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Štefánia 
Pakancová je  
zakladateľka 
a riaditeľka 
prvej materskej 
školy v Hornom 
Vadičove, str.6.

„3. júla 2016 sme dostali od obecného 
úradu do užívania zrekonštruované 
priestory klubu dôchodcov. Preto sa 
chcem v mojom mene i v mene všetkých 
členov  ZO JDS v Hornom Vadičove 
srdečne poďakovať  predovšetkým 
pánovi starostovi Vladkovi Káčerikovi 
a všetkým poslancom“ - hovorí Ing. 
Anna Štefanová, predsedníčka Jednoty 
dôchodcov v Hornom Vadičove, str.8.

Horný Vadičov otvoril prípravku žiakov vo 
futbale! Vedie ju Anton Mrmus, str.12.

Ondrej 
Kubáščik 
je novým 

predsedom 
hasičov v 
Hornom 

Vadičove,  
str.9



Horný Vadičov rozhodne v tomto roku nestagnoval, pre 
občanov a pre ďalší rozvoj obce sa toho urobilo veľa.

Ako sa snažila obec Horný 
Vadičov v tomto roku... to už 
je otázka pre pána starostu, 
Vladimíra Káčeríka.... Pán 
starosta, leto sa zvyčajne 
nesie aj v znamení športu, 
oddychu, kultúrnych akcií, 
bolo tak aj u Vás...? 
- Obdoba Pľacového turnaja 
O pohár starostu obce bol 
Žiacky pľacový turnaj, ktorý 
sa konal 26. júna 2016. Tento 
turnaj sme zorganizovali 
predovšetkým z dôvodu, 
že je potrebné pracovať aj 
so školopovinnými deťmi 
a mládežou.  Akciu sme 
organizovali v spolupráci 
s CVČ Horný Vadičov. 26. 
júna 2016 sa konala aj akcia 
členov ZO JDS – posedenie 
pri guláši. Ďalšia akcia 
bola 3. júla 2016 – Hodová 
nedeľa, ktorá bola spojená 
so slávnostnou svätou 
omšou pri príležitosti 210. 
výročia posviacky kostola 
sv. Mikuláša a jej staviteľov. 
V tento deň boli našim 
dôchodcom odovzdané do 
výpožičky zrekonštruované 
priestory bývalého 
zdravotného strediska. 
Priestory budú slúžiť aj 
ostatným zložkám obce, t. j. 
hasiči, folkloristi, športovci, 
príp. novovzniknutým 
organizáciám obce. Pri 
hasičskej zbrojnici bolo 
v rámci dobudovania 
centrálnej zóny vyčlenené 
miesto s prístreškom, kde 
bude umiestnená repasovaná 
hasičská striekačka. Toto 
miesto uvažujeme zabezpečiť 
aj proti jej poškodeniu, príp. 
krádeži. Ďalšími akciami 
boli: Hasičská súťaž o Pohár 
starostu obce a tiež Pľacový 
futbalový turnaj. Najväčšou 
tradičnou akciou obce 
v mesiaci júli sú Vadičovské 
folklórne slávnosti, ktoré 
sa konali 16.07.2016. 
Toto podujatie bolo 
zorganizované s podporou 
Žilinského samosprávneho 
kraja vo výške 500 eur z fondu 
poslanca p. Dušana Mičiana. 
V auguste sa uskutočnil 2. 
ročník Vajčovského kotlíka.  
Z Fondu na podporu 
umenia v Bratislave sme 
na základe žiadosti dostali 
dotáciu vo výške 1 000 eur 
na doplnenie knižničného 
fondu. Knižničný fond sme 
doplnili o 96 ks knižných 
publikácií. Knižničný fond 
bol doplnený o publikáciu 

s názvom: „Otvorený svet 
poznania“ autora Mojmíra 
Ivaniša,  ktorý je vnukom 
nášho rodáka a ako študent 
Univerzity Konštantína 
Filozofa v Nitre Filozofická 
fakulta Prekladateľstvo a 
tlmočníctvo - ruský jazyk 
a kultúra/anglický jazyk 
a kultúra, počas štúdia 
preložil knihu s názvom: 
Otvorený svet poznania. 
Jedná sa o sériu starostlivo 
vybraných poznatkov, ktoré 
potrebuješ vedieť nielen do 
školy z oblasti: Zem a vesmír; 
Divy a objavy sveta a Ľudské 
telo. Knihu z vďaky  a 
s venovaním autora chcem 
odovzdať pre potreby Obce 
Horný Vadičov pre obecnú 
knižnicu s tým, aby slúžila 
pre potreby našich žiakov 
a občanov. Knihu s názvom: 
„Slovensko a Svätá stolica 
v kontexte   vatikánskej 
východnej politiky“ (1962 - 
1989) pre Obecnú knižnicu 
Obce Horný Vadičov venovala 
autorka Prof. Dr. phil. Emílie 
Hrabovec, ktorej otec bol 
taktiež rodákom našej obce.  
Svoju najnovšiu knižku 
poskytla s venovaním ako 
dar rodisku jej nebohého 
otca Gašpara Holienčíka, 
narodeného v Hornom 
Vadičove 3.12.1921, ktorý 
zostal po celý život so svojou 
rodnou obcou úzko spätý a 
ktorého Vajčovská muzička 

odprevádzala aj na poslednej 
ceste na tomto svete v apríli 
2015. Obci sa podarilo 
vysporiadať vlastnícke 
a užívateľské práva na  
novovzniknutých pozemkoch 
parc. č. 1970/67, 1970/68 a 
1970/69 o celkovej výmere 
851 m2, ktoré sú  využívané 
pre účely MŠ pre vlastníkov 
pozemkov  a z prostriedkov 
získaných z predaja pozemku 
i  na základe zmluvy  finančné 
prostriedky vlastníkom 
pozemkov i uhradila.
Obec Horný Vadičov  
poskytnutím finančného 
príspevku z rozpočtu obce 
vo výške 300 eur podporila 
projekt, ktorý bol účelovo 
použitý na zakúpenie 
programov a vybavenia 
pre terapeutickú miestnosť 
pre pracovisko Centra 
sociálnych služieb Fantázia 
v Hornom Vadičove. Toto 
zariadenie využívajú často 
aj naši občania, taktiež sú 
tam zamestnaní mnohí naši 
občania a v súčasnosti nám 
toto zariadenie poskytuje 
i možnosť odoberania stravy 
pre dôchodcov a obyvateľov, 
ktorí majú zdravotné 
postihnutie. Finančný 
príspevok z rozpočtu obce 
vo výške bol poskytnutý 
i  Zariadeniu pre seniorov  
a domova sociálnych služieb 
pre dospelých v Kysuckom 
Novom Meste. Tieto finančné 

prostriedky budú použité na 
skvalitnenie poskytovaných 
služieb a zabezpečenie 
dôstojného dožitia klientov, 
ktorými sú často i občania 
z našej obce. Obec Horný 
Vadičov dotáciou z rozpočtu 
obce vo výške 200 eur 
podporila i Občianske 
združenie Združenie 
mariánskej mládeže Nitra, 
ktoré v dňoch 27.08.2016 
- 31.08.2016 organizovalo 
detský letný tábor v Chate 
Odevák Kubrica – Trenčín, 
ktorého sa zúčastnili i deti 
z našej obce. 
o Pred Adventom je vždy 
Sviatok svätých, spomienka 
na našich zosnulých. Aj Vaši 
občania si tieto chvíle iste 
vážia a cintorín bol určite od 
nich nádherne vyzdobený... 
V akom stave sú priestory 
Vášho cintorína, okolie, 
Dom nádeje? Ako sa obec 
Horný Vadičov stará o tieto 
miesta večného spánku?
- Počas celého roka sme sa 
venovali úprave a koseniu 
cintorínov. V k. ú. Horný 
Vadičov máme zriadené 
dva cintoríny a v k. ú. 
Prostredný Vadičov jeden 
cintorín. Pretože zub času sa 
prejavil aj na budove Domu 
nádeje, v letnom období sme 
obnovili náter okien a dverí, 
opravu vstupu do Domu 
nádeje, vstupu do miestnosti 
hrobárov. Opravili sme 
schody na novom cintoríne 
a náter zábradlia a vstupných 
brán. Skultúrnili sme i 
priestor na novom cintoríne, 
v ktorom je osadený kríž. Na 
základe požiadavky sme  na 
schodoch na starom cintoríne 
inštalovali zábradlie. Taktiež 
sme upravili prechod medzi 
starým a novým cintorínom 
a na vybudovanom prechode 
sme z dôvodu bezpečnosti 
osadili aj zábradlie. Pri tejto 
príležitosti by som chcel 
poďakovať pracovníkom obce, 
ktorí zabezpečovali priebežné 
vyprázdňovanie nádob na 
komunálny odpad, aby aj 
takýmto spôsobom prispeli 
k dôstojnosti tohto sviatku 
pri spomienke na našich 
najbližších.
o Deň štátnosti  ste si 
pripomenuli Vatrou 
zvrchovanosti, máte aj 
Dvojkríž - ktorý zabezpečil 
starosta obce v spolupráci 
s SNS... Prečo venujete 
pozornosť tejto záležitosti?

