámejších fašiangových
pesničiek.
Málokto však vie,
že jej slová nie sú
úplne pravdivé. Po
správnosti
nasleduje po
Fašiangoch Veľká
noc a presne
sedem týždňov po
Ve ľ k e j n o c i
prichádzajú
turičné sviatky.
V niektorých
dedinách na
Slovensku je

tradícia fašiangového pochodu masiek po
obci, ktoré predstavujú silné zvieratá –
vola, býka, barana, turoňa, koňa a
podobne. Snažia sa poukázať na mocnú
silu prírody. Na Orave bolo skôr zvykom
pochovať basu – nástroj, ktorý diriguje
muziku, určuje rytmus. A pochovanie
preto, lebo zábava a muzika sa zatvára,
pochováva na nasledujúcich 40 pôstnych
dní. Zároveň sa piekli šišky – typické
fašiangové jedlo. Okrem toho sa
hodovalo, tancovalo, spievalo, boli
odpustené rôzne žarty, ktoré mládenci
vystrájali. Bolo to najveselšie obdobie
roka. V našej obci sa táto tradícia
pochovávania basy obnovila po 40
rokoch. Pochovávanie basy je ľudová hra
parodizujúca skutočný pohreb. Jej
základným motívom je zákaz zábav počas
nasledujúceho pôstu. Jedná sa o výrazné
komické stvárnenie. Hlavnými
kostýmovanými postavami sú postavy
kňaza, rektora a smútiacich
„pozostalých". Kňaz paroduje obrad
rozlúčky - ohlasuje koniec zábavy a lúči
sa s basou, ktorú za náreku prítomných
vynášajú von. Priebeh pochovávania basy
je nasledovný: obhliadka lekárom,
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oznámenie o úmrtí, pohrebný sprievod,
plač nad hrobom a čítanie testamentu.
Texty však nie sú dané, vytvárajú si ich
herci sami, väčšinou ide o improvizáciu.
Sú často popretkávané humornými
príbehmi a vlastnosťami obyvateľov
dediny.
U nás vo Vavrečke sa podujatie konalo
25.2. – deň pred Popolcovou stredou a
bolo úžasné sledovať, po všetkých
obavách, ktoré sme mali (či niekto príde),
ako sa kultúrny dom zapĺňa do
posledného miesta, všetkými vekovými
kategóriami. Samozrejme by táto akcia
nedopadla dobre bez pomoci ostatných.
Chceme sa touto cestou poďakovať
Klubu dôchodcov z Vavrečky, ktorí nám
pripravili výborné pohostenie. Ďakujeme
aj hudobnej skupine Feriband a
Gajdošskej skupine z Or. Polhory, ktorí sa
nám postarali o skvelú zábavu. Taktiež
nesmieme zabudnúť aj na mladých
amatérskych hercov z Vavrečky, ktorí sa
nehanbili a basu pochovali so všetkými
poctami humoru a zábavy. Veríme, že
všetkým sa akcia páčila a o rok sa znovu
stretneme. Verte, či neverte už teraz
pripravujeme nejaké novinky. (a.č.)

Rozhovor
Hlava v oblakoch,
ale srdce v poriadku
Nie je tomu dávno, čo sme vo Vavrečníku
spovedali Mikiho Košťála, ako pilota
športových lietadiel a motorových rogál.
Spovedali sme ho s otázkami: „ Ako? Prečo?
Načo?" Všetko vysvetlil, porozprával o
detskom sne, ale aj o chlapskej láske k lietaniu.
Vyrozprával príhody a náhody, ktoré sa udiali v
súvislosti s lietaním, o ľuďoch, ktorí milujú

