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Od februára
2018
vykonáva
funkciu
prvého
muža v
obci Horný
Vadičov
Miroslav
Kubík

časopis občanov obce Horný Vadičov

Od januára
2018 je
riaditeľkou
materskej
školy v
Hornom
Vadičove
Monika
Molnárová
str.5.

Letný tábor
s CVČ Horný
Vadičov

hotel

SEVERK
Zákopčie

A

od 19. 8. 2018
do 24. 8. 2018
Cena: 100€

Mariánska mládež funguje aj
v Hornom Vadičove str.8.

Môžete sa teši
ť na:
♣ športové hr
y;
♣ večernú opek
ačku;
♣ výlety;
♣ hľadanie po
kladu;
♣ letné hry pl
né zážitkov;
♣ veselých an
imátorov a skve
lú zábavu.
Prihlásiť sa mô
žete na

adresu:

CVČ Horný Va
dičov 277, 023
45 Horný Vadi
Email: cvc@ho
čov
rnyvadicov.sk
Tel. číslo: 0911
882 401

Obec nezabudla na
svoje mamy... str.11.

2
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Od februára 2018 vykonáva funkciu prvého muža
v obci Horný Vadičov Miroslav Kubík.

Dôvod je právny: dňom 15. februára 2018 zanikol mandát starostu obce Horný Vadičov,
pretože nastala skutočnosť podľa ustanovenia § 13a ods.1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení. V tomto zmysle zákona bol Miroslav Kubík odstupujúcim starostom
Káčeríkom poverený zastupovaním. Miroslav Kubík poverenie prijal. Nasledujúci
rozhovor pre obecný časopis je realizovaný už s ním.
o Ktoré stavby sa za uplynulé mesiace v obci podarilo urobiť?
Hovorí Miroslav Kubík:
- Pripravuje sa výmena poslednej starej plechovej autobusovej
zastávky u BELOŠA a táto by mala byť zrealizovaná do konca
júna 2018. (Obecný časopis sa pripravoval do tlače v priebehu
mesiaca jún – pozn. redakcie). Na základe získanej dotácie
v pôsobnosti Ministerstva financií SR obec podpísala zmluvu
o dielo: Rekonštrukcia strechy a výmena krytiny na objekte
informačného centra č. 288 (objekt bývalej školskej jedálne).
Z Ministerstva vnútra SR sme získali 30000€ na zateplenie
hasičskej zbrojnice, ďalej na nové garážové dvere a odvodnenie
od susedného pozemku p. Jarošíkovej. Vyspravili sme obecnú
cestu od Hanzelových po Lineta, čím sa vyriešil aj prístup
k pozemkom pre ďalších majiteľov, ktorí by chceli v budúcnosti
stavať. Obec Horný Vadičov rozšírila verejné osvetlenie. Dali
sme tiež do poriadku autobusovú zastávku v časti Dlhá, bol
tu rozšírený aj obecný rozhlas a tento sme dotiahli aj do
Prostredného Vadičova. Obec nezabudla ani na športovcov,
kúpili sme nové siete za bránkami a budujeme na ihrisku nové
oplotenie od p. Kubaščíka. Čo sa týka cintorína – opravili
sme oplotenie a doplnili chýbajúcu časť oplotenia. Vzhľadom
k tomu, že časť obce Galierovce – Papradie sa rozrástla o veľký
počet novostavieb rodinných domov, vytvorilo sa nové stojisko
pre smetné nádoby na separovaný zber. V materskej škole je
urobený projekt prekrytia schodov do areálu škôlky a osadili sa
drevené lavičky. Máme záujem uskutočniť elektrifikáciu zvonov
v kaplnke u Galierov a v Prostrednom Vadičove. Prejednávať
to budeme spolu s poslancami na zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
o Keď hovoríte o obci, tak cítim hrdosť, pozitívny vzťah od
Vás, pán zástupca....
- Mám k obci ozaj pozitívny vzťah, srdečný, aj k farnosti.
Narodil som sa tu, a ako každý normálny a reálne zmýšľajúci
človek, mám aj záujem, aby sa obec ďalej zveľaďovala. Dá sa
povedať, že z večera do rána sme opravili schody na hasičskej
zbrojnici, pretože „niekto šikovný“ ich úmyselne poškodil. Kto?
– DOTYČNÝ VIE! Pri kaplnke pod cintorínom je pravidelne
ohnuté dopravné značenie, poohýbané, skrátka poškodené.
Koho je to práca? Pretože to je nielen poškodenie verejného
majetku, ale dotyčný poškodzovateľ môže spôsobiť aj dopravnú
nehodu, kde môže ísť o život. A to už je vážne! Uvedomuje si
tento fakt dotyčný, ktorý sa takto zabáva?
o Pán Kubík, v tomto roku vraj nebudú tradičné Vadičovské
folklórne slávnosti. Aký je dôvod?
- Je to najmä z finančných dôvodov, ale aj organizačných.
Bohužiaľ. „HODOVÁ NEDEĽA“ však bude tak ako každý
rok a občanov na ňu srdečne pozývam! Uskutoční sa 8.júla
2018, začne krojovaným sprievodom a svätou omšou. Kultúrny
program bude pokračovať na Rýnku sv. Mikuláša vystúpením
domácich folklórnych súbor a súborov z okolitých obcí.
*******

Zároveň by som chcel využiť toto vydanie časopisu a touto
cestou poďakovať bývalému starostovi Vladimírovi Káčeríkovi
za jeho skutočne obetavú prácu v prospech našej obce a za
všetko, čo sa mu pre ňu podarilo vybaviť a zabezpečiť. Zaslúži
si veľké ďakujem a prianie do ďalšieho života len toho dobrého
a pozitívneho! Rovnako ďakujem aj Márii Káčeríkovej za
odvedenú prácu v prospech obce a želám jej na zaslúženom
dôchodku dobré zdravie. Keďže pomaly končí volebné obdobie
2014-2018 a ďalšie číslo nášho časopisu vyjde až v decembri
2018 po voľbách – dovoľte mi v mene obce poďakovať aj všetkým
poslancom za ich prácu a aktivity v uplynulom volebnom
období, ktoré vykonávali pre obec, všetkým zamestnancom
obecného úradu a poďakovanie patrí aj všetkým občanom,
ktorým nie je ľahostajný osud našej obce a pomáhajú jej vždy,
keď to je potrebné.
Keďže prichádza obdobie dovoleniek a prázdnin, prajem
všetkým spoluobčanom a našim školákom a ostatným deťom
– príjemné prežitie voľných dní, aby ste si dobre oddýchli,
načerpali novú silu a energiu – dokončuje rozhovor Miroslav
Kubík, zastupujúci starosta obce Horný Vadičov.
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
foto: Gabriel Muška

