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časopis občanov obce Horný Vadičov

Krásne a veselé
Vianočné sviatky
a šťastný nový
rok 2018
prajú občanom
Vladimír Káčerík - starosta obce,
poslanci obecného zastupiteľstva
a pracovníci obecného úradu
v Hornom Vadičove.
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Opäť prebehol rok, ani sme sa nenazdali.
A čo sa všetko udialo v Hornom Vadičove?
2. júla 2017 pred budovou
hasičskej zbrojnice
nastúpená hasičská
jednotka DHZ a ostatní
prítomní privítali ministra
vnútra Roberta Kaliňáka,
generálneho sekretára
Dobrovoľnej požiarnej
ochrany SR Vendelína
Horvátha, riaditeľa
Krajského riaditeľstva
Hasičského a záchranného
zboru v Žiline
Jaroslava Kapusniaka,
Juraja Blanára, predsedu
Žilinského samosprávneho
kraja, poslancov
Zastupiteľstva Žilinského
samosprávneho kraja za

volebný obvod Kysucké
Nové Mesto, prednostu
Okresného úradu v
Kysuckom Novom Meste
a predstaviteľov Územnej
organizácie DPO v
Kysuckom Novom Meste.
Pri tejto príležitosti pán
minister Kaliňák odovzdal
našim dobrovoľným
hasičom repasované
hasičské vozidlo CAS 32
Tatru 138.
15. júla 2017 sa uskutočnili
Vadičovské folkórne
slávnosti 2017. Z rozpočtu
ŽSK bola pre obec
schválená dotácia vo výške
650 EUR, t. j. Vadičovské
folklórne slávnosti boli
zrealizované za finančnej
pomoci ŽSK Žilina s
názvom: Podujatie s
podporou Žilinského
samosprávneho kraja.
16. júla 2017 VFS
pokračovali programom

Hodovej nedele.
16. júla 2017 slávnostnú
atmosféru hodovej nedele
po svätej omši doplnilo
posvätenie hasičského
auta CAS 32 T 138 a
protipovodňového vozíka.
24.08.2017 predložila obec
žiadosť o poskytnutie
dotácie v pôsobnosti
Ministerstva vnútra SR
na projekt s názvom:
Rekonštrukcia a zateplenie
kultúrneho domu a
hasičskej zbrojnice Horný
Vadičov č. 174. Cieľom
projektu je technické
zhodnotenie budovy
hasičskej zbrojnice.

Projekt zateplenia objektu
vychádza z hlavnej
požiadavky, ktorou je
zachovanie a využívanie
jeho doterajšieho účelu a
prevádzky v ňom. Tento
zámer rieši i zachovanie
objektu a naplnenia
základnej funkcie budovy
pre potreby hasičov.
Realizáciou zateplenia
objektu Horný Vadičov č.
174 sa zvýši energetická
efektívnosť a zamedzí
sa tepelným stratám.
Žiadosť je t .č. v štádiu
posudzovania.
Obec na riešenie havarijnej
situácie – zatekanie strechy,
rekonštrukcia strechy a
výmena krytiny na objekte
„kamennej školy“ Horný
Vadičov č. 288 za účelom
zachovania dedičstva
našich predkov požiadala
o poskytnutie dotácie v
pôsobnosti MF SR. Dotácia

na individuálne
potreby obce
súvisiacej s
plnením úloh
samosprávnych
pôsobností
poskytnutá MF
SR bola schválená
vo výške 11 067
EUR a účelovo
určená na
čiastočnú úhradu
výdavkov akcie
rekonštrukcia
strechy a výmena
krytiny.
Obec Horný
Vadičov
ako zriaďovateľ a ZŠ
Horný Vadičov sa
zapojili do výzvy na
predkladanie projektových
zámerov, ktoré
vyhlásilo Ministerstvo
pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR v
decembri 2016. Cieľom
výzvy je vybudovanie a
zlepšenie technického
vybavenia jazykových
učební, školských knižníc,
odborných učební
(prírodovedné učebne) a
polytechnických učební
(školských dielní) v
základných školách.
V auguste 2017 obec
vykonávala prieskum trhu
na Hasičskú techniku, ktorá
je financovaná z vlastných
prostriedkov verejného
obstarávateľa a z dotačných
prostriedkov Dobrovoľnej
požiarnej ochrany SR.
Dotácia bola poskytnutá vo
výške 3 000 EUR.
9. septembra 2017
sa uskutočnil 4.
ročník ISTROFINAL
SNEŽNICKÝ MTB
MARATÓN – cyklistické
podujatie v nádhernom
prostredí Kysuckej
vrchoviny. Pretože dlhá
trasa viedla i katastrálnym
územím Prostredného a
Horného Vadičova bol
starosta obce v zastúpení
obce požiadaný riaditeľom
preteku Michalom
Gáborom o súčinnosť pri

organizovaní akcie a pri
usmerňovaní súťažiacich
priamo v teréne a o
zabezpečenia občerstvenia
pre účastníkov preteku.
Ako každý rok, druhý
júlový víkend sa na
futbalovom ihrisku
v Hornom Vadičove
uskutočnila hasičská súťaž
„O pohár starostu obce
Horný Vadičov“.
23. júla 2017 sa na
futbalovom ihrisku FK
Vadičov uskutočnil ďalší
ročník obľúbeného
Pľacového turnaja o Pohár
starostu obce.
17.09.2017 bolo v
priestoroch Hasičskej
zbrojnice odohrané
divadelné predstavenie
„KUBO“v podaní
ochotníckeho divadla
Snežnica. Toto divadelné
predstavenie zorganizoval
poslanec ŽSK za volebný
obvod Kysucké Nové Mesto
Dušan Mičian.
V mesiaci októbri pri
príležitosti Mesiaca úcty k
starším, obec pre svojich
občanov zorganizovala púť
do Dechtíc. Púť na Boričky
bola pre nich oživením
a miestom duchovnej
podpory, kde načerpali silu,
aby mohli putovať ďalej
životom. Akciu finančne
podporila obec.
Prvým šťastím dieťaťa je,
že je milované. Dieťa je
najkrajším kvetom lásky
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a je aj budúcnosťou, ktorá
rodičov zaväzuje vytrvať
pri ňom a vychovať malého
človiečika v skutočného
človeka. To je najväčším
životným úspechom.
Vítanie detí do života je
významnou udalosťou
nielen pre samotných
rodičov, rodinných
príslušníkov, ale aj pre tých,
ktorí sa stali svedkami
takejto radostnej udalosti.
10. decembra 2017 priniesli
pozvaní rodičia svoje deti,
aby boli ako noví občania
našej obce slávnostne
privítaní do života. Starosta
obce Vladimír Káčerík
ich obdaroval darčekom –
finančnou sumou vo výške
150 EUR a knižkou.
10. decembra 2017 sa
uskutočnila aj ďalšia milá
slávnosť – posvätenie
kaplnky Sedembolestnej
Panny Márie, ktorá bola
postavená ako súčasť
Rekreačno – duchovného
areálu v lokalite Sopotnica,

kde bol umiestnený obraz
Panny Márie, ktorý daroval
z vďaky občan našej obce.
Kaplnku, ktorá je zasvätená
Sedembolestnej Panne
Márii, posvätil správca
farnosti Pavol Mitaš. Stavbu
financovali vďační veriaci a
obec Horný Vadičov. Socha
Sedembolestnej Panny
Márie bola zakúpená z
milodarov veriacich. Nech
srdce Sedembolestnej
Panny Márie – patrónky
Slovenska, ktorú sme si
zviditeľnili a utiekame sa
k nej počas života v našich
starostiach i radostiach,
je pre nás nádejou do
ďalších rokov nášho života.
Sedembolestná Panna
Mária – Oroduj za nás...
Mikuláš je prvou
predzvesťou vianočných
sviatkov. Už tradične chodí
medzi deti a rozdáva im
darčeky. Inak tomu nebolo
ani 10. decembra 2017, keď
v popoludňajších hodinách
zavítal aj so svojím

