Rok 2011
Samospráva obce
Obecné zastupiteľstvo sa v tomto roku zišlo 7 krát.
Na zasadnutí OZ dňa 9.2.2011 sa konala voľba kontrolóra obce. Kontrolóra obce volí OZ na
6 rokov. Túto funkciu vo Vavrečke vykonával Ing. Vladimír Brindžák, ktorému končilo
funkčné obdobie. Voľby kontrolóra boli vyhlásené na úradnej tabuli, zároveň aj na
internetovej stránke obce, aby prípadní záujemci mohli poslať svoje prihlášky. Na zvolenie
kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny poslancov OZ. V obci Vavrečka bol
jediný kandidát, Ing. Vladimír Brindžák, ktorý dostal plný počet hlasov. Pracovný úväzok
kontrolóra vo Vavrečke bol na 2,5 hod. týždenne. Na tomto zasadnutí OZ predložil starosta
obce úlohy na rok 2011:
- opíliť stromy v obecnom parku
- výsadba a údržba zelene v obci
- rekonštrukcia budovy Domu smútku /výmena okien, nová fasáda, výmena poškodenej
dlažby, vymaľovanie objektu, zariadenie interiéru/
- výstavba chodníkov v cintoríne / položenie obrubníkov a zámkovej dlažby/
- rekonštrukcia oplotenia
- osvetlenie a ozvučenie cintorína
- výmena vchodových dverí na kultúrnom dome a na obecnom úrade
- zariadenie kuchyne, klimatizácia, úprava vstupu do kuchyne
- úprava skladu CO
- úprava budovy a okolia na futbalovom ihrisku
- projekt „Rozvoj infraštruktúry životného prostredia obcí Lekawica a Vavrečka“ /Projekt
z EÚ/
- dokončenie investičnej akcie „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice“. / Projekt
spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu/
- „Rekonštrukcia verejných priestranstiev a obecného parku“. / Projekt spolufinancovaný zo
štátneho rozpočtu/.
- v oblasti kultúry: Oslava Dňa matiek, Deň detí, Vavrečské slávnosti na sv. Annu, výlet pre
dôchodcov, Sv. Mikuláš pre deti aj dôchodcov, súťaž v pretláčaní rukou, realizácia
cezhraničnej spolupráce Vavrečka – Lekawica, hasičské preteky, tenisový turnaj o pohár
starostu obce.
Na zasadnutí OZ 23.03. sa riešili žiadosti občanov na odkúpenie obecných pozemkov do
osobného vlastníctva za účelom podnikania. Z dôvodu, že občania mali záujem aj o pozemky
vhodné na výstavbu rodinných domov, OZ sa rozhodlo, že pozastaví predaj akýchkoľvek
obecných pozemkov – Uznesenie č.2/2011. Ako hlavný dôvod bola skutočnosť, že mnohé
obecné pozemky sú situované tak, že v prípade odkúpenia priľahlého pozemku od
súkromného majiteľa by vznikol reálny stavebný pozemok. Toto riešenie bolo prioritnejšie
ako predaj obecného pozemku na účel podnikania.
Dňa 9.5.2011 zomrel starosta obce Pavol Žuffa. Vo funkcii starostu obce bol len 5 mesiacov.
Zomrel náhle, pri športovom podujatí na náhle zlyhanie srdca. Rýchla zdravotná služba sa ho
snažila oživiť 45 minút, ale životné funkcie sa neobnovili. Táto smutná udalosť zasiahla
všetkých obyvateľov Vavrečky. Na mimoriadnom zastupiteľstve 12.05.2012, ktoré viedol
zástupca starostu Ing. Jozef Sklarčík, OZ uložilo zástupcovi podať žiadosť o vyhlásení
nových volieb na starostu obce. Funkciu starostu obce až do nových volieb vykonával
zástupca starostu obce Ing. Jozef Sklarčík.
Interpelácie poslancov:
- upraviť chodník v novej zástavbe
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- upraviť cintorín
- upraviť Dom smútku
- upraviť Pasekový potok, vyčistiť a prehĺbiť koryto
Rast a budovanie obce.
