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Šikovný
mladík,
Michal Truban
z Kysuckého
Lieskovca,
bol členom
podnikateľskej
delegácie,
ktorá
navštívila
so slovenským
prezidentom
Andrejom
Kiskom USA,

„I v prípade,
že nás štát
nepodporí, sme
rozhodnutí, že
rok 2017 bude
u nás rokom
realizačným,“
hovorí Ing. Viliam
Michel, starosta
obce Rudinka.
str.18.

str.10.

Starostka
Dolného
Vadičova Mirka
Ondreášová
vás pozýva
k čítaniu
samostatnej
informačnej
prílohy
jej obce v
Kysuckom
Žurnále...
str.11-14.

„Wolf Pride
Gyme v
Žiline sme
otvorili v
októbri
tohto roku a
od klasickej
posilňovne
sa líši...
Prídite
vyskúšať,
v čom je
rozdiel“,
hovorí
majiteľ
Pavol
Hartel,
str.16.

Šťastné Vianoce a úspešný rok 2017 želá KYSUCKÝ ŽURNÁL!

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Ďakujeme všetkým našim obchodným
partnerom za spoluprácu a korektné
obchodné vzťahy v uplynulom
roku 2016. Želáme zdravie, úspechy
a pohodu v celom roku 2017 všetkým
ľuďom dobrej vôle!
Štefan Kuba
konateľ spoločnosti

Ďakujeme naším priateľom, zákazníkom za prejavenú dôveru v uplynulom roku.
Tešíme sa na Vás aj v roku 2017, plnom nových výziev a splnených želaní...

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

Ďakujeme našim
zákazníkom za
dôveru, želáme
pohodové prežitie
Vianoc, veselého
Silvestra a šťastný
nový rok 2017 !

Váš spoľahlivý partner

Šťastné a pokojné
Vianoce, bohatého
Ježiška, veselého
Silvestra a úspešný
nový rok 2017 želá

Marcel Svrček
a kolektív jeho
predajne
Mäso údeniny
Kysucké Nové Mesto

Povina

JARZA s.r.o.
Záhradkárske potreby
Pivovarska ul. 2656
Kysucké Nové Mesto
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„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Majstrovstvá Európy INBA Global Europe v Šamoríne
október 2016 – pod záštitou naturálnej kulturistiky
fitness detí, vyhlásenie výsledkov

Machu si prevzal prvenstvo v juniorskej,
ale aj v mužskej kategórii. V kráľovskej
kategórii naturálna kulturistika obsadil
prvé miesto vynikajúco pripravený
Brandon Lirio z Talianska a zároveň
sa stal aj absolútnym víťazom. Veľmi
atraktívnymi sa stávajú súťaže aj tým,
že ich súčasťou je aj kategória Fitness
Bikiny. Veľmi silno obsadené súťažné
pole vynieslo na piedestál slávy mnohé
naše pretekárky ako Martina Velecká,
či Adriana Machalcová. Napriek týmto
prvenstvám absolútnou víťazkou sa stala
česká pretekárka Veronika Šloufová.
V kategórii Šport Model dominovala
maďarská pretekárka Csiliga Renáta,
Šárka Čejková z Českej republiky, ale aj

dekorácia fitness bikiny, v tričku Erik Tóth Šaľa

Vstúpte s nami do sveta, v ktorom sa
zdolávajú prekážky, lámu rekordy a
stretávajú tí najlepší. X-Bionic® sphere
je miesto spojenia športu, oddychu
a inovácií .
Takto by sme mohli predstaviť
Majstrovstvá Európy INBA Global Europe,
ktoré sa konali v Šamoríne 22. 10.
2016 pod záštitou Slovenskej asociácie
naturálnej kulturistiky. Unikátny
multifunkčný komplex ponúkol ideálne
zázemie pre profesionálnych športovcov
a tímy, športových nadšencov, ako aj
milovníkov zdravého životného štýlu.
Viac ako 140 pretekárov zo štrnástich
krajín Európy v tridsiatich kategóriách
a medzi nimi aj osobnosti Slovenskej
asociácie naturálnej kulturistiky
a niekoľkonásobní majstri sveta, či
Európy ako Katarína Tomášova, Iveta
Hauserová , Koloman Tóth a Ing.
Peter Winkler. Okrem slovenských
pretekárov sa na pódiu predstavili aj
skvelí pretekári z Talianska, Nemecka
z Čiech, aj Maďarska, to je iba malá
vzorka pretekárov, ktorí na tomto
podujatí bojovali o titul majstra
Európy.
Len pre zaujímavosť, ozdobou
majstrovstiev Európy bol aj 80-ročný
naturálny kulturista Dieter Horn
z Nemecka, ktorého výkon bol
hodný päťdesiat ročných pretekárov.
Už spomínaný Koloman Tóth, náš
dlhoročný 61-ročný reprezentant,

ovládol svoju kategóriu Masters 60+, ale
pravdepodobne mu to nestačilo, tak si
zmeral sily aj s o tridsať rokov mladšími
pretekármi v hlavnej mužskej kategórii
do 175 cm, kde obsadil štvrté miesto.
Medzi dlhoročné súperky v kategórii Ms.
Physique Tomášová verzus Hauserová
vstúpili veľmi dobre pripravené
pretekárky z Talianska a Maďarska,
napriek tomu Katarína Tomášová obhájila
titul majsterky Európy. Ing. Peter Winkler
čerstvo korunovaný kráľ naturálnej
kulturistiky, si pripísal ďalší Európsky
titul. Trendové kategórie Mr. Physique
ovládli naši českí kolegovia. Pavel

zľava Peter Petkéš, Koloman Tóth,
Milan Virág (SK)

Veronika Šlofová, absolutný víťaz (CS)

v strede Csiliga Renáta (HU), vľavo Šárka
Čejková (CS), Barbora Čupková (SK)

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
Soňja Fiala z Rakúska, napriek tomu, že má
päťdesiattri rokov. Súčasťou majstrovstiev
Európy bola aj súťaž vo fitness detí. Neskutočný
pohybový talent detí priviedol publikum do
varu skandovaním a potleskom do rytmu
povzbudzovali akrobatické zostavy detí.
To je len krátky výklad toho, čo sa udialo
na tomto skvelo pripravenom európskom
šampionáte. Na záver by som použil slová
jedného rakúskeho pozorovateľa: „Veľa času
som strávil v šatni medzi pretekármi a všimol
som si peknú vec, všetci boli umiestnení v jednej
miestnosti, bola úplne plná, všade po zemi boli
osobné veci, topánky, činky, športovci ležali
a odpočívali. Ale nikto sa na nič nesťažoval.
Všetci, jeden vedľa druhého, celý deň v jednej
miestnosti. Boli k sebe ohľaduplní, tolerantní,
každý mal aj tak dosť miesta. Rôzne národnosti,
rôzne náboženstvá, muži, ženy. Vlastne tam
boli len ľudia, takí ľudskí ľudia, športovci. Šport
naozaj spája, myslím si že ME splnili svoj účel na
výbornú.“
A to všetko by sa nemohlo uskutočniť bez
dotácie z Ministerstva školstva a sponzorov
- TEMPEST, UNICO INVEST SK, nášho
dlhoročného sponzora Martina Rajta a celého
organizačného tímu, čo ma už takmer osem
rokov sprevádzajú a pomáhajú mi pripraviť aj
takú udalosť ako sú Majstrovstvá Európy.
- Viliam Rigo -
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zľava Andreas Müller (D), Ing Peter Winkler (SK), Peter Klement (D)

v strede Paul Machu (CS) vpravo Zolt Bartha (H), vľavo Dan Xaver (CS)

Kto je Viliam Rigo?

VILIAM RIGO JE STAROSTOM OBCE VEĽKÝ
GROB. DO FUNKCIE NASTÚPIL V DECEMBRI
V ROKU 2010. JEHO KONÍČKOM JE PRE
MNOHÝCH DISKUTOVANÉ ŠPORTOVÉ
ODVETVIE - NATURÁLNA KULTURISTIKA.
OD ROKU 2002 PRIPRAVUJE AKO TRÉNER
PRETEKÁROV NA SÚŤAŽE. V ROKU 2004 VO
VEĽKOM GROBE VZNIKOL ŠPORTOVÝ KLUB
VICTORIA, Z KTORÉHO AJ DNES VYCHÁDZAJÚ
POD JEHO VEDENÍM ÚSPEŠNÍ PRETEKÁRI
- KULTURISTI. V ROKU 2007 SADOL ZA
ROZHODCOVSKÝ STÔL A NESKÔR SA STAL AJ
MEDZINÁRODNÝM ROZHODCOM EURÓPSKYCH
A SVETOVÝCH SÚŤAŽÍ. V ROKU 2009 BOL
ZVOLENÝ ZA VICEPREZIDENTA ASOCIÁCIE
A V TOM ISTOM ROKU ZAČAL ORGANIZOVAŤ
SÚŤAŽ POD NÁZVOM VICTORIA NATURAL CUP,
KTORÁ MÁ ZA SEBOU UŽ ŠESŤ ROČNÍKOV,
KTORÉ PRESTRIEDALI MAJSTROVSTVÁ SVETA
V ROKU 2014 A MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V ROKU 2016. V ROKU 2013 BOL VYMENOVANÝ
ZA PREZIDENTA SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE NATURÁLNEJ KULTURISTIKY (WWW.SANK.SK)
A OD MARCA 2016 JE SÚČASNE AJ PREZIDENTOM EURÓPSKEJ ORGANIZÁCIE INBA
GLOBAL EURÓPE. (WWW.INBAGLOBALEUROPE.EU)

V prípade záujmu o stretnutie s Viliamom Rigom, volajte 0917 812 810

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Prečo začína čoraz viac ľudí odmietať
Európsku Úniu, hoci predtým boli mnohí
doslova v ošiali, že tam budeme?
Možno to je aj preto,
že ak sa vyskytol
problém a ľudia ho
kritizovali – stali sa
stredobodom kritiky
- „že ako si to
preboha vlastne
dovolili?“ Veď tá únia
robí, čo sa dá, je tu
pre ľudí – ak ju
niekto kritizuje, tak
nepochopil dobu, je
neprajníkom nového
myslenia
a v podstate „kto
kritizuje – je proti
nám“, teda proti
Európskej Únii,
a zrejme kritizuje
v záujme niekoho,
pre niekoho, je
populista, anarchista, extrémista a ešte
neviem čo... Európska Únia dostáva
trhliny práve preto, že sa jej úradnícka
mašinéria, poslanci a šéfovia, veľmi
vzdialili od ľudí. Od tých, ktorí tvrdo
pracujú na poliach, aby sme mali čo jesť
a aby sa mohli doslova „prekacovať“
stoly od dobrôt v Bruseli na večierkoch
a na stretnutiach europolitikov. Únia je
v kríze, lebo zabudla na ženy, ktoré ako
opatrovateľky pracujú za pár šestákov....
Únia prijíma zákony, ktoré sú častokrát
v rozpore so sedliackym rozumom, ale
aj so zdravým rozumom vo
všeobecnosti. Ľudia sú nahnevaní na
obrovské platy, ktoré si nadelili
„vyvolenci“ vo funkciách v Bruseli a na
ich čarovný život a predvádzanie sa na
smotánkach a večierkoch sa skladajú
občania – pritom sa jednotlivé štáty
zmietajú v dlhoch a stúpa
nezamestnanosť. Nerieši sa migrácia
– ktorá nie je bežnou emigráciou – ale
sú to organizované nájazdy Moslimov,
ktoré už dávno prekročili mieru
a medze a tí , ktorí toto šialenstvo
„vyrobili“, sa dnes tvária – ako že sa ich
to vlastne netýka – ale ľudia sa právom
pýtajú – prečo by sa mali so svojim
sociálnym programom a financiami, na
ktoré dlhoročne robia – deliť s tými,
ktorí ruku k dielu nepriložili? Čo urobila
únia? Čo robia šéfovia, platení
abnormálnymi veľkými platmi pre to,
aby sa problém migrácie riešil, aby nás
migranti, aj naše rodiny, neohrozovali
a najmä, aby naše krajiny v budúcnosti
nezaplavili až na úkor domáceho
obyvateľstva? Okrem toho, že sa politici

