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Dievčatá zo Základnej školy v Povine 
na Majstrovstvách Slovenska v Šamoríne 
vybojovali zlato  /str.22

„Keď 
technológia 
predbehne 
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rozvrat 
spoločnosti,“ 
hovorí 
sympatická 
Andrea 
Starinská z 
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Dobrovoľníčky z Kysuckého Nového Mesta 
Gabriela, Martina a Magdaléna pomáhajú riešiť 
situáciu opustených mačiek v OZ Kysucké labky  
/str.20 Vyšla kniha o 100 rokoch 

kysuckého futbalu  /str.6
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Komunálne a 
župné voľby 2022 

V októbri 2022 pre vás pripravujeme samostatný 
VOLEBNÝ PRIESTOR v časopise.

Pútavé a kvalitné volebné pijárčlánky, volebné upútavky a 
volebné oznamy spracujú pre vás skúsení redaktori.
Vážení kandidáti na primátora, na starostov obcí, 
poslancov obcí!  Vážení kandidáti na poslancov a 

župana Žilinského samosprávneho kraja!
Objednajte si už teraz priestor v našom časopise!

vychádzame  

od r. 2007
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„Kysucké Nové Mesto nové a krajšie“ zriadil v roku 
2017 František Vlček. Už žiaľ, nie je medzi nami.

V dnešnej internetovej dobe nám 
Facebook ponúka obrovské možnosti, 
ako zaujať svojich fanúšikov a dať im 
vedieť čo najviac informácií napríklad 
o meste, v ktorom žijú, alebo ktoré ich 
zaujíma. Správne osloviť sledovateľov 

nie je vôbec jednoduché, ako sa na prvý 
pohľad zdá. Vedieť špecifikovať cieľové 
publikum, zistiť, čo by ich zaujalo, 
aký typ obsahu preferujú, produkovať 
články, ktoré sú niečím zaujímavé, je 
vždy veľkou výzvou.
Kysucké Nové Mesto nové a krajšie je 
facebooková stránka zriadená nielen 
pre občanov Kysuckého Nového 
Mesta, ale i pre širokú verejnosť. Po 
Občanovi Kysuckého Nového Mesta 
je podľa mienky ľudí druhou najviac 
navštevovanou stránkou v našom 
meste s počtom sledovateľov 6000. 
Internetovú stránku založil 23. júna 
2017 František Vlček, ktorý, žiaľ, už nie 
je medzi nami žijúcimi. „Ferino“, ako 
mu hovorila manželka Evka, chcel ľudí 
informovať o dianí v meste.
„Zaujímal sa hlavne o politiku v 
meste, o prácu primátora, poslancov, 
zaujímali ho komunálne voľby. Stránke 
sa venoval denne, chcel pravdivo ľudí 
informovať o dôležitých veciach v 
meste, poukazovať na ne/spravodlivosť 
a niektoré nekalé praktiky,“ spomína 
Evka Vlčková.
Po Ferkovej smrti sa spravovania 
stránky ujala práve jeho manželka 
Evka. Ferko ešte počas svojho života 
poveril moderovaním stránky Janku 

Berešíkovú, Lenku Turčániovú a Denisu 
Smrekovú. Nikdy nezabudnem na to, 
ako mi Ferko v jeden deň napísal cez 
Messenger a poveril ma moderovaním 
stránky, ktorú vytvoril. Nepoznali sme 
sa osobne, prakticky som bola cudzí 
človek, no podľa Ferka nie neznámy. 
Bolo mi cťou aspoň cez siete spoznať 
tak skvelého človeka, akým bol Ferko. 
Bol to človek inteligentný, rozhľadený, 
milujúci svoju rodinu a hlavne mal 
veľmi rád toto naše malé mestečko. 
Mal ho až natoľko rád, že doprial 
aj ostatným ľuďom, aby vedeli, ako 
napreduje, s akými problémami zápasí, 
čo ho brzdí v jeho posune vpred, koľko 
významných ľudí v ňom žije... Tak ako 
mal Ferko rád naše mesto, tak mal rád 
aj jeho ľudí v ňom.
Lenka Turčániová: „S Ferkom sme 
chodili ako deti do materskej škôlky, 
tak sme sa poznali veľmi dlhé roky. 
Tiež ma veľmi potešilo, keď ma oslovil 
na moderovanie tejto FB stránky. 
Osobne môžem za seba povedať, že pri 
tejto činnosti som spoznala obrovské 

množstvo šikovných, schopných ľudí na 
rôznych postoch a s rôznymi životnými 
príbehmi. Vďaka moderovaniu 
intenzívne sledujem dianie v našom 
meste, nie však politickú stránku. 
Veľmi obľubujem zdieľať príspevky 
aktivít mesta, jeho príspevkových 
organizácií, ako napríklad naše škôlky, 
základné i stredné školy, detské jasle, 
mestské kultúrne stredisko, údržbu 

mesta /ktorej vediem FB stránku/, 
športové kluby, centrum voľného času, 
rôzne záujmové, športové, interné aj 
externé krúžky, neziskové organizácie 
alebo samotných zaujímavých ľudí. 
Rada zverejním aj niečo zaujímavé 

z okolitých dedín a miest, možno 
pre takú motiváciu, čo by mohlo byť 
aj v našom meste, alebo len tak pre 
zaujímavosť. Mám rada keď je stránka 
plná pestrých príspevkov, zábavných, 
no aj užitočných, keď si ľudia nájdu 
na nej všetko, čo potrebujú vedieť o 
dôležitých veciach potrebných pre 
nich.“    
Ferko tu už medzi nami nie je, ale jeho 
stránka funguje naďalej každý deň a 
prináša nové informácie nielen z nášho 
mesta, ale i okolia. František Vlček 
zomrel 24. januára 2020 vo veku 47 
rokov, ktorý nám dnes veľmi chýba...

Denisa Smreková

Denisa Smreková
František Vlček

Evka Vlčková

Lenka Turčániová 
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„Keď technológia predbehne duchovno, 
nastáva rozvrat spoločnosti,“  

hovorí sympatická Andrea Starinská z Kysuckého Nového Mesta.

Hovorí ona sama: 
Keď som bola slobodná, bolo moje 
priezvisko Bočejová. Od narodenia 
až dodnes žijem priamo v Kysuckom 
Novom Meste. Moje korene pochádzajú 
po matke z obce Lodno, (časť Korcháň), 
po otcovi som rodená Kysučanka 
(,,čuhárka“:) ). Stará mama z matkinej 
strany odišla z Lodna sama so štyrmi 
deťmi bývať do Kysuckého Nového 
Mesta ako mladá vdova. Bola to silná 
žena, ktorá milovala Boha a svoje deti. 
Pracovala celý život ako chyžná na 
kedysi dávno vychýrenej horskej chate 
Ostré. Ja osobne som tam brigádovala 
už ako 15-ročná. Je veľká škoda, že kvôli 
dlhoročným sporom pri vysporiadavaní 
nehnuteľností ,,zastal čas na tejto chate“‚ 
a dlhé roky chátrala. Isto ľudia dodnes z 

celého Slovenska na dobré meno tejto 
chaty Ostré spomínajú. 
Som matkou troch synov. Navštevovala 
som základnú školu Nábrežná v našom 
meste, ako aj moji traja synovia. Túto 
základnú školu Nábrežná považujem za 
výnimočnú nielen v časti vzdelávania, 
ale najmä v tom, ako pristupujú učitelia 
k svojim žiakom. Vzťah učiteľ-žiak 
(dieťa) si nesieme so sebou celý život, 
či chceme, alebo nie. Preto považujem 
vzťahy na základných školách v prístupe 
k deťom za rovnako dôležité ako vzťahy 
v rodinách. Niekedy dokonca dobrý 
pedagóg nahradí chýbajúceho rodiča. 
Ale rovnako môže zlý pedagóg spôsobiť 
fatálne následky na duši dieťaťa navždy, 
ktoré sa často prejavia v dospelosti v 
podobe rôznych psychických porúch 

či problémoch vo vzťahoch. Je to ako 
začarovaný kruh.
Ďalej som pokračovala v štúdiu na 
strednej zdravotníckej škole v Žiline. V 
tej dobe to bola prestížna škola, na ktorú 
prijímali najlepšie študentky z celého 
Slovenska. A tak sa rodili zdravotné 
sestry, ktoré dodnes držia naše 
zdravotníctvo z posledných síl v rukách. 
Po ukončení štúdia, ktoré som ukončila 
s maturitou na výbornú z každého 
predmetu, očakávali moji rodičia, že 
budem pokračovať v štúdiu  medicíny. 
Ja som si však postavila hlavu a 
prihlášku som nepodala. Otec sa preto 
so mnou takmer rok nerozprával. Vždy 
som počúvala samu seba a nežila 
predstavy iných, ani mojich rodičov. 
Čo odporúčam každému... A tak som 
vyštudovala právnickú fakultu. 

• Akými zamestnaniami ste dodnes 
prešli a čo robíte aktuálne? 

- Prešla som dvoma diametrálne 
odlišnými zamestnaniami. Pracovala 
som ako zdravotná sestra v nemocnici 
na operačnom oddelení aj na JIS, tiež 

Občania ju mali možnosť bližšie spoznať pred štyrmi rokmi, keď 
sa prezentovala a predstavovala v médiách aj na billboardoch pri 

svojej kandidatúre za primátorku Kysuckého Nového Mesta. Tento 
plán jej však nevyšiel, ale nejako zvlášť ju to nezlomilo. Hovorí, že 

„všetko je tak, ako má byť, asi na to ešte nebol vhodný čas“. Andrea 
Starinská z Kysuckého Nového Mesta. A kto vlastne je táto dáma? 
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ako inštrumentárka. V roku 2003, keď 
začali požadovať od zdravotných sestier 
štúdium vysokej školy ošetrovateľstva, 
som si opäť postavila hlavu a odišla 
zo slovenského zdravotníctva.  Dodnes 
zastávam názor, že práca zdravotnej 
sestry vyžaduje riadnu prax a srdce 
sestry pre chorých ľudí, nie tony papiera 
teórií o ošetrovaní pacientov. Po tretej 
materskej dovolenke som zmenila 
zamestnanie. Stala som sa právničkou a 
mediátorkou. S odstupom času viem, že 
zmeniť povolanie je, ako keď vie človek 
viac jazykov. Každé povolanie formuje 
osobnosť. Práca v nemocnici ma 
naučila nebáť sa smrti a hlbokej pokore 
k životu. Videla som zomierať veľa ľudí 
a každý v posledných minútach života 
ľutuje iba to, čo neurobil zo srdca. Tieto 
hodnoty si nesiem v sebe aj pri práci 
právničky a mediátorky. 

• Srdcovkou Andrey Starinskej je 
životné prostredie, v ktorom sa dosť 
angažuje...

- Áno, ochrana životného prostredia je 
moja srdcovka. Už ako 10-ročná som sa 
vybrala na miestny úrad MNV a žiadala 
pridelenie klubovne. Moja zosnulá 
mama takmer dostala infarkt, keď jej 
volali z úradu, nech si príde k predsedovi 
pre dcéru :) . Moja ústna žiadosť bola 
vybavená kladne, pridelili ma na starosť 
príslušníkovi PZ a mesto mi darovalo 
kroniku, kde som začala písať príbeh 
tzv. klubovne Smerfov (postavičiek 
z populárnej kreslenej rozprávky). 
V klubovni sme sa stretávali deti z 
celej ulice, čistili sme spolu s pánom 

policajtom les nad mestom. Bola som 
predsedníčkou tohto ,,združenia na 
ochranu životného prostredia‘‘. Dodnes 
aktívne bojujem za čistú vodu, vzduch 
a pôdu v našom meste v občianskom 
združení OI KNM. 

• Pracujete ako mediátorka, resp. ste 
pracovali. Čo táto práca obnáša, v 
čom sú jej prednosti a prečo by ju mali 
občania využiť v prípade súdneho 
sporu...? 

- Popri práci právničky som každý 
rok pod hlavičkou MS SR absolvovala 
školenia ako mediátorka-profesionálny 
vyjednávač. Toto prepojenie právnik-
mediátor pozná verejnosť nielen z 
TV relácie Ochrancovia. Počas mojej 
takmer 7-ročnej praxe som 90 % 
sporov vyriešila mimosúdnou cestou. 
Aj v konaní pred súdom som vždy 
úspešne navrhovala dohody, ak sa 
jednalo o sporové konanie. V praxi 
to znamená pre klienta fakt, že ušetrí 
čas, peniaze a nervy z dlhotrvajúcich 
súdnych sporov, ktoré často vníma 
jedna zo strán sporu ako prehru. Pred 
mediátorom si ,,znepriatelené strany 
sadnú za jeden stôl a hľadá sa právne 
riešenie a rodí spoločná dohoda. Ľudia 
odchádzajú z kancelárie mediátora s 
dohodou a často zachránia aj vzťahy, 
ktoré sa súdnym konaním takmer vždy 
zhoršia.  Ako členka AS mediátorov 
participujem na presadzovaní mediácie 
ako plnohodnotnej alternatívy súdneho 

konania. Moja dlhoročná prax, ako aj 
práca mojich kolegov (mediátorov) 
po celej republike aj v zahraničí ma 
každým dňom viac a viac utvrdzuje 
v tom, že mediácia je TOP. Najmä v 
dnešnej ťažkej dobe je každý zručný 
mediátor-vyjednávač požehnaním.

