


 
Noviny obce Vaďovce
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ročník IX.

Milí spoluobčania, prajem Vám príjemné prežívanie teplých let−
ných dní a verím, že k tomuto pocitu prispejú i Vaďovské novin−
ky, ktoré Vám prinášajú spätný pohľad na dianie v našej obci od
začiatku roka. Stalo sa toho viac, ako sa tu dá uviesť, to najpod−
statnejšie sme však zmapovali a veríme, že Vás novinky zaujmú.
S úctou Alžbeta Tuková, starostka obce
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Z rokovania obecného zastupiteľstva
Dňa 12.2.2015 poslanci obecného zastupiteľstva prero−
kovali a schválili:
− podanie žiadosti do Programu rozvoja vidieka na získanie
finančných prostriedkov z Európskej únie
− odpredaj stodoly p. Mudranincovi
− realizáciu informačného systému podľa návrhu JUDr. Mi−
chala Sokola
− realizáciu osvetlenia viacúčelového ihriska, stupeň rekre−
ačný šport
− pridelenie nájmu bytu p. Macáčkovej
− nákup ozvučovacej techniky pre dom smútku
Na zasadnutí dňa 5.3.2015 bolo schválené:
− výmena pozemkov medzi Obcou Vaďovce a p. Tiborom
Pilátom
− poverenie pre f. Green projekt na spracovanie projektovej
dokumentácie na centrum obce pre žiadosť do Programu roz−
voja vidieka
Obecné zastupiteľstvo zasadlo aj 27.4.2015 a schválilo:
− odkúpenie parcely od Slovenského pozemkového fondu,
ktorý sa nachádza pod obecnými bytovými domami
− vyhodnotilo výberové konanie na obsadenie funkcie hlav−
ného kontrolóra obce a ustanovilo do funkcie hlavnej kontrolór−
ky obce p. Ľubomíru Naďovú

− potvrdilo výšku odmien pre starostku obce vo výške 60%
− schválilo zvýšenie poplatku za mesačný príspevok na čias−
točnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ od zákonného
zástupcu dieťaťa na sumu 8 euro mesačne.
− zriadenie spoločného školského obvodu s obcou Krajné od
1.9.2015
− podporu organizácie Slávností bratstva Čechov a Slovákov
na Javorine vo výške 30 eur.
Posledný krát v I. polroku 2015 sa obecné zastupiteľstvo
zišlo 22.6.2015 a prerokovalo:
− záverečný účet obce Vaďovce za rok 2014 a stanovisko
hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
− vzalo na vedomie plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolór−
ky na II. polrok 2015
− nájomné za pozemky pod futbalovým ihriskom
− schválilo pridelenie nájmu bytu p. Majtásovej
− protikorupčný balíček
− vzalo na vedomie udelenie pamätného listu Obci Vaďovce
od Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov v Novom Meste nad Váhom pri príležitosti 70. výro−
čia oslobodenia
− príspevok 200 eur na nákup nového CT prístroja pre NsP v
Novom Meste nad Váhom

Slávnosť odovzdania požiarneho vozidla
Dňa 20.6.2015 zavítal do našej Vaďovce vzácny hosť – pod−
predseda vlády SR a minister vnútra SR JUDr. Robert Kaliňák
CSc. Pán minister osobne priviezol do obce novučičké požiar−
ne vozidlo Iveco Daily s plnou výbavou a odovzdal ho obci

Vaďovce a členom DHZ Vaďovce do užívania. Pán minister vo
svojom prejave poďakoval hasičom za ich činnosť pri ochrane
majetku obce a spoluobčanov a zaželal nám, aby auto zhrdza−
velo v garáži – teda, aby sme mali čo najmenej dôvodov ísť
hasiť požiare. Ministra vnútra sprevádzali Ing. Jaroslav Baška,
poslanec NR SR a predseda TSK, Mgr. Dušan Bublavý – po−
slanec NR SR a poslanec TSK, prezident HaZZ gen. JUDr.
Alexander Nejedlý, zástupca riaditeľa KR HaZZ Trenčín Ing.
Miloslav Tužinský, Vendelín Horváth – generálny sekretár DPO

