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Vitajte, milé detičky,
na svete, pod slniečkom.
Pozrite, čo ste nevideli,
keď vás mamka nosila
pod srdiečkom.
Otvorte očká, nastavte dlane,
nech dúha s rozprávkou
sadnú si na ne.
Maličkí naši, usmejte sa krásne
a ja vaše rolničky uložím do básne.
Povedzte mama, povedzte tata,
babička slovíčka starostlivo zráta.
Ukážte, že ste tu, spievajte, výskajte,
keď chcete, tlieskajte,
no stále sa hrajte!
Slnko vás ochráni, mamka aj ocko,
bdieť budú nad vami ešte pár rôčkov.
Kým roztiahnete krídla k vlastnému letu
a budete kričať celému svetu:
My vaše malé sme tu, sme tu, sme tu...

Dvadsa• pä• rokov ubehlo od vtedy, keï po našej obci „koèíkovala“ svoje
dvojièky p. Dingová. Máme rados•, •e po štvr•storoèí sme medzi obèanov
našej obce mohli opä• slávnostne privíta• dvojèatá:

Lucku a Janka Augus
tinovcov bytom V
aïovce è. 202.
Augustinovcov
Vaïovce
Obom súrodencom •eláme ve¾a zdravia a š•astia v •ivote.
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Nové detské ihrisko
Dňa 30. mája 2009 sa konala na ihrisku TJ Druž−
stevník Vaďovce a v budove základnej školy milá
slávnosť, na ktorej sme odovzdali do užívania na−
šim najmenším spoluobčanom krásne nové det−
ské ihrisko. Ihrisko našej obci na základe vypra−
covaného projektu podarovala nadácia SPP, hod−
nota ihriska je 15 966  / 481 tis. SK/. Ihrisko spĺňa
nielen estetické, ale hlavne bezpečnostné pod−
mienky EÚ. Dodávateľom ihriska je f. HAGS, kto−
rá má svoje sídlo vo Švédsku. Na odovzdaní ihris−
ka sa zúčastnil PaeDr. Jozef Božík – zástupca
predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja,
zástupcovia nadácie SPP a Občianskeho združe−
nia Les petites Femmes Ing. Petr Volný a taktiež
zástupcovia f. HAGS na Slovensku Ing. Juríková
a Ing. Jurík. Keďže počasie nám veľmi neprialo,
na ihrisku sa odohrala iba oficiálna časť odovzda−
nia, na ktorej starostka obce ako i hostia pred−
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Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obecné zastupiteľstvo rokovalo
dňa 4.mája 2009. Prerokované boli
nasledovné body:
Starostka obce predložila poslan−
com na prerokovanie Štatút obce Va−
ďovce, ktorý je potrebné opraviť v hl.
XII, § 5 – cena obce v súvislosti s
prechodom meny na euro. Oprava =
Správny údaj je 166 euro). Poslanci
predložený návrh štatútu obce jed−
nomyseľne schválili.
Starostka obce predložila poslan−
com návrh štatútu obecného kroni−
kára. Poslanci OZ predložený návrh
jednomyseľne schválili bez pripomie−
nok.
Starostka obce informovala po−
slancov OZ o tom, že obec dostala
úver na výstavbu bytového domu vo
výške 333 678 euro/10 052 383 SK/
s úrokovou sadzbou 1% so splatnos−
ťou 30 rokov. Nenávratnú dotáciu vo
výške 106 978  /3 222 846 SK/ by
mala obec dostať v najbližších týž−
dňoch. Súčasne starostka obce in−

formovala o princípe kontrolných dní
na stavbe bytového domu a vyplá−
cania za vykonané práce, ktoré pre−
bieha tak, že pred každým vyplate−
ním faktúry bude zvolaný kontrolný
deň za účasti zástupcov z Krajské−
ho stavebného úradu v Trenčíne, kto−
rí skontrolujú oprávnenosť fakturova−
ných položiek a iba s ich súhlasom
môže byť faktúra preplatená.
Starostka obce informovala po−
slancov OZ o tom, že bola zriadená
výberová poradná komisia na výber
dodávateľa prác na rekonštrukciu
OcÚ Vaďovce, Centra voľného času
a Komunitného centra – Domu záuj−
mových činností Vaďovce. Komisia
je zložená s poslancov OZ. Je po−
trebné vykonať výber dodávateľa,
pretože pri hodnotení projektu bude
mať projekt väčšie bodové ohodno−
tenie. Výberové konanie bude vyko−
návať spracovateľ projektovej žia−
dosti – f. Premier Consulting z Ko−
márna.

Spoločenská kronika
PRIHLÁSILI SA K TRVALÉMU POBYTU:
Ján Zámek, Tomáš Zámek a Michal Zámek Vaďovce č. 136,
Dušan Kačány Vaďovce č. 32, Valter Scharbert Vaďovce č. 286,
Mgr. Dana Cibulková Vaďovce č. 282, Mgr. Vladimír Cibulka Vaďovce
č. 282, rodina Pastuchová Vaďovce č.111

niesli slávnostné príhovory a naše deti z mater−
skej škôlky odovzdali hosťom z nadácie SPP vlast−
noručne zhotovený plagát s odtlačkami svojich
dlaní. Neoficiálna časť programu slávnosti, ktorá
bola zorganizovaná taktiež pri príležitosti MDD, sa
odohrala v budove školy. Deti si zmerali svoje sily
v rôznych súťažiach, bolo pre nich pripravené po−
hostenie, diskotéka a najväčším hitom osláv bola
trampolína, na ktorej sa deti mohli dosýta vyšan−
tiť. Touto cestou chcem poďakovať za pomoc pri
organizovaní slávnosti Michalovi Držíkovi, ktorý
nám pomohol s diskotékou, p. Ing. Kubovi za spon−
zoring občerstvenia, Ing. Barboríkovi za požičanie
trampolíny, ako i našim pedagógom a ostatným
zúčastnením, ktorí pomáhali pri podávaní občer−
stvenia deťom i hosťom. Taktiež chcem touto ces−
tou požiadať naše deti/hlavne tie odrastenejšie/,
aby si nové detské ihrisko chránili a nepoškodzo−
vali ho, lebo iba tak sa budú môcť na ňom hrávať
ešte veľa rokov.
Alžbeta Tuková, starostka obce