Naša rodná dedina... Horný Vadičov

3

Hasiči v Hornom Vadičove hodnotili rok 2017
V januári 2018 sa uskutočnila výročná členská
schôdza (ďalej VČS) Dobrovoľného hasičského zboru obce. Zasadnutie usporiadali v Hasičskej zbrojnici za účasti 45 členov a dvoch
hostí. VČS zahájil predseda hasičov v obci p.
Ondrej Kubáščik, kde privítal členov DHZ,
starostu Obce Horný Vadičov p. Vladimíra
Káčeríka, hostí: Dušana Pytla, Jozefa Kapera
z DHZ Lopušné Pažite, súčasne pracujúcich
i v dobrovoľných okresných štruktúrach. Privítanie si zaslúžili aj žiacke súťažiace družstvá,
aktívni hasiči a nezabudlo sa ani na hasičov
– seniorov. Minútou ticha si všetci uctili pamiatku zomrelých členov DHZ: p. Antona
Halúsku a Antona Zajaca. Strojník Ján Harcek
oboznámil prítomných o počte a stave techniky, nákupe nových uniforiem a ostatnej výbavy, ktorá bola vystavená pre zvedavé pohľady
a hlavne odborníkov z odboru. Kamil Remiš
prečítal hospodárenie počas roka 2017. Veliteľ DHZ Ján Berešík bol spokojný s výsledkami na okresných súťažiach našich žiackych
družstiev, ktorí získali celkom 9 pohárových
trofejí v roku 2017. V diskusii starosta obce
Vladimír Káčerík vyslovil uznanie mladým
hasičom i funkcionárom DHZ ako aj ostatným
skúseným členom, ktorí odovzdávajú znalosti
mladším hasičom. Prejednali využitie a nakladanie s nepotrebnou technikou, ktorá si vyžaduje značné úsilie a materiálne náklady pri
prevádzke. Hostia poučili prítomných o zmenách v organizácií DHZ v rámci okresu, kraja
i Slovenskej republiky. Po skončení družnej a
vecnej diskusie bolo podané občerstvenie pracovnou skupinou po vedením p. Moniky Kubáščikovej (Helena Káčeríková, Zuzana Martinčeková). Lahodný a jemne pikantný guláš
a iné dobroty všetkým chutili. Výbor v závere
poprial do roku 2018 všetkých členom pevné
zdravie, veľa osobných úspechov a hlavne celý
rok bez požiarov či už v našej obci ako aj v
celom regióne. Pozdravenie zaslal aj Okresný
výbor DHZ v Kysuckom Novom Meste.

Aktivity hasičov:

Služba pri sv. hrobe, stavanie mája, účasť na hasičskej púti v Rajeckej Lesnej, účasť na okresnej oslave Sv. Floriána v kostole sv. Jakub KNM
a na oslave 140 rokov DHZ KNM v dome
kultúry v KNM. Na Halových hrách v Rudine
družstvo mladých hasičov obsadilo 2. miesto.
V jednotlivcoch Dominik Helt obsadil 1.
miesto a Marek Moskal 3.miesto. Uskutočnilo
sa taktické cvičenie na lesný požiar, kde sa zúčastnilo 15 členov DHZ na čele so strojníkom
Janom Harcekom, veliteľom DHZ Jánom Berešíkom, Ing. Milanom Gacíkom a predsedom
DHZ Jozefom Káčerikom. Na cvičení bola použitá repasovaná Tatra 138 CAS 32.
Text a foto: Ing. Ján Kaplík, Ľudovít Hoch

1.miesto - Dominik Helt, 3.miesto - Marek Moskal
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ŠKOLA, KDE RADI CHODÍME, VZDELÁVAME SA A ZABÁVAME...
VIAC AKO ŠKOLA

Tieto slová si prečítate na
webovej stránke Základnej
školy v Hornom Vadičove.
Jej riaditeľom je už od roku
2012 Mgr. Vladimír Kmec,
ktorý okrem svojej funkcie
pôsobí stále aj ako pedagóg
a svojich žiakov učí
matematiku a občiansku
výchovu. Porozprávali sme
sa s ním o tom, čo nové sa
deje v ich škole a aké má
plány do budúcnosti.
o Akými najnovšími
úspechmi sa môže pochváliť
vaša škola a jej žiaci?
- Teší ma, že naša škola
sa aj v tomto školskom
roku zaradila medzi
úspešné školy v rámci
okresu i celého Slovenska.
V silnej konkurencii sme
sa opäť dokázali umiestniť
na všetkých úrovniach
súťaží. Dôkazom toho
sú vynikajúce výsledky
našich jednotlivcov, ako aj
kolektívov. Výtvarný talent
našej druháčky bol ocenený
1. miestom v celoslovenkom
kole súťaže „Olympijský
oheň v nás“. Na peknom
3. mieste sa umiestnila
v okresnom kole výtvarnej
súťaže aj naša tretiačka. Tá
sa výborne „popasovala“
s náročnou témou s názvom
„Akú záchranársku techniku
som videl zasahovať, čím by
som pomohol ja.“ V časopise
„Vrabček“ sa zasa pravidelne
objavujú kresbičky našich
družinárov. Úspechy žneme
aj v športových súťažiach.
Motivácia vyhrávať,
bojovnosť a vytrvalosť
priniesli našej škole
úspech v podobe 1. miesta
v okresnom kole atletiky
vo vrhu guľou, postup
na krajské kolo a tiež 2.
miesto v cezpoľnom behu.
Futbalisti sa zasa umiestnili
na peknom 3. mieste vo
Vianočnom turnaji starších