namiesto práce
vo verejnosti
radšej stretávajú
na tzv.
„debatných
krúžkoch“, kde
akurát teoretizujú
a chytračia –
alebo sa prevezú
ako aj u nás
loďou po Dunaji,
dobre si zajedia,
sa vlastne nič
nedeje. A aj
tohtoročná
návšteva šéfov
krajín EÚ – keď v
jej čase bola
Bratislava doslova
vyľudnená –
myslím, že sa
nestretla až s takým prijatím u občanov,
ako si mnohí politici myslia a falošne
glorifikujú význam eur. predsedníctva
až nad jeho rámec. Čoho sa tak strašne
boja vrcholoví predstavitelia, špičky EÚ?
Aj toto je niečo choré..., namiesto toho,
aby išli medzi ľudí, podali si s nimi ruky,
živo debatovali, vytvoria okolo seba
múr ochrany, aby sa im ani vlások na
hlave neskrivil. Vrcholoví politici
nepotrebujú počuť dav? Nepotrebujú
sa k nemu znížiť? Prišli, posedeli, najedli
sa... a odišli... a čo sa vlastne vyriešilo?
Čo sa vybavilo v prospech bežných
ľudí? Ako povedal ministerský predseda
Maďarska Orbán – nič, a bol z celkovej
atmosféry stretnutia naozaj
rozčarovaný, lebo čakal aj s ďalšími
pragmatickými politikmi, že sa situácia
pohne najmä v oblasti riešenia
problémov s migrantmi. Ale takéto
okázalé návštevy sa platia z daní ľudí...,
tých ľudí, ktorých nikto nepočúva, ak
majú problém – alebo krivdu... Aj naši
štátni pohlavári, politici, ak začnú na
tlačovkách padať nepríjemnejšie
otázky, odrazu končia, otáčajú sa
a odchádzajú. To – čo je? Ak si išiel do
politiky – a máš nadštandardnú mzdu
a ďalšie výhody, ktoré ostatní občania
nemajú, tak si povinný stretávať sa
s novinármi a ľuďmi a odpovedať aj na
nepríjemné otázky, aj na otázky, ktoré
sú možno úderom pod pás. Ale naozaj
nijakého politika nikto nenútil, aby išiel
pracovať do politiky, bolo to jeho
dobrovoľné rozhodnutie, ktoré je však
platené z daní občanov a tak je potom
politik služobníkom občana a nie jeho

pánom. Častokrát však máme mnohí
iný pocit, praxou politikov sa stáva
urážať sa a neodpovedať, alebo
odpovedať útokmi a otázkami. Prečo
úniu odmietajú mnohí Slováci? Keď
som sa rozprávala s mnohými – veď od
toho som už desiatky rokov novinárkou,
tak mi odpovedali, že im je v prvom
momente do smiechu, potom majú
zlosť a nakoniec im je „na grc“ – keď do
Bruselu a Štrasburgu odchádzajú, alebo
lepšie povedané, sú vykopnutí najmä
neschopní politici – tam zakotvia na
teplom miestečku, aby sa na nich
zabudlo, aby utíchli rôzne finančné
aféry, pričom v zahraničí poberajú
skutočne na naše pomery vysoké príjmy
– a akože ešte aj zastupujú Slovensko.
Nás zastupujú tí, ktorí boli neschopní
a čo sa dalo pobabrali na Slovensku?
Tak – ako aj Procházka chcel zastupovať
Slovensko v Európskom súdnom dvore?
Čo na tom, že je odborník, to mu nikto
neberie, ale morálka tu zohráva rovnako
dôležitú váhu! Ako on chcel morálne
rozsúdiť prípady a prijať seriózne
stanovisko, keď sám nebol seriózny? Na
takýto post predsa treba robiť výberové
konanie niekoľko mesiacov a naozaj
z odborníkov a ľudí, ktorí budú zároveň
reprezentovať Slovensko. Ale sami
musia mať nepoškvrnené meno. Ešte
sťastie, že sa to nepodarilo. Ak sa
Európska Únia stáva „odkladiskom“
nepotrebných ľudí, alebo tých, ktorí
veci pokazili a chcú sa schovať pred
slovenskou verejnosťou, akú značku
a imidž má vlastne Európska Únia
a jej inštitúcie, a súdy o to viac? Aj
rodinkárstvo a rôzne záujmové skupiny
vadia občanom únie. A nielen našim.
Do funkcií a postov, štruktúr EÚ – si
sadajú vyvolené rodiny, záujmové
skupiny – dohadzujú si dôležité
ekonomické a spoločenské informácie,
obchody, kontakty – na úkor iných.
Dobré miesta sa doslova „dedia“ –
podržia pre známych. Žiaľ, deje sa to aj
u nás – na Slovensku – stále sme toho
svedkami a vo veľkej miere! Únia diktuje
nezmyselné zákony, ktoré stále hlbšie
začierajú do vreciek občanom – akú
zeleninu pestovať, aké domy stavať,
pomaly striktne určia s kým máme
obchodovať, s kým sa kamarátiť, koľko
cudzincov živiť a dať im ubytovanie a
poskytnúť sociálny program na úkor
vlastného obyvateľstva, ktoré žije
častokrát na hranici chudoby.... Toto je
slobodné zoskupenie štátov EÚ, ktoré

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
má byť progresívne? Nedávno som si
vypočula rozhovor s bývalým
prezidentom Česka, inak svetovo
uznávaným ekonómom, s Václavom
Klausom, ktorý na otázky, ako vidí
budúcnosť EÚ – odpovedal s jemu
typickým šibalským úsmevom
a prižmúrenými očami – so založenými
rukami. Prepáčte, že to nebude
doslovné – uvediem len približne jeho
slová: „Viete, pán redaktor, to je – ako
keby chcela automobilka stále vyrábať
určitú verziu, typ auta, ktoré sa už moc
ale nepredáva, lebo už prešla jeho
doba – a nie je o neho záujem, ale
výrobca chce tento typ ešte nejako
predať, a tak ho trochu zmodernizuje,
aby oslovil kupujúcich – ale žiaľ, už sú
v trende iné typy vozidiel
a o spomínaný model skrátka už
zákazník nemá záujem. Aj Európska
Únia je projekt, ktorý už splnil svoje
poslanie a treba sa popozerať po
niečom inom, novom,
progresívnejšom...“ Vážne slová,
konštatovanie, navyše od človeka, ktorý
vo svete politiky a ekonomiky naozaj
niečo znamená a to je pre mňa
dôležitým vodítkom v živote, lebo
rovnica: má dať - dal, či nedal, nás
sprevádza celým životom. Takéto úvahy
rozumných ľudí s nadčasovým

myslením, to nie je skepsa – ani
pesimizmus, ani euroskepsa, ani
populizmus, ako to s obľubou
zosmiešňujú a bagatelizujú naši
„usadení politici“ a ďalší neschopní
babráci, ktorí nevedia predvídať veci.
Stále sa zvyšuje kritika – EÚ – a jej
odmietanie občanmi, je to tvrdá
realita... Takto „dorobili“ postavenie
a význam EÚ – poslanci, politici
a úradníci – ako európski, tak aj naši.
Toto je výsledok doterajších „politických
výkonov“, klamstiev, nadradenosti
politikov nad bežnými ľuďmi. Zatláčanie
národného princípu, globalizácia
priestoru, názorov, odmietanie
pragmatizmu, urážanie sa nad
vyjadrením obyčajnej ľudskej pravdy
a častokrát aj „tiché“ prenasledovanie
tých, ktorí sa tvrdšie a ostrejšie vyjadria
na prácu Bruselu, či Štrasburgu. Ak sa
politik izoluje a oddeľuje od ľudí – ľudia
si hľadajú „svoju“ pravdu – a svojich
nových politikov. A toto sa dnes deje
v celej Európe, nielen na Slovensku. Ak
niekto nevie 20-30 rokov meniť veci
– v prospech občana, niet sa čo
čudovať, že občan volá po zmene! Ale aj
po zmene ksichtov v politike – ktorí sa
niektorí napríklad aj na Slovensku
doslova zabetónovali aj v našom
parlamente ešte od 90-tych rokov – a sú
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tu stále, mnohí preskakujú zo strany do
strany, štiepia strany, ale výsledky ich
práce pre verejnosť sú zanedbateľné.
Mnohí si „naškrabali zo štátneho“ do
svojich rodinných firiem, mnohí
podnikajú skryte zo štátnych zdrojov, zo
štátu si urobili výhodný súkromný
biznis, do parlamentu si chodia viac
menej oddýchnuť, pretože ich tam
vidíme veľmi málo, ešte menej ich
vidíme medzi ľuďmi. Naozaj by už bola
načase generačná výmena politikov, ale
aj niektorých strán, ktoré sú už
prežitkom, ale „smradia“ v slovenskej
politike len preto, lebo ich predstavitelia
nič iné nevedia robiť, v žiadnej inej
oblasti by sa neuživili, lebo sú
neschopní, čo dokazuje aj ich práca
v politike, že roky nevedia dotiahnuť
veci do konca, ale na druhej strane – oni
to majú v hlave veľmi dobre
prepočítané, že prečo by odchádzali,
keď v politike si odsúhlasili vysoké platy,
majú zabezpečené svoje rodiny aj na
dlhé generácie. Dúfajme, že prichádza
doba, keď sa staré smeti konečne
vymetú a do priestoru zavanie čistý
vzduch. U nás, ale aj v celej Európe.
MGR. ALENA JAŠŠOVÁ - šéfredaktorka
0903/516 499
e-mail: kysuckyzurnal@gmail.com

KVALITNÉ SLOVENSKÉ VÝROBKY ZA BEZKONKURENČNÉ CENY
KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

Murgašova 2722 (pri Okresnom úrade)
po-pia: 8:00 - 17:00 h. / so: 8:00 - 12:00 h.
tel./fax.: 041/ 433 3998
nikanabytokknm@centrum.sk

DOLNÝ KUBÍN

Matuškova1 (bývalý dom nábytku)
po-pia: 8:00 - 17:00 h. / so: 8:30 - 12:00 h.
tel.: 043/ 582 3770, fax.: 043/ 582 3771
nika.nabytok@centrum.sk

TVRDOŠÍN

Vojtaššákova 640 (bývalá budova VUB)
po-pia: 8:00 - 17:00 h. / so: 8:30 - 12:00 h.
tel.: 043/ 532 4060, fax.: 043/ 532 4061
nikanabytok.tvrdosin@gmail.com

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

Ďakujeme našim klientom za dôveru
v uplynulom roku, želáme krásne
Vianoce a veľa darčekov, veselého
Silvestra a úspešný rok 2017 !

Daniela Pinčiarová,
krajská riaditeľka
Komunálna poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Litovelská 871
024 01 Kysucké Nové Mesto

Želáme šťastné Vianoce, pohodu a pokoj
pri Štedrovečernom stole a úspešné
vykročenie do Nového roku 2017!
Ďakujeme za dôveru všetkým našim
zákazníkom a obchodným partnerom.

kolektív pracovníkov
STK v Kysuckom Novom Meste
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„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“

Láskou naplnené Vaše príbytky nielen
počas Vianoc – ale celý rok a úspešné
vykročenie do Nového roku 2017 želáme
všetkým ľuďom dobrej vôle!

Ďakujeme za dôveru všetkým rodinám,
ktoré v uplynulom roku využili naše služby.

Želáme nádherné ničím nerušené sviatky
Vianoc, pohodu pri Štedrovečernom
stole, radosť v očiach detí, veselého
Silvestra a úspešný rok 2017 !

Ing. Renáta Michalková
a kolektív pracovníkov
Reštaurácie Mýto
v Kysuckom Novom Meste

Prevádzka: Belanského 213, 024 01

Kysucké Nové Mesto
Non-stop kontakty:
0918 304 228, 0918 304 338
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„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Šikovný mladík, Michal Truban z Kysuckého Lieskovca,
bol členom podnikateľskej delegácie, ktorá navštívila
so slovenským prezidentom Andrejom Kiskom USA.

