TANEÈNÍCI TK JESSY ZLATÍ V PRAHE!
V máji sme sa zúèastnili celoslovenskej sú•aže,
kde sme bojovali o nominácie na medzinárodné
šampionáty. V disciplínach jazz dance
formácia, modern dance skupina a modern
dance formácia sme si vytancovali nominácie so
všetkými zúèastnenými choreografiami. 9. júna
sme teda vycestovali s juniorskou a hlavnou
vekovou kategóriou do Prahy na Svetový pohár
v jazze a moderne. Sú•ažili sme s ôsmimi
choreografiami.
No a ako to dopadlo? Z tejto pohodovej
jednodòovej sú•aže sa stal nezabudnute¾ný
zájazd. Najprv sa na stupienok ví•azov postavil
Bratislavský taneèný súbor Elledanse, v ktorom
uèia a vytvárajú choreografie dve Liptáèky,
pôvodne taneèníèky z Jessy Mirka I¾anovská a
Deniska Šeïová. Ich dievèatá vyhrali jazzové
skupiny dospelej vekovej kategórie a my sme si s
ve¾kou rados•ou s nimi zaspievali našu
slovenskú hymnu. Potom nasledovalo
vyhodnotenie moderných skupín dospelej
vekovej kategórie. Choreografia s názvom
Cesta sa umiestnila na 4. mieste a Hudba tiel na
2. mieste. Juniorské choreografie sa tiež
umiestnili na pekných miestach: moderná
skupina Moja ob¾úbená chyba 4. miesto,
moderná formácia Chlapec v pruhovanom
pyžame 5. miesto, jazzová formácia Sing Sing
6. miesto, jazzová formácia Bulvárna eufória
7. miesto. Najväèším úspechom celej sú•aže, ale
aj za celú históriu TK Jessy boli formácie
dospelej vekovej kategórie. Naši najstarší

Ve¾konoèný stolnotenisový turnaj
Pokraèovanie zo str. 10
V kategórii muži bolo tiež sedem súažiacich a
umiestnili sa nasledovne: 1. miesto Marek Lesák s
výhrou všetkých šes zápasov , 2. miesto Jozef
Kolenèík, 3. miesto Peter Závodský.
Žien bolo zaregistrovaných 5. Na 1. mieste
skonèila ¼ubica Chlebová s výhrou všetkých
štyroch zápasov, 2. miesto Janka Gardošová, 3.
miesto Adriana Kerteszová.
Všetci súažiaci na stupni víazov dostali diplom a
pohár s umiestnením. Pohár dostal aj najstarší
úèastník turnaja pán Jozef Kolenèík a najmladšia
úèastníèka Emka Mikušicová.
Športovou aktivitou sme si spríjemnili ve¾konoèný
víkend, za ktorý ïakujeme èlenom komisie pre
kultúru a šport, sponzorom, úèastníkom a aj
povzbudzovate¾om.

Vavrišan

Jun 2016, roèník I.

Èasopis o minulosti, prítomnosti a budúcnosti Vavrišova

taneèníci sa postavili na najvyšší stupienok nie
raz, ale rovno dva krát! Vyhrali s jazzovou
formáciou Puttin On The Ritz aj s modernou
formáciou Brother. Rados• bola neopísate¾ná a
emócií to¾ko, že ich všetci budeme ešte ve¾mi
dlho spracováva•.
Zo stovežatej Prahy sme odchádzali spokojní,
š•astní, nabalení pohármi a ovešaní medailami.
Ïakujeme všetkým za podporu, taneèníkom za
skvelé výkony a emócie, ktoré nás sprevádzali
celou sú•ažou. Naša vïaka patrí samozrejme aj
maminkám a ocinkom za pomoc poèas celého
pobytu, pri líèení, èesaní a skladaní rekvizít.

Vážení spoluobèania.
Máte pred sebou prvé vydanie obèasníka, prostredníctvom ktorého Vám chceme približova
prácu zamestnancov obecného úradu, poslancov obecného zastupite¾stva, jednotlivých
zložiek a obèianskych združení, ktoré v našej obci vykonávajú svoju èinnos. V tomto èísle
sme sa zamerali na aktivity uskutoènené v prvom polroku 2016. Na niektoré sme už možno aj
trochu pozabudli, tak si ich pripomenieme v krátkych èlánkoch, ktoré pre Vás napísali
èlenovia redakènej rady alebo zástupcovia jednotlivých združení. Do budúcnosti plánujeme
obsah VAVRIŠANA obohati aj o ïalšie zaujímavosti a samozrejme sa nebránime
príspevkom, postrehom a námetom od Vás alebo návštevníkov našej obce. Tieto môžete
posiela v elektronickej forme na mailovú adresu:
lgajdosova@centrum.sk alebo katarinamatfiak@gmail.com
Vavrišan dostávate v tlaèenej forme a môžete si ho preèíta aj na internetovej stránke Obce
Vavrišovo: www.vavrisovo.sk

