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V tieto vianočné sviatky poviem vám vinš krátky:
Pán Kristus je narodený, tak nebuďme zarmútení,
ale sa mu radujme a slávu prespevujme,
to mu bude premilé, dá nám sviatky šťastlivé.
Vianočný zvon tíško cinká,
v Betleheme dieťa spinká.
Dobrú pohodu vinšujeme vám,
štedrosť a hojnosť vašim chalupám.
Vinšujeme vám tieto vianočné sviatky,
Pána Krista narodenia,
dobrého zdravíčka a na stôl chlebíčka,
do duše radosti, do srdca svornosti.
Anjel pokoja nech medzi vami prebýva
a láska Krista Pána nech u vás spočíva.
Nech vaše srdcia naplnia sa medom
a každé slovo zachutí Vám chlebom
a Vianoce lásky, pokoja,
nech vám každú bolesť zahoja.

číslo 2 - december 2011

2.

Udialo sa
v roku 2011
Január
Detský karneval v ZŠ a MŠ
Ples športovcov
Február
Ples materskej školy
Poľovné združenie - výročná čl.
schôdza
Marec
Deň učiteľov
Recitačná súťaž v ZŠ
Deň vody v ZŠ
Apríl
Deň Zeme v ZŠ
Máj
Deň matiek
Pálenie Moreny
Jún
Deň detí v ZŠ a MŠ
Týždeň zdravia v ZŠ
Návšteva dopravného ihriska
Obec získala dotáciu od Min.
dopravy SR vo výške: 85 840 €
na výstavbu bytového domu
Júl
Zahájenie rekonštrukcie
budovy OcÚ
August
Zahájenie rekonštrukcie
Domu záujmových činností
September
Otvorenie nového školského roka
Dyňová slávnosť v ZŠ a MŠ
Prijatie obce do organizácie
ICCN
Október
Bálešové hody
Šarkaniáda
Záhradkárska výstava
Prijatie jubilantov
MŠ – návšteva domu
dôchodcov v Starej Turej
November
Pamiatka zosnulých
Ukončenie rekonštrukcie
budovy OcÚ
a Domu záujmových činností
Mesiac jablkových dobrôt v MŠ
December
Mikulášsky večierok
Posedenie pod jedličkou v MŠ
a ZŠ

Príhovor starostky obce
Vážení spoluobčania,
Vianoce sú najkrajšie sviatky roka, ktoré vo
svojej podstate nesú posolstvo vzájomnosti, ľudskosti a úcty. Z príležitosti týchto prekrásnych sviatkov Vám chcem popriať dobrej pohody, blaženej chvíle, vzájomnej úcty
a krásnej ľudskosti. Príchodom nového roku
azda každý z nás sa zamyslí a zhodnotí svoju prácu. Aj miestna samospráva sa snažila
v priebehu končiaceho sa roka zabezpečovať úlohy vyplývajúce zo zákona o obecnom
zriadení a plánu hlavných úloh obce. Prioritou našej práce boli investičné i neinvestičné akcie, ale aj zabezpečovanie kultúrnych
a spoločenských podujatí, ktoré prispievajú
k zlepšeniu kvality života v našej obci. V tomto roku sme odovzdali do užívania už druhý
nájomný bytový dom, začali sme stavať tretí a s radosťou konštatujem, že žiadostí o
pridelenie bytu máme viac, ako je kapacita
bytového domu. Ďalšou veľkou investičnou
akciou tohto roka bola rekonštrukcia budovy
obecného úradu a kultúrneho domu a podarilo sa nám urobiť i oplotenie cintorína. Za
prácu v tomto roku sa chcem poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva, členom
komisií pri obecnom zastupiteľstve, hlavnej
kontrolórke obce, pracovníkom obce, pracovníkom aktivačných prác, Dobrovoľnému
hasičskému zboru vo Vaďovciach, Poľovnému združeniu, podnikateľským subjektom
pôsobiacim na území obce, športovcom
a všetkým občanom, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom podieľali na všestrannej činnosti v obci. Chcem sa poďakovať mnohým za
podporu a za aktivitu, ktorú prejavujete vo
všetkých oblastiach obecného života. Príjemné prežitie vianočných sviatkov prajem
všetkým učiteľom a pracovníkom základnej
a materskej školy.
Ďakujeme Vám za prácu, ktorú vykonávate pri výchove detí a žiakov. Školstvo bojuje
so závažnými problémami hlavne vo finančnej oblasti. Systém financovania školstva
na jedného žiaka je daný štátom, pri takom
malom počte žiakov je potrebné zvažovať
každý cent. Veríme však, že kvalita vyučovacieho procesu, technické vybavenie školy
a zavádzanie najmä regionálnych prvkov do
vyučovacieho procesu ako je história, kultúra regiónu ako aj výučba cudzích jazykov už
od materskej školy bude určujúcim prvkom
pri zabezpečovaní dostatočného počtu žiakov na škole i pre ďalšie roky. Máme nové
vedenie školy, stabilizoval sa učiteľský zbor,
tak by to malo byť zárukou dobrého a prosperujúceho smerovania školy. Zo strany
samosprávy budeme robiť všetko preto, aby
sme tieto ciele školy spoločne naplnili. Preto
sa v tejto chvíli obraciam na rodičov detí a
dovoľujem si ich požiadať, aby dali dôveru

