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NA BENZÍNKE
U Ing.
ANTONA
SÚKENÍKA SI
ZÁKAZNÍKOV
VÁŽIA, str.13.
Rodina Mrmusovcov z Poviny
teší hudbou celú dedinu, str.15.
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Juraj Šefar je
aktívny mladý
muž, ktorý hovorí:

„Na začiatku každého školského roka
majú deti a ich rodičia široké možnosti
výberu krúžkov v centrách voľného
času... skúste dať deti na ryby“,
pozýva rodičov a deti Marián Mihalda,
tajomník miestnej organizácie rybárov v
Kysuckom Novom Meste., str.6.

„Ako sa my
postaráme
o našich
rodičov, tak sa
postarajú naše
deti o nás...“,
str.8.

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

Už vyše dve
desaťročia sme tu
pre Vás!
Ďakujeme, že ste si
nás vybrali!

OKNÁ

Komunálna poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Litovelská 871
024 01 Kysucké Nové Mesto
Otváracie hodiny: PO-PIA:
8,00 -12,00h, 12,30-16,00h

mobil: 0905 345 800
pevná linka: 041/421 39 96
pinciarova@kpas.sk
www.kpas.sk

s najlepšou tepelnou izoláciou

spoľahlivý partner, ak Vás niečo bolí...

20 rokov
1 9 9 0

-

2 0 1 0
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Nový hranatý profil ID 8000
sklo s najlepšou tepelnou izoláciou

Izolačné trojsklo
štandard bez príplatku
2

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Nábrežná ulica č. 1212, Kysucké Nové Mesto
Otváracie hodiny:
Streda: 08:30 - 17:00
Piatok:
08:30 - 17:00
V prípade záujmu nám volajte na telefónne číslo:

+421 917 456 122

Najvýhodnejšia regionálna inzercia
2
je v Kysuckom Žurnále = 1,10 €/cm
tel.: 0903 / 516 499

/ e-mail: kysuckyzurnal@gmail.com

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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V politike je na prvom mieste občan,
až potom rodina, pán Danko!
Tento fakt si asi neuvedomuje predseda SNS – JUDr. Andrej Danko, keď pri skutočne vážnom probléme, súvisiacom s odhalením
škandálu európskeho rozmeru na ministerstve školstva, ktorému šéfuje SNS, ohľadne čerpania eurofondov, namiesto
operatívneho a okamžitého riešenia a zaujatia tak žiadaného verejnosťou postoja, si akurát pán predseda Danko verejne „poplakal“, aké
to je vo verejnej funkcii ťažké... a ako novinári politikom otravujú život (niektorí sú fakt nevychovaní – to dávam za pravdu, ale tí ďalší si
robia len svoju prácu – pozn. red.), nakoniec zahlásil s utrápeným výrazom, že ide so synmi na dovolenku a vyjadrí sa až po príchode....
(Toto bolo 16. augusta 2017 – vyjadriť sa mal 21. augusta 2017), nič také sa však neudialo... Len pripomínam, že v televíznom vystúpení sa
vyjadril, že to jediné, čo má zmysel a význam, je jeho rodina a synovia, ktorým bude venovať energiu a pozornosť a preto ide s nimi teraz
na dovolenku. Nedal ani novinárom možnosť vyjadriť sa, ani sa nič opýtať..., a doslova zutekal do „svojich komnát“... Tlačová beseda by sa
mala v jeho prípade premenovať na monológ urazeného politika, a to platí aj pri niektorých ďalších našich vládnych politikoch, ktorí veľmi
radi diskutujú v reláciách napr. TA3 – keď však nemajú žiadneho oponenta! Tam sa úprimne, od srdca rozhorčia, majú plány – ako, kde
a s kým naložiť, skrátka sú to bojovníci, ale diskutovať s opozíciou, alebo odpovedať na otázky novinárom – im vadí. Alebo sa boja? Politik
musí zniesť aj nepríjemné otázky, aj útoky, niekedy až pod kožu, ale o tom politický život je, a ak niekto vstupuje do politiky, rozhodne sa
živiť politikou, tak s týmto všetkým musí rátať a nie sa cítiť urazený, ak dostáva nepríjemné, niekedy aj cynické otázky od verejnosti alebo
oponentov. A ak im už nevyhovujú opoziční politici, tak prečo ale ignorujú verejnosť, pretože novinári informujú verejnosť? Novinári si
robia svoju prácu, a ak je zvolaná tlačovka, tak ústavný činiteľ by mal odpovedať na ich otázky. On tu nie je za seba... on je tu pre občana
a platený z daní občanov, ale vyjadriť sa, že
sú mu synovia a rodina prednejší – tak to
bola v danej situácii určite veľká politická,
ale aj stranícka chyba. Ak niekto išiel do
politiky, tak rodina ustupuje do úzadia.
Nikto nikoho nasilu do politických funkcií
nenútil, je to slobodné rozhodnutie, aspoň
by to tak teda malo byť. .., alebo už ani to
nie je pravda? A preto je prvoradý občan!
Nie synovia, rodina a dovolenka! A to, že
si dovolil predseda NR SR a predseda SNS
v takej vytlakovanej situácii, akú spôsobil
 MMA (zmiešané bojové umenia)
jeho minister, odísť na dovolenku, to je
OK
vrchol arogancie. To by si nedovolil žiadny
 BOX / THAI BOX
LAT
POP
Ý
ZOV
4€ JEDNORA
seriózny politik v žiadnej európskej krajine,
30€ MESAČNE
 FUNKČNÝ TRÉNING
ak si váži svoju prácu, svoje postavenie
15€ INDIVIDUÁLNY TRÉNING / HOD
EK - PORADENSTVO
a ľudí - voličov. Dostávať nadštandardný
20€ / 90 min FLEXIBILNÝ JEDÁLNIČ
 KRUHOVÝ TRÉNING
plat, mať výhody, o akých sa občanom
ani nesníva, mať vlastné ochranky, vtedy
 ZDRAVOTNÉ CVIČENIE (SM SYSTÉM)
je dobré byť politikom..., ale odpovedať
na nepríjemné otázky, zodpovedne riešiť
 FLEXIBILNÉ STRAVOVANIE - REVOLÚCIA VO SVETE VÝŽIVY
komplikovanú a škandalóznu situáciu
a ostať na mieste činu, keď to verejnosť
 TRÉNINGY POD DOHĽADOM FYZIOTERAPEUTA
žiada, to už nie je politikovi po chuti?
 VÝŽIVOVÉ DOPLNKY
A keď sa už nepozeráme na verejnosť,
tak aspoň kvôli vlastnému svedomiu
a pocitu zodpovednosti pred národom,
pred voličmi. Platí pravidlo, že si každý
má premyslieť, ak ide do politiky, či bude
vyplakávať ako mu trpí rodina tým, že ho
verejnosť kritizuje, niekedy aj prenasleduje,
alebo si musí jednoducho nastaviť svoju
psychiku a znášať úskalia verejného
politického života. Rozhodne však
číslom jeden by mal byť v živote politika
SAD SNP 661/1, Žilina (bývalý Prior)
občan. Ignorácia občana určite nesvedčí
o dostatočnej politickej pripravenosti
Wolf Pride Gym MMA Žilina
a zrelosti ktoréhokoľvek funkcionára
a zvlášť, ústavného činiteľa, plateného
0940 119 185
z daní občana. Pretože, ak tento uteká pred
info@wpg.sk
zodpovednosťou na dovolenku s rodinou,
aby „mal čas premýšľať“, tak je to viac než
www.wpg.sk
úbohé. Nuž, aj politicky nedozretí jedinci
nám žiaľ, riadia štát, a tak to potom vyzerá.
Mgr. Alena JAŠŠOVÁ

WOLF PRIDE GYM

PO-PIA: 7:00 - 22:00 SO-NE: 9:00 - 21:00

TOP STAVEBNÉ / jeseň 2017
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„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“

Výber dodávateľa
pre stavbu krbu
Od návrhu až po realizáciu

Tak ako v iných oblastiach života, aj pri stavbe krbu či pece je
potrebné si dobre premyslieť, komu zveríte svoju dôveru. Predsa
len ide o investíciu vo výške niekoľkých tisícok EUR, často spojenú
s rozsiahlymi zásahmi do interiéru. Výber dodávateľa je v tomto
prípade kľúčovým aspektom vašej spokojnosti.

