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Slávnosť Prvého svätého prijímania bola očarujúca

Mesiac máj je mesiacom, kedy sa v mnohých katolíckych farnostiach vyzdobí kostol na bielo a 
deti majú svoj veľký deň, kedy príjmu do svojho srdiečka a života najdôležitejšieho hosťa – Ježiška. 

Tak tomu bolo aj v našej Vadičovskej farnosti, v tretiu májovú nedeľu – 21.05.2017.  18 detí  
po systematickej príprave v rodine a počas vyučovania náboženstva po prvý krát pristúpilo  

k sviatosti zmierenia a prijali Ježiška v Eucharistii, čím zavŕšili uvádzanie do kresťanského života.
pripravila: Zuzana Mrmusová

Janka a Jožko 
Pavlusíkovci urobili a 
robia v obci pre záchranu 
pôvodného folklóru 
naozaj veľa, str.5.

Okresná oslava Sv. Floriána 
v Hornom Vadičove, str.3.



opäť sa Vám v týchto letných 
dňoch  chcem prihovoriť 
prostredníctvom ďalšieho 
vydania nášho obecného 
časopisu, prostredníctvom 
ktorého si Vás dovoľujem 
informovať o vykonaných a 
plánovaných aktivitách v našej 
obci.   
Obec na základe výzvy č. 
2/2017 na program výzvy: 
KULTÚRA, podprogram 
výzvy: Živá kultúra  v súlade 
s VZN ŽSK č. 46/2016 
o poskytovaní dotácií z 
vlastných príjmov Žilinského 
samosprávneho kraja 
požiadala o  poskytnutie 
príspevku na Vadičovské 
folkórne slávnosti 2017. Z 
rozpočtu ŽSK bola pre obec 
schválená dotácia vo výške 
650 EUR, t. j. Vadičovské 
folklórne slávnosti budú 
zrealizované za finančnej 
pomoci ŽSK Žilina s názvom: 
Podujatie s podporou 
Žilinského samosprávneho 
kraja.
V súlade s výzvou č. 5/2017 
Fondu na podporu umenia 
v Bratislave obec v programe 
5.1.3 Akvizícia knižníc 
požiadala o dotáciu so 
zámerom doplniť knižničný 
fond o  dokumenty rôzneho 
žánru a druhou žiadosťou. 
Za vypracovanie úspešného 
projektu  chcem  poďakovať  
p. Eve Harcekovej.  Žiadosť 
o dotáciu projektu: 
V knihách sú ukryté všetky 
tajomstvá a farby života 
bola rozhodnutím riaditeľa 
FPU Bratislava o pridelení 
finančných prostriedkov 
schválená a na jeho realizáciu 
bola poskytnutá dotácia vo 
výške 1 000 eur.  Projekt 
z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia. 
V programe  5.1.1 Odborná 
činnosť knižníc a knižničná 
infraštruktúra sme požiadali 
o finančné prostriedky na 
elektronizáciu knižnice so 
zameraním na  skvalitnenie, 
modernizáciu a ďalší rozvoj 
knižnice a jej služieb, 
zabezpečenie, ochranu a 
bezpečnosť knižničných 
fondov prostredníctvom 
technického, technologického, 
elektronického zariadenia. 
Na projekt s názvom: 

Modernizácia a rozvoj 
knižnice  v programe 5.1.1 
– Odborná činnosť knižníc 
a knižná infraštruktúra bola 
rozhodnutím riaditeľa FPU 
pridelená dotácia vo výške 
1 500 eur. Projekt z verejných 
zdrojov podporil Fond na 
podporu umenia. 
V zmysle inštrukcií 
uvedených vo Výnose 
Ministerstva financií SR z 9. 
decembra 2005 č. 26825/2005-
441 o poskytovaní dotácií 
v pôsobnosti MF SR sme v 
mesiaci februári 2017 zaslali 
žiadosť o poskytnutie dotácií 
v pôsobnosti Ministerstva 
financií Slovenskej republiky 
na Riešenie havarijnej 
situácie – zatekanie strechy, 
rekonštrukcia strechy 
a výmena krytiny na objekte 
„kamennej školy“ Horný 
Vadičov č. 288  za účelom 
zachovania dedičstva našich 
predkov. T. č. je žiadosť v 
štádiu posudzovania.
V rámci výzvy v L. Oblasti: 
Zvyšovanie energetickej 
účinnosti existujúcich 
verejných budov vrátane 
zatepľovania bola na 
Enviromentálny fond 
Bratislava zaslaná žiadosť o 
podporu formou dotácie na 
projekt: Zateplenie hasičskej 
zbrojnice a kultúrneho domu. 
V súčasnosti je žiadosť v 
štádiu posudzovania.
V súlade s usmernením 
uvedenom v tlačovej správe 
Ministerstva vnútra SR, 
týkajúcom sa novely zákona č. 
526/2010 Z. z. o poskytovaní 
dotácií v pôsobnosti 
Ministerstva vnútra SR, 
obec požiadala Prezídium 
Hasičského a záchranného 
zboru SR o zaradenie do 
zoznamu obcí žiadajúcich 
o poskytnutie finančných 
prostriedkov na rekonštrukcie 
hasičských zbrojníc.
Zmluvou o zabezpečení 
technického zhodnotenia 
hasičských vozidiel, 
ktorá bola uzatvorená s 
Ministerstvom vnútra SR 
v zastúpení prezidentom 
HaZZ, ministerstvo 
bezplatne prenechá technicky 
zhodnotené vozidlo obci 
ako dar za účelom plnenia 
úloh hasičských jednotiek 

obce.  Hasičské 
vozidlo CAS 
32 T148 
používané 
hasičskou 
jednotkou obce 
bolo prevezené 
na repasáciu  s 
nadstavbou.
Obec Horný 
Vadičov ako 
zriaďovateľ 
a ZŠ Horný 
Vadičov sa  
zapojili  do  
výzvy na 
predkladanie 
projektových 
zámerov, ktorý 
vyhlásilo 
Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR v decembri 
2016.  Cieľom výzvy bol 
vybudovanie a zlepšenie 
technického  vybavenia  
jazykových učební, školských 
knižníc, odborných  
učební (prírodovedné 
učebne) a polytechnických 
učební (školských dielní) 
v základných školách. K 
projektovému zámeru sme 
obdržali pozitívnu hodnotiacu 
správu, ktorá je jednou 
z príloh žiadosti o NFP, ktorú 
predložíme v druhom kole.
Kultúra je prejavom 
spoločenskej úrovne 
a kultúrnej vyspelosti regiónu. 
Hudba, tanec a spev boli od 
nepamäti dôležitou súčasťou 
každodenného života 
obyvateľov rázovitej oblasti  
Kysúc. Na tradície predkov 
dnes nadväzuje  i činnosť obce 
a folklóristov. 
Tak ako aj v predchádzajúcich 
rokoch, aj tento rok vládla 
v obci fašiangová nálada. V 
sobotu 25. februára 2017 
sa v našej obci uskutočnil 
Fašiangový sprievod, ktorý  
postupne prechádzal obcou. 
Pochovanie basy na 40 dní 
zabezpečili naši folklóristi 
FSK Vajčovci. Skončilo sa 
obdobie tanca a spevu, zábav 
a plesov, aby sme si 40 dní 
oddýchli.
08.04.2017 obec Horný 
Vadičov v spolupráci s 
hokejbalistami v Hornom 
Vadičove zorganizovala 
3. ročník Veľkonočného 
hokejbalového turnaja 
O pohár starostu obce Horný 
Vadičov. Za organizáciu 

