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zaviedli ústne prejednanie s vlastníkmi, ktorí nahlásia výrub. Na
PRÍHOVOR STAROSTU základe
toho sa vydá rozhodnutie, ktoré bude zaslané aj
Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som sa Vám poďakoval za
prejavenú dôveru v komunálnych voľbách a
zároveň sa Vám chcem prihovoriť aj takouto
cestou.
Vláda, pokiaľ viem z médií, vždy za 100 dní
svojho pôsobenia skladá účty z toho, čo sľúbila
a z toho, čo je skutočnosť. Samozrejme, nie
som vláda, ale vo funkcii starostu Vavrečky som už 100 dní.
Práve preto Vás chcem informovať o mojich skúsenostiach
a plánoch pre tento rok.
Všetci vieme, že pokiaľ budeme chcieť v obci investovať a
budovať, musíme mať investičné prostriedky. Nie som skeptik,
ale čakať na peniaze z našich alebo európskych fondov so
založenými rukami nás asi neposunie vpred /bodaj by boli/.
Spolu s poslancami Obecného zastupiteľstva sme zvolili pre
tento rok úsporné a šetriace opatrenia, aby sme ušetrili viac
ﬁnančných prostriedkov, ktoré použijeme pre rozvoj obce zmena dodávateľa elektrickej energie, plánovaná rekonštrukcia
verejného osvetlenia po častiach. Bol by som rád, keby sa nám
podarilo tento rok osvetliť prechod pre chodcov na zastávke
autobusu, aspoň čiastočne osvetliť hlavnú cestu od obytnej časti
smerom ku zastávke, po etapách pripraviť cesty pre stavebníkov
v časti Starý mlyn, opraviť havarijný stav potoka - kaskáda a
most pri Vavrekovej lipe, havarijný stav potoka pri
Vojtechovských a dobudovať chodníky na cintoríne.
Kanalizácia a jej dobudovanie je v súčasnosti asi pre nás
všetkých najväčším problémom.
„ Pane Bože, daj nám všetkým trpezlivosť, aby sa toto čím skôr
skončilo k spokojnosti a v súlade s plánom“. Ja Vás všetkých
prosím o pochopenie, nakoľko kanalizácia jej plán, výstavba a
realita v našej obci, ale aj inde je boj s veternými mlynmi !
Situácia by bola iná, keby sa práce, ﬁnancovanie i kontrola robili
tak, ako sa má ! Pre vážne okolnosti to však tak nie je. Máme
prísľub od dodávateľa stavby – ﬁrmy OHL, že Vavrečka bude
mať ukončenú a odovzdanú stavbu do 31.mája 2015. Prísľub a
termín teda je, zostáva nám všetkým ešte pár mesiacov vydržať
a zniesť neporiadok a všetky negatíva výstavby. Ďalším
problémom, ktorý visí v ovzduší, sú naše hory. Po svojom
nástupe som sa stretol s niektorými vlastníkmi a ľuďmi, ktorým
na lesoch záleží. Pre začiatok sme zvolili cestu osvety a určenie si
pravidiel, nejakého postupu. Obec vydáva rozhodnutie na
výrub stromov, ale za stav na parcelách, na ktorých sa rúbalo, si
zodpovedá vlastník. Pre toto obdobie – do 31.3. 2015 sme