Ako ste prežívali covidové roky a čo 
Vaša rodina? 

- Beriem život, ako ide, aj preto som 
covidové roky prežila tak, že som sa 
viac zomkla so svojou rodinou a začala 
sa konečne po rokoch venovať sama 
sebe. Práca z kancelárie sa presunula 
domov. Snažila som sa vo všetkom 
hľadať pozitíva. Aj keď som pri dvoch 
školopovinných deťoch nevedela často 
rozlíšiť, či som viac matka, učiteľka, 
kuchárka, upratovačka alebo právnička, 
aj tak spomínam na tento čas v dobrom. 
Zlé je len to, že mi zomrelo v okolí pár 
ľudí zbytočne. Títo ľudia zomierali 
sekundárne zo strachu z covidového 
šialenstva, často sami, bez rozlúčky s 
najbližšími. A mnohí tiež bez adekvátnej 
lekárskej starostlivosti, ktorá prišla buď 
neskoro alebo vôbec.

• Poďme trošku do súkromia, trošku 
si zafilozofovať... Aký máte pohľad na 
súčasné medziľudské vzťahy, životné 
hodnoty?

- Myslím si, že súčasné medziľudské 
vzťahy, ako aj hodnoty v spoločnosti sú 
hlboko poznačené poslednými dvoma 
rokmi. Žiaľ, negatívne. Ľudia žijú v 
strachu o budúcnosť. Nemám na mysli 
len finančné problémy obyvateľstva, 
ale tiež strach so straty slobody, strach 
o život. Naša krajina sa akoby vrátila v 
čase do doby 50. rokov. Pojmy ako vojna 
alebo pandémia sa stali spoločenskou 
normou, čo považujem za nebezpečnú 
hru so psychikou človeka. Možno nastal 
čas zmeniť myslenie ľudí a pochopiť, že 
nie sme oddelení od seba. Práve naopak.

• Ľudia v súčasnosti veľa dávajú na 
obal, menej ich zaujíma vnútro, a 
to vo všetkom, ako v obchodoch, v 
spolunažívaní, manželstve, tak aj v 
priateľstve. Všimli ste si to aj Vy? 

- Na túto otázku odpoviem jednou 
vetou: ,,Keď technológia predbehne 
duchovno, nastáva rozvrat spoločnosti.“ 

otázky: Kysucký Žurnál
foto: archív AS

Výborne zrelaxuje v prírode
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Knihu „Storočnica futbalu v Kysuckom Novom 
Meste“ si jeho pamätníci vydali svojpomocne

28. apríla 2022 sa v Kysuckej knižnici v Čadci konalo 
vyhodnotenie anketovej čitateľskej súťaže „Kniha Kysúc 
2021“. Do súťaže bola v kategórii „Náučná literatúra“ 
zaradená aj monografia „Storočnica futbalu v Kysuckom 
Novom Meste (2021)“, ktorá v hlasovaní obsadila konečné 
druhé miesto. Umiestnenie je o to vzácnejšie, že kniha 
nebola doposiaľ uvedená do obehu a čaká sa na jej oficiálny 
„krst“, ktorý by mal byť sprievodným podujatím osláv 
storočnice futbalu v meste (podujatie je naplánované na 
koniec júna 2022). Touto cestou však chceme vyjadriť 

poďakovanie všetkým podporovateľom a fanúšikom 
futbalu v meste za hlasovanie. Myšlienka tvorby monografie 
vznikla ešte na jeseň roku 2020. Na jej vzniku sa okrem 
autorov podieľal široký redakčný tím z radov pamätníkov 
histórie tohto športu v našom meste ako D. a I. Novotní, 
J. Biely, J. Staškovan, J. Chládek, M. Čuntala, J. Štefánik, J. 
Matejka, J. Padych, T. a S. Zátekovci, Ďuriakovci a mnoho 
ďalších). Každý, kto prispel fotografiou, spomienkou, 
novinovým článkom alebo identifikáciou hráčov, si zaslúži 
našu úprimnú vďaku. Všetkých sa pri tejto príležitosti 
menovať nedá, ale čitateľ sa to pomerne jednoducho dozvie 
pri listovaní publikácie. Pri príležitosti preberania tohto 
ocenenia sa autori stretli s viacerými pamätníkmi na tzv. 
malom krste publikácie v apríli, kde panovala výborná, 
ale i nostalgická nálada, keďže vedenie Kysuckého Nového 
Mesta neprejavilo patričný záujem o jej vydanie a vznikla 
bez jeho podpory. Pevne veríme, že dobrá nálada a pozitívne 
hodnotenie prinesie oficiálna oslava storočnice tak 
významného fenoménu, akým futbal v našom meste vždy 
bol a bude. Tentoraz, dúfajúc, aj s oficiálnym uvedením a 
podporou z vedenia mesta.    

 autori publikácie „Storočnica futbalu v KNM“
foto: G. Muška

 Horný rad sprava: G. Muška, I. Novotný, J. Hartel, J. Matejka, J. Biely, J. Štefánik, Š. Chládek
    Dolný rad sprava: M. Priečko, Š. Kuba, D. Novotný, V. Dostál
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Mestská knižnica počas roka popri poskytovaní knižnično-
informačných služieb zorganizuje množstvo podujatí a 
projektov. Hoci uplynulé dva roky niektoré veci pozastavili, 
nemali vplyv na entuziazmus, kreativitu a nápaditosť 
knihovníčok. Predošlé dva mesiace sú toho dôkazom. Kde 
začať?

SAKAČIK 2021
V roku 2019 sme v Mestskej 
knižnici KNM založili Klub 
Magnus. Každý jeho člen má 
možnosť zúčastňovať sa rôznych 
súťaží a podujatí realizovaných 
v oddelení literatúry pre deti a 
mládež. V neposlednom rade 
traja z mladých používateľov 
knižnice môžu získať striebornú, 
zlatú a platinovú vernostnú 
kartu, ktorá obsahuje niekoľko 
hodnotných benefitov. Vernostná 
karta má formu zľavovej knižky. 
Medzi benefity patria napr. 
voľný vstup do Kaštieľa v Radoli, 

Kysuckej hvezdárne, lístok na Cestu rozprávkovým lesom, 
ukážkové hodiny rôznych klubov a pod. Tieto benefity sú 
pre jednotlivé vernostné karty rôzne kombinované, platinová 
obsahuje všetkých 15. Cieľom našej aktivity je zvyšovanie 
záujmu o čítanie. Nazdávame sa, že je to originálny projekt 
na Slovensku, v ktorom ide o jedinečnú spoluprácu knižnice 
s inými inštitúciami v regióne a ponúka deťom a mladým 
alternatívu zmysluplného trávenia voľného času. 
Túto aktivitu si všimli aj členovia predstavenstva Slovenskej 
asociácie knižníc, ktorí ju vyhodnotili ako najoriginálnejšiu za 
rok 2021 a udelili nám cenu Sakačik 2021. Okrem originálnej 
odmeny v podobe hlinenej sovy sme dostali finančnú odmenu 
700 € a knižný vozík od spoločnosti Ceiba. Je to pre nás veľká 
motivácia do nasledujúcej práce. V móde sa hovorí, že všetko 
tu už bolo a návrhári nápady len recyklujú. Neplatí to však o 
svete knižníc a knihovníkov a veríme, že ešte niečo ojedinelé 
vymyslíme.

KNIŽNICA JE EKO
Keď už sme pri móde, na poli knihovníctva sa objavil nový 
trend: zelené, resp. eko knižnice. Zelené knižnice sú tie, ktoré 
uplatňujú politiku a postupy šetrné k životnému prostrediu. 
Knižnice musia začať s obmedzovaním spotreby zdrojov a 
produkovať menej odpadu. Najideálnejším spôsobom, ako 
vybudovať zelenú knižnicu, je začať pri jej architektúre a 
postaviť stavbu, ktorá spĺňa kritériá zelených budov. To však nie 
vždy je možné, preto sa knihovníčky aspoň snažia prispôsobiť 
svoje bežné pracovné postupy novým ekologickým trendom a 
zároveň podporovať vzdelávanie v oblasti ochrany životného 

prostredia, udržateľnosti a pod.

A čo my? 
• recyklujeme, opätovne využívame niektoré materiály,
• renovujeme a dávame druhý život starému zariadeniu, 

napr. patinovaním,
• cirkulujeme, knihy obiehajú medzi používateľmi,
• vzdelávame v oblasti ochrany životného prostredia,
• second hand, požičiavame knihy z druhej ruky – darované,
• separujeme odpad podľa druhu,
• tvoríme s deťmi diela z prírodných a recyklovaných 

materiálov,
• redukujeme počet kníh v súkromných knižniciach,
• obmedzujeme spotrebu energie, využívame v čo 

najväčšej miere elektronickú dokumentáciu, elektronický 
marketing, elektronické zasielanie upomienok a rešerší a 
iných avíz,

• šetríme zdroje využívaním úsporného osvetlenia – LED 
svietidlá a regulovaním vykurovania.

REDIZAJN PO TRETÍKRÁT
V krátkosti predstavím, čo sa práve teraz v knižnici deje. 
Prvé dve etapy projektu Redizajn Mestskej knižnice Kysucké 
Nové Mesto zaujal čitateľov a tí si vynovené priestory na 
prvom poschodí pochvaľujú. Splnil svoj cieľ – estetizáciu, 
modernizáciu priestorov a vytvorenie pozitívneho prvého 
dojmu pri návšteve. Súčasťou 3. etapy, ktorá práve prebieha, je 
nová infraštruktúra osvetlenia, výmena podlahovej krytiny, 
interiérového zariadenia s dôrazom na pódium, ktoré bude 
slúžiť ako úložný priestor, hľadisko a v bežné dni na relax a 
štúdium pre deti a mládež. Účelom projektu je zabezpečenie 
príjemného, hravého a farebného priestoru so zaujímavými 
dizajnovými prvkami, kvalitným efektívnym osvetlením a 
podlahovou krytinou na základe vizualizácie a dizajnovo 
prepojiť všetky priestory knižnice pre verejnosť. Projekt nie 
je účelný len pre návštevníkov, veď i pracovníci knižnice pre 
poskytovanie kvalitných knižnično-informačných služieb 
potrebujú vhodné zázemie.
Z tohto dôvodu bolo oddelenie na najvyššom poschodí budovy 
knižnice v druhej polovici apríla pár dní zatvorené. Najskôr 

ORIGINÁLNOSŤ PODUJATÍ V NAŠEJ KNIŽNICI

pokračovanie na str. 8
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knihovníčky v spolupráci s Údržbou mesta vyniesli zariadenie 
a knižničný fond. Museli sa postarať o premiestnenie takmer 
13 000 kníh, čo bola fuška. Po nich doslova nabehli pracovníci 
firmy, ktorá zabezpečila výmenu podlahy, ďalší sa pustili do 
novej elektrickej infraštruktúry a nainštalovali úsporné LED 
svietidlá. V ďalších krokoch opäť pomohol pracovník údržby, 
ktorý priestory vybielil. Do následných prác sa už museli pustiť 
knihovníčky, dôsledne poukladali knihy na svoje miesto, aby 
boli opäť k dispozícii čítajúcej mladi. Nech je všetko tip top, v 
máji bude oddelenie zariadené novým na mieru vyrobeným 
nábytkom a už spomínaným pódiom, ktoré, ako veríme, si 
deti a mládež obľúbia. To nie je všetko: v júni opäť zverejníme 
dobrovoľnícku výzvu a spolu so záujemcami sa pustíme 
do maľovania interiérových 
prvkov, ktoré dajú redizajnu 
tú správnu záverečnú bodku. 
Projekt z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu 
umenia sumou 17 000 €.
 

