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Sneh prikryl strechy,
srdce však cencúľ roztopí.
Maj ho vždy dokorán,
nech nikto nie je sám.

Tam vonku vetrík spieva
koledu Svätej noci –
Ježiš dnes príde k nám,
maj srdce dokorán!
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Vážení občania,

ani sme sa nenazdali a opäť sa rok začína napĺ−
ňať. O niekoľko dní nadíde ten typický, uponáhľaný
predvianočný čas, ktorý nás všetkých bez rozdielu
dokáže každým rokom znova a znova opantať svo−
jou neopakovateľnou atmosférou. Veď Vianoce sú
sviatkom nás všetkých. Sú najmä sviatkom rodi−
ny, keď každému z nás viac záleží na našich blíz−
kych a úcta k rodine nadobúda v našich dušiach
zväčšený rozmer. Je to čas očakávania, čas, keď
nachádzame v sebe viac úprimnosti a pochopenia,
tolerancie, slušnosti, ľudskosti a lásky. Je to čas,
keď nakupujeme darčeky a obdarúvame sa navzá−
jom a pritom cítime zvláštny pocit radosti z toho,
keď niekomu náš darček urobí radosť.
Vážení spoluobčania, žijeme spoločne v našej
obci a je nás tu dokopy 733. Spolu tvoríme rodinu
„Vaďovčaňov“. Keďže Vianoce sú sviatkom rodi−
ny, skúsme sa jeden na druhého pozerať ako na
svoju rodinu.
Vianoce vždy boli, sú a verím, že aj navždy
zostanú tými najkrajšími sviatkami roka. Majú v
sebe čaro tajomnosti, krásu trblietajúcich sa sne−
hových vločiek, iskričky v očiach detí, vôňu me−
dovníkov... Prihovárajú sa nám zvončekmi, kole−
dami a vianočnými piesňami.
Vianoce sú časom spomienok a priateľských
stretnutí pri teplých krboch a voňavom grogu, sú
časom, keď mnohí z nás bilancujú a sú časom,
keď mnohí z nás spriadajú plány do budúcnosti. Je
dobré snívať, lebo vyhráva každý, kto sníva. Vy−
hráva každý, kto na sviatok vianočný otvára dvere
s nádejou, že za nimi ho čaká práve ten jeho anjel
strážny, ktorý drží v ruke balíček splnených najtaj−
nejších prianí. Neočakávajme však len od anjelov
splnenie našich želaní, oni iba strážia naše pokla−
dy, ktoré si musíme nájsť my sami.
Milí priatelia,
tešme sa teda spoločne na nadchádzajúce Via−
noce a vychutnajme si ich jedinečnú, neopakovateľ−
nú atmosféru. Očistime si nielen svoje príbytky, ale
hlavne svoje duše, zabudnime na nenávisť, závisť,
pokúsme sa odpustiť našim hriešnikom a spomeň−
me si na všetkých, o ktorých vieme, že nás majú
radi, že nás potrebujú a že život bez nich by nebol
úplný. Majme v srdciach lásku. Láska nás dokáže
zmeniť, dodáva nám silu žiť, robí z nás iných ľudí a
to v každom veku. S týmto predsavzatím, milí pria−
telia, očakávajme nadchádzajúce sviatky. Osobne
Vám všetkým z hĺbky srdca želám pokojné a šťast−
né prežitie vianočných a novoročných sviatkov v pl−
nom zdraví, šťastí a láske. Nech nikto z Vás nepocí−
ti samotu a smútok, veď Vianoce sú sviatkami ra−
dosti, spolupatričnosti a nevšednej krásy.
Želám Vám všetkým v tejto chvíli,
aby Vám oči žiarili
pri stole vianočnom
a jedle spoločnom.
Taj, ako na oblok sniežik padá,
nech za Váš stôl len šťastie sadá.
Zabudnite na bôle a starosti
a prežite Vianoce
v zdraví, láske a radosti.
Pokoj a lásku vinšujem Vám
Alžbeta Tuková, starostka obce
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Vaďovce v prúde času