Aktuálne hovoríme so
šikovným Kysučanom Ing.
Michalom Trubanom z
Kysuckého Lieskovca, ktorý
je jedným zo zakladateľov
a majiteľov spoločnosti
WebSupport, s. r. o.. Takíto
odborníci robia dobré meno
aj nášmu regiónu.
o Vaše firma ponúka
webhostingové služby. Prosím,
jednoducho objasnite našim
čitateľom, čo sú to za služby?
- Webhosting je služba,
ktorú si objednáte na
internete, keď chcete mať
webové stránky. Väčšinou to
potrebujú programátori alebo
podnikatelia, ktorí sa chcú
prezentovať na internete.
o Dnes má Vaša firma
WebSupport okolo 140
000 registrovaných domén
a skoro 110 000 zákazníkov.

Postupne prerastáte
do Rakúska, Česka
a Maďarska. Kto a čo
všetko stojí za týmito
vysokými číslami?
- Tak je za tým hlavne
asi 15 rokov práce
a množstvo ľudí,
ktorí na tom makali.
Začali sme podnikať
ešte na strednej
škole a postupne
sme sa z neznámej
firmy vypracovali na
jednotku v našom
obore a najväčšiu
hostingovú firmu
na Slovensku.
Máme momentálne okolo 50
zamestnancov a ideme kupovať
ďalšiu firmu v Maďarsku.
o Často robíte prednášky o
podnikaní, motivujete mladých.
Máte následne odozvu, či ste
niekoho inšpirovali, motivovali,
naštartovali?
- Odozvu mám veľmi pozitívnu.
Píše mi veľa ľudí, ktorí aj na
základe knihy alebo prednášky
začali alebo rozmýšľajú nad
podnikaním a nad tým, ako si
vylepšiť seba a svoj život.
o Zúčastnili ste sa 10 dňového
výletu s prezidentom SR
Andrejom Kiskom v USA.
Ako ste sa k tejto príležitosti
dostali?
- Bol to výlet s podnikateľmi po
USA. Keďže som v startupovej
a podnikateľskej komunite
pomerne známy, bol som
pozvaný na tento výlet spolu

s ďalšími podnikateľmi.
Bolo to veľmi inšpirujúce a
obohacujúce. Hlavne byť
niekoľko hodín zavretý v lietadle
s podnikateľmi a prezidentom,
bez mobilov, a diskutovať o
všetkom možnom.
o Aby sme si možno nemysleli,
že všetko ide hladko a je to len
o úspechoch. Prezradíte nám
najväčší či najťažší problém,
ktorý vás za posledných 15
rokov postretol?
- Tých problémov bolo obrovské
množstvo. Veľakrát sa nám kazili
počítače, aj niektoré projekty
nám nevyšli. Ale práve nato, aby
ste dosiahli úspech potrebujete
prežiť veľa neúspechov. Ja tie
neúspechy zažívam tak často, že
mi to už ani nepríde divné.
o Venujete sa v súčasnosti aj
iným projektom ako svojej
firme?
- Áno, rozbiehal som aj ďalšie
úspešné firmy, ktoré majú
zákazníkov po celom svete. Ale
aj neziskové združenia, ktoré sa
snažia pomôcť Slovensku ako
Slovensko digital, ktoré sa snaží
odhaľovať korupciu v štátnom
IT, alebo združenie Progresívne
Slovensko, ktoré sa zasa snaží
vylepšiť našu krajinu.
o Len nedávno Vám vo
vydavateľstve Premedia vyšla
kniha Support. O čom je a ako
vznikala?
- Kniha popisuje celý príbeh
našej firmy WebSupport, všetky
trápenia a úspechy. Všetky
chyby, čo sme spravili a ako

sme sa z nich poučili. Zároveň
obsahuje veľa návodov, ako
podnikať, dokumenty a ďalšie
rady, ako sa stať úspešným a
mať pohodový život.
o Verím, že Vy nespíte na
vavrínoch. Aký cieľ máte
nastavený na najbližšie
obdobie?
- Chcel by som spolu s ďalšími
ľuďmi ešte viac pomáhať
Slovensku a zlepšiť ho. A už
cez tieto projekty, ktoré robím,
vidím, že sa to dá.
o Vraj sa venujete zdravej
výžive a športu. Vedeli by
ste priblížiť čitateľom i túto
stránku Vašej osobnosti?
- Ja som skončil 2 ironmanov
(železných mužov), čo je 4 km
plávania, 180 km na bicykli a
potom hneď maratón (42 km
behu). Aby som vedel zvládnuť
takéto extrémne vzdialenosti,
musel som veľa trénovať a
zdravo jesť. Bolo to aj 15 – 20
hodín tréningu týždenne. Teraz
už našťastie až toľko nemusím :)
o Vedeli by ste na záver zhrnúť,
v čom podľa vás spočíva
úspech?
- V tom, že sa neustále
vylepšujete. Že svoj stav
neberiete ako daný, ale viete,
že o X rokov môžete byť úplne
inde ako teraz. Len treba makať,
vzdelávať sa a mať aj trošku
šťastia.
pýtala sa:
PhDr. Dušana Šinalová

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Zo
života
občanov
Dolného Vadičova

Samostatná príloha obce Dolný Vadičov - december 2016

Vážení moji spoluobčania!
Záver roka je už tradične časom, kedy
ľudia okrem príprav na blížiace sa Vianoce,
prehodnocujú aj to, čo sa im za uplynulý
rok podarilo a čo všetko prežili. Podobne
sme sa rozhodli aj my v Dolnom Vadičove
zhodnotiť rok 2016, na sklonku ktorého
sa práve nachádzame. Pre našu obec bol
rok 2016 pestrý z pohľadu rozvíjajúceho
sa kultúrneho a spoločenského života
v obci, ale úspešný aj v jej zveľaďovaní.
Dúfam, že aj vy rovnako prežívate úspechy
našej obce, všetky kultúrno-spoločenské
udalosti a zdieľate s nami radosť z poctivo
vykonanej spoločnej práce pre prospech
našej obce. Pretože všetko to, čo robíme,
robíme s cieľom zlepšenia a skvalitnenia
života občanov Dolného Vadičova. Pre
rozvoj, zveľadenie a napredovanie našej
obce sa nám v tomto roku podarilo
zrealizovať niekoľko projektov, a to najmä
vďaka získaným finančným prostriedkom
z rôznych zdrojov, ktoré by sme z vlastných
prostriedkov nedokázali uskutočniť..
Samozrejme pri všetkých projektoch
je potrebná aj určitá spoluúčasť obce.
Environmentálny fond nám na základe
schválenej žiadosti poskytol dotáciu na
Zateplenie Materskej školy v Dolnom
Vadičove.
V rámci Programu obnovy dediny nám
Environmentálny fond poskytol dotáciu
na Úpravu verejného priestranstva pred
Obecným úradom v Dolnom Vadičove.
V prácach na úprave verejného
priestranstva plánujeme
pokračovať aj počas roka 2017.
Našej obci bol schválený aj
projekt „Detské dopravné
ihrisko“, pričom poskytovateľom
finančného grantu je Nadácia Kia
Motors Slovakia.
Dotácia nám bola poskytnutá
aj z prostriedkov Dobrovoľnej
požiarnej ochrany SR
na zabezpečenie potrieb
a akcieschopnosti DHZO Dolný
Vadičov. Obec reprezentovali
aj naši hasiči, ktorí počas
celého roka 2016 dosahovali na
pohárových súťažiach vynikajúce
výsledky v hasičskom športe.
Žilinský samosprávny kraj
nám pridelil dotáciu na
zorganizovanie kultúrneho

podujatia, a to na Folklórne popoludnie
v Dolnom Vadičove. Nakoľko patríme
medzi najmenšie obce na Kysuciach, naša
obec neustále žije aktívnym životom.
V spolupráci so Žilinským samosprávnym
krajom sa v našej obci na prelome jari a
leta konalo Folklórne popoludnie . Na
úvod starostka obce privítala všetkých
hostí. Počas kultúrneho podujatia vystúpili
Ľudová hudba ROJ pod vedením Janka
Vnuka, Ženské folklórne duo z Ochodnice,
Folklórny súbor Račan pod vedením
Veroniky Mačugovej, heligonkár Matúško
Hodas z Kysuckého Lieskovca, manželia
Káčeríkovci, Nábrežníček. Prekrásnu ručnú
rezbársku prácu ako sú fujary, píšťaly,

varechy, korýtka, koše nám predstavil
Ján Vnuk aj so svojou manželkou. Členky
organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska
Dolný Vadičov nám ukázali tiež mnoho
krásnych ručných prác. Pre všetkých
priaznivcov folklóru bol pripravený výborný
guláš, pre deti zas mnoho detských atrakcií.
Cieľom takejto kultúrnej akcie bolo naďalej
si zachovávať zvyky, obyčaje a tradície
ľudových obyčajov, piesní a tancov,
ktoré stáročia pri ťažkej práci vytváral náš
chudobný ľud v celej Vadičovskej doline.
Počas celého roka organizujeme mnoho
kultúrnych, spoločenských a športových
podujatí.
Medzi pravidelné aktivity hneď na začiatku
jari patrí aj čistenie potokov a verejných
priestranstiev v obci.
Z množstva podujatí organizovaných
v obci možno spomenúť: Detský karneval,
Discoples, Deň matiek, Veľkonočná výstava
ručných prác, Stavanie mája, Folklórne
popoludnie v Dolnom Vadičove, II. ročník
súťaže o putovný pohár Michala Káčeríka
v hasičskom športe, Ples seniorov, Vianočnú
výstavu ručných prác spojenú s predajom,
Mikulášsku akciu plnú prekvapení, dobrôt
a detskej zábavy.
Touto cestou sa chcem tiež poďakovať
členom JDS Dolný Vadičov pod vedením
Hermíny Ďuranovej, členom DHZ
Dolný Vadičov a všetkým obetavým
spoluobčanom za pomoc pri organizovaní
uvedených kultúrno-spoločenských
podujatí našej obci.

poslanci obecného zastupiteľstva so starostkou
pokračovanie na strane 10.

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

Vývoz komunálneho odpadu sa počas
roka 2017 bude vykonávať každý druhý
štvrtok.
Termín vývozu:
5. 1. 2017, 19. 1. 2017, 2. 2. 2017, 16. 2. 2017,
2. 3. 2017, 16. 3. 2017, 30. 3. 2017, 13. 4.
2017, 27. 4. 2017, 11. 5. 2017, 25. 5. 2017, 8.
6. 2017, 22. 6. 2017, 6. 7. 2017, 20. 7. 2017, 3.
8. 2017, 17. 8. 2017, 31. 8. 2017, 14. 9. 2017,
28. 9. 2017, 12. 10. 2017, 26. 10. 2017, 9. 11.

2017, 23. 11. 2017, 7. 12.
2017, 21. 12. 2017
Termín zvozu plastov na
rok 2017:
3. 1. 2017, 31. 1. 2017, 28. 2.
2017, 4. 4. 2017, 2. 5. 2017,
6. 6. 2017, 4. 7. 2017, 1. 8.
2017, 5. 9. 2017, 3. 10. 2017,
31. 10. 2017, 5. 12. 2017
V zmysle platného VZN č.
1/2016 sme v našej obci
rozšírili separovaný zber.
V obci sú rozmiestnené
farebné 1 100 l nádoby na
separovaný zber. Touto
cestou Vás chcem všetkých
vyzvať, aby sa pri zberných
nádobách dodržiaval
poriadok a čistota, najmä,
aby ste všetci rešpektovali
triedenie odpadu podľa
druhov, ktoré sú na zbernej
nádobe uvedené. Aj týmto
spôsobom sa budeme
spoločne podieľať na tvorbe
a údržbe a ochrane nášho
príjemného vidieckeho prostredia, ktoré
obec Dolný Vadičov má vďaka ľuďom, tu
žijúcim.
Obecný zámer a plány v roku 2017
Mnohé v našej obci je potrebné vybudovať,
vylepšiť a skrášliť. Na to je však potrebné
mnoho úsilia, práce, jednaní, projektov,
ale aj dobrej vôle, spolupráce, ochoty
a tolerancie. Už máme podpísanú Zmluvu
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na Rekonštrukciu a rozšírenie verejného
osvetlenia v obci Dolný Vadičov, takže
pracujeme na tom, aby sa dielo začalo
realizovať čo najskôr. No a ďalej pracujeme
na projektovej dokumentácii pre výstavbu
obecnej bytovky, je to objekt v časti
bývalého miestneho národného výboru,
budova pri Obecnom úrade, ktorá je
nevyužitá, nefunkčná a schátralá. No
a samozrejme naďalej pokračovať vo
zveľaďovaní a skrášľovaní našej obce,
a tiež v organizovaní rôznych kultúrnych
a spoločenských podujatí. Cieľom tohto
projektu je vytvoriť a zabezpečiť v dnešnej
dobe bývanie mladým ľuďom v najkrajšej
a najvýznamnejšej časti dolných Kysúc, a to
v Dolnom Vadičove.