Vážení
spoluobčania,

blížia sa tie krásne chvíle
vianočné a nastáva čas
otvárania ľudských sŕdc.
Čas radosti, veselosti,
lásky, pokoja a mieru. Čas,
keď sa snažíme aspoň na
malú chvíľu pristaviť a
zaspomínať si na krásne
chvíle, prežité v tomto roku.
Veď Vianoce sú, keď nikto
neplače a strávime ich s tými,
ktorých ľúbime a i s tými,
na ktorých myslíme. Pritom
sa snažíme nezabudnúť na
svojich blízkych, priateľov
a známych, aby v tomto
krásnom čase nebol nikto
sám.
Milí spoluobčania, rok, ktorý
sa práve končí, bol tiež bohatý
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sprievodom na Rínok sv.
Mikuláša, aby rozsvietil
vianočný stromček a pri
ňom potešil detské srdiečka
a rozdal im balíčky.
Okrem radosti priniesol
Mikuláš do našej dedinky
aj atmosféru blížiacich sa
Vianoc.
10. december 2017 sa aj
inak zapíše do histórie obce
Horný Vadičov. V tento
deň sa za účasti vzácnych
hostí, kolektívu autorov
a občanov uskutočnilo
netradičné podujatie
prvé svojho druhu v
obci. Bolo to slávnostné
podujatie, na ktorom bola
uvedená do života prvá
historická monografia
obce Horný Vadičov.
Starosta obce, ktorého
najväčším prianím bolo
vydanie knihy a ktorý
intenzívne pomáhal pri
vytvorení tejto publikácie,
poďakoval kolektívu
autorov a všetkým,
ktorí sa nevzdali tejto

na množstvo pracovných
činností, životných udalostí
a spoločenských podujatí,
na zabezpečovaní ktorých
sa mnohí z nás podieľali.
Dovoľte mi, aby som Vám
všetkým poďakoval za prácu,
ktorú ste počas uplynulého
roka vykonali pre našu obec a
pre nás všetkých.
Prajem vám vnútornú silu,
stály zmysel pre radosť z
malých i veľkých vecí života.
Veľa zdravia, životnej iskry,
lásky a potešenia z najbližších
a ľudí blízkych Vášmu srdcu.
Naším deťom želám, aby si
pod vianočným stromčekom
našli ten najkrajší darček,
aký si vysnívali. Zvlášť chcem
pozdraviť našich chorých
spoluobčanov a popriať
im skoré uzdravenie a veľa

myšlienky vytvoriť túto
úžasnú knihu. Poďakoval
všetkým za ich húževnatú
a aj nezištnú pomoc,
ktorá uzrela svetlo sveta v
podobe krásnej publikácie
našej rodnej dedinky.
Kniha je historicky prvou
monografiou o našej obci
od jej prvopočiatkov až
po súčasnosť. Vydaním
tejto publikácie chceme
sprostredkovať hrdosť na
všetko, čo vytvorili naši
predkovia a každému
množstvo doteraz
nepoznaného, ale aj o
nás samých. Publikácia je
venovaná našim predkom,
ktorí tu žili, pracovali a
snívali svoj sen o lepšom
živote a tiež aj budúcim
generáciám, aby si ctili
a zachovávali pamiatku
svojho rodu.
Vladimír Káčerík,
starosta obce Horný Vadičov

fyzických a psychických síl.
Všetkým spoluobčanom
prajem príjemné sviatky,
šťastie, pokoj v duši, lásku
a pevné zdravie v rodinách,
aby ste do Nového roka
vykročili s optimizmom.
Iste nás postretnú krásne,
ale i nepríjemné chvíle a
okamihy, lebo aj tie patria
k životu. No nezabudnime
však na ľudskosť, toleranciu,
vzájomnú pomoc a
porozumenie. Vianoce
spájajú rodinu a priateľov
dokopy. Tie prichádzajú so
svojím tajomným čarom – s
láskou a radosťou. Nech
pravý zmysel Vianoc naplní
vaše srdcia a domovy
mnohými požehnaniami.
Vladimír Káčerík,
starosta obce
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Život v Centre sociálnych služieb Fantázia
v Hornom Vadičove si klienti pochvaľujú

Centrum sociálnych
služieb Fantázia so sídlom
na ul. Belanského 12/8
v Kysuckom Novom Meste
v zriaďovateľskej pôsobnosti
Žilinského samosprávneho
kraja, ktorého riaditeľkou
je od 01. júla 2005 Mgr.
Silvia Martinčeková vzniklo
reprofilizáciou územných
detských jaslí a slávnostne
bolo otvorené 02. októbra
1989 s kapacitou 20 miest
pre denný a týždenný pobyt
v Kysuckom Novom Meste.
Od 17. júla 2006 sa celé
zariadenie premiestnilo
do nových priestorov v
centre mesta Kysucké Nové
Mesto na ulicu Belanského
č. 12/8. Zvýšila sa kapacita
a komfort - 21 lôžok pre
týždennú pobytovú formu
sociálnej služby a 14 miest pre
ambulantnú formu sociálnej
služby.
Pracovisko na Belanského
ul. 12/8 v Kysuckom
Novom Meste poskytuje
svoje sociálne služby ako
domov sociálnych služieb
a špecializované zariadenie
deťom a dospelým. Toto
pracovisko je zároveň jediným
zariadením sociálnych služieb
v zriaďovateľskej pôsobnosti
Žilinského samosprávneho
kraja, ktoré poskytuje na
území Kysuckého Nového
Mesta a priľahlých dedín
ambulantnú - dennú a
týždennú pobytovú formu
sociálnej služby.
V roku 2008 pribudlo
k tomuto zariadeniu druhé
pracovisko v Hornom
Vadičove 54, ktoré
poskytuje sociálne služby v
domove sociálnych služieb
a špecializovanom zariadení
dospelým prijímateľom
sociálnych služieb. Súčasná
kapacita je 38 lôžok pre
pobytovú celoročnú formu
sociálnej služby.
Centrum sociálnych služieb
Fantázia má v súčasnosti
spolu 51 zamestnancov, z toho
29 pracuje na pracovisku
v Hornom Vadičove 54.
Zamestnanci sú odborníci
v rámci svojej profesie a svoje
vedomosti si rozširujú účasťou
na odborných školeniach,
kurzoch, seminároch, či
ďalším štúdiom.
Centrum sociálnych
služieb Fantázia na oboch
pracoviskách poskytuje
sociálnu službu v domove
sociálnych služieb
a špecializovanom zariadení,

bezplatné základné sociálne
poradenstvo, sociálnu
rehabilitáciu, ubytovanie,
stravovanie, upratovanie,
pranie, žehlenie a údržbu
bielizne a šatstva, osobné
vybavenie, výchovu,
zabezpečuje pracovnú terapiu
a záujmovú činnosť a utvára
podmienky na vzdelávanie a
úschovu cenných vecí.
V súčasnosti sa pripravujeme
na akreditáciu a v budúcom
roku plánujeme poskytovať
i špecializované sociálne
poradenstvo.
Ubytovanie poskytujeme
prijímateľom sociálnych
služieb najmä v dvojlôžkových
izbách, vybavených
polohovateľnými posteľami,