 Už na prvé stretnutie si so sebou
prinesiete kompletnú technickú
dokumentáciu stavby.
 Dohodneme si obhliadku miesta, na ktorej vám zhotovíme fotky, ktoré budú slúžiť ako podklad
pre 3D vizualizáciu, vytvorenú
grafikom spoločnosti. Po jej odsúhlasení obdržíte cenovú kalkuláciu priamo na mieru.
 Následne so zástupcami spoločnosti uzavriete zmluvu o dielo,
v ktorej budú vyšpecifikované
detaily ako napríklad termín dodania a realizácia projektu.
 V dohodnutom termíne vás navštívi kachliarsky majster spoločnosti a realizácia sa môže začať.
Ako dôkaz kvalitne odvedenej
práce firma ponúka 4-ročnú záruku na dielo.
 Konečnou náležitosťou je podpísanie preberacieho protokolu
s prevedením prvého zakúrenia
s vysvetlením obsluhy a údržby krbu, aby sa maximalizovala
jeho životnosť.
Odmenou za dlhoročnú kvalitnú
prácu, o ktorej svedčí aj spokojnosť
zákazníkov, je pre spoločnosť získanie titulu – Najlepší predajca vykurovacích telies značky Romotop na
Slovensku za sezónu 2016/2017.

INTERIÉR

F

irma KAMINA, s.r.o. vznikla
v roku 2010, no prvopočiatky skúseností so stavbou krbov jej majiteľa siahajú až do roku 2000. Celkovo
17 rokov praktických skúseností a množstvo domácich i zahraničných profesionálnych školení nielen majiteľa, ale aj celého tímu, stoja za kvalitou vykonanej
práce a spokojnosťou zákazníkov.
V portfóliu spoločnosti nájdete všetky
typy kachlí, krbových či pecných vlo76

žiek aj vo vyhotovení s teplovodným
výmenníkom, ktoré sa vyrábajú a dovážajú na Slovensko s individuálnym
ohľadom na konkrétne technické riešenie každej stavby. Čoraz obľúbenejšie
sú realizácie plynových krbov, ktoré
sú nerozoznateľné od tých na drevo.
Firma spolupracuje s najlepšími svetovými výrobcami, ktorí používajú pri
výrobe tie najkvalitnejšie materiály
a technologické postupy.

KAMINA, s.r.o.
e-mail:kamina.eu@gmail.com
tel.:+421 903 242 888
www.kamina.sk
www.kaminakrby.sk


    



KRÁSNE A EXKLUZÍVNE KRBY

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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„Na začiatku každého školského
roka majú deti a ich rodičia široké
možnosti výberu krúžkov v centrách
voľného času... skúste dať deti
na ryby“, pozýva rodičov a deti
Marián Mihalda, tajomník miestnej
organizácie rybárov v Kysuckom
Novom Meste.
Aj tento školský rok
pripravuje Miestna
organizácia Slovenského
rybárskeho zväzu v spolupráci
s Centrom voľného času v Kys.
N. Meste Rybársky krúžok pre
všetky deti základných škôl.
Hovorí Marián Mihalda,
tajomník (na hornej snímke):
„Rybársky krúžok pre
deti organizujeme už od
nepamäti. V minulosti sme
tento krúžok organizovali
vlastnými silami v priestoroch
organizácie. Od roku 2010
sme začaii spolupracovať
s CVČ v našom meste, a so
spoluprácou sme veľmi
spokojní. V súčasnosti už
niekoľko rokov vedie našich
mladých rybárov Dušan
Jaššo.“
Pokračuje Dušan Jaššo, ktorý
pracuje s mládežou:
„Detský rybársky krúžok v
Kysuckom Novom Meste
poskytuje všestrannú výchovu
a vzdelanie pre mladých
rybárov a mladé rybárky.
Deti vo veku od 6 do 15
rokov sa počas školského
roka venujú rôznorodým
činnostiam a zúčastňujú sa
množstva podujatí, ktoré

pre nich pripravujeme.
Nadobúdajú zručnosti
vo väčšine používaných
rybolovných techník, akými
sú plávaná, prívlač, položená
(feeder a boilies), muškárenie.
Rybárstvo je oblasť, ktorá

Počas zimných mesiacov sa deti
stretávajú v Centre voľného
času v Kysuckom Novom
Meste, aby postupne objavovali
tieto súvislosti a zároveň si
osvojili zásady a pravidlá
rybolovu, zaobchádzania s

v sebe spája množstvo
prírodovedných disciplín.
Prelínajú sa tu poznatky z
oblasti ichtyológie, hydrológie,
entomológie, ekológie botaniky
a ďalších odvetví biológie.

rybami a dôležité poznatky
z oblasti zákona o rybárstve
a vykonávacieho predpisu.
V tomto čase tiež vyrábajú
vlastné umelé nástrahy rotačky plandavky a umelé

mušky. V jarných a v jesenných
mesiacoch spolupracujú
na revitalizácii našich
lovných a chovných revírov,
zbierajú odpadky, sadia
malé stromčeky a budujú
vodozádržné opatrenia. Tešíme
sa pomerne veľkej podpore
a ochote našich členov
spolupracovať pri organizovaní
podujatí venovaných deťom.
Už začiatkom októbra
usporadúvame preteky v
love pstruha dúhového
s názvom Kysucký duhák. S
prichádzajúcimi Vianocami sa
deti pripravujú na vedomostnopraktickú súťaž o vianočného
kapra, kde si preveria svoje
poznatky z oblasti rybárstva.
Na začiatku sezóny sa deti
pripravujú na kaprove preteky
o Pohár predsedu. Na Deň detí
zasa členovia muškárskeho
a prívlačového klubu venujú
cely deň deťom v krúžku pri
príležitosti kombinovaného
preteku Ochodnický rybárik,
aby im prakticky sprostredkovali
rybolovné disciplíny. Na konci
školského roka sa zintenzívni
príprava na praktický rybolov
prostredníctvom rybárskych
sústredení. Pre veľký záujem

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

zo strany detí a ich rodičov
organizujeme v spolupráci
CVČ sústredenia dve. Miestna
organizácia dáva deťom
bezplatne k dispozícii Okál
na VN Neslušanka, druhé
sústredenie sa pravidelne koná
vo vybranej rybárskej destinácii,
či už u nás na Slovensku, alebo
v Čechách alebo Poľsku. Aj
počas týchto letných prázdnin
sme spolupracovali s Radou
Žilina, MsO Žilina a Ponorkovým
klubom, ktorí organizujú Bitku
o Atlantik na VD Žilina, kde
majú deti okrem rybárskej

súťaže bohatý a zaujímavý
program (simulácia historickej
udalosti pomocou modelov
lietadiel, lodí a ponoriek,
ukážka bojovej techniky a pod.).
Realizácia a fungovanie tak
pestro orientovaného krúžku
by nebolo možné bez podpory
zo strany miestnej organizácie,
ochoty jej členov a finančných
prostriedkov od sponzorov a
predajcov rybárskych potrieb.“
...
Hovorí Ľubomír Mestický, otec
dvoch dcér: „Môj otec rybárom
nebol, ale ja ako malý chlapec

som sa kedysi dávno prihlásil
na rybársky krúžok a rybárom
som dodnes. Dnes je rybárkou
moja mladšia dcéra, ktorej sa
už podarilo zopár krásnych
rýb uloviť a chodí aj na detské
preteky. Doma máme víťazné
poháre z Kysuckého duháka
a z pretekov O pohár predsedu.“
Pridal sa aj Peter Greňo: „Môjho
syna som prihlásil na rybársky
krúžok v našom meste, lebo
sa mi páči práca s mládežou,
je obdivuhodné, koľko aktivít
počas jedného školského roka
vedúci krúžku dokáže pripraviť
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a zrealizovať. Verím, že aj teraz
sa môj syn má na čo tešiť.“
Igor Kubík dokončuje: „Mňa
k rybačke priviedol vlastne môj
syn J On bol prvým rybárom
v našej rodine. Okrem toho, že
sa veľmi venuje futbalu, prihlásil
sa sám aj na rybársky krúžok
a hoci voľného času nemá až
tak veľa baví ho to .... a dnes
baví rybačka aj mňa. Som
rád, že majú naše deti takéto
možnosti, je to lepšie ako
sedieť pred počítačom.“
- redakcia Kysucký Žurnál -

www.motokomplex4x4.sk

KY ZDARMA
SERVISNÉ PREHLIAD

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Juraj Šefar je aktívny mladý muž, ktorý hovorí: „Ako sa my postaráme

