Noviny obce Vaďovce

PF 2013
Na krásne pokoja sviatky
prijmite pozdrav môj krátky:
ponajprv šťastie, zdravie,
hojné božské požehnanie,
na poli úrody,
v stodolách plienoty,
v komore hojnosť,
v pitvore svornosť,
v izbe lásku úprimnosť
a na dietkach radosť,
aby ste boli veselí,
ako v nebi anjeli.
Na tieto prekrásne sviatky,
doniesol som vám ocele,
aby ste nevypadli z postele.
Koľko máte za rámom lyžičiek,
aby ste mali vo dvore teličiek,
koľko máte na šope kolov,
aby ste mali v maštali volov,
koľko máte za rámom tanierov,
nech majú vaše dievky frajerov,
koľko máte vo vašom dvore ohnísk,
nech majú vaši parobci porísk,
Prežite chvíle vianočné
v radosti, láske, spoločne.
A na Nový rok,
nech je šťastný každý Váš krok.
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Nový rok 2013
Do Nového roku, prajeme všetkým
čitateľom Vaďovských noviniek, aby
si našli čas k odpočinku a snívaniu,
prajeme pokojný a kľudný spánok
a dobré zdravie, pozitívny pohľad
do budúcnosti, aby ste mali vždy pri
sebe niekoho, s kým by ste si mohli zatancovať, aby Vás mal kto objať
a pritúliť a aby prosté ľudské šťastie
bolo s Vami nielen v roku 2013.

Príhovor starostky obce
Milí spoluobčania,
ani sa nechce veriť, že znova stojíme na
prahu nového roka, a tak, ako vždy konštatujeme, že ten čas akosi rýchlo letí.
Veru, aj rok 2012 preletel akosi rýchlo.
Okrem bežných starostí snáď nám všetkým dal aj trochu múdrosti a skúseností.
Bilancujeme všetci. Zamýšľame sa
nad tým, čo bolo dobré, čo zlé, čo by
sa dalo zlepšiť, čomu by bolo dobré sa
v budúcnosti vyhnúť. Za obec by som
chcela skonštatovať, že som veľmi rada,
že sa nám podarilo odovzdať do užívania viacúčelové ihrisko a múzeum, ktoré dopĺňajú infraštruktúru našej obce.
Najviac ma však teší, že ku dnešnému
dňu máme splatené aj úvery, ktoré sme
si na tento účel zobrali. Do budúceho
roka nám ešte zostane vyrovnať DPH z
týchto projektov, to by však nemal byť
taký veľký problém. Existujú síce obavy z
nepriaznivej hospodárskej situácie, ktorá
sa iste dotkne aj obcí a miest a teda aj ich
obyvateľov, tieto negatívne očakávania
však zohľadníme v rozpočte na budúci
rok, ktorý nemôže byť v žiadnom prípade
„rozšafný“. Aby sme zvládli zabezpečiť
fungovanie obce, bude potrebné, aby si
všetci občania bez rozdielu plnili svoje
daňové povinnosti voči obci, teda, aby
riadne platili poplatky a daň z nehnuteľností. Z našich skúseností sú to každoročne tí istí, ktorých musíme i viackrát

ročne upozorňovať, aby si poplatky uhradili. Z poplatkov hradíme napr. odvoz odpadu, verejné osvetlenie, kosenie, zimnú
údržbu miestnych komunikácií, údržbu a
správu obecného majetku. Na tých, ktorí
neplatia, doplácajú všetci ostatní občania, ktorí si svoje povinnosti riadne plnia.
Pri bilancovaní mi nedá nezastaviť sa i
pri udalosti, keď boli vypáčené zámky a
dvere na obecnom úrade a vykradnuté
boli i niektoré chalupy v obci. Je to veľmi zlý pocit, keď sa musíme s obavami
vracať domov, či nájdeme všetko tak,
ako sme to nechali pri odchode. Prosím
všetkých občanov k väčšej ostražitosti,
aby takýchto prípadov bolo v budúcnosti
čo najmenej. Milí spoluobčania, som presvedčená, že rok 2012 bol napriek všetkému pre našu obec pozitívnym rokom.
Snažili sme sa pracovať na jej rozvoji v
prospech zlepšenia života všetkých jej
obyvateľov. Radosť z realizovaných projektov nám dáva elán do ďalšej práce a
veríme, že budúcnosť našej obci prinesie
ďalšie príležitosti na jej rozvoj.
Dovoľte mi, vážení spoluobčania, aby
som Vám zo srdca zaželala šťastné Vianočné sviatky v kruhu Vašich najbližších,
veľa pohody, žiadne nehody, veľa radosti
a žiadne starosti. Nech je rok 2013, ktorý
sa o pár dní začne, pre všetkých dobrým
rokom.
Alžbeta Tuková, starostka obce

