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Príhovor starostu
Vážení spoluobčania,
človek sa nestihne ani riadne na jar nadýchnuť a už je tu leto. A to je dobre. Keby sme tento kolobeh mali
riadiť my, určite by sme to tak perfektne nezvládli ako Matka príroda. Ani v najväčšom pracovnom nasadení
ona jediná nezabudne , čo má nasledovať, čo sa má zvládnuť a ako sa má pri tom chovať.
V súvislosti s tým, by som spomenul, že pracujeme, niečo vychádza na 100%, niečo menej... Vymenili sme
okná na budove Kultúrneho domu – časť ubytovne, knižnica, sociálne a hospodárske miestnosti, opravujú
sa výtlky na obecných komunikáciách, buduje sa plot na novej škôlke a dokončená bola rekonštrukcia mostíka
pri starom obecnom úrade.
Aj keď nerád, musím opäť spomenúť tie naše nešťastné smeti, neporiadok pri kontajneroch, triedenie,
zodpovednosť občanov a na druhej strane drzú nezodpovednosť tiež občanov – našich občanov. Veľakrát
počúvame - to vyvážajú cudzí, nie naši ľudia do kontajnerov, oni tam nechávajú nahádzané odpadky, staré
nábytkové časti ap. OMYL! Tento neporiadok si robíme my a vyhovárame sa na nejakých pomyselných ľudí,
ktorí nám tam tajne nechávajú bordel... Už strácam nádej, že to bude lepšie. V máji bol z technických príčin
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zatvorený zberný dvor. Jasné, že zákaz nebol
rešpektovaný. Kontrolovalo sa, ale výsledok je
hrozivý, takmer polovica odpadu, ktorý sme tam
našli, bol nevytriedený, napriek tomu, že sa pravidelne zbierajú plasty, elektroodpad, biokontajner
máme v obci tiež... Ekonomická stránka tejto nezodpovednosti vyzerá takto: za odpad, ktorý pravidelne
zbierame neplatíme, alebo len minimum. Za zmesový kontajner platíme 70,00 € za tonu a k tomu ešte
doprava. Napríklad taký stavebný odpad – máme
zmluvu s MBM Oravská Jasenica, že môžeme
priviezť a skládkovať , tona stojí 15,00 € a za vás to
zaplatí obec. Ak je to viac ako 1 tona, rozdiel si zaplatí
tvorca odpadu. Stále je to ale neporovnateľne nižšia
suma ako 70,00 €, ak takýto odpad nahádžete do
zmesového veľkoobjemového kontajnera na zbernom dvore. Nuž, niekto si možno myslí: mňa sa to
netýka, veď to nie je z môjho vrecka. OMYL! Platíme
všetci a budeme určite ešte viac, ak
sa aspoň trošku nezamyslíme a nebudeme rešpektovať to, čo je logické,
správne, šetriace prírodu. Biokontajner
je samostatná kapitola. Ako môže
občan hodiť plastové vrece odpadu do
takéhoto kontajnera ku tráve a inému
bioodpadu? Takýto kontajner nám na
skládke nepreberú, jednoducho ho
treba r učne prebrať, pretriediť.
Nakoniec to skončí tak, že nás vyškrtnú
zo zoznamu ako nepoučiteľnú obec
a smeti nám nepreberie žiadna skládka...
A budeme si bordeliť do vlastného
hniezda. Situácia na zaplakanie. Som
veľmi rád, že škola to zobrala na vedomie a postupuje múdro – vychováva
a učí deti čo je správne a čo je pri triedení
odpadu zahanbujúce až trestuhodné.
Smeti berieme ako odpad, niečo, čo je
na poslednom stupni dôležitosti – preto
to netreba riešiť. Ale opak je pravdou.
Smeti sú za posledné desaťročie tak
pálčivý celosvetový problém, že ak ho
okamžite zodpovedne nevyriešime, Zem nám to
spočíta, budeme žiť na smetisku.
Leto je tu, v plnej sile. Tak si popri povinnostiach
nezabudnite oddýchnuť, načerpať energiu zo slnka
a spoločne trávených dovolenkových chvíľ
s rodinami. Deťom prajem krásne prázdniny, plné
zábavy a dobrodružstiev, aby sa v septembri plné sily
vrátili do školských lavíc.
Peter Kružel

Zo života v obci
OBEC VAVREČKA MÁ BYT NA
SOCIÁLNE ÚČELY
V roku 2013 zastupiteľstvo obce Vavrečka
schválilo predaj obecného pozemku pod výstavbu
bytovky v súkromnom vlastníctve. Na zasadnutí
mimoriadneho zastupiteľstva, ktoré sa konalo v apríli 2013, sa dohodli s kupujúcim Jaroslavom
Hrubjakom st., že predaj pozemku bude schválený,
ak bude po dostavbe bytovky jeden z najmenších
bytov prevedený do vlastníctva obce za symbolickú
sumu 1,00 euro. Bytovka je skolaudovaná a obec má
sociálny byt. Zmluva o prevode vlastníctva bytu bola
podpísaná v máji a byt slávnostne odovzdaný do rúk
starostu obce.

foto:
interiér bytu
a kúpeľne
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CELOOKRESNÁ OSLAVA DŇA MATIEK
OPÄŤ VO VAVREČKE
Deň matiek – deň, keď si pripomíname nezastupiteľnú
funkciu matky v rodine. Úloha matky je tak dôležitá a rôznorodá, že je ťažké teraz robiť sumár všetkých funkcií, pretože
by sme určite na mnohé úlohy matky zabudli. A toto bol jeden
z dôvodov, prečo sme sa rozhodli opäť v našej seniorskej
organizácii urobiť oslavu matky, hlavne tej skôr narodenej.
V našej organizácii máme 80 % v ženskom zastúpení, všetko
matky, ktoré prežívali chvíle radosti a starosti so svojimi deťmi
a teraz už sa tešia z ďalšieho pokolenia - svojich vnúčat.
15. máj 2019 bol pre všetky matky tým slávnostným dňom.
Pozvali sme zástupcov všetkých 13 základných organizácii
združených v OO-JDS Námestovo. Celkove 150 senioriek
prišlo osláviť svoj sviatok. Teší nás, že s každou organizáciou
sme mohli privítať aj starostov jednotlivých obcí. Hneď po
privítaní sa začal kultúrny program. Prvý bod programu patril
tým najmladším. Prišli svojim starým mamám pogratulovať
k ich sviatku a ukázať čo všetko už vedia. Nasledovali
tanečníčky z umeleckej školy Jánoš a z umeleckej školy
Fernezová. Predviedli umelecké vystúpenie s dejovým
podtextom, ktoré malo veľký úspech u našich senioriek.
Angelka Sečová zarecitovala od Jána Smreka Báseň o prekrásnej matke. Úsmevná slohová práca malého chlapca o práci
svojej mamy vzbudila zaslúžený potlesk. Záverečný bod

posedenie pri káve a sladkých dobrotách od
našich senioriek malo tiež svoje čaro.
Vzájomnému spomínaniu a debatám
nebolo konca kraja. Veď príjemne stráviť
čas pri veselej a dobrej nálade, bol ten hlavný
dôvod nášho stretnutia.
Popoludnie rýchlo ubehlo a my sme
sa rozchádzali až v neskorších večerných
hodinách, avšak spokojní, že sa dobrá akcia
pre našich seniorov podarila.
Záverom však je treba poďakovať
všetkým, čo sa pričinili pre zdarný priebeh
tejto akcie. Zvlášť chcem poďakovať našej
seniorke Márii Vojtechovskej, ktorá mala
celú akciu „pod palcom“. Takže Maňa,
srdečná vďaka Ti. Úplne na záver sa patrí
poďakovať nášmu jedinému sponzorovi –
Obecnému úradu. Sme radi, že takto
pomohol nielen seniorskej organizácii, ale aj
propagácii obce. (Ing.Vladimír Seč)

