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Vianoce sú keď rozlúskneme orechovú škrupinku
a pod tanier si dáme z kapra šupinku,
keď na oblátky rozdáme si med,
keď máme vieru, že je krajší svet,
keď do daru dáme si lásku a pohodu,
keď sa na seba usmievame a máme dobrú náladu.
Najkrajšie darčeky tie nie sú v krabičkách,
tie máme ukryté len v našich srdiečkach.
V ten večer vianočný skúsme si ich priať,
možno ich prinesie ten, kto má nás rád.
Želáme Vám zo srdca,
aby bolo všetko nežné ako snežné kvapky,
aby Vám nič neskazilo tieto Božie sviatky.
Nech šťastie a radosť vládne u Vás doma,
nech obchádza Vás nešťastie a smola.
Nech pohoda vládne nad vianočným stolom
a láska prevláda nad zlým slovom.
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Z rokovania obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo zasadalo 15.8.2016 a poslanci OZ
1/ schválili:
− odpredaj časti parcely v k.ú. Vaďovce rodine Hučkovej
z dôvodu prístupu k ich nehnuteľnosti
− smernicu o používaní služobných vozidiel obce
− príspevok na rekonštrukciu evanjelickej zvonice
vo výške 5000 eur
2/ vzali na vedomie, že obec dostala dar od rodiny
Naďovičovej a Koudelkovej – parcelu č. 3916
v k.ú. Vaďovce /pri nových bytovkách/. Súčasne i touto
cestou obec Vaďovce úctivo ďakuje darcom
za ich dar.
Na ďalšom zasadnutí sa obecné zastupiteľstvo zišlo dňa
28.11.2016 a
1/ schválilo:
− rozpočet obce na roky 2017−2019
− úpravu rozpočtu za rok 2016 podľa skutočnosti
− návrh plánu práce hlavnej kontrolórky na rok 2017
− znenie kroniky za rok 2015
− ocenenie majetku, ktorú obec dostala darom
− úpravu daní z nehnuteľnosti
− odpredaj časti parcely rodine Holotovej v časti
„Horný konec“ − vjazd k rodinnému domu
− odpredaj časti parcely pod budovou f. Gabriplast
− zmenu v systéme platenia za odpad: občania dostanú plný
počet žetónov v prípade, že uhradia poplatok za vývoz
odpadu do 30.júna, pri neskoršej platbe sa im počet
žetónov zníži adekvátne s počtom vývozov odpadu
− členský poplatok v miestnej ľudovej knižnici od 1.1.2017:
dospelý čitateľ 1eur, deti do 15 rokov 0,70 eur
− úpravu VZN o prideľovaní nájomných obecných bytov
2/ vzalo na vedomie:
− správu audítorky za rok 2015
− správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce

Školská brána otvorená...

V školskom roku 2016/2017 sme sa zvítali po trochu dlhších
letných prázdninách až 5.septembra. Školská brána sa otvorila
aj pre piatich nových žiačikov − prváčikov, ktorí svoju novú školu
už poznali z rôznych spoločných akcií ZŠ a MŠ. Pani riaditeľka
ZŠ Mgr. A. Zemanovičová privítala žiakov aj ich príbuzných a v
príhovore povzbudila všetkých pred neľahkou cestou poznáva−
nia nových zaujímavých vedomostí a zručností.

Po úvodnom prijímacom – imatrikulačnom ceremoniáli prvá−
kov a po ich podpise do Kroniky obce prítomných pozdravila pani
starostka A. Tuková, a ako je už zvykom, prvým školským zvone−
ním odštartovala začiatok nového školského roka. Už si len spo−
ločne prajme, aby sme mali otvorené a zvedavé oči, uši a srdcia
pre nové poznatky a múdrosti.
Mgr. Zlatica Novomestská