papierom, látkami, drevom,
sklom a iným prírodným
materiálom. Tieto výrobky
prezentujeme na rôznych
výstavách doma i v zahraničí.
Sme organizátorom putovnej
výstavy „Svet fantázie inými
rukami“, ktorá prezentuje
ručne vyrobené výrobky
prijímateľov sociálnych
služieb doma i v zahraničí.
V rámci tejto putovnej
výstavy, ktorá má dlhoročnú
tradíciu spolupracujeme so
zariadeniami sociálnych
služieb z poľského mesta
Bielsko – Biala.
Medzi záujmové a
voľnočasové aktivity patrí
najmä obľúbený filmový klub,
kde sa venujeme premietaniu

skriňami, poličkami,
nočnými stolíkmi, stolmi,
stoličkami, odpadkovými
košmi a žalúziami na
oknách. Prijímatelia sociálnej
služby majú počas pobytu
k dispozícii spoločenské
priestory, jedáleň, návštevnú
miestnosť, záhradu, knižnicu,
sesterňu, keramickú,
drevársku, tkáčsku aj
sklársku dielňu, terapeutickú
a rehabilitačnú miestnosť i
kaplnku.
Na pracovisku v Hornom
Vadičove 54 zabezpečujeme
v rámci poskytovaných
sociálnych služieb pracovnú
terapiu, ktorá je dobrovoľná
a vykonáva sa podľa
individuálnych požiadaviek,
zručností a predpokladov
prijímateľov sociálnych
služieb v sklárskej, drevárskej,
tkáčskej a keramickej
dielni. Pracujeme s hlinou,

prevažne starších filmov
(Rysavá jalovica, Rodná zem a
pod. pre pamätníkov). Veľmi
obľúbenou voľnočasovou
aktivitou sú turistické
vychádzky a výlety mimo
zariadenia, ktoré sú spojené
so zberom liečivých rastlín,
húb a prírodných materiálov
(výlet na Hájnice, ku
Kaplnke, na vrch Ostré, vrch
Straník a pod.) Vedieme
kognitívne cvičenia, ktoré
sú zamerané na podporu
pamäti, ďalej sa venujeme
precvičovaniu jemnej
motoriky, kulinoterapii,
arteterapii, muzikoterapii,
biblioterapii, bábikoterapii,
reminiscenčnej terapii.
Prijímatelia sociálnej služby
ktorým to ich zdravotný
stav dovoľuje, sa pravidelne
zúčastňujú na svätej omši
v miestnom kostole a zároveň
majú k dispozícii kaplnku,

kde sa pravidelne koná
modlitba svätého ruženca
a kde majú možnosť každý
mesiac pristúpiť k svätej
spovedi a svätému prijímaniu.
V zariadení je každoročne
na prvú adventnú nedeľu
slúžená svätá omša za účasti
prijímateľov sociálnej služby,
ich príbuzných, zamestnancov
i obyvateľov Horného
Vadičova. K duchovnému
rozvoju v zariadení
prispieva svojimi pútavými
prednáškami aj prijímateľ
sociálnej služby MVDr.
Vladimír Čičman. Centrum
sociálnych služieb Fantázia
organizuje prijímateľom
sociálnych služieb autobusové
zájazdy po Slovensku, Česku
a Poľsku. Medzi jednu
z obľúbených aktivít patria
„Seniorské dielne“, ktoré
pravidelne organizuje Krajská
knižnica v Žiline. Obsahom
týchto tvorivých dielní je
oboznámenie sa s novými
kreatívnymi technikami,
ktoré využívame pri ďalších
terapiách. Získané zručnosti
využijú aj na výrobu
darčekových predmetov, ktoré
si môžu záujemcovia zakúpiť
v priestoroch zariadenia
a na tematických výstavách
organizovanými Žilinským
samosprávnym krajom.
V priebehu roka sa
prijímatelia sociálnych
služieb zúčastňujú rôznych
kultúrnych, športových
a vedomostných podujatí
doma i v zahraničí.
Z kultúrnych podujatí je
to napr.: „Domov domovu“,
„Let´s dance“, „Žilinský
Oskar“, atď. Zo športových
podujatí napr.: športové hry
v Terchovej, Kysucké športové
hry seniorov, Bocca, Sjolen,
stolnotenisové turnaje a iné.
Z vedomostných súťaží
pravidelne navštevujeme
Biblickú olympiádu, 5 proti
5 a Človeče nehnevaj sa.
Prijímateľom sociálnych
služieb, ktorí sa zo
zdravotných dôvodov
nemôžu zúčastniť akcií mimo
zariadenia zabezpečujeme
kultúrne podujatia priamo
v zariadení. Veľmi dobrú
spoluprácu máme so
Základnou školou Horný
Vadičov, Materskou školou
Horný Vadičov, Centrom
voľného času Horný Vadičov,
Základnou umeleckou
školou Kysucké Nové
Mesto, folklórnym súborom
z Horného Vadičova,

Naša rodná dedina... Horný Vadičov
folklórnym súborom
z Kysuckého Lieskovca,
Klubom 75, folklórnou
skupinou Káčerikovci a
Mestskou knižnicou Kysucké
Nové Mesto.
Prijímatelia sociálnych
služieb navštevujú mestskú
knižnicu pravidelne z dôvodu
vypožičania si beletrie,
prednášok a inštalovania
výstavy vlastných umeleckých
výrobkov. Zároveň však
pracovníčky knižnice
navštevujú naše zariadenie za
účelom rôznych zaujímavých
prednášok a pre tých, ktorí
majú záujem prinesú knihy
priamo do zariadenia.
Na pracovisku v Hornom
Vadičove 54 máme i vlastnú
knižnicu s bohatým knižným
fondom i túto majú možnosť
využívať prijímatelia sociálnej
služby. Centrum sociálnych
služieb Fantázia zabezpečila
vydanie knihy básní pod
názvom „Kam kráčaš človek“
a zorganizovala jej „krst“,
ktorej autorkou je prijímateľka
sociálnej služby pani Ľubica
Veverková. Prostredníctvom
básní v knihe „Kam kráčaš
človek“ vypovedala o svojich
pocitoch, predstavách
sklamaniach, ale i nádeji
a radosti zo života. Táto kniha
bola vydaná s finančnou
podporou Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky.
V záhrade sa nachádzajú
dva skleníky, kde prijímatelia
sociálnych služieb pestujú
zeleninu. V prípade
priaznivého počasia pracujú
v záhrade hrabú lístie, plejú,