PROJEKTOVÉ VÝLETOVANIE

Aj keď sa zdá, že cezhraničná spolupráca
sa na nejaký čas odmlčala, opak je pravdou.
Momentálne prebieha projekt cezhraničnej
spolupráce „Oswiencim-Vavrečka, s dedičstvom do budúcnosti“, spoločne sa pripravili rôzne akcie v duchu „ spoznávame kraje
priateľov“. Prvý výlet sa konal na začiatku
mája, naši dôchodci sa vybrali do Oswienčimu a blízkej Pszczyny, aby si pozreli sídlo
poľskej dediny, spôsob života roľníkov
v minulosti, ale aj honosnosť Pszczynskeho
zámku a jeho majiteľov, ktorí patrili medzi
3 najbohatšie rodiny Poľska. V zámku
sa rozhodovalo aj o niektorých dôležitých
bitkách prvej a druhej svetovej vojny.
V blízkosti zámku je krásny zámocký park
s jazerom, s nádhernými rododendronmi,
foto: najstaršie seniorky pri tanci
azalkami a rôznymi exotickými rastlinami.
Určite by si boli návštevníci dlhšie posedeli
programu patril našim seniorkám, ktoré zaspievali spona lavičkách pri jazierku, ale počasie, ktoré
mienkovú pieseň. V prestávkach tanečnej skupiny vystúpili aj
sa rozhodlo celý deň mrholiť, ich vyhnalo
speváčky z ZO – JDS Rabča a harmonikár so skupinou
na zaslúžený obed. Ďalší výlet absolvovali
speváčok z ZO – JDS Bobrov.
poľskí a naši dôchodci na slovenskej strane,
Po kultúrnom programe nasledoval oneskorený obed po
navštívili sme Nízke Tatry – Demänovú
ktorom už mala sólo hudobná skupina, ktorá hrala pesničky
a najnavštevovanejší hrad na Slovensku –
našich mladých rokov. Pri tanci sme si pripomenuli krásne
Oravský Podzámok. Odvážna trasa, hlavne
výročie 90 rokov našej najstaršej členky pani Žoﬁi Ilkovej,
čo sa týka kondičky. Demänovská jaskyňa je
foto: pasovanie prvákov
ktorú sme postupne všetci vykrútili v tanečnom kole. Voľné
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prekrásny poklad pod
zemou, ale prezrieť si ju
znamená tiež prekonať 970
schodov! Ešte šťastie, že je
tam stála teplota 7 stupňov,
čiže krvný tlak sme mali
stabilizovaný, veď Najvyšší
šéf zhora vie, čo robí. A aby
to nebolo málo, potom ešte
schody oravské, 700
stupienkov do najstaršej
časti Oravského hradu,
ktorá sa datuje od 12.
storočia. Nuž, chcela by
som všetkým dôchodcom,
ktorí to zvládli, vyjadriť
úprimný obdiv a poklonu!
Veru, veru, mnohí oveľa
mladší si môžu brať príklad
z ich vytrvalosti, skromnosti a nefalšovaného
obdivu ku kráse prírody a
ľudského umu... Nuž,
zhrniem to takto: nie teraz sa dejú zázraky ľudského
umu, už sa diali – keď ľudia holými rukami postavili
Oravské hniezdo na vysokom brale. Na záver snáď
ešte dodám, že nálada bola výborná - ako na výlete.
Dôchodci sa dokážu od srdca zabaviť, celkom mi to
pripomínalo školské výlety... Ešte dobre, že už sú
naplánované ďalšie akcie v rámci projektu, veď
zábavy nikdy nie je dosť.
(i.h.)

foto: pred Demänovskou jaskyňou
foto: futbal je hra aj priateľstvo

MEMORIÁL PAVLA ŽUFFU
A zasa sa spomínalo a hralo a vyhrávalo, ale aj
prehrávalo. Memoriál sa konal už 8-krát. Starostovia
a kňazi Oravy, ale samozrejme aj domáci na Pavla
Žuffu nezabúdajú. A nezabudli ani na ďalšieho
bývalého zanietenca futbalu a dlhoročného starostu
Pavla Holmíka, ktorý už tiež futbalové dianie
kontroluje zhora... Najprv spoločná modlitba na
cintoríne, bývalí starostovia Pavlovia dokonca aj
miesto majú susedské, aby mohli podebatovať
o spoločných veciach, no a po nej rozlosovanie
a futbalová vášeň. Veru áno, je jedno či sa hrá
majstrovský zápas alebo priateľský, futbalové
zanietenie je vždy rovnaké. A tak by to malo byť.
Aby futbal a spomienky v tomto prípade prinášali
radosť...
(i.h.)
foto: poháre sú lákadlo
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Spoločenská kronika
Narodili sa
Matúš Ferenčík
Tomáš Pjentek
Nina Krasničanová
Zosobášili sa
Martin Madleňák a Veronika Gurová
Miriam Náčinová a Karol Plutinský
Bc. Andrea Mišeková a Jozef Košút
Mgr. Jakub Kršák a Mgr. Eva Stopjaková
Michal Holub a Lucia Bineková
Opustili nás
Jozef Jančiga
Jozef Puk
Justína Pepuchová

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
NIELEN V BÁJKACH
„ DOKÁŽU MALÍ ROBIŤ
VEĽKÉ ČINY“
„Učme deti...Potom nebude potrebné,
aby sme učili dospelých.“
Touto myšlienkou Abrahama Lincolna
sa inšpiruje naša škola a to nielen v ekologickej otázke. Práve budúce generácie
sa stanú svedkami spúšte na Zemi, ktorú
im svojím sebeckým a nezodpovedným
prístupom častokrát nechávame ako
odkaz modernej spoločnosti. Dnes už
naozaj nestačí o ekológii rozprávať, ale
konať. Živým príkladom sú práve naši
najmenší, ktorí to s ochranou prírody
a planéty myslia naozaj úprimne. Aj vďaka
aktivitám školy, nielen z príležitosti Dňa
Zeme, chcú byť k planéte Zem lepší
a dokazujú to aj reálnymi skutkami. Žiaci
usilovne separujú odpad, zbierajú papier,
obaly z tetrapaku, plechovky, hliníkové
obaly, plastové vrchnáky, železo, pomarančovú i citrónovú kôru. Teší nás, že
spomínaných aktivít sa deti zúčastňujú
s veľkým odhodlaním. Žiaci, ktorí sa do
zberov zapojili, potvrdili, že svoje teoretické vedomosti Ako chrániť Zem
dokážu v praxi naozaj použiť.

