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Vážený čitateľ, vážená čitateľka, milí spoluobčania!
Dostáva sa Vám do rúk publikácia, v kto-
rej autori Ľudovít Hoch a vydavateľka a 
novinárka Alena Jaššová načreli do his-
tórie obcí  Dolných Kysúc a ich dobro-
voľných hasičských zborov. Patrí sa im 
za to úprimné  po-
ďakovať. Publikácia 
iste poteší všetkých. 
Poteší hlavne tých, 
ktorí túto históriu 
tvorili, ale i tých, 
ktorí v nej náj-
du spomienku na 
svojich pradedov, 
dedov, otcov, ale i 
samých seba. Po-
tešiteľné je aj to, že 
publikáciu zostavi-
li autori narodení 
na Kysuciach, teda 
tam, kde sa táto his-
tória udiala, kde oni 
žili, alebo žijú.
Ľudské spoločen-
stvo si počas svojej 
dlhej existencie vytváralo a vytvára svo-
ju „historickú pamäť“. Táto sa uchová-
va v mysliach ľudí a títo ju mnohokrát v 
písomnej forme sprostredkovávajú pre 
súčasnú, ale aj nasledujúce generácie. K  
„historickej pamäti“ nášho regiónu dol-
ných Kysúc patria aj spomienky na dob-
rovoľné hasičstvo.  
Prvé dobrovoľné hasičské zbory majú už 
viac ako 100-ročnú históriu. K tým viac 
ako 100-ročným patrí aj náš DHZ mes-
ta Kysucké Nové Mesto/založený v roku 
1878/. Mesto Kysucké Nové Mesto a jeho 
DHZ sa stal príkladom, dal podnet a po-
máhal pri vzniku  takmer  všetkých  DHZ  
obcí  dolných Kysúc.

DHZ vznikali na základe slobodného 
rozhodnutia a za veľkej podpory vedenia 
miest a obcí. DHZ sa postupne združo-
vali do väčších spolkov s cieľom znásobiť 
svoje sily pre boj proti živelným pohro-

mám. Tak došlo k 
založeniu Zemskej 
hasičskej jednoty 
okresu, ktorá aj keď 
pod iným názvom, 
pretrvala doteraz. 
DHZ a ich členovia 
stáli vždy v prvých 
radoch, keď bola 
potrebná pomoc, 
keď bolo potrebné 
budovať a rozvíjať 
svoju obec, mesto a 
Slovensko. Pomáha-
li šíriť kultúru, upev-
ňovať občiansku 
spolupatričnosť, sú-
držnosť a solidaritu. 
Svojim pôsobením 
si vydobyli pevné 

miesto v spoločnosti. Obce a mesto, ich 
obyvatelia, sú na svojich hasičov hrdí, vá-
žia si ich prácu a podporujú ich aktivity. 
Ako člena dobrovoľnej požiarnej ochrany 
ma uvedené napĺňa pocitom spokojnosti 
a hrdosti.
Na opodstatnenosť a zmysluplnosť dob-
rovoľnej požiarnej ochrany ukazuje aj 
táto kniha. Som rád, že publikácia vyšla a 
že bude trvale pripomínať dnešnej a bu-
dúcim generáciám časť histórie dolných 
Kysúc, histórie humánnych činov dobro-
voľných hasičov. Dobrovoľní hasiči si to 
plným právom zaslúžia.  

Ing. Ján Martiška
predseda ÚzV DPO Kysucké Nové Mesto
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ZAMYSLENIE DLHOROČNÉHO HASIČA...
Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán

Oheň už od pradávna pomáha človeku. Oheň 
hrial, umožňoval úpravu potravín a neskôr 
pomáhal v postupnom ovládaní a pretváraní 
prírody. Človek sa však nenaučil oheň ovládať 
celkom. Keď mu unikol spod kontroly, vtedy 
sa stal z ohňa živel, ktorý 
robil škodu a ničil, čo mu 
prišlo do cesty. Najstaršie 
stopy organizovania boja 
proti požiarom nachádza-
me z čias otrokárstva v 
Ríme, kde už v roku 21 p. 
n. l. bol cisárom Augustom 
zriadený bezpečnostný od-
diel v počte 7-tisíc mužov 
na boj s požiarmi. Mnohé 
mestá a väčšie obce po-
stupne zavádzali hlásnu 
službu, ktorá sa stala vý-
znamnou preventívnou 
protipožiarnou ustanoviz-
ňou. Prvé hasičské zaria-
denia boli vodné pušky- 
hydromatky a vedrá. 
Výrazným pokrokom boli 
ručné hasiace striekač-
ky jednopákové, ktoré sa 
ručne prenášali a napĺňali 
vodou. Takúto striekačku 
vlastnia v Hornom Vadi-
čove, ktorá bola vyrobená 
ešte v roku 1885. Neskoršie boli ručné hasič-
ské striekačky nahradené kolesovými a mož-
ná preprava bola koňmi. I takúto striekačku 
máme v mestskej časti KNM- Oškerda, ktorá 
bola vyrobená vo Vysokom Mýte v roku 1932 
a ktorá bola použitá pri natáčaní filmu „Živá 
voda“, naposledy zasahovala pri hasení po-
žiaru v drevárskom podniku Drevina Brod-
no. Nasledovali striekačky na paru a po nich 
to boli už hasičské automobily. Pamätáme sa 
na automobilové striekačky ako bola „Erena“, 
Tatra 805, Avia 31? Tatru 805 má v pojazd-
nom stave DHZ Lopušné Pažite. Avie sú ešte 
vo viacerých DHZ, i keď v súčasnosti ich na-
hrádza hasičské vozidlo IVECO 15, dodané v 
roku 2015 MV SR, ktoré vlastnia obce Lodno, 
Ochodnica, Kysucký Lieskovec, Kysucké Nové 

Mesto, Dolný Vadičov, Lopušné Pažite, Rudi-
na a Snežnica. Cisternové vozidlá máme Tat-
ru CAS 32, repasovanú MV SR v Kysuckom 
Lieskovci, Pragu V3S v Rudine, ktorú si sami 
upravili po prijatí od vojska a AKV v Kys. N. 

Meste. Historický hasičský 
automobil vlastní mesto 
Kysucké Nové Mesto. Je 
to Tatra 26/30, rok výroby 
1930. Má svoju históriu- 
počas oslobodenia mesta 
Sovietskou armádou bola 
veliteľstvom armády zaba-
vená a použitá ako veliteľ-
ský voz. Neskôr bola nájde-
ná v Uherskom Brode. Po 
oprave v Brne bola vrátená 
naspäť do KNM. Je to pý-
cha kysuckých hasičov, veď 
tento typ trojosého vozidla, 
s pohonom na všetky ná-
pravy, je už okrem KNM 
len na Myjave a dve v Če-
chách. 
Históriu vývinu hasič-
stva vidno i na poštových 
známkach Ruska a Mon-
golska. Prvé poštové znám-
ky v súčasnosti s hasičskou 
tématikou boli vydané Slo-
venskou poštou na popud 

nášho okresného výboru – OV DPO v KNM.  
Keď sa povie dobrovoľný hasič, DHZ, v mno-
hých hlavách prebehne predstava ochrancov 
spoluobčanov pred ohňom, živelnou pohro-
mou. Dnes je rozšírený o pohľad pri vyhľadá-
vaní nezvestných osôb a zásahoch na cestách 
pri autohavárii a lesných požiaroch. Verím, že 
za pomoci svojich príbuzných a svojej rodiny 
sa i naďalej bude dariť naším dobrovoľným 
hasičom plniť poslanie: pomáhať blížnemu 
v núdzi pri ohrození požiarom, povodňami 
a inými pohromami. Úprimnú vďaku dávam 
preto všetkým dobrovoľným hasičom touto 
knižkou. Nech je zachovaná pre ďalšie gene-
rácie ako oslava ich obetavej práce, ktorú vy-
konávajú v prospech spoluobčanov.

Ľudovít Hoch
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Vážení čitatelia, vážený primátor Kysuckého Nového Mesta a starostovia 
obcí z Dolných Kysúc, vážené dobrovoľné hasičské zbory regiónu, vážení  
podnikatelia, firmy a osobnosti dolnokysuckého regiónu, milí občania!

Som rada, že sa nám s pomocou ľudí, odda-
ných myšlienke, podarilo spracovať a dať „do-
kopy“ pekné dielo, túto knižnú publikáciu, 
ktorá je prezentáciou samospráv dolnokysuc-
kého regiónu, dobrovoľných hasičov z tohto 
regiónu a napokon 
aj firiem, spoločností 
a zaujímavých osob-
ností novodobých 
dejín okresu Kysucké 
Nové Mesto po roku 
1990. Živím sa no-
vinárčinou a vyda-
vateľskou činnosťou, 
ale moje pôsobisko je 
už takmer 30 rokov 
mimo dolnokysuc-
kého regiónu. Na Ky-
suciach len vydávam 
Kysucký Žurnál, je-
den z mojich časopi-
sov. Som však pôvodom z Kysuckého Nového 
Mesta, a tak ma vždy k rodisku niečo tiahne, 
veď aj preto som tu založila v roku 2007 Ky-
sucký Žurnál – ako svoju srdcovku, z ktorej 
mám radosť, pretože  vidím, že ľudia časopis 
čítajú! 
Keď ma oslovil pán Ľudovít Hoch, ktorého 
ešte poznám z mojich mládežníckych rokov, 
keď som v KNM „zarezávala“ ako redak-
torka podnikového časopisu ZVL Kysucký 
Priekopník..., že: „Pani Jaššová mám veľa in-
formácií o hasičoch, ale nikto mi to nechce 
spracovať a vydať.“ „A čo ja s tým?“ bola moja 
otázka. Nevedela som totiž, ako mu pomôcť, 
keďže túto oblasť (hasičstvo) naše vydavateľ-
stvo neprezentuje a ani nepredávame knihy – 
len ich spracovávame a pripravujeme do tlače 
pre objednávateľov, ktorí si však hradia všetky 
náklady, pretože následne oni si potom knihy 

distribuujú, predávajú – či podarúvajú. „Ne-
dalo by sa nejako pomôcť, aby vyšla nejako 
tá brožúra? Nedalo by sa to dať nejako do-
kopy?“ opäť sa mi v telefóne prihovoril pán 
Hoch.  Zamrzelo ma, že som ho tak možno 

predtým ne-
taktne odbila, 
a aj preto som 
po nejakom 
čase telefonic-
ky odpoveda-
la, že neviem 
momentálne 
reagovať, že 
musím veci 
p r e k o n z u l -
tovať v rám-
ci redakcie a 
vydavateľstva, 
ale keďže naše 
sídlo je v Šali, 

tak som vedela, že asi ťažko obhájim medzi 
spolupracovníkmi knihu pre vzdialený re-
gión, navyše – ak si ho tento nefinancuje... 
Bolo mi však pána Hocha ľúto, resp. jeho zá-
piskov, ktorým venoval celý život, a pretože 
ho poznám naozaj veľa rokov a vedela som, 
že hasičstvu venoval celý svoj život. A aj ním 
žije, stále. Škoda, že nenašiel pochopenie u 
tých, ktorí predsa len rozhodujú o financiách, 
pracujú na funkciách v štátnej správe a mys-
lím si, že keby len trošku chceli, tak by sa to 
mohlo podariť a knižka už dávno mohla byť 
vydaná.  Trvalo to pár týždňov, kým som roz-
behla rokovania s tými, ktorí by mohli even-
tuálne pomôcť vo forme menších, väčších fi-
nančných príspevkov. Bolo to však všetko na 
„dlhé lakte“, nakoľko už tri desiatky rokov bý-
vam mimo kysuckého regiónu a teda aj kon-
takty na rôznych ľudí, ktorí by mohli pomôcť, 
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sú predsa len horšie. Niečo mi však hovorilo, 
aby som skúsila pre tohto obetavého človeka 
– Ľudovíta Hocha, aspoň niečo podniknúť – 
čim by sa splnil jeho sen. Veď starí ľudia sú 
naozaj vďační za všetko a zaslúžia si našu po-
zornosť, zvlášť – keď zaznamenávajú históriu 
aj pre budúce generácie. A tak vznikal v mojej 
mysli nápad o prezentácii ďalších subjektov 
okrem hasičov v danej knihe, čím by sa roz-
šíril obsah o ďalšiu kapitolu v knihe, ale záro-
veň by sme tak získali financie, potrebné na 
vydanie knihy. A keďže kníh o konkrétnom 
regióne Dolných Kysúc – nevyšlo po r.1990 
veľa (alebo vyšlo vôbec niečo? - pozn. auto-
ra), tak som pripravila pracovnú osnovu kni-
hy – akoby mala vyzerať. Hlavnú kapitolu by 
tvorili informácie o dobrovoľných hasičoch 
dolnokysuckého okresu, ďalšia kapitola by 
bola o obciach tohto regiónu, pretože aj tie-
to menšou čiastkou prispeli na svoju prezen-
táciu a napokon tretia kapitola je venovaná 
úspešným firmám a osobnostiam z Dolných 
Kysúc, ktorí prispeli na vydanie knihy – a aj 
na svoju prezentáciu. Samozrejme, aj moje 
vydavateľstvo hradí veľkú časť nákladov za 
redakčné práce (korektúry) a najmä grafiku. 
Gabriel Muška a jeho fotoateliér v Kysuckom 
Novom Meste zabezpečoval na svoje náklady 
spracovanie fotografií a v neposlednom rade 
nemožno opomenúť ani slávnostnú recepciu 
s krstom knihy, ktorá sa mohla zrealizovať 
vďaka organizácii a finančnému príspevku 
Starého pivovaru u Bociana v Kysuckom No-
vom Meste, majiteľa JUDr. Hlada...
Dali sme teda hlavy dokopy aj so šikovnými 
ľuďmi z Kysuckého Nového Mesta a okolia, 
ktorí nielen pomohli pri písaní textov ako 
napríklad PhDr. Dušana Šinalová a Julka Jaš-
šová, za čo im patrí vďaka, ale ozaj veľa infor-
mácií poskytol predovšetkým Ľudovít Hoch. 
Kniha je vždy kolektívnym dielom, prácou 
mnohých ľudí, pretože inak to ani nejde, veľa 

aj starostovia napísali o svojej obci. Naši gra-
fici dali tomu podobu, jazykári riešili korek-
túry, štylizácie, gramatiku..., a boli to ľudia z 
Galantského a Šalianskeho okresu, ktorí na 
tvorbe knihy veľmi pomohli, napríklad obe-
tavá Peťka Balážová, moja pravá ruka, asis-
tentka – bola na diaľku stále na telefóne, či 
pri počítači, aby mohla promptne reagovať na 
nápady, odpovedať na listy, vybavovať koreš-
pondenciu. Iste aj tej patrí úprimná vďaka. A 
tlačiareň samozrejme hotové grafické predlo-
hy vytlačila. Všetko zosúladiť, zorganizovať, 
na nič nezabudnúť, dať celej veci ten „správ-
nej říz“, ako hovoria bratia Češi – aby všetky 
práce zapadli do seba ako celok, to je záleži-
tosť šéfredaktora – ako odborného dozorcu a 
výsledkom je dielo – nádherná kniha, ktorú 
máte pred sebou a ktorá dúfam, poteší dušu 
nielen pána Ľudovíta Hocha – že sa to vyda-
rilo, ale aj ďalších čitateľov, starostov, hasičov 
a podnikateľov z Kysuckého Nového Mesta a 
okolia... Som teraz sama rada, že sa publikáciu 
podarilo vydať vďaka ústretovým a správnym 
ľuďom, ktorým sa nelenilo a ktorí myslia aj na 
druhých. Hasiči sú tí, ktorí zachraňujú naše 
životy, naše majetky – sú tu aj pre iných, aj 
preto som rada, že sa v prvom rade im – touto 
knihou vzdá hold a poďakovanie za to, že ľu-
ďom pomáhajú – lebo nikdy nevieme, kedy 
práve my, naša rodina, či firma, bude potre-
bovať pomoc hasičského zboru. 
Vážme si týchto oddaných ľudí dobrej veci, 
vážme si našich dobrovoľníkov v radoch hasi-
čov! Sú to správni ľudia na miestach, kde sme 
ohrození na živote, či majetku, a ktorí svoj 
voľný čas venujú aj – tým druhým. Ďakujem 
im a ďakujem aj všetkým spolutvorcom tejto 
knihy a prispievateľom na jej vydanie.
Príjemné čítanie, vážení priatelia!

   MGR. ALENA JAŠŠOVÁ, 
 vydavateľka a  novinárka
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Ďakujeme všetkým, ktorí finančne alebo 
tvorivo prispeli k vydaniu tejto publikácie.

Mgr. Alena JAŠŠOVÁ 
vydavateľka

DECEMBER 2017
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Dolné Kysuce
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Kysucké Nové Mesto – najstaršie mesto na Kysuciach
Najstaršou písomnou správou 
pre Kysuce je Belova listina z 
roku 1244, ktorou daroval Bo-
humírovi, synovi Sebeslava „Kis 
Zudcze“, majetok na západ od 
rieky Kysuce. Najstaršia písom-
ne doložená obec na Kysuciach 
je práve Kysucké Nové Mesto. 
Prvá písomná zmienka  o obci 
Jesesin (Yesesin) je z roku 1254. 

V roku 1321 sa v obci už s názvom Jathasin vyberalo 
mýto na ceste do Sliezka. V tomto období bola naj-
rozvinutejším sídliskom na sever od Žiliny a patrila 
k Budatínskemu hradnému panstvu. Mestské výsady 
podľa Žilinského práva dostala v roku 1325 s tržným 
právom. Mesto v priebehu rokov menilo svoj názov 
– Congesberg, Civitas Nova, Nowe Mesto, Újhely, Kis-
zucke Nowe Mesto, Nové Mesto. V druhej polovici 19. 
storočia hospodársky význam mesta klesol aj vďaka 

vysťahovalectvu, 
no postupne sa 
stávalo drevár-
skym priemysel-
ným strediskom. 
V roku 1872 sa 
stalo okresným 
sídlom dolných 
Kysúc. V 19. 
storočí mesto 
upadlo aj ná-
sledkom povod-
ní (1813, 1821) 
a požiarov 

(1823, 1904). Architektúra mesta najviac utrpela veľ-
kým požiarom v roku 1904. Vypukol pred obedom 16. 
augusta 1904. Oby-
vatelia  prežili straš-
nú noc, lebo oheň 
sa podarilo zlikvi-
dovať až 17. augus-
ta. Za dvadsaťštyri 
hodín zhorelo 350 
domov a ostalo ne-
poškodených iba 
30. Šesť ľudí zhorelo 
a neskôr z 21 ťažko 
popálených skona-
li ešte štyria. V 2. 
svetovej vojne na Kysuciach si bojové akcie vyžiadali 
veľa  obetí. Mnohí Kysučania bojovali s  nemeckými 
okupačnými jednotkami nielen na Slovensku ale aj na 
európskych bojiskách a prispeli tak k porážke fašiz-
mu. Kysucké Nové Mesto bolo oslobodené 30.4.1945.
Po roku 1945 v meste žilo 2 500 obyvateľov a do tohto 
roku  existovala parná píla s 80 pracovníkmi. Kysucké 
Nové Mesto bolo viac ako 600 rokov správnym cen-
trom dolných Kysúc a do roku 1960 bolo okresným 
mestom. Po 2. svetovej vojne bol vybudovaný podnik 

na výrobu vali-
vých ložísk (ZPS) 
a po jeho uvede-
ní do prevádzky 
mesto zazname-
nalo prudký roz-
voj. Rozvinul sa 
i  drevársky prie-
mysel. S výstavbou 
podnikov súčas-
ne prebiehala vý-
stavba bytov, škôl, 
obchodnej siete 
a kultúrnych za-
riadení. Občania 
dolných Kysúc sa 
nikdy nezmierili 
s rozhodnutím o 
zrušení okresu a 
hneď po novem-
brovej revolúcii 
1989 sa spontánne začali akcie za jeho obnovenie. V 
roku 1996 sa stalo mesto opäť sídlom okresu Kysuc-
ké Nové Mesto. Mesto Kysucké Nové Mesto má dve 
miestne časti. Prvá písomná zmienka o  Budatínskej 
Lehote pochádza z roku 1430 (Lehothka). Oškerda sa 
prvýkrát spomína v z roku 1438 ako Oskerdinalihota 
- Oškerdova lehota.
Kultúrne pamiatky
Jediný historický komplex zachovaný na Kysuciach je 
práve mestská pamiatková zóna historické námestie s 
podlubím v Kysuckom Novom Meste. Domy na ná-
mestí so štvorcovým pôdorysom pochádzajú zo 17. 
storočia. Tu sa konali týždenné trhy a jarmoky. V stre-
de námestia sa nachádza starý mestský dom. Ochran-
com Kysuckého Nového Mesta je sv. Ján Nepomucký. 
Jeho socha postavená grófom Suňogom v roku 1761 
dnes stojí na námestí. Titulom najstarší na Kysuciach 
sa tiež pýši pôvodne gotický Kostol sv. Jakuba z 13. 
storočia, farský kostol. V roku 1906 bol prestavaný 
na neorománsky. Jeho súčasťou je aj Kaplnka sv. Krí-
ža. Pred ním stojí pieskovcový barokový kríž. Druhý 
klasicistický Kostol Nepoškvrneného Počatia Panny 
Márie je zaujímavý krásnym drevorezom parapetu s 
bohatou dekoráciou v tvare mušlí z 18. storočia. Ďalší-
mi pamiatkami, ktoré tvoria kultúrne dedičstvo mesta 
sú meštiansky dom č. 9 z druhej polovice 18. storočia 
(dnes knižnica), pôvodne renesančný dom postavený 
v baroku č. 15 s plastikou madony na priečelí, budova 
fary, hotel Mýto či renesančný pivovar z druhej polo-
vice 17. storočia.
Na nábreží rieky Kysuca je pomník, ktorý pripomína 
veľkú tragédiu požiar v roku 1904. Je to pomník z bie-
leho kameňa s reliéfom zobrazujúcim monštranciu a 
obraz horiaceho mesta. 
Hospodárstvo
Prvé stopy výrobnej činnosti pochádzajú z druhej po-
lovice 13. storočia z oblasti Suľkov, išlo o spracovanie 

primátor Ing. Ján Hartel

Zrekonštruovaný dom kultúry

Baroková budova mestskej 
knižnice
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kovov. Po povýšení osady na mesto v roku 1325 sa 
začala robiť úprava priestoru v strede mesta, stavba 
panského domu a mešťania si vybudovali aj dve brá-
ny, ktoré sa zatvárali. V meste sa neskôr rozvíjali rôzne 
remeslá, medzi najvýznamnejšie patrili krajčírstvo, či-
žmárstvo, obuvníctvo, tkáčstvo, súkenníctvo, mäsiar-
stvo, kováčstvo, kožušníctvo, hrnčiarstvo a klobuč-
níctvo. Boli organizované v cechoch už v 15. storočí, 
ale ich rozmach bol zaznamenaný najmä v 17. a 18. 

storočí. Každý 
cech mal 
vlastný erb. 
Mesto vlast-
nilo mlyny, 
pivovar a píly.  
V 19. storočí 
začali Kysu-
čania odchá-
dzať do sveta 
ako drotári, 
p o d o m o v í 
obchodníci či 
potulní spe-

váci. Obyčajne sa po rokoch vracali a svoj život dožili 
na rodnej zemi. Kysucké Nové Mesto patrilo v období 
feudalizmu medzi významné strediská remeselnej vý-
roby na severozápadnom Slovensku. Popri meste pre-
chádzala dôležitá obchodná cesta spájajúca Uhorsko 
so Sliezskom a Poľskom. Čulé obchodné styky malo 
mesto s Tešínom až do začiatku 19. storočia. Ťažiskom 
hospodárskej aktivity obyvateľstva bolo poľnohospo-
dárstvo a lesné hospodárstvo. Rozvojom priemysel-
nej výroby v meste postupne zanikali remeslá. Po 2. 
svetovej vojne, v roku 1948, bol vybudovaný podnik 
na výrobu valivých ložísk (ZPS) a po jeho uvedení do 
prevádzky mesto zaznamenalo prudký rozvoj. Bol to 
najväčší podnik s týmto zameraním v bývalej ČSR a 
vyvážal ložiská do celého sveta, jeho meno sa menilo 
viackrát. V období najväčšieho rozkvetu zamestnával 
6 000 ľudí. S výstavbou podniku súčasne prebiehala 
výstavba bytov, škôl, obchodnej siete a kultúrnych 
ustanovizní. Po roku 1945 vzniká pobočný závod 
Drevina na spracovanie dreva. Koncom 19. storočia 
bol v skoro každom dome vyučený obuvník, v tradí-
cii výroby obuvi pokračovalo od roku 1950 výrobné 
družstvo Rozvoj. Prínosom pre hospodárstvo mesta 
sa stalo vybudovanie Košicko-bohumínskej železni-
ce a začiatok jej prevádzky v roku 1971 a postavenie 
druhého mostu cez rieku Kysucu  z obce Povina. Po 
roku 1989 nevydarenou privatizáciou zanikol najväč-
ší závod na výrobu ložísk ZVL a v meste a okolí do-
šlo k  veľkej viac ako 20% nezamestnanosti.  Príchod 
nových investorov, napr. Schaeffler Kysuce, spol. s r.o. 
(bývalá INA KYSUCE, a.s.) zabezpečil vypracovanie 
projektu priemyselného parku KNM v roku 1999. 
Vďaka strojárstvu sa mesto dlhé roky rozvíja. Dnes 
tu pôsobí niekoľko podnikov: KINEX-KLF, a. s., NN 
Slovakia s.r.o., OMNIA KLF, a. s. a ďalšie, ktoré dávajú 
prácu obyvateľom. Len v Schaeffler Kysuce zamestná-
va viac ako 5.000 ľudí. 
Kultúra
Najväčšia kultúrna organizácia pôsobiaca v  Kysuc-
kom Novom Meste je Mestské kultúrno-športové 

stredisko. Má svoju bohatú históriu, počas ktorej vo 
svojom priestore ale aj mimo neho privítalo množ-
stvo zaujímavých slovenských ale aj zahraničných 
osobností a usporiadalo tisícky kultúrnych, hudob-
ných a iných predstavení. V tomto stredisku pracujú 
rôzne súbory: Dychová hudba Kysučanka, Dychová 
hudba Nová Kysučanka, tanečný súbor Terra a  Nia-
gara a dnes 60-ročný folklórny súbor Jedľovina, kto-
rého cieľom je zachovávať kultúrne dedičstvo našich 
predkov. Zachovávanie dedičstva predkov má vo svo-
jej náplni i Klub drotárov. Mažoretkový súbor Asanka 
má v súčasnosti až 80 členiek, ktoré žnú úspechy aj za 
hranicami Slovenska.
Divadelníctvo v meste ma viac ako 120 ročnú histó-
riu. Dnes v Mestskom kultúrno-športovom stredisku 
v  Kysuckom Novom Meste pracuje viacero divadel-
ných súborov, napr. pre deti základných škôl Didero, 
študentský divadelný súbor Babylon, divadelný sú-
bor dospelých a divadelný súbor Rampa. Okrem nich 
divadelne predstavenia pripravujú i  ďalšie súbory 
pracujúce pri školských zariadeniach, farách a  iných 
organizáciách. Mesto organizuje kultúrne podujatia, 
medzi najtradičnejšie patria:
Jakubovské hody - Mesto Kysucké Nové Mesto každý 
rok organizuje  Jakubovské hody. Sú spojené s boha-
tým kultúrnym programom. Sú miestom, kde sa môžu 
občania občerstviť, taktiež si môžu zakúpiť rôzne vý-
robky od remeselníkov a  iných predajcov. Pre deti a 
mládež sú pripravené pestré atrakcie a kolotoče.
Kysucké kultúrne leto – Počas 4 týždňov na pódiu na 
Námestí slobody vystupujú rôzne domáce i zahranič-
né súbory.
Najlepší kysucký guláš Jožka Mičuru - Od roku 2011 
sa organizuje súťaž vo varení gulášu, ktorá je venovaná  
pamiatke zosnulého Jozefa Mičuru, ktorý bol zaklada-
teľom tohto podujatia. Guláš sa varieva v septembri na 
sídlisku Kamence.
V i a n o č n é 
trhy - Mesto 
každoročne 
organizuje 
i Vianoč-
né trhy. Na 
námestí sa 
môžu ľudia 
ob č e rs t v i ť 
punčom či 
medovinou, 
taktiež si 
môžu za-
kúpiť rôzne 
výrobky od 
obchodníkov, napr. vianočné dekorácie, imelo, oplát-
ky, osvetlenie a pod.
Fašiangový sprievod, stavanie mája – organizova-
ním podujatí zameraných na ľudové tradície sa mesto 
snaží uchovať a sprístupniť kultúrne dedičstvo Slová-
kov.

Rodáci, na ktorých sú Kysučania pyšní,  
lebo nesú dobré meno 

Jozef Belánsky - publicista, mecén, cirkevný hodnos-
tár sa narodil v Kysuckom Novom Meste 20.6. 1796. 
Ako banskobystrický biskup spravujúci takmer 20 

Námestie slobody

Starý pivovar 
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rokov pomerne rozsiahlu diecézu sa usiloval vytvá-
rať priaznivé podmienky pre rozvoj náboženského, 
sociálneho a kultúrneho života. Do dejín diecézy sa 
zapísal ako biskup „zlatého srdca a veľký dobrodinec 
chudobných”. 
Andrej Majer – Dlhomír Poľský bol básnik, kňaz, 
ktorý sa narodil v  Kysuckom Novom Meste 6.10. 
1864. Ako kaplán pôsobil v Kysuckom Novom Meste 
v rokoch 1899-1904. Poznal veľkosť utrpenia a túžby 
ľudu, a preto vnikol hlboko do ľudského srdca a do 
ľudskej duše. V roku 1925 a 1926 vydal Spolok sv. Voj-

techa v Trnave knižne v dvoch zväzkoch  Spisy bás-
nické Dlhomíra Poľského. V básnickej tvorbe odráža 
život dedinčanov, drotárov, remeselníkov a drinu ky-
suckého roľníka. Na Ulici 1. mája sa nachádza rodný 
dom Dlhomíra Poľského s pamätnou tabuľou.
Viliam Galvánek sa narodil 5.11. 1913 v Kysuckom 
Novom Meste. Od roku 1955 pôsobil ako učiteľ na 
Strednej všeobecnovzdelávacej škole v  KNM. Popri 
pedagogickej činnosti sa venoval publicistike, uverej-
ňoval články z oblasti športu, telesnej výchovy a turis-
tiky. Autorsky, redakčne a zostavovateľsky sa podieľal 
na vydaní propagačných a turistických publikácií. Od 
roku 1958 pôsobil ako mestský kronikár. 
Miloš Kopták z Kysuckého Nového Mesta sa narodil 
6. 2. 1969. Venuje sa maľbe, kresbe, priestorovej tvorbe, 
fotografii, land artu a najmä knižnej ilustrácii, spolu-
pracuje s domácimi i zahraničnými vydavateľstvami. 
Ilustroval desiatky kníh, za ilustrácie Kama Sywor Ka-
manda Africké pohádky získal ocenenie Zlatá stuha. 
K viacerým oceneniam za ilustračnú tvorbu mu pri-
budla Cena Ľudovíta Fullu 2009.
Gustáv Beláček, sólista Opery SND sa narodil 28.2. 
1969. Je  absolútnym víťazom Medzinárodnej spe-
váckej súťaže Antonína Dvořáka v Karlových Varoch 
v  roku 1993,  ako tretí sa umiestnil  na Medzinárod-
nej opernej súťaži v  Siene v  roku 1994 a  prvú cenu 
získal  na Medzinárodnej speváckej súťaži Mikuláša 
Schneidra-Trnavského. Je tiež držiteľom ceny nemec-
kého časopisu Opernwelt z roku 1993 a v roku 2008 
mu bola udelená v Miláne cena Gabardi za vynikajú-
cu interpretáciu diel Mozarta a  Rossiniho. Účinkuje 
v  prestížnych operných domoch a  na koncertných 
pódiách po celom svete.
Pavol Bršlík (17.11. 1973) je rodák z Kysuckého No-
vého Mesta. Už niekoľko rokov pôsobí v najprestíž-

nejších operách po celom svete. Tento tenorista patrí 
dnes k najvýraznejším predstaviteľom mladej spevác-
kej generácie na medzinárodnej opernej scéne. V roku 
2005 bol prestížnym časopisom Opernwelt ocenený 
ako „Spevácky talent roka“. Je víťazom mnohých me-
dzinárodných súťaží. 
Šport 
Kysucké Nové Mesto je obklopené nádhernou príro-
dou plnou krás. V Chránenej krajinnej oblasti Kysu-
ce sú vyhlásené chránené prírodné rezervácie, z kto-
rých tri sú v blízko mesta: Rochovica, Brodnianka a 
Ľadonhora. Medzi prvými dvoma vrchmi bol samo-
statne vyčlenený Chránený prírodný výtvor Kysucká 
Brána. Mesto je východiskovým miestom niekoľkých 
ťažších alebo ľahších turistických trás. V takomto pro-
stredí je snáď prirodzené, že organizovaná turistika 
má v meste 55-ročnú tradíciu. Športové úspechy zbie-
rajú po Slovensku a svete kysuckonovomestskí atléti. 
Mesto sa pýši i tým, že od roku 2006 sa tu koná cestný 
beh s názvom Kysucká desiatka. Z Kysuckého Nové-
ho Mesta pochádza olympionik Peter Tichý, ktorý sa 
zúčastnil letných olympijských hier v Atlante v roku 
1996 a v Sydney v roku 2000 v disciplíne chôdza na 50 
km. Mestský športový klub Kysucké Nové Mesto za-
strešuje športové oddiely, ktoré úspešne reprezentujú 
mesto: futbalový, hádzanársky, florbalový, šachový, tu-
ristický, stolnotenisový, futsalový a atletický. V meste 
pôsobí ROB klub Kysuca, ktorý vychoval slovenských 
a  európskych majstrov v  rádio-orientačnom behu. 
Dobrovoľný hasičský zbor KNM existuje už od roku 
1878. Členovia sa okrem dobrovoľnej hasičskej čin-
nosti a požiarnej prevencii venujú i hasičskému špor-
tu. DHZ je vlastníkom veterána hasičskej striekačky 
Tatra 26/30 z roku 1930.

Kysucké Nové Mesto dnes
Zmena spoločenského systému po roku 1989 prinies-
la i zmeny v meste. Na poste predstaviteľa mestskej sa-
mosprávy sa dodnes vystriedali štyria primátori: 
1991-1998 Ing. Ladislav Suhay
1999-2002 PhDr. Peter Dubravay
2003-2006 Ing. JUDr. Milan Očko
2007-  Ing. Ján Hartel
Počas tohto obdobia prekonalo mesto mnohé pre-
kážky. Po revolúcii a krachu ložiskovej fabriky prišla 
do rodín bieda 
ako dôsledok ne-
zamestnanosti . 
Avšak mesto sa 
s  týmto problé-
mom popasovalo 
vďaka výstavbe 
nového ložisko-
vého závodu INA 
Kysuce (dnes 
Schaeffler Ky-
suce, spol. s  r.o.) 
a  iných strojár-
skych a  staveb-
ných spoločnos-
tí. Prichádzajúci 
investori stavali 
najmä na kvalifi-
kovanej pracov-

Letecký pohľad na KNM

kaplnka v Dubí
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nej sile v  meste a  okolí. Vďaka súkromných staveb-
ným spoločnostiam a  investorom sa v  uplynulých 
rokoch rozvinula i výstavba nových bytov, po ktorých 
je v meste vďaka dobrej zamestnanosti vysoký dopyt. 
K  rozvoju mesta prispelo množstvo projektov, ktoré 
sa realizovali z prostriedkov Európskej únie, rôznych 
nadačných fondov, grantových systémov a vlastných 
zdrojov. Počas uplynulých 10 rokov sa venovala po-
zornosť komunikáciám v meste. Vykonali sa stavebné 
úpravy chodníkov na uliciach ČSA, Neslušská cesta, 
Dubská cesta, Nábrežná, Litovelská a pod. Stavebných 
úprav sa dočkali ulice Revolučná, 9. mája, Horná Skot-
ňa, Sládkovičova, Jesenského, Neslušská cesta, Kuku-
čínova, Kysucká, Štefánikova štvrť, Kollárova, Matice 
slovenskej atď. V spolupráci s COOP Jednota sa vybu-
dovalo parkovisko pri obchodnom dome na sídlisku 
Kamence. Pribudli spevnené plochy pri obytných do-
moch po celom meste a tiež stojiská pre kontajnery. 
V roku 2011 prebehla rekonštrukcia a modernizácia 
mestského rozhlasu. V  oblasti školstva sa vykonali 
kompletné rekonštrukcie všetkých troch budov zák-
ladných škôl a oboch budov základnej umeleckej ško-
ly. Momentálne prebieha projekt Obnova komplexu 
MŠ 9. mája. Neostali nepovšimnuté ani ihriská, okrem 
vybudovania bežných detských ihrísk pri obytných 
domoch, vyrástlo v  meste plážové a  workoutové ih-
risko. Veľkou rekonštrukciou prešla mestská športo-
vá hala v roku 2014, revitalizácia bežeckého oválu sa 
realizovala v roku 2015. Jedným z  najnáročnejších 
projektov financovaných z  európskych fondov bol 
Regenerácia centrálnej zóny mesta v roku 2012, keď 
novú tvár dostali v  meste ulice 1. mája, Vajanského, 
Litovelská, M. Benku, Sládkovičova, ČSA, Murgaš-
ova a Komenského, vznikla tak pešia zóna na sídlis-
ku Kamence s novým mobiliárom, zeleňou, detským 
ihriskom a  osvetlením. Rok 2015 sa niesol v  duchu 
dvoch projektov: Spolupráca cez kultúru, ktorého cie-
ľom bola stavba a modernizácia poľsko-slovenských 
kultúrnych stredísk, na našej strane išlo o Prístavbu 
a stavebné úpravy Domu kultúry v Kysuckom Novom 
Meste.  Rekonštrukcia a  modernizácia polikliniky 
v Kysuckom Novom Meste pozostávala zo stavebnej 
časti a  nákupu a  inštalácie zdravotníckej techniky. 
V roku 2016 bol zrealizovaný projekt Rekonštrukcia 
verejného osvetlenia mesta Kysucké Nové Mesto, fi-

nančný príspevok z európsky fondov bol použitý na 
výmenu 1 149 pouličných svietidiel. Dnes sa finišuje 
s projektom, na ktorý čiastočne prispel Slovenský fut-
balový zväz - tréningové ihrisko s umelou trávou na 
mestskom štadióne. Ďalej v spolupráci so Žilinským 
samosprávnym krajom sa v areáli polikliniky budujú 
parkovacie miesta, nové komunikácie, verejné osvet-
lenie a pribudne mobiliár. Na poli kultúry sa realizujú 
workshopy folklórnych súborov v rámci cezhraničné-
ho projektu Kultúra sme My v spolupráci s poľským 
partnerským mestom Łodygowice. Úspešná bola i žia-
dosť a  mesto má 
podpísanú zmluvu 
o  nenávratný fi-
nančný príspevok 
na Zhodnocovanie 
biologicky rozloži-
teľného dopadu, 
cieľom projektu je 
vybudovanie plo-
chy a  potrebných 
inžinierskych sie-
tí na skládkova-
nia a  technológiu 
biologicky roz-
ložiteľného od-
padu v  Dolnom 
Hričove, nákup 
zberných nádob, 
štiepkovača, kom-
postovacích kon-
tajnerov, zberového vozidla, preosievača, prekopávača 
a  nakladačov. Schválený bol a  teraz prebieha admi-
nistratívny proces pri projekte výzvy na zvyšovanie 
kapacít materských škôl, konkrétne v  našom meste 
pôjde o Prístavbu a stavebné úpravy MŠ Komenské-
ho s  cieľom získať ďalšie dve triedy. Parkovisko na 
Ulici Komenského s rozsahom 60 parkovacích miest 
by malo byť vybudované v rámci cezhraničnej spolu-
práce s  poľským partnerským mestom Łodygowice. 
V  spolupráci so súkromným investorom sa plánu-
je zástavba voľného priestoru na sídlisku Kamence 
– východ. Podľa schválenej urbanistickej štúdie je 
naplánovaná hromadná bytová výstavba,  občianska 
vybavenosť a  kompletná infraštruktúra. Má sa po-

Kostol sv. Jakuba

Mažoretky Asanka
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staviť cca 600 – 650 bytov. Zahraničnými partnerský-
mi mestami pri úspešných projektoch a  kultúrnych 
stretnutiach boli a sú české mesto Jablunkov, poľské 
mestá  Łodygowice, Gogolin a francúzske mesto Rive 
de Gier. Mesto podporilo i projekty a potreby obča-
nov miestnych častí: Budatínska Lehota - dom smút-
ku a Dubie – zvonica, kaplnka a komunitné centrum. 
V miestnej časti Oškerda sa zrealizoval prístrešok pri 
kaplnke. Kysucké Nové Mesto víta všetkých návštev-
níkov nielen ukážkou svojej histórie a krásnou príro-
dou v okolí, ale aj srdečnými ľuďmi a službami, ktoré 
poskytuje. Svoje miesto tu majú štyri banky, zdravotné 
stredisko a reštauračné a ubytovacie zariadenia. Mož-
nosťami ako príjemne prežiť pobyt v Kysuckom No-

vom Meste je rybárčenie, hubárčenie, chalupárčenie 
a športovanie. V okolí sa nachádza množstvo lyžiar-
skych vlekov, kúpaliská a priamo v meste športoviská 
(tenisový areál, futbalový štadión, mestská športová 
hala, bowling, workoutové ihrisko) a pod. Cez deň je 
všetkým v centre mesta prístupná mestská knižnica s 
verejným internetom zdarma, dennou tlačou a množ-
stvom informácií nielen o meste ale aj jeho okolí. V 
nočných hodinách je pre zážitkov chtivých občanov 
sprístupnené nočné pozorovanie hviezd v Kysuckej 
hvezdárni na Podstráni, v špecializovanom zariadení 
na odborno-pozorovateľskú činnosť v oblasti astronó-
mie. Za príjemnou prechádzkou je možné sa vydať po 
brehu rieky Kysuce alebo k storočnej lipe.

Horný Vadičov - obec, ktorá sa dynamicky rozvíja
História obce  
Pod južnými svahmi bradlového 
pásma Kysuckej vrchoviny 
v  dĺžke deviatich kilometrov 
sa nachádza najvýchodnejšia 
dolina Kysúc – Vadičovská a  na 
jej konci sa v  tvare písmena Y 
tiahne podhorská obec Horný 
Vadičov. Leží na  18o53’ východnej 

zemepisnej dĺžky a 49o16’ severnej zemepisnej šírky v 
nadmorskej výške v strede 489 metrov, v chotári 460 
až 1000 metrov. Ťažko presne určiť, kedy Obec Horný 
Vadičov  vznikol. Obec založili pravdepodobne 
koncom 14. storočia a písomne sa spomína v  roku 
1385 ako Silva Vaditzov. Horný Vadičov bol 
zemianskou dedinou o  čom svedčia staré latinské 
zápisy, v  ktorých sa hovorí: „Už dlho je tomu, čo 
sa v  tejto doline usadili chudobní ľudia spolu so 
zemianskými rodinami Pongráczových, Rudinských, 
Nedeckých, Záborských, Lehotských, Jankovských, 
Višňovských, Noskových a Maršovských“. Ďalšie 
písomné zmienky o  názve obce sú z  roku 1419 
Vadycho, 1504 Felse Wadychov, 1773 Horní 
Wadičow, maďarské názvy Felsövadisco, Felsövadas. 
V minulosti jestvovali tri samostatné obce, ktoré 
sa vyvinuli z pôvodného jedného chotára. Vznik 
Vadičova možno datovať asi na koniec 14. storočia, v 
roku 1385 sa toto územie nazýva ako silva Waditzow 
(lat. les Vadičov).Prvú písomnú zmienku datujeme 
do roku 1419 kedy sa spomína villula Vadychov (lat. 
dedinka Vadičov).
K rozdeleniu pôvodne jednej obce došlo niekedy v 
druhej polovici 15. storočia, pretože v roku 1475 sa 
už v prameňoch uvádzajú dve dediny. Ďalšie delenie 
nastalo azda niekedy na prelome 14. a 15. storočia, 
kedy vzniká aj Prostredný Vadičov prvý raz písomne 
doložený v roku 1507. Obce sa rozlišovali prívlastkami 
Horný, Vyšný (lat. superior, maď. felső), Dolný, Nižný 
(lat. inferior, maď. alsó), Prostredný niekedy Stredný 
(lat. mediocris, maď. közep), no Dolný Vadičov mal 
aj názov Farský, resp. Plebánov Vadičov – Wadiczow 
plebani (z lat. pleban = farár, kňaz). Veľmi peknou 

pripomienkou 
je svedectvo z 
roku 1632, v 
ktorom jeden 
zo svedkov 
p o c h á d z a l 
z Dolného 
Vadičova inak 
zvaného Farský 
(de possessione 
I n f e r i o r 
Wadiczow aliter 
Plebani). Bolo to 
z toho dôvodu, 
že v Dolnom 
Vadičove mal 
v minulosti 
farár z Tepličky, 
kam obec cirkevne patrila, nejaké majetky. Spolu s 
Prostredným Vadičovom patrili do farnosti Teplička, 
kým Horný Vadičov patril do Varína. Zaujímavá bola 
aj ich zemepanská príslušnosť, kým Prostredný a 
Horný boli zemianskymi majetkami, Dolný Vadičov 
patril hradu Strečno. Názov Vadičov je odvodené z 
osobného mena Vadislav, Vadslav, skrátene Vadič s 
privlastňovacou koncovkou -ov (podobne Makov, 
Staškov). V Novohrade sa nachádza osada Vadiča. V 
roku 1654 je meno Wadičz doložené na Starohradskom 
panstve (obce panstva susedili s Vadičovmi). V roku 
1507 sa obce spomínajú ako Wadiissow plebani, 
Wadiicsow (prostredný) a Wadicsow superior, 1593 
Nižny Wadiczow, 1638 w Prostrednem Wadiczowe, 
Superior Wadiczow, 1674 Also Vadicsow, Vadiczov 
mediocre, Superior Vadicsov, 1706 z Wyssnyho 
Wadičowa, 1715 Wagdičzow.(bez rozlíšenia), 1808 
Felső Vadicsó, Közép Vadicsó, Střední Wadičow, Alsó 
Vadicsó, 1907-1918 Alsóvadas, Felsővadas, 1907 
Középvadas. 
V chotári obce Horný Vadičov vznikol i Prostredný 
Vadičov, ktorý patril zemianskej rodine Nedeckých. 
Písomné názvy Prostredný Vadičov sú z  roku 1558 
ako Wadiczoq Mediocris, z roku 1773 Srdní Wadičow, 

starosta Vladimír Káčerík
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v  roku 1808 Prostredný Wadičow a  maďarský 
názov Középvadicsó. K zlúčeniu Horného Vadičova 
a Prostredného Vadičova došlo v roku 1907.
Prvá písomná doložená správa o Hornom Vadičove 
je zo 14. storočia z  roku 1359, ale už dávno 
predtým tieto kraje boli osídlené, o  čom svedčia 
niektoré hmotné nálezy ale aj niektoré názvy. Prvé 
osídľovanie okolia obce Horný Vadičov siaha do 
obdobia praveku. Na viacerých miestach sa našli 
stopy lužickej kultúry z  mladšej doby bronzovej 
a staršej doby železnej. V tomto období sa na temene 
vrchu Ľadonhora nachádzalo opevnené hradisko, 
ktoré poskytovalo ochranu obyvateľstva širokého 
okolia v  prípade nebezpečenstva. Stopy púchovskej 
kultúry sa nachádzajú v údolí Vadičovského potoka. 
V  16. storočí ju výrazne zasiahla valaská, neskôr 
kopaničiarska kolonizácia. Obyvateľstvo sa zaoberalo 
poľnohospodárstvom, prácou v lesoch, salašníctvom, 
chovom dobytka, drotárstvom, neskôr aj výrobou 
poľnohospodárskeho náradia a  kuchynského 
náčinia, tkaním plátna a  nádherných kobercov. 
V období feudalizmu bola obec postupne majetkom 
zemianskych rodín Rudinských, Nedeckých a 
Záborských. V roku 1789 bola v obci postavená fara 
v empírovom slohu a v roku 1806 nový rímskokatolícky 

kostol sv. Mikuláša v  klasicistickom slohu. Z  19. 
storočia je aj zvonica a kríž. V novembri 1944 boli na 
vežu kostola namontované unikátne hodiny, ktorých 
autorom bol vtedy 72-ročný občan Lukáč Bôtek. Tieto 
hodiny boli zhotovené podomácky a  idú dodnes. 

Kaplnka p. Márie bola postavená v roku 1914. V obci 
Horný Vadičov, ako jednej z  mála, sa ešte nachádza 
pôvodná ľudová architektúra – kysucké drevenice, 
z ktorých sú niektoré ešte i dnes obývané.  V rokoch 
1903-1930 tu pôsobil a súčasne literárne tvoril kaplán, 
kysucký básnik Dlhomír Poľský (vlastným menom 
Andrej Majer), ktorého na tunajšej fare navštívil i jeho 
priateľ Pavol Országh Hviezdoslav.

Obec po roku 1990
Zákonom č. 369/1990 Zb. o  voľbách do obecných 
samospráv zanikli miestne národné výbory a  boli 
zriadené obecné úrady s  obecnými zastupiteľstvami. 
V  Hornom Vadičove sa malo z  35 kandidátov 
zvoliť dvanásťčlenné obecné zastupiteľstvo. 
Kresťanskodemokratické hnutie a  Verejnosť proti 
násiliu postavilo po 11 kandidátov, komunisti štyroch 
a prihlásených bolo aj deväť nezávislých kandidátov. 
Za starostu obce bol zvolený Ing. Ján Kaplík, ktorý bol 
starostom do roku 2006. 
13. novembra 1994 správca farnosti Stanislav Bukovan 
vysvätil Dom nádeje, ktorého základný kameň bol 
položený 20. septembra 1991.
Zemné práce na výstavbe plynovodu v  obci  začali 
19. novembra 1995. Plynofikácia prvej etapy obce 
bola ukončená 18. decembra 1996. Práce na II. a III. 
etape plynofikácie boli zahájené 24. februára 1998 
po bočných vetvách obce. V  časti obce Galierovce 
plynové potrubie položili na jeseň roku 2000.
Základný kameň domu smútku bol položený 20. 
septembra 1991 povyše centrálneho cintorína. V roku 
1994 sa obci podarilo majetkovo usporiadať pozemok 
pod dom smútku, ako aj pre nový cintorín. 
Dom smútku vysvätil 13. novembra 1994 správca 
farnosti Stanislav Bukovan. V júni 1998 sa začali robiť 
úpravy cintorína vedľa domu smútku a aj prístupové 
cesty na novovymeranom cintorínskom priestore 
Crkovo. Cesty boli vydláždené betónovými farebnými 
tvárnicami a  15. októbra 198 bol osadený vysoký 
drevený kríž. 12. septembra 1999 otvoril nový cintorín 
v časti Crkovo a miestny kňaz Ján Sňahničan vysvätil 
drevený kríž pri dome smútku. 

Čím je obec vo všeobecnosti 
charakteristická a známa?

Obec Horný Vadičov je situovaná do strednej časti 
Kysuckej vrchoviny v  údolí Vadičovského potoka. 
Vrchovinný stred chotára z  druhohorných hornín 
prechádza na obvode do hornatiny, ktorú v severnej 
časti tvoria treťohorné horniny. Kysucká vrchovina 
je orografickým celkom Západných Karpát. Z  iného 
aspektu ju treba vnímať ako horskú obrubu Žilinskej 
kotliny s  formami troch eróznych systémov, a  síce 
ide o  zvyšky stredohorského a  poriečneho systému, 
ako aj o sústavu mladých údolných zárezov. Pohorie 
sa počas vývoja etapovito zdvíhalo pri uplatňovaní 
diferenciálnej erózie v heterogénnom podloží 
s  vývojom štruktúrno-eróznych bradlových foriem. 
Medzi najvýraznejšie produkty týchto horotvorných 
procesov patria vápencové bradlá nachádzajúce 
sa v  12 km pruhu medzi Horným Vadičovom 
a  Lalinkom, ako aj bradlá severne od Lysice. Prvú 
skupinu najlepšie reprezentuje vrch Ľadonhora. 
Lysické bradlá zastupuje Požeha – výskyt kvalitného 

Básnik Andrej Majer farár vo Vadičove - sediaci vľavo

Horný Vadičov - rok 1935
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vápenca. Erózne kotliny a  brázdy sú na rozdiel 
od spomínaných foriem vyvinutých na odolných 
horninách (vápence, pieskovce) vymodelované 
v mäkkých bridličnato-slienitých súvrstviach – napr. 
Zástransko-vadičovská brázda.  Geomorfologicky 

možno chotár Horného Vadičova situovať medzi 
kóty vrchov Ľadonhora s nadmorskou výškou 999 m 
(sever), Požeha s  nadmorskou výškou 780 m (juh), 
Zlieň s  nadmorskou výškou 879 m (juhovýchod), 
Kráľovec s  nadmorskou výškou 677 m (juhozápad), 
resp. Diely s nadmorskou výškou 650 m (západ).  Za 
zaujímavosť stoja vyvreliská štrku a piesku na hrebeni 
a svahu Zlieňa, ktoré v  minulosti v  časti Galierovce 
používali pri výstavbe domov a  hospodárskych 
budov. Lámaný kameň z časti Kráľovec bol využitý pri 
stavbe nášho kostola. V časti obce Košariská (Hlboké, 
Kamenný vŕšok, Obelec a  Skrížené) bol ťažený 
skrižlovitý kameň, ktorý bol v celej obci využívaný na 
stavbu rodinných domov a hospodárskych budov.
V roku 1993 bola vyhlásená Prírodná rezervácia 
Ľadonhora s  piatym stupňom ochrany s  výmerou 
283 ha. V  rámci obce Horný Vadičov je táto 
rezervácia zastúpená časťou 
Ľadonhory až Trojačky. 
Na miestnom cintoríne sa 
podľa evidencie CHKO 
Kysuce nachádzajú štyri 
lipy veľkolisté, ktoré sú 
evidované v  zozname 
štátom chránených stromov.
Na čo sú obyvatelia zvlášť 
hrdí?
Obyvatelia obce sú hrdí 
na svoje tradície a folklór. 
Hudba sprevádzala ľudí 
Vadičovskej doliny celým 
životom, potešila srdce, 
ovlažila dušu, vlievala pokoj 
a tíšila žiaľ, a tak od nepamäti 
patrila spolu s  roľníctvom a chovom oviec medzi 
typické znaky života ľudí hlavne z hornovadičovských 
osád Košariská a  Galierovce. Podľa obecnej kroniky 
menej muzikantov pochádzalo zo Stredného 
Vadičova a  z  osady Rolia. Starí ľudia spomínali, že 
po zrušení poddanstva niekoľkokrát husľová muzika 
odprevádzala baču s ovcami na hoľu zaiste preto, aby 
sa umenie Vadičovčanov prezentovalo, idúc cez dediny 

až po Terchovú (hoľa sa nachádzala až v terchovskom 
katastri s  rozlohou 500 hektárov). Odvtedy starší 
pamätníci pyšne prízvukujú, že vadičovskí muzikanti 
naučili Terchovčanov hrať. Zásluhou ľudových hudieb 
a folklórnej skupiny  a ich zberateľského úsilia sa 
dostali a dostávajú do  povedomia širokej verejnosti  
piesne a zvyky  z Vadičova, nielen  vo vlastnej obci 
ale aj  na Slovensku a v zahraničí. Je jednou z mála 
folklórnych skupín na Kysuciach, ktorej členmi sú 
aj mladí ľudia, čo zabezpečuje kontinuálny prenos  
informácií a skúsenosti  medzi  generáciami.
Na hudobné dedičstvo nadviazala obec Horný 
Vadičov organizovaním folklórnych slávností, ktoré 
sa konávajú od roku 2000 v  amfiteátri v  miestnej 
lokalite Košariská – Hájnice. Z  obce Horný Vadičov 
pochádzala významná osobnosť cirkevnej a národno-
politickej oblasti – Alexander Pongrác. Narodil sa 4. 
januára 1808 rodičom Pavlovi Pongrácovi a Františke 
Akaiovej. Po absolvovaní teologických štúdií nastúpil 
roku 1832 ako 24-ročný kaplán do farnosti v Považskej 
Bystrici, kde sa po roku stal farárom a  roku 1860 
dištriktuálnym dekanom. V  tejto farnosti  pôsobil 
až do smrti 30. januára 1880. Alexander Pongrác 
bol výnimočným príkladom, keď sa ako šľachtic 
zaujímal o národ a priznával k slovenskému pôvodu. 
Kňaz Alexander Pongrác bol aktívnym účastníkom 
zhromaždenia v  Martine roku 1861, na ktorom 
slovenskí národovci prijali Memorandum národa 
slovenského. Stal sa členom delegácie vyslanej 
k panovníkovi, členom výboru Matice slovenskej.
Kedy sa dostal do funkcie súčasný starosta obce?
Komunálne voľby do obecného zastupiteľstva a  na 
funkciu starostu Horného Vadičova sa uskutočnili 2. 
decembra 2006. V zozname voličov bolo zapísaných 
1 199 obyvateľov a  odovzdaných bolo 883 platných 
hlasov na voľbu poslancov obecného zastupiteľstva 
a 870 na voľbu starostu obce.