našej škole, čím podporíme jej ďalšie fungovanie. Lebo škola nemôže byť bez detí.
Verím, vážení spoluobčania, že sa v budúcom roku nenaplnia katastrofické scenáre
z ekonomickej oblasti a že priebeh krízy a
recesie hospodárstva nebude až taký drastický, ako to predpovedajú niektorí analytici.
Dúfam, že sa situácia na trhoch nakoniec
upokojí, pretože negatívny vývoj by sa samozrejme odzrkadlil na spomalení rozvoja
našej obce. Ako sa dozvedáme z oznamovacích prostriedkov, už viacero obcí zápasí
s nepriaznivou finančnou situáciou, čo má
za následok, že samospráva nie je schopná
plniť si riadne svoje úlohy. Verme teda spoločne, že svet vkročí do Nového roka 2012
tou šťastnejšou nohou.
Vážení priatelia, uplynie ešte pár chvíľ a
celý kresťanský svet vstúpi do vianočného
obdobia. V tomto období prišiel na svet Syn
Boha, spasiteľ, ktorého ľudstvo očakávalo.
V Betleheme sa Boh pred viac ako dvetisíc
rokmi svojím vlastným a pre nás nepochopiteľným spôsobom dotkol nášho sveta
tým, že sa stal človekom. On si vzal na seba
ľudskú podobu a oslovil človeka svojou pokorou a ľudskosťou, lebo sa stal takým, akí
sme my všetci- slabí, zraniteľní a nedokonalí vo svojej ľudskosti. Syn Boha prišiel medzi
ľudí so slovami lásky, úcty a porozumenia.
Jeho slová a skutky plné ľudskosti sú stále
viac aktuálne a nabádajú nás zastaviť sa a
rozjímať o poslaní človeka na zemi, o zmysle života a o svojom vzťahu k iným ľuďom.
Priniesol nám prívetivosť, znášanlivosť, láskavosť a potešenie, ktoré sa ako prirodzené vlastnosti človeka na Vianoce prejavujú
v najčistejšej podobe úprimnosti ľudských
citov. Vianočné sviatky plné láskavosti, porozumenia, spokojnosti a srdečnosti máme
zachované vo svojich spomienkach a srdciach my starší a radi toto posolstvo odovzdávame našim deťom. Preto nech čistá krása
a úprimnosť sprevádzajúca vianočné sviatky pretrvá aj v ďalších generáciách. Lebo
človek nepotrebuje k životu len najnovšie
výdobytky vedy a technického pokroku, ale
ukazuje sa, že potrebuje najviac práve lásku, dobrotivosť, pochopenie a vľúdnosť. V
našich domovoch bude rozvoniavať vianočné pečivo a ihličie. Máme príležitosť zamyslieť sa, bilancovať končiaci sa rok, prehodnotiť vykonané skutky i nesplnené sľuby. Na
to všetko sú Vianoce.
Milí spoluobčania! Želám vám príjemné
vianočné sviatky, plné porozumenia, lásky
a spokojnosti. Prežite ich v zdraví a šťastí.
Želám vám pokoj v duši a požehnanie do
ďalších dní.
Alžbeta Tuková,
starostka obce
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Z rokovania obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo sa zišlo na
rokovaní dňa 12.1.2011 a prerokovalo nasledovné body:
Poslanci OZ schválili VZN o pri
deľovaní bytov v bytovom dome
B a VZN o nakladaní s odpadmi,
odsúhlasili podanie žiadosti o výstavbu nájomného domu A, prerokovali výšku poplatkov za prenájom
obecného majetku a poskytovanie
opatrovateľskej služby.
Ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 16.3.2011,
kde bolo schválené VZN o opatrovateľskej službe, schválený bol plán
činnosti hlavnej kontrolórky obce
na rok 2011 a poslanci OZ odsúhlasili podanie žiadosti na finančný
príspevok na výstavbu viacúčelového ihriska, ktorého umiestnenie
schválili v areáli základnej školy.
Dňa 9.5.2011 obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo nasledovné body: odpredaj parcely
na Dubníku v/časť prístupovej cesty k Sanusu/ za sumu 17.000.- €,
uzavretie zmluvy o preklenovacom
úvere na rekonštrukciu obecných
stavieb a VZN o o povodňových
plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na území obce.
30.6.2011 sa OZ zaoberalo nasledovnými bodmi programu: bol
prerokovaný záverečný účet obce
za rok 2010, pracovný a odmeňovací poriadok zamestnancov obce,