Od februára boli opäť prijatí na VPP práce 6 občania. Projekt bol Realizovaný cez Úrad
práce NO – Zamestnanosť a sociálna inklúzia, zdroje sa poskytovali zo štátneho rozpočtu SR
a Európskeho sociálneho fondu. Pomocou týchto zamestnancov bola vyčistená budova TJ –
šatne, sociálne miestnosti, upravil sa cintorín – vybrali sa korene stromov, ktoré narúšali
pomníky, upravil sa plot a priestor okolo neho, bola vykonaná rekonštrukcia chodníkov na
cintoríne. Pracovníci pomáhali pri upratovaní kostola, veže, úprave okolia kostola a fary.
Financie na mzdy pre týchto pracovníkov 80% poskytoval štát a 20% hradila obec.
V Kultúrnom dome boli vymenené vchodové dvere – do divadelnej sály aj do Obecného
úradu za plastové. Malou zmenou prešla aj kuchyňa v Kultúrnom dome – bola namontovaná
klimatizácia, dokúpený kuchynský inventár, zakúpená elektrická pec a založené dvere, aby sa
zväčšil priestor pri príprave jedál. Vstupná chodba do sály bola vynovená novou vnútornou
fasádou. Financie boli vyčlenené z obecného rozpočtu.
Od marca sa začalo s ďalšími prácami na požiarnej zbrojnici – urobila sa vonkajšia fasáda
zateplenie a omietka. Tieto práce boli financované v rámci akcie Rekonštrukcia požiarnej
zbrojnice z roku 2010 a vykonával ich Stavebný podnik Námestovo. Opravilo a vynovilo sa
elektrické vedenie v PZ. Obec použila na túto akciu 22 600 € z vlastných prostriedkov.
V marci sa začal upravovať interiér budovy TJ. Šatne boli vybielené, opravili sa sociálne
zariadenia. Oplotenie ihriska dostalo nový náter.
V apríli sa začala akcia Rekonštrukcia Domu smútku, boli vymenené okná, interiér
vymaľovaný, urobila sa nová vonkajšia fasáda, akcie boli hradené z obecného rozpočtu vo
výške 12 500 € . Počas celého roka prebiehala aj rekonštrukcia chodníkov na cintoríne.
Materiál bol financovaný z obecného rozpočtu, takmer 10 733 €, práce boli vykonávané
pomocou ľudí zamestnaných v rámci projektu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Pri rozbíjaní
starých chodníkov a príprave podkladu pod nové dláždenie pomáhali v rámci svojho voľna aj
poslanci Obecného zastupiteľstva, hasiči a členovia športových klubov. Na cintoríne bolo
vybudované nové osvetlenie, práce vykonávala firma SKWAY, financie boli vyčlenené
z obecného rozpočtu. Osvetlenie cintorína hradila obec z vlastného rozpočtu vo výške 18 000
€. Práce na cintoríne boli ukončené počas posledného októbrového týždňa.
V máji boli prijatí ďalší 6 občania do pracovného pomeru na dohodu v rámci projektu
Ochrana pred povodňami, ktorý riadil Úrad práce. Mzdy 95% hradil štát a 5 % z obecného
rozpočtu. Pomocou týchto pracovníkov boli vyčistené Pasekový potok, ktorý sa už pri menšej
búrke vylieval z koryta a vytápal domy v časti radovej výstavby. V časti pri Kapličke na
Pasekoch bol zarastený krovinami, ktoré boli vypílené a odstránené, čím sa uvoľnilo
a zväčšilo koryto. Upravil sa aj potok na vyšnom konci, ktorý bol zanesený nánosom hliny
a kamenia. Pri prácach pomáhali aj mechanizmy z podniku Povodie Váhu, ktoré má v správe
vodné toky v katastri obce.
Na základe interpelácií poslancov bol svojpomocne v rámci dobrovoľných brigád v júni
upravený chodník v individuálnej bytovej výstavbe od p. Višňovského po p. Bugana.
Chodník bol počas dažďov rozmočený a plný blata. Používali ho hlavne deti do školy.
Rodičia a poslanci žiadali chodník upraviť navozením a zhutnením štrku. Pri úprave
chodníka pomáhali poslanci OZ, rodičia a obyvatelia uvedenej štvrte. Štrkový podklad bol
hradený z obecného rozpočtu.
V auguste boli vymenené okná na budove školského klubu. Práce vykonávala firma Vamex.
