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Šťastné Vianoce,
veselého Silvestra
a spokojný rok 2019
želajú občanom
starosta, poslanci obecného zastupiteľstva
a pracovníci obecného úradu v Hornom Vadičove
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Naša rodná dedina... Horný Vadičov

Novým starostom v Hornom Vadičove sa stal Miroslav Káčerik

7.12.2018 o 18. 00 hod. sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie
obecného zastupiteľstva v Hornom Vadičove v Hasičskej zbrojnici. Zasadnutie otvoril a viedol doterajší zástupca starostu
obce Miroslav Kubík. Po zložení sľubu novozvoleného starostu
Miroslava Káčerika mu odovzdal insígnie a vedenie zasadnutia.
Sľub skladali aj novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva:
Ing. Andrej Berešík, JUDr. Andrej Kubaščík, Viktor Kubaščík,
Mgr. Eva Kuriaková, Mgr. Milan Kvašňovský, Miroslav Majčín,
Zuzana Mičundová, Mgr. Božena Mináriková, Stanislav Zajac.
Slávnostnej udalosti sa zúčastnili aj občania obce.
- janíková -
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Mikulášske predstavenie – Zlatá Myš v Hornom Vadičove
Vo štvrtok 6. decembra 2018 na Mikuláša zorganizovalo CVČ Horný Vadičov v spolupráci so Základnou
a Materskou školou spoločné Mikulášske predpoludnie pre detičky z 1. stupňa Základnej školy a pre
škôlkarikov z našej obce. Spoločne sa všetci stretli v
Hasičskej zbrojnici, kde pre detičky bola prichystaná inscenovaná škôlkohra s vianočnou tematikou.
Škôlkohra bola veľmi náučná, interaktívna a najmä
zábavná. Príbeh sa odohrával v komôrke počas vianočných sviatkov a hlavnými predstaviteľkami boli
myšky, ktoré v nej žili. Autoritatívna mama myš im
počas štedrodenného chystania porozprávala legendu o zlatej myši, ktorú uvidia, pokiaľ vydržia až do

večera nepapať.
Predstavenie bolo vtipné, plné veselých chytľavých
pesničiek a vďaka pekným bábkam aj pútavé po výtvarnej stránke. Súčasťou predstavenia bola i výzdoba vianočného stromčeka, ktorý spoločne s myškami pomohli vyzdobiť i naše detičky.
Po predstavení každé dieťa dostalo od Mikuláša a
jeho pomocníka anjelika sladkú odmenu. Detičky
zo Základnej školy sa plné zážitkov vrátili spať na
vyučovanie a naši škôlkari sa napapali a s plnými
bruškami sladko zaspinkali.