žiakov o pohár riaditeľa
CVČ a na peknom 2. mieste
v kategórii mladších žiakov,
kde nás mimochodom
reprezentovali aj dve šikovné
dievčatá – futbalistky. Medzi
úspechy sme zaradili aj
spoluprácu s Nadáciou Kia
Motors Slovensko. Presne
na Mikuláša našej škole
nadácia venovala stavebnice
Lego Mindstroms, ktoré sa
stali nevyhnutnou súčasťou
vyučovacieho procesu u nás
v škole.
o Ako riaditeľ musíte
myslieť aj na budúcnosť
školy, na jej napredovanie
a rozvíjanie. Aké máte
najbližšie plány v tejto
súvislosti?
- Už som to trochu naznačil
v predchádzajúcej odpovedi.
Treba ísť stále dopredu,
pretože škola v súčasnosti
podľa môjho názoru nemá
byť len sprostredkovateľom
informácii, ale má byť
miestom, kde si žiaci budú
rozvíjať svoje schopnosti,
tvorivé myslenie, naučia
sa riešiť problémy a

zamerania. Možno to
pre nezainteresovyných
vyzerá zložito, v tom
názve sa skrýva napríklad
rozvoj jemnej motoriky
žiakov, rozvoj pozornosti
a jednoduché manuálne
činnosti... Naďalej
plánujem pokračovať v
dobudovaní hardvérového
a softwérového zázemia pre
plnohodnotné fungovanie
školskej informačnej siete,
pokračovať v elektronizácii a
digitalizácii špecializovaných
učební a dopĺňať IKT aj
učebne klasického typu
so zámerom postupne ich
vybaviť interaktívnymi
tabuľami a notebookmi, resp.
tabletmi, čím by sa umožnilo
digitálne vyučovanie v
širokom spektre predmetov.
Týmto spôsobom vytvárať
kvalitné podmienky pre
ďalšie vzdelávanie učiteľov.
Mojím ďalším cieľom je
klásť dôraz aj na výchovu
a vzdelávanie žiakov so
ŠVVP a to tak, aby čo
najviac rozvinuli vlastné
kompenzačné mechanizmy,

pracovať v tíme. Snažíme
sa, aby si vytvorili kladný
vzťah k prírode, spoznali
našu kultúru i vlastnú
prirodzenosť, vedeli správne
konať a vyhodnocovať
situácie, efektívne sa
dorozumievať a snažiť sa
o vzájomné porozumenie.
Túto myšlienku chcem
realizovať prostredníctvom
zavedenia nového predmetu.
Nechcem predbiehať,
preto len spomeniem, že
pôjde o zmeny v prvom
a druhom ročníku. Na
druhom stupni vytvárame
alternatívny predmet
s nemeckým jazykom.
V týchto predmetoch
využijeme aj Lego stavebnice
a obsah predmetov
bude polytechnického

aby plnohodnotne vnímali,
prežívali vlastný život a aby
sa stali tvorcami hodnôt,
ktoré vytvoria cieľavedomou
činnosťou. Plánov je veľa
a konkrétne úlohy sa objavia
v pláne práce na jednotlivé
školské roky.
o Akými inými spôsobmi
sa ešte snažíte oživiť bežný
chod školy?
- Stačí sa pozrieť na stránku
školy... Aktivít máme
naozaj neúrekom. Konajú
sa v dopoludňajších aj
popoludňajších hodinách
a majú široký záber. Nejde
len o vzdelávacie alebo
vedomostné aktivity.
V širokom spektre aktivít
je zahrnutý šport, umenie,
rozvoj zručnosti, zábava...
Spomeniem aspoň plavecký

výcvik, lyžiarsky výcvik,
školskú olympiádu,
vynášanie Moreny, zábavné
pokusy, oslavu Dňa
Valentína, karneval, IQ
test, Deň otvorených dverí
– veľmi vydarená akcia,
rôzne aktivity týkajúce sa
zdravého životnému štýlu,
aktivity zamerané na rozvoj
čitateľskej gramotnosti a
ďalšie.
o Čo by ste ako skúsený
pedagóg odporúčali
rodičom v súvislosti
s výchovou a školskou
prípravou?
- Myslím si, že učiteľ nie
je ten, kto má zasahovať
do výchovy rodičov.
V konečnom dôsledku
za výchovu zodpovedajú
rodičia, oni sú zákonní
zástupcovia dieťaťa. My, ako
učitelia, sme s deťmi len
chvíľu, rodič je s dieťaťom
celý život. A to hovorí za
všetko. Ako učiteľ môžem
ponúknuť určitý model
správania, ale je len na
dieťati a rodičovi, či si
z neho niečo zoberie pre
seba. V rámci školskej
prípravy si treba uvedomiť,
že vzdelanie je pre život
nesmierne dôležité. Treba
byť cieľavedomý, vedieť
prekonávať prekážky, mať
chuť spolupracovať pri
získavaní vedomosti, treba sa
pripraviť do školy, naučiť sa
požadované učivo.
o A ako hodnotíte súčasnú
atmosféru v škole, čo sa
týka pracovného kolektívu
i života v škole celkovo?
- Hodnotím ju pozitívne.
Za tých pár rokov, čo
sme tu všetci spolu, sme
si nastavili určité písané
či nepísané pravidlá.
Pedagogickí zamestnanci,
pani ekonómka, prevádzkoví
zamestnanci sú schopní
spolupracovať, vzájomne
si pomáhať, inšpirovať sa a
učiť sa jeden od druhého.
Naše deti sú v pohode,
vedia vycítiť, ako to s nimi
človek myslí. Rodičia sú
spolupracujúci a dokážu
chápať, že škola je inštitúcia,
v ktorej pravidlá musia byť
jasne a jednoznačne dané
a musia sa aj dodržiavať.
Vtedy sa dokážeme posúvať
dopredu a zdokonaľovať
strategické oblasti školy.
- ďur -
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RODIČIA V HORNOM VADIČOVE RADI VYUŽÍVAJÚ
SLUŽBY MIESTNEJ MATERSKEJ ŠKOLY
Jej novozvolenou riaditeľkou je
Monika Molnárová, s ktorou sme
sa porozprávali o tom, čo prináša
starostlivosť o najmenších v ich
predškolskom zariadení.
o Odkedy vykonávate funkciu
riaditeľky v Materskej škole v Hornom
Vadičove a aké pracovné skúsenosti ste
nazbierali v minulosti?
- Túto funkciu som prevzala po
úspešnom výberovom konaní
s platnosťou od 1. 1. 2018. Pedagogickú
prax som získala ešte ako
vychovávateľka v ŠKD
ZŠ - Rudina, kde som
nazbierala dobré základy
do ďalšej práce s deťmi.
Počas školských prázdnin,
pokiaľ som nemala vlastné
deti, som sa často venovala
deťom v letných táboroch.
Neskôr som pracovala ako
učiteľka v Materskej škole
v Kysuckom Novom Meste
a v posledných rokoch
ako učiteľka MŠ tunajšej
obce Horný Vadičov, až
do môjho nástupu na post
riaditeľky.
o Takže Vaše pôsobenie
v tejto funkcii je ešte
čerstvé. Aké máte zatiaľ
pocity?
- Pri mojej práci sa
stretávam s ochotou,
pomocou, dobrou
spoluprácou zo strany
obce, s rodičmi i
zamestnancami MŠ.
Mínus v mojej práci by
som pridelila množstvu,
často aj zbytočnému,
papierovaniu a oklieštenú
tvorivosť a slobodu