Naša rodná dedina...  Horný Vadičov2



- Dvojkríž bol  zapálením 
Vatry zvrchovanosti SR  
na „skale“ v Budatínskej 
Lehote odhalený  24. júla 
2009. Dvojkríž ako symbol 
zvrchovanosti SR je súčasťou 
nášho národného symbolu 
- štátneho znaku. Symbolika 
dvojkríža pramení zo 
symboliky jedného kríža. Kríž 
je prastarý symbol siahajúci 
hlboko do predkresťanských 
kultúr. Pre kresťanov sa kríž 
stal symbolom Ježišovho 
utrpenia, súčasne však aj 
jeho vzkriesenia a nového 
života. Dvojkríž zdôrazňuje 
dvojznačnosť symboliky i 
jednoduchého kríža. Dolný 
kríž symbolizuje utrpenie 
a smrť, kým horný kríž 
symbolizuje vzkriesenie a 
nový život. Jedno priečne 
rameno vyjadruje svetskú a 
druhé cirkevnú moc. Dvojkríž 
je zlatá cesta, po ktorej kráča 
slovenský národ počas celej 
svojej histórie. Dvojkríž 
má pre slovenský národ a 
jeho budúcnosť nesmierny 
mobilizačný význam, 
navádza k symbióze, k 
spolupatričnosti a k vnútornej 
integrite. Symbolizuje nielen 
kresťanskú, ale celú duchovnú 
a civilizačnú hodnotu prínosu 
našich predkov pre život 
v strednej Európe.  Vatra 
zvrchovanosti je tiež dôležitý 
krok k naplneniu sebaurčenia 
slovenského národa.  
o Obec Horný Vadičov je 
pomerne dlhá, takže aj 
na čistenie a údržbu musí 
vynaložiť oveľa viac financií 
-  než na rozlohovo malú 
obec... Ako zabezpečujete 
túto oblasť, keďže obec je 
naozaj čistá a upravená?
- Obec v rámci svojich 
finančných možností  
pravidelne kontroluje 

katastrálne územie a v 
prípade zistenia vytvorenia 
nelegálnej skládky, tieto 
bezodkladne i likviduje. 
Občania majú k dispozícii na 
odkladanie veľkoobjemového 
odpadu dva veľkoobjemové 
kontajnery, do ktorých po 
predchádzajúcom dohovore, 
môžu tento umiestniť. Obec 
ich pravidelne vyváža na 
skládku T+T, a. s. Žilina. 
Tento spôsob sa nám 
osvedčil a obec tak finančne 
nezaťažuje. Počas letného 
obdobia kosíme verejné 
priestranstva a tiež okolie 
cesty III. triedy. Obnovili sme 
i náter na zábradliach mostov 
a tiež i popri komunikáciách. 
V jesenných mesiacoch  sme 
vyzvali občanov na orez 
konárov a výrub stromov, 
ktoré bránia v bezpečnosti 
občanov a vozidiel. I obec 
začala s orezom konárov a 
stromov, ktoré prečnievajú na 
miestne komunikácie a cestu 
III. triedy. Súčasne sa snažíme 
vyčistiť i upchaté vpúste. 
o Aké investičné akcie 
momentálne obec realizuje? 
Vraj sa buduje cesta do 
Galieroviec....?
- K zariadeniu Centra 
sociálnych služieb Fantázia, 
pracovisko Horný Vadičov, 
ktoré je poskytovateľom 
sociálnej služby v pôsobnosti 
Žilinského samosprávneho 
kraja, v mesiaci októbri sme 
vyasfaltovali prístupovú 
komunikácu, ktorá bola 
značne poškodená výmoľmi 
a výtlkmi. Poškodená bola aj 
krajnica cesty. Pretože značná 
časť klientov je imobilná, 
odkázaná na invalidný 
vozík, pre nevyhovujúci 
stav cesty majú obmedzené 
možnosti vychádzky do obce. 
V tejto časti máme zriadený 

aj cintorín, na ktorom 
plánujeme s výstavbou Domu 
nádeje a s jeho oplotením. 
V prípade požiadaviek 
občanov, môžeme pri 
výmene oplotenie i v hornej 
časti cintorína, umiestniť i 
vstupnú bránu, pretože sme 
začali s pochovávaním i na 
odkúpenom pozemku. V 
rámci prác sme vyčistili i 
okolie cintorína a rozšírením 
priestoru sme vytvorili 
i parkovacie miesta. V 
októbri sa nám na základe 
opakovaných žiadostí 
o opravu cesty do Galieroviec, 
ŽSK Žilina zo svojho rozpočtu 
vyčlenil finančné prostriedky 
na opravu cesty III. triedy  
v úseku Kaplík – Galierovce  
v dĺžke 609 m.
Ďalšou plánovanou 
investičnou akciou je 
Výstavba Rekreačno – 
duchovného areálu v lokalite 
Sopotnica, kde je obraz Panny 
Márie, ktorý daroval z vďaky 
občan našej obce. Na začiatku 
tohto projektu bol p. farár 
Ján Sňahničan. Postupne  
navrhli občania  i prípadné 
vybudovanie kaplnky s 
možnosťou posedenia. 
Požiadavku občanov som 
začal vnímať reálnejšie 
v čase, keď vlastníčka 
pozemku ponúkla obci časť 
pozemku. Darkyňou časti 
pozemku o výmere 94 m2,  
ktorý  vznikol oddelením 
z pôvodnej parcely č. 1706 
je p. Paulína Káčeríková, 
ktorá túto časť pozemku 
darovala Obci Horný Vadičov 
do výlučného vlastníctva 
za podmienky výstavby 
Rekreačno – duchovného 
areálu. P. Paulíne Káčeríkovej 
by som sa i touto cestou rád 
poďakoval za pozemok, ktorý 
pre tento účel darovala a za 

jej pochopenie a ústretovosť 
pri budovaní areálu, ktorý 
verím, že  v budúcnosti 
bude slúžiť na odpočinok a 
pookriatie ducha všetkých 
nás a okoloidúcich. „Obnova 
malej vodnej nádrže Horný 
Vadičov a Protipovodňové 
opatrenie časti toku 
v Hornom Vadičove“ -  
Tento projekt by mal riešiť 
odbahnenie vodnej nádrže, 
spevnenie brehu kameňom 
od hlavnej cesty, napúšťanie 
a vypúšťanie vodnej nádrže 
a tiež vyregulovanie brehu v 
časti okolo obecného úradu. 
Realizácii predchádza i 
množstvo povolení, ktoré 
musí obec zabezpečiť. 
Poznamenávam, že v rámci 
projektu nemôže obec žiadať o 
finančné prostriedky s tým, že 
by vodná nádrž bola upravená 
a následne využívaná na 
rekreačné účely. 
o Ale vraj aj vaši 
dôchodcovia majú nové 
elegantné priestory....? 
- Ako som už na začiatku 
nášho rozhovoru spomenul, 
v júni tohto roku boli pre 
potreby a činnosť členov ZO 
JDS v Hornom Vadičove 
odovzdané rekonštrukciou 
novovytvorené priestory. Na 
činnosť ZO JDS vyčlenila obec 
zo svojho rozpočtu finančný 
príspevok vo výške 200 eur. 
V októbri pri príležitosti 
Mesiaca úcty k starším, sa 
dôchodci zúčastnili na púti 
na pútnickom mieste na Hore 
Živčáková v Turzovke. Akciu 
finančne podporila obec. 4. 
decembra 2016 sa uskutočnilo 
tiež slávnostné uvítanie detí 
do života. O tom si môžete 
prečítať na inej strane tohto 
časopisu. 

otázky: redakcia 

Vážení spoluobčania, 
dovoľte mi – tak ako každý rok, zaželať Vám láskavé a citom prehriate Vianočné sviatky v 
kruhu svojich rodín, dobrých priateľov a ľudí, s ktorými sa radi stretávate, ktorých milujete 
a ktorí milujú vás. Prežite dni oddychu, sviatosti, veselosti a štedrosti. Do Nového roku 2017 
vykročte s pocitom, že žiť sa oplatí a tešte sa z každého nového dňa. Želám Vám a aj Vašim 
rodinám v roku 2017 pevné zdravie, pokoj, pohodu a radosť z práce, ktorá Vás baví a zo živo-
ta, ktorý je plnohodnotný! Pomáhajme si navzájom a myslime v dobrom aj na tých ostatných. 
Sme tu každý pre každého, jeden pre druhého. Veselé Vianoce a úspešný rok 2017! 