Mgr. Eva Kuriaková
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Vajčovské spievanky na súťaži
„SPIEVANKY, SPIEVANKY“
21. september 2018 prial v Krásne nad Kysucou aj deťom z našej obce. Deti z Centra voľného času Horný
Vadičov sa v rámci krúžku Ľudový spev zúčastnili
detskej súťaže v speve ľudových piesní z regiónu Kysuce. Súťažilo sa v troch kategóriách: deti do 10 rokov,
deti do 15 rokov a spevácke skupiny. Deťom boli
udeľované pásma a návrhy na postup do krajského
kola. Napriek tomu, že nám neboli udelené návrhy na
postup, deti sa umiestnili v zlatom a striebornom pásme: Rebeka Molnárová (zlaté pásmo), Sára Šurabová
(strieborné pásmo), Duo Katarína Dávidiková a Daniela Hájniková (strieborné pásmo), DSS Vajčovské
spievanky (strieborné pásmo). Súťažiace speváčky na
akordeóne sprevádzala Lucia Pastorková. K výsledkom srdečne blahoželáme a prajeme ďalšie spevácke
úspechy! Na záver by som chcela vysloviť veľkú
vďaku rodičom, ktorí vedú svoje deti k tradíciám a
skutočným hodnotám. Všetko, čo naše deti dosiahnu,
je nielen zásluhou vedúcej a ich samých, ale najmä
vďaka Vám. Bez spolupráce by sme to nedokázali.
Monika Mintáchová
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Mladí hasiči
a hasičky
mali
v rámci
okresných
súťaží veľké
úspechy
Chlapci a dievčatá, ktorí navštevujú
hasičský krúžok pracujú pod vedením
Ondreja Kubáščika ml., ktorý mladým
hasičom venuje každú voľnú chvíľku.
Cieľom tohto krúžku je hravou formou
oboznamovať deti s prostriedkami,
ktoré sú potrebné pri likvidácií rôznych
druhov
mimoriadnych
situácií,
uvedomovať si možné nebezpečenstvo
a vedieť, ako mu predchádzať.
Ďalším krokom je i zvyšovať úroveň
praktických zručností, zameriavať sa na
pohybové a športové aktivity a viesť deti
k tomu, aby vedeli pracovať v kolektíve
a učili sa rešpektovať jeden druhého.
To, že usilovne pracujú, dokazujú
i výsledky, ktoré majú. V rámci tejto
sezóny sa zúčastnili na všetkých
súťažiach v rámci nášho okresu, a
to v obci Lodno, Horný Vadičov,
Ochodnica, Kysucký Lieskovec, Povina
a v Kysuckom Novom Meste. Títo
mladí hasiči získali a priniesli do našej
obce mnoho umiestnení. Chlapci 1 krát
získali 3. miesto, 5 krát sa umiestnili na
2. mieste a 3 krát si vybojovali krásne
1. miesto. Mladé hasičky sa umiestnili 3
krát na 2. mieste a 1 krát na 1. mieste.
Touto cestou im srdečne blahoželáme
k úspechom....
Úspešná zostava našich hasičov:
Družstvo chlapcov: Šimon Pastorek,
Matúš Kubáščik, Marek a Patrik
Káčerik, Lukáš Helt, Miroslav Helt,
Filip Virdzek, Daniel Húšťava, Jaroslav
Rybánsky, Lukáš Gašpierik, Marko a
Erik Moskaľ, Samuel Svrček.
Družstvo dievčat: Laura Kvašňovská,
Sofia Pavlusiková, Natália Majtánová,
Kristína Heltová, Petra Jarošíková,
Monika Jarošíková, Viktória Káčeriková,
Zuzana Zajacová. Vedúci záujmového
krúžku: Ondrej Kubáščik ml.
Ondrej Kubáščik
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Rok 2018 sa pomaly blíži ku koncu, aj s

Seniorom to beží akosi rýchlo. Deň za dňom ute
sme prežili v rodine, ale i v našom Klube dôchodc
schôdza, kde sme hodnotili nielen predchádzajú
Uskutočnili sa voľby do výboru základnej organi
la v duchu Fašiangov. Prispel k tomu program z c
i fašiangové masky z radu našich členov. marci
nehodovosť a ochrana osobného majetku dôcho
príslušníčka KPZ v Žiline a upozornila sa nekalé
máji sme oslávili deň matiek v požiarnej zbrojni
ním. Akcia sa konala pod záštitou obecného úrad
našich členov do Jablonky v Poľsku, kde sme si pr
sa zrelaxovali na kúpalisku v Oraviciach. Na vý
organizácia Jednota spotrebné družstvo Horný
srdečne ďakujeme. V júni sme si zasúťažili na br
kom Novom Meste a zabavili sme sa na stretnu
peknou akciou v júni bol náš obľúbený guláš. Pr
prevádzke na Hájniciach. Počasie prialo a guláš
Mirkom Kubíkom, zastupujúcim starostom, bolo
opekačke klobásy a v družnej debate sme strávili
V októbri v Mesiaci úcty k starším sme zorgan
kov. Úcta je definovaná ako prejav, kedy si niek
Pre staršieho človeka, a nielen pre neho, je dôle
nezískava obdiv a úctu iného človeka iba svojím
ným vzťahom k nemu. Preto si veľmi vážime, ž
starostu Mirka Kubíka financoval tento zájazd n
dobre i napriek chladnému počasiu. Nemôžeme
jesennom období v Nimnici a Lúčkach. Vždy sa
jú príjemné chvíle pri spoločných posedeniach,
prichystané posedenie s Mikulášom, anjelikmi a
seniora Mikuláš obdaril malým darčekom a a p
sa so spoločným prianím: „želajme si v novom r
plný dom a spokojný život v ňom. Dobrôt vždy
na každý bôľ“.
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seniori v Hornom Vadičove bilancujú...