Dňa 26. apríla sa spolu s pani učiteľkami symbolicky obliekli
do zelenej farby a vytvorili Zelené hliadky. Byť členom tejto
hliadky neznamenalo mať iba nálepku na tričku. Dôležitou
úlohou bolo plniť ekologické poslanie, vyzbierať čo najviac
odpadu, použitých batérií a dohliadať na separovaný zber ľudí
v obci. Žiaci nazerali do smetných nádob pri domoch a rozdávali
nálepky. Usmievavého smajlíka nalepili na tie, v ktorých bol
odpad správne vytriedený. Týmto gestom chceli deti ukázať, že
si vážia ľudí, ktorí sa správajú ekologicky k životnému
prostrediu. Najviac smajlíkov získali smetné koše rodiny Mária
Banasa, ktoré sú ukážkovým príkladom nielen pre deti, ale pre
celú obec. Cestou po obci žiaci vyzbierali smeti, ktoré znečisťovali cesty, detské ihriská, ale aj potoky. Každá hliadka mala
nádoby na použité baterky, ktoré ľudia nechali na odpadkových
košoch, alebo ich odovzdali deťom osobne. Vyzbieralo sa ich až
15,586 kg. Po tejto aktivite sa žiaci usilovne pustili do čistenia
areálu školy. Všetci, ktorí sa aktívne zapojili do tejto peknej akcie,
si zaslúžia obrovskú pochvalu. Aj slniečko sa milo usmievalo,
akoby sa chcelo za všetku tú námahu, ktorú deti s pani
učiteľkami vynaložili, poďakovať.
Mgr. Dana Serdelová

ČÍSLA HOVORIA ZA VŠETKO
Obrovskú pochvalu a obdiv si zaslúžia naši žiaci, rodičia a všetci,
ktorí prispeli k takýmto vysokým číslam kilogramov vyzbieraného papiera, pomarančovej, citrónovej kôry, plechoviek,
plastových vrchnákov, použitých batérií a kusov krabíc
tetrapaku. Sú to ozajstné činy hodné vyznamenania. Je až
neuveriteľné, že taká malá škola akou sme, dokáže urobiť tak
veľa pre životné prostredie. Zároveň sme si spríjemnili školský
rok zaujímavými akciami, vďaka ktorým zažili naši žiaci veľa
zábavy a oddychu.
Odmenou za usilovnosť v zberoch boli v školskom roku
2018/2019 zorganizované: Deň detí vo Funny parku v Oravskej
Lesnej, Deň otcov, exkurzia na vysielač. Zakúpili sa školské
zošity, pekné ceny a sladkosti. Navyše sme zapojení do súťaže o
najaktívnejšiu školu v zbere papiera a plechoviek.
Zber papiera:
8202, 49kg
Zber plechoviek:
154,12 kg
Zber použitých batérií:
15,586 kg
Zber plastových uzáverov: 39,96kg
Zber železa:
3050 kg
Zber tetrapakov:
4556 ks
Zber pomarančovej a citrónovej kôry: 32,611 kg
ĎAKUJEME!
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Najlepší „zberači“ školy
v školskom roku 2018/2019
PAPIER
1.miesto S. Rentková 1.B, 426,7 kg
2.miesto D. Matkulčíková 1.A, 348 kg
3.miesto N. Holub 4.A, 327 kg
PLECHOVKY
1.miesto L. G. Minárik 3.A, 26,63 kg
2.miesto F. Tkáč 1.A, 26,5kg
3.miesto J. Olašák 3.A, 26 kg
KÔRA
1.miesto ŠKD 7,6 kg
2.miesto O. Košút 3.A 3,580 kg
3.miesto J.Kobiliaková 4.A3,383 kg
TETRAPAKY
1.miesto J.Olašák 3.A, 1037 ks
2.miesto A.Pjentková 3.A, 741 ks
3.miesto E. Brčáková 1.A, 383 ks
PLASTOVÉ VRCHNÁČIKY
1.miesto L.O.Korościk 2.A, 13,300 kg
2.miesto J. Kačena 2.A, 3,630 kg

aby zlepšili ich neľahkú rodinnú situáciu. Vzájomné stretnutie
našich žiakov s novými kamarátmi bolo milé a úprimné, tak ako
ich nezištná, detská pomoc. Sme hrdí, že aj takýmto spôsobom
vedia naši žiaci pomôcť iným, a to bez nároku na odmenu, len tak
jednoducho, z lásky.... (Mgr. Dana Serdelová)

foto: víťazné smetné koše Banasovcov

DETI DEŤOM

ŠKD VO HVIEZDACH...

Aj obyčajný plastový vrchnáčik
dokáže pomôcť. Presne 39,96kg
„vzácneho plastu“ vyzbierali od
septembra naši žiaci spolu so svojimi
rodičmi a s pani učiteľkami, aby pomohli
svojim kamarátom. Vrchnáčiky zbierali
usilovne nie kvôli výhre, ale pre pomoc
tým, ktorí to potrebujú. Šesť vriec
„vrchnáčikovej pomoci“ venovali
Maximovi a Alexovi Tomečkovcom
z Námestova. Týmto pekným činom
podporili rodinu postihnutých chlapcov,

VÝLET DO VESMÍRU od autora Jakuba Kačenu, vyletel
a postúpil na celoslovenskú súťaž VESMÍR OČAMI DETÍ,
v konkurencii základných aj umeleckých škôl získal v 2. kategórii
3. miesto, prácu má vystavenú v Slovenskej ústrednej hvezdárni
v Hurbanove. To nie je všetko... Drakosaurus z ŠKD sa páčil
redakcii časopisu Adamko a v rubrike „Ukáž čo vieš“ si ho
môžete pozrieť. Vytrvalosť Ellke Kurtulíkovej priniesla ďalšie
ocenenie. Keď sa v januári rozhodla ako jediná prváčka zapojiť do
Veľkého olympijského kvízu netušila, že obdrží až 2 ceny. Vyžrebovaná spomedzi stoviek žiakov základných škôl na Slovensku
bola aj po 4. kole kvízu. Veríme, že jej šikovnosť a vytrvalosť
prinesú aj ďalšie úspechy. (Marta Hrkeľová)
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VESELÁ FOTOSTENA
Deti zo školského klubu v II. oddelení, spolu s pani
vychovávateľkou Andreou Dendisovou, vymysleli
a namaľovali veselú fotostenu. Na jej veľkej ploche sú
namaľované obľúbené postavičky šikovných detských
umelcov. Pri fotostene si môže urobiť fotku ktokoľvek z vás
v čase prevádzky ŠKD. Inšpiratívny nápad láka všetkých,
ktorí sa chcú zabaviť. Príďte nás navštíviť a presvedčte sa.
Poponáhľajte sa, aby ste to stihli do konca júna. Tešíme sa na
Vás. Aj takto Vám možno spríjemníme deň a Vy ho začnete
s úsmevom.
Bc. Andrea Dendisová
foto: nádherný vesmír cez detské oči