vo výchovno-vzdelávacej práci. Spolu
so zamestnancami sa snažíme vytvoriť
deťom prostredie, ktoré bude bezpečné
a príjemné na pobyt. Klíma medzi
zamestnancami je tiež veľmi dôležitá.
Mám rada otvorenosť a čisté vzťahy na
pracovisku. Všetci zamestnanci sú si
rovní. Rešpektujem názory iných, vždy
hľadáme spoločnú reč, myslím si, že je
dôležité navzájom tolerovať sa a chápať.
o Aké podujatia v poslednom období
oživili všedný chod vášho zariadenia

pre deti?
- V rámci dobrých vzťahov s rodičmi
a priateľmi školy sme nedávno zažili
krásne popoludnie v areáli školy,
oslávili sme Deň rodiny. Bolo to veľmi
príjemné. Podporujeme aj športové
aktivity, ako rôzne olympiády, turistiku,
plavecký výcvik. Edukačný proces
obohacujeme aj zážitkovým učením s
prednáškami. Navštívili nás psovodi K9,
sokoliari, policajti, lesný pedagóg, hasiči
z Kysuckého Nového Mesta.
Skrášľujeme si školský dvor,
rozvíjame u detí empatickosť
k starým a chorým ľuďom
v spolupráci s Domovom
sociálnych služieb Fantázia
Horný Vadičov.
o Čo odporúčate rodičom
detí predškolského veku, čo
sa týka výchovy?
- Odporúčam im najmä
nepremárniť čas, kým sú ich
deti ešte malé. Ani najlepší
učiteľ nenahradí prítomnosť
a lásku mamy a otca. Rada
by som ich upozornila na
to, že PC a mobilné telefóny
nie sú hračkami. Ak ich rodič
dieťaťu dovoľuje, znamená
to, že na svoje ratolesti
nemá čas a mobil má byť
náhradou za jeho spoločnosť.
Naozaj treba poriadne
zvážiť, kedy a v akej miere
túto techniku deťom do
rúk požičiame. Dieťa je pre
rodičov a aj pre nás objektom
lásky, je dominantou.
Nech prežíva svoje detstvo
s rozžiarenými očami a
úsmevom.
pripravila: Mária Ďuranová
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Listujeme v čerstvo vydanej

Bývalý starosta Vladimír
Káčerík v príhovore
Takýto názov nesie prvá monografia obce,
ktorá bola uvedená do života začiatkom
roka 2018 v Hornom Vadičove. Bývalý
starosta obce Vladimír Káčerík v úvode
knihy uvádza, že s radosťou predkladá
čitateľovi toto spoločné dielo. Kniha je
určená všetkým obyvateľom Horného
Vadičova, jeho rodákom, ktorí sa
rozpŕchli do všetkých kútov Slovenska a
sveta i ostatným, koho zaujímajú dejiny
a život na Kysuciach. Kniha je zostavená
z prameňov, ktoré boli historicky
podložené a preverené. Prameňmi sa
stali i samotní obyvatelia obce Horný
Vadičov, veď život v minulosti i súčasnosti
tvorili práve ľudia. Autorkou takmer 500
stranovej knihy je Mária Hušťavová,
bývalá riaditeľka Kysuckého múzea v
Čadci. Svoj život zasvätila výskumu a
propagácii ľudovej kultúry. Dokladom jej
úsilia je i táto publikácia, ktorej vydania sa
však samotná autorka nedožila.
K úspešnému dotiahnutiu tohto
projektu do cieľa prispel autorský
kolektív v zložení: Mária Hušťavová
(hudobný a tanečný folklór, ľudová
stava, liečiteľstvo, zvykoslovie, piesne),
Michaela Kerešová (pečať a erb obce,
náboženské dejiny, dejiny obce),
Richard Lacko (najstaršie dejiny obce,
náboženské dejiny), Martin Priečko
(tradičné staviteľstvo a bývanie),
Ivana Kontriková Šusteková (remeslá
a doplnkové zamestnania), Milan
Berešík (geomorfologické a geologické
pomery),
Helena
Kotvasová
(poľnohospodárstvo), Tomáš Kopták
(najstaršie dejiny), Adela Kullová
(nárečie), Jozef Káčerík (kataster

Vydavateľ Michal Lašut
obec), Miloš Minárik (ľudové piesne),
Štefan Zajac (školstvo), Mikuláš Kubík
(osobnosti), Ján Kaplík (hasiči), Mária
Káčeríková (hasiči), Kamil Urbaník
(folklórne skupiny), Jozef Pavlusík
(ľudové hudby), Ľubomír Cabada
(futbal). Autorom fotografií je Michal
Lašut, ktorý tiež knihu graficky
spracoval a vydal. Ďalšie unikátne
zábery pochádzajú z archívu Obecného
úradu Horný Vadičov, Štátneho archívu
v Bytči, pobočka Čadca, Okresného
úradu Kysucké Nové Mesto, katastrálny
odbor, Kysuckého múzea v Čadci,
ZŠ Horný Vadičov a tiež rodinných
archívov autorov a obyvateľov obce.
O ilustrácie sa postaral Jozef Ďurana.
Prvá kapitola nesie názov Pečať a erb

