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Na konci starého a na prahu nového roka 
sa Vám chcem, vážení spoluobčania, prihovoriť....

Vážení občania..., 
dostáva sa Vám do rúk prvé číslo 
nášho oficiálneho obecného 
časopisu pod názvom MOJA 
RODNÁ DEDINA, ktorý by mal 
vychádzať dvakrát ročne (v lete, 
zime). Dovoľte mi preto, aby 
som sa Vám pri  príležitosti jeho 
prvého vydania takto osobne 
prihovoril... Mojou túžbou je, 
aby to bol časopis, v ktorom si 
nájde niečo každý občan Obce 
Horný Vadičov. V jednotlivých 
článkoch sa budeme venovať 
práci a činnostiam v základnej 
škole, materskej škole, CVČ, 
dobrovoľným hasičom, 
športovcom, folklóristom, 
dôchodcom, seniorom, skrátka 
všetkým, ktorí svojou činnosťou 
obohacujú náš každodenný 
život a reprezentujú našu obec, 
žijú tu a pracujú. Myslím si, že 
toto je tiež jedna z možností, 
ako informovať  občanov o aktivitách 
samosprávy, o celkovom živote v obci, 
o hospodárení s verejnými financiami až po 
prezentáciu obce, jej úspechov a predností 
pred okolitým svetom.  

Vážení občania...,
ani sme sa nenazdali a za rok 2015 sme 
už obrátili takmer všetky listy v kalendári. 
V zápale každodenných udalostí si ani 
neuvedomujeme, že sme takmer na konci 
kalendárneho roka. Teraz, keď stojíme na 
sklonku roku, radi by sme sa pozastavili, 
prehodnotili činnosť. Na konci kalendárneho 
roka je zvykom bilancovať, zhodnotiť, čo 
sa počas roka urobilo, ale aj to, čo sa urobiť 
nestihlo. Zvykneme si dávať nové predsavzatia 
i úlohy, ktoré chceme v novom roku urobiť. 
Práve v tomto čase sa k Vám dostáva toto 
prvé vydanie nášho obecného časopisu, 
prostredníctvom ktorého vás chceme 
oboznamovať s našou prácou. Ak by som 
mal hodnotiť činnosť obce za 1 rok, osobne 
som rád, že sme úspešne  zrealizovali projekt: 
Dobudovanie centrálnej zóny a nového 

námestia v Obci Horný Vadičov.  Obec tak 
získala pre využitie voľného času mládeže, 
detí i dospelých, pekný priestor. Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako 
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný 
program schválil žiadosť pre opatrenie 4.1 
Regenerácia sídiel, oblasť  podpory 4.1a 
samostatne dopytovo orientované projekty 
- obnova obcí postihnutých povodňami s 
výškou nenávratného finančného príspevku 
najviac  467 484,55 EUR. Projekt bol 
realizovaný v rámci vyhlásenia: „Investícia 
do Vašej budúcnosti“. Počas zimného 
obdobia sme zabezpečovali zimnú údržbu 
miestnych komunikácií.  Obec zabezpečovala 
prípravu a podieľala sa na úspešnom priebehu 
referenda, ktoré sa konalo začiatkom roka 
2015.  Od 01. apríla obec v spolupráci 
s ÚPSVaR Žilina vytvorila 6 pracovných 
miest na dobu 6 mesiacov. Hlavným cieľom 
projektu bolo prijatie znevýhodnených 
uchádzačov o zamestnanie do pracovného 
pomeru, zvyšovanie   zamestnanosti a 
predchádzanie dlhodobej nezamestnanosti 
prostredníctvom podpory vstupu alebo 
návratu do zamestnania. Našim cieľom bolo 

využiť schopnosti a vedomosti 
týchto uchádzačov pri v rôznych 
aktivitách v obci, pri realizácii 
projektov, ktoré sme plánovali 
v nadchádzajúcom období 
uskutočňovať v oblasti tvorby, 
udržiavania, zlepšovania životného 
prostredia; v oblasti pomoci starším 
a chorým občanom v obci. V rámci 
projektu sme zlikvidovali všetky 
nelegálne skládky, ktoré vytvárajú 
niektorí nezodpovední občania.
Už tradične sme sa zišli 

v jednotlivých častiach obce, aby sme 
boli účastní tej najvýznamnejšej oslavy 
privítania jari a blížiaceho sa leta „stavania 
mája“. I tento rok sme sa stretli, aby sme 
zachovali tradície v obci a to nielen pri jeho 
stavaní, ale aj pri jeho váľaní. Majstrom pri 
stavaní a váľaní mája vyhrávali a tancom 
obohatili túto tradíciu naši folkloristi.
Pri príležitosti Dňa matiek a Dňa 
otcov sme zorganizovali púť na 
najnavštevovanejšie pútnické miesto na 
Strednom Slovensku na Starých horách. 
Mnohým účastníkom púte sa splnil 
ich dávny sen a kiežby lásku, radosť 
a pokoj, ktorou boli naplnení,  sa neustálo 
prejavovalo i medzi nami. No nie vždy je to 
tak. Prajem si, nech aj toto pútnické miesto, 
ktoré je tiež akousi oázou zmierenia a 
pokoja pre všetkých, pôsobí aj na všetkých 
nás. Folklórny súbor Vajčovci boli úspešní 
v krajskej súťažnej prehliadke folklórnych 
skupín v mesiaci júni v Habovke, kde 
získali diplom nositelia tradícií za 
strieborne pásmo. V budove ZŠ na 

odstránenie havarijného stavu sa vybudovalo 
nové odkanalizovanie  vo výške 35 400 eur 
z prostriedkov ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR.  V mesiaci júli tak ako 
každoročne sme pri príležitosti posviacky 
kostola v obci zorganizovali na Rínku sv. 
Mikuláša Hodovú nedeľu. V mesiaci júli 
sa v prírodnom amfiteátri Hájnice konali 
tradičné Vadičovské folkórne slávnosti. /O 
tejto nádhernej obecnej tradícii budeme 
obšírnejšie informovať v budúcom čísle./ 
Obec Horný Vadičov dotáciou z rozpočtu 
obce podporila Občianske združenie 
Združenie mariánskej mládeže Nitra, ktoré 
organizovalo detský letný tábor v Chate 
Odevák Kubrica – Trenčín, ktorého sa 
zúčastnili i deti z našej farnosti.  V mesiaci 
auguste sme v spolupráci so spoločnosťou 
KAMI LOGISTIC usporiadali 1. ročník vo 
varení gulášu pod názvom: Vajčovský kotlík.
V Dome nádeje sme v rámci údržby 
vybielili priestory. Letné obdobie pravidelne 
využívame na organizovanie športových 
podujatí. I v tomto roku sme organizovali 
pľacový futbalový turnaj O pohár starostu 
obce. Taktiež sa konala hasičská súťaž 
O pohár starostu obce, ktorej sa zúčastňujú 
i súťažné družstvá Dolných Kysúc a súťažné 
družstvá okolitých okresov. Nedá mi 
nespomenúť úspechy našich hasičov. Pri 
tejto príležitosti by som  našim hasičom 
chcel vysloviť úprimné poďakovanie za 
reprezentáciu obce na rôznych súťažiach.  
Pre potreby MŠ boli na dopravné ihrisko  
zakúpené dopravné značky a kolobežky. 
Pretože Obec Horný Vadičov nemá do t. 
č. zdokumentovanú históriu, Obec Horný 
Vadičov sa rozhodla, že ju zdokumentuje 
vydaním publikácie Monografia Obce 
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Horný Vadičov – Horný Vadičov kedysi 
a dnes. V súčasnosti je v štádiu spracovania 
podkladov. I touto informáciou chceme 
vyzvať občanov o poskytnutie podkladov 
formou ich zapožičania, aby sme mohli 
publikáciu obohatiť o rôzne fotografie, listiny 
a pod.  V mesiaci október, Mesiaci úcty 
k starším, obec zorganizovala pri príležitosti 
posviacky kostola Panny Márie Cirkvi  púť na 
pútnické miesto Živčáková. Verím, že všetci, 
ktorí sa púte zúčastnili, našli a načerpali 
hodnotné a správne duchovné impulzy. 
Veríme, že aj takýmto spôsobom môžeme 
prispieť k posilneniu a povzbudeniu ku viere 
a upevneniu našich medziľudských vzťahov, 
ako aj k dobrým vzťahom so seniormi. 
Tomu môže napomôcť aj ďalšia služba obce, 
ktorú máme, zabezpečenie rozvozu obedov 
pre dôchodcov, je to asi dvadsiatka obedov.  
OD 01.decembra v spolupráci s ÚPSVaR 
v Žiline vytvoríme 3 pracovné miesta pre 
občanov vedených v evidencii úradu práce. 
6. decembra  sa na Rínku sv. Mikuláša 
uskutočnili vianočné trhy a v tento deň 
Mikuláš rozsvietil i vianočný stromček na 
rínku. Súčasne obec v tento deň zorganizovala 
i uvítanie novorodencov.  V rámci združenia 
obcí je pre obce okresu Kysucké Nové 
Mesto vytvorené združenie Miestna akčná 
skupina Dolné Kysuce. Aj Obec Horný 
Vadičov je zaradená do územia 
tohto verejno-súkromného 
partnerstva. Obec Horný Vadičov 
sa stala obľúbenou dedinkou 
pre mnohých záujemcov, ktorí 
v našej obci kupujú pozemky 
na výstavbu rodinných domov 
a takisto i opustené rodinné 
domy. Rozsiahla stavebná činnosť 
prináša so sebou i mnohé starosti, 
povinnosti, ale predovšetkým 
nespokojnosť zo strany 
stavebníkov a časté susedské spory 
často komplikujú prácu obce.
Vážení občania, dnes, keď držíte 
v rukách prvé vydanie obecného 
časopisu, od volieb už uplynul 
1 rok, teda štvrtina volebného 
obdobia 2014 – 2018.  Som presvedčený, že za 
takúto krátku dobu nie je možné robiť veľké 
hodnotiace závery. Je to však dostatočná dlhá 
doba na to, aby som zistil, že úlohy sa zvládajú 
lepšie v dobrej spolupráci s Vami, s občanmi 
tejto obce. Som rád, že v roku 2015 sa nám 
podarilo zrealizovať aktivity k vylepšeniu 
a skrášleniu našej obce. Podarilo sa nám 
upraviť časť našej dedinky. Je zaujímavé, 
že predovšetkým od návštevníkov obce a 
od cudzích občanov, počujeme, že máme 
peknú a upravenú dedinu, že máme na 
vysokej úrovni materskú a základnú školu, 
že máme vytvorené dobré podmienky pre 
využívanie voľného času. Je nám ale ľúto, 
že túto skutočnosť nevidia a nevedia oceniť 
niektorí naši občania. To ale neznamená, že si 
zakrývame oči pred chybami a nedostatkami. 
Kto však niečo robí, robí aj chyby. Tým ale 
nechcem ospravedlňovať niektoré nedostatky, 
ktoré sa vyskytli. 