košík si ozdobili geometrickými tvarmi
i číslami. Za preukázanú odvahu pri pasovaní
sa s pripravenými úlohami si každý zo zápisu
okrem dobrej nálady a zážitkov, odniesol aj
milé darčeky. Tie im budú pripomínať tento
prvý veľký krok v ich živote. Na 16 prváčikov
sa už teraz tešia budúce pani učiteľky a držia
im palce, aby ďalšie kroky v prváckej triede
zvládli rovnako veselo a úspešne ako tie na
zápise.
Úprimne ďakujem všetkým rodičom za
dôveru, ktorú nám prejavili pri výbere našej
školy. Veľmi si to vážim a teším sa na
vzájomnú spoluprácu. Ďakujem pani učiteľkám z materských škôl za výbornú a profesionálnu prípravu predškolákov a spoluprácu s našou školou. Veľká vďaka patrí aj
našim pani učiteľkám za zápis premyslený do
detailov, jeho dlhodobú prípravu a príjemný
priebeh.
Dúfam, že si budúci školáci odniesli
z pr vej školskej udalosti, akou zápis
neodmysliteľne je, len tie najkrajšie zážitky,
na ktoré budú dlho spomínať. Tie opäť
zažijú, keď sa k nám vrátia už ako ozajstní
prváci v septembri. Tešíme sa na Vás.
Mgr. Dana Serdelová
foto: na zápise sa chytalo na medovníky

NA ZÁPISE ROZPRÁVKOVO...
Presne tak sa cítili predškoláci, keď prišli
dňa 11.04. 2019 do našej školy na zápis.
Čakalo ich veľa prekvapení, aktivít a darčekov. Usmievavé tváričky budúcich prváčikov boli dôkazom, že sa im trieda premenená na rozprávku O medovníkovom
domčeku naozaj páčila. Ocitli sa v čarovnom
lese s muchotrávkami, hríbikmi, potôčikom,
kde nechýbala ani rozprávková medovníková chalúpka. Len ježibaba našťastie
niekam zmizla a s ňou aj strach a nedôvera
nebojácnych predškolákov. Tí odvážne plnili
veselé úlohy a preukázali pri nich získané
zručnosti zo škôlky. Pripravený pracovný list
od Janka a Marienky zvládli bez problémov.
V rozprávkovom lese "pozbierali" jahôdky,
opravili strechu medovníkového domčeka,
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ŠKOLA ŽIJE HOKEJBALOM
Naša škola sa stala hostiteľom 1. ročníka
Školského pohára v hokejbale, ktorý
zastrešuje Slovenská hokejová únia a
Slovenská asociácia športu na školách.
Na školskom multifunkčnom ihrisku
súťažili v dňoch 9. a 10. mája zmiešané 15 –
členné družstvá žiakov a žiačok zo ZŠ
Komenského Námestovo, CZŠ sv. Gorazda
Námestovo, ZŠ s MŠ Rabča, ZŠ Slnečná
Námestovo v I. a II. kategórii (mladších a
starších žiakov). Žiaci a tréneri zo súťažných
družstiev mali výborné podmienky pre tento
r ý ch l y a o b ľ ú b e n ý š p o r t . V š e t k ý m
účastníkom bolo poskytnuté občerstvenie
v podobe chutného koláča a bol zabezpečený
aj pitný režim. Zápolenie medzi súťažiacimi
pripomínalo naozajstný zápas hokejových
hviezd. Celým areálom sa ozývalo silné

povzbudzovanie spoluhráčov, trénerov
a divákov. Zápasy sprevádzala výborná
atmosféra a nálada všetkých zúčastnených.
Sme radi, že sme prijali výzvu organizátora
súťaže Centra voľného času Maják v Námestove spolupodieľať sa na tejto súťaži
poskytnutím našich priestorov. Teší nás, že
súťažiaci i organizátori podujatia vyjadrili
spokojnosť s vytvorenými podmienkami
a oslovili nás na ďalšiu spoluprácu. Aj
takýmto spôsobom sa snažíme spropagovať
našu školu a obec.
Mgr. Dana Serdelov
Farebný týždeň s vláčikom Separáčikom

MATERSKÁ ŠKOLA
FAREBNÝ TÝŽDEŇ
S VLÁČIKOM SEPARÁČIKOM
Aktivita “Farebný týždeň s vláčikom Separáčikom” mal
u našich drobcov veľký úspech. Naším cieľom bolo
oboznámiť deti s rôznymi druhmi odpadu, ako odpad
vzniká, ako ho správne triediť, čo vieme z odpadu pri
recyklácií vyrobiť a pod. Hravou formou sa deti učili správne
zaradiť odpad do kontajnerov, čo patrí a naopak nepatrí do
ktorej zbernej nádoby. A hlavne - sme chceli deťom poukázať aj na to, že skládkovanie odpadov má nežiaduci vplyv
na životné prostredie. Aby sme deti našim nápadom oslovili,
každý deň sme si urobili zábavný nielen rôznymi aktivitami,
ale každý deň sme sa obliekali do určenej farby. Farebné dni
boli určené podľa farby kontajnera na odpad, ktorý sme
sa učili triediť.
Pondelok žltý – separovali sme plasty.
Utorok červený – separovali sme
kov.
Streda zelená – separovali sme
sklo.
Štvrtok modrý – separovali sme
papier.
A piatok hnedý – separovali sme
bioodpad.
Takto sme chceli u detí vzbudiť
záujem o témy, ktoré sa týkajú
viac nás dospelých. My si ale
myslíme, že začať treba už aj
u tých najmenších, pretože to, čo
do nich vštepujeme od malička,
určite sa odrazí aj v dospelosti.
A za to, že celý týždeň boli deti
foto: škola učí aj telo
aktívne a všetci poctivo dodrž i ava l i f a r e b n é o b l e č e n i e,
nechýbala pre deti odmena v podobe pochvalného listu
a malej sladkosti. Touto cestou by sme chceli poďakovať aj
Vám milí rodičia, že ste sa zapojili do tejto našej aktivitky a za
trpezlivosť pri prehrabovaní skríň, aby ste poctivo našli
oblečenie každej určenej farby.
/M.H./

