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ROČNÍK XI. * DECEMBER 2017 * Časopis pre občanov Kysuckého Nového Mesta a Dolných Kysúc
„Pozývam
vás čítať
PRÍLOHU
našej obce,“

hovorí starosta
Rudinskej
Ing. Jozef
Švirík , str.9.

Škola vzpierania funguje v
Kysuckom Novom Meste
len vyše roka a občania o ňu majú
rastúci záujem, str.14.
„Zdravím
čitateľov
Kysuckého
Žurnálu a
spoluobčanov
v mojej obci
zvlášť“, hovorí

Mirka Ondreášová,
starostka Dolného
Vadičova, str.3.

1 2 .

Nikolas Tóth
z Horného
Vadičova v
Rusku získal
titul majstra
sveta, aj
absolútneho
majstra sveta!,
str.16.

R O Č N Í K

7. január

v Turčianskych Kľačanoch
začiatok o 9.00

2018

Pre divákov pripravujeme VYHLIADKOVÉ LETY HELIKOPTÉROU.
SÚŤAŽ BUDE PREBIEHAŤ V JEDNOZÁPRAHU!
S P O N ZO R I :

Turčianske

Obec
Turčianske Kľačany

www.zurnaly.sk

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

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
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Ďakujeme všetkým
klientom a obchodným
partnerom za
spoluprácu v
uplynulom roku a
želáme úspešný štart
do roku 2018.

Želáme krásne prežité chvíle
pri Vianočnom stole v kruhu
rodiny a úspešný rok 2018!

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

Kysučanky boli pri prepisovaní florbalovej histórie Slovenska.
Hráčky aktuálneho
vicemajstra Slovenska vo
florbale žien ŠK 98 Pruské,
Kysučanky Alexandra
Kocúrová a Andrea
Šidlová sa v októbri 2017
zúčastnili so svojim klubom
finálového turnaja
Európskych majstrov, ktorý
sa konal v lotyšskom meste
Valmiera. Na tomto turnaji
EUROFlorball Cup, kde
ich súperkami boli hráčky
z popredných tímov z Ruska,
Lotyšska, Poľska, Španielska ,
úspešne reprezentovali našu
krajinu, ako aj náš región –
Kysuce. Je až neuveriteľné,
čo sa našim dievčatám spoločne so
svojimi spoluhráčkami z Pruského
podarilo! Po zápasoch v základnej
skupine, kde v prvom zápase nastúpili
proti papierovo najsilnejšiemu súperovi
turnaja z Ruska – Nauka SAFU-NT s ktorým
prehrali 3:11, následne narazili na domáce
lotyšské dievčatá z Kekavy, ktoré porazili
po samostatných nájazdoch 3:2 , čím si
zabezpečili postup do semifinále turnaja
a splnili si tak cieľ , s ktorým na turnaj išli.
V semifinále mali za súperky ďalšie lotyšské
družstvo Rubene, ktoré v dramatickom
zápase, bohatom na góly, porazili 7:6
a postúpili do finále turnaja. Druhým
finalistom sa stal majster Poľska z Gdaňska,

ktorý porazil už spomínaného ruského
šampióna Nauka SAFU-NT. Samotný
finálový zápas, v ktorom nastúpili dievčatá
z ŠK 98 Pruské proti dievčatám z Gdaňska,
sa niesol v duchu taktiky a vyrovnanosti
oboch družstiev. O triumfe hráčok ŠK
98 Pruské rozhodla v samotnom závere
kapitánka Ivana Hrehušová gólom v 58.
minúte! Družstvo ŠK 98 Pruské , spoločne
z našimi dievčatami, Kysučankami Saškou
a Aďkou sa stali, ako prvé družstvo
žien v histórii Slovenského florbalu ,
víťazmi tohto tradičného turnaja druhej
európskej garnitúry. K titulu v turnaji
EUROFlorball Cup 2017 , vybojovali
dievčatá ŠK 98 Pruské miestenku pre
slovenského majstra v nasledujúcom

ročníku medzi elitné svetové
tímy v rámci Champions
Cup. Okrem tohto turnaja
nás naše dievčatá úspešne
reprezentujú aj na úrovni
reprezentácií Slovenska.
Andrea Šidlová, bola
členkou úspešného
vystúpenia slovenskej
ženskej reprezentácie
vo Florbale na nedávno
skončených Majstrovstvách
sveta , ktoré sa konali u nás
na Slovensku ( Bratislava)
v dňoch 1.-9.12.2017.
Naše reprezentantky
dosiahli historicky najlepšie
umiestnenie – 5. Miesto. Alexandra
Kocúrová je v kádri užšieho výberu
reprezentácie Junioriek Slovenska, ktoré
čaká vrcholné podujatie – Majstrovstvá
sveta v elitnej kategórii A v dňoch 1.5.05.2018 vo švajčiarskom meste Sant
Gallen. Držme našim dievčatám , ktoré
sú držiteľkami titulu Slovenského
i Európskeho Majstra palce, aby sa
im aj naďalej darilo .Hlavne, aby boli
zdravotne v poriadku pri plnení si svojich
cieľov v športovej kariére, úspešne
reprezentovali Kysuce a išli vzorom
v prístupe a odhodlaní na sebe pracovať,
ostatným dievčatám i chlapcom....
- Kysucký Žurnál -

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

Samostatná príloha obce Dolný Vadičov - december 2017 / II.ročník
Milí priatelia a vážení spoluobčania!
Opäť je tu ten čarovný čas
Vianoc, keď sa stretávajú rodiny,
príbuzní a priatelia. Čas, keď si
sadáme k spoločnému stolu,
aby sme si popriali vzájomnú
úctu, porozumenie, pochopenie
a lásku. Čas, kedy sa snažíme
aspoň na chvíľu zastaviť sa a
zaspomínať si na chvíle prežité
v tomto roku. Tento čas je však
aj časom bilancovania, a preto
aj ja chcem zhodnotiť našu
prácu a snahu v obci, ktorú sme
vykonali počas roka 2017. Medzi
najväčšie investičné aktivity,
ktoré sme v obci realizovali
patrí rekonštrukcia a rozšírenie
verejného osvetlenia v obci.
Ešte sme čakali na prekládku
merania do nového rozvádzača
verejného
osvetlenia,
kde
bol
zároveň
nainštalovaný
astronomický súmrakový spínač
a konečne naša obec už svieti
počas celej noci.

stavebnému úradu dokladáme
ešte požadované stanoviská
a vyjadrenia. Aj keď sú niektorí
občania proti výstavbe, majú
na uvedený zámer svoj názor
a pohľad... Na výstavbu obecnej
nájomnej bytovky by nám
Štátny fond rozvoja a bývania,
Ministerstvo dopravy a výstavby
SR poskytli finančné prostriedky
vo
výške
oprávnených
nákladov 863.000,- €. Zvyšné
dofinancovanie by sa splácalo
z nájmu žiadateľov pridelených
bytov. Mladí ľudia majú veľký
záujem o takéto byty, veď
nie každý má v dnešnej dobe
možnosť a dostatok finančných
prostriedkov na kúpu bytu,
domu alebo pozemku. Záleží mi
na tom, aby mladí ľudia od nás
neodchádzali, preto im chceme
dať možnosť bývať tu, kde sú
doma, v prostredí zveľadenom
a upravenom a v ich obci. Byty

života nás všetkých. Na základe
schváleného
rozpočtu
sa
z vlastných finančných zdrojov
na vybraných úsekoch v obci
opravovali miestne komunikácie.
Opravy miestnych komunikácií
sa budú vykonávať aj počas roka
2018. Žilinský samosprávny kraj
v rámci výzvy Regionálneho
rozvoja nám poskytol dotáciu
na: „Úpravu námestia pred
obecným úradom“. Realizáciou
uvedeného
projektu
sme
zväčšili a zveľadili priestranstvo
pred obecným úradom, kde sa
pravidelne počas roka konajú
rôzne kultúrne a spoločenské
podujatia. Žilinský samosprávny
kraj podporil v našej obci aj iné
aktivity a to: kultúrne podujatie„Folklórne popoludnie“, ktoré
sa v našej obci stalo aj takou
tradíciu a pri tejto príležitosti
zároveň oživíme ľudové tradície,
zvyky a obyčaje našich predkov.
Aj vďaka takémuto tradičnému
podujatiu sme v našej obci
rozšírili spevácku skupinu. V júni
sme v obci organizovali vďaka
Žilinskému
samosprávnemu
kraju jedno z významných a
športových podujatí, „90. výročie
založenie DHZ – športová
súťaž“. Dobrovoľná požiarna
ochrana Slovenskej republiky
poskytla nášmu dobrovoľnému
hasičskému zboru dotáciu aj
na zabezpečenie materiálnotechnického vybavenia. Počas
celého roka v našej obci
organizujeme mnoho rôznych

Starostka Miroslava Ondreášová
podujatí. Už 9 rokov pod vedením
Ing. Štefana Vlčka organizujeme
hneď na začiatku jari pred
Veľkou nocou brigádu, spoločné
upratovanie-čistenie potokov
a
verejných
priestranstiev
v obci. Cieľom takejto aktivity je
podporiť v obyvateľoch rôznej
vekovej kategórie cit k ochrane
prírody,
vzbudiť
záujem
o životné prostredie a svojim
zodpovedným
prístupom
urobiť niečo pozitívne pre svoje
okolie. Z množstva podujatí
organizovaných obcou môžem

Vizualizácia stavby obecnej bytovky pri Obecnom úrade

Mnohí sa pýtate, aká je
situácia s plánovanou
výstavbou bytovky:

Vo februári bola Okresnému
úradu Žilina, Odbor bytovej
výstavby a politiky predložená
kompletná žiadosť k výstavbe
obecnej nájomnej bytovky. Voči
povolenej stavbe a vydanému
rozhodnutiu podal jeden občan
z účastníkov konania odvolanie.
Okresný úrad Žilina odbor
výstavby a bytovej politiky
vydané stavebné povolenie vrátil
prvostupňovému
správnemu
orgánu na nové prejednanie.
Vo veci priebežne stále konáme,

môžu slúžiť aj pre starších
občanov, ktorí už nemajú toľko síl
na chod a udržiavanie si svojich
rodinných domov, tie možno
raz prenechajú svojim deťom.
V súčasnosti je to jediná budova,
ktorá kazí a ruší vzhľad našej
obce. Daný objekt je vo veľmi
schátralom, dezolátnom a zlom
technickom stave.
Všetkým,
ktorí tu žijeme, záleží predsa
na tom, aby sme žili v prostredí
zveľadenom,
upravenom,
čistom a bezpečnom. Výstavbou
bytovky
chceme
spoločne
smerovať k rozvoju našej obce,
vrátane zlepšenia každodenného

Spevácka skupina z Doľného Vadičova - pri verejnom vystúpení
pokračovanie na str. 4.