Detský folklórny
obe. Informácie dokladá
množstvo
fotografií
zachovaných dokumentov
so
starými
pečaťami
a
zobrazeniami
erbu.
Nasledujú údaje o dvoch
katastroch, ktoré tvoria
súčasnú obec, a to Horný
Vadičov a Stredný Vadičov.
V tejto časti nechýbajú
reprodukcie historických
máp. Na ďalších 10 stranách
autor uvádza geologické a
morfologické pomery, tie
spôsobili, že v minulosti
sa obyvatelia živili najmä
pasením
dobytka
a
poľnohospodárstvom
a
neskôr dali vznik záľubám
Vadičovčanov
ako
včelárstvo, hubárčenie a
poľovníctvo.
Značnú časť knihy zaberajú dejiny
obce od najstarších čias, teda od staršej
doby kamennej, kedy sú na Kysuciach
zaznamenané prvé stopy človeka v
podobe archeologických nálezov. Tie
sa našli i v katastri obce Horný Vadičov
zo strednej doby kamennej a z doby
bronzovej. Nachádza sa tu i významná
archeologická oblasť cintorín Crkovo.
Osudy obce sú spojené s niektorými
zámožnými rodinami. Sobášom Hedvigy
Horvátovej s Matejom Pongrácom z
liptovského šľachtického rodu sa do
vadičovského údolia dostal významný
šľachtický rod, po ktorom ostali v obci i
hmotné pamiatky a jeho potomkovia tu
žili ešte na začiatku 20. storočia. Druhým
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knihe obce Horný Vadičov...

y súbor
zemepanským rodom sú Lehockí.
Stredný Vadičov je spojený najmä s
rodom Nedeckých. Táto časť knihy je
doplnená o rodostromy jednotlivých
rodov. O živote obyvateľov Horného
Vadičova v minulosti sa dozvedáme
na základe rôznych zachovaných listín,
kde sú uvedené súdne prípady, spory o
majetok a pod. Niečo prezrádzajú daňové
súpisy, súpis fajčiarov, žobrákov, uhorské
štatistiky o obyvateľoch a pod. O majetku
a povinnostiach poddaných hovoria
urbárske súpisy a tabuľky vypracované v
rámci urbárskej regulácie Márie Terézie,
ktorá prebehla v Trenčianskej stolici v
roku 1770. Prvá a druhá svetová vojna
poznačili osudy vadičovského ľudu.
Mnohí z nich sa nevrátili domov, a tí,
ktorí sa vrátili, neprišli zdraví. Kapitoly
o dejinách končia rozvojom obce výstavbou škôl, bytoviek, pošty, ciest,
mostov, poľnohospodárskeho družstva,
zdravotného
strediska,
športového
ihriska, miestneho úradu, domu smútku,
rekreačného strediska, centra sociálnych
služieb a pod. Mnohé úpravy priestorov
boli zrealizované vďaka financiám z
európskych fondov - centrálna zóna, nové
námestie, regulácia potoka a iné.
Náboženským dejinám sa venuje
deviata a desiata kapitola. Dnes
prevažne katolícke obyvateľstvo v
minulosti postihla reformácia. Na
niekoľkých stranách sa nachádza súpis
sakrálnych stavieb v katastri (kaplnky,
kríže) doplnený o fotodokumentáciu.
Za zmienku stojí i informácia, že v
roku 1904 - 1928 v hornovadičovskej
farnosti pôsobil kňaz a básnik Andrej

zahrali bratia Minárikovci
Majer - Dlhomír Poľský. Nedostatočné
priestory, roztrúsené budovy, chýbajúce
stravovanie či ubytovanie pre učiteľov,
to všetko je súčasťou kapitoly o školstve.
Deti pribúdali, učiteľský zbor sa menil,
a tak vznikla potreba vystavať novú
budovu školy a otvoriť v obci materskú
školu. Samostatnú kapitolu si zaslúžilo
včelárstvo, ktoré má silnú tradíciu dodnes.
Prispelo k tomu určite založenie Spolku
slovenských včelárov či včelárskeho
krúžku. Činorodí v obci sú aj dobrovoľní
hasiči, ktorí píšu viac ako storočnú
históriu a sú úspešní na súťažiach v
hasičskom športe.
Ľudová kultúra Vadičovskej doliny je
nezameniteľná. Reprezentuje ju najmä
vajčovská muzika a folklórne súbory
a chýr sa o nich nesie po širokom okolí.
Presvedčia vás o tom informácie o
desiatke folklórnych skupín pre deti
i dospelých, muzík a muzičiek. Tie
prezentovali vlastnú ľudovú kultúru
nahrávkami pre televíziu i rozhlas,
vystupovali na folklórnych festivaloch
a zbierali uznania na súťažiach. Šport
je súčasťou života v každej dedine, na
Slovensku je neodmysliteľný futbal. V
knihe nájdete informácie od začiatkov
futbalu, cez výstavbu ihriska, futbalové
úspechy, štatistiky najlepších strelcov.
Všetko bohato doplnené fotografiami.
Značná časť publikácie je venovaná
ľudovému staviteľstvu a bývaniu. Jeho
ráz určovali prírodné podmienky
polohy obce. Na fotografiách sú
zachytené
objekty
tradičného
staviteľstva, ktoré sa zachovali v
jednotlivých častiach obce, okrem