Vo voľbách do obecného zastupiteľstva bolo zapísaných 
27 kandidátov, z toho za HZDS – ĽS 9 kandidátov, 8 
bolo nezávislých kandidátov, po štyroch kandidátoch 
mal SMER – SD a SNS, dvoch kandidátov malo KDH. 
Na voľbu starostu obce boli zapísaní dvaja kandidáti – 
Vladimír Káčerík (603 hlasov) a Ing.  Ján Kaplík (267). 
Funkciu starostu prevzal Vladimír Káčerík na prvom 
obecnom zasadnutí 1. januára 2007. Starostom obce 

Váľanie mája v ZŠ

Folklór v obci veľmi podporujú
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sa stal i vo voľbách v roku 2010 a následne i v roku 
2014.
Pod jeho vedením sa podarilo zrealizovať  nasledovné 
akcie:
V roku 2008 bol realizovaný projekt: „Bezdrôtový 
rozhlas“, ktorý pozostával z prestavby rozhlasu na 
nový, bezdrôtový, s  novou ústredňou a  vysielačom. 
Výhoda tejto investície spočívala najmä v  lepšej 
počuteľnosti, pretože reproduktory boli umiestnené 
v zastavanej časti obce. V roku 2010 sa pokračovalo 
v rozširovaní bezdrôtového rozhlasu.
Z  dotácie z  ministerstva školstva sa v roku 2008 
realizovala rekonštrukcia obvodového plášťa 
a  výmena okien na budove školy. V roku 2013 sa 
uskutočnila prístavba školskej jedálne.
Z neziskového fondu Ekofond Bratislava sme dostali 
na projekt: “Zateplenie a hydraulické vyregulovanie 
vykurovacej sústavy v MŠ” dotáciu vo výške 35 173 €. ” 
Vďaka pdpore EoFondu sa zabezpečilo vyregulovanie 
vykurovacej sústavy a zateplenie budovy s vonkajšou 
fasádou.  Po ukončení uvedených prác sa zrealizovali 
terénne úpravy. Po vykonaní zemných prác bolo v 
areáli MŠ na pripravenom povrchu umiestnené detské 
ihrisko s hracími prvkami a zostavou v celkovej výške 
15 000 eur, ktoré darovala Nadácia SPP Bratislava a 
zhotoviteľom bolo Občianske združenie Les Petites 
Femmes. Ihrisko bolo odovzdané 18. júna 2010 
pri príležitosti 50. výročia vzniku materskej školy v 
Hornom Vadičove.
V roku 2008 bolo pri základnej škole postavené 
multifunkčné ihrisko s umelou trávou s rozmermi 36 
× 18 m.  Obec na jeho výstavbu získala 1,2 milióna 
korún. V  období rokov 2007 – 2010 sa vykonávali 
rekonštrukčné práce na objekte hasičskej zbrojnice, 
pozostávajúce z  renovácie priestorov, výmeny okien 
a  dverí a  pokrytia strechy z  dotácie Ministerstva 
financií SR a finančných prostriedkov obce.
Po poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných 
bytových domov 2 x 10 b. j. z Ministerstva výstavby 
a regionálneho rozvoja Bratislava a podpory vo 

forme úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a 
nenávratného príspevku vo výške 587 980,00 € (17 713 
485,48 Sk) sme v mesiaci máji 2009 začali s výstavbou 
Nájomných bytových domov 2 x 10 b. j.. Cieľom 
projektu bolo zvýšiť počet bytových kapacít miestnych 
obyvateľov prostredníctvom vybudovania nájomných 
bytov. Obec Horný Vadičov ako zriaďovateľ ZŠ v marci 
2011 na základe schválenej dotácie z Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaceho 
orgánu Regionálneho operačného programu začala 
s jej rekonštrukciou a modernizáciou.  V rámci 

poskytnutého nenávratného finančného príspevku 
sa nám podarilo po asanácii súčasnej strechy objekt 
nadstaviť o jedno podlažie a zastrešiť novou strechou.  
Cieľom projektu „Rekonštrukcia a modernizácia 
ZŠ v Hornom Vadičove“ bolo  zvýšenie kvality 
vzdelávacieho procesu prostredníctvom rekonštrukcie 
a modernizácie školského vzdelávacieho zariadenia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Horný Vadičov. 
Špecifickými cieľmi projektu je zlepšenie podmienok 
pre realizáciu výchovno – vzdelávacieho procesu a 
súčasne vedie k napĺňaniu cieľov opatrenia 1.1 ROP. 
Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou, 
Európskym fondom regionálneho rozvoja. Investícia 
do Vašej budúcnosti. Celková hodnota diela: 464 
638,22 € 
Podstatnou zmenou prešlo v roku 2011 centrum obce 
v rámci projektu s názvom: „Komplexná regenerácia 
centrálnej zóny  obce Horný Vadičov“. Pri komplexnej 

rekonštrukcii centrálnej zóny sa uskutočnila výstavba 
spevnených plôch, rekonštrukcia a  výsadba zelene, 
vystavali sa nové chodníky, bolo namontované 
verejné parkové osvetlenie, vybudovalo sa parkovisko 
a železná konštrukcia autobusovej zastávky sa zmenila 
na štýlovú zrubovú stavbu. Centrálna zóna obce 
dostala 8. júla 2012 novú dominantu – drevenú sochu 
sv. Mikuláša, ktorá stojí na kamennom podstavci, 
dovezenom z  kameňolomu v  Galierovciach. Sochu 
z lipového dreva vyhotovil Ján Kuchár z Brodna. 
Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny 
a integrovaného manažmentu povodí SR na rok 
2011 bol realizovaný za pomoci finančnej podpory 
Úradu vlády Slovenskej  republiky s názvom „Prvý 
realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a 
integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011“. 
Cieľom projektu bolo vybudovanie vodozádržných 
prvkov v Obci Horný Vadičov k. ú. Horný Vadičov a  
k. ú. Prostredný Vadičov o celkovom objeme 30 955 
m3 zádržného odtoku prívalových vôd. Poskytnutá 
dotácia: 91 500 eur. 
V období rokov 2010 – 2014 bol realizovaný „Projekt 
rekonštrukcie verejného osvetlenia obce Horný 
Vadičov“, ktorý bol podporený v  rámci operačného 
programu Konkurencieschopnosť a  hospodársky 
rast (OP KAHR), prostredníctvom fondu ERDF – 
Európsky fond regionálneho rozvoja.
V roku 2013 bol nainštalovaný a  spustený do 
prevádzky nový bezpečnostný prvok, a  to kamerový 
systém.
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V roku 2015 bol realizovaný projekt: „Dobudovanie 
centrálnej zóny a nového námestia v obci Horný 
Vadičov“, ktorý bol spolufinancovaný fondom: 
Európsky fond regionálneho rozvoja. Cieľom 
projektu bolo dobudovanie  námestia v centrálnej 
časti obce Horný Vadičov a jeho úprava s dôrazom 
na potrebu vytvorenia polyfunkčného priestoru 
na zhromažďovanie verejnosti, úpravu verejného 
priestranstva pred Hasičskou zbrojnicou a pri objekte 
info – centra, reguláciu vodného toku Dlhý potok, 
úpravu miestnej komunikácie a výmenu autobusovej 
zastávky pri cintoríne.Celkové náklady projektu boli 
vo výške 347 215,18 €.
Erb obce:  Podľa pečatidla z 18. storočia so 
zriedkavým rastlinným motívom bol navrhnutý 
obecný erb – v červenom štíte zo zelenej pažite 
spomedzi dvoch zelených listnatých výhonkov 
na zelenej stopke vyrastajúca zlatá slnečnica s 

čiernym zeleno mrežovaným stredom. Je heraldicky 
upraveným historickým symbolom obce a  má túto 
podobu:V červenom štíte zo zlatej pažite vyrastajúca 
zlatá slnečnica 
s  čiernym, zeleno 
mrežovaným stredom, 
po jej bokoch vyrastajú 
dva zelené výhonky. 
Znamenie je vložené 
do dolu zaobleného, 
tzv. neskorogotického, 
či tiež španielskeho 
heraldického štítu. I  keď 
sa v  heraldickej tvorbe 
v  minulosti používali rôzne tvary štítov, tento je 
v  našej erbovej tvorbe najobvyklejší, používa sa vo 
všetkých heraldických katalógoch s  erbami miest 
a obcí a teda pri publikovaní erbu obce Horný Vadičov 
v  heraldických publikáciách ho nebude potrebné 
znova upravovať. V zmysle heraldickej konvencie bude 
možné zlatú podľa potreby zamieňať aj žltou, pričom 
sa však bude vždy popisovať ako zlatá. Pri čierno – 
bielom vyjadrení farieb sa zelená vyjadrí šikmým, 
červená zvislým šrafovaním, čierne ako plná a zlatá sa 
vyjadrí bodkovaním. Najstarší symbol obce je známy 
podľa odtlačkov bližšie nedatovaného pečatidla už 
z  2. polovice 18. storočia, na ktorom je zobrazený 
kvet slnečnice vyrastajúci v strede poľa medzi dvoma 
výhonkami s  textom „pečať obce Horný Vadičov“. Z 
obce Horný Vadičov pochádza  Jozef Pavlusík – víťaz 
súťaže Československo má talent 2012.

Kysucký Lieskovec úspešne napreduje
Mgr. Magdaléna Trubanová, 
súčasná starostka obce bližšie 
predstavuje svoju samosprávu:
- Prvá písomná zmienka 
o obci je z roku 1438 pod 
názvom Leskovecz. V roku 
2018 budeme oslavovať 580te 
výročie existencie.  Kým dostala 
pôvodný názov, vystriedala ich 

niekoľko. V roku 1598 v nej bolo 
trinásť domov a mlyn. V roku 1658 to bolo už 11 
sedliackych domov, 7 železiarskych hospodárstiev a 
krčma. O viac ako sto rokov, v roku 1784 obec tvorilo 
už 124 domov a 681 obyvateľov. Kysucký Lieskovec 
bol známy pastierstvom, roľníctvom, drotárstvom, 
košíkarstvom, šindliarstvom a výrobou riečic. Obec 
Kysucký Lieskovec v roku 2016 má do 800 domov, v 
ktorých žije cca 2 400 obyvateľov. Obyvatelia sa hlásia 
prevažne k rímskokatolíckemu náboženstvu. V obci sa 
nachádza kostol sv. Svorada a Benedikta z roku 1950. 
Medzi významné udalosti obci patrí vysvätenie kostola 
sv. Svorada a Benedikta (1953), fara- farský úrad 

bola postavená v roku 
1950, vybudovanie 
športového areálu 
s tribúnou (1975) v 
akcii „Z“, postavenie 
kultúrneho domu 
(1988), postavenie 
čističky odpadových 
vôd (1994). V obci sa 
nachádzajú kultúrne 
pamiatky a to:  Zvonica 
na cintoríne - zvony 
odliate v r.1768 a 1770, 
kostol  sv. Svorada a 
Benedikta, kaplnka 
S e d e m b o l e s t n e j 
Panny Márie, Krížová 
cesta  v časti obce 
Rovne a drevené 
fresky sv. Svorada a 
Benedikta na námestí obce. Ukončili sme projekt 
- Revitalizácia centra obce -  previedli sa práce ako 

starostka  
Mgr. Magdaléna Trubanová
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bolo odstránenie stĺpa zo zástavky, prerobenie 
elektrického vedenia na stĺpoch-mohli sa premiestniť 
autobusové zástavky. Práce na fontáne, opadávajúci 
mramor, doplotenie a ukončenie položenia dlažby 
v centre obce. Celkové administratívne ukončenie 
projektu bolo vzhľadom na krátky čas náročné. I keď 
so závadami a vyplatením prác naviac sa podarilo 
ukončiť a skolaudovať tento projekt. Obnovili sme 
pozastavený projekt -   Stavebné úpravy a zateplenie 
fasády základnej školy  v Kys. Lieskovci – tu bolo 
potrebné  ukončiť a skolaudovať nešťastne zostavený 
projekt, v ktorom chýbalo odstránenie starého 
schodiskového sklobetónu, vybúranie 
balkónových dverí,  osadenie prekladov, 
okien,... Budova sa zateplila z  troch strán, 
vymenili sa vchodové dvere a aj dvere od 
severu budovy, taktiež sa urobila centrálna 
plynová kotolňa. Za tieto práce, naviac, 
musí obec zaplatiť z  rozpočtu obce pribl. 
60 000,- €. V budove školy sa odstraňovali 
staré omietky, robila sa celá elektroinštalácia, 
naťahovala sa nová omietka, dala sa do 
tried plávajúca podlaha, nové umývadlá, 
obklady, dlažby, parapety, žalúzie,.... Zo 
starého skladu pri kotolni sa vybudovala 
nová trieda. Zriadila sa počítačová trieda, 
kde naše deti majú 10 nových počítačov a 
veľkú kopírku. V jedálni sa menili radiátory, 
dorobila sa funkčnosť slnečných kolektorov. 
Podarilo sa nám urobiť plynové kúrenie 
v telocvični ZŠ. Získali sme dotáciu na 
rekonštrukciu sociálnych zariadení, zdravotechniky 
a inžinierskych sietí pre ZŠ v  budove telocvične. 
Dotácia bola 12000,- € z Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR a 4 000,- € z obecného rozpočtu.  

Podarilo sa nám technicky 
vybaviť hasičskú zbrojnicu. 
Môžeme sa pýšiť vozovým 
parkom a to repasovanou Tatrou 
148, Ivecom s plnou výbavou, 
protipovodňovým vozíkom,  
kyslíkovými prístrojmi. Vďaka 
patrí Ministerstvu vnútra SR. 
Urobili sa práce na nedorobenej 
prístavbe v Základnej umeleckej 

škole /ZUŠ, kde vznikli 2 triedy, tu sa naše deti 
vzdelávajú hrou na harfu. Chcem veľmi pekne 
poďakovať riaditeľovi ZUŠ Mgr. Igorovi Košnárovi 
a kolektívu ZUŠ za reprezentáciu obce, aktivitu a 
zapojenie sa do projektu Nadácie Pontis, kde získali 
finančné prostriedky na kúpu hudobných nástrojov 
v  hodnote 2400,-€ a z grantu VÚC ZA na kroje 
v  hodnote 1000,- €. ZUŠ Kys. Lieskovec zriadila 
s významnou podporou obce Kysucký Lieskovec 
elokované pracovisko od 1.9.2016 v obci Hôrky pri 
Žiline, ktoré navštevuje 84 detí. V roku 2015 sa v MŠ 

zrekonštruovalo výmenou plynového kotla kúrenie.  
V roku  2016 sa začalo s rekonštrukciou nedostavanej 
časti MŠ a výmeny druhého plynového kotla.  V obci 
je 50 ročný vodovod, rúry sú staré a často vznikajú 
poruchy, ktoré postupne odstraňujeme. Vymenilo 

sa približne 150 metrov starého potrubia za 
nové, taktiež sa opravovali a zakúpili čerpadlá 
a prietokomer vyčistenej vody na ČOV. 
Upravilo sa okolie vodojemov, občanom sa 
osadilo 52 vodomerov. Na cintoríne sa osadila 
zadná brána a oplotilo sa cca 50 metrov 
pozemku. Upravil sa vchod do kultúrneho 
domu, na hasičskej zbrojnici sa osadili okna. 
Popri skrášľovaniu obce sme vyviezli čierne 
skládky, vysadili okrasné stromčeky, muškáty 
umiestnené na zábradlí popri rieke, ktoré 
obdivovali aj hostia z iných obci. Tu patrí 
poďakovanie iniciatívnym dobrovoľníkom 
a organizácii SZZ v Kys. Lieskovci. Z 
obecného rozpočtu sa poskytla sociálne 
slabším občanom 1 000,-€ v roku 2015 
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a 1 000,-€ v roku 2016.  Kysucký 
Lieskovec žije aj kultúrnym 
a  spoločenským životom. 
Letné dni v  Kysuckom Lieskovci 
každoročne spríjemňuje Kultúrne 
leto. Obecné zložky, Dychová 
hudba Lieskovanka, Folklórny 
súbor Kysucký Lieskovec, 
Slovenský zväz záhradkárov, 
Jednota dôchodcov Slovenska 
K.L., Únia žien, OZ Kysucký 
oriešok a iné,  svojím programom 
vytvárajú príjemnú atmosféru 
občanom. „Obec má dve družobné 
obce a to v Českej republike v 
Bolaticiach a v Poľskej republike 
v Zebridowiciach. Medzi našou 
obcou a družobnými obcami 
máme dobrú spoluprácu, často 
sa navštevujeme a odovzdávame 
si medzi sebou skúsenosti, čo 
je veľkým prínosom pre našu 
obec,“ hovorí Mgr. Magdaléna 
Trubanová, starostka obce 
Kysucký Lieskovec.  Prioritou obce 
Kysucký Lieskovec do budúcna je 
obecný vodovod, bola by som rada, 
keby sa nám podarilo odstrániť 
kalenie vody a aspoň čiastočne 
vymeniť staré a poškodené 
potrubie. Zrekonštruovať hasičskú 
zbrojnicu a dostavať 8-bytovku 
nad hasičskou zbrojnicou tak, 
aby sa mohli odovzdať byty do 
užívania. Zatepliť a odizolovať 
budovu telocvične ZŠ. Pokračovať s úpravou a so 
zateplením KD. Bolo by potrebné pristaviť k sále 
KD letnú terasu. Uzavrieť a skolaudovať skládku 
TKO. Previesť údržbu na tribúne a ihrisku a založiť 
obecný futbalový klub. Chceme vytvoriť v obci nové 
technické služby. Opravujeme obecné cesty.   Pre 
našu mládež sme vybudovali na námestí v centre 
obce outdoor fitnes zariadenia. Pristúpili sme k 
modernizácii a rekonštrukcii, 
rentabilnosti a ekonomickej 
efektívnosti verejného osvetlenia 
v obci. Obec si začala v minulom 
roku kvôli lepšej informovanosti 
obyvateľstva vydávať vlastný 
časopis „Zrkadlo obce Kysucký 
Lieskovec“, ktorý dostáva 
každá domácnosť zadarmo 
pred Vianočnými sviatkami. 
Kysucký Lieskovec má svoju 
farnosť, nechýbajú diamantoví 
darcovia krvi. V obci funguje 
základná škola, materská šk ola 
aj z ákladná umelecká škola 
spolu s centrom voľného času. 
Veľmi aktívne fungujú miestne 
organizácie záhradkárov, 

zdravotne postihnutých občanov, Únia žien a Jednota 
dôchodcov Slovenska. V Kysuckom Lieskovci má 
svoju tradíciu Poľovnícky ples, ktorý organizuje 
predovšetkým Ing. Pavol Šutý, miestny poľovník. V 
obci už 34 rokov existuje Turistický klub. Aj Únia žien 
v tejto obci vykazuje úspešnú činnosť a obec sa môže 
pochváliť folklórnou skupinou Kysucký Lieskovec, ale 
aj dychovou hudbou Lieskovanka. V obci  zároveň 
vyvíjajú svoju činnosť viaceré súkromné firmy a 
podnikatelia.“
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Obec Rudinská leží v malebnej prírode
  Obec Rudinská sa rozkladá 
v jednej z malebných dolín 
pohoria Javorníky v južnej časti 
regiónu Kysúc na severozápade 
Slovenska. Pre obec je 
charakteristická radová zástavba 
v úvalovitej doline Rudinského 
potoka v dĺžke takmer 7 km. 
Katastrálne územie obce má 
rozlohu 1076 ha. Na úbočiach a 

hrebeňoch okolitých kopcov je roztrúsených viacero 
väčších či menších osád, ktoré majú svoje miestne 
názvy ako Čambalovce,   Tarabovce, Dobošovci, 
Greňovci, Kopanica, Krchovia, Lachmanovci, Na 
majeri,  Pečalkovia, Rapanovci, U Štefánkov a mnohé 
ďalšie,  ktoré sú už ale menej obývané a chalúpky sú 
využívané viac na rekreačné účely. Východnú stranu 

územia obce ohraničuje katastrálne územie  Nesluša, 
Rudina, západnú stranu oddeľuje katastrálne územie 
Divina a severná strana je vymedzená administratívnou 
hranicou katastrálneho územia Turzovka. Podľa 
rozličných písomných záznamov bola obec  Rudinská  
vyčlenená z  chotára obce Rudina a  vyvíjala sa 
samostatne. Prvá písomná zmienka o obci sa nachádza 
v súpise majetkov podliehajúcej štátnej dani  z roku 
1579  a Rudinská sa tu spomína ako novopostavená 
obec. Pôvodný názov  obce bol Podstenne. Názov 
Podstenné evokuje motiváciu na základe geografickej 
polohy. V ďalšom súpise z roku 1598 sa uvádza obec 
pod názvom Rudniczka Walachorum. Obec Rudina, 
z ktorej sa neskôr vyčlenili obce Rudinka i Rudinská, 
bola v  stredoveku majetkom zemanov Rudinských. 
Rudinská bola súčasťou budatínskeho panstva vo 
vlastníctve rodu Suňogovcov, neskôr Čákyovcov.  Prví 
obyvatelia sa zaoberali pastierstvom  valašských oviec, 
neskôr  sa rozmohol podomový obchod a drotárstvo, 
mnoho rodín odišlo za prácou do iných miest aj 
krajín. V dňoch 8.6. – 9.6.1990 sa v našej krajine po 
štyridsiatich rokoch uskutočnili prvé demokratické 

voľby do 
zákonodarných 
z b o r o v . 
V  tunajšej obci 
sa ich zúčastnilo 
621 občanov 
z  celkového 
počtu  657 
z a p í s a n ý c h 
v o l i č o v . 
Avšak zmeny 
na  postoch 
p o s l a n c o v 
MNV nastali 
už v  marci 
1990, keď z  21 
p o s l a n c o v 
MNV, ktorí 
boli na tieto 
posty zvolení vo voľbách v  roku 1986 ako poslanci 
za Komunistickú stranu Slovenska, zostalo 12, 
z  toho šiesti za Komunistickú stranu Slovenska, 
jeden za Demokratickú stranu, dvaja za Kresťansko-
demokratické hnutie, dvaja za hnutie VPN a  jeden 
za Stranu zelených. Predsedom MNV zostal Ladislav 
Malík, ktorý vykonával túto funkciu od roku 1965. 
Po voľbách funkcia predsedu  MNV prešla zmenou 
názvu na „starosta obecného úradu. V  komunálnych 
voľbách  v  decembri 2002 bol do funkcie starostu 
obce zvolený Ing. Roman Špirec. Voľby v  roku 2010 
priniesli zmenu na poste starostu obce i v obecnom 
zastupiteľstve. Do funkcie starostu obce bol zvolený 
nezávislý kandidát Ing. Jozef Švirík. Najvýznamnejšou 
investičnou stavbou pre obec bola plynofikácia, 
daná do užívania v  roku 1999, postavil sa kostol 
Panny Márie Fatimskej, vysvätený v  roku 1995, ku 
ktorému pribudla Lurdská jaskynka a  v  roku 2005. 
V  roku 1997 sa dal do užívania  dom  smútku. 
V  roku 1995 sa spustila do prevádzky píla. V  areáli  
školy sa vybudovalo multifunkčné umelé ihrisko a 
detské ihrisko. V  roku 2010 sa začali práce spojené 
s výstavbou novej 10-bytovej nájomnej bytovky a do 

starosta Ing. Jozef Švirík
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užívania bola odovzdaná v roku 2012. V rokoch 2012-
2014 prešiel kompletnou rekonštrukciou 50 ročný 
obecný vodovod Centrum. 
Čím je obec Rudinská vo všeobecnosti 
charakteristická a známa? 
Obec je pekná ako celok, nakoľko pôsobivo zapadá 
do okolitej prírody, ktorú tvoria lúky zalesnené kopce, 
poskytujúc pre oči nádhernú prírodnú scenériu. 
V  okolitých horách si na svoje prídu hubári, na 
lúkach sa dajú zasa nazbierať  mnohé druhy liečivých 
rastlín Turisti ocenia peknú panorámu okolitej 
prírody.  V  zime si môžu vychutnať šport lyžiari na 
bežkách. Zo severu obcou prechádza „ Beskydsko - 
Javornícka lyžiarska bežecká magistrála“. Zachovalo 
sa tu kus histórie, drevené domy-drevenice, najviac 
ich je v  osadách, ktoré sa využívajú viacmenej ako 
rekreačné domčeky. Najkrajší historický klenot obce 
je kaplnka Nepoškvrnenej Panny Márie, ktorú dal v 
obci postaviť neslušský dekan Pavol Valjašek v  roku 
1880. Súčasťou interiéru je  harmónium  a  zlatený 
empírový dvojradový luster z 1.polovice 19. storočia. 
Už desaťročia tu stoja kaplnky a  kríže a  ponúkajú 
nám pri  potulkách po prírode možnosť zastaviť sa a 
oddýchnuť si. V jednej z nich je umiestnená plastika 
Madony s  dieťaťom, zapísaná do Štátneho zoznamu 
kultúrnych pamiatok.  Za vyše 50 rokov sa v obci toho 
nemálo vybudovalo. Avšak táto dlhá doba  si vyžaduje 
u mnohých stavieb  zložitejšie a nákladnejšie opravy, 
či rekonštrukcie, ktoré sa vo veľkej miere začali od 
roku 2011 až do teraz. Obec postupne od roku 2012 
pod vedením starostu Ing. Jozefa Šviríka kompletne 
zrekonštruovala verejný vodovod prostredníctvom 
dotácií z  Environmentálneho fondu, zmodernizoval 
sa obecný rozhlas,  obec sa z časti vybavila kamerovým 
systémom za finančnej podpory Min. vnútra a  rady 
vlády SR, pre prevenciu kriminality. Spoločne 
s  farským úradom sa zrekonštruovala kaplnka 
z  roku 1880, novú fasádu dostal aj dom smútku.  
„Minulý rok sme obec skrášlili  novými zastávkami, 
tiež prostredníctvom dotácie z min financií SR. V roku 
2016 sa urobila kompletná rekonštrukcia Kultúrneho 
domu, kde sídli aj obecný úrad, a to zateplením, novou 
fasádou, výmenou okien, dverí  a ďalších rekonštr. prác. 

Taktiež sa vymenili 
okná na budove ZŠ 
a  poopravovali niektoré 
najviac zničené časti 
stavby a v  roku 2017 
sa začala sa zatepľovať 
samotná budova ZŠ. 
V  rámci projektu Zber 
a separácia bio odpadov 
sme získali traktor 
s  vlečkou, nakladačom, 
š t i e p k o v a č k o u 
a  mulčovačom. Ďalším 
úspešnými projektami 
sú rekonštrukcia 
verejného osvetlenia 
a  územný plán obce. 
Obec bola biskupským 
úradom predbežne  

zaradená do zoznamu  nových farností a tak sme  začali 
prerábať darovaný rodinný dom pri kostole na  farský 
úrad.  V budúcom roku nás čaká kompletná prestavba 
MŠ s  jedálňou a kuchyňou. Park v areáli ZŠ s MŠ by 
mal byť premenený na oddychovú zónu, kde budú môcť 
obyvatelia najmä rodiny s deťmi tráviť voľný čas. Podali 
sme projekt aj na rekonštrukcia požiarnej zbrojnice“, 
hovorí starosta Ing. Jozef Švirík.   Kultúra v  obci má 
dlhoročnú tradíciu.  Zachovali sa zvyky  ako podujatia 
spojené s  ukončením fašiangov, stavanie a  váľanie 
mája, koledovanie počas Vianoc, tradičné sú hodové 
slávnosti, ktoré sú viac menej duchovného charakteru 

a konajú sa v auguste na sviatok Nanebovzatia Panny 
Márie. Keďže v obci majú kultúrny dom s knižnicou,  
tento poskytuje priestory pre rôzne podujatia: 
obľúbený je obecný ples, detský karneval, deň matiek, 
uvítanie detí do života, posedenie s  dôchodcami, 
stretnutie s  Mikulášom. Obec nezabúda ani na 
najstarších občanov – deväťdesiatnikov, ktorých si 
uctieva osobitne. Zo športu má popularitu v  obci 
najmä futbal. Hráči TJ Slovan Rudinská hrajú  v  V. 
lige,  v rámci oblastného futbalu Kysúc.  Ďalej tu dlhé 
roky pôsobí šachový klub, ktorý hrá 5. ligu Čadca, 
miestna organizácia chovateľov poštových holubov, 
včelári, poľovnícke združenie a  dobrovoľný hasičský 
zbor, ktorý má už 90-ročnú históriu. 
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„Naša obec žije bohatým kultúrnospoločenským 
životom“, hovorí Alžbeta Suriaková, starostka obce Lodno.

„Naša obec žije bohatým 
a  zaujímavým kultúr-
nospoločenským životom, 
ale občania pozitívne 
hodnotia najmä užitočné  
investičné stavby, ktoré sa 
nám podarili v  obci zrea-
lizovať a  slúžia nám všet-
kým“, hovorí Alžbeta Suria-
ková, starostka obce Lodno, 
ktorá šéfuje svojej obci už 
siedme volebné obdobie. 

„V každom volebnom období sa podarilo v obci nie-
čo zrealizovať, postaviť, zrekonštruovať, skolaudovať 
i pripraviť projekty. Je toho veľa a počas toľkých voleb-
ných období sa to všetko nedá napísať, ale v krátkosti 
spomeniem tie najdôležitejšie: rekonštrukcia cesty do 
osady Korcháň: tento projekt bol hradený z progra-
mu Rozvoja vidieka cez Poľnohospodársku platobnú 
agentúru sme získali 278 889 €, rekonštrukcia verejné-
ho osvetlenia:  získané cez Ministerstvo hospodárstva 
SR čiastku 100  919 €, viacúčelové ihrisko s  umelou 

trávou a  osvetlením: finančný príspevok bol z  Úra-
du vlády SR vo výške 40 tis. €, spoluúčasť obce bola 
16 600 €, - na Haváriu Základnej školy Lodno“ sme 
získali 96 270 €, kde sme nadstavili materskú škôlku, 
školskú jedáleň, telocvičňu, počítačovú učebňu. Ďalej 
zateplenie budovy ZŠ  a MŠ:  sa nám podarilo získať 
8 800 € z Úradu vlády SR na plynofikáciu ZŠ a prístav-
bu kotolne, z  enviromentálneho fondu sme na ten-
to projekt získali čiastku 11 274 €,  na výmenu okien  
a  dverí kultúrneho domu z  Ministerstva financií SR 
sme získali 13 277 tis. €. Je tu ešte mnoho a mnoho 
malých stavieb: rekonštrukcia zvonice, rekonštrukcia 
miestnych komunikácií, výstavba altánku na futbalo-
vom ihrisku a rôzne iné. Najväčšou radosťou, ale i pý-
chou, bola výstavba nášho kostola, ktorý je zasvätený 

Sv. Petrovi a Pavlo-
vi. Pri tejto stavbe 
pomáhala celá de-
dina, ženy varili, 
robili zbierky, muži 
kopali, murovali, 
šalovali, každý ako 
mohol tak pomá-
hal. S takouto po-
zitívnou energiou 
a nadmerným úsi-
lím sme sa obci 
ešte nestretli. Po 
dlhých rokoch sa 
splnil sen všetkých 
občanov mať kos-
tol v  našej malej 
dedinke“, hovorí 
Alžbeta Suriaková.„V súčasnom volebnom období sa 
v obci podarilo viacero akcií: z Ekofondu sme získa-
li na Termostatizáciiu a zateplenie  kultúrneho domu 
18  500 €. Tento projekt bol realizovaný za účelom 
zlepšenia energetickej hospodárnosti budovy, svojpo-
mocne za aktívnej účasti pracovníkov  obecných slu-
žieb sme zrekonštruovali priestory obecného úradu, 
najväčší projekt, ktorý sa doteraz podarilo zrealizovať 
pod názvom „Protipovodňové opatrenia a  regulácia 
toku Lodňanky“ z Eurofondov cez operačný program 
ŽP, celkové oprávnené výdavky predstavujú dotáciu 
831 179 €, cez Ministerstvo vnútra SR sme získali dotá-
ciu na kamerový systém v obci pod názvom „Preven-
cia kriminality“ sumu 10 000 €, z programu rozvoja 
cez Poľnohospodársku platobnú agentúru na projekt 
„Obecný kamerový systém“ sme získali nenávratný 
finančný príspevok  21  636 €, v  ktorom je zahrnutý 
aj optický kábel a pokrytie internetu pre celú obec, na 
nadstavbu ZŠ sme získali 7000 € na „Rekonštrukcia 
strechy ZŠ“, z  Ministerstva školstva SR 33  000 € na 
rozšírenie priestorov ZŠ.  Nakoľko nestačila kapacita 

starostka Alžbeta Suriaková

25



triedy MŠ, dali sme žiadosť na „Vytvorenie a rozšíre-
nie kapacít MŠ formou prístavby“ cez ministerstvo 
školstva, kde sme získali čiastku 55 000 €. Tieto práce 
sa realizujú a  v  r. 2017 by malo byť ukončenie celej 
nadstavby. V  roku 2016 sme skolaudovali 20-bytov 
nájomný dom, ktorý poskytne nový domov približne 
50 občanom, na tento bytový dom sme získali úver zo 
ŠFRB vo výške 525 600 € a dotáciu  350 400 €. Z Mi-
nisterstva dopravy a  regionálneho rozvoja SR nám 
bola poskytnutá dotácia na infraštruktúru a technic-
kú vybavenosť 56 200 €. Z vlastných zdrojov dala obec 
ako spoluúčasť 70 000 €. V roku 2016 sme začali re-
konštruovať hasičskú zbrojnicu, nakoľko sme z minis-
terstva vnútra získali do výpožičky na bezplatné uží-
vanie auto IVECO DAILY a  protipovodňový vozík, 
ktoré nemáme kde garážovať. Niekoľko aktívnych čle-
nov DHZ svojpomocne stavajú túto hasičskú zbrojni-
cu. Veľa nám pomohol Urbár obce Lodno, ktorý nám 
daroval drevnú hmotu na krov hasičskej 
zbrojnice i  základnej školy. Pomáhajú 
nám i  sponzori, či už materiálom alebo 
prácou. Ide o  Stanislava Pavlíka, Milana 
Prišča, Vladimíra Kavčiaka, Dušana Kvaš-
ňovského. Najväčšie poďakovanie patrí: 
Stanislavovi Kasajovi, Ľubošovi Liskovi, 
Jaroslavovi Liskovi, Ľubomírovi Mrvečko-
vi st. a ml., Ivanovi Štefundovi, Danielovi 
Kasajovi, Jánovi Martikánovi, Miroslavo-
vi Suriakovi, Petrovi Macejkovi, Šimono-
vi Kavčiakovi, Pavlovi Zajacovi, Ivanovi 
Poliakovi, Lukášovi Tvrdému a  Zdenke 
Chylákovej, ale aj Marte Macejkovej, ktoré 
na akciách varili a varia...“
Obec Lodno okrem toho, že žije inves-
tičným životom a neustále niečo buduje 
a rekonštruuje, žije aj zaujímavým a pes-

trým kultúrno-spoločenským životom.
Hovorí opäť starostka obce Alžbeta Suriaková:
- Tak ako každá obec, i naša organizuje rôzne kultúrne 
podujatia. V  januári býva v obci ples, keď je plesová 
sezóna (poľovnícky alebo hasičský ples). Mesiac feb-
ruár je obohatený o detský maškarný ples, tento rok 
hrala deťom do tanca hudobná skupina RAVABAND, 
pripravené boli pre deti aj rôzne súťaže. Deň matiek 
oslavujeme na druhú  májovú nedeľu, kde vystupu-
jú deti MŠ, ZŠ, súbor Lodňanček pod vedením  DiS. 
art. Eriky Hoferovej, ktorý spríjemňuje tieto kul-
túrne podujatia. V  roku 2017 v  júni  sa už po 20-ty 
krát stretneme na celoslovenskej súťažnej prehliadke 
Rozprávačské Lodno. Stretávajú sa tu ľudia z rôznych 
kútov Slovenska, každý príde vyrozprávať svoj príbeh, 
zážitok buď smutný a inokedy veselý. Hodové slávnos-
ti v našej obci sú na Petra a Pavla. Začínajú tanečnou 
zábavou v prírode pálením vojany a rôznymi hodový-
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mi atrakciami. V nedeľu Hody začínajú slávnost-
nou sv. omšou s kultúrnym programom a občer-
stvením pred našim kostolom. Na futbalovom 
ihrisku je pohárová súťaž DHZ o Pohár starostky 
obce. Každý rok pripravujeme pre seniorov našej 
obce slávnostné posedenie „Október mesiac úcty 
k starším“.  Naše malé deti sa tešia v decembri na 
sv. Mikuláša, ktorého vítame v našom kostole. Po 
skončení sv. omše sa púšťajú balóny šťastia, akcia 
sa deťom veľmi páči. Na koniec roka robí obec 
slávnostné uvítanie detí do života s  kultúrnym 
programom. V závere roka sa na ihrisku pri ZŠ 
konajú futbalové a hokejbalové turnaje, ktoré po-
riadajú členovia klubov. 

Starostkou v Povine je od roku 1990 Margita Šplháková
Obec vznikla podľa prvej 
písomnej zmienky  v  roku 
1438, kedy bola obec Povina 
spomenutá v  súpiske majetku 
Budatínskeho panstva. Obec 
má vlastný erb a  pečať. Pečať 
pochádza z  konca 18. storočia 
a  bola použitá pri darovacej 
listine. Povinu neobišla ani 
maďarizácia a názov obce Povina 

bol zmenený na „Gerebeš“. V  roku 1598 mala obec 
10 domov a mlyn. V tomto období má Povina 1160 
obyvateľov a  420 domov. Chotár obce má rozlohu 
1888 ha. V obci je osada Tatarovce a do roku 1929 bola 
osada Kamadušia, táto v tom roku vyhorela a zanikla. 
V roku 1868 vznikla prvá škola a prvým učiteľom bol 
miestny občan Jozef Drugo, pod jeho vedením v roku 
1904 bola v obci postavená kaplnka a táto bola v roku 
1988 zrekonštruovaná a  rozšírená, tým nadobudla 
charakter kostola a  tento je zasvätený  korunovácii 
Panny Márie. V  roku 1941 sa začala elektrifikácia 
obce a v roku 1942 bola vybudovaná cesta cez obec, 
na výstavbe sa podieľali občania tým, že vozili kameň 

a  cestu ním 
vykladali. V roku 
1952 bol do 
obce zavedený 
telefón a  začala 
sa výstavba 
regulácie potoka. 
V  roku 1952 
si občania 
s v o j p o m o c n e 
začali stavať 
vodovod. Tento 
bol postavený 
v  určitých 

úsekoch podľa umiestnenia 
prameňov, nakoľko výdatnosť jedného 
prameňa by nepokryla potrebu obce. 
V  roku 1933 bola v  obci postavená 
škola na základe rozhodnutia 
zemského školského úradu, avšak 
táto nepostačovala i napriek tomu, že 
v roku 1949 bola u Tatarov postavená 
jednotriedna škola a  deti z  obce 
dochádzali aj do tejto školy. V  roku 
1970 bola daná do prevádzky nová 
základná škola spolu s  telocvičňou 
a jedálňou. V roku 1975 cesta cez obec 

starostka Margita Šplháková
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bola rekonštruovaná a  dostala 
nový asfaltový koberec. V roku 
1950 bol vybudovaný miestny 
rozhlas. V  roku 1979 sa začalo 
s  výstavbou televízneho 
vykryvača, nakoľko v  obci 
nebol takmer žiadny signál, 
všetky stavebné práce urobili 
brigádnicky občania zdarma. 
V  roku 1970 v  akcii „Z“ boli 
postavené šatne na ihrisku, 
v  roku 1980  bol v  akcii „Z“ 
postavený obchod u  Beľanov. 
V  roku 1983 bol postavený 
betónový most cez rieku Kysuca 
do Kysuckého Nového Mesta. 
V  roku 1990 došlo k  zmene 
politického systému, vo voľbách 
do obecnej samosprávy v  roku 
1990 bola za starostku obce 
zvolená Margita Šplháková, 
ktorá je  starostkou doposiaľ. Od 
roku 1990 obec zabezpečovala 
výstavbu nasledovných investičných stavieb: 
výstavba celoobecného vodovodu, výstavba napojenia 
na skupinový vodovod Nová Bystrica, plynofikácia 
obce, výstavba nových ciest v  dĺžke 3 km z  fondov 
EU, rekonštrukcia všetkých miestnych komunikácií 
– všetky komunikácie dostali asfaltový koberec  
v dĺžke 6,5 km, výstavba domu smútku, rekonštrukcia 
a prístavba obecného radu, rekonštrukcia a prístavba 
kultúrneho domu, výstavba multifunkčného 
ihriska,  rekonštrukcia a  modernizácia ZŠ a  MŠ 
z  Európskych fondov, rekonštrukcia sociálnych 
zariadení v  MŠ, rekonštrukcia verejného osvetlenia, 
výstavba kanalizácie, rekonštrukcia miestneho 
rozhlasu, zavedenie kamerového systému, výstavba 4 
ks autobusových čakárni, výstavba oplotenia celého 
cintorína, z  fondov EU boli vykonané pozemkové 
úpravy (komasácia), rekonštrukcia elektrických 
rozvodov, výmena radiátorov a  rekonštrukcia 
sociálnych zariadení v ZŠ. Obec je známa prekrásnou 
prírodou a  včelnicou, ktorá je okresného významu 
a konajú sa v nej sympózia medzinárodného významu. 
V Povine pracujú spoločenské organizácie: Únia žien, 
včelári, poľovníci a  ďalší. Títo v  rámci okresných 
aktivít a súťaží sa umiestňujú na popredných miestach. 
I  napriek tomu, že obecná škola má pomerne málo 
žiakov, v  športových súťažiach konaných v  rámci 
okresu a  kraja,  sa umiestňujú na popredných 
miestach! 
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Snežnica spĺňa atribúty modernej,  
ale aj tradičnej dediny

História pred rokom 1990...
Obec Snežnica s dedičným rich-
tárom sa spomína od roku 1426 
ako Szneznycz, neskôr ako Szne-
sznice (1438), Sneznice (1439), 
Zneznycza (1511), Snežnica od 
roku 1773 a po maďarsky Ha-
vas. Patrila panstvu Strečno, od 
16. storočia panstvu Starý hrad. 
V roku 1598 mala mlyn a 10 do-

mov, v roku 1784 mala obec 34 domov a 243 obyvate-
ľov, v roku 1828 mala 40 drevených domov a 309 oby-
vateľov. Zaoberali sa drevorubačstvom, chovom oviec, 
poľnohospodárstvom a drotárstvom, neskôr aj podo-
movým obchodom a sezónnymi poľnohospodársky-
mi prácami. V 19. storočí boli v obci len tri murované 
kamenné stavby: zvonica postavená okolo r. 1800 v 
klasicistickom štýle, ktorá sa zachovala dodnes ako 
historická pamiatka a zdobí centrum obce. Ďalšou 
murovanou stavbou bola židova sýpka a murovani-
ca z konca 19. stor. Významný medzník 
v histórii obce bol požiar v r.1928, kde 
zhorelo až 16 gazdovstiev. Tvár obce sa 
výrazne začala meniť po svetovej hospo-
dárskej kríze v roku 1933. Do r.1953 stál 
v čele obce Štefan Beňadik. Pod jeho ve-
dením sa v obci rozsvietila prvá žiarovka  
21.júna 1947 a v r.1951 začal premávať 
pravidelný autobusový spoj do Žiliny. 
Karol Beňadik bol predsedom MNV 
od r.1953-1972. Zaslúžil sa najmä o vy-
budovanie obecného vodovodu a tiež 
kultúrneho domu, ktorý sa začal využí-
vať od r.1966. Za obdobie 1961-1970 sa 
postavilo v obci 52 domov, v r. 1968 mala 
obec už 1020 obyvateľov. Prevádzkoval 
sa miestny kameňolom, občania si mohli 
za „lacný peniaz” zadovážiť stavebný ka-
meň.Nová budova školy bola využívaná 
od r.1968, zaslúžil sa o to najmä vtedajší 
riaditeľ Alojz Galko. Za pôsobenia An-
tona Labudu na stoličke predsedu MNV 
(1972-1984) a Jána Ševčíka (1984-1990) 
sa v obci zlepšila infraštruktúra, bolo vy-
budované športové ihrisko, budovali sa 
rezervoáre, mosty, upravovala sa regu-
lácia miestneho potoka...V r. 1986 mala 
obec 1025 obyvateľov.
Obec po roku 1990...
V prvých voľbách v nových politic-

kých pomeroch 
v r.1990 bol jed-
noznačne zvolený 
za starostu Ján Po-
krivka, ktorý stál 
v čele obce až do 
r.2014, teda celých 
ŠESŤ volebných 
období. Staros-
tovi pomáhalo aj 
deväť novozvole-
ných poslancov 
obecného zastu-
piteľstva. Z prie-
mernej dediny sa postupnými prácami v obci stala 
dedina so všetkým štandardným vybavením. Prvým 
krokom novozvoleného starostu bola rekonštrukcia 
priestorov kultúrneho domu, zriadila sa kuchyňa, vy-
budovali toalety a opravila sála kultúrneho domu. Od-
vtedy je tento priestor využívaný pravidelne na rôzne 

starosta MVDr. Milan Hlavatý

Historická snímka

Snežnica dnes
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podujatia a akcie. Ďalšou investíciou 
bolo dobudovanie a oprava vodovodu, 
ktorý bol v dezolátnom stave. V r.1992 
sa začalo s plynofikáciou obce, ktorá 
bola úspešne dokončená v r.1997. De-
dina sa zveľaďovala, nielen po úžitkovej 
stránke, ale aj estetickej. Vznikali nové 
cesty, priestory na výstavby nových ro-
dinných domov, vybudovala sa čistič-
ka odpadových vôd, oddychové zóny, 
na ihrisku bola postavená budova pre 
športovcov so zázemím. Azda najväč-
šou udalosťou bola myšlienka vybudo-
vať kostol v obci Snežnica. Sen sa stal 
skutočnosťou 4.augusta 1994, kedy sa 
začalo s jeho výstavbou. Na tomto zá-
mere pomáhala celá dedina. Už o rok 
17.septembra 1995 sa konala vysviacka kostola, ktorý 
je zasvätený Sedembolestnej Panne Márii. Do tohto 
času veriaci chodili na omše pešo cez kopec do sused-
ného Brodna, alebo do okolitých miest. O rok neskôr 
sa podarilo vystavať aj Dom smútku pri cintoríne. 
Hrozivá povodeň zasiahla obec 8.júla 1997 a spôso-
bila škodu za 30 mil. korún. Ako prvá prišla finančná 
pomoc od dovtedy neznámej obce Červený Hrádok, 
s ktorou obec neskôr uzavrela družobnú spoluprácu.  
Pokračovalo sa neustále na prácach v obci, upravovala 
sa regulácia potoka, rozširovala sa kanalizácia, plyn, 
vodovod. Vznikali v obci parkovacie miesta. V r.2000 
bola spustená káblová televízia. V r.2001 sa uskutoč-
nila oprava historickej budovy zvonice. Nedostatok 

pitnej vody sa odstránil po napojení na vodu z Bys-
tríc. Postupne sa prerábala aj budova ZŠ, telocvična, 
rekonštruovala sa budova MŠ, rozširovalo námestie, 
budovali sa nové asfaltové cesty... 4.júna 2010 obec v 
nočných hodinách zasiahla rozsiahla povodeň. Pre-
trhla sa retenčná hrádza nad obcou, ktorá nevydržala 
nápor vody a spôsobila veľké škody na majetku obce 
ako aj na súkromnom majetku. I vplyvom opaku-

júcich sa povodní sa v obci realizoval aj kompletný 
systém protipovodňových opatrení, ktorý spočíval v 
zachytení dažďovej (prívalovej) vody už v jarku, kým 
sa dostane do koryta potoka. Za tento projekt bola 
obec Snežnica ocenená významným medzinárodným 
ocenením. 1.júla 2011 sa obec stala farnosťou, do-
vtedy patrila pod Farnosť Brodno. O rok neskôr bol 
ukončený i projekt pozemkových úprav, vďaka čomu 
vznikli mnohé stavebné pozemky. V závere pôsobenia 
starostu p. Pokrivku sa ešte z vlastných zdrojov obce 
vybudovalo viacúčelové ihrisko v areáli základnej 
školy, začalo sa s výstavbou farskej budovy, rozbiehal 
sa projekt na revitalizáciu námestia. Pod vedením sta-
rostu, ktorý riadil obec neuveriteľných 24 rokov sa z 

obce stalo miesto ako stvorené pre 
bývanie a pekný život na dedine.
Čím je obec charakteristic-
ká a známa...
Obec Snežnica spĺňa všetky atri-
búty modernej tradičnej dediny. 
Okrem toho, že tu prenikli azda 
nevyhnutné vymoženosti tejto 
doby stále si zachovala ráz tradič-
nej kysuckej obce s rešpektovaním 
pôvodných hodnôt. V obci nájde-
me drevenice a spoločné dvory, 
ktoré boli charakteristické pre náš 
región. Pohostinnosť, miestna hr-
dosť s dôrazom na tradície sa v obci 
zachovali dodnes. Obec je charak-
teristická najmä svojím rázom, 
nachádza sa v obklopení lesov a 
hôr v údolí, čo sa prejavilo aj na 

stavebnom poriadku. Je tu typická potočná zástavba, 
čo znamená, že prírodné a reliéfne pomery prakticky 
nedovoľujú aby sa dedina rozširovala do šírky. Obec 
Snežnica je známa i rôznorodým výskytom liečivých 
rastlín, ktoré si každý turista od nás odnáša.
Na čo sú obyvatelia zvlášť hrdí...
Medzi najväčšie priority občanov obce patrí zacho-
vanie tradícií našich predkov a udržiavanie dobrých 

Vyhlásenie farnosti
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medziľudských vzťahov. Toto sa darí udržiavať, na toto 
sme právom hrdí, o čom svedčí aj množstvo kultúr-
no-spoločenských udalostí, ktoré sa v obci konajú. 
Stretávajú sa na nich všetky vekové kategórie, spomína 
sa na staré časy, vedie sa mladá generácia k tomu, aby 
rôzne starokysucké zvyky z našej obce nevymizli. Sú-
časným starostom v Snežnici je od roku 2014 MVDr. 
Milan Hlavatý. Pod jeho vedením sa obec naďalej mo-
dernizuje, rozširuje sa infraštruktúra, technická vy-
bavenosť, obnovuje a zveľaďuje sa činnosť obecných 
organizácií. Hneď v r.2015 sa zaslúžil o revitalizáciu 
centrálnej zóny v obci, ktorej súčasťou je aj detské 
ihrisko, ktoré v obci chýbalo. Život občanov je úzko 
spätý aj s tradičnými cirkevnými hodnotami, ktorými 
nepohŕda ani súčasný starosta a bol nápomocný  pri 
budovaní budovy fary, ktorá bola v obci vysvätená v 
marci 2016 a v roku 2017 sa začala budovať krížová 
cesta na Medzivretnie. Ďalším úspešným investičným 
zámerom starostu bolo postavenie 14 bytovej nájom-
nej bytovky, ktorá slúži pre obyvateľov od r.2016. Na 
samom konci obce vďaka ukončenému projektu po-
zemkových úprav vznikli nové miesta určené pre vý-
stavbu. V týchto oblastiach sa z eurofondov podarilo 
rozšíriť vodovod, kanalizáciu, vybudovať cesty, čím 
vznikajú vhodné podmienky na stavbu nových rodin-
ných domov. V rámci projektov prevencie kriminality 

sa podarilo v r.2015-2017 pokryť strategické miesta 
v obci kamerovým systémom, tiež rozšíriť a zrekon-
štruovať verejný rozhlas. Ústretový a pozitívny prístup 
starostu obce prispel aj k napredovaniu jednotlivých 
organizácii, ktoré v obci pôsobia: futbalisti - Obecný 
športový klub a Mládežnícky športový klub Snežnica, 
Dobrovoľný hasičský zbor, Jednota dôchodcov, Zdru-
ženie postihnutých civilizačnými chorobami, miestni 
cyklisti. Po nástupe novozvoleného starostu a vďaka 
zanieteniu občanov pre tradičné hodnoty bol po viac 
ako polstoročí obnovený divadelný ochotnícky súbor, 
ktorý združuje občanov všetkých vekových kategórií. 
Taktiež sa obnovila činnosť folklórneho súboru. Aktu-
álne nesie názov Snežnické varešky a nadväzuje tým 
na aktivity speváckeho súboru, ktorý mala naša obec 
v dávnejšom období. Začali sa vydávať aj obecné no-
viny s názvom Novinky spod Vretňa (Vreteň - najvyš-
ší vrch v katastri obce), ktoré sa tešia veľkej obľube a 
informujú občanov o všetkých dôležitých udalostiach. 
Aktuálne je v obci na vzostupe hlavne horská cyklis-
tika. Najmä vďaka krásnemu okoliu nachádza čoraz 
viac fanúšikov v tomto športe nachádza čaro. Každo-
ročne sa v obci organizujú medzinárodné preteky v 
horskej cyklistike, pričom v r.2016 a 2017 sú spojené 
i s finálovým pretekom v rámci ŽUPA TOUR - prete-
kov Žilinského samosprávneho kraja. 

Rudina udržuje svoje tradície a žije nimi
Obec v  roku 2010 začala 
realizovať schválený projekt 
„Revitalizácie centrálnej zóny 
obce Rudina.  Celkové  projektu 
647 077,20 €, z  toho stavebné 
práce  593 952,65 €. Občania už 
pomaly zabúdajú, ako vyzerali 
jednotlivé priestranstvá pre 
realizáciou tohto projektu. 