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
spomenúť aj: Detský karneval,
Obecný
ples,
Veľkonočná
výstava ručných prác, Deň
matiek, pri príležitosti sviatku
Október mesiac úcty k starším
sa nám veľmi osvedčilo navštíviť
každý rok nejaké pútnicke
miesto, tento rok sme navštívili
Živčákovú.
V
mesiaci
október
sme
organizovali
brigádnicku
aktivitu, a to: upratovanie
cintorína a okolia, touto cestou
sa chcem poďakovať všetkým
občanom, ktorí svojou prácou
a snahou prispeli k rozvoju
a zveľadeniu našej obce.
Ďakujem všetkým tým, ktorí
dennodenne dokazujú, že im
osud našej obce Dolný Vadičov
nie je ľahostajný. Do konca
roka sa uskutočnili ešte tieto
podujatia: vianočnú výstavu
ručných
prác,
rozsvietenie
vianočného
stromčeka
a privítanie Mikuláša, obecný
ples. Stále je čo v obci budovať,
opravovať,
modernizovať
a zveľaďovať. Na to je však
potrebné mnoho úsilia, práce,
jednaní, projektov, ale aj dobrej
vôle,
spolupráce,
ochoty
a tolerancie. Na Ministerstve
financií Slovenskej republiky
máme zaslanú žiadosť na
rekonštrukciu
sociálnych
zariadení v MŠ, na Prezídium
Hasičského záchranného zboru
máme žiadosť na rekonštrukciu
hasičskej zbrojnice a z Programu
rozvoja vidieka SR 2014-2020 –
Opatrenie 7.4, žiadame dotáciu
na doplnenie kamerového
systému celej našej obce. Tak si
držme všetci palce!
Vážení spoluobčania
a priatelia!
Zabudnime v nastávajúcich
vianočných chvíľach aspoň na
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Folklórne popoludnie v Dolnom Vadičove
chvíľu na hnev, spory, závisť
a skloňme sa k pokore a úcte
človeka k človeku. Obdarujme
svojich blízkych láskou, pekným
slovom, vianočným prianím,
či už len úsmevom. Vianočné
sviatky sú obdobím, na ktoré
netrpezlivo čakáme po celý rok.
Lebo ich čaro a výnimočnosť nás
napĺňajú pocitmi šťastia, pohody
a harmónie. Atmosféra týchto dní
je plná spomienok i očakávaní,
nič nie je bežné ani všedné.
Napriek tomu, že Vianoce sú
každý rok, ich okúzľujúce čaro sa
nedá ničím nahradiť. Vianoce sú
obdobím, keď sa každý snaží byť
s blízkymi, keď si uvedomujeme
silu rodiny, priateľstva, lásky,
úcty a obetavosti. Pre každého
z nás je dôležité, aby sa dni
napĺňali spokojnosťou, ľudskou
spolupatričnosťou,
osobným
uplatnením, ako i dosahovaním
vytúžených cieľov. V tento čas
pokoja schádzajú sa rodiny,
spomínajú na prežitý život
i na tých, ktorí pri slávnostne
prestretom stole budú chýbať.
V tento sviatočný čas si viac
ako inokedy uvedomíme, že
napriek dospelosti v každom
z nás drieme kúsok malého

dieťaťa,
ktoré
netrpezlivo
čaká na nádherne pripravený
štedrovečerný stôl, voňavú
kapustnicu, žiarivý stromček
a darčeky, ktoré nás pod ním
čakajú. No tým najdôležitejším
a najkrajším darčekom Vianoc je
pre nás láska, ktorú si navzájom
darujeme, darujeme ju našim
najbližším, priateľom, známym
a všetkým ľuďom dobrej vôle.
Prajem Vám všetkým aj v mene
zamestnancov obecného úradu
a aj v mene poslancov Obecného
zastupiteľstva príjemné prežitie
vianočných sviatkov, nech ticho
Vianoc i posledných dní roka
2017 Vás všetkých naplní pravým
vianočným pokojom, zdravím,
radosťou a láskou! Dovoľte mi,
aby som sa poďakovala Vám
všetkým, ktorí ste sa snažili
v uplynulom roku akýmkoľvek
spôsobom o to, aby bol život
v našej obci krajší a samozrejme
lepší. Je potrebné pokračovať
vo všetkom dobrom, čo sme
začali. Želám Vám, aby boli vo
vašich životoch len tí správni
ľudia, na ktorých sa budete
môcť vždy spoľahnúť, že budú
stáť pri Vás práve vtedy, keď to
budete skutočne potrebovať.

Prajem Vám a Vašim blízkym
všetko dobré, nech sa Vám splnia
všetky Vaše túžby a priania,
urobme všetci spoločne všetko
preto, aby naša krásna obec
Dolný Vadičov bola miestom,
kde chceme žiť plnohodnotný
a spokojný život, miestom,
kde sa s hrdosťou a radosťou
budú vracať z rôznych kútov
sveta naše deti, miestom, ktoré
potrebuje každý z nás a s láskou
ho nazýva: „môj domov“…
Zveľaďujme a rozvíjajme našu
krásnu obec v každom smere
v prospech nás všetkých a tiež
v prospech tých, ktorí našu
obec radi navštevujú. Prijmite
prosím, odo mňa do Nového
roku 2018 aj želanie pevného
zdravia, Božieho požehnania,
vzájomného pokoja a harmónie,
zlepšenie
medziľudských
vzťahov, nech Vám prinášajú
šťastie Vaše deti a nech sa dlho
môžete tešiť z prítomnosti Vašich
najbližších. Rozdávajme okolo
seba dobrú náladu, usilujme sa
prekonať zlo dobrom, znášajme
nedorozumenia a ceňme si to, čo
má naozaj hodnotu.
Miroslava Ondreášová,
starostka obce Dolný Vadičov

Zo slávnosného podujatia 90. výročie založenie DHZ Dolný Vadičov

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Bohatá činnosť seniorov v Dolnom Vadičove

Základná organizácia
Jednoty dôchodcov v
Dolnom Vadičove má 64
členov. Vo svojej činnosti
sa riadia Plánom hlavných
úloh, ktorý bol schválený na
výročnej členskej schôdzi
17. 2. 2017. Vo februári 2017
sa naši členovia zúčastnili
fašiangového sprievodu
obcou v spolupráci s DHZ.
V marci 2017 sa 24 našich
členiek zúčastnilo osláv MDŽ
v Dome odborov v Žiline,
kde boli prítomní najvyšší
predstavitelia našej vlády.
V priebehu mesiaca marec
sme pozornosť sústredili na
výnimočnú akciu – Výstavu
ručných prác s veľkonočnou
tematikou. Vo vynovených
priestoroch kultúrneho
domu svoje práce sústredilo
22 vystavovateľov.
Hlavnými organizátormi
boli naši členovia Ján a
Emília Vnukoví, Helena
Winklerová, Ján Hanzel.
Výstavu slávnostne otvorila
starostka obce Miroslava
Ondreášová dňa 24. 3. 2017
za prítomnosti vzácnych
hostí, Nadeždy Behúňovej,
predsedníčky OO JDS K. N.
Mesto, ako aj funkcionárov a
členov ZO JDS z obcí Horný
Vadičov, Radoľa, Snežnica,
Kys. Nov. Mesto, Kysucký
Lieskovec, ako aj celý súbor
Seniorka z Ochodnice na
čele so svojim predsedom
Emilom Čečkom. Svojou
prítomnosťou nás potešil
aj Dušan Mičian, poslanec
VÚC. O výstavu počas troch
dní bol veľký záujem. Svoje
umenie v pletení korbáčov
prakticky predvádzal
náš člen Pavol Novák a
ručné maľovanie vajíčok
Erika Várošová. Hrou na
harmonike i na vlastnoručne
vyrobených fujarách a