drevených domov sú to sýpky, stodoly,
maštale. Záverečné časti knihy obsahujú
údaje o folklóre obce, obradoch, piesňach,
strave, liečiteľstve, ľudových tradíciách
sprevádzajúcich človeka po celý rok.
Nechýbajú ukážky vadičovského nárečia
a spevník s notami.
Zaujímavý je i poznámkový aparát.
Okrem písomných a obrazových zdrojov,
sú tu uvedení informátori, zoznamy
richtárov,
zamestnancov
školstva,
včelárov, futbalistova a pod.
Obec Horný Vadičov vydala publikáciu
z vlastných prostriedkov, určite zapadne
do mozaiky monografií iných kysuckých
obcí a nájde si množstvo čitateľov.
spracovala: Dr. Dušana Šinalová
foto: Obec Horný Vadičov
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Združenie mariánskej mládeže funguje aj v Hornom Vadičove
Voláme sa Združenie mariánskej mládeže. Toto združenie vzniklo vo svete v roku
1830 na podnet svätej Kataríny Labouré.
Venujeme sa deťom a mládeži. Snažíme
sa dať ich voľnému času nový rozmer bez
mobilov a počítačov. Fungujeme už viac
ako jedno desaťročie. V našej obci sme
vznikli za pôsobenia vdp. Jána Sňahničana
a v dnešnom období môžeme byť naďalej aktívny vďaka peknému prístupu vdp.
Pavla Mitaša. Počas celého obdobia sa vo
vedení vystriedalo niekoľko mladých ľudí,
ktorí sa v rámci svojho voľného času nielen venovali týmto deťom, ale boli ochotní
sa odborne vzdelávať aj na animátorských
kurzoch združenia. Dnes už mnohí z nich
majú založené svoje vlastné rodiny. Stretká,
ako slangovo nazývame naše stretnutia
s deťmi, sa v minulosti konali sporadicky
a neskôr prešli do pravidelných stretnutí,
na ktoré sme sa aj my, dnešní animátori,
ako deti veľmi tešili. Boli plné hier, rados-

ti a smiechu. Nezostalo to len pri týchto
hrách, ale zároveň deti dobrovoľne rástli
vo veľkej úcte k Panne Márii. Veď sám názov Združenie mariánskej mládeže nesie v
sebe meno Mária. Tie deti, ktoré prejavili
záujem jej patriť a zároveň si ju vybrali ako
svoju ochrankyňu a vzor, mali možnosť
vstúpiť do tohto združenia oficiálne. Členstvo v združení pozostáva z troch stupňov,
čomu predchádza náležitá príprava. Do
prvého stupňa vstupujú deti, ktoré sa volajú tzv. anjelikovia. Sú to deti najmenšie deti.
Členovia druhého stupňa sa volajú tzv. čakatelia. Sú to staršie deti vo veku od 10 do
15 rokov. Tretí stupeň sú už členovia. Prijatie do každého jedného stupňa sa koná
za prítomnosti národného direktora. Sú to
vzácne chvíle, ktoré deti naozaj dôstojne
a radostne prežívajú. V každom stretnutí
sa snažíme vštepiť deťom základné ľudské
hodnoty: schopnosť odpúšťať, nebyť egoistom, mať úctu k druhému, rešpektovať slo-

bodné rozhodnutie druhého človeka.
Celkovo je známe, že práca s deťmi je v
dnešnom svete veľmi náročná a ani tá naša
nie je toho výnimkou. Tráviť však čas s deťmi je pre nás veľkou radosťou a veríme, že
každé semienko našej snahy raz určite v
každom jednom z nich zklíči a vydá svoju
úrodu. Dúfame, že raz budú spomínať na
chvíle prežité na stretkách veľmi radi. V
súčasnosti sa v našej obci Horný Vadičov
venujeme deťom aj my tri členky Združenia mariánskej mládeže: Monika Zajacová,
Marina Beliančinová a Mária Káčeríková.
Program pre jednotlivé stretká pripravujeme čo najrôznejšie, vždy tak, aby bol pre ne
zaujímavý. Stretká pozostávajú z formačnej
a hravej časti. My sa ako animátorky deťom
snažíme pútavou formou predstaviť základné pravdy viery, priblížiť im život mnohých svätých, ktorí žili nielen v minulosti,
ale i v nedávnej súčasnosti. Ukazujeme im,
že viera nie je len slovo, ktoré znie tvrdo a
prísne, ale naopak, že s jej pomocou dokáže
človek lepšie zdolávať prekážky v živote a
hlavne, že nie je na ne sám. To, čo vymizlo v dnešnej dobe, ako je láskavosť, ochota, usilovnosť, miernosť, skutočná veselosť
a schopnosť vážiť si maličké veci, je viera
v Boha – nášho Otca – pre mnohých ľudí
majákom v mori depresií, beznádeje, sebectva. Vo formačnej časti chceme deťom
ukázať, i keď je to veľmi náročné, že ešte
stále sa môže svet rozvinúť do skutočných
priateľstiev, do láskavosti a schopnosti byť
tu jeden pre druhého, namiesto dnešného „mať“. Druhú časť stretnutí venujeme
tomu, čo je deťom najprirodzenejšie, teda
hrám. Mnohé deti vedia tráviť svoj voľný
čas už len pri mobiloch a počítačových
hrách. Niektoré už ani nepoznajú hry, ktoré ešte nedávno sprevádzali naše detstvo,
a tak sa tieto hry snažíme trošku obnoviť.
Okrem toho organizujeme aj mnohé iné
aktivity ako noc na fare, športový deň, tábory, detskú púť do Rajeckej Lesnej a koledovanie Dobrej noviny. Noc na fare je
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jedna z najobľúbenejších akcií. Pre deti má
táto noc strávená mimo domu svoje čaro.
Veď ktoré dieťa nie je rado, keď zažije niečo
nové a bez rodičov. Vždy sa nesie cez nejakú myšlienku, na ktorú nadväzuje celý
večerný program s rozprávkou či tancom.
Športové dni pripravujeme pre deti z celej
vadičovskej farnosti. Počas športového dňa
si decká môžu vyskúšať rôzne disciplíny
ako bolo napríklad prenesenie ochrnutého na lôžku, čoho inšpiráciou bol príbeh
zo Svätého písma. Samozrejme pre hladné
žalúdky nikdy nechýba ani občerstvenie.
Niekedy sú to palacinky, inokedy špekačky,
koláče, ...