A na ktoré akcie a udalosti v obci som zvlášť 
hrdý, pretože robia dobré meno Hornému 
Vadičovu? 
- Je ťažko vybrať niektoré z významných 
akcií, osobností, ktoré ovplyvnili život v našej 
dedine. Myslím si, že v každej dobe sa niekto 
podieľal na zveľaďovaní obce. Vadičovčania 
sú známi hudobníci. V roku 2012 sa víťazom 
súťaže Česko Slovensko má talent stal 
Jozef Pavlusík.  Rovnako úspešní sú mnohí 
obyvatelia obce, ktorí  svoj voľný čas venujú 
takej ušľachtilej činnosti ako je folklór. Verím, 
že takýchto ľudí, naplnených odhodlaním 
a dobrotou, bude v oblasti folklóru stále 
viac, aby dedičstvo otcov bolo zachované. 
Zachovávanie tradícií na regionálnej 
a svetovej úrovni prezentuje i Detská 
spevácka skupina Vajčovky, Vajčovská 
muzička, Vadičovská folklórna skupina 
a bratia Minárikovci.
Vážení spoluobčania, 
rok 2015, za ktorým sa za chvíľu zatvoria 
dvere, nebol ľahký. Ale teraz sú tu opäť 
Vianoce, radostné sviatky lásky a pokoja. 
Snažme sa ich stráviť v kruhu rodiny v tichu 
a pokoji, bez hádok, nenávisti, závisti.  Počas 
vianočných sviatkov sa chvíľu venujme 
aj svojim myšlienkam, pretože sú veľmi 
dôležité, lebo z vypovedanej myšlienky vzniká 
skutok – dobrý, ale aj zlý. Uvedomujme si 

však, že v živote sa každý deň niečo končí a 
niečo začína. Tak je to aj v živote našej obce. 
Vianoce majú v sebe zvláštnu silu, ktorá 
nás neraz prinúti rozmýšľať nielen o sebe, o 
vlastných radostiach, o vlastnom šťastí, ale 
aj o tom, čo tu po sebe človek zanechá. Preto 
aj pri tejto príležitosti vám chcem, vážení 
spoluobčania, poďakovať za vašu prácu v 
tomto roku, za prácu v prospech našej obce. 
Ďakujem všetkým zamestnancom obecného 
úradu, poslancom obecného zastupiteľstva, 
našim obetavým občanom a všetkým, 
ktorí v tomto roku pomohli obci a prispeli 
akýmkoľvek spôsobom k jej rozvoju i oživeniu 
spoločenského, kultúrneho i športového 
života. Pracovať pre ľudí nie je vždy tou 
najvďačnejšou úlohou.  Pri svojej práci sa 
stretávam i s nepochopením a tiež i odlišnými 
názormi na riešenie problémov. Vždy je ale 
treba hľadať kompromis, nájsť to správne 
riešenie, ktoré pomôže odstrániť problémy 

a riešiť požiadavky občanov. Na základe 
toho, čo sa dá v obci vidieť a čo občania cítia 
ako prínos, hodnotia i prácu starostu obce. 
Pri riešení nie ľahkých úloh je ale potrebné 
naučiť sa vzájomne sa počúvať, byť trpezlivý, 
ústretový a vážiť si jeden druhého.
Čo dodať na záver?
Verím, že si tento náš spoločný obecný 
časopis obľúbite a postupne sa stane 
očakávaným a vítaným periodikom vo 
vašich domovoch a schránkach. Dúfam, 
že mnohí z vás nájdu v sebe skrytý talent 
a stanete sa aj vy redaktormi, spisovateľmi, 
poradcami, humoristami, možno občasnými, 
či pravidelnými spoluautormi nášho 
obecného časopisu. Jeho cieľom nebude len 
zverejňovanie informácií, ale aj hľadanie cesty, 
ako vyriešiť problémy, ktoré nás v obci trápia.  
Aj preto bude priestor na pluralitu názorov 

pre tých, ktorým život v našej 
obci nie je ľahostajný. Cez noviny 
budeme občanov informovať 
o tom, čo sa v obci deje. Ak 
chceme, aby bol život ľahší, deti 
pokojnejšie, sused usmievavejší 
a svet krajší, musíme si uvedomiť, 
že nemáme robiť iným to, čo 
nechceme, aby oni robili nám.  
A toto všetko záleží len na 
nás, pretože, my si vytvárame 
prostredie, aj vzťahy. Sme jedna 
obec, jedna komunita, v ktorej si 
máme  vytvárať čo najpriaznivejšie 
prostredie pre život. Občania 
so svojimi pozitívnymi vzťahmi 
k sebe navzájom, aj k veciam 
verejným, spoločným, obecným, 

sú zárukou rozvoja obce nielen po stránke 
materiálnej, ale aj kultúrnej a duchovnej. 
Pretože obsah časopisu bude rôznorodý 
a okruh prispievateľov neobmedzený, môžete 
sa aj Vy stať prispievateľmi. Budeme radi, 
ak nám aj od Vás prídu hodnotné podnety 
pre našu prácu, či už vo forme pripomienok, 
návrhov, fotografií alebo príspevkov. Želám 
vám príjemné čítanie a úspešný vstup do 
nového roka 2016!
Nech sa Vám splnia všetky sny, o ktorých 

často premýšľate. Nech vaše srdcia otvoria 
sa a láska zavíta medzi nás. Nech zdravie 

nechýba nikomu a šťastie príde do 
každého domu. Nech rozvaha nedopustí 

urobiť vám chybný krok, s rodinou a 
láskou v srdci privítajte nový rok!

S úctou, Vladimír Káčerík, 
starosta obce Horný Vadičov
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„A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.“ /Jn 1, 14/
Vážení farníci! 

S vďačnosťou voči Pánu Bohu opäť sa nám ponúka možnosť prežiť 
sviatky Narodenia Pána – Vianoce. Božie slovo, ktoré bude  zaznievať 
viac krát počas liturgických slávení v našom kostole, nás pozýva k za-

mysleniu, prečo prišiel na náš 
svet Boží Syn. A v tom nám 
pomáhajú aj slová sv. Jána v 

úvode jeho evanjelia. „A Slo-
vo sa telom stalo a prebývalo 

medzi nami.“ /Jn 1, 14/
Možno sa nám zdajú príliš 
vzletné, vzdialené od nášho 
každodenného života, ale 

pre toho, kto sa denne modlí 
modlitbu Anjel Pána, sú 

celkom blízke. Lebo si denne 
pripomíname toto veľké 

tajomstvo a napĺňa nás úctivá 
bázeň, ak si uvedomíme, 

že sa udialo niečo dovtedy 
nepočuté, večný Boh vstúpil 

do ľudskej našej časnosti, ako 
malé dieťa, ako jeden z nás 

ľudí. Toto tajomstvo budeme 
sláviť v týchto dňoch. Preto 

nechajme na nás pôsobiť 
slová sv. Jána, aby sme hlbšie 

a jasnejšie pochopili, aby náš život  mohol viac ovplyvniť  hlboký 
zmysel slov „ a prebývalo medzi nami.“ Boh sa nám stal vo svojom 