Najviac túto zmenu vnímali a  aj stále vnímajú 
návštevníci, alebo bývalí občania našej obce, ktorí prídu 
na návštevu k svojím rodinám po dlhšej dobe. Obec, 
ako zriaďovateľ základnej školy,  požiadala v roku 2011 

Krajský školský 
úrad v  Žiline 
o  poskytnutie 
f i n a n č n ý c h 
p r o s t r i e d k o v 
na vyriešenie 
h a v á r i j n é h o 
stavu, a  to 
konkrétne na 
výmenu okien. 
V  roku 2011 
M i n i s t e r s t v o 
školstva SR 
p o s k y t l o 
f i n a n č n é 
p r o s t r i e d k y 
vo výške 22.000,- €. Pridelené finančné prostriedky 
však nepokryli náklady na výmenu okien na celej 
budove a  tak obec opätovne  v  roku 2012 požiadala 
o  dofinancovanie. Ministerstvo školstvá následne 
pridelilo finančné prostriedky vo výške 15.000,- €. 
Škola má v  súčasnom období nové, moderné, ale 
hlavne bezpečné okná. Obec v roku 2012 na základe 
výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality, 
ktorá bola zverejnená v  zmysle zákona č. 583/2008 
Z. z. o prevencii kriminality a  inej protispoločenskej 

starostka Ing. Anna Mičianová

31



činnosti, vypracovala projekt na  zvýšenie 
bezpečnosti občanov v  obci. Celková 
hodnota projektu 10.625,- €. Dotácia pre 
uvedený projekt 8.500,- € spoluúčasť 2  125,- 
€. Kamery slúžia na monitorovanie cesty III. 
triedy, priestranstva pred obecným úradom, 
materskou školou. Monitorovaný je aj areál 
základnej školy. V roku 2013 obec opätovne 
požiadala na základe Výzvy Rady vlády 
Slovenskej republiky o  prevencii kriminality 
a  inej protispoločenskej činnosti na základe 
vypracovaného projektu a  skúseností z  roku 
2013 o  poskytnutie finančných prostriedkov 
na II. etapu  vybudovania kamerového systému. 
Záujem obce bolo monitorovať priestranstvo 
futbalového areálu, kde dochádza k  poškodzovaniu 
majetku obce. Podarilo sa. Obec získala finančné 
prostriedky vo výške 3.000,- €.
Srdcovkou súčasnej starostky Ing. Anny Mičianovej 
patrí schválený projekt  „Spoločne za hranice 
všedných dní“. Uvedený projekt obec vypracovala 
v decembri 2012. Po schválení  Vyšším územným 
celkom v  Žiline v  roku 2013 sa mohla rozbehnúť 
samotná realizácia projektu. Projekt bol financovaný 
z  prostriedkov Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja  v  rámci Programu cezhraničnej spolupráce 
s  poľskou školou Strumieň. Celková hodnota 
schváleného  projektu 36  000,- €.  Spoluúčasť obce 
na uvedenom projekte predstavuje čiastku 1800,- €. 
V rámci projektu sa v areáli základnej školy vybudovalo 
malé športovisko so zabudovanou U rampou, bradiel, 
kladín, lezeckej steny,  rekonštrukciou trávnatej plochy. 
Boli zakúpené skateboardy, žinenky, pingpongové 
stoly, trampolína a iné náradie, potrebné na športové 
vyžitie našich žiakov a  mládeže obce. Úspešná 
realizácia tohto projektu by ale nebola možná bez 
spolupráce základnej školy, jej pracovníkov, ale hlavne 
žiakov, ktorí sa veľmi aktívne a dúfam, že aj s radosťou 
zúčastňovali pripravovaných spoločných  športových 
stretnutí so svojimi poľskými priateľmi. Vzniklo veľa 
medzinárodných priateľstiev, ktoré chce obec rozvíjať 
aj v budúcnosti. Príprava športových podujatí zo strany 
učiteľov, a hlavne realizačného tímu zo základnej školy, 
bola na veľmi vysokej úrovni. Na základe uvedenej 
skúsenosti, obec v  roku 2013 pripravila projekt v 
rámci cezhraničnej spolupráce s Českou republikou, 
a  to konkrétne s  obcou Bukovec pri Jablunkove. 
Projekt bol predložený  na Trenčiansky samosprávny 
kraj, ktorý zastrešuje spoluprácu s Českou republikou. 
Projekt s  názvom „Slovensko – Moravské tradície 
v kuchyni“ je zameraný na spoluprácu materskej školy 
Rudina s  Materskou školou v  Bukovci. Na základe 
aktivít vypracovaných v  spolupráci s  pracovníkmi 
v  materskej škole sa deti a  ich rodičia budú 
oboznamovať so zvykmi,   tradíciami a  národnými 
receptami oboch štátov. Obec Rudina žije svojimi 
tradičnými kultúrnymi podujatiami ako je oslava 

Dňa matiek, októbrová Úcta k starším spoluobčanom. 
Raz polročne obec privíta novonarodeným občanov v 
obci a tiež  nezabúda ani na okrúhle výročia tých skôr 
narodených. Medzi novšie kultúrne a  spoločenské 
podujatia určite patrí Mikulášske posedenie, spojené 
s rozsvietením vianočného stromčeka pred obecným 
úradom. Všetky tieto podujatia, poriadané obcou, 
spestrujú svojimi vystúpeniami žiaci   materskej 
a  základnej školy. Každoročne si lampiónovým 
sprievodom a ohňostrojom pripomínajú v Rudine aj 
oslobodenie obce. Medzi tradičné a veľmi zaujímavé 
udalosti v  obci patrí aj svätá omša v  prírode pri 
zrekonštruovanej zvonici. Zvonicu svojpomocne 
zrekonštruovalo Poľovnícke združenie „Tri kopce 
Rudina“ a je zasvätená  patrónovi poľovníkov svätému 
Hubertovi. Po svätej omši sa poľovnícke združenie 
každoročne postará aj o  dobrý guľáš a občerstvenie. 
Neodmysliteľnou udalosťou v obci sú Obecné hody.  
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Hody začínajú slávnostným pochodom  so sochou 
Panny Márie Ružencovej obcou do kostola, kde je 
odslúžená svätá omša. Najmasovejším športom v 
obci je futbal. Výsledky futbalistov sú známe širokej 
verejnosti. Ale v obci už teraz vyrastajú ďalší športovci, 
ďalšie druhy športov. Je to napríklad cyklotriál, 
morocross, dokonca aj  atletika. Časť seniorov sa 
pravidelne stretáva a  pracuje  pod značkou Jednoty 
dôchodcov Slovenska. Svojou aktívnou činnosťou sa 
zapájajú do diania obce a sú vždy tam, kde je potrebná 
pomocná ruka. Rudina je pyšná na svoj 
Dom smútku a chce čo najskôr stavať 
byty pre mladé rodiny.
Ing. Anna Mičianová je starostkou 
v  Rudine už druhé volebné obdobie, 
hovorí:  
- Na jar v  roku 2016 sme ukončili 
výstavbu multifunkčného ihriska 
v  areáli základnej školy. Zámer obce 
v  tomto roku je zrealizovať rozšírenie 
obecného vodovodu v časti Zadky spolu 
s  vybudovaním verejného osvetlenia. 
Rozšírenie vodovodu v  uličke U  Slivku. 
Obec v súčasnom období eviduje cca  45 
žiadosti o  poskytnutie bývania, hlavne od občanov 
našej obce. Podstatnú časť žiadostí tvoria mladé 
rodiny, ale aj obyvatelia okolitých obcí a miest. Myslím 
si, že je potrebné zaoberať sa aj touto problematikou.   
Projektov, ktoré by mohla obec zrealizovať, bude určite 
ešte podstatne viac, veď práve sa nachádzame v novom 
programovom období s  možnosťou rôznych výziev 
a  po dohode s  poslancami obecného zastupiteľstva 
určite zvážime najdôležitejšie priority obce.  Občania 
sa veľmi tešia aj  z  realizácie projektu „Revitalizácia 
centrálnej zóny obce Rudina“, kde sa vybudovali 
chodník, námestie, zrekonštruovali sa niektoré 
miestne komunikácie a  tiež sa vybudovalo detské 
ihrisko. Som veľmi rada, že aj napriek počiatočným 

problémom, sa nám podarilo vybudovať nový „Dom 
nádeje“, ktorý umožňuje dôstojnú poslednú rozlúčku. 
Nedá mi nespomenúť tiež získanie nového hasičského 
auta, ktoré nám osobne odovzdal minister vnútra SR  
Róbert Kaliňák  koncom roka 2015 a protipovodňový 
vozík sa stal súčasťou vybavenia našich hasičov. Nie 
je možné vymenovať všetky aktivity, ale spomenula 
by som ešte: výmenu okien na základnej škole opravu 
strechy, obec vypracovala projekt a  zabezpečila 
merače rýchlosti a  zrkadlá na zvýšenie bezpečnosti. 
Zrekonštruovali sme aj vstupné priestory do obecného 

úradu s bezbariérovým prístupom. Koncom roku 2015 
sa nám podarilo zrealizovať rekonštrukciu verejného 
osvetlenia.
Združenie miest a  obcí dolnokysuckého regiónu 
pracuje od roku 2015 pod vedením novej 
predsedníčky, aj túto funkciu vykonáva  Ing. Anna 
Mičianová. Aké priority si vytýčilo dolnokysucké 
ZMOS už pod jej vedením? 
Hovorí Ing. Anna Mičianová:
- Čomu som veľmi rada je, že sa podarilo združiť 
všetky obce  a vytvoriť občianske združenie „Miestna 
akčná skupina Dolné Kysuce“ s  cieľom upevnenia 
spolupráce a  možnosti vytvárať projekty nielen pre 
jednu obec, ale pre celé Dolné Kysuce. Spoločne 

by sme chceli čerpať 
finančné prostriedky na 
rozvoj nášho regiónu. 
V  súčasnom období 
pripravujeme podklady 
na spoločný projekt 
„Separáciou biologicky 
rozložiteľného odpadu 
za zlepšenie kvality 
životného prostredia 
v  obciach Dolných 
Kysúc“. Tento projekt 
je veľmi dôležitý 
z  hľadiska ochrany 
životného prostredia. 
Cieľom je vypestovať 
v  občanoch správne 
návyky a  naučiť ich 
správnemu spracovaniu 
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biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý najčastejšie 
končí na brehoch potokov, riek, čiernych skládkach  
alebo v kontajneroch na  komunálny  odpad. Každá 
domácnosť  a  aj obce  by mala získať kompostery,  
kde sa bude tento odpad likvidovať – spracovávať 
na kompost. Súčasťou projektu je aj dodávka 
obecných štiepkovačov, elektrické kompostéry na 
spracovanie odpadu zo základných a  materských 
škôl. Zvažujeme spoluprácu s  obcami, združenými 
v  rôznych združeniach,  MAS-kách, napríklad 
Bystrická dolina a Terchovská dolina, možnosť 
usporadúvať spoločné podujatia, čo obohatí kultúrny 
život jednotlivých regiónov. Spolupráca nám umožní 
vymieňať si poznatky, skúsenosti a tiež oboznámiť sa 
a porovnať  tradície a spoločenský život. 
Rudina vydala nádhernú publikáciu. 6. mája 2015 
uviedla obec Rudina do života knihu etnografky  
Mgr. Márie Hušťavovej: RUDINA VO ZVYKOCH 

NAŠICH PREDKOV. Krstným otcom knihy sa stal 
Ing. Juraj Blanár, predseda Žilinského samosprávneho 
kraja. Krstu knihy sa zúčastnili priaznivci folklóru 
i  obyvatelia našej obce. Kniha mala v  odbornej 
verejnosti  veľký ohlas. K  jej úspechu prispeli aj 
ilustrácie rodáka z  obce pána Stanislava Baču, 
znotovanie ľudových piesní Róbertom Zbojom. 
K  autorskému kolektívu sa pričleňujú aj Miroslava 
Ščambová a Zlatica Majtánová, ktorá sa však už vydania 
knihy nedožila. Kniha prezentuje zvykoslovie z obce 
a scenáre Folklórnej skupiny Bukovinka v Rudine 
autorky Zlatice Majtánovej, ktorá dlhoročne viedla 
túto skupinu a patrila medzi obetavých a neúnavných 
zberateľov zvykov. Kniha dostala ocenenie Najkrajšia 
kniha a propagačný materiál o Slovensku: 3 miesto, 
v  kategórii - knihy o  obci, od klubu fotopublicistov 
Slovenského syndikátu novinárov a  Štátnej vedeckej 
knižnice v Banskej Bystrici. 

Ochodnica má výborné podmienky 
pre cykloturistiku a rybárčenie

História obce
•	 1596  - v chotári Kysuckého 
Lieskovca vzniká na valašskom 
práve Ochodnica 
•	 1613  - prvý richtár Andrej 
Saagha (meno Sága je v obci 
rozšírené do dnes)
•	 1663 - obec má mlyn v časti 
Pod Oblazom

•	1733 - v obci žije 17 sedliakov, chovajúcich 5 koní, 
20 kusov záprahového dobytka, 45 kráv, 27 oviec a 
rovnaký počet kôz

•	1774 až 1783 - urbárske spory Ochodnice a ďalších 
okolitých obcí s budatínskym panstvom kvôli plne-
niu povinností 

•	1789 - vzniká ochodnická farnosť s pričlenením Du-

najova a osa-
dy Suchá, spolu 
s Dunajovom 
stavajú pri 
zvonici dreve-
ný kostol. Prvý 
farár Celestín 
Kelemen.

•	1830  - v spo-
lupráci s Du-
najovom bola 
p o s t a v e n á 
škola, prvým 
učiteľom bol 
Ján Trúchly. 
Školu navšte-
vuje však len 
24 detí (z 370 školopovinných detí v oboch obciach).

•	1848 - 1849 - materiálna podpora slovenských dob-
rovoľníkov (v obci zriadený výbor na pomoc sloven-
ských dobrovoľníkov). Po ústupe cisárskych vojsk 
a slovenských dobrovoľníkov maďarskí honvédi za 
poskytnutú pomoc popravili ochodnického richtára.

•	1872 - v obci je postavený súčasný farský kostol sv. 
Martina, v jeseni 1872 bol požehnaný

•	1895 - v obci je zriadený notársky úrad
•	1914 až 1918 - notársky úrad bol presunutý do Ky-

suckého Nového Mesta, 41 Ochodničanov sa z prvej 
svetovej vojny nevrátilo, po návrate vojakov z frontu 
vypukli rabovačky (ich vodca popravený)

starosta Radoslav Ďuroška
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•	1921 - v Ochodnici je založená miestna organi-
zácia KSČ

•	1925 - založený Dobrovoľný hasičský zbor
•	1936 - postavené hasičské skladisko a zakúpená 

hasičská striekačka
•	1937 - v osade Petránky je v prenajatých priesto-

roch zriadená Štátna ľudová škola s jednou trie-
dou

•	1941  - elektrifikácia obce (236 domov, verejné 
osvetlenie)

•	1944 až 1945 - v obci bol počas SNP zastrelený 
jeden nemecký vojak a ďalší zranený (obec bola 
Nemcami prehlásená za partizánsku obec a bola 
tu umiestnená nemecká posádka)

•	1945 - železničná trať medzi Ochodnicou a Dunajo-
vom bola podmínovaná a zničená (podmínovanie 
trate bolo Nemcami zistené a na jeho likvidáciu bol 
nútene nasadení traja občania Ochodnice, ktorí pri 
nej zahynuli)

•	1. máj 1945 - obec je oslobodená sovietskou armá-
dou

•	1946  - postavený pre obyvateľov dôležitý most 
cez Kysucu

•	1953  - dokončená je výstavba kultúrneho domu a 
pohostinstva, otvorené kino Plameň

•	1955 - dokončená je výstavba novej školy. Obec má 
prvého stáleho lekára.

•	1947 - obec má 2 087 obyvateľov, založený futbalo-
vý klub ŠK Ochodnica (neskôr premenovaný na TJ 
Kysučan)

•	1973 - postavený prírodný amfiteáter a staničný buf-
et

•	1983 - obec má 2 360 obyvateľov. Vzni-
ká lyžiarsky areál pod Šerkovom a chata 
Štart.

•	1993 - obec má 2 023 obyvateľov
Obec po roku 1990...
Prevrat sa tak ako každého mesta či obce 
výrazne dotkol aj Ochodnice. Prvý ve-
rejný hovor, ktorý zvolali predstavitelia 
VPN, sa konal v  miestnom kultúrnom 
dome. Vysvitli na ňom nové základné 
princípy, na ktorých hnutie vzniklo. Zá-
roveň sa podrobil značnej kritike stav 
rozvoja obce a jednotlivé problémy a ne-
dostatky rôznych oblastí jej života. Nové 
spoločensko-politické a  ekonomické 
podmienky priniesli oživenie súkromné-
ho sektora, najmä služieb. Od roku 1990 
sa začalo vedenie obce v spolupráci s ob-
čanmi systematicky a veľmi dôsledne zaoberať stavom 
a  následne plánom zlepšenia životného prostredia. 
V rámci rôznych aktivít sa začalo aj s  jednou z naj-
väčších stavieb 90.rokov – celoobecného vodovodu 

z privádzača vody z vodnej nádrže v Novej Bystrici. 
V  r. 1995 dokončili ochranári z  Nesluše komplexnú 
rekonštrukciu prameňa „Vajcovky“. V  90. rokoch sa 
tiež rozbehla plynofikácia obce.
Starostovia obce od roku 1990:
1990 – 1992  Mária Ďurošková (24. 6. 1992 náhle zomre-
la)
1992 – 1993  Martin Tarana (zástupca)
1993 – 2002  Miroslav Gavlas
2002 – 2010  Ing. Miroslava Kekelyová
2010 – súčasnosť Radoslav Ďuroška
Obec Ochodnica bola v  minulosti charakteristická 
drotárstvom a obchodom, o čom svedčí i znázornenie 
erbu obce. V súčasnosti obec charakterizuje prírodný 
amfiteáter, v ktorom sa už 45 rokov pravidelne koná 
Folklórny festival, obec tiež charakterizuje minerálny 
prameň „Vajcovka“.

Na čo sú občania v Ochodnici hrdí?  To už je otázka 
pre súčasného starostu Radoslava Ďurošku:
- Obec má dobré autobusové a železničné spojenie, 
čo umožňuje využívať ako východziu alebo konečnú 
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stanicu pre pešie nenáročné turistické trasy, pobyty v 
prírode, zber lesných plodov a húb. V zime na bež-
kách po okolí je dobrý prístup na Beľajky, Petránky, 
Suchú a Šerkov, kde je možnosť vidieť pôvodné stave-
niská a na prechody prekrásnou prírodou na Neslušu 
- Jastrebie /Majtánky/, Kysucké Nové Mesto a Čadcu 
- Vojty. Ďalej sú tu výborné podmienky pre cyklotu-
ristiku a rybárčenie. Rieky Kysuca a Ochodničanka sú 
obľúbeným miestom pre rybárov a poskytujú výbor-
né podmienky pre priaznivcov tohto športu. Rieky sú 
dôležitým biokoridorom pri migrácií rýb, suchozem-
ských živočíchov a vtákov. V obci sa tiež nachádza 
rybník, ktorý je využívaný 
i ako chovný rybník.
Starosta obce Radoslav 
Ďuroška bol zvolený do 
funkcie v  roku 2010. Počas 
jeho vedenia sa podarilo 
v  obci dobudovať vodojem 
na vyšnom konci, dobudo-
vať obecný vodovod, vybu-
dovať dva bytové domy so 
40 bytmi, čiastočne zrekon-
štruovať budovu kultúr-
neho domu, zrekonštruovať a  nadokryť prírodný 
amfiteáter, vybudovať kamerový systém, čiastočne 
zrekonštruovať budovu ZŠ, zrekonštruovať verej-
né osvetlenie a tiež zrekonštruovať miestne komu-
nikácie. V  obci aktívne pôsobí niekoľko organi-
začných zložiek v  rôznych záujmových oblastiach 
– Folklórny súbor Kýčera, ktorý má už 45 ročnú 
tradíciu, reprezentuje Ochodnicu na rôznych 
podujatiach na Slovensku i mimo neho, futbalový 

klub TJ Kysučan, ktorý sa aktívne zapája do špor-
tového života, zoskupuje dlhoročne najmä mladých 
hráčov, Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý sa aktívne 
zúčastňuje rôznych súťaží, odkiaľ jeho členovia pri-
nášajú trofeje za úspešné prvé miesta, tiež sa DHZ 
aktívne zapája do ochrany prírody a prostredia pri 
nepriaznivých poveternostných podmienkach – po-
vodne, požiare, pomoc občanom a pod. Obec môže 
byť hrdá aj na záhradkárov, ktorí usporadúvajú 
každoročne Country bál či výstavu zeleniny a ovo-
cia s  rôznymi sprievodnými programami. Ďalším 
úspešným zoskupením v obci je Jednota dôchodcov 

Slovenska a v rámci nej spevácka skupina „Senior-
ka“, ktorá teší občanov v obci, v okrese, ale i mimo 
neho. Obec sa môže pýšiť aj dychovou hudbou 
„Ochodničanka“. Obrovské medzinárodné úspechy 
zaznamenávajú však mažoretky „ELLIS“ Ochodni-
ca, ktoré sú aktívne už 11 rokov! Za ten čas stihli 
zožať mnoho úspechov vo viacerých kategóriách 
na Majstrovstvách sveta v Chorvátsku, v Maďarsku, 
v Prahe,  na vystúpeniach v Českej republike, v Poľ-
sku, ale i na Slovensku.  

Lopušné Pažite každoročne hostia  
harmonikárov a heligonkárov

Obec Lopušné Pažite leží  5 
km východne  od  okresného 
mesta Kysuckého Nové 
Mesto, v  strednej  časti 
Kysuckej vrchoviny v doline 
Vadičovského potoka. 
Nadmorská výška v strede 
obce je 440 m n. m. a v chotári 
429 – 912 m n. m. Katastrálne 

územie obce má rozlohu 427 hektárov. V obci 
žije v súčasnosti spolu do 500 obyvateľov. Podľa 
starších údajov obec vznikla v roku 1946 zlúčením 
pôvodne dvoch samostatných obcí, Lopušnej 
a Pažíť. Novšie archívne bádania dokazujú, že 
obce sa zlúčili už okolo roku 1907 a v období 

1907 – 1918 
v y s t u p o v a l i 
p o d 
m a ď a r s k ý m 
n á z v o m 
Pazsitós, po 
roku 1918 ako 
Pažitie, Pažite 
a od roku 
1946 Lopušné 
P a ž i t e . 
Hi s t or i c kou 
zaujímavosťou 
je, že práve na 
tomto území starosta Ing. Peter Harcek
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prechádzala hranica medzi panstvami Budatín 
a Strečno. Kým Lopušná patrila Budatínu, Pažite 
boli majetkom Strečnianskeho panstva. Obe boli 
valašskými dedinami. Prvá písomná zmienka o 
Lopušnej bola doposiaľ kladená do roku 1598. 
Tento údaj je dnes upravený na rok 
1572, kedy sa Lopušná spomína v urbári 
Budatínskeho panstva. Na základe 
skúmania písomností zo Suňogovského 
rodového archívu sa prvá písomná 
zmienka posúva dokonca  o dva roky 
hlbšie do minulosti, do roku 1570. Prvá 
zmienka o Pažitiach bola kladená do 
roku 1662. Ale aj tento letopočet je nutné 
poopraviť. Už v roku 1595 sa spomína 
istý Pawel s Pažytneg hofer ( hofier Pavol 
z Pažitnej ). Mimoriadne zaujímavý 
je však aj paralelný názov Lopušnej - 
Kozlovice, ktorý je prvý raz doložený v 
roku 1580. Obec sa pod týmto názvom 
spomína aj v roku 1590 (Kozlowycze), 
v priebehu 17. i 18. storočia už len ako 
časť Lopušnej, napr. v roku 1690, 1710 či 1717 (w 
Kozlowicach). Osídlenie v katastri obce má však 
staršiu históriu. Pri otváraní lomu v lokalite Malé 
Ostré sa zistilo rozsiahle sídlisko v polohách 
Huboč a Záriečie. Podarilo sa tu preskúmať chatu 
s kolovou konštrukciou – obydlie o rozmere 300 
x 350 cm, ktorá mala v strede ohnisko a nájdená 
keramika zdobená opakovanou plastickou 
presekávanou páskou datuje objekt azda už 
do 3. stor. pred n. l., teda do obdobia medzi 
neskoro halštatským stupňom lužickej kultúry 
a prvými prejavmi predpúchovského horizontu. 
Sídlisko prinieslo najviac poznatkov o nálezoch 
púchovskej kultúry. Výskum zachytil chaty aj 
objekty s kolovou konštrukciou a podmurovkami, 
plytké jamy a zásobné jamy pre uloženie potravín. 
Hradisko na Malom Ostrom patrí zatiaľ k jediným 
preskúmaným opevneniam na Kysuciach, kde sa 
podarilo objaviť nielen dobre datovateľné nálezy, 
ale aj systém opevnenia, ktoré tu vybudovali v 1. 

stor. pred n. l. na ochranu obyvateľstva, žijúceho 
na jeho úpätí. Po celom priestore opevnenia sa 
nachádzali riečne kamene o veľkosti 10-15 cm, 
ktoré sem obrancovia priniesli z údolia, ale aj 
menšie, veľkosti vlašského orecha, používané 

ako strelivo do prakov. Z ďalších zbraní sa našiel 
železný hrot do šípu a železný hrot oštepu. 
Aká je mentalita obce, akí ľudia tu žijú – podľa 
Vás? – To je už otázka pre súčasného starostu 
obce Ing. Petra Harceka, ktorý hovorí:
- Ako v  každej malej obci, aj v  našej obci sa 
občania celkom dobre vzájomne poznajú. 
Dnes už síce aj tu začína prerastať anonymita, 
ale myslím, že zatiaľ je to v  prijateľnej miere. 
Snaha o  veci verejné nie je už taká ako bola za 
predchádzajúceho spoločenského zriadenia, 
ale stále sa nájde dostatok ľudí, ktorí sú ochotní 
„priložiť ruku k  dielu“. U  ľudí sa snažím vidieť 
najmä tú pozitívnu stranu a využiť ju v prospech 
obce. Konečne sa nám podarilo zabezpečiť 
zapísanie pozemku v obci pod budovou bývalej 
základnej školy a priľahlého pozemku na list 
vlastníctva a tým vytvoriť podmienky na jej 
ďalšie využitie (prestavbu na nájomný bytový 
dom, pre potreby obce, občianskych združení, 

prenájom, v najnutnejšom prípade 
odpredaj). Taktiež sa nám podarilo 
zapísať na list vlastníctva komunikáciu 
na cintorín, okolo cintorína a dve parcely 
priľahlé k cintorínu v časti obce Lopušná. 
Na udržiavanie čistoty a poriadku v obci, 
skrášľovanie prostredia a úpravu verejných 
priestranstiev, sme využili príspevky na 
nezamestnanosť poskytované od štátu a 
z európskych fondov. Na zabezpečovanie 
akcieschopnosti dobrovoľného hasičského 
zboru obce sa nám podarilo zaistiť 
do výpožičky hasičský automobil 
CAS15 Iveco Daily a  protipovodňový 
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prívesný vozík. S  finančnou podporou Lesného 
pozemkového spoločenstva Pažite sa podarilo 
vybudovať oplotenie kríža v  časti obce Pažite. 
Dali sme vypracovať projektovú dokumentáciu 
na most a  dve poľné cesty, ktoré ako súčasť 
Projektu pozemkových úprav nadväzujú na 
majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych 
vzťahov k pozemkom v katastri obce, s 
následným vybudovaním spoločných zariadení 
a opatrení. Hlavným cieľom projektu je celkové 
zlepšenie prístupnosti pozemkov, stabilizovanie 
hraníc dotknutých parciel a súčasná podpora 
krajinotvorných, ekostabilizačných a ochranných 
funkcií v území. Riešime tiež spracovanie 
projektu na vybudovanie cesty na cintorín, 
cesty okolo cintorína a priľahlého parkoviska 
pod cintorínom v časti obce Lopušná, postupné 
majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych 
vzťahov k miestnym komunikáciám, vybudovanie 
líniového odvodňovacieho žľabu pri obecnom 
úrade, opravu oplotenia cintorína v  časti obce 
Pažite, rozšírenie cintorína v časti obce Lopušná 
a ďalšie potrebné nutnosti. Do budúcna chceme 

zlepšiť starostlivosť o dôchodcov, ľudí v hmotnej 
núdzi a zdravotne postihnutých občanov, napr. 
organizovať ich stravovanie za čo najvýhodnejších 
podmienok pre nich a rôzne ďalšie aktivity (klub 
dôchodcov, výlety, …) Je potrebné zrekonštruovať 
prekrytie odvodňovacej priekopy v časti obce 
Pažite, prekryť odvodňovacie priekopy v časti 
obce Lopušná a začať budovať chodníky z dôvodu 
bezpečnosti chodcov (najmä detí a starších ľudí). 
Obec žije kultúrne aj športom...
Obec každoročne v  septembri organizuje 
stretnutia harmonikárov a  heligónkárov. Ide 
o priateľské stretnutie priaznivcov harmoník 
a heligóniek bez rozdielu veku, hudobného 
vzdelania, či dĺžky praxe s hudobným nástrojom. 
Stretávajú sa tu najmä hudobníci z kysuckého 
regiónu, ale svojou návštevou obec poctili už aj 
hudobníci napr. z Nitrianskeho regiónu. Všetci 
svojím vystúpením prispeli k dobrej nálade. 
Táto akcia je veľmi populárna a občania ju vítajú 
ako skvelú spoločenskú udalosť, na ktorú sa 
nasledujúci rok opäť tešia. 

Najstaršie stopy osídlenia 
na dnešnom území Nesluše 
podľa archeologických nálezov 
pochádzajú z  neskorej doby 
kamennej. Prvá písomná 
zmienka o  obci Nesluša 
pochádza z  roku 1367, kde 
sa potvrdzuje chotár obce, čo 
znamená, že obec existovala 
už skôr. Listina je uložená 

v  Maďarskom krajinnom archíve v  Budapešti. 
V  15. storočí sa uvádza súvislé osídlenie v  Nesluši. 
V  16. storočí prichádzajú do Nesluše valasi, v  obci 
sa nachádzalo sídlo valašského vojvodu, začína sa 
zakladanie kopaničiarskych osád.  V roku 1598 bolo 
v obci 26 domov a mlyn. V roku 1798 bolo v obci 277 
domov, 1 720 obyvateľov. V roku 1788 bola v Nesluši 
založená farnosť, v rokoch 1814 – 1816 bol postavený 
súčasný kostol sv. Jána Nepomuckého. O  posvätení 
kostola sa nezachovala žiadna zmienka, preto bol 
kostol posvätený v roku 2013. V rokoch 1848 – 1849 
prešla obcou časť hurbanovskej dobrovoľníckej 
výpravy, ktorá sa zúčastnila bojov s  maďarskými 
honvédmi pri Budatíne. V roku 1882 boli odkúpené 
lesy od grófa Čákiho pre dnešné komposesorátske 
lesné spoločenstvo zásluhou farárov Jána Karbáča 
a Pavla Valiaška. Na začiatku 20. storočia boli postavené 
dve murované školy v obci. Na počesť 63 Neslušanov, 

ktorí sa nevrátili 
z  bojov prvej 
svetovej vojny, 
bola postavená 
kaplnka pri 
vstupe do obce 
na Žrebíkoch. 
V  roku 1931 
bol postavený 
K a t o l í c k y 
kultúrny dom 
Pavla Valiaška. 
Počas prvej  
Československej 
r e p u b l i k y 
bolo v Nesluši 
registrovaných 
až 409 drotárov. Po druhej svetovej vojne sa v  obci 
vybudovala značná časť občianskej vybavenosti, 
ktorá slúži dodnes, budova základnej školy, predajne 
potravín, obecný úrad, zdravotné stredisko, a 
ďalšie. Za výstavbu tejto vybavenosti dostala obec 
v sedemdesiatych rokoch aj Čestné uznanie od vtedajšej 
vlády Slovenskej socialistickej republiky. V  roku 
1987 bola dobudovaná vodná nádrž na Neslušanke, 
ktorá ale patrí do katastra Kysuckého Nového Mesta. 
V  roku 1990 boli krátke obdobie starostami obce 
Rudolf Maček a Stanislav Jantošík. Od roku 1990 bol 

V Nesluši má korene významná  
herečka z čias nemého filmu Pola Negri

starostka Ing. Zuzana Jancová
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starostom obce Július Chovaňák, od roku 
1994 Anton Ďuriaš, od roku 2003 Ing. Marián 
Chovaňák a  od roku 2014 je starostkou Ing. 
Zuzana Jancová. Na začiatku 90-tych rokov 
bola v  časti obce budovaná kanalizácia 
a čistiareň odpadových vôd. Stavba čistiarne 
bola ale napokon zastavená. V  rokoch 
1993–1996 bol postavený modernejší dom 
smútku pri cintoríne. V  deväťdesiatych 
rokoch sa pokračovalo s  pripájaním domov 
do telefónnej siete a  neskôr plynofikáciou. 
Bol vybudovaný nový krov na budove 
základnej školy a  začalo sa s  výstavbou 
telocvične pri základnej škole. Na konci 
deväťdesiatych rokov sa začalo s asfaltovaním 
vedľajších miestnych komunikácií. 
Nadstavbou budovy zdravotného strediska 
bola vybudovaná bytovka. Obec prevzala 
budovu, kde vybudovala Dom 
opatrovateľskej služby pre 
seniorov. Bolo vybudované 
parkovisko pri cintoríne, 
ihrisko pri základnej škole 
a  pri kostole. Rekonštruovali 
sa priestory materskej 
školy a  čiastočne základná 
škola,  obecný úrad a  obecný 
vodovod. V  roku 2007 bola 
vydaná rozsiahla knižná 
monografia o  Nesluši. V  roku 
2012 sa začala budovať 
kanalizácia v obci s napojením 
na čistiareň odpadových vôd 
v  Kysuckom Novom Meste. 
Bolo vybudované námestie 
pri kostole so sochou sv. Jána 
Nepomuckého. Obec Nesluša 
je po Kysuckom Novom Meste 
rozlohou aj počtom obyvateľov 
najväčšou obcou v  okrese 
Kysucké Nové Mesto. Má 
približne 3 200 obyvateľov. Obec leží 
v doline Neslušanky, najvyšší vrch je 
Jakubovský vrch (975 m.n.m.), je o 5 
metrov vyšší ako dominanta obce, 
vrch Žiar. Na hrebeňoch okolitých 
kopcov sa nachádza 22 menších 
osád, kopaníc, ktoré v  súčasnosti 
slúžia najmä na rekreačné účely 
a  turistiku. V  obci pôsobí miestna 
organizácia Slovenského červeného 
kríža, Slovenský zväz ochrancov 
prírody a  krajiny, Dobrovoľný 
hasičský zbor, futbalový klub, stolní 
tenisti, hokejbalový klub. Tradíciu 
má šachový oddiel, ktorý dosiahol 
viaceré cenné úspechy. Ďalej Spojená 
organizácia slovenského ZŤP, 
novovzniknutá Jednota dôchodcov. 
Dlhú históriu má dychová hudba, 

Historický záber

Ozajstná romantika...
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ktorá vznikla v  roku 1917. Známy je 
mandolínový súbor Žiarinka, ktorý je 
jediný detský mandolínový súbor na 
Slovensku, známy je aj vystupovaním 
v zahraničí. Od roku 2007 sa v  Nesluši 
organizuje Neslušský chomút, súťaž 
ťažných koní, v  roku 2011 bol zároveň 
majstrovstvami Slovenska. Ďalej sa 
každoročne koná hudobný rockový 
festival Rocknes. V súčasnosti je úspešné 
občianske združenie Priatelia Kysúc, 
ktoré sa úspešne zúčastňuje pretekov 
turistickej zdatnosti, v  roku 2016 v 
Nesluši prebehli medzinárodné preteky 
turistickej zdatnosti.
Na čo sú obyvatelia zvlášť hrdí?
Hovorí súčasná starostka obce Ing. 
Zuzana Jancová:
- Je zaujímavé, že v  Nesluši má korene 
významná herečka z čias nemého filmu 
Pola Negri, vlastným menom Apolónia 
Chalupcová. Jej otec Juraj Chalupec sa 
narodil v  Nesluši v  roku 1871, živil sa 
ako drotár a umelecký klampiar. V roku 
1892 sa v  Poľsku oženil s  Eleonórou 
Kielczewskou. Juraj Chalupec zomrel 
v  roku 1920. Apolónia Chalupcová sa 
narodila v  roku 1896 v  poľskom Lipne. 
Apolónia sa začala venovať baletu 
a  neskôr divadlu vo Varšave, začala 
používať umelecké meno Pola Negri. 
Vďaka talentu a vzhľadu sa stala hviezdou 
nemého filmu. Od roku 1917 natočila 
niekoľko filmov v  Európe a  od roku 
1923 v Holywoode. Pola Negri má svoju 
hviezdu na hollywoodskom chodníku 
slávy ako jedenásta filmová hviezda. 
V roku 2014 napísala o Pole Negri knihu 
„Pola Negri, známa i neznáma“ Veronika 
Pauková z Nesluše.
Starostka Ing. Zuzana Jancová je vo 
funkcii od roku 2014. Pod jej vedením 
sa v obci  urobila nová strecha obecného 
úradu, pokračuje sa v  rekonštrukcii 
obecného úradu, obecného vodovodu, 
Domu opatrovateľskej služby pre 
seniorov, boli opravené niektoré mosty, 
vybudovali sa nové sociálne zariadenia 
v  základnej škole. Stará budova školy 
zo začiatku dvadsiateho storočia 
prenechala miesto v  centre obce pre 
výstavbu nového centra obce s námestím.  
Výstavba zberného dvora na Nižnom 
konci. Pripravili sa projekty pre zníženie 
energetickej náročnosti materskej školy a 
prístavbu materskej školy, výstavba bude 
prebiehať v  roku 2018. Najväčší projekt 
je  regulácia potoka Neslušanka.
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V písomných prameňoch sa 
obec prvýkrát spomína ako 
Minor Rudiny v roku 1506. 
O pár rokov neskôr, v roku 
1522 ako Also Rwdyna, v 
roku 1773 ako Malá Rudinka, 
v roku 1888 Rudinka, Kisru-
dina, Kisrudas. Pôvodne roľ-
nícka obec bola v 17. storočí 

ovplyvnená valašskou kolonizáciou. V roku 1784 
mala obec 27 domov, 33 rodín, 157 obyvateľov, 
ktorí sa zaoberali prácou v lesoch, chovom dobyt-
ka a poľnohospodárstvom. Samostatnou obcou 
sa stala v r. 1950, keď sa odčlenila od obce Ru-
dina. Po osamostatnení sa začal skutočný rozvoj 
obce. Občania si v tzv. „akcii Z“ postavili kultúrny 
dom, vybudoval sa obecný vodovod, budovalo sa 
Jednotné  poľnohospodárske družstvo, postavila 
sa nová budova miestneho pohostinstva s predaj-
ňou potravín, vznikla prevádzka miestnej škôlky. 
Rozvoj školstva v okolí znamenal i prudký nárast 
vzdelanostnej úrovne a  kvalifikačných predpo-
kladov obyvateľov obce. Možnosti zamestnania 

v novom závode ZVL v Kysuckom Novom Meste, 
vo veľkých závodoch v Žiline (Slovena, Pov. chem 
závody a pod.) a v drobnejších vznikajúcich pre-
vádzkach zlepšili finančnú situáciu obyvateľov 

obce a  vzhľad 
obce sa začal 
meniť rozvíja-
júcou sa byto-
vou výstavbou 
a infraštruktú-
rou.  Obec po 
roku 1990 – po 
zmene politic-
kého systému 
bola najväčšou  
investičnou vý-
stavbou celko-
vá plynofikácia 
obce. Taktiež 
bola vykona-
ná celková rekonštrukcia vodovodu a  obec po-
stavila nový dom smútku a  zrekonštruovala 
kultúrny dom Starostovia – pán Štefan Michel  
r.1990, Vladimír Priečko r. 1998, Oľga Štefánko-
vá r. 2002, Ing. Anna Grigová r. 2010, Ing. Viliam 
Michel r. 2014. Obec je najmenšou na Kysuciach, 
je umiestnená v  strategickom území Kysuckej 

brány, prechádza ňou celá dô-
ležitá infraštruktúra a  v  tomto 
kontexte je porovnateľná s  iný-
mi, i najväčšími obcami. Veď nie 
všetky okolité obce sa môžu vy-
jadrovať  napríklad k  aktuálnej 
modernizácii železníc (železnica 
prechádza stredom obce),alebo  
k  úpravám toku rieky Kysuca 
napr. v rámci projektu Transeu-
rópskej dopravnej siete, prípad-
ne k  Letisku Žilina ( ochranné 
pásmo pristávacej plochy letis-
ka vedie ponad obec).Vedie tu 
i trasa hlavného vodovodu Nová 
Bystrica – Žilina, katastrom po-
vedie diaľnica. Na území máme 
chránené pásmo lužného lesa, 
i prírodnú rezerváciu Rochovica 
s  piatym (najvyšším) stupňom 
ochrany. Obec Rudinka (a  snáď 
už len Snežnica ) má hranice 
katastra spoločné s  katastrom 
mesta Žilina i Kysuckého Nové-
ho mesta, a teda i právo vyjadro-
vať sa k strategickým dokumen-

tom oboch miest. V obci veľmi dobre od r.1944 
fungujú dobrovoľní hasiči. Tradícia sa udržala 
až do dnešných čias -  DHZ Rudinka patrí me-
dzi lídrov požiarneho športu na severe Slovenska 

Rudinka je najmenšou obcou na Kysuciach

starosta Ing. Viliam Michel

Cena obce za rok 2016 pánovi Albertovi Piňovi za dlhoročnú prácu  
v DHZ a prezentáciu obce. Odovzdáva starosta obce Ing. Michel.
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a  na Kysuciach. V  roku 2016 
bola kronika DHZ Rudinka 
v celoslovenskej súťaži vyhod-
notená ako druhá najkrajšia 
a  najlepšie vedená. Dlhoročne 
ju vedie pán Albert Piňo.  Rok 
2014 - do funkcie sa dostal sú-
časný starosta Ing. Viliam Mi-
chel. Budovateľské úsilie obce 
v  súčasnosti je značne obme-
dzené pozastavením  možnosti 
čerpania fondov EÚ. Obec má 
vypracované projekty výstav-
by  požiarnej zbrojnice, rekon-
štrukcie viacúčelovej budovy 
a  úpravy verejných priestran-
stiev, ale bez adekvátnej pod-
pory štátu nie je možné tieto 
projekty zrealizovať. I  napriek tomu boli v  obci 
svojpomocne vybudované dve parkoviská a špor-
tovo - oddychová zóna pri Kysuckej bráne. Byť 
malou obcou je však niekedy i výhodné. Občania 
sa spravidla všetci poznajú, komunita dokáže byť 
súdržnejšia a družnejšia než vo veľkých obciach, 
kde z dolného konca na horný je to aj niekoľko 
kilometrov. V  Rudinke - predovšetkým mladé 
obecné zastupiteľstvo (vekový priemer je 38 ro-
kov) a  kultúrno-športová komisia, za výdatnej 
pomoci miestneho JaJa Baru, sa snažia o budova-
nie a upevňovanie dobrých občianskych a sused-
ských vzťahov a zlepšovanie spoločenskej klímy 
v obci. Organizujú pestrý kultúrno-spoločenský 

život v obci v snahe o návrat k tradíciám. K ak-
ciám, ktoré bývajú organizované pravidelne, ako 
napríklad oslavy sviatku matiek, alebo Mesiac 
úcty k starším, pribudli oslavy fašiangov s tradič-
ným pochodom po obci, ktorý v  minulosti bol 
neodmysliteľnou udalosťou, ale v poslednom čase 
akosi vošiel do zabudnutia. Udalosťou charakte-
ristickou pre obec sa stal Deň lesa, organizovaný 
miestnym urbariátom v  spolupráci s  Lesmi SR. 
V  roku 2015 vyšlo prvé číslo obecného občas-
níka „Novinky z Rudinky“,  po prvýkrát zaznela 
v obecnom rozhlase nová, oficiálna znelka obce. 
Po prvýkrát bol použitý štatút čestného občian-
stva, bola zavedená cena obce, po prvýkrát sa za-
viedol príspevok obce pri narodení dieťaťa.  

Atmosféra Severoslovenskej hasičskej Ligy

Dolný Vadičov  patrí medzi 
najmenšie obce na Kysuciach. 
Je to malá dedinka s prekrás-
nou prírodou a veľmi bohatou 
históriou. Podľa prvej písom-
nej zmienky o obci z roku 
1359 má obec svoju veľkú pa-
mätnú históriu. Dolnokysucká 

obec leží v údolí Vadičovského 
potoka uprostred kysuckých vrchov Ľadonhora 
(999 m. n. m.) a Holý vrch (881 m. n. m.). Výmera 
katastrálneho územia obce je  595 ha. Susediaci-
mi obcami sú Kysucké Nové Mesto, Budatínska 
Lehota, Horný Vadičov, Kotrčiná Lúčka, Žilina – 
Zástranie a Lopušné Pažitie. V roku 1976–1990 
sa vysťahovali mnohí obyvatelia obce do Kysuc-
kého Nového Mesta, Žiliny a iných obcí Sloven-

ska a Čiech. 
O b y v a t e l i a 
obce sa hlá-
sia k rímsko-
katolíckemu 
náboženstvu, 
obec je filiál-
kou farnosti 
Horný Vadi-
čov. Obec bola 
známa roľníc-
tvom, drevo-
rubačstvom, 
salašníctvom, 
r y b o l o v o m , 
ťažbou dreva, 
výrobou dre-

V Dolnom Vadičove sú občania pyšní 
na svoju rodnú dedinku

starostka Miroslava Ondreášová
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veného náradia a riadu, chovom dobyt-
ka, tkaním kobercov a drotárstvom.
Sakrálne stavby v obci sú Kaplnka 
Panny Márie z polovice 19. storočia a 
drevená zvonica z 19. storočia. Zaují-
mavosťou obce sú taktiež aj drevenice, 
jedna z nich je zapísaná aj v zozname 
kultúrnych pamiatok. Prírodnou zaují-
mavosťou obce je prírodná rezervácia 
Ľadonhora. Každé ročné obdobie má 
v obci neuveriteľné čaro. Dolný Vadi-
čov je charakteristický svojou neodo-
lateľnou krásou a možnosťou turistiky 
v prekrásnej kysuckej krajine. Svojou 
polohou sa tiež zaraďuje medzi naj-
významnejšie časti dolných Kysúc. Na-
chádza sa vo východnej časti okresu 
Kysucké Nové Mesto, ktorý je súčas-
ťou Žilinského samosprávneho kraja. 
Na poste predstaviteľov obce pôsobili 
od roku 1979 do roku 1990 Hermína 
Ďuranová, od roku 1990 do roku 1994 
Jozef Kocúr, od roku 1994 do roku 
2010 Ing. Ladislav Behúň a od roku 
2010 je starostkou obce Miroslava On-
dreášová (na snímke). Od roku 2010 
sa v obci zrevitalizovalo niekoľko ve-
rejných priestranstiev, zrekonštruovali 

sa priestory sály kultúrneho domu a rokovacej 
miestnosti na Obecnom úrade, vymenili sa au-
tobusové zástavky, zveľadil sa dom smútku, zre-
konštruovala sa zvonica, vymenili sme plastové 

okná a zateplila sa budova Materskej 
školy, kamerový systém, zrekonštrouo-
valo a  rozšírilo sa verejné osvetlenie v 
obci. Aj napriek tomu, že naša obec sa 
radí medzi takmer najmenšie obce na 
Kysuciach, naša obec neustále žije kul-
túrnym a spoločenským životom, or-
ganizovaním rôznych kultúrnych, spo-
ločenských, športových a slávnostných 

podujatí. V obci pracujú spoločenské organizácie, 
hasiči. Aktívni sú aj seniori, ktorí sa združujú v 
Jednote dôchodcov a obci pomáhajú pri organi-
zovaní akcií.
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1. Nehľadaj v dobrovoľnom požiarnom zbore ani zisk, ani slávu, ale len 
bratskú povinnosť  pomôcť v nešťastí 

2. Ak si hasičským dobrovoľníkom, buď ním celou dušou a celým telom. 
Ak nemáš dobrú vôľu, nie si dobrovoľníkom a si dobrej veci na obtiaž. 

3. Buď obetavý a statočný, ale konaj vždy s rozvahou, zbytočne neriskuj 
a dbaj na svoje zdravie.

4. Ak si funkcionárom, nevypínaj sa nad ostatných, ale pamätaj, že tí, 
ktorí ťa zvolili, očakávajú od teba činnosť zvýšenú a všetky prednosti 
tela a duše. 

5. Považuj svojich bratov za rodných, ak si vzdelanejší, nepohŕdaj nimi, 
ale snaž sa ich povzniesť. 

6. Pamätaj, že od hasičského dobrovoľníka sa vyžaduje povaha priama, 
šľachetná a vlastenecká, v spoločenskom konaní počestná a vľúdna.

7. Užitočnosť v hasičskej organizácii sa dokazuje lepšie skutkami než 
slovami, ale záujmy hasičské je nutné vždy a všade slušným spôsobom 
hájiť.

8. Nevyvolávaj v zbore spory a pohoršenie, ale pričiň sa v záujme dobrej 
veci, aby si všetky  nezhody priateľským spôsobom zmenil alebo 
uzmieril.

9. Ak máš na sebe čestnú rovnošatu hasičského dobrovoľníka pamätaj, 
že nevhodnými spôsobmi a správaním nespôsobíš hanbu len sebe, ale 
celej organizácii, ktorej odznak nosíš.

10. Ak si členom dobrovoľnej hasičskej organizácie, tak sa týmto 
desatorom riaď a potom budeš dobrým hasičským dobrovoľníkom. 

HASIČSKÉ DESATORO
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Dobrovoľné hasičské zbory
Dolné Kysuce

II.

45



DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR  
BUDATÍNSKA  

LEHOTA
DHZ obce Budatínska Lehota bol založený v roku 1924. 
Záznam zo založenia zboru a o jeho prvých funkcionároch sa 
nezachoval. Zo zápisu z osláv 10. výročia založenia DHZ Bu-
datínska Lehota z roku 1934 sa ako prítomní uvádzajú veliteľ 
Emil Laurenčík, strojník Ladislav Salát, podveliteľ Justín Vlček, 
gazda Blažej Svrček, samaritán Tomáš Mikolaj, Justín Kuba 
a Blažej Svrček. Dá sa predpokladať, že títo patria k zaklada-
júcim členom a funkcionárom zboru. Zbor vtedy nevlastnil 

žiadnu  hasičskú techniku, v 50-tych rokoch bol zbor vybave-
ný motorovou striekačkou PS 8 a neskôr PPS 12. V roku 1943 
bol veliteľom zboru Emil Laurenčík a členmi výboru Adam 
Rudinec, Karol Červenec, Tomáš Mikolaj, Anton Čelko a Štefan 
Kocúr. V rokoch 1970 – 1973 obec postavila v akcii „Z“ požiarnu 
zbrojnicu a zbor na prevoz techniky dostal automobil Tatra 805 
valník. Obec Budatínska Lehota sa v roku 1973 pričlenila k mes-
tu Kysucké Nové Mesto ako jeho mestská časť. Od tejto doby 
aktivita zboru začala stagnovať. Vyznamenania, ktoré obdr-
žali členovia DHZ: ZPP - Jozef Adámek, Vladimír Janík, Jozef 
Kalužník, Alojz Vlček, Štefan Kocúr, Vilmuš Ďurčo. ZZ - Štefan 
Kocúr, Anton Kardoš, Vilmuš Ďurčo. ZMZ - Štefan Kocúr. Čestné 
uznanie KV DPO - Karol Čelko, Michal Ďurana. DHZ Budatínska 
Lehota vedie predseda Štefan Kocúr a veliteľ Peter Hruška. 
Zbor má 10 členov.

Sedemdesiate roky

Sedemdesiate roky

75. výročie založenia DHZ Budatínska Lehota – 1999.

Ing. Ferdinand Kubišta, Pavol Marek, Ing. Ján Martiška, Ing. Jana Svrčková, 
PhDr. Peter Dubravay, Vladimír Hruška, Cyril Šidlo, Tibor Vlček.

Na futbalovom ihrisku v Budatínskej Lehote
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DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR  
DOLNÝ VADIČOV

Podľa kroniky obce Dolný Vadičov hasičský zbor bol založený 
v roku 1927. Založenie dobrovoľného hasičského zboru doku-
mentuje kronikár obce v roku 1927 takto: „Človek si častokrát 
zúfa v nešťastí a príde blížny a pomôže, veď i on cíti s ním. 
I u nás sa našli obetaví ľudia, ktorí ochotne vstúpili do hasičské-
ho zboru. Zbor číta 14 ľudí.“ Prvým veliteľom bol Martin Koža. 
Na ustanovujúcej schôdzi bol prítomný okresný veliteľ Štefan 
Macášek. Zakladajúcimi boli členmi Martin Koža, Ján Vnuk, Va-
lér Bugáň, Vincent Bugáň, Ondrej Hartinik, Blažej Hartinik, Ľu-
dovít Hello, Albín Vnuk, Mikuláš Pakanec, Mikuláš Bárdy, Štefan 
Neománi, Mikuláš Lacko, Šimon Lacko, Emil Bugáň. Na schôdzi 
bol zvolený výbor v zložení: Veliteľ - Martin Koža, Predseda - 
Emil Bugáň,  Tajomník - Ján Vnuk,  Hospodár - Mikuláš Bárdy. 
Hasičský zbor v uvedenom zložení pôsobil do roku 1946. Od 
roku 1927 vlastnili ručnú striekačku. V roku 1943, kedy sa ob-
cou prehnal silný vietor, bola veľká povodeň, zrútil sa starý 
most a ako je uvedené v kronike „vietor polámal a povyvracal 
veľa stromov v horách, škody za Ľadonhorou sa ani vyčísliť ne-
dajú“. V roku 1946 sa veliteľom stal Štefan Neománi. Dobro-
voľný hasičský zbor mal k dispozícii nasledovnú techniku: 1ks 
ručnú kolesovú striekačku, 1ks hlásnu trúbku „Poľnica“ na vy-
hlasovanie požiarov a zvolávanie hasičov, ako trubač dlhé roky 
pôsobil Mikuláš Lacko, 12ks kožených prilieb /rok výroby 1928/, 
2 plátenné vedrá, 1 sanitné nosidlo, 10 sekeriek s puzdrami, 10 
plátenných širokých opaskov, 2 háky, 1 rebrík. Od roku 1927 
vlastnili ručnú striekačku. V roku 1948 získali motorovú strie-
kačku PS-6. O pridelenie výkonnejšej motorovej striekačky PS 
8 sa v roku 1957 pričinili Karol Rajdík a vtedajší okresný pred-
seda Emil Macášek, členovia postavili prvú požiarnu zbrojnicu, 
ktorú potom v roku 1974 zväčšili. Za starostovania pani Hermí-
ny Ďuranovej v Dolnom Vadičove bola vytvorená v máji 1973 

súťaž Vadičovskej doliny hasičských družstiev v požiarnom 
útoku. Voda sa čerpala z potoka od Ľadonhory. Súťaže sa zú-
častňovali Dolný a Horný Vadičov. Neskôr sa do súťaže zapojili 
ďalšie zbory z okolitých obcí. Súťaž bola veľmi obľúbená. Zá-
sluhou starostky bola do obce získaná hasičská cisterna CAS15 
z podniku ZVL Kysucké Nové Mesto. DHZ vyvíjal veľmi dobrú 
činnosť za podpory obecného zastupiteľstva a vedenia obce. 
V roku 1974 sa požiarna technika rozšírila o motorovú striekač-
ku PPS 12 s príslušenstvom, ako aj motorové vozidlo RND, ktoré 
bolo presunuté z obce Makov, avšak v zlom technickom stave. 
Neskôr obec obdržala ďalšie motorové vozidlo AERO – PRAGA, 
tzv. Barborka. Požiarna technika sa vylepšila získaním cisterno-
vého vozidla CAS 16 s obsahom 3 tisíc litrov vody. V roku 1975 

preberá funkciu predsedu Michal Káčerík a funkciu pokladníka 
Marcel Bugáň, obidvaja tieto funkcie vykonávajú svedomito až 
po dnes. Koncom roku 1975 mal DPZ 55 členov. V roku 1985 
bolo aktívne aj družstvo dievčat. V obvodovej súťaži Plameň, 
ktorá sa uskutočnila dňa 4.5.1985 v Kysuckom Novom Meste 
a dňa 25. 5. 1985 v okresnom kole v Čiernom sa umiestnilo na 2. 
mieste. V roku 1986 bolo vytvorené z požiarnikov – nevojakov 
požiarne družstvo CO.  Potrebná pozornosť bola každoročne 
venovaná preventívnym prehliadkam pod dlhoročným vede-
ním Alfréda Vnuka. V roku 1988 sa počet členov DPZ zvýšil na 
66 mužov a 9 žien. Bolo vytvorené jedno družstvo dospelých, 
jedno družstvo dorastu a jedno družstvo mládeže, ktoré sa 
zúčastňuje hry Plameň pod vedením Jozefa Kocúra. Požiarne 
družstvo CO v Starej Bystrici dňa 2.7.1989 sa umiestnilo na 1.
mieste v kategórii v rámci USCO. Uskutočnili jedno nočné tak-
tické cvičenie v obci s výjazdom a cvičením s deťmi.

November 1996 - požiar hospodárskej budovy pri rodinnom 
dome číslo 127, rýchlym zásahom DPZ bola budova uchránená, 
škoda minimálna. 18.11. 1999 – požiar hospodárskej budovy pri 
rodinnom dome číslo 126, škoda 150 tisíc korún, uchránené 
hodnoty 2, 5 milióna korún. Členovia DHZ sa aktívne zúčast-
ňovali prác pri výstavbe chaty Ľadonhora a obchodného zaria-
denia, ako aj na iných akciách pri budovaní obce.  DHZ vlastní 
Čestné uznanie KV DPO od roku 1988, ktoré prevzal Michal Ká-
čerík, Čestné uznanie ÚV DPO SR dostal Martin Bugáň v roku 
1977, Michal Káčerík v roku 1988. Technika: CAS-25, PS-8, PS-12. 
V súčasnosti má Dobrovoľný hasičský zbor 52 členov, z toho je 
50 mužov a 2 ženy. V roku 2006 nastúpila nová generácia mla-
dých hasičov. Veliteľom je Peter Koža a predsedom Miroslav 
Slovák. Mladými členmi, ktorí sa postarali o rozvoj a reprezen-
táciu DHZ Dolný Vadičov, boli: Michal Neománi, Andrej Bugáň, 
Dominik Káčerik, Lukaš Slovák, Miroslav Mečiak a v neposled-
nej rade nesmieme zabudnúť na trénera, sponzora a vlastne 
celkovo na ochrannú ruku Michala Káčeríka st. Táto mladá 
generácia sa umiestňovala na prvých priečkach nielen vo svo-
jom okrese, ale aj na krajských súťažiach. Vzniklo aj dievčenské 
družstvo. Obnovila sa stará hasičská klubovňa a požiarna zbroj-
nica. Členovia začali viac spolupracovať s obecným úradom a 
obnovili tradície v obci ako napríklad fašiangový sprievod a zá-
bava - stavanie a váľanie mája, stavanie vianočného stromčeka, 
Mikuláš, atď. V roku 2010 hasiči úzko spolupracovali s obcou pri 
rozsiahlych povodniach. Ako čas plynul zo žiackeho družstva 
sa stalo družstvo mužov, ktoré sa čoraz viac rozrastalo o členov. 
Závodným strojom bola PS 1, 6, ktorá však nestačila nárokom, 
začalo sa zabezpečovanie finančných prostriedkov na novú PS 
1, 92. Pomohli sponzori. Zábavy, ale aj brigády, ako napr. zber 
železa. Veľkú zásluhu na vyzbieraní čiastky ma Michal Káčerík 
st. V Dolnom Vadičove koncom leta 2013 začalo budovanie tra-
te pre hasičský šport, ktoré si členovia vytvorili svojpomocne 
vo svojom voľnom čase. Motorové vozidlo škoda CAS 25 bolo 
z technických dôvodov predané. V roku 2015 bolo pridelené 
obci v rámci ochrany pred povodňami Ministerstvom vnútra 
Iveco Daily + protipovodňový vozík . Vďaka DPO SR, na základe 
schválenej dotácie, sa každý rok rozširuje hasičská technika a 
výbava, prebiehajú školenia členov zásahového družstva... Zo 
starej techniky sa zachovala PS 8, ktorá je plne funkčná . V sú-
časnosti behá súťažné družstvo obce severoslovenskú hasič-
skú ligu, z nášho okresu spolu s DHZ Rudinka, ako jediný.  
Zloženie výboru DHZ Dolný Vadičov, ktorý bol zvolený na 
VVZ 7.1.2017:
predseda: Peter Koža, veliteľ: Michal Neománi, strojník: Miro-
slav Jacko, preventivár: Andrej Bugáň pokladník: Juraj Vnuk, 
tajomník: Patrik Vrábel, referent mládeže: Dominik Káčerík.  
O aktívny chod DHZ sa ďalej zaslúžili Jaroslav Vnuk, Stanislav 
Ráb (sponzor), Obec Dolný Vadičov na čele so starostkou Miro-
slavou Ondreášovou.
Vyznamenanie Za príkladnú prácu: Andrej Bugáň, Radovan 
Bugáň, Miroslav Jacko, Dominik Káčerík, 
Peter Koža, Miroslav Mečiar, Michal Neománi, Peter Neománi, 

Hermina Ďuranová (druhá zľava)
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Lukáš Slovák, Ján Záhradník. Vyznamenanie – ZZ: Ing. La-
dislav Behúň,  Jozef Ďurana,  Miroslav Holák,  Stanislav Káčerík,  
Kamil Komanec,  Milan Mičian, Ján Pazdur, Miroslav Slovák, Vla-
dimír Ševčík, Ján Vrábel, Miroslav Vnuk, Ján Žabka. Vyzname-
naní členovia Medaila ZZ: Alojz Gajdoš, Michal Káčerík, Jozef 
Bugáň, Gejza Bugáň, Pavol Novák, Július Vnuk st., Alfréd Vnuk, 
Martin Bugáň, Jozef Pakanec. Medaila ZMZ: Michal Kačerík. 
Zaslúžilý člen DPO SR: Michal Kačerík. Ku 30.6.2017 má DHZ-
ka v Dolnom Vadičove 55 členov.

Družstvo chlapcov s predsedom DHZ   
Michalom Káčeríkom.

12.8.2007 – pohárová súťaž, ocenenie členov DHZ 
Dolný Vadičov preberá Michal Káčerík

20.10.2012 - jesenné okresné kolo hry „Plameň“  
v  Dolnom Vadičove pod Ľadonhorou. 

Zľava: Jaroslav Žabka, Peter Harcek, Ferdinand Kubišta, 
Albert Piňo, Jozef Kaper, Peter Koža, Ľudovít Hoch, 

Michal Kačerík

20.1.2013 Výročná členská schôdza DHZ Dolný Vadičov

VČS – 2015 Pavol Novák ocenený medailou  
„Za mimoriadne zásluhy“

1.8.2015 Pohárová súťaž Rudina,  
1 miesto Dolný Vadičov

Šesťdesiate roky v DHZ Dolný Vadičov
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Odovzdávanie hasičského vozidla CAS 15 Iveco Daily / 6.12.2015

Minister Robert Kaliňák na požiadanie na darovanej 
fujare aj zahral

Vajčovská smotánka LH Spod Ľadonhory Putovný pohár M. Káčeríka r. 2016

Zľava - M. Neománi, J. Vnuk, P. Káčerík, P. Bugáň,  
L. Slovák, M. Bela, A. Húšťava.