plat starostky obce, odsúhlasilo sa
členstvo obce Vaďovce v organizácii ICCN /v rámci združenia obcí
Čachtice – Kopanice/ a odsúhlasené bolo i zriadenie informačnej tabule na miestnom cintoríne.
Ďalšie zasadnutie OZ bolo 16.9.
2011 a rozhodlo sa o: prijatí daru
v prospech obce Vaďovce – parc.
č. 231 v k.ú. Vaďovce, o predĺžení
platnosti nájomných zmlúv pre nájomníkov obecných nájomných bytov v bytovom dome C a schválené
bolo odkúpenie časti parcely pod
cestou ku nájomným bytovým domom.
Na zasadnutí OZ dňa 6.10.2011 bolo
rozhodnuté, že obec využije možnosť odkladu splácania úveru ŠFRB.
Najdôležitejší bod posledného
zasadnutia OZ v roku 2011 bolo
schválenie rozpočtu na rok 2012 a
zvýšenie platieb za odvoz a likvidáciu odpadu nasledovne: poplatok
za odvoz a likvidáciu odpadu:
10 €/1 osoba/rok dostane 4 ks žetónov
5 €/1 osoba – ZŤP
7 €/1 osamelá osoba
1 ks žetón nad limit = 1 €
Poplatok za novú popolnicu je 15 €
a je potrebné doniesť opotrebovanú
popolnicu na výmenu. Ku zvýšeniu
poplatku pristúpilo obecné zastupiteľstvo z dôvodu neustáleho narastania cien za odvoz a likvidáciu
odpadu a tiež z dôvodu, že sa tento
už viac ako 15 rokov nezvyšoval.

Bálešové hody

Bálešové hody sa počas svojej
existencie stali milou kultúrno-spoločenskou udalosťou v našej obci.
Tento rok sme sa zúčastnili už ich
siedmeho ročníka. Veľmi milo nás
prekvapila návšteva členov záhradkárskeho zväzu zo spriatelenej českej obce Nivnice. Kultúrnym
programom nás i hostí potešil ujo
Maťo z Dolného Ohaja, báleše sa
podarili a vydarila sa i záhradkárska výstava.

I tento rok patrí vďaka všetkým,
ktorí pomohli pri organizácii Bálešových hodov – kuchárkam: p.
Gajdúškovej, Pálenikovej a Fabiánovej, aranžérkam: p. Masárovej,
Pálenikovej a Schneebergerovej,
poďakovanie patrí aj všetkým občanom, ktorí nám zapožičali svoje
výpestky, ale najmä tým, ktorí si
každoročne nájdu čas a prídu sa
potešiť a stráviť pár pekných chvíľ
v kruhu ostatných spoluobčanov.

Spoločenská
kronika
Narodili sa:

Kristína Jurenčeková, Vaďovce č.56
Jaroslav Naď, Vaďovce č. 275
Adam Súšarský, Vaďovce č. 197
Veronika Zichová , Vaďovce č. 66
Terézia Zichová , Vaďovce č. 66

Prihlásili sa
k trvalému pobytu:

Zupková Magdaléna, Vaďovce č. 270
Kuthanová Oľga, Vaďovce č. 164
Chalupová Eva, Vaďovce č. 342
Chalupa Martin, Vaďovce č. 342
Chalupa Tomáš, Vaďovce č. 342
Ábelová Vlasta, Vaďovce č. 342
Ábelová Nikol, Vaďovce č. 342
Gálik Andrej, Vaďovce č. 342
Gáliková Zuzana, Vaďovce 342
Talian Radovan, Vaďovce č. 342
Vitajte medzi nami!

Uzavreli manželstvo:

Ing. Barbora Jurčová, Vaďovce č. 66 a Juraj Zicho
Mgr. Silvia Cibulková, Vaďovce č. 28 a Jozef Hudec
Peter Mikláš, Vaďovce č. 295 a Klaudia Kadlečíková
Ľuboš Mikláš, Vaďovce č. 296 a Janka Harmadyová
Pavol Bartek, Vaďovce č. 258 a Irena Kostelná

Odhlásili sa
z trvalého pobytu:

Gubániová Božena, Vaďovce č. 88
Vernarská Angela, Vaďovce č. 307
Vernarská Mária, Vaďovce č. 307
Vernarská Andrea, Vaďovce č. 307
Vernarská Natália, Vaďovce č. 307
Hargašová Elena, Vaďovce č. 38
Veľa šťastia v novom živote!

Zomreli:

Slavomír Barborík, Vaďovce č. 18
Miroslav Jankovský, Vaďovce č. 112
Česť ich pamiatke!

Skúšku dospelosti zložili:
Dominika Dulínková Vaďovce č. 39
Alžbeta Hletková Vaďovce č. 161
Libor Krajčuška Vaďovce č. 341
Adam Šumichrast Vaďovce č. 344

Vysokú školu ukončili:

Ing. Igora Naďová, Vaďovce č. 200
Blahoželáme!
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Medzi ocenenými je
aj starostka našej obce
Dňa 23. novembra 2011 sa v Kongresovej sále Trenčianskeho samosprávneho kraja uskutočnil slávnostný večer pri príležitosti udelenia
ocenení kolektívom a jednotlivcom z
oblasti kultúry. Predseda TSK MUDr.
Pavol Sedláček, MPH odovzdal ďakovné listy za uchovávanie a rozvoj
kultúrneho dedičstva národa siedmim jednotlivcom a piatim kolektívom, pôsobiacim na pôde TSK. Medzi ocenenými bola aj starostka našej
obce Alžbeta Tuková, ktorej bol udelený ďakovný list za aktívny prístup
k uchovávaniu kultúrneho dedičstva, vytváranie podmienok pre rozvoj miestnej kultúry a cezhraničnej
spolupráce s Českou republikou.