Vážení spoluobčania,
s príchodom Vianoc opäť vo vzduchu cítiť čosi zvláštne, nede−
finovateľné. Pýtame sa, čo to je, čo sa to s nami deje? Sme akýsi
lepší, navzájom k sebe vľúdnejší a ohľaduplnejší. Čarovná at−
mosféra najkrajších sviatkov roka nás zase opantáva svojou ta−
jomnosťou a vyvoláva v nás pocity lásky a spolupatričnosti. Stre−
távame sa s blízkymi, posielame smsesky, pristavíme sa s pria−
teľmi pri vianočnom punči, proste užívame si pôvab predvianoč−
ného času. Lebo vianočný čas má svoje neopísateľné čaro pre
každého, kto sa nepozerá iba očami, ale i srdcom, a je príleži−
tosťou zastaviť sa, a pozrieť sa do hĺbky svojej duše. Tam, kde sú
skryté naše najtajnejšie túžby a želania.
Áno, milí priatelia, hoci už nie sme deti, predsa sa každý z
nás teší na Vianoce aj na darčeky pod stromčekom. Tešíme sa
aj na to, že si počas sviatkov trošku oddýchneme, i keď povedz−
me si pravdu, že taká štedrovečerná večera dá zabrať. Tešíme
sa na Vianoce a to je dobré. Tak to má byť.
Milí spoluobčania, prajem Vám zo srdca spokojné a požehna−
né Vianočné sviatky, želám Vám aby ste sa tešili z prítomnosti
Vašich najbližších, z ich lásky a pozornosti, zo spoločne prežitých
sviatočných chvíľ. Keď prídu Vianoce a celá vaša rodina bude
spolu sedieť za bohato prestretým stolom, vedzte, že všetko je tak,
ako má byť. Tešte sa, že opäť prišli Vianoce s ich neopakovateľ−
nou podmanivou atmosférou, ktorá nás tak ako každý rok chytila
za srdiečka a vychutnajte si ten nádherný pocit obyčajného ľud−
ského šťastia. Veď sú Vianoce.
Zo srdca Alžbeta Tuková, starostka obce

Oprava evanjelickej zvonice

Pevnou vežou je meno Hospodinovo
V posledných októbrových dňoch začal Evanjelický farský úrad
v Kostolnom realizovať dlho očakávanú rekonštrukciu strechy
evanjelickej zvonice. Okolo zvonice vyrástlo vysoké lešenie a
hneď na to vypukol pri zvonici čulý stavebný ruch. Majstri sa
činili, a tak už 23. novembra bola strecha oplechovaná krásnym
novým medeným rúchom. Je to pekný pohľad, keď sa kúpe v
lúčoch slnka. Najpodstatnejšie však je, že už nebude zatekať
voda do vnútra zvonice, čím sa ochráni konštrukcia strechy i
steny zvonice pred ďalším poškodzovaním. Ďakujeme všetkým
spoluobčanom, ktorí prispeli svojim finančným príspevkom na
rekonštrukciu.
Spolu sa vyzbera−
lo 843 eur. Obec
Vaďovce prispeje
na rekonštrukciu
zvonice sumou
5000 eur. Ostatné
výdavky bude fi−
nancovať Evanje−
lický farský úrad v
Kostolnom za po−
moci biskupského
úradu. Oprava na−
šej zvonice je prí−
kladom dobrej spo−
lupráce všetkých
zainteresovaných
a sme radi, že
zvuk jej zvonov
bude nás sprevá−
dzať v dobrom aj v
zlom ešte mnoho
rokov.