Z èinnosti obecného úradu a z rokovania OZ
Január:

V tomto vydaní nájdete:

- Príprava návrhu a schválenie VZN è. 1/2016 o
vyhradení miesta a ustanovení podmienok na
umiestòovanie volebných plagátov na verejných
priestranstvách na území obce Vavrišovo
- Schválenie podmienok kúpnych zmlúv pre
nadobudnutie nehnute¾ností do majetku obce
(pozemky pod komunikáciu v lokalite Pod
Èelec)
- Príprava podkladov pre žiados• o odòatie
po¾nohospodárskej pôdy pod¾a §17 zákona
è.220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
komunikácia v lokalite Pod Èelec
-Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
„Technická vybavenos• IBV v lokalite Pod
Èelec“
- Vypracovanie troch žiadostí o poskytnutie
úveru zo ŠFRB a dotácie z Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja, odovzdanie

Z èinnosti obecného úradu a zastupite¾stva
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Pokraèovanie str. 4

Obecná knižnica
Materská škola Sovièka
Vavrišovský juniáles
Zo života hasièov
Telovýchovná jednota Liptov Vavrišovo
Výstrely z kuruckého šianca
Bociany sú spä
Sadíme my máje
Kolobeh života
Jednota d;chodcov
730 rokov obce

730 rokov. Je to ve¾a alebo málo?

Sadíme my máje...

V živote èloveka takéto jubileum nie je dosiahnute¾né. V živote obce áno. A naša
obec sa práve v roku 2016 môže pochváli• písaním svojej 730 roènej histórie.
Prvá písomná zmienka o obci
Vavrišovo je uvedená v listine z mája
1286, ktorou krá¾ Ladislav IV. povýšil do
zemianskeho stavu Bohumíra. Niekedy
v tomto období naši predkovia položili
základy, na ktorých sa obec postupne
rozširovala. O tom svedèia mnohé
historické dokumenty a zápisy
nachádzajúce sa v archívoch a
obecných kronikách. Z nich sa
dozvedáme o významných ale aj menej
dôležitých udalostiach, ktoré vtlaèili
peèa• do knihy histórie našej obce. Z
najdôležitejších si pripomeòme
postavenie prvej školy v roku 1824,
zrekonštruovanú v rokoch 1854 a 1877.
Evanjelický kostol, ktorého výstavba sa

uskutoènila v rokoch 1879 až 1884.
Modlitebòa Bratskej jednoty baptistov
bola postavená v rokoch 1887-1888.
December 1935 sa zapísal do histórie
obce otvorením novostavby Domu
èitate¾ského spolku. V novembri 1947
to bol Družstevný dom a v júli 1950
kúpalisko na Bóroví. Pribúdali nové
budovy, ktoré dotvorili našu obec do
súèasného stavu.
Rok 1826 je dôvodom, pre ktorý
pripravujeme v sobotu 6. augusta 2016
spolu s rekonštrukciou Bitky pri
Vavrišove oslavy 730. výroèia prvej
písomnej zmienky o obci. Èo všetko
máme na tento deò naplánované?

Program 6.8.2016 (sobota)
10,00

11,30
11,45
12,30
14,30
17,00
19,00
20,00
21,00

Otvorenie jarmoku
Šikovný trh
Ukážky života v kuruckom tábore
Pietny akt kladenie vencov pri Pamätníku Bitky pri Vavrišove
Pochod historických vojsk obcou
Stretnutie predstavite¾ov obce a pozvaných hostí múzeum Bitky pri
Vavrišove
„Naše hniezdo“ slávnostný program k 730. výroèiu prvej písomnej
zmienky o obci Vavrišovo
História krvou písaná - rekonštrukcia historických vojenských udalostí
Recitál Janka Slezáka
Veselica
Kurucká vatra
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Vo Vavrišove vždy na Ducha slobodní mládenci stavali slobodným
dievèencom súcim na vydaj máj.
Mládenci sa stretli, pripravili si
vyhliadnuté vysoké rovné stromy
(najèastejšie smreky, jedle), ktoré zbavili
kôry. Vrcholec bol vždy z mája (smrekovec),
ozdobený papierovými pestrofarebnými
stuhami. Máje sa stavali pod rúškom noci,
poèas ich stavania dievèence s rodièmi
poèastovali mládencov jedlom a pálenkou.
Potom sa hodnotilo, ktorá dievka má
najvyšší máj¸ ko¾ko sa ich bude vydáva• a v
ktorej dedine sú krajšie máje a kde ich je
viac.
Nie, že by nebolo dievèat súcich na vydaj,
alebo mládencov šikovných, ktorí by mája
postavili, ale postupne sa v našej obci od
tejto tradície upúš•alo. Až s návrhom
obnovi• túto tradíciu prišli èlenovia
Hornoliptovského kuruckého regimentu.
Aspoò jedného spoloèného mája dievkam
vavrišovským treba postavi•!
Tak sme aj tento rok vo Vavrišove v sobotu
14. mája v tradícii pokraèovali a máj ve¾ký

17,28 m spolu pred obecným úradom
dievkam postavili. Stretli sa chlapi kuruckí,
poslanci obecného zastupite¾stva, aby máj
pripravili. V sobotu sa pridali aj èlenovia
Dobrovo¾ného hasièského zboru a Jednoty
dôchodcov, folklórneho súboru Váh, aby

slávnos• stavania mája spoloène prežili. Aj
keï bolo celý týždeò chladno a daždivo, v
sobotu pred druhou nám prestalo prša•.
Mohli sme si pod postaveným májom
spoloène zaspieva• a zatancova•, koláèiky
pojes• a pálenkou zapi•. Už len aby sa tie
dievky vydávali!