píšťalách bavil návštevníkov
Ján Vnuk. O občerstvenie
sa predovšetkým postarala
naša pani starostka, manželia
Ján a Emília Vnukoví so
svojou rodinou, pracovníčky
OcÚ Anka Krišicová, Anka
Vnuková a naša členka Tonka
Behúňová priniesli chutné
domáce koláče. Podporili
nás aj predsedovia JDS zo
spomenutých obcí. Celú
akciu finančne a hmotne
podporil aj poslanec VÚC
Dušan Mičian. V apríli sme
uskutočnili brigádu pri
čistení potoka na hornom
konci a celoročne sa
staráme o čistotu obidvoch
autobusových čakární a ich
okolia. V máji sa dve členky
zúčastnili celoslovenských
osláv v Nitre. Na divadelnom
predstavení Kubo v Snežnici
sa zúčastnilo 5 členov. Na
okresných športových hrách
v K. N. Meste sa zúčastnilo
5 členov v novozakúpených
tričkách s logom obce, získali
dve prvé miesta a dve tretie
miesta. Naši členovia Jaroslav
Kolembus a Ján Hanzel
reprezentovali Okresnú
organizáciu JDS K. N. Mesto
na krajských športových
hrách v Rabči na Orave 12. 7.
2017, kde v silnej konkurencii
získali obidvaja I. miesta v
jednotlivých disciplínach. V
kúpeľoch Lúčky, Trenčianske
Teplice, Dudince a
Nimnica sa v tomto roku
zúčastnilo rekondičných
pobytov 9 členov. V júni
2017 sme sa zúčastnili
na slávnosti 90. výročia
založenia DHZ v našej
obci, kde po slávnostnom
obrade posvätenia novej
zástavy pánom farárom v
sále Kultúrneho domu a
sprievodu obcou nasledovali
súťaže družstiev hasičov
zo širokého okolia v areáli
našej MŠ. Na stretnutí
seniorov Dolných Kysúc 24.
6. 2017, ktoré sa konalo v
obci Radoľa, sa zúčastnilo
7 členov. V priebehu
mesiaca júna 2017 sa
zásluhou nových členov a
to speváka a harmonikára
Jána Vnuka s manželkou
Emíliou, Jána Behúňa,
Margity Kotschnerovej, Lidky
Kubíkovej a Otílie Ševčíkovej
zaktivizovala miestna
spevácka skupina a celkový
počet 12 členov doplnila aj
naša pani starostka. Táto
skupina po predbežných
prípravných skúškach
vystúpila na tohtoročných
letných slávnostiach v našej

obci, následne v obci Horný
Vadičov, kde s viacerými
členmi natočil rozhovor
redaktor rádia Regina. Na
týchto podujatiach zaujala
predovšetkým piesňou našej
obci, autorom ktorej je práve
náš nový spevák Ján Behúň:
Naša dedinka je na Kysuciach,
Neustále leží v našich srdciach.
/:Máme tu lúky, potoky, háje,
Dedinôčka naša najkrajšia je.:/

Dedinôčku našu milujeme
A s veľkou láskou ju budujeme.
/: Máme sa radi, starí aj mladí,
Žijeme si ako kamaráti :/
Potom si spoločne
zaspievame,
Na staré časy si spomíname.
/:Dolný Vadičov, pekná dedina
A kto ju navštívil, rád
spomína:/
V septembri 2017 sme
sa zúčastnili sprievodu
obcou a sv. omše v kaplnke
Sedembolestnej panny
Márie v našej obci. Tiež sme
sa zúčastnili predstavenia
divadelnej hry KUBO, ktorú
odohrali ochotníci zo
Snežnice v našom KD a to
na podnet poslanca VÚC
Dušana Mičiana, ktorý toto
podujatie sponzoroval.
Napriek mimoriadne
nepriaznivému počasiu sa
predstavenia zúčastnilo
95 občanov. Členky našej
ZO napiekli pre tento účel
chutné koláče – Tonka
Behúňová, Zdenka Soviarová
a Lidka Kubíková opäť
nesklamali. V rámci akcie
Október – mesiac úcty k
starším naša pani starostka
pripravila pútnický zájazd
na Živčákovú 3. 10. 2017. Pre
tento účel poskytol finančnú
pomoc poslanec VÚC Ivan
Poláček, Ing. Macášek, ako aj
kandidáti na poslancov VÚC
Ing. Mičianová a starosta
obce Ochodnica Radoslav
Ďuroška. Jednalo sa o veľmi
vydarenú akciu, autobus
bol plne obsadený. 14. 10.
2017 členky výboru navštívili
Teréziu Maruniakovú pri
príležitosti jej 90. narodenín.
21. 10. 2017 sme sa
zúčastnili v počte 26 členov
divadelného predstavenia
Matka v Kysuckom Novom
Meste, podujatie zabezpečil
poslanec VÚC Dušan Mičian.
Koncom októbra sme sa v
počte 39 zúčastnili brigády
pri upratovaní cintorína.
V tejto činnosti chceme
pokračovať aj v budúcom
roku a zamerať sa na
opustené hrobové miesta a
nevhodné dreviny.

10. 11. 2017 sme sa dôstojne
rozlúčili s najstaršou
občiankou 96 ročnou Žofiou
Vnukovou, a to modlitbami
našich členiek v Dome
smútku, účasťou na pohrebe
a smútočnou kyticou sme
našej zomrelej vyjadrili
našu úctu. Práve úmrtiami
viacerých blízkych našich
členov neuskutočníme v
týchto dňoch plánovaný
2. Ples seniorov v našej
obci. Rozšírený výbor
ZO JDS v spolupráci s
obcou pripravil Výstavu
ručných prác s vianočnou
tematikou v dňoch 8. – 10.
– decembra 2017. Súčasne
obec v spolupráci s DHZ
zorganizovala kultúrnozábavné Mikulášske
podujatie, rozsvietenie
vianočného stromčeka
pred Obecným úradom,
kde nechýbala vianočná
fazuľovica s vianočným
punčom našej pani starostky.
Ako poslednú akciu v tomto
roku seniori pripravili na
deň 12. 12. 2017 - Luciový
sprievod obcou. ZO JDS vo
svojej činnosti spolupracuje
so starostkou obce, ktorá
na úkor svojho pracovného
voľna vychádza seniorom
maximálne v ústrety,
ochotne poradí, máme v
nej veľkú oporu. Pochvalne
sa o našej činnosti vyjadrila
aj v nedávnom vysielaní
rádia Regina. Prítomná je
na každej našej schôdzi
alebo stretnutí, na ktorých
si naši jubilanti preberajú
z jej rúk pamätné plakety
a kvetiny. Okrem toho nás
pravidelne upozorňuje na
ostražitosť pri stretnutiach
s neznámymi osobami,
vyzýva nás na opatrnosť pri
telef. rozhovoroch s cieľom,
aby sa už nikdy v našej obci
nezopakovalo okradnutie
osamelej osoby. Od našej
pani starostky očakávame
urýchlené doriešenie opravy
schátralej obecnej budovy s
priľahlou skládkou odpadu,
s možnosťou realizácie
bytov pre mladé rodiny,
účelné využitie prázdnych
priestorov v budove
obchodu, úpravu okolia
neobývaných rodinných
domov popri štátnej ceste i
výstavbu ihriska.
pripravila:
Hermína Ďuranová,
predsedníčka
ZO JDS Dolný Vadičov
(na snímke)
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Materská škola v Dolnom Vadičove sa teší záujmu detí.
Kalendárny rok sa pomaly blíži
ku koncu, je načase obzrieť sa
späť a zhodnotiť našu prácu
za uplynulý rok. Materská
škola v Dolnom Vadičove je
jednotriedna. O umiestnenie
detí v nej je
pomerne
veľký záujem. Môžeme sa
pochváliť 100% naplnenosťou,
navštevuje ju 24 detí vo veku

podľa všeobecne záväzných
právnych predpisov v roli
chodca, spolujazdca, cyklistu
Zdravá
výživa
základ
zdravého životného štýlu
Životný štýl sa mení súčasne
s dobou, odráža sa v spôsobe
života človeka v spoločnosti
v ktorej
žije. Základy
spôsobu života sa rozvíjajú

3-6 rokov.
MŠ pracuje
v súlade s
inovovaným ŠVP pre materské
školy. Bol vypracovaný nový
školský vzdelávací program
s názvom,,Poď sa snami hrať
a spoznávať svet“ zameraný na
oblasti: Pohybom k zdraviu
Cieľom
je
podporovať
prirodzenú
detskú
túžbu
po pohybe, umožniť deťom
pravidelný pohyb na čerstvom
vzduchu, vytvárať pozitívny
postoj k pohybovým aktivitám
a
športu
organizovaním
zaujímavých
súťaživých
športových podujatí.
Vychovávať
k
dopravnej
disciplíne, rozvíjať schopnosť
v
praktických
situáciách
uplatňovať zásady bezpečného
správania sa v cestnej premávke

už v útlom veku v súvislosti
s prostredím, v ktorom
dieťa vyrastá a kde získava
nové podnety. Teda najmä
v rodine a materskej škole..
Jednotný postoj k zdravému
spôsobu života nám pomáha
formovať detskú osobnosť
v oblasti rozvíjania kladného
vzťahu k svojmu zdraviu. To
znamená, že utvárame u detí
správne návyky, poskytujeme
mu kladné vzory správania,
nové informácie o zdravej
strave a zdravom spôsobe
života.
Ľudové zvyky a tradície
Našim cieľom je utvárať
a rozvíjať národné povedomie
detí prostredníctvom ľudovej
slovesnosti. Poznávať kultúrne
tradície
našich
predkov,

pestovať a rozvíjať cit ku kráse
a k tradičnému uchovávaniu
dedičstva našich predkov.
Posilňovať úctu ku kultúrnym
a
národným
hodnotám
a tým obohacovať výchovu a
vzdelávanie o regionálne prvky.
Naša materská škola má
vypracovaný
plán
aktivít,
ktoré sú zamerané na všetky
tieto oblasti. Každá aktivita je
vhodne naplánovaná vzhľadom
k
aktuálnosti,
ročnému
obdobiu. V oblasti zdravej
výživy si deti v jesennom období
vyskúšajú prípravu ovocných
a zeleninových mís, štiav,
džúsov a šalátov. Spoločne
si
zhotovujeme
výstavu
prác z jesenných plodov.
Pravidelne organizujeme dni
mlieka, dni vody, dni ovocia
a zeleniny. So súhlasom
rodičov deti zbierajú bylinky
a pripravujú si bylinkové čaje.
V oblasti,, Zdravie a pohyb“
sa zameriavame na rozvoj
základných
lokomočných
pohybov
prostredníctvom
pravidelných
pohybových
aktivít na čerstvom vzduchu
v každom ročnom období
Organizujeme
turistické
vychádzky do prírody, letnú

a zimnú športovú Olympiádu,
zúčastňujeme
sa okresnej
súťaže,, Zober loptu, nie
drogy“. Pravidelne využívame
dopravné ihrisko na dopravnú
výchovu a preteky v jazde na
kolobežkách. Ľudové prvky a
tradície sa stali súčasťou diania
v MŠ. Deti každoročne potešia
obyvateľov obce folklórnym
pásmom
pri
príležitosti
Dňa matiek, spoločne sa
zabávajú v KD na detskom
karnevale. Podieľajú sa na
príprave a stavaní mája. Práce
s veľkonočnou a vianočnou
tématikou
vystavujú
na
výstave v kultúrnom dome.
Nezabúdame ani na oslavy
a
sviatky.
Organizujeme
neninové a narodeninové
dni,Valentínsky
deň,
opekačku na MDD, rozlúčku
s predškolákmi, Mikulášsku a
vianočnú besiedku s rodičmi,
ktorá nás tento rok ešte len čaká.
V priebehu roka navštevuje
našu materskú školu bábkové
divadlo, od septembra tohto
roku deti navštevujú krúžok
anglického jazyka.
pripravila:
Pavlína Káčeríková,
riaditeľka MŠ Dolný Vadičov