LUSKÁČIK
Mnohí z vás určite netušia, čo znamená názov „Luskáčik“.
Je to detská matematická olympiáda, ktorú usporadúva
Spoločný obecný úrad Zákamenné v spolupráci s MŠ. Na
tejto akcii, sa rok čo rok stretávajú predškoláci, ktorí prídu
plní očakávania a nadšenia plniť a lúskať pripravené
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matematické úlohy. a tak sa „prelúskavajú“ až do konca
akcie. Aj tento rok čakalo na účastníkov prekvapenie.
Úlohy na matematickej olympiáde Luskáčik pohotovo
a bravúrne riešili Miško Čiernik a Marek Rentka. /B.R./

Viktorko Chajdiak, ktorý z pomedzi všetkých detí
vyhral 1. miesto v behu na 20 m. Deti si tento
športový deň skutočne užili a poriadne si
zasúťažili. Tešíme sa opäť o rok v Oravskej
Polhore. /B.R./

ŠTRNGÁLKY
HVIEZDOSLAVČEK
Ľudová pieseň má v hudobnej výchove predškolského
veku výnimočné postavenie. V tomto duchu sa niesla
atmosféra speváckej súťaže pod názvom Štrngálky, na
ktorej sa aj tento školský rok zúčastnili deti z našej
materskej školy, a to Olívia Hoľmová a Riško Pjentek.
Deti spievali na ľudovú nôtu, smelo, odvážne a hlavne
veselo. /B.R./
foto: naši speváci

„Hviezdoslavček“ tak znel názov 2. ročníka
nesúťažnej prehliadky detí v prednese prózy a
poézie. Toto nádherné podujatie sa ko-nalo v areáli
Hviezdoslavovej hájovne za účasti detí z 15 materských škôl námestovského okresu. Našu škôlku
skvelo reprezentovali Riško Pjentek, Eliáško Kršák

foto: hviezdoslavček

a Karolínka Pjentková s básňou „Malí pomocník“.
Po skončení tohto podujatia si všetky deti prezreli
expozíciu Hájnikovej ženy. /B.R./

1. JÚN TRADIČNE PATRÍ DEŤOM
ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA
Už po 22-krát sa v Oravskej Polhore organizovala
športová olympiáda materských škôl z okresu
Námestovo. 19 materských škôl a takmer 100
športovcov opäť vytvorilo neopakovateľnú atmosféru.
Za našu materskú školu nás reprezentovali Timejka
Gurová, Lívinka Kurtulíková, Peťko Holmík a

Medzinárodný deň detí - 1. jún patrí tradične
deťom.
Tento deň sme prežili veľmi veselo. Príjemná
atmosféra, skvelá nálada a bohatý program plný
hier, smiechu, zábavy, tak možno stručne
charakterizovať tento športovo-zábavný deň.
Deti súťažili v rôznych športových disciplínach,
ktoré si pre ne pripravili pani učiteľky. Počasie nám
prialo, tak sme mali možnosť vyšantiť sa na našom
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školskom dvore. Pani kuchárky nám uvarili ako
tradične výborný guláš a pochutnali sme si aj na
zmrzline. Na záver čakalo deti prekvapenie v podobe
balíčkov plných sladkostí.
Deti si počas celého dňa hovorili: dnes máme super
deň. /B.R./

VÝLET DO ORAVSKEJ LESNEJ
- ,,Rozprávkový vláčik“
V pondelok 10. júna bol pre nás dňom výletu do
Oravskej Lesnej. Slniečko krásne hrialo a už od rána
sa nám zdalo nejako sviatočne naladené. V stanovený čas prišiel po nás autobus a viezol nás do cieľa.
Počas cesty sme sa veľmi tešili, aký rozprávkový
príbeh na nás čaká. Veselým spevom sme si krátili
cestu. ,,Hurá a už je tu Oravská lesná železnica Tanečník“. Najskôr sme sa usadili a posilnili sladkou
desiatou. Potom nám pán kráľ predstavil Janka
Kopáča a svojich dvoch radcov, ktorí boli dosť
lakomí na zlaté dukátiky. Kráľ im dal hádanku, ktorá
v sebe skrývala ,,Tri groše“
V sprievode rodičov, pani
učiteliek, ujov strojvodcov, kráľa,
radcov a detí z iných MŠ sme
konečne nastúpili na ,,Rozprávkový vláčik“, ktorý nás
viezol cez rozprávkový les. Tam
nás prekvapili všelijaké rozprávkové postavy, napríklad: Perníková chalúpka, Pinokio, Červená
čiapočka aj trojhlavý drak. Keď
vláčik dorazil do stanice, znovu
sme s kráľom, radcami a Jankom
Kopáčom riešili hádanku. Keď
sme hádanku vyriešili, za odmenu
nám pán kráľ dal zo svojho kráľovského pokladu sladký cukrík.
A cestovali sme naspäť, najskôr
vláčikom a po malom občerstvení autobusom späť do Vavrečky. Tento výlet sa nám veru
veľmi páčil a dlho budeme
spomínať na krásnu prírodu a
vláčik. /K.K./

skej škole. Tento školský rok je organizovaná po prvý
krát. Nie každé dieťa je až tak odvážne, aby už
v tomto veku mohlo bez obáv stráviť noc bez rodičov. Takisto nie je každý rodič presvedčený o tom, že
dokáže svoje dieťa bez strachu zanechať na celú noc
v materskej škole. Všetko sa to začínalo v piatok
o 19.00 hod. večer. Na deti čakalo množstvo
prekvapení, od hľadania pokladu až po večernú
diskotéku. Deti si odniesli kopu zážitkov a hlavne sme
strávili pekné spoločné chvíle. /B.R./

LÚČIME SA SO ŠKÔLKOU
Už je leto, už je tu… Je tu čas dovoleniek, prázdnin,
výletov, či oddychu? Počas celého školského roka
sme prežili veľa pekných a bohatých dní. Deťom sme
sa snažili odovzdať množstvo poznatkov, skúseností
a zážitkov. Prišli maličkí, odchádzajú pre nás veľkí.
Po prázdninách vkročia po prvýkrát do „veľkej“
školy, stanú sa z nich žiaci, ktorí si budú musieť plniť
svoje školské povinnosti. Naučia sa čítať, písať

ČAROVNÁ NOC
V MATERSKEJ ŠKOLE
Prekvapením pre predškolákov
je čarovná noc strávená v mater-

foto: rozprávkový vláčik
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a počítať. Rozprávkové knihy, ktoré doteraz poznali
iba z rozprávania a čítania dospelých, im otvoria svoje
skryté tajomstvá. Prišiel ten čas rozlúčiť sa, milé deti.
V mene celého kolektívu vám želáme čarovný
úsmev na vašich rozžiarených tváričkách, nech
načerpáte nové sily a zážitky a k tomu veľa
trpezlivosti a úspechov škole. /B.R./