Obecná knižnica:
sa nachádza v priestoroch budovy obecného úradu, na prvom poschodí. Otvorená je pre
èitate¾ov v pondelok od 15,00 - 17,00 h. Knižnicu má na starosti p. Martina Veselovská. Môžete
si vybra z ponuky 3 329 kníh, ktoré máme v knižnici zaevidované. Roèné zápisné je 1,00 Eur /
rok. Pre deti do 15 rokov je to 0,50 Eur / rok.
Môžete si vybra z ponuky kníh prírodopisných, romantických, detektívok, sci fi. Ak sa
zaujímate o zdravú výživu, rôzne encyklopédie, náboženské knihy, poéziu a pod. neváhajte a
príïte do knižnice. Pre deti máme taktiež knihy, ktoré ich zaujmú.
V roku 2015 obecnú knižnicu navštívilo 430 èitate¾ov, požièaných bolo 942 kníh, prièom
prihlásených aktívnych používate¾ov knižnice bolo len 40.
Priestory knižnice navštívili aj deti z materskej školy Sovièka vo Vavrišove. Pre niektorých
škôlkárov to bola prvá návšteva obecnej knižnice, poèas ktorej si vypoèuli rozprávku a dostali
aj sladkú odmenu.
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Z èinnosti obecného úradu a z rokovania OZ

VÝSTRELY Z KURUCKÉHO ŠIANCA

Pokraèovanie zo str.1.
žiadostí na Okresný úrad Žilina, odbor výstavby
a bytovej politiky 22.01.2016, k èomu sme prijali
oznámenie zo dòa 29.04.2016 o zaslaní našich
žiadostí o poskytnutie dotácie na obstaranie
obecných nájomných bytov na úèel sociálneho
bývania a súvisiacej technickej vybavenosti na
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR.
- Inventarizácia majetku, záväzkov. Spracovanie
úètovnej uzávierky za rok 2015, predloženie
úètovných výkazov do rozpoètového
informaèného systému samosprávy tzv.
RISSAM.
- zverejòovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Február:
- Príprava návrhu a schválenie Dodatku è.3 k
VZN è. 53/2013 o financovaní materskej škôlky a
školských zariadení vo Vavrišove
- 14. februára 2016 prevzatie hasièského auta
Iveco Daily a protipovodòového vozíka od
štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR
- podanie žiadosti o Nenávratný finanèný
príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 20142020 pre projekt Výstavba vodovodu, splaškovej
kanalizácie a odvodnenie komunikácie v obci
Vavrišovo
- vypracovanie podkladov a podanie žiadosti o
Nenávratný finanèný príspevok z Programu
rozvoja vidieka SR 2014-2020 pre projekt
Výstavba dopravného napojenia rekreaènoobytného súboru na existujúci komunikaèný
systém
- vypracovanie a odoslanie žiadosti o poskytnutie
dotácie v súlade s § 2 Výnosu MF SR è.
26825/2005 441 na údržbu budovy Domu
smútku s úpravou areálu cintorína
- spracovanie a odoslanie žiadosti na
Enviromentálny fond Bratislava
Výmena
hrubého predèistenia
- vypracovávanie podkladov pre Spoloèný
Program hospodárskeho rozvoja Horný Liptov
- spracovávanie podaných priznaní k dani z
nehnute¾ností
- zakúpenie programu Easy SVB na správu
bytového fondu obce Vavrišovo v súvislosti s

prípravou vyúètovania nájomného a služieb
spojených s užívaním bytu za rok 2015
- zverejòovanie zmlúv, objednávok, faktúr,

Marec:
- schválenie výšky dotácií z rozpoètu na rok 2015
pod¾a prijatých žiadostí
- jednania a oslovovania sponzorov na akciu 730
rokov prvej písomnej zmienky o obci
- vypracovávanie stanoviska k žiadosti SPP
distribúcia k projektovej dokumentácii
„Rekonštrukcia plynovodov Vavrišovo, OU
00381“
- vydávanie Rozhodnutí o vyrubení dane z
nehnute¾ností, dane za psa a poplatku za
komunálnej odpady
- spracovanie podkladov pre informaèný systém
registra adries - kontrola vydaných súpisných
èísiel a indexov domov
- vypracovanie daòového priznania PO za obec
Vavrišovo
- úspešné zvládnutie volieb do NR SR
- vypracovanie štatistických hlásení práca,
sociálne veci, knižnica, byty, MŠ
- zápis jubilantiek do pamätnej knihy obce pri
príležitosti životného jubilea