Z rokovania obecného zastupiteľstva
Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 24.9.2012

Poslanci OZ schválili:
- dodatok k VZN č. 2/2011 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi, kde definujú spôsob zberu, prepravy a zhodnocovania
biologicky rozložiteľného odpadu /BRO/
na území obce Vaďovce - pretože obec
nemá obecné kompostovisko, občania
obce BRO z domácností a záhrad likvidujú kompostovaním na vlastných pozemkoch
- pridelenie dvoch nájomných bytov v bytovom dome „C“ novým nájomníkom p.
Borchovi a p. Královi
Obecné zastupiteľstvo rokovalo o predaji pozemkov vo vlastníctve obce, rozhodnutie o predaji však odložili na niektoré z nasledujúcich zasadnutí, pretože je
nutné spraviť miestne obhliadky uvedených pozemkov.

Starostka obce predložila poslancom
OZ žiadosť Spoločnosti M. R. Štefánika o
sponzorský dar na ich činnosť. Poslanci
konštatovali, že zo žiadosti nie je zrejmé,
na aký účel by bol dar použitý, a preto
nesúhlasili s poskytnutím daru.
Starostka obce predložila poslancom
na posúdenie taktiež žiadosť obce Rudník o súhlas s preložením času odchodu
autobusového spoja na linke 303 401 v
sobotu zo 7,30 hod. na 5,30 hod. Na túto
zmenu zastupiteľstvo súhlas nedalo.
Starostka obce informovala poslancov
OZ, že by bolo možné podať žiadosť na
výzvu Environmentálneho fondu na zaobstaranie čistiacej techniky pre obec –
traktor na zvoz separátov, zametanie ulíc
a pod. Poslanci OZ po prerokovaní súhlasili s podaním žiadosti na zakúpenie
čistiacej techniky pre obec.
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Pamiatka zosnulých
I tento rok sa konala v dome smútku
pietna spomienka na zosnulých spoluobčanov. Pobožnosť vykonala evanjelická pani farárka Mgr. Kopincová spolu
so svojim synom Dávidom, ktorý ju sprevádzal na varhanoch, za obec všetkých
zosnulých pripomenula starostka obce,
ktorej príhovor Vám
prinášame v plnom
znení:
Vážení spoluobčania, dnes sme sem
prišli, aby sme si s
úctou spomenuli na
tých, ktorí v tomto
roku od nás navždy
odišli. Z našej obce
to v tomto roku bolo
šesť spoluobčanov:
p. Bohuš Majerčík,
p. Emília Miklášová,
p. Ľudovít Fabian,
p. Alžbeta Naďová,
p. Vladislav Holka,
p. Alžbeta Baranovičová a včera zosnulý
p. Milan Držík.
Človek prosí o silu, aby dosiahol cieľ
a dostáva milosť, aby sa naučil pokore.
Prosí o zdravie, aby mohol vykonať veľké
veci a dostáva chorľavosť, aby vykonal
najlepšie veci. Prosí o bohatstvo, aby
bol šťastný a dostáva chudobu , aby bol
múdry. Prosí o všetko, aby sa tešil zo života a dostáva život, aby sa smel tešiť
zo všetkého. Nedostáva nič z toho, o čo
prosí, ale dostáva všetko, po čom túži.
Človeku sa vypĺňajú nevyslovené prosby, aby sa stal najpožehnanejším medzi

ľuďmi. Tento citát je z listu, ktorý našli vo
vrecku uniformy mladého vojaka zabitého počas americkej občianskej vojny
Sever proti Juhu v roku 1865 a vidíme,
že nič nestratil zo svojej aktuálnosti ani v
dnešných časoch. Myslíme na mŕtvych a
želáme si, aby žili...