ostatným spoluvlastníkom dotknutej parcely. Spoluvlastníci sa v
prípade námietok môžu do 15 dní odvolať. Pre budúce obdobie
sa budú môcť žiadosti podávať do 30.júla, aby bol dostatok času
na ústne prejednania, poslanie oznámení pre spoluvlastníkov,
vyznačenie parcely a následné vydanie rozhodnutia. Budeme
iniciovať vytvorenie komisie pre životné prostredie, ktorá sa
bude okrem iného zaoberať aj touto problematikou. Určite
chceme riešiť budovanie a rozvoj obce aj pomocou projektov,
či už našich alebo z Európskej únie. Na niektoré výzvy, ktoré
vyšli, sme už reagovali podaním žiadosti o ﬁnančné prostriedky.
O všetkom budeme občanov včas informovať.
Je fakt, že prostredie, v ktorom žijeme, jeho kvality si
vytvárame my – občania Vavrečky. V tejto oblasti by sa dalo
našou vzájomnou ochotou a spoluprácou veľa zlepšiť, preto
apelujeme na majiteľov psov, ktorí sa často po obci potulujú
nezabezpečení, aby zvýšili opatrnosť častou kontrolou svojich
zvierat, aby nedošlo k napadnutiu občana a následným
komplikáciám, ďalej apelujeme na občanov, ktorí v zimnom
období vykurujú nepovolenými materiálmi, ktoré do ovzdušia
/dýchame ho my všetci/ produkujú jedovaté látky, apelujeme aj
na všetkých, ktorí neseparujú odpad – čím sa neúmerne zvyšujú
náklady na vývoz odpadov/ doplatok obce činil 13 800 €/,
apelujeme na občanov, aby sme boli netolerantní k už
rozšírenému chuligánstvu a vandalizmu.
Pred nami sú najväčšie kresťanské sviatky roka – Veľká noc.
Každý ich budeme určite prežívaťpo svojom. Želám nám
všetkým, aby sme ich prežili hlavne v zdraví, v pokoji a v úcte
jeden k druhému.
S úctou a poďakovaním
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POZEMKOVÉ ÚPRAVY
Informácia o prebiehajúcich prácach
na projekte JPÚ v katastrálnom
území Vavrečka – lok. Starý mlyn
Na základe požiadavky Obecného
úradu a predstavenstva združenia JPÚ by
som vám chcel podať informáciu k
súčasnému stavu záverečných prác v
rámci jednoduchých pozemkových
úprav.
Úlohou zhotoviteľa diela bolo, v
zmysle zákona 330/1991, vyriešiť nové
majetkoprávne usporiadanie pôvodných
pozemkov nachádzajúcich sa v obvode
projektu pozemkových úprav pre iný
účel ako je hospodárenie na pôde a so
zámerom vytvoriť pozemky prijateľných
rozmerov pre možnosť individuálnej
bytovej výstavby. V predchádzajúcom
období, po schválení registra pôvodného
stavu, prejednaní návrhov a požiadaviek
a schválení návrhu nového usporiadania
územia v obvode projektu, poslednou
e t a p o u p r o j e k t u j e „ S ch v á l e n i e
vykonanie projektu pozemkových
úprav“. Je to výsledok a zároveň
najdôležitejšia zákonom určená časť
projektu, v rámci ktorej bude vykonaný
zápis diela do operátu katastra. To
znamená zápis novovytvorených parciel
registra C-KN do listov vlastníctva
jednotlivých vlastníkov. V etape
„Schválenie projektu“ budú podrobne
vytýčené lomové body a odovzdané
pozemky. Stabilizácia bude vykonaná
dreveným kolíkom s číslom bodu,
ktorého označenie je totožné s číslom
uvedeným v geometrickom pláne. Vo
vlastnom záujme nového vlastníka je
vykonať stabilizáciu lomových bodov
pozemku - trvalou stabilizáciou. V
prípade por ušenia, príp. zničenia
označenia hranice pozemku si vlastník
náklady na opätovné vytýčenie uhrádza
sám.
Jednotlivé etapy prebiehali v zmysle
zákona, s určenými zákonnými lehotami
na možné pripomienky a návrhy
účastníkov projektu, ktorými bol
správny orgán a následne zhotoviteľ
viazaný. Všetky etapy diela boli
vyhotovené v predstihu a odovzdávané
na ďalšie konanie ihneď po nadobudnutí
právoplatnosti toho-ktorého
rozhodnutia o schválení. Aj v budúcnosti, pri ﬁnálnej etape, sa bude zhotoviteľ v
súčinnosti so správnym orgánom a
katastrálnym odborom spolupodieľať na
možnosti urýchleného zápisu nového

stavu do katastra. Takto sa bude
vlastníkom, ktorí chcú v čo najskoršom
období na nových pozemkoch realizovať svoj zámer, vychádzať v ústrety.
V zmysle metodického návodu na
vykonávanie geodetických činností pre
projekt PÚ, výsledné elaboráty obsahujú
aj všetky, do budúcnosti potrebné
podklady pre projektantov (účelová
mapa polohopisu a výškopisu), ktoré sú
dôležité k projektovaniu ciest, vodovodu, kanalizácie, elektrických sietí i k
samotnému projektu stavby a jej
o s a d e n i e v p o z e m k u . Ta k ý m t o
spôsobom je dosiahnutá komplexná
pripravenosť lokality pre výstavbu so
všetkým, čo má obsahovať dobre a s
nadhľadom pripravený projekt pre
budúce účelné využitie územia. Samotná
realizácia budovania inžinierskych sietí
už zostáva v kompetencii obce a jej
ﬁnančných možností.
V týchto, aj keď „jednoduchých
pozemkových úpravách“ bolo
jednoznačne dokázané, že v katastrálnych územiach s tak zložitou pozemkovou držbou, medzi ktoré patrí aj
Vavrečka, nie je možné iným spôsobom
usporiadať vlastníctvo k nehnuteľnostiam tak, aby nový vlastník nadobudol
do vlastníctva pozemok v podiele 1/1
v jednoznačne deﬁnovanom umiestnení
v danom území. Potreba vykonania
pozemkových úprav v nasledujúcich
obdobiach v katastrálnych územiach
s tak rozdrobenou držbou čo sa týka
počtu parciel, ale hlavne vlastníckych
podielov v nich, s množstvom žijúcich
vlastníkov a hlavne vlastníkov ktorí sú
neznámi, budú JPÚ jednoducho
nevyhnutnosť, ktorej sa nebude dať
vyhnúť. Iná, prístupnejšia a hlavne
reálna cesta momentálne neexistuje.
Jozef Kupčulák, zhotoviteľ projektu