V obci bola uskutočnená aj časť dažďovej kanalizácie v novej zástavbe pri J. Holmíkovi.
2

Hospodárenie obce:
Príjmy činili: 575 306 €
Výdavky činili: 558 049 €
Voľby na starostu obce.
Voľby na starostu obce Vavrečka vyhlásila Národná rada SR na deň 5.11.2011.
Vo voľbách kandidovali 4 kandidáti:
1. Alena Hvoľková, Bc., 42 r., majsterka odbornej výchovy, Smer sociálna demokracia
2. Jaroslav Krivda, Ing., 48 r., technik, SNS
3. Ladislav Šnapko, Mgr., 31 r., konateľ spoločnosti, Konzervatívni demokrati Slovenska,
Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia- Demokratická
strana
4. Peter Trabalka, 36 r., vodič, nezávislý kandidát
Volieb sa zúčastnilo 717 občanov Vavrečky, z toho 6 hlasov bolo neplatných. Najviac hlasov
získal Mgr. Ladislav Šnapko – 259, Ing. Jaroslav Krivda získal 216 hlasov, Bc. Alena
Hvoľková získala 173 hlasov a Peter Trabalka získal 63 hlasov.
Do funkcie starostu obce bol Mgr. Ladislav Šnapko uvedený na mimoriadnom zastupiteľstve
dňa 11.11.2011. Zástupca starostu Ing. Jozef Sklarčík odovzdal insígnie obce do rúk nového
starostu, ktorý následne zložil svoj sľub. Novozvolený starosta obce poveril zastupovaním
poslanca Ignáca Kasana na základe § 13 b zák. č.470/2010 o obecnom zriadení.
Príhovor starostu obce pri uvedení do funkcie:
„ Dovoľte sa mi v prvom rade poďakovať aj skrze Vás, poslancov OZ, občanom obce za
vyjadrenú podporu.
Vážené OZ, prosperita a blaho našej obce ako celku, ale i jej občanov ako jednotlivcov je tá
najdôležitejšia i najťažšia úloha, ktorú v dnešný deň spoločne berieme na svoje plecia.
Presnejšie povedané, Vy už pred rokom, ja od dnešného dňa. Dovoľujem si vás preto
požiadať, aby ste mi boli nápomocní a aby sme sa spoločne chopili tejto úlohy a vykonávali
ju zodpovedne. V tom dobrom nadviažeme na prácu našich predchodcov, pretože nám
ukázali, že latka na skvalitnenie života v obci sa môže vždy dvíhať nahor. Začaté veci
dokončíme, nové začneme a tak sa budeme snažiť dvíhať latku o čosi vyššie v prospech
našich občanov aj my. V prospech našej obce Vavrečka.
Sčítanie obyvateľov
V tomto roku sa konalo na Slovensku sčítanie domov, bytov a obyvateľov. Sčítanie
prebiehalo od mája do 7.6. Po prvý krát sa mohli občania sčítavať aj elektronicky cez
internet. Pre obec Vavrečka boli určené 4 sčítacie obvody, gestorom sčítania bola Iveta
Hvolková. Pre každý obvod bol určený jeden sčítací komisár – Janka Huráková, Katarína
Puváková ml., Lucia Hvolková a Mária Krivdová. Pri sčítaní sa v obci nevyskytli žiadne
komplikácie. Výsledky sčítania: počet obyvateľov trvale bývajúcich bol 1404, počet
obývaných domov bol 342. Sčítacie hárky monitorovali aj sociálnu vybavenosť a bytové
podmienky obyvateľov. V obci bol v každej domácnosti telefón, mobilné telefóny boli
samozrejmosťou, rovnako televízory, automatické práčky, osobné automobily, počítač
a internet.
Kultúra
Na konci januára počas polročných prázdnin usporiadala Rodičovská rada karneval pre
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všetkých záujemcov. Cenu alebo sladkú odmenu dostala vďaka sponzorom / Ignác Kasan,
Jozef Revaj, Alojz Somsedík/ každá maska. Počas fašiangového obdobia sa konali v sále
plesy, ktoré zorganizovali domáce organizácie / PZ Háj, Manželský večierok/, ale aj
združenia z okolia / Cirkevná základná škola/. V júni sa konalo podujatie v spolupráci
s Oravským kultúrnym strediskom Deň tanca, na ktorom sa zúčastnili tanečné súbory zo
Zákamenného, Námestova, Krušetnice, Rabče i Dolného Kubína. Svoje tanečné schopnosti
predviedli pred takmer 200 divákmi z celého okolia. Na záver školského roka 26.6. už
tradične predstavili vavrečanom svoju divadelnú verziu rozprávky : „Kozliatka a vlk“
členovia divadelného krúžku zo Základnej školy pod vedením Zdeny Buganovej. Za
vyzbierané príspevky si žiacky divadelný súbor urobil malý výlet do blízkeho Námestova.