ŠPORT
V O VAV R E Č K E B U D E L E T E C K Ý
SVIATOK...
Počas odpustových slávností na svätú Annu bude
na vavrečskej oblohe rušno. Bude sa konať 4. kolo
slovenského pohára MZK motorových rogál. Prílety
sú naplánované na piatok 26.júla, zúčastnia sa aj českí
letci. Súťaž bude prebiehať v sobotu 27. júla od 6.00 9:00 hod, tento čas je najvhodnejší z dôvodu
poveternostných podmienok. Je najpriaznivejší
vietor, nevyskytujú sa silné vetry a prúdenia vzduchu.
Piloti budú súťažiť v navigačnej disciplíne na čas
a presnosť pristátia na čiaru. Cez deň sa budú konať
vyhliadkové lety, diváci si môžu prezrieť aj najväčšie
jednomotorové lietadlo Antonov, ktoré lieta s dvoma
pilotmi a na palube odvezie 10 ľudí. Záštitu nad
súťažou má Jeho výsosť knieža Dr. Juraj RadzwillAnoškin, ktorého otec bol poradcom cára Mikuláša.
Knieža bude prítomný a vyhlási ocenených víťazov
S l ove n s k é h o p o h á r a a m a j s t r a r e p u b l i k y.
Vyhlasovanie výsledkov sa bude konať na amﬁteátri
v sobotu večer počas Vavrečských slávností.
Pripomíname, nezabudnite, obloha počas Vavrečských slávností na sv. Annu bude bzučať, tak
sa nezľaknite, všetko je plánované – treba sa prísť
pozrieť a vychutnať letecké umenie a vášeň. Alebo
možno sa konečne odhodlať, sadnúť do stroja
a poobzerať si nádhernú Oravu z výšky. Verte, stojí
to za to...
Ak sa chcete opýtať viac a samozrejme dozvedieť
viac – obráťte sa na Mikuláša Košťála, on to celé
spískal... (i.h.)

DÔCHODCOVIA ÚSPEŠNE ŠPORTUJÚ
V jarných mesiacoch marec a apríl sa u organizovaných seniorov udiali tri športové sviatky.
Prvým bol volejbalový turnaj, ktorý sa uskutočnil
v Zubrohlave a bol to už 12. ročník volejbalového

turnaja seniorov o pohár starostu obce Zubrohlava.
Zúčastnilo sa na ňom rekordných šesť družstiev,
dokonca jedno z Čiech. Okrem domácej Zubrohlavy
a ich družobného družstva zo spomínaných Čiech
sa zúčastnili ďalej družstvá Námestova, Oravskej
Jasenice, Oravské Veselé a družstvo Nižnej. Podľa
priebehu jednotlivých zápasov bolo vidno, že hráčska
úroveň je na vzostupe. Najlepšie zápasy zohrali
Námestovo – Čeladná /dr užstvo z Čiech/
a Zubrohlava - Čeladná. Tieto mužstvá si podelili aj
poradie v úspešnosti. Prvé miesto obhájili seniori
Námestova pred druhou Zubrohlavou a tretím
družstvom z českej Čeladnej. Malým úspechom pre
Vavrečanov je skutočnosť, že za dr užstvo
Námestova nastúpil vo všetkých zápasoch náš hráč
Jozef Páleník, pretože my sme ešte stále nedokázali
pre náš malý záujem, postaviť vlastné družstvo.
Zúčastnili sme sa síce v hojnom počte, ale len ako
diváci.
Druhou akciou bol stolnotenisový turnaj. Na tento
prvý ročník stolnotenisového turnaja sme plní
očakávania vyrazili do Rabče v zložení: Bronerský,
Čajka, Hurák, Zahradník, Páleník a Seč. Vedel som,
že v Rabči majú nový školský športový objekt. Ale
prvý pohľad na krásne zoradených nových osem
ping-pongových stolov a mohutnosť krásnej
telocvične mi skoro vyrazil dych. Fantázia - pomyslel
som si. Už len kvalitný športový výkon a spokojnosť
bude dokonalá. Nakoniec pre bolesť ruky som
sa však musel zo štartovnej listiny odhlásiť. Takže
zostávajúcich päť Vavrečanov bolo rozdelených do
troch vekových kategórií. Do 65 rokov, druhá do 70
rokov a tretia nad 70 rokov. Súťažilo šesť družstiev
z Bobrova, Námestova, Or. Jasenice, Sihelného,
Vavrečky a Rabče. Hanbu sme neurobili, pretože
v kategórii do 65 rokov získal druhé miesto Július
Čajka, v najsilnejšej druhej kategórii do 70 rokov bol
na štvrtom mieste Ján Bronerský, na piatom Šimon
Hurák a na deviatom mieste Jozef Páleník.
V najstaršej kategórii nad 70. rokov získal prvé miesto
Erik Záhradník.
Treťou akciou bol v poradí už 6. ročník turnaja
v kolkoch, ktorý usporiadala Trstenská organizácia
o Pohár primátorky mesta. Zúčastnilo sa na ňom
rekordných 15 základných seniorských organizácií.
Z Trstenského okresu 6 družstiev a z Námestovského okresu 9 družstiev. Medzi Námestovskými
družstvami nechýbalo družstvo z Vavrečky, tentokrát
v obmenenom zložení: Matkulčíková, Čajková,
Hajdučík a Čajka. V celkovom hodnotení sme
dosiahli 10. miesto a našim najlepším jednotlivcom
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bol Ján Hajdučík. Z družstiev prvenstvo získalo
domáce družstvo z Trstenej, na druhom mieste bol
výber okresu Námestovo a na treťom mieste
sa umiestnila základná organizácia z Námestova.
Je potešiteľné, že aj v takomto vyššom veku je záujem
o športové súťaženie našich seniorov. V júni nás
čakajú v Námestove letné športové hry a najlepší
postúpia na krajské letné športové hry, ktoré budú
tentokrát v Bytči. Verím, že sa týchto akcií
zúčastníme v hojnom počte. (Ing. Vladimír Seč)

FUTBALOVÁ SEZÓNA JE UZAVRETÁ...
Po jesennej časti futbalovej sezóny 2018/2019 bolo
cieľom celého futbalového tímu pohybovať sa
v prvej polovici tabuľky a hlavne hrať futbal, ktorý je
čistou hrou a lahodiaci oku diváka. Nuž, ale: „ človek
mieni a Pán Boh mení!“ Začiatok jarnej súťaže
sa rozvinul neprajne, z 5 zápasov sme 3 prehrali.
A aby to nebolo málo, opustil nás (myslíme futbalovo
a trénersky) Mišo Suroviak. Jednoducho zbehol dolu
Príslopom a začal trénovať Oravský Podzámok.
Ťažká situácia, nervy pracovali, ale práve v takýchto
chvíľach sa ukáže sila rozumu a kvalita dobrého tímu.
Tréningy začali fungovať pod taktovkou bratov
Kasanovcov, raz šéfoval na tréningu Mišo a druhý raz
Marián. No a fanúšikovia sa začali viac modliť.
A, Pán Boh sa zľutoval. A určite aj Pavlovia ( Žuffa a
Holmík) sa prihovorili. Nasledujúcich 5 zápasov
bolo bez prehry! Ciele zo začiatku sezóny sa začali
napĺňať. Posledným zápasom, ktorý sme hrali na
domácej pôde, sme potvrdili 6. miesto v tabuľke.
Zdolali sme lídra súťaže, postupujúci Tvrdošín A.
Aj napriek tomu, že niektorí výborní hráči odišli,
prišli noví, tiež skvelí futbalisti
so srdcom pre hru, základňa
sa rozšírila aj napriek futbalovému sťahovaniu. Dokonca
sa začala plniť dlhodobá vízia,
že budú hrať naši odchovanci.
Hlavnými lídrami mužstva boli
kapitán Mišo Kasan, Juraj
Kurtulík, Ondrej Branický, Juraj
Holmík, Marian Kasan, Viktor
Č i e r n i k a ď a l š í . Ve ľ k é
poďakovanie a obdiv treba
vyjadriť aj brankárovi Jarovi
Holubovi, jednoducho povedané odviedol fantastickú robotu. Veď niet lepšieho pocitu
počas hry na ihrisku, ako istota,
že moja brána je v dobrých