akcie chcem poďakovať 
predovšetkým usporiadateľovi 
zápasu p. Vieroslavovi Kožovi. 
Rozprávková noc na počesť 
Hansa Christiana Andersena 
sa uskutočnila 21.04.2017. 4. 
ročník sa uskutočnil vďaka 
vzájomnej spolupráce Centra 
voľného času Horný Vadičov, 
Základnej školy Horný 
Vadičov a Obecnej knižnice. 
Máj nie je len lásky čas, 
ale tradične sa v obciach 
Slovenska stavajú a váľajú 
máje mladým dievčatám. 
U nás v dedine tomu nebolo 
inak. S dobrou muzikou 
si aj naši mládenci ľahko 
poradili s májom v centre 
obce pre všetky šikovné 
vadičovské devy. A našiel sa aj 
pomocník, ktorý pripravený 
máj na niekoľko častí prerezal.  
Pravdepodobne mu bolo 
ľúto našich mládencov, aby 
sa pri jeho stavaní nenarobili 
a preto z pripraveného 
mája urobil skladačku. 
Šikovný… (?!) Aj napriek 
tejto bezcharakternosti si 
mládenci dokázali pripraviť 
nový máj a postavili ho už bez 
pomoci neznámeho dobráka a 
03.06.2017 obec v spolupráci s 
Folklórnou skupinou Vajčovci 
zorganizovala jeho váľanie.
Sv. Floriána, ochrancu hasičov, 
si pripomíname 04. mája. 
07.05.2017 sa aj v našej obci 
konali celookresné hasičské 
oslavy.  Osláv sa zúčastnili 
zástupcovia  obcí okresu 
Kysucké Nové Mesto a  
veliteľstvo OV DPO Kysucké 
Nové Mesto.  Dobrovoľní 
hasiči  na slávnostnú sv. omšu 
priniesli putovnú sochu sv. 
Floriána, ktorá bude po celý 
rok umiestnená v našom 

Vážení spoluobčania,
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kostole sv. Mikuláša. Po 
omši sa  v hasičskej zbrojnici  
uskutočnilo inštruktážno – 
metodické zamestnanie. 
Ako býva zvykom, druhá 
májová nedeľa patrí našim 
mamičkám. Obec pri 
príležitosti osláv Dňa matiek 
pripravila kultúrny program 
divadelné predstavenie – 
Žobrácke dobrodružstvo 
s malou pozornosťou v 
podobe kvetu, tak ako sa to 
patrí, všetkým prítomným 
mamičkám a starým mamám.
V mesiaci máji 2017 Správa 
ciest ŽSK vykonávala súvislú 
opravu cesty do Galieroviec 
v úseku 1,2 km. Práce 
pozostávali z frézovania 
povrchu cesty a následného 

položenia nového asfaltového 
koberca. Táto vynovená 
cesta sa tak stala novšou 
a bezpečnejšou a  bude 
slúžiť nielen pre miestnych 
obyvateľov, ale aj pre obrovské 
množstvo turistických 
návštevníkov obce. 
Od roku 1999 sa každoročne 
v júli konajú „Vadičovské 
folklórne slávnosti“ na 
Košariskách v lokalite Hájnice, 
kde sa využíva čiastočne 
vybudovaný prírodný 
amfiteáter. Mnohí milovníci 
folklóru si chodia pozrieť 
vystúpenia folklórnych 
súborov a muzík z rôznych 
kútov Slovenska i zahraničia 
na Vadičovské folklórne 
slávnosti. 15. - 16. júla 2017 

si určite prídete na svoje na 
ďalšom ročníku Vadičovských 
folklórnych slávností. Čaká 
Vás bohatá nádielka spevu 
a tanca, ktorá bude pokračovať 
až do hodovej nedele, pretože 
tradície sú na to, aby sa 
tradovali, či obnovovali a 
preto aj my dúfame, že ich 
bude stále viac....
Každá vydarená aktivita v 
našej obci stojí na ochote a  
spolupráci zanietených ľudí 
a starostu obce. 
Samozrejme, že nie všetka 
vykonaná práca je hmatateľná 
a viditeľná. Aj my sme 
vykonali množstvo práce v 
oblasti príprav na zavedenie 
elektronizácie v samospráve, 
čo bude mať prínos hlavne 

pre občanov a vybavovanie 
si svojich požiadaviek vo 
verejnej správe.
Do Hasičskej zbrojnice sme 
zakúpili nové stoly a stoličky. 
Podľa finančných možností 
budujeme nové autobusové 
zastávky, spevňujeme plochy 
na umiestnenie nádob na 
separovaný zber, pripravujeme 
monografiu o obci Horný 
Vadičov.
Vážení spoluobčania, v závere 
svojho príhovoru Vám želám 
krásne letné a dovolenkové 
dni, veľa pohody vo Vašich 
rodinách a deťom radostné 
prežitie prázdnin! 

Vladimír Káčerík, starosta 
obce Horný Vadičov

Okresná oslava Sv. Floriána v Hornom Vadičove

Obec Horný Vadičov privítala v nedeľu 7. 
mája 2017 dobrovoľných hasičov okresu 
Kysucké Nové  Mesto, ktorí sa tu zišli, 
aby oslávili svojho patróna  sv. Floriána 
svätou omšou v kostole sv. Mikuláša, 
biskupa. Je už tradíciou, že sa každoročne 
okresná oslava sv. Floriána koná vždy v 
inej obci. Svätú omšu  celebroval  správca 
farnosti Horný Vadičov Mgr. Pavol Mitaš, 
ktorý  privítal účastníkov pred kostolom. 
Slávnostný ráz celej akcie umocňovali i 
historické zástavy z ôsmich hasičských 

zborov a prítomnosť vzácnych hostí: 
prednostu OÚ KNM Mgr. Stanislava 
Kozinu, poslanca VÚC Žilina Ing. Vla-
dimíra Macáška, primátora mesta KNM 
Ing. Jána Hartela, starostu obce Horný 
Vadičov Vladimíra Káčerika, starostku 
obce Dolný Vadičov Miroslavu Ondreá-
šovú, starostu obce Lopušné Pažite Ing. 
Petra Harceka, starostu obce Ochodnica 
Radoslava Ďurošku starostku obce Ru-
dina Ing. Annu Mičianovú, starostu obce 
Rudinka Ing. Viliama Micheľa, predsedu 

ÚzV DPO SR KNM Ing. Jána Martišku 
a predsedu OC KDH KNM Antona 
Mrmusa. S veľkým záujmom si všetci prí-
tomní vypočuli krátky životopis patróna  
hasičov sv. Floriána, ktorý za záchranu 40 
kresťanov odsúdených na smrť bol zajatý 
a mučený. Ako rímsky dôstojník ich ob-
hajoval pred miestodržiteľom Akvilínom 
slovami:  „Ako vojak som ťa poslúchal a 
mienim poslúchať, keď však ide o Krista, 
nerozkážeš mi! Najprv som Kristov a 
potom cisárov!!!“ Draho za to zaplatil 
vlastným životom.
Po svätej omši sa na pamiatku tejto veľmi 
peknej akcie vyše osemdesiat účastníkov 
spoločne odfotilo so správcom farnosti i 
s Vadičovskou muzikou, ktorá im prišla 
zahrať.

pripravili:    
Ľudovít Hoch  a Albert Piňo
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Základná škola v Hornom Vadičove 2016/2017
21. septembra 2016 sa v priestoroch 
našej školy konal výchovný koncert Ako 
zachrániť, ktorý nás zábavnou formou 
naučil, ako poskytnúť prvú pomoc, ako 
zachrániť ľudský život... 

28. septembra 2016 si žiaci z 1. stupňa 
užili krásne slnečné počasie púšťaním 
šarkanov...

28. – 30. septembra 2016 sme si opäť 
pripomenuli Svetový týždeň mlieka v 
školách. Naši žiaci plnili veselé úlohy a 
aktivity... 

3. novembra 2016 boli slávnostne pasova-
ní naši najmenší – prváčikovia a stali sa 
tak plnohodnotnými žiakmi našej školy... 

14. novembra 2016 bola pre žiakov 7. 
ročníka pripravená beseda s pani Mgr. 
Jankou Pavlusíkovou pri príležitosti Sve-
tového dňa diabetu...