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR  
HORNÝ VADIČOV 

V roku 1902 získala obec ručnú drevenú striekačku, ktorá bola 
vyrobená v roku 1885. Bola na jeden piest a obsluhovali ju dva-
ja ľudia. Väčšie množstvo ľudí nalievalo vodu do nádrže, ktorá 
bola pripevnená na bok striekačky. V tomto roku bola dodaná 

ešte druhá striekačka, ktorá bola opatrená savicami a obsluho-
valo ju 6 ľudí. Technika bola uložená u Jána Berešíka, kováča. 
V roku 1924 pri príležitosti privítania privezených troch zvonov, 
ktoré chýbali na veži Vadičovského kostola od roku 1919, bola 
na Pokutnom vŕšku veľká slávnosť za účasti širokej verejnosti, 
ale tiež panstva z Kysuckého Nového Mesta. Vtedy došlo k sú-
pisu hasičského zboru. DHZ bol založený v auguste roku 1924. 
Prvým veliteľom DHZ sa stal notár Dúbravka, predsedom Ján 
Holienčik, strojníkom Ján Berešík /kováč/. Ďalší zakladajúci čle-
novia boli: Štefan Holienčik, Imrich Lilan, Vincent Lilan, Franti-
šek Berešík /Haloš/, Štefan Zajac /Brinček/, Gašpar Hošták, Lud-
vík Šimík /Polok/, Štefan Bizík /stolár/, Štefan Káčerík /Hudec/, 
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Štefan Kašík /Klanica/, Jozef Káčerík /Klanica/, Jozef Káčerík /
Tomaščin/, Mikuláš Kubík, Tobiáš Kapitulík, Michal Bizík /kostel-
ný/, Juraj Minárik, Ján Bizík /Lašek/, Ignác Minárik, Martin Kašík, 
Štefan Kašík /Slivka/, Eduard Slivka. DHZ vlastnil ručnú striekač-
ku z roku 1885. V roku 1924 založili ľudovú hudbu DHZ, v roku 
1933 DHZ mal 25 členov, veliteľom bol richtár obce Ján Holien-
čík. 1. septembra 1934 získali PS – 6, ktorú vlastnia doteraz. Zú-
častnili sa súťaží v roku 1928 v Lutišiach, roku 1933 v Zástraní, 
v roku 1936 v Belej pri Varíne. 1. septembra 1936 bola vyko-
naná vysviacka tejto motorovej striekačky, ktorú si zakúpili za 
23 000 Kčs. Vysviacku striekačky vykonal pán farár Karol Rum-
pel. V rokoch 2. svetovej vojny sa poriadali miestne hasičské 
cvičenia, v roku 1944 mali 26 členov. V roku 1951 sa započalo 
s výstavbou požiarnej zbrojnice, dokončená bola v roku 1957. 
Od okresného národného výboru v roku 1965 dostali motoro-
vú striekačku DS-16. V roku 1975 bola opäť založená dychová 
hudba DPZ. Na oslavách 50. výročia založenia DHZ sa zúčastni-
lo okolo 300 požiarnikov aj z okolitých obcí. Pri príležitosti osláv 
usporiadali súťaž. Zo 6 DPZ na prvých miestach sa umiestnili: 
1. miesto Dolný Vadičov, 2. Radoľa, 3. Lodno. V roku 1977 mali 
132 členov, zúčastňovali sa pri výstavbe obecného rozhlasu. 
Usporiadali trojdňový zájazd okolo Slovenska aj s manželka-
mi požiarnikov v roku 1978. Členovia vykonávajú preventív-
ne prehliadky v obci, vytvárajú dve žiacke požiarne družstvá. 
V roku 1981 vlastnia požiarne auto Praga V3S a dve striekačky. 
V roku 1988 vlastnia Tatru 138 CAS 32. Pod vedením Kamila Re-
miša bola uskutočnená súťaž na Hájniciach, ktorá mala veľmi 
dobrú úroveň. Dňa 17. júla 1994 usporiadali oslavy 70. výročia 
založenia DPZ, na ktorých sa zúčastnil i prednosta Okresného 
úradu v Čadci PhDr. Milan Gacík, podpredseda OV DPO Čad-
ca Ladislav Dedič. Za účasti domácich a PD z Dolného Vadičo-
va a Lopušných Pažití sa konal alegorický sprievod, v ktorom 
vzbudzovala pozornosť ručná striekačka z roku 1885, do funkč-
ného stavu ju upravil Gašpar Urbaník so synom Jánom. V roku 
2004 oslavovali 80 rokov svojho založenia. Opäť už tradične 
sa oslavy uskutočnili v prírodnom amfiteátri na Hájniciach za 
účasti 6 hasičských družstiev z okresu Kysucké Nové Mesto. 
Osláv sa zúčastnila delegácia OV DPO KNM pod vedením pod-
predsedu OV DPO Ing. Ferdinanda Kubištu. Vtedajší starosta 
obce Ing. Ján Kaplík po privítaní hostí a všetkých účastníkov 
tohto podujatia spoločne s predsedom DHZ Jozefom Káčerí-
kom odovzdali zaslúžilým členom domáceho DHZ a hosťom 
„Pamätné listy“ vydané k tejto udalosti. Zlatým klincom podu-
jatia bola ukážka činnosti ručnej striekačky z roku 1885, ktorú 
vedrami s vodou zavodnili a ručným čerpaním dosiahli na 20 
metrov dosť silný prúd vody. Pri prúdnici bol najstarší člen DHZ 
Horný Vadičov Filip Kaplík (84 ročný člen DHZ od roku 1949). Pri 
oslavách 90.rokov založenia DHZ bola uskutočnená 5.7.2014 sv. 
omša, na ktorej bola vysvätená hasičská zástava Mgr. Pavlom 

Mitášom, ktorý omšu celebroval. Po slávnostnom pochode 
obcou, na ktorom čele išla Tatra 26/30 vyrobená v roku 1930 
z DHZ KNM sa uskutočnilo na ihrisku odovzdávanie pamätných 
listov a ocenení. Súčasťou osláv bola športová súťaž v požiar-
nom útoku. V roku 2015 dostali protipovodňový vozík. V roku 
2017 odovzdali na repasáciu Tatru 148 CAS 32.
 Požiarovosť v obci od roku 1881
Uvádzame prehľad požiarov, ktoré sú uvedené v obecnej kro-
nike. Máj roku 1881 – v zemianskej osade u Remišov a Možie-
šov vznikol požiar, ktorý založil 6 ročný chlapec Martin Galierik. 
Pri tomto požiari zhorelo 5 zemianskych drobných usadlostí 
a prišlo o život trojročné dievča. Vtedy v susedných osadách 
u Slivkov a Gajdošov vynášali stoly na dvor nohami oproti 
ohňu, lebo verili poverám, dúfajúc, že oheň takto do osady ne-
príde. 2.11.1896 – požiar zničil hornú polovicu Dolného Vadičo-
va. Hoci už vtedy ručná striekačka v tejto obci bola privezená, 
ale nikto jej nerozumel. Tam prišiel aj staviteľ od budovy, ktorú 
staval vtedy pánovi Maršovskému a tento dal do prevádzky 
túto striekačku. Požiar vznikol od prevráteného lampáša na 
seno u Behúňa. 1917 – požiar vznikol u Jozefa Kašíka, ktorý va-
ril pálenku na „čierno“. 20. august 1945 – požiar vznikol u Filipa 
Cabadaja, ktorému horeli hospodárske staviská. Tento požiar 
zapríčinili deti, keď sa hrali na humne so zápalkami. 2.1.1988 –  
02,40 hod. – húkala siréna, horelo humno Štefana Kašíka v pro-
strednom Vadičove. Pohotovo zasiahlo požiarne družstvo ZVL 
Kysucké Nové Mesto. Zhorela hriva humna a časť krovu.
Výbor,  zvolený na VVZ 30.12.2016: predseda - Ondrej Ku-
baščík, veliteľ - Ján Berešík, strojník - Ján Harcek, ref. mláde-
že - Jakub Kubaščík, tajomník - Ing. Milan Gacík, preventivár 
- Samuel Kubaščík, pokladník – Ivana Remišová, člen výboru - 
Anton Zajac, revízor - Kamil Remiš.  K 30.6.2017 má DHZ 54 čle-
nov. Technika: historická striekačka PS6, Tatra 138 Cas 32, PS-8, 
PPS-12, čerpadlo OLEOMAC, povodňový vozík. Vyznamena-
nia členov: Medaila ZZ: Jakub Zajac, DHZ, Martin Kaplík, Ce-
lestín Káčerík, Vendelín Berešík st., Miroslav Remiš. Medaila 
Zaslúžilý člen DPO SR: Anton Halúska. 

16.10.2010 – jesenná časť okresného kola Plameň, družstvo so starostom Vladimírom Káčeríkom  
a vedúcim kolektívu Jánom Harcekom

Rok 2012 – pohárová súťaž Hájnice, Horný Vadičov
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5.7.2014 – 90. výročie založenia DHZ Horný Vadičov, spojené so sv. omšou a vysviackou zástavy.

Učastníci osláv sv. Floriána v Hornom Vadičove 7.5.2017 pred kostolom sv. Mikuláša

Odovzdávanie repasovanej Tatry 138 ministrom vnútra Robertom Kaliňákom 2.7.2017
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DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR  
KYSUCKÝ  

LIESKOVEC
Podľa kroniky Kysuckého Lieskovca tu založili prvú DHZ už v 
roku 1924, ale po necelom polroku sa rozpadla K jeho znovuza-
loženiu sa viaže dátum 12.3.1926. Ku zakladajúcim členom pat-
rili Štefan Frišo- I. veliteľ, Ondrej Dupkala- II. veliteľ, Štefan Šutý 
ml. – starosta, Jozef Mičian – zástupca starostu, Ondrej Paršo, 
Adam Bugáň, Jozef Maruniak, Ľudovít Červienka, Ľudovít Šutý, 
Justín Chupáč st., J. Paršo. Od roku 1926 vlastnili štvorkolesovú 
ručnú striekačku a základnú výzbroj a výstroj pre jedno požiar-
ne družstvo. Krátko po vzniku DHZ si postavili drevený sklad, 
ktorý bol v roku 1942 zbúraný. V roku 1934 sa spomína veľký 
požiar ôsmych domov aj s hospodárskymi staviskami, podob-
ne v roku 1937 požiar siedmych domov s hospodárskymi bu-
dovami, v roku 1938 zhoreli tri domy s príslušenstvom, jedna 
osoba usmrtená. V roku 1936 sa členovia zúčastnili na sľube 
vernosti v Oškerde. DHZ vlastní peknú kroniku, presne vedenú 
a taktiež žiacku kroniku. Od roku 1942 do roku 1953 im slúžila 
murovaná požiarna zbrojnica, ktorá bola v roku 1953 asanova-
ná. Neskôr začali uvažovať o jej obnove. V rokoch 1965 - 66 
bola rozšírená a doteraz slúži s menšími úpravami. Od roku 
1952 používali striekačku PS-8, v roku 1958 im bol dodaný do-
pravný voz T 805. Od roku 1961 začali v DPZ vo väčšej miere 
pracovať ženy, ktorých v tomto čase prijali 17. Taktiež v roku 
1961 prijali niekoľko dorastencov. Rok 1965 bol pre mnohé 
obce nepriaznivý. Nevyhol sa tomu ani Kysucký Lieskovec. 27. 
júna následkom prietrže mračien vznikla v obci veľká povodeň. 
Riečka Lodňanka sa rozvodnila a stúpla asi o 2 metre. Zaplave-
ných bolo viac domov a hospodárskych budov. Bolo treba eva-
kuovať ľudí i zvieratá. Motorové vozidlá boli odplavované dolu 
prúdom. Vodič a sprievodkyňa autobusu, ktorý zostal stáť pri 
hostinci, boli zachraňovaní pomocou záclon strhnutých 
z okien.  Veľké škody boli v Lodne, Lieskovci a Povine, ale 
v týchto dňoch aj v iných obciach. 14. mája 1971 založili žiacke 
družstvo, ktoré súťažilo v hre Plameň. Boli pri tom riaditeľ školy 
J. Tatarčiak, učiteľ J. Pospíšil, za DPZ predseda J. Chupáč, veliteľ 
J. Šutý a referenti pre mládež M. Pavlus a B. Frišo. V tomto roku 
dostali PS-12 aj s vozíkom a vybavením. V roku 1976 sa konali 
veľké oslavy 50. výročia založenia DPZ. Okresní funkcionári Šte-
fan Chlebana, Michal Cyprich, Peter Rosina, Ondrej Stráňava, 
Ladislav Dedič pochodovali v sprievode asi 300 požiarnikov 
a občanov na futbalové ihrisko TJ, kde bola súťaž 14 požiarnych 
družstiev. DPZ v tejto dobe evidoval 111 členov, z toho 17 žien. 
Požiarnemu zboru bola odovzdaná zástava, ktorú venoval 
predseda MNV Justín Šamaj.  2. marca 1981 dostávajú hasičské 
vozidlo Aviu 30. Smutná udalosť postihla Kysucký Lieskovec 20. 
októbra 1981. Zhorel kultúrny dom, škoda 2, 1 milióna korún 
československých. V ďalších rokoch pomáhajú požiarnici MNV 
pri výstavbe a obnove kultúrneho domu. V čase sucha v let-
nom období dovážali vodu na ŠM svojou technikou, kde hrozi-
lo uhynutie dobytka. Hasili dva požiare, jeden na ŠM, druhý 
v lesnom poraste na Žiari, ktorý lokalizovali za veľkých horúčav 
a v zložitých terénnych podmienkach za pomoci viacerých ob-
čanov na štvrtý deň. Pomáhali pri hasení lesného porastu aj 
v Ochodnici, osada Belajky. Na výročnej schôdzi, ktorá bola 17. 
januára 1993, sa ako delegát OV DPO zúčastnil Jozef Granát. 
Z pohľadu okresného výboru hodnotili DPZ ako jeden z najlep-
ších v okrese. V rámci osláv 70 rokov založenia DHZ v spoluprá-
ci s obecným úradom dali zhotoviť čestnú zástavu s obrazom 
sv. Floriána. Zástava bola zhotovená v Zlatých Moravciach 
s predlohou maľby Jána Rajteka. Vysvätenie zástavy prebehlo 
5.5.1996 v kostole v Kysuckom Lieskovci. Vysviacku vykonal 
miestny dekan Kopásek. Slávnostná členská schôdza sa usku-

točnila v kultúrnom dome za účasti hostí z Bratislavy Úradu 
DPO SR – Vendelín Horváth, za OV DPO Čadca Mgr. Jozef 
Hluchý a Ladislav Dedič, za okresnú správu HaZZ Ing. Ján Ko-
ňuch, predseda Obvodného úradu Kysucké Nové Mesto Ing. 
Milan Marčan. Pri tejto príležitosti boli vyznamenaní medailou 
Za zásluhy Emil Frišo a medailou Za výcvik M. Schmidta Milan 
Pavlus. Na republikovom valnom zhromaždení vo Vrútkach bol 
Bohumil Frišo zvolený do Snemu DPO SR a Milan Pavlus do Ko-
misie mládeže DPO SR za okres Kysucké Nové Mesto. 3.12.1997 
z rúk podpredsedu vlády SR pána S. Kozlíka prevzal predseda 
DPZ Bohumil Frišo vyznamenanie Za mimoriadne zásluhy pre 
DPZ Kysucký Lieskovec. Rok 1998 – usporiadali I. halové hry 
mládeže v školskej telocvični, ktoré zorganizovali Milan Pavlus, 
Zúčastnili sa akcií: stráž pri Božom hrobe, svätá omša na sv. Flo-
riána, stavanie májov. V ďalšom roku 1999 mladí požiarnici na 
okresnej súťaži Plameň, ktorú poriadal DPZ v Lopušných Paži-
tiach získali 1. miesto. Členovia Bohumil Frišo, Milan Pavlus, Mi-
lan Vojtek, Ivan Hašpica vykonali besedu s ukážkou požiarnej 
techniky žiakom ZŠ v Kysuckom Lieskovci. Odpracovali 53 ho-
dín pri údržbe požiarnej techniky, vykonali preventívne pre-
hliadky v rodinných domoch a malých prevádzkach. Bohumil 
Frišo, Ivan Hašpica, Milan Vojtek Členovia DPZ v priebehu roka 
2000 podľa potreby Červeného kríža darovali krv - Milka Vojte-
ková s manželom Milanom, Valčuha, I. Hašpica, M. Ondrejáš, A. 
Hašpicová, I. Paršo, M. Kubánek. Na okresnom kole PP DHZ 
v KNM ženy obsadili 1. miesto. V júli tohto roku zasahovali pri 
povodni v obci. Na trinástom ročníku pohárovej súťaže o Pohár 
starostky obce sa zúčastnilo 14 PD mužov, 3 PD žien i 6 PD mlá-
deže. Muži skončili štvrtí, ženy prvé a mladí požiarnici tretí. Na 
tejto súťaži ich poctil svojou návštevou Generálny sekretár 
DPO SR Vendelín Horváth. Predseda Milan Pavlus sa zúčastnil 
školenia podpredsedov OV v OŠ PO Martin a Miloš Paršo kurzu 
strojníkov. 4. mája v Dome odborov v Žiline prevzal najvyššie 
vyznamenanie“ Zaslúžilý člen DPO „ predseda, Milan Pavlus. 
V júli usporiadali hasičskú súťaž o Pohár starostky obce - 14 roč-
ník. Súťaže sa zúčastnilo 15 PD, z toho 3 PD žien. Na tejto súťaži 
bol prítomný vzácny hosť, prezident DPO SR JUDr. Jozef Miná-
rik, ktorý sa prihovoril prítomným hasičom a divákom na za-
čiatku súťaže. Za účasť prezidentovi DPO a zúčastneným druž-
stvám, ako i hosťom, poďakovali starostka obce pani Viera 
Červienková a predseda DHZ Milan Pavlus. V roku 2003 prijali 
do svojich radov 19 mladých požiarnikov, ktorým boli odo-
vzdané preukazy mladých členov. Ku 31.12. 2003 mali 175 čle-
nov, žien 51. 6.8-2006 oslávili 80.rokv svojho založenia. Na po-
hárovej súťaži doma 5.6.2007 vyhrali starí páni nad mladými 
hralo sa o súdok piva. V roku 2010 na pohárovke mali vzácnu 
návštevu pána JUDr. Jozefa Minárika prezidenta DPO SR.V roku 
2011 slávili 85.rokov od založenia.28.9.2013 navštívili družobnú 
organizáciu hasičov-stražakov v Poľsku-Konczyce Male. Domá-
ci im predviedli zaujímavé taktické cvičenie. Veľkú oslavu 
90.rokov založenia DHZ za účasti hasičských zborov so svojimi 
zástavami a vzácnymi hosťami na čele s prezidentom DPO SR 
Ladislavom Pethőom, predsedom VÚC Žilinského kraja Ing. Ju-
rajom Blanárom, Ing. Jánom Parčišom vedúcim sekretariátu 
DPO SR a Ing. Jánom Martiškom vedúci delegácie OV DPO 
KNM. V sprievode dychovej hudby Lieskovanka odpochodova-
li obcou na sv.omšu, ktorú celebroval Ján Uskoba. Po sv.omši sa 
uskutočnila slávnostná schôdza v dome kultúry. Po hymne 
a privítaní hostí starostkou obce Mgr. Magdalénou Trubano-
vou, predseda DHZ Milan Pavlus oboznámil prítomných účast-
níkov osláv s históriou a celou činnosťou zboru za uplynulé 
obdobie. Nasledovalo vystúpenie jednotlivých hostí so svojimi 
prejavmi. Nastalo aj veľké odovzdávanie vyznamenaní a oce-
není, ale aj  odovzdávaní pamätných, ďakovných listov a upo-
mienkových predmetov. Mimoriadne povýšení prezidentom 
DPO SR za svoju dlhodobú príkladnú prácu boli do hodnosti 
mladší inšpektor Peter Pavlus a Jozef Ondreáš, do hodnosti 
vrchný technik František Chupáč. Po slávnostnom obede a po 
voľnej debate sa uskutočnila na námestíčku ukážka hasičskej 
techniky.  V rámci kategorizácie DHZ na celom Slovensku sa 
jednotka DHZ Kysucký Lieskovec začlenila svojou šikovnosťou 
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a výzbrojou do kategórie „B”. Momentálne má zásahová jed-
notka 20 členov, ktorí sa za tých pár rokov podieľali na rôznych 
zásahoch, ako aj pátracích akciách po nezvestných osobách 
nielen v našej obci, ale aj v iných obciach, ako napr. v Dunajove, 
Nesluši, Povine, Ochodnici, Staškove... Do tejto jednotky sa za-
radili Ivan Hašpica, Pavol Vojtek, Ján Sidor, Peter Pavlus, Tomáš 
Toka, Jozef Skokan, Tomáš Šupol, František Kováčik, Michal 
Mlich, Adriana Hofericová, Miloš Paršo, Pavol Miko, Dušan Dir-
bák, Ondrej Kurucár, Matej Moravčík,Pavol Janiš, Jaroslav Švá-
bik, Ivan Paršo,Miroslav Hmíra a Anton Galgánek. Zásahová 
jednotka úzko spolupracuje s obecným úradom na čele so sta-
rostkou Mgr. Magdalénou Trubanovou, ktorá je s touto spolu-
prácou veľmi spokojná a je hrdá na každého hasiča, ktorý sa 
snaží pomôcť nielen pri nešťastiach, ale aj pri akciách v Kysuc-
kom Lieskovci. DHZ má aj vlastnú webovú stránku (www.dhz-
kysuckylieskovec.sk), do ktorej svojimi fotografiami a článkami 
zo zásahov a akcií prispievajú Martin Jakubec a Tomáš Toka. 
Kronikári Jozef Ondrejáš a Jozef Skokan zapisujú už dlhé roky 
udalosti zo zboru a detských hasičských  podujatí do kroniky 
DHZ. Patrí im za to veľké uznanie.
Zaslúžilý člen DPO SR dostal Justín Chupáč v roku 1993, je tiež 

držiteľom Čestného uznania FV DPO ČSFR v roku 1991. Čestné 
uznanie ÚV DPO SR v roku 1979 dostali Justín Paršo ml., Anna 
Franková, v roku 1988 Štefan Pavlus, Juraj Šutý, v roku 1990 
Milan Pavlus a Róbert Šutý. Medailu Za mimoriadne zásluhy 
dostal v roku 1987 Justín Chupáč, v roku 1993 Štefan Pavlus, 
v roku 1994 Bohumil Frišo a v roku 1995 Milan Pavlus, ktorý zís-
kal v roku 1994 aj I. stupeň odznaku Vedúci mládeže, Medailu 
M. Schmidta „Za výcvik“ získal v r. 1992 Bohumil Frišo, ktorý 
absolvoval ÚŠ DPO Martin v rokoch 1978-80. DPZ dostal od ÚV 
DPO SR Čestné uznanie v roku 1991. Ďalšie ocenenie Zaslúžilý 
člen DPO SR obdržali Emília Vojteková a Milan Vojtek, Miroslav 
Paršo, Jozef Ondreáš, Jozef Šimik Emil Frišo. Rád sv. Floriána - 
Milan Pavlus. 
Na výročnom valnom zhromaždení 6.1.2017 bol zvolený nový 
výbor:
Predseda - Peter Pavlus, veliteľ - Ivan Hašpica, preventivár - 
Miloš Paršo, referent mládeže - Jozef Skokan, tajomník - Jozef 
Ondreáš, strojník - Ján Sidor, pokladník - František Chupáč, člen 
- Tomáš Toka, revízor - Milan Pavlus. K 31.5.2017 má DHZ 171 
členov, z toho 51 žien. Technika: T 148 CAS 32, Avia A 31, PS-8, 
PPS-12.CAS 15 Iveco Daily a povodňový vozík.

6.8.2006 – 80. výročie založenia DHZ

5.8.2007 – starí páni pri útoku
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19.6.2010 - krajská súťaž - funkcionári a hostia

Slávnostná sv. omša v kostole sv. Andreja,  
Svorada a Benedikta

VČS – 2015, druhá zľava starostka obce   
Mgr. Magdaléna Trubanová a ocenení členovia DHZ

85 .výročie založenia DHZ - hostia a domáci

Ivan Hašpica, Peter Pavlus a Jožko Skokan s družstvom  
žiačok s víťaznými trofejami

Pochod na sv. omšu venovanú hasičom. PhDr. Ladislav 
Pethő, Ing. Juraj Blanár, Mgr. Magdaléna Trubanová, 

Milan Pavlus

Ocenenia od poľských Stražakov pri príležitosti  
90. rokov DHZ
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VČS 2013 -  hostia z Poľska-Konczyce Male,  
s ktorými obec udržiava družobný styk

už viac rokovVČS - rok 2015

Účastníci slávnostného preberania repasovanej Tatry 148

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR  
KYSUCKÉ NOVÉ 

MESTO
V roku 1872 Obecné zastupiteľstvo mesta Kysucké Nové Mesto 
rozhodlo, že veci slúžiace na hasenie požiarov, ktoré boli do-
posiaľ roztrúsené a umiestnené po rôznych remeselníckych 
cechoch a po domoch u obyvateľov mesta, sústrediť v strede 
mesta a pre tento účel postaviť hasičské skladisko. Za týmto 
účelom obecné zastupiteľstvo vytvorilo komisiu, na čele ktorej 
stál notár a richtár mesta. Rozhodovanie a práca komisie trvala 
do roku 1878, teda celých 6 rokov. Výsledkom bolo postave-
nie hasičského skladiska v zadnej časti hotela Mýto. Do skladu 
bola sústredená všetka vtedajšia technika a náradie. V tejto 
dobe komisia rozhodla zakúpiť aj novú štvorkolesovú ručnú 
hasičskú striekačku od Jána Ševčíka. Táto bola umiestnená v 
postavenom hasičskom sklade. Tak sa vytvorili prvé materi-
álne podmienky pre vznik dobrovoľného hasičského zboru 
mesta. Dobrovoľný hasičský zbor mesta Kysucké Nové Mesto 
bol založený v roku 1878 a jeho prvým veliteľom sa stal Ján 
Meliš. Zbor mal 57 členov. K zakladajúcim členom patrili Ján 
Augustini, Jozef Bartoš, Bérius Bartolomej, Anton Bielek, On-
drej a Pavol Brodňan, Ondrej Drobný, Ján a František Ďurana, 
Ján a Jozef Galvánek, Ondrej Harvančík, Ondrej Hazucha, Ján 
Horák, Karol a František Hohoš, Štefan Intribus, Pavol Kalinay, 
Ján Kolárik, Pavol Kosliar, Jozef Kotyra, Štefan Králik, Pavol Lac-
ko, Ondrej Letko, Pavol Lukáč, Štefan Macášek, Štefan Macho, 
Pavol Majdák, Ján a Anton Majer, Ján Matýsek, Henrich Nurum-

berk, Pavol Očko, Ladislav Pakoš, Jozef, Peter a Ondrej Papšo, 
Tomáš Trnovec, Armín Schlenger, Ján Šidlo, Ľudvik Šimendi, 
Ján Školník, Alexander Špreno, Anton a Pavol Šujanský, Jozef 
Šurman, Jozef a Štefan Tabak, Štefan Tichý, Ján a Imrich Vnuk 
a Ján Vondráček.
16.augusta 1904 prakticky celé mesto vyhorelo a pri požiari boli 
zničené aj všetky materiálne prostriedky DHZ včítane ručnej 
štvorkolesovej hasičskej striekačky. Po tomto katastrofálnom 
požiari činnosť zboru dosť dlho stagnovala. K stagnácii prispeli 
aj hospodárska a sociálna kríza v Rakúsko-Uhorskej monarchii 
a I. svetová vojna /1914/, do ktorej bola povolaná väčšina čle-
nov DHZ. Napriek tomu DHZ mesta bol schopný lokalizovať 
menšie požiare. K jeho akcieschopnosti prispelo zakúpenie no-
vej ručnej štvorkolesovej hasičskej striekačky s príslušenstvom 
v roku 1910. Zbor prežil vojnové roky.  Prvé valné zhromažde-
nie zboru po vzniku ČSR sa konalo 14.1.1923. Od tohto dátu-
mu sa datuje aj znovuoživenie jeho činnosti. Za veliteľa bol 
opätovne zvolený Štefan Macášek. Zástupcom veliteľa sa stal 
Július Maťašovský. Na valnom zhromaždení zboru 23.4.1929 
bolo rozhodnuté zakúpiť hasičskú zástavu a dve stuhy. Táto 
bola zakúpená z príspevkov mestského zastupiteľstva, urbari-
átu a občanov. Nie je zachovaná výška jednotlivých príspev-
kov. Príspevky občanov sú vylisované na železných štítkoch 
umiestnených na rukoväti zástavy. Zástava bola vysvätená 
5.7.1929. Za krstné matky tohto práporu boli vybrané občianky 
mesta Ľudmila Kavacká a Elena Bielková, ktoré prispeli na jeho 
zakúpenie a zástavu ozdobne vyšili. Ich mená sú uvedené na 
dvoch stuhách zástavy. Zástava sa zachovala do dnešných dní 
a je vzácnou relikviou zboru. Existujúce materiálne vybavenie 
zboru, ručná štvorkolesová hasičská striekačka, nepostačovalo 
a nevyhovovalo na likvidáciu častých požiarov v meste a blíz-
kych dedinách. Valné zhromaždenie zboru v roku 1928 preto 
rozhodlo zakúpiť automobilovú hasičskú striekačku, ktorá by 
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bola zárukou rýchleho príchodu k požiaru a účinného zásahu. 
Na jej zakúpenie bola vypísaná verejná zbierka. Cieľ sa za účin-
nej pomoci mesta, jeho starostu Jozefa Galvánka a výsledkov 
zbierky podarilo dosiahnuť. V 9. mesiaci roku 1930 bola zakú-
pená automobilová hasičská striekačka TATRA 26/30 s vodným 
čerpadlom výkonu 1 200 litrov za minútu a potrebným vyba-
vením. K nej bol zároveň zakúpený samostatný motorový ag-
regát PS4 - prenosná striekačka. Automobilová striekačka bola 
dočasne uložená v súkromnej autodielni člena DHZ Arpáda 
Braciníka, ktorý bol ustanovený za hlavného strojníka. DHZ a 
mesto na valnom zhromaždení zboru v roku 1931 rozhodli o 
postavení murovanej hasičskej zbrojnice. Táto bola postavená 
v roku 1932 a nachádzala sa na Rieke za hotelom Mýto /dnešná 
Jesenského ulica/. Zbrojnica bola dvojboxová s nevyhnutnými 
priestormi pre činnosť DHZ a dielňou. Zbrojnica bola zbúraná 
v roku 1975 v dôsledku novej bytovej výstavby.
Slávnostná vysviacka zbrojnice a automobilovej striekačky sa 
uskutočnila 18. 8. 1932. Súčasťou oslavy bolo námetové cviče-
nie zboru, ktorého námet bol podobný záchrane dolného Ma-
riánskeho kostola pri požiari v roku 1904. Vysviacky sa zúčast-
nilo 349 uniformovaných hasičov z 24 DHZ : Vysviacku vykonal 
dôstojný pán farár Štefan Kapalay. Na pokrytie nákladov spoje-
ných s vysviackou pre účastníkov bolo zhotovených 500 kusov 
pamätných odznakov a ich predaj tieto výdavky plne pokryl. V 

rokoch 1930 -1939 vo veľkej miere sa dobrovoľné hasičské zbo-
ry starali aj o zdravotnú službu a ochranu. Tak aj pri DHZ Kysuc-
ké Nové Mesto vznikla samaritánska /zdravotná/ skupina pre 
službu vyškolených žien. Tieto sa stali príslušníčkami zboru.
Valné zhromaždenie v roku 1951 zvolilo svoje orgány v 
zložení: predseda organizácie - Ján Sovík, veliteľ zboru - Sta-
nislav Šidlo, zástupca veliteľa - Pavol Marek, tajomník - Kajtan 
Starinský, hospodár - Rudolf Kolárik, členovia výboru - Au-
gustín Galvánek, Koloman Kolárik,  Engelbert Madaj a Ondrej 
Smiešny. 

Vďaka funkcionárom a Mestskému národnému výboru v Ky-
suckom Novom Meste bol dobrovoľný požiarny zbor mesta v 
roku 1953 materiálne a technicky doplnený o nové požiarne 
vozidlo Praga RN s čerpadlom AS-16 na vozidle, ďalej dvojko-
lesovou motorovou striekačkou DS-16 na prívese a prenosnou 
motorovou striekačkou PPS 8. okrem uvedenej techniky ešte 
vlastnil automobilovú striekačku TATRA a ručnú štvorkolesovú 
striekačku. V roku 1956 bola požiarna zbrojnica v bývalom pi-
vovare, a to jeden box. Postupne dostali hasiči ďalšie priestory 
v tejto budove. Táto požiarna zbrojnica slúži DHZ doteraz. Už 
v tomto roku (1956) sa objavila myšlienka obnovy požiarnej 
hudby. Dychová hudba bola založená v roku 1968. Zásluhu 
na tom majú výbor DHZ a predseda MsNV KNM. Hudobné 
nástroje, ktoré boli uložené v hudobnej škole, sa uvoľnili pre 
novovytvorenú hudbu požiarnikov. Na dokúpenie dychových 
nástrojov a hudobných nôt bolo uvoľnených 30 000 Kčs. Orga-
nizátormi celej akcie boli Pavol Marek a Bohumil Mindek, ktorý 
bol aj prvým kapelníkom. Zloženie počiatočného hudobného 
telesa, ktoré začalo účinkovať pod názvom „Požiarnička“, bolo 
nasledovné:

Bohumil Mindek Kapelník Jozef Greguš

Imrich Mindek Barytón Milan Plevko

Miroslav Svrček 1. krídlovka Jozef Svrček

Pavol Marek ml. Klarinet Jozef Stanko

Vladimír Belanec Klarinet Frant. Tabaček

Vincent Čimbora Klarinet Kalman Mestický

Vladimír Macášek 2. krídlovka Michal Jankovič

Jaroslav Jedinák 2. krídlovka Jozef Galvánek

Pavol Marek st. Tenor Miroslav Materlín

Štefan Macášek Tenor Tibor Vlček

Štefan Macanga Činely Pavol Orieščik

Jozef Kuriak

Od roku 1983 bol veliteľom Dušan Macášek, členkou okresnej 
komisie žien v Čadci bola Anežka Hricová. Spolu s manželom 
Michalom Hricom a ďalšími členmi prispeli k skvalitneniu pre-
ventívnej činnosti v meste. Od roku 1990 sa o historickú Tatru 
starajú Štefan Belko a Miroslav Kuric. Požiarne družstvo dosiah-
lo prvý väčší úspech na Krajskej súťaži v Žiline v roku 1958, kde 
obsadili v silnej konkurencii pekné 4. miesto.
Zaujímavou a peknou súťažou bývala „Novomestská prúdni-
ca“, v ktorej súťažili všetky Nové Mestá bývalej ČSFR. Táto sa 
začala od roku 1988 v Novom Meste pod Smrkem, 2. kolo bolo 
v Kysuckom Novom Meste. Rozpadom ČSFR sa skončila. Súťa-
žili v nej ešte Nové Mesto nad Váhom, Nové Město nad Metují, 
Nové Mesto na Morave. Od roku 1969 bola poriadaná každých 
5 rokov súťaž o Pohár Slovenského národného povstania. V 
roku 1994 bolo už 6. kolo. Do roku 1974 na tejto súťaži okrem 
požiarneho útoku bola aj disciplína „hydrobal“. V roku 1993 
výbor organizuje požiarnickú súťaž o Pohár primátora mesta. 
Dňa 24.7.1995 na III. ročníku tento pohár už po tretí raz vy-
hrali muži z DPZ Skalité, preto im zostal natrvalo. V roku 1998 
sa uskutočnila oslava 120 - tich rokov založenia DPZ. Pri tejto 
príležitosti DPZ obdržal čestnú zástavu DPO SR, ktorú im sláv-
nostne odovzdal viceprezident DPO SR - JUDr. Jozef Minárik.  
17. júla 2001 vykonali v nočných hodinách požiarnici zásah na 
streche panelového domu číslo 1181 na Kamencoch, kde veter-
ná smršť strhla strechu a veľký príval dažďovej vody ohrozoval 
obyvateľov tohto paneláku. Záchranných prác sa zúčastnili: Ja-
roslav Belko, Dušan Šamaj, Štefan Belko. Za účasti členov mest-
skej polície sa im podarilo celú strechu nadkryť plachtou, a tak 
zamedziť zatekaniu dažďovej vody do bytov. Na IMZ okrskov, 

ktoré sa konalo v dome kultúry, zaznamenali ďalší úspech, keď 
v súťaži DHZ v okrese už po piatykrát za sebou zvíťazili. V júli 
2003 sa uskutočnila oslava 125 - tich rokov DHZ. Ku tejto prí-
ležitosti bola spracovaná a vydaná Pamätnica 125 rokov DHZ, 
príležitostná poštová obálka a pamätný list. Oslava sa konala 
v Klube (K 75) za účasti vzácneho hosťa, pána JUDr. Jozefa Mi-
nárika, prezidenta DPO SR, ktorý DHZ Kysucké Nové Mesto za 
jeho príkladnú dlhoročnú prácu ocenil a spolu s primátorom 
mesta Ing. Bc. Milanom Očkom pripol k historickej zástave 
Čestnú stuhu, ktorú DHZ udelilo Prezídium DPO SR. Nedeľa 15. 

Samaritánky DHZ Kysucké Nové Mesto, rok 1937
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augusta 2004 sa niesla v Kysuckom Novom Meste v znamení 
spomienky na ničivý požiar práve pred 100 rokmi, ktorý spô-
sobil smrť viacerým občanom, veľké materiálne a iné škody. Na 
priestranstve kde stojí pomník z roku 1944 bol upravený chod-
ník z dlaždíc, ktorý je lemovaný malými tujami. K prítomnej asi 
tisícke ľudí predniesol slávnostný prejav primátor mesta Ing. 
Bc. Milan Očko a predseda OV DPO KNM Ing. Ján Martiška. Za 
prítomnosti hostí primátor mesta Ing. Bc. Milan Očko odhalil 
zrekonštruovaný pomník Najsvätejšej sviatosti pripomínajúci 
„Jeruzalemskú tragédiu“ spred 100 rokov. Miestny dekan Th-
Lic. Pavol Mazúch pomník vysvätil. Nasledovalo kladenie ven-
cov. Veniec k pomníku položili primátor mesta Ing. Bc. Milan 
Očko,  predseda OV DPO Kysucké Nové Mesto Ing. Ján Martiška 
a predseda DHZ KNM Jaroslav Belko.
Na VVZ DHZ r.2017 bol zvolený tento výbor: Predseda - Ja-
roslav Belko, veliteľ - Miroslav Kuric, preventivár - Ing. Pavol Ďu-
rina, hospodár - Ondrej Belko, tajomník - Milan Bojko, strojník 

- Štefan Belko, referent mládeže - Emil Lulek, člen - Peter Kubík, 
člen - Patrik Adzima, Štefan Lutišan, Rudolf Čambor, čestný 
člen - Pavol Orieščik, Ľudovít Hoch, Ing. Ferdinand Kubišta, re-
vízor - Anton Širanec.
Ku 31.5.2017 mal DHZ KNM 107 členov, z toho 31 žien.
 Stav vybavenia DHZ požiarnou technikou
Mesto vlastní nasledovnú požiarnu techniku: Avia –31, 1ks, CAS 
25 –AKV – 1ks, PS-8 – 1ks, PPS-12 –1ks, plávajúce čerpadlo Vy-
dra – 1ks.CAS 15 Iveco Daily, protipovodňový vozík, historickú 
Tatru 26/30 z roku 1930, firma Hrček&Neugebauer.
Vyznamenania členov:
Zaslúžilý člen DPO SR: Pavol Marek, Tibor Vlček, Ľudo-
vít Hoch, Michal Orieščik, Cyril Šidlo, Ing. Ján Martiška, Pavol 
Orieščik; Medaila Miloslava Schmidta: Tibor Vlček, Cyril 
Šidlo, Ľudovít Hoch; Medaila Za hrdinstvo: Dušan Macášek st.; 
Rád sv. Floriána: Ľudovít Hoch. 

Spôsob záchrany zvierat rok 1904 

r. 1935

120 rokov DHZ, zbor obdržal čestnú zástavu r. 1998

Máj 2012 – posviacka vozidla TATRA 26/30 po generálnej oprave. Svätil dekan Pavol Mazúr

Stará a nová hasičská technika
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Od roku 1956 je v tejto budove umiestnená hasičská 
zbrojnica. V minulosti tu bol pivovar

Vysviacka stuhy na zástavy, ktoré venovali 
DHZ primátor mesta Ing. Ján Hartel a preventivár mesta Ľudovít Hoch

10.5.2014 – hostia na súťaži „ Hasičská stovka“ a „Pohár primátora KNM“ Zľava: Ing. Ján Martiška, europoslanec Boris 
Zala, Ing. Vladimír Macášek, Ing. Ľubomír Golis, Anna Ševčíková, pplk. Ing.J aroslav Kapusniak, pplk. Ing.Stanislav 

Zdařil, Ľudovít Hoch, člen RKH DPO SR.

Tatra 26/30 s členmi v dobových  
uniformách a prilbách
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Nová hasičská technika

U prezidenta republiky – tretí  zľava zaslúžilý člen DPO SR Ľudovít HOCH, vrchný inšpektor 6.5.2015

Účastníci odovzdávky hasičského vozidla CAS 15 Iveco Daily

Hasenie požiaru pomocou vedier pri veľkom požiari  
mesta v roku 1904
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DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR  
LODNO

Dobrovoľný hasičský zbor bol v obci založený v roku 1926. Zo 
začiatkov požiarnej ochrany v obci sa nezachovala žiadna do-
kumentácia a vtedajšiu situáciu si vedia predstaviť len z úst-
neho podania. Členovia hasičského zboru po jeho založení si 
sami zo svojich prostriedkov zakúpili hasičské uniformy a ruč-
nú štvorkolesovú striekačku. V roku 1926 im bola dodaná ruč-
ná striekačka a v roku 1928 si postavili drevený hasičský sklad.  
Prvým veliteľom sa stal Štefan Poliak. Hasičov na schôdze zvo-
lával František Škor trúbkou, ktorej zvuk sa niesol celou dedi-
nou. Zvon zo zvonice bil na poplach. Tento signál bol zrozumi-
teľný pre hasičov. Nechali svoju prácu a bežali k zbrojnici, kde 
na nich čakala ručná hasičská striekačka. Tú museli ručne alebo 
konským povozom dopraviť k požiaru. A strojník? Museli byť 
aspoň štyria, aby stroj fungoval. Vo výbave mali rebríky a háky, 
ktorými strhávali horiaci krov, aby plameň znížili. Rok 1935 – 
tento rok boli v obci štyri požiare, pri ktorých piati gazdovia 
úplne vyhoreli a jednému zhoreli hospodárske staviská. Škoda, 
ktorá obnášala sumu okolo 50 000 Kčs, bola z väčšej miery hra-
dená poistením. V ďalšom roku 1936 bol jeden požiar. Úplne 
vyhorel roľník Ľudovít Kvašňovský. Okrem úplného zničenia 
domu a hospodárskych stavísk s úplným zariadením uhorel aj 
jeden kôň, tri kravy a jedna ošípaná. Poistením bola uhrade-
ná škoda 80 000 Kčs. Cez II. svetovú vojnu 20. októbra 1944 
prišla jedna čata vojska a ubytovala sa v miestnej škole. Na za-
čiatku obyvateľstvo malo z tohto vojska strach, ale keďže sa 
s ním vedelo dohovoriť, rýchlo sa s ním spriatelilo. Vojaci z oba-
vy pred partizánmi miestnu školu opevnili,  nastavali bunkre 
a obohnali budovu šiancom. Toto opevnenie nebolo ale vôbec 
potrebné a ukázalo sa úplne zbytočné. Vznikla z toho len ško-
da, a to tým, že na opevnenie bolo zbúrané miestne hasičské 
skladište a školský dvor bol celý rozkopaný. Koncom päťdesia-
tych rokov vystriedala ručnú striekačku motorová PS – 8, ktorá 
bola uložená v prívese. Tento stroj už obslúžil len jeden hasič. 
V tom čase bolo badať aj väčší záujem o členstvo v DHZ, čím 
sa zvýšil aj počet členov. Členovia sa vo veľkej miere zapájali 
do rôznych aktivít, výstavby kultúrneho domu, obchodu, vo-
dovodu, nocľahárne ČSAD. Finančné príjmy boli z tanečných 
zábav, brigád na Štátnom majetku Kysucký Lieskovec. Rok 
1965 je známy veľkou povodňou, ktorá postihla obec i  okoli-
té obce. V nedeľu 27. júna postihla Lodno prírodná katastrofa 
– povodeň, ktorá nemá obdoby v histórii obce. Následky boli 
obrovské: úplne zaplavené koryto rieky, úplne zničená štátna 
cesta, voda zobrala všetky drevené mosty a poškodila betóno-
vé. Obytné domy v blízkosti potoka boli zničené a poškodené, 
voda odniesla stavebný materiál na stavbu kultúrneho domu 
i rodinných domčekov, bol zničený miestny rozhlas a elektric-
ká sieť, veľké škody boli na lesnom hospodárstve. Občianke 
Veronike Matúšovej zobral príval vody celú drevenú stodolu 
aj s príslušenstvom, voda odnášala so sebou hrnce, plachty 
na seno, sliepky, detskú drevenú kolísku a všetko, čo občania 
nestihli skryť pred pohromou. Najväčší rozmach dosiahla po-
žiarna ochrana v rokoch 1972-1980. Stav v tomto období sa 
zvýšil o 50 členov a dosiahol 111, z toho bolo 22 žien, plus žia-
ci a dorast. Žiacke požiarne družstvo založili v roku 1975, toto 
družstvo malo 11 členov, aktívne sa zúčastňovalo brannej hry 
Plameň. DHZ malo založené prvé ženské družstvo na dolných 
Kysuciach. Zo začiatku chodili súťažiť v rámci okresu Čadca.  
V roku 1976 sa konala oslava 50. výročia založenia DPZ. Bolo to 
v mesiaci máji. Zúčastnili sa na nej ich okresní funkcionári Strá-
ňava, Golis, Ondreáš a Kubička. Na oslavách bolo prítomných 
80 požiarnikov. Pozvané družstvá a hostia pochodovali celou 
dedinou za doprovodu dychovej hudby a hasičských vozidiel. 
V tomto roku DHZ dostal novú mobilnú techniku. Bola to Š 
1203 s požiarnou striekačkou PS – 12.  V roku 1979 obdržal DPZ 

Čestné uznanie od Stredoslovenského krajského výboru DPO. 
V roku 1982 sa vyskytol lesný korunový požiar na Dolinkách, 
rozlohovo veľký požiar, ktorý poškodil mladý porast z vypaľo-
vania trávy. Požiarnici v roku 1983 úspešne zasiahli pri likvidácii 
požiaru u Ervína Macáša, kde zhorela hospodárska časť – hu-
mno. Vďaka rýchlemu zásahu požiarnikov sa vzniknutý požiar 
nerozšíril na rodinný dom. K 60. výročiu založenia DHZ vyda-
li knižočku Pamätnica, ktorú obdržali zúčastnené družstvá 
a hostia v roku 1986 na oslavách založenia DHZ. Venovali čas aj 
taktickým cvičeniam v obci, ale aj v okrsku spoločne Lodno – 
Kysucký Lieskovec – Ochodnica, napríklad na školu v Ochodni-
ci.  Počas žatvy mávali hasiči nočné hliadky, od 21 hodiny do 3 
hodiny rannej. Vždy to bol jeden hasič a jeden občan a taktiež 
pri mlátení obilia. Mimoriadnou udalosťou, či katastrofou, boli 
v roku 1996 požiare na Frankovskom zárubku, ktoré trvali dva 
dni. Tu sa uplatnili mladí požiarnici, ktorí kvôli požiaru ukonči-
li konajúcu sa diskotéku a ukázali svoju zručnosť a šikovnosť, 
a tiež aj rýchlosť pri hasení ohňa, ktorý sa rýchlo šíril, pretože 
tento nastal za tých pár horúcich a suchých dní. Ako vznikol 
požiar a kto ho založil, to nikto nevie. Hovorí sa, že traja chlapci 
si v lesíku robili ohník a nezahasili ho. Horko a sucho spôsobi-
lo, že sa oheň rýchlo šíril. Požiar spôsobil škodu okolo 300 000 
Kčs.  V novembri, v čase „zabíjačky“, spôsobila požiar v kuchyni 
u Miroslava Kavčiaka na vyšnom konci obce plynová bomba, 
kde býval jeho syn Šimon so ženou. Zhorel im nový  nábytok 
i zariadenie kuchyne. 29. novembra sa uskutočnila zbierka pre 
novomanželov Kavčiakovcov od občanov obce na náhradu 
škôd. Vyzbieralo sa pre nich okolo 22 000 Sk. V roku 2006 ob-
držal DHZ Lodno medailu Za mimoriadne zásluhy. V roku 2006 
bola pri príležitosti 80. výročia založenia DHZ Lodno vysvätená 
a pridelená DHZ Lodno čestná zástava zboru, ktorú vyhoto-
vili pani Mária Húščavová, rod. Škorová a pán Martin Roman 
v spolupráci s výborom DHZ a starostkou obce Alžbetou Su-
riakovou. 5.8.2007 uskutočnili pohárovú súťaž. 12.5.2011 dostal 
Karol Húšťava najvyššie vyznamenanie DPO Zaslúžilý člen DPO 
SR.V roku 2015 dostali povodňový vozík a v roku 2016 hasičský 
voz CAS 15 Iveco Daily. Veľa brigádnických hodín odpracovali 
na prestavbe hasičskej zbrojnice. Darí sa im udržať vo svojich 
radoch aj mládež. Dobrá spolupráca je so samosprávou obce, 
ktorá vie, že dobrovoľní hasiči sú v obci potrební a osožní. Kaž-
doročne výbor poriada súťaž v požiarnom športe o Putovný 
pohár starostky obce a DHZ s následnou tanečnou zábavou 
v prírode. K 30.4.2017 má DHZ Lodno 72 členov a disponuje 
technikou: vozidlo CAS 30 Iveco Daily s plnou výbavou, po-
vodňový vozík, 2xPPS 12, PS 8, kalové čerpadlo HERON. 
Na VVZ, konanom 7. 1. 2017, boli do výboru DHZ zvolení 
členovia: predseda – Ľuboš Lisko, veliteľ – Stanislav Kasaj, pre-
ventivár a tajomník – Miroslav Suriak, pokladník – Pavol Zajac, 
referent mládeže – Ľubomír Mrvečka st., Juraj Gajdoš, strojník 
– Ivan Štefunda, kronikár – Martin Roman, člen výboru – Ján 
Martikáň, revízor – Jozef Jedinák. Vyznamenania členov: 
Medaila ZZ: Ľudovít Birčiak, Rudolf Fuják, Štefan Hmíra, Karol 
Húšťava, Martin Roman,  Alžbeta Suriaková, Štefan Škorvánek, 
Štefan Trnovec. Medaila ZMZ: Jozef Vajdík, Ľudovít Birčiak, 
Štefan Hmíra, Karol Húšťava. Zaslúžilý člen DPO SR: Karol 
Húšťava. 

Pri odovzdávke protipovodňových vozíkoch v Žiline
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27.6.2015 –zľava: Ľuboš Lisko – predseda DHZ Lodno, Sta-
nislav Kasaj – veliteľ DHZ Lodno, Ing. Peter Harcek – veliteľ 

OV DPO KNM, Ing. Vladimír Macášek – prednosta OÚ v Žiline, 
Alžbeta Suriaková – starostka obce Lodno, Bc. Jozef Jedinák – 

zástupca starostky obce Lodno.

27.6.2015 – ukončenie roka v hasičskom krúžku pri ZŠ v Lodne v šk. roku 2014/2015 „Mladý hasič“

29.6.2013 – družstvo mužov z Lodna na krajskej súťaži DHZ-tiek v Krásne nad Kysucou
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12.5.2011 – Karol Húšťčava preberá ocenenie „Zaslúžilý 
člen DPO“ od prezidenta DPO SR JUDr. Jozefa Minárika

Pálenie  vojany
2.7.2011 – hasiči pravidelne pripravujú „Vojanu“ a 

následne  tanečnú zábavu v prírode

5.8.2007 – dievčenské družstvo na hasičskej súťaži v 
Kysuckom Lieskovci Dobrovoľný hasičský zbor roku 1967

Zakladajúci členovia DHZ Lodno, fotka je z roku 1928. 

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR  
LOPUŠNÉ PAŽITE

Bol založený 8. augusta 1926. Zakladateľmi boli Štefan Hošták, 
František Žabka, Adam Špilák - pôvodom mlynár z Višňového. 
Do roku 1938 bol veliteľom Štefan Martinček, po ňom do roku 
1948 Štefan Minár. Prvú ručnú striekačku vlastnili od svojho 
založenia (vyrobená v roku 1919). Požiare v obci boli v roku 
1927 horel mlyn, v roku 1936 u V. Gajdoša od piecky. Vlastnia 
historické prilby od založenia DHZ,  požiarnu trúbku a dobovú 
hasičskú uniformu. Po vojne bol veliteľom Martin Harcek až do 
roku 1958, po ňom Jozef Trnka, potom Jozef Kaper. Predsedo-
via: Štefan Hošták, od roku 1948 Karol Ferianec, potom Cyril 

Ďuriš, neskôr znovu Karol Ferianec. Do roku 1955 mali ručnú 
striekačku, prvú motorovú striekačku dostali v roku 1955, ďal-
šie v roku 1974. Od roku 1963 mali požiarne auto Praga RN do 
roku 1973, od roku 1974 majú vozidlo Tatra 805. V roku 1955 
starú nevyhovujúcu zbrojnicu zbúrali a v tom istom roku po-
stavili novú murovanú. Koncom roku 1945 zhoreli dva domy, 
v roku 1952 u občana Ondreja Martinčeka vznikol požiar od 
elektrického vedenia v hospodárskej budove, ktorá zhorela a 
vznietili sa aj ďalšie obytné domy a hospodárske budovy obča-
nov Imricha Zmečka, Štefana Klimeka, Márie Zmečkovej, Agáty 
Zmečkovej, Michala Martinčeka a Cyrila Kubíka.

Členovia výboru rok 1995:

Predseda Jaroslav Žabka Ref. 
mládeže

Jozef Kaper st.

Veliteľ Peter Harcek Strojník Ján Harcek

27.6.2015 vyznamenaní: Miroslav Suriak,  
Alžbeta Suriaková a Ľudovít Birčiak  „Za mimoriadne 

zásluhy“ pri 15. ročníku pohárovej súťaže v hasičskom 
útoku.

62



Tajomník Jozef Kaper ml, Pokladník Ján Martinček
Preventivár Milan Škorvánek Revízor Dušan Pytel

Od roku 1995 poriadajú súťaž o Pohár starostu obce, na I. 
ročníku skončili medzi 11 družstvami druhí. Už viac rok sa zú-
častňujú na veľkonočných obradoch. Výbor DPZ veľmi dobre 
spolupracoval s predstavenstvom obce, ako i vtedajším staros-
tom obce - Milanom Zmečkom. V roku 1998 v previerke pri-
pravenosti PD muži obsadili 1. miesto a dorastenci vo svojej 
kategórii 2. miesto. V roku 1999 opäť muži i dorastenci vyhrali 
okresné kolo PP PD. Zúčastnili sa požiarnej súťaže Žilinského 
kraja, ktorá sa konala v Liptovskom Mikuláši. V roku 2000 za 
okresného veliteľa OV DPO KNM bol zvolený člen a veliteľ DPZ 
Lopušné Pažite Peter Harcek, v komisii mládeže pri OV DPO 
pracuje predseda Jozef Kaper st., tiež člen DPZ Lopušné Pažite. 
V roku 2001 v auguste uskutočnili oslavy 75. výročia založenia 
DPZ v Lopušných Pažitiach. Oslavy začali slávnostným sprievo-
dom požiarnikov obcou na futbalové ihrisko v Dolnom Vadi-
čove, kde bola poriadaná súťaž v požiarnom športe. Osláv sa 
zúčastnil i viceprezident DPO SR JUDr. Jozef Minárik. V súťaži 
mladých hasičov zvíťazili chlapci z DHZ Kysucké Nové Mesto 
pred DHZ Lopušné Pažite II. a I. Mladí hasiči zo zúčastnených 
družstiev ukázali svoje majstrovstvo a dokázali divákom, že 
z nich vyrastajú dobrí nasledovníci. V ženskej kategórii zvíťazili 
dievčatá z DHZ Snežnica pred DHZ Rudina. V kategórii mužov 
po tretíkrát po sebe zvíťazili hasiči z DHZ Rudinka a stali sa dr-
žiteľmi Putovného pohára, druhé miesto obsadil DHZ Kysucké 
Nové Mesto a tretí DHZ Vranie. Poháre víťazným družstvám 
odovzdali vtedajší starosta obce Milan Zmeček a prednosta 
Okresného úradu v Kysuckom Novom Meste Ing. Pavol Ďurina, 
CSc.. V kategórii chlapcov získali 1. miesto a postúpili na kraj-
skú súťaž Žilinského kraja, ktorá sa konala v Kvačanoch, okres 
Liptovský Mikuláš. Tu obsadili 6. miesto. V rámci okresu KNM 
sú hasiči z Lopušných Pažíť jedna z troch najväčších organizácií 
a ich práca, ktorú odvádzajú pri nácvikoch mládeže a dospe-

lých, je toho dôkazom. Výsledky v športových súťažiach by boli 
lepšie, keby mali náradie a hasičskú techniku na lepšej úrovni. 
Hlavnými organizátormi, ktorí to „ťahajú“ sú: Peter Harcek, Jo-
zef Kaper, Jaroslav Žabka, Dušan Pytel, Anna Ďurišová, Anna 
Kaperová a Anna Žabková. Vroku 2001 oslávili 75.rokov svojho 
založenia.O pät rokov neskôr na 80 výročie ich navštívil vzác-
ny hosť prezident DPO SR JUDr.Jozef Minárik.12.2.2012 Jožko 
Kaper, predseda DHZ, dostal najvyššie vyznamenanie Zaslúži-
lý člen DPO SRV. V období roku 2015 sa im darilo s hasičským 
družstvom žien. Majú povodňový vozík a hasičské vozidlo CAS 
15 Iveco Daily, ktoré dostali tak ako ďalšie obce na Dolných Ky-
suciach 6.1.2016. Veľkú oslavu za účasti prezidenta DPO SR La-
dislava Pethőa uskutočnili vysviackou zástavy v dome kultúry 
.Slávnosť 90.rokov založenia pokračovala na lúke pod Malým 
Ostrým, kde boli odovzdané pamätné listy, ocenenia a suvení-
ry, ktoré im budú pripomínať túto udalosť. Slávnosť pokračo-
vala tiež hasičskou súťažou v požiarnom útoku. Zaujímavá bola 
súťaž starých pánov, ktorí predviedli požiarny útok na PPS-8. 
Najvyššie vyznamenanie“ Zaslúžily člen DPO SR“ obdržal z rúk 
prezidenta DPO SR Ladislava Pethőa Dušan Pytel 4.4.2017 
v Dome odborov v Žiline.
Na výročnom valnom zhromaždení 14.1.2017 bol zvolený 
nový výbor:
Predseda - Jozef Kaper, veliteľ - Jaroslav Žabka, preventivár - 
Anton Mrmus, tajomník - Ing. Peter Harcek, mládežník - Milan 
Švík, strojník - Miroslav Vlček, pokladník - Lukáš Harcek, revízor 
- Dušan Pytel, Karol Gajdoš, Juraj Harcek.
DPZ obdržal v roku 1991 od ÚV DPO SR Čestné uznanie, Karol 
Ferianec je nositeľom medaily Za mimoriadne zásluhy od roku 
1989. K 31.5.2017 má DHZ 112 členov. Technika: 2xT 805, Isuzu 
Trooper, PS-8, PPS-12.CAS15 Iveco Daily, povodňový vozík. 
Vyznamenania členov: Medaila ZPP - Karol Ferianec, Peter 
Harcek, Peter Macúš, Dušan Pytel, Jozef Kaper, Jaroslav Žabka, 
Medaila ZZ: Karol Ferianec, Peter Macúš, Jozef Kaper, Peter 
Harcek, Medaila ZMZ - Karol Ferianec, Jozef Kaper, Dušan Py-
tel. Zaslúžilý člen DPO SR: Jozef Kaper, Dušan Pytel.