Synovi Ježišovi Kristovi blízkym, je „Emanuel - Boh s nami“.  Chce byť 
pri človekovi, ktorého miluje nekonečnou láskou, aby ho sprevádzal, 

ukazoval mu správny smer a dával účasť na svojom živote. 
Dnes už emeritný pápež Benedikt XVI. v jednom zo svojich príhovo-

rov zdôraznil, že svet potrebuje dnes nanovo prežiť pravdu: „ Boh je tu 
a Boh je blízko v Ježišovi Kristovi.“ Vedomie o Božej blízkosti prináša 
ľuďom základnú istotu, z ktorej potom pramení pokoj a vnútorná ra-

dosť. Božia blízkosť k človeku sa ale v dnešnej dobe mnohokrát javí ako 
ťažko pochopiteľná pre ľudí dnešných čias. Na jednej strane vedecko-
-technický pokrok pomocou moderných prostriedkov komunikácie 

dokáže takmer odstrániť časové a zemepisné vzdialenosti medzi ľuďmi, 
ale na druhej strane dokáže skrátiť vzdialenosť medzi ľudskými srd-

ciami? Naučili sme sa ovládať celkom dobre najmodernejšiu techniku, 
ale naučili sme sa ovládať rovnako dobre, alebo aspoň podobne, svoj 

egoizmus, pýchu a zlé sklony? Sme odhodlaní bojovať proti zákerným 
chorobám, alebo sme rovnako odhodlaní bojovať proti vlastným hrie-
chom? Staráme sa, aby deti rozumeli cudzím jazykom, ale staráme sa i 
o to, aby sme si rozumeli navzájom? A tak hoci mnohokrát žijeme pod 

jednou strechou, neznamená to ešte, že si aj vzájomne rozumieme a 
sme si vnútorne blízkymi. Preto aj my, ľudia dnešnej doby, potrebujeme 
nanovo precítiť a nechať sa preniknúť  vedomím Božej blízkosti. Ak sa 
ňou necháme preniknúť, objavíme cestu nielen k ľudskej blízkosti, ale 

zakúsime aj čaro Božej prítomnosti.
Drahí farníci, Boh nie je ďaleko od žiadneho z nás, ale je nám blízko 
svojou spásou a láskou. Prajeme Vám, aby prežívanie Božej pravdy o 

tom, že „A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami,“ prinieslo do 
Vašich sŕdc a príbytkov  opravdivú radosť , ľudskú radosť a Boží pokoj. 
S vďačným srdcom za dar vteleného Božieho slova chcem sa spoločne 
s Vami pokloniť spasiteľovi sveta. Prajem a vyprosujem Vám od tohto 
Darcu hojnosť požehnania a milosti, nech naplní Vaše srdcia svojim 

pokojom a radosťou, nech Vás obdarí zdravím a chuťou pri realizovaní 
všetkých dobrých diel, nech Vás obklopí dobroprajnými ľuďmi, ktorí 

Vám budú v tom ochotní pomáhať. Nech Vašim prostredníctvom 
povzbudzuje ľudí dobrým slovom a dobrou radou na správnej ceste 

života. Toto Vám zo srdca prajem na sviatky narodenia Božieho syna i 
do všetkých dní nového roka 2016. 

S úctou, Pavol Mitaš, spravujúci farnosť Horný Vadičov

Vladimír Ďurika je mladý chalan, má 32 
rokov,  v Hornom Vadičove býva 16-ty rok. 
Jeho mama je rodáčka z Vadičova a jeho otec 
pochádza zo Strečna. Vladimír je ženatý, s 
manželkou Zuzanou má dcéru Dianku. Do 
Vadičova sa presťahoval z mesta a dnes je 
tomuto rozhodnutiu rád, pretože v Hornom 
Vadičove spoznal veľa nových kamarátov, 
s ktorými zažil kopec srandy :), ale býva tu 
rád aj z iných dôvodov. 
Hovorí Vlado Ďurika: 
- Som rád, že bývam v Hornom Vadičove, 
pretože táto dedina stále ide dopredu, za čo 
vďačíme terajšiemu starostovi Vladimírovi 
Káčeríkovi a vedeniu obce a viem určite, 
že Vadičov by som nevymenil...  Som rád, 
že s manželkou sme postavili rodinný dom  
práve tu. Keď sme sem prišli bývať – pred 
16-imi rokmi, tak obec ani zďaleka nevyzerala 
tak, ako dnes.  Od roku 2006  prišla  zmena 
na stoličke starostu, a to sme vtedy ešte 
netušili, ako dokáže nový starosta posunúť 
našu obec doslova raketovým tempom 
dopredu! Počas jeho pôsobenia na stoličke 
starostu sa stihlo vybudovať toho veľmi veľa. 
Poďme od začiatku dediny: hneď po ľavej 
strane nás vítajú 2 bytovky ako projekt pre 
mladých  a mladé rodiny, perfektná vec! 
Zmodernizovanie materskej škôlky, nadstavba 
základnej školy a vybudovanie nových tried, 

výstavba umelého ihriska pri základnej škole, 
nový asfaltový koberec a mnoho mnoho 
ďalších zaujímavých projektov... Na čo som 
ja hrdý a pyšný, je vybudovanie centra v obci. 
Dovolím si tvrdiť, že nám ho závidia okolité 
obce, je to proste naša pýcha, kde sa konajú 
rôzne akcie:  od Hodová nedeľa,  Vianočné 
trhy , Mikuláš ... Čo by som chcel ešte 
možno pozdvihnúť,  každoročné folklórne 
slávnosti, futbal a našich mladých hasičov, 
ktorí reprezentujú našu obec. Touto cestou by 
som chcel odkázať nášmu starostovi, Vladovi 
Kačeríkovi,  že nech pokračuje v tom, čo 
robí a že mu fandíme a stojíme pri ňom!!! 
Pán starosta, klobúk dole! Možno ste už 
postrehli, či už na Facebooku alebo v časopise 
KYSUCKÝ ŽURNÁL, že sme založili MO 
SNS v Hornom Vadičove. V poslednej dobe 
sa často stretávam s otázkou, prečo práve 
SNS? Pre mňa jednoduchá odpoveď: Oslovili 
ma vyjadrenia predsedu SNS Andreja 
Danka ohľadom referenda  za rodinu, že 
boli ako  jediná strana na Slovensku, ktorá 
bránila bežnú normálnu RODINU, otec muž 
a mama žena. Toto u mňa niečo naštartovalo 
a postupom času som čím ďalej viac sledoval 
vyjadrenia predsedu SNS, kde vystupoval 
HRDO, DÔSTOJNE A SLUŠNE. Určite si 
to podaktorí všimli aj na bilbordoch, tieto 3 
slová, a skutočne to je tak! Povedal som si, že 

sa chcem stať 
členom tejto 
strany. Vedel 
som, že Vlado 
Kačerík bol 
členom SNS, 
tak som ho 
oslovil, že by 
som sa chcel 
stať členom aj 
ja a ako mám 
začať a tu 
začala naša 
spolupráca... 
Od založenia 
MO v Hornom 
Vadičove 
sme prijali 5 
nových členov. 
Dúfam, že to bude pokračovať. Na záver 
by som Vás, drahí spoluobčania Horného 
Vadičova, chcel pozvať, či vyzvať: prídite 
pozrieť na zasadnutia obecného zastupiteľstva, 
ktoré sú verejné, ako rozhodujú naši poslanci 
o chode našej obce, ako sa snažia, či nesnažia, 
čomu venujú pozornosť, a možno budete 
tak prekvapení ako ja“, dokončuje Vladimír 
Ďurika. 

- redakcia -

„Som rád, že som si postavil dom v Hornom Vadičove a že tu môžem bývať aj s rodinou, mám 
tu všetko, čo k životu potrebujem a obec sa neustále rozvíja“, hovorí Vladimír Ďurika.
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„Mnoho škôl sa sťažuje na spoluprácu s obcou, či s rodičmi. 
Ja sa sťažovať rozhodne nemôžem, výborne fungujú vzťahy 

s vedením obce, starostom, ale aj s rodičmi našich detí,“ 
hovorí Mgr. Vladimír Kmec, riaditeľ školy v Hornom Vadičove.

o Riaditeľom školy v Hornom Vadičove je 
Mgr. Vladimír Kmec. Pochádza z Kysuckého 
Nového Mesta a prešiel viacerými veľmi 
dôležitými pracovnými a manažérskymi 
funkciami, napokon „zakotvil“ v Hornom 
Vadičove. Prečo sa uchádzal o post riaditeľa 
školy v Hornom Vadičove? Čo bolo 
motívom? Prečo škola .... a práve škola 
v Hornom Vadičove? 
- Začiatok môjho pracovného života bol 
v školstve. Pracoval som tam 7 rokov. 
Potom to bola štátna správa – práca na 
okresnom úrade, neskôr  manažérska pozícia 
v poisťovníctve. Po náročnej práci manažéra 
som opäť videl svoj zmysel v práci v školstve. 
Keďže mám skúsenosti v manažmente, chcel 
som ich uplatniť v prospech rozvoja školy. 
Pretože byť riaditeľom znamená nielen 
riadiť výchovno – vzdelávací proces, ale 
aj personálnu oblasť, ekonomickú oblasť, 
oblasť BOZP, PO, zabezpečovať dodržiavanie 
všetkých vyhlášok z oblasti zdravotníctva – 
hygieny, rokovať s firmami pri zabezpečovaní 
materiálneho vybavenia školy, riešiť zmluvné 
vzťahy, atď...

o Ako sa Vám pracuje v Hornom Vadičove 
a ako Vás prijala obec, rodičia, deti?
- Každá práca má svoje klady aj zápory. 
Dôležité však je, že výsledkom práce je 
prospech každého jedného dieťaťa, ktoré 
navštevuje našu školu. Je to práca pre deti, 
pretože oni sú v škole prvoradé. Aj keď sme 
niekedy prísni, všetko robíme v prospech 
detí, pretože nám záleží, aby z nich vyrástli 
samostatní a zodpovední mladí ľudia, 
a to dosiahneme len vtedy, ak si každý 
z nás uvedomí, že život je o pravidlách, 
rešpektovaní sa navzájom, vzájomnej pomoci  
a prekonávaní prekážok
o Pod Vašim vedením pracuje škola už pár 
rokov. Ake citeľné a výraznejšie úspechy pod 
Vašim vedením dosiahla?
- Záleží mi na každom jednom žiakovi, či 
zamestnancovi školy. Preto som zástancom 
celoživotného vzdelávania učiteľov a podpory  

každej snahy pracovať na sebe. 
S kolegami sme absolvovali 
vzdelávanie pedagogických 
zamestnancov  zamerané na 
rozvoj počítačových zručností, 
práce s interaktívnou tabuľou, 
vytváranie powerpointových 
prezentácií, či spracovania 
obrazu, zvuku a videa.
Kľúčové kompetencie žiakov 
rozvíjame prostredníctvom 
školských konferencií 
zameraných na cudzie 
jazyky, históriu obce, či 
prírodovedné predmety.  Aj 
keď nám chýba telocvičňa, 
veľké úspechy vďaka nášmu 
šikovnému telocvikárovi, 
Mgr. R. Klackovi, dosahujeme 
v športových súťažiach. 
Spomeniem úspešné 3. miesto 
v krajskom kole Jednota Cup, 
2. miesto v krajskom kole vo 
futsale, 1. miesto v okresnom 
kole Dôvera Cup, Úspešní 

sme aj v iných 
oblastiach. 
Svedčí o tom  
2. miesto 
v okresnom 
kole olympiády 
z anglického 
jazyka, 1. miesto 
v okresnom kole matematickej 
olympiády.  Za tri roky 
pôsobenia je ich veľmi veľa a nie 
je priestor, aby som ich všetky 
vymenoval.