Zber plastov pre rok 2018:

Spoločenská kronika obce Dolný Vadičov

2. 1. 2018, 6. 2. 2018, 6. 3. 2018, 3. 4. 2018,
30. 4. 2018, 5. 6. 2018, 3. 7. 2018, 31. 7. 2018,
4. 9. 2018, 2. 10. 2018, 6. 11. 2018, 4. 12. 2018

Karin Grábová, Matias Jozef Lenárt, Samuel Piesecký

Vývoz komunálneho odpadu počas roka
2018 sa bude vykonávať každý druhý štvrtok
nasledovne:

Miroslav Ploštica a MDDr. Lenka Kubíková
Juraj Káčerík a Lucia Vorčáková
Dušan Gráb a Ivana Mečiaková
Michal Urban a Mária Pulkertová
Marek Mičian a Martina Cesneková

4. 1. 2018, 18. 1. 2018, 1. 2. 2018, 15. 2. 2018,
1. 3. 2018, 15. 3. 2018, 29. 3. 2018, 12. 4. 2018,
26. 4. 2018, 10. 5. 2018, 24. 5. 2018, 8. 6. 2018,
22. 6. 2018, 5. 7. 2018, 19. 7. 2018, 2. 8. 2018,
16. 8. 2018, 30. 8. 2018, 13. 9. 2018, 27. 9. 2018,
11. 10. 2018, 25. 10. 2018, 8. 11. 2018, 22. 11. 2018,
6. 12. 2018, 20. 12. 2018

V roku 2017 sa narodili:

V roku 2017 manželstvo uzatvorili:

V roku 2017 nás navždy opustili:
Martin Bugáň vo veku 94 rokov
Stanislav Káčerík vo veku 75 rokov
Žofia Vnuková vo veku 96 rokov
Emília Vráblová vo veku 69 rokov
Ladislav Záhradník vo veku 71 rokov
Anna Žabková 89 rokov
Paulína Lacková vo veku 78 rokov
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Na štedrovečerný stôl každého Kysučana patrí vyprážaný kapor.

Vianočné sviatky sú už tu
a my všetci sa okrem iného
tešíme aj na štedrovečerný
stôl plný tradičných jedál,
ktoré si mnohí z nás doprajú
len raz do roka. Ulice sa
zaplnia stánkami s vianočným
punčom, s umelými či živými
stromčekmi, vianočnými
ozdobami, proste všetkým,
čo v nás vyvoláva každý rok
tú pravú vianočnú atmosféru.
K nej neodmysliteľne patrí
i nákup vianočného kapra
i niekoľko dní vopred, aby si
prevažne malé deti užili túto
rybičku aj doma.
Porozprávali sme sa o tejto
vianočnej pochúťke s Ing.
Mariánom Mihaldom,
poslancom MsZ v Kysuckom
Novom Meste a zároveň
tajomníkom miestnej
organizácie SRZ.
o Odkiaľ pochádza vianočný
kapor?
- Pôvod kapra siaha do strednej
Ázie. Pôvodnú divokú formu
dnes môžeme nájsť napríklad
vo vodách Dunaja. Do Európy

ho rozšírili starí
Rimania pre jeho
veľmi dobré
vlastnosti na chov,
rýchly rast, veľkú
reprodukčnú
schopnosť
a odolnosť na
prepravu či
manipuláciu.
Kapor je
všežravec, ktorý sa
živí planktónom,
drobnými
živočíchmi
žijúcimi na
dne a časťami
vodných rastlín. Veľmi rýchlo si
zvykne na rôzne obilniny, napr.
kukuricu, pšenicu, ktorými býva
v chovných rybníkoch kŕmený.
Napriek tomu, že svetovou
veľmocou v chove kapra
je Česká republika, aj na
Slovensku máme mnoho
chovných rybníkov. Tieto sa
nachádzajú hlavne v teplejších

oblastiach južného Slovenska.
o Kapor pre srdciarov...
- Českí rybári vychovali
Omega3kapra, ktorý je
ešte zdravší - kapor s vyšším
obsahom omega 3 mastných
kyselín. Tieto kapry sú chované
hlavne rastlinnými zmesami na
prídavku ľanu a repky. Doposiaľ
boli zárukou omega 3 mastných
kyselín v mäse len morské ryby,
odteraz to budú i naši vianoční
kapríci.
o Alternatíva ku kaprovi?
- V našich vodách plávajú
mnohé ryby, ale pre tých, ktorí
nemajú radi kapra odporúčam
napr. sumca, zubáča alebo
jesetera.
Zubáč je dravá ryba so
svalnatým telom. Jeho mäso
je biele a lahodné s minimom
drobných kostí. Mäso zo
zubáča, napriek tomu, že je
výrazne drahšie oproti kaprovi,
sa považuje za najchutnejšie zo
všetkých slovenských rýb.
Sumec je taktiež dravá ryba. Jej
mäso je biele a lahodné, avšak
odporúčam sumca vo veľkosti
okolo jedného metra. Väčšie
ryby sú výrazne mastnejšie.
Sumec má ešte menej drobných
kostí ako zubáč.
Jeseter je úplne iná ryba.
Okrem toho, že už pohľad na ňu
vás prenesie do dávnej histórie
vďaka skostnatených kúskom na
koži, v mäse sa nenachádzajú
žiadne kosti. Namiesto kostí
má iba chrupavky, ktoré sú
stráviteľné a nemusíte sa báť, že
vám zostanú v hrdle
Všetky tieto rybky môžete
pripraviť tradične ako kapra.
Mnohí z nás si svojho

vianočného kapríka už chytili,
no sme aj takí, ktorí si ho
pôjdeme kúpiť tesne pred
Štedrým dňom, pretože máme
radšej chuť čerstvej ryby.
o Tradičné a netradičné
recepty z rýb na
štedrovečerný stôl...
- Vo väčšine našich domácností
nebude chýbať na vianočnom
stole tradičný vyprážaný kapor
so zemiakovým šalátom. Toto je
asi najznámejšia klasika, ktorú
mám na Vianoce najradšej aj ja.
Mnohí moji priatelia
však upustili od tradičnej
vyprážanej ryby a ryby pečú
na iné spôsoby. Niektorí robia
vianočného kapra na grile,
iní v alobale so zemiakmi, no
veľmi chutné sú rôzne recepty
s pridaním bieleho vína.
Môj typ na lahodnú rybu je
„Zubáč na prírodno“.
Filet zo zubáča osolím, posypem
čiernym mletým korením
a drvenou rascou. Na rybu
nikdy nepoužívam kupované
namiešané korenia, nakoľko
potláčajú pôvodnú lahodnú chuť
ryby. Potom zubáča opečiem na
masle 4 minúty z každej strany.
Nakoniec rybu pokvapkám
citrónovou šťavou. Odporúčam
podávať s maslovými zemiakmi
a zapiť dobrým bielym vínom.

o Čo všetko ste možno
(ne)vedeli o kaproch...
.... kapor je naša najznámejšia a
najbežnejšia ryba.
... kapor sa bežne dožíva 40 až
50 rokov.
... kapor dorastá do dĺžky 100 až
120 cm.
... napriek tomu, že na vianočný
stôl kupujeme dvoj až troj kilogramové ryby, kapor môže
vážiť aj 40 kilogramov
... rekordný kapor, ulovený na
Slovensku, bola ryba, vážiaca
30,02 kg a merala 115cm!
... Miestna organizácia SRZ
v Kysuckom Novom Meste
napustila do svojich vôd v roku
2017
5 000 ton kapra o hmotnosti
cca 2 kg/ks.
Pohodové prežitie Vianočných
sviatkov v kruhu svojich
rodín a priateľov a úspešné
vykročenie do roku 2018!
To občanom zo srdca želajú
rybári z Kysuckého Nového
Mesta.
- Kysucký Žurnál -
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SLÁVNI KYSUCKÍ RODÁCI
Vyšla kniha spomienok sestry herca Jozefa Kronera
Spolok
rodákov
Jozefa
Kronera
v Staškove v nedávnej minulosti
sprístupnil verejnosti Staničku –
železničiarske múzeum. Okrem toho
vydali Pamäte Zuzany Vaňousovej –
Kronerovej.
Obidve aktivity súvisia s ich slávnym
rodákom, hercom Jozefom Kronerom
(† 73). Predstaviteľ nielen dedinských
dobrákov, ale aj výrazne dramatických
charakterových postáv, sa na Kysuciach
narodil, žil tu do svojich deviatich rokov,
kým sa rodina nepresťahovala na juh
Slovenska do Serede. Spolok sa v minulosti

pričinil o to, aby v obci zrekonštruovali jeho
rodný dom a zriadili tu pamätnú izbu. Na
piate výročie otvorenia rodného domu
sprístupnili aj budovu železničnej staničky
a zriadili tu malé múzeum. Nachádza sa pár
metrov od rodného domu pri železničnej
trati. „Rodina Kronerovcov prišla do