1. decembra 2016 sme s našimi žiačkami 
Katkou Dávidikovou a Klárou Ilovskou 
navštívili KNM, kde boli slávnostne 
odmenené ako výherkyne vo výtvarnej 
súťaži „Ochranárik 216“.

6. decembra 2016 nesmeli chýbať oslavy 
sv. Mikuláša spojené s hudobným koncer-
tom našich žiakov zo ZUŠ.

Blížiace sa Vianoce nám signalizoval Via-
nočný bazár, ktorý sa konal 11. decembra 
2016. Nikto neodišiel naprázdno, mal buď 
plné tašky, alebo bruško. 

A keďže vianočné sviatky sú sviatkami, 
kedy máme byť ľudskejší, žiaci našej školy 
navštívili penzión Fantázia. Krásne piesne 
zahriali pri srdiečku našich starších ob-
čanov, ale aj tých, ktorí sa o nich s láskou 
starajú. 

Čo zaujímavé sa v našej škole udialo v 
druhom polroku? 
Ako býva zvykom, naša škola sa zapája 

do rôznych olympiád a súťaží. I v tomto 
polroku sme sa zúčastnili: olympiády z 
cudzích jazykov, matematickej olympiády 
piatakov, chemickej olympiády, vedo-
mostnej súťaže Všetkovedko, geografickej 
olympiády či biblickej olympiády a takis-
to sa uskutočnilo školské kolo Hviezdo-
slavov Kubín. 
Skúste si spomenúť, čím bol výnimočný. 

24. február. Áno, karneval, počas ktorého 
sa priestormi našej školy ozývala hudba, 
smiech a hlavne ste tu mohli stretnúť 
postavy a postavičky od výmyslu sveta. 
Černošku, Kukuricu, Múmiu či Mamku 
Pôstkovú by ste v našich žiakoch či učite-
ľoch určite nespoznali... 

20. – 24. február bol výnimočný najmä 
pre našich siedmakov, ktorí absolvovali 
lyžiarsky výcvik v stredisku Snowparadise 
Veľká Rača. Žiaci prežili nezabudnuteľ-
ný týždeň plný cenných spomienok, no 
predovšetkým sa zdokonalili v jazde na 
lyžiach.
Tento polrok boli výnimočné aj hodi-
ny angličtiny. Našich žiakov navštívila 
veľmi príjemná, i keď trochu chlpatá pani 
učiteľka 

Reč je o Fany - terapeutke – sučke bieleho 
švajčiarskeho ovčiaka, vďaka ktorej hodi-
ny nadobudli úplne iný rozmer. 

Koniec zimy sme oslávili 30. marca vyná-
šaním Moreny, čím si žiaci pripomenuli 
zvyky našich predkov. 

Nezabúdame ani na ľudí, ktorí trpia zá-
kernou chorobou, a preto sme sa 7. apríla 

zapojili do celoslovenskej zbierky Ligy 
proti rakovine Deň narcisov. Dobrovoľné 
príspevky v našej škole dosiahli výšku 
116,86 €. 

Ako sa správne starať o svoje zuby, aby 
sa nekazili a čo všetko ohrozuje chrup? 
Odpovede na tieto i mnohé iné otázky 
dostali naši najmenší, žiaci 1. a 2. roční-
ka, vďaka programu pre základné školy 
Dental alarm. 

Aby hodiny neboli len obyčajnými 
hodinami, navštevujeme mnohé miesta a 
podujatia, vďaka ktorým sa žiaci naučia 
niečo nové, ale zažijú aj kopec zábavy. 
Takou hodinou bola napríklad hodina 
vlastivedy na Budatínskom hrade. Hodi-
ny literatúry boli obohatené návštevou 
Bábkového divadla v Žiline a Rozprávkou 
pre neposlušné deti a ich starostlivých 
rodičov. No a všeobecné informácie o 
ponukách a službách knižnice poskytla 
žiakom informačná výchova v rámci 
návštevy Mestskej knižnice v Kysuckom 
Novom Meste. 

Ako sa správať v rizikových situáciách, 
ako byť zodpovedný za svoje zdravie 
a svoje veci, ako sa správať bezpečne 
vo virtuálnom svete? S prednáškou a 
preventívnym programom pod názvom 
„Póla radí deťom“ nás navštívila mjr. Mgr. 
J. Zlochová v dňoch 19. a 21. apríla. 

pripravil: 
Mgr. Vladimír Kmec, riaditeľ školy

Naša rodná dedina...  Horný Vadičov4



Aj Ministerstvo kultúry SR ocenilo chlapcov z Vadičovskej muzičky a umožnilo 
im zaspievať v Ríme pri podpisovaní Vatikánskej zmluvy v roku 2000.

Začiatkom každej dobrej veci 
je dobrá myšlienka, často 
jedného človeka. Keď sa k nej 
pridá entuziazmus, zanietenie, 
vášeň a aktivita viacerých 
šikovných ľudí, je veľká šanca, 
že z toho vznikne udalosť 
nemalého formátu. A takou 
Vadičovské folklórne slávnosti 
rozhodne sú. Udalosťou ko-
najúcou sa každé leto v ma-
lebnej dolnokysuckej doline 
učupenej v skromnosti a tichu 
pod majestátnosťou Ľadon-
hory, v objatí zelene stromov, 
zdá sa, na samom konci sveta, 
v júli tohto roku už osemnásty 
rok. Udalosťou, na ktorú sa 
miestni občania tešia dlho 
pred ňou a spomínajú dlho po 

nej, udalosťou, kto-
rá svojou srdečnou 
atmosférou opäť 
po roku spojí celú 
dedinu stretnu-
tiami priateľov 
a rodín. Udalosťou, 
za ktorou stojí veľa 
času, energie, úsilia, 
aj vlastných finanč-
ných prostriedkov 
organizátorov, ale 
hlavne, veľa radosti 
v srdci a nádeji, že 
láska k folklóru 
a ľudovej sloves-
nosti sa bude šíriť 
ďalej. Že aj gene-
rácie po nás budú 
poznať rozmanitosť 
a bohatstvo kultúr 
slovenských regió-
nov. Lebo nejde 
len o to, prezento-

vať seba, to vzácne a krásne 
„naše“ doma a v zahraničí, ale 
doniesť domov, do Horného 
Vadičova kus sveta - množ-
stvo ďalších slovenských 
i cudzokrajných ľudových 
súborov, aby sme mali mož-
nosť spoznať ich typický ráz, 
írečitosť, čaro autenticity kaž-
dého z nich. 
„To, čo naši rodičia, starí, 
prastarí rodičia, mali ako bež-
nú súčasť svojho života, my 
už považujeme (a právom!) 
za umenie, a musíme to tvrdo 
natrénovať.”(Jozef Pavlusík st.)
Práve láska k hudbe - najskôr 
k populárnemu bigbítu, ne-
skôr k hudbe ľudovej - bola 

jedným z hlav-
ných impulzov, 
prečo pred dvad-
siatimi rokmi, 
v novembri 1997, 
pán Jozef Pavlusík 
založil Vadičov-
skú muzičku. 
Súzvuk chlap-
čenských hláskov 
spievajúcich ty-
pické vadičovské 
ľudové piesne si 
získal srdcia nie-
len v rodnej dedi-
ne pána Pavlusíka 
a jeho synov, ktorí 
tvorili prvú z 
troch formácií tej-
to skupiny, ale na 
celom Slovensku. 