Spoločenská
kronika
Narodili sa:
Dominik Macúch
Prihlásili sa
k trvalému pobytu:
Ing. Zdenko Pilát

Bc. Terézia Lukáčová
Peter Pavlech

Vitajte medzi nami!
Uzavreli manželstvo:
Miroslav Držík

a Petronela Unčíková

Pamätajme však, že zomrel len ten, na
koho sme zabudli. Na ľudí, ktorí rozdávali
lásku, sa nezabúda.
Preto sa prvé novembrové dni stali symbolom našich spomienok, našej úcty a
vďaky tým, ktorí nás predišli na ceste do
večnosti.
Zamyslime sa nad tým, ako my žijeme,
ako pracujeme, ako sa správame voči
sebe a akí sme vlastne ľudia. Majme túžbu napraviť svoje omyly.
Naši zosnulí nám zanechali oheň lásky
zo seba preto, aby sme ju rozdali
iným ľuďom a obdarovali ňou našich najbližších.
Dovoľte mi, vážení občania, vysloviť teraz poďakovanie všetkým
vám, ktorí ste sa pripojili k dnešnému slávnostnému spomienkovému aktu, konanému pri príležitosti
Pamiatky zosnulých. Hľadajme
spolu to, čo nás spája, ďakujeme
za lásku, ktorú dostávame v našom živote, a odpúšťajme sebe aj
iným. Dnes zapáľme nielen plamienok sviečky, ale aj plamienok v
našich srdciach – plamienok lásky, úcty a spomienok.

Odhlásili sa
z trvalého pobytu:
Libor Krajčuška
Miroslav Urban

Zuzana Urbanová

Sandra Petrášová
Richard Petráš

Daniela Valašteková
Rod. Mastičová
Marián Biesik

Miroslava Biesiková

Mgr. Dana Cibulková

Ing. Jaroslava Robineau
Libuša Kollárová

Veľa šťastia v novom živote!
Zomreli:
Alžbeta Baranovičová
Milan Držík

Česť ich pamiatke!
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Osol a studňa
Vážení občania, do Nového roka
Vám prinášame krátku poviedku s poučením.
Jedného dňa spadol starý osol do
starej studne. Chúďa zviera kričalo a
volalo o pomoc niekoľko hodín a farmár sa snažil vymyslieť, čo urobiť.Nakoniec si uvedomil, že nepotrebuje ani
studňu, ani osla a rozhodol sa studňu
aj s oslom zasypať. Požiadal pár susedov, aby mu pomohli. Každý schytil
lopatu a začal hádzať hlinu, piesok a
smetie do studne. Najprv osol hlasno
kričal, ale potom sa utíšil. Ešte tam hodili pár plných lopát a potom sa farmár
pozrel. Tam uvidel niečo nečakané.
Keď hlina spadla na osla, on to otriasol a potom na to šliapol, aby sa dostal vyššie. A čím viac farmári hádzali
na osla hlinu a smetie, tým vyššie sa
dostal. A nakoniec bol osol tak vysoko
zo studne, že vyskočil a odbehol. Čo z
toho plynie?
Život na teba občas bude hádzať
hlinu, rôzne druhy špiny. Umenie je to
otriasť a šliapnuť vyššie.