UZNESENIE OZ
Uznesenie obecného zastupiteľstva
č. 1/2015 zo zasadnutia konaného 27.2.
2015.
A. Schvaľuje:
1/ Program na rokovanie Obecného
zastupiteľstva.
2/ Zverejnenie zámeru ﬁrmy VAMEX
s.r.o., Vavrečka č.2, o odkúpenie
pozemkov a to novovytvorené parcely

C- KN č. 99/6 o výmere 15 m2, C- KN č.
101/135 o výmere 70m 2 a C- KN
č.101/136 o výmere 29m2, ktoré sú
vytvorené z parcely E-KN č.8111/3 a
C-KN č.101/132 o výmere 75m2, ktorá je
vytvorená z parcely E-KN č. 8139/3.
3/ a/Záverečný účet obce 2014 a
celoročné hospodárenie bez výhrad.
b/Tvorbu rezervného fondu vo
výške 69 406,19 €.
B. Berie na vedomie:
1/ Rozbor rozpočtového hospodárenia
obce Vavrečka za rok 2014.
2/ Správu hlavného kontrolóra obce
k záverečnému účtu rozpočtového
hospodárenia.
3/ Plán úloh starostu obce na rok 2015.
4/ Žiadosť p. Kekeľáka o doriešenie
momentálnej situácie na cestnej
komunikácii popred rodinné domy od
Š.Holmíka ml. až po M.Bugana, parcelné
číslo 409/23
4/ Požiadavku Ing. V. Seča na možnosť
zverejniť na stránke obce informácie
o činnosti Klubu dôchodcov.
C. Neschvaľuje:
1/ Žiadosť ﬁrmy Program spol. s r.o.,
Brnianska 10, Trenčín k umiestneniu
a prevádzkovaniu videohier v priestoroch Herňa Monaco Club na parc. č. C –
KN 732/51 obce Vavrečka pre rok 2015.

VAVREČSKÝ MLYN
Prichádzajúca jar nás čoraz viac ťahá
do prírody, do záhrady, do lesa. Akoby
volala: „ pozri čo dokážem!“. Pred pár
dňami ešte celé okolie zakryté bielou
perinou, všade ticho, mrazivo akosi
slávnostne – vlastne ešte zimomravo.
Potoky v Zalesnenom pásme spútané
ľadom a nad nimi nemo stojace, pod
ťarchou snehu klaňajúce sa stromy a vrbiny. A zrazu, o niekoľko dní, je v Zalesnenom namaľovaný celkom iný obraz.
Slnko sa prediera pomedzi rozhojdané
konáre dôstojne sa tváriacich stromov
a jeho lúče sa veselo kúpu v urečnenom
potoku. A nad tou krásou vtáčí koncert –
a zadarmo! Nádherné miesto. Nečudujem sa, že tu kedysi dávno ktosi postavil
mlyn. Naši predkovia boli múdri ľudia.
Vedeli kde, čo a ako nato ! Oplatilo by
sa trošku povŕtať v minulosti a pripomenúť si časy, keď ešte na potokoch bolo
počuť klepot mlynárskeho kolesa. Veď
stará pravda je, že: „ kto nepozná
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minulosť, nezaslúži si budúcnosť.“ A tak
som sa začala vŕtať v minulosti – u tety
Žofky Ilkovej, veď mlyn volali Ilkov mlyn
a v časoch minulých sme sa vŕtali aj u uja
Eda Rentku, veď ako zvedavý chlapec,
ktorým bol v časoch mlynárskej éry, si
určite čo-to pamätá.
Čo viete a čo si pamätáte o vavrečskom mlyne,
ktorý volali aj „ Ilkov mlyn?“
Ja som sa do Vavrečky vydala za Jozefa
Ilku v roku 1953. Pochádzam z Klina a
o vavrečskom mlyne som počula, veď
sa tam chodilo mlieť zrno z okolia, ale
ani zdania som nemala, že niekedy tam
budem bývať. S Jozefom sme sa zoznámili, keď som ešte robila v Partizánskom.
Bola som chorá a doma som sa dlhšiu
dobu liečila. Vtedy nás zoznámila kamarátka Beta. Pozvala ma na svadbu a dala
mi ho za družbu. No a za rok sme
sa vzali. V mlyne sme bývali 5
r o k o v. V t e d y p a t r i l m l y n
mužovmu otcovi – Jurajovi
Ilkovi, ktorý pochádzal zo Slopnej pri Žiline. Predtým bol v
mlyne mlynárom nejaký Mušák,
svokrovci o ňom nevedeli nič.
Spomínali aj mlynára, ktorého
prezývali Maďar, ale odkiaľ bol,
to si nepamätali. Svokrovci prišli
do Vav-rečk y ešte v
p r e d vo j n o v ý c h r o k o c h n a
pozvanie Štefana Šimuradíka,
ktorý vykonával v tom období vo
Vavrečke funkciu richtára.
Chodieval mlieť na ko-ňoch zrno
do mlyna v Jasenovej. Tam sa
pr vý raz stretol s Jurajom
Ilkom.Dali sa do reči, že čo bude
mlynárčiť v prena-jatom mlyne.
Ak príde do Vavrečky, bude maťsvoj
mlyn – obec mu za dobrý peniaz mlyn
predá. Vo Vavrečke vtedy bol mlyn
opustený, nebolo človeka, ktorý by sa
chytil prevádzky. A jesť bolo treba a teda
aj mlieť zrno, a to znamenalo, že ak bude
mlynár, bude aj múka. Slovo dalo slovo
a Juraj Ilko sa so Štefanom Šimuradíkom
dohodol. Naložili majetok, manželku aj
deti na Šimuradíkove kone a hybaj do
Vavrečky.
Ako sa vám páčil život v mlyne?
Keď sme my s mužom prišli bývať do
mlyna, už sa mlelo málo. Vlastne iba
potajme – „načierno“. Cez deň chodili
kontrolovať komisári, či nie je porušený
zákaz mletia zrna. Veľakrát našli zložené
vrecia v mlynici, ale vždy sme klamali – to
je naše zrno, pre našu potrebu, ináč by
boli vrecia zhabali. Pamätám si, v mlyne
bola veľká kuchyňa, vlastne to bola