SR, Jozef Smolinský predseda OV DPO Nové Mesto nad Vá−
hom a ďalší hostia. Po ukončení oficiálneho programu sa pán
minister rozprával a fotil nielen s hasičmi, ale aj s prítomnými
občanmi, čím si u nich získal veľké sympatie. Slávnosť odo−
vzdania požiarneho vozidla bude dlho rezonovať v spomien−
kach občanov obce. Nové požiarne vozidlo pre obec znamená
významný prínos pre zvýšenie bezpečnosti občanov, taktiež je
to prínos i pre zvýšenie požiarnej bezpečnosti v rámci regiónu.
Pridelenie hasičského vozidla je nádherný darček pre DHZ Va−
ďovce, ktorý v tomto roku slávi 90. výročie založenia. Obecné
oslavy tohto významného výročia budú 25.7.2015 od 15.00 hod.
v Kultúrnom dome vo Vaďovciach, na ktoré Vás menom obce
Vaďovce a Vaďovských hasičov srdečne pozývame.
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Do obce Vaďovce zavítal aj Ladislav Holub
V piatok 1. mája 2015 zaklopal na dvere nášho obecného
úradu na prvý pohľad zvláštny človek. Prišiel len tak − na bicyk−
li, batožinu nemal bohvieakú veľkú, zato však hneď vytiahol
rozsiahlu zbierku rôz−
nych pohľadníc miest
a obcí Slovenska
spolu s opečiatkova−
nými venovaniami od
starostov a primáto−
rov. A poprosil o tú
našu – vaďovskú pe−
čiatku, pričom neza−
budol dodať, že erb
našej obce je ob−
zvlášť pekný. S ra−
dosťou sme mu veno−
vali odtlačok našej
obecnej pečiatky a
pridali sme aj veno−
vanie za všetkých
občanov obce. Ladi−
slav Holub z Poše v
okrese Vranov nad
Topľou si dal za cieľ, že na bicykli navštívi všetky mestá a
obce na Slovensku. Dôkazom je pre neho opečiatkovaná po−
hľadnica mesta a obce, alebo kancelársky papier s pečiatkou
obce a so základnými údajmi o rozlohe, počte obyvateľov a
pod. Prvýkrát sadol na bicykel za týmto účelom 18. januára
2010 a svoje putovanie by mal ukončiť o 3 a pol roka, dokedy
chce absolvovať krátku návštevu každej obce a mesta na Slo−

vensku. Kilometre na svojich cestách nepočíta. „Na Slovensku
je podľa štatistických úradov 2 924 obcí. Ja som si pridal ešte
vyššie územné celky aj mestské časti, napríklad Vysoké Tatry
majú 15 mestských častí,“ pokračuje dôchodca z obce Poša v
okrese Vranov nad Topľou.
Dodáva, že „ľudia na Slovensku sú krásni a úctiví, všade ma
vrelo vítajú.“ Inak to nebolo ani vo Vaďovciach, kde som dostal
nielen pečiatku obce, brožúrku o obci, ale aj pohľadnice a malé
propagačné predmety. Keď sme sa ho spýtali, prečo si dal ta−

kýto cieľ, povedal, že je na dôchodku, a nechce sa mu len tak
vysedávať doma. Chce spoznať svoju rodnú zem – naše krás−
ne Slovensko. Želáme mu, aby sa mu jeho túžba splnila.

KARNEVAL V KULTÚRNOM DOME
Dňa 30. januára 2015 sa v kultúrnom dome
stretlo veľa krásnych masiek. Téma tohtoroč−
ného karnevalu bola farma, a tak sa sála kultúr−
neho domu hemžila rôznymi zvieratkami, far−
mármi a farmárkami, ale prileteli aj víly a krás−
ne motýle. Rodičia spolu s pracovníkmi základ−
nej a materskej školy pripravili chutné občer−
stvenie, ktoré chutilo nielen deťom, ale aj „do−
spelákom“. Detičky zabával animátor, s ktorým
si mohli zatancovať, ale aj počítať, cvičiť a za−
spievať. Karnevalové masky si odniesli veľa krás−
nych cien, ale čo je dôležité, veľa krásnych zá−
žitkov z príjemnej atmosféry tejto milej slávnosti.

