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Aj v Hornom Vadičove sa uskutočnilo v tomto roku v máji  Sväté prijímanie. Bol to skutočne nádherný pohľad 
na prítomné deti, navyše sviatočná atmosféra bola umocnená duchovným prostredím, ktoré vytvára prostredie 
kostola -  duchovného stánku. K sviatočnej atmosfére a pocitom jedinečnej chvíle prispeli  svojou prítom-
nosťou aj sviatočne vyobliekaní a naladení občania obce. Na snímke s deťmi aj pán farár, spravujúci farnosť v 
Hornom Vadičove, Pavol Mitaš.

Foto: Pavel Bakula
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službách už 39 rokov. 
Hovorí, že v MŠ v 
Hornom Vadičove im 
obec vytvorila doslova 
rodinné prostredie. 
 str.4.

Hornovadičovci 
vo florbale 

uhrali  
3. miesto! str.7.

Frederik 
Zajac si 
posilňovňu 
v Hornom 
Vadičova 
pochvaľuje!
str.5.



po pol roku sa opäť stretávame 
pri čítaní nášho obecného 
časopisu. Dovoľte, aby som 
vám zaželal pri jeho čítaní 
príjemné chvíle a aby ste si 
tak retrospektívne 
pripomenuli, čo sa 
počas ušlého polroka 
v našej obci udialo, ale 
aj čo nás v lete čaká.
Najprv by som spomenul 
rekonštrukciu priestorov 
pre  našich dôchodcov. Ide o 
priestory bývalej ambulancie 
všeobecnej lekárky. Na 
základe požiadavky 
seniorov, osamelých 
občanov a občanov so 
zhoršeným zdravotným 
stavom a z vykonanej 
analýzy potrieb, vedenie 
obce zabezpečilo na úväzok 
jedného pracovníka, ktorý 
zabezpečuje pre takto 
odkázaných občanov 
pomoc v oblasti sociálnych 
služieb. Táto pomoc bola 
vytvorená predovšetkým 
z toho dôvodu, ak rodina 
a príbuzní nemôžu denne 
zabezpečiť starostlivosť 
v domácom prostredí 
a požiadajú obec o pomoc 
pre občana, ktorý sa ocitne 
v situácii, keď vzhľadom 
na svoj vek, prípadne zlý 
zdravotný stav, si nemôže sám 
alebo s pomocou rodiny zabezpečiť 
nevyhnutné životné úkony. Táto 
služba zabezpečuje donášku jedál 
z jedálne MŠ a ZŠ a z Centra 
sociálnych služieb Fantázia. Aj podľa 
tohto vidno, že naša obec nezabúda 
na svojich seniorov a občanov, 
odkázaných na pomoc iných.  Naša 
obec chce vydať monografiu o obci: 
„Horný Vadičov kedysi a dnes“. 
Odovzdávanie skúseností z jednej 
generácie na druhú, zaznamenávanie 
udalostí v obci, je veľmi dôležité 
a potrebné, aby sme mali cit pre 

kultúru, udržiavali povedomie 
národa, našu históriu a nezabúdali... 
Keďže tieto tradície treba zachovávať 
aj prostredníctvom kníh, Obec  
Horný Vadičov sa rozhodla pre 
spracovanie monografie o obci 

Horný Vadičov s vyššie uvedeným 
názvom. Vydaním publikácie chceme 
zhromaždiť a písomnou formou 
spracovať informácie o histórii a 
živote obce od predhistorického 
osídlenia až po súčasnosť, pretože 
nie nadarmo sa hovorí, že kto 
nepozná svoju minulosť, nebude 
mať na čom stavať a teda nebude 
mať ani svoju budúcnosť. Obecná 
knižnica v našej obci v spolupráci 
s CVČ Horný Vadičov a základnou  
školou zorganizovali v apríli 
Andersenovu noc 2016, ktorá mala 
pripomenúť sviatok detskej knihy. 
Je to medzinárodné podujatie, do 

ktorého sme sa ako obec opakovane 
zapojili. Pretože zorganizovaná akcia 
mala medzi detskými čitateľmi, ale aj 
ich rodičmi, veľmi pozitívny ohlas a 
priniesla deťom silný zážitok s knihou 
a v knižnici, s jej organizovaním 
uvažujeme i v nasledujúcich rokoch. 
/O tomto príjemnom zážitku sa viac 
dočítate v samostatnom článku na 
strane 7./ 

Naša obec žije aj kultúrnym 
a spoločenským životom. 
Od januára sme zaznamenali 
napríklad: výročnú členskú 
schôdzu futbalového klubu 
Horný Vadičov,  výročnú 
členskú schôdzu DHZ Horný 
Vadičov, Po Turvoňoch 
a Pochovávanie basy. 
Hokejbalový klub obce 
Horný Vadičov  v spolupráci 
s vedením obce  Horný 
Vadičov  zorganizoval tradičný 
veľkonočný  hokejbalový 
turnaj, ktorý sa uskutočnil 
v sobotu 26. marca 2016 na 
viacúčelovom ihrisku v areáli 
ZŠ. Každoročne organizujeme 
Stavanie májov v centre obce, 
v Prostrednom Vadičove, 
na Košariskách, u Galierov. 
Nasleduje Váľanie májov 
a nezabúdame nikdy na naše 
mamy - Deň matiek. Pokiaľ 
ide o nasledujúce (letné) 
mesiace, chcem Vás pozvať na 
Hodovú nedeľu – 03.07.2016, 
Vadičovské folklórne slávnosti 
– 16.07.2016, Vajčovský 
kotlík – 13.08.2016, Hasičskú 
súťaž o Pohár starostu 
obce – 10.07.2016, Pľacový 
turnaj o Pohár starostu 
obce – 24.07.2016. Letné 

mesiace sa budú niesť v znamení 
aj ďalších kultúrno-športových 
akcií, na ktoré vás chcem týmto, 
vážení občania i rodáci, opäť 
srdečne pozvať! Aktuálne termíny 
ďalších akcií oznámime občanom aj 
prostredníctvom obecného rozhlasu.  
Vážení spoluobčania, začínajú 
prázdniny, letné dovolenky, tak 
si ich užite v kruhu svojich rodín 
a s priateľmi. Vychutnajte atmosféru 
leta, oddýchnite si, naberte síl 
do ďalších mesiacov. Želám 
všetkým príjemné dovolenkové 
a prázdninové obdobie!

Vladimír Káčerik, starosta obce 
Horný Vadičov

Vážení spoluobčania, 
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Nedeľa 29. mája 2016 patrila všetkým 
mamám v našej obci

Zástupcovia obce Horný Vadičov, Jednoty dôchodcov Slovenska 
Horný Vadičov a CVČ Horný Vadičov spojili všetky sily a pre 
mamičky pripravili príjemné popoludnie, ktorého  cieľom bolo 
poďakovať všetkým mamám za starostlivosť a obetu. Veď každý 
vie, že najkrajším povolaním, ale zároveň i tým najťažším, je byť 
mamou. Pretože, kto nám dá božtek na líčko, zohreje nás v ná-
ručí, zaspieva pesničku, či utrie slzu na líčku? Ak nie ty, mama? 
Veríme, že toto nedeľné popoludnie strávili naše mamičky s 
úsmevom na tvári a aspoň na malú chvíľočku zabudli na bežné 
starosti, ktoré prináša každodenný život.

- Eva Kuriaková -

Uskutočnia sa 16. júla 2016  
v Amfiteátri Hájnice so začiatkom  

o 16 hodine. V programe vystúpia: DFS 
Oščadnička, Trombitáši FSk Javorník 

Lúky, FS Očovan z Očovej, FSk. Javorník 
Lúky, FSk. Vajčovci, Fatranská muzika 
a sestry Bacmaňákové, ĽH Terchovská 

muzika Pupov, ĽH Sokolie zo Skalice, ĽH 
Spod Ľadonhory, ĽH Remišovci z Lutiš, 

ŽSS zo Skalice, DSS Vajčovky, ŽSS Ženy  
z Vajčovskej doliny, ŽSS Pupov. 

Hosťom večera bude úsmevno - zábavná 
skupina TRAKY z Čane.

Do tanca až do rána hrá DJ Korrado  
a DJ Kroki. 

Bližšie informácie získate  
u Jany Pavlusíkovej -  /tel. 0908 935 108/. 