Na interpretačných 
prehliadkach sa zviditeľnili 
natoľko, že ich snahu oce-
nilo aj Ministerstvo kultúry, 
a umožnilo tak chlapcom 
zaspievať v Ríme pri podpi-
sovaní Vatikánskej zmluvy 
v roku 2000, za prítomnosti 
a potlesku najvyšších predsta-
viteľov Slovenska a Vatikánu. 
Vďaka nefalšovanej rýdzosti 
hudobného prejavu, typického 
pre oblasť vadičovskej doliny, 
„Vajčovská“ muzička dostala 
šancu prezentovať Sloven-
sko na podujatiach v Paríži, 
Amerike a ďalších krásnych 
miestach v zahraničí. S po-
kojom môžeme tejto ľudovej 
skupine dať prívlastok „sveto-
vá“. Chlapci si aj takýmto spô-
sobom, vďaka sponzorom (Ti-
bor Pavlusík, Ing. Peter Buš, 
JUDr. Andrej Kubaščík, Ján 
Zátorský, Ľubomír Pavlusík) 
a víťazstvami na súťažiach 
dokázali zabezpečiť kroje, 
krpce, nástroje, ktoré nie sú 
lacnou záležitosťou, a ktoré 
im v ich začiatkoch obec 
odmietla hradiť. Nemôžem 
opomenúť ani fakt, že aj spon-
zorovanie si malí speváčikovia 
často museli na revanš „od-
spievať“ na ďalších akciách. 
V tomto krásnom chlapčen-
skom zoskupení začínal svoju 
kariéru Jozef Pavlusík ml., 
víťaz prestížnej televíznej šou 
Česko-Slovensko má talent. Je 
to druhorodený, prostredný 
syn manželov Pavlusíkovcov. 
Vo Vajčovskej muzičke hrá 

dodnes, tak ako aj jeho bra-
tia - Matej a Ondrej, napriek 
tomu, že ako malí chlapci sa 
na jednom pódiu v muzičke 
takto spolu nestretli. Muzička 
bola akousi kolískou ich vzťa-
hu k hudbe, ktorá stále trvá, 
hoci občas vymenia žáner 
– napríklad Ondrej husle za 
bicie - ľudovky za metal 
Keď prihliadneme na skutoč-
nosť, že pán Pavlusík sa na 
hudobných nástrojoch /husle, 
heligónka, harmonika, gitara, 
píšťala/ učil hrať úplne sám, 
právom mu patrí uznanie. 
V čom je táto „muzika“ ojedi-
nelá a unikátna, je práve čisto-
ta vyjadrenia, ktorú sa snažia 
zachovať. Nenapodobňovať 
hudobnú rétoriku iných regió-
nov, nedovoliť do nej vnášať 
prvky z iných ľudových kultúr, 
ako to často vidíme u ďalších 
súborov.
„Hrajme a spievajme v prvem 
rade to naše, lebo cudzí to naše 
hrať a spievať nebudú! ...a 
to naše je len to NAŠE!” Pán 
Pavlusík sa snažil zachovať 
typický ráz Vajčovskej muziky 
a spevu ešte v ďalších dvoch 
muzikách, ktoré zožali taktiež 
nemálo úspechov. Hudobne 
vychoval takmer osemnásť 
muzikantov. Málokto vie, že 
aj samotných Terchovcov, 
ktorí sú azda aj neprávom 
považovaní za prvé lastovičky 
v tejto oblasti, sa učili hrať 
práve od Vadičovčanov. Tí si 
pre nepriaznivejšiu lokalitu 
a nedostatok takého množstva 
pracovných príležitostí často 
chodili privyrábať ku „suse-
dom cez kopec“, do Tercho-
vej, a mnohému Terchovcov 
naučili práve oni. Toto je aj 
hlavný dôvod, prečo pán Pav-
lusík spolu s pánom Milanom 
Kaplíkom v spomínanom 
roku 1999 na vlastné náklady 
zorganizovali nultý ročník 
tejto peknej akcie. Obec im 
v tom čase nijako s prípravami 
nepomohla, a oni si pomohli 
akurát zadĺžiť sa. Aj preto pán 
Kaplík odmietol spoluprácu 
na ďalších ročníkoch pod-
ujatia. Posledných 5 rokov 
však VFS spadajú do réžie 
obce, pod vedením starostu 
Vladimíra Káčeríka, ktorému 
záleží na tom, aby už takmer 

Dudáci z Domažlíc a Janka, Jožko Pavlusíkovci a Paľko Gregorek

Jožko Pavlusík

pokračovanie na strane 6.
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18 ročná tradícia nevymizla, 
a spolupráca je na výbornej 
úrovni.
Programová skladba VFS 
vychádza z filozofie šírenia 
ľudovej slovesnosti medzi 
ľudí, ktorí sa z rôznych dôvo-
dov (zdravotný stav, financie, 
pokročilý vek...) nemôžu 
zúčastňovať podobných akcií 
na Slovensku, dať priestor 
autentickým folklórnym sku-
pinám z Kysúc a okolia. Prvé 
dva ročníky bolo súčasťou 
VFS aj vystavovanie dobových 
artefaktov (kroje, úžitkové aj 
umelecké predmety, fotogra-
fie...), za ktorých zapožičanie 
patrí vďaka všetkým ochot-
ným majiteľom a dobrovoľní-
kom, ktorí s prípravou výstavy 
pomohli (Daniel Gregorek, 
Jurko Gregorek, Igor Kuba-
ščík, Michal Káčerík, Dušan 
Pavlusík...).
Súčasťou bolo odovzdávanie 
spomienkových predmetov 
a pamätných listov zaslúžilým 
umelcom, z ktorých mnohí už 
dnes nie sú medzi nami. 
Hovorí sa, že za každým 
úspešným mužom stojí žena, 
aj v prípade pána Pavlusíka na 
tom bude kus pravdy. Spolu 
s Miroslavom Bízikom a Sta-

nislavom Minárikom založili 
v roku 2000 občianske zdru-
ženie Vadičovský folklórny 
prameň (ďalej VFP), ktoré 
zhruba 12 rokov VFS zastre-
šovalo. Členmi združenia 
(Magda a Palko Gregorkovci, 
Janka Halúsková - Pavlusíko-
vá, Vierka Harceková, Vladko 

a Janka Mečiakovci, Ervín 
a Lydka Bugáňovci, Jozef 
a Stanko Minárikovci, neskôr 
aj Juraj Ozaniak, manželia 
Suranovci a dobrovoľníci Vla-
dimír Káčerík, Jozef Halúska, 
Monika a Ondrej Kubaščí-

kovci) sú skutoční zanietenci 
pre ľudové tradície a folklór, 
ktorí v začiatkoch s pomocou 
sponzorských darov od dob-
rých ľudí doslova klinec po 
klinci vybudovali prekrásny 
amfiteáter v srdci hôr. Málo-

kto si pravdepodobne už teraz 
spomenie, ako toto čarovné 
miesto vyzeralo pred osem-
nástimi rokmi, keď neexisto-
vala drevená lavička a most 
spájajúci dva brehy oddelené 
potokom; pódium, na ktorom 

môžu folkloristi prezentovať 
svoje umenie, tancovať, výskať 
a ujúkať na ľudové nápevy; či 
drevené lavičky, na ktorých 
si môžu priaznivci ľudovej 
slovesnosti a všetci návštev-
níci v pokoji, posediačky, vy-
chutnať vždy pestrý, vždy iný 
program. Pár rokov údržbu 
okolia (kosenie trávy, upra-
tovanie odpadkov po nezod-
povedných občanoch a i.) 
zabezpečuje obec, no v začiat-
koch to boli práve manželia 
Pavlusíkovci a synovia, ako 

aj členovia združenia a ich 
priatelia (Ľubomír Pavlusík, 
Ing. Peter Buš, Ján Zátorský, 
Vladko Mečiak, Ľubo Andel, 
Peter Žabka...), ktorí vlastný-
mi rukami alebo finančnými 
darmi prispeli k zveľadeniu 

a vybudovaniu tohto miesta 
do podoby, v akej ho poznáme 
dnes. Viacerí účinkujúci ho 
dokonca nazvali „perlou“ me-
dzi amfiteátrami, nielen vďaka 
nádhernej prírodnej scenérii, 
ale aj jednoduchému prístupu. 