Apríl:
- brigáda èistenie potoka v obci 15. 16.4.2016
- pristavenie a odvoz ve¾koobjemových
kontajnerov v obci
- rokovania komisie k príprave osláv 730 rokov
prvej písomnej zmienky o obci a rekonštrukcii
Bitky pri Vavrišove
- príprava redakènej rady a èlánkov do
novovytvoreného spravodaja zo života obce Vavrišan
- 26.4.2016
- II. roèník Ve¾konoèného
stolnotenisového turnaja
- zaslanie spracovaného vyúètovania nájomného
a služieb spojených s užívaním bytu za rok 2015
nájomcom bytov v správe Obce Vavrišovo
- spracovanie závereèného úètu Obce Vavrišovo
za rok 2015
- vypracovanie individuálnej výroènej správy
Obce Vavrišovo za rok 2015
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Január apríl 2016
Hoci sa v zime najlepšie za pecou sedí, na vavrišovských kurucov toto
príslovie neplatí. Snehu, mrazu sa neboja, ale predsa sa len príjemnejšie na
Výroènej èlenskej schôdzi rokuje v teple obecnej zasadaèky, ako v
zafúkanom šianci.
15. januára 2016 sme sa, èlenovia
Hornoliptovského kuruckého regimentu,
stretli, aby sme zhodnotili svoju èinnos v
roku 2015 a naplánovali akcie na rok 2016.
Veru nebolo toho málo, v roku 2015 sme sa
aktívne zúèastnili 16 podujatí na Slovensku, v
Èechách aj v Maïarsku, a to nerátame
brigády, schôdze , výbory. Rok 2016 máme
rovnako naplnený zaujímavými podujatiami,
o našich kurucov je na Slovensku aj v
okolitých krajinách ve¾ký záujem. Avšak
prvoradé je pre nás Vavrišovo a okolité obce
Horného Liptova. Preto, keï nás opätovne
pozvali úèinkova na fašiangy v Jamníku a v
Liptovskom Ondreji, bolo nám cou pozvanie
prija. Obe podujatia sa konali 6. februára
2016, kuruci sa rozdelili na dve skupinky, v
Jamníku sa k nám pridali aj èlenovia
vavrišovskej jednoty dôchodcov, a zúèastnili
sme sa sprievodu, chytania a popravy
„kapúna“, vyberania „mýta“ a pochutili sme si
aj na zabíjaèkových špecialitách. Nálada bola
výborná, poèasie ako na objednávku, len
snehu nebolo.... žeby sa z¾akol kuruckej
stre¾by?
14. februára sme prišli podpori obec a najmä
vavrišovských dobrovo¾ných hasièov pri
preberaní nového hasièského auta. Tešíme sa
spolu s nimi a nové auto im úprimne prajeme,
veï sú to naši pomocníci a priatelia, na
ktorých sa môžeme, najmä pri organizovaní
augustovej Bitky pri Vavrišove, vždy
spo¾ahnú.
V marci sme nadviazali spoluprácu s dobovým
spolkom Morová rana z Martina, sú to výborní
šermiari a remeselníci a v lete ich vo Vavrišove
urèite uvidíte.
Kuruci na akciách používajú síce repliky
dobových palných zbraní, predsa len sú to e sa
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zbrane a pušný prach tiež nie je prášok do
peèiva Preto dvakrát roène sa stretávame na
nácviku ostrých strelieb a zaobchádzania so
zbraòou na oficiálnej strelnici. Už sme v
minulých rokoch využili strelnice v
Kvaèanoch a v Liptovskom Mikuláši, 16.
apríla 2016 sme vyskúšali novú strelnicu v
Pribyline. Kuruci, markytánky aj jediný náš
labanec, si vyskúšali stre¾bu z pušky a z pištole
s olovenou, vlastnoruène odliatou gu¾kou.
Darilo sa, terèe sme triafali ako profesionáli
labanci tešte sa ! straty neboli žiadne.....azda
len tie koláèe našich markytánok, ktoré sa
stratili v bruškách spokojných kurucov.
V priebehu prvých mesiacov tohto roka sme
pracovali aj na projektoch a žiadostiach o
dotácie, aby sme pre Vás v auguste mohli opä
pripravi vzrušujúce divadlo rekonštrukcie
Bitky pri Vavrišove z roku 1709. Teší nás, že s
obcou a s pani starostkou, sme našli spoloènú
reè a na prípravách už teraz pracujeme.
S májom už aj do liptovských konèín
definitívne prišla jar a vavrišovskí kuruci
zaèínajú svoje jarné aženie. Ako sa im v òom
darilo, Vás budeme informova v ïalšom èísle
tohto èasopisu. A komu sa bude chcie tak aj na
www.kuruci.sk a FB.
Mgr. Marcela Ferianèeková, predseda OZ
Hornoliptovský kurucký regiment Vavrišovo