DOMŠKOLÁCI V KNIŽNICI
Keď sme sa pristavili pri jednom projekte, spomeňme i druhý. 
Domáce vzdelávanie (homeschooling) je alternatívna forma 
vzdelávania, pri ktorej dieťa nechodí denne do klasickej školy, 
ale ho učí rodič alebo učiteľ, ktorého deleguje rodič. Domáce 
vzdelávanie môže prebiehať všade – v domácnosti, v knižnici, 
múzeu, na výstave, v galérii, komunitných centrách, vonku 
v prírode, atď. Domáce vzdelávanie v našej krajine nie je 
finančne podporované a rodič by sám mal zabezpečiť rôzne 
učebné pomôcky. Projektom chceme čiastočne tieto pomôcky 
zabezpečiť, nakúpiť do fondu knižnice a sprístupňovať 
verejnosti. Ide napr. o Montessori alebo Waldorfské vzdelávacie 
pomôcky, rôzne vzdelávacie hry (BrainBox), kreatívne učebné 
pomôcky či hravé poučné čítanie pomocou elektronického 
pera. Zároveň by sme zakúpili odbornú literatúru pre rodičov, 
či už pre tých, ktorí sa pre vzdelávanie doma rozhodli, ale aj 
pre tých nerozhodných. Dáme rodinám priestor v mestskej 

knižnici na určitú formu komunitného domáceho vzdelávania. 
Vyučovanie obohatia skúsení odborníci v daných témach. 
Na máj sme si pripravili tému o lese. Projekt Domškoláci v 
knižnici z verejných zdrojov podporil Fond na podporu 
umenia ako hlavný partner.

ČITATELIA SA ZABÁVAJÚ
My knihovníčky pravidelne niekomu ďakujeme za pomoc. 
Dobrovoľníkom, kreatívnym deťom, sponzorom. Ale i k 
nám býva poďakovanie doručené. Niekedy od spokojného 
používateľa za dobre odporučené knihy či poskytnutú 
službu, inokedy od návštevníka za príjemne strávený deň. 
Veľmi nás potešil e-mail od pani Veroniky B., ktorej dcéra 
Simonka vyhrala odmenu v knižničnej súťaži: „Chceli by 
sme poďakovať knižnici, vďaka ktorej sme sa mohli zabávať v 
Jump street aréne Oškerda. Bol to úžasný zážitok, ako aj každá 
návšteva knižnice. Ďakujeme.“
Áno, dobre čítate, v každej súťaži vyhlásenej knižnicou sa dá 
niečo fantastické vyhrať. Nielen knihy či čokoládu, ako by si 
niekto mohol myslieť, ale i zážitky, trofeje, vernostné kupóny 
alebo koláče v cukrárni.

pripravila: PhDr. Dušana Šinalová, riaditeľka knižnice

U nás v práci mávame aj zaujímavé chvíle
Na našom mestskom cintoríne prebýva 
skupinka pekných chránených sokolíkov, 
môžete ich tam vidieť od jari do jesene. 
Pravidelne sa tam vracajú a hniezdia už 
pár rokov. Prednedávnom sa zrezával 
na mestskom cintoríne dosť nebezpečný 
smrek, na ktorom bola osadená búdka na 
hniezdenie pre sokolíkov. Náš šikovný 
pilčík Jožko sa podujal na upevnenie staršej 
búdky na vedľajší smrek a sám vyrobil ešte 
ďalšiu búdku. A ako to celé so sokolíkmi 
začalo? Pred dvoma rokmi naši hrobári 
našli troch malých sokolíkov vypadnutých 
z hniezda na detskom hrobčeku. Nelenili, 
sokolíkov nakŕmili surovým mäsom a 
zahriali v krabici v teplej deke. Zavolali 
mestskú políciu a tá zabezpečila ochranárov. 
Sokolíci boli umiestnení nazad do hniezda, 
no oni neposední znova vypadli. Vtedy 
im ochranári osadili búdku, ktorá tam je 
doteraz.
A tak tento rok znovu očakávame príchod 
našej partičky sokolíkov. 

Lenka Turčániová, Údržba mesta
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„Práve vďaka stretnutiam s rôznymi ľuďmi, ich životnými príbehmi, 
starosťami i radosťami, mám možnosť spoznávať život v jeho širších 

súvislostiach,“ hovorí Jana Fojtíková, referentka Sekretariátu primátora Kysuckého Nového Mesta.

Jana Fojtíková už 15 rokov pracuje na 
Mestskom  úrade v Kysuckom Novom 
Meste a ako sa hovorí, je „pravou 
rukou“ prvého muža mesta - primátora. 
Tým je zasvätená do rôznych 
pracovných záležitostí, ale aj takzvaných 
„tajomstiev“, ktoré určite každý šéf 
akejkoľvek inštitúcie, úradu alebo firmy 
istotne má. My, samozrejme, tieto 
špecifickosti vyťahovať nepotrebujeme 
ani nebudeme, skôr celý článok je 
smerovaný k tomu, že táto dáma je 
veľmi skromná, a preto si úctu za svoju 
statočnú prácu a malú prezentáciu v 
našom časopise určite zaslúži. 

• Pre tých, ktorí Vás nepoznajú, skúste 
sa našim čitateľom trochu predstaviť...  
- V  Kysuckom Novom Meste žijem 
s  rodinou a  pracujem už 30 rokov. 
Ekonomické vzdelanie viac-menej 
predurčovalo moje profesijné 
zameranie, a tak s menšími prestávkami 
pracujem na sekretariáte celý čas, 
najskôr na obvodnom úrade, neskôr 
okresnom úrade a  v  súčasnosti na 
mestskom úrade.

• Na Mestskom úrade v Kysuckom 
Novom Meste - odkedy sa datuje Váš 
príchod na toto pracovisko, akými 
pracovnými funkciami ste tu prešli, až 
kým ste zostali na súčasnom poste?
- V  roku 2007 som nastúpila na 
sekretariát mestského úradu a pracujem 
tam v podstate dodnes. 

• Čo vlastne obnáša práca zamestnanca 
sekretariátu mestského úradu, ako 
vyzerá taký jeden pracovný deň od 
rána do konca pracovnej smeny?
- Pracovné dni na sekretariáte plynú 
rýchlo. Je to vďaka pestrej práci, ktorá 
spočíva najmä v osobnom, telefonickom  
a písomnom  kontakte s  občanmi, 
štátnymi a  verejnými inštitúciami, 
súkromným sektorom,   tiež všetkými 
útvarmi a organizáciami mesta a s tým 
spojenou administratívou. Bežný 
pracovný deň začína otvorením 
kalendára, ktorý sa veľmi rýchlo 
plní aktivitami pána primátora, 
rôznymi stretnutiami, rokovaniami, 
zasadnutiami, ktoré je potrebné 
dohodnúť, časovo ustriehnuť 
a  zabezpečiť ich priebeh. V  nemalej 
miere vypĺňajú pracovný čas práve 
telefonáty, ale i  osobné stretnutia 
s našimi občanmi, ktorí potrebujú rôzne 
informácie či pomoc pri vybavovaní 
svojich súkromných záležitostí, 
a  tiež   kontakt so všetkými útvarmi 
úradu pri plnení ostatných pracovných 
úloh (napr. registratúra spisovej agendy, 
centrálna evidencia petícií a  sťažností, 

vybavovanie žiadostí v  zmysle zákona 
o  slobodnom prístupe k  informáciám, 
zabezpečovanie propagácie mesta 
a ďalšie úlohy vyplývajúce z  plánovaných 
i  operatívnych aktivít mesta). 

• Keďže ste bezprostredne prepojená 
s  prácou primátora, tak určite sa na 
Vás primátor obracia aj v čase voľna, 
ak niečo potrebuje, takže vlastne 
pre Vás práca nekončí odídením z 
mestského úradu, nemýlim sa? 
- Áno, dá sa v krátkosti povedať, že vždy, 
keď je to potrebné, pracuje sa ďalej, a to 
nielen na sekretariáte, ale i  ostatných 
útvaroch úradu. Mimo pracovného 
času sa organizujú väčšinou kultúrne 
aktivity, spoločenské a  družobné 
stretnutia, pri ktorých je potrebné 
asistovať. Je to však zároveň priestor 
na stretnutie so zaujímavými, veľakrát  
významnými  ľuďmi, s ktorými strávený 
čas má pre mňa pridanú  hodnotu. 

• Veľmi zložité boli predchádzajúce 
dva covidové roky, ako to vlastne 
vyzeralo v kancelárii primátora a  na 
sekretariáte? Čo všetko ste v tej dobe 
robili, ako ste to zvládali? Zrejme 
ste aj rada, že už to skončilo. Ako ste 
dokázali vôbec zabezpečiť pracovné  
úlohy počas takej oklieštenej doby 
pre občanov tak, aby bol chod úradu 
zabezpečený a  požiadavky občanov 
plnené? 
- Tieto dva roky boli skutočne náročné. 
Priniesli nám v  súvislosti s vyhlásenou 
pandémiou  mnoho obmedzení, 
zákazov a opatrení, ale i obáv a neistoty, 
s ktorými bolo potrebné sa vysporiadať. 
Sťažené podmienky ovplyvnili do 
značnej miery aj fungovanie úradu. 
V čase úplného zatvorenia bolo možné 
vybavovať občanov len písomne, 
telefonicky alebo elektronicky. 
Určite nejeden z  nás ocenil technické 

výdobytky súčasnej digitálnej doby.  
V  ostatnom čase sa vybavovalo na 
úrade v bežnom režime s dodržiavaním 
pandemických opatrení.  Dnes sme 
určite všetci radi, že sa nám opäť 
voľnejšie dýcha a  môžeme sa vrátiť 
k  mnohým obľúbeným aktivitám. 
Chcem veriť tomu, že nič podobné  už 
v blízkej dobe na nás nečaká. 

• Čo Vám táto práca dáva? Aký je 
to vlastne rozmer a záber práce? 
Pretože sa stretávate s rôznymi 
ľuďmi, zaujímavými osobnosťami a 
dozvedáte sa o tých najrozličnejších 
problémoch a starostiach, ktoré trápia 
ľudí a ktoré sa musia riešiť.
- Práve vďaka týmto stretnutiam 
s  rôznymi ľuďmi, ich životnými 
príbehmi, problémami, starosťami 
i  radosťami mám možnosť spoznávať 
život v  jeho širších súvislostiach 
a  zároveň  čerpať v  pracovnom 
i  rodinnom živote z  týchto skúseností, 
za čo som veľmi vďačná.

• Máte nejakú špeciálnu spomienku 
alebo zážitok, ktorý Vám navždy 
ostane v pamäti? 
- Ani nie, spomienok a  zážitkov je 
určite dosť, ale vybrať špeciálny neviem. 
Možno len takú perličku pre čitateľov, 
ktorá mi napadla. Podarilo sa nám 
vypátrať majiteľku stratenej svadobnej 
obrúčky po dvoch rokoch. Pomohol 
nám dátum sobáša vyrytý na obrúčke. 
Totiž na sekretariát zvykli občania nosiť 
nájdené predmety /kľúče, telefóny, 
náušnice, okuliare a  iné/ a  tá radosť 
majiteľov, ktorí si ich u nás našli, vždy 
stála za to.

• Ako zvyknete relaxovať? 
- Najradšej na turistickom chodníku, 
či už pešo, alebo na bicykli. Užívam 
si  stretnutia s  priateľmi i  v  rodinnom 
kruhu a relax nachádzam aj pri 
obľúbenej hudbe či dobrej knihe.

• Čo Vám vie v živote urobiť radosť?
- Vždy mám radosť, keď sa podarí 
dobrá vec alebo niečo, na čom mi veľmi 
záleží, či už v práci, alebo súkromí. Ale 
rovnako ma poteší napríklad aj to, keď 
sa zhodou šťastných okolností vyhnem 
akémukoľvek trapasu.