polievajú kvety. V rámci
ergoterapie sa prijímatelia
sociálnych služieb podieľajú
na úprave areálu pracoviska
počas celého roka.
Ošetrovateľskú starostlivosť
poskytuje a zabezpečuje
zdravotný personál, ktorý
im pravidelne organizuje
spoločné prednášky týkajúce
sa ich zdravotného stavu
(napr.: zdravý spánok,
diabetes, obezita, poruchy
pohybového aparátu
a pod.) a noviniek na trhu
zdravotníckych pomôcok.
Prijímatelia sociálnej služby
môžu využiť liečebnú
rehabilitáciu, kde im je denne
poskytovaná magnetoterapia,
perličkový kúpeľ, svetloliečba
malou i veľkou biolampou,
parafínové zábaly, masáže,
polohovateľné a masážne
kreslá. Pracovisko navštevuje
2x ročne rehabilitačný
lekár, ktorý prijímateľov
sociálnych služieb vyšetrí
a odporučí vhodné
rehabilitačné procedúry.
Rehabilitáciou využívame
všetky dostupné techniky
k opätovnému navráteniu
prijímateľa sociálnej služby
do plnohodnotného života.
Pracovisko spolupracuje
s praktickým lekárom
a psychiatrom, ktorí
podľa potreby vyšetria
prijímateľa sociálnych služby
a poskytujú zdravotnú
starostlivosť. Pracovisko
navštevujú pravidelne i
zdravotné sestry z Agentúry
domácej ošetrovateľskej
starostlivosti, ktoré podľa
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potreby vykonávajú odborné
zdravotnícke úkony (injekčná
aplikácia liekov, odbery
telesných tekutín a pod.)
Na pracovisku v Hornom
Vadičove 54 pracujeme
Konceptom Bazálnej
stimulácie a na základe
certifikátu je pracoviskom
s Bazálnou stimuláciou.
Prijímateľ sociálnej služby
pán Peter Pavlovič vedie
krúžok angličtiny a svoje
vedomosti takto odovzdáva
iným prijímateľom
sociálnych služieb na
pracovisku. Podľa záujmu
nacvičujeme s prijímateľmi
sociálnych služieb rôzne
divadlá, scénky, s ktorými
sa prezentujeme doma i
v zahraničí. Prijímatelia
sociálnych služieb majú k
dispozícii veľkú záhradu s
oddychovými zónami, veľký
altán s posedením a externé
fitnes stroje.
Na pracovisku máme
vlastnú kuchyňu, kde
prijímateľom sociálnej služby
i zamestnancom poskytujeme
celodenné stravovanie
v súlade so zásadami zdravej
výživy. Zároveň poskytujeme
podporovanú službu „jedáleň“,
v ktorej poskytujeme
stravovanie fyzickej osobe,
ktoré má ťažké zdravotné
postihnutie, nepriaznivý
zdravotný stav, alebo dovŕšila
dôchodkový vek. Centrum
sociálnych služieb Fantázia
aktívne vyhľadáva a zapája
sa do vyhlásených výziev
na získavanie finančných
prostriedkov pre svoje

aktivity a skvalitnenie
poskytovaných sociálnych
služieb. Spomenieme aspoň
dotačnú spoluprácu s obcou
Horný Vadičov pod vedením
Vladimíra Káčeríka.
V roku 2016 sme na
pracovisku v Hornom
Vadičove 54 realizovali
projekt „Rozvoj aktivizačno
- terapeutických činností
prijímateľov sociálnej služby“,
ktorého cieľovou skupinou
boli seniori s Alzheimerovým
ochorením a seniori s
rôznym stupňom demencie.
Projekt bol zameraný na
udržanie a podporu jemnej
motoriky, kognitívnych
funkcií a hlavne na podporu
a udržanie dlhodobej pamäte
zážitkovými aktivitami
a spomienkami na svoje
detstvo, mladosť a pod.

Terapeutické pomôcky a
pracovné materiály, ktoré
využívame v rámci projektu
boli financované z dotácie
Obce Horný Vadičov. Touto
cestou sa chceme poďakovať
vedeniu a poslancom
obce Horný Vadičov za
poskytnuté finančné
prostriedky vo výške 300
€, ktorými aj touto cestou
prispeli k skvalitneniu
života prijímateľov
sociálnej služby v Centre
sociálnych služieb Fantázia
Horný Vadičov.
Mgr. Silvia Martinčeková
riaditeľka zariadenia
(na snímke so seniormi)

Žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis navštívil Horný Vadičov
V roku 2017 zavítala do našej obce vzácna návšteva Žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis, ktorý v rámci vizitácie farnosti počas dňa navštívil
v sprievode osobného tajomníka a pána farára Pavla Mitaša i obecný úrad.
Na obecnom ho privítal starosta obce s manželkou, poslanci OZ obce a
pracovníci obecného úradu. Pre našu generáciu to bola historická chvíľa,
pretože nikto z nás takúto udalosť ešte nezažil. Všetci boli z jeho prítomnosti potešení a tento deň zostane v ich mysliach zapísaný ako veľmi význačný
a dôležitý. Svoju návštevu zavŕšil svätou omšou v kostole sv. Mikuláša, pri
ktorej udelil i požehnanie. Do našej obce priniesol veľa Božieho požehnania. Ďakujeme
mu za jeho návštevu a prajeme
veľa Božích
milostí pri výkone duchovného
povolania.
- Obec Horný
Vadičov -
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Prvým šťastím dieťaťa je, že je milované...

Aj v tomto roku obec Horný Vadičov pripravila „Slávnostné
uvítanie detí do života“, ktorého sa zúčastnili rodičia spolu so
svojím dieťatkom 8. decembra 2017 o 16.00 hod. v priestoroch
hasičskej zbrojnice. Na slávnostnom obrade starosta obce Vladimír Káčerík privítal 18 nových malých občiankov obce zápisom
do pamätnej knihy, odovzdaním darčekového poukazu v
hodnote 150,- Eur a detskej knižky. Rodičom zaželal všetko len
to najlepšie, pevné zdravie, radosť, veľa optimizmu a trpezlivosti
pri výchove svojich ratolestí. Tento milý okamih prítomným
spríjemnili svojím programom deti z DFSk Vajčovanka a súrodenci Mrmusoví z Poviny. Vítame našich najmenších: Amália
Plevková, Timea Hájniková, Vanesa Škorová, Simona Briššová,
Tomáš Mrvečka, Terézia Mažgútová, Nina Šindléryová, Mar-

tin Hošták, Šarlota Ďuriková, Vanesa Bugáňová, Elis Linetová,
Daniel Bieleš, Ján Čepel, Peter Belanec, Kristián Radič, Laura
Šedivá, Laura Masaryková, Klára Nováková.
- Zuzana Mrmusová -

Vysvätenie kaplnky pod Požehou
Nedeľa 10. decembra 2017 bola pre občanov Horného Vadičova významná najmä po duchovnej stránke. V tento deň bola vysvätená
novopostavená kaplnka Panny Márie v nádhernom prírodnom prostredí pod Požehou. Veriaci sa streli pred kostolom sv. Mikuláša
a spoločne s modlitbou sv. ruženca vyšli ku kaplnke. Po príchode veriacich pán farár z našej obce kaplnku vysvätil. Na záver sa veriacim prihovoril i pán starosta Vladimír Káčerik. Duchovnú atmosféru doplnil spev ženskej speváckej skupiny a bratov Minárikovcov. Po vysvätení kaplnky sa ešte prítomní chvíľočku zdržali. Občerstvili sa koláčikmi, kapustnými osúchmi a teplým čajom, ktoré
doma pripravili ženičky z našej obce.
Mgr. Eva Kuriaková

Veľadôstojný pán farár, vážení prítomní!

