
Míľnik cválajúceho času... 

 

   Objekt, ktorý si donedávna sotva kto všimol. Z tých, ktorí takmer  denne a veľa rokov 

prechádzajú okolo, ale aj z tých domácich. A zrazu úžasná premena v niečo, čo určite vzbudí 

záujem  domácich i tých z okolia, verím, že  aj celkom „cudzích“ . 

Nechcem o financiách, ani o majetkovej podstate, projektoch, zmluvách, dohodách, 

kontrolách... 

   Chcem o podstate a s tým starým známym – Čo je doma, to sa počíta... Otvorilo sa veľa 

dverí  na zrekonštruovanom objekte, ktorý už nemálo (aj) občanov našej obce  videlo 

zrovnaný so zemou. A zrazu ako z popola vstal polyfunkčný objekt, slúžiaci všetkým, ktorí 

pocítia túžbu i potrebu vojsť a pošepnúť svoje prianie. Bodaj by každý stisk kľučiek na 

mnohých dverách našiel tú správnu odozvu, aby každá z izbíc bola akousi našou vaďovskou 

rozprávkovou trinástou komnatou. 

   Verím, že  po (krátkom) čase si uvedomíme, že „KOMUNITNÉ CENTRUM – Dom 

záujmových činností“ je vzácny  míľnik  malej histórie. Malej, ale našej! Pamätníci mladnú: 

za 4 - 5  desaťročí sa veľa , veľmi veľa zmenilo. Tí mladší možno nezabudnú na pristátie 

človeka na Mesiaci, na veľkosť prvého počítača, či mobilu, možno aktuálne úspešné pristátie 

inteligentnej sondy na Marse... Možno ich (okrem iného)  viac zaujíma, niekedy až snáď 

troška  „nezdravo“, súčasná podoba a využitie fenoménov komunikačných technológií na 

prahu tretieho tisícročia. 

Verím však, že ich pozornosť zaujme  aj akýsi spletenec zo slamy,  v ktorom sa kedysi uložil 

chlieb pred tým, ako sa vložil do pece... Áno, aj na pohľad obyčajná ošatka, ktorá je dnes už 

akási iná, rovnako ako chlieb.  Ten, ktorý pred desaťročiami nakysol v slamenej ošatke  

a piekol sa z domácej múky a doma (nie však v malej elektrickej pekárničke) bol iný, bol  

naozaj posvätný  chlieb, o ktorom platilo, že sa naň ťažko robilo. 

   Pamätníci mladnú, ale aj napriek tomu odchádzajú. Tu, za mnohými dverami sa zastavil čas 

a ponúka nám nazrieť a obdivovať to skôr  prežité.  

  Všetko je  po rokoch inak a nielen v súvislosti s chlebom, mnohé ďalšie uvidíte až vstúpite 

do vaďovského „domu“. 

Som presvedčený, že za nemálo obyvateľov Vaďoviec  touto cestou tlmočím obdiv a vďaku 

všetkým, ktorí k tomuto míľniku našej histórie akoukoľvek formou i mierou prispeli! 
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