Každý náš problém je schodík, po
ktorom sa dá ísť vyššie. My tak môžeme vyliezť aj z tých najhlbších studní.
Len nesmieme prestať, nesmieme sa
vzdať. Otrasme zo seba špinu a urobme krok vyššie!
Pamätaj si 5 jednoduchých pravidiel
pre spokojnosť:
1. Osloboď srdce od nenávisti a odpusť tým, čo ti ublížili.
2. Netráp sa minulosťou ani budúcnosťou. Čo bolo, to bolo a čo bude aj tak
nevieme.
3. Ži jednoducho a maj radosť z toho,
čo máš.
4. Dávaj viac.
5. Očakávaj menej.
A stále sa usmievaj, potom by Tvoj život mohol byť naj...

V múzeu začal život
V našom obecnom múzeu sa pomaly
rozbieha život. V mesiaci októbri sa tu
uskutočnili prvé nešporné služby Božie
ev.a.v. cirkevného zboru a 22. novembra
sa zišli veriaci rímskokatolíckej cirkvi

na biblickej hodine. Naplánovaná je
i návšteva žiakov našej základnej školy,
ktorí prostredníctvom prehliadky exponátov budú mať možnosť názorne spoznať
históriu našej obce.

Reštaurovanie organového pozitívu
v rímskokatolíckom kostole
V rímskokatolíckom kostole sv. Michala bola v tomto roku vykonaná I. etapa
reštaurátorských prác na záchrane organového pozitívu. Projekt bol vykonaný s
podporou Nadácie VUB, ktorá poskytla
grant vo výške 6000.- €. Reštaurátor a organár p. Ján Valovič, ktorý patrí k špičke
reštaurátorov organov v Slovenskej republike, zreštauroval 3 píšťalové registre
a vykonal ďalšie práce na sfunkčnenie a
záchranu organa. Toto by malo priniesť

skvalitnenie funkcií organa a prispeje to
k jeho záchrane pre ďalšie generácie.
Projekt záchrany organového pozitívu
podporil aj čestný občan našej obce p.
Ing. Ľubomír Marták CSc, ktorý poskytol
sponzorský dar vo výške 1000.- €. Aj prostredníctvom Vaďovských noviniek týmto
ďakujeme Nadácii VUB a Ing. Martákovi
za finančnú pomoc pri realizácii projektu a pánovi Valovičovi za jeho odbornú
reštaurátorskú prácu.
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Spätný pohľad na oslavy 620. výročia prvej písomnej zmienky o obci Vaďovce
Oslavy pri príležitosti 620. výročia prvej
písomnej zmienky o našej obci sa konali
18. augusta 2012 a boli bezpochyby najväčšou kultúrno-spoločenskou udalosťou tohto roka v našej obci.

Teší ma, že na oslavách sa zúčastnila
veľká väčšina občanov obce a som rada,
že prišli aj rodáci, chalupári a priaznivci
našej obce. Oslavy začali otvorením múzea obce v bývalej rímsko-katolíckej fare,
kde sa prítomným prihovoril vzácny hosť
- p. Bc. Dušan Bublavý – poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. Priestory

novootvoreného múzea vysvätil p. farár
Ciutti, a potom si už návštevníci mohli
nerušene prezrieť exponáty múzea, ktoré
mapujú život našich predkov v minulosti.
Veľa faktov z histórie obce sa návštevníci
dozvedeli i z materiálov na paneloch vo
dvore múzea. Po odovzdaní múzea a malom občerstvení sa prítomní odobrali do
priestorov viacúčelového ihriska, ktoré je
v tesnej blízkosti dvora múzea.

Pán farár vysvätil aj ihrisko a následne
ho poslanec NR SR Bc. Bublavý oficiálne
odovzdal občanom do užívania. Kvality
nového ihriska vyskúšali štyri futbalové
mužstvá na prvom futbalovom turnaji.
Prvé víťazstvo na novom ihrisku si vybojovalo mužstvo futbalistov zo Smolinského.

Oslavy pokračovali na školskom ihrisku, kde vystúpila so svojim programom
dychová hudba Bučkovanka. Členovia
Poľovného združenia Vaďovce pripravili pre prítomných výborný guláš z diviny

zručnosti. A potom od večera až do rána
sme sa zabávali na diskotéke s DJ Bororom.