Prídite sa zabaviť!
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Mária Kultanová pracuje v školských službách už 39 rokov. Hovorí, že v 
MŠ v Hornom Vadičove im obec vytvorila doslova rodinné prostredie.

Mária Kultanová je 
riaditeľkou Materskej 
školy v Hornom 
Vadičove. Predtým 
pracovala v  MŠ 
Kysucký Lieskovec, 
neskôr v MŠ 
v Kysuckom Novom 
Meste. Kratší čas 
som pracovala na MŠ 
v Kysuckom Novom Meste. Od roku 
1980 pôsobí v MŠ Horný Vadičov, kde 
funkciu riaditeľky zastáva od roku 1990. 
Prvá písomná zmienka o existencii MŠ 
Horný Vadičov je školský rok 1959/1960. 
Materská škola leží v krásnom horskom 
prostredí, obklopená nádhernou 
prírodou. Budova materskej školy je 
po kompletnej rekonštrukcii, vymenili 
sa okná, vchodové dvere, budova sa 
zateplila, opravili sa chodníky. 
Exteriér škôlky spĺňa požiadavky 
na výchovno-vzdelávaciu činnosť. 
Na školskom dvore je pieskovisko, 
preliezky, domček so šmýkačkou, 
stromy a zeleň a hlavne dopravné 
ihrisko, ktoré sa podarilo vybudovať 
najmä vďaka aktívnemu pričineniu 
pána starostu Káčeríka. Na 
dopravnom ihrisku si detí  rozvíjajú 
dopravné  vedomosti, učia sa - ako 
sa správať na ceste či už ako chodec, 
cyklista. Interiér materskej školy 
zodpovedá požiadavkám, ktoré sú 
potrebné pre výchovno-vzdelávaciu 
činnosť. Každý rok obec vylepšuje 
prostredie, ako to dovolí rozpočet 
a financie. V súčasnom období 
sú v prevádzke 3 triedy s počtom 
detí 61. Kolektív materskej školy 
tvorí 6 kvalifikovaných učiteliek. 
Neoddeliteľnou súčasťou pracovného 
kolektívu sú 4 prevádzkové 
zamestnankyne, ktoré sa v plnej miere 
podieľajú na realizácií koncepcie 
materskej školy. - Budova materskej 
školy je priestranná, účelná. Deti 
majú dostatok priestoru či už v triedach, 
alebo na školskom dvore. Vybavenie 
materskej školy je primerané. Niektoré 
časti nábytku sú opotrebované, preto 
podľa finančných možnosti sa snaží 
škola vymieňať nábytok za nový. Vhodné 
podmienky sú aj na stravovanie detí. 
Jedáleň je vybavená novým nábytkom. 
Pribežne počas celého roka a zas podľa 
finančných prostriedkov dokupuje obec 
učebné pomôcky, didaktický materiál, 
pomôcky na cvičenie.
o Ako deti trávia napríklad jeden deň 
v škôlke? 
Hovorí Mária Kultanová, riaditeľka MŠ 
v Hornom Vadičove (na snímke):
- Deň v MŠ Prevádzka materskej 
školy je od 6.00 hod. do 16.30 hod. 
Deti prichádzajú do MŠ do 8.00 hod. 
Počas celého dňa sa striedajú aktivity 
ako: hry a hrové činnosti, plánované 
aktivity, edukačné aktivity, telovýchovné 

a relaxačné cvičenia. Denný 
poriadok zabezpečuje 
vyvážené striedanie činnosti, 
dodržiavajú sa zásady 
zdravej životosprávy, vytvára 
sa časový priestor na hru 
a učenie sa dieťaťa, dodržiava 
sa pevne stanovený čas na 
činnosti zabezpečujúce 
životosprávu – stravovanie. 

Počas edukačných aktivít detí získavajú 
nové vedomosti. Upevňujú a rozvíjajú 
si poznatky, ktoré stanovuje Štátny 
vzdelávací program ICSED 0 pomocou 
výkonových štandardov z tematických 
okruhov: Ja som, Príroda, Ľudia, 
Kultúra. V jednotlivých okruhoch 
rozvíjame u detí perceptuálno - 
motorickú oblasť, Kognitívnu oblasť, 
sociálno-emocionálnu oblasť. Kolektív 

materskej školy je realizátorom nových 
trendov vo výchovno-vzdelávacom 
procese. Každé dieťa je tvor osobitý 
a jedinečný,  inak a z iného sa teší, na 
iné sa smeje a pre iné smúti. Usilujeme 
sa vcítiť do ich sveta a vyvolať v nich 
radosť a smiech. Usilujeme sa vytvoriť 
čo najlepšie podmienky pre prirodzený 
rozvoj osobnosti dieťaťa, spokojný 
život a prípravu na vzdelávanie sa 
v základnej škole ako aj na život 
v spoločnosti. Vo výchovno-vzdelávacej 
činnosti uplatňujeme princíp väčšej 
aktivity, rozvíjame tvorivosť, využívame 
zážitkové učenie, digitálnu technológiu, 
vytvárame priestor na hodnotenie a seba 
hodnotenie.
o Akým programom sa pri hrách 
a výučbe riadite?
- Materská škola sa riadi Štátnym 
vzdelávacím programom ISCED 
0. Na základe tohto programu má 

materská škola vypracovaný Školský 
vzdelávací program  s názvom Na 
potulkách so slniečkom. Materská 
škola obohacuje výchovu a vzdelávanie 
o prvky vyplývajúce z projektu Škola 
podporujúca zdravie. V školskom 
vzdelávacom programe má rozpracované 
12 zásad zdravého životného štýlu – 
Adamko hravo zdravo: pestrá strava, 
pohyb a šport, krása prírody, denný 
poriadok, hra a tvorivosť, otužovanie, 
rodina, spánok, hygiena, ochrana prírody, 
voľný čas, čistý vzduch. Celý školským 
vzdelávacím programom detí sprevádza 
slniečko, ktoré je veľmi zvedavé, rozdáva 
radosť, úsmev. Do plánu sú zahrnuté 
úlohy z ekológie a ochrany prírody, vždy 
na každý mesiac podľa aktuálnosti.
o Spolupráca medzi škôlkou a rodičmi 

a obecným úradom a vedením škôlky, 
na akej je úrovni?
- Spolupráca s rodičmi a obecným 
úradom je dobrá. Starosta obce 
Vladimír Káčerik i vedenie obce 
ochotne pomáhajú, zabezpečujú 
drobné opravy, údržbu materskej školy, 
v lete kosenie trávy, v zime čistenie 
chodníkov od snehu. Aj spolupráca 
s rodičmi je dobrá. Mnohí prichádzajú 
s nápadmi ako vylepšiť prostredie 
materskej školy. Zapájajú sa do akcií, 
poriadaných materskou školou. Bol to 
spoločný výlet detí a rodičov a Oslava 
Dňa otcov.  
o Ako zvykne  Deň detí prebiehať vo 
Vašej škôlke a ako ho deti prežívajú? 
- Pre detí každoročne pripravujeme 
bohatý program ako: bábkové divadlo, 
športové hry, súťaživé a pohybové 
hry, opekača. V tomto roku nechýbali 
ani disko zvuky, kde sa deti prejavili 
pohybovo. K sviatku samozrejme patrí 
aj darček, ktorí deti dostali. Za súťaže 
sú deti  detí odmenené diplomom, 
medailou a sladkosťou. V rámci MDD 
k nám zavítali Sokoliari, ktorí  deťom 

porozprávali o sokoloch a iných vtákoch. 
o Čo pre Vás konkrétne znamená Vaša 
práca?
- Práca s deťmi ma napĺňa. Deti mám 
veľmi rada. Ak by má toto zamestnanie 
nenapĺňalo,  asi by som pri deťoch 
nevydržala pracovať 39 rokov. Najlepšou 
odmenou a povzbudením pre mňa je 
detský úsmev. Veľmi ma poteší, keď 
príde do materskej školy nové dieťa, 
plače a nechce tu ostať, no po niekoľkých 
dňoch pobytu v našej MŠ sa už usmieva 
a naopak nechce ísť z MŠ domov. Touto 
cestou by som sa chcela poďakovať 
nášmu  starostovi Káčerikovi, rodičom 
detí a hlavne celému kolektívu materskej 
školy, za spoluprácu a vytváranie 
radostného, pokojného prostredia v našej 
škôlke, ktoré sa tak veľmi podobá na 
rodinné.

pýtala sa: Mgr. Alena JAŠŠOVÁ
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„Je dôležité, aby sme ako poslanci našli kompromisy pri riešení 
problémov obce“, hovorí Monika Kubáščiková. poslankyňa v Hornom Vadičove.