o našich rodičov, tak sa postarajú naše deti o nás...“
zúčastňuje aj bývalý poslanec
NR SR Anton Martvoň (vľavo na
snímke aj s Jurajom Šefarom).
Anton Martvoň v tomto roku
kandiduje aj za predsedu
Žilinského samosprávneho
kraja. Na tomto podujatí nám
naši seniori porozprávajú
príhody z celého roka, ukazujú
fotografie z akcií, na ktorých
sa zúčastnili, kde všade
vystupovali alebo kde boli aj
ako diváci. Pri tejto príležitosti
sa vždy v príjemnej atmosfére
zabavíme a ponúka sa nám
možnosť na chvíľu spomaliť v
životnom tempe a zabudnúť na
naše starosti. Z prvého ročníka
sa nám podarilo pre našich
seniorov nahrať vlastné CD a
DVD, ktoré sme sponzorovali,
a na ktorých bola ich vlastná
tvorba. Rád sa podieľam na
takýchto a podobných akciách,
pretože je potrebné v dnešnej
dobe oveľa viac myslieť na
druhých, vedieť si pomáhať
a hoci aj maličkosťami trošku
jeden druhému spríjemniť život.
Osobne sa venujem verejnému
životu dlhé obdobie, všetky
dokumentácie nájdete aj na
mojom facebookovom profile,
kde sa môžete zapojiť k mojim
aktivitám,“ hovorí Bc. Juraj
Šefar, ktorý organizoval
už tri ročníky florbalového
turnaja a štyri ročníky turnaja
pre stredné školy vo futsale.
Je organizátorom zbierky
oblečenia pre detské domovy
a bol jedným z tých, vďaka
ktorým sa v Budatínskej
Lehote vymenili lavičky.
Juraj Šefar stál tiež pri
„Milí čitatelia, vážení
spoluobčania, v tomto krátkom
článku by som Vám chcel
pripomenúť ako je potrebné
venovať viac pozornosti naším
seniorom, starým rodičom, ktorí
nás, mladých, vychovávali. Učili
nás, o čom je život, ako bolo za
ich čias náročné zarobiť si na
chlebík, uživiť rodinu, chodiť
na pole, starať sa o dobytok. A
to bez moderných technológii
dnešnej doby, bez ktorej si
mi nevieme dnes predstaviť
možno ani jeden deň. Vždy nás
vďačne privítali doma, starká
napiekla chutné domáce koláče
a dedko rozprával príhody
z detstva a mladého veku.

Porozprávajú nám o tradíciách
a zvykoch, na ktoré už ale
my - mladí akosi zabúdame a
prestávame im dávať potrebnú
dôležitosť. Pri nich sa vždy na
chvíľku zastavil čas a dokázali
sme vypnúť a oddýchnuť od
dnešnej uponáhľanej doby.
Za to by sme im mali byť
vďační a preto každoročne pre
nich organizujem posedenie
pri guláši a domácom vínku
pri príležitosti Dňa úcty k
starším. Tento rok to už bude
tretí ročník posedenia, pri
ktorom sa stretne niekoľko
seniorských organizácií z nášho
okresu Kysucké Nové Mesto.
Týchto stretnutí sa pravidelne

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
organizovaní súťaže v okrese
Kysucké Nové Mesto v tlaku
na lavičke a pri pretláčaní
rukou – veľmi populárne
športové disciplíny medzi
občanmi, a kde bol ako hosť
päťnásobný majster sveta
v pretláčaní rukou Ľubomír
Jagnešák.
Bc. Juraj Šefar pracoval
tiež štyri roky ako asistent
poslanca NR SR. Čo mu táto
práca dala? To už je otázka na
neho samotného.
Odpovedá Juraj Šefar:
- „Získal som skúsenosti – ako
pracovať s verejnosťou, ako

jednať s ľuďmi, lepšie som
spoznal ich potreby, naučil
som sa ako dostať peniaze do
regiónu. Tiež som sa stretával
so zaujímavými osobnosťami,
ktoré ma duševne obohatili
a ukázali mi ďalšie pracovné
smerovanie a vnímanie reality.
Spoznal som tiež úskalia
poslaneckého života a že táto
práca nie je žiadny med. Je
to tvrdá práca na sedem dní
v týždni, ktorá by sa nemala
odkladať, tak ako to zvyknú tí,
ktorí sa už dostanú ku „svojmu
korýtku“, získajú moc a občan
je u nich až kdesi na konci...

Skúsený politik by nemal od
problému utekať a vyhovárať
sa na rodinu, dokonca s ňou
v krízovej situácii odchádzať na
dovolenku a nechať verejnosť
čakať, neodpovedať na otázky,
ktoré občana zaujímajú.
Ľudia si to všetko pamätajú.
Štátna služba, služba politika
a poslanca, je slobodné
rozhodnutie. Nikto nikoho do
toho netlačil a preto sa treba
aj tak správať. Hovorím to tak
preto, lebo sám zvažujem
kandidatúru do župných
volieb za poslanca. Chcel by
som byť takým poslancom,
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ktorý bude venovať pozornosť
ako starej, tak aj mladej
generácii. Občanov si vážim
a v takom duchu chcem pre
nich aj pracovať. Ako asistent
poslanca Národnej rady SR
som videl aj situácie, keď sa
klame a zavádza verejnosť. Je
načase takéto praktiky z nášho
verejného a politického života
už zlikvidovať“.
Bc. Juraj Šefar nezabúda
ani na charitatívnu pomoc,
v roku 2013 mažoretkám
„ELLIS“ z Ochodnice daroval
400 EUR.
–R–

U nás sa najete chutne, aj výdatne!

Reštaurácia Mýto
a

Kaviareň Pohoda
Námestie Slobody 184

Kysucké Nové Mesto

e-mail: mytoapohoda@gmail.com
tel.: 0905 466 900
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Na vysokej úrovni zabezpečujeme svadby, kary, catering

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Do vedenia mnohých slovenských urbárov a spoločenstiev vlastníkov poz
vrecká. Slušnosť, morálka? To im nič nehovorí a hoci niektorí mali ked
pozemkov, aj ich plnú moc a teraz získali aj vládu nad ich majetkami. P
Po roku 1989-1990 –
keď nastala zmena
politického systému
a vlastníckych vzťahov
v Československu
– ako huby po daždi
sa rozbehli reštitúcie a
„navracačky“ majetkov
mnohých občanov.
K tomu patrili aj
reštitúcie pozemkov,
záhrad, lúk, polí aj
lesov – ktoré sa spod
štátnej správy lesov
prinavrátili do rúk
súkromných osôb. Dá
sa povedať, že v tej
dobe si prišli k
„pekným majetkom“
rôzni šikovní
špekulanti, ktorí boli
pri zdroji informácií,
alebo pracovali tiež
v rôznych
informačných
službách štátu a tak sa
dostali aj
k nadčasovým informáciám.
Mnohí si začali skupovať
pozemky a lesné podiely od
neznámych vlastníkov a od
starých ľudí, ktorí nerozumeli
veciam, právu... Došlo aj
k mnohým prepisom a zmenám
v okresných katastroch, kedy sa
vlastníkmi nečakane stávali
ľudia, ktorým išlo o podstatu,
teda o získanie majetkov...,
vedeli ľudí zmanipulovať,
ohlúpnuť, alebo jednoducho
okradnúť. Boli vo funkciách,
vládol všeobecný chaos v štáte,
likvidoval sa socializmus
a nastupovali „zvlčilé“ vzťahy –
„kto z koho“, tak sa ani nedalo
dosť dobre orientovať a takéto
konania boli
neukontrolovateľné. Do toho
zlodejina storočia, páchaná na
našich občanov – v podobe
privatizácie štátneho majetku,
na ktorej si namastili bruchá
a svoje osobné kontá prívrženci
Mečiarovej, či Dzurindovej
vlády... Došlo k rozdeleniu
republiky a opäť sa vyplavili
staré a nové krivdy v osobných
vzťahoch, v pracovných, ale aj
v majetkoch, (nabalili sa zlodeji
a tí, ktorí boli skutoční vlastníci,
obišli s prázdnym bruchom ....).
Po celom území Slovenskej
republiky sa diali, aj sa dodnes
dejú, doslova nehorázne veci, čo
sa týka životného prostredia,
majetku, či už lesov, pasienkov,