www.zurnaly.sk

Staškova z Kráľovian.
Žili tu striedavo v
strážnom
domčeku
a v staničnej budove
podľa toho, či otec
bol sprievodca alebo
výhybkár. Mama, pani
Mária, bola zrejme prvá
žena výpravčíčka na
Slovensku. Pracovala
v kroji, bosá a takmer
vždy tehotná. Inšpekcia
jej však vytkla, že
vypravuje vlaky bez
topánok,
manžel
Ľudovít
jej
preto
daroval svoje, staré
a obnosené,“ hovorí
predseda
Spolku
rodákov
Vladimír
Gajdošík. V múzeu sa
nachádzajú artefakty, ktoré pripomínajú
prácu pri železnici, kroj, podobný nosievala
pani Mária Kronerová, a výtvarné diela,
ktoré tvorili umelci na plenéri, venovaný
rodine Kronerovcov.
Okrem toho svetlo sveta uzrela aj zaujímavá
kniha, ktorej autorka je staršia sestra,
mnohými cenami ovenčeného
herca,
Zuzana Vaňousová. Na Slovensku bola
známa ako insitná maliarka, jej maľby na
sklo, hlavne na motívy ľudových kysuckých

piesní, potešili priaznivcov výtvarného
umenia na rôznych výstavách. Zomrela
ako 90-ročná, v roku 2013. V spomienkách,
ktoré venovala svojim dvom dcéram a
synovi, píše o ťažkom detstve v rodine s
dvanástimi deťmi – len deviati z nich sa
dožili dospelosti. Početná rodina trpela
celé roky hmotným nedostatkom, ničím
výnimočným nebol hlad. Svetlé chvíle v
zbierke spomienok sú okamihy, kedy otec
zabával rodinu aj dedinčanov ochotníckym
divadlom a humorom, zdedili ho po
ňom zrejme aj deti, vrátane herca
Jozefa Kronera. Zaujímavé čítanie
končí v časoch, kedy sú jej tri deti už
dospelé a múdrym konštatovaním
- Ktosi raz povedal, že deti sú
bohatstvom chudobných. Ja sa
cítim bohatá mojimi deťmi a deťmi
ich detí. „Teta Zuzka milovala svoju
rodinu, bola na ňu pyšná. Vážim
si, že rodina požehnala spolku
vydanie tejto knihy. Dokonca dodali
ďalšie čarovné príbehy, je to hlavne
zásluha syna pani Zuzky, Oldřicha,“
dodal V. Gajdošík.
- VESA -
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Rudinská

Samostatná príloha obce Rudinská - december 2017 / I.ročník

„V Rudinskej sme konečne po rokoch doriešili problém

pitnej vody, narazili sme na tri nové pramene,“
hovorí Ing. Jozef Švirík, starosta obce.

o Pán starosta, je december
a teda – poohliadnime sa
za rokom... naposledy sme
prezentovali Vašu obec a
jej úspechy v Kysuckom
Žurnále pred nejakým rokom
a pol (jar 2016), čo sa od
vtedy v obci udialo vo veci
investícií a zaujímavých
projektov? Rudinská vraj
konečne doriešila vodu v
obci, vodovod a už jej má aj
nazvyš ...?
- Myslím si, že za posledný
rok a pol sa toho v našej
obci v rámci investícií udialo
naozaj dosť. Dokončili
sme rekonštrukciu budovy
kultúrneho domu s obecným
úradom, na ktorú sme získali
dotáciu z Environmentálneho
fondu. Spočívala hlavne vo
výmene okien, zateplenia
fasády a stropu. Z vlastných
zdrojov sme zrealizovali
rekonštrukciu prestrešenia
vstupu do obecného úradu,
interiérov obecného úradu
a v neposlednej rade aj
rekonštrukciu sály kultúrneho
domu. Prostredníctvom
nenávratného príspevku

z Environmentálneho fondu
a 5% spoluúčasti obce sme
zakúpili nový traktor s vlečkou,
predný nakladač, drtičku a
mulčovač. Vďaka novému
traktoru s príslušenstvom
máme čiastočne vyriešený
zber a separáciu odpadov
v našej obci, momentálne
ešte čakáme, ako dopadne
náš spoločný projekt obcí
Dolných Kysúc pri obstarávaní
kompostérov pre obecné
plochy a domácnosti.
Koncom minulého roka
sme pozdĺž hlavnej cesty
III triedy vymenili staré
svietidlá za nové moderné

aktivity“ z minulosti. Po ťažbe
dreva v lokalite, kde je vedené
prívodné vodovodné potrubie
od prameňa k vodojemu,
došlo k porušeniu potrubia,
ktoré, ako sme zistili, bolo
zakopané len cca 30 cm
pod zemou. V niektorých
častiach bolo dokonca vymyté
a trčalo zo zeme. Museli sme
preto vymeniť celý úsek
novým potrubím v dĺžke
700m a zakopať ho v zmysle
pôvodného projektu do
požadovanej hĺbky. Bohužiaľ,
aj takéto veci sa stávajú, avšak,
ako sa hovorí, „všetko zlé je aj
na niečo dobré“ a pri kopaní

areálu. Všetky tieto investície
nám výrazne znížia potrebu
finančných prostriedkov
na vykurovanie a ušetrené
financie sa budú môcť
použiť na ďalší rozvoj, napr.
športových aktivít pre naše
deti a mládež.
Chceli by sme ešte vymeniť
strešnú krytinu na budove
kultúrneho domu, v ktorej
sídli aj náš obecný úrad. Na
jej výmenu nám prispelo
ministerstvo financií a zvyšok
pôjde z nášho rozpočtu.
Samozrejme máme plány aj
na budúci rok. Spomeniem
aspoň niektoré z nich.

Posedenie s dôchodcami
úsporné led osvetlenie, ktoré
sme financovali čiastočne
z vlastných zdrojov obce, ako
aj z dotácie z ministerstva
financií. Osvetlenie
hlavnej cesty je teraz oveľa
intenzívnejšie, čo určite
prispieva k väčšej bezpečnosti
pre chodcov, ako i vodičov
motorových vozidiel.
V tomto roku sme sa opäť
popasovali s nástrahami
obecného vodovodu, ktoré
nám zanechali „investičné

nového potrubia sme narazili
na tri nové pramene, ktoré sme
zachytili a zvýšili sme kapacitu
prítoku do vodojemu o 150200%!
V týchto dňoch došlo
k ukončeniu stavebných prác
súvisiacich so zateplením našej
základnej školy. Finančné
prostriedky na zateplenie sme
získali z Ministerstva školstva.
Naša škola tak výrazne omládla
a svojím novým vzhľadom
určite lepšie zapadá do svojho

V budúcom roku sa chceme
napr. venovať rekonštrukcii
oplotenia obecného cintorína
aj s vybudovaním chodníka
od kaplnky k domu smútku,
pozdĺž spomenutého plota.
Tento rok sme dokončili
parkovisko pri dome smútku
a chceme rozšíriť kapacitu
parkovania aj budúci rok.
Chceli by sme zrekonštruovať
garáž na hornom konci
a upraviť ju na sklad pre
obecné účely. Určite sa

pokračovanie na str. 10.
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chceme venovať aj miestnej
komunikácii smerom do osady
Tarabovce, kde potrebujeme
cestu na niektorých miestach
rozšíriť na vzájomné vyhýbanie
sa vozidlám a samozrejme
iné aktivity, ktoré prispievajú
k bezpečnosti premávky,
viď napr. rozšírenie počtu
dopravných zrkadiel na
neprehľadných úsekoch.
Spomeniem ešte podané
žiadosti o nenávratné
príspevky. Už v minulom
príspevku pred rokom a pol
som spomínal podané projekty
v rámci Programu rozvoja
vidieka. Prvý projekt má riešiť
výstavbu nového mosta
a časti miestnej komunikácie
k hranici susedného katastra
Nesluša, pričom obyvatelia
tohoto územia sú našimi
obyvateľmi a doposiaľ nemajú
oficiálnu prístupovú cestu
do obce. Ďalším projektom
je vybudovanie oddychovej
zóny – parku, v areáli základnej
školy, ktorá by mala po jej
vybudovaní ponúknuť našim
spoluobčanom oddych
v príjemnom prostredí, ci už
na prechádzky, posedenie
v prírode, ako aj kultúrnošportové vyžitie. Od
februára 2016, kedy sme
podávali tieto projekty však
nedošlo zo strany agentúry
spadajúcej pod ministerstvo
pôdohospodárstva
k vyhodnoteniu predmetnej
výzvy a tak čakáme, ako
to dopadne, či budeme v
nich úspešní. V tomto roku
sme podali projekt v rámci
Výzvy zameranej na zníženie
energetickej náročnosti
verejných budov pod názvom,
„Zníženie energetickej
náročnosti budov materskej
školy v obci Rudinská“.
Projekt rieši komplexné
zateplenie budovy materskej
školy a kuchyne s jedálňou,
pričom pôjde o zateplenie
obvodového plášťa a striech
oboch budov, výmenu okien
a dverí. Ďalej rekonštrukcia
spočíva vo výmene
elektrických rozvodov
a svietidiel, s čím súvisia
aj nové stropy a vnútorné
omietky. Prestavbou si prejde
aj kotolňa, ktorá bude spočívať
vo výmene kotlov a v príprave
teplej a úžitkovej vody,
vrátane radiátorov. Pribudne
vzduchotechnika súvisiaca
s rekuperáciou vzduchu
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Uvítanie najmenších občiankov do života
a fotovoltické panely. Takto
zrekonštruovaná budova
materskej školy a jedálne
s kuchyňou, bude spĺňať
energetickú triedu A1, čo by
sa malo prejaviť vo výraznej
úspore energií a finančných
prostriedkov v ďalších rokoch.
Ďalším podaným projektom
tento rok je projekt reagujúci
na výzvu z Programu rozvoja
vidieka a súvisí s rozšírením
kamerového systému obce
o 26ks nových kamier.
Jeho realizáciou by sme
vedeli monitorovať dosť
podstatnú časť obce, ako
napr. obecné budovy, verejné
priestranstvá, autobusové
zastávky, ako aj vstup do
obce s vyhodnocovaním špz
vozidiel, čo by malo prispieť k
pocitu väčšej bezpečnosti, k
lepšiemu objasňovaniu krádeží
a znižovaniu kriminality v našej
obci.
Práce na príprave všetkých
týchto spomenutých
projektov, komunikácia
s projektantmi, dodávateľmi,
zabezpečenie požadovanej
dokumentácie, povolení,
ako aj snaha presadiť ich
financovanie, si vyžadujú dosť
veľa času, energie a cestovania,
a tak možno pre niekoho
neviem byť vždy k dispozícii
na obecnom úrade. Je toho
ešte veľa, čo by sme chceli
vybudovať, zrekonštruovať,
avšak na všetko treba čas,
peniaze a v neposlednom
rade aj ochotu a pomoc našich
spoluobčanov. Verím, že
realizácia už dokončených i
rozbehnutých projektov je a
bude pre našich obyvateľov
prínosom a že zlepšia ich