číslo 2 − december 2016

Príbeh o vianočnom bláznovi

V jednej krajine na Východe žil pred dvetisíc rokmi mladý blázon. Ako
každý blázon sníval aj on o tom, že sa raz bude múdrym. Miloval hviezdy.
Nikdy ho neunavilo pozorovať ich. A tak sa stalo, že jednej noci neobjavili
novú hviezdu len králi Gašpar, Melichar a Baltazár, ale aj tento blázon. “Tá
nová hviezda je jasnejšia ako ostatné”, myslel si. “To bude tá Kráľovská
hviezda – narodil sa nový kráľ! Chcem mu ponúknuť svoje služby. Však ak
je to kráľ, bude potrebovať určite nejakého blázna. Vydám sa na cestu a
budem ho hľadať. Hviezda ma povedie.” Dlho premýšľal, čo by mohol nové−
mu kráľovi priniesť ako dar. Avšak okrem svojej bláznovskej kapucne, zvon−
kohry a jednej kvetiny nemal nič, čo by mohol darovať. A tak sa z domova
vydal na cestu. Prvú noc ho hviezda priviedla do chudobnej chalúpky. Tam
našiel dieťa, ktoré bolo chromé. Plakalo, pretože sa nemohlo hrať s ostatný−
mi deťmi. “Ach” , pomyslel si blázon, “dám tomu dieťaťu svoju bláznovskú
kapucňu. Potrebuje ju viac, ako kráľ.” Dieťa si bláznovskú kapucňu nasadilo
na hlavu a šťastne sa rozosmialo. To bláznovi miesto poďakovania úplne
stačilo. Druhú noc ho hviezda zaviedla do krásneho paláca. Tam našiel
dieťa, ktoré bolo slepé. Plakalo, pretože sa nemohlo hrať s ostatnými deťmi.
“Ach”, pomyslel si blázon, dám tomu dieťaťu svoju zvonkohru. Potrebuje ju
viac, ako kráľ.” Dieťa zvonkohru radostne rozohralo a šťastne sa rozosmia−
lo. To bláznovi miesto poďakovania úplne stačilo. Tretiu noc ho hviezda
zaviedla do zámku. Tam našiel dieťa, ktoré bolo hluché. Plakalo, pretože sa
nemohlo hrať s ostatnými deťmi. “Ach”, pomyslel si blázon, “dám tomu dieťa−
ťu svoju kvetinku. Potrebuje ju viac, ako kráľ. Dieťa si kvetinku zobralo a
šťastne sa rozosmialo. To bláznovi miesto poďakovania úplne stačilo. Teraz
mu už nič nezostalo, čo by mohol kráľovi darovať. „Bude lepšie, keď sa
vrátim”, pomyslel si blázon. Avšak keď sa pozrel k oblohe, hviezda stála na
jednom mieste a žiarila veľmi jasne, jasnejšie ako kedykoľvek predtým. A v
tom uvidel cestu k nejakej stajni v strede poľa.
Pred stajňou stretol troch kráľov a zástup pastierov, aj oni hľadali nového
kráľa. Ten ležal v jasliach – malé, bezbranné dieťa. Mária, ktorá chcela
práve na slamu prestrieť čisté plienky, sa bezradne pozerala a hľadala po−
moc. Nevedela kam by dieťa položila. Jozef práva kŕmil osla a všetci ostatní
mali plné ruky darov. Traja králi doniesli zlato, kadidlo a myrhu, pastieri vlnu,
mlieko a chlieb. Len blázon tu stál s prázdnymi rukami. Mária, plná dôvery,
položila teda dieťa do jeho náruče. Tak našiel Kráľa, ktorému chcel v budúc−
nosti slúžiť. A taktiež vedel, že svoju bláznovskú kapucňu, zvonkohru a
kvetinu rozdal deťom, aby mal miesto pre Dieťa, ktoré mu teraz so svojím
úsmevom darovalo múdrosť, po ktorej tak túžil.
zdroj:i nternet
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BÁLEŠOVÉ HODY
Tento rok sa priaznivci „Bálešových hodov“ zišli už na 13.
ročníku tohto úspešného spoločensko−kultúrneho podujatia.
Napriek tomu, že jarný mráz spálil väčšiu časť našej úrody,
predsa sa našim aranžérkam / Alenka Páleniková, Janka Ma−
sárová, Janka Bara−
novičová a Monika
Solovicová/ podarilo
naaranžovať prekrás−
nu záhradkársku vý−
stavu, ktorú tento rok
obohatili krojované
bábiky zo súkromnej
zbierky pani Krásnej z
Priepasného. Báleše
chutili všetkým, na−
piekli ich ako zvyčaje
pani Gajdúšková, Páleniková, Uhlíková a Fabiánová. Všetkých
nás svojim skvelým programom potešili a pomohli nám zabud−
núť na každodenný zhon a starosti členovia dychovej hudby
Lieskované. V úvodnom slove starostka obce poďakovala za