Monika Kubáščiková má 46 rokov, pracuje ako vedúca zariadenia 
školského stravovania pri  Základnej a    Materskej škole v  Hornom 
Vadičove. Ako poslankyňa obecného zastupiteľstva v Hornom 
Vadičove pôsobí už druhé volebné obdobie. Poďme ju trošku 
„vyspovedať“.
o Čo Vás motivovalo k  tomu, aby ste kandidovali do obecného 
zastupiteľstva?
- Na kandidovanie za poslanca obecného 
zastupiteľstva v  Hornom Vadičove ma 
motivovala práca pre občanov a  zaujíma ma 
tiež chod a rozvoj našej obce.
o Aký bol Váš volebný program a  ako to 
vyzerá, či sa z  neho niečo aj naplní, resp. 
bude plniť?
- Volebný program som nemala priamo 
zameraný na niektorú z  oblastí. Mám rada 
ľudí a  prácu s  nimi. Chcela som byť tiež 
nápomocná pri obecných akciách, hľadať  
riešenia pri  problémoch obce a  aktívne ich 
riešiť.
o Ktoré problémy sa Vám zdajú v  obci 
najvykuklejšie?
- Sú to hlavne medziľudské vzťahy, ktoré 
riešime na obecných zastupiteľstvách a  na 
stretnutiach s občanmi. No nie je to, myslím 
si, problém len našej obce, ale i  ostatných 
regiónov Slovenska.
o Ako vidíte situáciu s  mladou generáciou 
v  obci...? Vracajú sa k  Vám mladí, zakladajú si tu rodiny, stavajú 
domy? Myslíte si, že im obec vytvára vhodné podmienky pre život aj 
so službami a vzdelaním?
- Ja som sa do našej obce prisťahovala v roku 1991 a vidím tu dosť veľký 
príchod mladých rodín, ale aj nárast  novostavieb. Keďže pracujem 
s deťmi, aj tu vidieť nárast  počtov detí v Materskej i v Základnej škole. 
Čo sa služieb v obci týka, ideme v ústrety občanom, sledujeme o aký 
druh služieb je záujem a  snažíme sa im vyhovieť. Funguje tu viac 
obchodov, kaderníctvo, kvetinárstvo, pizzeria, predaj zmrzliny. Tieto 
služby majú i  otváracie hodiny  prispôsobené potrebám občanov. 
Vybudovali sa detské ihriská.
o Ako sa dá vo Vašej obci kultúrne a spoločensky vyžiť...? Na ktoré 
akcie a spoločenské – podujatia môžete byť v obci právom hrdí?
- Ja som hrdá najmä na Vajčovské Folklórne slávnosti, ktoré majú 
charakteristickú rodinnú, atmosféru, stretnú sa tu rodiny i starí  

priatelia. Ako poslanci sme nápomocní pri organizovaní a  ja osobne 
mám na starosti občerstvenie pre účinkujúcich a  hostí.  Rada sa 
zúčastňujem spolu s občanmi i na Hodovej nedeli, Vajčovskom kotlíku, 
Fašiangovej zábavy, Hasičskej súťaže, Pľacového turnaja vo futbale, 
stavania a váľania májov. Tiež organizujeme posedenia pri príležitosti 
Dňa matiek, či Mesiaca úcty k starším. Pán starosta Vladimír Káčerík 

je ten, ktorý nás ťahá ku každej akcii, je k nám  
ústretový a nápomocný.
o Sú občania ochotní pomáhať, ak sa niečo 
v  obci robí, či už pri investičných akciách, 
alebo pri kultúrnych?
- Naši občania radi priložia ruku k dielu, keď 
sa niečo v obci robí, no všimla som si aj to, že 
často sú to stále tí istí občania.
o Keď by ste porovnali čo hovoria ľudia 
v  okolitých obciach ako sa mi žije s  Vašou 
obcou.. Ako sa Vám žije a  býva vo Vašej 
obci, ide dostatočne s  dobou? Je moderne 
vybavená, čo pochválite, čo skritizujete, resp. 
čo Vás núti nestagnovať a  ďalej vymýšľať 
a riešiť veci pre spokojnosť občana? 
- Nerada porovnávam našu obec s okolitými, 
pretože každá obec má svoje problémy 
i  radosti,  ľudia sú v  nich rozdielni. Keďže 
pracujem v  obci, stretávam sa s  občanmi 
každý deň a  nemám  informácie od nich, 
že by obec stagnovala. Práve naopak, sme 
rozvíjajúca sa obec, ktorá má nové obchody, 

služby, zrenovovanú Základnú školu i Materskú školu, nové  námestia, 
nové ihriská, opravené cesty. Jednotlivé zložky v  obci pracujú a  majú 
svoje plány do budúcnosti. Hlavne občania nás posúvajú ďalej, vymýšľať 
pre nich nové veci, pre ich spokojnosť, je to naša úloha spolu s pánom 
starostom.
o Neoľutovali ste niekedy, že ste poslankyňou? Ako spolupracujete 
navzájom – ako poslanci a  starosta? Lebo sa hovorí, že keď kone 
ťahajú za jeden koniec – ide to ľahšie, ako keď každý ťahá inde....
- Svoju prácu poslanca obecného zastupiteľstva beriem zodpovedne 
a  svedomito. Je dôležité, aby sme ako poslanci našli kompromisy pri 
riešeniach problémov obce. Pán starosta Vladimír Káčerík sa snaží, 
aby sme spolu pracovali úspešne, pre dobro našich občanov, snaží sa 
stmeľovať nás a  podporuje každú rozumnú vec, ktorá môže slúžiť 
občanom.

otázky: redakcia

Posilňovňa Horný Vadičov
V suteréne Materskej školy v Hornom Vadicove sa nachádza posil-
ňovňa. Posilňovňu navštevuje prevažne mládež vo veku od 15 do 
25 rokov, niektorí pravidelne, iní len tak „sviatočne“. Je vybavená 
základným posilňovacím zariadením (nakladacie činky, jedoručné 
činky, špeciálne stroje a lavice, takžiež bežiaci pás a boxovacie vrece). 
V týchto priestoroch sa nachádza i pinpogový stôl a kalčeto, avšak 
pre slabý záujem návštevníkov sú tieto dva hracie stoly uskladnené v 
iných miestnostiach. 
Otváracie hodiny sú od pondelka do piatku od 14.00 do 18.00 hodi-
ny. prídite aj vy – ďalší...., zacvičte si, je to najlepšia zbraň proti nude. 
Vymeňte chvíle za počítačom za športovú aktivitu. Nemusíte sa nútiť 
k športu, ale šport určite trochu spestrí život každého z nás. 

- Ivana Remišová - 
(na snímke Lenka Káčerová a Frederik Zajac)

Naša rodná dedina...  Horný Vadičov 5



Tento školský rok sa prváci z Horného Vadičova Damián Hájnik,  
Peter Zajac a Magdaléna Cabadová  umiestnili medzi najúspešnejších 

riešiteľov matematických úloh v rámci celého Slovenska.
„Základná škola celoročne 
organizuje alebo sa zapája 
do aktivít, ktorých cieľovou 
skupinou sú žiaci našej školy. 
Tieto aktivity sú zamerané 
na šport, literatúru, výtvarnú 
oblasť, matematiku, cudzie 
jazyky, chémiu či fyziku.  
Škála aktivít je pestrá, pretože 
chceme, aby naše deti mali 
možnosť všestranného rozvoja. 