• Ako človek máte tiež určite svoje 
plány a sny, prezradíte nám ich? 
- Skôr sú to také bežné, ale pre mňa 
veľmi dôležité želania ako zdravie, 
rodinná pohoda, zmysluplná práca, 
dobré vzťahy aj pokoj vo svete a 
všeobecná spokojnosť.  

pýtala sa: Alena Jaššová
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Dobrý deň, vážená redakcia,
žijem v Kysuckom Novom Meste a tak ako každý, aj ja sa zaujímam 
o verejný život. Ako isto viete, prednedávnom bola podpísaná 
medzi NDS a spoločnosťou Metrostav zmluva na výstavbu 
privádzača diaľnice D3 do Kysuckého Nového Mesta, a ktorý sa už 
začal aj budovať a mal byť ukončený v na konci roku 2023.
Jedna vec je privádzač do mesta a druhá vec je napojenie sa na 
exitujúce komunikácie. Privádzač sa má v mieste križovania 
s ulicou Cesta do Rudiny napájať okružnou križovatkou a 
pokračovať premostením železnice na existujúcu cestu pri závode 
Schaeffler Kysuce, s. r. o. Kontaktoval som p. primátora, ale ten mi 
nedokázal uspokojivo odpovedať na nasledujúce otázky:
Ako je riešený v projektovej dokumentácii prechod pre chodcov 
cez kruhový objazd, lebo v danej lokalite sú rodinné domy a aj 
bývalá družstevná bytovka. V uvedenej lokalite žije niekoľko 
desiatok ľudí a deti odtiaľ dochádzajú do školy na ul. Clementisova. 
Taktiež som sa pýtal na možnosť vybudovania chodníka pre peších 
z uvedenej lokality smerom do mesta, nakoľko vybudovaním 
privádzača D3 sa neúmerne zvýši doprava a cesta 2. triedy je pre 
kamióny, chodcov či cyklistov dosť úzka. 
Ďalšou otázkou bolo napojenie privádzača pri závode Schaeffler 
na mestskú sieť komunikácií, nakoľko miestna komunikácia 
vo vlastníctve mesta nadväzuje na súkromnú komunikáciu vo 
vlastníctve Schaeffler. A v tom prípade, či má mesto dohodu o 
užívaní s týmto vlastníkom? 
V územnom pláne mesta je navrhovaná nová komunikácia po 
pozemkoch vo vlastníctve mesta popri potoku Žeriavka. Vedenie z 
Kysuckého Nového Mesta zrejme na toto prepojenie zabudlo alebo 
ho úmyselne zavrhlo, a pritom by významne odľahčilo centrum 
mesta hlavne od kamiónov, smerujúcich do areálu bývalej ZVL, 
Kováčne, TN Slovakia, Deachang Seat SK, Autokaros  atď, a od áut, 
smerujúcich z Nesluše v smere z a do Žiliny.
Som len laik a toto je môj osobný pohľad, návrh, bol by som rád, ak 
by sa na uvedenú problematiku niekto detailnejšie pozrel.

Jozef Vošták, Kysucké Nové Mesto

Privádzač KNM - napojenie pri Schaeffler

Plánovaná komunikácia v územnom pláne

Privádzač KNM - okružná križovatka 
ul. Cesta do Rudiny

Občan z Kysuckého Nového Mesta sa pýta zodpovedných...

w w w.slovaktual.eu

20 rokov
1 9 9 0  -  2 0 1 0

člen skupiny

       OKNÁ
s najlepšou tepelnou izoláciou

člen skupiny

   začal sa 

rok prekvapení
Nový hranatý profi l ID 8000
            sklo s najlepšou tepelnou izoláciou

Ug skla = 0,5 W/m2K

Izolačné trojsklo 
  štandard bez príplatku

40% úspora
   v tepelnej izolácii
   oproti 5-komorovým oknám

3-sklo bez príplatku
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Alena Dudeková, starostka z Poviny, je stále s občanmi: brigáduje s nimi, 
športuje, zabáva sa. Ale najmä - naplno pre nich pracuje.

„Práca starostky obce 
je náročná práca, ktorá 
nesie so sebou obrovskú 
zodpovednosť. Nastúpila 
som v ťažkom období, 
ktoré ma naučilo rýchlo 
a flexibilne reagovať na 
životné situácie občanov. 
Ani ekonomická situácia 
nebola jednoduchá, keďže 
sa krátili podielové dane a 
náklady na zabezpečenie 
chodu obce neustále rástli. 
Po nástupe sme si začali 
robiť finančné audity vo 
všetkých zmluvách a v 
službách, čím sme dosiahli 
prvotné ušetrenie peňazí. 
Ďalšie financie sme dokázali 
ušetriť tým, že sme na práce v obci neobjednávali 
firmy, ale mnohé aktivity sme si urobili vlastnými 
rukami. Darčeky pri príležitosti narodenia detí, 
pre prváčikov či seniorov, sme si tiež dokázali 
vyrobiť, čím sme ušetrili rozpočet. Peniaze 
sme dokázali získať aj formou rôznych dotácií 
a grantov, do ktorých sme sa zapojili a boli sme 
úspešní.
Počas uplynulých troch rokov sme riešili mnohé 
problémy, avšak spoluprácou s poslancami 
obecného zastupiteľstva, našimi občanmi, ale i 
organizáciami sme všetko zvládli. Ako sa hovorí, 
problémy buď ľudí rozdelia, alebo spoja. Pre 
našu obec platí, že nás spojili. A to nielen počas 
obdobia šitia rúšok a testovania, počas požiarov a 
povodní, ale aj pri rekonštrukcii materskej školy, 
školskej jedálne a cesty, knižnice, domu smútku, 
vymaľovania obecného úradu, vybudovaní 
zábradlia, nabíjacej stanice pre elektrobicykle, 
osadení sochy Panny Márie Kráľovnej, 
autobusových zastávok, informačných vitrín, 
lavičiek, polopodzemných kontajnerov atď... 
Občania sa zapojili aj do brigád na cintoríne. 
Podarilo sa nám nadobudnúť aj nové pozemky do 
vlastníctva obce, či kúpiť nový obecný automobil.
Pri výkone svojej práce prichádzam do kontaktu 
so skvelými ľuďmi zo včelárskej rodiny, hasičskej, 
zdravotníckej či policajnej, spolupracujem aj s 
futbalistami, so základnou a materskou školou a 
spoločne organizujeme rôzne akcie, plné zábavy i 
ponaučenia.“

Alena Dudeková
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Na dome smútku sme renovovali 
všetky drevené dvere

Triedu pre 
predškolákov 
sme dali do 
nového šatu

Uvítanie detí do života

Tradičná detská jedenástka so Slávkom Matejčíkom

Poďakovanie záchranárom

Štrajková pohotovosť samospráv v Bratislave
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Alena Dudeková, starostka z Poviny, je stále s občanmi: brigáduje s nimi, 
športuje, zabáva sa. Ale najmä - naplno pre nich pracuje.

„Problémy nekončia za hranicami katastrálneho územia obce. 
Aktívne rokujeme v rámci mikroregiónu Dolných Kysúc, 
hľadáme riešenia a spájame sily pri rôznych nástrahách, ktoré 
na samosprávy, ale najmä na našich občanov číhajú. Novely 
zákonov bez uváženia na dopady a bez finančného krytia nás 
postavili do veľkého pozoru. Ak chceme zlepšiť prostredie pre 
život obyvateľov Dolných Kysúc, je potrebné sa zamerať na 
riešenia nielen z pozície obce, ale aj regiónu. Dôvera, s ktorou 

sa na mňa obraciate pri riešení vašich problémov, ma utvrdila 
v tom, že sa postavím na kandidátnu listinu za poslankyňu 
aj v župných voľbách za Dolné Kysuce. Funkcia starostky 
ma nezdvihla vyššie, skôr ma naučila ešte väčšej pokore a 
tvrdej práci. Ďakujem všetkým, ktorí prikladajú ruky k dielu. 
Spoločnými silami dokážeme zdolávať prekážky a skvalitňovať 
život okolo nás. Som bežný človek, ako každý iný...“

Alena Dudeková

Alena Dudeková sa aktívne spolupodieľa na skvalitňovaní života 
občanov nielen v Povine, ale aj v rámci Dolných Kysúc

V minulosti som sa bála ihiel, dnes som pravidelným darcom krvi Spolupráca s futbalistami

Rokovanie zástupcov Dolných Kysúc ohľadom premostenia v Radoli

Posvätenie hasičskej striekačky a spolupráca s DHZ Oškerda

Štrajková pohotovosť samospráv v Bratislave
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„Na Kysuciach sa nachádza približne 800 osád.“
Peter Kvasnica, žijúci 
v Kysuckom Novom 
Meste, je popri 
svojej práci v Centre 
sociálnych služieb 
Fantázia vášnivým 
laickým historikom 
a bádateľom kysuckých 
osád. Vytvára fotografie 
dobových objektov i 
tradičnej architektúry 
a kreuje prístupové trasy 
do jednotlivých osád. 

• Okrem dobrovoľníckej 
činnosti pri záchrane 
pamiatky Starhrad Vás 
zaujíma aj architektúra 
a skúmanie histórie osád 
nášho regiónu. Čo bolo 
štartom sa takejto zaují-

mavej aktivity podujať a čo všetko Vaša aktivita zastrešuje?
- Áno, pridal som sa k dobrovoľníkom na Starhrade. Popritom som si 
uvedomil, že aj Kysuce majú svoje dejiny. Pre mňa je prirodzené vedieť 
históriu regiónu, kde človek vyrastá a žije. S  mnohými oblasťami 
na Kysuciach som sa zoznámil už dávnejšie: z osobných návštev, 
z  výletov s  rodičmi a  kamarátmi. Mojím 
cieľom bolo spoznať trošku hlbšie históriu 
regiónu i osady. Informácie získavam 
pátraním v  dostupnej literatúre rôznych 
odborníkov, archeológov, historikov. 
Hľadal som námety aj v registri národných 
kultúrnych pamiatok, ktorý vedie 
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. 
V  tomto registri ma zaujala drevenica na 
Zákopčí. S  manželkou a  dcérkou sme si 
spravili výlet a prišli sme sa na túto chalúpku 
pozrieť. Krásna drevenica, majiteľ sa o  ňu 
stará, je v  tradičnom dobovom duchu. 
Ako som odtiaľ odchádzal, povedal som si, 
že prečo neposunúť takéto krásy aj iným. 
Z toho dôvodu som založil na Facebookovej 
sociálnej sieti dve skupiny, z ktorej jedna sa 
zaoberá osadami Kysúc a  druhá históriou 
a  archeológiou Kysúc. Mám aj webovú 
stránku –„kysuckoukrajinou.sk“, kde 
pridávam fotografie osád s popismi, značím 
nadmorskú výšku konkrétnej osady, 
mapujem terén a prístupovú trasu, trvanie 
trasy, GPS súradnice osady a iné. 

• Čo môžeme v  tradičnej Kysuckej osade 
obdivovať?
- Tradičnú architektúru, tradičné chalupy 
z  19. –  20. storočia, hospodárske budovy, 
kde-tu sa dajú vidieť aj chomúty, drevené 
kolesá, miesta, kde sa sekalo žito alebo 
tráva pre hospodárske zvieratá. Zaujímavé 
sú  početné kaplnky i  staršie cintoríny. 
Potom, samozrejme, za zmienku stoja 
výhľady a príroda. V  mnohých osadách sa 
nájdu príjemní a ústretoví ľudia, na ktorých 
môže človek natrafiť. Viacerí domáci 
ma volali do konkrétnej osady, že majú 
zriadené, v  úvodzovkách, svoje vlastné 
múzeum v šope. 

• Kysucké osady sa nachádzajú v kopcoch s náročnejším terénom. 
Ako však hovoríte, aj v dnešnej dobe žijú ľudia v týchto miestach. 
V čom sa líšil život v minulosti v porovnaní so súčasnosťou?
- Podľa mňa je to priepastný rozdiel. Určite boli ťažšie podmienky 

v  minulosti, pretože človek si musel pole prispôsobiť. Pestovali sa 
prevažne zemiaky, obilie, zelenina. Keď si teraz ktokoľvek otvorí 
katastrálne mapy, v  osadách nájde veľa políčok, ktoré boli kedysi 
využívane práve ako hospodárska pôda. V súčasnosti sú úplne 
zarastené, nevyužité. Dnes je možnosť natrafiť aj na tzv. „hromadlice“. 
Boli to hromady presunutých kameňov z  poľa, aby mohli zasadiť 
úrodu. 

• Preferujú teda ľudia v osadách tradičný spôsob života, alebo pa-
nuje všade už moderná doba? 
- Ako ktorí. Niektorí iba rekreujú vo svojich nehnuteľnostiach, ale vo 
veľa kysuckých osadách ľudia aj bývajú.  Okrem Slovákov a Kysučanov 
sú v nich aj Česi. Niekde ľudia ostali bývať v tradičných objektoch, ale 
obydlia si prispôsobujú, aby boli vhodné do dnešnej doby. Pri každej 
obývanej chalúpke sa nachádza kopa dreva na kúrenie. Niekde sa 
chovajú mačky, psy, inde aj kozy, ovce, kravy.  Samozrejme, mobil má 
dnes už každý. Ale nájdu sa ľudia, ktorí si poradia i bez moderných 
výdobytkov a žijú tradične a skromne. Pamätám si, že domáca z osady 
na Zákopčí nás privítala s  nárečím. To môžeme tiež považovať 
ako tradičný spôsob života. Ľudia žijú v osadách vďaka citovej väzbe, 
svojim koreňom. Obyvatelia osád si pomáhajú navzájom. 

• Podľa čoho dostali osady pomenovania? 
- I podľa staro-osadníkov. Miesto osídlila určitá rodina a na základe 
rodu ostala osada pomenovaná. V  súčasnosti niektoré osady nesú 
už iný názov ako v minulosti. Napríklad Predná a Zadná Šatina vo 

Vysokej nad Kysucou. V  minulosti za čias 
prvého a  druhého vojenského mapovania 
na mieste stálo až šesť osád, ktoré sa volali 
úplne inak. 