Na záver roku

Na záver roku starého, čo povinšovať vám do toho nového?
Želám Vám lyžičku hrdosti, hrnček
radosti, kotlík úspechu, jazierko peňazí, more šťastia, oceán zdravia a
celý vesmír lásky.
Vinšujem vám všetko šťastie do
dní roku nového, nech vás Pán Boh
ochraňuje od všetkého smutného.
Vinšujem vám nový rok, aby ste mali
šťastný krok, doma lásku, svornosť
a všetkého hojnosť. V novom roku
všetci svorne nažívajme vospolok,
tak nám bude i v trápení požehnaný
každý krok.
Alžbeta Tuková, starostka obce

Orchis militaris
Vstavač vojenský

Pri prechádzkach naším okolím som v
júni objavila veľmi vzácny druh orchidei.
Rastliny z čeľade vstavačovité (Orchideaceae) sú známe predovšetkým z kvetinárstiev v črepníkoch alebo rezané. Tieto
orchidey pochádzajú z tropických a subtropických oblastí. V našej prírode sa prirodzene sa vyskytujú tiež. Ide väčšinou
o zákonom chránené rastliny, pretože v
našich podmienkach je ich výskyt zriedkavejší a ich druhová rozmanitosť menšia. Nemajú veľké nápadné kvety ako
tropické druhy a nekvitnú po celý rok, ale
to neznamená, že sú menej krásne.
Jedna z týchto krásavíc si našla svoje
stanovisko aj v chotári našej obce. Ide o
vstavač vojenský (Orchis militaris). Je to
vytrvalá orchidea, 20-65 cm vysoká. Byľ
je priama, nevetvená, ryhovaná, v hornej
polovici bezlistá. Listy sú úzko elipsovité
až podlhovasto vajcovité, 5-15 cm dlhé,
do 4 cm široké, ružicovito nakopené na
báze byle. Kvetenstvo je husté, až 20 cm,
tvorí dlhý valcovitý strapec. Päť korunných lístkov je sklonených a uzavretých
do prilby, posledný lístok vytvára nápadný trojdielny pysk, stredný lalok dvoj cípy,
v strede bodkovaný. Obdobie kvitnutia je
apríl až jún.
Areál výskytu sa tiahne od severovýchodného Španielska, severnou hranicou je juh Škandinávie, na východe sa
tiahne cez Malú Áziu, Kaukaz a Sibír až k
Bajkalu. Na severe Európy takmer chýba.
Rastie na kosených lúkach a pasienkoch,
svetlých lesoch, lesných okrajoch, vzácnejšie na slatinných lúkach a riedkych

húštinách, hlavne na vápnitých pôdach,
od nížin do podhorského stupňa.

Na Slovensku patrí medzi chránené
rastliny, konkrétne medzi zraniteľný druh.
Podobne je tomu v Poľsku, v ČR je zaradený medzi silno ohrozené druhy, chráni
ho i zákonná úprava Maďarska, Srbska,
Ruska, Bieloruska, Ukrajiny, Litvy a Lotyšska.
Tento nález svedčí o kráse a rozmanitosti našej prírody. Veľakrát som si už
myslela, že naše okolie je obyčajné a nezaujímavé, ale aj táto rastlinka nám ukazuje, že naše okolie je niečím výnimočné
a má zmysel ho chrániť!
Lenka Šimovičová
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Vitaj Matka, doma!
Dňa 29. septembra 2011 bola slávnostne umiestnená do rímsko-katolíckeho kostola sv. Michala archanjela vo Vaďovciach zreštaurovaná
plastika Sedembolestnej Panny Márie. Reštaurátorské práce trvali cca
jeden rok, výsledok je však obdivuhodný, pretože sa podarilo plastiku
zachrániť pred jej úplným poškodením. Plastika Sedembolestnej Panny
Márie, ktorá sa nachádza na oltári v
Kostole sv. Michala archanjela vo
Vaďovciach, je rezbárskou prácou
domácej proveniencie, ktorej vek
sa odhaduje zhruba na 200 – 230
rokov a patrí k Pietam šaštínskeho typu . Jej umiestnenie nad svätostánkom umocňuje celkový dojem
interiéru kostola a pripomína jej prototyp v Národnej svätyni - v Šaštíne.
Požehnanie plastiky Panny Márie

po zreštaurovaní a jej znovuumiestnenie v kostole nám má pripomenúť
úlohu našej Patrónky v živote národa, farnosti, ale aj každého jedného
z nás. K nej sa utiekame v každom
životnom kríži, ako k Orodovnici u
Boha.
Sošku Panny Márie na jej ceste
späť na oltár sprevádzali slová piesne: „Tie šaštínske zvony k sebe nás
volajú, Patrónke Slovenska poklonu
vzdávajú. Sedembolestná Panna
Mária, tebe slovenská spieva krajina. Tisícráz buď Zdravas, oroduj
vždy za nás! Radostná chvíľa nám
vždy vtedy nastáva, keď Matka
šaštínska zvonmi nás zvoláva. Poďme rodáci, ženy a panny, milostivý
chrám tu je pred nami. Radostne
spievajme, Máriu vítajme. Šaštínsky
chrám vzácnou zdobený je perlou.
Patrónka Slovenska tu si tróni s berlou. Matka premilá nášho národa,
oroduj za nás u svojho Syna! Národ
ťa zve-volá , vypros mu pokoja! Vy
šaštínske zvony, hlahoľte slávnostne, nech sa váš zvučný hlas Slovenskom roznesie. Zaznej radosťou každá dedina, slávou zajasaj
celá krajina! Slovenský národ náš,
ochraňuj v každý čas!“
Sochu Panny Márie na slávnostnej procesii sprevádzalo 7 matiek s
fakľami, ako symbol Máriiných 7 bolestí. Spev počas procesie sprevádzala dychová hudba Hradišťanka z
Hradišťa pod Vrátnom. Po uložení
plastiky na oltár sa konala slávnostná svätá omša a po jej skončení bola
pred kostolom ešte malá slávnosť,
ktorej atmosféru taktiež spríjemnila
dychová hudba Hradišťanka. Veriaci si zo slávnosti odniesli príjemné
dojmy.