Prezident DPO SR Ladislav Pethő s generálnym sekre-
tárom Vendelínom  Horváthom odovzdávajú medailu 

„Zaslúžilý člen DPO SR“ Dušanovi Pytlovi 4.4.2017 Prezident DPO SR Ladislav Pethő odovzdáva starostovi 
obce Petrovi Harcekovi ďakovné a blahoprajné listy 

Prezídia DPO SR r. 2016

Starým pánom to išlo  aj na PPS-8, r. 201680. rokov DHZ - Lopušné Pažitie

63



1.8.2015 - Pohárová súťaž obce Rudina,  
Klasika 2. miesto, Šport 4. miesto ženy Lop. Pažite

17.5.2015 -  Lopušné Pažite – IMZ okrskov okresu  
Kysucké Nové Mesto. Hovorí Ing. Vladimír Macášek.17.2.2012 - Dom odborov Žilina

Hasičská zbrojnica DHZ Lopušné Pažite, postavená  
v roku 1955

80. rokov DHZ - prezident DPO SR JUDr. Jozef Minárik 
odovzdáva ďakovné listy Prezídia DPO SR

Domáci s hosťami na spoločnej fotografii
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Domáci členovia a funkcionári r. 2016

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR  
NESLUŠA

 

Opis dokladu o založení DHZ z roku 1920: Zakladatelia dobro-
voľného hasičského zboru v roku 1920.  Iniciátori: Matej Su-
cháň – úradník okresného úradu Kysucké Nové Mesto, Juraj Su-
cháň – starosta obce Nesluša, Matúš Mäkký – roľník, Ján Peron 
– tesár, Jozef Sucháň - tesár. Dobrovoľný hasičský zbor v Neslu-
ši bol založený v máji roku 1922. Uvádzame menoslov a funkcie 
1. dobrovoľného hasičského zboru v Nesluši v roku 1922:

1. Matej Sucháň Veliteľ 10. Matej Vojtek Hasič
2. Matúš Mäkký Pokladník 11. Adam Tabaček Hasič
3. Juraj Sucháň Gazda 12. Romuald Židek Hasič
4. Jozef Sucháň Veliteľ 

čaty
13. Jozef Mäkký Hasič

5.  Konštantín Čádecký Četar 14. Ladislav 
Štefanka 

Hasič

6. Štefan Špirec od Juríčkov Strojník 15. Vincent Diablík Hasič
7. Ján Peron Hasič 16. Lukáš Žabka Hasič
8. Ján Tvrdý Hasič 17. Peter Raček Trubač
9. Pavel Tabaček Hasič

15.4.1936 – výbor DHZ zabezpečil vydanie plagátov a pozvá-
nok na divadelné predstavenie „Hrob lásky“, ktorú nacvičili 
členovia DHZ Nesluša pri príležitosti stromkových slávností. 
Z listu miestneho odboru Matice slovenskej sa dozvedáme, že 
je potrebné dostavať javisko v Katolíckom kultúrnom dome, 
kde DHZ vlastní divadelné kulisy a uvádza sa ako najstarší 
priekopník divadelnej činnosti v obci Nesluša (14.4.1942). Ešte 
v roku 1947 obnovili činnosť divadelného krúžku, ktorý viedol 
Štefan Kloták a neskôr Irma Gondžúrová. Svoje predstavenia 
chodili hrať po okolitých obciach: Snežnica, Rudinská, Kysuc-
ký Lieskovec, Ochodnica, Rudina, Vranie. Na poslednom diva-
delnom vystúpení v roku 1985 hrali nasledovní členovia: Anna 
Chovancová, Albín Chovanec, Jozef Cibuľa, Dušan Falát, Vier-

ka Chovaniaková, Juraj Janiš, Milan Janáč, Jozef Sucháň, Peter 
Purašík, Justín Grísa, Adam Kopták, Anna Jantošíková, Viliam 
Lisko, Albín Jantošík.  V roku 1951 vlastnili motorovú striekač-
ku, ktorú mali v svojpomocne postavenej garáži – zbrojnici. 
Bola to drevená budova, postavená z vlastných prostriedkov 
a sušiareň na hadice na dvore bývalého hostinca u Žabcov.  15. 
júla 1951 bola vykonaná posviacka novej motorovej striekačky 
a DHZ usporiadal Hasičský deň pri príležitosti 30. výročia zalo-
ženia DHZ. Zbor pripravil verejné cvičenie hasičov v obci.  Do 
roku 1952 bol predsedom Jozef Sucháň st., po ňom dlhé roky 
viedol organizáciu Peter Purašík. Veliteľom bol v povojnových 
rokoch Ján Janáčik, po ktorom prevzal funkciu Adam Kopták. 
V máji 1952 dostali zásluhou vtedajšieho predsedu MNV garáž 
pri cintoríne, ktorá mala slúžiť pre autobusy ČSAD a neskôr 
ako obilný sklad. Obetavosťou niektorých členov, a opäť aj 
z vlastných peňažných prostriedkov bola pristavená klubová 
miestnosť na schôdzkovú činnosť a získané ceny z požiarnic-
kých súťaží. V rokoch 1954 a 1955 sa vyskytli požiare u Vlkov. 
Škody pri požiaroch neboli zaevidované. Už v roku 1956 v obci 
založili hasičské družstvá chlapcov a dievčat – dorast. Pri jej 
výstavbe odpracovali veľa brigádnických hodín nasledovní 
požiarnici: Jozef Štajniger, Jozef Palarec, Adam Kopták, Peter 
Purašík, Ján Janáčik, Dušan Falát, Ján Matúš, Štefan Mindek, 
Jozef Tvrdý, Štefan Hollý, Rudolf Mindek, Ján Svrček, Radolec, 
Emil Jantošík, Justín Grísa, Albín Jantošík, Ján Slíž, Miroslav Slíž, 
Ján Špiriak, Václav Janáčik, Ján Mindek, Viliam Lisko, Štefan 
Svrček, Ján Svrček - Poľana, Augustín Slíž, Július Škuta, Július 
Jaroš, Viliam Korman, Rastislav Sucháň, Pavol Štajniger. V roku 
1958 bol zaznamenaný v obci požiar, žiaľ, podrobnosti sa neza-
chovali. Pri oslavách 50. výročia založenia DPZ predseda DPZ 
pochválil všetkých, ktorí postavili v peknom horskom prostre-
dí, blízko futbalového ihriska požiarnickú chatu.Nové družstvo 
mladých požiarnikov bolo založené v roku 1976, požiarnických 
súťaží sa zúčastňovali: Jaroslav Jantošík, Jozef Kopták, Ján Kop-
ták, František Chovaniak, Ivan Vlček, František Janíček, Guzma, 
Ľubomír Ligút, Peter Škvrnda, Miroslav Slíž ml., Július Slíž, Ján 
Patyk. V roku 1978 bol požiar u Viliama Janáča, vyčíslené ško-
dy sa písomne nezachovali. Aj v roku 1984 bol zaznamenaný 
požiar u Jaroša, v roku 1985 horelo u Húšťavu v osade Suchá. 
V roku 1990 sa vyskytli dva požiare U Halúzkovej na vyšnom 
konci a u Rusnáka na vyšnej ceste. 26. októbra 1990 došlo k po-
žiaru rekreačnej chalupy v osade U Ondruškov. Chalupa bola 
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majetkom JRD Nesluša. Požiar zničil celé zariadenie drevenej 
chalupy. Škoda bola asi 100 tisíc korún. Zasahovali VPÚ Kysucké 
Nové Mesto a Čadca, DPZ Nesluša a Ochodnica.  V júli 1992 sa 
konali v obci veľké oslavy pri 70. výročí založenia DPZ. Zaujíma-
vý požiar bol 19. mája 1994 o 22. 15 hodine pred hotelom Les. 
Vodič tu zaparkoval osobné auto Peugot, ktoré o krátky čas 
zhorelo. Na zadnom sedadle bol kanister s benzínom. Škoda 
bola 350 tisíc korún. Zasahovali požiarnici zo ZVL Kysucké Nové 
Mesto. Na výročnej členskej schôdzi v roku 1996 bol zvolený 
nový výbor v tomto zložení: 

Predseda: Justín Grísa st. Veliteľ: Ľubomír Slíž 

Preventista: Pavol Vrábel Tajomník: Anna Jantošíková

Pokladník: Anna Jantošíková
Org. ref.: Ján Mindek,   Štefan Janec

Ref. mládeže: Stanislav Slíž
Strojník: Albín Jantošík,  Augustín Slíž

Členovia výboru: Viliam Janáč, Dušan Falát

Revízori: Štefan Poláček, Justín Grísa ml., Miroslav Škorík
Členovia súťažného družstva sa zúčastňovali na hasičských sú-
ťažiach hasičských družstiev v kategórii mužov, kde na súťaži 
v Lopušných Pažitiach mali dve družstvá mužov a obsadili 2. 
a 3. miesto. Na súťaži v Kysuckom Lieskovci obsadili 3. miesto. 
DPZ Lodno oslavovalo 70. výročie založenia DPZ a na tamojšej 
súťaži obsadili 3. miesto. Zúčastnili sa okresnej súťaže požiar-
nych družstiev v požiarnickom športe okresu Čadca, ktorá sa 
konala vo Vychylovke (v Skanzene). Z prítomných 29 družstiev 
sa družstvo Nesluše umiestnilo na 5. mieste, členovia súťažné-
ho družstva potvrdili svoju pripravenosť a čo mali natrénované 
vo svojom voľnom čase. V roku 1997 sa vybraná skupina po-
žiarnikov zúčastnila na oslavách družobného hasičského zbo-
ru v Milowke v Poľsku. V júli zasiahla obec povodeň. Požiarnici 
obetavo zachraňovali majetok občanov a pomáhali pri odstra-
ňovaní následkov povodní. Za odvedenú prácu požiarnikov 
bol DPZ Nesluša vyznamenaný ocenením: medaila Za príklad-
nú prácu. Členovia súťažného družstva mužov sa zúčastňovali 
pohárových súťaží organizovaných DPZ v okrese Kysucké Nové 
Mesto, kde obsadili:
Lopušné Pažite 1. miesto, Rudinka 1. miesto, Dolný Vadičov 3. 
miesto, Kysucký Lieskovec 3. miesto. V roku 1997 obec oslavo-
vala 630. výročie založenia obce a DPZ 75. výročie svojho zalo-
ženia. Oslavy založenia obce sa konali na futbalovom ihrisku, 
zároveň bola usporiadaná súťaž v požiarnickom športe. Za 
DPZ Nesluša sa súťaže zúčastnili dve družstvá, ktoré obsadili 
1. a 4. miesto. Na oslavách sa zúčastnili aj hasiči z družobnej 
obce Milowka z Poľskej republiky.  Jozef Sucháň bol odmenený 
stužkou za vernosť 50 rokov práce v DHZ. V máji uskutočnili 
dôstojné oslavy sv. Floriána v kostole za účasti bratov hasičov 
z blízkych obcí. Pochod obcou za prítomnosti dychovky bol 
príjemným záverom osláv pre občanov obce. Súťažné druž-
stvo mužov sa zúčastňovalo súťaží v obciach okresu aj mimo 
neho. V roku 1999 sa tiež družstvo mužov zúčastňovalo požiar-
nických súťaží organizovaných jednotlivými DPZ v okrese, a to 
v Kysuckom Novom Meste, Kysuckom Lieskovci, Dolnom Vadi-
čove. Výbor DPZ s väčším dôrazom vypracoval dlhodobý plán 
obnovy výstroja, výzbroja a  pripravenosti požiarneho zboru 
v Nesluši. Členovia výboru DPZ v spolupráci s vedením školy 
oslovili deti a mládež so záujmom o prácu v požiarnom zbore, 
príprave súťažných okruhov, teórie, ako aj samotných praktic-
kých útokov. Členovia výboru referent pre mládež a organizač-
nú prácu vyberali deti pre prípravu samostatného súťažného 
družstva. DPZ vlastní viac čestných uznaní a diplomov. Z roku 
1958 za záchranné práce pri povodniach, 1959 za III. miesto 
v okresnej súťaži, 1962 za účasť v celoštátnej súťaži, 1963 za II. 
miesto v súťaži, 1969 za vzorné plnenie úloh, 1979 za vynikajú-
cu prácu a mnohé ďalšie. Členovia DHZ poriadali zábavy, maš-
karné plesy, brigádnicky vypomáhali pri výstavbe kultúrneho 
a Katolíckeho domu, pri zdravotnom stredisku, pri vybudovaní 
miestneho národného výboru, tiež odpracovali veľa brigádnic-
kých hodín na JRD pri kosení trávy a sušení sena. Dňa 15.10. 

2000 postihli obec povodne, ktoré na niekoľko dní a nocí plne 
preverili pripravenosť zboru pre zvládnutie takýchto katastrof. 
Záchrana majetku občanov, organizácií, ako i obce a násled-
né odstraňovanie škôd a sprevádzkovanie základných miest 
života potvrdili opodstatnenosť a kvalitnú pripravenosť DPZ 
Nesluša v podobných situáciách. Aktivita členov DPZ v prie-
behu celého roka (víkendy, prázdninové dni) bola odvedená 
pri príprave a výcviku dvoch družstiev mladých požiarnikov 
na účasť v pripravovaných požiarnických súťažiach v okrese 
KNM. Dobrá spolupráca DPZ a obecného úradu sa odzrkadlila 
v spoločnom úsilí o opravy a estetické prevádzkovanie požiar-
nej zbrojnice a chaty DPZ. V roku 2001 sa DPZ zúčastnil niekoľ-
kých požiarnych súťaží organizovaných v okrese Kysucké Nové 
Mesto, na ktorých sa im podarilo získať aj pohárové umiest-
nenia. 8.11.2001 bolo oficiálne založené a zaregistrované 
družstvo mladých požiarnikov, ktoré sa úspešne presadilo na 
zimných okresných halových hrách Plameň, ktoré DPZ poria-
dal v Katolíckom kultúrnom dome v Nesluši  29.12.2001. Druž-
stvo chlapcov v súťaži obsadilo 2. miesto a dievčatá, 1. miesto. 
V roku 2002 sa funkcionárom výboru DPZ a vedeniu školy po-
darilo zvýšiť záujem detí o prácu v hasičskom zbore účasťou na 
spoločných stretnutiach v oblasti požiarnej ochrany, prevencie 
a aktívnej účasti mládeže v súťaži Plameň. Život zboru v roku 
2003 sa skvalitnil na poli odbornej prípravy a spoločensko-or-
ganizačnej pomoci v rámci obce. Omladilo sa zloženie zboru 
a podiel účasti členov DHZ na živote obce potvrdil nezastupi-
teľné postavenie DHZ. Každoročné aktivity v obci pri cirkev-
ných oslavách, sviatkoch (sv. Florián), údržbe majetku obce 
a podobne sú dobrou prezentáciou spolupráce dobrovoľných 
zložiek obce. Členovia DHZ v spolupráci s obecným úradom 
urobili generálnu opravu a spojazdnili požiarnu Aviu. Na oslavy 
sv. Floriána DHZ Nesluša pozval aj bratov hasičov z Kysuckého 
Nového Mesta, Rudinky, Rudiny, Rudinskej. Spoločný pochod 
obcou po svätej omši za účasti dychovej hudby bol spoločen-
ským zážitkom pre občanov obce i hasičov. V septembri dostal 
zbor od obecného úradu PPS – 12, ktorú sprevádzkovali a dali 
do používania. Uskutočnili generálnu údržbu okolia požiarnej 
zbrojnice. Hasičská chata v letných mesiacoch bola využívaná 
na odpočinok a spoločné akcie hasičov obce. DHZ Nesluša si 
finančné prostriedky na svoju činnosť zabezpečoval nielen 
z dotácie obecného úradu, ale najmä z účasti hasičov na or-
ganizovaných brigádach v lese, v Urbári alebo Konposesoráte. 
Príjmy boli taktiež z prenájmu vlastnej hasičskej chaty. Hasiči sa 
aktívne podieľajú na cirkevných oslavách v obci na Veľkú noc, 
Božie telo, sv. Floriána a podobne. Koniec roka 2004 bol po-
značený legislatívnou zmenou pri evidencii čísiel motorových 
vozidiel. V zmysle zákona o používaní pozemných komunikácii 
bola sfunkčnená požiarna Avia. Najväčšiu zásluhu na spojazd-
není Avie majú strojník Albín Jantošík a zástupcovia Augustín 
Slíž a Štefan Poláček.  Najväčšie hasičské zásahy za posledné 
roky sa uskutočnili:
V roku 2003 – séria úmyselných požiarov v lesnej lokalite Ne-
sluša – Kavuľa. Tieto požiare sa podarilo eliminovať. 
V roku 2004 – v spolupráci DHZ Nesluša a Lyžiarskeho oddie-
lu Lúky sa uskutočnila záchranná akcia postihnutého občana 
v časti Petránky. Chorého bolo potrebné vyhľadať a dopraviť 
v zimnom nečase k záchrannej helikoptére. V roku 2007 oslávili 
85.rokov založenia DHZ.13.5.2013 dostal Dušan Falát medailu 
Zaslúžilý člen DPO SR.V roku 2013 toto vysoké vyznamenanie 
dostal aj Albín Jantoš. 26.10.2014 sa zúčastnili vysviacky kapln-
ky. V roku 2015 dostali hasiči povodňový vozík. 29.2.2016 zú-
častnili sa na hasení požiaru chaty v osade Šindelná, ďalší zásah 
sa uskutočnil pri požiari na vrchu Žiar, kde hasili pomocou va-
kou.10.4.2016 to bola pátracia akcia po 14-ročnom chlapcovi, 
ktorý sa našiel živý a zdravý. Ďalšou bohatou činnosťou bol 
hasičský šport, kde na pohárovkách cca 24 krát si zmerali sily 
v požiarnom útoku s okolitými zbormi.9.7.2016 mali akciu „Ha-
sičská sobota“, na ktorej bola denná aj nočná súťaž. 4.2.2017 
uskutočnili 1.ročník“ Hasičského plesu“.23.2.2017 čerpali vody 
v zatopenej pivnici súkromného domu. 25.2.2017 to boli fa-
šiangy, ale aj súťaž o najkrajšiu masku. Hasiči z Nesluše sa venu-
jú sa i deťom, majú zriadený hasičský krúžok, s ktorým navští-
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vili Hasičskú stanicu v Kys. N., Meste, kde si so záujmom pozreli 
vybavenie hasičskej stanice a vypočuli zaujímavý výklad od 
hasičov, profesionálov. Vyčistili čiernu skládku pod osadou Čer-
vené. Hasiči vlastnia drevenú chatku, kde poriadajú posedenia, 
guľášovky a hlavne často brigádujú na úprave okolia a údržbe 
chaty.
 Na VVZ 8.1.2017 si zvolili nový výbor v tomto zložení: 
Predseda - Ľubomír Slíž, veliteľ - Branislav Slíž, strojník - Roman 
Kašík, tajomník - Gitka Slížová, referent mládeže- Lukáš Su-
cháň, hospodár - Zuzana Hrubá, pokladník - Anna Jantošíková, 
preventivár - Vlado Tabaček. 
Vyznamenania členov:

Nositeľom medaily M. Schmidta Za výcvik je od roku 1976 
Justín Grísa st.; Medaila ZPP: Milan Drnda, Dušan Falát, Miloš 
Chovanec, Anna Jantošíková, Albín Jantošík, Miroslav Slíž, Ján 
Slíž, Milan Šidlo, Vladimír Tabaček, Pavol Vrábel, Ľubomír Slíž, 
Zdenka Šulganová, Justín Grísa ml., Justín Grísa st.; Medaila 
ZZ: Anna Jantošíková, Albín Jantošík, Dušan Falát, Ján Slíž, Pa-
vol Vrábel, Justín Grísa ml., Justín Grísa st., Adam Kopták, Ján 
Slíž; Medaila ZMZ: Justín Grísa st., Dušan Falát; Zaslúžilý člen 
DPO SR: Justín Grísa st., Dušan Falát, Albín Jantošík. K 31.5.2017 
majú v Nesluši 78 členov DPZ. Technika: Avia, 3 ks PPS –12., Po-
vodňový vozík. 

Od roku 1952 hasičská zbrojnica,  
v minulosti garáž pre autobus.

Rok 1976

Pochod obcou

Oslava 85. rokov založenia DHZ Nesluša

Starostka obce Ing. Zuzana Jancová preberá ocenenie 
Prezídia DPO SR v rámci osláv 90. rokov DHZ Nesluša 

za vzájomnú spoluprácu s dobrovoľnými hasičmi obce
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Účastníci  vysviacky kaplnky s pánom farárom

Oslava 90 rokov DHZ Nesluša 8.7.2017

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR  
OCHODNICA

Dňa 17.apríla 1925 sa konalo valné zhromaždenie, kde za prí-
tomnosti zástupcov OHJ č.18 Kysucké Nové Mesto MUDr. 
Františka Herodeka, J. Šujanského, J. Bubíka, Jána Sovíka, Jána 
Hazuchu, Ondreja Žitníka, tajomníka DHZ Kysucké Nové Mesto 
a okresného dozorcu OHJ Štefana Macáška bol založený DHZ 
Ochodnica. Prvým veliteľom sa stal Gašpar Baltiar. Medzi za-
kladateľov patrili Juraj Ploštica, Gabriel Vlček, Blažej Kubička, 
Matej a Vincent Tarana, Alojz Holáň, Justín Tarana, Pavol Olej-

ko, Ján Olejko, Mizera, Cyril Macášek, Matej Pavlus, Ján Batinec, 
Štefan Kulich, Pavol Ondrušek a ďalší, spolu 40 členov.  V roku 
1926 – 10.5. sa prvýkrát spomína založenie hasičskej hudby. Po 
vojne hasičský zbor viedli: Martin Tarana, Pavol Olejko, Ondrej 
Krupka – veliteľ, Gabriel Vlček – trubač, Tomáš Holáň, Štefan 
Radolský, Blažej Kubičár, Vendelín Piják, až do roku 1958. Na 
rozhraní rokov 1961/62 Anton Magát začal organizovať vý-
stavbu požiarnej zbrojnice, na ktorú MNV nemalo povolenie. 
Za veľkých ťažkostí sa výstavba v roku 1964 dokončila. V roku 
1962 došlo k požiaru na JRD. Po úspešnom zásahu OIPO Čad-
ca odmenilo DPZ dodaním motorového vozidla Tatra 805 
a motorovej striekačky PS-8. V roku 1972 OIPO Čadca dodala 
striekačku PS-12. Justína Pijáková zorganizovala družstvo žien, 
ktoré reprezentovalo DPZ na viacerých súťažiach. V roku 1986 
OIPO odobrala T 805, ktoré im slúžilo skoro 22 rokov, namiesto 
toho dostali Aviu A 31, PPS-12 a staršiu používanú výzbroj, čo 
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vyvolalo nespokojnosť u členov. V roku 1991 sa na slovenskom 
zjazde zúčastnil za okrsok Emil Sýkora. Za toto obdobie bolo 
niekoľko požiarov v obci, pri ktorých úspešne zasahovali čle-
novia DHZ. Obytné budovy: Bačova chalupa u Baltiara, chalu-
pa u Staníka - Turčáka, chalupa Mateja Koptáka- vedľa Kubalu, 
u Plevku, Damaškova chalupa u Koptáka, Smolkova u Koptáka, 
R. Marčana pri Jednote, Letkova pri OÚ, stodola u Ságu, maš-
taľ J. Marčana, horáreň, miestne JRD, uhlie v škôlke a v pivnici 
Jednota. Požiare lesov: Žernovka, Beľajky - Koruny, Na úboči, 
Priedomie - smer Dunajov a mnoho menších prípadov. Živelné 
pohromy: rozvodnený potok, napríklad prízemie budovy u J. 
Mindeka, čistenie obecných studní, kanalizácie Jednoty, vše-
obecná pomoc pri miestnych povodniach.. K 70. výročiu v roku 
1995 vydali brožúrku o histórii DPZ, 13. augusta sa konala sláv-
nostná členská schôdza a po nej súťaž požiarnych družstiev 
o Pohár starostu obce a 70. výročia DPZ. V roku 2006 pracuje 
aktívne krúžok žiakov pod vedením Zdenka Žabku, Juraja Ško-
ra, Jána Vydru. Výbor DHZ v Ochodnici pracuje v tomto zlože-
ní: predseda - Ing. Miroslava Kekelyová, veliteľ - Zdenko Žabka, 
Marcela Lisková, Miroslav Húšťava, Beáta Randová, Juraj Škor, 
František Kolesár, Justína Pijaková, Martin Muzika, Ján Kolesár, 
Radoslav Mrenka, Ján Vydra ml., Veronika Ďuratná a čestný 
predseda Emil Sýkora. Všetky družstvá používajú od roku 2007 
zrekonštruovanú motorovú striekačku PPS-18. V roku 2010 do-
slúžilo požiarne vozidlo Avia a dodnes nie je zaň náhrada.  Od 
roku 2010 pracuje výbor v zložení predseda - Radoslav Ďuroš-
ka, veliteľ - Zdenko Žabka, František Kolesár, Miroslav Hušťava, 
Beáta Randová, Anna Ďuratná, Justina Pijaková a čestný pred-
seda Emil Sýkora. Taktiež pokračuje krúžok mladých hasičov 
pod vedením Zdenka Žabku a Martina Blaha. 
„Stále sa aktívne zúčastňujeme okresných a pohárových súťaží 
v kategóriách muži, ženy a plameň, kde sa pravidelne umiest-
ňujeme na popredných miestach, nakoľko nám starosta v roku 
2011 zakúpil nové čerpadlo PPS-2, 0. Ako aktívny zbor sa zú-
častňuje Ochodnica pri strážení Božieho hrobu na Veľkú noc, 
pri hasení požiarov v obci, ktorých je našťastie málo, taktiež pri 

odstraňovaní následkov povodní, vykonávame preventívne 
prehliadky v obci a na výpomoc obcí a jej občanom, keď nás 
potrebujú. V roku 2014 sme sa zúčastnili ligovej súťaže Nhl-ka 
žilinského kraja, kde muži aj ženy obsadili 3.miesto. V súčas-
nosti náš zbor nedisponuje požiarnym vozidlom, ale máme 
obetavých členov, ktorí nám požičiavajú vlastné vozidla k zá-
sahom a na súťaže. Na súťaže využívame aj obecné vozidlo. 
Medzi naše technické vybavenie patrí PPS-8, PPS-12, PPS-18, 
PPS-2, 0, dva kusy malých vysokotlakových čerpadiel a k ním 
jazierkové systémy na hasenie lesných požiarov, elektrické ka-
lové čerpadlá, dopravné vedenia C, B a D príslušenstvo k ním, 
Gem-fo vaky, svietidlá, zásahové prilby, ľahké zásahové oble-
ky.... Nakoľko je ochodnický zbor zaradený len v kategórii C, 
dokupuje vybavenie podľa určeného zoznamu. Momentálne 
máme 66 členov, z toho 18 žien, aktívnych členov je necelá 
polovica a 12 členov vyškolených základnou prípravou hasi-
čov“, hovorí predseda. V roku 2015 dostali hasiči z Ochodnice 
povodňový vozík a v roku 2016 hasičské vozidlo CAS 15 Iveco 
Daily. Majú veľmi dobrú spoluprácu so starostom a obecnou 
samosprávou. Udržujú viac rokov družbu s Poľskými Strážakmi. 
Zbor vlastní historickú zástavu z roku 1929, ktorú mu daroval 
gróf Gejza Csáky s manželkou z Budatínského zámku.
Výbor DHZ Ochodnica, zvolený 5.1.2017 na VVZ: predseda - Ra-
doslav Ďuroška, čestný predseda - Emil Sýkora, veliteľ - Zdenko 
Žabka, prevntivár - Anna Randová, referent mládeže - Martin 
Blaho, strojník - Marián Vlček, pokladník - Beáta Randová - člen 
výboru Juraj Škor, revízor - Magdaléna Palúchová.
Ku 30.5.2017 má DHZ 66 členov.
Vyznamenania členov:
Medaila ZZ - Anton Magát, Anton Šenkár, Anton Čečko, Emil 
Sýkora, Jozef Pijak, Miroslav Húšťava, Martin Marčan, František 
Kolesár. Medaila ZMZ: Anton Magát, Emil Sýkora, Justina Pija-
ková. Zaslúžilý člen DPO SR: Anton Magát, Emil Sýkora, Justína 
Pijáková. Medaila Miroslava Schmidta za výcvik: Martin Staník. 
ÚV DPO SR v roku 1991 udelil DPZ Čestné uznanie za veľmi 
dobrú činnosť.

Účastníci súťaže s troma víťaznými pohármi
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Preberanie ocenenia „Zaslúžilý člen DPO SR“,  
Emil Sýkora – 17.5.2007

80. výročie založenia DHZ Ochodnica - 15.8.2010

Domáce ženy na útoku

Prvé miesto patrilo domácim ženám

Poľskí Stražaci pri požiarnom útoku      

Ochodnické ženy pri požiarnom útoku

Hasičská  zbrojnica, postavená v roku 1964

80. výročie založenia DHZ Ochodnica - 15.8.2010
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Bývalá starostka obce  Ing. Miroslava Kekelyová  
odovzdáva ocenenia súťažiacim

Víťazi z Ochodnice, hasičské družstvo chlapcov

Odovzdávka povodňového vozíka súčasnému  
starostovi obce Ochodnica Radoslavovi Ďuroškovi,  

rok 2015

Účastníci odovzdávky hasičského vozidla CAS15 Iveco Daily - 6.12.2015
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DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR  
OŠKERDA

DHZ v obci Oškerda bol založený v roku 1922. Najväčšiu záslu-
hu na založení zboru mal Martin Svrček. K zakladajúcim čle-
nom patrili Ondrej Hartel, Štefan Ripeľ a ďalší. Zbor bol vyba-
vený základným náradím a vlastnil ručnú prenosnú striekačku.  
Veľmi zlým rokom pre obec Oškerda bol rok 1929, kedy 10. ok-
tóbra vyhorela takmer celá obec. To viedlo obec k tomu, že pre 
svoj DHZ v roku 1932 zakúpila ručnú hasičskú striekačku, ktorú 
zbor vlastní a v prevádzky schopnom stave udržuje dodnes. 
Posledný krát striekačka aktívne zasahovala v roku 1951 pri 
požiari závodu Drevina Brodno.  K najaktívnejším členom zbo-
ru patrili Ján Ševčík, Jozef a Tibor Greňo, Pavol Macúš, Ignác 
Svrček, Stanislav Labuda, Mária Korcháňová, Jozef Macho, Šte-
fan Kurek, Jozef Marec, Štefan Barčík, Miroslav Chovanec, Jozef 

Holtán, Vladimír Panuška a mnohí ďalší.  V roku 1960 mal zbor 
31 členov a koncom 80-tych rokov 44 členov. Dnešná materiál-
no technická základňa zboru pozostáva z  požiarneho vozidla 
A30, motorovej striekačky PPS8, PPS12 s príslušenstvom ulože-
ným v samostatnej hasičskej zbrojnici, ktorá je súčasťou stav-
by kultúrneho domu.  Obec Oškerda sa v roku 1973 pričlenila 
k mestu Kysucké Nové Mesto ako jeho mestská časť. DHZ aj po 
tejto zmene zostal aktívnym a akcieschopným a ponechal si 
svoj pôvodný názov.  Zbor má 53 členov a vedie ho výbor v zlo-
žení Jozef Vojtech – predseda, Mário Hollý – veliteľ, Ján Šev-
čík – tajomník, Stanislav Labuda, Anna Dupkalová, Ivan Holtán 
st., Milan Jaššo, Jan Holtán a Miroslav Holtán ml.. V roku 2016 
sa príchodom mladých členiek oživila opäť činnosť tejto orga-
nizácie. Požiarne družstvo žien svojimi výkonmi na súťažiach 
robí veľmi dobrú propagáciu mestu KNM, o čom sa vyslovil i 
terajší prednosta mestského úradu v Kysuckom Novom Mes-
te JUDr. Ľubomír Ježo v článku v mestských novinách „Zvesti“. 
Rok 2016-2017 možno hodnotiť ako veľmi dobrý, obnovilo sa tu 
stavanie mája, dokázali dať dohromady ženy, ktoré tu dochá-

dzajú z obcí Povina a Brodno.5.11.2016 
boli vyhodnotené v Dolnom Hričove 
ako druhý najsympatickejší kolektív. Zú-
častnili sa mnohých pohárových súťaží s 
veľmi dobrými výsledkami. Celý kolektív 
ďakuje DHZ Vranie a DHZ Bytčica za po-
moc počas celej sezóny. Vyznamenania 
členov: ZPP - Jozef Greňo, Mária Kor-
cháňová, Ján Ševčík, Štefan Barčík, Te-
rézia Greňová, Stanislav Labuda, Viliam 
Panuška, Pavol Macúš, Tibor Greňo, Jozef 
Marec, Jozef Holtán. Medaila ZZ – Jozef 
Greňo, Ján Ševčík, Stanislav Labuda, Šte-
fan Barlík. Na VVZ 13.1.2017 si zvolili 
nový výbor v tomto zložení: Predseda 
- Milan Jaššo, veliteľ - Milan Gazdík.  Ku 
30.5.2017 má DHZ Oškerda 52 členov.  
V roku 2017 oslavuje DHZ v Oškerde 95 
rokov od svojho založenia. 

85. výročie založenia DHZ Oškerda - 15.7.2007   

90. výročie založenia DHZ Oškerda - 20.4.2012 
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DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR  
POVINA

V roku 1923 bol v obci Povina založený DHZ. Zakladajúci členo-
via boli Štefan Dadaj, Anton Vavrek, Ignác Baliar, Ondrej Bulka, 
Vincent Mozoľ, Augustín Sidor, Michal Rajdík, Benjamín Januš, 
Peter Mazúr, Štefan Mozoľ, Vincent Lahucík, Ján Podpleský, 
Michal Sidor a Ján Vojtáš. Za veliteľ bol zvolený Štefan Dadaj 
a podveliteľa Anton Vavrek. Zbor bol vybavený vodným po-
strekovačom a od roku 1925 ručnou striekačkou.  V neskoršom 
období k najaktívnejším členom zboru patrili Karol Januš, Šte-
fan Jančiga, Jozef Kopas, Karol Rajdík, Karol Bulka, Justín Da-
maška, Jozef Slovák, Albín Králik, Jozef Drugo a ďalší.  Počas 
rokov 1933-1950 pri DHZ Povina aktívnu činnosť vyvíjal diva-
delný krúžok pod vadením Viktora Kohúta, ktorý sa verejnosti 
2-3 krát ročne predstavil svojimi divadelnými predstaveniami. 
Z veľkých požiarov je potrebné spomenúť požiar v roku 1941 
v časti obce „Na vŕšku“. Pri požiari uhorela jedna osoba. Najväč-
šia živelná pohroma postihla obec v roku 1965, kedy pri prietrži 
mračien rozvodnený potok zaplavil viaceré hospodárske stav-
by a obytné domy. Niekoľko stavieb bolo značne poškodených 

a jedna budova zničená. Pri požiari a povodni zasahoval miest-
ny DHZ a aj hasičské zbory z okolia. V roku 1949 si DHZ postavil 
požiarnu zbrojnicu. V roku 1953 sa zbor stal vlastníkom moto-
rovej striekačky PS 8 a neskôr PPS 12. Zvlášť úspešné pre zbor 
boli roky 1955-1970, kedy napríklad v rokoch 1955 a 1956 získali 
1. miesto v okresnej súťaži. V roku 1955 družstvo mužov a žia-
kov bolo účastníkom krajskej súťaže v Považskej Bystrici. Čin-
nosť zboru po zničení techniky a požiarnej zbrojnice živelnými 
udalosťami 9 rokov stagnovala. Zásluhou starostky obce pani 
Margity Šplhákovej zbor v roku 1997 opätovne obnovil svoju 
činnosť, o čo sa zvlášť zaslúžili Justín Damaška – predseda DHZ, 
Vladimír Gjabel – veliteľ, Jozef Drugo – tajomník a prventista, 
Justín Podpleský, Ján Adámek a Vladimír Vanko. V tomto obdo-
bí je potrebné vyzdvihnúť úspechy mládežníckych družstiev 
zboru pod vedením Jozefa Drugu. Vyznamenanie členov: 
ZPP - Štefan Jančiga, Ján Podpleský, Karol Rajdík, Karol Bul-
ka, Justín Damaška, Libor Dadaj, Eduard Donát, Jozef Tomaš-
ec. Medaila ZZ - Karol Rajdík, Medaila ZMZ - Karol Rajdík. Po 
dlhšej stagnácii sa zbor po VVZ v roku 2016 oživil. V roku 2015 
dostali povodňový vozík, vlastnia PPS12 s príslušenstvom. Na 
VVZ 14.1.2017 si zvolili nový výbor v nasledovnom zlože-
ní: predseda - Ľubomír Tóth, tajomník - Jozef Drugo, strojník 
- Peter Varga, veliteľ Miroslav Bajánek, preventivár - Emil Šefár, 
referent mládeže - Dušan Drnda, revízor - Margita Šplháková. 
Ku 31.5.2017 má DHZ Povina 35 členov.

Družstvo DHZ Oškerda na súťaži  
„Pohár primátora KNM“ – 21.7.2007 85. výročie založenia DHZ Oškerda - 15.7.2007 

Kysucké Nové Mesto na požiarnom útoku na ihrisku  
v Oškerde   

Okresná súťaž - 1. miesto, krajská súťaž - 2. miesto  
rok 2017   

DHZ Povina v roku 1925 Odovzdávka povodňovéj  súpravy - rok 2015 v Žiline

73



VVZ 2017

Muži DHZ Povina na domácej pôde

Pred útokom

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR  
RUDINA

1.VELITEĽ MICHAL GARBIER 15.NÁM.V. ČATY ĽUDVÍK KOHÚT

2. VELITEĽ ČATY     IGNÁC MATEJKA 16.HASIČ           KORNEL PIKA

3. STROJNÍK          JOZEF KOHÚT 17.TAJOMNÍK     MICHAL MARŠO

4.GAZDA- PREDS. JÁN DETKO 18. POJVODIČ      IMRICH ŠIŠKA

5. NÁM.VEL.ZBORU MIKULÁŠ MACEJKO 19. SKLADNÍK     JÁN VOJTEK

6. TRUBAČ           VINCENT KOHÚT 20. HASIČ          MICHAL POCHYBA

7. HASIČ           EMIL JANČIGA 21. HASIČ         ĽUDVÍK VAVRO

8. HASIČ             JOZEF FÁBIK 22. HASIČ MICHAL HUTIRA

9. HASIČ             PAVEL ĎUREC 23. HASIČ         JÁN ORAVEC

10. HASIČ             ĽUDVÍK MIKO 24. HASIČ         ŠTEFAN ĎURANA

11. HASIČ           KAROL PRAŽENEC 25. HASIČ        IMRICH KOTRČ

12. HASIČ           VINCO PRAŽENEC 26. HL. TRUBAČ  IMRICH JAKUBČÍK  

13. ČATOVODIČ    URBAN URBAN 27. HASIČ        EMIL KOHÚT   

14. ZBOR. LEKÁR MICHAL KOTRČ 28. HASIČ        VINCENT CAPEK     

Dobrodinci, ktorí v roku 1925 podporili hasičov:
Anton Antonovič – vrchný strážmajster Neslušskej četníckej 
stanice poskytol  20Kčs,  Ignác Veselý poskytol  25Kčs a Ján 
Bača – krčmár,  dal 20Kčs.   22.1.1927 bol vyhlásený poplach 
k ohňu do Švaňovho majera. 6.1.1928 bol spozorovaný požiar 
v Nesluši, v Rudine od 7 hodiny do 15 hodiny večer. 16. apríla 
1928 sa zúčastnilo 6 členov (veliteľ Ján Detko) hasenia požia-

21.8.2010 – „Pohárová súťaž“ v hasičskom útoku  
v Povine. Hore: ženské súťažné družstvo,

dole: predseda DHZ Bc. Jozef Drugo, starostka obce 
Povina Margita Šplháková s víťazným družstvom a 

okresným veliteľom Ing. Petrom Harcekom  
a riaditeľom OVDPO KNM Albertom Piňom.
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ru v Kysuckom Novom Meste, z neznámych príčin zhorelo 16 
domov. 13.2.1938 odohrali divadelnú hru „Hriešnica“ pre mlá-
dež a pre dospelých. S divadlom boli aj v Kysuckom Novom 
Meste.  30. apríla 1945 pri prechode frontu cez obec vznikol 
požiar od zápalných striel u Jozefa Vavru – Záhradníka, ktorý 
sa preniesol aj na ďalšie domy, ktoré boli drevené. Prvú mo-
torovú striekačku PS 8 dostali hasiči Rudiny až v roku 1954 (14. 
augusta). 1. marca 1950 bolo založené prvé PD žien pri DHZ 
Rudina v tomto zložení: Anna Kodajová, Amália Jančigová, Al-
bína Bačová, Vilma Kurková, Oľga Martincová, Jarmila Vavrová 
-Urbanová, Emília Tabačková, Viera Marčišová, Elena Vavrová, 
Mária Vavrová. V roku 1955 ženské požiarne družstvo zaniklo, 
členky z rodinných dôvodov odstúpili z DHZ.  V roku 1963 do-
stali požiarne a v roku 1971 bola dodaná druhá motorová strie-
kačka  PPS 12. Žiacke PD založili v roku 1980, kedy mali v súťaži 
Plameň 2 PD, ktoré v súťažiach dosahovali dobré výsledky. 8. 
júla 1990 oslavovali v Rudine 65. výročie založenia DPZ. Sláv-
nostný pochod obcou doprevádzala hasičská dychová hudba 
z Nesluše. Na ihrisku, kde sa oslavy uskutočnili, vystúpila fol-
klórna skupina Bukovinka. Najstarší člen Peter Mičian prebral 
18. 5. 1998 v Bratislave najvyššie vyznamenanie DPO „Zaslúžilý 
člen DPO SR“ práve v roku , keď sa dožil 80 rokov. Pri výstavbe 
nového cintorína odpracovalo 15 členov 330 hodín.
V roku 2001 uskutočnili v ZŠ Rudina so žiakmi 3. a 4. ročníka 
besedu a ukážku hasičskej techniky, ako i rôznych víťazných 
trofejí DHZ. Na pohárovej súťaži o Pohár starostu obce okrem 
ostatných PD privítali i hasičov z Bánoviec nad Bebravou, ktorí 
im v roku 1997 pomáhali pri povodniach. Zasahovali pri po-
žiaroch, ktoré vznikli pri vypaľovaní suchých tráv a porastov. 
Predseda DHZ Ján Niník absolvoval odbornú školu DPO v Mar-
tine, kde získal odznak odbornosti Vzorný požiarnik I. st.. Bol 

prvým držiteľom tohto odznaku v obci Rudina. 18. mája 2005 
v Žiline v Dome odborov prevzal Rudolf Jančiga najvyššie vy-
znamenanie DPO  – Zaslúžilý člen DPO SR. Hasiči sa zúčastňujú 
na  vyhľadávaní nezvestných osôb, pri hasení lesných požia-
rov, čistenia kanálov, venujú sa mladým hasičom, kde vytvorili  
štyri družstvá. Každoročne stavajú a váľajú máje. Zúčastňujú sa 
osláv oslobodenia obce čestnou strážou pri buste Rastislava 
Štefánika. Venujú sa žiakom základnej školy, ktorých zasväcu-
jú do hasičskej abecedy. Dostali hasičské vozidlo CAS15 Iveco 
Daily a povodňový vozík v roku 2015. Vétriesku, ktorú získali od 
vojska, renovovali  vyše dvoch rokov. Odpracovali na jej úprave 
vyše 200 hodín. Na  renovácii pracovalo dvakrát v týždni deväť 
dospelých a tri deti.  DPZ obdržal čestné uznanie KV DPO, ktoré 
prevzal predseda Jaroslav Pika v roku 1988. Vlastnia Aviu a PPS 
12. K 315.2.2017  DHZ mal 52 členov. Vyznamenania členov: 
Medaila ZPP - Ján Žofčík st., Ján Pochyba, František Pokrívka, 
Rudolf Jančiga, Vladislav Pochyba, Vincent NIník, Štefan Šutý, 
Imrich Ďuriaš, Peter Mičian, Milan Guzma, Pavol Barila, Anton 
Dupkala, Ján Javorík, Štefan Kopas, Matej Matejka, Ján Niník, 
Jozef Pika, Jaroslav Pika, Ľudovít Pochyba, Milan Racko, Pavol 
Pochyba, Peter Praženec, Rudolf Šmatlava st., Rastislav Urbá-
nek, Roman Štefan, Zdeno Sranianek, Zdeno Pochyba, Rudolf 
Niník, Ľubomír Jakubík, Jozef Kucharčík, Milan Pochyba, Ján 
Grešák, Milan Šmárik, Emil Slivka, František Šefčík, Anna Šujan-
ská, Ján Žofčík ml., Štefan Belanec. Medaila ZZ - Peter Mičian, 
Rudolf Jančiga, Milan Guzma, Štefan Šutý, Anton Dupkala, Im-
rich Ďuriaš, Pavol Barila, Jozef Pika, Jaroslav Pika, Vladislav Po-
chyba, Ján Žofčík. Medaila ZMZ - Peter Mičian, Rudolf Jančiga, 
Ján Žofčík st. ,Anton Dupkala. Zaslúžilý člen DPO SR: Peter 
Mičian, Rudolf Jančiga. Anton Dupkala, Štefan Šutý. 
V roku 2017 výbor pracuje v nasledujúcom zložení: predseda: 
Mgr. Erika Pochybová, veliteľ - Milan Pochyba, strojník - Zden-
ko Pochyba, preventivár - Anton Dupkala, tajomník - Ing. Anna 
Mičianová, referent mládeže - Vladislav Sucháň, organizačný 
referent - Stanislav Svrček. 

Domáca pohárová súťaž 23.7.2006. Pohár vyhrala DHZ 
Rudinka, cenu odovzdáva vtedajší starosta obce  

Lukáš Guzma -  Albertovi Piňovi.

85. výročie založenia DHZ Rudina  /pochod na ihrisko/.

Pohárová súťaž 2012. Prvá zľava je súčasná starostka 
obce Ing. Anna Mičianová.
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13.5.2010 Albert Piňo, manželka oslávenca, Rudolf Jančiga, 
vyznamenaný oslávenec Štefan Šutý, Ján Niník.

Ocenenie ,,Zaslúžilý člen“ obdržal Anton Dupkala.  
Na snímke s predsedníčkou  

DHZ Mgr. Erikou Pochybovou a manželkou.

Pohárová súťaž 2012.

1.8.2015 Pohárová súťaž starostky obce /rok 2015/ 

Výročná členská schôdza  - rok 2013

Účastníci pohárovej súťaže
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Vysviacka zástavy DHZ Rudina pánom farárom  
Mgr. Albínom Brachtýrom.

Praga V3S po vlastnej úprave títo členovia sa po to 
zaslúžili najviac.

Stavanie mája /30. mája 2017/

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR  
RUDINKA

V rokoch 1939 – 1945 v okrese Kysucké Nové Mesto bol zalo-
žený iba jediný hasičský zbor, a to v Rudinke. Podľa dokladu 
OHJ Kysucké Nové Mesto z 3. marca 1944 mali v Malej Rudi-
ne – dnešná Rudinka, založiť jedno hasičské družstvo. „Veli-
teľom bol ustanovený pán Garbierik ako spoločný veliteľ 
Rudiny a Rudinky. Všetky písomnosti z OHJ bude dostávať 
aj brat Rudolf Ošipaník, samostatne pre svoje družstvo. 
Ono bude vystupovať ako samostatný zbor ako pri cvičení 
v obci, tak aj pri iných policajne–požiarnych predpisoch, 
iba pri okresných oslavách a nástupoch bude dopĺňať 
zbor z Veľkej Rudiny“. Toľko sa píše v liste OHJ Kysucké Nové 
Mesto č. j . 58/1944 o založení tohto zboru, ktorý OHJ napísala 
na vedomie podľa listu zo Slovenského hasičského zväzu v Bra-
tislave zo dňa 3.3.1944 pod č. j. 625, ktorý súhlasí so založením 
v takejto podobe. Na začiatku svojej činnosti mal zbor jednu 
ručnú striekačku na konský poťah. 7. augusta 1949 sa zišlo 14 
občanov, ktorí sa rozhodli zostaviť hasičský zbor. Boli to títo 

prví hasiči: Jakub Michal, Jakub Svrček, František Pilát, Vincent 
Čučo, Vincent Hutyra, František Piňo, Pavol Svitek, Štefan Sivek, 
Vincent Sivek, Martin Líška, Jozef Micheľ, Viliam Lončík, Štefan 
Beňadik, Filip Hlavatý.
28. apríla 1951 sa stal predsedom nového výboru Vincent Si-
vek, veliteľom Štefan Beňadik, tajomníkom Jozef Švaňa. V roku 
1953 dostali do užívania požiarnu zbrojnicu s kanceláriou /pri 
jej výstavbe odpracovali členovia veľa brigádnických hodín/. 
O rok neskoršie v roku 1954 dostali striekačku DS-16 od OV, kto-
rá im slúžila až do roku 1989, kedy ju VPO Martin vyradila. 
V roku 1958 založili žiacke požiarne družstvo, ktoré v roku 1959 
postúpilo na krajskú súťaž v Žiline, kde obsadilo 3. miesto. 
V roku 1960 založili dorastenecké družstvo. V roku 1961 založili 
ženské PD. V roku 1962 sa stal veliteľom František Piňo . Od 
roku 1963 začali hasiči vykonávať nočné hliadky počas žatvy. 
V roku 1975 dostali z OI DPO Čadca staršie vozidlo Praga RN, 
ktoré slúžilo do roku 1981. Požiarnici sa zúčastnili hasenia po-
žiaru v Rochovici, horelo  z južnej strany od obce Vranie.V roku 
1986 zaznamenali požiar rodinného domu, zhorela strecha ro-
dinného domu Rastislava Smolára, oheň vznikol od kotla 
ústredného kúrenia, pomáhali hasiť aj z VPÚ Čadca. V júli 1990 
Rudinka odkúpila PPS 8 od ZVL Kysucké Nové Mesto.4. augusta 
1991 usporiadal výbor DPZ I. ročník súťaže v požiarnickom 
športe o Pohár Dolných Kysúc. Zvíťazili požiarnici zo ZVL Kysuc-
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ké Nové Mesto pred domácim DPZ Rudinka, tretí skončili po-
žiarnici z Oškerdy. Životné jubileá oslávili: 70 rokov – František 
Piňo, 65 rokov – Štefan Súkeník a Anton Líška .   4. 5. 1992 Obec-
ný úrad Rudinka od PD Nesluša zakúpil PPS -12. 3. 12. 1993 z ne-
zistených príčin zhorela strážna bunka v družstevnom dvore, 
požiar hasili požiarnici zo ZVL KNM. 24.7. 1994 bola oslava 50. 
výročia založenia DPZ v obci. Peknú brožúrku k 50. výročiu za-
loženia DPZ pripravil tajomník a kronikár DPZ Albert Piňo. 24. 
novembra 1996 sa v Kysuckom Novom Meste  konalo ustano-
vujúce okresné valné zhromaždenie novovytvoreného okresu 
Kysucké Nové Mesto. Za člena OV DPO bol zvolený Albert Piňo.  
Rok 1997 začal v Rudinke smutnou udalosťou. Nezodpovedný 
človek podpálil senník PD Rudina, hasenia sa zúčastnili požiar-
nici z Rudinky, spolu s požiarnikmi z Rudiny, OÚ PZ v Kysuckom 
Novom Meste. V júli boli povodne na Kysuciach, pri ktorých  
pomáhali občanom pri čerpaní vody zo zatopených pivníc. V 
roku 1998 znovu nezodpovedný človek podpálil obnovený 
senník PD, ktorý hasili hasiči z Rudinky spolu s požiarnikmi z 
Rudiny a hasičskou jednotkou z Kysuckého Lieskovca.  Jede-
násť členov zložilo skúšky na odznak odbornosti VP II. a III. 
stupňa. V marci roku 2000 mali  požiarnici povodňovú pohoto-
vosť, hliadkovali pri obecnom potoku a rieke Kysuca, čerpali 
vodu spoluobčanom z pivníc.  23 požiarnikov zložilo skúšky VP 
II. a III. stupňa. Vyznamenanie Za mimoriadne zásluhy obdržal 
Anton Líška.  1.7. 2002 bol požiar v rodinnom dome Karola Bur-
gera, požiar lokalizovali z okresnej hasičskej jednotky z Kysuc-
kého Lieskovca. V roku 2003 hasičské súťažne družstvo Rudin-
ky opäť vyhralo okresnú súťaž a postúpilo do krajskej súťaže 
Žilinského kraja. Súťaž sa konala v Turanoch, okres Martin, tu sa 
im opäť darilo a získali historický úspech pre  DHZ a OV DPO 
Kysucké Nové Mesto – pekné 2. miesto v Žilinskom kraji. V roku 
2004 k 60. výročiu založenia DHZ v obci bola vydaná Pamätni-
ca, ktorú vypracoval tajomník A. Piňo. Spolupráca s obecným 
úradom je dobrá, na čom mala zásluhu bývalá starostka obce, 
pani Oľga Štefanková. V roku 2005 vyhrala Rudinka okresné 
kolo v požiarnom športe, postúpila na krajské kolo, súťaž sa ko-
nala v Mošovciach,  okres Turčianske Teplice. 18. februára 2007 
sa v Kysuckom Novom Meste uskutočnilo v  klube K75 Okresné 
valné zhromaždenie delegátov DHZ, zhromaždenia sa zúčast-
nil prezident DPO SR JUDr. Jozef Minárik. Do OV DPO KNM  boli 
zvolení: Albert Piňo – riaditeľ – podpredseda OV DPO, Štefan 
Hlavatý – člen Pléna OV a OVŠ, Anna Ševčíkova - členka pred-
sedníctva OV a inštruktorka okrsku č. 3. Rudinka sa stala víťa-
zom okresnej súťaže DHZ, postúpila opäť na krajskú súťaž, kto-
rá sa konala na futbalovom ihrisku v Kysuckom Novom Meste, 
opäť sa jej ale nepodarilo postúpiť do Slovenského kola. 15. 
septembra bolo usporiadané záverečné kolo SSHL, ktorého sa 
zúčastnil aj prezident DPO SR JUDr. Jozef Minárik. Hasičom z 
Rudinky sa nepodarilo zvíťaziť a obsadili celkové 3. miesto. 
V súťaži o Dolné Kysuce obsadili 2. miesto.   A. Kuba st., A. Kuba 
ml., Š. Hlavatý ml., A. Piňo sa zúčastnili dva dni stráže pri Božom 
hrobe vo farskom kostole v Rudine.  V máji 2009 Albert Piňo 
v Dome odborov v Žiline prevzal z rúk prezidenta DPO SR JUDr. 
Jozefa Minárika najvyššie vyznamenanie DPO SR Zaslúžilý člen 
DPO SR.Rudinka vyhrala okresnú súťaž v hasičskom športe 
v kategórii mužov, postúpila na krajské kolo žilinského kraja, 
súťaž sa konala v Dolnom Hričove, obsadila 3. miesto, ale opäť 
sa nepodarilo postúpiť na MSR DHZ, súťaž sa konala v Kysuc-
kom Novom Meste, 12. júla 2009  Rudinka oslávila 65. rokov 
založenia DHZ, oslavy sa konali na futbalovom ihrisku. Hostia: 
starostka O. Štefanková, predseda OV DPO KNM Ing. J. Martiš-
ka, prednosta MsÚ KNM Ing. Ľ. Golis, riaditeľ Sekcie FNM SR 
v Bratislave Ing. V. Macášek, člen Snemu DPO SR J. Belko,  zá-
stupca Požiarnej školy v P. Chlmci pplk. Ing. L. Andrísek. Súťaže 
v hasičskom športe sa zúčastnilo 27 hasičských družstiev v ka-
tegórii mužov a žien a 17 družstiev v kategórii Plameň. 11. no-
vembra Rudinka prevzala hasičské vozidlo AVIA 31. Vozidlo 
v mene predsedu žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraja 
Blanára odovzdal Ing. V. Macášek, šampanským ho pokrstila 
vtedajšia starostka obce O. Štefanková.  Rok 2010 -   Rok v obci 
začal nepríjemnou udalosťou, a to požiarom  komína rodinné-
ho domu u Jozefa Hlavatého. Pätnásť dobrovoľných hasičov 5. 

mája 2010 prijal prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparo-
vič. Na prijatí sa zúčastnil aj  tajomník a riaditeľ OV DPO KNM 
Albert Piňo.   Rok 2011- aj ďalší rok sa začal požiarom, a to v ro-
dinnom dome p. Boženy Vlčkovej.  V marci ďalšia nepríjemná 
udalosť, a to lesný požiar v časti Závršie, číslo parcely 1569, po-
žiar hasili hasiči z HaZZ Čadca a Žilina.   Rudinka sa zúčastnila 
ako víťaz okresnej súťaže na  krajskej súťaži  žilinského kraja 
v Lokci na Orave, za daždivého počasia sa nedarilo a Rudinka 
obsadila 5. miesto. V roku 2012 sa hasiči zúčastnili 42 hasič-
ských súťaží na Slovensku a Morave. V SSHL Rudinka získala 3. 
miesto a postúpila na Super pohár, ktorý sa konal v Hliníku nad 
Váhom. V rámci Slovenska Rudinka obsadila pekné 5. miesto.    
Žiaľ v tomto roku sa vyskytli v Rudinke štyri požiare:  požiar ko-
tolne v súkromnom dome Dagmar  Marušovej,   požiar vchodo-
vých dverí Kultúrneho domu, požiar humna a šopy pri rodin-
nom dome Ing. Vladimíra Vavra, požiar obvodovej steny nad 
dymovodom v obchode Petra Mahanského. V roku 2013 sa 
družstvo Rudinky stalo víťazom okr. súťaže, víťaz postúpil na 
krajskú súťaž žilinského kraja do Krásna nad Kysucou, avšak Ru-
dinka sa vzdala postupu v prospech hasičov z Lodna.  14. – 21. 
júla 2013 Anton Kuba ml. sa zúčastnil Medzinárodnej hasičskej 
olympiády vo Francúzsku, družstvo hasičov v disciplínach ha-
sičského športu skončilo na 4. mieste  a požiarnom útoku obsa-
dili 1. miesto.  30. mája 2014 Rudinka usporiadala na futbalo-
vom ihrisku prvé kolo SSHL, súťaže sa zúčastnilo 33 družstiev, 
domáci hasiči obsadili 2. miesto, na druhý deň boli OS DHZ  
a oslavy 70. výročia založenia DHZ Rudinka, ktorých sa zúčast-
nila delegácia OV DPO KNM na čele s predsedom Ing. Jánom 
Martiškom a prednostom OÚ Žilina Ing. Vladimírom Macáškom. 
Medailami Za príkladnú prácu boli odmenení: Anton Kuba ml., 
Marián Ďurec, Ľudovít Papán ml., Marián Makuka, Jozef Mru-
zek, Michal Marman, Ing. Lukáš Holtán. Pozdravný list DPO SR 
pre DHZ prevzal veliteľ Anton Kuba st. a ďakovným listom DPO 
SR   bola odmenená vtedajšia starostka obce Ing. Anna Grigo-
vá.  V SSHL hasiči Rudinky súťažného družstva obsadili 3. 
miesto a postúpili na Super pohár Slovenska. Súťaž sa konala 
v Pate, Rudinka s časom 14.20 sekúnd obsadila 9. miesto. Rok 
2015 sa začal výročnou členskou schôdzou. Členovia sa zúčast-
nila stráženia Božieho hrobu vo farskom kostole v Rudine, jubi-
lejnej Hasičskej púte10. ročník v Rajeckej Lesnej a okresnej osla-
vy sv. Floriána v Rudine. Súťaž OV DPO KNM Rudinka vyhrala 
a postúpila na krajskú súťaž žilinského kraja, súťaž sa konala 
v Hliníku nad Váhom, kde sa jej nedarilo a získala 4. miesto.   
V SSHL obsadila 1. miesto a postúpila na Super pohár Sloven-
ska , súťaž sa konala v obci Bijacovce.  V roku 2015 sa konala 
súťaž Kronikárov DHZ DPO SR, Rudinka v rámci okresu KNM 
získala 1. miesto, následne v žilinskom kraji tiež 1.miesto a po-
stúpila na celoslovenskú súťaž. Je potrebné poďakovať za ve-
denie kroniky DHZ Rudinka kronikárovi a tajomníkovi DHZ Al-
bertovi Piňovi. Ďalší rok 2016, ako každý rok sa začína výročnou 
členskou schôdzou, ktorej sa zúčastnila delegácia OV DPO 
KNM vedená veliteľom OV Ing. Petrom Harcekom a terajším 
starostom obce Ing. Viliamom Micheľom. V sobotu 14. mája 
2016 sa v Dome DPO SR v Bratislave konal slávnostný akt odo-
vzdávania vyznamenaní Rad sv. Floriána a súčasťou slávnost-
ného aktu bolo aj vyhodnotenie celoslovenského kola súťaže 
kronikárov „O najkrajšiu kroniku“. Na treťom mieste sa umiest-
nila kronika z DHZ Čierne Kľačany, druhé miesto patrilo z DHZ 
Rudinka a prvé miesto z DHZ Brusno. Zástupcovia DHZ si z rúk 
prezidenta DPO SR PhDr. Ladislava Pethöa a člena RKH DPO 
Petra Kunkelu prevzali diplom, vecné ceny a pohár. V okresnej 
súťaži Rudinka získala 3. miesto, v SSHL 2. miesto a postúpila na 
Super pohár.  Súťaž sa konala v Poľnom Kesove. 7. 1. 2017 sa 
konala VČS DHZ, na schôdzi bol zvolený nový výbor na obdo-
bie 2017 – 2022, predseda Štefan Hlavatý ml., veliteľ Anton 
Kuba ml., tajomník Albert Piňo, pokladník Anna Ševčíkova, 
strojník Anton Kuba str., preventivár Tomáš Janík, referent mlá-
deže - Marián Ďurec, revízor Ján Srnka, člen výboru Ing. Lukáš 
Holtán, Ľudovít Papán ml., Maroš Masarik, kronikár Alena Hla-
vatá. DHZ Rudinka má k 30. máju 2017  -  52 členov.
Vyznamenania vyšších orgánov DPO obdržali: 
Medaila Za zásluhy: Viktor Griga, Anton Líška, Viliam Lončík, 

78



Ivan Líška, František Piňo, Albert Piňo, Ján Smolár, Stanislav 
Švaňa, DHZ Rudinka, Ján Svitek, Július Absolon, Anton Kuba st., 
Adam Mrenka, Jozef Líška, Vladimír Svrček st., Jozef Dišek,  Šte-
fan Hlavatý ml., Anna Ševčíková.
Medaila Za mimoriadne zásluhy : Anton Líška, Ivan Líška, 
František Piňo, Albert Piňo, Ján Smolár; Štefan Hlavatý ml.. An-
ton Kuba st, Stanislav Švaňa, Anna Ševčíková.
Zaslúžilý člen DPO SR: Albert Piňo.
Medaila Miloslava Schmidta: Albert Piňo, Štefan Hlavatý ml., 
Anton Kuba st., Anna Ševčíková
Rad sv. Floriána- Albert Piňo.
V rokoch 2011 až 2016 sa Rudinka zúčastnila 276 hasičských sú-
ťaží. Úspechy v súťažiach v požiarnickom športe od roku 2011: 

na 1. mieste sa umiestnila - 47 krát, na 2. mieste - 29 krát, na 3. 
mieste - 14 krát. Hasiči v obci robia údržbu hasičskej techniky, 
vyzbroja a výstroja. Zúčastňujú sa brigád pre obecný úrad, na 
bežeckej dráhe, na futbalovom ihrisku a brigád, aby si zabez-
pečili peniaze na činnosť, ktorú potrebujú.  Predseda: Štefan 
Hlavatý ml., veliteľ - Anton Kuba st.. Technika: PPS 8 od roku 
1990, PPS 12 od roku 1992, vďaka sponzorom v roku 2002 obec 
kúpila PS 12 prerobenú na obsah 1500 za 29 000 korún, v roku 
2004 sa urobila prestavbu z 1,5 na 1,8 za 32 000 korún, v roku 
2008 prestavba z 1,8 na 1,9 za 62 000 českých korún plus čer-
padlo 31 000 českých korún. V roku 2013 prestavba z 1,9 na 2,0 
za 2540 eur, Avia 31 vyradená, auto Mercedes Benz.