lúk a úrodných polí! Ani jedna
krajina – to si dovolím tvrdiť, sa
nestavia tak macošsky k svojmu
prírodnému bohatstvu, ako
Slovensko. Odkedy sa akože
majetok dostal do rúk
súkromníkov, súkromných
spoločenstiev – môžeme vidieť
nevídaný rozsah ničenia prírody
okolo nás.... Do spoločenstiev
vlastníkov lesov, pôdy sa dostali
ľudia, ktorí si tam „naťahali“
svojich známych, rodiny... a vo
funkciách urbárov zastupujú
v podstate iba svoje záujmy –
osobné a podnikateľské...! Čo je
najhoršie, mnohí si zaplatili
dobrých advokátov, ktorý sa
vedia orientovať v spektre
paragrafov. Síce v medziach
zákona vystupujú mnohí
majitelia pozemkov a lesov
navonok – akože v záujme
bežných občanov týchto
spoločenstiev, ale v postate si
urobili z činnosti v združení, či
spoločenstve, zárobkovú
činnosť, „dojnú kravu“. Mnohí
doslova oklamali starých
vlastníkov pozemkov, (myslím
starých vekovo), ktorí im verili
a zverili im svoj majetok,
dokonca mnohí v dobrom
úmysle podpísali so šéfmi
urbárov plnú moc na
zastupovanie ich záujmov...
Poznám prípad z južného
Slovenska, kde jeden politik,
primátor, skupoval pôdu od
starých ľudí, chorých ľudí,

samozrejme za smiešne nízke
ceny, ale urobil to bez nátlaku,
zahralo sa sociálne divadlo,
posedenie, darček... a keď sa
dostal k plochám, ktoré chcel,
zmenili sa tieto odrazu ako
„šmahom paličky“ na stavebné
pozemky a odpredal ich za
vysoké ceny rôznym
súkromným firmám
a investorom, ktoré tam
postavili obchodné centrá,
bytové domy – atď.... Resp. ich
štát odkúpil kvôli novým
cestám. Slušne sa nabalil tento
špekulant! A takýchto zlodejov
duší a majetkov našich starých
otcov a materí máme veľa aj na
Kysuciach, celý problém je však
v tom, že psychologicky si vedia
takíto „biznismeni“ spracovať
„svoje ovečky“ k totálnej
spokojnosti, ak nie k oddanosti
a blaženosti a potom šafária
s ich majetkom – lesmi, poliami,
avšak ani stíhať ich nemožno,
pretože je to v súlade so
súhlasom členskej základne,
keďže „ovečky“ podpísali plnú
moc. Je hrozné pozerať aj po
tých našich kysuckých
pohoriach – ako sú vyklčované,
doslova diery medzi porastom.
Takéto devastačné zásahy
samozrejme prinášajú
následky.... napríklad povodne
sú stále častejšie... Zamysleli sa
títo ľudia nad tým – koľko vlahy
vie zadržať jeden strom?
A koľko tisíc stromov? Desať

tisíc? Aj – ako
stromy spevňujú
pôdu? Ak
nechávajú
nenažratí urbárnici
ničiť svoje lesy kvôli
tomu, aby si
nahrabali peniaze
pre svoje rodiny,
tak je to veľmi
úzkoprsé.... Lesy
treba aj zalesňovať,
čistiť, starať sa
o ne... nielen ich
vyrubovať
a doslova kastrovať.
Ozaj, myslia šéfovia
urbárov aj na to, že
do majetku treba
tiež investovať... ?
Ako chcú
zveľaďovať to, čo
im do opatery
zverili urbárnici?
Kým sa „doja“
peniaze za výrub
dreva – je dobre,
ale čo bude potom? Pýtam sa,
komu záleží na ochrane
životného prostredia a lesov
okolo nás? Aj keď ide
o súkromné spoločenstvo
lesov.... pozemkov, pasienkov,
polí, lúk.... som presvedčená, že
aj štát by mal mať eminentný
záujem na tom, aby sa naše
životné prostredie
nedehonestovalo
a nevyrubovalo,
nerozpredávalo.... Ale aby aj
prinútili takýchto vlastníkov
k tomu, aby investovali do
zveľaďovania, životného
prostredia. Pôda, pozemky, lesy
sú predsa základ každého štátu.
Hmotný majetok sa dá dokúpiť
– presťahovať, dosťahovať. Ale
pôda je nehnuteľnosť...., ktorá je
výsadou každého štátu. Nie
donekonečna ju odpredávať
cudzincom, aby na úrodných
a životodarných poliach stavali
a montovali železné a oceľové
stavby, budovy, dokola zaliate
asfaltom a dlažbami. Zničené
lesy okolo nás, vyrúbané stromy,
doničená lesná pôda,
rozbagrované studničky
a potôčiky zahádzané kamením
a hlinou, znečistené vodné
plochy, umierajúce zvieratká,
zničené rastliny...To je veľmi
smutný pohľad! Tak neľútostný,
nenažratý a krutý dokáže byť
len človek, lebo aj zviera vie,
kedy má dosť. Ale, hlavne že je

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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zemkov, lesov, pôdy... sa dostali zvlčilci, ktorí si potrebujú napakovať svoje
dysi holé zadky, podvodmi a falošou získali dôveru u starých vlastníkov
Platia ich pravidlá, ich pravda. Kam smerujete, urbáre naše slovenské....?
spokojných pár jedincov a rodín,
ktoré nemajú žiadne svedomie,
ani empatiu – za budúce
generácie. Im je teraz dobre,
„napakujú sa“ a zabezpečia
svoje rodiny, to je dôležité. Keby
však takto hospodárili naši
dedovia a babky – tak určite by
pre nás dnes po nich už nič
neostalo. Ale oni mali vzťah ku
všetkému živému, k rastlinke,
k zvieraťu. A pôda bola pre nich
posvätná! Vedeli, že umrú, ak
sa nepostarajú o zvieratá,
o pole, o les.... Len sa tak
zamýšľam, či môžu naozaj
spokojne spávať všetci tí šéfovia
a členovia výborov urbárov
a spoločenstiev na Slovensku,
alebo aj tu na okolí v úzkom
okruhu povedzme Kysúc, keď
vedia, že oklamali babky,
dedkov, starých a chorých ľudí,

okrádajú? Je to o to zradnejšie,
lebo vedia, že sa takto zneužití
starí a chorí ľudia proti nim ani
nepostavia, nebudú
protestovať. Nakoľko im nič
nikto nevysvetľuje a tak sú
presvedčení, že tí, ktorým plnú
moc podpísali, ich zastupujú
pozitívne. A mnohí už aj zomreli
a tak vlastne ostali ich majetky
v rukách špekulantov. Poznáte
aj vy takýchto judášov a
špekulantov vo svojich
urbároch a spoločenstvách? Tak
– prečo to tak necháte? Len vy
ako členovia môžete urobiť
poriadok. Zvlášť ak ste zdravý,
normálne rozmýšľajúci človek
a máte prístup ku všetkým
informáciám. Študujte veci,
dokumenty nepodpisujte
a nehlasujte za všetko, čo sa
Vám predostrie! Kontrolujte

deti – že sú vo svojej krajine
vlastne len v prenájme! Len
pripomínam ako výkričník pre
ľudí, že v dôsledku
neorganizovanej a doslova
surovej veľkoplošnej ťažby
našich lesov sme si premenili
Slovensko na zdevastovanú
mesačnú krajinu. V lesoch nám
vznikli stovky kilometrov
rôznych ciest, ktoré natrvalo
zjazvili odľahlé a prekrásne
doliny, kotliny, pohoria a lúky.
Práve staré horské lesy boli
v minulosti bezpečným
domovom stoviek lesných
druhov, oázou ticha, oddychu
a nasávania príjemnej
atmosféry, ak sme si chceli
oddýchnuť. V dôsledku
drastickej ťažby lesov nám
zanikajú tisíce hniezdnych
lokalít rôznych druhov vtákov.

ktorí nevedia „behať“
v zákonoch a ani nie sú
špekulanti. Dať popodpisovať
plnú moc na zastupovanie
všetkých úkonov, týkajúcich sa
napr. urbáru je doslova
hyenizmus, hrubé zneužitie
dôvery starého človeka a právne
nevzdelaného, neuvedomelého
v tejto oblasti - v záujme
osobného biznisu. Čo sú to za
ľudia, ktorí nemajú štipku
hanby a svedomia, keď
v podstate zneužívajú dobro
a oddanosť ľudí a viditeľne ich

uznesenia a pýtajte sa, ak
niečomu nerozumiete. Je to Váš
súkromný majetok ! Máte právo
vedieť o ňom všetko. Tí, čo
sú vo funkciách - sú Vaši
služobníci, nie nadriadení! Oni
Vám majú skladať účty a majú
byť v predklone pred Vami, pred
členskou základňou.... A nie aby
ste sa ich Vy, radoví členovia,
báli. Toto si treba uvedomiť, aj
v takomto ponímaní treba
vystupovať a veci riešiť.
Chráňme si naše životné
prostredie, lebo raz zistia – naše