O Z N A M

Vážení občania, na základe rokovaní so spracovateľom
odpadu sa vytvorila možnosť zbierať aj prepražený olej
z domácností. Spôsob zberu: použitý prepražený olej
z domácností sa zberá do pôvodnej fľaše od oleja, po
jej naplnení sa donesie na obecný úrad. Do fľašky nie
je možné vlievať iné mastnoty ako napr. masť z polievky, guláša a pod., zberá sa len prepražený olej. Zberom
prepraženého oleja prispejeme k zlepšeniu úrovne životného prostredia v našej obci a jej okolí. Verím, že sa
do zberu oleja z domácností zapojí čo najviac občanov
našej obce.

Prijatie
jubilantov
Prijatie jubilantov – spoluobčanov obce, ktorí
v tomto roku oslávili okrúhle životné jubileá si
taktiež našlo svoje miesto v živote našej obce.
Päťdesiat jubilantov potešil kultúrny program žiakov našej základnej školy i malé darčeky, ktoré
im deti pod dozorom pedagógov vlastnoručne
vyrobili. Veľmi si vážime najmä to, že medzi nás
zavítal i najstarší občan obce p. Šimon Naď,
ktorý v tomto roku oslávil 92 rokov.

Vážení jubilanti, aj touto cestou Vám želáme
do ďalších rokov veľa, veľa zdravia, šťastia a
spokojnosti v kruhu Vašich najbližších.
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Mikuláš 2011

5. decembra 2011 uvítali v kultúrnom dome všetky dobré
deti svätého Mikuláša. A nielen jeho, prišiel i dobrý anjel
a aj dvaja dobrí čertíci. Niektoré detičky sa ich aj báli, ale
nakoniec tak, ako to býva v každej rozprávke, všetko dobre
dopadlo. Svätý Mikuláš pochválil deti za ich krásny program
a odovzdal im mikulášske balíčky plné dobrôt - to preto,
lebo celý rok poslúchali, pomáhali rodičom a dobre sa učili.
Aby vedeli všetci, i tí, ktorí na slávnosti neboli, čo sa deťom
najviac páčilo, zašli sme za deťmi a spýtali sa na ich dojmy.
Na otázku: Čo sa ti najviac páčilo na Mikuláša odpovedali:
Žiaci ZŠ:
Samko: páčilo sa mi, ako nám Mikuláš dával darčeky a ako
sme vystupovali
Peťko: páčil sa mi anjel aj Mikuláš aj čerti
Ivanka: páčil sa mi najviac Anjel
Dominik: program s prskavkami
Matúš: občerstvenie
Samko: občerstvenie a darčeky
Lenka: najkrajší bol anjel
Jessica: mne sa páčil Mikuláš
Laurika: aj mne sa páčil Mikuláš
Mirko: balíčky a vystúpenie
Deti MŠ:
Denisko: že nám Mikuláš dal balíčky
Šimon: čerti a Mikuláš
Tomáš: krížik na Mikulášovej čiapke
Edko: ako Mikuláš rozdával balíčky
Michael: Mikuláš a anjelik
Terezka: keď mi Mikuláš dal balíček
Martinko: ako sme spievali
Aďko:ako rozhadzovali školáci snehové papieriky a prskavky
Nicolka: ako sme spievali do mikrofónu
Saška: ako školáci fúkali do bublifukov
Dominik: ako sme spievali
Lucka: ako som spievala
Vaneska: páčil sa mi stromček
Stellka: Mikuláš a anjelik
Karinka: ako sme spievali
Paťka: anjelik
Pani riaditeľka MŠ Lívia Čerešňová a pani učiteľka Slávka
Záhorová: vážime si, že obecenstvo bolo ticho a rešpektovalo vystupujúce deti a celý program.
Pani riaditeľka ZŠ Mgr. Anna Zemanovičová, p. učiteľky
Mgr. Lenka Kračinovská a Bc. Zuzana Chudíková: celková
atmosféra slávnosti bola veľmi milá, myslíme, že i program
bol veľmi pekný a najdôležitejšie je, že deti mali radosť.
Milý Mikuláš, veríme, že na budúci rok prídeš zas.

Čo je nové v materskej škôlke
Deti z materskej školy majú
veľmi radi zimu. Sánkovačku,
guľovačku. No keď príde jar a
môžu behať po novej tráve, je
im veselšie. Preto jar privítali
pálením „Moreny“.

Druhá májová nedeľa každoročne patrí našim mamičkám.
Deti im pripravili program v
kultúrnom dome a za krásne
vystúpenie sa dosýta vykúpali
na plavárni v Starej Turej.