Verím, že dnešný sviatočný deň vojde do histórie našej obce ako ďalší prínos pre našich
občanov a to po stránke duchovnej ale aj po stránke oddychu. Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie bola postavená ako súčasť Rekreačno – duchovného areálu v tejto
lokalite, pretože túžbou mnohých z nás bolo vybudovanie kaplnky s posedením. Na
začiatku projektu bol správca farnosti Ján Sňahničan. Ten sa začal realizovať až vtedy,
keď vlastníčka pozemku Paulína Káčeríková darovala obci časť pozemku o výmere
94 m2 pod podmienkou výstavby kaplnky. Na tomto mieste na strome bol umiestnený obraz Panny Márie, ktorý daroval z vďaky občan našej obce Adam Káčerík, pri
ktorom sa okolo prechádzajúci zvykli zastaviť a pomodliť sa. Sedembolestnú Pannu
Máriu si uctievame ako národnú patrónku Slovenska už od roku 1966, kedy ju pápež
Pavol VI. vyhlásil za hlavnú patrónku Slovenska. Chcem, aby sme boli hrdí na to, že
máme patrónku, ktorá nie je len patrónkou a symbolom krajiny, ale je hlavne našou
matkou. Matkou, ktorá nás neopúšťa v našich bolestiach a trápeniach. „O, Mária
Bolestivá, naša Ochrana... Pri tejto príležitosti sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa
podieľali na realizácii tohoto nádherného diela. Stavbu financovali vďační veriaci a
obec Horný Vadičov. Socha Sedembolestnej Panny Márie bola zakúpená z milodarov
veriacich. Nech srdce Sedembolestnej Panny Márie – patrónky Slovenska, ktorú sme
si zviditeľnili a utiekame sa k nej počas života v našich starostiach i radostiach, je pre
nás nádejou do ďalších rokov nášho života. Sedembolestná Panna Mária – Oroduj za
nás… Dedičstvo našich otcov zachovaj nám pane! Toto dedičstvo môžu zachovať len tí,
čo sa tu narodili a majú vrelý vzťah k rodnej obci! Preto som rád, že myšlienka postaviť kaplnku a urobiť tu oddychovú zónu sa splnila a že sa toto krásne dielo podarilo.
Prichádzajme teda na toto miesto, aby sme sa zastavili, rozjímali a obnovili svoj vzťah
k Bohu a na príhovor nebeskej Matky Panny Márie si vyprosovali hojnosť milostí a
Božieho požehnania.
- príhovor starostu Horného Vadičova Vladimíra Káčeríka -
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Dôchodcovia z Horného Vadičova
bilancovali rok 2017
Blíži sa koniec roka a to je čas
obzrieť sa späť a zaspomínať si
čo sme v tomto roku v našom
klube JDS prežili :
Vo februári to bola výročná
členská schôdza, kde sme
zhodnotili predchádzajúci
rok. Bolo fašiangové obdobie
a tak posedenie spestrili
naši členovia v maskách
v sprievode hudby v podaní
Jožka Lutišana. Vo februári
sme si vypočuli zaujímavú
prednášku Janky Pavlusíkovej
na tému „Diabetes Mellitus“,
ktorá bola spojená s meraním
krvného tlaku. 7. marca sme
dostali pozvánku na MDŽ od
strany Smer SD na kultúrny
program do Domu odborov
v Žiline. Strávili sme príjemný
večer s predstaviteľmi strany,
kde sa vôbec nehovorilo
o politike. V apríli sa
naši členovia zúčastnili
kúpeľného pobytu v Nimnici.
Účastníci boli s pobytom
veľmi spokojní, oddýchli
si a zároveň nabrali nové
sily. V máji na Deň matiek
nám ochotníci z Kysuckého
Nového Mesta predviedli
divadelné predstavenie
Žobrácke dobrodružstvo
a obecný úrad každej
matke odovzdal čokoládové
srdiečko. Ako každý rok, tak
i tento raz sme sa zúčastnili
branno-športového dňa
seniorov organizovaného
OO JDS v Kysuckom Novom

Meste, kde naši členovia
získali diplomy za úspešné
umiestnenie. V oblasti
zdravia sme zabezpečili
v našom klube masáže so
zľavou pre seniorov počas
celého roka. Za krásneho
júnového počasia sme
si uvarili chutný guláš
na Hájniciach, v areáli
Ľubomíra Pavlusíka ako
obvykle bezodplatne.
Posedenie v prírode
nám spríjemnili aj
poslanci VÚC, Dušan
Mičian, Ing. Vladimír
Macášek svojím štedrým

sponzorstvom. Spestrením
jednej septembrovej nedele
bolo posedenie v našom
klube pri opekanej klobáse,

i keď nám počasie nežičilo,
nálada bola výborná.
V mesiaci Úcty k starším
v októbri v spolupráci
s obecným úradom sme
zorganizovali zájazd do
Dechtíc na pútnické miesto
na horu Borička. Bol to veľmi
pekný duchovný zážitok .
Občerstvenie zabezpečil
poslanec Macášek, za čo
mu srdečne ďakujeme.
V novembri to bola veľmi
zaujímavá prednáška
o včeličkách s ochutnávkou
nektáru, včelej kašičky,
propolisu a čaju s medom.
Mirko Káčerik sa s nami
podelil o všetky svoje
vedomosti. Aj jesenného
termínu kúpeľného pobytu
v Nimnici sa v hojnom počte
zúčastnili naši seniori. Stretla
sa tu skupina, ktorá vytvorila
úžasnú atmosféru, na ktorú
budú dlho spomínať. Ako

je vo zvyku, vždy začiatkom
decembra k nám prichádza
Mikuláš. Tak i v tomto
roku nezabudol na seniorov
a prišiel nás pozdraviť
s anjelikmi, ktorí odovzdali
starým rodičom malé
darčeky.
Pri príležitosti ukončenia
roka 2017 a vstupu do
Nového roku 2018 Jednota
dôchodcov Horný Vadičov
chce zaželať svojim členom
a ich rodinám:
S pomocou Božou prežili ste
zas ďalší v rokov slede. Nech
ruka Božia pevne, iste vás
v roku novom vedie. Nech
dary jeho milosti vás po celý
rok chránia, nech dá vám
šťastia, radosti a hojnosť
požehnania.
pripravila:
Ing. Anna Štefanová,
predsedníčka
JDS Horný Vadičov
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Letný tábor 2017 s CVČ Horný Vadičov

Zvykom v našom centre voľného času Horný Vadičov
je ukončiť školský rok letným táborom. I v školskom
roku 2016/2017 tomu nebolo inak. Na letný tábor
sme sa začali pripravovať už v zimných mesiacoch.
Bolo treba vyhľadať vhodnú oblasť, ubytovanie, kde
môžeme tábor uskutočniť. Po usilovnom hľadaní
sme narazili na nádherné miesto v Závažnej Porube
na chate Opalisko. Keď už bolo všetko pripravené,
ostávalo čakať na deň, kedy vyrazíme. Tento deň
sa veľmi rýchlo priblížil. Na tábor sme sa vybrali
v pondelok 17. júla 2017. Prišli sme na malebné
miesto, obklopené krásnym horským prostredím a
čerstvým vzduchom Národného parku Nízke Tatry.
Ubytovali sme sa a zahájili začiatok tábora. Každý
deň sme mali rôzne aktivity. Venovali sme sa športu,
turistike, maľbe, spoločenským hrám a dramatickej
tvorbe. Vystúpili sme na kopec Poludnica. Pri jeho
výstupe sme obdivovali jednu z mála oficiálne
prístupných jaskýň bez sprievodcu Kamenné mlieko.
Navštívili sme skanzem v Pribiline a Svätojánsku
rozhľadňu nad Liptovským Jánom. A ani sme sa
nenazdali a tábor sa chýlil ku koncu. Ukončili sme
ho táborákom, kde nechýbal spev a hra na gitaru.