Ako rozlúčku so školou pre všetkých žiakov základnej školy pripravila Obecná knižnica
v spolupráci so žiackou knižnicou 30.6. akciu Čarovná noc. Zúčastnilo sa jej 55 žiakov, ktorí
si počas večera vyskúšali rôzne činnosti zábavného, ale aj vedomostného charakteru. Na úvod
to bola zdramatizovaná rozprávka uja Klobásu, potom si deti zahrali prekrútenú rozprávku
O veľkej repe. Konali sa aj vedomostné testy o rozprávkach a ich hlavných znakoch. Po
spoločnej večeri si deti pozreli film „Hľadá sa Nemo“ , po ktorom už nezostal čas na žiadne
iné činnosti okrem spánku. Všetci účastníci tejto akcie prenocovali v Kultúrnom dome, čo bol
pre niektorých naozaj výnimočný zážitok – takmer vôbec nespali. Najdôležitejšie však bolo,
že deti znova ukázali, aký dôležitý vplyv má na ne literatúra.
Odpustové slávnosti na sv. Annu boli v tomto roku naplánované v súvislosti so smrťou
starostu Pavla Žuffu v komornejšom prevedení, so športovými turnajmi, koncertom
gospelových kapiel, ale bez tanečných zábav. Poslancov OZ, ale aj obyvateľov Vavrečky
táto skutočnosť rozdelila na dva tábory. Starosta Ladislav Šnapko teda rozhodol, že program
sa prediskutuje na ďalšom zasadnutí, mimoriadnom, kde sa bude hlasovať, aká verzia
programu na odpustové slávnosti bude zvolená. Na mimoriadnom zastupiteľstve o dva týždne
poslanci hlasovali o programe a navrhnutý program bez tanečných zábav neschválili.
Program Odpustových slávností bol v tradičnom prevedení, konali sa všetky tradičné
športové podujatia ako Memoriál J. Košťála a futbalový zápas, v amfiteátri sa konala tanečná
zábava, v nedeľnom programe, ktorý bol pre dážď uvedený v sále Kultúrneho domu,
vystúpila poľská spevácka skupina Kolo gospodyň z Lekawice, folklórny súbor Skorušina,
program moderovali Alžbeta Kasanová a David Sklarčík.
V októbri sa opäť konal výlet pre dôchodcov, ktorý obec organizuje pravidelne v rámci
mesiaca októbra – mesiaca úcty k starším. Výlet sa stal už skutočnou tradíciou, veď sa konal
už po 6-ty krát. Tento rok sa ho zúčastnilo 52 dôchodcov a program výletu bol nasledovný:
zastávka a modlitba na pútnickom mieste Staré hory, návšteva benediktínskeho kláštora. kde
pôsobí náš rodák Vladko Kasan, prehliadka kultúrnej pamiatky UNESCO - drevený
evanjelický kostol v Hronseku, návšteva seminára v Badíne a prehliadka námestia v Banskej
Bystrici. Program bol bohatý na zážitky, nové poznatky, rozhovory, zamyslenia počas
modlitieb benediktínov a samozrejme, všetci večer konštatovali, že bolia nohy. Vedúci výletu
zástupca starostu Ing. Jozef Sklarčík, ktorého všetci obyvatelia poznajú pod menom „ Očko“
sa vyjadril : „ Správne, tak to má byť, poriadny výlet si musí každý pamätať. Dúfam, že si
všetci zapamätáme aj povzbudivé slová Vladka Kasana, ktoré majú symbol vvv - vždy
vrúcne vítaný, a venujeme im vrúcne modlitby ako naše poďakovanie za ich pohostinnosť“.