Sovièky

Jednota dôchodcov vo Vavrišove opä súažila
Ovèiarska nede¾a je už tradiène spojená so sú•ažou
vo varení halušiek, do ktorej sa môžu zapoji•
zástupcovia oslovených obcí. Aj tento rok nás
22.mája 2016 na sú•aži reprezentovali èlenovia
Jednoty dôchodcov v zložení: Mária Plávková,
Viola Sochorová, Janka Gardošová, Dušan
Plávka.
V nede¾u ráno naložili do prívesného vozíka kotol,
riady, drevo a všetky potrebné pomôcky, aby mohli
by• o 10,00 h na svojom stanovisku v Múzeu
Liptovskej dediny v Pribyline. Tu sa stretli s èlenmi
ostatných družstiev z obcí Pribylina, Liptovská
Kokava, Jamník, Liptovská Porúbka. Nálada
bola dobrá, veï išlo hlavne o stretnutie sa pri dobrej
nálade s dobrými ¾uïmi, starými známymi, èi
nadviazanie nových kontaktov. Povzbudi• naše
sú•ažné družstvo prišli aj priaznivci z Vavrišova, èi
susedných obcí, rodáci a známi. V prvej várke
sú•ažiaci uvarili halušky pre porotu, ktorá umenie
družstiev hodnotila v zložení: pani Zuzana
Trégerová a páni Jiøí Pøibyl a Milan Koètúch. Po
ochutnávke pokraèovali naši sú•ažiaci vo varení
halušiek pre povzbudzovate¾ov z Vavrišova a
okolia. Pochutili si na nich malí aj ve¾kí hladoši,
ktorým naozaj ve¾mi chutili.
Èo viac doda• k Ovèiarskej nedeli? Poèasie nám prialo, atmosféra bola dobrá, halušky výborné.
Ïakujeme èlenom Jednoty dôchodcov. Sú vždy pripravení zapoji• sa do akejko¾vek akcie, ktorú v obci
organizujeme, podpori• nás v jednotlivých aktivitách. Veríme, že sa nás nájde stále viac a viac, ktorí
budú ochotní prispie• pomocnou rukou do diania v obci tak, ako naši starší spoluobèania.

OBECNÝ ÚRAD VO VAVRIŠOVE
V SPOLUPRÁCI
S AUTOROM FOTOGRAFIÍ VÁS
POZÝVAJÚ
NA VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ MIROSLAVA PAŠTRNÁKA Z CYKLU
“METAMORFÓZY LIPTOVA„
VÝSTAVA V MÚZEU BITKY PRI VAVRIŠOVE
POTRVÁ OD 2. JÚLA DO 31.JÚLA 2016
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Nieèo zo života najmladších obèanov Vavrišova.
Sme jednotriedna Materská škola vo Vavrišove. Voláme sa Sovièky. V tomto školskom
roku je nás dos• ve¾a až 22 detí. Do našej materskej školy chodíme radi, máme tu ve¾a
hraèiek, kreslíme, modelujeme, striháme, tvoríme, uèíme sa, spievame, tancujeme,
chodíme do prírody... Z našich ïalších aktivít uvádzam niektoré:
V našej MŠ sme v jeseni privítali starých
rodièov pekným programom, s pani
uèite¾kami si zacvièili a pripravili
ochutnávku jedál zo zdravej výživy. Každá
rodina za odmenu dostala malú hlávku
kapusty. Prišli nás navštívi• traja èlenovia
Horskej služby so svojimi
spolupracovníkmi- vlèiakmi a predviedli
poslušnos• a šikovnos•. Raz za mesiac sa
ve¾mi tešíme na našich štvornohých
kamarátov - poníky a milé tety, ktoré nás
povozia a niekedy na nich aj cvièíme. Keï
majú sviatok starší obèania, pripravíme si
pre nich pekný program aj s darèekmi. Na
Mikuláša sme mali program pri stromèeku
spojený s tvorivými dielòami pre deti a
rodièov. Niekedy k nám zavíta detské
divadlo, na ktoré sa vždy tešíme. Obèas
zájdeme aj do so¾nej jaskyne a na lezeckú

stenu v Lipt. Mikuláši. Naši predškoláci
boli pred zápisom do ZŠ na otvorenej
hodine v ZŠ J.D. Matejovie v Lipt. Hrádku.
Na interaktívnej tabuli v triede spoznávame
všetko, èo nás zaujíma a hlavne sledujeme
život bocianov vo Vavrišove.
Ešte nás èaká ve¾a
ïalších pekných
spoloèných chví¾,
výlety a rôzne
akcie, ale všetci sa
už tešíme na leto.
Alena Hybenová,
riadite¾ka MŠ

KOLOBEH ŽIVOTA
Rok 2015

spoluobèania nad 90 rokov:

Narodili sa:

Milan Lizúch, Želmíra Vrlíková, Darina

Mia Kolláriková, Damien Krátký, Matias

Holibová, Mária Krivošová, Marta Perdeková,

Slabej, Marianna Schrötterová, Sofia Batoryová

Marta Vrlíková, Peter SurovèekV januári 2015

Opustili nás:

oslávili 60 rokov spoloènej cesty životom

Vlasta Majzlíková, rod. Syrová, Jaroslav Šramo,

manželia ¼udmila a Michal Hudákovci.