So žiakmi sme absolvovali 13 denný jazykový 
pobyt v Londýne, na ktorom si precvičili 
a rozvíjali svoje jazykové zručnosti.
o Ako funguje spolupráca s obecným 
zastupiteľstvom, so starostom, ale aj 
s rodičmi?
- Mnoho škôl sa sťažuje 
na spoluprácu s obcou, či 
rodičmi.  Od začiatku môjho 
pôsobenia je spolupráca  s obcou 
bezproblémová. Pán starosta má 
záujem o dianie v škole, je vždy 
nápomocný. Minulý školský rok 
vybudoval jedáleň, ktorá pri 
škole  veľmi chýbala.  Teší ma, 
že rodičia prídu a zdôveria sa 
s problémami, ktoré sa počas 
roka vyskytnú. Pomáhajú 
nám pri organizovaní akcií, 
akými sú napr. vianočný bazár, 

karneval, MDD.  Spoločne organizujeme 
poznávacie výlety do Viedne či na výstavy.  
Tento rok sme sa zúčastnili napr. výstavy  
Titanic v Bratislave. Milo nás prekvapila 
pani Orešanová, ktorá pre školu zabezpečila 
plagát s podpismi Slovenskej futbalovej 
reprezentácie – kvalifikácia EURO 2016, 
čo naše deti veľmi potešilo. Veľké ďakujem 
patrí aj pani Lýdii Cabadajovej, ktorá je škole 
neustále nápomocná.

otázky: redakcia
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Dobrovoľný hasičský zbor Horný  Vadičov je najstaršou organizáciou obce. Nosiť uniformu hasiča je česť!
DHZ je  najstaršou organizáciou v obci Horný Vadičov. Podľa 
dokumentov, bolo založené v auguste 1924, za účasti širokej verejnosti 
a panstva z Kysuckého Nového Mesta. pri príležitosti vysvätenia 
privezených troch zvonov, ktoré chýbali na veži vadičovského 
kostola od roku 1919. Prvým veliteľom DHZ sa stal notár Dúbravka, 
predsedom Ján Holienčik a strojníkom bol Ján Berešík /kováč/.
DHZ Horný Vadičov registruje v súčastnosti 41 členov.
 Výkonný výbor tvorí: predseda – Jozef Káčerík, veliteľ – Ján Berešík, 
strojník – Ján Harcek, preventivár – Samuel Kubaščík, referent mládeže 
– Jakub Kubaščík, tajomník – Ing. Milan Gacík, kontrolór – Kamil 
Remiš, hospodár – Ivana Remišová, člen – Ján Zajac. 
Technické vybavenie, ktorým disponuje v súčastnosti DHZ Horný 
Vadičov: DA-12 Avia A30, Tatra CAS 32 – T 138, PPS 12, PS 8, 
Čerpadlo Oleomac SS45. 
DHZ disponuje i ďalším materiálno-technickým vybavením, 
potrebným na zásahovú činnosť. Povinnosťou člena Výkonného 
výboru je zúčastňovať sa na okresných IMZ schôdzach a zasadnutiach.
Zaškolení členovia vykonávajú preventívne prehliadky v obci. 
Každoročne sa na začiatku roka koná Výročná členská schôdza, 
na ktorej sa hodnotí uplynulý rok a stanovia úlohy na nasledujúce 
obdobie. Pravidelne na Veľkú noc sa hasiči zúčastňujú na Poklone 
/tráži/ pri Božom hrobe a následne sa zúčastnia aj na sv. omši. 
K životu patrí, že nás čas od času opustí i člen zboru a vtedy každý, 
kto môže, sa zúčastní na poslednej rozlúčke s členom DHZ.DHZ 
HV je zaradený  do kategórie „B“ celoplošného rozmiestnenia síl 
a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky 
nakoľko spĺňame všetky podmienky. Vzhľadom k tomu nám DPO 
SR poskytla účelovo zameranú dotáciu na nákup nového a kvalitného 
materiálno-technického vybavenia a preškolenia 10 členov zboru. 
Prvýkrát sme tohto roku mohli požiadať o pridelenie 2% z dane 
a vďačnosť patrí tým, ktorí nás touto formou aj podporili. DHZ HV 
má zastúpenie vo všetkých vekových skupinách. Od mládeže – ktorá 
veľmi pekne reprezentuje našu obec na súťažiach, cez dospelých - ktorí 
sa zúčastňujú na rôznych súťažiach, podujatiach a zásahovej činnosti,  
až po najstarších – ktorí sú našim vzorom, nakoľko môžu pomôžu 
a stále sa hrdo hlásia ku dobrovoľnému hasičskému zboru, a to je 
asi najlepšia vizitka pre dobrovoľných hasičov, keď sa za seba a svoju 
prácu nehanbíme, ale hrdo sa k nej hlásime. Veď nosiť uniformu 
hasiča je česť. V zbore dobrovoľných hasičov sú členovia, ktorých 
viaceré generácie rodinných príslušníkov, aj keď nemajú členskú 
knižku, vždy  prídu nezištne pomôcť pri akejkoľvek udalosti.  Vďaka 
finančnej podpore Obci Horný Vadičov, sa v roku 2014 kúpilo 8 
nových vychádzkových hasičských uniforiem, z toho 4 mužské a 4 
pre ženy. Tieto uniformy sa využívajú počas celého roka, pri rôznych 
slávnostiach, prípadne pri poslednej rozlúčke s členom hasičského 
zboru.  Členovia DHZ sa zúčastňujú počas zásahovej činnosti pri 
likvidácií požiarov, povodní vzniknutých najmä prívalovými dažďami, 
snehových kalamít a ďalších živelných pohrôm, ktoré ohrozujú 
životy občanov obce, ich zdravie a majetok, ale i majetok obce 
a štátu. Počas obdobia, keď je zakázané vypaľovanie pracovníkom 
lesného spoločenstva a zakladanie ohnísk v horách, kontrolujú 
vadičovské hory a lesy. Aj v tomto roku sa počas dvoch kontrôl našli  
neuhasené ohniská. V prvom prípade išlo o jedno tlejúce ohnisko, 
kde členovia kontroly na mieste zasiahli a ohnisko ihneď uhasili tým 
najprístupnejším spôsobom - hlinou. V druhom prípade išlo o viacero 
tlejúcich miest a boli dokonca v neprístupnom teréne pre hasičskú 
techniku. Požiadali sme o pomoc starostu obce, aby nám umožnil 
použiť obecný traktor a na vlečke sa vo vakoch odviezla voda, ako 
aj potrebné jednoduché hasebné prostriedky na hasenie ohnísk. Pri 
tejto príležitosti patrí vďaka všetkým, ktorí mohli a pomohli. Vo veľmi 
krátkom čase sa zorganizovali členovia DHZ, starosta obce nám ihneď 
povolil použiť obecný traktor a taktiež sa zásahu zúčastnili i občania 
z najbližšieho okolia. Každý rok v júli sa koná hasičská súťaž O pohár 
starostu obce Horný Vadičov. V minulom roku sme oslávili 90 výročie 

založenia DHZ v našej obci. Bola to veľmi pekná akcia a aj počasie 
vyšlo. Program začal sprievodom pozvaných hostí, dobrovoľných 
hasičov z okolia ako aj domácich členov DHZ z pred Hasičskej 
zbrojnice do kostola sv. Mikuláša, kde bola pri tejto príležitosti slávená 
hasičská sv. omša, na ktorej vdp. Mitaš posvätil hasičskú zástavu.  
Po sv. omši nasledovala druhá časť programu na obecnom futbalovom 
ihrisku, kde starosta obce Horný Vadičov Vladimír Káčerík privítal a 
odovzdal Pamätné listy hosťom,  Ďakovné listy spolupracovníkom pri 
organizovaní výročnice a  medaile Za príkladnú prácu a Za vernosť 
členom domáceho hasičského zboru.  Po tomto programe nasledovala 
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Dobrovoľný hasičský zbor Horný  Vadičov je najstaršou organizáciou obce. Nosiť uniformu hasiča je česť!

samotná súťažná časť, kde sa zúčastnilo 17 súťažných družstiev 
rozdelených do skupín: chlapci, dievčatá, muži a ženy. 
Počas priebehu súťaže na ihrisku bola v priestoroch Základnej školy 
Horný Vadičov  výstava domácej a vypožičanej hasičskej techniky, 
návštevníci si mohli okrem iného pozrieť napr. zásahový hasičský 
odev, či vychádzkovú historickú uniformu, fotografie z minulosti 
vadičovských hasičov. Taktiež tam bolo možné vidieť trofeje (víťazné 
poháre) zo súťaží na ktorých sa naši hasiči zúčastnili a umiestnením 
reprezentovali našu obec. Na záver dňa, nasledovala Hasičská 
veselica na Rínku sv. Mikuláša, ktorú otvorili hasiči a hasičky tancom 
v slávnostných uniformách. V novembri tohto roku bola MV SR 
Róbertom Kaliňákom i našej obci pridelená Protipovodňová súprava 
– prívesný vozík s vybavením. Súprava by mala v budúcnosti slúžiť 
na likvidáciu mimoriadnych udalostí ako sú najmä povodne, ktoré sa 
v minulosti nevyhli ani našej obci. 