eká a my sa vraciame späť a spomíname, čo pekné
cov. Vo februári ako obvykle bola výročná členská
úci rok, ale celé štvorročné obdobie nášho klubu.
izácie na budúcich päť rokov. Schôdza pokračovacentra voľného času. Dobrú náladu nám priniesli
sme si vypočuli prednášku na tému: „Dopravná
odcov“. Prednášku viedla Ing. Vierka Hoštáková,
é praktiky, ktoré číhajú na osamelých seniorov. V
ici s pekným kultúrnym programom a občerstvedu. V máji sme mali ešte jednu akciu, a to bol výlet
rezreli trhy aj s drobnými nákupmi. Po obede sme
ýlet nám čiastočne prispela sponzorsky miestna
Vadičov pod vedením Kamila Remiša, za čo mu
ranno-športových hrách pre dôchodcov v Kysucutí dôchodcov Dolných Kysúc v Rudine. Ďalšou
riestory nám poskytol Ľubomír Pavlusík vo svojej
bol veľmi chutný. Posedenie v prírode s hosťom
o pre členov zaujímavé. auguste sme sa stretli na
i príjemné chvíle.
nizovali výlet s náboženskou tematikou na Budkoho vážime pre jeho ľudské hodnoty a postoje.
ežité pociťovať úctu ľudí vo svojom okolí. Človek
m vzhľadom a vzdelaním, ale bezprostredne kladže nám obecný úrad pod vedením zastupujúceho
na také požehnané miesto, kde sme sa cítili veľmi
ešte nespomenúť na kúpeľné pobyty v jarnom a
tam stretne skupina veselých seniorov, kde prežipri speve a rozprávaní vtipov. Na december bolo
a čertom pri dobrom punči. Každého poslušného
pre ostatných mal čert pripravené uhlie. Lúčime
roku, dobrých ľudí vždy po boku. Zdravia, lásky
plný stôl, šťastia vždy za veľký kôš a k tomu liek
Vaša JDS Horný Vadičov
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Letný tábor bol supééééér!
Letný tábor sa konal od 19. do 24. augusta 2018 v Čadci na Zákopčí. Prvé stretnutie bolo
v nedeľu 19. augusta 2018 o 10.00 hod. Tento deň ubehol ako voda. Tábor sme zahájili
vzájomným zoznamovaním hravou formou. Veľmi sa nám to páčilo. Boli sme nedočkaví,
kedy budeme počuť niečo o ďalších chlapcoch a dievčatách, s ktorými sme mali stráviť
celý týždeň. Po zoznámení sme sa išli ubytovať a vybaliť si naše veci. Do večera sme mali
ešte množstvo zážitkov, a to bol len prvý deň a my sme od radosti a nadšenia nemohli ani
zaspať. I keď večierka bola o 22.00 hod., my sme si dlho do noci rozprávali zážitky, ktoré
sme v ten deň zažili. Budíček na druhý deň bol o 8.00 hod. Ráno sme začali chutnými
raňajkami a mohli sme sa vypraviť za ďalším dobrodružstvom. Každý deň, ktorý sme v
tábore prežili, bol pre nás veľkým zážitkom, vždy bol iný a niečím výnimočný. Hrali sme
sa rôzne kolektívne, spoločenské a športové hry, navzájom sme medzi sebou súťažili ako
skupiny. Každá skupina chcela získať čo najviac bodov a chcela byť tá víťazná. Medzi obľúbené hry u dievčat bola vybíjaná a u chlapcov futbal. Streda bola pre nás dosť náročná.
Vybrali sme sa na dlhšiu túru na rozhľadňu. I keď niektorí z nás nie sú naučení chodiť
po horách, zvládli sme to. Bolo tam nádherne. Čerstvý vzduch, zeleň, krásna príroda a
najmä skvelá nálada. Výnimočný deň bol i ten, keď k nám zavítal Mirko Majčín so svojimi kolegami a so svojimi psíkmi, ktorí sa zúčastňujú záchranných akcií pri hľadaní ľudí.
Predviedli nám, aké sú tieto malé stvorenia pri záchrane ľudí dôležité a potrebné. Záver
týždňa sme zavŕšili hľadaním pokladu, ktorý bol ukrytý a jedinou cestou ako ho nájsť
bolo vylúštiť všetky hádanky a šifry. To sa nám i podarilo a my sme si mohli pochutnať na
sladkých dobrotách, ktoré nás čakali v nájdenom poklade. Veľkou zábavkou niektorých
dievčatá vo večerných hodinách bolo pastovanie chalanov, čo sa našim animátorom moc
nepáčilo. I keď sme im dali v priebehu týždňa určite zabrať, i tak si pre nás v posledný
večer pripravili prekvapenie, a to v podobe večernej diskotéky. Bolo supééééér a zároveň
i smutno, pretože sme vedeli, že to je posledný večer, kedy sa takto môžeme všetci spoločne zabaviť. Utešovali sme sa tým, že to nie je koniec, že naše priateľstvá, ktoré medzi
nami vznikli, budeme utužovať a na rok sa opäť stretneme na LETNOM TÁBORE s
CVČ Horný Vadičov. Keďže sme dostali možnosť opísať svoje zážitky z tábora, chceme za
tento skvelý týždeň poďakovať tým, ktorí nám ho celý spríjemňovali. A to našim skvelým
animátorom: Betke Kašíkovej, Radke Berešíkovej, Evke Kuriakovej a pánovi Antonovi
Mrmusovi. ĎAKUJEME! Bolo tam super!
Katka Petreková, Karin Káčeriková a Danielka Hájniková,
účastníčky letného tábora
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V Škótsku sme trávili 80 dní