Deti dostali diplomy za úspešné
absolvovanie tábora a rozlúčili sme
sa so slovami: ,,O rok sa stretneme
opäť, aby sme mohli pokračovať
v nových priateľstvách, ktoré medzi
nami počas letného tábora vznikli“.
Touto cestou by som chcela
poďakovať animátorov letného
tábora Mgr. Richardovi Klackovi,
Bc. Matejovi Barlokovi, Alžbetke
Kašíkovej a Radke Berešíkovej
za výbornú prácu s deťmi
a nazabudnuteľné zážitky.
Mgr. Eva Kuriaková

Horný Vadičov
chystá
vydanie knihy
OBEC HORNÝ VADIČOV PRIPRAVUJE
DO TLAČE NÁDHERNÚ KNIŽNÚ
PUBLIKÁCIU AUTORKY MÁRIE
HUŠŤAVOVEJ A KOLEKTÍVU:
„HORNÝ VADIČOV HISTORICKÁ
MONOGRAFIA OBCE“. VIAC
O KNIHE PRINESIEME V BUDÚCOM
ČÍSLE OBECNÉHO ČASOPISU.
- Obecný úrad Horný Vadičov -
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Nikolas Tóth z Horného Vadičova v Rusku získal titul
majstra sveta, aj absolútneho majstra sveta!

Nikolas Tóth z Horného
Vadičova v Rusku získal
titul majstra sveta, aj
absolútneho majstra sveta!
o Nikolas, mohol by si sa na
začiatok predstaviť ľuďom,
ktorí ťa ešte nepoznajú?
- Volám sa Nikolas Tóth,
mám 19 rokov, pochádzam
z Horného Vadičova a študujem
na SPŠ KNM. Začínal som ako
futbalista, hral som za MŠK
KNM, no po operácii kolena som
musel s futbalom definitívne
skončiť. Potreboval som však
nejakú inú aktivitu a vtedy ma
oslovilo cvičenie. Rok som sa
venoval kulturistike a na ďalší

Nikolas kedysi cvičil aj kulturistiku

rok som sa zúčastnil súťaže
MS SR v kulturistike. Umiestnil
som sa na šiestom mieste
a kvalifikoval som sa na MS
Európy v naturálnej kulturistike
v Budapešti. Nedostatok financií
mi však neumožnil zúčastniť
sa tejto súťaže. V kulturistike
som nevidel perspektívu do
budúcnosti, nakoľko príprava
je časovo aj finančne veľmi
náročná. Cvičil som naďalej,
kamarát Štefan Litvik mi
pomohol dostať sa k silovým
trojbojárom v Šport centre ZA,
sídliacom v Mojšovej Lúčke.
Tam sa ma ujal Ján Siska
spoločne s Petrom Funtíkom,
ktorí ma pripravili na moju
prvú súťaž, ktorá sa konala
v Terchovej 4.11.2016 Vianočný
pohár. Podaril sa mi tam môj
prvý úspech v tomto športe.
Urobil som slovenský rekord
v drepe (270kg), slovenský
rekord v tlaku na lavičke (130kg)
a svetový rekord v mŕtvom
ťahu (265kg). Ďalší rok som
sa zúčastnil ďalších súťaží
na Slovensku aj v zahraničí
( Viedeň) a potom som sa
pripravoval na MS SR v silovom
trojboji v Rožňave. Vylepšil som
si rekordy a následne som sa
kvalifikoval na MS sveta, ktoré
sa konali v Rusku.
o Povedz nám viac o MS
v Rusku.
- MS sveta sa konali v dňoch 3.
- 5.11.2017, ja som sa zúčastnil

svojej disciplíny v sobotu
o dvanástej a skončil som až
o pol štvrtej ráno. Na túto
súťaž sme sa pripravovali ja
a Siska spoločne s P. Funtíkom,
ktorí sa o mňa celú súťaž
starali a pomáhali mi najmä
s tréningami. V Rusku sa mi
podarilo spraviť svetový rekord
v kategórii Dorast do 125kg
RAW v drepe, ďalší svetový
rekord sa mi podaril v tlaku na
lavičke (180kg), v mŕtvom ťahu
(300kg). Ešte som urobil svetový
rekord v totáli (780kg). Spravil
som štyri svetové rekordy,
podarilo sa mi získať titul
Majstra sveta, aj absolútneho
Majstra sveta, bez rozdielu
váhy a veku. Súťažilo sa skoro
celý deň, bolo to veľmi fyzicky
a psychicky náročné a o to viac
si vážim výkony, ktoré som
podal.
o Ako sa ti darí pokrývať
náklady spojené s prípravou?
- Nakoľko je to finančne veľmi
náročný šport, bez podpory
rodiny a sponzora - starostu
Horného Vadičova, Vladimíra
Káčerík, ktorý mi prispel na
letenky, by som sa na súťaž
nedostal. Snažím sa náklady
pokrývať si sám, viacerými
náhodnými brigádami. Keď
človek chce a má odhodlanie, aj
v skromných podmienkach sa
môže stať majstrom sveta.
o Ako často v súčasnosti
trénuješ?
- Trénujem tri-krát do týždňa.
Každý deň je zameraný na inú
disciplínu (PO drepy, STR. tlak
na lavičku, PIA. mŕtve ťahy)
a popritom doplnkové cviky.

o Aké sú tvoje dlhodobé ciele?
Kde chceš byť o 5 - 10 rokov,
čo sa týka trojboja?
- Momentálne sa pripravujem
na MS Európy vo Francúzsku
a takisto som sa kvalifikoval na
MS sveta do Ameriky. Určite
by som chcel do budúcna
zlepšovať svoje výsledky,
prekonať svoje rekordy. Chcel
by som zaútočiť na najväčší
slovenský rekord v drepe
u mužov (350kg) a pokoriť ho.
o Je v slovenských
podmienkach možné vyžiť
čisto len zo silového trojboja?
- Určite nie. Na Slovensku
funguje táto disciplína len
vďaka sponzorom a zanieteným
športovcom. V iných krajinách je
tento šport finančne dotovaný
štátom (Rusko, Azerbajčan).
o Chceš na záver venovať
nejaké poďakovanie?
- Chcem poďakovať pánovi
Siskovi a pánovi Funtíkovi za
prípravu a pomoc na súťažiach
a aj v osobnom živote, ďalej
sa chcem poďakovať starým
rodičom, mamine, bratovi za
psychickú podporu a finančnú
pomoc. Touto cestou chcem
poďakovať starostovi obce
Horný Vadičov Vladimírovi
Káčeríkovi aj poslancom obce
za schválenie sponzorského
príspevku, ktorý mi umožnil
zúčastniť sa súťaže v Moskve.
Ďakujem za podporu BMP
Trade. Budem rád, ak týmto
článkom oslovím ďalších
športových nadšencov, ktorí
by ma chceli podporiť na mojej
ceste za slávou.
pripravila: Denisa Čadecká
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„Som rada, že naša obec a jej vedenie podporujú športové
a kultúrne aktivity detí,“ hovorí Mgr. Eva Kuriaková.