Lesy však plnia aj ďalšie dôležité
funkcie, zabraňujú tvorbe lavín
a zadržiavajú v krajine vodu.
Vidíte, koľko máme ročne okolo
nás záplav? Aj toto je výsledok
surového prístupu človeka
k našim lesom. Vyrúbané lesy už
nedokážu chrániť nižšie
položené pozemky a tak budú
povodne hroziť stále. Zničená
a odplavená pôda sa bude
obnovovať stovky až tisíce
rokov! Doterajší neprofesionálny
prístup svedčí aj
o nekompetentnosti lesných

hospodárov, ale aj štátnych
úradníkov pri spravovaní našich
lesov a dozore nad ochranou
prírody. Jediným riešením,
ktoré by mohlo zvrátiť
negatívny trend a stále viac
ohrozené lesné prostredie
Slovenska ochrániť, je okamžité
zastavenie nesystematickej
a surovej ťažby lesov
a absolútne vylúčiť akékoľvek
neprofesionálne ľudské
zasahovanie do života lesov
a našej prírody. O lesy sa treba
starať, treba ich vysádzať,
čistiť, chrániť pred škodcami
a v tomto smere by mal
dozerať aj štát – keďže vidíme,
ako sa k tomuto prírodnému
bohatstvu stavajú súkromní
majitelia lesov, pozemkov,
urbáre! Vláda Slovenskej
republiky by určite nemala
ignorovať a prehliadať
devastácie v našich lesoch,
surové zaobchádzanie so
stromami a výrubom stromov
a mala by prijať účinné
opatrenia a aj tresty – ak to
bude potrebné. Krajiny naokolo
v Európe si svoje lesy a prírodu
chránia a tvrdo pokutujú aj
návštevníkov, ak sa títo
nechovajú v súlade so zákonom
ochrany životného prostredia.
Prečo sa Slováci stavajú
k svojmu životnému prostrediu
tak macošsky? Za vidinou
získania peňazí do rodinného
mešca alebo firmy dokážeme
zradiť akékoľvek národné
záujmy? Kto nemá rád prírodu
a zvieratá, nie je dobrý človek.
Tak ma to učili moji starí rodičia.
A vyrubovať stromy, častokrát
zdravé, krásne, to dokáže len
sadista, ktorému život nič
nehovorí. Čo sme to za ľudia???
Zviera vie, kedy má dosť a žerie,
len keď je hladné. Nenažratý
človek však žerie stále, zhŕňa,
klame, ničí – len aby tá jeho
pančucha bola viac natlačená
peniazmi. Nuž, ešte stále nie je
neskoro, aj keď sa už škody
napáchalo doslova fatálne. A tí,
čo po prevrate v roku 1989
znevažovali socialistické
vlastníctvo lesov a žiadali
navrátenie svojich pozemkov,
tak by bolo načase, keby ste sa
– vážení vlastníci, konečne
začali o svoj majetok aj starať
a nie ho len užívať, rozpredávať
a devastovať!
- Mgr. Alena JAŠŠOVÁ -

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

Dušanovi Mičianovi leží na srdci
uchovávanie nášho kultúrneho
ľudového bohatstva a miestnych
tradícií v obciach okresu Kysucké
Nové Mesto. Ale nielen to... Chce sa
aktívne snažiť o získanie odborných
lekárov do polikliniky v Kysuckom
Novom Meste, lebo tento problém
už dlhšie trápi občanov tohto
regiónu.

30. júla 2017 sa konal
v poradí už 3. ročník
Radoľskej heligónky
v priestoroch Obecného
úradu Radoľa. Na tomto
kultúrnom podujatí
sa zúčastnilo 38
heligonkárov z okresu
Kysucké Nové Mesto
a okolia. Prišli aj stáli
účastníci z Papradna,
babka Gacíková s dcérou
a vnučkou Kališíkovými,
ako aj pán Majtán
z Veľkého Rovného.
Zaujímavosťou je, že
heligonkári vystupovali
striedavo na dvoch
pódiách. Na účastníkov
sa prišlo pozrieť okolo
500 divákov z celého
okolia. Vystupovali
heligonkári z Radole,
Kysuckého Nového
Mesta, Ochodnice,
Horného Vadičova,
Veľkého Rovného a už
spomínaného Papradna.

Divákov zaujali predovšetkým
vystúpenia detí zo ZUŠ KNM
pod vedením pani Jelinkovej.
Najmladšou účastníčkou,
ktorá spievala a hrala na
heligónke, bola domáca
Simonka Marušová z Radole,
ktorá má iba 7 rokov. Naopak,
najstarším účinkujúcim bol 78
ročný pán Bilík z Ochodnice.
Nádherné podujatie, ktoré sa
realizuje aj vďaka Dušanovi
Mičianovi, poslancovi
Žilinskej župy a Kysuckého
Nového Mesta, Ľubomírovi
Ondruškovi a Obci Radoľa,
za čo im určite patrí veľké
uznanie!
A kto je vlastne Dušan
Mičian?
Narodil sa v Žiline v roku 1960,
býva v Kysuckom Novom
Meste. Živí sa ako živnostník
a vzorne sa stará o svoju
rodinu. Ako poslanec Žilinskej
župy pracuje v komisii
regionálneho rozvoja a svojou
činnosťou aktívne napomáha
obciam v okrese Kysucké Nové
Mesto pri ich rozvoji, ale aj pri
organizácii rôznych kultúrnych
a športových udalostí. Čo mu
zvlášť leží na srdci, je snaha
o zachovávanie a podporu
našej národnej ľudovej
kultúry a miestnych tradícií
v dolnokysuckom regióne.
Veľa času venuje stretávaniu
sa s občanmi, keď s nimi v živej
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diskusii rozoberá ich problémy
a snaží sa im pomôcť. O tom,
že ho občania uznávajú,
svedčia aj volebné výsledky
za poslanca do Žilinskej župy,
keď jednoznačne v počte
získaných hlasov od voličov
KNM vyhral!
Vie sa rozdať, vie sa podeliť
– vždy pomôže, ak to je
v jeho možnostiach. Možno
veľa Kysučanov nevie ani
to, že Dušan Mičian sa
aj s ďalšími aktivistami
veľmi aktívne postavil na
podporu neznižovania tried
na kysuckonovomestskom
gymnáziu, pretože takýto
trend by smeroval postupne
rokmi možno aj k zrušeniu
gymnázia v Kysuckom Novom
Meste. Za to mu patrí vďaka
od študentov a rodičov. Aj
v tomto roku sa rozhodol
opätovne kandidovať za
poslanca do Žilinskej župy,
takže mu môžete, vážení
občania, jeho starostlivosť
a záujem o vás vrátiť –
vo forme odovzdaného
hlasu. Dušan Mičian je
jeden z mála poslancov
v dolnokysuckom regióne,
ktorý si všíma občanov
počas celého volebného
obdobia – nielen tesne pred
voľbami! Ako sa vyjadril
sám, momentálne mu záleží
najviac a bude sa o to aj

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
ruky a spôsobuje
to nenormálne
problémy hlavne
starým pacientom.
Ďalšou oblasťou,
ktorej sa chce
poslanec Dušan
Mičian v župe
venovať, je
dokončenie už
začatého projektu
cyklotrasy
Scénka z Veľkonočnej zábavy v Radoli, podľa hudobno-zábavnej televíznej relácie (Rudinka-RudinaUragán. Dušan Mičian sa tu predviedol aj ako celkom dobrý scenárista, nakoľko
KNM-Ochodnica),
k tejto scénke spracoval scenár sám. Diváci mali možnosť vidieť Dušana Mičiana
v súčasnosti
ako MIRKA a Jozefa Laurenčíka ako UJA LACIHO.
sa už realizuje
vykupovanie
ako poslanec župy snažiť
Mesta veľmi potrebujú. Okrem
a riešenie
- podporovať aj s poslancom
toho sa vynasnaží pomôcť pri
dlhodobého prenájmu
župy za okres Kysucké Nové
získavaní odborných lekárov
pozemkov pod cyklotrasou.
Mesto Ivanom Poláčkom
– neurológ, pľúcny lekár,
A nemôžeme zabudnúť ani
rekonštrukciu jednotlivých
do polikliniky v Kysuckom
na oblasť, ktorej sa tento
oddelení v Kysuckej
Novom Meste, pretože títo
poslanec venuje už viac
nemocnici v Čadci, zriadenie
odborníci momentálne
rokov a to je podpora pri
magnetickej rezonancie
v Kysuckom Novom Mete
opravách a obnovách ciest
v tejto nemocnici – pretože to
chýbajú a pacientov vyšetruje
v Žilinskej župe v jednotlivých
pacienti z Kysuckého Nového
Žilinská nemocnica, je to od
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obciach, veľmi pomohol
najmä obyvateľom v Hornom
Vadičove, kde sa aj vďaka
jeho aktívnemu snaženiu,
pri rokovaniach v Žilinskej
župe, podarili mnohé cesty
zrekonštruovať.
-R–

Dušan Mičian je aj starostlivý
otec a dedko.