Bol i ohňostroj, ktorý ozvláštnil a podčiarkol slávnostnú atmosféru osláv a najväčšiu radosť urobil naším najmladším
- deťom. Takže oslavy, ako sa patrí.

a nechýbalo ani občerstvenie, o ktoré
sa postarali členovia obecného zastupiteľstva.

Chlapci požiarnici naštartovali staručkú požiarnu striekačku, vyrobenú v roku
1933 a predviedli nám ukážku svojej

Milí spoluobčania, do ďalších rokov by
som chcela zaželať našej obci a hlavne
nám – jej obyvateľom hlavne pevné zdravie, veľa spokojnosti a spolupatričnosti,
veľa dobrých ľudí, želám Vám za náruč
priateľstva, lásky, pokoja a šťastia, kúsok
humoru, za pohár múdrosti, ale aj večnú
mladosť ducha. Preto priatelia moji, na
život zdvihnime poháre a pripime tým, čo
prešli tadeto, ale i tým, čo ešte kráčajú a
hlavne tým, čo prídu po nás. Lebo život
je dar, čriepky šťastia malé, treba si ho
vážiť a ľúbiť neskonale.
Verím, že si všetci budeme na oslavy v
dobrom spomínať a že naša obec oslávi
ešte veľa takýchto pekných jubileí.
Alžbeta Tuková, starostka obce
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Svätý Mikuláš
prišiel medzi nás
V utorok 5. decembra 2012 prišiel do nášho kultúrneho domu svätý Mikuláš so svojim sprievodom
a všetkým dobrým deťom priniesol balíčky plné
sladučkých dobrôt.

Sála kultúrneho domu bola zaplnená do posledného miestečka, deti predviedli krásny program,
ktorým potešili nielen sv. Mikuláša, ale i svojich rodičov a starých rodičov. Kolektív pedagógov a zamestnancov základnej a materskej školy pripravil
pre všetkých malé občerstvenie, ktoré zase potešilo chuťové bunky účastníkov podujatia.

Celkom na záver vystúpenia síce asi malá pekná
čertica začarovala trojku v nápise budúceho roka,
veríme však, že svätý Mikuláš príde medzi nás i na
budúci rok.

číslo 2 - december 2012

Zápis nových žiakov do ZŠ
Brána našej základnej a materskej školy po prázdninách
privítala žiačikov, ktorí sa s radosťou zvítali so svojimi spolužiakmi i so svojimi učiteľkami.
Tento rok si prvý raz do školskej
lavice sadli iba dvaja prváci:

Tomáško Pilát a Edko Kalai.
Osadenstvo školy ich privítalo
podľa indiánskych tradícií a my
veríme, že sa im bude v škole
dariť a získajú tu veľa vedomostí,
ktoré zužitkujú vo svojom ďalšom
živote.

Ocenenie občanov Vaďoviec
V predvečer osláv 620. výročia
prvej písomnej zmienky o obci Vaďovce sa dňa 17. augusta 2012
konalo slávnostné zasadnutie
obecného zastupiteľstva, na ktorom starostka obce odovzdala
plakety a čestné uznania občanom, ktorí sa podieľali na rozvoji
našej obce. Na slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva
bola odovzdaná listina o udelení
čestného občianstva obce Vaďovce p. Ing. Ľubomírovi Martákovi CSc., ktorý sa stal už tretím
čestným občanom našej obce.
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Vtáčnice
V tomto roku sme sa snažili vylepšiť úroveň nášho životného
prostredia realizáciou projektu
„Vtáčnice“.
Hlavná myšlienka projektu bola
vybudovať na mieste bývalej
skládky odpadu na Kamenci sad
Čerešne vtáčej.

Vysadených bolo 80 sadeníc a
realizáciu tohto projektu podporila
Nadácia Ekopolis sumou 600.- €.
Výsadbu sadeníc však od samého začiatku sprevádzali komplikácie – najskôr sadenice zdecimoval
mráz, ktorý udrel v noci 19. mája
a následne veľké suchá dokonali
dielo skazy. Do projektu sa zapojili
i žiaci materskej a základnej školy,
ktorí chceli pozorovať rast sadeníc.