najväčšia miestnosť, aby mali kde
posedieť zákazníci, kým sa zrno
pomlelo. Vchádzalo sa do nej z mlynice.
Izbička bola len jedna, tam sme spávali
my s mužom. V mlynici bolo pod
strechou malé okienko, slúžilo ako nejaká
rozhľadňa. Odtiaľ svokor sledoval, či
môže mlieť, aby ho žandári nepristihli.
Väčšinou sa mlelo len v noci. Štát vlastne
zákazom mletia mlyny zlikvidoval. Ale
ľudia ešte pestovali obilie a to bolo treba
spracovať – neradi sa vzdávali starých
tradícií, darmo sa dala múka kúpiť v
obchodoch. To svoje dopestované bolo
svoje. Aj my sme mali vedľa mlyna
záhradu a v nej sme si pestovali čo bolo
treba. Múku mlieť som nepomáhala, to
bola robota pre chlapov, ale pomáhala
som tak, že ma svokor neraz poslal: „
nože vybehni Žofka pozrieť, ty máš

voda zobralo preč, chlapi z dediny
opravili a chodilo sa ďalej. Okoloidúci sa
neraz pristavili, čo-to porozprávali a
pobrali sa ďalej. A častými návštevníkmi,
ale nepozvanými boli chlapci, ktorí
chodili do rajštudne chytať pstruhy.
Mlynár ich tam mal nasadené, aby mal
čím počastovať vzácnych hostí, veru,
neraz prišiel aj námestovský dekan vdp.
Rončák, aby si pochutnal na čerstvom
chlebíku a pečenej rybe. Darmo mlynár
chlapcov odháňal, kričal a naháňal. Mali
lepšie nohy ako on. Nuž si vymyslel, že v
mlyne straší. Vraj kedysi starý mlynár –
už spomínaný Maďar do kolesa spadol a
to ho dodrúzgalo. A odvtedy pokoja nemôže nájsť a taký dokaličený pravidelne
kontroluje mlynské kolo, či je v poriadku.
Chvíľu bol aj s kradnutím pstruhov
pokoj, lebo povera sa rozchýrila a deti sa

ľahšie nohy, či nejdú žandári, zomleli by
sme gazdovi z Bobrova.“ A tak som
často z okna pozerala na okolie mlyna a
sledovala cestu. Bolo tam nádherne.
Veru mi bolo ľúto, keď sme po piatich
rokoch mlyn opúšťali – ešte aj teraz mi
klepoce v ušiach mlynské kolo. Dostali
sme taký príkaz, vtedy bola postavená
priehrada a časť, kde stál mlyn mal byť
zalesnený – vysadený stromami, odtiaľ aj
ten dnešný názov : „ Zalesnené pásmo.“
- určite si spomínate na nejakú zaujímavú
príhodu z mlyna...
V mlyne sme zažili kadečo, lebo vedľa
mlyna viedla cesta do Námestova.
Vlastne cesta bola len do mlyna – široká,
aby prešli vozy so zrnom a poza mlyn
viedol chodník ku lavičke. Cez ňu sa prechádzalo ponad rieku do Námestova.
Škoda, že to už dnes nemôže fungovať.
Cez lavičku bolo do Námestova oveľa
bližšie. Aj keď ju často, keď sa zdvihla