GEOLOGICKÉ POMERY MYJAVSKEJ PAHORKATINY
A VAĎOVSKÉHO CHOTÁRA
Dané územie je tvorené treťohor−
nými (terciernymi) usadeninami slad−
kovodných morí, ktoré sa tu ukladli
v priebehu 67mil. rokov (od 70 do 3
mil. rokov geologického veku) a v
konci alpínskeho vrásnenia horotvor−
nými procesmi vyzdvihnutými a tek−
tonicky pretvorenými
Myjavská pahorkatina sa geolo−
gicky posudzuje v nadvaznosti na
Brezovské hory (časť Bielych) a
Čachtické (časť malých) Karpaty.
Tu len populárnejšie uvediem
niektoré charakteristické črty:
Priložená tektonická skica tohto
územia ilustruje jeho geologickú si−
tuáciu a podrobnejšie (pre odborní−
ka) i vlastná geologická mapa.
MLADŠIE TREŤOHORY
Táto epocha (v trvaní 22 mil. ro−
kov) charakterizuje územie nášho
chotára.
Podľa výskytu skamenelín patrí
toto územie strednej časti Para−
tethýdy (severný výbežok morské−
ho pásma Tethyda)
V staršom neogéne (miocéne)
prevláda morská sedimentácia s
bohatou faunou makkýšou a dier−
kovcov. Ukladali sa hlavne plytko−
vodné sedimenty (zlepence, piesky,
íly). V strednom miocéne sa uložili
veľmi bohaté na faunu súvrstvia
piesku, ílov a vápencov. V mladšom
miocéne definitívne zaniká spojenie
strednej Paratethýdy so svetovými
oceánmi.
Spočiatku sa ukladali vysladlé

piesky a íly.Salinita (soľnatosť) tohto
mora bola veľmi blízka dnešnému
Čiernemu moru.
Najvyšší miocén má už celkom
vysladený charakter s bohatou fau−
nou(skameneninami) jazerných
mäkýšov a s ložiskami hnedého
uhlia a lignitu.
V najmladšom neogéne – pliocé−
ne (trval 4 mil. rokov) v dôsledku
vyzdvihnutia Karpát končí sedimen−
tácia(ukladanie nánosov) v rozsiah−
lých jazerných panvách teda i na
našom území.
Pre hydrogeologickú charakteris−
tiku nášho územia treba povedať, že
najvýznamnejšie zvodnelé súvrstvia
sú v karbonátových pieskovcoch
zložkami zlepencov spolu s piesči−
to – zlepencovitými súvrstviami.
Odvodňovanie sú formou prameňov
a prestupmy do povrchových tokov.
Významnejšie pramene sa vy−
skytujú v oblasti Kostolného (prame−
ne Medveď 1. až 4.) s priemernou
výdatnosťou 12 l/s. Je zistené, že v
menšej miere sa tu vyskytujú artéz−
ke pramene s napätou vodnou hla−
dinou, niekde až vyvierajúce na po−
vrch. Taký je napríklad vaďovský
prameň HLAVINA, kde je vybudo−
vaný vodný zdroj. Na vrte v Kostol−
nom bola zistená v hĺbke okolo 90m
výdatnosť 5 l/s.
Geofyzikálny výskum vo Vaďov−
ciach ukázal, že výdatné pramene
sú v pieskoch Zádvorskej ulici v hĺb−
ke asi 80 metrov.
Vladimír M.

Z rokovania obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo sa ziš−
lo na rokovaní dňa 8. októbra
2008 a prerokovalo nasledovné
otázky:
Poslanci OZ schválili prená−
jom školského bytu p. Hučkovej,
vykonali výber dodávateľa na re−
konštrukciu miestneho rozhlasu
v obci – f. ELMIKO Bzince pod
Javorinou, schválili zabudovanie
bezpečnostného systému do zá−
kladnej školy. Na svojom roko−
vaní sa poslanci OZ zaoberali
taktiež situáciou v bankovom