Vladimír Káčerík
   starosta obce Horný Vadičov
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Narodili sa dieťatká v Hornom Vadičove... S nimi vstúpili do 
života rodičov radosť, šťastie, ale predovšetkým zodpovednosť za 

ich život. K tomuto sa pripája aj naša obec svojou troškou. 4.12.2016 obec pripravila slávnostné uvítanie detí do života. 
Našich najmenších, ich rodičov a pozvaných hostí, privítal starosta obce Vladimír Káčerík príhovorom. Deti z centra 
voľného času pripravili krátky kultúrny program. Z rúk starostu obce si rodičia prevzali darčekový poukaz v hodnote 
150,- € a detskú knižku. Vítame našich najmenších, ktorí sa narodili od novembra 2015 do októbra 2016: Juraj Čelko, 
Veronika Mrmusová, Oliver Lisko, Veronika Drozdíková, Timea Zátorská, Tomáš Adámek, Andrej Kašík, Lukáš Gaj-
doš, Laura Čelková!

pripravila: Mgr. Katarína Janíková

Vítanie detí Horný Vadičov

Birmovka v Hornom Vadičove Obec Horný Vadičov 
srdečne privítala  
17. septembra 2016 vzác-

nu návštevu žilinského diecezného 
biskupa Mons. doc. ThDr. PhD. To-
máša Galisa. Najviac sa však z návšte-
vy tešilo 85 mladých ľudí - birmovní-
kov. Diecézny biskup ich po krátkom 
príhovore, v ktorom zdôraznil dôle-
žitosť mladých ľudí a ich smerovanie 
v súčasnosti, pobirmoval spoločne s 
generálnym vikárom Mons. ThLic. 
Marekom Hriadelom. Naše srdcia 
potešili naši speváci a muzikanti z 
našej obce. Množstvo ľudí svojou 
prítomnosťou svedčilo o tom, že láska 
je najdôležitejší cit na svete.

- Monika Kubaščíková - 
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Centrum voľného času Horný Vadičov vedie a riadi 
od septembra 2013 Mgr. Alena Remišová.

„Veď zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom.“

V obci Horný Vadičov nielen pracuje, podieľa 
sa na verejnom a kultúrnom živote, ale aj žije so 
svojou rodinou. Svoj voľný čas tiež trávi v obci pri 
zachovávaní zvykov a tradícií, je členkou fol-
klórnej skupiny Vajčovci. Administratívu, rôznu 
komunikáciu CVČ Horný Vadičov a vedenie 
viacerých krúžkov, pod jej vedením realizuje Mgr. 
Eva Kuriaková, ktorej za výbornú spoluprácu 
patrí veľká vďaka. Mgr. Alena Remišová študovala 
na pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, 
odbor učiteľstvo pre prvý stupeň ZŠ a matema-
tiku pre druhý stupeň ZŠ.  Súčasne pracuje ako 
učiteľka matematiky na druhom stupni ZŠ Horný 
Vadičov. Okrem vzdelávacej činnosti sa venuje aj 

výchovnej vo funkcii výchovného poradcu.
o Koľko rokov vlastne pracujete v školstve?
„V školstve pracujem 11 rokov, z toho 10 rokov v ZŠ 
Horný Vadičov. Už za pôsobenia predošlej riaditeľ-
ky CVČ Horný Vadičov som pôsobila ako vedúca 
krúžkov Logické hry a Tanečno – folklórny krúžok. 
Moje pedagogické skúsenosti sú pomerne boha-
té a zaujímavo poprepájané. Mám teda možnosť 
pracovať s deťmi v rôznych oblastiach – vzdelávacej, 
výchovnej i kultúrnej, čo mi dáva priestor deti veľmi 
dobre spoznať a udržiavať dobré vzťahy.  Svoju prácu 
mám veľmi rada a napĺňa ma,“ hovorí Mgr. Alena 
Remišová, riaditeľka CVČ Horný Vadičov.

- r -

Milí farníci!
V krajinách, kde sa slávia 
Vianočné sviatky, je dlhou 
tradíciou a pekným zvykom, 
že počas sviatkov, ale zvlášť 
na štedrý deň, najmä večer, 
sú ľudia v správaní voči iným 
ľuďom akísi jemnejší, citlivej-
ší, ohľaduplnejší, ústretovejší. 
Vnímame iných ľudí v akomsi 
lepšom - pozitívnejšom svetle, 
akoby sme ich videli inými 
očami. Vyjadrenie úcty voči 
dôstojnosti každého človeka 
sa stáva čímsi samozrejmým. 
Pozornosti sa dostáva aj tým, 
na ktorých sa  počas roku ne-
myslelo, či dokonca zabúdalo, 
pretože sme mali veľa povin-
ností, alebo sme riešili rôzne 
situácie, do ktorých sme sa 
dostali. Mnohí predstavitelia 
verejných inštitúcií, primátori, 
starostovia, či iné osobnosti 
spoločenského života, zvyknú 
navštevovať domovy dôchod-
cov, či iné sociálne zariade-

nia pre chorých ľudí či deti, 
prinášajú im darčeky, niektorí 
pozývajú k štedrovečerné-
mu stolu osamelo žijúcich 
príbuzných či susedov. Človek 
je zrazu v centre záujmu a 
stretnutie s ním pokladáme za 
niečo dôležité, čo nechceme 
vynechať, alebo cítime to ako 
vážnu činnosť, ktorú chceme 
vykonať. Ak chceme zistiť, 
kde je počiatok a kde má 
pôvod takýto pocit a násled-
né správanie sa ľudí, tak sa 
musíme v duchu preniesť do 
judejského mesta Betlehema, 
kde pred viac ako 2000 rokmi 
prišiel na svet Boží Syn, Ježiš 
Kristus. To, že sa Všemohú-
ci Boh zaujíma o človeka a 
tento záujem prejavuje tak, že 
posiela k nám ľuďom svojho 
jediného a milovaného Syna, 
nás má upozorniť a presvedčiť, 
že človek to je veľká hodnota 
v Božích „očiach“, že človek 
a jeho spása – záchrana, je v 
centre Božieho záujmu. Keby 
to tak nebolo, bol by Vše-
mohúci poslal na svet svojho 
Syna? Každý človek je totiž 
povolaný, respektíve stále 
povolávaný, aby žil v spolo-
čenstve s Bohom a mal účasť 
na kvalitnom  a hodnotnom 
živote, ktorý ponúka Boh /pri-
šiel, aby sme mali život a mali 
ho v hojnosti. Jn/ a samozrej-
me mali účasť na všetkom 
dobrom, čo Ježiš Kristus a 
cirkev pre ľudí vytvorili, tvoria 
a ešte vytvoria. Boh chce byť 
blízko človeku, lebo vie, že len 