Každý je šikovný v niečom inom, tak je potreba dať 
možnosť každému, kto chce na sebe pracovať a kto je 
motivovaný,“ hovorí Mgr. Vladimír Kmec, riaditeľ ZŠ 
v Hornom Vadičove v úvode rozhovoru (na snímke), 
od ktorého sa ďalej dozvedám, že úspechy školy možno 
rozdeliť do dvoch oblastí.  
Prvá oblasť je oblasť športu. Je fakt, že podmienky 
na telesnú výchovu z dôvodu chýbajúcej telocvične 
sú nedostatočné, no aj napriek tomu sa  starší žiaci  
umiestňujú na prvých troch miestach v rámci atletickej 
ligy organizovanej mestom KNM, či cezpoľného behu 
organizovaného CVČ Kysucké Nové Mesto. V okresnej 
atletickej lige to bolo tento školský rok 1., 2. a 3. miesto, 
v cezpoľnom behu škola opäť obsadila druhé a tretie 
miesto. Medzi významné úspechy patria futbalové 
zápasy mladších aj starších žiakov. Tento rok ZŠ Horný 
Vadičov nadviazala na úspechy minulého školského 
roku, kde sa v súťaži „O pohár riaditeľa centra voľného 
času“ umiestnila na 1. mieste.„ Išlo o putovný pohár 
a naše víťazstvo zabezpečilo, aby tento pohár natrvalo 
zostal v našej škole, keďže sme ho vyhrali 3 krát  po 
sebe. 1. miesto v okresnom a regionálnom kole a postup 
do krajského kola súťaže „Školský pohár Dôvera“ nám 
zabezpečili naši super futbalisti – Matúš Kubaščík, 
Martin Káčerík, Patrik Káčerík, Daniel Jaroš, David 
Káčerík, Patrik Andel, Samuel Svrček, Peter Kubaščík, 

Pavol Orieščik. V krajskom kole súťaže  „ Jednota CUP“ 
nám krásne 3. miesto zabezpečili Martin Hrošovský, 
Ivan Káčerik, Matej Kubišta, Michal Mičunda, Martin 
Polakovič, Samuel Berešík, Gabriel Kubaščík, Jakub 
Kubík, Marek Pastorek. V nastolenom trende sme 
pokračovali aj v turnaji vo futsale. V tejto súťaži sme sa 
taktiež prebojovali až do kola krajského. Celoslovenské 
kolo nám bohužiaľ, uniklo o jediné víťazstvo. Obsadili 
sme v turnaji 2. miesto. Tento úspech zaznamenali 
Michal Mičunda, Martin Hrošovský, Matej Kubišta, 
Samuel Berešík, Martin Polakovič, Gabriel Kubaščík, 
Jakub Kubík, Matúš Kubaščík, Peter Kubaščík, David 
Káčerík. Rozbehnutú štafetu úspechov tento rok 
zobrali do „kopačiek“ chlapci – Matúš Kubaščík, Šimon 
Pastorek, Samuel Capek, Peter Kubaščík, Matej Mečiak, 
Samuel Svrček, David Káčerík. V okresnom kole súťaže 
„Dôvera Cup“ obsadili pekné 1. miesto, čo nás posunulo 
do regionálneho kola a ako víťazov, následne do kola  
krajského.  V súťaži Jednota Cup sme aj tento rok vyhrali 
okresné kolo avšak v kole regionálnom sme v oklieštenej 
zostave  tento raz ťahali za kratší koniec. Vďaka za 
predvedený výkon patrí týmto žiakom: Danielovi Jarošovi, 
Gabrielovi Kubaščíkovi, Jakubovi Kubíkovi, Pavlovi 
Orieščíkovi, Marekovi Pastorkovi, Martinovi Káčeríkovi, 
Matúšovi Kubaščíkovi, Samuelovi Svrčkovi, Davidovi 
Káčeríkovi, Petrovi Kubaščíkovi,“ hrdo hovorí Mgr. Vlado 
Kmec, riaditeľ školy. 
Druhá oblasť je zameraná na preukázanie vedomostí, 
logiky, poznatkov. Radosť škole a obci robia žiaci prvého 
stupňa, ktorí sa v celoslovenskom kole súťaží Všetkovedko 
a Klokan umiestňujú na prvých pozíciách. Tento školský 
rok sa prváci Damián Hájnik, Peter Zajac a Magdaléna 
Cabadová umiestnili medzi najúspešnejších riešiteľov 
matematických úloh v rámci celého Slovenska. Ich 
úspešnosť bola naozaj vysoká. Jeden z nich mal 100% 
úspešnosť. Školským šampiónom v tej istej súťaži sa stal 
Miroslav Kvašňovský z 2. triedy.

Za úspech škola 
v Hornom Vadičove 
považuje aj fakt, že žiaci 
sa začínajú zúčastňovať 
olympiády v cudzom 
jazyku, či chemickej 
olympiády. Sú to prvé 
lastovičky, na ktorých sa 
deti oťukajú a spoznajú 
náročnosť olympiád. 
Škola oceňuje záujem 
o tieto ťažké súťaže 
a verí, že tak ako sú žiaci 
úspešní v športových 
súťažiach, úspechy 
rozšíria aj o tie z 
olympiád.

spracovala: redakcia 
Kysucký Žurnál

Okresné kolo  
v malom futbale  

žiakov - Jednota CUP
1. Gabriel Kubaščík

2. Jakub Kubík
3. Daniel Jaroš

4. Marek Pastorek
5. Pavol Orieščík

6.  Matúš Kubaščík
7. Martin Káčerík
8. David Káčerík
9. Peter Kubaščík
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Hornovadičovci vo florbale uhrali 3. miesto!
5. mája 2016 sa v športovej hale v Rudine konal turnaj vo florbale. Do 
súťaže sa prihlásilo šesť mužstiev/tímov. Turnaja sa zúčastnili  aj hráči 
z Horného Vadičova. 
Horný Vadičov reprezentovali: Vieroslav Koža, bratia Radovan, Peter 
a Marián Škorovci, Martin Berešík (bránkar), Miroslav Mečiak, Juraj 
Káčerik, Viliam Keblovský a Julo Sládek. 
Naši hráči obsadili krásne 3. miesto v turnaji a svoj úspech následne 
patrične oslávili v Pizzerii Lívia.  Víťazom gratulujeme a veríme, že o rok 
svoj úspech zopakujú. 

- Ivana Remišová - 

Rozprávková noc v Hornom Vadičove

Kde bolo, tam bolo, pod jedným veľkým 
kopcom Ľadonhora, v malebnej dedinke 
Horný Vadičov, sa v piatok 1. apríla 
2016 konala noc plná kúziel, tajomstiev 
a prekvapení – Noc s Andersenom.  
Noc s Andersenom začala o 18.00 hod. 
v budove Základnej školy Horný Vadičov 
a to uvítaním všetkých detí, ktoré sa 
tohto podujatia zúčastnili. Keďže deti 
boli veľmi nedočkavé a plné očakávaní, 
začali sme so záujmovým programom. 
Ako prvé sa nám predstavili dievčatá 
z dramatického krúžku, ktoré mali pre 
deti pripravený zaujímavý program. 
Predstavili sa v úlohe moderátorky, 
ktorá kládla otázky svojmu hosťovi, 
a tým nemohol byť nik iný ako sám pán 
Andersen. Tak sa deti mohli dozvedieť 
veľa záujmových informácií o tomto 
významnom spisovateľovi a to nielen 
o jeho tvorbe, ale i o jeho osobnom 
živote. Ďalším bodom programu 
bolo rozdelenie detí do skupín, ktoré 
mali za úlohu vymyslieť si vlastný 
rozprávkový názov a pokrik, ktorý neskôr 
prezentovali pred ostatnými deťmi. Tie 
ich ohodnotili a následne obodovali 
kreativitu ostatných nocľažníkov. 
Keďže pred spánkom si radi deti pozrú 
rozprávku, tretím bodom programu bolo 
vymyslieť večerníček. Nebol to len taký 
obyčajný večerníček. Tento večerníček 
bol zostavený z viet, ktoré po sebe 

nasledovali podľa abecedy. Všetci sa na 
tom veľmi zabávali. Každá skupina chcela 
vytvoriť čo najlepší večerníček, aby pri 
prezentovaní ostatným skupinám dostala 
čo najviac hlasov a tým získala ďalší 
bod.  Po večerníčku nasledoval program 
s názvom: “Pamätníček.” Úlohou každej 
skupiny bolo v čo najkratšom čase 
napísať a následne porozprávať, čo si 
zapamätali z rozhovoru moderátorky 
a pána Andersena. Keďže išlo o súťaž 
medzi jednotlivými skupinami, deti sa 
snažili napísať čo najviac informácií, 
ktoré si zapamätali. Program pokračoval 
hrou Activity. V tejto hre mali skupiny 
za úlohu určiť tri rozprávkové bytosti, 
ktoré ostatným deťom prezentovali bez 
slov len pohybmi tela. Ostatné skupiny 
mali za úlohu hádať o akú rozprávkovú 
bytosť ide. Ktorá skupina uhádla najviac 
rozprávkových bytostí, dostala bod. Po 
náročnom programe boli nocľažnici 
vyhladovaní a tak sme sa rozhodli, že sa 
všetci spoločne navečeriame. Večera bola 
pre deti veľkým prekvapením, pretože  
sme mali jedlo, ktoré milujú všetky deti – 
Pizzu. O výbornú večeru sa nám postaral 
náš pán starosta Vladimír Káčerik, ktorý 
Centrum voľného času Horný Vadičov 
v týchto aktivitách veľmi podporuje. 
Spoločne s nami sa snaží, aby deti v našej 
obci mali vyplnený svoj voľný čas čo 
najefektívnejšie. A to nielen z hľadiska 