Centrum voľného času v Hornom Vadičove
bolo zriadené v roku 2008. V súčasnosti
funguje pod vedením Mgr. Aleny Remišovej.
Dnes je práca s deťmi veľmi náročná, lebo
náročné sú deti, ale aj rodičia majú svoje
požiadavky.... veľmi sa tiež sleduje, ako
je o deti postarané a rôzne iné faktory
zasahujú – ako do života rodičov, tak do
života škôl a výchovy pracovníkov. O práci
s deťmi a o práci v CVČ Horný Vadičov
nám v našom obecnom časopise poskytla
pracovníčka CVČ Horný Vadičov Mgr.
Eva Kuriaková (na snímke), ktorá v centre
pracuje od mája 2010.
o Aké sú kontakty – vzťahy so školami
v Hornom Vadičove, s obecným úradom?
- Spolupráca so Základnou školou a obcou
je na vysokej úrovni. Som veľmi rada, že
pán riaditeľ našej školy je naklonený i voľno
časovým aktivitám našich detí a že nám
umožňuje využívať priestory školy. Touto
cestou chcem poďakovať i pánovi starostovi,
ktorý podporuje aktivity nášho centra, ktoré
pomáhajú deťom afektívne stráviť svoj voľný
čas a vedú k rozvíjaniu ich talentu.
o Čo Vám Vaša práca dáva? Našli ste sa v nej,
alebo by ste si už dnes takéto povolanie
nevybrali?
- Táto práca ma napĺňa. Deti, s k ktorými
tu pracujeme, sú úžasné. Dávajú mi silu
a energiu.
o Aké sú podľa vás – dnešné deti, dnešní
rodičia – čo by sa mohlo zlepšiť, čo sa Vám
nepáči, čo škodí deťom a rodine?
- Deti, ale i my dospelí, sme v dnešnej dobe
veľmi vyťažení. Žijeme vo veľmi uponáhľanej
dobe. Neustále sa niekam ponáhľame, za
niečím sa neustále ženieme. Ešte k tomu stále
sa vyvíjajúca technika, s ktorou musíme držať
krok. Susedia sa nenavštevujú, či už len preto,
aby si ženičky vymenili recepty alebo len tak,
aby sa porozprávali. Dokonca i v rodinách sa
príbuzní stretávajú len na oslavách a v horšom
prípade len na pohreboch. Neviem, či nás
ovplyvňuje dnešná doba alebo si to robíme
sami. Myslím si ale, že by sa každý jeden z nás
mal zastaviť, zamyslieť sa a položiť si otázku:

robím to správne? Stretávam sa s ľuďmi
a venujem sa niečomu, čo má zaujíma? Ak
nie, je to veľká škoda. Z vlastnej skúsenosti
viem, že ak mám činnosť – koníček, v mojom
prípade ľudový spev a tanec, ktorým sa
venujem aspoň raz do týždňa, som nabitá
energiou a vrátim sa k bežným povinnostiam
a k rodine plná elánu. Preto som veľmi rada,
že deti v našej obci majú takúto možnosť.
Majú sa kde stretnúť a venovať sa tomu, čo ich
zaujíma a napĺňa. I keď musím podotknúť, že
hlavnou náplňou a cieľom Centier voľného
času je pravidelne sa opakujúca činnosť, teda
záujmové krúžky.
o Aká je aktivita vašich detí, snažia sa?
- Deti v našom centre idú do všetkých aktivít
naplno. Hneď na začiatku školského roka sa
prihlásia na rôzne záujmové krúžky a aktívne
ich počas roka navštevujú. Veľkou výzvou
je pre nich, keď sa môžu zapojiť do rôznych
kultúrnych, či športových podujatí, na
ktorých môžu ukázať, čo sa naučili. Zaujímajú

sa o to, čo môžu zlepšiť, čím môžu pomôcť,
aby v tom, čo robia, boli ešte lepší.
o Aká je reprezentácia detí, úspechy
v Hornom Vadičove?
- Tak ako som už spomínala, naši členovia
sa zúčastňujú na rôznych podujatiach
organizovaných nielen centrom voľného času,
ale i obcou. V obci sme otvorili futbalový
krúžok – prípravka. Chlapci sa spoločne
s trénerom pustili do práce a začali trénovať.
Prihlásili sme ich do oblastného futbalového
zväzu Kysúc. Začiatky boli náročné. My im
však veríme, že sa budú neustále zlepšovať
a tešíme sa na ďalšie zápasy. Do kultúrnych
podujatí zapájame dievčatá a chlapcov, ktorí
sú prihlásení do tanečno-folklónych krúžkov
a do speváckeho krúžku. Títo mladí tanečníci
a speváci sa podieľajú na stávaní a váľaní
májov v obci, na vystúpeniach ako je deň
matiek, úcta k starším, na hodovej nedeli, na
uvítaní detí do života, na vianočných trhoch.
otázky: redakcia
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Advent... zamyslenie

Obdobie od štvrtej nedele pred Vianocami až do štedrého dňa sa
nazýva Advent, čo v preklade znamená príchod. S jeho začiatkom
sa začína aj nový cirkevný rok. Slúži ako prípravné obdobie pred
Vianocami, počas ktorého sa na ich slávenie máme dobre pripraviť.
Na Vianoce sa väčšina ľudí síce pripravuje – po materiálnej stránke,
ale zanedbáva prípravu duchovnú, ktorá je oveľa dôležitejšia, má
oveľa väčší význam; od nej závisí,nakoľko intenzívne Vianoce
prežijeme vo svojom vnútri, či ich posolstvo zostane natrvalo
zasadené v našom srdci. Vianoce sú v prvom rade oslavou príchodu
Ježiša Krista na tento svet. On naozaj prišiel, aby nás naučil, ako
máme žiť. Na jeho príchod sa ľudstvo pripravovalo, ako to máme
opísané v Svätom písme, od stvorenia sveta.
Poznáme spôsob prípravy na Vianoce v našej národnej tradícii.
Po zbere úrody sa pulz života preniesol do domácností a do rodín,
zintenzívnil sa náboženský život, slávili sa viaceré sviatky. Adventné
obdobie mávalo svoj duchovný aj materiálny rozmer, bolo intenzívne
prežívané, patrili k nemu mnohé zvyky, ktoré sa dedili z generácie na
generáciu, jeho súčasťou bol pôst, modlitba a almužna.
Dnešný svet má tiež akýsi vzor prípravy na Vianoce. Pozostáva
väčšinou z vianočnej výzdoby domácnosti, varenia, pečenia,
nekonečného blúdenia po vianočných trhoch a obchodných
centrách a zo zháňania darčekov. Väčšine našich súčasníkov takáto
povrchná príprava celkom postačuje. Duchovný prvok je v živote
mnohých, žiaľ, akoby cudzí a nepotrebný.
Ježiš prichádza práve preto, aby dal zmysel našej existencii a
všetkému nášmu konaniu. Bez neho všetko stráca zmysel. Ak
chceme prežiť Vianoce v celej šírke a hĺbke ich posolstva, v ich
podstate, tak bez dobrej prípravy a dobre prežitého Adventu je to
nemožné. Treba sa nám dobre pripraviť najprv vnútorne a potom aj
vonkajškovo, v rovine osobnej, rodinnej i spoločenskej. Veľmi nám
k tomu môžu prispieť postavy Starého zákona, ktoré pripravovali
ľudstvo na prvý príchod Krista. Proroci hovorili, že príde Mesiáš, že
spasí svet. Osobitne prorok Izaiáš, ktorý hlásal: „Pripravujte cestu
Pánovi, vyrovnajte mu chodníky.“ Po niekoľkých storočiach tieto
slová od neho prevzal Ján Krstiteľ, žijúci na púšti životom modlitby
a odriekania. Mária, ktorá prijala v tichosti a pokore posolstvo od
anjela, aj keď mnohému nerozumela, odišla k Alžbete, aby jej slúžila...
Naša príprava na Vianoce a náš kresťanský život je zároveň
prípravou na druhý príchod Krista na konci sveta i na náš odchod z
tohto sveta, čas ktorého nepoznáme, keď budeme nútení vydať počet
z nášho hospodárenia. A vtedy sa materiálne hodnoty stanú celkom
nepotrebnými, ale bude dôležité bohatstvo duchovné. Materiálne
hodnoty majú len ten zmysel, aby poslúžili na získanie hodnôt
duchovných.
Nech je Adventné obdobie príležitosťou, aby sme obohatili svoj život
o konkrétne skutky pokánia, sebazaprenia, modlitby, obety a služby.
Počúvajme pozorne hlas adventných kazateľov a využime tento čas
na prehĺbenie svojho duchovného života a vzťahu s Bohom i na
zlepšenie našich vzťahov s inými. Potom budú naše Vianoce naozaj
radostné.
pripravili: Ľudovít Košík a Milan Kupecký
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Spoločenská kronika obce