Družstvo hasičov Rudinky – súťaž Brodno v roku 1957. Družstvo hasičov na  súťaži v Oškerde - rok 1972.

Víťaz okresnej hasičskej súťaže  
v Kysuckom Novom Meste v rok 2001.

15. september 2007 /záverečné kolo súťaže SSHL  
žilinského kraja – návšteva prezidenta DPO SR  

JUDr. Jozefa Minárika a ďalších hostí.

Super pohár SSL 4.6.2016 v Rudinke.

79



Super pohár Hliník nad Váhom - 2.miesto  
DHZ Rudinka, rok 2016.

Víťaz  DHZ Podvysoká, pohár odovzdáva súčasný  
starosta obce Ing. Viliam Michel.

Rád sv.Floriána z rúk generálneho sekretára DPO SR 
Vendelína Horvátha ku ktorému mu blahoželal gen.

JUDr.Alexander Nejedlý, prezident HaZZ SR.  
Preberá Albert Piňo /6.5.2017 v Trenčíne/.   

Víťazi Slovenského Super poháru r.2012 Prvý  zľava - 
veliteľ DHZ Rudinka Anton Kuba ml.

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR  
RUDINSKÁ

Zbor bol založený v roku 1926. Prvým veliteľom bol Pavol Puráš, 
ďalší zakladatelia Šimon Malík, Štefan Jopek, Daniel Kramár, Fi-
lip Puráš. V období 1945-1970 viedli organizáciu Ladislav Malík, 
Štefan Malík, Ondrej Michalec. Po roku 1970: Jaroslav Habán, 
Rudolf Grešák, Emil Masarec a Štefan Malík. Dňa 30. mája 1980 
sa tu konalo okresné kolo súťaže Plameň. Na jesennom kole 
Plameň v Neslušia 6. októbra 1987 mladí požiarnici boli víťazmi 
pred Lopušnými Pažiťami. Túto súťaž vtedy vyhrali aj dievčatá. 
Dobre sa žiakom darilo aj v Kysuckom Novom Meste 2. mája 
1989, keď spomedzi 13 PD sa dievčatá  stali víťazkami jesen-
ného i jarného kola, na 2. mieste skončili chlapci z Rudiny, na 
3. mieste zo ZŠ kpt. Nálepku Kysucké Nové Mesto. Výbor DPZ 

vyslovuje poďakovanie Štefanovi Ovečkovi za odvedenú prácu 
pri výcviku mladých požiarnikov a členom súťažných družstiev 
za úspechy v požiarnych súťažiach hry Plameň.

Členovia výboru rok 1995:

Predseda Pavol Puráš Ref. mládeže Štefan Maráček

Veliteľ Štefan Luciak Strojník Ľubomír Gašinec

Tajomník Emil Kubala Pokladník Albín Puráš

Preventivár Rudolf Grešák Revízor Jaroslav Habán
V roku 1999 boli najväčšie tri požiare rodinných domov, pri 
ktorých zasahovali  požiarnici DPZ Rudinská a bola privolaná aj 
pomoc hasičov z OÚ PZ z Kysuckého Lieskovca. V roku 2001 sa 
konali slávnosti 75. výročia založenia DPZ, na ktorých boli po-
zvaní hostia a DPZ z okolitých obcí. Pri tejto príležitosti sa kona-
la súťaž v požiarnom útoku, víťazom súťaže sa stal DPZ Rudin-
ka. Ďalší požiar rodinného domu bol v roku 2002, pri ktorom 
obetavo zasahovali vtedajšie dorastenky požiarneho zboru. 
V roku 2003 bol uskutočnený zásah pri požiari v osade Lachma-

DHZ  Rudinka v roku 2013  bola víťazom okresnej hasičskej súťaže. 
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novce. V tomto roku  si uctili pamiatku patróna hasičov sv. Flo-
riána na svätej omši v kostole za účasti vlastných členov i čle-
nov DPZ z okolitých obcí. Súťažné družstvo dorasteniek v roku 
2003 vyhralo okresnú súťaž PP DHZ v Kysuckom Novom Meste 
a postúpilo na krajskú súťaž Žilinského kraja, ktorá sa konala 
v Turanoch, tu sa umiestnili na 11. mieste. O úspešnú reprezen-
táciu  DHZ a obce sa podieľali: Terézia Zuziakova, Jana Polláko-
vá, Klára Grešáková, Lýdia Lesková, Tatiana Papučíková, Laura 
Jantelová, Lenka Luciaková, Júlia Palajová, Kristína Ondrejá-
šová, Dáša Kravecová a ich tréner a cvičiteľ Miroslav Grešák. 
Preventívne prehliadky rodinných domov sú vykonávané pra-
videlne každý rok. Vždy sa pri nich zúčastňuje 8 členov. Výcvik 
členov sa uskutočňuje priamo v obci alebo na futbalovom ih-
risku. Medzi zaslúžilých funkcionárov DHZ patria nasledovní 
členovia: Pavol Puráš, Matej Malík, Albín Puráš, Rudolf Grešák, 
Jaroslav Haban, Štefan Malík, Štefan Ovečka. 1.7.2006 oslávili 
80.rokov založenia. 6.5.2007 uskutočnili oslavu sv. Floriána 
v rámci okresu. 18.9.2011 uskutočnili oslavy 85.rokov svojho 
založenia. 6.10.2013 tu bolo “Jesenné kolo mládeže“. 1.10.2016 
v ranných hodinách vítali hasičské zbory, ktoré prišli na oslavu 

90.rokov založenia DHZ, Janičanka. V kostole Fatimskej Panny 
Márie na sv. omši, ktorú celebroval velebný pán farár Mgr. Albín 
Brachtýr, bola vysvätená nová hasičská zástava. Oslava 90.ro-
kov pokračovala na miestnom futbalovom ihrisku, kde boli 
odovzdané ocenenia a pozdravné diplomy od Prezídia DPO 
SR Ing. Jozefovi Šviríkovi, súčasnému starostovi obce a Ing. 
Stanislavovi Cenigovi. Po slávnostnom odovzdaní zástavy sláv-
nostnú časť  ukončilo vystúpenie detského folklórneho súboru 
s ľudovými pesničkami. Súčasťou osláv bolo uskutočnenie je-
senného okresného kola hry PLAMEŇ. 7.1.2017 na VVZ DHZ 
Rudinská si zvolila nový výbor v zložení: predseda Stanislav 
Ceniga, veliteľ Štefan Maráček, strojník Kikloš, referent mláde-
že Stanislav Kubišta, tajomník Zdenka Ďuranová, preventivár 
Bc. Dáša Cupová, členovia výboru Ľubomíra  Ďurcová, Pavol 
Puráš, Michal Tichý. K  31.5.2017  má DHZ Rudinská 57 členov, 
z toho 10 žien. Technika AVIA, PS 8, PPS 12, povodňový vozík. 
Vyznamenania členov: Medaila ZPP: Ladislav Malík, Jozef 
Kubišta, Anton Kubišta, Štefan Ovečka, Jaroslav Habán, Jozef 
Malík, Pavol Puráš; Medaila ZZ: Pavol Puráš.

6.5.2007 – sv.omša k Floriánovi, okresná oslava.

18.9.2011 – pohárová súťaž pri výročí 85 rokov založenia DHZ. Vpravo – súčasný starosta obce Ing. Jozef Švirík.

Výročná členská schôdza 25.1.2015,  
ocenení členovia.

81



90.rokov DHZ Rudinská s novou zástavou,  
pred hasičskou zbrojnicou.

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR  
SNEŽNICA

DHZ Snežnica bol založený v roku 1924. Pri založení DHZky 
v obci boli títo občania: Jozef Ševčík, Ondrej Ševčík, Ondrej 
Králik, Adam Kuba, Jozef Labuda, Albín Ježo a ďalší. V období 
1945-70 DPZ viedli Jozef Belanec, Jozef Jaššo, Rudolf Horvát, 
Valent Kromka , Ján Jaššo, v rokoch 1970-80 Ladislav Kura, Ján 
Ježo, Stanislav Bollo, Jozef Bajánek, Jozef Mikolka.
Členovia výboru v roku 1995:

Predseda Stanislav Belanec Ref. mládeže Vladimír Bollo

Veliteľ Štefan Králik Strojník Štefan Králik

Tajomník Štefan Králik Pokladník Milan Maliar

Preventivár Štefan Kopásek Revízor Ladislav Kuba
Za pekného slnečného počasia vo sviatočný deň Sedembolest-
nej Panny Márie – patrónky Slovenska, sa dňa 15. 9 1999 v po-

ludňajších hodinách začal v obci slávnostný pochod hasičov 
obcou. Sprievod sprevádzala skupina mažoretiek z Kysuckého 
Nového Mesta, požiarnici v starých dobových uniformách so 
zástavami, hostia a požiarna technika. Predseda DPZ Snežnica 
Štefan Tomáš privítal na obecnom futbalovom ihrisku prítom-
né požiarne zbory a hostí. Odovzdal slovo predsedovi OV DPO 
KNM Ing. Jánovi Martiškovi, ktorý v mene OV DPO KNM odo-
vzdal vyznamenanie Za príkladnú prácu vtedajšiemu staros-
tovi obce Snežnica Jánovi Pokrivkovi a vtedajšiemu starostovi 
obce Horný Vadičov Ing. Jánovi Kaplíkovi za ich príkladnú po-
moc pri znovu - vybudovaní a oživení činnosti DPZ vo svojich 
obciach. Svojou prítomnosťou túto oslavu podporili člen Sne-
mu DPO v Bratislave Bohumil Frišo, tajomník KV DPO Žilina Vla-
dimír Hruška, vedúci odboru PO OÚ Kysucké Nové Mesto Ing. 
Ferdinand Kubišta, ako i ďalší funkcionári OV DPO KNM. Súťaž 
prebehla vo veľmi korektnom a priateľskom duchu, ako sa na 
dobrovoľných požiarnikov patrí. Na prvom mieste sa umiestnil 
DPZ Kysucké Nové Mesto, druhé miesto obsadil DHZ Podvy-
soká, tretie miesto patrilo DPZ Lopušné Pažite. Prví traja ob-
držali pekné poháre a medaily. Pamätné listy obdržali všetky 
zúčastnené družstvá, ktorých sa v súťaži zúčastnilo celkom 16. 

Pred kostolom.
75.výročie založenia DHZ r. 2001.

16.7.2006 – 80. výročie založenia DHZ, účastníci pred 
kostolom.

Účastníci IMZ okresu Kysucké Nové Mesto v Rudinskej.

Oslavy sv. Floriána v kostole v Rudinskej.
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Vtedajší starosta obce Snežnica Ján Pokrivka pred vyhodnote-
ním celej súťaže odovzdal zakladajúcim členom DPZ ako i tým, 
ktorí sa pričinili o dobrú a záslužnú činnosť v tejto organizácii, 
vecné odmeny a ďakovné listy. Odmenení boli títo občania: 
Ján Jaššo, Štefan Beňadik, Jozef Labuda, František Jaššo, Jozef 
Jaššo, Ján Ježo, Valent Kromka, Rudolf Horvát, Stanislav Bollo, 
Stanislav Tomáš. Pamätné a ďakovné listy obdržali okrem iných 
i členovia DPZ Kysucké Nové Mesto, ktorí na veľmi dobrej úrov-
ni zabezpečovali technickú časť súťaže. Na celej akcii sa veľkým 
podielom pričinila pracovná čata a poslanci obecného úradu. 
Pekný pohár s pamätným listom obdržalo za svoje umiestne-
nie i družstvo žien z Kysuckého Lieskovca. K spestreniu celého 
priebehu osláv 75. výročia založenia DPZ v Snežnici prispeli 
svojím programom mažoretky z Kysuckého Nového Mesta i 
ľudová hudba z Terchovej. Celková akcia osláv veľmi dobre za-
padla do atmosféry obecných hodov, čo potvrdzovala aj veľká 
účasť občanov obce, ako i občanov z blízkeho okolia. V roku 
1999 má DPZ má 48 členov, mužov 37, žien 11.  Dobrú činnosť 
vyvíja požiarne družstvo dorasteniek, ktoré viackrát zvíťazilo 
na požiarnych súťažiach. V roku 2001 vyhralo okresné kolo v PP 
DPZ a postúpili na krajskú súťaž Žilinského kraja, ktorá sa kona-
la v Turzovke. 26. septembra 2004 uskutočnili súťaž hasičských 
zborov v požiarnom športe. Súťaž sa konala pri príležitosti 80. 
výročia založenia DHZ v obci. Slávnosť založenia DHZ sa ko-
nala na futbalovom ihrisku. Predseda DHZ Štefan Tomáš prí-
tomným hosťom a členom DHZ povedal: „Dnes, keď si pripo-
míname toto okrúhle výročie, netreba zabudnúť na tých, ktorí 
organizáciu zakladali, v práci zakladateľov pokračovali a viedli 
organizáciu až do dnešnej doby.
Spomeňme  preto na Jozefa Jaššu, Rudolfa Horváta, Valenta 
Kromku, Jána Jaššu, Ladislava Kubu, Jána Ježa, Stanislava Bolla, 
Jozefa Bajánka, Jozefa Mikolku, Štefana a Stanislava Belanca, 
Štefana Tomáša, Jána Belanca, Zdena Bolla. Že táto organizá-
cia má podmienky na svoju činnosť má veľký podiel i vtedajší 

starosta obce Ján Pokrivka, ako i jeho predchodcovia.“ Hosťom 
i zúčastneným družstvám boli odovzdané Ďakovné listy prezi-
denta DPO JUDr. Jozefa Minárika a malé darčeky. Ďakovné listy 
prevzali: vtedajší starosta obce Ján Pokrivka, predseda DHZ 
Štefan Tomáš a DHZ Snežnica. V samotnej súťaži, ktorá sa kona-
la v náročnom teréne, sa zúčastnilo 9 družstiev. Preteky si vyža-
dovali dobrú fyzickú zdatnosť a zručnosť pri ovládaní hasičskej 
techniky. Najlepšie si viedli hasiči z Rudinky, za nimi sa umiest-
nilo DHZ Kysucké Nové Mesto a Snežnica. Pri oslavách 85.ro-
kov založenia DHZ 13.9.2009 v kostole panny Márie na sv. omši 
bola vysvätená hasičská zástava správcom farnosti z Brodna. 
Domáci hasiči vykonali ukážku hasenia v minulosti na jedno-
pákovej striekačke z roku 1885.V roku 2012 dostali hasičské vo-
zidlo CAS15 Iveco Daily ako prví hasiči na dolných Kysuciach. 
13.9.2014 oslávili 90.rokov založenia sv. omšou a súťažou v po-
žiarnom útoku, tentokrát na ihrisku pre zlé počasie. 24.4.2016 
na okresnej oslave sv. Floriána sa zúčastnilo na sv. omši 110 ha-
sičov .18.6.2016 sa zúčastnili krajského kola Hry Plameň. Ďalšie 
akcie boli: regulovanie dopravy počas MTB ,maratón horských 
cyklistov, Betlehemské svetlo, halové hry mládeže, fašiangová 
zabíjačka,  Deň detí, Stavanie a váľanie mája. Boli to i zásah pri 
požiaroch, čistení kanalizácie a údržba techniky.
Výbor, zvolený na VVZ 30.12.2016:  predseda - Martin Bol-
lo, veliteľ -Ján Belanec, tajomník - Bc. Dušan Ševčík, pokladník 
-Ing. Gabriela Bollová, preventivár  – Štefan Bollo, mládežník 
- Štefan Cesnek, referentka žien - Daniela Cesnaková, člen vý-
boru - Milan Maliar.  
DHZ v Snežnici má k 31.5.2017 - 50 členov, z toho 10 žien. Tech-
nika v minulosti - Tatra 805V, v súčasnosti - PPS-12,CAS 15 Ive-
co Daily, plávajúce čerpadlo, povodňový vozík. Vyznamena-
nia členov:  Medaila ZPP: Jozef Ježo, Štefan Beňadik, Rudolf 
Horváth, Ladislav Kuba,  Pavol Beňadik –Šmída, Jozef Jaššo, Ján 
Jaššo, Jozef Labuda,  Ján Pokrivka.

75.rokov DHZ  Snežnica v roku 1999. 

Domáci mladí hasiči na  pohárovej súťaži v roku 2012.
Hasičská svadba Michaely Práškovej a Milana Drábika  

6.5.2017. 
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Ako prví v okrese KNM dostali Snežničania  
CAS15 Iveco Daily - v roku 2012

Ocenené dievčatá s okresnými funkcionármi.

Rok 2015 - divadelná hra „Ženský zákon“,  
ktorú naštudovali dobrovoľní hasiči. 

Domáce družstvo chlapci /v Snežnici 2016/. Peter Harcek, Ján Belanec, Ján Pokrivka, Štefan Tomáš.
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OKRESNÁ ORGANIZÁCIA DPO 
KYSUCKÉ NOVÉ 

MESTO
Okresné hasičské jednoty na Slovensku sa začali zakladať po-
stupne po založení Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku, 
ktorá bola založená na celoštátnom zjazde československého 
hasičstva v Trenčíne 6. augusta 1922. ZHJ na Slovensku sa stala 
skutočnou zjednocovateľkou všetkých hasičských organizácií 
na Slovensku a bola najmasovejšou dobrovoľnou organizáciou. 
Mala význam hospodársky, spoločenský a kultúrno-osvetový. 
Na mnohých miestach boli hasičské zbory jedinou ustanoviz-
ňou, ktorá udržiavala, podporovala a rozvíjala spoločenský 
život a kultúrno-osvetovú prácu. Po vzniku ZHJ dochádza k za-
kladaniu nových DHZ. Najviac ich však vzniklo až po vytvorení 
OHJ. Okresná hasičská jednota č.18 v Kysuckom Novom Meste 
bola založená 14. 1. 1924. Táto združovala DHZ mesta a obcí 
vtedajšieho okresu Kysucké Nové Mesto v siedmich hasičských 
obvodoch v zložení: 
Obvod č.1: Kysucké Nové Mesto, Radoľa. Budatínska Lehota, 
Povina, Dunajov, Ochodnica, obvod č.2: Rudina, Malá Rudinka 

(teraz Rudinka), Rudinská, Nesluša, obvod č.3: Brodno, Vranie, 
Snežnica, Oškerda, obvod č.4: Horný Vadičov, Dolný Vadičov, 
Kotrčná Lúčka, Pažite, obvod č.5: Krásno nad Kysucou, Kysuc-
ký Lieskovec, Lodno, Zborov nad Bystricou, obvod č.6: Stará 
Bystrica, Klubina, Radôstka, Lutiše, obvod č.7: Nová Bystrica, 
Riečnica, Harvelka, Lutiše-Oselnica.
Prvým veliteľom OHJ č. 18 sa stal Štefan Fábry a po jeho pre-
miestnení na iné pracovisko mimo okresu je za veliteľa zvolený 
Štefan Macášek. Ďalším veliteľom od roku 1930 bol Aurel Rut-
šek a od roku 1939 Koloman Galvánek.
Prvé predstavenstvo OHJ č.18, ktorého prevažná časť bola 
z DHZ Kysucké Nové Mesto, tvorili veliteľ Štefan Fábry, dozor-
ca Štefan Macášek, tajomník Eduard Bielek, členovia Július 
Maťašovský, Adela Laurenčíková, Robert Macášek, Koloman 
Galvánek, Alojz Starínsky, Jozef Halúzka, Jozef Laurenčík, Aurel 
Rutšek. Takto ustanovená OHJ okresu Kysucké Nové Mesto má 
podstatnú zásluhu na založení väčšiny DHZ v obciach okresu.
Členská základňa OHJ č.18 pri založení nebola doložená. Z do-
stupných údajov sa napr. uvádza, že OHJ č.18 v roku 1930 
evidovala a riadila 27 DHZ s 525 členmi. Základným hasiacim 
vybavením, ktorým disponovali DHZ združené v OHJ č.18, boli 
ručné hasiace prostriedky a v niektorých DHZ ručné hasiace 
striekačky. Prvou automobilovou striekačkou TATRA 52-Brek 
bol vybavený v roku 1930 DHZ Kysucké Nové Mesto. Striekač-
ka bola zakúpená z verejnej zbierky za účinnej pomoci mesta 
a jej vtedajšieho starostu Jozefa Galvánka. Vozidlo je pojazdne 
doposiaľ, Tento stav vybavenia pretrval až do roku 1950 kedy 

Na štartovej čiare...

Po výstupe na Veľký Vreteň  31.12.2016.
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DHZ Kysucké Nové Mesto a DHZ Brodno dostali dvojkolesové 
motorové striekačky. Prvoradou úlohou ZHJ na Slovensku a 
OHJ v období rokov 1924 – 1939 bolo organizovanie jestvujú-
cich, ale aj rozvrátených DHZ v mestách a dedinách, zaklada-
nie nových zborov a vytváranie svojich organizačných štruk-
túr. Tento proces bol zavŕšený v roku 1931. Následne pristúpila 
k riešeniu naliehavých úloh v oblastiach školenia a výcviku 
zborov, ich technického vybavenia a v neposlednej rade i úlo-
hy kultúrno-osvetového povznesenia hasičstva a všeobecnej 
pospolitosti. ZHJ a jej OHJ začali s organizovanou vydavateľ-
skou činnosťou už v roku 1923. Pre pomoc DHZ boli vydané 
potrebné administratívne a poštové knihy, vzory zápisníc, mat-
rika členov, inventárna kniha členov, kniha stráži a požiarov, 
kniha cvičení a školení a ďalšie. Tiež boli vydané Stanovy hasič-
ských zborov, Domáce poriadky hasičských zborov, Jednotné 
signály, Pravidlá hasičskej školy, Rokovacie poriadky, Rovnoša-
tové predpisy, Hasičské pochody(hudobniny) a iné jednorázo-
ve publikácie. K riešeniu týchto úloh a ich uplatňovaní V DHZ 
prispela aj OHJ č.18 v okrese Kysucké Nové Mesto.  V rokoch 
1930-1939 prevzali DHZ nové úlohy spojené so zdravotnou 
službou a ochranou. Pri DHZ vznikajú samaritánske skupiny 
vyškolených žien. Týmto aj ženy začínajú písať svoje dejiny 
v hasičských zboroch. Prvá takáto samaritánska skupina vznik-
la pri DHZ Kysucké Nové Mesto. Od roku 1937 do výcviku DHZ 
sa začína zavádzať aj civilná a protiletecká ochrana V roku 1939 
vzniká samostatný Slovenský štát. Dochádza k organizačným 
zmenám a Zemská hasičská jednota je premenovaná na Kra-
jinskú jednotu na Slovensku a neskôr v roku 1942 na Slovenský 
hasičský zväz. Obdobné zmeny nastali aj v okresoch. Na úrovni 
DHZ sa objavujú snahy ich rozpustenia a vytvorenie dobrovoľ-
ných hasičských zborov ako súčasti Hlinkovej gardy. Objavujú 
sa výzvy, aby každý člen DHZ sa stal členom Hlinkovej gardy. 
Uvedené výzvy a snahy v pôsobnosti OHJ č.18 sa nepodarilo 
naplniť. Mali však demoralizujúci účinok, zaznamenaný v po-
klese členskej základne.  ZHJ, OHJ a DHZ v období rokov 1923 
– 1945 bola financovaná z vlastných zdrojov, zbierok a príspev-
koch z miestnej samosprávy. Dňa 2. decembra 1945 sa usku-
točnilo 21 valné zhromaždenie OHJ V Kysuckom Novom Meste. 
Valné zhromaždenie vyzdvihlo význam obnovy ČSR a nutnosť 
návratu hasičského života do pôvodného stavu. Valné zhro-
maždenie zvolilo nový výbor OHJ. Veliteľom sa stal prednos-
ta okresného úradu V Kysuckom Novom Meste Anton Macá-
ček, námestnikom veliteľa Robert Macášek. Ďalej boli zvolení 
okresný dozorca Emil Laurenčík, pokladník Alojz Starinský, ta-
jomníčka Adela Laurenčiková, samaritán dozorca MUDr. Peter 
Bodnár, okresný vzdelávateľ, revízor účtov Ján Brečka, členovia 
Fr. Brízgala, J. Rábik, Š. Šutý, J. Kapitulík, J. Bizík, J. Budinský, O. 
Žitník, K. Januš, J. Vlček, J. Sucháň, M. Matara, V. Ondruš, M. 
Macúš, M. Garbier a náhradníci V. Kultán, T. Mikolaj a E.Jančiga. 
V roku 1946 dochádza k zmene názvu. Miesto ZHJ, OHJ sa za-
vádza názov Slovenská zemská hasičská jednota (SZHJ) a SOHJ. 
OHJ v roku 1930 evidovala a riadila 27 DHZ so  480 členmi. 29. 
júna 1947 valné zhromaždenie OHJ, ktoré sa konalo v Krásne 
nad Kysucou zvolilo nového nového veliteľa, ktorým sa stal 
predseda ONV v Kysuckom Novom Meste Dominik Brezovský. 
Následné valné zhromaždenie konané 12.1.1949 po prechod-
nom zastavaní funkcie tajomníka OHJ Štefanom Brodňanom, 
Jánom Kľučkom a Gabrielom Kráľom do tejto funkcie zvolilo 
prof. Jozefa Tarábka. Stav členov v okrese bol zvýšený na 500. 
Na tomto valnom zhromaždení bolo zvolené nové veliteľstvo 
a okresný výbor OHJ. Veliteľstvo malo 11členov, výbor 15 a 3 
náhradníci. Veliteľom sa stal Anton Macášek.
Od roku 1947 začal pôsobiť prvý závodný DHZ na píle Dre-
voúnie Kysucké Nové Mesto vybavený motorovou striekačkou.
Rokom 1949 sa do hasičstva začala vnášať politika. Ako príklad 
môžeme uviesť obežník č.7 OHJ zo dňa 7.11.1949, v ktorom sa 
uvádza v bodoch 1. Dni Československo-sovietskáho priateľ-
stva, 2. Výročie VOSR, 3. ľudové kurzy ruštiny, 4. Oslavy naro-
denia prezidenta Gottwalda. Obdobná usmernenia sa objavili 

aj v poslednom obežníku č.8 zo 17.12.1949.  Vydaním Zákona 
č.62/1950 o ochrane pred požiarmi a inými živelnými pohro-
mami bolo hasičstvo postavené na nové základy. Starostlivosť 
o požiarnu ochranu bola zverená národným výborom a riadia-
cim orgánom sa stalo Ministerstvo vnútra ČSR, čo malo pozitív-
ny dosah na finančné, materiálne a technické vybavenie DHZ. 
DHZ okresu boli postupne vybavené motorovými striekačka-
mi, hasičskými automobilmi a inou technikou. V roku 1951 na 
Valnom zhromaždení československých hasičov bolo prijaté, 
že vrcholovým orgánom sa stáva Ústredný výbor Českoslo-
venského hasičstva a na Slovensku Slovenský ústredný výbor 
Československého hasičstva. Týmto definitívne ZHJ zaniká. 
OHJ sa stáva Okresným výborom Československého hasičstva 
a je priamo riadená a hmotne zabezpečovaná ONV. Hlavným 
poslaním hasičských orgánov a organizácii sa stala protipožiar-
na výchova, prevencia a ochrana spoločného i osobného ma-
jetku pred požiarmi a živelnými pohromami včítane zásahovej 
činnosti. DHZ v meste a obciach okresu Kysucké Nové Mesto sa 
tejto úlohy zhostili. V roku 1953 Československý zväz hasičov 
bol premenovaný na Československý zväz požiarnej ochrany. 
Premenovanie prebehlo aj na úrovni okresov a DHZ. V okrese 
vznikol OV zväzu DPO a v obciach DPZ. Od tejto doby sa hasi-
čom začalo hovoriť požiarnik. Starostlivosť o požiarnu ochra-
nu ostala na ONV. Industrializácia Slovenska prispela k vzniku 
závodných požiarnych zborov z povolania. V okrese postupne 
vznikli požiarne zbory v závodoch ZVL Kysucké Nové Mesto, 
Drevina Krásno nad Kysucou, Slovenka Čadca, Tatra Čadca 
a ďalších. Priama podriadenosť a dozor zostal pod minister-
stvom vnútra. V okrese Kysucké Nové Mesto sa stal náčelníkom 
okresného okresného výboru DPO Emil Macáček, člen DHZ 
Kysucké Nové Mesto a jeho zástupcom Karol Rajdík z Poviny. 
V roku 1960 došlo k reorganizácii štátnej správy a okres Ky-
sucké Nové Mesto zanikol a bol začlenený pod okres Čadca. 
Tým zanikli aj jeho požiarne aj jeho požiarne zložky. V okrese 
Čadca bol ustanovený Okresný výbor zväzu požiarnej ochrany. 
Jeho prvým predsedom sa stal Ondrej Stráňava, 1. podpredse-
dom Kazimír Buchcar z Čadce a 2. podpredsedom Jozef Šebek 
z Kysuckého Nového Mesta.  Veľkú zmenu dobrovoľná po-
žiarna ochrana zaznamenala po roku 1990, kedy sa vyčleňuje 
z riadenia ministerstva vnútra a stáva sa občianskym združe-
ním so svojím vrcholovým orgánom Dobrovoľnou požiarnou 
ochranou Slovenskej republiky. OV DPO zostali zachované. 
Dobrovoľná požiarna ochrana a DHZ však stratili ekonomické 
a materiálne zázemie pre svoju činnosť. Materiálne, technické 
a finančné zabezpečenie DHZ zostalo odkázané na rozhodnu-
tia samospráv miest a obcí. Toto malo neblahé následky pre 
väčšinu DHZ. V roku 1996 dochádza opätovne k reorganizá-
cii štátnej správy a znovu sa konštituuje okres Kysucké Nové 
Mesto v ktorom začína pôsobiť odbor požiarnej ochrany, 
ktorého vedúcim je menovaný Ing. Ferdinand Kubišta, člen 
DHZ Kysucké Nové Mesto. V okrese sa vytvára Okresný výbor 
dobrovoľnej požiarnej ochrany. Za jeho predsedu bol na val-
nom zhromaždení 24. 11. 1996 zvolený Ing. Ján Martiška. Valné 
zhromaždenie zvolilo 7. členné predsedníctvo, ktorého členmi 
sa stali Ing. Ján Martiška – predseda, Bohumil Frišo – okresný 
veliteľ, Cyril Šidlo – podpredseda pre prevenciu, Milan Pavlus 
– podpredseda pre prácu s mládežou, Jozef Granát – podpred-
seda uvoľnený pre výkon funkcie, Ing. Ferdinand Kubišta – člen 
výboru a Pavol Marek – člen výboru. Za členov okresnej kon-
trolnej a revíznej komisie boli zvolení Tibor Vlček – predseda, 
Rudolf Jančiga, Ing. Milan Gacík, Terézia Marčanová a Miroslav 
Suriak. OV DPO v Kysuckom Novom Meste riadi 16 DHZ. Tieto 
pôsobia vo všetkých obciach, meste a jeho mestských častiach. 
V priebehu rokov 1996 – 2014 Členská základňa okresnej orga-
nizácie DPO okresu Kysucké Nové Mesto vzrástla z pôvodných 
694 na 1042 členov. Významným rokom pre DPO je rok 2013, 
kedy NR SR schválila Zákon č. 37/2014 Z.z. o DPO SR a o zmene 
niektorých zákonov. DPO SR a jej DHZ boli opätovne zaradená 
do záchranného systému v SR. DHZ začali byť finančne a mate-
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riálne vybavované z prostriedkov MV SR. V súčasnosti OV DPO 
v Kysuckom Novom Meste riadi jeho predsedníctvo v zložení 
predseda Ing. Ján Martiška (DHZ KNM), výkonný riaditeľ Albert 
Piňo (DHZ Rudinka), okresný veliteľ Ing. Peter Harcek (DHZ 
Lopušné Pažite), podpredseda pre prácu s mládežou Milan 
Pavlus (DHZ Kysucký Lieskovec), podpredseda pre prevenciu 
Ing. Ferdinand Kubišta (DHZ KNM), Anna Ševčíková (DHZ Ru-
dinka), Jaroslav Belko (DHZ KNM). Držiteľmi najvyššieho vy-
znamenania Zaslúžilý člen DPO SR v okrese Kysucké Nové 
Mesto sa stali Pavol Marek (DHZ KNM), Justín Chupáč (DHZ 
Kys.Lieskovec), Peter Mičian (DHZ Rudina), Tibor Vlček (DHZ 
KNM), Justín Grísa (DHZ Nesluša), Anton Magát (DHZ Ochodni-
ca), Michal Orieščík (DHZ KNM), Ľudovít Hoch(DHZ KNM), Milan 
Pavlus (DHZ Kys.Lieskovec), Bohumil Frišo (DHZ Kys.Lieskovec), 
Cyril Šidlo (DHZ KNM), Rudolf Jančiga (DHZ Rudina), Milan Voj-
tek (DHZ Kys.Lieskovec), Emil Sýkora (DHZ Ochodnica), Emília 
Vojteková (DHZ Kys.Lieskovec, Michal Káčerik (DHZ Dolný Va-
dičov), Albert Piňo (DHZ Rudinka), Štefan Šutý (DHZ Rudina), 
Dušan Falát (DHZ Nesluša), Karol Húšťava (DHZ Lodno), Miro-
slav Paršo (DHZ Kys.Lieskovec), Anton Halúska (DHZ Horný Va-
dičov), Jozef Kaper (DHZ Lopušné Pažite), Anton Dupkala (DHZ 
Rudina), Albín Jantošík (DHZ Nesluša), Ing.Ferdinand Kubišta 
(DHZ KNM), Ing. Ján Martiška (DHZ KNM).Pavov Orieščik (DHZ 

KNM, Justina Pijaková DHZ Ochodnica Pavol Vrábel DHZ Ne-

sluša, Dušan Pytel(DHZ Lopušné Pažite, Jozef Šimík (DHZ Kys.

Lieskovec), Emil Frišo(DHZ Kys, Lieskovec). 

Územný výbor DPO SR Kysucké Nové Mesto

FUNKCIA Meno a priezvisko

predseda Ján Martiška Ing.

podpredseda Peter Harcek Ing.

 veliteľ Peter Harcek Ing.

predseda preventívnej komisie Peter Pavlus

predseda komisie mládeže Ľuboš Lisko

tajomník Albert Piňo

člen územného výboru OR HaZZ Peter Chupáň Bc. mjr.

člen územného výboru AZČ Milan Pavlus

člen územného výboru OKRSKY Anna Ševčíková

člen územného výboru KH Ľudovít Hoch

Krajská súťaž dospelých 

Krajský predseda Žilinského kraja, 
Pavol Štancel s krajskou tajomníčkou.

PhDr. Peter Dubravay a Ľubo Neslušan odovzdávajú 
ocenenia

Halové hry mládeže v Dolnom Vadičove

17.6.2007 – súťažné družstvá, nastúpené na vykonanie disciplín na okresnom kole v KNM
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Zaujímavosti zo života hasičov
Dolné Kysuce

III.
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ZÁVODNÝ POŽIARNY ZBOR  ZVL KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
Závod na výrobu ložísk v Kysuckom Novom Meste sa začal 
budovať 10.10.1948 a výroba v ňom začala 29.10.1950 pod ná-
zvom „Závod presného strojárstva“ (ZPS) neskôr „Závody va-
livých ložísk“ (ZVL). Hneď v počiatku je v ňom konštituovaná 
ZJ ČSPO, ktorej funkcionármi boli Karol Blažek – veliteľ, Štefan 
Belka – predseda a Karol Rajdík – požiarny technik. V roku 1952 
bola do závodu dodaná požiarna striekačka DS 16 a PPS 8. Ne-
skôr v roku 1963 požiarne autá CAS 16 a Škoda RTH. Požiarna 
zbrojnica I bola postavená v roku 1956.  Prvý dobrovoľný ZPZ v 
závode bol založený v roku 1958, ktorý však v roku 1960 zani-
kol. Dobrovoľný  ZPZ opätovne bol obnovený až v roku 1980. 
Mal 22 členov. Predsedom sa stal Vendelín Franek a veliteľom 
Štefan Dadaj. Členmi výboru sa stali Milan Pavlus, Justín Šidlo, 
Juraj Brečkaj, Ľudovít Hoch, Eduard Podpleský, Miroslav Mar-
čan, Eduard Halúzka, Eduard Dadaj a  Milan Vojtáš. Za krátky čas 
zbor dosiahol pozoruhodné výsledky v príprave.  v akcieschop-
nosti a v hasičských súťažiach. Hlavnou náplňou zboru bolo vy-
konávanie preventívnych prehliadok v celom podniku. Okrem 
toho jeho členovia robili prednášky na tému, ako predchádzať 
požiarom, ako pre zamestnancov podniku, tak pre mesto a 
okolité obce a v školách. ZPZ  postupne rozširoval svoju člen-
skú základňu. V roku 1989 už mal 72 členov, z toho 33 žien V 
roku 1992 z funkcie predsedu pre chorobu odstúpil Vendelín 
Franek a predsedom sa stal Pavol Polička.   ZPZ bol pravidel-
ným účastníkom súťaži koncernu ZVL, Federálneho minister-
stva všeobecného strojárstva ČSSR, „Novomestskej prúdnici 
hasičských zborov miest Československej republiky, ktoré 
mali vo svoj názve „Nové Mesto“ a súťaži DHZ okresu Čadca. 

V ZPZ vyvíjali činnosť družstva dorastencov, dorasteniek, žien 
a mužov. K najväčším úspechom patria víťazstvo družstva 
žien o „Novomestskú prúdnicu“, víťazstvo  družstiev mužov a 
žien v koncernovej súťaži ZVL a postup na ministerskú súťaž a  
2.miesto žien na ministerskej súťaži. Muži sa v roku 1992 stali 
víťazmi okresného kola DPZ okresu Čadca. Pavol Jantoš obsa-
dil na tejto súťaži 1. miesto a Pavol Kocifaj 3.miesto čím postú-
pili na oblastné kolo do Prievidze, kde obsadili 2. a 3. miesto.   
Medzi najaktívnejšie ženy v ZPZ patrili Emília Zuščáková, sestry 
Eliška, Dana a Jana  Kaprinayové, Ľuboslava Salátová, M. Bule-
jová, A. Papíková, A.Galuščáková, M. Jánska, M. Bátorková, H. 
Riečičárová, J. Čurajová, J. Milecová, D. Kormancová. Najvyššie 
vyznamenanie ZPZ obdržal v roku 1987 a to Čestné uznanie KV 
DPO v Banskej Bystrici. Čestné uznanie ÚV DPO SR obdržal v 

10. výročie založenia ZPZ ZVL  
v Kysuckom Novom Meste

ZPZ ZVL Kys. N.Mesto, r.1982 – úspešné ženy  
na viacerých súťažiach v rámci ČSSR„Novomestská prúdnica“ v Kysuckom Novom Meste

„Novomestská prúdnica“ v Kysuckom Novom Meste  
/ženy  ZPZ ZVL KNM/

ZPZ ZVL KNM v r.1981 – družstvo mužov so svojim 
trénerom Pavlom Novákom
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ZPÚ ZVL KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

roku 1989 Vendelín Franek. Medailu Za mimoriadne zásluhy v 
roku 1989 od DPO SR obdržal Ľudovít Hoch. Pre výcvik, zásahy 
a súťaže ZPZ využíval techniku závodného požiarneho útvaru 
CAS 32, Tatra T 815, CAS 25, Avia 30, PS 8 a PS 12. K 31.12.1995 
mal ZPZ 50 členov, z toho 9 žien. Predsedom bol Pavol Polička.  

Po reorganizačných zmenách v podniku ZVL a jeho rozpade na 
menšie právne samostatné celky,  bol závodný požiarny útvar 
rozpustený a ZPZ zanikol.   

Bol založený v roku 1956 a po zániku ZVL zrušený v roku 2002. 
V pracovnom pomere bolo 21 pracovníkov – piati na jednu 
smenu plus veliteľ útvaru. Slúžili v dvoch požiarnych stani-
ciach. V jednej bola jednotka s technikou a v druhej garáž, veža 
na sušenie hadíc, umyvárka hadíc, sklad penidla a vedenie po-
žiarnej ochrany. Vlastnili požiarnu techniku: Tatra 815 CAS 32, 
Tatra 148 CAS 32, Škoda RTO Cas 25, Škoda RTO Cas 16, 2 x Avia 
30 – PPS 12, prenosnú techniku: osvetľovací agregát, odsávač 
dymu, vyprosťovacie náradie, hadicový príves, penový agre-
gát, kompresor vzduchu, dýchacia technika. Veliteľmi útvaru 
boli: František Kubinčánek, Ivan Záhradník, Miroslav Kadela, 
Viliam Janišík, Ľudovít Hoch, Štefan Vnuk. ZPÚ mal podpísanú 
dohodu s OIPO Čadca o likvidácii požiarov a iných živelných 
pohrôm v obciach Dolných Kysúc.  Členovia ZPÚ sa podieľali 
na likvidácii nasledovných väčších požiarov: Drevina Kysucké 
Nové Mesto, horelo silo pilín, Drevina Krásno nad Kysucou, 
horela výrobňa okien, súkromná chata Suľkov, bytové požia-
re slobodárne a obytné budovy – pivničné požiare, úmyselne 
založené, bytový požiar na Kamencoch, požiar humna v Hor-
nom Vadičove, sklad súkromníka v Snežnici, požiare rodinných 
domov v Budatínskej Lehote, Radoli, Povine. V podniku ZVL 

to bol veľký požiar objektu 29, ďalej montáže ložísk, kaliarne, 
trafo stanice, výroby guliek za náraďovňou, kde hrozilo vý-
buchom veľké množstvo zváracích súprav kyslík, plyn, požiar 
soľných pecí a mnoho ďalších. Požiarnici ZPÚ ZVL pomáhali pri 
likvidácii povodní v Radoli, Budatínskej Lehote, Kysuckom Lies-
kovci a Nesluši.

Stretnutie členov ZPÚ ZVL po rokoch u Antona Mrmusa  v Lopušných Pažitiach na guľášovke...

ZPZ ZVL  Kysucké Nové Mesto r.1967  /prvé hasičské 
družstvo na  súťaži v Považskej Bystrici/

Sťefan Dadaj, Vendelín Franek, Pavol Marek a riaditeľ 
podniku Tomáš Hacek pri odovzdávaní medaile  

„Za mimoriadne zásluhy v roku 1989

ZPÚ – ZVL Kysucké Nové Mesto, rok 1986
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ZPZ JRD RUDINA A ZPZ ŠTÁTNEHO MAJETKU  
KYSUCKÝ LIESKOVEC

OKRESNÉ  RIADITEĽSTVO  HASIČSKÉHO   
A  ZÁCHRANNÉHO ZBORU ČADCA – HASIČSKÁ  

STANICA KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

V roku 1980 boli založené dobrovoľné závodné po-
žiarne zbory ZPZ JRD Rudina a ZPZ Štátneho ma-
jetku Kysucký Lieskovec. Členská základňa zborov 
bola tvorená zo zamestnancov. Zbory boli vybavené 
základnou hasičskou technikou a automobilom AVIA 
30. Činnosť zborov bola zameraná na preventívnu a 
kontrolnú činnosť, ako i základnú požiarnu ochranu v 
rozsahu pôsobenia hospodárskeho.  Tieto ZPZ zanikli 
v roku 1992 v dôsledku transformácie a zániku týchto 
poľnohospodárskych organizácií. Údaje o členskej a 
funkcionárskej základni  sa nezachovali.

V roku 1996 pri zriadení Okresného úradu v Kysuckom Novom 
Meste sa náčelníkom odboru Požiarnej ochrany stal Ing. Ferdi-
nand Kubišta. Ďalšie funkcie vykonávali Ing. Ján Koňuch, Ing. 
Peter Ševec, Ondrej Kubinec, Marián Škola, Štefánia Zjavková, 
Zdenka Tvrdá. Pri okresnom úrade bola zriadená Jednotka 
zboru požiarnej ochrany, ktorá mala sídlo v Kysuckom Lies-
kovci, v prenajatých priestoroch hasičskej zbrojnice. Mala 21 
príslušníkov. K zakladajúcim príslušníkom jednotky patrili: 
Vladimír Piontek, Viliam Mizera, Jozef Holub. Z Čadce dostali 
na výkon povolania techniku - CAS 32 Tatra 148.                                                               

Velitelia hasičskej stanice: Ing. Vladimír Hodas,  Ing. Ján Gaj-
doš,  Ing. Milan Gacík, Ing. Miroslav Jacek, Bc. Peter Chupáň. 
Postupne sa technika rozšírila na: CAS 32 Tatra 148,  CAS 32 
Tatra 815,  AHZS Renault Midliner, ,AHZS Issuzu Troper, DA Avia 
30, Škoda Favorit. 
V roku 2002 pri reorganizácii štátnej správy došlo k zlúčeniu 
s OR HaZZ v Čadci. 15.12.2003 bola odovzdaná do užívania 
budova Hasičskej stanice OR HaZZ Čadca v Kysuckom Novom 
Meste, ktorá sídli na Družstevnej ulici č. 52.

V minulosti v Kysuckom Lieskovci a Ky-
suckom Novom Meste pracovali: Jozef 
Holub, Anton Kubica, Rudolf Koňušík, Ro-
man Jankech, Marián Neveďal, Stanislav 
Kormanec, Ján Chupáč, Peter Vrábel, 
Pavol Škrobánek, František Kováč, Jaro 
Dubeň, Vlado Kopásek, Adrián Štenchlák, 
Ladislav Holiač, Ing. Peter Harcek, Miro-
slav Birtus, Vladimír Piontek. 

Družstvo požiarnikov JRD Rudina

24.9.2010 – posledná rozlúčka s veliteľom družstva 
Viliamom Mizerom

Funkcia Zmena 1 Zmena 2 Zmena 3

Veliteľ družstva Ján Harcek Ľuboš Lisko Peter Koža

Hasič záchranár špecialista Anton Galgánek Milan Janský Miroslav Mäkký

Technik špecialista Ján Sidor Stanislav Kohút Jaroslav Švábik

Technik strojník Stanislav Kubaščík Ján Ceniga Pavol Janiš

Technik strojník Milan Janec Michal Neomani Štefan Belko

Hasič záchranár Peter Presalovič Marian Chrastina Ľuboš Damaška

Požiar firmy na spracovanie ropných produktov
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20 ROKOV HASIČSKEJ STANICE 
V KYSUCKOM NOVOM MESTE

14-21.júla 2013 Francúzsko, hasičská olympiáda, 
4.miesto celkové umiestnenie, požiarny útok 1.miesto

Hasičská stanica HaZZ Kysucké Nové Mesto

Príslušníci HaZZ, slúžiaci aj na stanici  Kysucké Nové Mesto

Výcvik v Nesluši - 23.8.2012

Október 2014 – dopravná nehoda  
v Lopušných Pažitiach
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V piatok 09.12.2016 sa schádzali hasiči a hostia v Hasičskej sta-
nici v Kysuckom Novom Meste, aby si pripomenuli už 20 ročnú 
históriu jej založenia a služby občanom pri ochrane ich zdravia, 
majetku a životov. Privítanie príslušníkov HaZZ SR, ako aj hostí 
vykonal veliteľ HS Bc. Peter Chupáň. Pred príhovormi jednot-
livých hostí bola daná úcta tým, ktorí už nie sú medzi nami a 
odišli do hasičského neba, minútou ticha.  Pokračovalo sa odo-
vzdaním pamätných listov. Pamätný list z rúk krajského riadite-
ľa v Žiline Ing. Jaroslava Kapusniaka prevzal veliteľ stanice Bc. 
Peter Chupáň, z rúk okresného riaditeľa HaZZ Čadca Ing. Sta-
nislava Zdařila boli odovzdané pamätné listy Ing. Ferdinando-
vi Kubištovi, zakladajúcemu náčelníkovi odboru PO okresného 
úradu v Kysuckom Novom Meste, Ing. Petrovi Plevkovi, Štefá-
nii Zjavkovej, Mgr. Zdenke Tvrdej, Ing. Mariánovi Školovi, Mgr. 
Romanovi Jakubíkovi, Ing. Milanovi Gacíkovi, Ing. Vladimírovi 
Hodasovi, Mgr. Stanislavovi Kozinovi, prednostovi OU KNM, 
Ing. Jánovi Hartelovi, primátorovi mesta KNM, 
Ing. Miroslavovi Čierňavovi, PaedDr. Pavlovi 
Mikoláškovi, duchovnému, Ing. Jaroslavovi Ka-
pusniakovi, krajskému riaditeľovi HaZZ Žilina, 
všetkým príslušníkom slúžiacim v hasičskej 
stanici a Ľudovítovi Hochovi. Po tejto slávnost-
nej chvíli duchovný PaedDr. Pavol Mikolášek 
vykonal vysviacku hasičskej techniky. Pri mod-
lidbe vyprosoval pre túto hasičskú jednotku 
zdravie, aby mohla chrániť svojich spoluobča-
nov pred požiarmi, živelnými pohromami, aby 
sa zo zásahov vždy vrátili a nabrali síl do ďal-
ších služieb. Z histórie tejto jednotky: v roku 
1996 rozhodnutím vlády a NR SR dochádza k 
reorganizovaniu štátnej správy. Obnovuje sa 
okres Kysucké Nové Mesto. Na odbor požiar-
nej ochrany bol menovaný do funkcie náčel-
níka Ing. Ferdinand Kubišta. Personálny zák-
lad odboru PO tvorili pracovníci odboru PO 
z okresu Čadca. Boli to Ing. Ján Koňuch, Ing. 
Peter Ševec, Ondrej Kubinec, Štefánia Zjavko-
vá, Ing. Marián Škola, Viliam Mizera,Vladimír 
Piontek, Jozef Holub, neskôr Ing. Milan Gacík, 
Mgr. Zdenka Tvrdá, Mgr. Roman Jakubík.  Na 
začiatku prvoradou úlohou bolo vybudovať 

akcieschopnú hasičskú jednotku. Jednotka bola umiestnená v 
hasičskej zbrojnici v Kysuckom Lieskovci. Tvorili ju tri družstvá. 
Prvým veliteľom bol Ing. Vladimír Hodas, ďalšími Ing. Ján Gaj-
doš, Ing. Milan Gacík, Ing. Miroslav Jacek a ďalší. Obmedzené 
priestory, ktoré tam mali, sa zmenili vybudovaním novej hasič-
skej stanice v Kysuckom Novom Meste, ktorá spĺňa potrebné 
požiadavky na činnosť  hasičskej jednotky. Na tomto mieste je 
potrebné poďakovať všetkým spomenutým príslušníkom, ale 
aj menovaným hosťom, ktorí tvorili a budovali túto hasičskú 
jednotku po celých 20 rokov a sponzorom, ktorí prispeli na 
toto stretnutie. Nechýbalo spoločné fotenie, ktoré túto spoloč-
nú spomienku bude všetkým pripomínať. Spoločným obedom 
a vzájomnou debatou o prežitých začiatkoch tejto jednotky, 
ako i rôznych udalostiach, ktoré počas 20 rokov táto stanica a 
jej členovia prežili, bola slávnostná udalosť ukončená. 