• Mate zmapované aj terény do osád. Ktorá 
z vášho pohľadu bola najneprístupnejšia? 
- Ja používam mobilné mapy. Do niektorých 
osád idú priamo turistické trasy a  aj sú 
vyznačené, niekde je iba vyznačená cesta 
a niekde musí človek iba pozerať v mapách, 
kde sa nachádza, a zorientovať sa.  Najmenej 
prístupná pre mňa bola osada v  Korni 
U  Šulcov. Ťažší terén bol ale iba z  toho 
dôvodu, že v  zime  cesta nebola upravená 
a  vôbec odhrnutá. Chcel som ju navštíviť 
kvôli veternému mlynu, ktorý bol nedávno 
zrekonštruovaný a patrí medzi technické 
slovenské pamiatky. Našťastie som sa vďaka 
mobilným mapám zorientoval. Síce som 
mal po kolená sneh, ale cieľ som našiel. 

• Nájdeme osady aj v okolí Kysuckého No-
vého Mesta? 
- Podľa katastrálnej mapy KNM to vyzerá 
tak, že sa tu nachádza Žeriavka, i keď dnes 
už ťažko hovoriť o osade. Potom v Rudinskej 
je Kopanica, v  Ochodnici je pekná osada 
Belajky a  osada Suchá, ktorá sa skladá 
z  troch samôt. Ide o  menšie zoskupenie 
chalúp v porovnaní s celou osadou. Z týchto 
samôt už dve môžeme zaradiť do katastra 
Nesluše a  jednu do Ochodnice. Ďalej 
v Nesluši je pekná osada Majtánky. Tým, že 
naše Dolné Kysuce sú postavené nižšie, na 
Horných sa ich nachádza podstatne viac.

• Ktoré miesto by ste poradili čitateľom 
navštíviť? 

-Ja by som odporučil navštíviť osadu Šustkovci v Krásne nad Kysucou. 
Tým, že je vyššie postavená, ostala v nej tradičná architektúra, drevené 
chalúpky, a  je z  nej krásny výhľad. Nevedie k  nej však turistický 
chodník, ale po opýtaní sa domácich alebo použití mobilných máp ju 
každý určite nájde. 

 Zdenka Poništová

Peter Kvasnica s rodinou

Osada Kopanica, Rudinská

Osada Belajky, Ochodnica

Drevenica z 19. storočia v osade Harvanovci, obec 
Zákopčie, národná kultúrna pamiatka

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“1414



Pracovníci údržby mesta pomáhajú tiež ochraňovať zvieratá
Nie všetci možno viete, že u nás v 
areáli sa nachádza záchytný koterec pre 
zabehnuté alebo vyhodené psíky. Takisto 
vďaka OZ Kysucké labky, s ktorými tiež 
spolupracujeme, máme klietku s vybavením 
pre mačky. Zachraňovali sme už aj ježkov 
či korytnačky. U nás prebývajú maximálne 
dva dni. Časom sme si zvykli, že k nám vozí 
mestská polícia psíky či iné zvieratká, ktoré 
vy sami nahlasujete. Naposledy sa nás však 
dotkol osud dvoch najdúchov psíkov bez 
čipu. Obaja sa našli v jeden deň /nedeľu/.
Prvý psík bol priviazaný pod mostom 
smerom k Lipke, všimol si ho jeden pán, 
ktorý okamžite zavolal mestskú políciu. 
Na podnet útulku v Korni, s ktorými 
spolupracujeme, prišli aj štátni policajti. 
Keďže bol psík veľmi agresívny od strachu, 
nebolo ho možné bez pomoci veterinárky 

odchytiť. Touto cestou sa chceme na podnet 
občianky poďakovať štátnemu policajtovi, 
ktorí sa po celú dobu psíkovi veľmi citlivo 
venoval. Psík bol v dobrej výživovej 
kondícii. Druhý psík, v dosť podvýživenom 
stave a veľmi vystrašený, sa našiel priviazaný 
o lampu verejného osvetlenia v Budatínskej 
Lehote. Tu si ho všimla jedna pani, ktorá 
tiež nebola ľahostajná a okamžite volala 
mestskú políciu. Oba psíky sa dostali k 
nám a so smútkom a strachom v očiach 
odovzdane čakali, čo s nimi bude. Ako sme 
fotky oboch zverejnili na sociálnych sieťach, 
ozval sa sympatický mládenec Dominik s 
priateľkou, ktorý je sám psíčkar, že by radi 
doniesli psíkom niečo pod zub, oblečenie a 
povenovali sa, za čo im veľmi ďakujeme. 
Musíme vyzdvihnúť aj samých seba, že 
sa snažíme vždy postarať a pokiaľ je to 

možné, nájsť zvieratám nový domov. Vďaka 
sociálnym sieťam sa nám to veľakrát už 
podarilo, čo nás teší, dokonca aj my sami 
sme už dali domovy. Tak sa stalo aj v tomto 
prípade, najdúcha z Budatínskej Lehoty si 
prišiel vyzdvihnúť sympatický manželský 
pár. Po dohode s útulkom v Korni išiel psík 
rovno od nás do novej rodinky. Druhý psík 
je zatiaľ v útulku, kde mu hľadajú vhodných 
majiteľov, keďže je to špeciálne plemeno 
na starostlivosť. Stačí snáď už len dodať, 
buďme všímaví, ľudskí a pomôžme takýmto 
nemým dušičkám, keď vidíte niekde, že sa 
trápia, alebo sa potulujú nie v dobrom stave 
po našom okolí, nevedia si pomôcť sami. 
Ďakujeme všetkým vám, ktorí pomáhate, 
spolupracujete a spolu s nami sa snažíte 
takéto problémy vyriešiť, aj keď nie vždy je 
to ľahké.

Do tímu Údržby mesta patrí aj partia pracovitých, 
šikovných a zodpovedných hrobárov Mariána a Jara pod 
vedením správcu Antona. Táto práca je veľmi namáhavá, 
hlavne v tomto covidovom období, keď počet pohrebov 
veľmi stúpol. Pracuje sa za každého počasia, v blate, v 

mrazoch, v trópoch, v dažďoch, v pracovné dni, no aj v 
dňoch pracovného pokoja, vždy, keď je to potrebné. Ich 
náradím nie je len krompáč a lopata, no mnohokrát aj 
zbíjačka /keď je pôda zamrznutá, kamenistá/, čerpadlo 
/keď opätovne zalieva voda jamu/, keď sú celí od blata 
špinaví a mokrí, vtedy im nie je čo závidieť. Tu sa nedá 
povedať: „Nie, nechce sa mi, nejdem do práce.“ Práca musí 
byť vždy urobená na sto percent a pripravená na presný 
termín, ako aj administratívne, tak aj manuálne. Vďaka 
týmto dvom chalanom a správcovi, ktorí svoju prácu berú 
už ako poslanie a stavajú sa k nej zodpovedne, je na nich 
maximálne spoľahnutie po všetkých stránkach, vždy je 
všetko pripravené tak, ako má byť. Pri tomto všetkom si 
neprestajne uvedomujú, že zvlášť ku každej rodine, ktorá 
príde o svojho blízkeho človeka, musia pristupovať vždy 
citlivo a ľudsky. Pod ich správu patria cintoríny v Dubí, 
v KNM, v Oškerde a v Budatínskej Lehote. Všade tu si 
robia aj ďalšie práce, kosenie, čistenie, rôzne úpravy. Keď 
už je toho naozaj veľa, pomôžu aj pracovníci údržby, ale 
to je málokedy. 

stranu pripravila: Lenka Turčániová

Práca hrobára a správcu cintorína musí byť vykonaná na sto percent,
pretože je to posledná rozlúčka so zosnulým, už sa potom napraviť nič nedá
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Republika je ideovo a obsahovo jediný vlastenecký a konzervatívny subjekt na Slovensku

„Nášmu premiérovi, ministrom a koaličným poslancom 
nezáleží na ničom inom, len byť za pekných v zahraničí,“ 

hovorí Milan Uhrík, predseda hnutia Republika. 

• Republika funguje už vyše roka, jej preferencie 
pomaly, ale isto stúpajú, čomu sa veľmi tešia 
vlastenecky orientovaní voliči, ale aj všetci tí, ktorým 
nie je osud Slovenska ľahostajný. Teší sa tomu aj šéf 
hnutia Republika?
- Je skvelé, keď úprimná a  priama vlastenecká snaha na regionálnej, 
celoštátnej a európskej úrovni prináša ovocie. Dôkazom sú preferencie, 
ako aj pozitívny ohlas u občanov. Sme medzi ľuďmi prakticky nonstop 
a  medzi ľuďmi sa cítime pohodlne a  príjemne. Vítajú nás, či prídeme 
na myjavské kopanice, Považie, južné Slovensko, Oravu, Podpoľanie, 
Horehronie alebo Zemplín. Zažívame slovenskú pohostinnosť, ktorú 
neschopná vládna koalícia, jej ministri a  predstavitelia nemajú šancu 
dnes zažiť.

• Čomu toto postupné zvyšovanie preferencií možno 
pripísať? 
- Autenticita, úprimnosť a  tvrdá práca. Každý deň, vrátane víkendov, 
odvádzame maximum, aby REPUBLIKA bola hlavným pilierom 
proslovenskej politiky. My, čo milujeme Slovensko, denne zvádzame 
boj s tými, čo obhajujú cudzie záujmy. Používajú na nás a na všetkých, 
ktorí cítia slovensky, rôzne hanlivé označenia, proti ktorým sa dnes 
nemôžete brániť, pretože sa nedovoláte spravodlivosti, ani adekvátneho 
priestoru v médiách.  Autenticita spočíva v tom, že Republika je ideovo a 
obsahovo jediný vlastenecký a konzervatívny subjekt na Slovensku. Naša 
úprimnosť stojí pevne na jasných postojoch a  vyjadrení bez servítky. 
Pomenovávame veci také, aké sú - na rovinu, razantne, ale inteligentne 
a slušne.

• Aké je smerovanie hnutia Republika, čo sú jeho 
základné princípy a železné priority?
- Hlásime sa k cyrilo-metodskej tradícii a k demokratickému zriadeniu 
zakotvenému v Ústave Slovenskej republiky. V duchu týchto hodnôt a 
tradícií sa chceme usilovať o rozvoj Slovenskej republiky, posilnenie a 

Vizitka: Kto je Ing. Milan Uhrík, PhD. (1984)
Slovenský politik, predseda hnutia Republika (2021), poslanec 
Európskeho parlamentu (2019), bývalý poslanec Národnej rady 
Slovenskej republiky (2016), riaditeľ úradu Banskobystrického 
samosprávneho kraja, v minulosti IT manažér a vývojár, vy-
sokoškolský pedagóg a výskumník, živnostník a konateľ s.r.o., 
manažér projektu z fondov EÚ, analytik kapitálových investí-
cií a programátor web aplikácií. Pracoval aj ako investičný ana-
lytik vo švajčiarskom Zürichu pre spoločnosť Holcim Group 
Support. V roku 2007 absolvoval stáž na Fakulte metalurgie a 
chémie na univerzite v srbskom Belehrade, stážoval na Univer-
zite technológie, obchodu a dizajnu v nemeckom Wismare. In-
žinierske štúdium na Ústave riadenia a priemyselnej informa-
tiky  FEI  STU  v  Bratislave  v študijnom programe Kybernetika 
skončil v roku 2009; súbežne (2005 – 2009) študoval na Ústave 
manažmentu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sveto-
vú ekonomiku, finančný manažment a podnikové hospodárstvo. 
V roku 2012 skončil doktorandské štúdium na Ústave energeti-
ky a aplikovanej elektrotechniky FEI STU v Bratislave. Pôsobil 
na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave (2011 – 2014) 
ako manažér projektov z fondov EÚ a neskôr (2010 – 2015) bol 
vysokoškolským pedagógom na Slovenskej technickej univerzi-
te v Bratislave. Vyznáva hodnoty tradičnej rodiny, je ženatý, otec 
dvoch detí. Vo voľnom čase sa zaoberá filozofiou, psychológiou, 
ekonomikou a venuje sa športu.
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ochranu jej suverenity a dodržiavanie práv všetkých občanov, aby 
sme po tejto vláde skazy mohli znovu normálne žiť. Základným 
princípom je stabilita smerujúca dovnútra s cieľom zvýšiť životnú 
úroveň, ktorá by sa odrážala v zdravej politike pre mladé rodiny, 
zachovávaní kresťanských hodnôt, podpore športu, v pracovných 
príležitostiach až po dôstojnú, slušnú a  podľa možností zdravú 
jeseň života. S  týmto pohľadom dovnútra nevyhnutne súvisí čo 
najvyššia možná suverenita v  produkcii potravín, zdravotnej 
starostlivosti, efektívnom priemysle a  službách, ako aj suverénna 
zahraničná politika štyroch pólov, ktorá razantne háji záujmy 
vlastných občanov a  spolupracuje so všetkými partnermi, ktorí 
chcú spolupracovať so Slovenskom ako rovný s rovným.