Horný Vadičov
jún - november 2017

Narodili sa

Vanesa Bugáňová........................... jún 2017
Elis Linetová...................................jún 2017
Daniel Bieleš...................................júl 2017
Ján Čepel.........................................august 2017
Peter Belanec..................................august 2017
Kristián Radič.................................august 2017
Laura Šedivá...................................august 2017
Laura Masaryková.........................október 2017
Klára Nováková..............................október 2017
Nikola Štefková..............................november 2017

Uzavreli manželstvo

Milan Tarač - Katarína Kocúrová..................................jún 2017
Roman Baláž - Zuzana Minárová..................................jún 2017
Ing. Martin Piontek - Mgr. Alena Mečiaková...............júl 2017
Ján Bače - Ľudmila Berešíková.......................................august 2017
Ing. František Gálfy - Ing. Jana Štefanová.....................september 2017
Ján Kopták - Eva Arendáčová.........................................september 2017
Ľubomír Tarana - Martina Šusteková............................september 2017
Ondrej Pavlusík - Nikola Mináriková...........................september 2017
Tomáš Linet - Alžbeta Kozinová....................................september 2017
Matúš Minárik - Michaela Rybárová.............................október 2017
Patrik Krišica - Miroslava Melišová...............................október 2017

Opustili nás

Filip Káčerik....................jún 2017 vo veku 94 rokov
Juliana Hanzelová...........jún 2017 vo veku 88 rokov
Pavel Hančin...................august 2017 vo veku 63 rokov
Anna Beliančinová.........september 2017 vo veku 62 rokov
Žofia Vnuková.................september 2017 vo veku 94 rokov
Jozef Vnuk.......................september 2017 vo veku 69 rokov
Antonia Kvašňovská.......september 2017 vo veku 81 rokov
Anton Mičunda..............september 2017 vo veku 75 rokov
Anton Zajac.....................október 2017 vo veku 85 rokov
Ján Belaj...........................november 2017 vo veku 82 rokov
Štefan Čelko....................november 2017 vo veku 55 rokov
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Pohár o starostu obce Horný Vadičov
V nedeľu 23. júla 2017 sa uskutočnil Pľacový turnaj O pohár
starostu obce Horný Vadičov. Na turnaji sa zúčastnili už tradične mužstvá z osád Galierovce, Košariská, Rolia a Prostredný
Vadičov. V tomto ročníku došlo k zmene hracieho systému, kde
o 10.00 hod. nastúpili mužstvá Galierovce – Prostredný Vadičov.
Po tomto zápase pľacový turnaj oficiálne otvoril starosta obce
Vladimír Káčerík, ktorý privítal všetkých účastníkov turnaja,
rozhodcov a fanúšikov. V druhom zápase nastúpilo mužstvo
Rolia - Košariská. V boji o tretie miesto pre malú účasť hráčov z
osady Rolie sa stretnutie neodohralo a tak mužstvo Galierovce
skončilo tretie. Vo finále sa stretli mužstvá Prostredný Vadičov
a Košariská, kde vo vyrovnanom zápase a väčšou túžbou po
víťazstve, víťazom turnaja sa stal Prostredný Vadičov. Po vyhlásení turnaja a odovzdaní pohárov príjemnú športovú atmosféru
doplnila dobročinná činnosť, keď starosta obce Vladimír Káčerik
vyhlásil finančnú zbierku na zakúpenie elektrického vozíka pre
bývalého hráča Petra Pavlúsika. Prítomní fanúšikovia a účastníci
turnaja v krátkom času prispeli sumou 330,00 €. Zbierku doplnili
aj podnikatelia z obce a hlavne kolektív starých pánov – bývalých
futbalistov z Horného Vadičova. Celková zbierka dosiahla výšku
990,00 €. Starosta obce 6. augusta 2017 zakúpený elektrický
vozík a finančnú čiastku odovzdal Petrovi Pavlúsikovi. So slzami
v očiach a v chvejivom hlase Petra Pavlúsika zaznelo veľké slovo
ĎAKUJEM VŠETKÝM.
Pozn. Pre nás všetkých je radosť vidieť Peťa brázdiť Vajčovské
osady.
- Mária Káčeríková -

Futbal – prípravka pri CVČ Horný Vadičov sa rozbieha celkom sľubne
Počas letnej prestávky odišli z
kolektívu chlapci: M. Zajac, M.
Káčerik, S. Zajac, R. Minárik a J.
Kuznicki, a to z dôvodu vekovej
kategórie. Bratia P. a T. Kubaščikovci odišli do športovej triedy v
KNM. Na základe toho sa družstvo prípravky stabilizovalo na
12 chlapcov. Tréningová príprava
začala 4. septembra 2017. Tréningy sa konajú tri krát do týždňa.
Chlapci trénujú na prírodnej,
umelej tráve a v pohybovom
štúdiu v ZŠ Horný Vadičov. Prvý
zápas odohrali na pôde súpera
19. septembra 2017, kde prehrali
proti TJ Rudinská 7 : 3. O týždeň
nastúpili proti TJ Tatran Krásno

nad Kysucou, kde chlapci
dosiahli prvé historické
víťazstvo výsledkom 4 :
2. O dva dni nastúpili na
pôdu MŠK KNM, kde
zdolali súpera výrazným
výsledkom 6 : 0. Výraznou
podporou v tomto zápase
boli rodičia. 8. októbra
2017 vycestovali na pôdu
MŠK Rudina, kde po
dvoch víťazných zápasoch prišlo
k útlmu a svojim výkonom na
ihrisku podľahli súperovi 3 : 6.
V ďalšom zápase vycestovali na
pôdu MŠK Snežnica a strhujúci
výkon potvrdili výhrou 3 : 2. V jesennej časti nás čakal zápas z FK

Lodno. Pre nepriaznivé počasie sa
tento zápas odložil na jarnú časť
súťaže. Hrací systém a pravidlá
sú v tomto ročníku postavené
na samotnej registrácii hráčov,
zverejňovaním na futbalovej
stránke OBFZ Čadca, výsledkami
zápasov a tabuľkou – hlavne strel-

cov gólov. Tým došlo k oživeniu a
spestreniu súťaže. Z môjho pohľadu je to dobrá myšlienka pre ďalší
rasť a činnosť v športovom živote
hráčov. Problém nastáva počas
zimnej prestávky. Motivácia a
chuť chlapcov trénovať nás tlačí k
tomu, aby sme vytvorili podmienky pre ich aktivitu. Pomocná
ruka prišla z OŠK Rudina, a to s
možnosťou trénovať v ich športovej hale. Už sa tešíme!
Touto cestou chcem poďakovať
rodičom a starostovi obce Vladimírovi Káčerikovi za podporu a
hlavne za dopravu na zápasy.
Hráči: Martin Urbaník, Šimon
Urbaník, Dávid Mičunda, Daniel
Kuriak, Dávid Kucharčík, Ľudmila Káčerová, Damián Hájnik,
Matúš Havlíček, Simon Káčerik,
Nicolas Káčerik, Miloš Mrmus,
Daniel Húšťava.
Anton Mrmus
tréner futbalovej prípravky