NARODILI SA:
Jaroslava Zámeková Vaďovce č. 117, Lucia Augustinová Vaďovce
č. 202, Ján Augustin Vaďovce č. 202, Jakub Hučko Vaďovce č.80
Vitajte medzi nami!
UZAVRELI MANŽELSTVO:
Mária Dlhá a Michal Gerát, Rudolf Naď a MUDr. Janka Piatková,
Erika Ďurišová a Michal Katrinec
ODHLÁSILI SA Z TRVALÉHO POBYTU:
Andrea Múdra Vaďovce č.319, Erika Katrincová Vaďovce č. 58
Veľa šťastia v novom živote!
ZOMRELI:
Pavol Mižalka Vaďovce č. 94
Česť ich pamiatke!
SKÚŠKU DOSPELOSTI ZLOŽILI:
Tatiana Struháriková /č.56/, Lenka Šimovičová /č.163/, Jana Pilátová
(č. 219), Veronika Maszticsová /č.255/,
VYSOKÚ ŠKOLU UKONČILI:
Ing. Vlasta Samulová /č.27/, Ing. Kristína Gajdošová /č.156/,
Ing. Barbora Jurčová /č.66/, Ing. Ľubica Porubská /175/,
Mgr. Silvia Cibulková /28/, Bc. Igora Naďová /č.200/
Blahoželáme!
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Výstavba obecných nájomných bytov

Vážení spoluobčania,
od vydania posledného čísla „Va−
ďovských noviniek“ opäť ubehol ďal−
ší štvrťrok a rok 2009 sa prehupol
do svojej druhej polovice. Iste mno−
hí z vás sledujete, ako nám rastie
stavba bytového domu. Pre vašu
lepšiu orientáciu vám prinášame v
tom čísle situáciu umiestnenia byto−
vých domov (v prípade, že sa poda−
rí všetky zrealizovať), východný po−
hľad na budovu bytového domu a
pôdorys 1. poschodia. Na prízemí
bude jeden dvojizbový byt a 1 trojiz−
bový byt a spoločné priestory spolu
s rampou pre bezbariérový prístup,
n a 1. a 2. poschodí budú 2 trojizbo−
vé byty a 1 dvojizbový byt, pričom
byty na 2. poschodí sú podkrovné.
Každý byt má samostatné kúrenie.
Na pridelenie bytov eviduje obecný
úrad zatiaľ 19 žiadostí. Verím, že vý−
stavba bytových domov prinesie úži−
tok občanom našej obce a prispeje
k jej ďalšiemu rozvoju. Odovzdanie
prvého bytového domu je plánova−
né na jún 2010, zostáva nám len
veriť, že počasie bude nášmu úsiliu
nápomocné.
V novinkách nájdete i pohľady na
najdôležitejšie kul−
túrno−spoločenské
udalosti v živote na−
šej obce. Želám
Vám nerušené číta−
nie.
Alžbeta Tuková,
starostka obce
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Napísať prvé písmeno je ako postaviť most,
napísať prvé slovo je ako vysadiť les,

napísať prvú vetu je ako pochopiť tento svet.
Všetko sa pominie. Čas detstva, prvé lásky, mla−
dosť... Len školské lavice a učitelia sa nemíňajú našim
spomienkam. Spomienky na školu vždy patria k tým
najživším a najkrajším. V prúde života zvykneme za−
búdať mená niektorých spolužiakov, ľudí, s ktorými sme
sa pri rôznych príležitostiach stretli, ale nezabúdame
mená učiteľov, ktorých sme mali radi a ktorí mali radi
nás. Vážení spoluobčania, koniec tohto školského roka
priniesol do života našej základnej školy veľkú zmenu.
Po tridsiatich ôsmich rokoch za katedrou odišla do dô−
chodku dlhoročná riaditeľka a učiteľka Základnej školy
vo Vaďovciach p. Mgr. Emília Fabianová. Pri príležitos−
ti odchodu do dôchodku odovzdala starostka obce p.
Fabianovej „Plaketu J. A. Komenského“, ktorú jej ude−
lilo Obecné zastupiteľstvo obce Vaďovce za dlhoročnú
prácu v školstve.
Vážená pani Mgr. Fabianová,
pri príležitosti odchodu do dôchodku si i touto ces−
tou dovoľujem čo najúprimnejšie poďakovať za stovky,
ba tisícky hodín strávených v triede s Vašimi žiakmi, i
za čas, ktorý ste venovali deťom v mimoškolskej čin−
nosti, ale aj za prácu pre našu obec a pre ľudí, ktorí tu
žijú a budú žiť. Lebo výsledky Vašej práce sú nadča−
sové a tešiť sa z ich zrelých plodov budú aj ďalšie
generácie. Veď to musí byť nádherný pocit, vidieť svo−
jich malých žiačikov na postoch lekárov, učiteľov, umel−
cov, odborníkov rôznych profesií, či zručných majstrov.
Každý z nich nesie si v sebe pečať Vášho pedagogic−
kého majstrovstva a umu, Vašej ľudskosti. Preto iste i
menom Vašich vďačných bývalých žiakov Vám želá−
me do ďalších rokov na zaslúženom dôchodku hlavne
pevné zdravie, veľa šťastia a rodinnej pohody a ešte
veľa, veľa rokov strávených v kruhu Vašich najbližších,
ale i nás – občanov obce Vaďovce.
S vami a vďaka vám sme pochopili,
že rozumné srdce nadobúda vedomosť,
že ucho múdrych ľudí hľadá poznanie