život, napriek hendikepom, ktoré im boli
nadelené. Napadlo ma, čo asi robí teraz, v zime,
pilot motorových rogál? Zimné rogalo-lietanie
je totiž vhodné akurát na omrzliny, ale určite sa
udialo za ten čas niečo nové a zaujímavé, tak
som sa jednoducho opýtala...
- Miki, čo robíš, čo máš nové a hlavne – lietaš?
Lietam. Ale ešte sa aj učím, učím aj druhých,
organizujem, ale aj inšpektorujem. Okrem toho,
že som pilot motorových rogál a malých
športových lietadiel, som aj tandem pilot, čiže
môžem lietať s niekým, som inštruktor lietania a
letecký inšpektor. Zároveň som predseda zväzu
motorového lietania Slovenskej republiky. Ako
inšpektor, som členom vyšetrovacej komisie pri
rôznych leteckých udalostiach, alebo
katastrofách, kontrolujeme vzletové a
pristávacie plochy, pilotov a pod. Snažíme sa
problémy riešiťa pomáhať, nielen jednoducho
zakázať.
- Čiže máš čo robiť, akosi veľa funkcií...,
stíhaš?
Jasné, stíham. Keď robíš to, čo miluješ, tak
stíhaš. Preto som sa chcel aj v tejto oblasti
posunúť ďalej. Chcem odovzdávať skúsenosti,
zručnosti ďalej – ďalším lietajúcim bláznom,
aby vedeli a hlavne, aby videli. Preto som aj
trochu pozmenil spôsob výučby. To, čo niekedy
trvá 1-2 roky, naučíme za pol roka. Treba
intenzívne štarty a pristátia, aby budúci pilot
mal jasno a hlavne, aby si bol istý svojimi
zručnosťami. Ďalším dôležitým faktorom je
naučiť ho bezpečne sa správať, kontrolovať
vzletovú a pristávaciu plochu, meteorologické
podmienky, byť psychicky v pohode. Nie je to
totiž ani príjemné, ani bezpečné, keď je
nervák alebo naopak bojko v oblakoch.
Nenadarmo sa hovorí, že žiak je terorista voči
nervom inštruktora – nikdy neviete, kedy čo
vyparatí... (Miki sa usmeje a pokračuje:)
Najväčší stres je pri prvom samostatnom lete
žiaka. Určite mám vyššiu hladinu adrenalínu
ako ten, koho učím. Cítim zodpovednosť, aby
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bol vzlet aj pristátie ideálne, aby zvládol žiak aj
let s vysadeným motorom a aby boli nebesia
naklonené... Prax je taká, že sa robia 3 lety za
sebou a potom je mesiac pauza. To je kvôli
upokojeniu, čiže upratať hlavu a emócie,
spraviť si resumé techniky letu. Veľakrát sa totiž
stalo, že po troch vzletoch, ktoré sa vydarili,
príde hlava a nos hore, veď ja som frajer. Viem
to. A ostražitosť klesá a problém je tu...
- S čím býva najväčší problém, alebo čo môže
prekvapiť?
Prekvapiť môže hocičo, práve o tom tie
prekvapenia sú, že nevieme čo sa hore deje.
Zdola to vyzerá pokojne, bezpečne, obloha ako
namaľovaná. Samé barančeky sa pasú, ale
barančeky môžu byť poriadne barany.
Neprerazíš im hlavy. Keď medzi ne vletíš bez
rozumu, zrazu skáčeš ako na tankodrome. Ale
lietať pomedzi ne a využiť ich termiku, to je
hotové umenie, ale potom je zážitok z lietania
neopísateľný. Akoby vznášanie na vlnách.
Každý oblak – baranček nasáva vlhkosť, pod

HLAVA V
OBLAKOCH,
ALE SRDCE
NA PORIADKU.