v tomto vzájomnom vzťahu 
človek nájde plnohodnotný 
a skutočne kvalitne prežitý 
život.
História a skúsenosť ľudí nás 
dostatočne učí, že človek 
ponechaný sám na seba a ešte 
k tomu zaťažený hriechom 
nedokáže naplniť zmysel svoj-
ho života ani dosiahnuť pravý 
život večný, pre ktorý bol stvo-
rený. Boh sa teda stáva člove-
kom, aby človekovi pomohol 
svojou láskou a milosťou. Sv. 
Pavol v liste Titovi to nazýva 
„zjavením sa Božej milosti“: 
Veď zjavila sa Božia milosť 
na spásu všetkým ľuďom /Tit 
2, 11/.  Keď teda prejavujeme 
počas Vianočných sviatkov 
záujem o našich blížnych, sna-
žíme sa napodobňovať to, čo 
pre nás ľudí urobil a stále koná 
milujúci a všemohúci Boh. 
Keďže Boh prichádza ako Boh  
k človeku a prejavuje takýmto 
spôsobom o neho záujem, aj 
my prichádzajme k druhému 
človeku a prejavujme vhod-
ným a činorodým spôsob svoj 
záujem a lásku.
V Betleheme sa učíme ešte aj 
inému pohľadu na dôstojnosť 
a hodnotu každého človeka. 
Boží Syn si pre svoj príchod 
na svet vzal ľudské telo, ľudskú 
prirodzenosť, čiže, stal sa 
jedným z nás. Týmto skut-
kom sa tak spojil s každým 
človekom, že mohol vyhlásiť:“ 
Čokoľvek ste urobili jednému 
z týchto najmenších bratov, 
mne ste urobili.“ /Mt, 25,40/. 

To potom 
znamená, 
ak tieto slová berieme vážne, 
a mali by sme ich brať vážne, 
že pozvať a prijať blížneho, 
je to isté ako pozvať a prijať 
Ježiša Krista. Alebo naopak: 
nevšimnúť si, či dokonca 
odmietnuť blížneho, znamená 
nevšimnúť si, či odmietnuť 
samého Krista. Takto dostáva-
jú Vianočné sviatky skutočný 
a hodnotný obsah. Nie sú 
len o podmanivej atmosfére 
stretnutia rodiny, či ľudí pri 
vianočnom stromčeku, i keď i 
to je milé a iste to patrí k hre-
jivej atmosfére Vianoc. Ale pri 
tomto stretnutí je prítomný 
aj Boh, ktorý sa pre nás ľudí 
stáva človekom a prichádza na 
našu zem. A pretože Boh má 
záujem neustále o nás, nielen 
jeden večer, alebo niekoľko 
dní, aj my máme v tomto 
napodobňovať Boha, lebo 
každé stretnutie s človekom, 
je vlastne stretnutie s Ježišom 
Kristom, Božím Synom. Drahí 
veriaci! Chcem Vám popriať, 
aby ste aj vy počas týchto 
Vianoc zažili hrejivé teplo 
pravého ľudského spoločen-
stva, ale hlavne, stretnutím s 
Božou láskou zakúsili, „aký 
dobrý je Pán“ a čo znamená, 
že sa „zjavila Božia milosť“. 
Všetkým vám prajem požeh-
nané a milosti plné prežitie 
týchto svätých dní.

Pavol Mitaš, spravujúci  
farnosť Horný Vadičov

/Tit 2,11/
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„Najšťastnejšia som bola medzi deťmi“, hovorí Štefánia 
Pakancová z Horného Vadičova (76 rokov), zakladateľka 
a riaditeľka prvej materskej školy v Hornom Vadičove.

Rodáčka z Kysúc, konkrétne z Dolného 
Vadičova, maturovala v roku 1957 na Strednej 
pedagogickej škole pre vzdelanie národných a 
materských škôl v Žiline. Bolo to v čase, keď 
absolventi podpisovali umiestenky, a tak sa 
pani Pakancová dostala do malej obce v okre-
se Spišská Nová Ves na jednoročnú riadenú 
pedagogickú prax. Počas tohto roka navšte-
vovala tiež náčuvy v Levoči, cez leto ju čakali 
skúšky a po ich zvládnutí získala vysvedčenie 
o spôsobilosti vyučovať v materskej škole. 
Takáto bola cesta budúcej riaditeľky MŠ k od-
bornému vzdelaniu. Sama hovorí: „V Spišskej 
Novej Vsi mi ten rok dal veľa. Tamojšia pani 
riaditeľka dbala, aby som sa naučila všetko od 
prípravy, cez prácu s deťmi, agendu školy až 
po vedenie školskej jedálne. Zasvätila ma do 
všetkého i do kultúrno-spoločenskej práce na 
dedine.“ Ako veľmi mladá 18 ročná sa stala 
riaditeľkou MŠ Kolinovce pri Krompachoch. 
Jej prvé dotyky so škôlkármi prebiehali v 
malej triede s horšími pracovnými podmien-
kami, ale bolo to pre ňu krásne obdobie. „Na 
dedine si ľudia učiteľa vážili. Žili sme s celou 
dedinou,“ konštatuje pani Štefánia, „ale cnelo 
sa mi za domovom.“ Nasledoval odchod z de-
dinky Kolinovce a po príchode domov získala 
miesto riaditeľky v MŠ v Hornom Vadičove.
Hoci by sa mohlo zdať, že mohla vo svojom 
rodisku hneď využívať znalosti zo školy a 
skúsenosti z praxe, nebolo to také jednodu-
ché. Stala sa totiž riaditeľkou škôlky, ktorá 
neexistovala. V dedine bola len budova 
základnej školy. Rozpočet na MŠ prišiel na 
vtedajší Miestny národný výbor (dnešný 
obecný úrad), ale dôležitejšie bolo zaklada-
nie JRD (poľnohospodárskeho družstva). 
Našťastie sa stretla s ústretovosťou vtedajšieho 
riaditeľa základnej školy Ladislava Liska, 
ktorý jej uvoľnil jednu triedu. Starý nábytok a 
jednoduché lavičky od stolára boli základom 
novej materskej školy v Hornom Vadičove v 

školskom roku 1959/60. „Bojové podmienky“, 
ako spomína pani Pakancová, „chýbajúce 
hygienické zariadenia a jedáleň spôsobili to, 
že škôlka mala len dennú prevádzku od 7.00 
do 13.00 hod.“
Z ďalších spomienok pedagogičky vyplýva, 
že začiatky boli naozaj ťažké. Riaditeľka i 
učiteľky riešili problémy samé, s rodinný-
mi príslušníkmi a rodičmi detí. Po prvom 
školskom roku prišlo sťahovanie do drevenice 
pri Kamenici. Išlo o malé priestory s jednou 
triedou a od roku 1962/63 opäť návrat do sta-
rej budovy školy. Tá však na prvých drobcov 
čakala vo veľmi zlom stave, zničená, namiesto 
hygienických zariadení tu boli sklady náradia, 
namiesto kuchyne dielne. Celú budovu 
húževnatá riaditeľka a jej kolegyne dali do 
poriadku s rodičmi detí. Okná trebalo zaskliť, 
deťom vybudovať vhodné WC a umyvárne, 
omaľovať steny i fasádu, natrieť strechu, oplo-
tiť areál a dokonca vykopať vodovod. Štefánia 

Pakancová priznáva: „Mnohé som robila aj s 
plačom. Nikto nám nepomáhal, ani MsNV. 
Kúrilo sa v kachliach, uhlie a drevo som si 
zháňala sama tak, že odvoz som si musela 
zabezpečiť. Zriadili sme aj jedáleň, takže 
školský rok 1963/62 mohol byť s celodennou 
prevádzkou. V okrese Kysucké Nové Mesto 
nebol žiaden poradný školský orgán, ktorý 
by v začiatkoch pomohol, takže všetko sme 
chodili odkukávať do mesta i jedálne lístky. 
Okrem výchovnej práce s deťmi sme v prvých 
rokoch stále museli niečo zháňať, nechať si 
poradiť. Už prvý školský rok však nastúpilo 
48 detí. Boli sme 4 pedagogické pracovníčky a 
1 kuchárka.“ Samozrejme, aj v nasledujúcich 
školských rokoch sa stále dopĺňal inventár a 
zveľaďovala sa škôlka i jej okolie. 
A čo práca s deťmi? „Keď som tu prišla, volali 
ľudia škôlku „macocha“. S deťmi som robila 