Tradičné záverečné vyhrávanie muzík

ĽH Vajčovská muzička
nástup na začiatok

Druhá sprava Janka Pavlusíková
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Dobrovoľné vstupné nedoká-
že pokryť finančné požiadav-
ky účinkujúcich, hoci väčšina 
z nich vystupuje bez nároku 
na honorár, len za finančné 
preplatenie nákladov 
spojených s dopravou 
a stravou. Pre viace-
rých z nich vystupovať 
na takomto podujatí 
je cťou a radosťou, 
ich jediným motívom 
je radosť z ľudovej 
tvorby, ktorú priná-
šajú ostatným ľuďom 
a možnosť prezentácie 
dedičstva našich otcov 
a praotcov. A hlavne 
nádej, že folklór bude 
žiť aj ďalej, že k nemu 
pritiahnu ďalších 
chlapcov a dievčatá, 
ktorí s nadšením budú 
v udržiavaní tradícií 
pokračovať. 
Tak, ako to chytilo aj 
pani Janku, ktorej sa 
folklór vždy páčil, no 
intenzívnejšieho ho 
začala vnímať a podpo-
rovať až keď sa mu za-
čali naplno venovať jej 
synovia s manželom. 
O pár rokov neskôr sa 
rozhodla, že tak, ako 
jej manžel združuje vo 
Vajčovskej muzičke ta-
lentovaných chlapcov, 
môže robiť podobnú 
aktivitu. „Je smutné, 
keď rodičia nepodchytia 
talent, nemajú záujem 
ďalej ho u svojich detí 
rozvíjať, hoci vidia, že 
majú potenciál.“ (Janka 
Pavlusíková) Dala do-
kopy dievčatá a založili 

dievčenskú spevácku skupinu 
Vajčovky, ktoré sú od svojich 
detských liet, už asi 15 rokov, 
jej členkami až doposiaľ. Ruka 
v ruke s úspechmi a reprezen-

táciami 
na rôznych súťažiach a festi-
valoch prišla potreba dievčatá 
zaobliecť do krojov. Vtedy ich 
podporilo CVČ KNM, ktoré 

im dalo typické vadičovské 
kroje ušiť. Dievčatá teda robia 
radosť a reprezentujú náš re-
gión nielen svojím krásnym 
spevom, ale aj vzhľadom na 

mnohých podujatiach 
a festivaloch. Na po-
slednej celoslovenskej 
súťažnej prehliadke 
v Dolnom Kubíne zís-
kali strieborné pásmo, 
čo bola odmena za ich 
dlhoročné účinkovanie. 
Jednou z talentovaných 
členiek s folklórom 
v srdci je aj Monika 
Mintáchová, pravnuč-
ka Gašpera Urbaníka, 
na ktorého počesť sa 
folklórne slávnosti 
organizujú. Pani Janka 
verí, že práve ona bude 
pokračovateľkou ucho-
vávania vadičovských 
piesní a muziky ďalšej 
generácii talentovaných 
detí vo vadičovskej 
doline.
Gašper Urbaník, keď 
počul spievať Vajčov-
skú muziku, so slzami 
vo očiach a s nádejou 
nejedenkrát povzdy-
chol, že aj keď sa on 
z tohto sveta pominie, 
vadičovská hudba bude 
žiť ďalej... tak dúfajme, 
že aj vďaka takýmto 
krásnym podujatiam 
a ľuďom sa jeho slová 
naplnia pravdou.

- v spolupráci 
s obcou Horný 

Vadičov a manželmi 
Pavlusíkovcami  

spracovala  
Júlia Jaššová

Vedúci ujo Jožko s čerstvými laureátmi  
Slovenska CHSS Vajčovskí junáčikovia Vajčovci
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DEŇ MATIEK v Hornom Vadičove Oslava venovaná všetkým mamičkám v našej obci sa ko-
nala v nedeľu 14. mája 2017 v Hasičskej zbrojnici. Na orga-
nizovaní tohto  podujatia sa podieľala obec Horný Vadičov 
v spolupráci s Jednotou Slovenka Horný Vadičov. Popolud-
nie prítomným spríjemnil divadelný súbor dospelých pri 
MKŠS, ktorí sa predstavil s tragikomédiou Žobrácke dob-
rodružstvo. Bláznivou komédiou o  dvoch holičoch, ktorí 
sa rozhodli zbohatnúť a prostriedkom ich zbohatnutia 
bola vražda žobráka. Pri odchode boli mamičky obdarova-
né kvetinou, ktorá im bola venovaná ako  poďakovanie za 
všetku lásku a starostlivosť, ktorú každá z nich prejavuje vo 
svojich domovoch. Po divadelnom predstavení sa presu-
nuli mamičky na malé posedenie, ktoré pripravili členky 
Jednoty dôchodcov Slovenska Horný Vadičov. 

- Kuriaková -

Dobrá nálada, chuť niečo tvoriť a dobré nápady, nám nechýbajú“, 
hovorí Ing. Veronika Hoštáková, vedúca folklórnej skupiny  Vajčovci z Horného Vadičova

V roku 2016 sme pokračovali 
v už tradičných akciách ako 
fašiangový sprievod masiek 
po dedine (6.2.2016), stavanie 
májov a váľanie májov, kde 
si mohli aj občania zatanco-
vať pri muzike. Mrzí nás, že 
zo strany občanov sa stráca 
záujem sa takto stretnúť a 
zabaviť sa. Voľakedy to bolo 
prirodzenou súčasťou života a 
vnášalo to radosť a ľahkosť do 
ťažkého života. V súčasnosti 
to ľudia nemajú o nič ľahšie. 
Síce možno majú dostatok 
materiálnych vecí, ale psychic-
ké vypätie a stres je určite 
väčšie. Spev, tanec a stretnutie 
s priateľmi, známymi, susedmi 
je zaručený recept na dobrú 
náladu a pozitívny náhľad na 
život.
      Taktiež už tradične sme 
sa zúčastnili v krojoch na 
sv. omši na hodovú nede-
ľu (3.7.2016), a v domove 
sociálnych služieb v Hornom 
Vadičove (15.12.2016) sme 
naším seniorom pripomenuli 
koledami blížiace sa Vianočné 
sviatky .   
      V roku 2016 sme spraco-
vali a nacvičili nové pásmo 
„Na Vajčovských lúkach“, 
s ktorým sme vystúpili na 

Vadičovských folklórnych 
slávnostiach (16.7.2016). V 
tomto pásme sme sa snažili 
o scénické znázornenie prác 
a zvykov pri kosení a sušení 
sena. Samozrejme nechýba 
tu ani spev a prekáračky, čo 
bývalo súčasťou každodenné-
ho života.
      Taktiež sme vystúpili 
na Jakubovských hodách v 
Kysuckom Novom Meste 
(24.7.2016), naša ženská 
spevácka skupina sa zúčast-
nila regionálnej súťažnej pre-
hliadky hudobného folklóru 
dospelých „Piesne domova“ 
v Staškove (22.5.2016) a nie-

koľkokrát sme boli pozvaní na 
svadbu čepčiť nevestu.
      V súčasnosti sa okrem 
už spomínaných tradičných 
podujatí pripravujeme na re-
gionálnu súťažnú prehliadku 
folklórnych skupín „Nositelia 
tradícií“  v rámci Folklór-
neho festivalu Ochodnica 
2017 (2.7.2017), vystúpenie 
v programe Osláv zvrcho-
vanosti SR v Starej Bystrici 
(15.7.2017) a na Hodovej 
nedeli v Hornom Vadičove 
(16.7.2017).
      Dobrá nálada, chuť niečo 
tvoriť a dobré nápady, nám 
nechýbajú. Dlhodobo sa pasu-
jeme s rôznymi personálnymi 
problémami. Po rozpade mu-
ziky sme v roku 2016 fungo-

vali iba s harmonikou (Danko 
Kubík), napriek tomu sa nám 
podarilo dôstojne reprezen-
tovať nielen našu folklórnu 
skupinu, ale aj obec. S veľkou 
radosťou môžem konštatovať, 
že už fungujeme s komplet-
nou tradičnou „vajčovskou 
drevenou muzikou“ a dúfam, 
že nám to vydrží čo najdlhšie. 
Taktiež by sme uvítali aj neja-
kých tanečníkov, tanečnice a 
mužov, ktorí si radi zaspieva-
jú.  Takže pozývam všetkých, 
ktorí si chcú od srdca zaspie-
vať alebo zatancovať, aby sa 
pridali k nám – dobra nálada 
je zaručená!