Vianočná gratulácia občanom Dolného Vadičova

Milí spoluobčania, dovoľte mi prihovoriť sa Vám v čase príchodu najkrajších sviatkov pokoja, lásky, radosti a porozumenia. Vianočné
sviatky sú obdobím, na ktoré netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia, pohody a harmónie. Vianoce
sú obdobím, keď sa každý snaží byť s blízkymi, keď si uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti. Sú symbolom lásky, dobroty,
prajnosti a pokoja. Vianočný čas má svoje neopísateľné čaro pre každého, kto sa nepozerá iba očami, ale i srdcom.
V tento čas pokoja schádza sa rodina a na život za nami spolu sa spomína, pri stole slávnostne prestretom aj prázdne miesta sú, a slzy
vtekajú cez slová do hlasu. V tento čas pokoja s jedličkou na stole pre šťastie budúce, zabudni na bôle.
Vážení spoluobčania, tiež by som sa chcela úprimne poďakovať všetkým, ktorí svojou prácou a snahou v uplynulom roku prispeli k rozvoju
a zveľadeniu našej obce a aj všetkým tým, ktorí dennodenne dokazujú, že im osud našej obce Dolný Vadičov nie je ľahostajný.
Aj v mene poslancov obecného zastupiteľstva a v mene zamestnancov obecného úradu Vám všetkým želám prekrásne prežitie vianočných
sviatkov, nech sú naplnené spolupatričnosťou človeka k človeku. Prajem Vám veľa zdravia a božieho požehnania, vzájomného pokoja
a harmónie, veľa lásky a potešenia z najbližších priateľov blízkych vášmu srdcu, nech Vám všetkým prinášajú šťastie Vaše deti a vnúčatá
. Nech je budúci rok 2017 úspešným a najmä zdravým pre všetkých ľudí dobrej vôle, pomáhajme si navzájom, šírme dobrú energiu
a nezabúdajme na to, že sme v prvom rade ľuďmi. Želám Vám ešte raz všetko len to naozaj najlepšie!

pripravila: Miroslava Ondreášová, starostka obce Dolný Vadičov

Jednota dôchodcov v Dolnom Vadičove sa rozrástla na 64 členov
Jednota dôchodcov v Dolnom
Vadičove vznikla na prelome
rokov 2013-2014, ustanovujúcim
zasadnutím 22. februára 2014
za prítomnosti 38 členov, kde
bol zvolený 5 členný výbor.
Za predsedníčku bola zvolená
Hermína Ďuranová. Toto
stretnutie malo okrem pracovnej
časti aj slávnostný charakter,
k čomu prispeli manželia
Káčeríkovci s heligónkou,

Maroško Bugáň a tiež Ján Vnuk,
ktorý okrem heligónky zahral aj
na jeho vlastnoručne vyrobenej
fujare a píšťalách. Zaspievala aj
naša Ženská spevácka skupina.
Dnes sa naša organizácia
rozrástla na 64 členov.
Veľmi dobrá spolupráca je s
organizáciami JDS z okolitých
obcí a mesta. Stretnutia našich
členov sa konajú pravidelne 4 x
ročne a okrem toho na všetkých

slávnostných príležitostiach v
rámci obce sa zúčastňujeme aj
na podujatiach, ktoré vyplývajú
z Plánu hlavných úloh ZO
JDS. Vlastné plány činnosti
zverejňujeme na propagačných
výveskách v obci pravidelne
každý mesiac. Veľkú pozornosť
venujeme životným jubileám
nielen našich členov, ale aj
najstarších občanov obce. Napr.
nedávno v rámci „Mesiaca úcty

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
k starším“ sme spoločne s pani
starostkou navštívili najstaršiu
občianku pri príležitosti
prekrásnych 95. rokov pani
Žofiu Vnukovú. Medzi najkrajšie
a najvýznamnejšie akcie patrí
veľkonočná výstava ručných
prác, gulášové posedenie
za sponzorskej pomoci
Poľovníckeho združenia, Luciový
sprievod obcou, šachový turnaj,
no a najmä I. ročník Plesu
seniorov, ktorý slávnostne
otvorila naša pani starostka
Miroslava Ondreášová. Okrem
slávnostného slova a príhovoru
sa pani starostka poďakovala aj
predsedníčke organizácie JDS
Dolného Vadičova p. Hermíne
Ďuranovej za spoluprácu
a pomoc pri organizovaní
rôznych akcií v obci. Takmer 90
prítomných našlo radosť, dobrú
náladu a výbornú zábavu vo

vynovených
priestoroch
kultúrneho
domu, kde
nechýbala
bohatá
tombola,
občerstvenie,
humorné
slovo, no
predovšetkým
dobrá hudba
pod vedením
Petra Stračiaka.
Pre záujmovú
činnosť máme
v priestoroch obecného úradu
vlastnú klubovňu a okrem toho
tiež podľa potreby využívame
aj ostatné priestory Kultúrneho
domu v našej obci. Naši
členovia sa celoročne starajú o
čistotu autobusových čakární
a ich okolia, upratovanie domu
smútku, tiež sú členmi vo
volebných komisiách a pod.
Nezaostávame ani v oblasti
náboženského presvedčenia.
Naše členky vedú Ružencové
spoločenstvo a takmer všetci
naši členovia sa zapojili do
„Združenia zázračnej medaily“
a v týždňových intervaloch
putujú do domácnosti dve

sochy Panny Márie. Každoročne
spoločne navštevujeme
významné pútnické miesta, a
to Živčákovú, Rajeckú Lesnú,
Staré Hory, Šaštín. V našej
obci sa nachádza aj významná
kultúrna pamiatka a to, Kaplnka
Sedembolestnej Panny Márie,
kde sa každý rok počas sviatku
15. septembra Sedembolestnej
Panny Márie v prírode koná
aj svätá omša. Aj v priestoroch
Kultúrneho domu máme malú
kaplnku, v ktorej sa stretávame,
a ktorá je aj posvätená. V
našej prekrásnej a prírodou
očarujúcej obci máme istotu,
oporu, ochotu a pomoc u pani
starostky Mirky Ondreášovej,
ktorá i keď vekom veľmi mladá,
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má pre nás seniorov v každom
momente pochopenie. Taktiež
oceňujeme aj spoluprácu
poslancov VÚC p. Mičiana,
p. Macáška a p. Poláčka. Naši
členovia, nakoľko majú vždy
možnosť, sa radi zúčastňujú
rekondično-kúpeľných pobytov
v Nimnici, ktoré pravidelne
v dvoch turnusoch ročne
zabezpečuje predsedníčka
Okresnej organizácie JDS
v Kysuckom Novom Meste
Nadežda Behúňová.
pripravili: Hermína Ďuranová,
predsedníčka Jednoty
dôchodcov v Dolnom Vadičove
a Mirka Ondreášová, starostka
Dolného Vadičova

„Naše deti chodia do škôlky nie preto, že musia, ale chodia rady“,
hovorí Pavlína Káčeríková, riaditeľka materskej školy z Dolného Vadičova.

Riaditeľkou materskej školy v Dolnom Vadičove je Pavlína
Káčeríková. V školstve pracuje 33 rokov, v materskej škole
Dolný Vadičov 10 rokov, štvrtý rok ako riaditeľka. Materská
škola v obci bola otvorená v r.1960. V budove bola okrem MŠ
aj ZŠ. Do roku 1977 slúžila deťom obce. V šk. roku 1977/78 sa
ZŠ presunula do obce Lopušné Pažite, budova bola odovzdaná
do správy ZVL- Kysucké Nové Mesto. Do MŠ začali dochádzať
autobusom deti z Kysuckého Nového Mesta. V roku 1994
bola rozhodnutím školskej správy v Čadci MŠ zatvorená až
do roku 1995, kedy sa stala riaditeľkou školy Anna Vnuková.
V súčasnosti navštevuje MŠ 24 detí vo veku 2,5 – 6 rokov.
Personál tvorí riaditeľka Pavlína Káčeríková/druhá sprava,/
učiteľka Zuzana Kožová/prvá sprava/,kuchárka Anna Janíková/
prvá zľava/upratovačka a zároveň vedúca ŠJ Anna Ozaniaková.
o Ako deti zvyknú tráviť napríklad jeden deň v škôlke od rána
do odchodu zo škôlky?
Odpovedá Pavlína Káčeríková:
- Prevádzka materskej školy je od 6.30 do 16.00 hod. Jednotlivé
činnosti detí sa riadia režimom dňa, sú prispôsobené individuálnym
potrebám dieťaťa. Dieťa má priestor dostatočne sa vyhrať,
v edukačných aktivitách počas dňa získavať množstvo nových
vedomostí, aby bol zabezpečený jeho všestranný rozvoj. MŠ pracuje
podľa nového školského vzdelávacieho programu pod názvom
Hra cesta za poznaním, ktorý je zameraný na rozvíjanie základov
zdravého životného štýlu a predčitateľskú gramotnosť detí. Aktivity
diferencujeme podľa veku dieťaťa, keďže v triede máme všetky
vekové skupiny detí. Deti majú k dispozícii vlastnú herňu, spálňu,
jedáleň, priestranný školský dvor s pieskoviskom, altánkom,
detským a dopravným ihriskom. V prednej časti areálu sa nachádza
športové ihrisko, ktoré s deťmi pravidelne využívame.
o Aká je vybavenosť škôlky, ako je o deti postarané /
rekonštrukcia budovy, úpravy priestorov, projekty pre
skvalitnenie predškolskej výuky.../?

- Vybavenosť MŠ je pomerne na dobrej úrovni. Trieda je vybavená
počítačovou zostavou, interaktívnou tabuľou, dostatočným
množstvom hračiek a učebnými pomôckami, ktoré priebežne
dokupujeme podľa potreby a aktuálnosti. Interiér triedy je vybavený
novým nábytkom, detskou knižnicou, ktorú sme zabezpečili pre deti
z finančných prostriedkov ministerstva školstva schválením nášho
projektu, „Revitalizácia MŠ “Za výraznej pomoci starostky obce
sa na MŠ vymenili okná, doplnili sa žalúziami, natrela sa strecha
budovy, zrekonštruoval sa prístupový chodník k budove. Tieto
prázdniny sa MŠ zateplila a získala novú fasádu. Školský dvor bol
prostredníctvom nadácie Darca, po úspešnom schválení projektov,
vybavený novou preliezkovou zostavou a dopravným ihriskom,
pokračovanie na strane 14.