krásne programy. Na ročnej praxi na východe 
som naučila ručne zhotovovať veci a ozdoby, 
takže deti vystupovali v pekných kostýmoch. 
Predviedli sa v kultúrnom dome s pesnička-
mi i básničkami. Môj postoj bol taký, že deti 
treba od prvého dňa vychovávať tak, že by ste 
si mali stáť za svojimi požiadavkami a zároveň 
z detí urobiť kamarátov. Mám pocit, že boli 
vtedy deti lepšie ako teraz.“ odpovedá mi dô-
chodkyňa, ktorá i dnes žije aktívnym životom. 
Venuje sa ručným prácam, záhradke, rada 
číta, pomáha druhým, chodí na prechádzky a 
zdravo sa stravuje.
Ďalej pani Pakancová s dôrazom na slovo 
ďakujem dodáva: „Počas môjho pôsobenia sa 
v tomto predškolskom zariadení vystriedalo 
15 vyučujúcich a 11 prevádzkových pracov-
níkov. Týmto by som sa im chcela poďakovať 
za úspešnú prácu pri poskytovaní kvalitnej 
výchovy a vzdelávania i v sťažených podmien-
kach. Ďakujem patrí i usilovným rodičom, 

ktorí brigádami zlepšovali prostredie školy i 
pozemku pre spokojný pobyt detí.“
Zásadnejšia zmena prišla v rokoch 1987 až 
1990, kedy sa zariadenie presťahovalo na 
Košariská k pánovi Šimíkovi. Prispôsobil 
budovu na dvojtriedku, v malej prístavbe bola 
kuchyňa. Počas tohto obdobia sa stavala nová 
účelová budova pod Kráľovcom, prispôsobe-
ná pre potreby materskej školy. Pani Štefánia 
Pakancová s manželom, ktorý bol v obci 
riaditeľom základnej školy, sa zúčastňovali na 
každom jednaní o jej výstavbe. Možno radosť 
z novej krásnej budovy bola predčasná, lebo 
pani Pakancová si prácu v nej neužila. Prišiel 
rok 1989, nie zmena režimu, ale neprajnosť 
spôsobili, že musela odísť do predčasného dô-
chodku. Táto spomienka je pre zakladateľku 
škôlky bolestivá: „Bolo to ťažké pre mňa, mala 
som 52 rokov. Bolo mi to veľmi ľúto. Bavila 

prvý kolektív v MŠ Horný Vadičov
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ma veľmi tá práca a mrzelo ma, 
ako som skončila. Ani sa mi nik 
nepoďakoval za 30 rokov práce.“ 
Prišli nové riaditeľky, začalo sa 
mnohé meniť, všetko sa zamyka-
lo, už to nebolo také srdečné ako 
predtým. 
Ale našťastie „deti“ na svoju pani 
učiteľku nezabudli, keď ju stretnú 
v kostole, často ju vyobjímajú. Tí 
prví majú dnes už 63 rokov.
„Najšťastnejšia som bola medzi 
deťmi,“ ukončí svoje rozprávanie 
pani Pakancová. 
Nech tento článok vyzneje 
zároveň ako srdečné poďako-
vanie od vedenia obce Horný 
Vadičov pani Pakancovej za jej 

dlhoročnú prácu a obetavosť v 
prospech obce a pri výchovno-
-vzdelávacom procese detí z 
Horného Vadičova. Starosta 
obce Vladimír Káčerík sám v 
rozhovore zdôraznil, že netreba 
zabúdať na tých, ktorí tu boli, 
pracovali a vytvárali hodnoty 
pre obec. „Želám pani Pakan-
covej ešte pevné zdravie do 
ďalších rokov a naozaj zo srdca 
ďakujem za jej osobný prínos 
pri výchove našich najmen-
ších“, hovorí Vladimír Káčerík, 
starosta obce.

pripravila: PhDr. Dušana 
Šinalová

archívna snímka / deti z MŠ 

Vadičovské folklórne slávnosti boli už po 16-krát ako vždy  
výborné, a to aj vďaka dobrej organizácii, programu a prostrediu!

16. júl 2016 bol v Hornom 
Vadičove dňom tradičných Vadi-
čovských folklórnych slávností. 
Už po 16 krát sa v prírodnom 
amfiteátri Hájnice ozýval spev, 
muzika a tanec. Aj keď počasie sa 
vyzúrilo od intenzívneho dažďa 
až po veterný chlad, atmosféra 
medzi účinkujúcimi a skalnými 
divákmi bola výborná. Vystú-
penia plné energie a radosti 
vynikajúcich súborov  Očovan,  
Javorník,  DFS Oščadnička či do-
mácich Vajčovcov akoby vlievali 
do žíl divákov náladu napriek 
nepriazni počasia. Spolu s pozva-
nými  muzikami ĽH Sokolie, ĽH 
Tonka Remiša, ĽH Milana Ku-
bova, Terchovská muzika Pupov, 
Sestry Bacmaňákové s Fatran-
skou muzikou, ŽSS Vajčovky, 
ŽSS Pupov či ženy z Vajčovskej 
doliny, vytvorili fantastickú 
atmosféru, plnú hodnotného 
folklóru a pastvu pre oči aj uši. 
Po skončení folklórnej časti sa 
veselým východniarskym vtipom 
o zábavu postarala hudobno-
-zábavná skupina z Čane. Vďaka 
výbornej spolupráci so starostom 
obce Vladimírom Káčeríkom, 
zamestnancami obecného úradu, 
každoročne aktívnymi poslan-
cami obecného zastupiteľstva 
(Monika Kubaščíková, Jozef 
Halúska, Jozef Pavlusík, Miroslav 
Majčin, Miroslav Kubík) a 
dobrovoľníkmi z radov občanov 
našej obce, mali VFS výbornú 
úroveň. Svedčili o tom aj slová 
uznania na výbornú organizáciu, 
program a prostredie, od našich  
priateľov  folklóristov a hostí.

pripravila: Jana Pavlusíková 

DFS Oščadnička
ŽSS Pupov

FSk. Vajčovci

ĽH Sokolie

SS Vajčovky

FS Očovan

FSk. Javorník Lúky

Trombitáši FSk Javorník
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„Z môjho pohľadu si naša obec váži dôchodcov, vedenie obce a pán 
starosta sú voči nám veľmi ústretoví“,  

hovorí Ing. Anna Štefanová, predsedníčka Jednoty dôchodcov v Hornom Vadičove.

o Predsedníčkou Jednoty 
dôchodcov v Hornom Vadičove 
je Ing. Anna Štefanová. 
V minulom čísle sme sa bavili 
o živote dôchodcov v obci o tom 
– ako si organizujú činnosť, 
ale nepredstavili sme pani 
predsedníčku. Tak - kto to je 
Ing. Anna Štefanová? 
- Horný  Vadičov  je moje 
rodisko. Tu som ukončila ZDŠ. 
Strednú ekonomickú  školu som 
absolvovala v Žiline. Po maturite 
som sa zamestnala v podniku 
OTEX, obchod s odevami 
Žilina. Popri zamestnaní som 
študovala  VŠE v Bratislave na 
národohospodárskej fakulte. 
V podniku som pracovala 
23 rokov od pozície referent 
až po vedúcu oddelenia. Po 
zrušení podniku som nastúpila 
pracovať na Daňový úrad 
Kysucké Nové Mesto do funkcie 
vedúca oddelenia kontroly , kde 
som pracovala 17 rokov . Do 
dôchodku som odišla v roku 
2012.
o Ako sa cítite na dôchodku, 
keďže ste mali dosť aktívny 
život, nechýba Vám to? 
Alebo Vás práca v organizácii 
dôchodcov dosť zaneprázdňuje? 
- Odchod do dôchodku závisí 
vo veľkej miere od spôsobu 
života, aký som viedla, od  
rodinných väzieb a od zmyslu 
života. Keďže bol môj životný štýl 
aktívny  aj odchod do dôchodku 
je jednoduchší. Pravdou však 

ostáva, že ženy si 
ľahšie nájdu činnosť 
v domácnosti, 
pričom je dôležité, 
aby si každý našiel 
takú činnosť, ktorá 
ho napĺňa, či už 
je to starostlivosť 
o blízkych alebo 
výchova vnúčat. Veľmi 