Ku koncu mája už slniečko
teplo hrialo a tak sa rodičia
rozhodli pre koncoročný výlet
s deťmi do jaskyne Driny a na
hrad Červený Kameň.
1.jún slávia svoj sviatok všetky deti a naše ho oslávili športom na školskom ihrisku so
sladkými odmenami a opečenou špekáčikom.

Pozvánka pre občanov Vaďoviec:
ZRPŠ pri MŠ Vás pozýva na 5. ročník
Plesu materskej školy,
ktorý sa bude konať v KD Vaďovce dňa 18.februára 2012,
vstupné 13 EUR,
predpredaj vstupeniek na OcÚ Vaďovce a MŠ.
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ZO ŽIVOTA NAŠEJ ŠKOLY
Čas ide – nikto ho nezastaví. Prináša
udalosti radostné i tie smutné. Niečo sa
začína, niečo sa končí. Je to tak aj s našim školským životom.

Prešli prázdniny, začal sa nový školský
rok. No tento rok to nebol obyčajný začiatok. Zmenil sa na zastávku s menom
„ŠKOLA“, v ktorej zastavil zázračný vlak.
Do siedmich pripravených vagónikov nastúpilo sedem prváčikov. Prvý deň usmiatych, vyčudovaných, ale najmä plných
očakávania. Vstúpiť do vláčika nebolo
jednoduché, lístky bolo treba vopred
zaplatiť. A pýtate sa na vstupné? Deti
zaplatili svojim odhodlaním a túžbou po
vedomostiach. O našich cestujúcich samozrejme nemusíte mať starosti, pretože
celý vlak spoľahlivo a zodpovedne vedie

skúsená „rušňovodička.“ Nebojte sa, deti
sa na svojej ceste vôbec nenudia. Prežívajú chvíľky veselé i vážne. Oboznamujú
sa s novými písmenkami, postupne sa
skamarátia s číslami a denne tak kráčajú v ústrety novým vedomostiam. Ale na
svojej ceste nemyslia deti iba na seba.
S radosťou do svojho školského snaženia
zapojili aj svojich rodičov, spoločne tak
vznikla akcia „TEKVICIÁDA.“ Deti spolu
so svojimi rodičmi vytvorili jesennú výzdobu z tekvíc. Hotové práce potom darovali
na obecný úrad, kde tvorili výzdobu, ktorá mohla potešiť každého okoloidúceho.
Svoju vďačnosť deti prejavili aj jubilujúcim občanom našej obce. Básničky, pesničky, srdiečka - darčeky, ktoré deti vlastnoručne vytvorili, našich starkých určite
potešili. No úsmev na tvári i slzu v oku sa
deťom podarilo vykúzliť najmä divadielkom „Ako dedko s babkou ťahali repu.“
Výkony malých hercov boli presvedčivé,
odmena v podobe potlesku úprimná.
A cesta nášho vláčika sa nekončí. Už
teraz máme pred sebou zástavky, do ktorých chceme vstúpiť pripravení. Chystáme
sa na privítanie Mikuláša, na karneval,

zápis nových prváčikov a veľa, veľa ďalších akcií, o ktorých sa určite znovu včas
dozviete. Nechceme na tejto ceste ostať
sami, tešíme sa na spoluprácu s rodičmi,
starými rodičmi, ale aj na podporu celej
obce.

A čo zaželať nášmu rozbehnutému čarovnému vláčiku?
Aby mal dostatok síl ísť stále vpred...
Aby mu v ceste nestáli žiadne neprekonateľné prekážky ...
Aby sa na svojich zastávkach stretával
iba s porozumením a podporou ...
Aby v septembri doňho mohlo znovu nastúpiť veľa nových, spokojných cestujúcich.

„Čože je to päťdesiatka?“...
Spievame v jednej známej pesničke a
občas sa nad tým aj zamyslíme. Najmä
vtedy, ak niekto z nás alebo našich známych oslavuje takéto životné jubileum.
Čo je „päťdesiatka“ v živote človeka?
Míľnik, pri ktorom sa treba zastaviť a
obzrieť späť? Tak to robíme najčastejšie – spomíname, hodnotíme, bilancujeme, občas sa pousmejeme, občas nám
do očí vystúpia slzy, no ešte stále
máme odvahu plánovať , čo ďalej,
čo zmeniť, čo ešte treba urobiť, či
prežiť. Päťdesiatka – veľa či málo v
živote človeka? Bez ohľadu na odpoveď zvykli sme si oslavovať toto
životné jubileum ako významné a
neopomenúť ho. Nezabúdame na
tých, ktorí sú nám blízki. A zabudnúť
nedá ani nám ...
Kto je teda dnešný oslávenec? Predstavíme vám ho, tak skúste hádať. Je to
dáma, ktorá si na sebe stále dáva záležať, má v sebe čaro múdrosti, iskierku
mladosti, roztomilosť detstva a pohľad
upriamený na budúcnosť. Pre všetkých,
ktorí prídu, má otvorenú náruč a láskavé
srdce matky. Ukazuje cestu života tým,
ktorí ju hľadajú, miluje deti, ktoré k nej
prichádzajú, ale nepripútava ich k sebe.
V pravom okamihu otvára svoju náruč
a tých, ktorých sama milovala, posiela