kultúry, športu a zachovania tradícií, 
ale i v takýchto podujatiach ako je Noc 
s Andersenom. 
Po výdatnej večeri sme našli odkaz od 
čarodejníka, ktorý v našej obci zakopal 
poklad, ktorý je možné nájsť iba v túto 
rozprávkovú noc. Poklad však nebolo 
nájsť také jednoduché. Deti museli prejsť 
rôznymi prekážkami, ktoré na nich 
čakali. V hlbokej noci plnej tmy, strašidiel 
si museli deti poradiť i s rôznymi 
hádankami a zašifrovanými básňami.  
Deti z vadičovskej doliny sú však veľmi 
vynaliezavé a šikovné a tak sa dostali 
do úplného konca, k nájdeniu pokladu, 
ktorý im bol sladkou odmenou. Táto 
noc však ani zďaleka nekončila, ale práve 
začínala, a to diskotékou, na ktorej sa 
zabávalo každé dieťa. Spoločne spievali, 
tancovali, smiali sa. V ich očkách bolo 
toľko šťastia a radosti, že rozveselili  i nás 
dospelých.  A tak sme sa všetci spoločne 
roztancovali a zabávali sa. 
Ako to však býva v každej rozprávke, 
i táto naša rozprávková noc, bola 
na konci... Všetci sme sa  zabambúšili 
a ponorili sme sa  do sladkého spánku. 
Verím, že tak ako mne sa i všetkým 
nocľažníkom  snívali krásne sny 
plné smiechu, hier, fantázie a nových 
priateľstiev. Zazvonil zvonec a našej 
rozprávkovej noci bol koniec. 

pripravila: Mgr. Eva Kuriaková
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Kamil Urbaník, rodák z Horného Vadičova u Galierov,  
40 rokov folklórista a nositeľ ľudových tradícií:

„Som hrdý na našich vadičovských predkov, ktorí nám  
zanechali nádherné kultúrne dedičstvo,“ hovorí.

o Kedy a ako vás zlákal folklór, 
pán Urbaník?
- Narodil som sa u Galierov 
v povojnovom čase, v roku 1952, 
keď ešte ľudová kultúra, zvyky 
a obyčaje boli súčasťou života ľudí 
na dedine. K folklóru ma priviedla 
rodina. Otec bol muzikant, hral na 
bicie vo vadičovskej kapele Vadix, 
hrával tiež spolu s Gašparom 
a Ondrejom Urbaníkovcami 
v Drevenej muzike. Pôsobil aj 
v miestnom ochotníckom divadle. 

Starý otec hrával na husliach, otcov brat na base, iný brat 
na harmonike. Boli sme z otcovej strany veľká muzikantská 
rodina. Počas ZŠ som zopárkrát hral na školských vystúpeniach 
či spieval v dedinskom rozhlase. Ale otec mi bránil hrať na 
husliach, nakoľko bolo dôležitejšie sa dobre 
učiť a pomáhať na gazdovstve. Na husle som 
však nezanevrel, naopak sám som sa neskôr 
naučil na nich hrávať. Po vyštudovaní 
gymnázia som šiel na Ekonomickú školu 
dopravy a prepravy do Trnavy a potom 
na vojnu a keď som sa vrátil, otec pôsobil 
akurát v FS v hudobnej zložke. Bavilo ma 
tancovať, doma sa hralo a spievalo pri 
každej príležitosti, a tak som nemal ďaleko 
k folklóru. Prvé moje osobnejšie stretnutie 
s ním bolo pri organizovaní fašiangovej 
zábavy s pochovávaním basy v roku 1976. 
Ako bolo zvykom, na fašiangy prišla 
v utorok do kultúrneho domu drevená 
muzika, masky, hudba hrala a o pol noci 
jeden starý ujko oplakával basu. Potom 
muzika už nehrala, lebo bola Popolcová 
streda a začal pôst. Zdalo sa mi, že tomu 
niečo chýba a napadlo mi, či by sa to nedalo urobiť lepšie. 
Zobral som z domu zápisník z vojenčiny, kde boli písané rôzne 
vtipné vojenské veršíky a rozlúčky so slobodou a podobne a na 
základe nich som napísal humorné rýmy, ktoré som napasoval 
na dedinu. Dodnes mám túto báseň odloženú a recituje sa na 
obecných fašiangoch, kde farára stvárňujem ja. 
o Ako vznikla folklórna skupina Vajčovci?
- Ako som spomínal, v roku 1976 som vstúpil do folklórnej 
skupiny, ale tá sa vtedy volala Folklórna skupina pri Miestnom 
kultúrnom stredisku v Hornom Vadičove. Vznikla v roku 1973 
ako reakcia na prvý ročník folklórnych slávností v Ochodnici 
v roku 1972. Pôsobila prakticky do konca storočia. Jej zánik 
nezapríčinila len politická zmena režimu, ale aj generačná 
kríza, starší už nežili a tí mladší odišli za prácou do sveta. V 
roku 2008 som oslovil miestne ľudové muziky, lebo bez muziky 
súbor nemôže fungovať, a vedúci Starosvetskej muziky Jozef 
Haluska s mojim nápadom oživiť v obci ľudové tradície a FS 
súhlasil. Oslovil som starostu, ktorý moju myšlienku tiež 
podporil. Pochodil som bývalých žijúcich členov FS a vytvorili 
sme organizačný výbor, ktorého členmi boli Gitka Urbaníková 
(manželka), Vladimír Káčerík (starosta), Jozef Haluska, Jozef 
Pavlusík a Ing. Veronika Hoštáková. Na našom prvom stretnutí 
sme stanovili pravidlá, navrhol som a zhodli sme sa na názve 

FS Vajčovci. Ďalej sme sa dohodli, kde sa bude nacvičovať, 
zvolili sme si vedúceho a rozdali si úlohy, kto bude zodpovedný 
za spev, hudbu či tanec. Už o týždeň bola prvá skúška a milo 
nás prekvapilo, že prišlo viac ako 30 záujemcov z obce. Každý 
človek, ktorý má talent, sa dá v FS využiť v rôznych roliach, 
ktoré sa pri pásmach nacvičujú. Na nasledujúce fašiangy sme 
mali prvé verejné vystúpenie, obnovili sme vadičovskú tradíciu 
„po šabliach“ (niečo ako chodenie s Turoňom). Následne 
sme zorganizovali šibačkovú zábavu, stavanie a váľanie mája, 
hodovú nedeľu, vystupovali sme pri rôznych spoločenských 
a kultúrnych obecných akciách ako Deň matiek, úcta k starším 
atď. Vysviacka zvonice k 50. výročiu výstavby  ma veľmi tešila, 
lebo sme ju zvládli v spolupráci s farským a obecným úradom 
a samozrejme sponzormi a dobrovoľníkmi z obce, ktorí 
prispeli finančne aj svojou prácou. Som rád a hrdý na to, že bol 
starosta vtedy taký ústretový, že mal pochopenie pre mňa a pre 
ostatných ľudí, že kultúrne dedičstvo u Galierov treba zachrániť. 