Bolo to presne 10. júna 2018, keď sme ja a Natália prišli do malej dedinky na juhozápade
Škótska, do Tyndrumu. Je to naozaj krásne
miesto, plné zelene, masívnych hôr všade navôkol a do najbližšieho mesta to bolo približne 45 minút autom, takže tam cítite voľnosť a
počujete si vlastné myšlienky. Prvé dni v práci boli ťažké, ako inak. Zoznámiť sa so všetkými pravidlami, jedálničkom, zvykmi hostí
a najmä porozumieť domácej angličtine nám
dávalo veľmi zabrať. Škóti majú veľmi silný
prízvuk, ktorý robí angličtinu škótštinou a
dá veľa úsilia mu rozumieť. Našťastie tam s
nami pracovali aj Poliaci a Rumuni, ktorých
angličtina bola oveľa zrozumiteľnejšia. Trvalo
nejaké dva týždne, kým sme zistili, čo sa od

nás v práci očakáva. Zažili sme veľmi
pekné dni. Spievajúci kuchár, tancujúci barmani, domáci, ktorí radi s nami
vtipkovali… No prišli aj ťažšie časy, a
to najmä vtedy, keď boli celá reštaurácia i bar plné ľudí. Stávalo sa to dosť
často, či už počas majstrovstiev sveta
vo futbale, alebo keď pred reštauráciou
zastavili autobusy plné turistov. Dlhé
rady nervóznych ľudí, čo čakali na voľný stôl, v kuchyni organizovaný chaos,
my, čašníci, sme si neraz pomýlili stôl
alebo objednávku a problém bol na
svete. Počas týchto dní sme nabehali
aj desiatky kilometrov v jednej miestnosti. Stres a nervozitu sme si ale vynahradili,
keď sme sa počas voľného dňa vyvaľovali na
gauči a pozerali film, alebo, v prípade pekného počasia išli na prechádzku do prírody, vykúpať sa k miestnym vodopádom, len tak na
obed do reštaurácie a pod. Čo sa týka počasia,
tak na naše prekvapenie sme sa s Natou stihli
aj opáliť. Dva krásne júlové týždne, kedy od
rána svietilo slnko a až do neskorého večera, bolo veľké teplo. My u nás, sme v lete na
teplo zvyknutí. No tam to bol hotový zázrak.
Zvyšok leta sa však dal do pôvodných koľají
a buď bolo polooblačno, zamračené alebo pršalo. Škóti majú okrem počasia špecifickú aj
vlastnú kuchyňu. Klasické mäso s ryžou alebo zemiakmi tam nenájdete. Najznámejším