v ústrety novému životu. Vy neviete? A
nik Vás nenapadá? Vo vašom okolí tento
opis nesedí na nikoho? Ba predsa! Dnešným oslávencom je vaďovská škola.
Päťdesiat rokov – veľa či málo v živote
školy? Kto by sa pokúsil zrátať tie šťastné oči, ktoré v nej hľadeli na milovanú
pani učiteľku? Kto by sa pokúsil porátať
množstvo kriedy, ktorou boli nespočetne-

krát popísané tabule v jej triedach? Kto
by opísal všetky osudy tých, ktorí ju navštevovali, vypátral všetky kúty na zemi,
kde sa rozpŕchli jej deti? Netreba, vracajú
sa späť. Verte. Ak nemôžu inak, aspoň v
spomienkach. Zamyslite sa i vy na chvíľu
a spomínajte... Možno na milý hlas prvej
pani učiteľky, na drinu spojenú s učením
násobilky, na odreté kolená na školskom
dvore, na peknú spolužiačku s veľkou
červenou mašľou, na chlapcov, ktorí stále niečo vystrájali. Škola, to nie je budova.

Škola sú osudy – učiteľov, žiakov, moje
i tvoje... Päťdesiat rokov v živote školy –
veľa či málo? Určite dôvod na oslavu. A
tak sme oslavovali. V priateľskom kruhu
učiteľov sme spomínali na zrod školstva
vo Vaďovciach, na slávnostné otvorenie novej školy 28. januára 1961. Nedá
sa spomenúť všetkých, ktorí v nej učili,
ktorí sa v nej učili alebo ktorých život bol
s ňou pracovne prepojený. No nedá
sa nespomenúť štvorlístok najvýznamnejších – doterajších riaditeľov
školy – prvú pani riaditeľku Irenu
Repkovú, pána riaditeľa Ľudovíta
Fabiana, pani riaditeľku Mgr. Emíliu
Fabianovú a terajšiu pani riaditeľku
Mgr. Annu Zemanovičovú.
Čo dodať na záver? To, čo k oslave
životného jubilea patrí – želanie:
„Milá vaďovská školička!
Prajeme Ti, aby si stále žila v krásnom
prostredí vo svojej dedinke. Zachovaj si
čaro múdrosti, iskierku mladosti, roztomilosť detstva a jasný upriamený pohľad
do budúcnosti. Zo srdca Ti želáme, aby
Tvojou bránou prechádzalo ešte veľa,
veľa deti, ktoré Ťa budú potom celý život
oslovovať vďačným a dojatým hlasom MOJA ŠKOLA. “
Bc. Zuzana Chudíková,
učiteľka ZŠ Vaďovce
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ŠPORT
Vážení Vaďovčania,
keď ma pani starostka oslovila s ponukou, aby som prispel
do športovej rubriky najnovšieho čísla Vaďovských noviniek,
ostal som najskôr zaskočený. Pomyslel som si: “Veď čo napíšem o športovom dianí v obci, keď žiadne nie je?!“ Avšak po
zamyslení sa nad možnou témou a ponúknutým priestorom na
vyjadrenie sa, som si povedal. „Prečo by som mal písať o niečom, čo nie je, keď môžem predsa napísať o tom, čo je!“ Tak
poďme sa spolu, vážení čitatelia Vaďovských noviniek, pozrieť
na to, čo sa v oblasti športu v obci Vaďovce za posledného pol
roka udialo a aký je súčasný stav.
Kto od júla v nedeľné poobedie náhodou zablúdil na miestne ihrisko, márne čakal pokosené ihrisko, nalajnované biele
čiary, natiahnuté sitá a na futbalový zápas pripravené kabíny.
Márne čakal, že sa objaví niektorý z futbalových klubov, aby
zohral na vaďovskom ihrisku futbalový zápas. Možno niekto
zostal i zaskočený a sám seba sa pýtal prečo vlastne futbalová
sezóna 2011-2012 sa vo Vaďovciach nezačala. Dôvod, vážení
čitatelia, je veľmi prostý. Nemal totiž v tejto sezóne kto vo Vaďovciach organizačne zabezpečiť chod futbalového klubu od
prípravy ihriska až po organizáciu futbalových stretnutí a taktiež
bolo nedostatok domácich hráčov so zodpovedným prístupom,
na ktorých by sa klub mohol spoľahnúť. Tieto dva základné a
nenahraditeľné piliere každého fungujúceho organizovaného
futbalu, ktoré do júla i vo Vaďovciach fungovali sa rozpadli pre
nezáujem a ľahostajnosť. Z fungujúceho klubu tak ostalo len
spustnuté ihrisko s vysokou a poľahnutou trávou, osirelé kabíny a prerušené väzby medzi členmi klubu, obcou a fanúšikmi. Ja, ako dlhoročný predstaviteľ a zástupca organizovaného
futbalu v obci, som si takýto stav, akého sme teraz svedkami,
nepredstavoval ani v tých najhorších snoch a verte mi, že mi
je to úprimne ľúto. Je mi úprimne ľúto, že po 14 rokoch, odkedy som spolu s pár kamarátmi začal venovať práve futbalu
vo Vaďovciach, to s ním takto neslávne dopadlo. Je mi úprimne ľúto súčasného stavu pri spomienke na rok 2004, keď som
za pomoci ďalších organizačných členov klubu po prvý krát v
celej, viac ako 70 ročnej histórii futbalu vo Vaďovciach, založil
prvé žiacke družstvo, neskôr dorastenecké, aby sa vychovávali
najmä domáci hráči.
Takýto koniec klubu FK Vaďovce som si nepripúšťal ešte ani
tento rok počas jarnej časti, keď som postupne na celý chod
futbalového klubu ostal v prevažnej väčšine sám. Napriek takémuto neustále sa prehlbujúcemu úpadku a pretrvávajúcemu
dlhodobému nezáujmu o futbalovú organizačnú činnosť zo
strany vaďovčanov som si do poslednej chvíle takýto koniec
činnosti nepripúšťal a to preto, lebo som stále veril, že sa niekto pridá, že niekoho oslovia moje priame výzvy adresované
konkrétnym osobám, že niekoho oslovia výzvy vyhlasované v
obecnom rozhlase a písané vo Vaďovských novinkách. Bohužiaľ koncom júna sa čierny scenár naplnil a ja som dospel k presvedčeniu, že o futbal v obci nie je asi záujem. Nenašiel sa totiž
nikto, kto by si našiel trocha času na to, aby sa zapojil do organizovania futbalu. Nenašiel sa nikto, kto by bol ochotný spraviť
pre zachovanie športu v obci niečo viac, než len prísť pozrieť na
nedeľný zápas, vypiť si pivko a pokritizovať to, či ono. A čo bolo
najčastejšou výhovorkou oslovených? Nedostatok času alebo
osobná či rodinná zaneprázdnenosť. Z reakcií oslovených som
mal vtedy pocit, akoby všetci oslovení boli tak strašne pracovne alebo rodinne vyťažení, že nemajú pre svoje povinnosti ani
len štipku voľna pre seba, nie to ešte pre druhých.