•  „Ochrana národného“ začína byť čoraz viac 
nástojčivejšia potreba v tomto globalizovanom 
svete, ktorý si uzurpovali niektoré svetové elity, 
že si budú takto svet riadiť. Globalizácia sveta 
začína z pohľadu veľa múdrych a nadčasových 
ľudí už civilizácii ako takej škodiť. Globalizácia 
uberá z nášho národného či lokálneho života to, 
čo je krásne, jedinečné a typické pre ten-ktorý štát, 
národ, národnosť, pretože práve tá rôznorodosť 
a nenapodobňovanie robí život zaujímavým a 
neopakovateľným. Ako sa Vy pozeráte ako politik, 
poslanec, sčítaný človek na daný problém?
- Nátlak zo strany cudzích mocností, mimovládnych/nadnárodných 
organizácií a rôznych boháčov je v politike citeľný. Videli sme aký 
bol nátlak takmer vo všetkých štátoch sveta počas situácie, ktorá 
figuruje pod názvom koronakríza. Vidíme ako sa dnes znovu tlačí 
na štáty napr. do sankcií proti Rusku napriek tomu, že sankcie sú 
pre Slovensko nevýhodné, nič neriešia a  všetko našim občanom 
len zdražia. Čeliť tomuto tlaku dokážu len skutočne silné štáty 
s  diplomatmi, ktorí sú zároveň vlastenci. A  nemôžeme čakať, že 
Slovensko bude silný štát, ak v  jeho čele stojí blázon, plagiátori 
a sluhovia cudzích. Treba ich čo najskôr vymeniť, aby sme sa mohli 
vydať cestou, ktorá je dobrá nie pre Brusel, nie pre Ameriku, ale 
dobrá pre Slovensko! Aby náš jasný názor znel na úrovni globálnej, 
európskej, celoslovenskej, ale aj na úrovni regiónov, kde by mali byť 
slovenskí občania na prvom mieste. Kde by mali mať čo najviac 
uľahčený život: v bezpečí, so strechou nad hlavou, so spokojnosťou, 
pohodou a dôverou, že zvolení lídri sa dokážu o veci postarať.

•  Z každej strany sa na nás valia nepríjemné 
informácie o budúcnosti, drahota, akú sme tu 
desaťročia nepoznali, a to v rôznych oblastiach 
života. Naši vládni predstavitelia sa chorobne 

angažujú, pomáhame nad rámec možností a 
občania sú neustále vyzývaní  k ďalšej pomoci, k 
solidarite, tolerancii, avšak potreby slovenského 
občana sú akoby na konci záujmu. Čo ak na konci 
dňa pre nášho občana neostane nič alebo len veľmi 
málo, keď bude on pomoc potrebovať?
- Premiérovi, ministrom a  koaličným poslancom nezáleží na 
ničom inom, len byť za pekných v  zahraničí. Ale v  prvom rade 
treba podotknúť, že to, čo súčasní vládcovia „tunelujú“ a rozdávajú 
iným, raz vytvorili a vyrobili naši otcovia a matky, dnešní seniori. 
Pre Slovensko odviedli kvantum práce, priviedli na tento svet 
krásnych synov a dcéry, ktorých vychovali a z ktorých sú už dnes 
tiež rodičia. Vďaka nim dnes máme kde bývať, vďaka nim dnes 
stoja mnohé nemocnice,  školy, činžiaky, rodinné domy, cesty 
a celková infraštruktúra. Ak to tak nie je, tak nech ukážu posledné 
vlády koľko toho postavili a komu to slúži! Seniorom sa nedostáva 
vôbec vďaky a  adekvátnej pozornosti. Nieže na nich absolútne 
zabudli, ale dokonca ich Hegerova vláda uráža a odkazuje im, že 
ak nevládzu platiť za energie, nech sa odsťahujú. Toto povedal 
poslanec OĽANO Kremský! Tento človek by mal za svoje slová 
okamžite odstúpiť a  už nikdy sa neuchádzať o  žiadnu volenú 
funkciu! A  jemu podobných by sme mohli menovať ešte veľmi 
dlho, či sedia na ministerských funkciách alebo len v parlamente 
stláčajú gombíky za rôzne Matovičove nápady. Ale spomeňme 
si aj na našu sebestačnosť. Nie sme naivní, aby sme si mysleli, že 
si dokážeme v  dnešnej dobe všetko zabezpečiť samostatne. Na 
druhej strane ani neveríme tomu, o čom sa nás rôzni euro-šplhúni 
snažia presvedčiť. Vraj so všetkým nám Američania alebo Brusel 
pomôže a že naše partnerstvá sú nepochybné. Ale vždy platilo 
a platí, že v časoch krízy sa každý v prvom rade stará o seba. Či ide 
o sféru bezpečnosti, dostatku potravín alebo zdravia. Pamätáte si 
pred dvoma rokmi situáciu s rúškami, ktorých bol v danom čase 
nedostatok a  Nemci nám ich chceli zhabať v  prístave? Tak to je 
len jeden malý príklad. A to sa ešte množstvo objaví v dohľadnom 
čase, či pôjde o  energie, pohonné hmoty, pšenicu, keď nás budú 
predbiehať a  preplácať silnejšie štáty. Je prirodzené, že každý sa 
stará v prvom rade o svojich najbližších. Tak myslime aj na tieto 
scenáre a v prvom rade sa pozerajme na vlastné možnosti. Ostatné 
si vieme zabezpečiť vzájomne výhodnou spoluprácou s  našimi 
susedmi a partnermi či na západe alebo na východe.

•  Za uplynulé obdobia sme videli veľmi slabú 
pomoc štátu počas covidu oproti iným štátom, 
pričom na testovanie/vakcíny boli z rozpočtu 
uvoľnené obrovské prostriedky. Stovky firiem už 
ľahlo popolom, ďalší sa len ťažko spamätávajú.  

pokračovanie na str. 18
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Na infláciu odborníci upozorňovali už viac rokov. 
Ako z tohto kruhu von? Určite máte vo svojich 
radoch veľa odborníkov z danej oblasti, radíte sa, 
ako by sa dal celý tento okruh závažných problémov 
riešiť tak, aby občan nemusel tak trpieť... Čo by v 
danej situácie potrebovalo Slovensko?
- Relevantným expertom je jasné, že infláciu živí nezodpovedná 
menová politika Európskej centrálnej banky (ECB), tlačenie 
nových a nových miliárd do obehu a vplyv rozhodnutí, ktoré škodia 
Európe, vrátane sankčnej politiky a geopolitickej jednostrannosti. 
Na čele ECB stojí vyslúžila politička Christine Lagardeová, ktorá 
v  roku 2016 skončila takmer vo väzení a nikdy nič odborného 
nepublikovala. Takíto ľudia bohužiaľ stoja v  čele bruselských 
a európskych inštitúcií. Médiá o tom neinformujú, lebo potrebujú 
vytvárať o EÚ a NATO výhradne priaznivý obraz bez chýb.
Čo Slovensko potrebuje? V  prvom rade skutočnú, nezávislú 
diskusiu o  tom ako sa veci majú. Nepotrebujeme propagandu 
o tom ako sa vláda o nás vraj skvelo stará a ako EÚ a NATO dbajú 
výhradne o dobro Slovákov. Nepotrebujeme len informácie, ktoré 
vykresľujú Matoviča, Brusel a  Washington v najkrajších farbách. 
Potrebujeme všetky (aj pozitívne, aj negatívne) informácie o týchto 
inštitúciách, alianciách, spolkoch a o  politikoch tam i tu. Potom 
sa budeme vedieť správne rozhodovať a budeme vedieť voliť 
strany, ktoré myslia vlastenecky a vrátia normálny život Slovensku, 
mladým Slovákom i slovenským seniorom.

• Neustále nad nami visí Damoklov meč v podobe 
okamžitého odstrihnutia sa od ruského plynu, 
ropy atď. Veľmi veľa občanov sa dostáva do paniky 
a depresií, pretože sa naozaj veľmi obávajú toho, 
či na jeseň budú mať vo svojich domovoch teplo 
a aj za akú cenu?! Budeme mať na drahé energie a 
drahé potraviny? 
- Okamžité odstrihnutie od ruského plynu skutočne hlásajú 
len slabomyseľní politici. Niektorým chýbajú informácie 
o ekonomických procesoch a obrovských negatívnych dopadoch na 
priemysel a celkové fungovanie štátu. Iní to robia účelovo, pretože 
chcú prerušiť energetické väzby na Rusko a „prihrať kšeft“ svojim 
americkým kamarátom. Je tragédiou pre každý štát, keď si občania 
zvolia tak nekompetentné a neprofesionálne politické strany, ktoré 
následne skladajú vládu. Toto nie je len môj názor, ale veľkej väčšiny 
verejnosti. Buďme však pozorní a hľadajme informácie z viacerých 
zdrojov, pretože z  proamerických televízií a  denníkov toho veľa 
nezistíme. Tie držia so slabomyseľnými politikmi, ktorých sme 
spomínali v úvode. A pokiaľ by bol najmenší problém, tak okamžite 
títo novinári, politici a rôzni mudrlanti si všetko zbalia, utečú do 
cudziny a Slovákov nechajú len tak. My však na Slovensku chceme 
žiť, pracovať, napredovať a zabezpečiť všetko potrebné, aby krajina 
pod Tatrami, v srdci Európy, bola pre občanov skvelým miestom 
pre dôstojný život.

• Ako celkovo vnímate situáciu v oblasti ekonomiky, 
pomoci podnikateľom, občanom, ale aj cudzím? 
Pýtam sa to preto, lebo mainstreamové médiá 
tieto informácie nezverejňujú, čo sa týka pocitov 
obyvateľstva o pomoci cudzím, resp. utečencom 
z vojnového prostredia. Sme takí bohatí, aby sme 
mohli rozdávať? Ak Slovákovi neodpustíme ani 
euro, ale iným štedro rozdávame, je to v poriadku?
- Podobne ako mnoho občanov pozeráme s  pobúrením, že táto 
vláda a prezidentka sa doslova predháňajú, kto dá viac Ukrajincom 
a Ukrajine ako takej. Pokiaľ sú to slušné matky s deťmi, ktoré naozaj 
utiekli pred vojnou a potrebujú pomoc tu u nás, radi im pomôžeme 
a mnohí členovia hnutia REPUBLIKA tak aj robia. Ale pokiaľ sú to 
špekulanti, ktorí nie sú na našu pomoc odkázaní, tak to odmietame 
a  nech idú pekne naspäť. Rovnako odmietame vojnu, zbytočné 
násilie, eskaláciu napätia, zapájanie sa do konfliktu a posielanie 
našich zbraní tam, kde medzi sebou zápasia Slovania. Naši občania 
nemôžu platiť cenu vojny.

Naši predstavitelia si to však 
nevymysleli z  vlastnej hlavy. Chcú 
sa páčiť Západu, ktorý ich k  týmto 
postojom motivuje a ženie. Aby sa 
ukázali a možno si pripravili budúcu 
kariéru niekde vo Washingtone alebo 
Štrasburgu, keď budú zo Slovenska 
utekať. Samotní ľudia ich možno 
budú hnať palicami za to ako sa títo 
ministri, premiér a prezidentka správali k  vlastným. Vlastným 
ani nič neodpustili, ani nič nedali a  naopak robili ešte všetko 
a priamo proti nim. Či už išlo o koronakrízu, kedy ste sa nedostali 
k lekárovi alebo vám odkladali zložité operačné zákroky. Keď naše 
deti nechceli púšťať do škôl a škôlok. Keď prezidentka klamala, že 
vakcína je sloboda. Keď zmarila referendum so 600-tisíc podpismi. 
Alebo keď dnes Heger presviedča premiérov okolitých štátov, aby 
sa odtrhli od ruskej ropy a  plynu a  zdevastovali si tak aj svoju 
ekonomiku. Nie je to rozhodne v  poriadku! Týchto ľudí treba 
vymeniť!