jedlom je “Fish and chips”, čo je ryba-treska,
obalená v trojobale a smažená v oleji, citrón,
domáce hranolky a varený hrášok. Tá sa servíruje ako večera. Raňajky - “Full Scottish
breakfast” - alebo “Úplné škótske raňajky”
zahŕňajú toast, opekanú slaninu a paradajky,
vajíčko, šampiňóny, fazuľky, čierny puding,
párok, zemiakovú placku a k tomu čaj s mliekom alebo čierna káva; na obed sa podávali
panini, sendvič, toast alebo polievka podľa
denného výberu; dezerty, či už tie sladké,
ako napríklad zmrzlinový pohár, čokoládový
koláč s horúcou čokoládou alebo “Sticky toffee pudding” - čo pripomínalo chuť horúcej
marlenky poliatej medom a k tomu vanilkový puding; alebo slaný a najviac preferovaný
dezert - “Scottish cheese board” - tabuľka
so šiestimi druhmi syra, hroznom, maslom,
oplátkom a džemom. Z ponuky nápojov, pivo
(3Hop,Foster‘s, Heineken), gin (Gordon‘s
alebo z ponuky ochutených) a whisky, ktoré
boli vystavené na 6 policiach. S Natáliou sme
strávili v Škótsku presne 80 dní. Najkrajší
moment nastal noc predtým, ako sme odišli.
Keď všetci skončili v práci, sadli sme si za bar,
pustili hudbu a do skorého rána sme sa bavili.
S domácimi sme si vytvorili veľmi silné priateľstvá a plánujeme sa tam vrátiť.
Martina Balátová
študentka z Horného Vadičova

Spoločenská kronika obce Horný Vadičov
jún – november 2018

Narodili sa

Lucia Heltová, Marek Piontek, Sofia Martincová, Sebastián Borák, Ondrej Firek

Uzavreli manželstvo

Emil Plevko – Lucia Vlčková, Miroslav Firek – Bc. Silvia Mrmusová, Michal Zátorský – Michaela Majtánová,
Ing. Peter Drgoňa – Ing. Zuzana Frigmanská, Miloš Zagrapan – Ivana Remišová,
Miroslav Maslák – Katarína Kubaščíková

Opustili nás...

Žofia Kašíková vo veku 81 rokov, Dušan Kubík vo veku 54 rokov, Žofia Kašíková vo veku 87 rokov,
Milan Kubík vo veku 64 rokov, Justina Kubíková vo veku 91 rokov

10

Naša rodná dedina... Horný Vadičov

Futbalová prípravka Vadičov robí dobré meno obci...

Chlapci prípravky FK Vadičov skončili v sezóne
2017/2018, ktorá bola riadenou OBFZ Kysúc,
na peknom 3. mieste. Toto umiestnenie bolo
výsledkom dobrej a zodpovednej práce každého
jednotlivca. Odmenou pre chlapcov z prípravky
bol uskutočnený turnaj 24. júna 2018 Centrom
voľného času Horný Vadičov v spolupráci
s OC KDH KNM. Vzhľadom pre nepriaznivé
počasie bol turnaj presunutý do športovej haly
MŠK KNM. Účastníkmi turnaja boli MŠK
KNM, ŠK Krasňany, OŠK Rudina a FK Vadičov.
Hrací systém turnaja každý s každým priniesol
poradie prípraviek v turnaji. 1.miesto MŠK
KNM, 2. miesto OŠK Rudina, 3. miesto FK
Vadičov, 4. miesto ŠK Krasňany. Pri vyhodnotení
turnaja bolo odovzdané poháre a medaile
všetkým účastníkom turnaja, kde MŠK KNM
bolo ocenené pohárom predsedu OC KDH
KNM a tréneri prípraviek boli odmenení
upomienkovými predmetmi. Počas letných
prázdnin sa naši chlapci Daniel Kucharčík,
Miloš Mrmus a súrodenci Urbaníkovci
zúčastnili futbalového kempu Rudina 2018, kde
sa zdokonalili pod dohľadom trénerov.
Pred novou sezónou prípravky odišli z mužstva
súrodenci Káčerikovci do MŠK KNM
a z dôvodu vekovej hranice skončil Daniel
Húšťava. Chlapcom za reprezentáciu FK Vadičov
patrí poďakovanie. Pred novým ročníkom bola
OBFZ Kysúc poskytnutá dotácia na materiálne
zabezpečenie prípravky - boli zakúpené
futbalové dresy. Vzájomnou konzultáciou OBFZ
Kysúc a družstiev prípraviek sa pre nový ročník
určili pravidlá pre zjednodušenie termínov
zápasov a ich výsledkov/ 0 : 0/.
Úvodné kolá súťažného ročníka odohrali naši
chlapci turnajovým spôsobom na ihrisku
OŠK Rudina, víťazstvami nad družstvami FK
Lodno, MŠK Snežnica, OŠK Rudina. V ďalšom
zápase FK LODNO – FK Vadičov výsledkom
2 : 9 sa naštrbila vlna víťazstiev a čas ukázal,
že z kolektívu odišli súrodenci Urbanikovci do
MŠK KNM. Aj takéto situácie a obmeny hráčov
v prípravke prináša športový život. S týmto
problémom odchodu hráčov sa stretávajú aj
iné športové kluby prípraviek a s týmto sa treba
vysporiadať. Hoci je súťažný ročník zaradený
pre ročníky 2008, v našej prípravke hrajú chlapci
a dievčatá narodení v roku 2009, 2010 a 2011.
úpiska hráčov: Miloš Mrmus, Dávid Kucharčík,
Dávid Mičunda, Daniel Kuriak, Damián Hájnik,
Matúš Havlíček, Patrik Mrmus, Jakub Kvašňovský,
Peter Káčerik, Andreas Králik, Ľudmila Káčerová.
Anton Mrmus - tréner futbalovej prípravky.