Počas roka 2015 bola DHZO obciam v rámci SR poskytnutá hasičská 
technika, alebo finančné prostriedky na obnovenie techniky, preto 
bola na DPO SR  zaslaná žiadosť o poskytnutie fin. prostriedkov na 
zrepasovanie nášho vozidla Tatra CAS 32-T 138, nakoľko v celej 
vadičovskej doline nedisponuje žiadna DHZO cisternovým vozidlom. 
Taktiež v rámci okresu Kys. N. Mesto je to jedno z dvoch cisternových 
vozidiel CAS 32 Tatra je v užívaní obce od roku 1989. Udržanie vozidla 
v pohotovosti je materiálne dosť náročné, preto veríme, že našej 
žiadosti bude vyhovené.  
Veľká vďaka patrí Obci Horný Vadičov za podporu, bez ktorej by hasiči 
nemohli fungovať a vykonávať svoju činnosť. 
Je dobré, ak si občania uvedomujú, že DHZ je tu dlhé roky pre nich, 
s poslaním pomáhať inému nezištne v prípade núdze, a že sa môžu 
vždy spoľahnúť na pomoc.  

pripravila: Ivana Remišová

Pozrime trochu do histórie hasičstva v Hornom Vadičove.
V roku 1902 získala obec ručnú drevenú strie-
kačku, ktorá bola vyrobená v roku 1885. Bola na 
jeden piest a obsluhovali ju dvaja ľudia. Väčšie 
množstvo ľudí nalievalo vodu do nádrže, ktorá 
bola pripevnená na bok striekačky. V tomto roku 
bola dodaná ešte druhá striekačka, ktorá bola 
opatrená savicami a obsluhovalo ju 6 ľudí. Tech-
nika bola uložená u Jána Berešíka kováča.
V roku 1924 pri príležitosti privítania prive-
zených troch zvonov, ktoré chýbali na veži 
vadičovského kostola od roku 1919, bola na 
Pokutnom vŕšku veľká slávnosť za účasti širokej 
verejnosti, ale tiež panstva z Kysuckého Nového 
Mesta. Vtedy došlo k súpisu hasičského zboru.
DHZ bol založený v auguste roku 1924. Prvým 
veliteľom DHZ sa stal notár Dúbravka, pred-
sedom Ján Holienčik, strojníkom  Ján Berešík /
kováč/.  Ďalší zakladajúci členovia boli: Štefan 
Holienčik, Imrich Lilan, Vincent Lilan ,
František Berešík /Haloš/, Štefan Zajac /
Brinček/, Gašpar Hošták, Ludvík Šimík /Polok/, 
Štefan Bizík /stolár/, Štefan Káčerík /Hudec/, 
Štefan Kašík /Klanica/, Jozef Káčerík /Klanica/, 
Jozef Káčerík /Tomaščin/, Mikuláš Kubík, Tobiáš 
Kapitulík, Michal Bizík /kostelný/, Juraj Minárik, 
Ján Bizík /Lašek/, Ignác Minárik, Martin Kašík, 
Štefan Kašík /Slivka/, Eduard Slivka.
DHZ vlastnil ručnú striekačku z roku 1885. V 
roku 1924 založili ľudovú hudbu DHZ, v roku 

1933 DHZ mal 25 členov, veliteľom bol richtár 
obce Ján Holienčík. 1. septembra  1934 získali PS 
– 6, ktorú vlastnia doteraz. Zúčastnili sa súťaží 
v roku 1928 v Lutišiach, roku 1933 v Zástraní, 
v roku 1936 v Belej pri Varíne.  1. septembra 
1936 bola vykonaná vysviacka tejto motorovej 
striekačky, ktorú si zakúpili za 23 000 Kčs.
Vysviacku striekačky vykonal pán farár Karol 
Rumpel. V rokoch 2. svetovej vojny sa poriadali 
miestne hasičské cvičenia, v roku 1944 mali 26 
členov. V roku 1951 sa započalo s výstavbou 
požiarnej zbrojnice, dokončená bola v roku 
1957. Od okresného národného výboru v roku 
1965 dostali motorovú striekačku DS-16. V 
roku 1975 bola opäť založená dychová hudba 
DPZ. Na oslavách 50. výročia založenia DHZ sa 
zúčastnilo okolo 300 požiarnikov aj z okolitých 
obcí. Pri príležitosti osláv usporiadali súťaž. Zo 6 
DPZ na prvých miestach sa umiestnili: 1. miesto 
Dolný Vadičov, 2. Radoľa, 3. Lodno. V roku 1977 
mali 132 členov, zúčastňovali sa pri výstavbe 
obecného rozhlasu. Usporiadali trojdňový zájazd 
okolo Slovenska aj s manželkami požiarnikov 
v roku 1978. Členovia vykonávajú preventívne 
prehliadky v obci, vytvárajú 2 žiacke požiarne 
družstvá. V roku 1981 vlastnia požiarne auto 
Praga V3S a dve striekačky. V roku 1988 vlastnia 
Tatru 138 CAS 32. Pod vedením Kamila Remiša 
bola uskutočnená súťaž na Hájniciach, ktorá 

mala veľmi dobrú úroveň. Dňa 17. júla 1994 
usporiadali oslavy 70. výročia založenia DPZ, 
na ktorých sa zúčastnil i prednosta Okresného 
úradu v Čadci PhDr. Milan Gacík, podpredseda 
OV DPO Čadca Ladislav Dedič. Za účasti do-
mácich a PD z Dolného Vadičova a Lopušných 
Pažití sa konal alegorický sprievod ,v ktorom 
vzbudzovala pozornosť ručná striekačka z roku 
1885, do funkčného stavu ju upravil Gašpar Ur-
baník so synom Jánom. V roku 2004 oslavovali 
80 rokov svojho založenia. Opäť už tradične sa 
oslavy uskutočnili v prírodnom amfiteátri na 
Hájniciach za účasti 6 hasičských družstiev z 
okresu Kysucké Nové Mesto. Osláv sa zúčastnila 
delegácia OV DPO KNM pod vedením podpred-
sedu OV DPO Ing. Ferdinanda Kubištu. Bývalý 
starosta obce Ing. Ján Kaplík po privítaní hostí a 
všetkých účastníkov tohto podujatia spoločne s 
predsedom DHZ Jozefom Káčeríkom odovzdali 
zaslúžilým členom domáceho DHZ a hosťom 
„Pamätné listy“ vydané k tejto udalosti.
Zlatým klincom podujatia bola ukážka činnosti 
ručnej striekačky z roku 1885, ktorú vedrami s 
vodou zavodnili a ručným čerpaním dosiahli na 
20 metrov dosť silný prúd vody. Pri prúdnici bol 
najstarší člen DHZ Horný Vadičov Filip Kaplík 
(84 ročný člen DHZ od roku 1949).