V decembri sa už tradične konali predvianočné akcie, ako prvé Posedenie s dôchodcami,
ktoré sa začalo spoločnou svätou omšou, nasledoval obed, program, ktorý pripravili deti,
Betlehemci, dievčatá, ktoré zahrali koledy na husliach a popriali všetkým: " Daj Boh šťastia
tejto zemi, všetkým ľuďom v nej...!“, balíčková nádielka. Návšteva z Lekawice priniesla
košík plný dobrôt a poľských kolied a jeden krásny darček pre najdlhšie spolu žijúci
manželský pár, ktorý sa nachádzal v sále. Na tomto posedení to boli manželia Karol a Albína
Pepuchovci, ktorí k pamätnej váze dostali aj prejav obdivu a úcty k manželskému zväzku.
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Balíčky všetkým dôchodcom rozdával ukecaný Mikuláš – Marek Čiernik, ktorý svoju úlohu
zvládol na jednotku. Výborne mu pomáhali čiernovlasý anjel / Barborka Revajová/ a
blonďatý čertisko / Michal Kasan/. Na záver akciu obohatil František Hrkeľ / Bakoš/
s harmonikou. Druhá tradičná predvianočná akcia sa konala pre deti, ale aj rodičov, mládež
a všetkých, ktorí majú radi Vianoce, koledy a stretnutia s priateľmi. Detský Mikuláš bol plný
tančekov, básničiek, koledníkov a spevákov. Na záver všetky prítomné deti dostali od sv.
Mikuláša sladký balíček.
Cezhraničná spolupráca.
Počas roka pokračovala cezhraničná spolupráca s Lekawicou. Konali sa viaceré aktivity
počas celého roka. V apríli to bola záverečná akcia v rámci projektu s lekawickým
gymnáziom – ochutnávka tradičných veľkonočných jedál. Zúčastnilo sa na nej 20 žiakov zo
základnej školy Vavrečka so svojimi pedagógmi, v máji navštívili Lekawicu požiarnici, ktorí
si zo súťaže priniesli ocenenie za najlepší útok. V máji navštívili Lekawicu v rámci projektu
aj tanečníčky. Skupina No princess sa zúčastnila medzinárodnej kultúrnej výmeny, so svojím
programom účinkovali spoločne s tanečnými súbormi z Bialsko-Bialej, Žywca, Lekawice,
Okrajnika. Spoločná akcia v projekte sa konala aj pre deti. 2. júna sa 16 detí z Vavrečky
zúčastnilo Dňa detí v Okrajniku. Pedagógovia z Okrajnika pripravili pre deti tanečné a
výtvarné dielne s profesionálnymi lektormi, malú astronomickú prednášku so súťažou,
športové súťaže a na záver spoločný obed a ocenenie najlepších. Okrem krásnych darčekov
a diplomov si vavrečské deti odniesli aj poriadny potlesk za krásnu prezentáciu Vavrečky
a veľa nových skúseností. V lete sa konali ďalšie aktivity projektu „Turnaj wiosek“, na ktorej
sa zúčastnilo 22 dôchodcov, ale aj členky Červeného kríža. Konali sa rôzne zábavné súťaže
rozumové, fyzické, a hlavne zručnostné. Turnaja sa zúčastnili obce Lekawica, Okrajnik,
Kocerz Moscaniczky, Rychvaldsky, Lysina a Vavrečka. Turnaj obcí nakoniec vyhrala
Lysina. Ďalšia letná akcia z projektu bola „Miss noci svätojánskej“, na ktorej sa zúčastnilo
takmer 30 občanov z Vavrečky. Akcia sa konala v lekawickom amfiteátri. Do súťaže sa
zapojili aj dievčatá z Vavrečky / Mária Brčáková a Natália Hvolková /, ktoré obsadili 1. a 2.
miesto. Spolu s hodnotnými cenami /platila Európska únia/, si dievčatá priniesli aj
presvedčenie, že cezhraničné vzťahy s Lekawicou sú naozaj nadštandardné, veď vyhodili zo
sedla domáce favoritky. Najviac aktivít v rámci cezhraničnej spolupráce sa organizovalo
hlavne pre deti. Pred Vianocami sa deti opäť zúčastnili tvorivých dielní, výroby vianočných
ozdôb, spevu a hrania vianočných kolied. Konalo sa aj divadelné vystúpenie svätého
Mikuláša a rozdávanie balíčkov pre všetky zúčastnené deti. Po vystúpení spoločne zdobili
vianočnú jedličku vlastnoručne pripravenými ozdobami. Atmosféru im spríjemnil goralský
ľudový súbor.