a dar múdrosti kliesni cestu človeku
k pravde a spravodlivosti.
Alžbeta Tuková, starostka obce
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Vaďovce v prúde času
Aj keď život našich predkov
bol drsný a tvrdý, vedeli žiť a
radovať sa aj v ťažkých pod−
mienkach. Hľadali svoju cestu
a svoj osobitý výraz na preja−
venie životných potrieb a
zvyklostí. Zachovávali si zvy−
ky pri svadbách, pri krstinách i
v bežnom živote, ktoré prechá−
dzali z pokolenia na pokolenie.
Mládenci chodievali do domov
dievčat na vohľady a na šibač−
ky. Stavanie májov sa udržuje
doteraz. Svoju radosť, tempe−
rament i žiaľ vyjadrovali často
v ľudových piesňach, ktoré sa
spievali pri každej príležitosti, pri
prácach na poli, pri pasení do−
bytka a husí. Ľudia verili na rôz−
ne povery a strašidlá. Počas
dlhých zimných večerov, keď
sa poschádzali susedia na dra−
pačkách peria rozprávali si rôz−
ne historky o strašidlách a zá−
žitky z vojny, ako to bolo „na
Piave“. Najviac sa báli ,,svetlo−
nosov˝, ktorí vraj po nociach
strašili a vodili ľudí po močaris−
kách na Dolných lúkach. Iné
strašidelné miesto bolo označo−
vané v lokalite na Šalovom vr−
chu, kadiaľ prechádzala poľná
cesta do Hrušového. Po tejto
ceste chodili furmani, keď sa
vracali „zo sveta“, alebo mlá−
denci, ktorí chodievali na voh−
ľady do susednej obce. Náhod−
ných chodcov tu zase strašil a
vodil „neminár“ /podľa dialektu:
minár = mlynár/.
Občas sa v živote vyskytnú
rôzne príhody, na ktoré ľudia
potom dlho spomínajú. Aj u nás
sa udiala jedna zábavná kurio−
zita, ktorú Vaďovčanom ich su−
sedia s hodnou dávkou irónie
často pripomínali. V našej obci
bolo v minulosti sídlo notárske−
ho úradu. Tento bol v roku 1868
presťahovaný do susednej obce
Kostolné, takže sa uvoľnili
niektoré miestnosti v budove
obecného úradu. Keďže obec
bola aj v tých časoch závislá
vo svojich príjmoch len na vlast−
nej činnosti /porcie – dane, príj−
my z komišií pri ťažbe dreva v
lese a pod./, využívali sa voľné
priestory v obecnom dome pod−

ľa dobových požiadaviek na rôz−
ne účely. Určitý čas bola vo
dvore urobená stajňa na chov
plemenných býkov, ľudovo na−
zývaných „bulov“. V roku 1908
chovala obec troch plemenných
„bulov“. Vedľa maštale, ktorá
bola urobená z komory notár−
skeho bytu, bola sečkárňa, od−
kiaľ viedli na poval kamenné
murované schody. Na povale
bola umiestnená kŕma /ďatelina,
seno/ pre býkov. Raz sa jeden
býk odviazal a z dlhej chvíle
začal skúšať rohami pevnosť
steny medzi maštaľou a seč−
kárňou. Keďže stena bola ten−
ká a postavená len zo surových
tehál, podarilo sa mu preraziť
otvor, cez ktorý si prestrčil naj−
prv hlavu, a potom celé telo, a
tak sa dostal do sečkárne. Keď
pozbieral a požral ďatelinu v seč−
kárni, postupoval za roztrúsenou
kŕmou po schodoch až na po−
val. Povalové dosky však jeho
váhu neudržali, prelomili sa mu
pod nohami a milý „fešák bulo“
zostal bezmocný visieť na kríž−
nej hrade. Keď ho tu takto kŕmič
objavil, veľmi sa zľakol a hneď
privolal na pomoc občanov, pev−
nejších chlapov. Títo ho potom
na drúkoch vyzdvihli z diery na
povale a otočili prednými noha−
mi smerom na schody, aby zase
pomaly zišiel, odkiaľ prišiel. Keď
však chlapi uvoľnili drúky, pre−
strašený „bulo“ skočil z povaly
na zem a na dôkaz toho, že je
ešte stále „chlapík“ a nič sa mu
nestalo, vybehol na dvor. Táto
udalosť je skutočne pravdivá, do−
svedčili ju viacerí starší obča−
nia, ktorí boli pri tom.

Zrnká múdrosti
Za peniaze môžete kúpiť
− dom, ale nie domov
− hodiny, ale nie čas
− posteľ, ale nie spánok
− knihu, ale nie vedomosti
− lieky, ale nie zdravie
− krv, ale nie život
− dobré postavenie, ale nie rešpekt
− sex, ale nie lásku
Čínske príslovie

číslo 2 − júl 2009

Vaïovské novinky

5.