Každé leto organizujeme tábory v spolupráci so Združením
mariánskej mládeže
iných farností, ktoré
spolu s nami spadajú pod Oblastné spoločenstvo Rajec. Pre
veľký záujem detí sme ich rozdelili na dva
turnusy, a to podľa veku. Takže máme tábory pre mladšie deti do 11 rokov a pre
staršie deti do 16 rokov. Tieto posledné
Vianoce sa nám podarilo už po druhýkrát
spojiť deti v krásnej myšlienke pomôcť ľuďom v krajinách tretieho sveta. Vďaka koledovaniu sme v našej farnosti pre Dobrú
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novinu vyzbierali 518,0 €. Potešila nás nie
len táto pekná suma, ale zároveň aj vďačnosť a pohostinnosť navštívených rodín a
ich úsmevy na tvárach. V najbližších mesiacoch opäť plánujeme organizovať spomenuté akcie. Veríme, že sa nám vydaria a
prinesú mnoho zážitkov a radosti do života
našich detí.
- Monika Zajacová -

Slávnosť Prvého svätého prijímania v Hornom Vadičove

V našej Vadičovskej farnosti bol 27. máj 2018 veľkým a
nezabudnuteľným dňom pre
23 detí tretieho ročníka či už
z Horného Vadičova, Dolného
Vadičova a Lopušných Pažití.
Každé dieťa túžobne a s nadšením očakávalo tento významný deň. Počas celého roka s pomocou svojich rodičov a pána
farára viac a viac spoznávali
Pána Boha a Ježiša. Nastal ten
čas, kedy už namiesto krížika
na čelo, mohli prijať Ježiša v
Eucharistii do svojho srdiečka.
Tento slávnostný okamih prežívali spoločne s rodičmi, krstnými rodičmi, súrodencami,
starými rodičmi a celou farnosťou. Slávnosť Prvého sväteného
prijímania bola v tomto roku
trošku iná a netradičná – deti
boli oblečené v jednotnom bielom rúchu - rovnošate.
- Zuzana Mrmusová -

Spoločenská kronika obce Horný Vadičov
december 2017 – máj 2018

Narodili sa

Timea Mečiaková, Alexandra Berešíková, Tobias Káčerík, Marko Minárik

Uzavreli manželstvo

Miroslav Borák – Kristína Králiková, Marián Škor – Miroslava Zajacová

Opustili nás...

Mária Kubíková vo veku 69 rokov, Ján Pavlusík vo veku 87 rokov, Alena Repáňová vo veku 63 rokov,
Štefánia Káčeriková vo veku 90 rokov, Božena Drexlerová vo veku 58 rokov, Marta Bíziková vo veku 79 rokov
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„Medzinárodný“ šípkový turnaj v Hornom Vadičove

12. mája sa konal v našej obci, konkrétne v Pizzérii Lívia šípkový
turnaj, na ktorom sa zúčastnili hráči zo Slovenska a aj Česka.
O 11,00h sa hrala hlavná súťaž s názvom „501 Double out“, kde
sa zúčastnilo 40 hráčov. O 19,00h po ukončení sa pokračovalo
v súťaži dvojíc. Ja, ako organizátor spolu s Milanom Hoštákom,
sme sa snažili pripraviť túto športovú udalosť na vysokej
úrovni, nakoľko chodievam po turnajoch po celom Slovensku
a vedel som, aké kritériá musíme spĺňať. Sponzori súťaže:
Obec Horný Vadičov a firma BSE Group. s.r.o., ktorá sa zaoberá
automatizáciou a priemyselnou elektroinštaláciou. Nemôžem
zabudnúť na Petra Kožu, ktorý nám pomohol s celým turnajom
a zabezpečil administratívu a ďalšie veci ohľadom turnaja a na
naše dievčatá Janku Zajkovú, Șimonku a Ivanku Bugáňové a na

Mirka Zettnera, ktorí nám pripravovali občerstvenie a starali
sa o nás.
Turnaj jednotlivcov 501 DO: 1. Marek Bača (Dolný Kubín),
2.Marek Linet (Horný Vadičov), 3.Tomáš Adam (Žilina).
Turnaj dvojíc: 1. Peter Čuntala /Peter Haláč, 2. Peter Koža /
Pavol Špánik, 3. Miroslav Rybár /Anton Beliančin.
Turnaj prebehol nad očakávanie, zúčastnení si veľmi
pochvaľovali a veľmi radi k nám zavítajú znova. Víziou do
budúcna na základe tohto turnaja je možnosť zaregistrovať
našu obec do celoslovenskej bodovej súťaže a pokračovať v
tomto športe naďalej a na vyššej úrovni.
pripravil: Ján Zajko

Folklórna skupina „Vajčovci“ z Horného Vadičova

Činnosť folklórnej skupiny „Vajčovci“ je aj v roku 2018 pestrá. Na fašiangy sme sprievod masiek po dedine s tradičným Turvoňom a vajčovskou
muzikou ukončili veselou zábavou a pochovaním basy. Počas pôstu sme pracovali na príprave dvoch klipov do relácie STV2 KAPURA, ktoré sme
natočili v dňoch 10. a 11. marca 2018 v peknom prostredí drevenice za ktorej prenajatie vďačíme pani Vitekovej. Prvý klip Šibačky bol odvysielaný
na Veľkú noc a aj touto cestou sa chcem poďakovať všetkým naším priaznivcom za poslané hlasy. Druhý klip Vajčovská muzika v zložení Andrej
Bugáň, Jožko Halúzka, Števka Martinková a Maroš Bugáň bude odvysielaný neskôr. V tradičnom folklórnom duchu a za pomoci hasičov sme 1.
mája postavili v strede obce máj, ktorý sme aj napriek nepriaznivému počasiu pri speve a tanci 31. mája zváľali. Seniorska časť našej folklórnej
skupiny sa 3.5.2018 zúčastnila v Zborove nad Bystricou prehliadky činnosti seniorov Kysúc. Aj na druhý polrok 2018 máme naplánovanú bohatú
činnosť, najbližšie nás naši priaznivci môžu vidieť 1.7.2018
na Folklórnych slávnostiach v Ochodnici a doma 8.7.2018
na Hodovej nedeli. Popri tom pracujeme na obnovení
pásma Stavanie holovnice, ktoré uchoval z činnosti predchádzajúcej folklórnej skupiny v 80-tych rokoch minulého
storočia náš umelecký vedúci Kamil Urbaník. Čo sa týka
organizačnej časti našej folklórnej skupiny, rozhodli sme sa
založiť občianske združenie. Toto bolo zaregistrované pod
názvom Folklórna skupina „Vajčovci“ z Horného Vadičova
a je otvorené všetkým priaznivcom Vajčovského folklóru.
pripravila:
Ing. Veronika Hoštáková, vedúca FSk „Vajčovci“
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„Matka je jediné slovo, pred ktoré netreba dávať prídavné meno.
Keď sa povie mama, znamená to všetko.“