pripravil: Ľudovít Hoch
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Ing. Milan Berešík, riaditeľ Odštepného závodu 
Čadca, LESY SR, štátny podnik, ako odborník vo 
svojom fachu, takto hodnotí polohu svojej rodnej 
obce Horný Vadičov:
- Polohovo patrí obec Horný Vadičov medzi 
najjužnejšie v regióne Kysúc. Právom patrila 
medzi prvé osídlené časti regiónu. Rozlohovo sú to 
veľké mierne navýšené rovinaté plochy, ktoré boli 
predurčené naším predkom na ďalšiu existenciu.  
Ide o obdobie 15. storočia, možno aj skôr, príroda 
panenská, nedotknutá, musela byť prekrásnou 
časťou územia. Lemovaná je zo severu hrebeňom 
Stien a krásnou (majestátnou ) Ľadonhorou, 
predpokladám, že zarastenou lesnými drevinami 
do polovice svahu (buk, lieska, jarabina). Nad 
lesným porastom vyčnievali biele vápencové skaly. 
Z južnej strany je dolina lemovaná vápencovou 
Požehou (buk). Záver doliny tvorili flyšové 
podložia, bohato zarastené drevinami buk, jedľa, 
brest a iné.  Obcou preteká svojvoľne potok Vadičovka, v súčasnosti 
sa vlní popri príjazdovej komunikácii celou dolinou. Rozhodne sa 
v minulosti v doline koryta toku Vadičovky nachádzali jazerá. Po 
postupnom odlesňovaní a osídľovaní – počiatky v dolnej časti obce, 
dnešný Prostredný Vadičov, prvým poslaním bol chov a pasenie 
dobytka, postupne prechádzali na poľnohospodárstvo. Môžem 
s presvedčením tvrdiť, že veľmi dobre poznám celý chotár Horného 
Vadičova, ba priam ho mám prebrázdený (prechodený) . Veľmi rád ho 
navštevujem, vraciam sa tam , lebo som tu vyrastal – sú s ním spojené 
nezabudnuteľné zážitky z môjho detstva.  
o Ing. Milana Berešíka sme sa ďalej opýtali, kde najradšej trávi svoj 
voľný čas?
- Svoje voľné chvíle najradšej trávim na chatke v Hornom Vadičove, je 
to pre mňa najlepší relax. Popri tom vo svojej rodnej obci vykonávam 
výkon právo poľovníctva.  S poľovníctvom a Vadičovom sú spojené 
moje prvé úlovky a aj jedinečné – prvý ulovený jeleň, ulovený vlk, rys, 
doprovod pri odstrele medveďa hnedého poľovným hosťom a medzi 
raritu patrí aj odchyt supa, ktorého som našiel zaleteného v katastri 
Vadičova po Zlieňom.
o Ste hrdý na svoje rodisko?
- Som veľmi hrdý ako väčšina rodákov, že som sa narodil pod krásnou 
Ľadonhorou, ktorá rozhodne patrí medzi najkrajšie kopce. Vždy keď 
sa z ciest vraciam domov, hľadám medzi kopcami v diaľke podobu 
Ľadonhory, ktorú poznám zo všetkých strán a vtedy si poviem, 
už som doma.  Detstvo spoločne s mojimi rovesníkmi bolo veľmi 
pekné, čas strávený medzi školskými lavicami a voľný čas mimo 
školských povinností mám v pamäti ako nezabudnuteľné chvíle, spolu 
s úsmevnými príhodami z detstva. Musím pripomenúť, že naši rodičia 
boli veľmi racionálni na náš voľný čas, jeho využitie, ktoré záviselo od 
veku. Mali snahu nás ku všetkému priučiť, byť nápomocní v každom 
čase hlavne s prácou doma.  Veľmi dobré mám spomienky na pasenie 
domácich zvierat na spoločných pasienkoch. Tam bol čas na športové 
vyžitie, ihrisko sa nachádzalo v dnešnom areáli Horského hotela 
Hájnice. V potoku sme chytali ryby, raky,  potom sme sa zabávali 
a opekali. Popri pasení sme stavali búdy, prístrešky, posedy, hojdačky, 
kolísačky, bunkre a ďalšie aktivity sme si vymýšľali. Nemohli sme 
však popritom zabudnúť na pasenie domácich zvierat, čo bolo naším 
hlavným poslaním, aby sa kravičky napásli na dobrej pastve, niekedy 
aj mimo spoločných pasienkov. Vybudovaním nového ihriska v obci, 
väčšinu chlapcov prilákal futbal,  hlavne futbalové zápasy a súťaže.
o A čo súčasnosť, ako sa Vám pozdáva dnešný Horný Vadičov?
- Spoločenský život v obci je sústredený práve do stredu obce, od 
Materskej školy, predajne potravín, pohostinstvo, Obecný úrad, 
Rímsko-katolícky kostol, Kultúrny dom,  v blízkosti Základná škola, 
futbalové ihrisko a novovybudované detské ihrisko a ďalšie. V centre 
obce je vybudované podľa priestorových možností pekné námestíčko, 
ktoré sa v tomto roku rozrástlo (rozšírilo). Môžem konštatovať 
a hodnotiť život v obci za dobrý, občianska vybavenosť, služby ako 

aj spoločenský, kultúrny život, majú stúpajúcu 
tendenciu. Sú to práve občania, nadšenci, naši 
rodáci, ktorí napomáhajú povzniesť kultúrny život, 
oživiť tradície z minulosti, folklór – spev, tanec 
a hudbu. Je to právom  známa práve Vajčovská 
drevená muzika. Medzi ďalšie výzvy pre obec by 
nielen z môjho pohľadu stála otázka všeobecného 
lekára, jeho ordinácie v obci. 
o Ako celkovo vnímate prostredie a životné 
podmienky,  hospodárske možnosti Horného 
Vadičova?  
- Obec je polohovo chránená od severu Stenami 
a Ľadonhorou,  čo ovplyvňuje celkovú klímu. Veľká 
možnosť pre  poľnohospodársku výrobu. Nedá sa 
nespomenúť bohaté úrody ovocia  slivky, hrušky 
a jablká. Celkom slušná je aj úroda vlašského 
orecha. Nadšenci dopestujú plody marhule, 
broskyne a už aj hrozna.  Vekovo starší majú 

v pamäti dôkladné obhospodarovanie všetkých políčok, záhonov, 
včetne medzí. Bežný bol pohyb domácich zvierat po údolných cestách 
keď boli vyháňané na pastvu na spoločné pasienky. Existujúce veľké 
hospodárske budovy, humná, obývané drevenice, postupne ich však 
nahrádzali vybudované a moderne zariadené rodinné domy. Postupne 
dochádza k drobným úpravám okolia, rodinných domov, záhrad, 
k celkovej urbanizácií obce. Veľmi by pomohlo k čistote obce jej 
odkanalizovanie. Potrebné je venovať väčšiu pozornosť toku Vadičovky 
i keď je v správe Vodohospodárskeho podniku. Okolité lesy sú hojne 
zastúpené v lesných porastoch pôvodnými drevinami jedľa a buk. 
Drevina smrek nie je pôvodnou drevinou . Tak ako v iných regiónoch 
je silne poškodená výskytom huby – podpňovky a následne atakovaná 
podkôrnym hmyzom.  V minulosti dochádzalo k silnému poškodeniu 
lesných porastov hlavne pasením domácich zvierat. V obci bol vždy 
väčší dôraz kladený na poľnohospodárstvo a chov domácich zvierat 
pred lesníckou činnosťou. Obec Horný Vadičov bola v minulosti 
členená , postupným osídlením splynula. Najspodnejšou časťou je 
Prostredný Vadičov – kedysi samostatná obec, kde prebiehalo prvé 
osídľovanie chotára. Ďalšou časťou je Rolia – najpočetnejšia, veľký 
vplyv na činnosť obce – veľa majetných gazdov. Časti Košariská 
pripadá osada Kubaščíkovce. Bohatá história a v tejto časti práve 
vznik pravej vajčovskej drevenej muziky. Miestny odborníci – kováči 
remeselníci s drevom.  Časť Galierovce – pôvodne iba osada, dnes 
už časť splynutá s obcou.  Udržiavali tradície folklóru, drevená 
muzika. Odborníci pri opracovaní kameňa – základy rodinného 
domu, regulácia tokov. Moje pracovné pôsobenie je v rámci celého 
regiónu Kysúc.  Odštepný závod úzko spolupracuje s obecnými 
úradmi a starostami jednotlivých obcí.  Túto spoluprácu hodnotím 
ako dobrú. Kysuce boli v minulosti veľmi zaznávané, kraj chudobný, 
posudzovaný ešte z ďalších pohľadov. Celkovú úroveň pozdvihla 
industralizácia Slovenska, ktorá pozdvihla úroveň regiónu hlavne 
výstavbou nových firiem , zvýhodnenie výstavby rodinných domov, 
sociálne istoty obyvateľstva. Vďaka možnosti čerpania Eurofondov 
a fondov jednotlivých rezortov ministerstiev nastávajú možnosti 
zmien, skrášľovaním jednotlivých obcí. Kysuce sa menia na  kultúrnu 
a turistickú oblasť.
o Vaše slová na záver...
- Osobitne si vysoko vážim rozvoj obce Horný Vadičov v posledných 
rokoch, bolo odvedenej veľa práce. Poďakovanie patrí starostovi obce 
Vladimírovi Káčeríkovi, ako i poslancom obecného zastupiteľstva 
a v nemalej miere i občanom Horného Vadičova.  Budovaním 
a zveľadením majetku a opravou a údržbou cestných komunikácií. 
Samotné prevádzkovanie Horského hotela Hájnice a priľahlých 
možných poskytovateľov služieb (lyžiarsky vlek a iné) priláka rôznu 
klientelu ľudí z rôznych kútov Slovenska, ako aj zo zahraničia. Čo by 
mala obec brať ako veľké pozitívum pre rozvoj a zviditeľnenie obce.  
Pri stretnutiach s návštevníkmi obce  často počujem chválu na obec 
s vyjadrením, že máme obec v peknom kraji.  

otázky: Mgr. Alena JAŠŠOVÁ

Úspešní rodáci z Horného Vadičova: Ing. Milan Berešík
„Vysoko si vážim rozvoj obce Horný Vadičov najmä v posledných rokoch, 

pretože bolo odvedenej skutočne veľa užitočnej práce, čo len pozitívne 
napomohlo vzhľadu obce, ale aj životu v nej“, hovorí Ing. Milan Berešík. 
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O histórii folklóru vo Vadičovskej doline sa 
nedá nehovoriť, folklór tu vždy bol a je aj 
dnes. Boli tu vždy dobrí muzikanti a staré 
piesne ostali stále živé. Na zachovaní rôznych 
tradícií a zvykov sa podieľala predovšetkým 
folklórna skupina. Táto vznikla v roku 
1973 a  pôsobila do roku 1999, jej prvou 
vedúcou bola pani Viera Káčeriková. Po 
niekoľkoročnej odmlke sa niektorí starí 
členovia (Jozef Holúzka, Kamil Urbaník, 
Jozef Pavlúsik, Ing. Veronika Hoštáková) za 
podpory starostu obce Vladimíra Káčeríka 
rozhodli v decembri 2008 obnoviť jej činnosť.
Folklórnu skupinu viedol od roku 2009 
Kamil Urbaník a od roku 2014 Ing. Veronika 
Hoštáková (na snímke). V súčasnosti má 
26 členov vo veku od 17 do 74 rokov. Jej 
neoddeliteľnou súčasťou je tzv. drevená 
muzika. Od roku 2009 až do roku 2013 
účinkovala muzika v zložení Jozef Halúzka, 
Ivan Zajac, Ivan Harcek a Jozef Urbaník. 