zľakli, ale pochúťka je pochúťka! Vôňa
pečených pstruhov bola silnejšia a pstruhy z mlynárovej rajštudne opäť mizli.
A z povery si chlapci dokonca zábavku
urobili – schovali sa v malinčí za mlynom
a strašili dievčatá, ktoré tam na maliny
chodili.
Svoje spomienky na vavrečský mlyn nám
prezradil aj ujo Edo Rentka:
- ako si vy mlyn pamätáte?
Ja si spomínam hlavne na to, že ma mlyn
strašne ako malého chlapca zaujímal. Bol
som s kamarátmi zvedavý ako to všetko
funguje, jeho technický chod. V tých
časoch nebolo takej zábavy pre deti, tak
sme tam trávili veľa času s kamarátmi aj s
bratom Romanom. Veru, aj z tých spomínaných pstruhov sa nám ušlo. A samozrejme, aj mlynárovho kriku. Mlyn mal
dve kolesá, jedno bolo vonku, druhé v
mlynici. Voda, ktorá bola privedená
zvonku cez žľaby, padala na koleso. Na
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jeho hriadeli bol pripevnený veľký
remeň, ktorý bol spojený s mlynským
kameňom. Remeň ťahal kameň a ten
svojím pohybom mlel vsypávané zrno.
Kameň bol umiestnený hore pod strechou v mlynici a pravidelne sa musel
„nakovať“, aby nebol hladký, to znamená vyrobiť, vyhĺbiť zárezy, také akurát,
aby mleli zrno na požadovanú hrúbku.
Zrno sa sypalo do násypníka a muselo sa
vynášať hore na mlynicu, zomleté padalo
do „štokov“. Tam boli umiestnené plátenné závesy, po nich búchalo drevené
rameno a triedilo padajúcu zmes.
Najkvalitnejšia bola jemná múka, do
druhého vreca padala hrubá a v poslednom boli plevy. V mlyne mali aj
„lúpačku“, ktorá mlela jačmenné krúpy.
Tá sa požívala o čosi menej, lebo krúpami sa nechovali zvieratá. Varila sa z nich
kaša alebo polievka. Keď sa nemlelo, na
žľabe, ktorý privádzal vodu, bol uzáver,
ktorý sa zavrel a voda sa viedla mimo
rajštudne do riečišťa.
- aj ste v mlyne pomáhali?
To nie, keď bol mlyn v plnej prevádzke
pravidelne, bol som ešte malým
chlapcom. Chodieval som tam s otcom
na voze so zrnom. Chodil som veľmi rád,
lebo mlynárka mala vždy upečený
výborný chlieb z tej najlepšej múky. Veď
kto by mal, keď nie mlynár? Rozvoniaval
po celom mlyne. A veru nás mlynárka aj
vždy ponúkla, nebola lakomá. Pre nás to
bola skutočná pochúťka. V roku 1939
bola Vavrečka zelektriﬁkovaná. Ľudia si
začali kupovať šrotovníky, zrno si spracovali sami a múka sa kupovala. Mlyn
začal vtedy upadať. Nemal ani elektrickú prípojku, lebo bol ďalej od dediny.
Mlynár Ilko kdesi zohnal dynamo a tak si
svietili, aby nemuseli lampami. Neskôr sa
museli odsťahovať. Ilkovci kúpili dom
v dedine a mlyn rozobrali – drevo použili
ako palivo. Zostali iba betónové základy.
Mlynské koleso, ktoré kedysi známy tesár
Môcik vyrobil, si odviezli do nového
dvora v dedine.
- spomínate a porovnávate časy dnešné a minulé?
Nie, to len občas sa pritrafí reč na staré
zážitky. A aj z tých starých zážitkov si
pamätám hlavne tie dobré, veselé. Veľa
spomienok z hlavy vyšumí. Ale tú vôňu
čerstvo upečeného mlynárkinho chleba
si presne pamätám. Čerstvý chlieb, to
bola skutočná pochúťka, ktorú sme
nemali každý deň. Treba si ho vážiť a
ďakovať Bohu, že ho je dostatok.
„...a chlieb náš každodenný daj nám
Pane!“
/i.h./

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Novonarodené detičky:
- Richard Tkáč, Lucia Protušová, Nina Holubová, Eliška Šnapková, Matúš
Kurtulík
Oslavujú:
- 70 rokov - Irena Fajčáková, František Jaroš, Elena Krivdová, Petronela
Kurtulíková, Peter Melišík, Helena Melišíková, Irena Mišudíková, Jozefína
Soľavová
- 75 rokov - Mária Buganová, Jozef Durdík, Žoﬁa Durdíková, Alojz Gandi,
Ľudmila Kršáková
- 80 rokov - František Krivda, František Žuffa
- 85 rokov - Anna Kasanová, Terézia Kurtulíková
Opustili nás:
- Ján Belák

KALENDÁR PODUJATÍ
Pozývame:
10.mája - Deň matiek a Vavrečský koláč, Kultúrny dom Vavrečka
7.júna - Deň tanca, Kultúrny dom Vavrečka
21.júna – divadelné predstavenie ZŠ Vavrečka