sektore z hľadiska bezpečnosti
obecných financií. Starostka obce
oboznámila poslancov s prehlá−
sením riaditeľa DEXIA banky o
tom, že banka má zaručenú lik−
viditu a z toho dôvodu sa nepred−
pokladá úpadok banky. Na návrh
starostky poslanci prijali uznese−
nie o utvorení nového stavebné−
ho úradu, výhodou je, že p. Maj−
tasová bude každý druhý týždeň
na obecnom úrade, kde bude pre
občanov vytvorená možnosť
priamych konzultácií.
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Poznáme chotárne názvy v katastri našej obce?
Tak, ako ubieha čas, menia sa i
podmienky života na našej zemi.
Mení sa výzor našich miest i obcí,
ba často sa menia i celé časti cho−
tárov. Kde ešte nedávno bola ces−
ta, dnes je pekná lúka, alebo lán
obilia a možno i celé jazero vody.
Ľudia si prostredie okolo seba pre
lepšie rozlíšenie zvykli pomenovať
rôznymi priliehavými názvami, kto−
ré boli odvodené napríklad podľa
mena majiteľa pozemku, podľa vý−
zoru a pod. Pripomeňme si dnes
chotárne názvy častí pozemkov v
katastri našej obce, ako ich máme
zapísané v obecnej kronike a pospo−
mínajme, či ešte poznáme tú ktorú
časť chotára, ktorá je takto pome−
novaná.
Miestne názvy jednotlivých čas−
tí chotára sú:
Bahníková, Bašáčky, Batikéch
hôrka, Benianech hôrka, Bočina,
Borice, Brtánech briežek, Cíbová,
Čabratco, Do hôrky, Dolina, Drahy,
Dziely, Dubník, Faktorka, Fiteláky,
Foglárka, Golánka, Hlavina,
Hloskéch járek, Hložie, Holubovská,
Horné lúky, Horný a Dolný járek,
Dúbravica, Háj, Hoštáky, Hrašléch
járek, Hrozienok, Hôrečky, Huboče,
Hulatéch járek, Chrasta, Ištoková,
Janov vrch, Kamenec, Kocánech
hôrka, Konštúr, Kostelník, Krivý
dziel, Kúciky, Kujanovec, Kúty, Lúč−
ky, Lysých hôrka, Mackéch járek,
Mendička, Medzi cestami, Medzi
vodami, Mišová, Mišutéch járek, Na
bačéch záhradách, Na červeniciach,
Na Šanovej, Nad Gembešom, Nad
hlavinú, Na Chorvátovej, Nezo, Od
lubinského, Od hrušovského, Ohla−
vec, Ohrady, Pániková, Pavléch

dolina, Pažítky, Pažítkech lúky, Pod
krčaskú, Pod medovým húčšom,
Pod nivú, Priehrada, Pri boriciach,
Pri stave, Prvá, Druhá a Tretia hôr−
ka, Rakycie, Rovná, Sedielco, Sed−
liščia, Slaná hôrka, Sobotová doli−
na, Stráň, Suché dolo, Šalov vrch,
Šinkéch úbočie, Ščeflátková, Šobo−
šovec, Španéch járek, Šulákech já−
rek, Teplá, Trecinové, Tŕnové skla−
dy, Tŕstie, Turecký járek, Turková,
Včelín, Veľké a Malé rovniny, Val−
kovec, Voznička, Vršek, Za briežan−
skými humnami, Za drobnovci, Za
hornými humnami, Zákluky, Za ra−
čanskými humnami, Zelená cesta.
Okrem toho k obci patrili aj kopa−
nice, a to Horné a Dolné, ktoré
územne nenadväzovali na chotár
obce Vaďovce a ani medzi sebou
nesusedia. Dolné kopanice boli spo−
jené z dvoch častí, ktoré sa nazý−
vali Múdry járek , kde v r. 1957 bolo
8 chalúp a U Bustína, kde bolo 14
chalúp. Horné kopanice sa nazývali
Pod Lipovcom a bolo tam 8 chalúp.
V roku 1957 pri územnej reorga−
nizácii boli tieto časti pričlenené k
obci Poriadie.
Pre lepšiu orientáciu v intravilá−
ne obce sa už oddávna používajú aj
pomenovania častí zastaveného
územia obce. Sú to:
Briežek – horný a dolný, Dolný
konec, Cigánech járek /v minulosti/
, Zádvorská ulica, Panské lúky,
Ohrádka, Pri Píle. Dolnopotočná uli−
ca, Ulica, Zemanský dvor, Malý rá−
dek, Veľký rádek, Pri Petréch za−
hradách, Bukovinka. Pažiť, Horný
konec, Jazero, Hornopotočná ulica,
V kúte, Plevovský most, Panšula,
Na rade
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Bálešové hody
Dňa 4.októbra 2008 sa konal vo veľkej sále kul−
túrneho domu štvrtý ročník „Vaďovských bálešo−
vých hodov“. Súčasťou tejto vydarenej akcie bola
i výstava záhradkárskych výpestkov našich ob−
čanov. Napriek tomu, že väčšiu časť úrody zničili
krúpy pri sil−
nej víchrici,
ktorá sa pre−
hnala našou
obcou 15.
augusta, po−
darilo sa
nám naaran−
žovať ovo−
cie, kvety i
zeleninu do
krásnych
aranžmá−
nov. A tak
nábytok tra−
dičnej slo−
venskej ľu−
dovej izby
ožil farbami a vôňami a návštevníci právom obdi−
vovali plody tohtoročnej jesene. „Báleše“ sa vyda−
rili, výstava bola krásna a toto všetko bolo ešte
umocnené vystúpením folklórneho súboru Krajňa−
nec. Náš obdiv patril všetkým členom súboru, ktorí
hodinu a pol tancovali v rezkom rytme myjavských
čardášov. Vystúpenie ukončili mládenci „klobúko−
vým tancom“ a pred ich umením sme všetci s uzna−
ním „zložili klobúk“. Chcem sa poďakovať za po−