o Kde ste čerpali potrebné informácie o ľudovej kultúre obce?
- Ako rodák od Galierov sám som sa rôznych podujatí 
zúčastňoval osobne – Lucie, sv. Mikuláš, Traja králi, 
pochovávanie basy, šibačky, stavanie májov, rôzne zábavy...a 
videl som starších, ako tancujú. Zakladateľka prvej skupiny, 
zavolala starších, aby nám ľudové tance ukázali a podľa nich 
sme sa učili. Spomínam si tiež, ako nás v požiarnej zbrojnici 
starý pán kostolník učil tancovať vadičovský čardáš. Neskôr 
ja s manželkou a inými pármi sme sa potom stali učiteľmi 
v FS Vajčovci. Pomohol nám aj výskum ľudového tanca na 
Kysuciach, ktorý zorganizoval v Čadci v roku 2010 Pavol 
Kužma. Na tomto podujatí sa premietali staré zábery ľudových 
tancov a tiež sme boli súčasťou tohto výskumu. 
Veľké šťastie však bolo to, že som si počas pôsobenia v pôvodnej 
FS všetko zapisoval, teda jednotlivé piesne a scenáre pásiem a 
tie som potom v FS Vajčovci využil. Nacvičili sme tak pásmo 
svadba, šibačky, regrúti, po šabliach, váľanie májov, robenie 
holovnice. Postupne sme aj tie vylepšili, dnes robíme pásma aj 
v autentickom prostredí, napr. drápačky a šibačky v drevenici či 
v humne pásmo regrúti.
o Ako sa darilo folklórnej skupine?
- Stali sme sa súčasťou kultúrneho života v obci. Počas rokov 
života FS sme postupne dopĺňali pásma, zbierali piesne z 
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Stavanie a  Váľanie májov 
Jednou z tradícií, ktorú v  našej obci 
každoročne zachovávame, je i Stavanie 
a Váľanie májov.  Tak bolo tomu i tento 
rok.
Máje sa po jednotlivých osadách v našej 
obci postavili na konci apríla, aby pred 
príchodom nádherného jarného mesiaca 
plného pukov, kvetov a zelene, sa hrdo 
týčili pre všetky slobodné dievky v našej 
obci. A ako je zvykom, zvalili sa na konci 
tohto prekrásneho mesiaca. 
Na stavaní a váľaní májov sa podieľala FS 
„Vajčovci“, ktorá sa zo všetkých síl snaží 
tieto tradície zachovávať, a  za pomoci  
pána starostu Vladimíra Káčerika, ktorý 
už roky podporuje  dedičstvo našich 
starých mám a otcov.  Postaviť, či zvaliť 

taký máj,  nie je vôbec ľahká 
vec. K nej patria i pracovité 
ruky mládencov, ktorí tieto 
máje postavia, či na konci 
mája zvalia. Tejto úlohy 
sa hrdo zhostili členovia  
Dobrovoľného hasičského 
zboru Horný Vadičov. Ne-
smieme však zabúdať, že učiť 
k tradíciám treba i našich 
najmladších. Preto sa  k tejto 
tradícii zapojili i členky DFS 
„Vajčovanka“, ktoré pravidel-
ne navštevujú CVČ Horný 
Vadičov. Verte, že bolo veselo, keď sa po 
dedine veselo tancovalo, spievalo a za-
bávalo. Ako to už po zvalení posledného 

mája býva zvykom, 
treba urobiť májovú 
veselicu. Tejto úlohy 
sa zhostili majitelia 
Café bar Alfa. Keďže 
v tomto roku nám 
počasie moc nepria-
lo, zábava sa musela 
ukončiť. Ale leto je 
len v rozkvete.  Preto 
treba dúfať, že si ešte 
zatancujeme. 

pripravili:  
-káčeríková-, -kuriaková-

regiónu. Stará FS sa pravidelne zúčastňovala folklórnych 
slávností v Ochodnici. Chodievali sme aj na festival do Rožňova 
pod Radhoštem, Detvy, Východnej, Strážnice. Práve pozvanie 
do Východnej a Detvy v roku 1992 som bral ako najväčšie 
ocenenie mojej práce. Vystupovali sme aj v zahraničí - ČR, 
Poľsko. Medzi úspechy by som zaradil aj rozhlasovú nahrávku 
Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici, ktorá následne 
vyšla na LP platni Kysuce, Terchovská dolina a Bystrická 
dolina, vydanej v Opuse 1992. Vystúpenie troch vajčovských 
muzík bolo zaznamenané v relácii Klenotnica ľudovej hudby, 
ktorú nahrávala STV Košice v roku 1992. Naši muzikanti si 
zahrali aj v známom filme Zem spieva. Z rúk pani Litvajovej 
z ministerstva kultúry sme si v roku 1978 prevzali bronzovú 
plaketu za tvorbu. Jednoducho medailí a iných ocenení je toľko, 
že ich neviem ani zrátať.
o A ako sa vodí dnes FS Vajčovci?
- S Vajčovcami sme vystupovali v Ochodnici, Bratislave 
na predvianočných trhoch, v Poľsku a pod. Súťažili sme 
a dvakrát vyhrali regionálnu súťaž v Ochodnici v rokoch 2011 
a 2014 s pásmom regrúti a šibačky. S oboma pásmami sme 
potom postúpili na krajské kolo v Habovke a tam sme získali 
strieborné pásmo. Sme častými účastníkmi kultúrnych podujatí 
v okolitých obciach a samozrejme na Vadičovských folklórnych 
slávnostiach. Našim ľudovým umením sme obohatili krst 
knihy Kysuce : od Vianoc do Vianoc fotografa Jaroslava Veličku 
a Ľudový odev na Kysuciach od Márie Húšťavovej. Podarilo sa 
nám za také krátke obdobie dosiahnuť veľa úspechov a nacvičiť 
množstvo tancov a ľudových zvykov. Okrem iného ma veľmi 
teší, že sme obnovili staré tradície po šabliach, šibačky, stavanie 
a váľanie májov.
Teraz zo zdravotných dôvodov v skupine pôsobím ako 
umelecky vedúci a vedúcou je Ing. Veronika Hoštáková. 

V súčasnosti máme 25 členov hudobníkov, tanečníkov 
a speváčky. Stretávame sa raz do týždňa, vždy v piatok. Radi 
privítame medzi sebou mladých záujemcov o ľudové umenie, 
lebo v dnešných časoch je o tento žáner menší záujem najmä 
u nich.
o Prispeli ste ku kultúrnemu rozvoju obce nielen ako člen FS.
- Keď som už nejaký ten rok účinkoval v skupine, priniesol som 
dobré a nové nápady a vďaka zamestnaniu som mal kontakty 
s rôznymi ľuďmi, prirodzeným vývojom som sa v roku 1987 
dostal do funkcie vedúceho FS. Predseda MNV Miroslav 
Káčerík ma oslovil, aby som nastúpil na miesto riaditeľa 
kultúrneho strediska. Bola to pekná práca, bol som vedúcim FS, 
mal som detskú FS, ktorú som viedol, tiež detskú ľudovú hudbu, 
s ktorou sme sa v roku 1991 stali víťazmi v súťaži Detských 
ľudových hudieb v Prešove. Organizoval som kultúrno-
spoločenské akcie, zábavy, súťaže. Táto práca ma veľmi napĺňala, 
robil som to nezištne rád a bez nároku na odmenu a  vidím, že 
toto v dedine dnes chýba, najmä práca s mládežou. 
o A na záver, máte v rodine nasledovníka?
- Áno, syn hráva na heligónke a je primáš Ľudovej hudby spod 
Ľadonhory, na čo som hrdý. Mladšia dcéra vie hrať na rôznych 
hudobných nástrojoch, ale v súčasnosti je v zahraničí. Dúfam, 
že moje vnučky Nelka a Natalka budú raz veľké speváčky 
vadičovských piesní ako manželka Gitka.
Ja by som chcel na záver poďakovať hlavne všetkým členom, 
ktorí tvoria FS Vajčovci, za to, že pokračujú pri udržiavaní 
ľudových tradícií, tiež aj ich rodinným príslušníkom za 
pochopenie a starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu za to, 
že nám vychádzajú v ústrety pri realizovaní kultúrnych aktivít 
v rázovitej obci.