KAMEROVÝ SYSTÉM
Naša obec dostala od Ministerstva vnútra SR
dotáciu na realizáciu projektu kamerového sys−
tému v obci vo výške 7000 eur, spoluúčasť obce
bola vo výške 2991,20 eur. V súčasnosti je ka−
merový systém funkčný, prístup k údajom majú
aj príslušníci OO PZ v Starej Turej. Veríme, že
záznamy z kamerového systému pomôžu zvý−
šiť bezpečnostnú situáciu v našej obci. Menom
občanov obce Vaďovce ďakujeme Ministerstvu
vnútra SR za pomoc pri realizáciu kamerového
systému v našej obci.
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ODHALENIE PAMÄTNEJ TABULE
Pri príležitosti 70. výročia oslobodenia obce od fašizmu v
II. svetovej vojne bola v areáli parku pri obecnom úrade odha−
lená pamätná tabuľa vojakovi Gregorovi Jozefovičovi Džum−
bajovi, ktorý padol dňa 7.apríla 1945 pri oslobodzovaní našej

obce. Pamätnú tabuľu odhalil Mgr. Dušan Bublavý – poslanec
Národnej rady SR a poslanec TSK a Ing. Anna Halinárová –
poslankyňa TSK. Na slávnosti sa zúčastnili aj zástupcovia
Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bo−
jovníkov v Novom Meste nad Váhom a Starej Turej. Poslanec
NR SR pán Bublavý vysoko ocenil, že obec si aj po dlhých
70. rokoch spomína na oslobodenie obce, taktiež vyzdvihol
úlohu sovietskych vojsk pri ukončení II. svetovej vojny. Sta−
rostka obce Alžbeta Tuková poďakovala prítomným občanom,
že si prišli uctiť pamiatku padlého vojaka červenej armády,
ktorý tu, v našej obci, ďaleko od domova a svojej rodiny polo−
žil to najvzácnejšie čo mal – svoj život. Starostka vo svojom
príhovore konštatovala, že jej bolo vždy ľúto, že v obci nie je
o tejto udalosti žiadna zmienka, a preto sa rozhodla, že 70.

výročie oslobodenia obce od fašizmu je vhodná príležitosť tento
nedostatok napraviť. Prítomní hostia, z ktorých boli niektorí aj
priami účastníci bojov v druhej svetovej vojne veľmi kladne
hodnotili zorganizovanie slávnosti a vyslovili svoje presved−
čenie, že sa tu budú stretávať aj v budúcnosti, aby sa nikdy
nezabudlo na hrôzy, ktoré priniesla II. svetová vojna pre všet−
ky národy.
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Zájazd do Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave
Dňa 25. júna 2015 sa viacerí občania našej obce spolu s
občanmi Starej Turej zúčastnili zájazdu do Národnej rady Slo−
venskej republiky v Bratislave, na ktorý nás pozval Mgr. Dušan
Bublavý − poslanec NR SR za stranu Smer − SD v našom vo−

lebnom obvode. Účastníci zájazdu navštívili reprezentačné
priestory Bratislavského hradu, ktoré sú naozaj veľmi pekne
zrekonštruované a robia česť našej republike, pretože sú v nich
prijímané najvzácnejšie osobnosti, ktoré našu vlasť navštívia.
Druhá časť zájazdu bola situovaná do priestorov Národnej rady
SR, kde nám pani sprievodkyňa podala zaujímavý výklad o
histórii budovy, štátnom znaku a štátnej zástave. Zúčastnili
sme sa aj rokovania priamo v rokovacej sále, a potom nás vo

vedľajšej sále prijali poslanci NR SR p. Dušan Bublavý, p. Miro−
slav Číž, p. Dušan Jarjabek a p. Magda Košútová. Všetkých
účastníkov milo prekvapilo, že si na nás našiel čas aj predseda
vlády SR p. Róbert Fico a predseda NR SR p. Peter Pellegrini.
Účastníci zájazdu mali tak jedinečnú možnosť porozprávať sa
s najvyššími ústavnými činiteľmi našej republiky a predniesť im
svoje otázky, pripomienky a problémy. Po skončení exkurzie v
priestoroch národnej rady nás pán poslanec Bublavý pozval na
chutný obed. Zájazd sme ukončili ešte návštevou nákupného
centra Eurovea Galleria. Zájazd bol zorganizovaný na skutoč−
ne vysokej úrovni, za čo patrí vďaka hlavnému organizátorovi

p. Marianovi Mesiarikovi a samozrejme i pánovi poslancovi NS
SR Mgr. Dušanovi Bublavému, ktorý nás na zájazd pozval.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Jozef Sokolík, Vaďovce
Kristína Jurenčeková, Vaďovce č. 56
Tatiana Jurenčeková, Vaďovce č. 56
Pavol Dinga, Vaďovce č. 61
Narodili sa
Roman Danihel, Vaďovce
Sofia Mozolová, Vaďovce č. 128
Michal Naď, Vaďovce č. 275
Prihlásili sa k trvalému pobytu
Daniela Puškárová, Vaďovce č. 52
Eliška Kuruczová, Vaďovce č. 39
Jozef Hriadel, Vaďovce č. 299
Emília Matušovičová, Vaďovce č. 76
Vitajte medzi nami!
Odhlásili sa z trvalého pobytu
Kleopatra Naďová, Vaďovce č. 54
Martin Klč, Vaďovce č. 54
Michal Klč, Vaďovce č. 54
Ingrida Hluchá, Vaďovce č. 248