Ing. Veronika Hoštáková
vedúca FSk Vajčovci
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Kňaz Dlhomír Poľský miloval svoj rodný kraj a pôsobil aj v Hornom Vadičove

Výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Horný Vadičov

Kysuce sa môžu 
pýšiť hneď nie-
koľkými osob-
nosťami, ktoré sa 
významne zapísali 
do  umeleckej his-
tórie. Spomeňme 
si na herca Jozefa 
Kronera, dramati-
ka Jána Palárika či 
spisovateľa Rudol-
fa Jašíka. Práve v 

literárnej sfére patrí uznanie aj básnikovi 
Andrejovi Majerovi, ktorý je viac známy 
pod pseudonymom Dlhomír Poľský.
Kysucké Nové Mesto nieslo maďarský 
názov Kiszucza Ujhély, keď sa v ňom 16. 
októbra 1864 Dlhomír Poľský narodil. 
Jeho otec sa ako chudobný čižmár pokú-
šal zabezpečiť rodinu aj prácou roľníka a 
matka sa starala o sedem ďalších detí. Na-
priek chudobe bolo Dlhomírovi dopriate 
riadne vzdelanie. Začal v Ľudovej v škole 
v rodnom meste a odtiaľ pokračoval na 
gymnáziu v Žiline a neskôr v Nitre. Po 
maturite sa rozhodol, že zasvätí svoj život 
Bohu. Štúdium zavŕšil v Budapešti, kde 
nadobudol poznatky z oblasti teológie a 
filozofie. V roku 1889 bol vysvätený za 
kňaza. Keďže Dlhomír Poľský pochádzal 
z chudobnej rodiny, krutosť maďarizácie 
a trápenie najnižších sociálnych vrstiev 
zažil na vlastnej koži. V orlovskom kaštie-
li, kde pracoval ako vychovávateľ, spoznal 
panský život, ktorý so sebou navyše 
prinášal aj vykorisťovanie.  Následne v 
rokoch 1891 až 1899 pôsobil Dlhomír 
ako kaplán v Dlhom Poli. Toto miesto 
malo preňho nespochybniteľne veľký 
význam. Nielenže si z názvu obce vytvoril 
pseudonym, ale taktiež tu okrem duchov-
nej služby začal rozvíjať aj osvetovú a po-
litickú činnosť. Zasadzoval sa rázne proti 
alkoholizmu, čo bolo zrejme aj príčinou 
jeho konfliktu s krčmárom. Incident sa 
síce Dlhopoľskému s veľkou charizmou 
podarilo zažehnať, ale v šarvátke utr-
pel poranenie, pre ktoré mal do konca 

života zhoršený sluch.  Nové storočie mu 
prinieslo do života zmenu. Ako kaplán 
už pôsobil v rodnom Kysuckom Novom 
Meste. Jeho rozhorčenie nad vtedajším 
stavom spoločnosti citoval autor Róbert 
Kubička v príspevku Básnik Dlhomír 
Poľský – Andrej Majer ako človek: „Aká 
je to sloboda, keď chudobný nadaný ne-
môže študovať bez toho, že by platil? Čo 
to potom za sloboda, keď sa chudák nevie 
dovolať práva vo svojej materčine?“ Po 
štyroch rokoch odišiel Dlhomír Poľský do 
Horného Vadičova. Ľudia si ho obľúbili. 
Vedel poradiť, pomôcť, ale aj pohostiť po-
három vína. Básnik známy aj pod ďalšími 
pseudonymami ako Andrejovič, Karol 
Csákay alebo Pipuškin navyše ovládal 
okrem materinského jazyka aj latinčinu, 
maďarčinu, nemčinu a taliančinu. Vo 
farnosti začal okamžite s osvetovou a 
národnobuditeľskou činnosťou. Hoci sa 
na pohľad zdalo, že mu interakcia s ľuďmi 
nerobí žiadny problém, v skutočnosti 
bol introvertom. Miloval prírodu, ticho 
a prechádzky osamote, počas ktorých 
vznikla aj značná časť jeho diel. Horno-
vadičovský kronikár Alojz Prášil o ňom 
napísal: „Svoje básne skladal v tichosti 
vo farskej záhrade, kde pod vplyvom 
velebného ticha medzi vysokými horami 
ospevoval ním tak milovaný kraj Kysúc.“ 
Po vzniku Československa dostal ponuku 
na miesto profesora latinčiny a sloven-
činy v Ružomberku, ktoré však pre svoj 
poškodený sluch odmietol. Neskôr sa k 
jeho zdravotným problémom pridala aj 
skleróza. V roku 1929 sa preto vrátil do 
rodného mesta, kde vo svojom dome ako 
71-ročný 28. decembra 1935 zomrel. V 
Kysuckom Novom Meste je aj pochovaný, 
pričom na pomníku má znamenie kríža 
a plastický kalich ako symbol kňazské-
ho stavu.  Jeho básnická tvorba však 
žije dodnes, a to nielen na Kysuciach. 
S literárnymi pokusmi začínal už ako 
študent. Prvú báseň Ohlas mu uverejnili 
noviny Kresťan, ďalšie neskôr publikoval 
aj v Slovenských pohľadoch, Ľudských 

novinách či Tatranskom orlovi. Lásku k 
prírode dokazujú jeho diela z cyklu Spod 
Ľadonhory. Dokopy napísal päť zväzkov 
poézie, z ktorých mu počas života trnav-
ský Spolok svätého Vojtecha vydal dva. 
Hovorí sa, že vrana k vrane sadá, a to isté 
platí aj o básnikoch. Jedným z blízkych 
priateľov Dlhomíra bol sám Pavol Orsá-
gh-Hviezdoslav!
Kysuce sú na svojho rodáka nesmierne 
hrdé nielen pre jeho tvorbu, ale aj povahu, 
ktorou si získal desiatky ľudí. Pamätná ta-
buľa od akademického sochára Františka 
Šmilauera bola na rodný dom Dlhomíra 
Poľského umiestnená už v roku 1937. 
Dodnes sa môžeme pri nej kedykoľvek 
zastaviť a pripomenúť si, aký inšpiratívny 
básnik a kňaz na tom mieste žil.

spracovala: Dominika Chrastová

Vajčovská

Vajčovskom na stráni bujný orech rastie,
odfuknúť si pod ním, šuhajci, hej! slasť je.

Páli slnce, páli, sparno koscom, statku,
shoďte kosy, osiu, zotavte sa v chládku.

Pod orechom tôňa, za podlohou vatra,
láska, ejhaj! láska v každom srdci šmátra.

Kutrala i v tomto, bláznily ma šelmy,
bláznila som aj ja, nebanujem veľmi.

Neviem, Bože! neviem, či to vina dáka,
nejedného keď som obolstila vtáka.

Hej, vajčovské hoľky, chichotavé frindy,
jaký u vás obvyk, nebolo tak indy!

Pánboh stvoril srdce a do srdca túžbu,
koho volí túžba, tomu ho daj v službu.

Jedno srdce a v ňom vernosť blčí jedna —
ej! vajčovská hojza s desaťmi sa jedná.

Po desiatich pasie, nemá dosť na jednom —
škaredý to havran v chotári tom biednom!

Pánboh zmajstril krásku, ozdobil ju láskou,
koho ľúbiš, krásko! manželstva blaž páskou.