ním sa vytvára vzdušný vír. Tento fakt využívajú
vtáky. Keď podlietajú, využívajú silu vzduchu a
iba plachtia, nemusia pracovať s krídlami.
Jednoducho, prirodzene vnímajú fyzikálne javy
a meteorológiu. Ľudia si ju neuvedomujú. Veď
sme sa nenarodili s krídlami. My si to musíme
odpozorovať a využiť techniku, aby nedošlo k
nešťastiu. A o tom to učenie je. Nie je to len
technická záležitosť. Ináč sa lieta bezmotorovo
a ináč s motorom.
- Už s tebou barančeky vo vzduchu zatriasli?
Dá sa povedať, že už ma aj na rohy nabrali, ale
najlepší adrenalínový zážitok som mal s orlom
pri Kristovi v Kline. Orol je v prírode u nás na
vrchole potravinového reťazca medzi vtáctvom.
On to o sebe vie a tak sa aj správa. Nie je
naučený, že : „Uhnem sa, veď rogalo!", on sa
jednoducho neuhne! Mal som ho na pravom
krídle, s obavami som sledoval, čo bude. Pán
veľkomožný len natočil hlavu a mrazivým
pohľadom drzo pozeral priamo na mňa.Akoby
mi hovoril: „Čo tu ty do pekla robíš? To je moje
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panstvo!" Krídlami ani nekývol, len plachtil.
Zrážka s vtákom môže mať fatálne následky.
Trošku som stroj natočil doprava, až vtedy sa mi
stratil z dohľadu, odfúkla ho vrtuľa. Aj ja som si
odfúkol. Sú to nebezpečné situácie. Ale ten jeho
pohľad stál za to. Skutočný dôstojný vládca
oblakov.
- Nebojíš sa?
Neviem, či to nazvať strachom, ale vždy
vnímam, že let môže byť posledný. Zažil som už
hocičo, aj let s vysadeným motorom učíme,.
Zažil som aj skutočne let bez motora, ktorý som
ale ja nevypol. Proste stalo sa. Existuje taký
vtip, že vrtuľa na stroji slúži na chladenie pilota.
Keď sa prestane točiť, pilot sa spotí... Aj ja som
sa už takto spotil, ale nakoniec to dobre
dopadlo. Keď som sa spýtal pasažiera, či sa
nebál, len sa usmial a povedal: „Verím vám!"
To je pre mňa odmena. Vždy pred letom
poprosím Najvyššieho o priazeň. Je úžasné mať
dôveru. Nedávno som mal pasažierku –
dôchodkyňu. Príjemná, pokojná a usmiata
počúvala moje poučenia pred letom. Spýtal som
sa jej: „Nebojíte sa?" A ona s istotou
dlhoročného pilota (ona letela však po 1x)
odpovedala: „Nie, nebojím sa, dostala som to
ako darček od detí z lásky. A láska je Boh. Boh
nedopustí nič zlé, čo sa robí v jeho mene. A
letíme v jeho mene!"
- Môže si hocikto urobiť skúšky pilota, alebo
vlastne ako to je? Čo potrebujem, aby som
mohla pilotovať?
Môže pilotovať hocikto, ale musí mať zdravý
rozum (psychotesty) a zdravé telo, aby nebol
predpoklad výpadku mozgu.
- Tak výpadok mozgu, alebo lepšie povedané
absenciu zdravého rozumu, má teraz kde-kto.
Mňa skôr zaujíma, či je tam vekové
obmedzenie, alebo nejaké iné pravidlá... a ešte
či je to ﬁnančne dostupné pre obyčajných
smrteľníkov.
Nie je tam žiadne vekové obmedzenie. Prídu so

žiadosťou aj 60-70 roční, ktorí sú v dobrej
kondícii a je to ich túžba, lietať. Jednoducho si
plnia svoj sen. Sú aj takí, ktorí už zažili hocičo a
chcú skúsiť aj toto a sú aj takí, ktorí sú
jednoducho machri. Radi sa predvádzajú, ale
takých hneď poznať. Takto sa chovajú aj v
oblakoch a ponaučenie od najvyššieho Šéfa
nenechá na seba dlho čakať, dlho nelietajú. Kto
nemá pokoru, je ďalší adept na obyvateľa
cintorína... Na celom Slovensku nie je ani 10
pilotov, čo lietajú motorové rogalá a aj
lietadlá... Je to z toho dôvodu, že obidva stroje
sa pilotujú úplne opačne. Čo je na rogale hore,
na lietadle ide dole, čo je na rogale do prava, na
lietadle je do ľava. A opačne sa riadi aj s
nohami. Pre tento fakt majú vojenskí piloti
zakázané lietať motorové rogalá. Málokto
dokáže automaticky v hlave tieto riadenia
prepínať. Mal som šťastie, že Pán Boh mi túto
schopnosť dal, len verím, že sa mi ten spínač v
hlave nepokazí. A čo sa týka dostupnosti, nie je
to lacná záležitosť. Výcvik samotný sa ﬁnančne
dá zvládnuť. Na motorové rogalo stojí 3 200 €,
na športové lietadlo 8 000 €. Otázka je, či má
záujemca stroj, alebo kde bude lietať. Zarobiť
sa na tom nedá, je to skôr o tom koníčku a vášni.
A každý koníček niečo stojí. Či je to cestovanie,
športy, turistika, zberateľstvo,... Druhá vec je,
ak je záľuba správna, veľmi skvalitní život.
- Viem, že zdravotne postihnutých alebo ľudí
s hendikepom berieš do oblakov grátis. Berieš
to ako dobrý skutok, alebo?
Nie, to by bolo veľmi lacné, keby som to bral
takto a myslel si, že tadiaľto vedie cesta do
neba. Priznám sa, mne to veľmi pomáha. Čiže
je to také vzájomné darovanie si dobrého
zážitku. Títo ľudia majú neskutočnú pokoru k
životu, zvláštnu auru vďačnosti za všetko
nevšedné, čo zažijú. Neuveriteľne citlivo
vnímajú stav počasia, reagujú na každú
maličkú zmenu, aj slabo vidiaci klient dokáže
vnímať povrch nad ktorým prelietame, práve na
základe iného prúdenia vzduchu, iného uhlu
svetla. A majú pri tom obrovskú radosť, ktorú