Marta Perdeková, rod. Králiková, Ružena
Vrlíková, rod. Vevericová

Január - Máj 2016

Jubilanti:

Narodil sa:

Ján Beòo, Dana Droppová, Jozef Hucík, Otília

Jakub Bartko

Majerèíková, Mgr. Mária Za•ková, Mgr.

Opustili nás:

Vladimír Vrlík, Mária Lizúchová, Mária

Želmíra Vrlíková, rod. Števèeková

Šintajová, ¼udmila Hudáková, Mária

Jubilanti v prvom štvr•roku 2016:

Šimovièová, Mária Majeríková, Jolana Šramová

O¾ga Slabejová, Ružena Trepáèová
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Èo ste hasièi, èo ste robili?

BOCIANY SÚ SPÄ

Zo života hasièského zboru
Jednotku DHZ Vavrišovo tvorí 22 èlenov z
toho 3 ženy. Od prvých dní nového roku sme
pokraèovali v úpravách priestorov hasièskej
zbrojnice. Vytvorili sme boxy na zavesenie
zásahových oblekov, prilieb a topánok alebo
èižiem. Súèasne sme realizovali práce aj na
oprave a rekonštrukcii motorovej striekaèky
PS12. Postupne pripravujeme aj úložný
priestor pre motorovú striekaèku PS 8, ktorú
máme vo svojej výzbroji a stále funguje, tak
ako sa od nej oèakáva. Pri týchto
spomínaných úpravách a opravách
odpracovali èlenovia DHZ ve¾a hodín zo
svojho vzácneho èasu len preto, aby boli
schopný zasiahnu tam, kde bude potrebné.
A potom prišiel deò „D“ 14. február 2016 a
sním aj nové hasièské auto Iveco Daily s
protipovodòovým prívesom. K¾úèe od auta
prevzal z rúk štátneho tajomníka
Ministerstva vnútra SR p. Mariána Saloòa
predseda Dobrovo¾ného hasièského zboru
obce (DHZO) p. Michal Majzlík. Technika
bola pridelená èlenom DHZO z ministerstva
vnútra a je bezplatne zapožièaná na obdobie
pä rokov. Po skonèení tohto obdobia prejde
do majetku obce. S technikou sa postupne
zoznamujeme. Našu pripravenos k

Opä sa k nám vrátili a navštívili aj materskú školu.

takéto prípady, pristúpime k zosobòovaniu
vzniknutých nákladov na výjazd a zásah
osobám zodpovedným za vzniknutú
situáciu. V obci sme preèistili mostíky
tlakovou vodou na vytipovaných miestach.
Preèistili sme od usadenín nápustný kanál
na Bóroví, aby bez problémov tiekol
územím popri bytovke, ihrisku TJ a
cintoríne.
Na svoju èinnos sme boli podporený
finanèným darom z rozpoètu obce. Našou
snahou je získa prostriedky aj vlastnou
aktivitou a 1. 5. 2016 sme sa zúèastnili
brigády pre Urbársky spolok v Liptovskej
Porúbke.
Sponzorsky nám p. Juraj Piovarèi urobil
nové oznaèenie budovy Hasièskej zbrojnice
Daniel Gajdoš zabezpeèil oznaèenie
techniky erbom obce.
Samozrejmosou je pre nás aj výcvik na
súaže. Prvou tohtoroènou súažnou
lastovièkou bola okrsková súaž v Hybiach v
nede¾u 8.5.2016.
Všetkým našim podporovate¾om ïakujeme

a tí, ktorí majú chu a záujem rozšíri našu
èlenskú základòu, sú vždy vítaní.
rýchlemu výjazdu preverili deti a mládež v
nede¾u, 10. apríla 2016. Pod mostík pri
výrobni nahádzali skaly a rôzny odpad,
ktorý zamedzil prietoku vody. Táto si našla
miesto a podmývala múry budovy bývalej
výrobne a pri¾ahlé priestory. Náš zásah trval
dve hodiny. Zúèastnilo sa ho 11 èlenov DHZ
a DHZO. V budúcnosti, ak sa vyskytnú
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Aj túto jar opä• našli cestu do našej obce. Na
požiarnej zbrojnici majú svoje hniezdoèko
lásky. Ak by sme sa opýtali detí v našej
materskej škole, urèite by sme dostali rýchlu

odpoveï - No predsa bociany!!! Áno,
bociany sa k nám zas vrátili. Život bocianov
v našej obci pozoruje nejeden obèan. Na
internetovej stránke www.kukaj.sk môžeme
vidie• ich prílet, zoznámenie samèeka so
samièkou, znášanie vajíèok, boj s
nepriaznivým, chladným, dokonca
zasneženým jarným poèasím, vyliahnutie
malých potomkov a mnoho zaujímavých
situácií z ich života tu, v našej dedinke. No
najväèšiu rados• z nich majú asi naši
najmenší.
-9-