KLUB dôchodcov Vavrečka
Život našej seniorskej organizácie
Hovorí sa, že každý je taký starý, ako sa cíti. Aj život seniora sa dá žiť a prežiť
pekne, keď má okolo seba priateľov, s ktorými sa môže stretnúť a porozprávať
sa o svojich každodenných radostiach a starostiach. V našej obci už máme druhý
rok seniorský klub, ktorý napomáha tomuto stretávaniu našich starších
spoluobčanov.
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V uplynulom roku sme
usporiadali množstvo akcií,
kde sa nám podarilo takto
spojiť starších ľudí, či už na
športových, či kultúrnospoločenských podujatiach,
alebo len jednoduchým
pose-dením v kolektíve
členov dôchodcovského
klubu. Spomenieme len
niektoré zo športových
akcií. Napríklad volejbalový
turnaj v Zubrohlave, turnaj v
kolkoch v Trstenej, či
športový deň v Rabči. Tieto
športové akcie usporiadali
naše družobné dôchodcovské organizácie, ktorých
je v námestovskom okrese
už jedenásť. Naša vavrečská
organizácia sa vlani prezentovala zorganizovaním kultúrnej akcie –
celookresnými oslavami MDŽ, na ktorej boli zúčastnené všetky organizácie
námestovského okresu. Túto akciu sme usporiadali za účinnej pomoci
obecného úradu. Kladný ohlas mala aj jesenná akcia organizovaná pre
organizovaných i neorganizovaných dôchodcov našej obce v Zebrzydowskej
Kalwarii v Poľsku. Za obe akcie patrí poďakovanie obecnému úradu.
P r í j e m n ý m i a k c i a m i b o l o k ú p a n i e v k ú p e ľ o c h L ú č k y, č i
v Tatraladii Liptovský Mikuláš. Plávanie v týchto termálnych kúpaliskách je
vždy príjemným osviežením tela.
V obci spolupracujeme okrem OcÚ taktiež so základnou a materskou
školou. Záverom minulého roku sme sa zúčastnili vianočných trhov základnej
školy, kde sme ukázali tradičné zdobenie vianočného stromčeka, vlastnou
výrobou ozdôb, salóniek a kolekcií. Mali sme radosť, že sme mohli deťom
ukázať, ako sa niekedy v minulosti prácne pripravovali ozdoby na vianočný
stromček.
Radi by sme sa ešte pochválili jednou predvianočnou akciou. Navštívili sme
našich spoluobčanov - dôchodcov žijúcich v domovoch dôchodcov v Zubrohlave a Námestove. V Zubrohlave sme predviedli krátky kultúrny program.
Potom nadišla chvíľa rozdávania pripravených darčekov. Bola krásne
pozorovať, akú obrovskú radosť sme obyvateľom domova urobili.
Prekvapenie nastalo, keď sme boli obdarovaní aj my ich výtvormi: klobúčikmi
na ihly, kresbičkami, háčkovanými ružičkami a pod. V ten istý deň sme zašli aj
do nového Domu sociálnych služieb v Námestove. Tu nás čakala už výborná
atmosféra, ktorú vytvorili kolegyne z JDS Námestovo. Obyvateľom domova
sme odovzdali pekný darček - veľkú perníkovú chalúpku s Jankom a
Marienkou. Mali sme s ňou veľký úspech, ktorý bol ešte umocnený
prednesenou básňou Starenka. Nakoniec sa rozprúdila dobrá nálada
spoločnými spevmi za doprovodu harmoniky, že sa nám ani nechcelo rozísť.
Na uvedených stretnutiach sa žiaľ nemôžu naraz zúčastniť všetci naši
členovia. A preto pre našu činnosť zostávajú veľmi dôležité spoločné
stretnutia v Kultúrnom dome v obci. Tu sa v uvoľnenej atmosfére rýchlo
rozprúdi príjemná debata a nechýba ani vtip či zanôtenie peknej pesničky. A
práve na týchto chvíľach je vidieť, aké je dôležité takéto stretávanie starších
ľudí.
Ing. V. Seč

NÁVŠTEVA
V KNIŽNICI
Marec je mesiac mnohých tvárí.
Niektorí ho považujú už za jarný
mesiac, samozrejme tu na Orave,
si v marci jarou nemôžeme byť
istí, to je nám jasné. My marec
považujeme skôr za loptoša, ktorý
rozkazuje počasiu, aby sa pozabával. Niektorí ľudia si pri tomto
mesiaci spomenú na príslovie:
„marec, poberaj sa starec.“
Nevieme, kde presne by sa ten
pomyselný starec mal poberať, ale
nás napadlo, že by sa mohol
pobrať napríklad do knižnice.
Všetci, nielen starec, by sa mal
v marci pobrať do knižnice! Veď
marec je hlavne mesiac knihy !
Škoda, že súčasná doba, ktorá
ponúka lacnú seriálovú kultúru,
valcuje lásku ku knihám. Akoby
sme už všetci zabudli, že kniha
nám môže poskytnúť oveľa
väčšiu zábavu – predstavivosť,
tvorivosť, vedomosť, informovanosť... Ale, nie je všetko také
čierne ako sa zdá na prvý pohľad.
Deti, deťušiky i detiská s pani
učiteľkami nezabudli, vlastne
nezabúdajú. Ony navštevujú
knižnicu pravidelne. V marci sa
dokonca dvere na knižnici ani

poriadne nezavrú. A dejú sa v nej
zaujímavé veci - recitujú sa rozprávky, ktoré sú premenené na
básničky, hrá sa tieňové divadlo,
čítajú sa poprekrúcané príbehy o
nie celkom normálnej rodine,
zároveň sa tam hrá na gitare,
harmonike. A niekedy sa tam len
tak leží, aby sa lepšie počúvali
starodávne príbehy o mátohách,
ktoré pobehovali po Orave. Veru
tak... pozývame všetkých, príďte a
uvidíte...
/i.h./
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ŠKOLA - ŠKÔLKA
Súťaže nás posúvajú vo vedomostiach ďalej.