Na benzínke u Súkeníka v Kysuckom Novom Meste si zákazníkov vážia

Čerpacia stanica pri Radoli / Kysucké
Nové Mesto, ktorú už veľa rokov
prevádzkuje Ing. Anton Súkeník a
Ing. Anton Súkeník kolektív, sa teší obľube klientely, svedčia
o tom neustále prichádzajúce autá,
spokojní zákazníci, ktorí si tu radi vychutnajú aj kávu a trošku
oddýchnu – porozprávajú sa, čo je nového... Benzínka je umiestnená
na trase Kysucké Nové Mesto – Žilina, resp. Kysucké Nové Mesto
– Čadca – Orava, Poľsko, takže tu nie je núdza ani o cudzincov, a
keďže chodí na Kysuce aj veľa českých turistov, aj títo radi tankujú
práve u „pána Súkeníka“. Pracovníci obsluhy na tejto čerpacej
stanici sú veľmi príjemní, ústretoví a ja sama veľmi rada
využívam ich služby. Musím podotknúť, že naozaj nie je benzín,
ako benzín, pretože tankujem na viacerých miestach Slovenska už
dve desiatky rokov, a aj podľa vyprázdňovania benzínovej nádrže
mi nedá nepovedať kriticky na adresu niektorých našich benzíniek,
že nemajú kvalitný tovar. Vidno to naozaj podľa toho, ako rýchlo
sa benzín spaľuje, ako rýchlo sa vám znižuje hladina benzínu
v nádrži. Nie je to nič iné, len nekvalita alebo niečím riedená
pohonná hmota, alebo nejaký ďalší iný problém, keďže auto mám
v poriadku. Na benzínke u Ing. Antona Súkeníka mi však vždy
natankujú len kvalitný benzín. A keď mám tovar z tejto benzínky
v Kysuckom Novom Meste, tak to v nádržke aj vidno. Čestných
podnikateľov práve v branži čerpacích staníc dnes nie je až tak
veľa, stále sú tu špekulanti, lebo na tomto tovare sa dá veľmi dobre
zarábať – pomimo. „Ak niekto benzín riedi“, tým ho znehodnocuje.

Čerpacia stanica Ing. Antona Súkeníka však určite patrí k tým,
ktoré na zákazníkoch nezarábajú pomimo, pretože ponúka naozaj
kvalitný tovar. Aspoň ja som si tieto záležitosti už dávno preverila
a preto to aj takto verejne vyhlasujem a zároveň doporučujem
tiež ďalším. Ak máte pochybnosti, že tam, kde tankujete, nie je
všetko v poriadku, tak začnite navštevovať tých predajcov, ktorí si
zákazníka vážia. Lebo aj to, že nás podnikateľ neoklame (ľudovo
povedané neodrbká), je prejav jeho slušnosti a úcty voči mne - ako
zákazníkovi. Aj preto chodím rada a výlučne na Kysuciach tankovať
iba k Ing. Antonovi Súkeníkovi, do jeho čerpacej stanice Kysucké
Nové Mesto / Radoľa.
Mgr. Alena JAŠŠOVÁ, foto: Gabriel Muška

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Niektorí európski vrcholoví politici by si za systematické ničenie Európy a života
obyvateľov zaslúžili označenie vlastizradcovia, a ak hovoria o budovaní jednotnej
EÚ, pýtam sa- čomu skutočne veria takíto politickí dobrodruhovia a prostitúti?
Akú budúcnosť prichystali našim deťom?
Okolo nás sa dejú udalosti,
ktoré tu nikdy neboli a
do istej miery veľa z nich
vyzerá ako organizované
ničenie, či devastácia. Vôbec
nechcem byť útočná, ani
znevažujúca, píšem len to,
čo si myslia mnohí ľudia a
čoho sa obávajú, a ja ich ako
novinár počúvam. Migráciu
moslimov a černochov
do Európy už dávno veľa
reálne rozmýšľajúcich ľudí
nepovažuje za útek pred
vojnovými konfliktami.
Státisíce prevažne mladých a
silných moslimov skôr zbabelo
uteká od problémov vo svojej
vlasti, ktoré by mali riešiť, a
následne v Európe mnohí
z nich páchajú kriminalitu,
znásilňujú európske ženy
a dievčatá a spájajú sa do
organizovaných teroristických
bánd, vraždia miestne
obyvateľstvo. „Európa
zachraňuje migrantov – a oni
nám to takto vracajú?!“ – to
sa pýta čoraz viac Európanov.
Pomaly sa nebude dať
posedieť na terase kaviarne,
či už v Paríži, v Bruseli, v
Španielsku... Ale aj bližšie sa
pozrime. Naši politici hovoria
o tom, že u nás je málo
moslimov, že tu nechcú byť.
Nedávno sa mi posťažovala
priateľka, že bola v Bratislave
v istom veľkom nákupnom
centre aj s rodinou, kupovali
veci do školy... a bola vraj
zhrozená – pretože stretla
nenormálne veľa žien v
burkach, ešte pred rokom to
bolo sem – tam. „Teraz okolo
nás chodili hore – dole a
nakupovali ostošesť. Viete, my
sme tam žmolili naše euráče
– aby sme čo najlacnejšie
nakúpili – a ony kupovali
značkové veci, naozaj drahé
a mali aj 3-4 tašky...,plné
drahého tovaru, hovorím
to preto, že to nebola jedna
moslimka, ale preto som si to

všimla, lebo to robili mnohé...
Kabelka, ktorá stála 400€ a ja
som len smutne pozerala, sa
stala bez problémom úlovkom
mladej moslimky... Odkiaľ
majú toľko peňazí? A ako to,
že ich je tu - na Slovensku
tak veľa?“, pýtala sa priateľka.
Obdobne mi aj spolužiačka
z Nitry povedala, že sa tam
vynorili celé skupiny moslimov
a stretneš ich všade... Prečo
nás vláda a poslanci klamú,
že tu moslimov nemáme,
že tu nechcú byť? Oni to
nevidia? Asi nie, keďže sa
vozia v drahých autách so
zahmlenými sklami a medzi
radové obyvateľstvo idú len
pred voľbami. Nuž, naozaj to
nie je zanedbateľný problém.
Už aj preto, že moslim, to je
iná mentalita, iná výchova,
iné hodnoty života. Ale aj iný
sexuálny apetít, keďže oni
sami sa chvália tým, že ich
testosteróny sú silnejšie, majú
aj viac detí a vyznávajú úplne
iné princípy partnerského
spolužitia. „Moslim je najprv
moslim, až potom cudzinec...“,
aj takto sa prezentujú. V tejto
súvislosti ma napadlo, keď
niektorí aktívni „aktivisti“, ktorí
ich tak obhajujú, hovoria, že
aj v minulosti boli emigrácie
normálne, že sú veľmi trápni s
omieľaním takto naučeného
slovného manuálu, ktorý im
zaplatili tí, ktorým na dovážaní
moslimov do Európy „ako
tovaru“ záleží z geopolitických
a iných dôvodov! AJ naši
Slováci sa sťahovali do
zahraničia kvôli práci, ale
určite neoperovali s tým, že
sú povedzme katolíci, alebo
evanjelici, alebo Rómovia.
To nikoho vtedy na západe
nezaujímalo. Postaraj sa sám o
seba, alebo sa vráť... A nie, že
Moslim ešte aj jedlo vyberá,
vyhadzuje bravčovinu a
rozhorčuje sa, že prečo je tak
dlho v utečeneckom tábore,