Vaďovské Vidlohry 2009
„... a máme za sebou ďalšiu vydarenú akciu, svojim rozsa−
hom azda najväčšiu, aká sa kedy vo Vaďovciach uskutočnila.“
− tak toto som si spolu s ostatnými organizačnými spolupra−
covníkmi povedal v nedeľu 5.7.2009 okolo piatej ráno, keď z
reprosústav lemujúcich 10 m dlhé a 4 m vysoké hudobné pó−
dium dozneli posledné tóny a na svetelnej rampe zhasli posled−
né záblesky reflektorov a svetelných robotov, ktoré spolu s
hudbou vytvárali počas celého sobotného dňa a noci neopako−
vateľnú hudobno−svetelnú show. Niekto z posledných zábavy−
chtivých vytrvalcov opúšťajúcich za úsvitu areál miestneho
ihriska ešte dodal: „Ten kto nebol na Vaďovských Vidlohrách
2009, môže ľutovať! “.
I bezprostredné re−
akcie prítomných a na
akcii zúčastnených
návštevníkov tieto slo−
vá len potvrdzujú.
Mnohí po príchode do
areálu, kde sa podu−
jatie konalo, zostali
prekvapení a užasnu−
tí nad tým, čo sa v
malej obci, akou sú
Vaďovce, podarilo zor−
ganizovať. Poďme
teda pre tých, čo tam
neboli, priblížiť a pre
tých, čo sa na nej zú−
častnili, pripomenúť
trošku z tej „skvelej
atmošky“, o ktorú sa
postarali organizátori
spolu s účinkujúcimi i
samotní návštevníci.
Organizátori z radov nadšencov netradičných športových dis−
ciplín, dobrej zábavy a aktívneho oddychu za podpory sponzo−
rov a obce Vaďovce pripravili pre návštevníkov Vaďovských
Vidlohier skutočne bohatú ponuku zaujímavých a netradičných
hier pre deti i dospelých. Deti sa mohli zapojiť do súťaží o slad−
kú výhru v disciplínach „Malý futbalista“, „Šikovné ruky“ alebo
„Air soft safari“. Zároveň si mohli zaskákať na trampolíne, za−
šantiť na novovybudovanom detskom ihrisku, získať balónik
alebo si zblízka pozrieť a vyskúšať hasičskú techniku miestne−
ho dobrovoľného hasičského zboru. I dospelí dostali príležitosť
zapojiť sa do rôznych súťaží o ceny v disciplínach ako bol „Vid−
lovrh do ďaľky“, „Megašípky“, „Traf ma!“, „Soft air safari“ alebo
„Vaďovský football free style“. Výhrou okrem diplomov a me−
dailí bola i novinka vidlohier, a to originálne vidlodukáty, tzv.
„vidláky“, ktorých kurz voči euru bol 1 ku 1 a za ktoré si výher−
covia mohli kúpiť občerstvenie v bufete alebo niečo z bohatej
ponuky originálnych vidlosuvenírov, ktoré boli na predaj v infor−
mačnom a akreditačnom stredisku vidlohier.
Pre záujemcov o šport bolo pripravené i malé futbalové ihris−
ko. Ani jedna z uvedených športových atrakcií nezostala po−
čas sobotného dňa bez povšimnutia, naopak boli hojne využí−
vané návštevníkmi všetkých vekových kategórií. Atmosféru
krásneho sobotného slnkom zaliateho športového dňa dopĺňala
hudba mixovaná skúseným DJ a nadšencom vidlohier Micha−
lom Držíkom, alias DJ Bororom. O 15.30 hod. sa za potlesku
prítomných otvorila tanečná časť programu. Pozvaní detskí ta−
nečníci z tanečnej skupiny Freeze dance zo Starej Turej pred−
viedli nový, pol hodinu trvajúci program plný skvelých taneč−
ných prvkov a nápadov, doplnených o zaujímavé odevné kreá−
cie malých tanečníkov. Za svoje vystúpenie si od prítomných

zaslúžene vytancovali dlhotrvajúci aplaus. Tanečnú časť vzá−
pätí vystriedala hudobná časť, ktorú organizátori vidlohier umiest−
nili na hudobné pódium, najväčšie čo do veľkosti, zvuku a pou−
žitých svetelných efektov v doterajšej histórii Vaďoviec. Po−
stupne sa pred svojimi priaznivcami a ostatnými návštevníkmi
vystriedali regionálne kapelky ako inak s netradičnými názva−
mi ako „Stavebný materiál“, „Nosohrivci“, „Zašitá diera“ a „Stre−
et spirit“. Počas viac ako štyroch hodín si tak Vaďovce mohli
naživo užiť rôzne hudobné žánre od country cez punk, rock až
po rock´n´roll. A treba povedať, že tieto kapelky to vedia riadne
rozpáliť. O ich čistý a dobre počuteľný zvuk sa počas celého
vystúpenia starali profíci z firmy HypEx. Súbežne s hudobnou
časťou sa na pripravenom ihrisku rozohral turnaj štyroch tímov,
z toho jedného z Rakúska. Boli to Sosáci zo Starej Turej, FC
Mannsdorf z Rakúska, BAF Stará Turá a miestny FK Vaďov−
ce. V tomto poradí sa jednotlivé tímy v turnaji i umiestnili. Kokrét−
ne výsledky v hodnotených súťažiach (futbalový turnaj, vid−
lovrh) sú zachytené na www.vadovce.sk.
Po vyhodnotení poslednej súťaže sa okolo deviatej hodiny
večer súťažiaci začlenili medzi ostatných prítomných a spoloč−
ne za výdatnej podpory hudobnej produkcie z dielne DJ Borora
a svetelnej show „hypexákov“ rozprúdili večernú tancovačku
pod holým nebom, ktorá trvala až do nedeľného rána. A tu sa
dostávam znova na začiatok mojich nových a nezabudnuteľ−
ných spomienok. Takže o tom boli celé Vaďovské vidlohry 2009.
O stretnutí ľudí, relaxe, oddychu, zábave a dobrej nálade. Dú−
fam, že tí, ktorí sa zúčastnili, zdieľajú pri čítaní týchto riadkov
rovnaké alebo veľmi podobné pocity ako ja.
Chcem preto v závere poďakovať celému tímu nadšencov z
radov členov FK Vaďovce, kamošom a kamoškam z Vaďo−
viec, ktorí spolu so mnou vidlohry pripravili. Špeciálne poďako−
vanie patrí DJ Bororovi, p. Barboríkovej, Gajdúškovej, Uhlíko−
vej, Masárovej a Fabianovej. Poďakovanie takisto patrí i hlav−
nému sponzorovi akcie − firme OXYMAT Slovakia s.r.o., ďalej
firme IPM Plast Market s.r.o., obe so sídlom vo Vaďovciach a
Obecnému úradu Vaďovce, bez podpory ktorých by sa akcia
takého rozsahu nedala zorganizovať. Poďakovanie takisto pat−