dôležité je aj udržiavať sociálne 
kontakty a teda stretávať sa so 
svojimi priateľmi. Svoj „voľný“  
čas  využívam na aktivity spojené 
s JDS.
o Ako dôchodcovia žili 
v Hornom Vadičove v tomto 
roku 2016?
V januári sme mali výročnú 
schôdzu, kde sme zhodnotili 
predchádzajúci rok a prijali 
plán činnosti  na rok 2016, 
v apríli časť členov bola na 8 
dňovom kúpeľnom pobyte 
v Nimnici, v máji sme oslávili 
deň matiek s bohatým kultúrnym 
programom, v júni sme sa 
zúčastnili „Športového dňa 
dôchodcov“ v Kysuckom Novom 
Meste, v peknú júnovú nedeľu 
sme pripravili guláš v prírode 

na Hájnicach, v júli sme dostali 
od obecného úradu priestory 
na klub dôchodcov, v októbri 
sa uskutočnil zájazd na „ horu 
Živčáková“  za pomoci pána 
starostu. Október - Mesiac úcty 
k starším sme si pripomenuli 
posedením pri kávičke 
v našom klube, v novembri 
sa ďalšia skupina členov 
zúčastnila kúpeľného pobytu 

v Nimnici. Teraz 
začiatkom decembra 
chystáme Mikulášske 
posedenie.
o Dozvedela som 
sa, že máte nové 
priestory – ako 
dôchodcovia, kde 
sa schádzate...? Kde 
sú? Koľko stála táto 
rekonštrukcia obec?
- 3. júla 2016 sme 
dostali od obecného 
úradu do užívania 
náš klub dôchodcov. 
Preto sa chcem 
v mojom mene 
i v mene všetkých 

členov  ZO JDS v Hornom 
Vadičove srdečne poďakovať  
predovšetkým pánovi starostovi 
Vladkovi Káčerikovi a všetkým 

poslancom. Priestory sa 
nachádzajú na obecnom úrade, 
je to v  centre obce, čo je veľmi 
veľká výhoda pre všetkých členov.
o Keď tak to hodnotíte život 
slovenských dôchodcov.. čo 
by ste povedali, ako osobne 
vzdelaná, skúsená životom?
- Otázkou starnutia a postavenia 
seniorov v našej unáhlenej 
spoločnosti by sa malo zaoberať 
trvalejšie, v širšej rovine. Nejde 
len o finančné zabezpečenie, čo 
je síce veľmi dôležité v živote 
človeka, ale je to stále len tá 
materiálna stránka, vonkajšok.
V seniorskom veku je veľmi 
dôležitá kvalita života, kde je 
veľmi dôležité fyzické zdravie, ale 
poľa mňa aj psychické fungovanie 
poháňa človeka dopredu 
a pomáha mu prekonávať rôzne 
prekážky, ktoré nie sú neznámou 
v starobe jedinca. S kvalitou 
seniorského veku súvisí zdravie. 
V prvom rade telesné, ktoré sa 
prejaví pribúdaním chorôb, ale 
dôležité je zdravie psychické 
a sociálne. A tu sa nabáda otázka 

ako ich prekonať. 
Samozrejme svojím 
životným štýlom. 
Ktorý je ovplyvnený 
rodinou, okolím, 
medziľudskými 
vzťahmi, aktivitami 
seniora, aktívnym 
vyplnením 
voľného času v 
starobe. Mladosť je 
sprevádzaná aktivitou, 
sebestačnosťou, 
možnosťou pomáhať 
druhým, ale 
príchodom jesene 
života tieto možnosti 
opadnú zo stromu 
života spolu s lístím, 
začnú sa meniť 

záujmy, postoje, okruh ľudí 
a nabáda sa otázka – čo teraz, 
čo bude ? Človek si nedokáže 
už odpovedať na tieto otázky 
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sám. Potrebuje oporu, lásku, 
pomoc, nesmie ostať sám. 
Na toto je dobrým liekom 
priateľ, dobrý kolektív ľudí, 
ktorí sú na jednej lodi života, 
Môžem sa s nimi porozprávať, 

pospomínať, pochváliť sa so 
svojimi životnými skúsenosťami, 
zasmiať sa, zaspievať, možno pri 
spomienkach aj poplakať, tešiť 
sa na ďalšie stretnutie aj v takom 
klube dôchodcov.

o Ako si obec podľa Vás, resp. 
z Vášho pohľadu váži dôchodcov 
a staršiu generáciu?
- Z môjho pohľadu si obec  
naozaj váži dôchodcov a starších 
občanov. Pán starosta je veľmi 
ústretový. Žiadnu požiadavku 
nám ešte neodoprel. Či prídem 
k nemu počas pracovnej doby, 
alebo i v nedeľu, je ochotný 
vypočuť  ma a snaží sa vo 
všetkom vyhovieť.  
o (Vaša úvaha na zamyslenie 
sa...) Dosť sa ľudia nervujú, žijú 
hekticky... máte nejaký recept 
na životnú pohodu, alebo každý 
si je v podstate na vine – keď si  
život komplikuje? Je to v povahe 
človeka, alebo veľa problémov 
spôsobuje človeku okolie, iní 
ľudia?
- Myslím si, že odchodom 

do dôchodku sa nám otvára nový 
svet a nové možnosti. Kto na to 
príde, ten má radosť zo života 
na dôchodku a snaží sa ho 
primerane svojim možnostiam 
aj užívať. „Neverili by ste, aké 
naplnené diáre majú niektorí 
seniori. Snažia sa dohnať, čo 
v pracovnom živote nestihli, 
splniť si svoje sny a túžby napr. 
štúdium na univerzite tretieho 
veku, cestovanie............
o Dáte nám nejaký chutný 
recept na rybacie jedlo, keďže tu 
máme vianočné obdobie? 
- Špeciálny recept na rybacie 
jedlo nemám, ja však vianočného 
kapra pred úpravou ponorím 
na celú noc do mlieka, mäsko je 
potom chutnejšie.

pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová

Výročná členská schôdza Dobrovoľného 
hasičského zboru Horný Vadičov

Ešte vo februári 2016 sa konala Výročná 
členská schôdza dobrovoľného hasičského 

zboru Horný Vadičov v Zasadacej miestnosti 
obecného úradu Horný Vadičov. 

V ten deň bol na návšteve v našej obci p. Ing. 
Juraj Blanár, župan ŽA ŽSK, ktorý ešte pred 
otvorením schôdze prišiel pozdraviť členov 
Dobrovoľného hasičského zboru. Zhodnotil 

doterajšiu činnosť DPO SR a pomoc MV 
SR pri obnove zastaralej techniky, ako 

aj repasacie hasičskej CAS T138, zaželal 
dobrovoľným hasičom veľa úspechov 

a rozlúčil sa s nimi. 
Výročnej členskej schôdze sa zúčastnil 

starosta obce Horný Vadičov Vladimíra 
Káčerík; okresný veliteľ, predseda DHZ 

LP, starosta obce Lopušné Pažite Ing. Peter 
Harcek; členovia DHZ Lopušné Pažite 

a členovia DHZ Horný Vadičov.
Schôdzu otvoril predseda DHZ Horný 

Vadičov Jozef Káčerik, ktorý oboznámil 

prítomných s programom schôdze, ktorý 
bol následne členmi DHZ Horný Vadičov 
schválený. Jedným z bodov programu bola 
voľba nového Výboru DHZ. Počas tohto 

bodu Jozef Káčerik oznámil, že týmto 
momentom odstupuje z funkcie štatutára 

a predsedu DHZ Horný Vadičov. 
Navrhnutým členom na uvoľnenú funkciu 

bol Ondrej Kubáščik, ktorý návrh prijal 
a následne bol jednohlasne zvolený členmi 

DHZ HV.
Jozefa Káčerika zvolili za člena do Výboru 

Dobrovoľného hasičského zboru Horný 
Vadičov. 

Zvyšok schôdze prebehol podľa 
schváleného programu.