je hlučný, zanecháva po sebe
neporiadok, ktorý musia
upratovať naše upratovačky,
pričom on akoby zabudol,
že nie je na dovolenke, ale
je migrant, ktorému naša
krajina ponúkla jedlo, posteľ,
ošetrenie –a on je ešte aj
drzý a nevďačný za takúto
ústretovosť, (samozrejme sú aj
slušní utečenci, ale krv nie je
voda...) Naozaj chápem obavy
ľudí, Slovákov, ale aj ďalších
krajín, čo bude o 10, 20 rokov?
Toto nie je o loajálnosti, o
spolupatričnosti, toto je o tom,
že prílišnou pohostinnosťou
a ústretovosťou Európania
ohrozujú samých seba. Predsa
nie je normálne, ak ja niekomu
podávam ochrannú ruku
a on vráža autom do ľudí,
ktorí pokojne dovolenkujú?
Predsa nie je normálne, ak
niekto uteká pred vojnou
a tvrdí do kamier, že je
zničený z vojnových útrap, a
už o pár týždňov na Štedrý
deň v Nemecku znásilňuje
„nadržaný“ nemecké ženy?
Nehovoriac o tom, koľko
rôznych nepoznaných chorôb
a bacilov takíto migranti
donesú, pretože mnohí sú
neočkovaní, a aj napríklad
černosi z Afriky medzi
utečencami, ktorých je stále
akosi viac, môžu prenášať
závažné tropické ochorenia a
infikovať naše obyvateľstvo!
Sami nevieme, koľko sa
zločincov a vrahov infiltrovalo
medzi utečencami... A
všimnite si, keď vystupujú
na breh z lodí, správajú sa
ako šialenci, vrážajú do ľudí,
ničia zátarasy – je im všetko
jedno, len aby prenikli čo
najhlbšie do danej krajiny...
Je normálne, že v európskych
mestách na každom kroku
stojí policajt? Že na letiskách
vás pomaly vyzlečú donaha,
kde je dôstojnosť človeka?
Že sa bojíme cestovať? Že

sa bojíme povedať svoj
názor, keď sú mi jednoducho
odporní mnohí drzí
moslimovia, či neokrôchaní
černosi, ak sa preháňajú po
uliciach môjho mesta, štátu a
nevedia sa slušne správať a ani
nechcú slušne žiť podľa našich
pravidiel a pracovať? Keď ma
obťažujú? A neprispôsobia sa
našim normám života? To čo je
potom za demokraciu a právo
na vyslovenie názoru, že ho
nemôžem slobodne vyjadriť,
ak s niečím nesúhlasím a
mám len prikyvovať na
úplatné médiá a politikov,
ktorí šíria myšlienky a osvetu
o pomoci a chápaní takýchto
ľudí? Ak idú Európania do
arabských krajín – musíme
tvrdo rešpektovať ich pravidlá
žitia, obliekania, inak sa
vystavujeme pokutám, ak
nie vyhosteniu! A tak, prečo
mám ja rešpektovať – ak v
mojom štáte sú cudzinci drzí,
neprispôsobiví a otravní? A
otvorene hovorím, že mi vadí
aj to zahaľovanie žien. Burky.
Zvlášť v dnešnej dobe. Koľko
takto môže byť skrytých
surových vrahov s nožmi?
Ak prijímam výhody vedy a
techniky a moslimovia mobily,
internet neodmietajú, tak
prečo sa zároveň odvolávajú
na tieto stredoveké zvyky?
Európa musí chápať všetko,
všetko ospravedlňovať –
všetkým pomáhať, ale aj

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
ten druhý, ktorý do Európy
prichádza, má rešpektovať
práva Európy a aj sa chopiť
povinností. Už takmer 30
rokov sa snažíme prevychovať
našich Rómov..., obrovské
peniaze sa na to vynaložilo,
na ktorých sa akurát nabalili
neschopní politici a aktivisti
a stále sa nabaľujú, výsledok
prakticky žiadny. A teraz
tu pribudne ďalší problém,
Moslimovia, ktorí tiež radi
rodia deti, veľa detí..., ale ich
tradície a hodnoty života sú
iné – ako naše, a tak zákonite
vystane problém, nehovoriac
o tom, že tu stále pretrváva
a hrozí hrozba radikalizácie

tohto obyvateľstva a
vražedných útokov zvlášť, ak
sa zvyšuje ich počet, keď sa
zgrupujú, pretože vtedy sú
aj drzejší a silnejší Ako nás
ochráni štát? Bude policajt
stáť vedľa každého domu? A
je toto riešenie? Multikultúra
sa skrátka nevypláca, systém
sa rúca, pretože migranti
doslova, prepáčte za výraz,
nám začínajú vo veľkom
osídľovať pôvodné krajiny
Európy. Nie všetkým sa
však chce aj pracovať, skôr
sa spoliehajú na život zo
sociálnych dávok a majú aj
rôzne hygienické návyky...
A ešte treba upozorniť aj

na to, že len málo z tých,
ktorí doplávajú na člnoch,
sú vzdelaní. Aký prínos to
bude pre našu spoločnosť?
Bude stačiť náš sociálny
systém aj pre nich? Veď
naši dôchodcovia ledva z
dôchodkov vyžijú... A prečo
sa má pôvodné obyvateľstvo
deliť so svojim sociálnym
systémom s tými, ktorí ani
korunou neprispeli na účet
štátu? Toto nie je o solidarite,
toto je uberanie práv našich
ľudí. Skôr, či neskôr to
vyvolá odpor domáceho
obyvateľstva v rôznych
štátoch Európy... A kto bude
zodpovedný? A ak je moslim
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najprv moslim, a až potom
občan, kde je potom jeho
solidarita s Európanmi? Páni
európski politici, Vy tu už
mnohí nebudete, ale vaše
choré rozhodnutia budú ťažko
skúšať životy Európanov a
našich detí. Spolupatričnosť
a solidaritu používajme inak,
napr. v krajinách migrantov,
nie na úkor nášho zdravia a
kvality života našich, aj tak
ťažko životom skúšaných
obyvateľov.
MGR. ALENA JAŠŠOVÁ šéfredaktorka
0903/516 499
e-mail:
kysuckyzurnal@gmail.com

Rodina Mrmusovcov z Poviny teší hudbou celú dedinu
Azda máloktorý obyvateľ obce Povina nepozná hudobné zoskupenie súrodencov Mrmusovcov. Táto formácia funguje už približne 7
rokov pod vedením pán Františka Mrmusa,
ktorý spevom pomáha a sprevádza svojho
syna Erika a dcéru Júliu. Erik hrá na akordeóne,
Júlia na husliach. Postupne do svojho súrodeneckého dua začínajú zapájať aj mladšiu sestričku Natálku (flauta) a o pár rokov sa možno
pridá aj najmenšia Bibiánka, ktorá sa po vzore
staršej sestry v septembri začne venovať hre
na husliach. Na hudobnom vzdelaní svojich
detí si dáva pán Mrmus obzvlášť záležať, dlhé
roky navštevujú Základnú umeleckú školu v
Kysuckom Novom Meste, veľkú vďaku za ich
hudobný posun a osobitný prístup pociťuje
voči pánu Františkovi Martincovi, pani učiteľke
Petre Moravčíkovej a Alenke Ďuriakovej.
Svojou láskou k hudbe, nielen k ľudovému
folklóru, ale aj populárnym žánrom, sú známi v
blízkom i vzdialenejšom okolí, a svojím nadšením pre interpretáciu
hudby, pre jej šírenie medzi ľudí, sú skutočne nákazlivým, azda až
povinným prvkom každej povinskej udalosti
Vášeň pána Františka pre hudbu, spev, tanec je rovnaká ako jeho
vášeň pre futbal. S úsmevom ich prirovnáva k sebe ako dva druhy
umenia, v ktorých sú zmysel pre melódiu, rytmus a koordinovaná ladnosť pohybov esenciálnymi prvkami. Chlapčenským snom
pána Mrmusa bolo hrať na klávesoch, no v tomto prípade dostal
futbal pred hudbou prednosť, keďže nástroje neboli a ani dnes nie
sú lacnou záležitosťou, a ani participovať v niektorom z ľudových
súborov za vtedajšieho režimu nebolo poľahky možné. Po vojne
si ako dvadsaťdvaročný zaobstaral svoju prvú gitaru, na ktorej sa
naučil hrať sám bez akejkoľvek vedomosti o notách, účinkoval v
spevokole. Amatérsky sa venuje výrobe ozembuchov a momentálne
sa vo voľných chvíľach pokúša zlepšovať v hre na heligónke. Jednou
z obľúbených skupín rodiny a hudobným vzorom
zároveň sú populárni Kollárovci.
Kvôli svoje, vtedy ešte budúcej, manželke sa pán
František stal na krátky čas členom folklórneho
súboru Jedľovina, kde pani Alenka tancovala.Tam
niekde sa rodila ich vzájomná láska, ako aj láska k
folklóru. Dnes je členkou Jedľoviny aj dcéra Julka,
ktorá však netancuje ako voľakedy jej mama, ale
hrá na spomínaných husliach.
Pôvodne začala skupina vystupovať len v rodinnom kruhu na rôznych oslavách (pán Mrmus pochádza z desiatich detí), no ako to už býva, dobrý
chýr letí ďaleko, a tak bolo len otázkou času, kedy
si sympatické rodinné zoskupenie všimnú ďalší
ľudia. Tí si ich radi pozývajú na rôzne súkromné aj
verejné akcie. Veľkou podporovateľkou je starostka
obce Povina pani Šplháková, ale aj obecná poslankyňa pani Dudeková. Svojou veselou prítomnosťou
spestrujú program uvítania detí do života, Mikulá-