9
odovzdávajú do okolia, čiže aj mne sa z nej
ujde...
- Nejaký nevšedný zážitok, príhodu alebo
niečo, čo si treba zapamätať, máš?
Bol som svedkom zázračného uzdravenia jednej
panej. (Miki sa už smeje od ucha k uchu.)
Klientky, ktorá tiež chcela vyskúšať lietanie a
zážitky s ním spojené. Všetko prebiehalo
hladko, príprava na let, poučenia. Pani nemala
žiadne obmedzenia pre ktoré by nemohla letieť.
Používala dve francúzske barly a ťažšie sa
pohybovala. Do rogala som ju musel natlačiť,
ale to neznamenalo, že nemôže. Let prebiehal v
pohode, žiadny problém, len pri pristátí stroj
prestal poslúchať. Pristávacia plocha bola
neprimerane mokrá a zabrzdiť na takejto tráve
je ako zabrzdiť na vode. Nešlo to. Pani videla,
že je zle, so strojom hádzalo, kmásalo. Aby som
to skončil, zamieril som do kukurice. Zastavili
sme, zložil som prilbu, obzerám sa, že pomôžem
panej von zo stroja, ale jej nikde. Vyskočila z
rogala, aj barly si zabudla. Uháňala dlhými
skokmi ako mladica. Nuž takéto zázračné
uzdravenie hocikde nevidíte. Ešte aj teraz mi
trasie bránicou.
- Miki, prajem ti za seba, ale určite prajú aj
ostatní vavrečania, aby si sa v oblakoch nikdy
nespotil. Aby si ľuďom, ktorí sa chcú pozrieť
na svet zhora plnil sny a hlavne, aby si
vychovával len zodpovedných pilotov.

Niektoré zážitky v živote, ktoré
stoja zato, prídu samé, jednoducho
sa vám pripletú do cesty... A niektoré
zážitky, ktoré si zapamätáte na celý
život a sú naozaj vzácnosťou, lebo
nie sú všedné, sú kráľovské, ba až
božie, tak o tie sa treba zaslúžiť. Je
nutné vyjsť zo svojej každodennej
komfortnej zóny a utekať im oproti...
Tak sa rozbehnite... (i.h.)

Základná škola
O nás, pre Vás, v skratke
Spolu s pani učiteľkami sa snažíme
vytvoriť rodinnú atmosféru, aby naši žiaci
získali všetky potrebné vedomosti.
Netajíme sa tým, že chceme byť
najlepším vykročením z krajiny detstva
do sveta vzdelávania. Zdieľame
myšlienku, že v každom dieťati je ukrytý
talent, stačí ho len odhaliť a vedieť s ním
pracovať. Na žiakov čakajú moderne
vybavené triedy pre názorné a hravé
vyučovanie, špecializovaná informatická
učebňa, posilňovňa, multifunkčné
ihrisko, veľký školský areál i zdravé
stravovanie v školskej jedálni. Nechýba
školský klub s bohatými aktivitami a
pestré záujmové krúžky. Rôzne súťaže a
projekty do ktorých sa zapájame,
pribúdajú každý rok. Veríme, že sa
budeme môcť hrdiť titulom Zelená škola.
Dosiahnutými výsledkami si chceme v
regióne vydobyť čo najlepšie meno, aby
sme prilákali stále viac malých
objaviteľov. (Mgr. Dana Serdelová)