Členovia Výboru Dobrovoľného 
hasičského zboru Horný Vadičov:

predseda: Ondrej Kubáščik, veliteľ : Ján 
Berešík, strojník: Ján Harcek, preventivár: 

Samuel Kubáščik, tajomník: Ing. Milan 
Gacík, pokladník: Ivana Remišová, referent 

mládeže: Jakub Kubáščik, revízor: Kamil 
Remiš, členovia: Ján Zajac a Jozef Káčerik.
Touto cestou chceme zároveň pozvať na 

Výročnú členskú schôdzu Dobrovoľného 
hasičského zboru Horný Vadičov všetkých 

členov DHZ Horný Vadičov. Zhodnotí 
sa činnosť a hospodárenie za uplynulých 

päť rokov a zároveň sa stanoví plán 
na následujúce päťročné obdobie.  Po 

upresnení dátumu konania schôdze v roku 
2017 sa rozpošlú pozvánky všetkým členom 

DHZ. 
pripravila: Iva Remišová

Ondrej Kubáščik, predseda DHZ Horný Vadičov
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„Neúspech nás neodradil, práve naopak – ideme trénovať!“ 
hovoria florbalisti z Horného Vadičova.

Pľacový futbalový turnaj o
„ Pohár starostu obce“

Druhý ročník florbalového turnaja Dolných 
Kysúc  sa konal 26. novembra 2016  v Rudine. 
Zúčastnilo sa ho aj mužstvo z Horného Va-
dičova. Usporiadateľmi z obce boli Vieroslav 
Koža a Radova Škor. Hráči: Vieroslav Koža, 
bratia Radovan, Peter, Marián Škorovci, Miro 
Mečiak, Jurak Káčerík, Viliam Keblovský, 
Daniel Škarupa, v bránke bol Martin Berešík. 
O štartovné a občerstvenie sa postarala obec 
a pán starosta Vladimír Káčerík. Za všetkých 
hovorí Vieroslav Koža:
„Keď sme išli autom do Rudiny, ako partia 
sme si povedali, že keď sme v I. ročníku 
dokázali uhrať na tretie miesto, tak druhý 
ročník musíme vyhrať! Prekvapenie nastalo, 
keď sme prišli na miesto a počuli rozlosova-

nie... Veľká zmena v mužstvách! Namiesto 
amatérov prišli ligové mužstvá – ligoví hráči 
z Českej republiky, z Čadce, zo Žiliny... Toto 
nás veľmi zarazilo, ale neodradilo ísť do 
zápasu. Skúsili sme to, ale žiaľ, neúspešne. 
Zápasy boli veľmi ťažké, veď hral amatér 
proti ligistovi..., takže sme všetko prehrali 
a skončili na 6. mieste. Ako pozitívum je, 
že turnaj dopadol bez zranení. Odchádzali 
sme so sklonenými hlavami, ale mali sme 
dobrý pocit aspoň z toho, že sme sa ako 
amatéri nevzdali hneď na začiatku, keď 
sme videli ligové zastúpenie súperov. Ako 
partia sme sa dohodli, že ideme trénovať 
– a na rok im to ukážeme! Prehru sme išli 
zapiť do Pizza Lívia, a tam pri pivečku sme 

sa ako partia zabavili. Neúspech nás skrátka 
neodradil. A už sa tešíme na budúci ročník.“

- redakcia - 

Dňa 24. júla 2016, sa na domácom futbalovom 
ihrisku konal tradičný pľacový futbalový turnaj o 
„Pohár starostu obce“.  Súťaže sa zúčastnili štyri 
družstvá: Galierovce, Košariská, Prostredný Vadičov 
a Rolia v štýle hry „každý s každým“. Náš pľacový 
futbalový turnaj, je výnimočný tým, že si v ňom 
zahrajú všetci, ktorí milujú tento šport. Či už ho 
hrávajú profesionálne, v Oblastnej súťaži Kysúc, 
alebo len muži, ktorí si radi zakopú. Starí, či mladí, 
priženení do Horného Vadičova, alebo žijúci 
inde – všetci srdcom z Vadičova. V deň pľacového 
futbalového turnaja sa zomknú do jedného družstva 
a hrajú za svoj pľac.  Počas jednej z prestávok medzi 
súťažnými zápasmi sa odohral aj zápas medzi druž-
stvom Starí páni a Muži, hrajúci v oblastnej súťaži. 
Výsledok skončil v prospech Mužov. 
Umiestnenie súťažiacich:   
1. Miesto Galierovce; 2. Košariská; 3. Rolia; 4.Pros-
tredný Vadičov. 

Športu zdar!
- Iva Remišová -

Referentom mládeže DHZ Horný Vadičov je p. Jakub Kubáščik. Stará 
sa rozvoj záujmovej činnosti detí v oblasti ochrany pred požiarmi, 
vytvára kolektív mladých hasičov – žiackych družstiev a pripravuje 
ich do súťaže žiakov. Dlhé hodiny cvičenia a príprav sa odzrkadľujú 
na výsledkoch v hasičských súťažiach. Mladí hasiči, nás tohto roku 
reprezentovali na súťažiach: v Lodne, v Hornom Vadičove, na Korni, 
v Kysuckom Novom Meste, v Ochodnici, na Lopušných Pažitiach, vo 
Vraní a posledná jesenná súťaž bola v obci Rudinská. 
Na domácej súťaži o Pohár starostu obce Horný Vadičov si vybojovali 

1. miesto, ktoré obhájili medzi silnou konkurenciou  v Ochodnici, v 
Kysuckom Novom Meste, vo Vraní a v Rudinskej.  Krásne 2. miesto 
si vybojovali na hasičskej súťaži na Lopušných Pažitiach, kde im prvé 
miesto uniklo o 0,1 sekundy.  Avšak len hodiny cvičenia by nedoká-
zali popohnať našich hasičov v súťažiach. Ich ženie chuť víťaziť v tom, 
čomu sa radi venujú a sú v tom dobrí. 
Naša obec dostala v minulom roku  od MV SR protipovodňový vozík. 
A tak začali pravidelné taktické cvičenia i pre  dobrovoľných hasičov 
obce, dospelých. Tieto cvičenia bývajú pravidelne, každého štvrťro-
ka a vedie ich p. Ján Harcek. Na poslednom tohtoročnom tréningu 
sa zúčastnili aj mladí hasiči, aby videli cvičenie s protipovodňovým 
vozíkom. 

- Ivana Remišová - 

Súťaže, cvičenia a tréningy mladých  
hasičov z Horného Vadičova

Košariská

Prostredný Vadičov

GalierovceRolia

Exhibícia
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Narodili sa
Tomáš Adámek ........................ jún 2016
Andrej Kašík ............................ september 2016
Lukáš Gajdoš ............................august 2016
Laura Čelková ..........................október 2016
Amália Plevková ......................november 2016

Spoločenská  kronika obce Horný Vadičov / jún 2016 - december 2016
Uzavreli manželstvo
Ing. Ján Čepel   -  Ing. Zuzana Krchová .............. jún 2016 
Marek Linet  -  Dominika Žabková ..................... júl 2016
Jozef Bujňák – Ing. Jana Kvašňovská ................... júl 2016
Miroslav Mičech – Ing. Jana Franeková .............. september 2016
Peter Kubuš – Andrea Hrehorová ........................ september 2016
Tomáš Mrvečka – Ing. Michaela Krišicová......... september 2016
Juraj Kašík  -  Bc. Jozefa Koričárová .................... september 2016
Marek Mrvečka – Bc. Miroslava Mrmusová ...... november 2016 
Ing. Miroslav Zettner – Ing. Eva Hoštáková ....... november 2016
Milan Novák – Antónia Adámková ..................... november 2016
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Opustili nás
Viera Zajacová ......... jún 2016  vo veku 66 rokov
Justina Zajacová ...... jún 2016  vo veku 75 rokov
Dušan Kubík ............ september 2016  vo veku 19 rokov
Agnesa Kaplíková .... september 2016  vo veku 94 rokov
Patrik Hrehor ...........október 2016  vo veku 25 rokov
Albin Pavlusík ..........november 2016  vo veku 85 rokov
Justin Jarošík ............november 2016  vo veku 72 rokov