Pri súčasnej situácii by som mal byť preto rád, že tí „zaneprázdnení“ majú od júla aspoň troška voľna, keď už nemusia
na nejaký futbal a môžu sa venovať viac rodinke a sebe. Ale nie
som. Súčasná situácia vo vaďovskom futbale nikomu neprospela, skôr uškodila, a to všetkým. Hráčom, obci i fanúšikom.
Hráčom preto, lebo sa medzi nimi prerušili kontakty, u mnohých
z nich sa prerušili futbalové návyky, kontakt s loptou a ostatnými
mužstvami zo súťaže a ich návrat na trávnik bude s odstupom
času viac a viac zložitejší. Situácia uškodila i samotnej obci,
pretože prišla o posledné pravidelne organizované spoločenské dianie, o reprezentáciu v okolí a zároveň prišla i o organizáciu zabezpečujúcu pravidelnú prevádzku a údržbu areálu ihriska a kabín. Som presvedčený, že v neposlednom rade uškodila
i viacerým fanúšikom futbalu, ktorí boli v jeseni sklamaní, že
nemali kam sa ísť pozrieť v nedeľu na vaďovských futbalistov.
Myslím, že ten, kto si všetky tieto súvislosti a dôsledky uvedomuje tak ako ja, je zo súčasného stavu futbalu v obci rovnako
frustrovaný ako ja.
Preto sa na všetkých tých, ktorí ešte v kútiku duše stále veria,
že futbal v obci nezanikne, opäť obraciam z otázkou: Je toto
naozaj koniec futbalu vo Vaďovciach?! Nenájde sa medzi vami,
vážení občania Vaďoviec, naozaj zopár tých, ktorým by záležalo na športovom a spoločenskom dianí v obci?! Nenájde sa
zopár takých, ktorí by mohli svojimi činmi v organizačnom tíme
prispieval k spoločnému úsiliu za zachovanie futbalu vo Vaďovciach?! Rovnako kladiem otázku i do radov futbalovej mládeže:
“Naozaj sa medzi vaďovčanmi nenájde zopár hráčov, ktorí by
tvorili futbalovú partiu so zodpovedným prístupom k futbalu a
reprezentácii obce?!“
Blíži sa koniec roka, čas bilancovania a prehodnocovania
vlastných životných úspechov a neúspechov roku 2011. Vážení
čitatelia, keď i vy si v myšlienkach budete prehodnocovať svoje životné výhry či prehry, ktoré vás postretli počas tohto roka,
úprimne sa zamyslite i nad tým, či súčasný stav vaďovského
futbalu nie je náhodou prehrou i niektorých z vás. Ja osobne to
ako svoju prehru totiž cítim a to aj napriek tomu, že som sa za
zachovanie snažil spraviť maximum, čo som mohol.
Ak niekto má chuť a najmä vôľu niečím prispievať k zvráteniu
súčasného nelichotivého stavu futbalu v obci, som i ja ochotný
sa pridať.
P.S. Keď si domáce nebudú chrániť, zachovávať a zveľaďovať
domáci, očakávať, že to budú za nich robiť cudzí, je naivné.
Ing. Libor Barborík – štatutár OZ FK Vaďovce

P o z v á n k a

FK Vaďovce pozýva všetkých priaznivcov zábavy
a spoločenského vyžitia na ďalší ročník tradičného
Plesu športovcov,
ktorý sa uskutoční v sále KD vo Vaďovciach dňa 28.1.2012
so začiatkom o 19°° hod.
Rezervácia a predpredaj miesteniek sa začne
od polovice decembra na Obecnom úrade vo Vaďovciach,
tel. 032-7790223 a na tel. č. 0905 382 495 – Barborík.
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