MOJ VYNÁLEZ
Deti sú vynaliezavé, šikovné a častokrát
vedia prekvapiť. Dokážu si poradiť takmer so
všetkým. Ich fantázia naozaj nepozná hranice.
Našim problémom v Zelenej škole je odpad a
deti z kolégia ho geniálne vyriešili. Vytvorili
Recyklátor, ktorým by túto ťažkú úlohu hravo
zvládli. Aké vynálezy naše deti vymysleli?
Originálne, veď posúďte sami.
· Robot, ktorý ma obsluhuje, Lucián
Gabriel Minárik

10
· Basa, ktorá nás roztancuje, Soňa
Turčeková, Alexandra Čajková, Jakub
Kačena.
· Odpadový kôš - Recyklátor do každej
domácnosti, Laura Buganová, Ema
Šalatová, Anetka Pjenteková, Jakub
Olašák
Víťazné vynálezy boli ocenené (m.h.)

Deň otvorených dverí
na Základnej škole
V utorok, 10.03.2020, sme s našimi
predškolákmi prijali pozvanie do
základnej školy, kde sa konal Deň
otvorených dverí. V každej triede nás milo
privítali pani učiteľky a žiaci z

jednotlivých ročníkov, kde nejeden
škôlkar natraﬁl či už na svojho súrodenca
alebo kamaráta. Predškoláci mali
možnosť vidieť, ako prebieha výučba
rôznych predmetov a keďže majú hlávky
zvedavé, nakukli aj do učebníc a písaniek.
Mali tiež príležitosť vyskúšať si prácu na
zábavno – vzdelávacom koberci, pričom
bolo vidieť neskutočné nadšenie,
sústredenosť a prekvapenie detí. Školáci
nám ukázali ako pracujú na počítači,
zarecitovali nám básne a zaspievali nám
krásne pesničky. Naši predškoláci však
vôbec nezaostávali a s radosťou sa k
spevu školákov pridali. Za odvahu a
smelosť nás štedro odmenili a detičky
cestou do materskej školy nerozprávali o
ničom inom, len o tom, ako sa tešia do
školy.(m.ú.)
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O nás, pre Vás, v skratke

Matematika, stále obľúbená
Tešíme sa, že v škole máme veľa nadšencov
matematiky, ktorí sa o tento predmet zaujímajú
a naďalej sa aktívne zapájajú do rôznych
matematických súťaží. K jednej z obľúbených,
u našich tretiakov a štvrtákov, patrí určite
Pytagoriáda. Jej atraktivita spočíva v tom, že pri
riešení príkladov rozhoduje aj čas. Ten sa

premení na body, ak žiak správne vypočíta
desať z pätnástich príkladov. Výsledok tvoria
spočítané body za príklady a získaný čas. Sme
hrdí, že v tomto školskom roku titul úspešný
riešiteľ/ka získalo 7 žiakov.
V kategórii P3 sa nimi stali Jakub Kačena a
Pavol Čiernik z 3.A triedy a v kategórii P4 sa
medzi úspešných riešiteľov zaradili Jakub
Olašák, Igor Janol, Lucián Gabriel Minárik,
Michal Kubica a
Aneta Pjentková zo
4.A triedy.
Do okresného kola
postúpili štvrtáci s
najvyšším počtom
bodov, Jakub, Igor a
Lucián. Chlapcom
gratulujeme a
držíme palce, aby
svoj úspech
zopakovali. (Mgr.
Dana Serdelová)
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„História v dreve
vyrytá...“
„Ak chceme porozumieť stromu, musíme sa
pozrieť do zeme, v ktorej sú jeho korene.
Rovnako je to aj s ľuďmi." Romano Guardini
Deň 22. január 2020 bol pre našu školu
výnimočný. V jej priestoroch sa konala
slávnostná akadémia s otvorením galérie s
názvom „História v dreve vyrytá." Obsahuje
zbierku obrazov z dreva spílenej 400 ročnej lipy
od oravskej rezbárky Aleny Mrekajovej, ktorá
vdýchla drevu život v podobe diel, ktoré možno
raz budú vzácne pre svoju originálnosť. Vďaka
nim naša 400 ročná lipa žije naďalej...
Slávnostnej akadémie sa okrem
zamestnancov školy zúčastnili predstavitelia
obce a pozvaní hostia. Bohatý program bol
venovaný pamiatke Vavrekovej lipy, ktorá bola
dlhý čas najväčšou dominantou obce. Prítomní
hostia sa započúvali do nežných veršov básní,
nostalgických melódií, krásnych a nestarnúcich
piesní účinkujúcich. Za všetko môže
čas...Vyrýva stopy do tvárí v podobe vrások, do
stromov v podobe letokruhov. Čas nemožno