pýtala sa: Dr. Dušana Šinalová
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Od 1. marca sa spustil v SR 
nový systém, ktorý bude 
vyhľadávať automobily 
s neplatnou technickou 
a emisnou kontrolou a ich 
majiteľom automaticky 
posielať pokuty. Pokuty 
prídu poštou.  
o Čo znamená, že štát 
môže automaticky 

udeľovať pokuty za neplatnú technickú a emisnú kontrolu? 
- Štát vedie databázu, v ktorej sa evidujú všetky automobily a ich 
technické a emisné kontroly; vrátane dátumov, kedy ich majú 
absolvovať. Systém preto vie určiť, kedy najneskôr má majiteľ 
pristaviť auto ku kontrolám. Pokiaľ tak neurobí, majiteľovi na 
základe objektívnej zodpovednosti automaticky pošle poštou 
pokutu. Pokuta sa vtedy udeľuje v tzv. rozkaznom konaní. 
o Je možné sa proti udelenej 
pokute odvolať?
- Pokiaľ napríklad automobil 
skutočne absolvoval technickú či 
emisnú kontrolu a tá v systéme 
nebola zaregistrovaná, je možné 
proti pokute podať odôvodnený 
odpor. Včasným podaním odporu 
sa rozkaz ruší v celom rozsahu 
a netreba ho uhradiť. Okresný úrad 
následne bude v konaní pokračovať 
klasickým správnym konaním o 
správnom delikte prevádzkovateľa 
vozidla. Vtedy je možné udelenú 
pokutu definitívne zrušiť. Ak 
ale nakoniec bude pokuta aj v 
správnom konaní uložená, bude 

navýšená o trovy spojené s prerokovaním správneho deliktu vo 
výške 30 eur.
o Aká je výška pokuty za neplatnú technickú a emisnú 
kontrolu, ktorú štát zašle vodičom automaticky? 
- Aktuálne je výška pokuty za každú z dvojice neplatných 
kontrol 165 eur, čiže dohromady až 330 eur. Pokiaľ do 15 dní od 
doručenia rozkazu uhradíte 2/3 z uloženej pokuty, pokuta sa 
bude považovať za uhradenú v plnej výške. V tom prípade bude 
teda pokuta vo výške 220 eur. 
o Ako rýchlo budú odosielané automatické pokuty za 
neplatnú technickú alebo emisnú kontrolu? 
- Pokutu podľa zákona možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, 
keď sa príslušný orgán štátneho odborného dozoru dozvedel o 
porušení povinnosti, najneskôr však do piatich rokov odo dňa 
porušenia povinnosti. Pokiaľ teda nepríde po piatich rokoch, 
už sa ďalej čakať nemusí.  V praxi ale budú podľa všetkého 
prichádzať rýchlejšie, presný čas však nie je možné teraz určiť.
o Ako dlho platí technická a emisná kontrola?
- K obom kontrolám je potrebné auto prvý raz pristaviť po 
štyroch rokoch od uvedenia do prevádzky a potom každé dva 
roky. Iné pravidlá platia pre vozidlá taxislužby a autoškoly, 
tie musia kontroly absolvovať každý rok. Dátum vykonania 
technickej kontroly aj emisnej kontroly je vedení podľa dní 
a platí presne dva roky.
o Koľko stojí technická kontrola a koľko stojí emisná 
kontrola?
- Ceny za vykonanie technickej a emisnej kontroly nie sú pevne 
stanovené, každá STK (stanica technickej kontroly) si ich určuje 
samostatne. Líši sa tiež podľa typu vozidla a iná cena môže 
platiť aj v závislosti od typu pohonu. Pre bežné osobné auto 
s benzínovým či naftovým motorom sa zväčša poplatok za obe 
kontroly dohromady pohybuje od 40 do 60 eur, môže ale byť 

aj nižší či vyšší. Ušetriť sa dá napríklad zakúpením kupónov na 
zľavových portáloch, pomocou ktorých sa stanice snažia prilákať 
zákazníkov aj v „slabších“ obdobiach, keď prirodzene klienti 
neprichádzajú.
o Štát spustil možnosť notifikácie o blížiacom sa konci 
platnosti technickej a emisnej kontroly. Je tento systém 
dostupný pre každého?
- Áno, prihlásiť sa môže každý majiteľ, resp. držiteľ vozidla. 
Podmienkou je iba aktívne mobilné telefónne číslo a e-mailová 
adresa.
o Ako je možné zaregistrovať sa na odber informačných 
správ o blížiacom sa konci platnosti TK/EK?
- Postup sa líši podľa toho, či používate elektronický občiansky 
preukaz (eID) alebo nie. Pokiaľ áno, po prihlásení sa do systému 
na stránke www.jiscd.sk si systém automaticky spáruje 
všetky vozidlá, ktorých ste držiteľom alebo vlastníkom. Pokiaľ 
elektronický občiansky preukaz nevlastníte, môžete sa na 

rovnakej stránke zaregistrovať 
po zadaní niektorých údajov 
o automobile. 
o Je možné zadané štátne 
upozornenia na blížiaci sa koniec 
platnosti TK/EK úplne zrušiť? 
- V súčasnosti to nie je možné. Podľa 
slov hovorcu ministerstva dopravy 
by sa v e-maile, ktorý potvrdzuje 
aktivovanie notifikácií, mal 
nachádzať aj link na zrušenie.
o Treba zmeniť nastavené 
notifikácie napríklad po zmene 
evidenčného čísla automobilu po 
presťahovaní do iného okresu?
- Zmeniť nastavenie notifikácie nie 
je možné. Pokiaľ používateľ nie je 

registrovaný v systéme s elektronickým občianskym preukazom, 
je potrebné zrušenie stávajúcej a založenie novej notifikácie, čo 
sa dá v systéme spraviť bezplatne.
o Je možné na jedno telefónne číslo zaregistrovať viac 
vozidiel a notifikáciu pre jedno vozidlo zaregistrovať na viac 
čísiel?
V oboch prípadoch je odpoveď áno. Žiadne podobné 
obmedzenie systém nekladie, upozornenia je možné nastavovať 
úplne ľubovoľne.
o Akým spôsobom a s akým predstihom ma štát na blížiaci 
sa koniec platnosti TK/EK upozorní? 
Zaregistrovaným používateľom bude bezplatne zaslaná SMS 
aj e-mail. Upozornenie je odosielané dvakrát – vždy 30 dní 
a potom 14 dní pred termínom, kedy auto treba pristaviť na STK. 
Spôsob notifikácie (teda či SMS, e-mail alebo oboje) bude možné 
v budúcnosti v systéme zmeniť, časy zasielania upozornení sú 
však pevne dané a nemenné.

- polícia -

STK kontroly & Notifikácie od 1. marca 2016 
a automatická pokuta za neplatnú STK
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Narodili sa
Veronika Mrmusová 26.12.2015
Oliver Lisko 11.02.2016
Veronika Drozdíková 05.03.2016
Maxima Zamišková 26.04.2016
Timea Zátorská 15.05.2016

Najstarší občania 
Filip Kaplík 1920
Agnesa Kaplíková 1922 
Žofia Káčeriková  1922
Filip Káčerík 1922
Žofia Vnuková 1923
Anton Halúska 1923
Zuzana Lilanová 1924
Terézia Gažová 1924
Žofia Jarošová 1926

Spoločenská  kronika obce Horný Vadičov / december 2015 - máj 2016
Uzavreli manželstvo
Štefan Adámek – Miroslava Kapitulčinová: 23.01.2016
Michal Holtan – Vladislava Minariková: 06.02.2016
Matej Zajac – Mgr. Katarína Pokrivková: 16.04.2016 

Zomreli
Miroslav Pavlusík: *02.06.1967 -  04.01.2016
Rozália Zajacová: *02.01.1940 -  13.01.2016
Anna Káčeriková: *28.09.1931 -  14.01.2016
Gašpar Remiš: *06.08.1924 -  17.01.2016
Anna Beliančínová: *13.03.1937 -  19.02.2016
Jozef Toth: *09.02.1945 -  10.04.2016
Karol Káčerík: *15.01.1964 -  10.04.2016
Antonia Berešíková: *28.12.1948 -  13.05.2016

Poznáte ľudí, ktorí už ráno, keď vstanú z postele, sú nahnevaní, zlostní, 
plní negatívnej energie a takto aj vykročia do dňa a otravujú ostatných?