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Veľkej noci. Veľmi dobrá je aj spolupráca s dobrovoľným požiarnym
zborom v Dolnom Vadičove, s členmi Jednota v Dolnom Vadičove.
V spolupráci s obecným úradom sme sa zúčastnili otvorenia
detského dopravného ihriska za účasti príslušníkov štátnej polície.
Pre deti je počas celého roka pripravených množstvo akcií, aby život
detí v MŠ nebol jednotvárny, ale pútavý, zaujímavý, aby deti chodili
do MŠ radi.
otázky: redakcia KŽ

Spoločenská rubrika obce Dolný Vadičov
V roku 2016 sa narodili:
Ivana Gáperová, Miroslava Jacko, Šimon Remiš, Viktória
Remišová, Caroline Ševčíková
takže sa môžeme aktívne venovať aj dopravnej výchove detí.
V budúcnosti by sme chceli za pomoci zriaďovateľa zrekonštruovať
priestory umyvárky a WC.
o Spolupráca medzi škôlkou a rodičmi a obecným úradom
a vedením škôlky , na akej je úrovni?
- Spolupráca s rodičmi, obecným úradom v Dolnom Vadičove
a obcou Lopušné Pažite je veľmi dobrá. Deti vystupujú v oboch
obciach v kultúrnom programe pri príležitosti ,,Dňa matiek“
s vlastným ľudovým pásmom. Deťom aj takto vštepujeme prvky
ľudových tradícií. Spolu s obecným úradom organizujeme v KD
detský karneval. Spoločne s rodičmi vítame v MŠ Mikuláša.
MŠ spolupracuje aj s Klubom dôchodcov v Dolnom Vadičove,
prezentujeme práce detí na ich výstavách pri príležitosti Vianoc,

V roku 2016 manželstvo uzatvorili:
Marián Bugáň a Anna Šarišská
Michal Neománi a Dominika Štensová
V roku 2016 nás navždy opustili:
Blažena Bugáňová vo veku 77 rokov
Viktor Hartiník
vo veku 84 rokov
Vlastimil Hartiník vo veku 74 rokov
Marián Holák
vo veku 48 rokov
Michal Káčerík
vo veku 78 rokov
Štefan Kuča
vo veku 91 rokov
Paulína Lacková vo veku 78 rokov

Podľa kroniky obce Dolný Vadičov hasičský zbor tu bol založený v roku 1927.
Založenie Dobrovoľného hasičského zboru
dokumentuje 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 hasičského zboru. Zbor toho
času mal 14 ľudí. Od roku 1927 vlastnili
ručnú striekačku. Prvýkrát sa potreba členov
Hasičského zboru prejavila v roku 1933,
kedy pomáhali pri hasení požiaru v miestnej
škole. Ďalej v roku 1943 sa obcou prehnal
silný vietor, bola veľmi silná povodeň,
zrútil sa starý most, vietor povyvracal
veľa stromov v horách, nevyčísliteľné
škody vznikli za Ľadonhorou – uvádza sa
v kronike. Požiarna výzbroj a výstroj bola
uložená v drevenej šope vo dvore bývalej
drevenej školy, ktorá od roku 1948 slúžila
ako rodinný dom. V roku 1948 Hasičský
zbor získal motorovú striekačku PS – 6. O
pridelenie výkonnejšej motorovej striekačky
PS 8 sa v roku 1957 pričinili Karol Rajdík a
vtedajší okresný predseda Emil Macášek.
Členovia v tom istom roku postavili prvú
požiarnu zbrojnicu. V roku 1974 sa požiarna
technika rozšírila o motorovú striekačku
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, ktoré určitú dobu
slúžilo organizácii. V roku 1988
sa počet členov DPZ zvýšil na 66
mužov a 9 žien.
Členovia DHZ sa aktívne
zúčastňovali pomocných
stavebných prác pri výstavbe chaty
Ľadonhory, obchodného zariadenia
a iných akcií pri budovaní obce. V

súčasnosti má Dobrovoľný hasičský zbor
52 členov, z toho je 50 mužov a 2 ženy.
V roku 2006 nastúpila nová generácia
mladých hasičov. Veliteľom bol Peter
Koža a predsedom Miroslav Slovák.
Mladými členmi , ktorí sa postarali o rozvoj
a reprezentáciu DHZ Dolný Vadičov boli:
Michal Neománi, Andrej Bugáň, Dominik
Káčerik ,Lukáš Slovák, Miroslav Mečiak
a v neposlednej 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 svojom okrese,
ale aj na krajských súťažiach. Vzniklo aj
dievčenské družstvo. Obnovila sa stará
hasičská klubovňa a požiarna zbrojnica.
Členovia začali viac spolupracovať
s obecným úradom a obnovili tradície
v obci ako napríklad fašiangový sprievod,
stavanie mája, vianočného stromčeka, atď.
Ako čas plynul, zo žiackeho družstva sa
stalo družstvo mužov, ktoré sa začalo čoraz
viac rozrastať o členov. Závodným strojom
bola PS 1,6, ktorá však nestačila nárokom.
Začalo sa zháňanie finančných prostriedkov
na novú PS 1,92. Pomohli nám sponzori,
zábavy, ale aj brigády - ako napr. zber

železa . Veľkú zásluhu na vyzbieraní čiastky
ma Michal Kačerik st. V Dolnom Vadičove
koncom leta 2013 začalo budovanie
trate pre hasičský šport, ktorú si členovia
vytvorili svojpomocne vo svojom voľnom
čase. Motorové vozidlo Škoda CAS 25
bolo z ekonomických dôvodov predané.
V roku 2015 bolo pridelené obci v rámci
ochrany pred povodňami Ministerstvom
vnútra Iveco Daily + protipovodňový vozík.
Taktiež sa každý rok dokupuje výbava,
prebiehajú školenia členov zásahového
družstva... Zo starej techniky sa zachovala
PS 8, ktorá je plne funkčná. V súčasnosti
máme rozbehnutých veľa projektov.
Najdôležitejším bude 90. výročie
založenia nášho zboru, na počesť tejto
udalosti bude usporiadaná súťaž v našom
areáli, na ktorú Vás srdečne pozývame. Na
záver by som spomenul mená súčasného
výboru a členov, ktorí sa aktívne zapájajú
do chodu našej DHZ. Predseda: Miroslav
Slovák, Veliteľ: Peter Koža, Strojník:
Miroslav Jacko, Tajomník: Andrej Bugáň,
Hospodár: Michal Neománi, Pokladník:
Juraj Vnuk. ml...
pripravil: Michal Neománi
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Detský folklórny súbor Lodňanček zo ZŠ Lodno buduje
vzťah detí k nášmu folklóru a tradíciám.
Detský folklórny súbor
Lodňanček zo Základnej školy
Lodno vznikol v septembri
2015. Odvtedy funguje ako
záujmový krúžok, ktorého
cieľom je vytvárať u detí vzťah
k ľudovým piesňam, tancom a
udržiavať ľudové tradície.
V tomto školskom roku
má súbor 30 členov a to 21
dievčat a 9 chlapcov. Z toho
dôvodu je krúžok rozdelený na
dve skupiny. Členovia súboru
sa stretávajú pravidelne v
pondelky a utorky a pripravujú
sa na svoje vystúpenia. K
dispozícii máme v škole vlastné kroje. Dievčenský kroj pozostáva z
bielej blúzky, modrej vesty a sukne, mašle do vlasov. Chlapčenský
kroj tvorí biela košeľa, biele nohavice, čierna zdobená vestička a
klobúk. Pre veľký počet detí v súbore sme museli dať ušiť ďalšie
kroje, čo je síce pre školu finančne náročné, ale výsledný efekt
stojí za to. Už rodičia detí z materskej školy majú záujem o to,
aby sa malí škôlkari stali členmi Detského folklórneho súboru
(DFS) Lodňanček. Preto aj v materskej škole trénuje 1x v týždni
14 škôlkarov základné kroky a jednoduché tančeky, aby boli
pripravení po vstupe do 1. ročníka našej školy byť riadnymi členmi
súboru a zúčastňovať sa všetkých vystúpení.
Vedúca súboru je DiS.art. Erika Hoferová pochádzajúca z
Lodna. Hrou na akordeón podfarbuje vystúpenia žiakov a spev detí
dopĺňa svojím nádherným hlasom. 6 rokov bola aktívnou členkou
Folklórneho súboru Drevár. V súčasnosti učí v ZUŠ Kysucké Nové
Mesto, ktorej pobočka funguje v našej škole už siedmy školský rok
- hudobný odbor, kde vyučuje spev.
Náš detský folklórny súbor sa pýši bohatým repertoárom,
ktorý tvorí viac ako 20 piesní. Sú to piesne a tanečné motívy nielen
z kysuckého regiónu (Háj, Hanička, háj; Lodno, Lodno;
Otecko môj, mamka moja; atď.) ale aj z iných regiónov
Slovenska (Sadíme my máje; Slovensko – krásna zem;
Pieseň starým rodičom; V tej našej dedinke; atď.).
Doteraz absolvoval DFS Lodňanček veľa vystúpení
organizovaných školou, obcou Lodno, susednou obcou,
napr.: posedenie pre starých občanov obce Lodno, Mikuláš
v obci, Školská vianočná besiedka, Vianočné Lieskovsko
- Lodňanské trhy v Kysuckom Lieskovci, Stavanie mája v
škole, Deň matiek, Rozprávačské Lodno, Lieskovské leto,
Petro-Pavlovské hody v Lodne. Lodňanček sa zúčastnil
festivalu detských folklórnych súborov s názvom Kujem,
kujem podkovičku v Kys. N. Meste, ktoré organizovalo
Okresné kultúrne stredisko Čadca. Tu zožali naši folklóristi

za svoje
vystúpenie
veľký potlesk
od divákov.
Vystúpenie
a fotografie
si možno
pozrieť na
webovom
sídle školy.
V tomto
školskom
roku vystúpili
v Kysuckej
knižnici v
Čadci pri
príležitosti
slávnostného
uvedenia
insitného básnika Martina Kolembusa z Lodna do Kysuckého
literárneho panteónu, na Katarínskom plese v Povine a v decembri
ich čakajú ďalšie vystúpenia na Lieskovsko – Lodňanských trhoch,
Jasličková pobožnosť, Vianočná besiedka, Slávnostné otvorenie
20 – bytového nájomného domu v Lodne a veľa ďalších vystúpení,
ktoré čakajú na našich malých spevákov a tanečníkov v budúcom
roku. No predtým ich čaká náročný tréning.
Svojimi vystúpeniami robia naši žiaci nielen nám, vyučujúcim, ale
aj svojim príbuzným, obyvateľom obce, ale i širokej verejnosti. Aby
sa však mohli tešiť naše srdcia, musia poctivo trénovať, častokrát i
na úkor svojho voľného času. A v ich vystúpeniach sa odráža nielen
radosť zo svojich výkonov, ale i hlboký vzťah k ľudovej slovesnosti a
k svojmu Lodnu. A o to nám pri zakladaní Lodňančeka išlo. Sme na
nich hrdí a majú našu podporu.
pripravila: Mgr. Beáta Dubovická,
riaditeľka ZŠ Lodno (na snímke)
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Wolf Pride Gyme v Žiline otvorili v októbri tohto roku,
od klasickej posilňovne sa líši... Prídite vyskúšať, v čom je rozdiel!

Pavol Hartel, majiteľ

Tomáš Bolo, tréner

Wolf Pride Gym MMA
vznikol v Žiline len
v októbri tohto roku a už
sa teší priazni zákazníkov.
Sídli v budove, ktorú
všetci dobre poznajú pod
názvami „staré Tesco“
alebo „bývalý Prior“.
Čím sa tento gym líši od
klasickej posilňovne
zistíte v rozhovore
s jeho majiteľom, Pavlom