 (Dlhomír Poľský, 23.6.1915)

Výročná členská schôdza dobrovoľných hasičských zborov 
(VČS DHZ) má významné postavenie v činnosti dobrovoľného 
hasičského zboru. Poslaním VČS DHZ je zhodnotiť činnosť 
a hospodárenie za uplynulé obdobie, stanoviť  plán činnosti 
a rozpočet na ďalšie obdobie. Výročná členská schôdza DHZ 
Horný Vadičov bola v decembri 2016 v miestnosti Jednoty 
dôchodcov v priestoroch Obecného úradu Horný Vadičov. 
Schôdze sa zúčastnil starosta obce Horný Vadičov Vladimír 

Káčerík; okresný veliteľ, predseda DHZ LP, starosta obce 
Lopušné Pažite Ing. Peter Harcek; prednosta okresného úradu 
Kysucké Nové Mesto Mgr. Stanislav Kozina; členovia DHZ 
Lopušné Pažite a členovia DHZ Horný Vadičov. Volebné 
obdobie trvá 5 rokov. V roku 2016 skončilo volebné obdobie 
súčasného vedenia a preto bolo potrebné jeho  fungovane 
vyhodnotiť a vytýčiť nové úlohy a ciele na rok 2017.
Na VČS sa zvolil Výkonný výbor na roky 2017 až 2021 

v nasledujúcom zložení.
Členovia výboru DHZ: 
Predseda – Ondrej Kubáščik, Veliteľ 
– Ján Berešík, Tajomník – Ing. 
Milan Gacík, Strojník – Ján Harcek, 
Referent mládeže – Jakub Kubáščik, 
Preventivár – Samuel Kubáščik, 
Pokladník – Ivana Remišová, Člen – 
Anton Zajac, Jozef Káčerik ml.
Revízor DHZ Horný Vadičov - 
Kamil Remiš.

- Ivana Remišová - 
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Centrum voľného času v Hornom Vadičove má bohatú 
krúžkovú činnosť a rozvíja kreatívne nápady u detí...

Školský rok 2016/2017 začal 
otvorením krúžkovej činnosti. 
Zamerali sme sa na krúžky, 
ktoré deti z našej obce najčas-
tejšie navštevujú,  ako je napr. 
folklórny tanec a spev, kde 
sa dievčatá venujú autentic-
kému spevu a tancu predkov 
z našej obce, tvorivé dielne 
zamerané na zručnosť detí, 
country tance, jazdecký krú-
žok pre milovníkov zvierat. 
Pokračovali sme i v krúžku 
futbal – prípravka, na ktorom 
chlapci aktívne trénujú a svoju 
futbalovú zručnosť sa snažia 
využiť v zápasoch s chlapca-
mi z okolitých obcí. Medzi 
krúžky, ktoré sme otvorili ako 
nové, patria modelovanie, kde 
sa deti venujú modelovaniu 
lodí, ktoré si po  postavení 
púšťajú na priehrade. Medzi 
nové krúžky patrí i  futbalový 
krúžok – dievčatá, v ktorom 
sa nachádzajú i dievčatá s 
veľkým futbalovým talen-
tom. Nezabúdame ani na 
spoločensko-vednú oblasť, 
kde majú chlapci a dievčatá 
možnosť zdokonaľovať sa 
hravou formou v matematike 
a v slovenskom jazyku, a tým 
sa môžu lepšie pripraviť na 
strednú školu. Medzi obľú-
bený krúžok patrí i lyžiarsky 
krúžok, ktorý sa otvára počas 
lyžiarskej sezóny. Členovia 
tohto krúžku sa zdokonaľujú v 
lyžovaní a osvojujú si pod ve-
dením inštruktorov lyžiarsku 
techniku. 
I keď hlavným cieľom CVČ 
je práca s deťmi na krúžkovej 
činnosti, snažili sme sa deťom 
vyplniť ich voľný čas i rôznymi 
vystúpeniami na podujatiach 
organizovanými nielen CVČ, 
obcou ale i orgánmi činnými v 
našej obci. 
Prvým väčším podujatím, 
kde mohli deti ukázať, čo 
sa naučili na krúžkoch, 
bolo vystúpenie pre Jedno-
tu dôchodcov z našej obce. 
Vystúpili tu deti z folklórnych 
krúžkov, ktoré okrem folklór-
neho tanca a spevu  zaspievali 

i vianočné koledy. Pri speve 
ich na husliach a harmonike 
sprevádzali mladí muzikan-
ti z našej obce.  Dievčatá z 
country krúžku zatancovali 
veselý country tanec a vystú-
penie ukončili vianočným 
prianím pre všetkých zúčast-
nených. Ďalšími podujatiami, 
kde mohli deti vystupovať s 
programom, ktorý si pripravili 
so svojimi vedúcimi, boli Via-
nočné trhy spojené s prícho-
dom Mikuláša a roznietením 
vianočného stromčeka na 
rínku sv. Mikuláša a Uvítanie 
detí do života, ktoré organizo-
vala obec. Rok 2016 sme spolu 
s členmi CVČ ukončili via-
nočným posedením a riadnou 
guľovačkou v snehu. Medzi 
úspešné podujatie medzi deť-
mi je Andersenová noc. Všetci 
si pobalíme spacáky, pyžamá a 
hygienické potreby a vyberie-
me sa stráviť noc rozprávok 
do Základnej školy. Spoloč-
ne vymýšľame rozprávkové 
príbehy, hráme sa rôzne hry, 
hľadáme poklad. Na večeru si 
dáme pizzu, ktorú nám každý 
rok zabezpečí pán starosta a 
unavení ideme spať. Členov 
CVČ sa snažíme zapájať i do 
podujatí ako je stavanie a vá-
ľanie májov, či už v obci alebo 
pri Základnej škole. Každý rok 
spoločne so Základnou školou 
vítame jar pálením Moreny. 
Dievčatá z Country krúžku 
sa zúčastnili Európskeho 
festivalu štvorylky, ktorý sa 
konal na námestí v Žiline. 
Medzinárodný deň deti sa 
oslávili spoločnou opekačkou, 
na ktorej sa zúčastnili takmer 
všetci členovia CVČ. Pre 
chlapcov, ktorí sa zaujímajú o 
šport, sme zorganizovali hoke-
jový turnaj. S chlapcami sme 
sa spoločne stretli na ihrisku 
s umelou trávou, kde mali 
chlapci  možnosť zmerať si 
vzájomnú hokejovú zručnosť. 
Hralo sa o pohár riaditeľky 
CVČ Horný Vadičov. Každý 
rok sa zúčastňujeme exkurzie, 
ktorej cieľom je ukázať ťažkú 
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prácu profesionálnych hasičov. 
I tento rok sme spojili sily so 
ŠKD a navštívili sme  hrdinov, 
ktorí každý deň zachraňujú 
ľudské životy. Dievčatá z krúž-
ku Ľudový spev sa zúčastnili 
na folklórnych slávnostiach v 
Dolnom Vadičove s nádher-

nými piesňami z našej obce. 
Chlapci z futbalového krúžku 
spoločne so svojim trénerom  
s veľkým nasadením bojovali 
na futbalovom turnaji v Zá-
vodí. V tomto školskom roku 
máme ešte na pláne za pod-
pory pána starostu zorgani-

zovať druhý ročník placového 
turnaja vo futbale na ktorom 
sa zúčastnia chlapci z každej 
časti našej obce. Na mesiac júl 
máme naplánovaný spoloč-
ne s FSk. Vajčovci krojovaný 
sprievod do kostola a vystúpe-
nie na hodovej nedeli. Školský 

sme ukončili letným táborom, 
na ktorý sa všetci tešili, a mal 
názov Pohoďák. Konal sa 
17. - 22. júla 2017 v Závažnej 
Porube.  