rí všetkým účinkujúcim a dobrovoľným hasičom z Vaďoviec za
ich prínos a nezabudnuteľné zážitky, špeciálne partii okolo Maťa
a Michala z kapelky Zašitá diera z Nového Mesta nad Váhom.
A poďakovanie patrí takisto i všetkým návštevníkom, ktorí
prijali pozvanie a zúčastnili sa tejto netradičnej a originálnej
akcie. Pre tých všetkých i pre vás čitateľov mám tu jeden zá−
verečný odkaz: „Do videnia na Vaďovských vidlohrách 2010!“
Libor Barborík
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Vážení futbaloví nadšenci, Vážení občania Vaďoviec
I pred vydaním tohto výtlačku Vaďovských noviniek dala pani
starostka nášmu futbalovému klubu FK Vaďovce priestor, kde
by sme sa mohli prezentovať a v ktorom by sme mohli osloviť
Vás, naši verní fanúšikovia i vás ostatní čitatelia tohto určite
prínosného občasníka. Preto rád využijem túto príležitosť na
pár slov týkajúcich sa blízkej minulosti, prítomnosti a taktiež i
budúcnosti športového diania v obci.
Najprv by som pár vetami zhodnotil minulosť, ktorú predsta−
vuje uplynulá futbalová sezóna 2008−09. Jej začiatok sa spája
s dosť hektickým obdobím, ktoré ovplyvnilo celkový priebeh
uplynulého ročníka,
bohužiaľ musím kon−
štatovať, že negatív−
ne. Tí, ktorí sledova−
li toto dianie vo va−
ďovskom futbale, mi
určite dajú za prav−
du. Mám na mysli
zmenu organizač−
ných pracovníkov na
čele futbalového klu−
bu, ktorými sa v júni
2008 po mesačných
organizačných prie−
ťahoch stali R. Mar−
ták, Z. Šimovič, J.
Zámek a I. Ábel. Ich
neskoršia činnosť
alebo podľa niekto−
rých nečinnosť po−
čas jesene 2008 „pri−
viedla“ mužstvo mu−
žov na poslednú
priečku tabuľky a značne oslabila i celý, dovtedy vcelku dobre
fungujúci klub. Príčin bolo niekoľko, od organizačnej neskúse−
nosti jednotlivých členov nového vedenia cez absenciu vzá−
jomnej komunikácie vedenia a hráčov a vedenia medzi sebou
navzájom až po benevolenciu až vyhýbanie sa zodpovednosti
niektorých členov vedenia za riešenie problémov, ktoré priná−
šala účasť futbalového klubu v súťaži riadenej oblastným zvä−
zom. Výsledkom bol, nedá sa to povedať inak ako totálny roz−
vrat kádra, v ktorom v celej jesennej časti chýbal v mužstve
brankár (dovtedajších dvoch brankárov vedenie pustilo na hos−
ťovanie do iných klubov), a preto musel chytať hráč. I celkovo
mužstvo odohralo jesennú časť v totálnom hráčskom nedostat−
ku, ktorý bol zapríčinený tým, že viaceré opory mužstva boli
takisto bez koncepcie pustení na hosťovanie do iných klubov
bez adekvátnej náhrady (Braňo Ďuriš ml., Ján Michalík, Fero
Sartoris, Dušan Ochodnický). Nové vedenie síce „kúpilo na
hosťovanie“ nových hráčov z OŠK Kostolné, no zo siedmych
hráčov sa reálne do hry zapojili iba traja ( Dušan Kačány, Peter
Pavelka a Peter Mihálik ). Táto zlá organizačná činnosť sa od−
razila vo výkone i herných výsledkoch mužstva. Dosiahnuté
štyri body za jedno víťazstvo a jednu remízu z jedenástich zá−
pasov a konečné 13. miesto v priebežnej tabuľke po jesennej
časti je toho jednoznačným dôkazom. Viac ako polovicu zápa−
sov mužstvo absolvovalo na hrane minimálneho počtu hráčov
na ihrisku. Klesajúca futbalová výkonnosť sa nakoniec prejavi−
la i klesajúcou návštevnosťou diváka na domácich zápasoch.
V týchto zlých chvíľach pre hráčov mužstvo stmeľoval a herne
povzbudzoval najmä tréner mužov Milan Pelech, ktorému by
som chcel za jeho neodškriepiteľnú snahu poďakovať. Rovna−
ko ďakujem i ostatným hráčom, ktorí navzdory neúspechom a
organizačnému bezvládiu bojovali až do konca jesene.
Čo sa týka oddielu dorastu, nebudem sa vyjadrovať k ich