V mesiaci októbri bola vykonaná
náhradná dosadba sadeníc a veríme, že sa nám napriek prekážkam podarí sad Čerešne vtáčej
vybudovať. Cieľom tohto projektu je nielen estetická funkcia, ale
predovšetkým environmentálna
funkcia so zámerom zadržania

Bálešové hody
a záhradkárska výstava

Dňa 7.októbra 2012 sa vo veľkej sále KD konal
už 7. ročník Bálešových hodov a záhradkárskej
výstavy. Prítomných pobavila svojim programom
pani Majka Velšicová, ďakujeme kuchárkam p.
Gajdúškovej, Pálenikovej, Fabianovej a Uhlíkovej
za výborné báleše, aranžérkam p. Pálenikovej,
Masárovej, Baranovičovej a Dlhej za pekne naaranžovanú záhradkársku výstavu a pracovníkom
obecného úradu za pomoc pri organizovaní tejto
milej slávnosti.

vody v danom regióne, čo by malo
mať pozitívny vplyv na zlepšenie
situácie v ulici Dolný koniec počas
dažďov.

8.
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LEGENDY • PRíHODY • UDALOSTI
Na podnet pani starostky otváram občasné okienko Vaďovských noviniek: ,,Legendy, príhody, udalosti“. Ústnou tradíciou
sa uchovávajú rôzne udalosti obce, ktoré sa môžu vytrácať až
do legiend a časom sa i zabudnú. Mnohé sú často úsmevné.
Preto je na mieste, aby najmä pamätníci obce si pospomínali
na svoju mladosť či vyprávanie rodičov a starých rodičov a prispeli svojou troškou do mlyna. Môj priateľ detstva pán Ján Ježko
z Briežku mi nedávno porozprával niektoré dávnejšie príhody z
počutia svojho dedka, ktoré Vám teraz priblížim. Prosím prepáčiť možné nepresnosti.

LEGENDA O ,,NEMINÁROVI“
Už sa mi podarilo oživiť, teda dokázať pravdivosť legendy
o vaďovských koreňoch maďarského básnika Sandora Pétőfiho alias Alexandra Petroviča. Legenda mu síce pripisovala Vaďovce ako rodisko, v skutočnosti vo Vaďovciach sa narodil len
jeho pradedo Juraj a dedo Tomáš. Toto odhalenie publikovali i
ústredné literatúrne noviny na Slovensku.
S legendou o Neminárovi vystupovali naši ochotníci aj na
festivale strašiakov v Bojniciach. Vaďovské slovo neminár
označuje člena mlynárskej rodiny, ktorý nevykonáva, povolanie
mlynára, t.j. syn otca- mlynára alebo brat obyčajne staršieho
brata mlynára.
Ukazuje sa, že táto legenda nie je len výmyslom, ale zakladá sa na skutočnej udalosti. Prihodila sa ona v mlyne v Kúte
známom ako Zemanéch-Miklášech. Bolo to v čase, keď tam
mlynárčili dve pokolenia Hučkovcov, teda v 19. storočí, ktorí
prevzali mlyn od mojich predkov po praslici Lutherovcov. Muselo sa to stať v rokoch 1860 – 65, pretože v súpise obyvateľov v
r. 1869 náš ,,hrdina Hučko“ už nefiguruje.
Podstatou legendy je strašenie v uvedenom mlyne a na
,,Hrušovskom“, presnejšie na Šalovom vrchu. Strašiť mal duch
nešťastného mladíka z tejto mlynárskej rodiny, ktorý pre neopätovanú lásku k istej dievčine si vzal život. V matrike by sa dalo
zistiť o koho išlo.
Prečo až Šalov vrch? Bola taká prax, že ľudí, ktorí zomreli
neprirodzenou smrťou pochovávali nie na cintoríne, ale v chotári, presnejšie na hranici chotárov či v cudzom a tým posúvali
hranicu chotára. O tejto udalosti vedeli všetci susedia okrem
„Hrušovanov“, ktorí nestrážili svoje medze. Úloha bola zadaná
rodine Cigáňov (tak vtedy našich tmavších spoluobčanov volali) bývajúcich v šiatroch medzi mlynským náhonom a potokom
(za terajším domom č. 306). Úlohy sa zhostili, za čo dostali údené mäso z komína mlynára.
Čo však čert nechcel, mládenci z dediny sa rozhodli v noci
vystrašiť rodinu ,,pohrebníka“, podišli k jeho príbytku a jeden
začal vykrikovať: ,,Ja som neminár, vrát mi moje masso, vrát
mi moje masso!“ Žena po mene Magda sa veľmi vyľakala a
hovorí mužovi: ,,Starý, ja sa bojím, ty si bol vojak, daj mu to jeho
masso.“ Muž sa tiež bál a len začal vyhadzovať mäso z chajdy.
Príhoda nevymizla z mysli ľudí, lebo keď v r. 1926 časť mlyna
(novú) kupoval záujemca z Kálnice Ján Šimo, majiteľ druhej
časti mlyna dedko Mikláš-Zemanéch ho odhováral od kúpy,
lebo tam straší.
Asi mal on zálusk na kúpu.
								