Rok 2016 /sprava: Ing. Stanislav Zdařil, Ing. Jaroslav Kapusniak ,  
Ing. Ján Hartel, Mgr. Stanislav Kozina

December 2016 / To sú tí, čo zakladali hasičskú stanicu v KNM.
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Na Kysuciach už je tradíciou, že na rôznych 
hasičských udalostiach, ako boli založenia 
DHZ, súťaže, oslavy, stretnutia veteránov 
hasičov, sa vždy na pozvanie prišiel pozrieť, 
samozrejme podľa možnosti a svojou účas-
ťou podporiť život hasičov na Kysuciach, náš 
prezident DPO SR JUDr. Jozef Minárik. Ha-
siči z Kysúc touto formou vyjadrujú vďaku a 
prianie ešte veľa zdravíčka si užiť so svojou 
rodinou, od ktorej často, hlavne cez víkendy, 
odchádzal, aby mohol byť s veľkou rodinou 
dobrovoľných hasičov Slovenskej republiky. 
Neobišiel ani náš okres Kysucké Nové Mesto.

Bývalý starosta obce Lopušné Pažite Milan Zmeček 
prijíma ocenenie od prezidenta DPO SR  Minárika

Lopušné Pažite - odovzdávanie ocenení – terajší  
starosta obce Lopušné Pažite – Ing. Peter Harcek

6.10.2007 Horní Bečva – prezident DPO SR JUDr. Jozef Minárik s funkcionármi okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto

PREZIDENT DPO SR ČASTO 
NAVŠTEVOVAL KYSUCE

Rok 2009 /Kys.N.Mesto – hasiči s JUDr. Jozefom  Minárikom
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V roku 1959 začal Ľudovít Hoch pracovať vo fabrike na 
výrobu ložísk v Kysuckom Novom Meste, bol mladý, mal 
25 rokov, založil si rodinu, manželka tiež pracovala v tejto 
fabrike. Takto si spomína: 
„Ja som začal robiť na sústruhoch, bol som síce vyučený 
baník, ale kvôli zdraviu som baníčinu povesil na klinec a tak 
sa stal zo mňa kovoobrábač, ako to stálo vo výučnom liste, 
ktorý som si tu urobil popri zamestnaní. Ale čo čert nechcel, 
z chrómu a alkálií som dostal kožný ekzém. Začala sa tortúra 
priznania choroby z povolania, ktorú na tretí rok mi nakoniec 
priznali. Známi a doktor mi hovorili, aby som zmenil robotu, 
„doplň si vzdelanie“, hovorili.. Nič mi neostávalo, len sa 
prihlásiť na večernú päťročnú priemyselnú školu strojnícku. 
Tú sa mi podarilo ukončiť maturitou. Medzitým som už robil 
v náraďovni ako vedúci medziskladu, neskôr som pracoval 
na „Zvláštnom oddelení“, kde som pričuchol aj k hasičine. 
Pracoval som ako požiarny technik, ale maturita na túto funkciu 
nestačila, absolvoval som dvojročnú nadstavbu na požiarneho 
technika v Poličke v Čechách. Tam som sa naučil abecedu, ale 
i čosi viac o hasičine. Najviac mi tam dali skúsenosti starých 
harcovníkov Krajánkov – riaditeľ krajskej správy hasičov z celej 
bývalej ČSSR. Lebo, ako sa hovorí, život naučí najviac a my 
sme na ich skúsenostiach získavali najcennejšie informácie 
o práci hasičov. Pracoval som aj ako veliteľ ZPÚ, ale len krátko, 
technika požiarnej ochrany robím doteraz. Zapojil som sa aj do 
dobrovoľnej požiarnej ochrany, ako radový člen i funkcionár.“
o Kto je Ľudovít Hoch?
Narodil sa v roku 1935 v Trenčianskej Turnej, okr. Trenčín. Po 
základnej škole ukončil odborné učilište banícke, strednú 
priemyselnú školu s maturitou, pomaturitnú školu požiarnych 
technikov, rôzne kurzy. Pracoval v bani v Karvinej, v ZVL Kysucké 
Nové Mesto. Vychoval päť detí. Medzi jeho  záujmy patrí 
fotografovanie, zberateľstvo poštových známok a hasičských 
artefaktov – história hasičstva, dopisovanie do rôznych médií 
o hasičskej problematike. Za svoju vyše 40 ročnú prácu 
v dobrovoľnej požiarnej ochrane dostal ocenenia: Medaile Za 
príkladnú prácu, Za zásluhy, Za mimoriadne zásluhy, Zaslúžilý 
člen DPO SR, Miroslava Šmída za výcvik, Svätého Floriána, 

Odznak odbornosti prvého stupňa, Odznak preventivára 
mesta. V roku 2017 oslávil Ľudovít Hoch už osemdesiatedruhé 
narodeniny. Za obetavú prácu v prospech našej spoločnosti 
a pre občanov si určite zaslúži od nás všetkých veľké  

„ĎAKUJEME“!

„AKO SOM SA STAL HASIČOM...“, hovorí snáď  
najznámejší hasič z Kysúc – Ľudovít Hoch.
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Ocenení dobrovoľní hasiči z regiónu
Dolné Kysuce

IV.
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ZASLÚŽILÍ ČLENOVIA DPO SR

OKRESU KYSUCKÉ NOVÉ MESTO / ROKY 1990-2017

Pavol Marek  
DHZ KNM r. 1990

 Justin Grísa 
DHZ Nesluša r. 2000

Milan Pavlus 
DHZ Lieskovec r. 2003

Milan Vojtek 
DHZ Kysucký Lieskovec r. 2006 

Tibor Vlček 
DHZ KYS.N. Mesto r. 2000

Ľudovít Hoch 
DHZ Kys.N.Mesto r. 2003

Rudolf Jančiga 
DHZ Rudina  r. 2005

Medaila: Zaslúžilý člen  
DPO SR

Justín Chupáč 
DHZ Kys.Lieskovec r.1 994

Anton Magát 
DHZ Ochodnica r.  2001

Bohumil Frišo 
DHZ Kys. Lieskovec r. 2004

Emil Sýkora 
DHZ Ochodnica r. 2007

Michal Orieščik 
DHZ KNM r. 2002

Cyril Šidlo 
DHZ Kys.N Mesto r. 2004

Emilia Vojteková 
DHZ Kys.Lieskovec r. 2008

Peter Mičian 
DHZ Rudina r. 1998
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Albert Piňo 
DHZ Rudinka r. 2009

Miroslav Paršo 
DHZ Kys. Lieskovec r. 2011 

Albín Jantošík 
DHZ Nesluša r. 2013

Justína Pijaková 
DHZ  Ochodnica r. 2015

Michal Káčerík 
DHZ Dolný Vadičov r. 2009

Karol Húšťava 
DHZ Lodno  r. 2011

Anton Dupkala 
DHZ Rudina r. 2013

Pavol Orieščik 
DHZ Kys. N. Mesto r. 2015

Štefan Šutý 
DHZ Rudina r. 2010

Anton Haluska 
DHZ  Horný Vadičov r. 2011

Ing. Ján Martiška 
DHZ KNM  r. 2014

Jozef Šimik 
DHZ Kysucký Lieskovec r. 2016

Dušan Falát 
DHZ Nesluša r. 2010

Jozef Kaper 
DHZ Lopušné Pažite r. 2012

Ing. Ferdinand Kubišta 
DHZ KNM  r. 2014

Dušan Pytel 
DHZ Lopušné Pažite r. 2017
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Emil Frišo 
DHZ Kysucký Lieskovec r. 2017

Zaslúžilí členovia s hosťami z okresov ZA, CA, BY, KNM a ČR

J. Grisa,L. Hoch, M. Vojtek, M. Kačerik, C. Šidlo,  
B. Frišo, R. Jančiga, D. Falát, E. Sýkora, E. Vojteková, Š. Šutý. 

Zaslúžilí členovia okresu KNM Milan Pavlus, Ľudovít Hoch, Anton  Dupkala, Ján Martiška, Emília Vojteková, Albert Piňo, Jozef  Kaper
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DHZ Kysucké Nové Mesto

DHZ Snežnica

DHZ Dolný Vadičov 17.6.2017

DHZ Kysucký Lieskovec

DHZ Horný Vadičov

DHZ Povina

DHZ Lopušné Pažite

DHZ Rudina

DHZ Ochodnica

ZÁSTAVY DHZ V OKRESE KNM

DHZ Lodno

DHZ Rudinská

DHZ Nesluša
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Vodné pušky - Hydromatky

PRAGA RND AS 16

HISTORICKÁ HASIČSKÁ TECHNIKA

Tatra 26/30, vyrobená v roku 1930  
firmou  Hrček a Neugebauer

Tatra 26/30 DHZ Kysucké Nové Mesto r.1930

PS-6 r.1934 Horný Vadičov PPS-8 v akcii

Štvorkolesová hasičská striekačka z Oškerdy r. 1932

Štvorkolesová hasičská striekačka   
DHZ Kysucký Lieskovec
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Úspešné firmy a osobnosti
Dolné Kysuce

V.
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Podnikateľ Štefan Kuba pochádza 
z Budatínskej Lehoty (dnes 
mestská časť Kysuckého Nového 
Mesta). Vyštudoval strojárstvo, ale 
spoločenské zmeny ho priviedli k 
tomu, že po nežnej revolúcii začal 
podnikať v stavebníctve. Najskôr 
ako živnostník, neskôr ako konateľ 
spoločností. V Českej republike v 
spoločnosti STAVBOX CZ, s.r.o., 
na Slovensku v spoločnostiach 
OCASPO, s.r.o. a STAVREAL 
- SLOVAKIA, s.r.o. Spoločnosť 
STAVREAL-SLOVAKIA sa 
počas pôsobenia na trhu v 
predchádzajúcich rokoch stala 
spoločnosťou, ktorá je zárukou 
kvality a odborných skúseností. 
Už od začiatku svojej činnosti 
spoločnosť realizovala stavebné 
práce nielen na Slovensku, ale i v 
Českej republike. Spolupracovala 
a spolupracuje so známymi 
spoločnosťami Skanska CZ a SK, 
SaS Třinec, ŽD Bohumín, M-Silnice 
CZ,SK a PL, Schaeffler Kysuce, 
NN Slovakia, ALPINE Slovakia 
atď. V súčasnosti je stavebná 
firma zameraná na výstavby 
stredných stavieb a subdodávky 
veľkých stavieb, ale i stavby rodinných 
domov. Realizuje všetky murárske 
práce, zakladanie stavieb, výkopové 
práce, kompletné zatepľovacie systémy, 
zámkové dlažby, spevnené plochy, ploty 
a oporné steny, vodu, plyn, elektro, 
sadrokartóny, pokládku plávajúcich 
podláh, tesárske práce, hydroizolácie, 
strechy, maľby a nátery, dokončovacie 
práce vrátane upratovacích prác. V rámci 
svojej podnikateľskej činnosti spoločnosť 

poskytuje aj ubytovacie služby, ktoré 
má v zodpovednosti manželka Alena. 
Turistická ubytovňa sa nachádza v mieste 
sídla spoločnosti. Ďalšie ubytovanie 
firma poskytuje v centre, mesta v 
bývalej budove Hotela Mýto.  Počas 
svojej 15-ročnej pôsobnosti zrealizoval 
STAVREAL – SLOVAKIA množstvo 
stavieb v súkromnom i verejnom sektore. 
V spolupráci s mestom realizoval stavby 
športových ihrísk pri ZŠ Nábrežná a 
Dolinský potok, ďalej vybudoval množstvo 

Štefan Kuba je úspešný kysucký  
podnikateľ, ktorý začal svoje firmy  

rozvíjať hneď po roku 1990
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spevnených plôch pri bytových domoch a 
chodníkov (ulice Janka Kráľa a Nábrežná). 
Spolu s M-SILNICE SK s.r.o. spoločnosť 
realizovala projekt Revitalizácia centrálnej 
zóny obce Snežnica. Podieľala sa aj na 
akciách pre Žilinský samosprávny kraj: 
rekonštrukcia budovy a výstavba areálu 

Kysuckej hvezdárne v Kysuckom 
Novom Meste, rekonštrukcia 
hygienických zariadení v Spojenej 
škole na Nábrežnej ulici, Kysucké 
Nové Mesto, vybudovanie 
kanalizácie – Kysucká knižnica v 
Čadci, CSS PARK vo Vysokej nad 
Kysucou a ďalšie. Stavebná firma 
sa neustále vyvíja. Prispievajú k 
tomu nielen spoločenské zmeny a 
nové požiadavky zákazníkov, ale 
aj neustále sa rozvíjajúci stavebný 
priemysel a technológie. Kysuce 
vníma Štefan Kuba ako moderný 
priemyselný kraj, kde už dávno 
neplatí prívlastok chudobné Kysuce. 
Tiež ako kraj s nádhernou prírodou. 
V Kysuckom Novom Meste sa mu žije 
dobre, hoci by občas uprednostnil 
lepšie medziľudské vzťahy v súkromí 
či v podnikateľskom prostredí. 

Ľudia by si podľa neho mali viac vážiť jeden 
druhého. Zdá sa mu, že kedysi bola väčšia 
úcta človeka k človeku. Tiež si všimol, 
že mladí ľudia čoraz menej poznajú svoj 
kraj, jeho prírodu či dejiny. Ako konateľ 
spoločnosti a zároveň Kysučan mnoho 
rokov podporoval kysuckých futbalistov.

web: www.stavrealslovakia.sk, email: stefankuba@stavrealslovakia.sk
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MUDr. Pavol Hartel študoval na Jeseniovej lekárskej 
fakulte Univerzity Komenského v Martine. Štúdium 
ukončil v roku 1986. Prvé praktické skúsenosti 
v gynekológii získal pod dohľadom svojich 
významných učiteľov (prednostov kliniky docenta 
Toldyho, profesora Danka) vo Fakultnej nemocnici 
v Martine na gynekologicko-pôrodníckej klinike, 
kde pracoval v rokoch 1986-1998. Tri a pol roka bol 
primárom gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia 
v NsP v Čadci. V rokoch 2001-2002 pracoval ako 
lekár Privátneho gynekologicko - pôrodníckeho 
centra v Prahe pre zahraničné pacientky. Do 
roku 2005 ešte pracoval v Českej republike v 
mestách Český Těšín - ako primár gynekologicko 

pôrodníckeho oddelenia 
v privátnej nemocnici 
a Havířove ako starší 
sekundárny lekár. 
4. januára  2005 založil v 
Žiline „na zelenej lúke“ 
súkromnú gynekologicko-
pôrodnícku prax-ambulanciu 
GYN – PRAKTIK s.r.o., kde 
je dodnes konateľom. Vo 
firme pracuje ako špecialista 
v odbore gynekológia a 
pôrodníctvo, ultrazvuk v 
gynekológii a pôrodníctve 
a aj ako špecialista v 
operačnej miniinvazívnej 
gynekologickej chirurgii. 
Spoločnosť  GYN – PRAKTIK 
s.r.o pozostáva z ambulancií: 
všeobecného lekára pre 
dospelých, ktorú vedie 
manželka, MUDr. Katarína 
Hartelová, dve gynekologické 
ambulancie a ambulancia 
špecializovaného ultrazvuku 
v gynekológií a pôrodníctve, 
ktoré odborne vedie MUDr. 
Pavol Hartel, mamo/
prsníková/ sonografická 
ambulancia, ktorú odborne 
vedie rádiodiagnostik 
MUDr. Radoslav Paďha 

a poradenské a liečebné ambulancie – laser v 
liečbe gynekologickej pacientky a poradenská 
výživa v tehotnosti a v endokrinologických 
stavoch gynekologickej pacientky, ktoré vedú 
edukované asistentky spoločnosti. Zhrnutím 
možno charakterizovať spoločnosť ako centrum 
neinvazívnej kompletnej diagnostiky v liečbe a 
prevencii gynekologických klientok a vo vedení 
a monitorovaní tehotných žien. S pacientmi v 
spoločnosti komunikujú a venujú sa im štyria 
lekári a päť zdravotných asistentiek. Spoločnosť 
sídli na adrese Bajzova 8401/48 A v Žiline. Pobočka 
spoločnosti – ambulancia praktického lekára je i 

Gynekológ  a  pôrodník  MUDr.  Pavol  Hartel  
nepochybne  patrí  medzi  osobnosti  
novodobej  histórie  Dolných  Kysúc,  
na  ktoré  môžu  byť  Kysučania  hrdí!
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v Bytči na Hviezdoslavovej ulici, kde svoju 
súkromnú lekársku prax štyrikrát v týždni 
vykonáva MUDr. Katarína Hartelová. K 
práci lekára patrí i neustále vzdelávanie 
sa. MUDr. Pavol Hartel nielenže je 
„odchovancom“ významného klinického 
pracoviska – Gynekologicko-pôrodnícka 
klinika UN v Martine, ale po roku 2002 si 
opakovane aktualizuje a prehlbuje svoje 
poznatky postgraduálnymi aktívnymi 
pracovnými stážami na klinických 
pracoviskách SR a ČR. 
„Pravidelne sa zúčastňujem na európskych, 
ale aj svetových gynekologických 
kongresoch, naposledy v Londýne,  Glasgowe, 
Prahe, Mexiku. Spolupracujem v SR s klinickým 
pracoviskom Gynekologicko-pôrodníckej kliniky 
UN v Martine, ale aj v ČR s Ústavom pro péči o 
matku a dítě Praha–Podolí a gynekologicko-
pôrodníckymi klinikami v Prahe na Homolce a 
Bulovce. Tieto formy vzdelávania a samozrejme 
samoštúdia sú potrebné pre kvalitné využívanie 
najmodernejších diagnostických – preferenčne 
neinvazívnych techník, ktoré v mojom GYN - 
PRAKTIK-u využívame a vďaka nej rozširujeme 
možnosti diagnostiky a liečby pacientiek,“ hovorí 
MUDr. Pavol Hartel.
Časť práce MUDr. Pavla Hartela spočíva v 
participácii a v dokompletizovaní zdravotníckej 
starostlivosti o ženu – pacientku v operačnej 
praxi v špecializovanom medicínskom odbore 
v zmluvných nemocniciach: Dolnooravská 
nemocnica v Dolnom Kubíne, miniinvazívne 
oddelenie gynekologicko pôrodníckej kliniky 
Univerzitnej nemocnice v IVF Iscare v Martine, 
gynekologicko – pôrodníckom 
oddelení Fakultnej nemocnice v 
Žiline.
„Do budúcnosti stále premýšľam, 
čo nové priniesť, či ako 

pracovisko rozšíriť o ďalšie možnosti diagnostiky 
a liečby pacientok. Investujem do moderných 
diagnostických a liečebných procedúr a 
ultramoderných špeciálnych laserových liečebných 
neinvazívnych výkonov v gynekologickej praxi,“ 
hovorí MUDr. Hartel.  
O vysokej profesionalite a nadštandardných 
vzťahoch lekára s pacientkami hovorí i to, že ho 
navštevujú ženy nielen z celého Slovenska, ale 
i zo zahraničia - Poľska a Čiech. MUDr. Pavol 
Hartel patrí medzi kreatívnych a pozitívne 
naladených ľudí, má rád nové výzvy ako v práci, 
tak i v spoločenskom živote. Svoju prácu berie 
ako poslanie, ktoré nie je platné len v medicínskej 
praxi, ale predovšetkým vo vzťahu ku človeku. Rád 
cestuje a poznáva nové kultúry. Momentálne žije v 
obci Konská pri Rajeckých Tepliciach, ale pochádza 
z Oškerdy, teda z dolných Kysúc. Aj vďaka svojmu 
pôvodu a praxi primára v Čadci sú jeho klientkami 
mnohé ženy z Kysúc. Možno by ich bolo i viac, ak 
by nebola natoľko komplikovaná a zdĺhavá cesta 
cez Kysuce.

GYN – PRAKTIK s. r. o.  
Bajzova 8401/48, ŽILINA

telefón: 041/500 78 00, 
pavol.hartel@gynpraktik.sk
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Písal sa rok 1993,  keď 
PharmDr. Štefan Grešák 
otvoril prvú súkromnú 
lekáreň v Kysuckom Novom 
Meste. Niesla názov Lekáreň 
sv. Lukáša a sídlila na 
Belanského ulici č. 228. 
Založiť lekáreň bolo pre 
Štefana Grešáka životný 
sen. V deväťdesiatych 
rokoch vstúpila do platnosti 
vyhláška, ktorá priniesla 
možnosť vzniku neštátneho 
zdravotníckeho zariadenia 
a vlastne i možnosť pre 
PharmDr. Grešáka, splniť si 
tento sen. Ďalším dôvodom, 
prečo pán Grešák začal 
podnikať v tejto oblasti bolo, 
že je absolventom vysokej 
školy v odbore farmaceut.
„Začali sme rekonštrukciou 
budovy na Belanského ulici, 
ktorú sme mali v prenájme a 
tu sme otvorili našu prevádzku. Asi po piatich 
rokoch, keď sa Lekáreň sv. Lukáša začala rozvíjať, 
sme zistili, že chceme priestor, ktorý bude 
náš a väčší. Našli sme si nové priestory tiež na 
Belanského ulici č. 297, aj tie sme zrekonštruovali 
a presťahovali sa. Keďže nám priestory po každej 
stránke vyhovujú, sídli tu prevádzka lekárne 
dodnes,“ rozpráva o začiatkoch podnikania 
Štefan  Grešák. 
Jeho podnikateľské aktivity pokračovali ďalšou 
rekonštrukciou budovy na Belanského ulici č 217, 
kde chcel otvoriť ešte výdajňu zdravotníckych 
pomôcok. Táto myšlienka nadobudla reálne 
rozmery v roku 2000, a tak doplnil poskytovanie 

zdravotníckych služieb v našom meste vo všetkých 
oblastiach. Lekárnik o svojom podnikaní hovorí 
v množnom čísle. Je to preto, lebo počas celej tejto 
náročnej cesty ho sprevádza manželka Anna.  
Spoločnosť, ktorá vlastní Lekáreň sv. Lukáša a 
Výdajňu zdravotníckych pomôcok sv. Lukáša, sa 
nazýva Kysucká lekárenská, s.r.o. Z fyzickej na 
právnickú osobu sa transformovala v roku 2007.  V 
prvej budove lekárne pracovalo 5 zamestnancov, 
dnes spoločnosť dáva prácu 14 pracovníkom. 
Zamestnanci sa neustále vzdelávajú akreditačným 
spôsobom, či už ide o ľudí so stredoškolským 
alebo vysokoškolským vzdelaním.  
A ako sa Štefan Grešák a jeho spoločnosť 
pričinili o rozvoj regiónu Dolných Kysúc? 
„Bol som prvý v meste, kto začal poskytovať 

Lekárnik Štefan Grešák bol prvý  
v Kysuckom Novom Meste, kto začal  

poskytovať   farmaceutické   služby   pre verejnosť.

108



takéto služby ako súkromník. Dnes do 
podnikania v zdravotncíkom zariadení zasahuje 
množstvo prvkov, je tu silný konkurenčný tlak, 
čo je na druhej strane v prospech pacientov. Nás, 
lekárne, to núti neustále sa zlepšovať, zlepšovať 
svoje služby, lebo pacient si môže vybrať. Snažíme 
sa, aby pacientom bola poskytnutá čo najlepšia 
starostlivosť, zháňame kvalitný sortiment, 
sledujeme jeho zloženie, staráme sa o zákazníka, 
snažíme sa mu pomôcť, jednoducho robíme, čo je 

v našich silách,“ hovorí majiteľ 

lekárne. 

Štefan Grešák je členom 

Družstva lekární, nezávislého 

združenia lekárnikov - 

majiteľov lekární. Cieľom 

tohto družstva je vybudovať 

sieť lekární, vlastnených 

lekárnikmi, aby si pomohli v 

konkurenčnom prostredí so 

sieťovými lekárňami. Cieľom 

je vytvoriť vhodné podmienky 

na podnikanie i pre menšie 

lekárne. Pán Grešák bol jedným zo zakladateľov 

družstva. Ako tvrdí, štátna legislatíva lekárnikom 

nepomáha, politici majú v popredí iné záujmy 

ako záujmy pacientov. PharmDr. Štefan Grešák 

odpovedá v češtine, ale jeho korene siahajú na 

Kysuce.  „Otec pochádzal z Nesluše, neskôr sa 

presťahoval do Čiech. Ja som sa neskôr vrátil opäť 

na naše Kysuce.“

lek-lukas@stonline.sk
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Ing. Emil Jelinek, 
majiteľ spoločnosti 
E&R Jelinek 
HELIGONKA 
Kysucké Nové 
Mesto, sa vracia 
v spomienkach do 
minulosti:
- V oblasti opravy 
a výroby heligóniek 
neexistuje na 
Slovensku možnosť 
vzdelávania. Môj 
svokor Filip Ševčík 
bol vyučený na 
opravu hudobných 
nástrojov v českých 
Lounách a zároveň bol 
jediným odborníkom 
na opravy a ladenie 
akordeónov a 
heligóniek v bývalom 
Československu. 
Práve svokor ma zasvätil do tohto umenia, keďže 
som  bol muzikant a  nemal som k  tejto práci 
ďaleko. S  podnikaním som začal najskôr doma, 
ešte v  roku 1989. V  roku 1994 som sa rozhodol 
založiť si živnosť. Najskôr som vykonával prácu 
v  našom dome na Dubskej ceste, neskôr na ulici 
1. mája, ale kvôli nástrojovému vybaveniu bolo 
potreba riešiť väčší priestor a tak sa firma v  roku 
2017 presťahovala na ulicu ČSA. Už nešlo len 
o  opravu hudobných nástrojov, ale i  o  výrobu 
nových heligóniek. Rozhodol som sa, že po 
dlhoročných skúsenostiach v tejto oblasti skúsim 
vyrobiť heligónku. Dnes sme presvedčení, že to bol 
správny krok, nakoľko heligónky pod značkou E&R 
Jelinek HELIGONKA sú čoraz viac žiadané. Do 
našich heligóniek vkladáme všetky svoje doterajšie 
skúsenosti a  hlavne, čo sa týka po technickej 
stránke, zdokonaľujeme chod mechanických častí, 
o čom sa už presvedčili mnohí spokojní zákazníci.
Majiteľmi tejto spoločnosti sú teda Emil Jelinek 
a  jeho syn Roman Jelinek. Dnes pracujú v E&R 
Jelinek HELIGONKA okrem nich ešte dvaja 
zamestnanci. Spoločnosť však spolupracuje 
aj s  mnohými ďalšími živnostníkmi, ako 
subdodávateľmi. 
„Aj napriek tomu, že sa stále investuje do rôznych 

nástrojov a strojov, výroba našich heligóniek je 
najmä o  ručnej práci. Chceme udržať rodinný 
charakter firmy,“ hovoria Jelinkovci. 
10. októbra 2013 bola úspešne zapísaná ochranná 
známka E&R Jelinek HELIGONKA na Úrade 
priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.
Hovorí Ing. Emil Jelinek: 
- Ponúkame generálne opravy hudobných 
nástrojov, kompletné opravy a ladenie akordeónov 
a  heligóniek, vypracovanie  odborných 
posudkov  na stav hudobných nástrojov, 
rekonštrukcie hudobných nástrojov, výkup starých 
akordeónov  s  možnosťou  finančnej kompenzácie 
s novým, predaj akordeónov po generálnej oprave 
s 24 mesačnou zárukou, výroba kožených remeňov 
na akordeóny podľa požiadaviek zákazníka, 
výroba vzorových mechov na akordeóny a oprava 
mechov, predaj kufríkov, opravy saxofónov a 
klarinetov - jedná sa o výmeny podlepiek, vrátane 
úprav a nastavenia mechaniky. Zabezpečujeme 
servis  hudobných nástrojov,  môže prebiehať i 
priamo u zákazníka.
o Kam všade už putovali výrobky spoločnosti?
- Heligónky si objednali zákazníci z Kanady, 
Anglicka, Poľska, Čiech a  samozrejme z  každého 
kúta Slovenska. Všetko heligónky vyrábame na 
objednávku a tak každý kus je originálny. Zákazník 

Heligónky Jelinkovcov preslávili  
Kysuce aj v ďalekom zahraničí!

Emil Jelinek so synom Romanom
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si vyberá farbu, typ hlasov a  podobne,“ hovoria 
majitelia.
o Prečo sú heligónky vyrobené v Kysuckom Novom 
Meste, také výnimočné?
- Naše heligónky sú vhodné ako pre začiatočníkov, 
tak i pre profesionálnych hráčov, nakoľko sa pri 
výrobe používajú len tie najlepšie materiály a 
mechaniky, ktoré sú v basovej časti na oskách vo 
vodiacich puzdrách a v melodickej časti je hmatník z 
masívu a chod klapiek je zabezpečený mosadznými 
puzdierkami.  Stále sa snažíme vyvíjať a zlepšovať 
heligónky, prinášať novinky, dvíhať ich kvalitu. 
Poslednou novinkou sú trojradové heligónky. 
Pred dvomi rokmi získala firma výhradné 
zastúpenie pre Poľsko, Čechy a  Slovensko od 
rakúskej firmy LIMEX, ktorá sa zaoberá ozvučením 
nástrojov formou MIDI systému. Vďaka tomuto 
systému si môže hráč prepínať rôzne zvuky, 
spievať rovno do mikrofónu, ktorý je umiestnený 
priamo na heligónke a  zahrať si aj v sprievode 
iných nástrojov. Naše heligóny sme vystavovali aj 
v Rakúsku, kde uspeli medzi svetovými značkami. 
o Ako sa uchytila heligónka na Kysuciach?
- Heligónka momentálne prežíva obrovský boom! 
Tento ľudový hudobný nástroj sa voľakedy pokladal 
za „krčmový nástroj“. O popularitu tohto nástroja 
sa však postarali ľudia, ktorí sa začali venovať 
písaniu nôt pre heligónku, a  tak sa na nej začali 
hrať populárne či  tanečné melódie. Dnes môžete 
vidieť, že na ňu hrajú mladí i  starší hudobníci. 
Moja manželka Jarka vyučuje hru na heligónke. 
Hra na heligónku sa vyučuje len na pár ZUŠ na 

Slovensku. Krásno nad Kysucou a  Kysucké Nové 
Mesto sú len dve z mála. Manželka od roku 2013 
vyučuje hru na heligónku v ZUŠ v  Krásne nad 
Kysucou a v súčasnosti už aj v Kysuckom Novom 
Meste. So svojimi žiakmi vystupuje na rôznych 
kultúrnych akciách, festivaloch. Kysuce prezentuje 
s  heligónkovým súborom na rôznych domácich 
a zahraničných súťažiach, z ktorých si donesú vždy 
krásne umiestnenia. Preto nemá o  žiakov núdzu 
a nachádzajú sa medzi nimi veľké talenty. A nielen 
deti sa učia hrať na tomto nástroji. 
o Ako sa Jelinkovcom žije na Kysuciach?
 Mgr. Jaroslava Jelinková, manželka, hovorí:
- Pochádzam zo Snežnice. Som vďačná, že žijem 
v  malom meste, po každej 
návšteve väčšieho mesta 
som rada, že bývam práve 
tu. Máme tu všetko, takže 
nikdy som ani netúžila 
niekam odísť. Chýba mi na 
Kysuciach však jedna vec. 
Vďaka práci som zistila, 
že Kysuce sú chudobné, čo 
sa týka prezentácie svojich 
krojov. Určite by som bola 
rada, ak by sa našiel človek, 
ktorý by v  tejto veci niečo 
zmenil a  spopularizoval 
ľudovú kultúru Kysúc aj 
formou výroby krásnych 
krojov.
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Voľakedy poľovníctvo bolo výsadou 
šľachty. Teda lesnú zver mohla loviť iba 
šľachta. Tá však nebola schopná uchrániť 
chudobným ľuďom roličky pred divou 
zverou, ktorá vedela na poliach narobiť 
také škody, že sa stávalo, že  sedliak z poľa 
nezobral ani toľko, čo vysial, alebo zasadil. 
Zabíjať, alebo chytať do klepcov či  jám, 
bolo zakázané pod prísnym trestom. Ako 
si mohol teda chudobný človek uchrániť 
úrodu? Sedliaci po nociach kládli na svo-
jich políčkach ohne a  klepali na lemeše, 
ale bolo si treba aj pospať, aby ráno mohli 
ísť robiť na pánske a potom si ešte ustrážiť 
svoje roličky pred divou zverou. Sťažovať 
sa nemali komu. A predsa sa narodili ľu-
dia chudobným roľníkom, ako bol Štefan 
Závodník, Jozef Miloslav Hurban a Ľudo-
vít Štúr, ktorí mali cítenie s  chudobou, z 
ktorej pochádzali. Dnes už nevieme, kto-
rému v  hlave vzbĺkla myšlienka zájsť za 
synom Márie Terézie Františkom Jozefom 
do Viedne a  požiadať ho, aby vydal taký 
zákon, aby si nižšie vrstvy obyvateľstva 
mohli zapoľovať a  teda i  z časti uchrániť 
skromnú roľnícku úrodu. Stará mama nám 
ako deťom rozprávala, že keď bola ešte 
malé dieťa, pri jednej návšteve  Štefan Závodník im roz-
prával, ako boli za cisárom pánom Františkom Jozefom vo 
Viedni modlikať, aby vydal zákon, že môže poľovať aj stred-
ná vrstva obyvateľstva, ktorá  častými poľovačkami zmierni 
škody, ktoré im spôsobuje zver na zemiakoch a obilí. Štefan 
Závodník spomínal: „Prišli sme vo vhodnom čase a  Cisár 
pán bol zrovna v dobrej nálade. Posadil nás okolo vzácnych 
hostí a pozorne nás počúval. Prvý som začal ja. Ľútostivým 
hlasom som hovoril od srdca k srdcu, ako našim sedliakom 
lesná zver pustoší švíky roličiek a sedliaci potom nemajú čím 
kŕmiť svoje deti. Deti podvýživené umierajú, lebo im matky 
nemajú čo hodiť do hrnca, aby ich nakŕmili. Chyba  je v tom, 
že lesná zver sa nemá strieľať. Keby sme aspoň my, kňazi 
v jednotlivých farnostiach poľovali, aspoň by sme spoločne 
s miestnymi učiteľmi ustrážili i znížili stavy diviačej zveri.                                                                                                         
Veľmi dojímavo ma doplnil i Hurban, ktorý sa priklonil k mo-
jej reči s tým, že koľko nevinných detí trpí a umiera hladom, 
lebo koľkokrát z úrody nezostane ani dostatok pre dobytok 
na zimu. Zlatý klinec do nášho rozhovoru zasadil aj sám Ľu-
dovít Štúr. Svojou ohnivou rečou sa prihovoril Cisárovi pá-
novi, že o koľko by mal v armáde viac zdravých a zdatných 
bojovníkov, keď by ich matky mali čím chovať. Keď nemajú 
stravu, rastú z nich iba suchotinári, ktorí sotva vládzu držať 
pušku v rukách.... Cisár pán neprehovoril ani slova, pozorne 
všetkých vypočul a zdalo sa, že sa v ňom prebudil súcit, na čo 
oslovil svojho komorného, aby začal písať. Ja som sa prihovo-
ril, že už máme návrh zákona pripravený v tom znení, ako 

spomínal. Čuduj sa svete, Cisár pán ho doplnil v tom znení, 
že každý môže poľovať, kto vlastní 200 katastrálnych jutár 
poľa  a lesov, čo sa dnes rovná 120 hektárov. Ale uviedol i to, 
že - kto  takýto majetok nemá, môže si ho prenajať a poľo-
vať. Nechcem sa ďalej zmieňovať, aká atmosféra tam pano-
vala....“ Tento zákon nadobudol platnosť ihneď a  bolo to 
v roku 1848 a čuduj sa svete, platil až do roku 1950! V roku 
1951 vznikli v  celom Československu nové zákony. Revír 
musel mať najmenej 500 hektárov. Mohli poľovať robotníci, 
roľníci a pracujúca inteligencia. My, mladí poľovníci, sme už 
museli absolvovať i skúšky z poľovníctva, čo platí doposiaľ. 
 „HON NA ŽUPANA“ A JEHO KONIEC
Zaujímavá poľovačka bola v  Ochodnici, organizovaná 
grófom Gejzom Csákym, pri ktorej bol zastrelený v Rudin-
skej diviak, vážiaci 350 kg.
Na Budatínskom zámku staré zvyky a  oslavy Svätého 
Huberta, konané na jeho sviatok v  jesennom období, zavie-
dol za svojich mladých čias v r.1837 kaplán Štefan Závod-
ník. Tieto oslavy odpozoroval ako mladý chlapec od svojho 
otca, ktorý pôsobil ako hlavný organizátor na Dubnickom 
panstve grófa Ilešháziho. Hoci sa jednalo viac menej o ra-
kúsku tradíciu, svojim spôsobom sa mu veľmi zapáčila a za-
viedol ju i na Budatínskom panstve grófa Csákyho. I tam sa 
táto oslava stala potom každoročnou tradičnou oslavou, 
spojenou s poľovačkou. Takúto slávnostnú poľovačku pod 
názvom  „Svätohubertovský hon na Župana“ naplánoval 
v roku 1924 i gróf Gejza Csáky s divinským kaplánom An-
drejom Cvinčekom, známym to široko ďaleko lovcom di-

Poľovanie na Dolných  
Kysuciach  voľakedy a dnes...

Kysuckí poľovníci v družnom rozhovore so spisovateľom Albínom Latkom  
z r.2008. Zľava: Ing. Pavol Šutý- člen poľovníckej spoločnosti Kremienok,    

Gitka Kubjatková- majiteľka firmy na oblečenie pre poľovníkov,  Albín Latko, 
JUDr. Jozef Rišian- bývalý predseda regionálnej organizácie kysuckých  

poľovníkov a  básnik Martin Kolembus z Lodna. Rozprávanie je prevzaté z knihy 
spisovateľa Albína Latku „ Poľovnícke príbehy z autorovej kroniky“.  

Spracoval a doplnil Ing. Pavol Šutý- poľovník z Kysuckého Lieskovca.   
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viakov. Andrej Cvinček v r.1924 ako administrátor pôsobil 
v  Krásne nad Kysucou. Oslava sa skladala z  troch etáp. 
Krátka svätá omša v prírode pred slávnostne vyzdobenou 
horárňou v Ochodnických horách, samotná poľovačka na 
Župana a po poľovačke oslava  a hostina v horárni. Oblasť, 
kde sa mala slávnostná poľovačka vykonávať, bola starostli-
vo vybraná najskúsenejšími panskými hájnikmi, medzi 
ktorých patril i horár Micheľ z Rudiny. Predpokladalo sa, že 
Župan sa nachádza v oblasti medzi Ochodnicou a Rudin-
skou. Nachádzalo sa v nej najmenej sto diviakov. Táto časť 
bola široko ďaleko dookola obkľúčená strelcami a  psami.  
Na dohovorený čas sa urobilo zapúšťanie psov do pohonu, 
a to zo všetkých svetových strán naraz na zatrúbenie fanfár, 
ktoré sa rozľahli horou tak mohutne, aby ich počuli všetci 
poľovníci. I tí starší, čo boli trošku nahluchlí.  Za počúvania 
týchto prekrásne znejúcich a do široko ďaleka  počuteľných 
melódií honci vypustili psov, tých najlepších z celého oko-
lia. A hon sa začal! Poľovačka mohla podľa plánu pokračo-
vať. Psi nabité náruživou energiou sa už nemohli dočkať, 
kedy ich majitelia alebo mladí chlapci- psovodi, vypustia 
z vodítok a posmelia k začiatku poľovačky. Už zďaleka  dví-
hali nosy a nasávali do nozdier závan vetra, aby ich čo naj-
viac presvedčil, že diviaky sa v mladinách skutočne nachá-
dzajú zaľahnuté. Sedliaci, ktorí sa ráno zúčastnili 
Svätohubertovskej svätej omše sa tešili, že budú zas na neja-
ký čas oslobodení od tých ničiteľov ich skromnej úrody 
ovsa a zemiakov. Do hory sa v takýto deň nikto neopovážil 
vkročiť, lebo deň predtým bolo vybubnované po okolitých 
dedinách, že sa pripravuje veľká poľovačka na divé svine. 
Grófsky hájnik Micheľ pozavádzal hostí na najlepšie stano-
vištia (tzv. štandy), kde bola najväčšia pravdepodobnosť, že 
zver bude unikať práve tadiaľ. Keď postavil na posledný 
štand bytčianskeho advokáta Dr. Nádašiho, sám sa išiel po-
staviť pod osamelo rastúcu hrušku na okraji poľa, súvisiace-
ho s  lesom až na Rudinskej. Potom priložil ústie hlavne 
svojej novej „lankasterky“ k ústam a z jeho obľúbenej bro-
kovnice zazneli prekrásne melódie znejúce široko ďaleko 
po okolí. Na jeho „lankasterke“ vedel tak nádherne zatrúbiť, 
že máloktorý hudobník by tak zatrúbil na trúbke. Na jeho 
signál hora ožila. Všetci honci s psami sa dali do pohybu. 
Nedočkavé psy náruživo vnikali do  húštin a honci odchá-
dzali na zhromaždište, aby nedošlo k úrazu. V tých časoch 
honci nešli  do pohonu spolu so psami ako dnes. Vypustené 
psy sa sami riadili vlastným inštinktom. Energiou nabité 
kopovy sa začali preháňať po dolinách, vnikali do húštin, 
odkiaľ štekotom vyháňali všetko, čo si chcelo zachrániť ži-
vot. O malú chvíľu sa z húštia začal ozývať a k strelcom do 
uší doliehať známy a vytúžený štekot a kvikot psej a diviačej 
pospolitosti.  Niektoré kopovy, čo dosahovali výšku aj do 
60cm, keď sa vrhli na ročné prasiatko, ale aj neskôr narode-
ných lanštiakov, hravo získali nad nimi prevahu. Strhli ich, 
dusili a  veľa z  nich aj zaškrtili. Horami sa niesol kvikot 
a brechot. Staré diviačice fučali, grúlili, ale svojim mláďa-
tám pred takým náporom mocných ostrých psov nebolo 

záchrany. Jediným riešením bol únik do bezpečia, čo skúse-
né diviačice vedeli a rýchle odvádzali svoje potomstvo kade 
ľahšie do úkrytu. Začali sa horou ozývať prvé výstrely. Nie-
kde padol iba jeden, inde bolo počuť viac výstrelov po sebe.  
Počasie v  ten deň mimoriadne prialo poľovníkom. Čistú 
a jasnú oblohu a prírodu hneď z rána ožiarilo teplé slniečko, 
ktoré svojimi lúčmi zohrialo tu aj tam premrznutého paná-
čika. Hora dunela od neutíchajúcej streľby. Psí brechot znel 
ako nádherný chorál v nádhernom prírodnom chráme. Kto 
taký nádherný spev zažije, do smrti na túto muziku určite 
nezabudne. Je to niečo nenapodobiteľné, niečo úchvatné! 
Preto sa niet čomu diviť, že starí poľovníci si vedeli z preži-
tých poľovačiek najviac vychutnať práve tieto psie melódie, 
ktoré navždy zotrvali v ich duši. Na tejto poľovačke sa zú-
častnil ako honec i Ján Čuraj s prezývkou Kaprov Jano z Di-
viny, ktorý sprevádzal Cvinčekových troch kopovov. Andrej 
Cvinček v tých časoch už pôsobil ako administrátor v Krás-
ne nad Kysucou, ale svoje psíky choval u svojho brata Jána, 
farára- dekana, na farskom dvore v  Divine. Janko Čuraj 
nám neraz o tejto poľovačke spomínal vo vyhni ešte za čias, 
keď som sa v Divine učil za kováča. Býval len pár krokov od 
našej vyhne. Ako spomínal, bola to ohromne veľkolepá po-
ľovačka, kde boli zo široka ďaleka pozvaní najlepší priatelia 
budatínskeho grófa Gejzu Csákyho a divinského kaplána, 
v  tých časoch už krasňanského administrátora Andreja 
Cvinčeka. Poďľa údajov, ktoré Janko Čuraj získal od Andre-
ja Cvinčeka, strelcov sa tejto poľovačky údajne zúčastnilo 
okolo päťdesiatpäť a psov okolo päťdesiat. V tých časoch šlo  
o  najlepších strelcov a  psov z  okolia Žiliny, Bytče, Kysúc. 
Gróf Gejza Csáky prišiel na poľovačku na svojom Sivkovi, 
Údajne si na túto poľovačku dal ušiť u svojho obľúbeného 
šustra (obuvníka) ohromne parádne čižmy. Kto si na Gejzu 
ešte pamätá, vie, že Gejza mal ohromne veľké nohy. K jeho 
štíhlej postave mu však neprekážali. Šuster mal však so ši-
tím veľké problémy, lebo jeho priatelia zo široka ďaleka ne-
mali na tento účel v dielňach tak veľké kopyto, aby mohol 
šuster urobiť čižmy na mieru. Mal vraj také veľké nohy, že 
sotva sa našlo päť takých chlapov v celej bývalej ČSR. A veru 
sa aj stalo, že pravá čižma ho začala tlačiť a tak znepokojo-
vať, že si ju musel vyzuť a obuť si starú obnosenú topánku, 
ktorá sa našťastie potulovala v  chate pri jeho posteli, kde 
občas prespával. Hoci mal obutú topánku a  čižmu, nič si 
z toho nerobil. Ale zato s poľovačkou bol spokojný. Na svo-
jom štande sa mu podarilo na štyridsať krokov skoliť asi 
160 kilového kančeka. Bol by ich postrieľal i viac, ale ďalšie 
sa pobrali tým smerom, kde mal uviazaného svojho koňa 
Sivka. Vyľakané diviaky sa po výstrele prehnali okolo jeho 
koníka, ale ten sa tak naľakal, že keď vyhodil zadnými noha-
mi do povetria, trafil jedného lanštiaka do hlavy tak, že mu 
podkovou prerazil lebku a  ten po niekoľkých sekundách 
trepania nohami ostal nehybne ležať. Andrejovi Cvinčekovi 
nešlo do hlavy, ako gróf jedným výstrelom mohol zastreliť 

Poľovníctvo dolných Kysúc dnes

Názov PZ Predseda Poľ. hospodár Výmera Počet členov

Poľovnícke združenie Šerkov Kysucké Nové Mesto-Ochodnica Miroslav Siekela Silvester Pastva 2667 25
Poľovnícke združenie Tri kopce Mário Greňo Jozef Urbánek 2337 30
 Peter Chovanec Ing. Peter Chovanec 2087 20

Poľovnícke združenie  Vadičov Ing. Milan Berešík Ing. Tomáš Káčerík 2524 27

Poľovnícka spoločnosť Vreteň Silvester Pastva Ľubomír Pytel 2450 24
Poľovnícka spoločnosť Kremienok Vladimír Trúchly Jozef Kloska 3908 45/15 dočasní/5 čestní

pokračovanie na ďalšej strane
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dvoch diviakov. Až pri slávnostnej hostine gróf spomenul, 
aké mal v ten deň šťastie, ale aj smolu, že ho tlačila čižma. 
Pritom zastrelil diviaka a šťastie, ktoré sa neprihodí vari raz 
za sto rokov niekomu, aby jeho koník zabil kopytom di-
viaka. Veľká lokalita a nepreniknuteľné húštiny poskytovali 
diviakom ohromné skrýše, z ktorých v nočných hodinách 
vyrážali do okolitých polí na pašu. Keďže sa im v okolitých 
húštinách ohromne darilo aj pri rozmnožovaní, niet divu, 
že okolití sedliaci častokrát prichádzali takmer o  všetku 
úrodu ovsa, obilia, zemiakov, ktorú im takto premnožená 
zver spôsobovala.  Táto poľovačka bola plánovaná tretieho 
novembra na deň Svätého Huberta. Kvôli zlému daždivému 
počasiu sa presunula až na 24. novembra. Poľovačka sa za-
čala od chaty, ktorá sa nachádzala v Ochodníckych hlbo-
kých horách a pokračovala smerom na Neslušu  až po južnú 
oblasť v Rudinskom chotári. Medzi sedliakmi sa povrávalo, 
že v týchto horách sa nachádza ohromne velikánsky diviak, 
ktorého miestni obyvatelia volali Župan. Táto ozruta im na 
poliach spôsobovala ohromné škody. Vyrýval také jamy, že 
z nich nebolo vidno ani pasúceho barana. Psi dlho nemohli 
Župana vypátrať. Vedel sa on poriadne zdekovať, aby sa vo 
svojej skrýši cítil čo najbezpečnejšie. Ale tento raz sa v nej 
dlho necítil. Miestni hájnici tušili, kde sa približne nachá-
dza jeho skrýša, ale v nepreniknuteľných húštinách sa nikto 
z nich neodvážil ísť za Županom. Keď však väčšia skupina 
kopovov zacítila jeho skrýšu, vrhla sa na neho. Nastal zúri-
vý boj, boj o život. Psiská štekali, kňučali, kto vie, čo sa tam 
dlho, dlho odohrávalo. Do ďaleka bolo počuť grúlenie 
a mohutné fučanie Župana. Župan pravdepodobne spočiat-
ku trhal a gniavil pod sebou najdotieravejších psov, ktoré sa 
mu zahrýzali do kože, do uší a pravdepodobne aj do rypáka. 
I keď mnoho psíkov v tej trme-vrme prišlo i o život, nako-
niec predsa len diviaka z ležoviska zodvihli a tento sa dal do 
pohybu. Keď niektorí „jágri“ zbadali popri ich stanovištiach 
prechádzať túto ohromne vyzerajúcu ozrutu, i od strachu 
strieľali do povetria len preto, aby sa Župan nevydal ich 
smerom. Niektorí zas strieľali až z osemdesiat až stokroko-
vej vzdialenosti, z  túžby uloviť Župana. Jeho mohutný 
hrubý pancier sa im z ich doma uliatych olovených gúľ ne-
podarilo  prestreliť s takou priebojnosťou, aby guľa zasiahla 
dôležité vnútorné orgány. Väčšina týchto olovených gúľ  zo-
stala uviaznutá iba pod kožou. Po takýchto zásahoch sa Žu-
pan preháňal stráňami, húštinami a  močarinami, ale 
ostrých, dobiedzajúcich kopovov sa nie a nie zbaviť.  Všade 
ho sprevádzali, zahrýzali sa mu do stehien, ktoré mal už po-
riadne od ostrých zubov dokmásané. Sprevádzajúce psiská 
medzitým natrafili na menšie diviaky, ktoré v tom čase do-
hnala ďalšia skupina kopovov a milého Župana opustili. Na 
Župana medzitým strieľali jágri z  vedľajších štandov, ale 
z  pomerne veľkej vzdialenosti, osemdesiat až deväťdesiat 
krokov. Broky mu však na hrubej koži moc neublížili, iba 
toľko, čo zmenil smer a zamieril oproti hlavnému hájnikovi 
Micheľovi. Micheľ asi z tridsiatich krokov vystrelil na pri-
chádzajúceho Župana a zasiahol ho rovno do čela. Ale bro-

ky sa mu akosi skĺzli po lebke, dobehol k Micheľovi, poriad-
ne mu rozpáral lýtko tesne pod kolenom. V zlomku sekundy 
mu ešte Micheľ stačil z druhej strany  brokovnice vypáliť na 
chrbát. Župan ho opäť chcel nabrať na svoje kly. Bol by ho 
určite roztrhal, ale už nestačil k nemu dojsť. Druhým vý-
strelom mu zasiahol chrbticu a zadok ostal ochrnutý. Mi-
cheľ, ako sa nachádzal tesne vedľa osamelo rastúcej hrušky 
na medzipoli, chytil sa jej nízko nad zemou rastúcich koná-
rov a ani nevedel ako sa na ňu vyhodil. Už tesne predtým 
mu vypadla  puška z rúk. Bol však šťastný, že sa nachádza 
mimo nebezpečných Županových klov. Župan zúril, hrýzol, 
rýpal všetko, čo mu stálo v okolí hlavy. Rozhrýzol i Miche-
ľovu pažbu na puške. Keďže si Micheľ v tom strachu ani ne-
uvedomil, že Župan má ochrnutú chrbticu, myslel si, že 
čaká na neho, kým zíde z hrušky a dostane sa mu rovno pod 
zuby. Micheľova noha silne krvácala. Roztrhol na sebe ko-
šeľu, s ktorou si obviazal hlbokú ranu pod kolenom a kričal 
o pomoc. Pomoc dlho neprichádzala, lebo v ten deň bolo 
sedliakom zakázané ísť do hory. Až keď Micheľa dlho nebo-
lo, pobrali sa ho hľadať. Micheľ nevládal už ani poriadne 
kričať. Svojim podriadeným hájnikom na jeho šťastie spo-
menul, že zostane čakať na Rudinskej pod známou hruškou, 
kde bol jeho obľúbený štand.  Hájnici však boli prekvapení, 
keď ich psi v  diaľke zacítili poraneného Župana a  keď 
podišli bližšie, zbadali na hruške skoro skrehnutého svojho  
priateľa. Predpokladali, že Župan je postrelený, lebo nemo-
hol na psov zaútočiť. Oháňal sa na nich iba rypákom. Aby si 
nepostrieľali psíkov, Župana dostrelili asi z  päťmetrovej 
vzdialenosti. Keď už Župan nejavil známky života, Micheľ 
pomaly zliezol zo stromu. Za pomoci svojich druhov sa do-
stal horko-ťažko do Rudinskej, kde ho už poriadne ošetrili. 
Podľa očitých svedkov Micheľ už kríval na nohu až do smr-
ti. Údajne mal prehryznuté šľachy. Diviaka potom hor-
ko-ťažko furmani naložili na voz a odviezli na Budatínske 
panstvo. Rozprávanie o  jeho rozmeroch neklamalo. Podľa 
zachovanej písomnosti diviak vážil tristopäťdesiattri kilov. 
O diviakovi takej váhy nebolo počuť predtým a ani dnes. 
Bol to najväčší diviak, ulovený v tých časoch na Slovensku. 
V jeho tele sa našlo do pol klobúka olovených gúľ o váhe 
kilodvadsať.  V priebehu tejto poľovačky roztrhal deväť ko-
povov. Z nich dva najlepšie patrili bytčianskemu advokátovi 
Dr. Nádašimu, ktorý na svojich psíkov dlho nemohol za-
budnúť. Na výrade pred chatou postupne diviakov pribúda-
lo, že sa ich nazbieralo dvadsaťdeväť kusov, vrátane Župana. 
Niektoré však ulovili psi bez výstrelu. Nachádzal sa medzi 
nimi aj lanšiak, ktorého koník Sivko usmrtil naostro pod-
kutou podkovou.

Ing. Pavol Šutý- EKOSTAV, Oščadnica 19 
telefón: 0905 556 370

email: suty-est@stonline.sk
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„Fotoslužba na Námestí slobody v Ky-
suckom Novom Meste sídlila už celé roky 
predtým, ako som v nej začal pracovať ja. 
Najskôr ako učeň u pána Blanárika. Vtedy 
to vyzeralo ako splnenie sna, ale bola to 
denno-denná drina. V roku 1991 som si za-
ložil živnosť. V 90-tych rokoch som firmu 
rozšíril o prevádzku v Krásne nad Kysucou 
a v Dome kultúry v KNM, kde sa fotilo len 
na osobné doklady. V roku 1997 som kúpil 
minilab (malý fotografický vývojový a tla-
čový systém na spracovanie fotografií). Mal 
som štyroch zamestnancov. Táto niekoľko-
miliónová investícia ma zdĺžila na niekoľko 
rokov. Situácia sa zmenila, keď všetky foto-
grafie na doklady začali robiť policajné od-
delenia a postupne sa začalo fotiť pomocou 
digitálnych technológií. Fotografie sa pre-
stávali postupne robiť. Ľudia si v súčasnosti 
uchovávajú fotografie na CD, USB, v počítačoch či mobiloch. Dnes sa medzi mladými nenosí pozrieť si 
album s klasickými fotografiami. Osobne si myslím, že si ľudia opäť začnú robiť klasické fotografie, chce to 
len čas. Hľadať nejakú fotku v počítači niekoľko hodín, to otrávi každého, lebo dnes sa nevyfotí 24-36 ob-
rázkový film. Dnes sa cvaká jeden záber za druhým a napokon máme tisícky neroztriedených fotografií, v 

ktorých je problém sa zorientovať. Preto som momentálne v ateliéri 
iba sám s manželkou, nemám žiadnych zamestnancov. Stále robím 
fotografie na preukážky, fotím a robím kamerové záznamy pre svadby, 
rodinné udalosti, deti, školy a škôlky, prefocujem a upravujem staré 
aj poškodené fotografie a predávam rámy, rámiky a albumy, rámu-
jem obrazy. Narodil som sa Kysuciach a žijem tu celý život. Je dobre 
ísť do zahraničia získať odborné skúsenosti. V dnešnom svete majú 
ľudia veľké možnosti. A keď si doprajeme jeden druhému a budeme 
si fandiť, všetko pôjde ľahšie. Každému, kto začne podnikať, držím 
palce, aj keď si každý myslí,  že vie, do čoho ide..., výplata však nepríde 
presne v ten istý deň v mesiaci na účet ako napríklad v štátnej sprá-
ve. Optimistický prístup a snaha však, dúfajme, prekonajú všetko,“  
hovorí Gabriel Muška.

Gabriel Muška je  
fotografom telom aj dušou

Fotoateliér - Gabriel Muška
Námestie Slobody 168,  

024 01 Kysucké Nové Mesto, 
tel. čísla: 041/421 2681 alebo 0908 916 090
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Ing.  Anton  Súkeník   
podniká už  takmer  30  rokov

Ing. Anton Súkeník vyštudoval textilné inžinierstvo 
a  niekoľko rokov pracoval v  národnom podniku 
Slovena Žilina na rôznych pozíciách a  naposledy 
ako hlavný mechanik. V  rámci obsadzovania 
technických funkcií závodu Benzinol v  Dolnom 
Hričove v roku 1987 sa dostal k  práci, pri ktorej 
spravoval 37 čerpacích staníc na Slovensku. 
Tu získal aj základné znalosti o  prevádzkovaní 
čerpacích staníc, hlavne so zameraním uspokojovať 
potreby motoristickej verejnosti.
Hovorí Ing. Anton Súkeník:
- Hneď po revolúcii v roku 1990 založil spoločnosť, 
ktorá nesie moje meno. Jej hlavnou náplňou bola 
údržba a  prevádzka súkromných čerpacích staníc 
a  po reorganizácii podniku Benzinol som začal 
prevádzkovať čerpaciu stanicu uvedeného podniku 
v Radoli. A keď došlo k privatizácii staníc Benzinolu, 
stali sme sa s  manželkou majiteľmi čerpacej stanice 
v  Radoli. Následne sme vybudovali novú modernú 
čerpaciu stanicu na pôvodnom mieste, ktorá bola 
sprevádzkovaná v roku 1995. V tom období bolo na 
Slovensku, a  najmä na Kysuciach, málo čerpacích 
staníc a ešte menej s novým technických vybavením, 
ako sme mali my. Chceli sme realizovať i druhú etapu 
prestavby čerpacej stanice, mal tu vyrásť autosalón 
a  pneuservis, ale vzhľadom na plánovanú výstavbu 
diaľnice, sme to už nemohli zrealizovať. Znemožnila 
nám to stavebná uzávera.
Ako sa rokmi menila firma...

