Noviny obce Vaďovce

*

ročník VII.

My sme tá snehuliacka rodinka
otecko, dve deti a maminka.
Pred obecným úradom
sme si len tak sedeli
a všetkých Vaďovčanov tešili.
S príchodom jari
sme odísť museli,
v zázračnej zimnej krajine
sme leto prežili.
Blíži sa zima, bude mráz,
keď napadne sniežik,
prídeme k Vám zas.
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Príhovor starostky obce
Vážení spoluobčania,
po roku plnom povinností a každodenných starostí, prichádza čas Vianoc, čas
otvárania ľudských sŕdc. Čas radosti, veselosti, lásky, pokoja a mieru zavítal zas k
nám a otvára nám srdcia dokorán. Čas,
keď sa môžeme na chvíľu pristaviť, zabudnúť na každodenné povinnosti v práci a vpustiť si čaro vianočných sviatkov
do duše. Je to čas sviatočný, keď sa spo-

Najkrajší okamih Vianoc - spoločná
štedrovečerná večera býva zvýraznená
odovzdávaním darčekov pod vianočným stromčekom. Najviac sa tešia na
túto chvíľu naše deti, ale i nám dospelým dobre padne aj ten najmenší darček,
ktorým si na nás niekto spomenie. Najväčším darom, ktorý môžeme svojim
blízkym darovať, je však láska a pocit
domova.

projektu. Len čo to počasie v jarných mesiacoch budúceho roka umožní, začneme s realizáciou projektu rekonštrukcie
verejného osvetlenia v našej obci v celkovej hodnote 105 800 €.
V budúcom roku budeme spoločne s
obyvateľmi bytových domov realizovať
projekt výsadby parkovej zelene okolo
bytových domov, ktorý bol podporený z
dotačného systému MAS Kopaničiarsky

ločne stretávajú príbuzní, priatelia, známi
a rodiny. Vianoce v nás oživujú túžbu po
vnútornom pokoji a šíria v ľuďoch dobrotu. K naším Vianociam patrí aj dodržiavanie zvykov našich predkov, veď všetci
vieme, že bez tradícii nie sú Vianoce tými
pravými. Vianočné sviatky plné láskavosti, porozumenia, spokojnosti a srdečnosti
radi prenášame a odovzdávame hlavne
naším deťom. V teple našich domovov
opäť zaznejú vianočné vinše, koledy,
modlitby a rozsvieti sa svetlami rozžiarený najkrajší symbol Vianoc, vianočný
stromček. Nech teda čistá krása, sprevádzajúca vianočné sviatky, pretrvá i v
ďalších generáciách. Lebo človek nepotrebuje k životu len najnovšie výdobytky
vedy a techniky, ale ukazuje sa, že najviac potrebuje práve lásku, dobrotivosť,
pochopenie a mier.
Väčšina z nás prežíva Vianoce v rodinnom kruhu, uvedomujúc si obrovskú silu
rodiny, prejavujúcu sa láskou a vzájomným putom. V mnohých rodinách si spomenieme na najbližších, ktorých miesta pri
sviatočnom stole zostali prázdne. V tomto
roku opustilo naše rady 9 spoluobčanov.
Spomínajme na nich s láskou a vďakou.

Vianoce a Nový rok sú obdobím, keď
sa každý snaží byť s blízkymi, keď si viac
uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty
a obetavosti. To všetko sú hodnoty, ktoré
znamenajú veľa aj pre našu spoločnosť.
Koniec roka 2013 nám umožňuje obzrieť
sa za prežitými mesiacmi, zaregistrovať
úspechy, vytýčiť si nové ciele nášho snaženia a realizovať naše spoločné vízie
a predstavy o živote v našej obci. Každej obci zmysel dávajú občania svojou
prácou, svojimi postojmi, sugesciami a
pripomienkami. Tak ako doteraz, aj do
budúcna sa naša obec bude snažiť pracovať v záujme všetkých našich občanov.
Mnohé vytýčené ciele sme v tomto
roku dotiahli dokonca - napr. projekt zakúpenia techniky na separovaný zber
odpadov v celkovej hodnote 107 000 €,
ale boli i také, ktoré sa nám nepodarilo dokončiť - rekonštrukcia verejného
osvetlenia v obci. Zapríčinili to byrokratické prekážky zo strany riadiaceho orgánu, ktorý vykonával kontrolu verejného
obstarávania viac ako pol roka. Kontrola
bola dokončená až v mesiaci november,
čo znemožnilo začatie prác z hľadiska
technologických predpokladov realizácie