ša, jasličkových pobožností a ďalších akcií v dedine.
Rodina a hudba sú pre Mrmusovcov tým najdôležitejším v živote,
rodinná „muzička“ je momentom, v ktorom sa obe hodnoty krásne
kĺbia a stretávajú v zmysluplne trávených spoločných chvíľach, ktoré
nie sú požehnaním len pre nich, ale aj poslucháčov. Hudba spája,
krásna hudba napĺňa človeka krásnymi emóciami, a to je ten hlavný
impulz, dôvod a motivácia, ktorá rodinnú skupinu posúva stále
dopredu.
Lebo aspoň na chvíľu odvrátiť myseľ a srdce človeka od každodenných starostí, trápení a zhonu, zbadať v ľudských očiach slzy dojatia,
uvoľnených nahromadených pocitov, to je skutočné umenie a zadosťučinenie zároveň. A za to patrí rodine Mrmusovej a ich hudobnému zoskupeniu skutočná vďaka.
Najbližšie máte možnosť naživo vidieť rodinnú hudobnú formáciu
20. augusta 2017 v Povine, pri príležitosti Hodových slávností.
pripravila: Julka Jaššová / obecný časopis NOVINY Z POVINY
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§ § § ...Potrebujete radu advokáta?
JUDr. Emília Mušková, advokátka

Advokátska kancelária so sídlom Námestie
slobody 73,
024 01 Kysucké Nové Mesto
t. č. : 0905 200 190,

e-mail: muskova.emilia@gmail.com

O vášho zvieracieho miláčika sa
odborne postaráme
Veterinárna ambulancia MVDr. Jana Tunegová
1. mája 113; Kysucké Nové Mesto
Telefón: 0911 137 798
Ordinačné hodiny: Pondelok – Piatok
9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

Už

21 rokov

Požičovňa svadobných a
spoločenských šiat „Venček“
ponúka kvalitu, štýl a noblesu.

(budova Coop Jednoty, s.d., poschodie)
Nám. slobody Kysucké Nové Mesto

Otváracia doba: pondelok - piatok od 8,30 -17,00, sobota od 8,00-12,00
tel. 041/4216417, 0907/613939

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

Neslušský chomút 2017

Akcia pod záštitou Asociácie Furmanov
Slovenska sa konala
19. augusta 2017 na krásnej zelenej lúke.
Hlavný organizátor Adam Vilim nenechal
nič na náhodu. Snažil sa spolu so
sponzormi a finančnou podporou obce
pripraviť atraktívne podujatie pre divákov.
To sa aj podarilo. Zišlo sa tu 9 ťažných
majestátnych koní, so svojimi furmanmi.
Sily si merali v troch disciplínach, pri ktorých
je najatraktívnejšia kráľovská disciplína
takéhoto podujatia, a to je Ťažký ťah. Veľmi
potešilo publikum, že sa súťaže zúčastnil

www.zurnaly.sk

aj úradujúci Majster Slovenska furmanov,
mladý Jano Francisty z Krupiny. Skutočne
potvrdil svoje umenie so svojím koňom
a z Nesluškého Chomúta si odniesol za
celkové hodnotenie zlatú medailu. V
kráľovskej disciplíne bol najlepší, už dlhú
dobu neporaziteľný kôň Miroslava Šulavu z
Klubiny, žrebec menom Tarzan.
Podujatie sa skutočne vydarilo. O
občerstvenie, hudbu a dobrú atmosféru
bolo postarané. Vďaka pánu Bohu za
osviežujúce počasie, ktoré súťažiacim veľmi
vyhovovalo. Takéto podujatie je úžasnou
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zmenou v dnešnom uponáhľanom svete
plnom techniky. Mnohí si prišli oddýchnuť
od každodenného stresu. Veríme, že sa
o rok opäť stretneme. Furmanská liga
pokračuje: takéto podujatia sú obľúbené
a organizované po celom Slovensku. Tak,
dovidenia priatelia!
pripravili:
moderátorka pretekov
Lenka Mahútová
a hlavný organizátor
Adam Vilim

KYSUCKÝ ŽURNÁL – ČASOPIS PRE KYSUČANOV

e-mail: kysuckyzurnal@gmail.com - dvojmesačník - ročník XI.

VYDÁVA: Mgr. Alena Jaššová, vydavateľstvo „HELENA” so sídlom v Šali, Dolná 5, IČO: 34644237 ► registrované Ministerstvom kulrúry SR pod č.: EV 3496/09, ISSN 1339-1941
► Majiteľka a šéfredaktorka: Mgr. Alena JAŠŠOVÁ, promovaná žurnalistka, mobil: 0903 516 499 ►
► fotoreportérske a fotografické služby: Fotoateliér Gabriel Muška, ► Grafická úprava: Peter Orbán - Zoxó Press ►
► INZERCIA: denne, tel.: 0903 516 499, dohodou ► Pri opakovaní inzerátu – zľava od 10–50 % ► Redakcia si vyhradzuje právo krátenia príspevkov. ►

► Názory opýtaných a ďalších občanov, ktorí poskytujú informácie do periodika, nemusia byť totožné s názormi vydavateľstva a NEMOŽNO ich teda spájať.
Časopis odzrkadľuje postoje, názory čitateľov a ďalších občanov, v súlade s ich právom na slobodný prejav a poskytuje im len tlačový priestor na vyjadrenie
svojich myšlienok. Vydavateľ neznáša prípadné právne, resp. trestné následky, ktoré by mohli svojimi názormi, či prejavmi spôsobiť inej osobe, skupine osôb,
organizácii. Každý prispievateľ- občan je na uvedené riziko upozornený, čím sa vydavateľstvo chráni pred prípadnou občianskoprávnou a trestnoprávnou
zodpovednosťou za následky, ktoré by mohol občan, dopisovateľ, svojou výpoveďou, názorom, listom, či inou informáciou spôsobiť inej osobe, či skupine osôb,
organizácii. Prípadné náhrady za škody (zneváženie dobrého mena, urážka na cti) spôsobené vyjadrením občianskeho názoru na problém, postoj, si dotknutý
subjekt preto nemôže uplatňovať voči vydavateľstvu. Jedine v tom prípade, že by tento názor vyjadril pracovník vydavateľstva.

Odporúčaná cena výtlačku predajcom: 0,50 € - dvojmesačník, toto číslo vyšlo 30. augusta 2017.
Prezentačný, exkluzívny, informačný a reklamný časopis firiem, súkromných
spoločností, štátnych inštitúcií, škôl, samospráv a osobností kysuckého regiónu

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

Vždy o krok
vpredu pred
konkurenciou!
Prevádzka: Belanského 213, 024 01

Kysucké Nové Mesto
/vedľa kancelárie SLOVAKTUAL/,

Non-stop kontakty:
0918 304 228, 0918 304 338,
web: www.dostojnypohreb.sk,
Facebook: Archa pohrebná služba

Ponúkame
už aj pomníky!

Stanica technickej kontroly
Kysucké Nové Mesto
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„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Adriana Slováková informuje:
Ponúkame:

• zimný cesnak a cibuľu na sadenie, jesenné cibule
kvetov (krokusy, hyacinty, ľalie),
• jesenné hnojivá na trávniky a okrasné dreviny
(tekutá alebo granulovaná forma).

Jesenná akcia!
• horčica – 1,50 eur / kg

Od októbra začíname predávať ovocné
stromy a kríky, na Sviatok svätých si
nezabudnite u nás zabezpečiť kahance
a kvety!

• univerzálna zemina – 50l – 4€
• rašelina 20l – 2€
• zemina na čučoriedky 50l -5€
• borovicová kôra 50l-4€
• dekoračná štiepka 50l - 7,60€

16. septembra 2017 oslavujeme tri roky od
otvorenia predajne. Všetci zákazníci budú
mať 10% zľavu za nákup!

Váš spoľahlivý partner

AUTOSERVIS, PNEUSERVIS, PREDAJ DIELOV,
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ODŤAHOVÁ SLUŽBA NONSTOP

Mgr. Alena JAŠŠOVÁ, majiteľka regionálneho
vydavateľstva, ktoré je na slovenskom
regionálnom mediálnom trhu

už 22 rokov
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

tel. 0903 516 499
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