Ing. Vladimír Mikláš

VYKÚPENIE Z VOJENSKEJ SLUŽBY
Môjho priateľa dedo (či pradedo) vojenskú službu vykonával v Dalmácii. Povolaním bol ,,šuster“, t.j. obuvník a ako dobrý
majster aj na vojenčine nezaháľal a privyrábal si opravou topánok, čižiem, šitím konských postrojov a pod. Vraj si našetril
kopu zlatiek.
Jeden z nadriadených dôstojníkov raz prehral v kartách
väčšiu sumu, a tak k pánovi majstrovi prišiel s týmto návrhom:
,,Viem, že máš našetrené peniaze, ak mi ich dáš uvoľním ťa zo
služby o dva roky skôr (slúžilo sa vtedy až 7 rokov)“. A tak vojak
Ježko sa vrátil z vojny už po piatich rokoch. Sused Hulata zdola
(mali chalupu na Rade, na „Kadlecéch“) ho uvítal s údivom –
prečo vraj tak skoro. Asi mu to vojak- šuster nevyklopil, pretože
vedel čo je susedská závisť.

ODVODY BRATOV MIKLÁŠOVÝCH
Ide o generáciu štyroch bratov môjho deda Michala. Z nich
Ján (Šípikech) bol najmenší (asi
mal pod 160 cm). Ide o udalosť
spojenú s odvodom na vojenskú
službu, ktorá sa udiala v druhej
polovici 19. storočia.
Richtárom bol ich strýko Michal
Mikláš, čo vlastnil terajší „Petrovičovský“ dom pri OcÚ. V tých
časoch bolo povinnosťou obce
každoročne odviesť troch brancov. Rad vtedy prišiel i na Janka
„Šípikech“. Keď richtár predviedol malého a vychudnutého mládenca pred odvodovú komisiu, tá
sa dala do smiechu. Vraj takého
krpca na vojenčinu nevezmú.
O pár rokov, keď prišiel na rad
mladší brat Tomáš (Plevovských),
huncút richtár znovu priviezol na
odvod tohože Janka. A pretože vtedy preukazy totožnosti neexistovali tvrdenie richtára bolo zákonom a tak sa zviezol i Tomáš. V skutočnosti týmto sa podvody richtára asi skončili. Totiž
najmladší Martin-mlynár (,,Amerikán“) už bol odvedený, o čom
svedčí Odvodný list písaný v maďarčine. Martin bol však trochu
vyšší. Podľa Nostrifikačnej listiny v USA z r. 1917 meral ,,až“
168 cm.
Čo sa týka toho richtára - huncúta hovorí sa, že bol dosť zámožný, ale si rád vypil. Keď prepil všetky role, vydal sa s početnou rodinou tiež do Ameriky.
Ing. Vladimír Mikláš
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