rukách. Najlepšími strelcami sú Juraj Kurtulík s 9
gólmi, Ondrej Branický strelil 6 gólov a Michal
Holmík 3. Neobišli nás ani zranenia, čo samozrejme
oslabilo, ale nezdolalo. Mali sme zlé zápasy, kedy
sa jednoducho nedarilo a hra nešla, napríklad
s Trstenou a s Nižnou, nedalo sa nijako nakopnúť, ani
zmobilizovať. Ale boli aj skvelé futbalové bitky
v Palúdzke, kedy sme prehrávali 0:2 do polčasu
a potom sa zrazu mužstvo poobzeralo, pozbieralo
všetky sily, ktoré rozumne použili a končili sme
výhrou 3:2 ! To sú momenty, ktoré celý tím ťahajú
dopredu. A ešte sú tu a tiež ťahajú mužstvo dopredu
všetci tí futbaloví ľudia okolo - organizátori,
fanúšikovia, sponzori, rôzni milovníci tohto športu,
ktorí pomáhajú a aj vďaka nim je futbal vo Vavrečke
skutočným futbalom – športom, priateľstvom, hrou,
emóciou, ale aj zodpovednosťou. Preto sa aj touto
cestou chceme všetkým poďakovať Ferovi Hrkľovi
za sponzoring, Karolovi Brčákovi za vynikajúcu
prácu na údržbe trávnika, mimochodom, závidia nám
ho všetci futbaloví návštevníci, rozhodcovia aj hráči.
Vďaka nemu nie je vo Vavrečke trávnik, ale zelený
plyšový koberec.
Rovnako dobre sa darilo aj našim mladším
futbalistom. Dorastenci aj žiaci sa prebojovali do
prvej šestky v tabuľke, výborne ich vedie Janko Pjentek a Martin Trabalka. Prípravku vychováva Gabriel
Minárik.
Záver sezóny sme ukončili guľášovou nedeľou, aby
sme pozvali aj rodiny, všetkých fanúšikov a
návštevníkov. Za prípravu guľášu boli zodpovední
ujo Karol, Janko Krivda, Ondrej Branický, Janko
Pratka a Albín Kasan. Dúfame, že všetkým chutilo
a veríme, že rovnako dobre nám všetkým bude chutiť
aj nasledujúca futbalová sezóna 2019/2020. (mk a ih)

foto: Michal - kapitán mužstva
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foto: nasadenie
počas zápasu
v Nížnej
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14.5. - 23.5.2019, LOUTRAKI, GRÉCKO
Reprezentanti oravského klubu hviezdili
v Grécku! Z Európskeho šampionátu v
pretláčaní rukou priniesli domov dve zlaté, jedno
striebro a dve bronzové medaily!
V kategórii junioriek do 15 rokov vo váhovej
kategórií do 70kg sa za stolíkom predstavila za
KASprof Security bul team Orava Natália
Richterová. Dominantnejšou pravačkou vybojovala
strieborný kov, ľavá si vyslúžila striebro. „Nastúpila
som proti dievčatám z Ruska a Turecka. Z výhry
sa teším, ale viem, že dokážem dať do toho ešte viac,
preto sa snažím čo najviac pripravovať na Majstrovstvá sveta“, neskrývala svoje ambície mladá
pretekárka z Oravskej Lesnej.
Na majstrovstvách sa predstavil aj jej brat Stanislav
Richter. Ten bodoval na pravú ruku, za čo si odniesol
bronz. Ľavou rukou vybojoval ôsmu priečku.
„Hodnotím to veľmi dobre, lebo konkurencia bola
silná. V kategórii nás bolo 11, čiže som bol veľmi
šťastný, keď som zistil, že som tretí. Trochu ma mrzí
semiﬁnálový zápas, v ktorom som prehral proti
turkovi, lebo som vedel že na neho mám“, povedal
Richter.
Svoj titul šampiónky obhájila na obe ruky Barbora
Bajčiová, tentokrát však v novej kategórii juniorky do
21 rokov nad 70 kg. „Pár dní pred šampionátom som
si pozrela predbežnú súpisku ako bude vyzerať moja
kategória. Boli tam prevažne súperky, ktoré som
dobre poznala a z toho bola jedna zo Slovenska.
Tešila som sa ako sa s nimi opäť stretnem za stolom.
Úprimne, čakala som o niečo ťažší boj, ale zrejme to
bolo tým, že som bola dokonale pripravená“,
povedala Bajčiová, ktorá valcuje súperky rad-radom
a rovnocennú konkurenciu hľadá už len veľmi ťažko.
„Vo ﬁnále som bola dvakrát s tou istou Ruskou, ktorá
dávnejšie súťažila nižšiu kategóriu. Bez problémov
som ju porazila a tak som mala dôvod oslavovať
úspešnú premiéru v novej kategórii“.
Teraz čaká mladú Žaškovčanku skúška dospelosti.
„Podľa maturity sa všetko rozhodne, ale verím, že to
úspešne zvládnem a bude ďalší dôvod na oslavu.
V lete budú nejaké 2-3 súťaže, na ktorých by som
sa chcela ukázať, no predovšetkým sa budem pripravovať na Majstrovstvá sveta, ktoré budú na prelome
októbra - novembra v Rumunsku“, dodala Majsterka
Európy z Oravy.
Okrem cenných kovov si KASprof Security bul
team Orava vyslúžil aj ďalšie ocenenie, ako klub sa
umiestnil na prvom mieste v juniorskej reprezentácii.

Armwrestling sa na Orave poriadne udomácnil a na
scéne nám vyrastajú aktuálni aj budúci majstri sveta.
„Už pred majstrovstvami Európy som avizoval, že
každý z pretekárov Bul team Orava má životnú formu
a dokonale sa to prejavilo na výsledkoch. Bola to
tvrdá práca od každého jedného, ktorá priniesla
ovocie a som veľmi hrdý na každého pretekára“,
dodal na záver hrdý tréner armwrestlerov Peter
Kasan. (m.j.)