Hasičská súťaž o „Pohár starostu obce Horný Vadičov“
Dobrovoľný hasičský zbor Horný Vadičov 
v spolupráci s Obcou Horný Vadičov 10. 
júla 2016 organizoval súťaž v hasičskom 
športe o „Pohár starostu obce Horný 
Vadičov“, ktorá sa konala na miestnom 
futbalovom ihrisku.
Súťaže sa zúčastnili: DHZ Horný Vadičov, 
DHZ Dolný Vadičov, DHZ Kolárovice, 
DHZ Petrovice, DHZ Ochodnica, DHZ 
Rudinka, DHZ Snežnica a DHZ Vranie.
Súťažilo sa v kategóriach podľa 
stanovených pravidiel: muži a ženy podľa 
súťažného poriadku DPO SR – na športové 
hadice; chlapci a dievčatá podľa pravidiel 
hry Plameň. Vodný zdroj bol z nadzemnej 
nádrže. Do kategórie dievčatá sa prihlásilo 
jediné družstvo DHZ Kolárovice. 
Tabuľka umiestnenia:
Muži:
1. miesto DHZ Dolný Vadičov
2. miesto DHZ Rudinka
3. miesto DHZ Ochodnica
Ženy: 
1. miesto DHZ Horný Vadičov
2. miesto DHZ Kolárovice
3. miesto DHZ Ochodnica
Chlapci: 
1. miesto DHZ Horný Vadičov
2. miesto DHZ Petrovice
3. miesto DHZ Kolárovice
Dievčatá:
1. miesto DHZ Kolárovice

Ocenenie si odniesol aj Jakub Kubáščik (referent mládeže), za príkladnú prácu s mládežou. 
Za pomoc pri príprave so súťažou sa chceme poďakovať: DHZ Dolný Vadičov, ktorý zapožičal 
nadzemnú nádrž, DHZ Lopušné Pažite za vymeranie vzdialeností na vykonanie útokov. 
V neposlednej rade p. Monike Kubáščikovej za  pomoc s prípravou a vydávaním jedla, p. Milanovi 
Kaplíkovi za požičanie altánku pre účastníkov súťaže a samozrejme našim mladým hasičom. 

- Iva Remišová - 
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Aký bol rok 2016 pre Futbalový 
klub Horný Vadičov? 
Družstvo FK Horný Vadičov, ktoré 
má svoju činnosť v VII. lige Obfz 
Kysúc, odohralo v jarnej časti 7 
zápasov. V celkovom hodnotení 
skončilo na 6. mieste so ziskom 14 
bodov. Najviac minút v zápasoch 
odohrali: Stanislav Brišš a Ľubomír 
Závoďan. Najlepším strelcom 
mužstva bol Michal Zátorský s 9  
gólmi. Počas letnej prestávky sa 
uskutočnil tradičný Pľacový turnaj 
o pohár starostu obce, kde víťazom 
sa stalo družstvo Galierovce, ktorí 
obhájili minuloročné víťazstvo. 
Mužstvo dospelých sa zúčastnilo 
futbalového turnaja v Snežnici. 
Úvodné kolo VII Ligy Obfz 
súťažného ročníka 2016-2017 
sa odohralo 28.8.2016, kde FK 
VADIČOV privítal na domácej 
pôde mužstvo TJ Rozkvet 
Klubina a zdolal s výsledkom 8:3. 
V nasledujúcom kole mužstvo 
dospelých vycestovalo do ŠK 
Radoľa, kde zápas skončil  prehrou 
1:3.V tomto zápase hráči 
FK Horný Vadičov podali 
odovzdaný výkon. V priebehu 
nasledujúceho  týždňa 
došlo k zmene trénera 
a vedúceho mužstva. Pred 
ďalším domácim zápasom 
s TJ Zákopčie došlo v kabíne 
k poďakovaniu za doterajšiu 
prácu trénerovi Ing. Milanovi 
Sklenářovi, vedúcemu 
mužstva Antonovi Mrmusovi 
a kormidlo do ďalšej súťaže 
prebrali Jozef Minárik – 
tréner a Viktor Kubaščík 
– vedúci mužstva. Do kádra 
pribudli staronoví hráči: 
Štefan Slivoň, Ľubomír 
Kubík, Marek Orieščik. Na 
hosťovanie z KNM prišiel 
Patrik Minárik, z ŠK Radole 
na prestup Matej Kubaščík. 

Jesenná časť súťažného ročníka 
sa odohrala dvojkolovo, mužstvo 
dospelých stráca 3 body na prvého 
a prezimuje na druhom mieste.  
Novému vedeniu a celému mužstvu 
FK VADIČOV do jarnej časti treba 
popriať veľa úspechov. 
Horný Vadičov otvoril prípravku 
žiakov vo futbale!
Veľa krát sa debatovalo ako ďalej 
s futbalom. Táto otázka sa týkala 
hlavne oblasti mládeže. Že sa 
v minulosti pozastavila práca 
s mládežou, tomu je na vine veľa 
faktorov. Tento problém nie je 
len v našom klube. Veľa obcí sa 
trápi s podobným problémom. Už 
pred rokom bola vízia začať prácu 
s mládežou, len stále nie a nie nájsť 
cestu k spusteniu prípravky. Na 
záver školského roka sa uskutočnil 
pľacový turnaj žiakov. Zorganizovať 
turnaj ma priviedlo oslovenie 
chlapcov v krátkom pôsobení na 
tunajšej ZŠ. Prečo nie, turnaj mal 
podobu klasického pľacového 
turnaja. K úspešnému priebehu 

turnaja prispeli: Obec Horný 
Vadičov v zastúpení starostom 
obce, partia starých pánov, CVČ 
pri ZŠ Horný Vadičov, za čo im 
patrí poďakovanie. Bolo to výborné 
štvrtkové popoludnie, kde víťazom 
sa stali chlapci z Rolie, na druhom 
mieste skončili Galierovce, tretie 
miesto Prostredný Vadičov a štvrté 
Košariská. Prvým trom boli 
odovzdané medaile a štvrtému 
diplomy.  Pri tejto vydarenej akcii 
sa začalo vo veľkom debatovať 
o prípravke v Hornom Vadičove. 
Ale, ako začať, to bola úloha pre 
starostu obce a členov FK Vadičov. 
Obfz Kysúc otvoril možnosť 
prípravky pre ročníky 2006- 
a mladší. Nastala aj otázka: ako 
dostať deti od počítačov a dopriať 
im viac zodpovedného pohybu. 
Nadobúdame presvedčenie, že pre 
deti sa oplatí robiť a čas ukáže!!!  
Na začiatku školského roka sa 
za pomoci CVČ podarilo spraviť 
prieskum a  zoznam žiakov so 
záujmom o futbal, samozrejme 

so súhlasom rodičov. Tu nastal 
krok k prihláseniu žiakov CVČ, 
prípravky kategórie 2006-mladší. 
Dospeli sme názoru, že cez CVČ 
budú mať rodičia lepší  prehľad. 
Na úvodný tréning vedúcemu 
krúžku p. Antonovi Mrmusovi 
a asistentovi p. Ladislavovi 
Gašpierikovi nastúpilo 24 detí.  
Prípravka je riadená Obfz Kysúc, 
kde sú prihlásené družstvá: 
ŠK Lodno, ŠK Nesluša, Mšk 
KNM-U9, Mšk KNM-U10, ŠK 
Rudinská, Mšk Snežnica, ŠK 
Raková a dodatočne CVČ Horný 
Vadičov. To znamená, že jesenná 
a jarná časť sa odohrá dvojkolovo. 
V úvodnom zápase chlapci CVČ 
vycestovali do Rakovej, kde prehrali 
21:1 a jediný gól strelil Damián 
Hájnik. V tejto súťaži výsledok 
nie je až tak dôležitý ako samotná 
konfrontácia, kde v niektorých 
kluboch pracujú s prípravkou 
dlhšie. Určite na ten výsledok tak 
skoro chlapci nezabudnú, ale už 
počas nasledujúcich zápasov bolo 

poznať ich úsilie. Pre 
fungovanie prípravky 
je vhodná spolupráca 
s  rodičmi, ich ochota 
vycestovať na zápasy, začo 
im patrí vďaka a hlavne 
stmeliť rodičov pre niečo, 
v tomto prípade futbal, 
a vlastné deti. Na záver 
chcem poďakovať všetkým 
ochotným ľuďom, ktorí 
prispeli k otvoreniu 
prípravky žiakov ročník 
2006 a mladší. Chcem 
zároveň popriať príjemné 
prežitie Vianočných 
sviatkov a veľa zdravia 
a úspechov v roku 2017!

pripravil: Anton Mrmus, 
vedúci futbalového krúžku 

CVČ Horný Vadičov  
/na snímke/

Horný Vadičov otvoril prípravku žiakov vo futbale! 

Naša rodná dedina...  Horný Vadičov