Hartelom.
o Ako prebiehalo
zakladanie gymu?
- Myšlienka vytvoriť ho
prišla niekedy v máji po
ponuke dobrého priestoru.
Celé leto sme pracovali na
rekonštrukcii a začiatkom
októbra sme sa dočkali
oficiálneho otvorenia.
o Čo vo Wolf Pride Gyme
ponúkate?
- Tréningy bojových športov
ako sú box, thai box, MMA,
ďalej funkčný tréning
a kruhový tréning. Ako
vyštudovaný fyzioterapeut
sa taktiež venujem
zákazníkom, ktorí k nám
chodia s bolesťami chrbtice,
problémami s pohybovým
aparátom či so športovými
úrazmi. Po úvodnom
rozhovore a vyšetrení sa
dohodneme na procedúrach
a začneme s liečbou.
o Ľudia sa najčastejšie
pustia do cvičenia s cieľom
schudnúť. Čo odporúčate
týmto zákazníkom?
- Máme tu poradkyňu na
výživu, ktorá sa venuje
flexibilnému stravovaniu.
Počas dvoch týždňov si
zákazníci vedú denník
o tom, čo zjedli. Na
základe toho potom pani
Ciceková každému zostaví
individuálny jedálniček.
Človek sa vôbec nemusí
vzdať toho, čo mu chutí,
zakázané nie sú ani sladkosti.
Princíp spočíva v prijímaní
odporúčaného množstva
živín. Treba si teda ustrážiť,
koľko tukov, cukrov
a sacharidov denne zjeme.
Výsledkom je dlhodobý
účinok bez hormonálnych
zmien.
o V Žiline sa nachádzajú
desiatky priestorov na
cvičenie. Čím sa váš
gym odlišuje od bežnej
posilňovne?
- Wolf Pride Gym je skôr
funkčná zóna, kde sa
sústredíme najmä na
techniku cvičenia. Kým
v bežných posilňovniach
nájdete najmä „komerčné“
stroje, ktoré slúžia len na
jeden cvik, my sme vybavení

aj rôznymi
pomôckami
na tréningy
s vlastným
telom. Okrem
toho máme
aj žinenky na
nacvičovanie
gymnastických
prvkov a tiež
klietku na MMA
a ďalšie bojové
športy. Taktiež
prenajímame
priestory na
tréningové
Miroslav Cingel, Ing. Magdaléna Ciceková,
dopoludnia
Pavol Hartel
s deťmi. Od
decembra
kolo amatérskej ligy.
alebo nového roka by
o O tomto športe nám viac
sme tiež chceli otvoriť
porozprával Tomáš Bolo,
takýto program, a to
tréner MMA a zápasník,
v poobedňajších hodinách
ktorý absolvoval duel aj
dva alebo trikrát do týždňa.
deň pred rozhovorom.
o Mohli by ste objasniť
Zvíťazil.
čitateľom, čo je to
Prečo ste vybrali gymu
spomínané MMA?
práve názov Wolf Pride?
- MMA, teda mixed martial
- Hovorí sa, že vlci držia
arts, je zmiešané bojové
vždy spolu a žiaden vlk
umenie. Ide o zmes
nikdy neopustí svorku.
zápasenia, juda, brazílskeho
Keď sme sa rozhodli odísť
jiu jitsu, boxu, thai boxu
zo starého gymu, kde
a wrestlingu. Na Slovensku
sme trénovali, nebolo
patrí medzi pomerne
to rozhodnutie jedného
mladé športy. S tímom sa
človeka, ale celého tímu. Na
zúčastňujeme galavečerov,
prerábaní tohto interiéru
turnajov aj amatérskej ligy.
sme tiež pracovali spoločne
Niekedy vyhráme, niekedy
a podarilo sa nám vytvoriť
prehráme, ale čo je dôležité,
zatiaľ najkomplexnejší klub
v profi zápasoch sa nám
v Žiline.
darí. Prvý februárový víkend
pripravuje turnaj aj náš gym, o Ako prebiehajú tréningy
MMA?
keďže sme od Slovenského
- Keďže MMA pozostáva z
zväzu MMA dostali
viacerých bojových umení,
poverenie hosťovať ďalšie

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

17

každý deň v týždni je zameraný na
o Dostáva víťaz finančnú odmenu?
klube?
tréning niečoho iného. V pondelok
- V amatérskej lige to závisí od
- Súťažíme za klub, ktorého manažérom
máme zvyčajne wrestling a judo,
organizátora. Väčšinou mu zaplatí
je Pavol Hartel. Registrovaných členov
v utorok box, v stredu zápasenie pri
minimálne stravu, ubytovanie a cestu.
máme okolo sedemdesiat a zápasníkov
stene, v štvrtok cvičíme pod vedením
Pokiaľ ide o profi zápas, výhra určite
zhruba desať. Tak ako je ženský box
Mira Cingela thai box a v piatok
zahŕňa nejakú finančnú odmenu.
či thai box, existuje aj ženské MMA
brazílske jiu jitsu. Ja trénujem so
Výška sumy sa líši aj od toho, nakoľko
a platia preň rovnaké pravidlá. Zatiaľ
zápasníkmi už celé MMA. Organizujeme je zápasník skúsený, či je zo zahraničia,
ešte nemáme ženskú zápasníčku, ale už
taktiež sparing tréningy, čo znamená,
koľko už absolvoval zápasov a aký
sa schyľuje aj k tomu.
že si voláme tých najlepších v tom,
má počet fanúšikov. Môj názor je
o Pán Hartel spomínal, že
čomu sa práve venujeme. Minule sme
taký, že si treba najskôr odbúchať
poskytujete priestory aj na tréningy
tu mali napríklad majstra Slovenska
dostatok amatérskych zápasov, pri
s deťmi. Aký vplyv má cvičenie na
v boxe. Človek sa pri sparingu učí
ktorých dochádza aj k menšiemu počtu vývoj ich osobnosti?
pracovať aj so stresom, keďže voči
zranení, keďže sú tam niektoré techniky - Myslím, že ich to zocelí a naučia sa
profesionálovi v danej oblasti má vždy
zakázané. Zápasník sa musí oťukať a
rešpektovať iné deti. Tínedžerov sa
rešpekt a občas pociťuje aj strach, že
nazbierať skúsenosti, nie je dobré, keď
snažíme viesť k tomu, aby nezneužívali
dostane poriadny výprask. Keď však
zamieri po dvoch či troch rokoch hneď
MMA na násilie. Vždy keď sa k nám
príde sparing kompletného MMA
do profesionálnej ligy.
pridajú nováčikovia, vysvetlíme
alebo rovno zápas, môžeme zužitkovať
o Ako je to so zápasením vo vašom
im, že ich trénujeme, aby sme z
všetko, čo nás jednotliví
nich vychovali športovcov
držitelia čiernych a fialových
a nie nejakých pouličných
pásov naučili.
bitkárov. Mylná predstava
o Väčšina športov si
ľudí hovorí, že MMA je pre
vyžaduje špeciálne ochranné
grázlov. Medzi top zápasníkmi
prvky. Čo musí mať MMA
pritom nájdeme mnoho
zápasník?
študovaných ľudí – fyzikov,
- Do výbavy patria malé
lekárov a jeden z najlepších
zápasnícke MMA rukavice
thai boxerov je zubár. V našom
 MMA (zmiešané bojové umenia)
s otvorenou dlaňou,
klube sa riadime heslom „Sila
suspenzor a chránič na
a česť“. Kedysi ho používali
ATOK
 BOX / THAI BOX
POPL
OVÝ
ORAZ
4€ JEDN
zuby. Zápasníci do 18 rokov
gladiátori ako prejav úcty jeden
30€ MESAČNE
IDUÁLNY TRÉNING / HOD
používajú aj prilby, predsa len  FUNKČNÝ TRÉNING 15€ INDIVmin
k druhému.
TVO
DENS
PORA
EK
FLEXIBILNÝ JEDÁLNIČ
20€ / 90
sú ešte mladí a vážny úraz by
o V čom spočívajú spomínané
 KRUHOVÝ TRÉNING
mohol ovplyvniť ich budúce
mylné predstavy?
 ZDRAVOTNÉ CVIČENIE (SM SYSTÉM)
plány. Dospelí už na hlavách
- Všetci vidia iba zápas, v ktorom
nemajú nič, zodpovedajú sami  FLEXIBILNÉ STRAVOVANIE - REVOLÚCIA VO SVETE VÝŽIVY sa bije a strieka krv, ale nikto
seba a v istom zmysle aj za
nevidí napríklad to, že daní
 TRÉNINGY POD DOHĽADOM FYZIOTERAPEUTA
súpera.
súperi sú pred zápasom a po
o Ako prebieha MMA zápas?  VÝŽIVOVÉ DOPLNKY
zápase kamarátmi. Jasné,
- Pozostáva z troch kôl,
nájdeme aj takých, medzi
pričom jedno trvá päť minút.
ktorými je nevraživosť a rivalita,
Hlavný rozhodca je v klietke
ale väčšinou sú to rozumní
a bodoví sú okolo nej. Pokiaľ
ľudia. MMA je šport. Určite
sa zápas neskončí K.O. alebo
v ňom neplatí: ak si nervák,
PO-PIA: 7:00 - 22:00 SO-NE: 9:00 - 21:00
submisiou, tak o víťazovi
poď sa do klietky vyzúriť. Keď
rozhodnú práve body. Na tie
na tréningu vidím, že je niekto
SAD SNP 661/1, Žilina (bývalý Prior)
sa však neoplatí spoliehať,
príliš agresívny, tak sa s ním
lebo sú často udeľované aj
porozprávam. O niektorých
Wolf Pride Gym MMA Žilina
podľa sympatií. Rozhodcovia
chalanoch vieme viac ako ich
0940 119 185
zvyknú nadŕžať domácim,
rodičia. Učíme ich, že hoci by
info@wpg.sk
najmä ak sa na nich prišlo
mali v bitke navrch, konflikty
pozrieť veľa fanúšikov. Vždy
treba riešiť v prvom rade ústne.
www.wpg.sk
je lepšie ukončiť zápas
pripravila: Dominika Chrastová
jednoznačne.

WOLF PRIDE GYM
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„V súčasnosti sa už naša obec pripravuje na nový rok.
I v prípade, že nás štát nepodporí, sme rozhodnutí, že rok 2017 bude
u nás rokom realizačným,“ hovorí Ing. Viliam Michel, starosta obce Rudinka.

Od volieb v r.2014 nám
ubehol polčas. Obce, mestá
– pracujú ostošesť, snáď
niet starostu, ktorý by sa
nesnažil urobiť pre svojich
občanov čo je v jeho silách.
Či už je to malá – alebo veľká
obec. Ako to je v Rudinke,
čím žije táto maličká obec
z regiónu Dolných Kysúc,
odkedy kormidlo prevzal po
predchádzajúcom vedení
nový starosta - Ing. Viliam
Michel?
Ak dovolíte, zareagujem najprv
na prívlastok „ maličká “obec vo
Vašej otázke. Týmto prívlastkom
je často pre mnohých povedané
všetko. Ihneď sa prirodzene
stotožňujeme s tým, že čo je
malé, je akoby menej dôležité.
Prevláda názor, že v malej
obci sa toho až tak nedeje a že
platí priama úmera: malá obec
- malé starosti a problémy.
Priznám sa, že v začiatku môjho
funkčného obdobia i mne
samotnému pripadala takáto
veršovanka namieste a s úctou
a uznaním som sa pozeral na
väčšie obce. Bol som dokonca
stotožnený s tým, že najmenšia
obec na Kysuciach (398
obyvateľov , 313 ha rozloha) sa
v žiadnom ohľade nevyrovná
väčším obciam s oveľa väčším
finančným zázemím i ľudským
potenciálom. Časom som
si však ujasnil, že síce platí
priama úmera: malá obec –
málo občanov – a tiež málo
príjmu z podielových daní,
malé možnosti. Ale v prípade

kompetencií obcí už priama
úmera neplatí .Kompetencie
prešli na malé obce v takom
rozsahu ako na veľké. Tým,
že Rudinka je umiestnená
v strategickom území Kysuckej
brány, prechádza ňou celá
dôležitá infraštruktúra a v tomto
kontexte je porovnateľná
s inými, i najväčšími obcami.
Veď nie všetky okolité obce sa
môžu vyjadrovať napríklad
k aktuálnej modernizácii
železníc (železnica prechádza
stredom obce),alebo k úpravám
toku rieky Kysuca napr. v rámci
projektu Transeurópskej
dopravnej siete, prípadne
k Letisku Žilina ( ochranné
pásmo pristávacej
plochy letiska vedie
ponad obec).Vedie
tu i trasa hlavného
vodovodu Nová
Bystrica – Žilina,
katastrom povedie
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 Nového mesta,
a teda i právo vyjadrovať sa
k strategickým dokumentom
oboch miest. Z tohto pohľadu je
naša obec výnimočná a pocity

malosti ma vo funkcii starostu
obce dávno prešli. Ale aby som
sa vrátil k Vašej otázke – dva
roky prešli naozaj ako voda
a poskytujú už priestor na
bilancovanie. V roku 2015
som sa ako nový starosta
zapracovával vo funkcii, čo
prebehlo pomerne rýchlo,
veď som desať rokov pracoval
na centrálnom orgáne štátnej
správy – v stálej štátnej službe.
Mohol som sa preto ešte
v tomto roku venovať analýzam
potrieb obce a vypracovávaniu
projektov na čerpanie fondov
EÚ. V roku 2015 sa nám
podarilo z investičných akcií
zabezpečiť kamerový systém v
obci. Dá sa ale povedať, že tento
rok bol pre nás predovšetkým
rokom plánovacím a v tomto
smere bol úspešný a som s ním
spokojný. Spolu s obecným
zastupiteľstvom a komisiou
pre strategický rozvoj
obce sme vypracovali Plán
hospodárskeho rozvoja obce
na roky 2015 - 2022 , ktorý je
záväzným dokumentom pre
našu prácu v nasledujúcom
období. Úsilie obce bude
zamerané na prípravu
podmienok pre jej všestranný
rozvoj. Pre riadne fungovanie
služieb v obci je potrebné
zvýšiť počet obyvateľov na cca
500, aby tieto začali byť pre
jej poskytovateľov rentabilné.