región v celkovej výške 450 €. Všetky
ukončené, začaté a plánované projekty
ďalej prispejú k zveľadeniu našej obce a
k zlepšeniu života našich občanov.
Môj cieľ je, aby samospráva vytvárala
lepšie životné podmienky pre všetkých
a zabezpečila perspektívu hlavne pre
našich mladých spoluobčanov, čím vytvoríme perspektívu kvalitnejšieho života
našej obce v budúcnosti.
Vážení spoluobčania,
ďakujem Vám všetkým za doterajšiu
dôveru v moju prácu, v prácu zastupiteľstva obce a v prácu mojich spolupracovníkov na obecnom úrade. Pevne
verím, že i naďalej budeme pracovať pre
našich občanov, zabezpečujúc im lepšie
a prajnejšie podmienky života.
Na záver Vám, Vážení spoluobčania,
želám, aby ste vianočné sviatky strávili v
radosti, pokoji, porozumení a v novej nádeji a nový rok 2014 nech Vám prinesie
mnoho úspechov, Božie požehnanie, optimizmus a vieru v lepšiu budúcnosť.
Nech Boh žehná našej obci!
Alžbeta Tuková,
starostka obce
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Mikuláš 2013
5. december je v našej obci každoročne
jedným z najočakávanejších dní v roku.
Prečo? To je predsa jasné - veď v tento
deň, rok, čo rok, zavíta k nám svätý Mikuláš. Na jeho návštevu sa tešia najmä
naše deti.

Tento rok k nám svätý Mikuláš zoskočil rovno zo svojho sobmi ťahaného koča
cez povalu kultúrneho domu. Niektoré
deti sa ho aj zľakli, ale ich strach netrval
dlho, veď Mikuláš im priniesol balíčky s
množstvom sladkých dobrôt. Najprv mu
však deti predviedli svoj program – básničky, piesne aj tančeky, a potom prišla
chvíľa sladkej odmeny za to, že po celý
rok poslúchali. A viete, koľko sa tento rok
zišlo v našom kultúrnom dome dobrých

detí? Aj Mikuláš sa tomu čudoval - bolo
ich až 85.
Mikuláš sa po programe ponáhľal do
svojej chalúpky v ďalekej zasneženej
krajine, ale prisľúbil, že na nás nezabudne ani na budúci rok.

Z rokovania
obecného
zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo sa zišlo na rokovaní dňa 9. 9. 2013 a prerokovalo nasledovné body:
- prijalo racionalizačné opatrenie, ktoré
obci nariadilo Ministerstvo školstva SR
v záujme racionalizácie výchovného
procesu v našej základnej škole
- schválilo prenájom pozemku Ing. Gabrielovi Švehlovi za jeho chalupou na
Dolnom konci /jarok/ na dobu 15 rokov
- rozhodlo o spôsobe platenia za opravu
čerpadla ČOV pri nájomných bytových
domoch

POZV ÁN KA

Základná škola Vaďovce
a Materská škola Vaďovce
pozývajú všetkých rodičov
a priateľov oboch škôl na
ples, ktorý sa bude konať
dňa 18. januára 2014
vo veľkej sále Kultúrneho
domu vo Vaďovciach.
Vstupné: 15 €
Rezervácie: základná škola,
materská škola,
obecný úrad.
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Spoločenská
kronika
Narodili sa:
Bianka Držíková, číslo domu 39
Prihlásili sa
k trvalému pobytu:
Agátka Vidová, číslo domu 81
Samuel Vido, číslo domu 81
Ingrida Hluchá, číslo domu 248
Lucia Chrenková, číslo domu 289
Vitajte medzi nami!
Odhlásili sa
z trvalého pobytu:
Ing. Pavol Gerula, číslo domu 281
Ing. Oľga Gerulová, číslo domu 281
Jana Bártová, číslo domu 270
Andrea Barboríková, číslo domu 19
Tomáš Barborík, číslo domu 19
Radovan Pastva, číslo domu. 19
Veľa šťastia v novom živote!
Zomreli:
Anna Naďová, číslo domu 54
Štefan Zeman, číslo domu 139
Miroslav Urban, číslo domu 192
Česť ich pamiatke!