každodenný život v našej obci.
o Akú pozornosť venuje obec
mladým ľuďom a mladým
rodinám v obci? V súčasnosti
je záujem o bývanie v
nájomných obecných bytoch
(kedysi to boli tzv. štátne a
mestské byty), aká je situácia
u Vás?
- Mnohé mladé rodiny majú
záujem o bývanie na dedine.
I do našej obce prichádzajú
novozaložené rodiny z
okolitých miest a obcí za
účelom trvalého bývania.
V roku 2012 sa dala do
užívania nájomná obecná
bytovka s 10 bytmi a pomohla
vyriešiť bytovú situáciu
poskytnutím tzv. štartovacích
malometrážnych bytov. V
roku 2014 roku bola daná
do užívania ďalšia bytovka,
postavená súkromným
investorom. V lokalite nad
COOP Jednotou vyrástlo na
odpredaných pozemkoch 8
rodinných domov. Obľúbenou
lokalitou na výstavbu sa stala
osada Čambalovce, kde je
postavených a obývaných
už veľa nových rodinných
domov a niekoľko domov je
vo výstavbe. Obec sa snaží
mladým rodinám vytvárať
podmienky pre spokojný
život v našej obci. Pozornosť
je venovaná hlavne školským
zariadeniam, ZŠ, MŠ jedáleň.
Pre malé deti obec postavila
detské ihrisko, Taktiež tu
máme ihrisko s umelou trávou,
ktoré dáva možnosť mládeži
a aj dospelým potešiť sa
v loptových športoch. V obci
je tiež antukové ihrisko a veľké
futbalové ihrisko.
o A čo Vaša staršia generácia,

ako si užívajú oni jeseň
života, akú pozornosť im
venuje obec?
- V obci je cca 130 seniorov.
Okrem spomínaných podujatí
venovaných našim občanom
v dôchodkovom veku, ako aj
zdravotne ťažko postihnutým
občanom, poskytujeme
príspevok na obedy. Pokiaľ
požiadajú o donášku obedov,
poskytneme im osobu z radov
z obecných služieb, ktorá
im donášku zabezpečí. Naši
starí spoluobčania sa môžu
kedykoľvek obrátiť na obecný
úrad, ak potrebujú pomoc
napr. pri vybavovaní úradných
náležitostí alebo inú pomoc.
Na úseku sociálnych služieb
obec poskytuje sociálne služby
tým, ktorí sú na to odkázaní a
požiadajú o sociálnu službu.
Nezabúdame ani na našich
občanov, umiestnených v
domovoch sociálnych služieb
a zariadeniach pre seniorov.
Obec im na základe žiadosti
poskytuje dotáciu.
Blíži sa ukončenie
kalendárneho roka, sú
tu Vianoce. Dovoľte mi
prosím, aby som využil tento
mediálny priestor a aby
som sa poďakoval všetkým
našim spoluobčanom za ich
podporu, trpezlivosť a pomoc
a zaželal im požehnané
vianočné sviatky, veľa
zdravia, lásky, rodinnej
pohody a v Novom roku 2018
želám všetkým ľuďom dobrej
vôle veľa úspechov, radostí,
zdravia a splnenie všetkých
osobných predsavzatí.
otázky: Kysucký Žurnál
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S Janou Brodekovou z obecného úradu v Rudinskej
hovoríme o spoločenskom živote v obci

o Aké kultúrne a spoločenské
organizácie pracujú vo Vašej
obci?
- 40-ročnú históriu má MO Spolku
chovateľov poštových holubov.
„Holubári“ majú navádzacie
miesto v obci v budove Hasičskej
zbrojnice. Holuby sa vypúšťajú z
miesta v Čechách a v Nemecku,
odkiaľ, sú vzdialené od 150 do
750 km pre staršie holuby a od
130 do 240 km pre mladšie
holuby. Holubári získali za svoju
dlhoročnú aktívnu činnosť

mnohé ocenenia. Šachový klub
Rudinská (na snímke) pracuje
od roku 1972. Má 6 aktívnych
hráčov V súčasnosti hráči hrajú
v rámci 5. ligy Kysuce a v tejto
sezóne 2017/2018 sú zatiaľ na
6. mieste. O zver v tunajších
lesoch sa v súčasnej dobe
starajú členovia Poľovníckeho
združenia „Tri kopce“, ktoré
vzniklo v roku 1993 a má
30 členov. Okrem lovu sa
členovia PZ starajú „krmelce“,
násypníky pre jadrové krmivo,
poľovnícke posedy, prikrmujú
zver, pomáhajú pri zveľaďovaní
lesov. Každoročne organizujú
na sviatok sv. Huberta, patróna
poľovníkov, slávnostnú sv. omšu
pri zrekonštruovanej zvonici
v Rudine, ktorá je tomuto sviatku
zasvätená. Poľovníci raz do roka
usporadúvajú poľovnícky ples,
ktorý sa teší hojnej účasti. V obci
máme aktívnych včelárov, ktorí
sa združujú v MO Kysucké Nové
Mesto.
o Ako je to u Vás s obecnými
tradíciami?
- Obyvatelia obce si udržiavajú

zvyky
spojené
ukončením
fašiangov, stavaním mája, ďalej
koledovaním počas Vianoc
– Dobrá Novina, tradičné sú
hodové slávnosti,
a konajú
sa v auguste na sviatok
Nanebovzatia Panny Márie.
Keďže máme kultúrny dom
s knižnicou, tento nám poskytuje
priestory pre rôzne spoločenské
podujatia : populárnym sa stal
obecný reprezentačný
ples,
konaný v čase fašiangov. V roku
2018 to bude už v poradí ôsmy.
Ďalej detský karneval, ktorý sa
v posledné roky konáva v ZŠ
a v MŠ, deň matiek, uvítanie
detí do života, posedenie
s
dôchodcami,
stretnutie
s Mikulášom. V posledných
rokoch sa v obci ujali vianočné
trhy, ktoré usporadúvajú rodičia
detí navštevujúce ZŠ s MŠ a
učitelia v spolupráci s obcou.
Žiaci a občania sa prezentujú
vlastnoručne
zhotovenými
výrobkami
s
vianočnou
tématikou. Výťažok z predaja
výrobkov ide na podporu
vzdelávania a materiálneho
vybavenia tried ZŠ s MŠ. Nový rok
spoločne vítame v centre obce
ohňostrojom a novoročným
punčom. Nezabúdame ani na
našich najstarších občanov
– deväťdesiatnikov, ktorých
si
uctievame
návštevou
v domácnosti alebo tých, ktorým
ešte zdravie slúži pozývame
na obecný úrad. V súčasnosti
máme niekoľko občanov nad
90 rokov, z ktorých najstaršia je
Anna Greňová, ktorá sa dožila
úctyhodných 93 rokov.
o Vaša obec bude budúci rok
oslavovať významnú udalosť...
- Naša obec podľa najstarších
dobových záznamov vznikla v
roku 1579. Históriu obce od jej
prvej písomnej zmienky až po

súčasnosť máme spracovanú
v knihe s pracovným názvom
Rudinská v plynutí času. V roku
2019 si teda obec pripomenie
440. výročie vzniku. Chceli by
sme keby kniha uzrela svetlo
sveta práve z príležitosti tohto
výročia.
o Vítanie detí do života patrí
už k tradíciám obce Rudinská
- Posledný aprílový týždeň sa
zvykne konať slávnosť uvítania
detí do života. V tomto roku to
bolo 26.4., kedy sme slávnostne
vítali detičky, ktoré sa narodili
v roku 2016. Naša obec sa
rozrástla o 7 občiankov, a to
o troch chlapcov a o štyri
dievčatá. Slávnostný obrad sa
konal v zasadačke obecného
úradu. Starosta obce vo svojom
príhovore poblahoželal rodičom
a vyzdvihol výchovu dieťaťa ako
najdôležitejšie poslanie rodiča
v živote. Potešiť mamičky, ale
i oteckov, ktorí zavítali v tento
deň na obecný úrad so svojimi
ratolesťami prišli žiaci zo ZŠ
s programom pripraveným po
vedením vychovávateľky ŠK
Anny Štrbákovej. Po programe
sa mamičky zapísali do pamätnej
knihy obce. Obec darovala
do vienky našim najmenším
detičkám darčekovú poukážku
na nákup v predajniach Dráčik.
o Aj preukazovanie úcty
starším občanom je v obci
už dlhoročná záležitosť...,
nemýlim sa?
V rámci mesiaca úcty k starším
sa konalo v sále KD posedenie
venované
našim
starým
rodičom. V úvode si seniori
vypočuli príhovor starostu
obce. Na slávnostnom podujatí
účinkovali deti z MŠ a žiaci zo
ZŠ. O dobrú náladu sa postarala
hudobná skupina Janínčanka.
otázky: Kysucký Žurnál