Spoločenská kronika

Narodili sa: Stella Nikodémová

Prihlásili sa k trvalému pobytu:
Rodina Bartová Vaďovce č.270,
rodina Podhradská Vaďovce č.238,
rodina Mižalková Vaďovce č. 94
Vitajte medzi nami!
Odhlásili sa z trvalého pobytu:
Rod. Galbavá Vaďovce č.238, Mgr. Michaela Dingová
Veľa šťastia v novom živote!
Zomreli: Alžbeta Cibulková, Emília Gablechová
Česť ich pamiatke!

moc pri organizovaní bálešových hodov našim
kuchárkam p. Gajdúškovej, Pálenikovej, Fabiáno−
vej, Petrovičovej a Ľ. Tukovi ml., aranžérkam p.
Masárovej, Pálenikovej, Baranovičovej a Dlhej.
Ďakujem i tým občanom, ktorí nám zapožičali svoje
poľnohospodárske výpestky, vďaka ktorým sme
mohli zostaviť výstavu. Verím, že všetci občania,
ktorí sa tejto vydarenej akcie zúčastnili, si z nej
odniesli do svojich domovov milé dojmy, ktoré im
pomohli prekonať každodenný stereotyp života.
Tešme sa teda na budúci − piaty ročník „Vaďov−
ských bálešových hodov.“
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Udialo sa v roku 2008
JANUÁR
Detský karneval v ZŠ a
FEBRUÁR
Ples športovcov
Poľovné združenie−výročná čl. schôdza
MAREC
Deň učiteľov
Výlet žiakov ZŠ na Gazdovský dvor v
Myjave
Recitačná súťaž v ZŠ
APRÍL
Obec získala dotáciu z Programu ob−
novy dediny vo výške 100 tis. Sk na
infraštruktúru areálu Miestnej ľudovej
knižnice
MÁJ
Deň matiek
TJ Vaďovce −Výročná členská schôdza
Jízda králu vo Vlčnove
Motokross
JÚN
Deň detí v ZŠ a MŠ
Vidlomet 2008
Uvítanie do života – Branislav Danihel,
Kornélia Kotlárová
JÚL
Medzinárodný futbalový turnaj v malom
futbale
Uvítanie do života – Denis Duga
AUGUST
Zájazd na kúpalisko Vincov lec
Zájazd na Agrokomplex v Nitre
Živelná pohroma – povíchrica
Strelecké preteky na Konštúrke

SEPTEMBER
Otvorenie nového školského roka
Rekonštrukcia poškodenej strechy na
základnej škole /celková hodnota die−
la 216 tis. SK/
Tvorivá dielňa v základnej škole – vý−
roba svetlonosov a výrobkov z jesen−
ných produktov
Púšťanie šarkanov
OKTÓBER
Bálešové hody− súbor Krajňanec
Záhradkárska výstava
Prijatie jubilantov
Zájazd do Tropicária v Budapešti
NOVEMBER
Pamiatka zosnulých
Realizácia rekonštrukcie a modernizá−
cie miestneho rozhlasu zo získanej
dotácie z Úradu vlády SR vo výške 100
tis. SK /celková hodnota 125 tis. SK/
Rekonštrukcia budovy šatní TJ zo zís−
kanej dotácie Z Ministerstva financií SR
vo výške 100 tis. SK /celková hodnota
105tis. SK/
Uvítanie do života – Tomáš Barborík
DECEMBER
Mikulášsky večierok
Vianočný koncert – Borovienka
Nákup športových potrieb pre futbalo−
vé dorastenecké družstvo vo výške 40
tis. SK zo získanej dotácie z Minister−
stva financií SR
Realizácia rekonštrukcie budovy školy zo
získanej dotácie z Ministerstva pôdohos−
podárstva SR vo výške 400 tis. SK

Pozvánky
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Pamiatka zosnulých

1. november každoročne patrí našim spomienkam
na tých, ktorí nás predišli na ceste do večnosti. Pri−
chádzame na vyzdobené cintoríny, zapaľujeme svieč−
ky pri hroboch našich zosnulých príbuzných i priate−
ľov, kladieme im na hroby kvety, spomíname...