zastaviť, len vnímať ako plynie, zapísať
spomienkami, vyryť do dreva... Možno by sa na
drevo, ktoré ostalo po spílenej lipe postupne
zabudlo, polienka sa zmiešali s tými
obyčajnými... Ale tie, ktoré sú v našej škole,
ostanú navždy svedkom,
hoci nemým, že sú
pozostatkami lipy, ktorá
bola minimálne 400
rokov súčasťou
Vavrečky. Som hrdá, že
sa nám podarilo zachytiť
túto udalosť, aby aj
ďalšie generácie, tak ako
my teraz, mohli
spomínať na dávne roky
minulé. Teší ma, že sa
naša škola zaradila
medzi výnimočné,
pretože má vo svojich
priestoroch nezvyčajnú
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galériu. Príďte sa o tom presvedčiť, ste srdečne
vítaní.

„Buďme aspoň na chvíľu ako
stromy... Zakorenení láskou k zemi,
vzpriamení a ťahajúci sa k nebu. A
náručie majme otvorené pre všetko
krásne a nové, čo prichádza."
(Mgr. Dana Serdelová)

„V našom klube dobre je,
kto tam chodí, ten to vie.”
Výchovná činnosť prebieha po
vyučovaní, vo voľnom čase detí. Snažíme
sa v nej vymyslieť atraktívne, zábavné a
zaujímavé aktivity, s prihliadnutím na
potreby detí. V oddeleniach kladieme
dôraz na vytváranie priateľskej
atmosféry, využívanie hier na oddych,
zábavu i samotné učenie. O našich
vydarených a originálnych akciách sa
môžete presvedčiť aj na stránke školy. V
tomto zozname nájdete napríklad
Tanečný maratón, Fašiangy, či Vynález.
Tešíme sa, že deti náš klub navštevujú s
radosťou a chcú v ňom ostať čo najdlhšie.
(m.h.)

Milí rodičia,
na základe Opatrenia
ministerstva školstva SR zo dňa
24.03.2020, ktorým sa posúvajú
termíny zápisov do základných
škôl (od 15. do 30. apríla) a
vylučuje sa osobná prítomnosť
detí, riaditeľka Základnej školy s
materskou školou Vavrečka 204
oznamuje, že:

Zápis detí do 1. ročníka sa
uskutoční dňa:
20. apríla 2020 (pondelok)
v čase od 9.00 h. do 17.00 h.,
v budove školy bez
prítomnosti detí.
Rodičia prinesú rodný list
dieťaťa, občiansky preukaz,
zápisný lístok podpísaný
obidvoma rodičmi a 13,00 € na
zaplatenie zošitov.
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Materská škola
Čím budem, keď
vyrastiem...
Pamätáte si, čím ste chceli byť, keď ste boli
malí? A viete, čím by si priali byť vaše
deti?Určite vás neprekvapí, že sa medzi
detskými snami opakujú stále rovnaké
povolania. Je to logické, pretože v piatich
rokoch chce každý byť smetiarom, policajtom,
či pani učiteľkou... Najviac detí sníva o práci
učiteľov, zverolekárov, policajtov, maliarov a
lekárov. Dievčatá chcú byť najmä učiteľkami,
zverolekárkami a kaderníčkami. Chlapci
snívajú o práci policajtov, futbalistov a vodičov.
Určite je dobré deti podporovať, aj keď si
vyberú povolanie, ktoré by ste si pre svoje deti
nepriali, napr. smetiari, alebo ktoré je celkom
nereálne - krotiteľ dinosaurov, či princezná.