Rudinská sa môže pochváliť aj svojou knižnicou
V obci má svoje postavenie aj obecná knižnica, ktorá sa nachádza v
priestoroch kultúrneho domu. Knižný fond prestavuje cca 5000 kníh
beletrie, detskej krásnej literatúry a náučnej literatúry pre deti a dospelých.
Knižnica v obci pravidelne dopĺňa knižný fond o aktuálnu literatúru. Knihy
sú zakúpené z finančných prostriedkov obce, ale aj z podaných projektov.
Posledný úspešný projekt bol v roku 2016, z ktorého obec zakúpila 140
kníh v hodnote 1000 eur. Je na škodu veci, že naše deti akosi prestalo
zaujímať čítanie. Veď ktorá iná inštitúcia ako knižnica napomáha pri
rozvoji vzdelania a kultivovanosti obyvateľov? Čítaním žiaci a študenti
získajú nielen vedomosti , ale aj rozvíjajú komunikačné schopnosti. V
rámci mesiaca knihy knižnica pripravila pre žiakov ZŠ a deti MŠ informačné
výchovy, čím sa snaží deťom od útleho veku vštepiť kladný vzťah ku
knihe a čítaniu. Výpožičky sú pre všetkých návštevníkov knižnice zdarma.
Knižnica má internet, ktorý je dostupný pre verejnosť.
pripravila: Jana Brodeková,
pracovníčka obecného úradu Rudinská a zároveň knihovníčka obce
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Základná škola Rudinská sa zameriava najmä
na posilňovanie prírodovedných predmetov.
Základnú škola s materskou
školou Rudinská vedie Mgr.
Jarmila Púčeková, ktorá je
vo funkcii riaditeľky od roku
2002. V školstve pracuje 35
rokov. Primárny cieľ pre ňu
je predovšetkým udržať
školu a zabezpečiť jej plynulý
chod, aby v nej žiaci mohli
nielen získať primárne a nižšie
sekundárne vzdelanie, ale
aby aj v rámci záujmových
útvarov naplno rozvíjali svoje
zručnosti a upevňovali si
medziľudské vzťahy. Rovnako
podporuje profesionálny
rast zamestnancov, aby bola
zabezpečená čo najvyššia
odbornosť a učitelia prinášali
do vyučovacieho procesu nové
trendy prepojené s praxou.
Celkom na škole funguje 6
záujmových krúžkov: športový,
literárno-dramatický, tanečný,
výtvarný, hravá angličtina,
turistický.
ZŠ má v tomto školskom roku
74 žiakov. V škole pracuje
8 pedagógov. Školský klub
navštevuje celkom 26 detí.
Tento výchovno-vzdelávací
útvar funguje v dvoch
prevádzkach: v dopoludňajšej:
7:00h – 7:30h, v popoludňajšej:
11:00h – 16:30h. Dopoludňajšiu
sekciu sme vytvorili na žiadosť
rodičov, aby bolo postarané
najmä o mladšie deti. Spolu
s MŠ fungujeme ako jeden
subjekt. Materskú školu
navštevuje 39 detí, o ktoré sa
starajú 4 učiteľky.
Škola v ostatných rokoch prešla
menšími rekonštrukciami a
inováciami (vymenili sa staré
drevené okná za plastové, v
triedach sa menil nábytok,
zriadila sa nová počítačová
učebňa, dostatočne vybavená
notebookmi a interaktívnou
tabuľou, zriadili sme čitateľský
kútik ). V tomto roku sa vďaka
starostovi Ing. Jozefovi Šviríkovi
podarilo získať financie na
zateplenie školy. Naša škola
tak v mesiacoch september –
november 2017 nabrala úplne
nový vzhľad.
ZŠ Rudinská v školskom
vzdelávacom programe nesie
názov „Zelená škola“, z toho
vyplýva, že sa zameriavame
na posilňovanie najmä
prírodovedných predmetov.
Takou pridanou hodnotou pre
nás je skutočnosť, že budova
ZŠ leží v prostredí s prekrásnou

prírodnou scenériou. Blízko
máme lesy Javorníkov a v
areáli školy je pomerne veľký
zelený park. Aj z tohto dôvodu
často chodievame na turistiku.
Nemáme síce telocvičňu,
ale pokiaľ je pekné počasie,
telesnú výchovu realizujeme
na multifunkčnom ihrisku v
areáli školy alebo chodievame
behávať a cvičiť na blízky kopec
Krasľanka.
Napriek menšiemu počtu
žiakov môžeme neskromne
povedať, že máme veľa
talentovaných žiakov, ktorí
zbierajú úspechy nielen v
školských a okresných kolách,
ale aj na vyššej , t.j. regionálnej
a celoslovenskej úrovni.
Každý rok sa zúčastňujeme
matematických, geografických
olympiád. V minulom šk.

Cieľom tejto aktivity bolo u
žiakov podporiť pozitívny
vzťah ku knihe, školským
knižniciam a poznávaniu
nového. Veľmi nás potešilo, že
z 244 zapojených základných
a stredných škôl sme získali
krásne 14. miesto. V tomto
roku sme sa opäť zapojili do
tejto súťaže, ako aj do projektu
„Záložka do knihy spája školy“.
Našou partnerskou školou
sa stala Turňa nad Bodvou.
Naši žiaci vyrobili záložky, na
ktoré zakomponovali motívy z
prečítaných knižiek. A vzájomne
sme si záložky s našou
partnerskou školou vymenili.
Ako úspech za minulý školský
rok vnímame aj krásne
umiestnenie našej žiačky
Adriány Adamcovej – 2.
miesto v celoslovenskom kole

roku sme sa prihlásili do 12.
ročníka súťaže pod záštitou
Ministerstva školstva SR – MD
školských knižníc. Téma bola:
„Vzájomné učenie“ sa žiakov vo
dvojiciach a malých skupinách.

literárnej súťaže „Komenský
a my“, ktoré organizovala
Katedra pedagogiky UKF
v Nitre. Rovnako si ceníme
úspechy dvoch žiačok: Sofie
Ondrúškovej a Sandri Palajovej

v regionálnom kole výtvarnej
súťaže „Vesmír očami detí“.
V tomto školskom roku sme
už stihli so žiakmi 8. a 9.
ročníka absolvovať exkurziu
do koncentračného tábora
v Osvienčime (Ausschwitz a
Birkenau).
V našich žiakoch pestujeme
princípy humanizmu a
tolerancie, súcitu s trpiacimi.
Vzhľadom na to sa každý rok
zapájame do akcie, ktorý
realizuje Liga proti rakovine –
Deň narcisov. V minulom šk.
roku sme vyzbierali 209 eur.
Takto by sme mohli menovať
ďalšie a ďalšie aktivity...
Na záver citát J.A. Komenského:
“Hľadajme spôsob, aby
učitelia menej učili a žiaci viac
pochopili“.
pripravila:
Mgr. Jarmila Púčeková,
riaditeľka ZŠ a MŠ Rudinská

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Spoločenská kronika Rudinskej
za rok 2016 a do 30. novembra 2017

Narodili sa

2016
Linda Damborská
Jakub Sirotiak
Stela Ondreášová
Karin Okuliarová
Adam Ovečka
Tomáš Mestický

A-mužstvo

V Rudinskej je futbal populárny
„V našej obci sa futbal teší veľkej popularite. Založenie FK sa
datuje ešte do roku 1951. Za toto dlhé obdobie zožali futbalisti
mnohé úspechy ale i neúspechy. Najväčším úspechom bolo
prebojovanie sa do III. ligy. v roku 2004/2005. Postupne
futbalové družstvo kleslo do V. ligy a v sezóne 2008/2009 sa stalo
jej víťazom. Nasledovalo nie veľmi úspešné obdobie tunajšieho
futbalu, keď v sezóne 2011/2012 družstvo vypadlo z V. ligy a
zostúpilo do I. triedy oblastnej súťaže, kde v tabuľke obsadilo
posledné miesto.
V sezóne 2014 hralo mužstvo TJ Slovan Rudinská VI. ligu v rámci
okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto a udržalo sa v prvej polovici
tabuľky. Dnes sme opäť v V. lige SSFZ. Máme družstvo mužov a
družstvo prípravky. V sezóne 2016/2017 sa hráčom moc nedarilo, úspešné bolo až posledné
kolo. V tejto sezóne sa nám taktiež nedarí, keď sa opäť nachádzame na zostupových priečkach.
Mali sme zlý štart do začiatku ročníka, kedy nás ovplyvnila tragická udalosť, dôsledkom ktorej
nás navždy opustil náš najlepší hráč a prezident klubu v jednej osobe- Martin Kravec, líder
na ihrisku i mimo neho... Novým prezidentom klubu sa stal Ing. Marek Luciak. V súčinnosti s
obcou Rudinská futbalisti organizujú počas vianočných sviatkov „generačný turnaj“ určený
pre súčasných a bývalých hráčov nášho klubu. Tento ročník bude už piaty, ktorý bude
zároveň prvým ročníkom Memoriálu Martina Kravca. Aj týmto spôsobom si ho chceme uctiť,
aby turnaj v hre, ktorú mal tak rád, niesol jeho meno.
Družstvo prípravky hrá súťaž organizovanej ObFZ Kysúc. V prípravke máme 14 detí. V ich
prvej sezóne si naše mladé talenty vedú veľmi dobre. Treba podotknúť, že medzi opory
družstva patria aj dievčatá. Mládeži sa venuje Martin Blaha ako tréner a organizačne ich
zabezpečujú Bc. Daša Čupová a Marcela Zborovanová.
Na tomto mieste by som sa chcel poďakovať obci Rudinská za ich všestrannú pomoc, či už
materiálnu alebo finančnú, ktorú nám poskytujú pri chode klubu.“
pripravil: Marek Laciak (na snímke)