Jedno pondelkové ráno, keï som
išla odnies• môjho syna do škôlky, nás tu
privítal párik krásnych bocianov. Hrdo
sedeli na èervenom komíne a strážili
svojich pä• krásnych bielych vajíèok. Môj
syn okamžite zareagoval, keï ich zbadal.
Hneï mal úsmev na tvári a oèká mu len
tak žiarili. Úsmev vyèarovali bociany aj
mne. Tento krásny nápad ma oslovil a
ve¾mi sa mi zapáèil. Aj toto je dôkaz toho,
že bociany sú naozaj našou súèas•ou. Deti
si spolu s pani riadite¾kou Alenkou a pani
uèite¾kou Lenkou urobili svojich vlastných
bocianov, ktorí im krášlia a spríjemòujú
prostredie materskej školy. Veríme, že
bociany nájdu každý rok cestu k nám, do
Vavrišova, a budú robi• rados• nám
dospelým, ale predovšetkým naším de•om.

Ïakujeme pani uèite¾kám, že uèia naše deti
láske k prírode a vštepujú im pocit
spolupatriènosti s nemými tvormi.
¼ubica Gajdošová

TJ Liptov Vavrišovo
Obèianske združenie TJ zaèalo 95. rok svojej existencie v nových priestoroch bývalého
Športhotela Vavrišan, terajšieho bytového domu Vavrišan. 12. Marca 2016 sa konala výroèná
èlenská schôdza združenia, na ktorej bol potvrdený staro-nový výbor TJ v nasledovnom
zložení:
Predseda:
¼uboslav Kristel
Podpredseda: Ing. Michal Schléger
Tajomník:
Martin Tomèík
ISS manažér:
Ing. ¼uboslav Teniak
Èlenovia:
Roman Fronko, Branislav Gajdoš, ¼ubica Chlebová, Michal Majzlík,
Marián Štrkolec, Stanislav Žiška
Aktívnym oddielom TJ je futbalový, v ktorom sú
vyprofilované tri mužstvá: žiaci, dorastenci,
muži. Trénerom žiakov je pán Vladimír
Kubovèík, dorastencom sa venuje pán Vladimír
Šimoviè a mužom p. Stanislav Žiška.
Muži zaèali so zimnou prípravou v mesiaci
február. Po jesennej èasti sezóny boli v tabu¾ke II.
triedy Oblastnej futbalovej sú•aže na 4. mieste zo
štrnástich mužstiev. Prvý zápas futbalovej sezóny
jeseò - jar 2015/2016 odohrali 27.3.2016 v
Komjatnej. Najlepším strelcom mužstva je Ing.
Matej Majerík, ktorý v tejto sezóne vsietil do
brány súpera 19 gólov a je zatia¾ najlepším
strelcom mužov Vavrišova.
Výbor TJ sa rozhodol obnovi• aktívnu èinnos•
oddielu dorastencov v minulom roku. Takže v I.B
triede dorastu U-19 sú nováèikom sezóny. Jeseò
nebola pre dorastencov moc úspešná. Odohrali 11
futbalových stretnutí, získali tri body a v tabu¾ke
sa umiestnili na 7. mieste z ôsmych sú•ažiacich.
Rok 2016 zaèali zimnou prípravou zameranou na

posilòovacie cvièenia. Svoj prvý jarný zápas
odohrali 9.4.2016 s dorastencami Smreèany
Žiar. Ukonèili sezónu ziskom 9 bodov z možných
42 a skonèili na siedmom mieste. Pokraèovali
stretnutiami v v nadstavbovej èasti o
umiestnenie, kde bolo pôvodne osem oddielov.
Dva sa odhlásili zo sú•aže.
Žiaci sú dlhodobo silným oddielom združenia.
Hrali v skupine Malý futbal, kde mali sedem
súperov. Z možných 42 bodov získali na svoje
konto 31 a tým pekné druhé miesto v tabu¾ke.
Najlepším strelcom žiakov za Vavrišovo je Peter
Mezovský s poètom 26 gólov, èím si zaistil druhé
miesto v tabu¾ke strelcov I. triedy MF LFZ žiaci
U-15. Na tre•om mieste v tabu¾ke je Tomáš
Batory s poètom 25 gólov.
2. júl 2016 bude dòom osláv 95. výroèia založenia
Telovýchovnej jednoty vo Vavrišove. Výbor
združenia pripravuje na tento deò Retro oslavy,
na ktoré všetkých športovcov aj nešportovcov
srdeène pozýva.