Cirkevný život
V tomto roku boli opravené hodiny na kostolnej veži, vynovilo a opravilo sa osadenie
zvonov. Tieto práce boli financované zo zbierky občanov. Interiér kostola bol v apríli
vymaľovaný. Bola vykonaná aj rekonštrukcia kúrenia, dokúpili sa nové akumulačné pece.
Obecné zastupiteľstvo schválilo na túto akciu dotáciu z obecného rozpočtu vo výške 5000 €.
Počas roka boli organizované rôzne stretnutia a akcie pre miništrantov. Aktívne pracovalo aj
združenie eRko / Hnutie kresťanských spoločenstiev detí /. Mládež – dobrovoľníci sa vo
voľnom čase venovali deťom, organizovali stretnutia, rôzne výlety, stretnutia pre spevácky
nácvik. Pred Vianocami opäť pripravili Jasličkovú pobožnosť, ktorú prezentovali v kostole na
sviatok Božieho narodenia. Samozrejme sa zapojili aj do akcie „Dobrá novina“. Túto akciu
mala na starosti Zuzka Kasanová, ktorá je vedúca eRka vo Vavrečke. Spoločne s viacerými
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mládežníkmi - dobrovoľníkmi a deťmi vykoledovali po vavrečských domácnostiach 1780 €
pre chudobnú Afriku.
Škola
Školu navštevovalo 75 detí , zmena vo vedení a v zložení pedagogického zboru nenastala.
Škola bola zapojená do projektu Infovek, taktiež pokračovali v projekte „ Tenis v školách“.
V škole už druhý rok vychádzal časopis Mudrlajko, ktorý vydávali žiaci pod vedením pani
učiteľky Anny Veľkej. Jeho obsah tvorili príspevky žiakov, básničky, rôzne reportáže
z uskutočnených akcií, výtvarné dielka. Zaujímavosťou bolo, že celý časopis bol písaný
ručne. V tomto roku Mudrlajko vyhral 1.miesto medzi školskými časopismi Hornej Oravy na
súťaži, ktorú organizovala Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Ďalším
úspechom zverencov školy bolo 1.miesto Sofie Páleníkovej vo výtvarnej súťaži regionálneho
významu „ Polícia očami detí.“
V škôlke boli v tomto roku z finančného sponzorského daru prebudované sociálne
zariadenia na poschodí. Všetky práce a materiál platil sponzor – firma Johnsons controls.
Zástupkyňa pre materskú školu bola Janka Buganová a v pedagogickom zbore ďalej
pracovali Alena Madleňáková, Mária Náčinová, Mgr. Mariana Huráková, Beáta Rentková,
Katarína Kasanová. Počas roka pri výučbe pomáhali aj budúce pedagogičky, študentky
vysokej školy pre predškolské vzdelávanie, ktoré si tu vykonávali povinnú prax.