jesenným výkonom, nakoľko som nemal o nich ako radový hráč
prehľad. No myslím si, že ich výkony boli skôr ovplyvnené prí−
stupom samotných dorastencov k organizovanému futbalu ako
vplyvom činnosti vedenia. V tejto súvislosti za jediné pozití−
vum nového vedenia vidím iba v získaní sady dresov pre do−
rast od sponzora.
Po jesennej časti sa malo uskutočniť dlho odkladané stret−
nutie hráčov a nového vedenia a nového a starého vedenia na
čele s mojou osobou za prítomnosti zástupkyne obce, no nako−
niec sa ani jedno, ani druhé napriek viacerým sľubom zo strany
nového vedenia ne−
uskutočnilo. Táto
zlá situácia a stále
častejšie sa ozýva−
júce varovné hlasy
viacerých hráčov
mužstva mužov,
ktorí upozorňovali na
to, že pri okamžitom
neriešení pálčivých
problémov klubu nie
sú ochotní nastúpiť
do jarnej časti sezó−
ny ma primäli k ná−
vratu ku kormidlu klu−
bu, i keď neformálne.
Základným mojim
krokom do jarnej
časti bolo stabilizo−
vanie kádra, jeho
doplnenie o ďalších
hráčov a najmä ob−
sadenie postu bran−
kára. Preto po dohode s trénerom sa do mužstva z hosťova−
nia postupne vrátili Ján Michalík, Braňo Ďuriš ml., ktorí boli
doplnení o nové posily, a to Petra Vidu, Milana Černáka ako
hráčov a Leoša Horáka a Mira Baču ako brankárov. Jednalo
sa o hráčov, ktorí síce svojim vekom zdvihli už i tak na futbal
dosť vysoký hráčsky vekový priemer, ale niekoľkonásobne
tento hendikep kompenzovali svojimi hráčskymi skúsenosťa−
mi, hernou technikou a príkladným prístupom k hre a k spolu−
hráčom v mužstve. Ďalším krokom bolo vytvorenie podmie−
nok pre absolvovanie kvalitnej zimnej prípravy. Spolu s tréne−
rom Milanom Pelechom sme vytvorili veľmi dobré podmienky
v Novom Meste nad Váhom. Hráčom bola k dispozícii šatňa
so sprchou a trénovalo sa okrem poľných ciest okolo mest−
ského štadióna i na umelom trávniku na 5.ZŠ na Hájovkách.
Počas zimnej prípravy sa odohralo niekoľko tréningových stret−
nutí s hráčmi OFK Trenčianske Bohuslavice. Dobrá zimná prí−
prava a doplnenie kádra boli dobrým odrazovým mostíkom pre
jarnú časť sezóny. Zmenu v hernom prejave si fanúšik určite
všimol od prvého jarného zápasu. Síce ho domáce mužstvo
prehralo s Priepasným 0:3, ale prínos nových hráčov bol oči−
vidný. Dôkazom bol hneď druhý domáci zápas, v ktorom do−
máce mužstvo „rozbilo“ jedného z lídrov tabuľky OŠK Lubinu
jednoznačne 4:1. Nasledovalo malé zaváhanie na Polianke
(prehra 2:0), čo to sa dalo pripísať ešte malej zohranosti novo−
vytvoreného kádra, no potom už nasledovali len víťazstvá naj−
mä na domácej pôde s Pobedímom (6:2), Hrachovišťom (2:1),
Bukovcom (5:2) a Jablonkou (vysoko 7:1). Dokonca počas
troch kôl po sebe 17 – 19 kolo sme nestratili ani bod (výhry
doma s Hrachovišťom a Bukovcom a výhra na Chvojnici 1:2).
Okrem zápasu s Priepasným sme ani bod nezískali iba v Bru−
novciach, na Polianke, v Očkove a v Kostolnom. Táto bojov−
nosť vynoveného kádra mu vyniesla zisk 18 bodov a posun v
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konečnej tabuľke o 5 miest nahor na konečné 8 miesto (ko−
nečná tabuľka je v prílohe článku). Myslím, že okrem zápasu
s Poliankou nie je mužstvu (v prílohe článku je aktuálna foto−
grafia i menný zoznam hráčov z jarnej časti sezóny) čo vy−
tknúť, ale to už nechám na posúdení našim fanúšikom.
Rovnako nechám na posúdení fanúšikom i porovnanie diania
vo futbalovom klube Vaďovce v jesennej a jarnej časti.
V tíme dorastu sa v jarnej časti súťaže vo väčšej či menšej
miere prejavoval nezáujem o organizovaný futbal, čoho vý−
sledkom bola nízka účasť hráčov na jednotlivých zápasoch, a
tým pádom i zhoršené futbalové výsledky oproti jesennej časti
sezóny. Je to podľa mňa škoda a podraz voči ostatným hrá−
čom, ktorí napriek zlému prístupu svojich spoluhráčov chodili
a napriek početnej nevýhode voči súperom odohrali viaceré
zápasy. Najviac na celej veci zaráža skutočnosť, že oslovení
dorastenci ani poriadne nevedeli, prečo ich spoluhráči „necha−
li v štychu“. Do uší sa mi dostali rôzne príčiny, od zlej trénin−
govej morálky mužstva až po chybu na strane trénera. No
podľa mňa buď niekto má rád futbal a chce hrať futbal bez
ohľadu na okolnosti a podmienky, aké sú vytvorené, alebo
nechce. Keďže herné podmienky boli pre dorast vytvorené na