VO VAVREČKE SA MAJSTROVSKY
PRETLÁČALO...
Sobota 30. marca patrila ﬁnále amatérskej ligy KSL
a Majstrovstvám Slovenska v pretláčaní rukou, ktoré
sa konali v kultúrnom dome vo Vavrečke. Po troch
kolách KSL, ktoré sa konali v Rabči, Bardejove
a v Dobšinej, zápasníci s najlepším bodovým
umiestnením dostali šancu vo ﬁnále zabojovať
o titulové opasky KSL Champion pre sezónu
2018/2019.
V kategórii do 66 kg obhajoval svoj titul Goran
Veskov z Laugaricio Comba Club Trenčín, ktorého
do súboja vyzval mladší Matúš Mydlo z Bojovníka
Strážske. Zápasníci si od prvého úderu gongu nič
nedarovali. V hexagone dali do zápasu všetko, na
body však zvíťazil a svoj titul obhájil Goran Veskov.
Svoj titul obhajoval v kategórií do 77 kg aj Tomáš
Cigánik z Gladiatros Team Partizánske. Opasok
sa mu pokúsil zobrať Erik Puzder zo Still Strom
CLub Bardejov. Aj v tomto prípade opasok ostal
u svojho pôvodného majiteľa, keď v druhom kole
Cigánik uštedril Puzderovi TKO.
Meno nového šampióna KSL sme spoznali vo
váhe do 84 kg. Tu postúpili s najväčším počtom
bodov Ján Gogora z Gladiators Team Partizánske
a Adrián Špiner z H2Security Dobšiná. Do zápasu
aktívnejšie vstúpil Gogora, prvé kolo nabodoval na
svoju stranu. V druhom kole sa do výhodnej pozície
dostal Špiner a ukončil zápas na TKO. Opasok tak
putoval do Dobšinej.
V poloťažkej váhe do 93 kg sa zoči voči stretli
dvaja Východniari Matyas Viszlay z Top teamu
Košice a Alexander Aboši z MMA Psycho Team
Košice. V úvodnom kole prevažoval nad svojim
súperom Aboši, v druhom kole už prebral vedenie
Viszlay a po peknej akcii ukončil zápas na TKO.
Najlepším a azda najkratším zápasom bol súboj
ťažkých váh - debutanta Radovana Gonšenicu z domáceho klubu KASprof Security bul team Orava
a Rastislava Kvočku zo Zvolena. Zápas trval len pár

15
sekúnd. Najprv peknú akciu ukázal Kvočka, keď
strhol svojho súpera na zem. Potom sa ale dostali do
stoja a Gonšenica alias „Gogo“ zasypal Kvočku
údermi a rozhodca zápas ukončil.
„Rado ukázal svoje srde, keďže o svojom zápase
sa dozvedel len deň predtým. Pricestoval z Ostravy
a do zápasu dal všetko“, povedal organizátor Peter
Kasan. Gonšenica totiž nastúpil namiesto Mariána
Liptáka, ktorý sa pre zdravotné problémy nemohol
ﬁnále zúčastniť. Zjavne sa to „Gogovi“ ako ho všetci
volajú oplatilo, keďže získal titulový opasok hneď vo
svojom debutovom zápase.
Súčasne sa pod jednou strechou konali aj
27. Majstrovstvá Slovenska v pretláčaní rukou.
Domáci Klub KASprof Security Bul team Orava
zastupovali štyria reprezentanti, ktorý dokopy
priniesli 8 zlatých, 2 strieborné a jednu bronzovú
medailu.
Natália Richterová sa v kategórií Juniorky do 18
rokov 60+kg umiestnila na 2.mieste na ľavú aj pravú
ruku. Jej brat Stanislav Richter sa postavil za stôl
medzi juniormi do 18 rokov vo váhovej kategórií do

65 kg, kde získal na obe ruky zlato. Zároveň nastúpil
aj medzi mužmi do 65 kg, kde sa mu darilo rovnako
dobre a skóroval na ľavú aj pravú ruku. Lukáš Majkút
zabojoval o cenný kov v kategórií muži do 75 kg,
pravou rukou získal bronz a na ľavú ruku sa umiestnil
na 4. mieste.
Zlato pozbierala medzi juniorkami aj ženami nad
60kg úradujúca majsterka sveta Barbora Bajčiová aj
napriek zraneniu kolena. Na šampionát prišla
o barlách, ale to jej na výkone absolútne nič neubralo.
„Súťaž prebiehala v duchu fair-play, mala veľmi
dobrú kvalitu a organizáciu. Ja som mala tú smolu, že
som tretí týždeň po operácii kolena a bála som sa o
svoju účasť. Nakoniec som sa rozhodla, že sa zúčastním a svoje rozhodnutie neľutujem“, dodala
Bajčiová. (m.j.)
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TRIATLON KLUB VAVREČKA
BODUJE...
Jedno slovo je asi také najviac výstižné – makáči!
Už sme opísali viackrát tvrdú prípravu na každú
súťaž. Oni to dokonca berú aj s tým ich uštipačným
humorom. Vždy vysmiati, vždy v pohode. V máji
sa konali preteky Goralman. Je to prvé podujatie
skvelého, ale ťažkého Oravaman Tour. Nasledujú
ešte Oravaman a Jánošík.
Naši chlapci nesklamali. V celkovom hodnotení
z takmer 170 pretekárov Mário Košút skončil na
skvelom 2. mieste, Slávo Praj skončil 15-ty, Martin
Buc obsadil 19. miesto.
V tabuľke: hodnotenie kategória 40-49 rokov
skončil Slávo na 5. mieste a Martin na 8. priečke.
Super! Môžeme sa tešiť. Veď len zdolať tieto preteky
je obdivuhodný výkon!
Preteky sa konali po 4-tý raz na Slanej vode.
Vzhľadom k typickej oravskej zime – mrazovej,
snehovej a hlavne dlhej, bola teplota vody v Oravskej
priehrade pre pretekárov kritická, čiže neprijateľná.
Disciplína plávanie sa zrušila. Neistá bola však aj
bežecká trať na Babej hore, spolu aj s jej bonusom –
nádherným výhľadom. Nakoniec sa to po tiahlych
vybavovačkách
povolilo, ale už je to
isté – žiaľ, poslednýkrát. Organizátori
pretekov chcú rešpektovať ochranu
prírody. Od budúceho roku sa Goralman zmení na kros
triatlon s tým, že
nebude prebiehať
na chránenom
území. To znamená,
že Babia hora už
pretekárov nepotrápi, ale ani
n e p o t e š í s vo j o u
divou krásou.
Oravská priehrada a
S l a n á vo d a
zostávajú v hre a
budú súčasťou
pretekov.

Len pripomíname pre neznalých, že preteky sa
skladajú z disciplín – plávanie 2 km, 83 km cestnej
cyklistiky s prevýšením 800 m a 21 km horského behu
s prevýšením 1200 m.
Chlapcom gratulujeme a prajeme naďalej tú skvelú
náladu a nadhľad! (i.h.)
foto: zaslúžená odmena v cieli

foto: strieborná medajla
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