Ve¾konoèný stolnotenisový turnaj
Zimné obdobie je obèas dlhé. Hlavne vtedy, keï nie
sú priaznivé podmienky na zimné športy. Naša
mládež potrebuje vypåòa svoj vo¾ný èas inými
aktivitami ako hrami na poèítaèoch, èi sedením pri
rôznych internetových zábavkách. Pohyb v tomto
období vyh¾adávajú aj dospelí. Preto sme sa
rozhodli stretáva sa každú druhú sobotu v
priestoroch kultúrneho domu s možnosou zahra si
stolný tenis. Aj keï je budova kultúrneho domu
nevykurovaná, možnos zahra si využilo vždy dos
chlapcov, dievèat èi mužov. Navarili sme si teplý èaj
na zohriatie, teplejšie sa obliekli a išlo to. Zahrali
sme si nesúažne, aj keï sme mali urobenú tabu¾ku
pre štatistiku, formou každý s každým a samozrejme
nechýbal ani „kolotoè“ všetkých okolo jedného
stola. Škoda, že túto možnos nevyužili viacerí naši
obyvatelia.

Nadobudnuté skúsenosti sa potom prejavili na II.
roèníku Ve¾konoèného stolnotenisového turnaja,
ktorý sa uskutoènil v sobotu 26.03.2016 v budove
kultúrneho domu pod organizaènou taktovkou
komisie pre kultúru a šport, Ing. Michala Schlégera a
p a n i J a n k y G a rd o š o v e j . S ú  a ž i l o s a v
dopoludòajších hodinách systémom každý s každým
a na základe výsledkov odohratých zápasov sa urèilo
umiestnenie. Zastúpené boli kategórie žiaci, ženy a
muži.
V kategórii žiaci sa zaregistrovalo sedem
súažiacich. Na stupni víazov sa na 1. mieste sa
umiestnil Tomáš Batory, ktorý vyhral všetkých šes
zápasov. Na 2. mieste skonèil Lukáš Majerèík a na 3.
mieste František Batory.
Pokraèovanie str. 12
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ÈO VŠETKO DEOM K ŠASTIU TREBA,
SLNKO A MODRÝ KÚSOK NEBA...
A veruže tie naše deti mali v sobotòajší deò
4. Júna aj slnieèko, aj modrú oblohu. Tá sa
síce neskôr pomraèila a horúci vzduch
schladil poriadny lejak, ale to už nikomu
nevadilo, lebo to pravé popoludnie plné hier
a zábavy sa urèite vydarilo. Na dni detí ,
ktorý sa konal v Autocampingu pri Sihoti sa
stretli malí aj ve¾kí a spolu si užívali pekné
popoludnie, ktoré všetkým de•om, nielen z
Vavrišova, ale aj z blízkeho okolia
pripravila naša obec. Pre deti boli
pripravené rôzne sú•ažné disciplíny,
jednoduchšie pre tých najmenších,
nároènejšie zas pre tých starších. Deti mali
možnos• povozi• sa na poníkovi, sledova•
prácu psíèkarov a ich štvornohých
kamarátov a tí odvážnejší sa mohli previes•
na motorkách. Kto si chcel skrášli• svoju
tvár si mohol da• nama¾ova• na òu nieèo
pekné a zaujímavé. Na takomto podujatí
by urèite nemali chýba• naši hasièi. A
samozrejme, že ani nechýbali. Hasièské
auto bolo vidie• už z ïaleka a nehovoriac
ako ïaleko bolo poèu• ich parádnu sirénu.
Deti mohli nahliadnu• do ich auta a mali
tiež možnos• strieka• vodu z ozajstných
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hasièských hadíc. No a najlepšia bola urèite
pena, ktorú hasièi pre naše deti vyrobili.
Bola ako velikánsky biely oblak, po ktorom
skáèe kopa rozradostených a veselých detí.
Ale to ešte ani zïaleka nebol koniec .
Dievèatá z taneèného klubu Jessy
predviedli svoje taneèné èísla, ktoré boli
naozaj milé, veselé a zábavné.
Samozrejme, že si vyslúžili ve¾ký potlesk od
divákov. Zaujímavé bolo tiež hádzanie a
h¾adanie cukríkov v tráve. Deti sa rozpàchli
ako mravce a hlava, nehlava zbierali
sladkosti. Prekvapenie však èakalo pre deti
aj za plátnom, kde deti na udicu chytali, ani
nevedeli èo vlastne. Boli to rôzne hraèky,
pastelky a všelièo iné. Pre všetkých
prítomných bol navarený guláš a tiež
nechýbal stánok s obèerstvením. Celé
popoludnie vyhrávala hudba, ktorá
neutíchla ani vo veèerných hodinách, kedy
si mohli prís• na svoje aj dospelí . A naše
deti? Tie mali energie stále dos•, ale s
príchodom tmy sa uložili do svojich
postie¾ok a s pocitom krásneho dòa, ktorý
bol venovaný len im, nám sladko
zaspinkali.