rovnakej úrovni ako pre mužov a tréner mal záujem a zúčast−
ňoval sa tréningového procesu, vyplýva z toho jediné. Podľa
mňa niektorí dorastenci sa ešte nevedia poriadne vysporiadať
so svojim vzťahom k futbalu a k vlastnej zodpovednosti voči
ostatným spoluhráčom alebo význam tohto vzťahu si poriad−
ne ešte neuvedomujú. Hráč sa počas svojho aktívneho pôso−
benia vo futbale a v hráčskom kádri musí naučiť i zodpoved−
nosti a vzťah si takisto musí vypestovať. Samozrejme musí
ale sám chcieť. Futbal je hra kolektívna, kde výkon mužstva
závisí na výkone všetkých, a nie na výkone jednotlivca. Svoj
postreh ukončím zhrnutím, že vplyvom podľa môjho názoru
vyššie uvedených okolností dorastenci uhrali z 12 zápasov
jarnej časti sezóny iba jednu výhru a jednu remízu a dosiahli 4
body. Zároveň však ako priamy účastník väčšiny ich domá−
cich stretnutí musím dodať, že keby tieto zápasy odohrali v
plnom počte na ihrisku (minimálne 11 hráčov), určite by via−
ceré zápasy skončili ich víťazstvom. Konečné umiestnenie
dorastencov v uplynulej sezóne vyjadruje tabuľka v prílohe
článku. Toľko v skratke k sezóne 2008−09.
V ďalších riadkoch sa zameriam na ďalšie aktivity, ktoré fut−
balový klub počas jarnej časti sezóny rozbehol a do ktorých by
ste sa mohli zapojiť i vy. Aby som bol konkrétny, podarilo sa mi
za podpory obce a v spolupráci s webmastekou, ktorá sa stará
o oficiálnu webovú stránku obce, rozbehnúť projekt internetovej
prezentácie futbalového klubu. Týmto krokom sa otvorila mož−
nosť i pre rodákov z obce Vaďovce, ktorí bývajú trebárs na
opačnom konci sveta, aby sa mohli dozvedieť či už aktuálne
výsledky zápasov, umiestnenie klubu v súťaži, alebo si mohli
pozrieť a stiahnuť fotografie a články z histórie a súčasnosti
klubu. V tejto súvislosti chcem osloviť tých z vás, ktorí majú
záujem podieľať sa na rozvoji tohto projektu a chcú sa stať
prispievateľmi či už písaného slova alebo obrazového materiá−
lu z histórie alebo súčasnosti klubu a športu v obci, aby nevá−
hali a kontaktovali ma na tel. č.0905382495 alebo prostredníc−
tvom mailu na l.barborik@azet.sk. Zároveň žiadam pamätní−
kov športu, aby nám pomohli doplniť mozaiku pamätí, ktoré
zbierame o futbale v obci Vaďovce. Na začiatok vám v odseku
nižšie prinášam prvý príspevok, ktorý vyšiel z pera bývalého
dlhoročného funkcionára a asi najstaršieho zanietenca domá−
ceho futbalu pána J. Petroviča.
A nakoniec blízka budúcnosť. Dňa 5. júla sa na pôde ObfZ v
Trenčíne uskutočnilo vylosovanie súťaží pre futbalovú sezónu
2009 – 2010. V závere článku vám prinášam vylosovanie zá−
pasov nášho mužstva v lll. triede Juh. Čo sa týka kádra a jeho
prípravy, po dohode s trénerom sa príprava na ďalšiu sezónu
začne tréningom a prípadným tréningovým zápasom v piatok
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24.júla na miestnom ihrisku. Pripravujú sa i dva prípravné zá−
pasy, ktoré by muži mali odohrať s Lubinou v prvú a druhú
augustovú nedeľu. Čo sa týka samotného mužstva, hráčsky
káder počíta s doterajším hráčskym obsadením, ktorý by mal
byť posilnený o dorastencov, ktorí svojim vekom prešli do muž−
skej kategórie. Do kádra by sa mal vrátiť z hosťovania v Lubiny
Kopanice F. Sartoris. Rozbehnuté sú i dve nové hosťovačky,
ale tie by som ešte nekonkretizoval, nakoľko je to v štádiu vy−
bavovania. Cieľom do novej sezóny je konsolidovať a omladiť
káder, zlepšiť jeho herný prejav a dať postupne príležitosť mlad−
ším. Všetko ale závisí od ochoty a snahy zúčastnených, takže
z tohto miesta zatiaľ len píšem: „Nechajte sa prekvapiť.“ Doras−
tenci po dohode so susedným OŠK Kostolné odohrajú nasle−
dujúcu sezónu pod ich hlavičkou. Prajem im hlavne zodpoved−
ný herný prístup.
Na záver by som chcel vyjadriť želanie, aby vaša priazeň k
domácemu futbalu zostala v novej sezóne zachovaná a aby sa
naďalej iba rozvíjala. Ak sa medzi vami nachádza niekto, kto
by sa chcel pridať do organizačného tímu je vítaný. Stačí len
odhodlanie ozvať sa mi. Za hráčov vám môžem odkázať, že sa
tešia na ďalšie pôsobenie vo Vaďovciach a na vašu podporu.
L. Barborík
Končená tabuľka hráčov mužov v sezóne 2008−09:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kostolné
Očkov
Lubina
Priepasné
Brunovce
Bukovec
Jablonka
Vaďovce
Chvojnica
Polianka
Hrachovište
Pobedim