- V  roku 1999 sme vybudovali čerpaciu 
stanicu v  Žiline – Považskom Chlmci 
z dôvodu sprístupniť služby čerpacej stanice 
pre okolité obce. V roku 2007 sme odkúpili od 
spoločnosti Slovnaft ďalšiu čerpaciu stanicu 
v  Turanoch. Päť rokov sme poskytovali 
na tejto pumpe služby pod značkou Shell 
a  nedávno sme ju odpredali. V  čase, keď 
sme prevádzkovali tri čerpacie stanice, 
sme zamestnávali až 20 zamestnancov, 
dnes ich máme v Považskom Chlmci osem 
a v Radoli sedem kmeňových zamestnancov. 
Určite spomeniem, že v  roku 2011 sme 
získali od  Ministerstva hospodárstva SR 
a  Ministerstva práce, sociálnych vecí a 
rodiny SR Čestné uznanie  za  zodpovedné 
podnikanie, výrazný  prínos  pre 
hospodárstvo a  zamestnanosť Slovenskej 
republiky,“ hovorí Ing. Súkeník.
Firma Ing. Antona Súkeníka sa zameriava 
hlavne na predaj kvalitných pohonných 
hmôt z akciovej spoločnosti Slovnaft. Tovar 
v predajniach je od slovenských dodávateľov, 
ide o predaj dôležitých vymeniteľných 
súčastí osobných i nákladných automobilov, 
napr. oleje rôznych značiek, poistky, 

žiarovky, základná výbava pre automobily a pod. Iné 
predajne na čerpacích staniciach sú zameraná najmä 
na občerstvenie, ale firma pána Súkeníka ponúka viac 

a za výhodné ceny. Vodiči tu nájdu i občerstvenie, či 
kávu zoberú so sebou. Zahraniční aj domáci turisti 
si môžu posedieť pod prístreškom pri dobrej káve 
a  občerstvení priamo v  areáli stanice. Na čerpacej 
stanici vodič môže využiť vysávač a  bezplatné 
zariadenie na hustenie pneumatík. Tieto zariadenia 
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sú moderné a využívajú najnovšie technológie. 
Ing. Anton Súkeník ďalej hovorí:
- Snažíme sa našim zamestnancom poskytnúť viac 
ako len odmenu vo forme platu. Poskytujeme im 
príspevok na dovolenku a na vianočné sviatky, zľavu 
na náš tovar. Pravidelne im robíme školenia v oblasti 
bezpečnosti práce a požiarnej ochrany, čo je pri takejto 
práci veľmi dôležité. Nechýba pravidelné vzdelávanie 
v  oblasti  tovaroznalectva. Možno i  pre tieto a  iné 
benefity máme lojálnych zamestnancov, sú v  našej 
firme doslova od jej začiatku stále tí istí pracovníci. 
Majú teda dlhoročnú prax, čo je výhoda v poskytovaní 
služieb zákazníkom. Ochotný zamestnanec na 
požiadanie zákazníka načerpá pohonné hmoty, či 
nahustí pneumatiky, takúto službu poskytujeme 
väčšinou ženám a postihnutým motoristom. Taktiež 
zamestnanec  vymení u  nás zakúpené stierače či 
žiarovku v aute, ukáže ako nainštalovať snehové 
reťaze a poskytne  inú odbornú pomoc. To všetko 
samozrejme bezplatne. 
Budúcnosť čerpacej stanice v Radoli...
„Viac ako 12 rokov riešime s  Národnou diaľničnou 
spoločnosťou zachovanie čerpacej stanice. Teším 
ma, že sa nám podarilo nájsť riešenie, stanica bude 
zachovaná, len sa mierne bude meniť jej dispozícia 
a  umiestnenie. Je pred nami teda dlhodobá 
perspektíva. Pri jednaniach sme argumentovali 
dlhodobým zamestnávaním pracovníkov, dennou 
obslužnosťou približne 900 až 1000 zákazníkov, a tým, 
že sme na periférii, nezaťažujeme životné prostredie, 

chránime životné prostredie separovaním odpadov 
a  likvidáciou nebezpečných odpadov, vlastníme 
najnovšie technické zariadenia, sledujeme kvalitu 
pohonných hmôt a podobne“, hovorí Ing. Súkeník.
Spoločnosť Ing. Antona Súkeníka poskytuje služby 
pre občanov Kysuckého Nového Mesta a  okolitých 
obcí. Podporuje rôzne kultúrne a športové podujatia. 
Prispeli na dresy mládežníckemu oddielu florbalu, 
podporuje futbalistov v  Radoli, sponzoruje súťaže 
hasičov rôznymi cenami a finančný príspevok dostal 
od neho i kostol v Radoli.
o A kto je vlastne Ing. Anton Súkeník?
- Ja sám pochádzam z Brodna. Keď som sa oženil v 
roku 1967 do Oškerdy, stal som sa Kysučanom. Za 
slobodna i  počas vojenskej základnej služby som 
hrával na dychových nástrojoch, hlavne saxofóne a 
klarinete v kapele, ktorá pôsobila napr. v Hoteli Mýto, 

v  dome kultúry a  v  okolitých obciach. Som tiež 
členom rybárskeho zväzu, a preto napr. predávame 
v našej predajni v Radoli aj hosťovacie povolenia na 
lov rýb. 

Čerpacia stanica  
Ing. Anton Súkeník,  

Radoľa 406 
telefón: +421414212677
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Na Slovensku je práca  
v gastronómii podľa  

skúseností  
Ing. Renáty Michalkovej  

ťažkým chlebíkom. Ak sa chce 
človek živiť týmto spôsobom, 

musí mať dostatok  
trpezlivosti, pevnej vôle,  
často i za cenu zrieknutia  

sa svojich osobných predstáv  
a pohody. Ale aj času,  
stráveného s rodinou.

Vstupujem do jednej z  najstarších a  historicky dôleži-
tých budov Kysuckého Nového Mesta – budovy niekdaj-
šieho „panského domu“ – Mýta. Je neprehliadnuteľným 
a výrazným architektonickým prvkom historického 
centra mesta, stojacim na južnej strane Námestia slobo-
dy. V  minulosti práve tu sídlil richtár a  do roku 1904, 
kedy mesto vyhorelo, boli tri izby na poschodí vyčle-
nené pre verejnú stráž; jedna ďalšia izba poslúžila ako 
vyučovacia miestnosť dievčenskej školy; celé prízemie 
bolo vyhradené pre hostinec. Po druhej svetovej vojne 
tu svoje sídlo našiel okresný súd, divadelníci a miestna 
inteligencia; usporadúvali sa tu výstavy aj kysucké plesy 
a zábavy. 
Funkcia dolného podlažia sa veľmi rokmi nezmenila, aj 
v súčasnosti priestory slúžia gastronomickej prevádzke 
– reštauračným službám. Celý chod reštaurácie vedie 
Ing. Renáta Michalková. Nachádzam ju priamo „v te-
réne“- ladnými nenápadnými pohybmi prechádza z je-
dálne do kuchyne, tichými pokynmi naviguje zamest-
nancov, panuje tu pokojná zohratá atmosféra. Čím viac 
zamestnancov máte, tým dôležitejšie je dômyselné nasta-
venie systému fungovania – každý zamestnanec má svo-
ju presne určenú funkciu, svoje povinnosti. Na vzťahoch 
s personálom si pani Renáta dáva obzvlášť záležať – uve-
domuje si, že zbytočný stres a samoúčelné vyžadovanie 
malicherných požiadaviek nikomu na eláne nepridá, ani 
nepomôže k efektívnosti plnenia pracovných povinnos-

tí. Sústreďuje sa na podstatné veci a keď treba, priskočí 
a podá pomocnú ruku aj v kuchyni. Váži si svojich za-
mestnancov, aj zákazníka. Počet zamestnancov sa pohy-
buje od šesť až desať, podľa vyťaženosti v aktuálnom ob-
dobí, v letnej sezóne pomôžu brigádnici, prípadne učni 
hotelových akadémií, ktorí takýmto spôsobom získavajú 
nevyhnutnú povinnú prax. Ako v každej životnej oblasti, 
vo vzťahoch osobných, ale aj tých pracovných zdôraz-
ňuje pani Renáta dôležitosť komunikácie a empatie. Jej 
prevádzka – jej dieťa, jej živobytie; energia a nemalé úsi-
lie, ktorú do nej musí dennodenne vkladať, aby všetko 
fungovalo ako má. A o tom, že podnikať sa dá aj na Ky-
suciach, svedčí už len samotná dĺžka prevádzkovania jej 
činnosti v tomto priestore. Zúročila všetky nadobudnuté 
skúsenosti z gastronomickej oblasti, v ktorej pracuje už 
viac ako dvadsať rokov, ale i vedomosti a prax zo štúdia 
na hotelovej akadémii v Brezne, ako aj vysokoškolského 
štúdia ekonómie. 
Ing. Renáta Michalková sa na Kysuciach narodila, tu vy-
rastala a dodnes s rodinou žije, aj preto je vďačná za to, 
že dostala príležitosť prevádzkovať reštauráciu priamo 
v centre mesta; lokalita blízka jej domovu šetrí veľa času 
aj nákladov spojených s logistikou, nakupovaním tova-
ru, a tento čas môže ďalej venovať svojim blízkym. Hoci 
podnikať v malom meste je skutočnou výzvou, inde by 
sa pani Renáta presťahovať nechcela ani za vidinou ďal-
šej podnikateľskej možnosti. Ponúk na prevádzkovanie 
ďalších podnikov bolo mnoho. Väčšie mesto oplýva pria-
mo úmerne vyšším počtom obyvateľov a turistov – po-
tenciálnych zákazníkov, je v nich vyšší životný štandard, 
ktorý podnecuje väčšie množstvo ľudí k využívaniu slu-
žieb, takisto spektrum ponúkaných služieb môže byť o to 
pestrejšie a variabilnejšie; svoje miesto a uplatnenie si tu 
nájde aj špecializovanejší druh poskytovaných služieb. 
V  malomeste sú tieto možnosti značne okresané, aká-
koľvek zmena, na ktorú miestni nie sú zvyknutí, je dvoj-
sečnou zbraňou  a vedieť citlivo a promptne reagovať na 
nastavenie (mentálne, finančné) obyvateľstva je skutoč-
ným umením. Navyše si treba uvedomiť, že dolnokysuc-

118



ký región nie je práve vychýrenou turistickou 
oblasťou, sústrediť sa treba hlavne na domáceho 
obyvateľa. „Na kulinárske novinky a  takzvanú 
vysokú gastronómiu nie sú Kysučania zvyknu-
tí; a aj keď z času na čas si aj oni radi pochutia 
na niečom netradičnom, podávať to každý deň 
by nebola najšťastnejšia voľba.“ Za roky, ktoré 
reštaurácia Mýto funguje, pani Renáta odpozo-
rovala, čo miestni obyvatelia od reštauračných 
služieb očakávajú a vyžadujú. V čase pracovné-
ho obeda alebo pauzy sa potrebujú rýchlo a kva-
litne najesť za primeranú cenu (denné menu sa 
podáva od jedenástej do tretej hodiny), vytvoriť 
príjemné prostredie pre priateľské posedenie pri 
káve či inom nápoji, vedieť ponúknuť a pripraviť 
jedlo a lá carte; zbytočne nepredlžovať otvárací 
čas do neskorých nočných hodín, aby dokázali 
aj na ďalší deň zamestnanci fungovať s  plným 
nasadením. Nerobiť nič nasilu, nič proti „rozu-
mu“ – nemať zbytočne otvorené počas sviatkov, 
kedy ľudia trávia čas doma s blízkymi. Podchytiť dopyt 
väčšinového zákazníka a vytvoriť ponuku, ktorá ho oslo-
ví. Sústrediť svoju pozornosť a  čas na jednu funkčnú 
prevádzku, aby človek v „rozlietanosti“ nezabúdal ani na 
svoj súkromný život a aby mu naň ostal čas. Zlatá stred-
ná cesta, balans. 
Reštaurácia Mýto je typická výrobou domácej knedle, 
ktorá je v ponuke každý deň, a ktorej desiatky rokov tr-
vajúcu tradíciu sa pani Michalková rozhodla udržiavať. 
Vojsť v nedeľných doobedňajších hodinách do budovy 
a nemať pred sebou dlhý, na knedľu čakajúci rad ľudí, je 
hádam nemožné. Priestorový potenciál budovy umož-
ňuje pani Renáte organizovať v  reštaurácii len menšie 
rodinné a firemné akcie, oslavy a  iné súkromné podu-
jatia, ktoré veľmi šetria ľuďom čas a úsilie, keby museli 
podobnú akciu organizovať doma. Na svadby a stužko-

vé často využívajú priestory Domu kultúry, kde sa akcia 
koná a všetok servis od prípravy jedla až po obsluhu za-
bezpečí reštaurácia. Kto si však najradšej rodinné pose-
denia vychutnáva v známom domácom prostredí, tomu 
tím reštaurácie ponúka cateringové služby – hotové jedlá 
a nápoje distribuuje priamo do obývačky, či záhradného 
altánku. Táto služba je v dnešnej dobe čoraz populárnej-
šia a hojne využívaná. 
Na Slovensku práca v  gastronómii je podľa skúseností 
a slov Ing. Renáty Michalkovej ťažkým chlebíkom; ak sa 
chce človek živiť týmto spôsobom, musí mať dostatok 
trpezlivosti, pevnej vôle a  schopnosti vycítiť skutočnú 
potrebu zákazníka a dokázať správne reagovať, často i za 
cenu zrieknutia sa svojich osobných predstáv a preferen-
cií. Náš zákazník náš pán, jedno z najväčších klišé a naj-
väčších právd zároveň. 
A v konečnom dôsledku – robiť malé aj tie väčšie veci 
s láskou a zanietením v srdci.  

Reštaurácia Mýto
Námestie Slobody,  

Kysucké Nové Mesto 
FB stránka: Reštaurácia Mýto & Pohoda

Tel.: 0905 466 900
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Firma „Dušan JAŠŠO,  
ELEKTRO · PLYN · VODA Kysucké Nové Mesto“ 

prispela k rozvoju dolnokysuckého  
regiónu  zapájaním  domácností  na  plynofikáciu

Firma  „Dušan JAŠŠO, ELEKTRO · PLYN 
· VODA“ v roku 2000 začala pôsobiť 
na Slovensku so sídlom v Kysuckom 
Novom Meste. Už z  názvu vyplýva, že 
som spoločnosť zakladal sám a aj všetka 
činnosť bola len na mojich pleciach. 
V začiatkoch bola činnosť zameraná 
len na servis a odborné skúšky. Už po 
pol roku som pocítil potrebu rozšíriť 
činnosť a prijať ďalších ľudí. Po rozšírení 
sa činnosť zamerala aj na montáž, 
inštaláciu a predaj v odbore plyn, 
voda, kúrenie, elektro a skúšky tesnosti 
nádrži a potrubia. V súčasnosti vo firme 
pracuje 11 zamestnancov, konkrétne 
dvaja obchodníci, dvaja administratívni 
zamestnanci, dvaja pracovníci 
vykonávajúci servis a piati montážnici. 
Práve pred pár dňami sa spoločnosť zo 
starých priestorov na Belanského ulici,  
kde sme sídlili 17 rokov, presťahovala 
do novovybudovaného priestoru na 
Hviezdoslavovej ulici vedľa bývalého Kina 
Kysuca. Stále sa prispôsobujme potrebám trhu, 
nedávno do našej ponuky pribudli tepelné 
čerpadlá, či solárne systémy.
Hovorí Dušan Jaššo, majiteľ spoločnosti: 
- Svojím klientom i potenciálnym zákazníkom 
vieme ponúknuť kompletné elektroinštalácie, 
plynoinštalácie, vodoinštalácie, kúrenie, 
ako aj predaj,  montáž  a  servis  elektro i 
plynospotrebičov. Prevádzame odborné 
skúšky a  prehliadky plynospotrebičov,  záručné 
prehliadky, opravy a  čistenie plynových kotlov. 
Stručne charakterizované, celá naša činnosť je 
zameraná na spokojnosť zákazníka, konkrétne: 
zadanie požiadaviek zákazníka a jeho predstáv, 
konzultácia o technických parametroch a 

možných riešeniach, projektová príprava, revízie 
plynu, plynových spotrebičov, skúšky tesnosti 
kanalizačných systémov, skúšky vodotesnosti 
nádrží a  žúmp, montáž kúrenia a kúrenárskych 
systémov, oprava a čistenie plynových kotlov, 
návrh rozpočtu a termíny dodávok, realizácia 
na kľúč aj s odbornými skúškami, záručný a 
pozáručný servis pre zmluvných zákazníkov, pre 
ďalších potencionálnych zákazníkov so staršími 
zariadeniami v odbore možnosť zmluvného 
servisu do 24 hodín. 
Kde všade vidno prácu spoločnosti?
Hovorí Dušan Jaššo:
- Montážne práce sú prevádzané v rámci 
kompletných inžinierskych sietí. Štatisticky 
môžeme povedať, že je to od roku 2000 viac 
ako 1 800 inštalácií s rozpočtom nad 1500 €. 

Hviezdoslavova ulica č. 384/10,  
Kysucké Nové Mesto

tel: 041/421 42 69 
mobil predajňa: 0908 904 148 

mobil servis: 0905 535 810, 0948 411 225
email: jasso@jasso.sk 
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Zabezpečujeme pre viac ako 700 
zákazníkov zmluvný servis na 
plynové spotrebiče a viac ako 
600 zákazníkom zabezpečujeme 
zmluvný servis na elektrotepelné 
zariadenia. Týmto zákazníkom 
sme k dispozícii 24 hodín denne 
na zelenej servisnej linke 0905 
535 810. Naše služby robíme na 
Kysuciach,  v Žiline a v okolí do 50 
km od Kysuckého Nového Mesta. 
V prípade zákazky väčšieho 
rozsahu je tu samozrejme z 
našej strany možnosť dohody. 
Naše kompletné služby, ktoré 
zabezpečujeme, by preto mali 
medzi nami vytvoriť spoluprácu 
podľa vašich predstáv. Mali sme aj zaujímavé 
zákazky -  v NN Slovakia - technologické potrubia, 
chladiarenské zariadenia a v Kia Motors Slovakia 
– výstavba a dobudovanie sanity. 
Firma „Dušan JAŠŠO, ELEKTRO · PLYN · 
VODA Kysucké Nové Mesto„ prispela k rozvoju 
dolnokysuckého regiónu tým, že v rokoch 2000-
2005  sa zapojila do plynofikácie dolných Kysúc, 
vrátane plynofikácie bytovej výstavby, ktorá 
pokračovala. Teraz sa stará u týchto ľudí o servis 
a výmenu ich spotrebičov. Spoločnosť v  tomto 
roku otvorila  novú prevádzku, kde je zároveň 
i nová predajňa. Sídli na Hviezdoslavovej ulici č. 
384/10 v Kysuckom Novom Meste. Predajňa má k 
dispozícii kompletný sortiment na plynoinštalácie, 
vodoinštalácie, sanitu, elektroinštalácie, kúrenie, 
kanalizácie, náhradné diely na plyno a elektro 

spotrebiče. V prípade zakúpenia tovaru nad 200 € 
je dovoz tovaru do 10 km zadarmo. Naša firma sa 
venujeme maloobchodu i veľkoobchodu.
Ako sa žije konateľovi na Kysuciach?
- Bývam v  Kysuckom Novom Meste od roku 
1979. Prišiel som tu zo Snežnice kvôli práci v 
ZVL, kde som pôsobil ako vedúci elektrodielne 
na technickom úseku. Tu som aj získal mnohé 
vedomosti a  zručnosti, ktoré som zúročil 
v  zamestnaní. Dva roky som potom pracoval 
v miestnej firme. So životom v meste som celkovo 
spokojný, mám tu veľa priateľov, keďže som lokál 
patriot a  hrdý Kysučan. Kysuce vnímam ako 
jeden z rázovitých krajov Slovenska, občas v ňom 
cítiť pozostatok „chudobných Kysúc“ z minulosti, 
no ľudia sú dobrosrdeční. Nikdy som netúžil po 
práci a živote v zahraničí.
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ROFIS Gastro s.r.o. 
Starý pivovar u Bociana

Kysucká 174 
Kysucké Nové Mesto

www.ubociana.sk
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Rofis Gastro s.r.o.
spoločenská sála
Ulica Vajanského 588
Kysucké Nové Mesto

tel.: 0917 645 479
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Rofis s.r.o.
Kysucké Nové Mesto

Ďalšie aktivity: 
logistické služby, drevovýroba,  

renovácia historického nábytku,  
stavebná činnosť, výroba okien
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Igor Korček začal podnikať hneď  
po revolúcii v roku 1989 a priniesol  
do Kysuckého Nového Mesta službu,  

ktorú motoristi veľmi ocenili.

Najskôr podnikal v stavebníctve, neskôr prevádzkoval 
autoservis. No a dnes je jedným z konateľov firmy 
GENEZIC trade s. r. o., ktorá v Kysuckom Novom Meste 
zriadila Diagnostické centrum motorových vozidiel – 
Stanicu technickej kontroly.
Podnikanie firmy GENEZIC trade s. r. o. začalo 
v Bratislave, nakoniec sa jej činnosť rozšírila do Žiliny 
a Prahy. Jednou z pobočiek žilinskej firmy je aj Kysucké 
Nové Mesto.  Stanica technickej kontroly na nábreží rieky 
Kysuca bola postavená v rokoch 2008 až  2010. Osem 
rokov teda slúži obyvateľom regiónu Dolné Kysuce. 
Vybudovaním tejto stanice sa stala služba diagnostiky 
motorových vozidiel pre obyvateľov mesta a jeho okolia 
dostupnejšia. Občania nemusia dochádzať do Žiliny. Igor 
Korček je tej mienky, že Kysuckému Novému Mestu sa 

zvýšila jeho hodnota, veď na Slovensku funguje asi 150 
staníc technickej kontroly. Pričinil sa tak o rozvoj nášho 
mesta aj s ďalšími majiteľmi a kolegami spoločnosti. Čo 
všetko STK našim obyvateľom ponúka? V prvom rade 
ide o vykonávanie pravidelných a zákonom stanovených 
technických kontrol. Spoločnosť zabezpečí a overí všetky 
doklady pre dovezené automobily, kontrolu originality a 
pod. V Kysuckom Novom Meste dnes môžete vykonať 
emisnú kontrolu a tiež kontrolu WIN čísla. 
Igor Korček hovorí: „My sme radi, že môžeme podnikať 
v Kysuckom Novom Mesta a  ponúkať služby tunajším 
ľuďom. Záujem klientov nás teší, a tak, ak bude možnosť 
niečo zlepšiť, tak nové služby do svojho portfólia 
určite pridáme. Občania by si však mali uvedomiť, že 
povinnosť vykonať technickú kontrolu je len raz za dva 
roky. Je to zlomok času oproti tomu, koľko ho strávia na 
cestách. Technická kontrola je potrebná pre bezpečnosť 
ľudí. Myslenie ľudí by sa mohlo zmeniť, kontrola nie je 
nutné zlo, lebo celé diagnostikované vozidlo prispieva 
k bezpečnosti vodiča a ostaných účastníkov premávky. 
Každý asi vie, čo to znamená nešťastie pri autonehode 
a aké sú jej následky a verte, nikto by to nechcel zažiť. STK 
je jednoducho prevencia.“ Spoločnosť je od roku 2008 
stabilizovaná, v súčasnosti v nej pracuje 10 kmeňových 
zamestnancov. Firma sa snaží neustále rozvíjať. Majitelia 
prikúpili pozemok, kde vznikne nová parkovacia plocha 
asi vo veľkosti 5 000 m2. Pre všetkých záujemcov je STK 
otvorená v pracovných dňoch od 7.00h do 15.00h, a v 
stredu až do 17.00h. Posledný polrok však registrujú 
zvýšený záujem o kontrolu vozidiel a preto rozmýšľajú 
i o  zmene a  predľžení pracovnej doby, aby boli klienti 
spokojní. Igor Korček pochádza z Oravy. Kysuce sú mu 
však nesmierne blízke, 12 rokov mal v Rudine chalupu. 
Dnes býva v  Strážove. Kysuce sa mu páčia, ale nie je 
spokojný s tým, čo sa deje v urbariáte. Trápi ho, ako dnes 
vyzerajú kysucké lesy, ako sa devastujú a štát mlčí...

www.stkknm.sk
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Daniela Pinčiarová z Kysuckého Nového  
Mesta je vo finančnom svete nielen  

odborníčkou s dlhoročnou praxou, ale aj  
osobnosťou, od ktorej sa dá veľa naučiť.  

Od začiatku je verná jednej značke  
– Komunálnej poisťovni, a.s.  

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance 
Group bola založená zakladateľskou listinou 19. 
októbra 1993 a svoju činnosť oficiálne začala 1. 
januára 1994, sídli  na  adrese Štefánikova 17, 811 
05 Bratislava, hlavným akcionárom spoločnosti 
je Vienna Insurance Group. Na čele organizačnej 
štruktúry je dozorná rada a predstavenstvo 
spoločnosti. Poslaním KOMUNÁLNEJ poisťovne je 
poskytovať klientom produkty a služby v oblastiach 
životného poistenia, poistenia motorových vozidiel 
a majetku občanov, zodpovednostného poistenia 
a tiež v oblasti poistenia priemyselných rizík. V 
pomerne rýchlom čase si vybudovala silné putá na 
komunálnu klientelu, ktorá dodnes tvorí jeden zo 
základných kameňov podnikania. K výraznej zmene 
v spoločnosti došlo po akvizícii v roku 2001, kedy 
sa poisťovňa stala súčasťou silnej medzinárodnej 
finančnej a poisťovacej skupiny Vienna Insurance 
Group. Začlenenie do tejto finančnej skupiny sa v 
KOMUNÁLNEJ poisťovni odzrkadlilo na náraste a 
intenzite obchodných aktivít a celkovom smerovaní 
spoločnosti v ostatných rokoch. Klienti tým získali 
istotu v podobe silného a stabilného akcionára, 
ktorým Vienna Insurance Group bezpochyby je. 
Dokazuje to aj dlhodobo pozitívne hodnotenie 
agentúry Standard&Pooŕ s.
Výhodou mnohopočetnej rodiny poisťovní holdingu 
Vienna Insurance Group je zúročenie najlepších 
skúseností sesterských poisťovní v iných krajinách 
pre klientov na Slovensku. KOMUNÁLNA poisťovňa 
dokáže čerpať zo skúseností a rokmi osvedčeného 
know-how akcionára, najmä pri inovácii produktov a 
služieb tak, aby spĺňali európske štandardy a boli pre 
klientov čo najatraktívnejšie a najvýhodnejšie. Práve 
preto sa nachádza na vysokých priečkach v povedomí 
slovenských spotrebiteľov pri kúpe poistenia. Ďalším 
dôležitým medzníkom bol pre poisťovňu rok 2009, 
keď do svojho portfólia integrovala kmeň klientov 
poisťovne KONTINUITA. KOMUNÁLNA poisťovňa 
si postupne zlepšovala a upevňovala svoje postavenie 
na slovenskom poistnom trhu a postupne sa 
prepracovala medzi najväčšie poisťovacie spoločnosti 
na slovenskom poistnom trhu.  
„KOMUNÁLNA poisťovňa za uplynulých šesť 
rokov výrazne napredovala. S narastajúcim 
trhovým podielom a ziskom prišiel aj záväzok v 
podobe spoločenskej zodpovednosti. Okrem iných 
projektov podporuje naša spoločnosť program 
Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom, ktorý 
realizujeme v spolupráci so ZMOS a Nadáciou pre 
deti Slovenska. Cieľom programu je budovanie 
komunít, ktoré zohľadňujú potreby detí a mladých 
ľudí, pýtajú sa na ich názory a umožňujú im 
spolupodieľať sa na plánovaní a realizácii aktivít 

v komunite. KOMUNÁLNA poisťovňa má tiež 
na zreteli prospech a  rozvoj slovenských regiónov 
a každoročne podporuje desiatky športových, 
kultúrnych či spoločenských podujatí v jednotlivých 
komunitách. V roku 2016 sme finančne podporili 
viac ako 140 takýchto podujatí. So ZMOS sme tiež 
pokračovali v spolupráci na projekte Oskar bez 
bariér, ktorý má pomôcť uľahčiť a skvalitniť život 
našim hendikepovaným spoluobčanom. Ľuďom v 
núdzi sme pomáhali aj v spolupráci s Nadáciou TA3 
a jej správcom Petrom Káčerom. Ten už tretíkrát 
prešiel na špeciálne upravenom bicykli stovky 
kilometrov naprieč východným Slovenskom, aby 
zvýšil povedomie o možnostiach liečby a publicitu 
o zbierke pre hendikepovaných spoluobčanov. V 
rámci tzv. Dní sociálnych aktivít sa zamestnanci 
KOMUNÁLNEJ poisťovne angažujú a v roku 2016 
navštívili v predvianočnom období naši kolegovia 
viac ako 300 detí v detských domovoch, materských 
a základných školách a 650 seniorov v celkovo 

Ing. Vladimír Bakeš, generálny riaditeľ poisťovne
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5 mestách a 5 obciach v rámci celého Slovenska 
a odovzdali im darčeky. Náš systematický a 
dlhotrvajúci prístup k spoločenskej zodpovednosti 
ocenila aj naša materská spoločnosť a v roku 
2016 získala KOMUNÁLNA poisťovňa bronzovú 
Cenu Güntera Geyera za sociálnu angažovanosť, 
ktorú udeľuje spoločnosť Wiener Städtische 
Versicherungsverein, hlavný akcionár Vienna 
Insurance Group, od roku 2012,“ hovorí generálny 
riaditeľ poisťovne Ing. Vladimír Bakeš. 
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance 
Group má v súčasnosti viac ako 450 interných 
zamestnancov a rozvinutú sieť viac ako 600 
externých spolupracovníkov. Svoje kvalitné 
a rýchle služby poskytuje prostredníctvom 
rozvinutej obchodnej siete, ktorá je rozdelená na 7 
riaditeľstiev a 92 obchodných miest so sídlami vo 
všetkých regiónoch Slovenska.
Riaditeľkou krajského žilinského riaditeľstva siete 
Kontinuita je Daniela Pinčiarová z  Kysuckého 

Nového Mesta, ktorá sa tomuto fachu venuje už 
viac ako dve desiatky rokov (na snímke). Toto sú jej 
názory na Kysuce.
o Čím sa kysucký región môže pochváliť a je teda 
špecifický voči iným kútom Slovenska? Čo Vy 
vnímate ako kysuckú jedinečnosť? Skrátka, toto 
je to naše - kysucké, som Kysučanka a som na to 
hrdá..., lebo... 
- Slovensko je krásna krajina, ktorej súčasťou je aj 
región Kysuce. Skrýva sa v pohoriach Javorníkov 
a  Kysuckých Beskýd. Je to domov, kde je veľa 
nádhernej prírody, nekonečných lesov, oblých 
kopcov, čarovných zákutí a takmer nedotknutá 
príroda je skutočným unikátom. Práve preto sú 
Kysuce ideálnym regiónom na aktívny oddych. Či už 
ide o pešiu turistiku s ruksakom na chrbáte, alebo o 
lyžovačky pre milovníkov zimných športov. Okrem 

prírody je tu množstvo ľudových a historických 
pamiatok. Azda najväčším lákadlom je skanzen 
Vychylovka, kde majú návštevníci možnosť vidieť 
niekdajší tradičný život na Kysuciach. Súčasťou 
múzea je aj historická lesná úvraťová železnica, 
ktorá vznikla spojením lesnej železnice Kysúc a 
Oravy. Prvou písomne doloženou kysuckou obcou je 
Kysucké Nové Mesto,  ktoré sa pod názvom Yesenin 
spomína už v roku 1254. V roku 1284 bol postavený 
kostol sv. Jakuba, ktorý je najstarším zachovaným 
kostolom na Kysuciach. Všetky tieto prírodné či 
historické kysucké úkazy považujem za jedinečné. 
Kysučanov považujem za pracovitých, pohostinných 
a obetavých ľudí. Celkovo je kysucký región veľmi 
rázovitý a myslím si, že takí sú aj ľudia v ňom.
o Ste hrdá na to, že ste rodáčkou z Kysúc? Nemali 
by ste problém odísť inam, alebo naopak – Vaše 
korene sú príliš hlboko na Kysuciach? 
- Áno, som veľmi hrdá na to, že som sa narodila na 
Kysuciach. Vyrástla som tu, vyštudovala, začala 
pracovať a neskôr aj podnikať. Veľmi ťažko by sa 
mi odchádzalo inam. Okrem mojej rodiny, ktorú 
nadovšetko milujem, tu mám veľmi veľa priateľov, 
kolegov a kamarátov, ktorí vždy stoja pri mne, aj v 
tých najťažších životných situáciách. Takéto silné 
väzby by som ťažko budovala niekde inde.

Pre všetko, na čom záleží

VY ROZHODUJETE, KEDY POUŽIJETE KAPITÁL 

Provital Invest
• Investovanie ponúka veľkú šancu na výnos
• Fondy namiešame na mieru klientovi s možnosťou 

kedykoľvek ich meniť
• Flexibilná forma sporenia

www.kpas.sk | Infolinka 0800 11 22 22

• Čiastočné výbery v momente potreby poistenca
• Znížená poplatková štruktúra 
• Lacnejšie pripoistenia
• Bez posudzovania zdravotného stavu

Z HODNOTENIE V PODIELOVÝCH FONDOCH
 I  NVESTÍCIA DO BUDÚCNOSTI                                 
S PORENIE NA DOSIAHNUTIE CIEĽA                                   
K APITÁL K DISPOZÍCIÍ, KEĎ SAMI BUDETE CHCIEŤ

Kľúčové rozhodnutie 
pre úspešný život

KOMUNÁLNA poistovňa a.s.,  
Vienna Insurance Group, 
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
Tel: +421 (2) 482 003 14
Mobil:  +421 918 110 995
Web: www.kpas.sk

Daniela Pinčiarová 
krajská riaditeľka sieť KONTINUITA
Krajská kancelária Žilina 
J. Milca 807/1, 010 01  Žilina
Tel:    + 421 (41) 562 32 91
Mob:  + 421 905 345 800
E- mail:  pinciarova@mail.t-com.sk,  
pinciarova@kpas.sk 
web: www.kpas.sk

KOMUNÁLNA  poisťovňa , a. s.  
Vienna Insurance Group
Obchodné miesto Kysucké Nové Mesto 
Litovelská 871, 024 01  Kysucké Nové Mesto 
Tel: + 421 (41) 421 39 96 
Mob:  + 421 905 345 800   
E- mail: pinciarova@mail.t-com.sk,  
pinciarova@kpas.sk 
web: www.kpas.sk
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UHOĽNÉ SKLADY PIERON  
je firma s 25 ročnou históriou

Spoločnosť Uhoľné sklady Pieron vznikla v roku 1992 v 
Kysuckom Novom Meste. Založil ju pán Stanislav Pieron, 
ktorý je v súčasnosti na zaslúženom dôchodku, ale aktívne 
sa o činnosť spoločnosti zaujíma. Stanislav Pieron založil 
uhoľné sklady na mieste, kde predtým sídlil štátny podnik 
Uhoľné sklady, ktorý zásoboval palivom celý región 
dolných Kysúc a kde bol zároveň on kedysi riaditeľom. 
Neskôr vedenie uhoľných skladov prevzal syn Silvester. Od 
roku 2008 do súčasnosti je majiteľkou v Uhoľných skladoch 
Pieron Mgr. Jana Pieronová, manželka Silvestra Pierona. 
V roku 2008 vznikla prevádzka pre obyvateľov Bystrickej 
doliny v Starej Bystrici. Od začiatku svojej existencie sa 
firma zamerala na predaj palív. Samozrejme, spočiatku to 
bolo najmä uhlie, ako pokračovanie obchodnej činnosti 
štátneho podniku. Plynofikácia kysuckých obcí však 
spôsobila pokles odberu uhlia. Požiadavky zákazníkov 
a zvýšený záujem o pevné palivá donútil spoločnosť 
rozšíriť svoje služby. V súčasnosti sa špecializujú sa na 
predaj hnedého  uhlia, koksu, štrkopieskov, drveného 
kameňa, ozdobných kameňov, mramorového obkladu, 
palivového dreva, drevených brikiet, peliet, hnedouhoľné 
brikety a pod. Odber jednotlivých palív ovplyvňujú najmä 
klimatické podmienky. Okrem rozširovania svojej ponuky 
a skvalitňovania služieb sa spoločnosť venuje i vzdelávaniu, 
zameranému  na predaj, odbornú stránku palív, zloženie 
tovaru a pod. V neposlednom rade je dôležitá pre vedenie 
firmy i ochrana životného prostredia. Uhoľné sklady Pieron 
preto rozšírili ponuku o uhoľné brikety, drevené brikety, 
pelety či ekohrášok, čo sú ekologickejšie palivá.
Na Slovensku sa momentálne ťaží uhlie len v Prievidzi 
a Handlovej, a tak firma spolupracuje so zahraničnými 
obchodnými spoločnosťami. Uhlie dovážajú najmä zo 
severných Čiech, Nemecka a Poľska. Ako riaditeľka uviedla, 
uhoľné  brikety dovážajú z Nemecka, z Poľska vozia čierne 
uhlie a ekohrášok, z Čiech prichádza hnedé uhlie.
Záujmom vedenia spoločnosti je neustále sa zlepšovať 

a posúvať vpred, byť konkurenčným na dnešnom trhu a 
prispôsobovať sa potrebám ľudskej spoločnosti.
Klientmi uhoľných skladov sú nielen súkromné osoby, 
vlastníci rodinných domov, ale i verejné inštitúcie v rámci 
celého Žilinského kraja. Firma sa zapája do  elektronických 
aukcií verejného obstarávania a pod. Získali a realizovali 
zákazky ako dodávka štrku na reguláciu vodných tokov 
pre vodohospodárov, dodávka posypového materiálu 
kysuckým obciam na zimnú údržbu, atď. Firma zabezpečuje 
i dovoz zakúpeného paliva a materiálu zákazníkom domov. 
Zamestnáva 5 zamestnancov. Personál tvoria profesionáli, 
ktorí zabezpečujú kvalitné poradenstvo v oblasti palív a 
stavebného materiálu. V portfóliu majú  taktiež prenájom  
kancelárskych priestorov v Kysuckom Novom Meste.   Sklad 
uhlia pre Kysucké Nové Mesto a okolie je na Ceste do Rudiny. 
Ďalšia predajňa so skladom je v Starej Bystrici v areáli RD 
č. 17. Počas 25 ročnej činnosti sa firma stala súčasťou života 
v meste. Najmä v 90tych rokoch finančne sponzorovala 
školské zariadenia a mnohé aktivity, ktoré organizovalo 
mesto. V súčasnosti podporuje aktivity základných škôl a 
niektorých kultúrnych a spoločenských organizácií. Pani 
Jana Prieronová pochádza zo Starej Bystrice, v Kysuckom 
Novom Meste žije už 27 rokov. Vidí, že mesto sa rozvíja a 
bývajú v ňom milí ľudia. Práve to sú ich zákazníci, ktorým 
sa snažia poskytovať kvalitné služby a vychádzať v ústrety. 
Pani Jana prichádza do styku s okruhom podnikateľov, kde 
fungujú korektné vzťahy. 
Momentálne žije so svojou rodinou v Nesluši.  Čo si myslí 
o Kysučanoch? Kysučania sú podľa nej odolní voči stresu 
a ťažkým  prekážkam, ktoré prináša život.  Svoju prácu 
má rada a  nech je kdekoľvek vo svete,  jej  domovom  sú  
Kysuce.

UHOĽNÉ SKLADY PIERON
Mgr. Jana Pieronová, riaditeľka
SNP č. 362, Kysucké Nové Mesto 

telefón:  0905388156, 041/4212655, 
0918722326

email: j.pieronova@gmail.com
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Kto je Mgr. Alena JAŠŠOVÁ, 
zostavovateľka tejto publikácie?
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Mgr. Alena Jaššová, rodným menom Klimko-
vá, je rodáčkou z Kysúc. Narodila sa v roku 1963 
v Žiline a detstvo aj gymnaziálne roky prežila v 
Kysuckom Novom Meste. Štvrtý ročník gymnázia 
študovala a ukončila na „zahraničnom“ gymná-
ziu v Banskej Štiavnici, kde sa 70-tych a 80-tych 
rokoch minulého storočia pripravovali vybraní 
študenti zo slovenských gymnázií na vysokoškol-
ské štúdium svojich odborov v zahraničí. Škola 
spadala pod riadenie Ministerstva školstva, ale 
aj Ministerstva zahraničných vzťahov. Alena sa 
pripravovala na štúdium žurnalistiky v Moskve.... 
Samozrejme, človek mieni, život mení..., napo-
kon sa rozhodla do zahraničia neodísť a nastú-
pila na štúdium žurnalistiky  do Bratislavy – na 
Univerzitu Komenského – katedru žurnalistiky v 
roku 1981 a túto aj v roku 1986 úspešne ukončila 
získaním vysokoškolského titulu. Žurnalistike sa 
prakticky venovala už počas štúdia, keď si dennú 
formu „sťažila“ výmenou za diaľkovú – aby moh-
la nastúpiť do redakcie - vtedy Kysuckého prie-
kopníka, ktorý vydával ZVL Kysucké Nové Mesto 
dvojtýždenne – ako svoj časopis a dostávali ho 
všetci zamestnanci (6000 zamestnancov). Neskôr 
v roku 1987  vyhrala konkurz na šéfredaktorku 
podnikového časopisu  Duslo-Šaľa, a tak sa pre-
sťahovala – už aj s rodinou do Šale, kde žije a pra-
cuje dodnes. V roku 1989-1990 sa udiali spolo-
čensko-politické zmeny v celej ČSSR a rozpadol 
sa bývalý politický systém – tým aj svet mnohých 
redakcií a miestnych a podnikových časopisov. 
VPN-kári a ďalší „novodobí  demokrati“, ktorí 
zázračne vybehli zo svojich ulít a začali sa biť do 
pŕs – akože vždy boli proti socializmu, že to tu 
len „trpeli“ – začali organizovať a najmä zneprí-
jemňovať život mnohým čestným, pracujúcim ľu-
ďom. „Nežná revolúcia“ nebola ani  zďaleka taká 
nežná pre obyvateľov nášho štátu, a čo sa dialo v 
jej zákulisí, len teraz po rokoch postupne vychá-
dza na svetlo...  „Mohla som to sledovať ako novi-
nárka trochu iným pohľadom ako bežní  ľudia, aj 
som sa dostávala k informáciám, ktoré neprenikli 
do verejnosti, pretože by tomu ani mnoho ľudí 
neverilo, a bolo to smiešne, ale aj úbohé zároveň, 
keď som videla tých najväčších lajdákov, ktorí za 
socializmu zaspávali do práce, nechcelo sa im na 
smene robiť, špehovali a donášali na svojich spo-
lupracovníkov, strkali sa do zadnej časti tela svo-
jim nadriadeným, avšak po prevrate si to vôbec 
nepamätali, uplatnenie odrazu našli v orgánoch 
„novodobých čistiek“ – VPN – a nemilosrdne ši-

kanovali a súdili ľudí okolo seba len preto, že títo 
boli opatrní a nechceli sa bezhlavo púšťať do de-
monštrácií a štrajkov, ale ani nechceli robiť uda-
vačov a donášačov informácií na niekoho, koho 
chceli „demokrati“ odstrániť z funkcií,“ hovorí 
Alena Jaššová. Podnikový časopis Duslo-Šaľa bol 
v týchto rokoch zrušený, tak ako stovky ďalších. V 
roku 1991 Alena Jaššová prerušila prácu odcho-
dom na materskú, narodil sa jej syn. V roku 1992 
ju primátor mesta Šaľa – Ing. Alexander Szabó 
oslovil, či by nepomohla pri vydávaní mestského 
časopisu v Šali. Nádherná výzva, okamžitá pozi-
tívna reakcia. Od roku 1993 sa stáva Mgr. Alena 
Jaššová šéfredaktorkou Šalianskych novín. V tej 
dobe pracovala aj ako poslankyňa mesta Šaľa a 
začala študovať nadstavbové dvojročné štúdium 
práva – právo Európskej únie a sociálne právo EÚ 
Toto úspešne v roku 1996 ukončila. Rok 1996 bol 
aj inak zaujímavým rokom v jej živote – pretože 
si  založila vlastné súkromné vydavateľstvo, kto-
ré prevzalo spomínané „Šalianske noviny“ – od 
mesta aj so záväzkami a zamestnancami. Tento 
časopis sa tak zmenil z tlačového orgánu mesta 
Šaľa na súkromný časopis Aleny Jaššovej.
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Mgr. Alena Jaššová – Vydavateľstvo 
„HELENA“ so sídlom v Šali vzniklo 

1. júla 1996 v Šali. 
Majiteľkou a  riaditeľkou je od vzniku nepretržite Mgr. 
Alena Jaššová, promovaná žurnalistka, ktorá sa novi-
nárskej praxi venuje od roku 1981 (v roku 1986 – absol-
vovala univerzitné vzdelanie v  odbore žurnalistika na 
Filozofickej fakulte – Katedra žurnalistiky Univerzity 
Komenského v Bratislave).
Po Šalianskych novinách, ktoré šírili informácie na te-
ritóriu mesta Šaľa, neskôr založila časopis „Okres Šaľa“ 
a  v  roku 1997/1998 vzniká spojením oboch časopisov 
regionálny časopis Galantský a Šaliansky Žurnál, ktorý 
vychádza dodnes a  v  podstate informačne spája okresy 
Galanta a Šaľa, čím informuje región s viac ako 135 000 
obyvateľmi.
Galantský a Šaliansky Žurnál sa za roky vychádzania vypro-
filoval na zaujímavé printové médium, ktoré je so svojim 
ekonomicko-spoločenským zameraním serióznym period-
ikom a je priamo a zmluvne distribuovaný do  40 obecných 
samospráv (obcí regiónu) a do 4 miest GaŠa regiónu a to: 
Galanta, Šaľa, Sereď, Sládkovičovo, do úradov štátnej správy 
oboch okresov, do stredných škôl, do zdravotníckych zaria-
dení, do poisťovní, do vybraných reštaurácií vyššieho typu 
(kvality) a  do firiem a  súkromných spoločností regiónu. 
Vydavateľstvo viac rokov mediálne podporuje regio-
nálny šport, vyhľadáva významné osobnosti a  úspeš-
né spoločnosti a  firmy regiónu za účelom ich zvidi-
teľnenia, a  tým pozitívnej prezentácie celého GaŠa 
regiónu. Galantský a  Šaliansky Žurnál je zároveň medi-
álnym partnerom  Združenia miest a  obcí GaŠa región, 
pre ktoré spracúva informácie v  časopise, podľa potreby.   
Mgr. Alena Jaššová  v  roku 2007  založila aj ďalší časopis, 
ktorý vydáva Vydavateľstvo „HELENA“ –  Kysucký Žur-
nál, ktorý vychádza pre región Dolných Kysúc a  má pri-
bližne rovnaké zameranie ako GaŠa Žurnál. Distribuovaný 
je rovnakou formou. Redakcia vo všeobecnosti vylučuje 
zo svojho novinárskeho spracovania tému bulvárnosti. 
Časopisy sú tlačené špičkovou tlačiarenskou technikou, 
používaný papier je kriedový s vysokým leskom. Charak-
teristické je aj profesionálne grafické spracovanie a texty 
sú tvorené kreatívnou žurnalistickou formou. Redakcia 
vyhľadáva zaujímavé osobnosti v regiónoch, ale aj jedineč-
né a špecifické skutočnosti, typické pre daný región, exklu-
zívne tipy pre spracovanie informácie. Časopis sa rozširu-
je výlučne riadnou poštou v zalepených obálkach priamo 
adresátom – t.j. do zmluvných subjektov, štátnych inštitú-
cií, úradov a spoločností, podnikov a firiem, bánk a pois-
ťovní (ide o  vyšší stupeň distribúcie printového média, 
ktoré je úrovňou  prezentačné a  teda vzhľadom k  svojmu 
spoločenskému postaveniu a  úrovni ho redakcia nepre-
dáva v trafikách, ale je rozširované ako sme vyššie opísali. 
Obidva časopisy majú luxusnejšie prevedenie tlače aj gra-
fiky, sú prezentačné a okrem informácií prinášajú aj kva-
litné komentáre k  aktuálnym udalostiam v spoločnosti, 
reportáže.  Mgr. Alena Jaššová – Vydavateľstvo „HELE-
NA“  okrem toho pomáha právnym subjektom a  inšti-
túciám pri založení vlastných časopisov, pri spracovaní 
PR-materiálov pre verejnosť, brožúr, bulletinov, ale aj kniž-
ných publikácií. Okrem odborného poradenstva zabezpečí 
komplexné spracovanie a  vydanie rôznych tlačovín, peri-
odickej, aj neperiodickej tlače, brožúr, atď..., na objednávku. 
Vydavateľstvo má dobre zabehnutý systém spolupráce 

s  inštitúcia-
mi a  firmami 
regiónu, teší 
sa ich dôvere, 
pretože prvo-
radou priori-
tou je slušnosť, 
k o r e k t n o s ť 
voči klientom 
a čitateľom, 
d o d r ž i a v a -
nie dohôd 
a  dochvíľne 
plnenie si zá-
väzkov a  po-
vinností voči 
nim.  Regio-
nálne časopi-
sy Galantský 
a  Šaliansky 
Žurnál a  Ky-
sucký Žur-
nál  sú kom-
pletne podľa 
čísiel a  rokov 
pravidelne a ak-
tuálne zverejňované aj na internete  www.zurnaly.sk. 
Časopisy sú veľmi dobre čítané a tešia sa všeobecnej obľube 
najmä v obciach regiónov, keďže prinášajú zaujímavé spolo-
čenské, ekonomické úvahy, ale aj právne, či poisťovacie po-
radenstvo, rady zverolekárov, lekárnikov, odborných lekárov 
a inzercia je orientovaná na konkrétne cieľové skupiny, čo je 
opäť zaujímavé pre inzerujúce spoločnosti, ale samozrejme 
aj pre čitateľskú verejnosť, kde sa práve tieto časopisy môžu 
pochváliť tým, že čitatelia a odberatelia sú najmä z  radov 
kultivovanej a vzdelanej strednej vrstvy spoločnosti, podni-
kateľov. Redakcia si tento fakt vysoko váži a v duchu toho aj 
články spracúva a tým verejnosť priamo a cielene oslovuje.  
V  júli 2016  Mgr. Alena Jaššová založila ďalšie vydavateľ-
stvo tlače a  tlačovín -    Regionálne vydavateľstvo – Ale-
na Jaššová, s.r.o.  pre okres Nové Zámky, konkrétne pre 
šuriansku oblasť. V  októbri 2016 vznikol aj ďalší časopis, 
ktorý vydáva toto vydavateľstvo – Žurnál z obcí...(novozá-
mockého okresu). Časopis je magazínového typu, je určený 
na priamy opäť zmluvný odber zúčastnených obcí priamo 
k ich obyvateľom a pre štátne orgány a firmy v okrese Nové 
Zámky. Vychádza 3x do roka, v  štvormesačných interva-
loch a čitatelia ho môžu čítať aj na internete  www.zurnaly.
sk.  Obe vydavateľstvá printovej tlače Mgr. Aleny Jaššovej 
spracovali a pomohli vydať tiež niekoľko knižných publi-
kácií – ide o priame objednávky zákazníkov pre svoje firmy, 
organizácie, inštitúcie.

Sídlo redakcie: Dolná 5, P.O. BOX 73, 927 01  Šaľa 
 

Riadiaca kancelária šéfredaktorky: 
Šaľa, Nitrianska 6/A, súpisné číslo 2254  

(budova pri kruhovom objazde vo Veči), 
1. poschodie, č. dverí 109.

Kontakty, emaily: 
gszurnal@gmail.com 

kysuckyzurnal@gmail.com 
obecnyzurnal@gmail.com 

tel. na šéfredaktorku: 0903 516 499 
web: www.zurnaly.sk

V roku 1996, ako 33 ročná, zakladá 
v Šali svoje prvé vydavateľstvo 

periodickej tlače.
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Prešiel som už veľa krajov a miest. Mnoho z nich ma zaujalo, 
majú rôznu históriu, svoje zaujímavosti, no pre mňa je iba jedno 
mesto najviac blízke. Mesto, v ktorom som sa narodil, urobil prvé 
kroky. Tu som vychodil základnú školu a priemyslovku. Zozná-
mil som sa s manželkou, narodili sa tu moje deti a žije tu celá 
moja rodina. Tu, na Dolných Kysuciach, v našom Kysuckom 
Novom Meste. Preto som rád, že vznikla táto kniha o našom  
regióne. Že sa našli ľudia, ktorí sa dali cestou prezentovania nášho 
regiónu v knižnej podobe. Dobrých kníh a publikácií o Kysuckom 
Novom Meste a všeobecne o tomto regióne je ako šafránu a je vý-
sledkom mravčej práce autorov a spoluautorov, ktorí pomáhali 
toto dielo vytvoriť. Každý človek, ktorý tu žije či prežil určitú časť 
svojho života, je spojený s históriou i súčasnosťou nášho mesta. 
Kniha DOLNÉ KYSUCE... preto musí v každom z nás prehĺbiť  
určitú hrdosť či sebavedomie, že tu žil, pôsobil a snáď po ňom niečo  
zostane. Želám tejto knihe, aby bola inšpiráciou pre mladú gene-
ráciu. Pre tých, čo prídu po nás a naše mesto a región zasa posunú o kúsok ďalej. Verím a mám nádej, že 
podobných kníh a publikácií budeme môcť čítať omnoho viac. Je to určitá forma prezentácie, či sebaurčenia. 
Veď každý z nás sa rád pochváli svojim mestom a krajom.  Knihy o našom kraji treba rozhodne posunúť cez 
svojich rodinných príslušníkov a známych ďalej, poslať ich do celého sveta...

Ing. Marián Mihalda, poslanec v Kysuckom Novom Meste

Veľmi sa teším, že vyšla kniha z nášho regiónu DOLNÉ  
KYSUCE..., z autorského pera Mgr. Aleny Jaššovej, našej 
rodáčky, ktorá hoci už desiatky rokov býva mimo nášho kraja, 
stále má “slabosť” pre Dolné Kysuce.. Myslí na svojich rodákov, 
aj na to – ako zviditeľniť, či pomôcť, ako aj zanechať posolstvo 
o svojom kraji a  rodnej zemi. Ako novinárka to robí svojou 
profesiou – písaním. Kniha DOLNÉ KYSUCE...  
sa nielen z môjho pohľadu veľmi vydarila, o čom svedčí skutoč-
ne veľký záujem o túto knihu od občanov nielen z Kysuckého 
Nového Mesta, ale aj z okolitých obcí, dokonca aj mimo náš-
ho regiónu. Som rád, že takto sa propaguje náš dolnokysucký 
región, veď napríklad prostredníctvom kapitoly o našich dob-
rovoľných hasičoch sme si oživili pamäť a spomienky na našich 
predkov – otcov, mamy, dedkov a babky, strýcov, ujov... Ako 
poslanec v Kysuckom Novom Meste a Žilinskom kraji budem 
vždy takéto rozumné veci, ako je podpora informovanosti, 
tlač kníh, prezentácia nášho mesta a kraja, z úprimného srdca 
podporovať.  Konkrétne knihy sú a vždy ostanú pre nasledujúce generácie ako výpovedná hodnota o tom, 
ako v istej dobe žili, čo robili a čo zanechali ich predkovia. Prajem všetkým naozaj príjemné čítanie! Ja som 
knihu prečítal jedným dychom a som vďačný za túto knihu. Chcem poďakovať jej tvorcom, lebo sa podarilo 
jedno pekné a zaujímavé dielo. 

Dušan Mičian, poslanec Kysuckého Nového Mesta a Žilinskej župy
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Mgr. Alena JAŠŠOVÁ, majiteľka regionálneho 
vydavateľstva, ktoré je na slovenskom 

regionálnom mediálnom trhu 
od roku 1996, 

Vám zabezpečí všetky práce, súvisiace s redakčnou 
prípravou, korektúrami, prekladmi, grafikou a vytlačením:

• firemného bulletinu,
• reklamného a volebného plagátu,
• prezentačnej brožúry,
• alebo knižnej publikácie k 

významnému výročiu... pre mesto, 
obec, firmu... na kľúč

Všetko pod odborným dohľadom 
fundovaných odborníkov  

z mediálnej praxe a 
profesionálnych žurnalistov, 
grafického štúdia a tlačiarov. 
Presvedčte sa o našej práci a 

produktoch
www.zurnaly.sk
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Právny zástupca rodiny Gauliederových 

Ján Foltán samovraždu vylučuje

Firma WIKUS 

z nemeckého 

Spangenbergu je 

najväčším výrobcom 

pílových pásov na 

svete od roku 1958 

a práve v Mojzesove 

má svoje výhradné 

zastúpenie pre 

slovenský trh. V roku 

1999 totiž vznikla 

firma WIKUS SK, 

s.r.o., ktorej konateľ 

Branislav Zlatinský 
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stále nie sú jasné... , str.14.

zurnal_04_2017.indd   1

2017. 08. 01.   18:29:55

„úspešní potrebujú prezentáciu na úrovni...“
ŽURNÁL
z našich obcí...

ROČNÍK II. OKTÓBER 2017 Časopis občanov, obcí, inštitúcií a fi riem okresu Nové Zámky

www.zurnaly.sk

ŽURNÁL
od roku 2016!

201710_zurnalobci-nz-hlavickainzerat.indd   1

2018. 02. 17.   15:17:32

tel. 0903 516 499