činnosti sa prevádzkujú. Napríklad prezradíme, že sa tam
niekedy /potajomky/ neposlúcha, vykrikuje, lomozí, a
niekedy sa aj zápasí. Ale nie o tomto sme chceli...
Prezradíme, že v škôlke sa aj projektuje !!! Projekt je

Určite so mnou budú mnohí súhlasiť, keď
poviem, že máme veľmi šikovné deti.
Dôkazom toho je aj úspešnosť v mnohých
súťažiach, do ktorých sa naša škola zapája.
Či už ide o recitačné, spevácke, logické,
matematické a dokonca aj informatické.
Výborné umiestnenie získala Kristínka
Kabaňová v literárnej súťaži Voda pre život život pre vodu, kde sa umestnila na krásnom 3.
mieste. Samuelko Minárik, Sárka Olašáková,
Karinka Buganová, Timejka Gonšenicová,
Magdalénka Teťáková a Jakubko Kekeľák
získali popredné miesta v celoslovenskej
vedomostnej súťaži Všetkovedko. V
informaticej súťaži Ibobor sa darilo Danielke
Stašákovej, Adelke Poláčikovej, Jakubkovi
Kekeľákovi, Jožkovi Mikosovi a Veronike
Slaničanovej, ktorí sa umiestnili tiež na

popredných miestach. V matematickej Pytagoriáde sa v
školskom kole na prvom mieste umiestnili Tomáško
Pepucha a Jakubko Kekeľák. Všetkým blahoželáme a
tešíme sa s nimi.
/d.k./

Projekty škôlke pristanú
Všetci dobre vieme, čo sa v škôlke robí počas dňa –
cvičí, raňajkuje, prechádzkuje, maľuje, tancuje, mudruje,
obeduje, spieva, chrápe /pardón spí/ a ešte rôzne iné

v súčasnosti taký moderný názov
pre súbor činností,
z ktorých môžete získať rôzne
výhody – napr. peniaze, známosti,
kamarátov, vecné ceny, vedomosti,
zručnosti a ešte mnoho iných
pozitív. Projekty vyhlasujú rôzne
organizácie /ak majú dostatok
ﬁnancií/. A vtedy, keď sú šikovní
ľudkovia, rýchlo na tieto
projektové výzvy reagujú. A keďže
pani učiteľky sú šikovné /to je
výborné, lebo je predpoklad, že aj
deti budú šikovné/ reagovali na
projekty, ktoré vyhlásili Raiffeisen
bank a TASR Slovenskej republiky.
V prvom projekte bolo zadanie: „
Jasné, že moja rodina je najkrajšia.“
Deti spoločne nakreslili výkres so
zadanou témou a za najvyšší počet
získaných hlasov vyhrali ﬁnančnú
odmenu 300 € ! V ďalšom projekte
s názvom „ Nebuď otrokom drog“, ktorý organizovala
tlačová agentúra TASR školský servis, za svoje krásne
video so skomponovanou a otextovanou pesničkou,
tančekom a kostýmami s protidrogovou témou vavrečská
škôlka získala hlavnú cenu. Vyhrali hračky, knižné
publikácie pre učiteľky a pomôcky na písanie. Tak, a teraz
si to zhrnieme – projektovať sa oplatí, lebo okrem výhry
deti získajú aj kus kreatívneho myslenia, vedomosti,
zábavu a spoločnou akciou sa utužujú dobré vzťahy v
kolektíve. A o tom je život – o dobrých vzťahoch!
/i.h./
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Detský karneval
30. januára sa v KD uskutočnil
detský karneval. Tento rok sme
tradície prelomili a karnevalovali sme v
popo-ludnajších hodinách. Mohli ste
tam stretnúť masky od výmyslu sveta.
Rytierov, mušketierov, strašidlá, víly,
šaškov, kvietky, motýliky, rozprávkové
bytosti a prišla k nám dokonca aj
samotná pani JAR. Spoločne sme
strávili krásne popoludnie, príjemne sa
zabávali, zatancovali a zasúťažili.
Všetky masky boli krásne a nápadité a
preto aj rozhodovanie a výber
najkrajších masiek bol veľmi ťažký.
(d.k.)