Staré vianočné slovenské zvyky

− Podľa starých vianočných zvykov sa pod obrus na štedrovečernom
stole dávali šupiny z kapra alebo peniaze. Niekde sa šupiny kládli pod tanie−
re a peniaze pod obrus. Oba zvyky však znamenali jediné, aby ich rodina
mala v budúcom roku dostatok. Aj v súčasnosti tento zvyk pretrváva vo
väčšine slovenských domácností.
− Štedrá večera bola odjakživa rodinnou záležitosťou. Predchádzala jej
spoločná modlitba, po ktorej gazdiná namočila do medzu strúčik cesnaku a
urobila ním krížik na čelo mužovi a deťom. Gazda potom rozkrojil najkrajšie
jablko a každému z neho dal kúsok. Znamenalo to, že rodinu tvorí každý jej
člen, ako kúsky tvoria celé jablko.
− Na slávnostnom stole preto nesmeli chýbať oblátky, med, cesnak a
jablko, ktoré sa vždy krájalo priečne na polovicu. Ak sa po prekrojení z
jadrovníka vytvoria hviezda, znamenalo to šťastie a zdravie, ak krížik, potom
rodinu „navštívila“ choroba alebo dokonca smrť.
− V rodinách dodržiavajúcich tradície, sa štedrovečerné hodovanie začí−
nalo jedením oblátky s medom, resp aj cesnakom, prípitkom a kapustnicou,
ale niekde bývalo zvykom namiesto klasickej kapustnice podávať aj šošovi−
covú či hrachovú polievku, pretože tieto strukoviny symbolizovali blahobyt,
teda toľko peňazí ako šošovice či hrachu v hrnci, kde sa polievka varila.
− V niektorých regiónoch sa zachovával zvyk, že skôr ako sa začalo
jesť, hlava rodiny ešte predniesla prípitok s pohárikom „ostrého“ a až potom
nasledovalo jedenie oblátok s medom a cesnakom, orechov a jabĺčka a
polievky, najmä hríbovej, šošovicovej či kapustovej s hubami a sušenými
slivkami.
− Štedrý večer bol vždy opradený rúškom tajomstva a vianočných po−
vier. Na stole musel byť prestretý párny počet tanierov, pri nepárnom by si
pre posledného stolovníka prišla smrť. V niektorých regiónoch sa tiež ucho−
val zvyk prestierať o jeden tanier a príbor navyše pre prípad, že by počas
večer prišiel náhodný hosť. Touto formou sa však niekde vzdávala aj úcta
zosnulému členovi rodiny, ktorý v tom roku zomrel.
− Od štedrovečerného stola sa nesmelo počas večer odbiehať, čo platilo
aj pre gazdinú, aby „vinník“ do roka nezomrel. Preto bolo vždy všetko jedlo
buď na stole, alebo v jeho bezprostrednej blízkosti.
− Po večeri sa rodina opäť krátko pomodlila a hlava rodiny, alebo jej
najstarší člen sa Bohu poďakoval za jedlo a pitie, ktoré im doprial.
− V období Vianoc slobodné vydajachtivé dievčatá hádzali topánku za
hlavu smerom k dverám. Ak sa špička topánky otočila smerom ku dverám,
bolo to znamenie, že dievča sa do roka vydá. Ak ku dverám smerovala päta
topánky, dievča zostane ešte jeden rok slobodná.
zdroj: internet

finančnú podporu Nadácii ZSE, čo účastníci podujatia prijali s
veľkým rešpektom a vďakou. I touto cestou ešte raz ďakujeme
Nadácii ZSE za finančnú podporu pre naše Bálešové hody,
ktoré každoročne prispievajú k zlepšeniu komunitného života v
našej obci a taktiež k udržaniu ľudových tradícií i tradičnej gas−
tronómie aj pre ďalšie generácie obyvateľov našej obce.

LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD

Dňa 27. októbra skrášlili večer v našej milej dedinke sve−
tielka lampiónov. V tento deň sa žiaci našej materskej i zá−
kladnej školy spolu so svojimi rodičmi a starými rodičmi, len
čo sa zotmelo, vydali na lampiónový sprievod. Prešli sme
spoločne cez Zádvorskú ulicu, Veľký rádek, Bukovinku a
sprievod sme ukončili na obecnom úrade, kde na nás ako
obyčajne čakali čaj a „Vaďovské krémeše“ = omastený chle−
ba s cibuľou. Naše deti sa na podujatie vždy veľmi tešia a
veríme, že svetielka lampiónov nás potešia aj na budúci rok.