Sobáše
Ing. Jozef Kontina a Eva Petrovičová,
Adela Ďurišová a Jozef Hriadel,
Daniel Kráľ a Gabriela Škriniarová
Veľa šťastia v novom živote!

Zomreli
Elena Klčová Vaďovce č. 60
Česť jej pamiatke!
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Pestrý život v našej základnej a materskej škole
„ANEHA SEJO“ znamená v kórejčine AHOJ!
Takto sme v našej škole posledný školský deň t. j. 30.6.2015
privítali vzácneho a milého hosťa Mr. Myeong−Lee z Južnej Kóre,
ktorý v rámci krátkej návštevy našej obce zavítal aj k nám na
slávnostné ukončenie školského roka 2014/2015.
So školským rokom sa spoločne lúčili žiaci ZŠ i deti MŠ.
Tento deň bol výnimočný zvlášť pre predškolákov i pre našich
štvrtákov. Predškoláci sa lúčili so svojimi mladšími kamarátmi
a zároveň sa tešia na svojich nových spolužiakov. Štvrtáci sa
lúčili s celou našou školou a odchádzali s malými dušičkami a
obavami, čo ich v novej škole čaká.
Veľmi nás potešili výsledky našich žiakov. Až 45% žiakov
malo na vysvedčení samé jednotky a ďalších 20% bolo vyzna−
menaných. Tiež môžeme byť hrdí aj na ich športové výkony,
ktoré mohli predviesť dňa 15.6.2015 na Futbalovom turnaji žia−
kov malotriednych základných škôl okresu Myjava, ktorý sa
konal v ZŠ Rudník. Z celkového počtu 7 tímov sa umiestnili na
krásnom 2. mieste.
futbalový turnaj

Počas 2. polroku sme zažili veľa spoločných akcií zá−
kladnej a materskej školy:
6.2.2015 – Cirkusové varieté „BIMBO“ − ZŠ a MŠ
5.3.2015 – „HOPSA SA HOP“ − zábavno−výchovný program
(hygiena, režim dňa) − ZŠ a MŠ
Marec – Čítanie rodičov deťom − MŠ
12.3.2015 – Deň rozprávky − „Soľ nad zlato“ (čítanie rozpráv−
ky, počúvanie, výtvarné spracovanie) − ZŠ
16.3.2015 – Výchovný hudobný koncert o ochrane životné−
ho prostredia v ZŠ Krajné − ZŠ
25.3..2015 – Návšteva MsĽK v Starej Turej − ZŠ a MŠ
10.4.1015 – Účasť na slávnostnom odhalení pamätníka pad−
lého ukrajinského vojaka v II. svetovej vojne v našej obci (70.
výročie oslobodenia obce) − ZŠ a MŠ
22.4.2015 − „DEŇ ZEME“ − ekoaktivity žiakov, maľovanie na
chodníky − ZŠ a MŠ
10.5.2015 − „DEŇ MATIEK“ − kultúrny program pre mamičky
a občianky obce − ZŠ a MŠ
1.6.2015 – MDD – Deň bez aktoviek (športovo−zábavné akti−
vity pre žiakov ZŠ a MŠ)
8.6.2015 – Tvorivé dielne – práca s keramikou – výroba dar−
čekov pre rodičov „STROM RODINY“ − ZŠ
12.6.2015 – Spoznávací školský výlet – Minifarma Lubina,
Javorina – vysielač TV, hraničné pásmo − ZŠ a MŠ
15.6.2015 – Futbalový turnaj žiakov malotriednych základ−
ných škôl − ZŠ
19.6.2015 – Deň rodiny – tradičné popoludnie pre deti a ich
rodiny (upevňovanie vzťahov, tvorivé aktivity, skákací hrad,
Minie Mouse a samozrejme opekačka). Touto peknou spoloč−
nou akciou sme ukončili aktivity školského roku 2014/2015 −
ZŠ a MŠ

Na Mini farme v Lubine

Pri Holubyho chate

V keramickej dielni
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