•  Mnohým občanom sa nepáči nadštandardná 
horlivosť prezidentky Čaputovej pri obhajobe 
iných záujmov, teraz najmä ukrajinských. 
Nadštandardne rýchla bola tiež pri podpise 
Dohody o vojenskej spolupráci s USA (DCA), keď 
ešte v ten deň schválenia parlamentom zmluvu 
podpísala. Pri iných zmluvách, ktoré sú veľmi 
dôležité najmä pre slovenskú verejnosť, si dáva 
slovenská prezidentka načas. Aký je Váš názor na 
uvedené? 
- Dá sa povedať, že pani prezidentka je len marketingová postava 
a zároveň nezrelá osoba, ktorá nemá v tomto úrade čo hľadať. Jej 
schopnosti dosahujú maximálne úroveň mimovládnej organizácie, 
v ktorej vyrástla a táto organizácia vo výročných správach priznáva, 
že bola financovaná od nadácií oligarchu Georgea Sorosa, Bruselu 
a  ambasády Spojených štátov. Vidíte? To je zároveň vysvetlenie, 
prečo podpísala zmluvu o amerických základniach na Slovensku 
tak bleskovo rýchlo. Takisto to je vysvetlenie, prečo dnes podporuje 
posielanie zbraní na Ukrajinu. Je to jednoduché: želajú si to páni 
za oceánom. V prospech Slovákov sa zjavne netrhá a  jediné, čo 
im poskytuje, je pár zadýchaných a  emocionálnych slov, sľubov, 
fráz, a  to je asi tak všetko. Keď mali ľudia možnosť sa vyjadriť 
v  referende o  predčasných voľbách, tak im vystavila stopku, aby 
udržala Matovičovu vládu pri moci. Takisto pomáha pri politicky 
motivovaných čistkách vlády a ovplyvňovaní verejnej mienky, keď 
vyslovene negatívne hovorí o  predstaviteľoch opozície a  okolo 
koalície našľapuje veľmi, veľmi opatrne a potichu. Úplne rovnako 
ako médiá, ktoré si vláda kúpila ťažkými miliónmi eur reklamou 
na vakcíny.
Zuzana Čaputová nikdy neprestala byť súčasťou politiky. Stále je to 
progresívna fanatička, ktorá v paláci našla „fleky“ asi pre každého 
zo svojej rodnej strany a dnes už rozmýšľa ako by jej pripravila pôdu 
v parlamente, prípadne pre zloženie ďalšej vlády. Samozrejme, tieto 
kroky takisto nedomýšľa individuálne. Na to má rôznych poradcov 
a „návštevy“ z iných ambasád v prezidentskej záhrade. Po Andrejovi 
Kiskovi je to už druhá osoba v úrade, ktorá naznačuje nevyhnutnú 
potrebu vlasteneckého kandidáta na post prezidenta. Mohol by to 
byť solídny základ pre cestu, ktorá by dostala Slovensko z pozície 
kolónie. REPUBLIKA je odhodlaná pracovať, aby sa Slovensko 
dostalo opäť na cestu suverenity a stability.

pýtala sa: Mgr. Alena JAŠŠOVÁ
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„Pre zdravý život a vývin zvieratka je dôležitá kúpa 
z osvedčených chovných staníc, nie z množiarní,“ 

hovorí zverolekárka Jana Tunegová.

Veterinárna ambulancia zverolekárky 
Jany Tunegovej v Kysuckom Novom 

Meste poskytuje veterinárne 
ošetrenie spoločenských zvierat, 

psov, mačiek a drobných zvierat. Tiež 
je možné ošetriť niektoré stavy u 

hospodárskych zvierat v malochovoch, 
prípadne ošetriť hydinu. „Sú to 

najmä vakcinácie, antiparazitárne 
ošetrenia, diagnostika ochorení, 
dermatologické, stomatologické 
ošetrenia, chirurgické zákroky 

mäkkých tkanív, odstránenia nádorov, 
usg vyšetrenie, vyšetrenia krvi, moču, 

trusu, gynekologické ošetrenie a 
iné,“ vymenúva veterinárka. Možné 

je takisto pohotovostné ošetrenie 
po telefonickej dohode, prípadne 
vyžiadanie si návštevy a ošetrenie 

doma, pokiaľ majiteľ nie je schopný 
prísť so zvieratkom do ambulancie.

 
Podľa veterinárnej lekárky, ak sa už 
človek rozhodne zadovážiť si nejaké 
zvieratko, mal by byť zodpovedný 
a premyslieť si všetky povinnosti 
ohľadne starostlivosti. „Určite by 

majitelia mali vyberať najmä podľa 
svojho času a podmienok, či sú 

schopní poskytnúť danému psíkovi 
alebo inému zvieratku adekvátne 

podmienky. Veľmi je dobré poradiť sa 
pred výberom s odborníkom, ktorý 

možno vie bližšie načrtnúť predstavu o 
chovateľovi, čo ktoré zviera potrebuje,“ 

upresňuje zverolekárka.

Pri kúpe akéhokoľvek zvieratka 
bez dokladovania jeho pôvodu 

alebo kvality chovu riskujeme, že 
nemáme nijakú záruku o plemennej 

príslušnosti, budúcom vzraste, 
temperamente a povahe, jeho zdraví, 

prípadne dlhovekosti zvieratka. 
Takisto riskujeme neistotu ohľadne 

možných dedičných ochorení tým, že 
nevieme, v akých podmienkach bolo 

zvieratko odchované. Nevedomky 
podporujeme množenie psíkov, ktoré 
neraz rodia šteniatka viackrát za život 
a v krutých podmienkach. Vidíme len 
pekné šteniatko na fotkách. Veľakrát 
takéto jedince nemajú ani základné 

ošetrenie.
 

Množitelia, ako ich nazývame, 
vo svojich množiarňach alebo 
nekontrolovaných chovoch  v 

katastrofálnych podmienkach množia 
šteniatka. Zvieratá sú často držané 
v malých preplnených priestoroch 
bez pravidelného kŕmenia alebo 
nejakej hygieny. Fenky majú v čo 
najkratších intervaloch znova a 

znova šteniatka. Zvieratká z takýchto 
chovov už na začiatku trpia mnohými 

infekčnými ochoreniami, akými je 
svrab, parazitózy, nemajú prvotné 
veterinárne ošetrenie a mnohokrát 

trpia chronickými ochoreniami 
dlhodobo, alebo uhynú na niektorú z 
infekčných ochorení hneď po kúpe.

 
Kastrácie sú veľmi vhodnou 

voľbou prevencie, či už nechceného 
rozmnožovania, alebo prevencie 
mnohých ochorení a nádorov vo 

vyššom veku. Veľmi dôležitá je osveta 
majiteľov. Nekontrolované množenie 
psov a mačiek v dnešnej dobe je veľmi 
nezodpovedné. „Často sa  stretávam 
s názormi, že však nech mačka má 

mačiatka, aspoň majú deti zábavu. Je 
to veľmi nehumánne nechať mačku 

rodiť mačiatka, ktoré vlastne nemajú 
svetlú budúcnosť, nevieme, kde a ako 

skončia, či im dokážeme nájsť vhodný 
zodpovedný domov. Z nich veľká časť 

sa nedožije dospelosti a v neposlednom 
rade je zbytočné utrpenie mačiatok 

a šteniatok v preplnených útulkoch,“ 
zdôrazňuje Tunegová. Zdravotný 

benefit kastrácie je sám o sebe veľké 
plus do bezproblémovejšieho života 

psíka a aj mačky pri ideálnych 
podmienkach výživy.

 
Veľmi potrebná je práca organizácií 
či jednotlivcov pre záchranu psov 
a mačiek. Mnoho ľudí a majiteľov 
zvierat ani len netuší, koľko času, 

vlastnej energie a prostriedkov 
musia vynakladať, aby aspoň ako 

tak bola poskytnutá pomoc túlavým 
alebo voľne vypusteným zvieratám. 
Samozrejme, mnoho tých túlavých 
mačiatok a vyhodených nechcených 

gravidných mačiek je výsledkom 
nekontrolovateľných množení. 

Veterinárna ambulancia spolupracuje 
s organizáciou Kysucké Labky 

niekoľko rokov a snaží sa o kastrácie 
čo najväčšieho počtu odchytených 

mestských mačiek. „Nesmieme však 
zabudnúť, že mnoho týchto zvierat trpí 

takisto rôznymi ochoreniami,“ vraví 
veterinárka.

Ak sa teda rozhodneme pre kúpu 
zvieratka, mali by sme si v prvom 

rade pozisťovať čo najviac informácií 
ohľadom daného plemena, jeho 

náročnosti na priestor, pohyb, časovú 
náročnosť, výcvik, kvalitu krmiva. 
Dôležité je prejsť si všetky klady a 

zápory vybraného plemena, poradiť 
sa odborníkom, ktorý  pozná dané 
podmienky chovateľa. Ideálne je si 

overiť prípadnú chovateľskú stanicu, 
od ktorej si ideme kúpiť zvieratko. 
Kvalitným výberom dokážeme čo 

najviac obmedziť prípadné ochorenia v 
neskoršom živote.

MVDr. Jana Tunegová 
- veterinárka 

Kysucké Nové Mesto
0911 137 798

jtunegova@centrum.sk
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Aj mačka je cítiaci tvor, nezaslúži si kruté 
zaobchádzanie. A robí aj užitočnú službu,  

zbavuje nás nežiaducich hlodavcov.
Kysucké labky sú občianskym 
združením, ktoré vzniklo v decembri 
2019 za účelom postupného riešenia 
neutešenej situácie ohľadom ferálnych 
(nesocializovaných), opustených 
mačiek v našom meste. Stoja za ním tri 
zakladajúce členky Gabriela, Martina, 
Magdaléna a pár ľudí ochotných 
poskytnúť dočasný domov pre mačky 
alebo pomôcť akýmkoľvek iným 
spôsobom. 
„Pomoci mačkám sme sa venovali 
už dlhšie pred založením združenia. 
Každá máme pár vlastných mačičiek 
zachránených z ulice, takže mačacia 
problematika nám bola známa. Keďže 
sme sa chceli pohnúť ďalej a riešiť 
situáciu systematickejšie, rozhodli sme 
sa založiť združenie. Nie sme útulok, 
ako si niektorí myslia. Naša činnosť 
stojí a padá na ľuďoch ochotných 
poskytnúť dočasný domov mačkám 
po kastrácii alebo mačkám čakajúcim 
na adopciu,“ vysvetľuje jedna z členiek 
Kysuckých labiek. 

Na začiatok je vhodné objasniť si 
východiská a situáciu ohľadom 
problematiky mačiek a jasne 
zadefinovať, aké boli a sú ciele 
Kysuckých labiek: Mačka domáca je 
názvom domáca preto, lebo by mala 
mať domov. Nie je prispôsobená prežiť 

dlhodobo vo voľnej prírode alebo bez 
domova. Mačka je zviera spoločenské, 
má rada spoločnosť človeka, pokiaľ 
ju človek nepresvedčí, že by sa radšej 
mala správať opatrne. Mačky majú 
význam pre človeka a spoločnosť, sú 
obľúbeným domácim miláčikom a 
môžu byť využívané na felinoterapiu 
(felinoterapia – zooterapia, kde lieči 
mačka). Zároveň sú prirodzeným 
regulátorom hlodavcov vo svojom 
teritóriu. Mačky samotné majú však 
veľmi dobrú schopnosť rozmnožovať 
sa. Mačka môže byť gravidná 2- až 
3-krát do roka a priemerne privádza 

na svet 4 – 5 mačiat. Mačky majú preto 
tendenciu premnožiť sa. Každoročne 
prichádza na svet oveľa viac mačiatok, 
ako je záujemcov ochotných poskytnúť 
im domov. Informovanosť v tejto 
oblasti je slabá, predsudky niektorých 
ľudí veľké.