V tomto roku sme sa rozlúčili s:
Našim spoluobčanom, ktorí nás opustili v tomto
roku i všetkým, ktorí spočívajú na našom cintoríne
bola venovaná pietna spomienka v Dome smútku
vo Vaďovciach, ktorú vykonala Mgr. Kopincová, fa−
rárka evanjelického zboru v Kostolnom v spolupráci
s Obecným úradom vo Vaďovciach.
„Requiem aeternam dona eis Domine...– odpoči−
nutie večné daj im, Pane.“
Dolinka s cintorínom
dáš mi mak pokoja,
otcovia hľadia k synom,
čo prídu ako ja,
raz k svojim mŕtvym božím
na slávnosť hodovnú.
Prach svojich kostí zložím
ku prachu dedovmu...

(Rudolf Dilong)

Obecný úrad vo Vaďovciach Vás, vážení občania týmto pozýva na vianoč−
ný koncert dychovej hudby Borovienka, ktorý sa uskutoční dňa 21. decembra
2008 – v nedeľu – o 16. hodine vo veľkej sále kultúrneho domu. Vážení
občania, príďte si spríjemniť predvianočné chvíle.
ZRPŠ pri MŠ Vás pozýva na 2. ročník Plesu materskej školy, ktorý sa bude
konať v KD Vaďovce dňa 17. januára 2009 , vstupné 350.− SK = 11,32 EUR,
predpredaj vstupeniek na OcÚ Vaďovce a MŠ Organizačný výbor Vás pozýva
na Ples VIDLOMETU, ktorý sa uskutoční dňa 7. februára 2009 v KD Vaďovce,
vstupné 300 SK = 10 EUR predpredaj na OcÚ Vaďovce, p. Barboríková

Celkom na koniec noviniek

Vážení občania,
už len pár dní nás delí od chvíle,
keď hodiny obijú poslednú polnoc
roka 2008 a potom už prevezme vlá−
du rok nový – rok 2009. Na sklonku
roka 2008 mi dovoľte, vážení obča−
nia, poďakovať sa všetkým tým,
ktorí mi pomohli pri plnení úloh roz−
voja našej obce. Opäť sa nám po−
darilo zveľadiť náš spoločný obec−
ný majetok. Verím, že výsledky na−
šej práce budú slúžiť ku prospechu
nám všetkým, a že si vytvorené
hodnoty budeme všetci spoločne i
chrániť. Dovoľte mi, vážení občania
popriať Vám všetkým do Nového

roka 2009 pevné zdravie, radosť zo
života, šťastie a spokojnosť a spl−
nenie všetkých Vašich prianí.
Do nového roka želám Vám,
nech Vám slnko šťastia svieti,
nech Vám srdcia láska hreje,
nech Vám nikdy smutno nie je.
Úsmev v tvári, radosť v oku,
úspech v každom žitia kroku,
žiale nech Vás nezrania
a nech všetky trápenia
na šťastie sa premenia.
Nech sa Vám dni šťastia množia,
nech Vás chráni ruka Božia.
Alžbeta Tuková, starostka obce

Obec v roku 2008 získala nasledovné dotácie: z
Programu obnovy dediny vo výške 100 tis. Sk na in−
fraštruktúru areálu Miestnej ľudovej knižnice, z Úradu
vlády SR vo výške 100 tis. SK na rekonštrukciu miest−
neho rozhlasu, z Ministerstva financií SR vo výške
100 tis. SK na rekonštrukciu budovy šatní TJ Vaďov−
ce, z Ministerstva financií SR vo výške 40 tis. SK na
nákup športových potrieb pre futbalové dorastenecké
družstvo, z Ministerstva pôdohospodárstva SR 400
tis. na rekonštrukciu budovy základnej školy
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