Rozlúčka s ujom školníkom
„Nedá sa to zrátať iste, koľko ste sa natrápili,
aby bola škola čistá, dokonca aj cez prázdniny. Aby
dvor bol pokosený a ihriská bez buriny, altánok vždy
uprataný. Za to všetko pri odchode do dôchodku
ďakujeme.“
S týmito slovami sme sa rozlúčili s našim
obľúbeným ujom školníkom Karolom. Tak ako to
už v živote býva, čas plynie a ujo Karol nám odišiel
do dôchodku. Rozlúčka bola veľmi pekná a ani oko
silného a mužného chlapa neostalo suché.
(d.k.)
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FUTBAL

TJ Slovan Magura Vavrečka má v súčasnosti
okrem družstva dospelých aj družstvo dorastu, družstvo
žiakov a družstvo prípravky. Okrem družstva dorastu,
ktoré hrá 4. ligu, ostatné družstvá hrajú v oravských
súťažiach.
Po jesennej časti sa naši muži umiestnili na druhom
mieste v najvyššej oravskej súťaži. Na umiestnení sa
účasťou v zápasoch podieľalo celkovo až 26 hráčov.
Z nich sa najčastejšie do súperovej brány traﬁli
J. Hrubjak s 9 gólmi, M. Stolárik so 7 gólmi a L. Pleva so 6
presnými zásahmi. Celkovo sa vo Vavrečke našlo až 12
úspešných strelcov. V súťaži sme počas jesene patrili k
najnebezpečnejším dr užstvám, o čom svedčí
34 strelených gólov, čo je slušný priemer 2,42 gólu na
zápas. Cieľom družstva je aj v jarnej časti zabávať
domácich divákov kvalitnou hrou, aspoň tak ako v
jesennej časti sezóny, keď sme v domácom prostredí ani
raz neprehrali. Dúfame, že si získame priazeň domácich
priaznivcov a že nás prídu povzbudiť už 29.3.
v domácom zápase s Pribišom. Podrobné informácie o
súťaži si môžete nájsť na stránkach www.futbalnet.sk
O činnosť družstva sa staral tréner Mgr. Ivan Doroš,
PhD., vedúci družstva František Hrkeľ a šéf klubu Ing.
Jozef Sklárčik. Poďakovať sa musíme aj ďalším, bez
ktorých by to hlavne pri domácich zápasoch vôbec nešlo.
Dorastenci Vavrečky sa pred dvoma rokmi
prebojovali pod vedením M. Ujmiaka do 4. ligy a robia v
tejto kvalitnej súťaži vavrečskému futbalu dobré meno.
V minulej sezóne už pod vedením I. Doroša obsadili ako
nováčik 5. miesto a podobne si počínajú aj v tejto sezóne,
keď zimovali na 7. mieste. Silná generácia hráčov je
postrachom pre každého súpera. Vavrečku reprezentovalo celkovo 19 chlapcov. Z nich sa 11 zapísalo do
streleckej listiny. Najčastejšie to bol T. Kurtulík, ktorý
sa traﬁl do súperovej siete 8-krát, K.Holub 5-krát a
Š.Holmík 4-krát. Umiestnenie mohlo byť aj lepšie, ale
družstvu vo viacerých zápasoch citeľne chýbal F.
Sklárčik, ktorý pravidelne nastupuje v družstve
dospelých. Jarnú časť sezóny začíname domácim
zápasom proti Liptovským Kvačanom 21.3.
Ivan Doroš
Družstvo žiakov po odohratej polovici súťaže (jesennej
časti) mladé futbalové nádeje spod Magurky skončili na
nie príliš lichotivom 9. mieste v tabuľke z dvanástich
oravských účastníkov. Získali sme 10 bodov za 3
víťazstvá na domácej pôde (Nižná, Chlebnice,

Krušetnica) a jednu remízu v Hruštíne. Sedem majstrovských zápasov
ostalo bez bodového zisku. Kto na stretnutia chodil, mohol vidieť, že
sme väčšinu zápasov prehrali za inkasované góly v druhých polčasoch,
keď naši mladí futbalisti už so silami nestačili na svojich veľakrát
vekovo starších súperov. Na Veľkonočnú nedeľu 5.4. 2015 vstúpia
starší žiaci Vavrečky domácim zápasom s prvým Bobrovom do
odvetnej - jarnej časti futbalového ročníka 2014/15 v oravskej prvej
triede. Túto časť súťaže by mladí Vavrečania mali odohrať v lepšej
forme a mali by byť väčšine družstiev vyrovnaným súperom . V marci,
dvakrát týždenne sa žiaci pod vedením trénerov Ignáca a Petra Hrkľa
zodpovedne tréningovo pripravovali, aby väčšina chlapcov, ktorí majú
o futbal záujem, herne, technicky a fyzicky povyrástli. Najlepším,
najužitočnejším mladým futbalistom za rok 2014 bol vyhlásený náš
kapitán Jožko Mišek. Strelecky sa v prvej polovici súťaže najviac darilo
Jurajovi Košútovi, Petrovi a Michalovi Hrkľovi, Jaroslavovi Hurákovi.
Všetci zhodne strelili po 2 góly do súperovej siete. Spoločne veríme, že
v začínajúcej sa jarnej futbalovej odvete nám to bodovo a gólovo bude
sypať viac ako v minulom roku.
Ignác Hrkeľ

I. Trieda Dospelí
Sezóna 2014/2015 / Základná časť

IV. liga dorast U19 skupina B
Sezóna 2014/2015 / Základná časť
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