Divadielko Červená čiapočka
V spolupráci s firmou OXYMAT
Slovakia sa 13. septembra uskutočnilo vo veľkej sále kultúrneho
domu divadelné predstavenie O
červenej čiapočke alebo O vlkovi, ktorého rozboleli zuby. Našim
detičkám ho predviedli členovia
Divadla bez opony z Banskej
Bystrice.Deťom sa predstavenie
veľmi páčilo, vlk i Červená čiapočka ich často vťahovali do hry

a deti si odniesli z predstavenia i
jedno veľké poučenie: a to, že si
musia každý deň umývať zúbky,
inak ich budú bolieť tak, ako maškrtného vlka.
Touto cestou ďakujeme f. OXYMAT Slovakia za ich sponzorský dar na úhradu nákladov pre
hercov a taktiež za sladkosti pre
deti.
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Vaďovské bálešové hody,
záhradkárska výstava
a Deň zdravia vo Vaďovciach
Tradícia konania „Bálešových hodov“
sa už stala neodmysliteľnou súčasťou
jesene v našej obci. Ani sa nám nechce
veriť, že v tomto roku to už bol 10. ročník. A tak, ako vždy, mali sme možnosť
obdivovať krásne naaranžovanú záhradkársku výstavu, ktorú už tradične pripravili Alenka Páleniková a Janka Masárová.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám poskytli
svoje záhradkárske produkty. S radosťou
konštatujeme, že je ich z roka na rok viac
a viac. Tradične dobré boli aj vaďovské
báleše, tradične napečené s láskou našimi kuchárkami Ankou Gajdúškovou,
Olinkou Pálenikovou, Milkou Fabiánovou

a Ankou Uhlíkovou. Tento ročník „Bálešových hodov“ bol však aj trošku netradičný. Namiesto kultúrneho programu sme
pozvali do našej obce členov občianskeho združenia EUROPACOLON, ktorí
účastníkov podujatia poučili o chorobách
hrubého čreva a o prevencii vzniku onkologických ochorení tráviaceho traktu. V
priestoroch veľkej sály kultúrneho domu
rozprestreli nadrozmerný model hrubého
čreva a účastníci sa mohli pozrieť, ako to
v tom našom hrubom čreve vyzerá. Taktiež všetci účastníci dostali testovacie balíčky, aby si mohli doma vykonať preventívny test stavu svojho hrubého čreva.
Počas programu do kultúrneho domu
zavítali i kandidáti nadchádzajúcich volieb
na poslancov Trenčianskeho samosprávneho kraja za stranu Smer - sociálna demokracia: Mgr. Dušan Bublavý,
Ing. Anna Halinárová, PhDr. Kvetoslava
Hejbalová a MUDr. Noman Ehsan, ktorí
diskutovali s účastníkmi akcie o ich názoroch na fungovanie nášho samosprávneho kraja v budúcnosti.
Veríme, že účastníci „Vaďovských bálešových hodov“ si odniesli z akcie veľa
krásnych dojmov, tento rok obohatených aj vedomosťami o prevencii nášho
zdravia.

Vyberáme
z evidencie
pobytu občanov
našej obce
Najčastejšie ženké krstné meno
vo Vaďovciach:
• Anna: 		
36
• Jana: 		
14
• Eva: 		
12
• Alžbeta:
12
• Oľga: 		
11
• Emília:
10
Najčastejšie mužské krstné meno
vo Vaďovciach:
• Ján: 		
34
• Milan: 		
21
• Miroslav:
16
• Peter: 		
15
• Jaroslav:
15
• Pavol: 		
13
Najmenej používané mená:
Nositeľky krstného mena, ktoré je
v obci len jedno:
• Igora, Kleopatra, Nicol, Júlia, Diana,
Bianka, Petronela, Judita, Svetlana,
Dobromila, Lili, Ruth, Vilma, Ester,
Eliška, Bronislava, Viktoria, Celestína,
Drahoslava, Stella, Zoja, Agneša,
Jozefa
Nositelia krstného mena, ktoré je
v obci len jedno:
• Christián, Bartolomej, Oskar, Adrián,
Denis, Mojmír, Viktor, Nikolas,
Federik, Christofer, Alexander, Erik,
Cyril, Mikuláš, Ľuboš,
Najčastejšie priezvisko
vo Vaďovciach:
• Naď – Naďová:
35
• Hučko – Hučková:
26
• Zámek – Zámková:
26
• Bača – Bačová:
21
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Milí Vaďovčania!
Na sklonku každého kalendárneho roka sa zvykne prehodnocovať a komentovať všetko významnejšie, čo sa v jeho priebehu udialo. Nemôžem nespomenúť akcie, ktoré sa konali pre
deti, i pre vás, občanov Vaďoviec, ako karneval v indiánskom
duchu, zápis detí do 1. ročníka, ples MŠ a ZŠ, Deň matiek, Deň
rodiny a napokon veľmi zaujímavý výlet na Donovaly do rozprávkovej dedinky Habakuky.
Avšak my, učitelia, sme zvyknutí rekapitulovať školský rok od
septembra do júna. Preto aj ja by som sa chcela zamerať na
najbližšiu minulosť začínajúcu septembrom 2013.