Prípravka FK Vadičov získala 1. miesto!
17. novembra 2018 sa chlapci FK Vadičov – prípravka zúčastnili futbalového turnaja pod názvom Snežnica Cup 2018. Turnaj sa konal
v športovej hale v Žiline, kde hrací systém bol každý s každým. Chlapci na tomto turnaji bodovali. Do každého zápasu išli s veľkým
nasadením a s cieľom vyhrať. Svoje sily si zmerali so súpermi ŠK Radoľa, víťazstvom 3 : 0, v druhom zápase nastúpili proti RTJ Brodno,
kde zápas skončil remízou 0 : 0 a v poslednom zápase vyhrali nad rovestníkmi z MŠK Snežnica výsledkom 2 : 0. Získaním 7 bodov sa
víťazom turnaja sa stalo družstvo FK Vadičov Naši mladí futbalisti v každom zápase podali zodpovedný a disciplinovaný výkon. Veľký
obdiv patrí usporiadateľovi turnaja a veľká vďaka rodičom, ktorí povzbudzovali našu prípravku počas celého turnaja. Organizátorom
turnaja bol najlepším hráčom vyhodnotený Dávid Mičunda a z dievčat Ľudmila Káčerová.
Športový dopoludnie a skvelý výkon na turnaji sme zavŕšili výbornou pizzou a detským šampanským z víťazného pohára.
Zostava hráčov: Miloš Mrmus, Dávid Mičunda, Dávid Kucharčík, Damián Hájnik, Daniel Kuriak, Matúš Havlíček, Patrik Mrmus, Jakub
Kvašňovský, Janka Cabadajová a Ľudmila Káčerová. Anton Mrmus - tréner futbalovej prípravky.
Mgr. Eva Kuriaková
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Nikolas Tóth z Horného Vadičova
je majstrom sveta!

Nikolas Tóth z Horného Vadičova sa venuje silovému
trojboju a súťaží za Športcentrum Žilina. Dosahuje skvelé
úspechy, a to aj v tomto roku. Poďme si ich zhrnúť.
V apríli 2018 sa zúčastnil Majstrovstiev Slovenska v silovom
trojboji v Nových Zámkoch, kde sa mu podarilo urobiť nový
svetový rekord v drepe 400 kg a svetový rekord v mŕtvom ťahu
312,5 kg, v júni tohto roku sa zúčastnil Majstrovstiev Európy
v poľskom meste Pabianice v disciplíne - tlak na lavičke, kde
dosiahol nové svetové rekordy raw: 182,5 kg a eq 240 kg
vo svojej vekovej kategórii. 23. septembra 2018 sa zúčastnil
Majstrovstiev sveta v maďarskom Egeri, organizácie GPC.
Súťažil v disciplíne: mŕtvy ťah, kde zdvihol 315 kg, vo svojej
váhovej kategórii získal prvé miesto! V októbri sa zúčastnil
Majstrovstiev sveta, organizácie Wuap, ktoré sa konali v Trnava.
Vo svojej váhovej kategórii juniori do 125 kg obsadil prvé
miesto a v absolútnom poradí junior-dorast eq obsadil prvé
miesto a bol vyhodnotený ako najlepší súťažiaci s najväčším