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

20
20
13
13
12
9
7
7
4
4
4
4

2
1
2
1
1
3
4
1
5
4
4
2

0
1
7
8
9
10
11
14
13
14
14
16

92:15
91:10
52:41
63:44
63:46
37:56
31:45
42:81
30:51
32:61
25:65
26:69

62
61
41
40
37
30
25
22
17
16
16
14

Končená tabuľka hráčov dorastu v sezóne 2008−09:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Bošáca
Kalnica
Dolné Srnie
Považany
Turá Lúka
M. Lieskové
Tr. Bohuslavice
Lubina
Vrbovce
Horná Streda
Lubina kop.
Hrašné
Lúka n/V

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

23
20
13
14
13
11
11
10
10
10
5
2
1

0
1
3
0
2
4
2
3
2
1
1
5
2

1
3
8
10
9
9
11
11
12
13
18
17
21

124:15
114:20
82:50
72:50
71:48
77:49
56:46
46:58
50:61
56:67
31:134
32:139
25:99

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Rozpis futbalových stretnutí „MUŽI – III. tr. Juh“
– ročník 2009/2010, jesenná časť
16.08.
Ne
Fk Vaďovce – TJ Hrachovište
23.08.
Ne
TJ Jablonka – Fk Vaďovce
30.08.
Ne
Fk Vaďovce – TJ Krajné
26.04.
Ne
Fk Vaďovce – TJ Chvojnica
06.09.
Ne
TJ Lub. Kopan. – Fk Vaďovce
13.09.
Ne
Fk Vaďovce – OŠK Lubina
20.09.
Ne
TJ Priepasné– Fk Vaďovce
27.09.
Ne
Fk Vaďovce – TJ Polianka
04.10
Ne
TJ Pobedim – FK Vaďovce
11.10.
Ne
FK Vaďovce – TJ Očkov
18.10.
Ne
TJ Bukovec – FK Vaďovce

69
61
42
42
41
37
35
33
32
31
16
11
5
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Nápady pre kuchárku
Zrod organizovaného športu v obci Vaďovce
(zo spomienok pána J. Petroviča)
Píše sa rok 1932. Nadšenci z radov občanov obce spájajú
svoje sily a zakladajú prvý futbalový klub v obci. Jeho založe−
nie je spojené s veľmi ťažkými podmienkami, najmä finančné−
ho charakteru, nakoľko nemal kto financovať výdavky, týkajú−
ce sa samotného vzniku. K vzniku pomohla dohoda s Národ−
ným výborom a vtedajším obecným richtárom p. Klimom, ktorí
súhlasili s vyčlenením pozemkov pre futbalový oddiel, a to v 2
kilometre od obce vzdialenom lesíku Borice medzi Vaďovcami
a Starou Turou.
Na samotnú prvú futbalovú výstroj spravili finančnú zbierku
samotní začínajúci futbalisti. Ich prvé futbalové dresy boli vo
farbe žlto − zelenej.
Prvú futbalovú zostavu tvorili títo hráči: p. Magula (katolícky
organista), p. Kozák, p. Hélia, Šimovič Ján, Petrovič Ján, Bača
Samuel, Hargaš Viktor, Hučko Samuel, p.Marták (kominár),
Šimovič Ján (býval v časti obce „za dvórom“), Držík Michal
(krajčír), učiteľ Krivošík, Bartek Karol.
Trénerom prvej dedinskej futbalovej reprezentácie bol kato−
lícky organista p. Magula.
Tréningové stretnutia futbalistov sa ustkutočňovali u p. Pet−
roviča v časti obce Veľký rádek v jeho záhrade vedľa stodoly a
stohov slamy a to pravidelne 1 krát za týždeň.
Prvé futbalové zápasy sa uskutočňovali za hojnej účasti a
za každého počasia. No postupne, hlavne pre nepriazeň poča−
sia, ktorá futbalu nežičila, postupne účasť divákov klesala. Po
troch rokoch účinkovania, konkrétne v roku 1935 pre slabé účas−
ti ľudí na futbalových zápasoch činnosť prvého futbalového od−
dielu zanikla.
V tom istom roku (1935) v susednej obci Kostolné založili
obecní „četníci“ p. Prokop, Zeman, a Sloboda futbalový klub,
do ktorého odišlo hrať šesť hráčov z Vaďoviec, a to Magula,
Kozák, Helia, Šimovič Ján, Bača Samuel a Hargaš Viktor.

V roku 1952 po skoro 20 rokoch bolo za podpory vtedajšieho
predsedu Národného výboru p. Martáka obnovená futbalová
činnosť, pričom sa zmenilo i miesto konania futbalových zápa−
sov. Z Boríc sa futbalové ihrisko presťahovalo do časti obce
Vaďovce „Horný koniec“, kde dovtedy boli pozemky obhospo−
darované súkromnými sedliakmi. Tí za ne ako výmenu dostali
iné pozemky v chotári obce. Okrem futbalového ihriska na Hor−
nom konci vzniklo i prvé hokejové ihrisko.
Predsedom obnovenej telovýchovnej jednoty sa stal Petro−
vič Ján. Jeho zástupcom p. Pilát – kamenár, pokladníkom Pilát
Ján – vodár a hospodárom Bartek Pavel. Za predsedu revíznej
komisie bol zvolený Cibulka Emil a za jeho zástupcu bol zvole−
ný Gablech Alfons.
Znovuobnovený futbalový oddiel, ktorý mal názov Slovan
Vaďovce tvorili títo hráči: Ing. Mikláš Milan, Ing. Orlich Milan,
Petrovič Milan, Cibulka Vladimír, Mikláš Bohumil, Krúpa Ivan,
Šedovič Ján, Caltík Pavel, Pilát Milan, Ďuriš Branislav, Hučko
Bohumil, Hučko Zdeno, Bača Ján, Bača Vladimír, Šimo Vladi−
mír a Naď Milan.
Športová činnosť po obnovení futbalového oddielu v obci
nabrala v nasledujúcich rokoch zásluhou práce všetkých nad−
šencov na vtedajšiu dobu nevídaných rozmerov. Veď dôkazom
toho je i fakt, že v roku 1957 boli súpermi obecných športovcov
v ľadovom hokeji tímy ako Trnava, Nové Mesto nad Váhom,
Skalica, Čachtice alebo Myjava.
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