Dnes nám vyhráva mladá muzika v zložení 
Maroš Bugáň, Martin Ďurčo a Tomáš Sýkora 
(všetci študenti). Folklórna skupina má aj 
ženskú spevácku skupinu, ktorá prezentuje 
a uchováva prekrásne „vajčovské“ piesne, 
ktorých najväčšou studnicou je naša najstaršia 
členka pani Jožka Kapitulčinová (na snímke 
dole).
o S čím vystupujú Vajčovci?
Hovorí Ing. Veronika 
Hoštáková:
- Za 7 rokov činnosti 
skupina postupne zaradila 
do svojho programu 
viacero pásiem ako Regrúti, 
Drápačky, Svadba, Šibačky, 
Na pľaci a tanec Ve Vajčove 
pri muzike. V týchto 
pásmach sa uchovávajú 
zvyky a tradície tak, ako 
nám ich zachovali naši 
predkovia. Niektoré zvyky 
sme zaviedli späť do života 
obce, každoročne sa 
robí fašiangový sprievod 
s maskami a pochovávanie 

basy, stavanie a váľanie 
májov. Folklórna skupina 
sa pravidelne zúčastňuje 
na podujatiach v obci 
ako Hodová nedeľa, 
Vadičovské folklórne 
slávnosti, Deň matiek, 
deň úcty k starším, 
taktiež pravidelne 
pred Vianocami 
navštevujeme Domov 
sociálnych služieb 
v Hornom Vadičove, aby 
potešili našich starkých 
koledami, ale aj tancom a 
piesňami.
o Ale vystupujete aj 
mimo obce, či nie?
- Áno, folklórna skupina  
často vystupuje aj 

mimo obec: folklórne slávnosti v Ochodnici, 
folklórne slávnosti v Dolnom Vadičove, 
Ondrejovské hody v Divine,  Kultúrne leto 
v Kysuckom Novom Meste, v skanzeme 
Vychylovka, Staromestské Bratislavské 
slávnosti, Oslavy zvrchovanosti 2015 v Starej 
Bystrici, Deň seniorov Žilina, ... atď. 
o A čo reprezentácia, súťaže?
- V roku 2011 sme s pásmom Regrúti vyhrali 

okresnú súťaž v Ochodnici 
a postúpili sme na krajské 
kolo do Habovky. V ďalšom 
súťažnom roku 2014 sme 
taktiež v Ochodnici vyhrali 
okresné kolo, tentoraz 
s pásmom Šibačky a následne 
v krajskom kole v roku 
2015 sme sa umiestnili 
v striebornom pásme. V roku 
2014 sme sa zúčastnili aj 
regionálnej postupovej 
prehliadky tvorivých 
choreografií folklórnych 
kolektívov s choreografiou 
Mgr. Jany Ozaniakovej „Ve 
Vajčove pri muzike“, kde sme 
postúpili na krajské kolo do 
Martina a tu sme sa umiestnili 
v bronzovom pásme.

o Vaše plány do budúcnosti?
- V budúcnosti chceme spracovať ďalšie 
pásma, momentálne pracujeme na pásme 
s pracovným názvom Na lúkach, naspievať 
ďalšie takmer zabudnuté piesne a taktiež 
chceme postupne spracovať tieto pásma 
v autentickom prostredí. Zatiaľ sme takto 
spracovali pásma Regrúti, Šibačky a Drápačky.

otázky: redakcia 

Folklórna skupina „Vajčovci“ z Horného Vadičova vznikla 
v roku 1973 a robí dobré meno obci, aj Slovensku.

Ing. Veronika Hoštáková
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Poslanci, ktorí boli zvolení do obecného 
zastupiteľstva v Hornom Vadičove 
pre volebné obdobie 2014-2018.

Ing. Andrej Berešík, 
Mgr. Zuzana Čížová, 

Jozef Halúska, 
Monika Kubáščiková, 

Miroslav Kubík,
Miroslav Majčín, 

Mgr. Emília Palicová, 
Jozef Pavlusík, 
Stanislav Zajac

Aj Vy - občania, môžete byť 
tvorcami Vášho obecného 

časopisu.
Zaujímavé tipy, nápady 
a informácie zo života 
v Hornom Vadičove, 

telefonujte na: 0903 516 499

Dôchodcovia si v Hornom Vadičove založili organizáciu 
len minulý rok, ale aktivít stihli naozaj neúrekom.

Základná organizácia JDS Horný Vadičov 
bola založená minulí rok v októbri, za spolu-
práce pani predsedníčky OO JDS v Kysuckom 
Novom Meste Nadeždy Behúňovej a pána 
starostu Vladimíra Káčeríka. S dobrými ra-
dami nám pomohli aj členky ZO JDS Radoľa. 
Potešili sme sa záujmu seniorov, keďže sa 
zúčastnilo prvého stretnutia 71 dôchodcov 
a sympatizantov. Zvolili sme si 
výbor v zložení: Ing. Štefanová, 
Mgr. Mináriková, p. Zátorská, Ing. 
Kaplík, p. Káčeríková, dozorná 
rada: p. Pavlusík, p. Berešíková a 
p. Urbaník.
Už v nasledujúcom mesiaci 
sme zorganizovali „stretnu-
tie s Mikulášom“. O kultúrny 
program sa nám postarala ZO 
JJDS Radoľa. Mikuláš, anjel a čert 
nám predviedli svoje pásmo a 
rozdali členom mikulášsky darček. 
Darček sme odovzdali aj členom, 
ktorí sa nemohli zúčastniť tohto 
stretnutia. Mgr. Anton Ľudvik 
nám priblížil históriu Horného 
Vadičova, mikulášske tradície. 
Jeho hodnotné slová nám rozšírili 
okruh poznania. 
Ďalším bolo fašiangové stretnutie 
„posedenie pri šiškách“ a bola to 
zároveň i hodnotiace stretnutie 
predošlého roka. Členovia si po-
chutili na šiškách, ktoré pripravili 

štyri členky a 
bylinkovom 
čaji. Atmosféru 
spríjemnili hrou 
na harmoniku 
Miroslav Bízik a  
Júlia Zátorská. 
Vo svojej 
činnosti sme po-
kračovali „jar-
ným stretnutím“ 
JDS. Kultúrny 
program pred-

viedla folklórna skupina z Horného Vadičova 
so svojím pásmom šibačiek. K spevu folkló-
ristov sa pripojili viacerí členovia.
V júni sme navštívili pútnické miesto Staré 
Hory. Organizátorom bola obec Horný Va-
dičov s pánom starostom. Touto formou sme 
chceli vzdať úctu všetkým matkám. Počasie 

nám prialo, bol krásny slnečný deň. Odchá-
dzali sme spokojní, s veľmi pekným duchov-
ným zážitkom.
Ďalšou peknou akciou v júni bol guláš z divi-
ny. Priestory nám poskytol Ľubomír Pavlusík 
vo svojej prevádzke na Hájniciach. Počasie 
prialo a guláš bol veľmi chutný. Posedenie 
v prírode a sa uskutočnilo aj s hosťami Ing.  
Vladimírom Macáškom, poslancom VÚC  a 
našim starostom. 
Jún sme zavŕšili účasťou na branno-športo-
vých hrách pre dôchodcov v Kysuckom No-
vom Meste. S potešením sme prijali, že sme 
sa po prvý krát zúčastnili tejto akcie a každý 
účastník získal diplom.
Spestrením jednej augustovej nedele bola 
opekačka klobásy v altániku na ihrisku.
V Mesiaci úcty starším sme navštívili pút-
nické miesto na Živčákovej pri príležitosti 
vysviacky kostola. Bol to nevšedný zážitok, 

aj keď väčšina sa do kostola nedosta-
la pre mimoriadnu účasť pútnikov. 
Okolie kostola bolo ozvučené, škoda 
len,  že nebol zabezpečený obraz na 
veľkoplošnej obrazovke. Pán starosta 
na nás opäť nezabudol,  postaral sa o 
občerstvenie.
14 členov našej organizácie sa zú-
častnilo akcie organizovanej OO JDS 
a to týždenného kúpeľného pobytu 
v Nimnici. Bola to veľmi vydarená 
akcia. Účastníci boli s pobytom veľmi 
spokojní. Doporučujú zúčastniť sa v 
budúcom roku aj ostatným členom.
Blíži sa koniec roka a to je pre nás 
príležitosť obzrieť sa späť, zaspomínať 
na chvíle šťastia a spokojnosti, vysloviť 
vnútorné priania, aby tých horších 
spomienok bolo čo najmenej, aby nám 
zdravie slúžilo lepšie, aby sme sa tešili 
z pohody v kruhu našich najbližších a 
aby sme prežívali dôstojne seniorský 
vek.

pripravila: Ing. Anna Štefanová
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Príchod každého nového človiečika na svet je dôležitou uda-
losťou. Aj naša obec vyjadruje svoju radosť, záujem a starost-
livosť o život nových občanov. 6. decembra 2015 obec Horný 
Vadičov pripravila slávnostné uvítanie detí do života. Našich 
najmenších, ich rodičov a pozvaných hostí privítal starosta obce 
Vladimír Káčerík so srdečným  príhovorom. Nasledoval krátky 
kultúrny program, ktorý pripravili deti z centra voľného času.