celkovým výkonom 940 kg! V novembri 2018 sa zúčastnil
aj súťaže International Christmas Cup- Terchová 2018, kde
výkonom 420,5 kg urobil najväčší slovenský juniorský drep a v
trojboji pokoril magickú hranicu 1000,5 kg.
********
„Chcem sa poďakovať obci Horný Vadičov za finančnú
podporu a kolektívu Športcentra Žilina za pomoc pri príprave.
Taktiež sa chcem poďakovať svojej rodine a všetkým, čo ma
podporovali“, hovorí Nikolas Tóth.

o A aké plány máš do budúcna?

- Chcem sa naďalej zlepšovať vo svojich výkonoch , dôstojne
reprezentovať obec Horný Vadičov a v medzinárodných
súťažiach dôstojne reprezentovať Slovensko. Všetkým mladým
športovcom chcem odkázať, že aj v skromných podmienkach,
ale s veľkou usilovnosťou, sa dá získať titul majstra sveta.
- redakcia -

Najväčší slovenský drep v junioroch 420,5 kg
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Futbalový klub Vadičov dospelí 2017/2018

FK Vadičov vykročilo do ročníka 2017/2018 s trénerom Jozefom Minárikom. Posilnili sme sa o viacerých hráčov z KNM – M. Minárik, M. Madigár, K. Šalga, J. Ochodničan, M. Kubišta, R. Ovčík, M. Kohút, M. Zuziak. Aj keď rozbeh bol slabší, postupom času sa
mužstvo dostalo do hernej pohody a skončilo na peknom 5. mieste. Po dlhých rokoch má FK Vadičov aj sponzorov – pána Mareka
a Jána Zátorských, ktorým chcem poďakovať za podporu. Čo bolo pre mňa najdôležitejšie, že mužstvo si získalo rešpekt. Robilo obci
dobrú reklamu a hlavne sme po dlhom čase svojou hrou prilákali čoraz viac divákov na zápasy.

Strelci:
Michal Zátorský - 10 gólov, Roman Ovčák - 9 gólov, Miroslav Zuziak - 5 gólov, Mário Minárik - 4 góly,
Vieroslav Koža - 3 góly, Patrik Krutek, Jaroslav Ochodničan, Laco Gašpierik, Kristián Šalga, Miloš Králik,
Michal Kohút - 1 gól

FK Vadičov – dospelí aj do sezóny 2018/2019 pokračovalo
pod trénerskou taktovkou Jozefa Minárika a skončilo na 1. mieste!
Keďže sa káder trocha preriedil, doplnili sme ho o L. Martinčeka, L. Borisa, F. Geru, S. Grigu, J. Minárika, F. Hutiru a M.
Rudinca. Aj v tejto sezóne sme sa pomalšie rozbiehali, ale potom sme už šľapali ako hodinky. Ťahúňmi boli brankár S.
Brišš a strelec L. Martinček. Poďakovať však chcem všetkým hráčom a aj fanúšikom. Každému, kto akýmkoľvek spôsobom
pomohol.
Strelci:
Lukáš Martinček -13 gólov, Laco Boris - 4 góly, Michal Zátorský - 4 góly, Mário Minárik, Roman Ovčík, Marek Orieščík,
Filip Gera, Miloš Králik, Stanislav Urbaník - 1 gól.
7. kolo: Vadičov – Čadca B ................4 : 0
1. kolo: Snežnica – Vadičov: ..............0 : 4
2. kolo: Vadičov – Ochodnica ...........1 : 1
8. kolo: Vadičov – Snežnica ...............6 : 0
9. kolo: Ochodnica – Vadičov ...........0 : 1
3. kolo: Radoľa – Vadičov ...................1 : 3
4. kolo: Vadičov – Nesluša .................1 : 2
10. kolo: Vadičov – Radoľa ................2 : 0
11. kolo: Nesluša – Vadičov ...............0 : 1
5. kolo: Lodno – Vadičov ...................0 : 2
6. kolo: Rudinská – Vadičov ..............2 : 0
12. kolo Vadičov – Lodno
pripravil: Miloslav Cabada
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