Šport
TJ Slovan Magura mal aj naďalej 3 futbalové družstvá. Predsedom bol Ing. Jozef
Sklarčík. Družstvo mužov trénoval Ignác Hrkeľ, Ivan Doroš, vedúcimi mužstva boli: Ján
Holmík, Pavol Brčák. V tejto časti súťaže dres TJ Slovan Magura Vavrečka obliekali: Michal
Hrkeľ, Pavol Brčák, Peter Brčák, Michal Pjentek, Lukáš Maslaňák, Stanislav Remeš, Igor
Hurák, Lukáš Pleva, Marek Košťál, Michal a Juraj Holmík, Ondrej Branický, Jakub Kasan,
Peter Sklarčík, Martin Sklarčík, Jozef Sklarčík, Ivan Doroš, Ľuboš Štorcel, Jakub Kršák,
Peter Seč, Michal Kozoň a Michal Holub. Tréneri a výbor FO mal veľkú zásluhu na zlepšení
výkonov, disciplíny, zodpovednosti a samotnom prístupe hráčov ku hre. Družstvo v jesennej
časti súťaže 2011/2012 skončilo zaslúžene na 1.mieste tabuľky s 5 bodovým náskokom pred
druhým Žaškovom. Konečné skóre bolo 40:18, na domácej pôde sa mužstvu darilo oveľa
viac, skóre 22:4 bolo jasným dôkazom. Vonku chlapci dosiahli skóre 18:14. Strelecká
tabuľka - Martin Stolárik 10, Jaroslav Hrubjak 6, Ondrej Branický 5, Martin Sklárčik 4,
Lukáš Pleva 3, Juraj Brňák 3, Michal Holmík 3, Ivan Doroš 2, Daniel Kurtulík 2, Michal
Hrkeľ1, Marek Košťál 1. Trénovalo sa 2x týždenne, ale s malou účasťou. Najväčší vplyv na
tento fakt mala skutočnosť, že veľká časť hráčov je zamestnaná mimo domova. Družstvo
dorastu trénoval Miroslav Ujmiak, v zostave hrali: Holub Jaroslav, Sklarčík Filip, Trabalka
Karol, Stašák Pavol, Holmík Štefan, Ujmiak Matúš, Holub Karol, Holub Lukáš, Kurtulík
Tomáš, Kurtulík Anton, Branický Igor. Družstvo žiakov trénoval : Alojz Poláčik, Martin
Trabalka, Pavol Hrubjak a v zostave hrali: Čierniková Lýdia, Čiernik Viktor, Tomaštík
Patrik, Košút Mário, Holub Peter, Hrubjak Pavol, Holmík Rastislav, Stašák Matúš, Kozák
Filip, Šimjak Samuel.
Obecné organizácie
DHZ
V tomto roku boli z vypracovaného projektu - z financií MV SR zakúpené slávnostné
obleky, čerpadlá a nové hadice. Obec žiadala 2000 €, z toho 10% z vlastných zdrojov ako
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spolufinancovanie projektu. Družstvo hasičov absolvovalo množstvo súťaží na domácej ale
aj zahraničnej pôde. V poľskej Lekawici získali ocenenie za najlepší hasičský útok. Táto
súťaž sa konala v rámci cezhraničnej spolupráce s touto obcou. V ligovej súťaži - súťaž v
Trstenej O pohár primátora Trstenej získali 2.miesto a v súťaži o body v hasičskej lige si
vybojovali 3.miesto. V Žiari nad Hronom obsadili 5.miesto.
V auguste zorganizovali v spolupráci s obcou súťaž Memoriál J.Hrkľa, kde obsadili 2.
miesto. Súťaž sa konala na futbalovom ihrisku za krásneho počasia, zúčastnilo sa jej aj
množstvo divákov, ktorí vyskúšali rôzne atrakcie, ktoré boli v rámci súťaže pripravené.
Zaujímavosťou pretekov bola ukážka zásahu hasičov z Oswiencima, ktorí sú profesionáli, pri
požiari auta. Občerstvenie zabezpečili hasiči z domáceho družstva ale aj z Lekawice, ktorí
akciu financovali v rámci projektu z Európskej únie.
Rôzne
Rok 2011 sa bude spomínať medzi obyvateľmi Vavrečky ako smutný rok, ktorého
hlavným dôvodom bola náhla smrť novozvoleného starostu obce Pavla Žuffu. Vo funkcii bol
iba 5 mesiacov, mal nedožitých 56 rokov.
Z pohľadu počasia bol rok zaujímavý hlavne mrazivým januárom a februárom. Do polovice
januára bola tzv. suchá zima, čiže snehových zrážok bolo málo, pôda bola po suchej jeseni
nedostatočne zásobovaná vlahou, čo sa prejavilo vysychaním drevín. V polovici januára
prišla snehová kalamita, počas 3 dní napadlo meter snehu. Takmer všetky oravské obce
vrátane Vavrečky mali problém s dopravou – nestíhali sa čistiť a sprejazdňovať komunikácie.
Táto situácia sa zopakovala aj v polovici februára. Pri takejto nádielke snehu sa však nedal
zahanbiť ani mráz. Dní s teplotami pod mínus 20 stupňov Celzia bolo viac ako 30, čo
znamenalo rekord za posledných 50 rokov v rámci celého Slovenska.
V tomto roku sa narodilo 30 detí, zosobášilo sa 20 párov a zomrelo 9 občanov Vavrečky,
V obci bolo ku 31.12. 1445 obyvateľov.
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