verejné priestranstvá si už
vyžadujú rekonštrukciu
a úpravu. Hneď v roku 2016
sme sa preto zapojili do prvej
výzvy na čerpanie fondov EU
z nového Programu rozvoja
vidieka určeného pre malé
obce. Podali sme 2 projekty na
úpravu verejných priestranstiev
v celkovej sume 100 000,- euro.
Avšak od februára 2016 dodnes
nám štát nedal odpoveď, či
naše projekty podporí, alebo
nie. Rok 2016 mal byť pre
nás rokom realizačným, ale
nestalo sa tak. V tomto smere
určite spokojný nie som a nie
sú spokojní ani občania.
Občana totiž nezaujíma ako sa
starosta a zastupiteľstvo snaží
– preňho je dôležitý výsledok
a očakávaný výsledok sa v roku
2016 nedostavil. V tejto situácii
sme boli nútení vykonávať
úpravy verejných priestranstiev
z vlastných zdrojov a zamerali
sa na priestor Kysuckej brány
ako vstupnej časti do obce.
Odstránili sme pozostatky
čiernej skládky v tejto lokalite,
osadili lavičky, vybudovali
prístrešok na spoločenské
akcie a osadili vkusné pútače
s popisom danej lokality
a územia Kysúc. V nadväznosti
na neďaleké futbalové ihrisko
sa tento verejný priestor
postupne mení na vzhľadnú
športovo –relaxačnú zónu,

Potrebujeme pripraviť pozemky
a infraštruktúru pre výstavbu
rodinných domov a riadnu
predajňu potravín, ktorá je
dnes len nevyhovujúcim
provizóriom. Taktiež existujúce

ktorú objavujú a navštevujú
i ľudia z okolia. Cenné na tejto
akcii bolo, že všetko bolo
budované výlučne vlastnými
silami, z vlastných zdrojov.
Avšak nielen materiálnymi

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
hodnotami žije naša obec.
Nemenej dôležitou oblasťou
života obce je jej spoločenský
a kultúrny život. Povedal by
som, že táto oblasť je čoraz
dôležitejšia. V atmosfére
neustále narastajúceho
konzumu sa všetci chceme

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 našej obci - predovšetkým
mladé obecné zastupiteľstvo

mať materiálne lepšie a lepšie,
neustále sa za niečím ženieme.
V spoločnosti sa to prejavuje
stratou záujmu o veci verejné,
vyhrocujú sa susedské
vzťahy Byť malou obcou
je však niekedy i výhodné.

( vekový priemer je 38 rokov)
a kultúrno-športová komisia,
za výdatnej pomoci miestneho
JaJa Baru, sa snažia o budovanie
a upevňovanie dobrých
občianskych a susedských
vzťahov a zlepšovanie

OKNÁ

spoločenskej klímy v obci.
Organizujú pestrý kultúrnospoločenský život v obci v snahe
o návrat k tradíciám. K akciám
, ktoré bývajú organizované
pravidelne, ako napríklad
oslavy sviatku matiek, alebo
Mesiac úcty k starším, pribudli
oslavy fašiangov s tradičným
pochodom po obci, ktorý
v minulosti bol neodmysliteľnou
udalosťou, ale v poslednom
čase akosi vošiel do zabudnutia.
Udalosťou charakteristickou
pre obec sa stal Deň lesa,
organizovaný miestnym
urbariátom v spolupráci
s Lesmi SR. Podujatie sa
dočkalo už 3. ročníka a svojou
kvalitou a náučno športovým
zameraním prilákalo i veľa
detí s rodičmi z okolia.
Nemôžem nespomenúť našich
požiarnikov, ktorí v hasičskom
športe pravidelne dosahujú
slušné výsledky. V minulom roku
boli víťazmi Severoslovenskej
hasičskej ligy, v tomto roku
skončili na peknom druhom
mieste. Priniesli množstvo
víťazných trofejí zo súťaží (
napr. Putovný Florián starostu
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obce Staškov, Pohár starostu
Lopušných Pažití, ale i Pohár
primátora Kys. Nov. Mesta).
Akcií bolo veľa a nie je priestor
na vymenovanie všetkých.
Za zmienku však stoja veci,
ktoré v súčasnom volebnom
období uzreli svetlo sveta
v Rudinke po prvýkrát. V roku
2015 vyšlo prvé číslo občasníka
„ Novinky z Rudinky“, po
prvýkrát zaznela v obecnom
rozhlase nová, oficiálna znelka
obce. Po prvýkrát bol použitý
štatút čestného občianstva,
bola zavedená cena obce, po
prvýkrát sa zaviedol príspevok
obce pri narodení dieťaťa.
V súčasnosti sa už obec
pripravuje na nový rozpočtový
rok. I v prípade, že nás štát
nepodporí, sme rozhodnutí,
že rok 2017 bude u nás rokom
realizačným. Máme pripravené
projekty rekonštrukcie požiarnej
zbrojnice, projekt výstavby
viacúčelovej obecnej budovy,
úpravy chodníkov v obci.
Pôjdeme možno pomalšie,
s podporou občanov, vlastnými
silami, za vlastné, ale pôjdeme.
-R-
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20 rokov
1 9 9 0

-

rokov
5
2
ž
U
2 0a 1
0u
n trh

ul. ČSA 86,
Kysucké Nové Mesto

a
s
l
a
í
n
zač
e
p
a
0908863673
v
k

e
r
p
rok

v blízkosti Mestského úradu.

Ponúkame bicykle,
Nový hranatý lyže,
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l ID 8000
sklo s najlepšou tepelnou izoláciou
a vercajch
Izolačné trojsklo
prebez
domácich
kutilov.
štandard
príplatku

Ďakujeme zákazníkom za prejavenú
Želáme občanom Kysuckého Nového
2
Ug
skla
=
W/m
K
dôveru v uplynulom roku a želáme pokoj, Mesta a okolia
príjemné
prežitie Vianoc
šťastie a úspechy v roku 2017!
a spokojný rok 2017!

0,5

40
% úspora
v tepelnej izolácii

oproti 5-komorovým oknám
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Jarku Jelinkovú už oslovil aj podnikateľ z Grécka
– učiť jeho rodinu hrať na heligónke...

Jarka Jelinková s dcérou Rebekou
na stužkovej slávnosti
Mgr. Jarka Jelinková j svoju prácu robí
nielen umom, ale aj dušou. Ak vkladáte
do práce aj cit, tak je to cítiť a vidieť
oveľa viac, ako keď niečo robíte len
s rozumom. Jarka je pedagogičkou v
Základnej umeleckej škole v Kysuckom
Novom Meste a Krásne nad Kysucou.
Vyučuje deti hrať na heligónke.. Za
pomerne krátku dobu, naučila detských
muzikantov hrať na tomto hudobnom
nástroji, ktorý zažíva svoju renesanciu.
Táto práca ju napĺňa. Jej žiaci robia
dobré meno nielen škole, ale aj regiónu,
z ktorého pochádzajú, teda z Kysúc.
o Ako si sa dostala k svojej práci? Chcela
si byť vždy učiteľkou a učiť deti hudbu?
- O svojej ceste pedagóga hry na akordeón
som už hovorila pred pár rokmi vo Vašom
časopise. Nechcem to zasa opakovať, ale
študovala som na žilinskom Konzervatóriu
u pána Miroslava Košnára, o ktorom
bohužiaľ, hovorím v čase minulom, pretože
nás pred dvomi mesiacmi opustil. Bol môj

úžasný pedagóg hry na akordeón. Jemu
a môjmu otcovi patrí veľká vďaka, že som
začala študovať tento nástroj. Pracovala
som 18 rokov na Základnej umeleckej
škole v Kysuckom Novom Meste, kde som
vyučovala hru na akordeóne. V roku 2008
som sa prihlásila do konkurzu na miesto
riaditeľky novo vzniknutej Základnej
umeleckej školy v Kysuckom Lieskovci, ktorá
bola do vtedy pobočkou kysuckej ZUŠ.
Viedla som túto školu šesť rokov a keď to
môžem takto spätne zhodnotiť, som veľmi
spokojná, že som sa podieľala na tom, že
v takej malej obci vznikol kultúrny stánok
na reprezentatívnej úrovni, ktorý aj teraz
v rukách nového vedenia, zaznamenáva
úspechy . No po čase som zistila, že riadiaca
práca má vôbec nenapĺňa, pretože ak ju
chcete vykonávať ozaj zodpovedne, všetko
ostatné ide bokom a nemáte čas na rodinu,
priateľov, koníčky. Po skončení môjho
funkčného obdobia som sa z vlastnej
vôle rozhodla nekandidovať opätovne na
post riaditeľky. Doteraz toto rozhodnutie
neľutujem. Mnohí sa ma pýtali, prečo
som nezostala v Lieskovci? Jednoduchá
odpoveď, neboli financie na mzdové
náklady. Úplne spontánne som sa rozhodla
ísť pracovať na inú školu. V tom čase v ZUŠ
v Krásne nad Kysucou pani riaditeľka hľadala
pedagóga hry na heligónku. Bola to pre
mňa veľká výzva, pretože heligónku som
dovtedy neučila, ale prijala som ju. Od toho
dňa som denne cvičila 5 až 6 hodín na tento
nástroj, ktorý som si okamžite zamilovala.
o Momentálne učíš – kde? Ako sa Ti tu
pracuje?
- Momentálne som zamestnaná na
čiastočný úväzok v ZUŠ v Kysuckom Novom
Meste a v Krásne nad Kysucou. Zo začiatku
som si nosila do práce svoje heligónky, ale
postupne sa môžem poďakovať riaditeľkám
na školách, kde pôsobím, že sa snažia, aj
keď veľmi ťažko zabezpečiť nástroje. Som
im za to vďačná. V súčasnosti sa mi neustále
hlásia noví žiaci, ale bohužiaľ všetkých
učiť nedokážem. Deň má iba 24 hodín. Na
oboch školách sa mi pracuje veľmi dobre,
aj keď to mám trošku náročné, čo sa týka
cestovania, ale keď prídete po hodine
strávenej v kolóne na „úžasnej ceste“ KNM
CA, do školy a ešte sa nestihnem ani prezuť
a už mi žiačka nedočkavo hrá na heligónke
s otázkou „máte pre mňa pani učiteľka novú
pesničku?“, zabudnem okamžite na všetko