Do dospelosti sa tie sny určite stokrát zmenia,
takže nie je dôvod, aby ste deti odrádzali a kazili
im naivné sny. Veď nikomu neublíži, keď si
Ferko bude priať byť krotiteľom dinosaurov a
každý deň bude trénovať všetkých dinosaurov
na poličke v detskej izbe. Alebo keď Majka
bude písať od rána do večera poviedky - určite
si ich raz rada prečíta.
Deti zvyknú snívať o tom, čím budú, keď
vyrastú. Niektoré zo snov sa im splnia, iné
zostanú v ríši fantázie. Sú tu však aj také veci, o
ktorých sa im ani len nesnívalo, a predsa na nich
striehnu. Práve preto sme sa snažili vniesť do
výchovno – vzdelávacieho procesu najmä
povolania, ktoré nás bežne obklopujú. Spolu s
deťmi sme spoznávali povolania bežného
života. A práve v tomto období sa nám stalo to,
že sme stretli človeka na správnom mieste.
Práve v čase , keď sme sa v materskej škole
oboznamovali s rôznymi povolaniami, rovno
pred materskou školou sme stretli kominára.
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Zoznámili sme sa s jeho s povolaním a
samozrejme nezabudli sme aj na spoločnú
fotku. Navštívili sme aj obecný úrad, kde sa deti
formou zážitkovej metódy bližšie oboznámili s
viacerými povolaniami a ľuďmi, ktorí ich
vykonávajú. Deti si prezreli obecný úrad,
kancelárie, či zasadačku obecného
zastupiteľstva. Deti spoznali prostredie
obecného úradu, čo im pomáha lepšie sa v ňom
orientovať. Samozrejme, že sme nezabudli
spomenúť aj povolania ockov a mamičiek,
pretože každé dieťa chce byť ako jeho ocko a
maminka. Dovoľme preto deťom snívať a
nikdy nerúcajme ich sny. (m.h.)

Karneval v MŠ
V našej materskej škole máme vďaka
deťom stále veselo no aj napriek tomu, si
náš čas spríjemňujeme poriadnou zábavou
ako je karneval alebo pyžamová párty.
„Karneval je krásna chvíľa. Muzika tam
vyhráva. Z dievčatka sa stane víla, motýľ,
hviezda, púpava. Krásna vec sú karnevaly,

hrá tam trúbka aj bubon. A z chlapcov sa
stanú králi, letci, indiáni, slon."
Karnevalová nálada bola u nás už od
začiatku týždňa. Všetky triedy sme si
vyzdobili, čo u detí vzbudzovalo čoraz
väčšiu radosť a samozrejme nedočkavosť.
Otázok typu: „Koľko sa ešte musíme
vyspať a bude karneval?", alebo: „Aká
budeš maska?" bolo nespočetné
množstvo. No dočkali sme sa a aj tento rok
sa naša materská škola premenila na
krásnu rozprávkovú dedinku. Vo víre
tanca sa nám predstavili masky od
výmyslu sveta - princezničky, králi,
čarodejnice, ježibaby, piráti, kovboji,
klauni, ale i zvieratká – lienky, včielky,
draci, tigre a iné. Deti sa zabávali,
tancovali, spievali a najväčšiu radosť mali
z masiek. Každé dieťa bolo krásne a
jedinečné, za čo vďačíme aj kreatívnym
rodičom. Bol to deň plný radosti,
spokojnosti a dobrej nálady a preto si
fašiangové tradície v MŠ zachováme
naďalej. (a.m.)
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Pyžamová
párty v MŠ

Základná škola
s materskou školou 204
MATERSKÁ ŠKOLA VAVREČKA
106
TERMÍN VYDÁVANIA A
ODOVZDÁVANIA ŽIADOSTI OD:
30. apríla 2020 - 31. mája 2020
TERMÍN VYDÁVANIA
ROZHODNUTIA
O PRIJATÍ A NEPRIJATÍ DO:
30. júna 2020
Tešíme sa!

Nuž, neubehol ani
mesiac a mali sme
opäť dôvod na
obrovskú radosť! Ešte
v piatok pred jarnými
prázdninami sa v našej
škôlke konala
p y ž a m o v á p á r t y.
Detičky boli veľmi
nedočkavé, už od rána
a nemohli sa dočkať,
kedy sa prezlečú do
svojich pyžamiek. Za
tónov hudby a
potlesku predviedli
svoje nočné úbory nielen dievčatá a chlapci ale
aj pani učiteľky. Veru, bola to vydarená párty.
Deti tancovali spolu v jednej triede, aj s pani
učiteľkami a nechýbalo nám ani občerstvenie,
ktoré zabezpečili rodičia. Všetkým sa zábava