Keby takýto človek, alebo skupina ľudí, 
otravovala tým len seba a svoje okolie 
– napríklad rodinu, tak by sme to ani 
neregistrovali, ale ak sa to dotýka stále 
viac ľudí a začína to naberať nebezpečné 
obrátky, ohováranie, intrigy, ktoré sa 
ťahajú potichu celé mesiace, až roky..., tak 
to už je vážny problém. Zlostní a neustále 
zlobou natlakovaní ľudia zvyknú byť veľmi 
nepríjemní. Tým, že majú pocit vlastnej 
neomylnosti, tak ich kritickosť je veľmi 
vysoká, ale iba voči iným. Sebareflexia 
im veľakrát chýba a nevedia sa zdržať 
prehnanej a neobjektívnej kritickosti 
ani tam, kde sa to vôbec nehodí. Ak by 
mali niekoho za niečo pochváliť, tak by 
si radšej uťali jazyk. Neuznávajú nikoho 
a nič, hoci ten druhý urobil čokoľvek 
užitočné a vznešené. Títo nepochopenci 
už ani nevedia, prečo sú vlastne takí 
zlostní a prečo tak závidia, či všetko ofrflú, 
znevážia... Sami nevedia, prečo ohovárajú 
a intrigujú... To je skrátka ich životný 
štýl. Tak, ako u iného je životný štýl 
podnikanie, či návštevy fitness, pravidelná 
turistika, alebo iná príjemná pravidelná 
činnosť, koníčky, tak pre zlostných ľudí 
a nežičlivcov je pravidelná a obľúbená 
činnosť práve ohováranie a negovanie 
všetkého a každého, kto im nie 
je po chuti..., koho neznášajú, 
komu závidia. Prečo to takto 
u niektorých ľudí funguje? 
Prečo sa vlastne takto ľudia 
trápia vnútorne aj sami? Oni 
si totiž neuvedomujú, že tým, 
že sú negatívni a ohováračskí, 
neškodia len okoliu, ľuďom, ale vo 
veľkej miere aj sami sebe. Nielen 
psychicky, ale aj fyzicky. Keď sme 
sa opýtali odborníka psychológa 
– na dôvody ľudskej zloby, 
závisti, nenávisti, intrigovania, 
ohovárania, urážania 
a neuznania toho druhého, hoci 

by im dal srdce na dlaň – odpoveď bola 
jasná: „Ide o ľudí, ktorí majú mnohí 
nejaký psychický blok, ochorenie, 
možno o tom ani nevedia. Môže to byť 
genetická záležitosť, dedičnosť, môže 
to byť zloba – získaná počas života a 
najmä tým – že sa jemu nedarí, tak 
ako inému, nevie správne posúdiť svoje 
schopnosti, neustále sa snaží niečo 
docieliť, ale mu to nejde... a tak – ak 
jeho psychika nie je zdravá a odolná, tak 
sa začne znižovať k takým spôsobom, 
ako je ohováranie a znevažovanie aj 
dobrých a užitočných vecí, čím ale 
najviac ukazuje práve to, že jemu niečo 
chýba, že je v niečom nedocenený, že 
zlyháva,  je neúspešný – ale nechce si 
to priznať. Je to jeho tichý protest proti 
iným, živený len jeho vnútornou zlobou 
a závisťou..., a toto ho ešte viac ničí 
a ešte viac stráca objektívnosť a radosť 
zo života. Poteší sa vlastne len vtedy, keď 
druhým sa nedarí.... Veľmi jednoducho 
povedané, šťastný a vyrovnaný človek 
nevyhľadáva umelé konflikty, dopraje 
aj iným, nielen sebe, ak je problém, tak 
ho rieši otvorene, nie zákerne, a teší sa 
zo života. Neotravuje si ho blbosťami, 
ani neotravuje druhých žabomyšími 

vojnami. Ak niekto začne pociťovať, 
že je nevyrovnaný, nepokojný a jeho 
myseľ je zdravá, tak sa snaží vyhľadať 
odborníka a zbaviť sa týchto pocitov. 
Ale ak je niekto prepáčte – blbec, alebo 
psychicky labilný jedinec, tak ten 
si neuvedomuje, že chyba je v ňom, 
ale stále vyrýva len do okolia. On si 
nepripúšťa vnútorné problémy, ani 
prípadné psychické nevyrovnanosti, 
takže zloba a intrigánstvo v ňom bude 
ešte ďalej postupne naberať – až sa 
zničí on sám. Len žiaľ, dovtedy otravuje 
a ničí aj vzťahy a ľudí okolo seba a 
ak má rodinu a deti..., tak sa veľa 
negatívneho dostáva do nich..., a zloba 
pokračuje ďalej... To sú už jeho obete... 
žiaľ. Ľudstvo je nepoučiteľné a napriek 
vysokej životnej úrovni a rozvinutej 
civilizácii – sa nepodarilo zlikvidovať 
zlobu, nenávisť a závisť medzi nami. 
A ZÁVISŤ je naozaj matkou a živnou 
pôdou všetkého negatívneho v našich 
životoch.“ Ja zlostných a intrigánskych 
ľudí ľutujem. Oni sú vlastne chorí ľudia, 
len si to neuvedomujú a nechcú si to 
pripustiť. Škoda je len to, že nás svojimi 

činmi otravujú a kazia tak náš 
život. Jediná ochrana a obrana pred 
nimi -  je nepripúšťať si ich intrigy 
a dať tak najavo, že sú pre vás 
vzduch. Nezáujem a nevenovanie 
pozornosti ako druhoradej veci  - 
ich ničí najviac. Venujme sa len 
zmysluplným veciam a tomu, čo nás 
vnútorne obohacuje. Len takýchto 
ľudí si vyberajme do svojho okolia. 
Negatívnu energiu nepúšťajme do 
svojej blízkosti. O to viac, ak je 
v podobe nepríjemných susedov, či 
neschopných spoluobčanov.

Mgr. Alena Jaššová
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Hokejbal v Hornom Vadičove si zahralo 7 mužstiev
Ešte v marci 2016 sa konal turnaj v hokejbale, ktorý organizoval Vieroslav Koža 
a Radovan Škor za podpory obce Horný Vadičov. 
Do turnaja sa prihlásilo sedem družstiev: Košariská, Potrniari, Rolia, Pošta, 
Prostredný Vadičov, Dolný Vadičov a Zástranie.
Pravidlá súťaže, po vzájomnej dohode, vyhlásil pred zápasom starosta obce Horný 
Vadičov pán Vladimír Káčerík. Súťažná časť trvala od 9.00 do 14:00 hod. na 
multifunkčnom ihrisku s umelým trávnikom v Hornom Vadičove. 
Po zápase sa hráči spolu s   realizačným tímom presunuli do pizzerie Lívia, 
kde sa pokračovalo posedením pri dobrom občerstvení, ktoré bolo hradené 
z vyzbieraného štartovného, ktoré bolo vo výške 7 € za hráča. 
Výsledky Hokejbalového turnaja 

1. miesto Pošta
2. miesto Dolný Vadičov
3. miesto Prostredný Vadičov
Za najlepšieho hráča bol vyhlásený Miroslav Hulin z  hokejbalového 
tímu  Zástranie.

Tímu zo Zástrania sa u  nás páčilo a  prisľúbili účasť aj na nasledujúcom Jano, 
Petro, Pavlovskom turnaji, (Jano-Petro-Pavlovskom turnaji) ktorý sa konal 25. 
júna 2016. (Informáciu o tomto turnaji prinesieme v decembrovom vydaní nášho 
obecného časopisu).

- Ivana Remišová -
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Veľkonočný Vadičovský turnaj v šípkach
Pre mnohých mladých ľudí sa tohtoročný Zelený 
štvrtok spája so zeleným pivom a elektronickými  
šípkami. 
V pizzerii Lívia sa 24.03.2016 konal prvý ročník 
Vadičovského turnaja v hádzaní šípok. S myšlienkou 
zorganizovať súťaž prišiel Janko Zajko. Celý turnaj sa 
konal pod záštitou pána Pečalku - majiteľa pizzerie 
Lívia, ktorý poskytol priestory, 
vybavenie a občerstvenie pre 
súťažiacich. 
Štartovné do súťaže bolo 
5,- eur na hráča. Turnaja sa 
zúčastnilo 32 hráčov, mužov 
i žien, v zastúpení  celej 
Vadičovskej doliny 
a z Kysuckého Nového Mesta.  
1. miesto Peter Čuntala  

(Kysucké Nové Mesto)
2. miesto Ján Zajko  

(Horný Vadičov)

3. miesto Štefan Závoďan (Dolný Vadičov)
Ceny víťazom a súťažiacim odovzdal  starosta obce 
Horný Vadičov pán Vladimír Káčerík. Každý účastník 
turnaja si so sebou domov odnášal nielen malú 
odmenu, ale aj príjemný športový zážitok. 

- Ivana Remišová - 
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