negatívne a teším sa z mojich perfektných
žiakov. Aj keď mám ponuky pracovať na
oboch školách na plný úväzok, nemôžem
to momentálne prijať, pretože zákonite by
na jednej škole zostali žiaci bez pedagóga,
lebo by som si musela vybrať len jednu
školu. A to mojim žiakom zatiaľ nemôžem
urobiť., pretože pedagógov na tento nástroj
je ako šafránu. Preto som žiakov z oboch
škôl doslova zintegrovala a zapájam ich
spoločne do hrania v súbore, kde sme začali
zaznamenávať úspechy.
o V poslednej dobe sláviš veľa úspechov
so svojimi zverencami...?
- V súčasnosti vystupuje súbor pod menom
„ Heligonkári Jarky Jelinkovej“. Tento
súbor je zložený zo žiakov zo Základnej
umeleckej školy v Kysuckom Novom Meste
a Krásne nad Kysucou. V minulosti začínal
súbor s piatimi členmi, v súčasnosti ho
navštevuje 18 členov. Predpokladaný počet
o 2-3- mesiace bude 22 členov, keďže už
pripravujem nových žiakov. V podstate
počet členov v súbore závisí od požiadavky
na vystúpenie a reprezentáciu. Hoci súbor
nemá za sebou dlhú históriu, veď vznikol
len pred dvomi rokmi, ale už má za sebou
aj medzinárodné prvenstvá: ZUŠ Kysucké
N. Mesto 18.3. 2016 - Celoslovenská
heligónková súťaž, Zlaté pásmo súbor,
7x zlaté pásmo sólo hra. Česká republika
Ostravice 11.6.2016 Beskydská heligónka,
mimoriadna cena poroty súbor, Poľsko
24.7.2016 - Medzinarodowý konkurs
heligonistov Wegierska Górka, 1. miesto
súbor, 1. miesto sólo hra, 2. miesto sólo
hra, Česká republika Hořovice 13.8.
2016 Medzinárodná heligónková súťaž,
Absolútny víťaz súťaže súbor.
Okrem súťaží sa súbor aj jednotliví
žiaci zúčastňujú aj rôznych festivalov
a folklórnych prehliadok , kultúrnych
vystúpení: Frívaldská heligónka, Radoľská
heligónka, Oravská lesňanská heligónka,
Kysucké hody, Účasť a zápis do knihy
rekordov v hraní na heligónke Terchová
„ Jánošíkové dni“ 2016, Svätojánske
slávnosti Krásno nad Kysucou, Benefičný
koncert Zborov n. Bystricou Simonka Mária
Halvoníková a Peťa Pišteková, Hrčava –
Trojmezí gastrofestival okrem spomínaných
mien aj Vaneska a Viky Šedové, Vystúpenie
v KNM s Kandráčovcami, Vystúpenie v DO
Žilina s Kysuckým Prameňom, Vystúpenie
v DO Žilina s Krasňancami na krste ich CD
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Adam Šimčisko, Simonka M. Halvoniková,
Sofia Králiková. Na pozvanie A. Heribanovej
vedúcej Slovenského kultúrneho inštitútu
vo Viedni, vystúpenie pri príležitosti
životného jubilea E. Grúberovej žiačka Sofia
Králiková, Vystúpenie na pozvanie českej
veľvyslankyne L. Klausovej ex prezidentom
SK a ČR tiež Sofia Králiková. Nahrávanie
piesní na CD Daniel Burdiak, Simonka
Kašubová, Peťa, Simonka a Sofia, Adamko,
nahrávanie pre Tv Šláger vystúpenie vo
vianočnej relácií, ktorá pôjde cez viamočné
sviatky, okrem hore uvedených ešte aj Alex
Ozaňák, Peťa Škultetyová, Pavlínka Belešov,
Ondrej Žucha, Kristián Halvoník, Rôzne
výchovné , interné a verejné koncerty, na
ktorých vystúpili aj Martin Tomáš ,Matúš
Ševčík Simonka Marušová , Dávidko
Duhovan . Dúfam, že som na nikoho
nezabudla a teším sa, že o nedlho k týmto
menám pribudnú ďalšie. Aj touto cestou
by som sa chcela veľmi pekne poďakovať
rodičom, ktorí mi pomáhajú a vozia deti na
vystúpenia, neraz zabezpečia občerstvenie,
venujú sa im a podporujú ich v hraní na
heligónke. V neposlednom rade by som
poďakovala aj sponzorom, ktorí nám
prispeli na vycestovanie do ČR na súťaž,
a to prednostovi OÚ v KNM p. Stanislavovi
Kozinovi, prednostovi OÚ v Čadci Petrovi
Šimčiskovi a pánovi Štefanovi Térešovi.
o Tvoja záľuba heligónky – vyučuješ,
ale aj v rodine sa venujete výrobe
heligóniek, manžel, syn... Čím Vám
tak učarovali? Lebo práve nimi robíte
fantastický imidž Dolným Kysuciam, a to
aj za hranicami našej republiky?

- Musím povedať, že môj manžel
ma neustále nahováral, aby
som začala hrať na heligónke,
ale čas a riaditeľovanie mi to
neumožňovali. Mnoho krát si
spomínam na slová mojej dobrej
kamarátky Andrejky, že všetko
zlé je na niečo dobré a prišiel ten
čas, kedy som začala hrať . Ja som
heligónke fakt doslova prepadla.
Zisťujem postupom času, že nie
som jediná, lebo mojimi rukami
prešlo veľa dospelých, ktorí sa
chceli na tento nástroj naučiť
a naučila som ich. Najviac by
som sa ale tešila, keby sa moja
dcéra Rebeka začala učiť hrať
na heligónku. Aj keď študuje na
škole umeleckého zamerania,
nedarí sa mi ju presvedčiť. Možno
raz... Zažila som aj perličku, keď
som dostala vážnu ponuku od
jedného gréckeho podnikateľa
na dvojmesačný pobyt priamo pri
mori s podmienkou, že budem učiť jeho aj
celú rodinu hrať na heligónke. Samozrejme,
slušne som odmietla, veď heligónka je
tradičný slovenský ľudový nástroj, ktorý
sa má šíriť hlavne v našich regiónoch. A aj
vďaka môjmu manželovi Emkovi a synovi
Romankovi si mnohí splnili sen a dali si
u nich vyrobiť heligńku, ktorá je vždy
originál. Je to hlavne výrobok, ktorým sa
môže pýšiť nielen ochrannou mena, ale aj
značkou „slovenský“, na ktorom si hrajú už
aj v mnohých kútoch sveta.
o Aké máš osobné plány – ako
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učiteľka, heligonkárka..., a ako človek?
Prezradíš...?
- Ako sa hovorí: „Ak chceš rozosmiať pána
Boha, povedz mu o svojich plánoch“. Tak
nejako neplánujem, iba mám určité vízie
a predstavy, ktoré až keď sa naplnia, teším
sa spolu s ostatnými a vychutnávam si
výsledok práce a driny, ktoré musím najskôr
vynaložiť, aby som urobila radosť iným,
teda mojim žiakom. A každý deň sa teším,
že sa ráno zobudím, hýbem rukami, nohami
a radujem sa z mojej rodiny, že sme všetci
zdraví a žijeme taký bežný normálny život.
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová

§ § § ... Právna poradňa ... § ... Právna poradňa ... § § §

Opravujem dom a potrebujem sa dostať
s robotníkmi aj na susedov pozemok...
Vlastním rodinný
dom, ktorý má
zadnú stenu
otočenú do
susedovho dvora.
Viete, kedysi sa
takto stavali domy
– tesne vedľa seba
– susedia sa dohodli a bolo to. Moc sa
nemyslelo na to, ako sa bude situácia
riešiť v budúcnosti, ak napríklad dom
niekto odkúpi a bude si ho chcieť opraviť
aj zo zadnej strany, či sused dovolí
vstúpiť susedovi v podstate na jeho
pozemok a opravu zrealizovať. Aj mne
sa stala obdobná situácia a potrebujem
sa s robotníkmi dostať na susedov
pozemok, aby som vedel opraviť zadnú
časť domu. Ako mám postupovať, aby to
bolo v súlade s právom, aby som suseda
nerozhneval – a čo ak mi sused bude
robiť problémy a nebude ma chcieť pustiť
na jeho pozemok?
- Právo vlastniť majetok, či už hnuteľný
alebo nehnuteľný, je jedným zo základných
prirodzených práv, ktoré je zakotvené
priamo v Ústave Slovenskej republiky ako
nášho základného zákona s najvyššou
právnou silou. Vlastnícke právo je
podrobnejšie upravené v Občianskom
zákonníku, v zmysle ktorého je vlastník
v medziach zákona oprávnený predmet

svojho vlastníctva držať, užívať, požívať
teda Váš sused povinný umožniť Vám vstup
jeho plody a úžitky a nakladať s ním,
na jeho pozemok na nevyhnutnú dobu a
pričom všetci vlastníci majú rovnaké práva
v nevyhnutnej miere. Zákon ďalej uvádza,
a povinnosti a poskytuje sa im rovnaká
že vlastník veci nesmie ohroziť susedovu
právna ochrana. Z uvedeného vyplýva, že
stavbu alebo pozemok úpravami pozemku
vlastníci majú určité práva, ale na druhej
alebo úpravami stavby na ňom zriadenej
strane im zákon ukladá aj určité povinnosti.
bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie
Základnou povinnosťou vlastníka je, že sa
na upevnenie stavby alebo pozemku,
musí zdržať všetkého, čím by nad mieru
nesmie nad mieru primeranú pomerom
primeranú pomerom obťažoval iného, alebo obťažovať susedov hlukom, prachom,
čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv.
popolčekom, dymom, plynmi, parami,
K takémuto obťažovaniu či ohrozovaniu
pachmi, pevnými a tekutými odpadmi,
výkonu práv iného dochádza najčastejšie v
svetlom, tienením a vibráciami, nesmie
tzv. susedských vzťahoch, medzi vlastníkmi
nechať chované zvieratá vnikať na susediaci
susediacich nehnuteľností. Čo sa týka
pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej
Vášho problému, cit. zákon vo svojich
ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy
ustanoveniach výslovne uvádza, že vlastníci
korene stromu alebo odstraňovať vetvy
susediacich pozemkov sú povinní umožniť
stromu presahujúce na jeho pozemok. Na
na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere základe uvedeného by som Vám odporučila
vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby dohodnúť sa so susedom a až v prípade, že
na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne
by Vám bolo Vaše právo odopierané, máte
vyžaduje údržba a obhospodarovanie
možnosť domáhať sa ochrany svojho práva
susediacich pozemkov a
stavieb.
súdnou cestou.
Ak by tým však vznikla
škoda na pozemku
JUDr. Emília Mušková, advokátka
alebo na stavbe, je ten,
Advokátska kancelária so sídlom
kto škodu spôsobil,
Námestie
slobody 73, 024 01 Kysucké
povinný ju nahradiť,
Nové Mesto
pričom sa tejto
zodpovednosti nemôže
t. č. : 0905 200 190,
zbaviť.
e-mail: muskova.emilia@gmail.com
V zmysle uvedeného je
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„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“

Príjemné prežitie Vianočných
sviatkov, pekného Ježiška v kruhu
rodiny a priateľov, veselého Silvestra
– a úspešný rok 2017 želá svojim
klientom a občanom

MVDr. Jana Tunegová,
veterinárna lekárka
Kysucké Nové Mesto

Najlacnejšie
0911 55 88 03
0911 55 88 04
0944 55 88 05
TAXI

TAXI
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Kysucké Nové Mesto, ul. SNP 362
tel. fax.: 041/ 4212655
mob.: 0905388156
Stará Bystrica; areál RD 17
mobil: 0918722326
web: www.uspieron-paliva.sk
e-mail: pieronova@zoznam.sk

Želáme krásne prežité chvíle pod Vianočným
stromčekom v kruhu rodiny a úspešný rok 2017!
Želáme občanom Kysúc
láskyplné prežitie Vianočných
sviatkov medzi svojimi a
blízkymi, štedrý vianočný
stôl a veselého Silvestra!
Ďakujeme našim zákazníkom
a obchodným partnerom za
spoluprácu v roku 2016! Želáme
úspešný rok 2017!

Slávka Mečárová
majiteľka Svadobného salónu
Venček v Kysuckom Novom Meste

Láskavé a pohodové Vianoce a
spokojnosť v celom budúcom roku 2017
želá občanom
PharmDr. Štefan Grešák
Lekáreň Sv. Lukáša
Belanského 297
Kysucké Nové Mesto

NAJRÝCHLEJŠÍ

magio internet
a magio tv
UŽ ČOSKORO AJ U VÁS DOMA

06/2016
Mobile Benchmark
SLOVAKIA

magio tv

Exkluzívny TV obsah – športové Digi Sport kanály,
jedinečný detský kanál Ťuki TV a najviac HD
programov.
Archív – už nezmeškáte žiadny program.
Funkcia nahrávanie, pozastavenie a pretáčanie
vysielania a k tomu Magio GO služba zadarmo.

Bližšie informácie vám poskytneme v Telekom Centre
Kysucké Nové Mesto, Nám. slobody 2 731,
na www.telekom.sk/kysucke-nove-mesto, na tel. čísle
0903 803 050 alebo na Zákazníckej linke 0800 123 456,
alebo vás náš osobný predajca navštívi priamo doma.

mať v rodine všetko od telekomu sa oplatÍ!
modernÁ optickÁ sieť – stabilnÁ, rÝchla a spoľahlivÁ
magio internet

Stabilné Wi-Fi pripojenie pre viaceré
zariadenia v domácnosti bez zníženia kvality.
Surfovanie na internete úplne bez
obmedzení.
Jedinečný servis – bezplatná technická
podpora a servis zariadení priamo
u zákazníka.
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