Nezabúdame ani na našich starkých a jubilantov, ktorým sme
koncom októbra boli na OcÚ zarecitovať , zaspievať a odovzdať
vlastnoručne vyrobený darček. Večerný lampiónový sprievod obcou „Plamienky vďaky“ na chvíľu ozvláštnil a osvetlil predposledný októbrový večer. Účastníci sa na záver mohli
posilniť omasteným chlebom s cibuľou a sladučkým čajom.
5. decembra, ako každý rok, k nám na OÚ zavítal Mikuláš so
svojimi kamarátmi, aby potešil a obdaril maličkých i väčších.
Nechýbal vianočný punč pre všetky vekové kategórie, perníčky
a pohostenie od OcÚ.

Bol iný ako predošlé. Ako iste všetci dobre vieme, vo všetkých rezortoch a odvetviach sa konajú zjavné zmeny, ktoré
by mali pomôcť našej „chorej“ ekonomike. Takzvaná racionalizácia sa dotkla aj našej školy. Po neľahkých zápasoch sa
zriaďovateľ i vedenie školy rozhodli, že sa nevzdajú a budú
bojovať za školu a hlavne za vaše deti. Prijali podmienky racionalizácie škôl a na základe Racionalizačného opatrenia Ministerstva školstva SR zo dňa 17. 7. 2013 sa vykonali v našej
škole určité zmeny, ktoré však nijakým spôsobom neohrozujú
podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu. Jednoducho
povedané, deťom boli vytvorené také podmienky, aby sa im
nekomplikovalo vyučovanie. Naopak, snažíme sa i naďalej
pokračovať v modernizácii výučby, a to hlavne využívaním IKT
vo vyučovacom procese. Pridali sme sa ku školám využívajúcim Planétu vedomostí - internetový portál podporený Ministerstvom školstva. V týždni môžu navštevovať krúžky Angličtina hrou a Tvorivé dielne, kde sa z nich stávajú malí umelci.
V spolupráci so ZŠ Kostolné - kde nás ochotne a radi prijali
- sme absolvovali umelecko-náučné pásmo o ľudovej hudbe,
ľudových nástrojoch a remeslách „ Ja som dobrý remeselník“,
ktorý veľmi profesionálne predviedol a podal pán Hlubocký z
Piešťan.

A čo nás ešte čaká? Mali by sme sa dôstojne rozlúčiť s rokom 2013 - štvrtok 19.12. a v piatok 20.12. naladiť sa na najkrajšie sviatky roka s tými najkrajšími želaniami pri rozžiarenom
stromčeku s koledou, oblátkou, medom, cesnakom a detským
punčom.
Verím, že na prelome rokov všetci spoločne si budeme priať,
aby rok 2014 bol menej dramatický a aby sme boli všetci spokojnejší ako sme dnes. Čakajú nás opäť známe každoročné
udalosti Ples MŠ a ZŠ (18.1.2014), zápis do 1. ročníka (22.1.
2014) a tradičný detský karneval (31.1.2014).
Nech vianočný zvonček Vám šťastím zvoní,
nech vianočný čas sa v lásku zmení.
Prajeme Vám krásne Vianoce a šťastný Nový rok!
Mgr. Anna Zemanovičová, riaditeľka ZŠ Vaďovce
Vaďovské novinky - štvrťročník, vychádza bezplatne.
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