veľmi páčila a čo bolo najdôležitejšie,
nechýbali rozžiarené očká našich detí. A že
atmosféra bola výborná, o tom svedčia aj naše
fotograﬁe. Na tieto párty budeme spomínať
ešte dlho! (a.m.)
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Šport
Vianočný stolnotenisový
turnaj bol zase o víťazstvách,
ale hlavne o skvelej atmosfére
Vianočný stolnotenisový turnaj bol aj v tomto
roku predovšetkým priateľský. Ako každoročne, aj
v tomto roku ho organizoval Marián Kasan a bol
dvojdňový. Prvý deň patril turnaju mužov, druhý
turnaju detí a mládeže. Muži mali opäť dve
výkonnostné kategórie, skupinu A a skupinu B.
Súperi si ani v jednej kategórii nič nedarovali, ale
tak to má byť. Najlepší môže byť len jeden, hoci,
výnimka potvrdzuje pravidlo, lebo v skupine B sa
musel odohrať zápas navyše. Na 3. mieste skončili
s rovnakým počtom bodov dvaja súťažiaci – Július
Čajka a Tibor Janotík. Ale v rozhodujúcom zápase
nakoniec šťastena priala Tiborovi Janotíkovi, čiže
3. miesto a pohár poputoval do jeho rúk. Druhé
miesto v tejto kategórii vyhral Viktor Čiernik st. a
víťazný pohár sa ocitol v rukách Dušana Plutu.
Kategória A je technicky náročnejšia, pripomína už
proﬁ súťaže. 1. miesto a víťazný pohár si odniesol
Daniel Matejovský, 2. miesto získal domáci Filip
Sklárčik a 3. miesto si vybojoval Pavol Šurinčík.
Všetci účastníci sa zhodli, že stolný tenis dokáže
byť aj dramatická hra, veď to sa ukázalo hlavne v
kategórii B, kde sa súperi technicky aj emočne
potrápili. Ešteže mali za sebou pravidelné
utorkové a štvrtkové tréningy v bare, na ihrisku (
Šimo Hurák, Jano Grebáč, Dušan Pluta, Miro
Tropp, Viktor Čiernik, Vinco
Hríbik atď.) Priateľská
atmosféra sa utužila pri
spoločnom občerstvení,
vynikajúci guláš pripravili
Očko Sklárčik, Sťopka
Stolárik, ktorí pri čistení
zemiakov dostali otázku: „ Vy
to máte prikázané?" Obidvaja
s rovnakým uštipačným
úsmevom odpovedali: „Nám
nevadí obetovať sa, my takto
varíme a upratujeme aj doma,
pomáhame manželkám." Na
záver snáď len dodáme: Bodaj
by bola takáto skvelá
atmosféra počas celého roka v
celej obci, nielen na
stolnotenisovom turnaji. (m.k.
a i.h.)

AWK a rok 2019
Rok 2019 bol pre oravský klub v pretláčaní
rukou veľmi úspešný. V juniorskej kategórií
vybojovala Barbora Bajčiová dva tituly
majsterky Európy a dva tituly majsterky
sveta, ako juniorka. Prvý krát sa predstavila v
ženskej kategórií na Majstrovstvách sveta v
Rumunsku, kde získala zlatú medailu, čo z nej
robí najúspešnejšiu členku v histórii Kasprof
Security Bul teamu Orava. Hoci začiatok roka
2019 nebol pre ňu najpriaznivejší pre
zranenie kolena, ktoré ju veľmi obmedzovalo
pri tréningoch, nakoniec však celú prípravu
na šampionáty zvládla. Barbora
reprezentovala klub aj na medzinárodnej
súťaži World Police & Fire Games v Číne,
odkiaľ priniesla taktiež zlatú medailu.
Ďalšou nádejnou športovkyňou klubu Bul
Team Orava (AWK Vavrečka) sa javí aj
Natália Richterová, ktorá si z Majstrovstiev
Európy priniesla bronz na ľavú ruku a striebro
na pravú ruku. Na Majstrovstvách sveta sa
predstavila v obdivuhodnej kondícii a
priniesla 2 strieborné medaily v juniorskej
kategórii. V rámci krajiny sa zúčastnila
Slovenskej národnej ligy pretláčania rukou,
odkiaľ priniesla 4 zlaté a 2 strieborné medaily.
Na domácej scéne sa prestavil v kategórií do
75kg aj Lukáš Majkút, ktorý si vybojoval striebro
a 2x bronz na ligových kolách. Na
Majstrovstvách Slovenska sa umiestnil s
pravačkou na tretej priečke. Stanislavovi

Bilancia futbalovej sezóny
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