MATERSKÁ ŠKOLA

Školský rok 2016/2017 sme v našej materskej škole otvorili
5. septembra s 20 deťmi. Privítali sme 9 nových detí.
Z celkového počtu máme 7 predškolákov, 5 stredného veku
a 8 detí vo veku 3−4 roky.
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Popoludnie s Bečkovými chlapcami

Dňa 20. augusta 2016 sme sa viacerí zišli v parku pri obchode
COOP Jednota a strávili sme pár hodín nedeľného popoludnia v
príjemnej atmosfére s hudobnou skupinou Bečkovi chlapci z Mala−
ciek. Podujatie obohatili aj ľudoví umelci, od ktorých sme si mohli

zakúpiť rôzne ľudové dekoračné predmety a košíky. Náš spoluobčan
Rudko Škriečka nás zaujal ukážkou svojho kováčskeho remesla,
ktorá zaujala najmä našich najmenších. O občerstvenie sa postarali

Spoločenská kronika

NARODILI SA
Katarína Bačová
Daniela Kontinová

PRIHLÁSILI SA K TRVALÉMU POBYTU
Ingrid Božíková
Vaďovce č.
Tomáš Božík
Vaďovce č.
Lenka Martáková
Vaďovce č.
Mgr. Edita Klandúchová
Vaďovce č.
Mgr. Miloš Klandúch
Vaďovce č.
Daniela Kmeťová
Vaďovce č.
Vitajte medzi nami!
ODHLÁSILI SA Z TRVALÉHO POBYTU
Milan Parči
Vaďovce
Eva Pašmiková
Vaďovce č.
Gabriela Koubková
Vaďovce
Kristína Koubková
Vaďovce
Alžbeta Petrovičová
Vaďovce č.
Vilma Plesníková
Vaďovce č.
Peter Plesník
Vaďovce č.

MIKULÁŠ

Tohto roku prišiel svätý Mikuláš do Vaďoviec až 9. decembra.
Veľmi sa ospravedlňoval, že mešká, ale povedal nám, že mal
veľmi veľa práce, lebo na jeho mikulášske balíčky čakajú deti po
celej zemeguli. A to je teda naozaj veľa práce, prejsť všetky kraji−
ny, všetky mestá i dediny. Ale napokon po dlhom putovaní prišiel
svätý Mikuláš aj do nášho kultúrneho domu, kde na neho čakali
naše milé detičky so svojim programom. Zaspievali mu a j zatan−
covali, zarecitovali básničky a riekanky a zahrali vianočné diva−
dielko. Taký krásny program vraj svätý Mikuláš už dávno nevidel,
a tak všetkým prítomným deťom s radosťou rozdal balíčky plné
všakovakých dobrôt. Bolo že to radosti! Milý svätý Mikuláš, verí−
me, že opäť prídeš o rok medzi nás.
fotky ešte dodáme
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SOBÁŠE
Roman Pašmik a Eva Jurčová
Veľa šťastia v novom živote!
ZOMRELI
Ivan Mikláš
Ing. František Lovíšek
Ján Petrovič
Ján Ježko
Emília Naďová
Česť ich pamiatke!

chlapci nášho Dobrovoľného hasičského zboru. Prialo nám aj poča−
sie, takže veríme, že všetci, ktorí si prišli vypočuť rezké piesne Bečko−
vých chlapcov, majú na podujatie príjemné spomienky.

Vaďovce č. 290
Vaďovce č. 118

Vaďovce
Vaďovce
Vaďovce
Vaďovce
Vaďovce

č.
č.
č.
č.
č.

295
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2
57
167

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
Mesiac október je mesiacom úcty k starším a to je milá príle−
žitosť stretnúť sa s občanmi našej obce, ktorí v tomto roku oslávili
okrúhle životné jubileum. Na tohtoročné stretnutie sme dňa 22.
októbra do kultúrneho domu pozvali 55 jubilantov. Naše stretnu−
tie bolo plné úcty a vďaky za ich celoživotnú prácu v prospech
rozvoja našej vlasti a budovania našej obce. Jubilantov prišli
svojim programom pozdraviť žiaci našej základnej školy, ktorí
odovzdali jubilantom aj vlastnoručne vyrobené pozdravy. Všetkým
jubilantom ešte raz menom všetkých občanov obce prajem veľa
zdravia a spokojnosti a ešte veľa šťastných rokov, prežitých v
kruhu ich rodín i nás, spoluobčanov obce Vaďovce.

Vážení spoluobčania, na prahu Nového
roka 2017 dovoľujeme si Vám zaželať 12
mesiacov bez choroby, 53 týždňov šťastia,
365 dní bez starostí, 8760 hodín lásky,
525600 minút pohody a 31536000 sekúnd
príjemných chvíľ. Súčasne srdečne ďakujem všetkým,
ktorí svojou prácou pomáhajú vytvárať z našej obce dob−
ré miesto pre život.
Starostka obce
a pracovníci Obecného úradu vo Vaďovciach
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