Z uvedených východísk je hlavnými 
cieľmi šíriť osvetu v tejto oblasti, 
kastrácie ferálnych a opustených 
mačiek v našom meste, podpora 
kastrácií vo všeobecnosti. 
„Pokiaľ nám to možnosti dovolia, 
pomáhame tiež opusteným mačičkám 
a ich potomkom. Opustené mačky, 
pre ktoré sa nájde „dočaska“ (dočasné 
bývanie, dočasná opatera), dávame 
veterinárne ošetriť, preliečime ich, 
zbavíme ich vnútorných a vonkajších 
parazitov a ponúkame na adopciu,“ 
vysvetľujú Kysucké labky.
Dôležitosť sterilizácií kocúrov a mačiek 
je hlavne z toho dôvodu, že v súčasnosti 
prichádza na svet oveľa viac mačiatok, 
ako je o ne záujem. 
„Aj keď počítame s prirodzeným 
úhynom, stále je viac mačiek alebo 
mačiatok v ponuke ako ľudí ochotných 
poskytnúť im domov.“ Mačiek a 
mačiatok sa ľudia zbavujú rôznym, 
často krutým spôsobom, alebo ich 
nechávajú napospas osudu, keď ich 
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vyhodia na iné vzdialené miesto, 
čo situácii vôbec nepomáha, práve 
naopak. „Mačky, ktoré boli zdravé, 
živoria, veľa ich uhynie v dôsledku 
úrazu alebo choroby, niekedy veľmi 
pomalou smrťou. Videli sme dosť 
takto zúbožených mačičiek a verte, 
nebol to príjemný pohľad,“ smutne sa 
zamyslia Kysucké labky. Z mačiek,, 
čo prežijú sa stávajú mačky ferálne 
a tie sa nekontrolovateľne množia. 
Ich odchyt býva dosť problematický, 
nakoľko bývajú veľmi plaché. Kastrácia 
mačiek je v súčasnosti jediný zákonný 
a humánny spôsob regulácie ich počtu. 
Usmrtenie alebo opustenie zvieraťa 
je kruté, bezcitné a aj podľa Zákona o 
ochrane zvierat považované za týranie.
Okrem tohto spoločensko-etického 
dôvodu má kastrácia veľa výhod 
pre samotného majiteľa, mačku i 
kocúra. Kastrované mačky a kocúry 
sa v priemere dožívajú dlhšie ako 
nekastrované.
Sú pokojnejšie, netúlajú sa, bývajú 
prítulnejšie. Kastrované kocúry 
nemajú tendenciu ísť do súbojov s 
inými kocúrmi, a preto je u nich oveľa 
menšia pravdepodobnosť, že sa nakazia 
smrteľnými mačacími vírusovými 
ochoreniami. Kastrované kocúry 
väčšinou neznačkujú svoje teritórium 
zapáchajúcim močom. Kastrované 
mačky nie sú vystavované vysileniu 
každoročným rodením mláďat. Vzniká 
tiež menšia šanca nakaziť sa smrteľnými 
mačacími chorobami, ktoré sa 
prenášajú pri párení. Kastrovaným 
mačkám preto minimálne hrozí zápal 
maternice alebo nádory mliečnych 
žliaz. 

V roku 2021 pomohli Kysucké labky 
adoptovať až okolo 50 mačiek či 
mačiatok. Dĺžka adopcie mačiek „v 
dočaskách“ býva rôzna. Niektoré sa 

adoptujú za krátku dobu, niektoré si 
musia na svoj domov počkať dlhšie. 
„Ak sa nám ohlási záujemca o mačičku, 
v prvom rade s ním urobíme pohovor. 
Pýtame sa, za akým účelom si chce 
mačičku obstarať, do akých podmienok 
by išla, aké má skúsenosti so 
starostlivosťou a pod. Podľa predstavy 
majiteľa mu potom odsúhlasíme 
mačičku, ktorú si vybral, alebo 
odporučíme inú, vhodnejšiu. Ľudia 
majú rôzne predstavy a tiež mačky 
mávajú rôzne povahy, temperament, 
potreby. Každá sa hodí do iných 
podmienok. Vždy sa snažíme o to, aby 
bol spokojný aj majiteľ, aj mačka. Keď 
sa so záujemcom dohodneme, príde 
si mačičku prevziať „k dočaskárovi“. 
Adopčný poplatok momentálne 
nepožadujeme, ten je na dobrovoľnej 
báze. Mačičky nedávame štandardne 
testovať na FIV alebo FeLV, skôr na 
vlastnú žiadosť záujemcu. Mačičky 
ponúkame na adopciu po potrebnom 
preliečení, zbavení parazitov a pri 
dospelých jedincoch aj po kastrácii. 
Od nového majiteľa požadujeme 
dobrú starostlivosť o mačičku, pár 
fotiek mačičky z nového domova a 
pri mačiatkach aj prísľub, že budú vo 
vhodnom veku kastrované. S kastráciou 
vieme po dohode s majiteľom aj 
pomôcť,“ znejú cenné rady Kysuckých 
labiek.

Činnosť tohto občianskeho združenia 
sa však nezaobíde bez veterinárov. 
Najčastejšie spolupracujú s veterinármi, 
ordinujúcimi v našom meste – s 
MVDr. Janou Tunegovou a  MVDr. 
Michalom Zalašom. U nich prebiehajú 
kastrácie a veterinárne ošetrenia 
väčšiny nájdených alebo odchyteným 
mačiek. Občasná spolupráca funguje 
aj s Veterinárnou klinikou v Žiline a s 
veterinármi v Čadci.

„Zo spolupráce nemôžeme vynechať 
ani samosprávu nášho mesta. 
Každoročne žiadame od mesta 
príspevok na kastrácie. Pre tento rok 
nám bola schválená dotácia v sume 
600 eur. Nie je to veľa vzhľadom na 
situáciu v tejto oblasti, ale niekde začať 
treba. Vieme, že niektoré mestá alebo 
obce túto problematiku neriešia vôbec, 
a pritom im to vyplýva zo zákona. V 
súčasnosti má podľa zákona povinnosť 
postarať sa o opustené, vyhodené 
spoločenské zvieratá práve mesto alebo 
obec. Predstavitelia nášho mesta nás 
v tomto veľmi milo prekvapili, že boli 
ochotní začať mačaciu problematiku 
riešiť,“ pozitívne reagujú členky tohto 
občianskeho združenia. 
Kysucké labky spolupracujú s 
„dočaskármi“, s ľuďmi alebo 
organizáciami, ktorí sú im  ochotní 
akokoľvek pomôcť. Vymenovať ich 
všetkých by bolo na dlho. Medzi 
najdôležitejších patrí Občianske 
združenie MačkySOS, ktoré istú dobu 
pomáhalo s financovaním kastrácií.
„Touto cestou by sme chceli všetkým, 
ktorí nám pomáhajú, poďakovať. Veľmi 
si vážime každú pomoc. Riešiť mačaciu 
problematiku je beh na dlhé trate. Je 
to vlastne meniť myslenie, postoj ľudí 
a to je niekedy veľmi ťažké. Vždy sme 
radi, keď sa nájdu ľudia, ktorí zdieľajú 
naše presvedčenie a podporia nás. Naša 
činnosť je čiastočne prezentovaná na FB 
stránke OZ Kysucké labky,“ dodávajú 
na záver dámy z OZ Kysucké labky.

Kysucké labky môžete finančne 
podporiť na jeden z ich účtov:

Bežný účet: 
SK9083300000002901752794

Transparentný účet: 
SK8283300000002601877050
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Lukostrelecký klub LOVEC v Povine funguje od roku 2017, 
vedie ho skúsený a “ostrieľaný” lukostrelec Milan Školník st.

Dievčatá zo Základnej školy v Povine 
na Majstrovstvách Slovenska v Šamoríne vybojovali zlato

Luky a šípy majú pre ľudstvo z historického hľadiska obrovský 
význam. Kedysi išlo o nástroje, ktoré našim predkom zaisťovali 
potravu na prežitie. V súčasnosti sa lukostreľba, okrem 
iného, považuje za šport, v ktorom je podstatná disciplína a 
sústredenie. Členovia z Lukostreleckého klubu LOVEC dostali 
pomenovanie práve vďaka faktu, že lov máme zakorenený od 
našich praotcov hlboko v sebe.

Záujem o lukostrelecký šport
Predseda klubu Milan Školník s úsmevom hovorí, že 
lukostreľbu si vyskúšalo viacero mladých ľudí a detí. Zväčša 
sa hrnú záujemcovia počas akcií, ako sú napríklad Poľovnícke 
dni, na ktorých bývajú lukostrelci z klubu LOVEC prizvaní 
ako hostia. Ukážky lukostreľby členovia prezentovali taktiež 
na medzinárodných Hubertových slávnostiach vo Svätom 
Antone, Betliari a Oščadnici. „Záujem detí je veľký. Jedinou 
škodou je, že nemajú výdrž. Neplatí to však iba u detí. Aj 
dospelí sa vedia pre lukostreľbu nadchnúť, no rýchlo vyhoria 
a zhasnú. Samozrejme, keď sa tomu chce jednotlivec venovať, 
je potrebný tréning.“ 

Nemáš luk a šípy? Žiadny problém! 
V klube LOVEC si luky a šípy môžu nadšenci na tréningoch 
zapožičať. U lukostrelcov v Povine panuje dobrá a rodinná 
atmosféra. Klub navštevujú ochotní členovia, ktorí 
začiatočníkom vysvetľujú, ako správne so zbraňou narábať, 
aby nedošlo k zraneniam. „Základom je mať to v hlave 
usporiadané, lebo predsa len, aj luk je zbraň. Odporúčam 
nezačínať hneď so silným lukom, ale radšej siahnuť po ľahšom 
a sústrediť sa na postoj, uchopenie luku, ukotvenie luku a cieľ. 
S ťažkým lukom sa začiatočníci sústredia na silu a ťah, z čoho 
sa začnú triasť ruky a dochádza k chybám.“

Súťažiam a pretekom predchádzajú pravidelné tréningy
Lovci z Poviny sa zúčastňujú na rôznych súťažiach a pretekoch. 
Trate zvyknú mať niekoľko kilometrov a rôzne terénne 
nerovnosti. Na trase sa nachádzajú 3D figuríny zvierat v 
životnej veľkosti. Cieľom je trafiť zviera do tzv. „Kill  zóny“ - 
smrteľnej zóny, z požadovanej vzdialenosti. Lovci z Poviny sa 
zúčastnili napríklad na Majstrovstvách Európy v lukostreľbe 
či v Slovenskom pohári, z ktorého si členovia odniesli viacero 
ocenení. Pravidelné stretnutia a tréningy sa konajú v nedeľu 
ráno o 9.00 hod. Členovia  vopred  rozmiestnia terče a 3D 
figuríny zvierat na plochu. Všetci sa spoločne schádzajú v 

príjemnom a kľudnom prostredí prírody, takmer na konci obce 
Povina.  Nielen pokojné a tiché miesto, ale i čistota umožňuje 
členom plne sa sústrediť na svoj výkon. Vďaka nadácii KIA 
sa na tréningovej ploche nachádza aj obytný kontajner, ktorý 
členovia využívajú ako úkryt pred nepriaznivým počasím 
alebo ako miesto, kde sa môžu občerstviť a uvariť si napríklad 
čajík a kávičku. 

„Lukostreľba je pre nás viac ako koníček, a preto chceme stále 
napredovať. Plánom je spraviť osvetlenie v kontajneri a postaviť 
prístrešok. V budúcnosti máme v úmysle zorganizovať súťaž 
pre lukostrelcov v našej obci. Snom je, aby sme Kysuce, a teda 
aj náš klub úspešne reprezentovali na našich slovenských aj 
medzinárodných súťažiach,“  hovorí Milan Školník, predseda 
LK LOVEC. 

Zdenka Poništová

Žiačky sa po úspešnom okresnom a krajskom kole vo vybíjanej prebojovali až na 
Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa konali v Šamoríne. Počas prvého dňa dievčatá 
odohrali 3 zápasy s jasnou výhrou. Druhý deň bol už náročnejší, jeden zápas 
prehrali o 1 bod a ďalšie dva vyhrali. Družstvá boli silné a bojovné, všetky tri 
skončili s rovnakým počtom bodov. Na prvé miesto naše žiačky posunulo veľmi 

vysoké skóre, disciplína a koučing pani Gitky 
Gregvorkovej a pána učiteľa Peťa Lorenca. 
„Atmosféra bola neuveriteľná, dievčatá si 
zlato tvrdo vybojovali, výsledky sa neustále 
menili a nič nebolo isté. Sme hrdí na žiačky 
našej ZŠ, ktoré získali zlato vo vybíjanej už 
aj pred dvomi rokmi,“ dodala starostka obce, 
ktorá na záver poďakovala všetkým žiačkam, 
Gitke a Peťovi, ako aj rodičom, ktorí boli 
svoje deti na Majstrovstvách Slovenska vo 
vybíjanej podporiť.

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“2222
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www.vrty-studne.sk
Martin Dupkala

0911 115 844 
martindupkala6@gmail.com

- vŕtanie studní na kľúč
- rôzne vrtné práce
- dlhoročné skúsenosti
- spokojnosť zákazníkov  
   z celého Slovenska

GÉLOVÉ 
NECHTY, 

JAPONSKÁ 
MANIKÚRA, 

POLYAKRYGÉL, 
NECHTOVÝ 

DIZAJN, KURZY

0904 329 962

0910 430 430
web: www.stavrealslovakia.sk, email: stefankuba@stavrealslovakia.sk

UBYTOVANIE  
v Kysuckom Novom Meste

0908 940 250

Kadernícky salón

Kysucké Nové Mesto
0907 572 921

„pekný účes je ozdobou ženy...“

Monika
Voľby klopú na dvere!

Skúsení redaktori vám kvalitne 
spracujú váš volebný článok, 
alebo upútavku, či oznam...

0903 516 499

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“ 2323



Stanica technickej kontroly 
Kysucké Nové Mesto

www.stkknm.sk
Spoľahlivý  partner  motoristov...
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