spracovala: 
Mgr. Eva Kuriaková

Vo Vadičove sa chodilo po Šabliach, nie po Turvoňoch...
Áno, je to pravda. Aj táto kultúrna tradícia sa vďaka folklórnej 
skupine ,,Vajčovci“ v našej obci udržiava.
Z ústneho podania našich starších občanov sa táto tradícia, „po 
šabliach“, spája s chodením masiek po dedine, kde nechýbal Tur-
voň – zlá potvora, ktorú bolo treba z domu a gazdovstva vyhnať, 
alebo sa jej zbaviť. Preto chodí i poľovník a mäsiar. Jednou z 
hlavných postáv je aj šikovný mládenec so šabľou, na ktorú mu v 
chalupách domáci dávali slaninu a do košíka vajíčka, za čo mlá-
denec gazdinú vytancoval. Za dávnych čias sa v tento deň volil 
aj hlásnik – vartáš. Volili ho vážení občania – gazdovia z dediny, 
alebo osady, kde zili. Jeho úlohou bolo oznamovať z večera a cez 
noc koľko je hodín lebo v tých časoch mal hodiny iba richtár a 
hlásnik. Jeho najdôležitejšou úlohou však bolo strážiť –vartovať v 
noci dedinu od ,,škodnej „ /zlodeji/ a tiež varovať pred požiarom.  
Tak toto sú už iba spomienky, ktoré prachom zapadli, Nuž ale v 
roku 2009 sa predsa len po rokoch niekto o čosi pokúsil a spo-
mienky oprášil. A hneď v tomto roku na fašiangy naši folkloristi v 
maskách navštívili hlavne centrá v osadách – na Košariskách, u 
Galierov, v Prostrednom Vadičove, a v centre obce a spolu so sta-
rosvetskou muzikou zabávali našich občanov. O od vtedy každý 
rok zvyk našich predkov oživujeme. No a v tomto roku, to Vám 
bola zábava. Nádherné počasie, veľa masiek a šikovná muzika. 
Kto nevidel, môže banovať, kto videl, bude spomínať. Folkloristi 
v rôznych maskách od Turvoňa, Šabliara, no a hlavne kočovní ci-
gáni s kočárom a vajda s mladou nevestou, ženíchom a dieťaťom 
rozveselili občanov vo všetkých častiach obce. Paráda – to tu ešte 
nebolo, možno o rok, pripojte sa k nám. Viete, takto je to preto to 

robíme. Udržiavame ľudové tradí-
cie v obci roznášame a rozdávame 
radosť, úsmev a dobrú náladu. Keď 
vidíte vo dvoroch alebo za oknom tie 
babičky a starkých ako sa usmievajú, 
ako ich to potešíme a rozveselíme 
a vypočujeme ich spomienky na 
mladosť, to nás napĺňa a dodáva silu 
preniesť sa cez hlúpe reči neprajníkov 
a ísť aj napriek prekážkam ďalej – to 
je naše poslanie. Ako príklad uve-
diem ako sme navštívili najstaršieho 
občana v obci p. Filipa Kaplíka /96 rokov/. Vybozkával všetkých 
vôkol seba. Aj slzičky padali. Ešte si zanôtil ,,Vajčovi, Vajčovi“ a 
ako prídavok s nami zaspieval pieseň Slovenské mamičky. 
Ďakujeme všetkým, čo nám otvorili bránky a dvere do svojich 
domovov. Veď takto ste nám otvorili aj svoje srdcia. No a keď sa 
niekde stretneme, pozrieme sa jeden druhého do očí, usmejeme 
sa, pozdravíme a zaspomíname. Tak to má byť. No a vtedy vidím 
a viem, že tá naša práca má zmysel. 
V mene celej FSk Vajčovci chcem poďakovať v prvom rade 
starostovi obce za jeho ústretovosť pri poskytovaní priestorov na 
skúšky a odvoz autom, ďalej pracovníčkam CVČ za ich obetavosť 
pri organizovaní všetkých kultúrno-spoločenských akcií. Všetkým 
členom a vedúcim FSk Vajčovci a aj vám všetkým našim priaz-
nivcom. Tak čo o rok? Zabavme sa spolu!

pripravil: Kamil Urbanik
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Narodili sa
Timea Hájniková .....................  december 2016
Vanesa Škorová ........................  január 2017
Simona Briššová ......................  február 2017
Tomáš Mrvečka .......................  marec 2017
Terézia Mažgútová ..................  marec 2017
Nina Šindléryová .....................apríl 2017
Martin Hošták .........................máj 2017
Šarlota Ďuriková .....................máj 2017 

Uzavreli manželstvo
Daniel Kolenčiak - Lucia Kubaščíková ................ február 2017 

Opustili nás
Anton Halúska .......... január 2017 vo veku 93 rokov 
Anna Brestovanská ... január 2017 vo veku 81 rokov
Viktor Pavlusík .......... január 2017 vo veku 88 rokov
Pavel Ozaniak ............ február 2017 vo veku 60 rokov
Mária Pavlusíková ..... február 2017 vo veku 70 rokov
Anton Beloš ............... marec 2017 vo veku 61 rokov
Rudolf Halúska .......... apríl 2017 vo veku 51 rokov

Spoločenská  kronika obce Horný Vadičov / december 2016 - máj 2017

Hokejbalový turnaj vyhrali Lopušné Pažite

Horný Vadičov vyhral!

8. apríla 2017 sa uskutočnil Tretí ročník Veľkonočného 
hokejbalového turnaja „O pohár starostu obce Horný 
Vadičov“. Už o ôsmej hodine ráno sa na multifunkčnom 
ihrisku v Hornom Vadičove  stretli súťažiace tímy s najlepšími 
hráčmi v družstve:
Lopušné Pažite – Juro Virdzek, TPS- Miloš Králik, KNM – 
Rado Kaper, Zástranie – Miro Hulin, Prostredný Vadičov – 
Peter Číž, Rolia – Milan Švik, PEMA – Tomáš Hošták, Dolný 
Vadičov – Tomáš Mečiak.  
Hoci bolo nepriaznivé počasie, turnaj dopadol na výbornú 
a bez vážnejších zranení. Stretlo sa veľa hráčov, ktorí sú aj dobrí 
kamaráti, nechýbalo mnoho fanúšikov, ktorí statočne zotrvali 
a podporovali súboj až dokonca. Po skončení turnaja sme sa, 

tak ako káže tradícia, premiestnili do pohostinstva Pizéria Lívia, 
lebo tu sme už mali pripravené občerstvenie a vyhodnotenie. 
Vyhodnotenie uskutočnili starosta obce Vlado Káčerík aj 
s Antonom Mrmusom. Účasť v súťaži sa z roka na rok stupňuje 
a zlepšuje, tak dúfajme, že to bude len lepšie a lepšie. 
Najlepší brankári: Milan Kuriak - TPS, Rudo Bugáň- Lopušné 
Pažite a Jozef Janči – KNM.
Najstarší hráč turnaja: Miro Poliak – KNM. 
Hráčom celého turnaja bol Vieroslav Koža, rozhodcom 
Anton Mrmus. 
Sponzori podujatia: Pizéria Lívia, Rezidencia Ladonhora 
Dolný Vadičov a RM šport Kysucké Nové Mesto. 

 -  organizátori súťaže - 

V nedeľu, 11.júna 
2017, sa konala 
Okresná súťaž 
DHZ a Okresná 
súťaž hasického 
dorastu na futba-
lovom ihrisku v 
Nesluši.
Do Okresnej 
súťaže hasičského 
dorastu sa zapo-
jili i naši mladí 
hasiči, ktorí súťažili podľa „Súťažného poriadku hasičského dorastu DPO SR“.
Za dorastenecké hasičské družstvo z Horného Vadičova súťažili: Ondrej Kubáščik ml, 
Jakub Kubík, Dominik a Lukáš Heltoví, Erik a Marko Moskaloví, Emo Minárik a Martin 
Bízik. Vedúcim družstva bol Ondrej Kubáščik st. – predseda DHZ Horný Vadičov. 
Chlapci prišli, odsúťažili a vyhrali 1. miesto, čím sa nominovali na Krajskú súťaž hasič-
ského dorastu, ktorá sa konala 17. 6. 2017 v Liptovskom Hrádku.

- ivana remišová -
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