Zástupca starostu obce Miroslav Kubík spolu s pracovníkmi obecného
úradu a Centra voľného času pripravili v nedeľu 13.mája 2018 o 14.30
hod. v Hasičskej zbrojnici v Hornom Vadičove slávnostné posedenie pri
príležitosti osláv Dňa matiek.
Na úvod zástupca starostu Miroslav Kubík v mene obce privítal všetky mamičky, staré mamy a babičky. Dovoľte mi citovať pár slov z jeho
príhovoru:
„Dnes je sviatok našich najdrahších bytostí – Deň matiek. Nie je náhoda, že tento významný deň je zaradený do najkrajšieho mesiaca v roku.
Májový mesiac viac ako iný evokuje mýtus lásky. Srdcia našich mám
sú pre nás záhadou. Kde sa v nich berie toľko citu, lásky, porozumenia,
oddanosti, trpezlivosti, sily a obetavosti? Materinskú lásku snáď ani
opísať nemožno. Je ako fontána, ktorej prameň nikdy nevyschne. Pri

slove mama – si každý z nás predstaví svoju matku. Ktorá nás pritúlila,
zovrela v náručí, plakala s nami, keď sme už dospeli a bolo nám ťažko.
Bola a je to mama, ktorá vedela a vie dať slovám najkrajšiu a najláskavejšiu podobu.“
Na záver svojho príhovoru vyjadril svoj obdiv všetkým mamám a zaželal im pevné zdravie, šťastie, aby pohoda, porozumenie a láska ich
sprevádzala na každom kroku a vyslovil jedno veľké ĎAKUJEM.
Toto milé posedenie za hojnej účasti spríjemnili svojím pestrým
programom, zostaveným z básničiek, pesničiek a tanca, deti z materskej
školy, základnej školy a centra voľného času. Po nich vystúpila ľudová
hudba - Bratia Minárikovci a Peter Káčerík s rodinou .
Každá mamička dostala kvietok.
pripravila: Zuzana Mrmusová

Deň detí s CVČ Horný Vadičov
Popoludnie plné hier, skvelej zábavy a smiechu, sa konalo v piatok 1. júna 2018. Spoločne s deťmi z našej obce sme sa stretli na futbalom ihrisku o 14.00 hod. Keďže celé toto popoludnie bolo venované deťom, snažili sme sa im vyplniť tento čas čo najzábavnejšie.
Detičky sa mohli vyskákať na nafukovacom hrade. Premeniť sa na svoje obľúbené zvieratko, či postavu maľovaním na tvár. Pochutnať si na výbornom guláši a čapovanej kofole. Keďže futbalové ihrisko ponúka veľký otvorený priestor, detičky si mali možnosť zahrať si rôzne spoločenské a športové hry, či zatancovať si spolu s animátorkami na veselé pesničky. Po celý čas sa dedinou rozliehal
štebot detí a ich krásny nefalšovaný smiech. Bolo prijemné vidieť v ich očkách toľko radosti. Veríme, že deň, ktorý bol venovaný len
im, sme i spríjemnili a budú naň dlho spomínať.
Mgr. Eva Kuriaková
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4. ročník Veľkonočného hokejbalového turnaja v Hornom Vadičove

1.miesto

2.miesto

Zúčastnilo sa ho 8 tímov: TPS, PROSTREDNÝ-LÚKY, PROSTREDNÝ-LÍVIA, KRS, DOLNÝ VADIČOV, LOPUŠNÉ PAŽITE,
KNM, POŠTA-JUGEND. Prvé miesto získal tím TPS, na druhom sa umiestnil PROSTREDNÝ – LÚKY. Najlepším brankárom
turnaja sa stal Milan Kuriak (TPS), najlepší hráč turnaja bol Daniel Hajnik (PROSTREDNÝ – LÚKY). Najlepším strelcom turnaja
bol Vieroslav Koža (TPS). Ceny do súťaže zabezpečila obec Horný Vadičov. Ako tradícia káže, 4. ročník veľkonočného turnaja sa
odohral v dobrej nálade bez problémov a vážnych zranení. Rozhodoval rozhodca Štefan Káčerik (aj keď vo finále to trošku škrípalo,
ale to je hokejbal). Mužstvá sa navzájom po celý deň trvania turnaja povzbudzovali až do samého finále. Po ukončení turnaja v dobrej nálade sme sa presunuli do Pizzéria Lívia, kde bolo tak ako po minulé roky pripravené vyhodnotenie a občerstvenie. Som rád, a
nielen ja, že ocenenia a poháre za prvé aj druhé miesto ostali vo Vadičove a v (susedstve)!
- Vieroslav Koža -

Stavanie a váľanie mája v obci sprevádzala veselá nálada

Tak ako prichádzala jar a približoval sa mesiac máj, blížil sa i deň stavania mája v našej obci. Tento máj, symbol jari bol venovaný všetkých slobodným dievkam. Postavil sa na sviatok práce 1. mája 2018 pri kostole sv. Mikuláša. Na stavaní mája sa spoločne o obcou Horný Vadičov zúčastnila
i FSk Vajčovci, ktorá spevom, tancom a hudbou rozveselila obyvateľov Vadičova, a mládenci DHZ Horný Vadičov, ktorí svojou silou spoločne s
pracovníkmi obecného úradu zdvihli máj do výšin. Máj stál v našej obci po celý mesiac. Hrdo sa vypínal pred kostolom sv. Mikuláša a zdobil
našu obec. Zvykom však je, máj na konci mesiaca zvaliť. Tak tomu bolo i u nás v Hornom Vadičove. Vo štvrtok 31. mája 2018 sa stretla FSk Vajčovci, mládenci z DHZ a pracovníci obecného úradu a spoločnou spoluprácou za daždivého počasia máj zvalili. Už pred zvalením mája si rozdelili
úlohy. Mládenci z DHZ spoločne s pracovníkmi Obecného úradu máj váľali. Mládenci a dievky z FSk zasa tancovali a spievali a muzikanti veselo
vyhrávali. Ich smiech, spev a veselá muzika sa v ten deň šírili po celej obci.
Mgr. Eva Kuriaková
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