Rodičia novorodencov si prevzali darčekový poukaz v hodnote 
150,- € a detskú knižku. Vítame našich najmenších občiankov 
a želáme im do života veľa zdravia a spokojnosti: Alex Kubaš-
čík, Šimon Kubáščik, Nina Švaňová, Lucia Šindléryová, Nina 
Káčerová, Dominika Surjáková, Ema Mináriková.

-obec-

Horný Vadičov privítal nových občiankov

„Naša rodná dedina Horný Vadičov“, časopis občanov obce Horný Vadičov, vydáva – 
obec HORNÝ VADIČOV, 023 45  Horný Vadičov 160, IČO: 00314030,  

t.č.: 041/422 92 35, email: urad@hornyvadicov.sk. 
Registrované Ministerstvom kultúry SR ......

Predseda redakčnej rady: Vladimír Káčerík, starosta obce
Mgr. Alena Jaššová, žurnalistka – odborná mediálna poradkyňa a dozor pri komplexnom zostavení 

obsahu a kreatívny tvorca časopisu, šéfredaktorka a majiteľka Vydavateľstva periodickej a neperiodickej 
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Narodili sa
Nina Švaňová  15.5.2015
Lucia Šindléryová  3.6.2015
Timea Kyselová  5.7.2015
Nina Káčerová  27.6.2015
Dominika Surjáková  13.9.2015
Ema Mináriková  28.9.2015

Uzavreli manželstvo
Ján Berešík – Patrícia Mozolová 1.8.2015
Michal Puškár – Alena Pavlusíková 25.8.2015
Pavol Kašík – Ing. Stanislava Berešíková 12.9.2015
Ing. Daniel Ščepán – Miroslava Švíková 29.8.2015
Jozef Pavlusík – Simona Vlčková 24.10.2015
Bc. Jozef Zamiška – Linda Orieščiková 29.10.2015

Spoločenská  kronika obce Horný Vadičov / máj-november 2015
Zomreli
Vladimír Mečiak *3.5.1961  -  16.1.2015
Ján Tomaščin *27.12.1927  -  16.1.2015
Filip Zajac *14.9.1941  -  26.2.2015
Jozef Brestovanský *25.2.1960  -  27.2.2015
Mária Mičundová *1.5.1926  -  2.3.2015
Milan Smidovčin *11.2.1948  -  5.3.2015
Albina Berešíková *14.12.1934  -  11.3.2015
Mária Belošová *4.7.1940  -  22.5.2015
Jana Pavlusíková *22.12.1975  -  15.6.2015
Jozefína Bizíková *13.1.1933  -  9.7.2015
Hieroným Závoďan *20.10.1934  -  1.8.2015
Ernestína Pavlusíková *13.10.1932  -  18.8.2015
Antonia Madigárová *12.6.1955  -  22.8.2015
Apolónia Orieščiková *17.3.1928  -  25.8.2015
Ján Beliančin *2.8.1953  -  8.10.2015
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Aktuálne hovoríme s Antonom Mrmusom, vedúcim  futbalového mužstva v Hornom Vadičove.
„Podmienky pre futbal v Hornom Vadičove, ak porovnáme obce v okolí, 
sú veľmi pozitívne, treba ich len správne využiť“, hovorí Anton Mrmus. 

Slová na úvod....
- Je ťažké rozobrať súčasnú situáciu futbalu, a to nielen v Hornom 
Vadičove. Pravdou je, v činnosti je mužstvo dospelých, ktorý je 
účastníkom VII.ligy oblastnom futbalovom zväze Čadca. Pre 
objasnenie bez pomoci a pochopenia Obecného úradu by veľa vecí 
nefungovalo. Som presvedčený, že aj v iných obciach sa je problém ten 
istý. Obce /kluby/, ktoré nedali priestor, lepšie povedané, pozabudlo sa 
na deti a mládež, a tu nastal problém. Kto doplní mužstvo dospelých 
a zároveň, kto podporí deti a mládež? A stanovisko Oblastného 
futbalového zväzu? Nemáte mládež, nemôžte hrať vyššie. To je vecou 
práce dopredu, vieme že sa to dá, ale niečo to aj obnáša. Koho šport 
a nielen futbal baví, treba aj obetu.
o A aký sme mali v Hornom Vadičove rok 2015?
- Po nie najlepšej zimnej príprave mužstvo do jarnej časti bolo 
mierne naladené. Čo sa týka prípravy pre jarnú časť, znalec futbalu 
vie, ak v zime nenabeháš, v lete a na jeseň ťa to dobehne. Mužstvo 
dospelých bojovalo o špicu tabuľky a situácia bola dobre naladená. 
Mužstvo dospelých skončilo na 2.mieste. Súťažný ročník v VII.lige Obl.
futb.zväzu Čadca 2015-2016 jesenná časť nie je priaznivá. Mužstvo 
prezimuje na 4.mieste. Problémom nastáva,  a to aj do budúcnosti 
jediná vec, stabilita kolektívu, ktorý sa oddá spraviť niečo naviac. A tu 
je to, čo trápi aj iné kluby, zamestnanosť, rodina veď 90% hráčov sú 
živitelia rodín!. Doba je iná ako bola v minulosti, k tomu podotknem, 
v dobe istoty práce to bolo úplne iné, aj keď v súčasnosti, ako vedúci 

mužstva dospelých, to môžem 
veľmi dobre porovnať. 
Ale k zápasom......pred 
každým zápasom to bolo 
zložité, kto sa dostaví na 
zápas, kto je v práci,kto príde, 
atď...  Dôležitý bol výsledok 
zápasu a to bolo veľmi 
podstatné. A čo viac??? Divák, 
je to podstatné. Boli zápasy, 
kde divácka kulisa bola 
podstatne väčšia ako v iných 
obciach na počet obyvateľov. 
o Kto sú hráči Horného 
Vadičova?
- Stanislav Briš, Tomáš 
Cabada ,Miroslav Vlček, 
Marcel Remiš, Juraj Koža, 
Marek Orieštik, Jozef Poláček, 
Michal Zátorský, Ľubomír Závoďan, Ľubomír Kubaščík, Kamil 
Kubaščík, Ján Galierik-kapitán mužstva,Miloš Králik, Miroslav Kysela, 
Marián Urbánik, Bohuš Pavlusík, Martin Berešík, Ľubomír Berešík, 
Marek Linet, Daniel Švík, Štefan Slivoň, Filip Zajac. 
Od 1.2.2014 je trénerom mužstva dospelých Ing.Milan Sklenář. 
o Môžeme vyzdvihnúť niektorých hráčov?
- Odpovedať na túto otázku je veľmi ťažké. Je to kolektív veľmi 
vyrovnaný, ale ako v každom mužstve, sú isté opory a kostra mužstva, 
ktorá bola a je! Náš kolektív, keď chce, vie prekvapiť. Na každom poste 
bola osobnosť, ale jednu môžem vyzdvihnúť Tomáš Cabada, ktorý 
odišiel na hosťovanie do Ochodnice.  Keď už, tak v súťažnom ročníku 
2014-2015 bol najlepším strelcom Michal Zátorský. 
o A ak pozrieme trochu do histórie obecného futbalu
- O tom sa dá hovoriť veľa. Určite veľa vecí je zadokumentovaných 
v kronike, ktorú spravuje p. Ľubomír Cabada. Každá generácia, 
ktorej na futbale záležalo, dala do toho všetko podľa možnosti, čo 
spoločnosť priniesla. Je dobré si niekedy vypočuť, ako sa v minulosti 
robilo okolo futbalu. Bez obetavcoch futbalu by to nešlo a to, že som 
pôsobil v iných kluboch v okolí to len potvrdím. Dalo by sa písať veľa, 
ale nedá mi spomenúť v čase nečinnosti klubu, TJ Slovan Ľadonhora 
Vadičov v roku 2004 nastal čas, keď sa dala partia športovcov, ktorá 
ukončila aktívnu činnosť a svojou aktivitou okolo hracej plochy 
prispela k zrodeniu mužstva Starých pánov pod názvom „Vadičov 
2005“. Áno, následne po zvolení starostu obce  p.Vladimíra Káčeríka 
v roku 2006, sa oživila činnosť futbalového klubu. Za podpory 
obetavcov futbalu, obec reprezentovalo nielen družstvo mužov, ale aj 
dorastu a žiakov. Bola to istá eufória? Bolo to správne, len znovu slovo 
obeta a hlavne veľký problém zodpovednosť za dieťa a  DOPRAVA!!! 
Áno, veľa chlapcov z Vadičova pôsobí v iných mužstvách, ale to 
je aj rozhodnutím rodiča. To, že mládež pôsobí v iných kluboch, 
nedá sa tomu zabrániť, verím tomu, že sa to postupne. Predsa len, 
história futbalu v Hornom Vadičove naznačuje niečo, podporiť 
a odovzdať skúsenosti následníkom futbalu, a to už tým najmenším.          
Podmienky pre futbal, ak porovnám obce v rámci okresov KNM, 
Čadca.....sú pozitívne. Hracia plocha, umelá tráva, šatne, materiálne 
zabezpečenie, údržba plochy doprava, strava podpora vedenia obce.
o A slová na záver...?
- Na záver samozrejme poďakovanie patrí starostovi obce p. 
Vladimírovi Káčeríkovi, poslancom Obecného zastupiteľstva, VV 
FK Vadičov, hráčom a hlavne bez koho si nevieme predstaviť futbal, 
divákom!!! Vďaka patrí tým, ktorých futbal baví.

otázky: redakcia
foto: Ivana Remišová, Anton Mrmus

Aj mužstvo starých pánov pod názvom VADIČOV 2005 
je súčasťou vadičovského futbalu.

Galierovce

bývalí futbalisti
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