Prípravka

2017
Olívia Kramárová
Katarína Čuláková
Alžbeta Hutníková
Leo Puraš
Jakub Beňo
Rastislav Vlček
Alica Pčolárová

Uzavreli manželstvo

2016
Lucia Prandová a Ján Sirotiak
Miroslav Okuliar a Jana Kuliovská
Ing. Mária Zelinová a Ing. Dušan
Sloboda
Miroslav Zuziak a Petra Majtanová
Katarína Hollá a Martin Malíček
Martin Hutyra a Jana Krupová
František Urbánek a Erika Kuljovská
Margita Zemánková a Rastislav Vlček
Ľuboš Buček a Simona Králiková
2017
Patrik Čupa a Tatiana Greňová
Mgr. Marianna Ságová a Mgr. Marek
Leško
Ondrej Papučík a Veronika Jačeňová
Ing. Miroslav Sága a Katarína Zajacová
Viera Valachová a Tomáš Valjašek
Ján Čulák a Jaroslava Kožová
Anna Lokšová a Milan Maráček

Opustili nás...
2016
Pavol Hanuliak
Ferdinand Rudinec
Vladimír Ondrúšek
Božena Michalcová
Anna Michalcová
Štefan Luciak
Ignác Ramšák
Pavol Puraš
Jozefa Bučková
2017
Jozef Ondreáš
Ján Juga
Martin Kravec
Božena Janíčková
Jozef Brodek
Božena Ságová
Vilma Štefánková
Eva Zemánková
Ladislav Lesko

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Škola vzpierania funguje v Kysuckom Novom Meste
len vyše roka a občania o ňu majú rastúci záujem.

Už niečo vyše jedného roka
sa Kysucké Nové Mesto môže
pochváliť fungovaním Školy
vzpierania. Svoje sídlo si škola
našla v Mestskej športovej
hale, ktorá jej hoci malé, no
predsa postačujúce priestory
poskytla na prevádzkovanie
svojej činnosti. Vzpieranie
rozhodne nepatrí do kategórie
„mainstreamových“ športov,
a preto by sme mali byť
obzvlášť vďační pánu Petrovi
Papíkovi
a
Vladimírovi
Vrábelovi, že vzali iniciatívu
do svojich rúk a rozhodli sa
pokračovať v odovzdávaní

začínali v radoľskej telocvični
a vydržalo im to pekných pár
rokov. Pán Papík od pätnástich
rokov reprezentoval vtedajšiu
Československú,
neskôr
Československú
federatívnu
republiku. Úspešne rozbehnutá
kariéra
bola
zastavená
rozdelením republík v roku
1993, kedy sa musel pán Papík
vrátiť na Slovensko, kde boli
nevyhovujúce podmienky na
ďalšiu profesionálnu realizáciu chýbali priestory na trénovanie
a dostatočne motivujúci stimul
vo forme trénerskej osobnosti.
Ani
dvadsaťštyriročná

Prvý tréner pán Karol Masnica, Družstevník Radoľa, r.1981, začiatky.
svojich vlastných športových
skúseností
našim
deťom
a mladým. Robia to vo
svojom voľnom čase po práci
v poobedňajších a večerných
hodinách. Okrem samotnej
lásky
k
tejto
športovej
disciplíne ich k tomu podnietila
i smrť pána Karola Masnicu,
ich prvého trénera. Pred vyše
dvadsiatimi rokmi to bol
práve on, ktorý stál pri nich,
keď ako desaťroční chlapci

profesionálna pauza však
Petra a Vladimíra nevyradila
z hry a v súčasnosti
úspešne reprezentujú aj na
medzinárodných
súťažiach
mužskej ligy v kategórii
„Veteránov“ (Masters).
„Sedemdesiat percent vzpierania
nespočíva v sile, ale v dokonalej
technike prevedenia. Správny
drep, ruky za hlavou, lopatky
k sebe... vyzerá to jednoducho,
no osvojenie si vzpieračskej

techniky môže trvať aj niekoľko
mesiacov.“ Máloktorý laik
si pri pohľade na človeka
dvíhajúceho zo zeme nad
hlavu oceľovú tyč spájajúcu
dve
vedľajšie
kotúčové
závažia uvedomí, koľko svalov
pri zdanlivo monotónnom
nacvičenom pohybe musí
zapojiť. A keby len svaly. Ak
chcete byť dobrým vzpieračom,
svalnaté telo vonkoncom
nestačí.
Veľké
množstvo
svalovej hmoty môže byť
paradoxne vzpieračovi na
obtiaž,
lebo
obmedzuje
rýchlosť
a
výbušnosť
nevyhnutné
esencie
pre
správny „trh“ či „nadhod“,
základné
vzpieračské
dispciplíny. Ďalším dôležitým
prvkom je koordinácia, a teda,
suma sumárum - pri tomto
športe neostane oddychovať
ani jedna mozgová hemisféra.
Na prvý pohľad by sa zdalo, že
ide o čisto mužskú záležitosť,
opak je pravdou. Škola
vzpierania v KNM sa pýši
úspešnými reprezentantkami
v nežnejšom šate - Lenka
Adamíková skončila na druhom
mieste Majstrovstiev Slovenska
v ženskej kategórii do 58
kilogramov a Bibiána Večeřová
sa umiestnila na treťom mieste
Majstrovstiev Slovenska do 68
kilogramov.
V súčasnosti páni trénujú aj 15
detičiek, tento rok bol ich prvý
súťažný a v rámci Majstrovstiev
Slovenska sa po prvom kole
umiestnili na krásnom treťom
mieste. Rodičia sa nemusia báť
o neprimerané zaťažovanie ich
tela či prípadné deformácie
v raste. V detských súťažiach
funguje bodový systém za
techniku v štvorboji disciplín
(trojskok do diaľky, hod
medicimbalom a i.); do vzduchu
dvíhajú len penovú tyč.
Už pár rokov sa pri vážení
detičiek monitoruje aj ich výška.
Z pozorovaní vyplýva, že deti

rastú rovnakým tempom ako
deti v ich veku nevykonávajúce
žiadny šport, rastú dokonca
podobným tempom ako plavci
(plavci merajú viac vplyvom
vody, ktorá im uvoľňuje a
naťahuje
svaly).
Dokonca
je vedecky dokázané, že

vzpieranie je lepšou formou
liečby skoliózy než plávanie.
Každý tréning je vedený pod
dohľadom
profesionálnych
kvalifikovaných
trénerov.
Ako pri každom inom športe
platí, že čím skôr dieťa začne
a vybuduje si podvedomé
automatické pohybové návyky,
tým väčšia šanca, že bude
úspešnejšie neskôr. Trénuje sa
minimálne trikrát do týždňa,
neskôr aj viac.
Súťaží sa v kategóriách podľa
veku a váhy. Do úvahy sa berie
koeficient „sinclair“, vďaka
ktorému sa dá poľahky vytvoriť
obraz úspešnosti vzpierača.
Nie vždy je váha, ktorú
športovec udvihne spoľahlivým
meradlom jeho úspešnosti.
Koeficient „sinclair“ berie do
úvahy potenciál udvihnutej
váhy vzhľadom na výšku,

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
váhu a ďalšie fyziologické
parametre vzpierača. (Laicky
povedané, lepším vzpieračom
môže byť ten, kto udvihne 100
kilogramov vo svojej váhovej
kategórii než ten, čo udvihne
200 kg v inej hmotnostnej
kategórii.)
Vzpieranie sa čoraz častejšie
stáva súčasťou tréningových
plánov
iných
športov
(basketbal, futbal, hokej, MMA
zápasenie...) na vybudovanie
dynamiky
a
výbušnosti,
koordinácie pohybov a celkové
spevnenie svalstva. Prvé ovocie
takejto spolupráce pociťuje
aj hádzanársky klub v KNM,
ktorý v rámci tréningu zapojil
do rozcvičiek vzpieračské cviky
a prvky pod vedením pána
Papíka a Vrábela.
Okrem vlastnej vzpieračskej
kariéry a vzpieračskej činnosti
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trénujúcich detí a mládeže sa
pán Papík venuje aj funkčným
tréningom pre ženy.
Financovanie školy je čisto
v réžii trénerov, pán Papíka
a Vrábela, za príležitostné
sponzorské dary sú preto veľmi
vďační. Kvalitné profesionálne
vybavenie nie je lacnou
záležitosťou, a bola by škoda,
keby sa materiálne nedostatky
prejavili na výsledkoch tejto
športovej
činnosti.
Zatiaľ
však môžeme hovoriť len
o úspechoch a napredovaní
klubu. Veríme, že to takýmto
vzostupným tempom pôjde
aj naďalej a držíme palce do
budúcnosti. Aj vďaka tomuto
športu sa o našom Kysuckom
Novom Meste môžu dozvedieť
v iných mestách, možno raz aj
v svetových metropolách.
pripravila: Julka Jaššová

Chcem kandidovať v komunálnych voľbách, aké podmienky musím spĺňať?
Upozornili ma, že potrebujem nielen výpis
z registra trestov, ale aj odpis z registra
trestov. Je to naozaj pravda? Predkladá
kandidát na poslanca, resp. starostu,
primátora aj odpis z registra trestov? Je to
zo zákona žiadané? Môže toto ovplyvniť
negatívne kandidatúru na funkciu, aj keď je
už trest z minulosti premlčaný?
Všetky skutočnosti, týkajúce sa volieb a
volebného práva, upravuje zákon č. 180/2014
o podmienkach výkonu volebného práva a o
zmene a doplnení niektorých zákonov. Pokiaľ
sa týka kandidatúry nezávislého kandidáta
na funkciu poslanca ,/ môže byť volený len obyvateľ obce, ktorý má
trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18
rokov veku, v prípade starostu vek 25 rokov/kandidátna listina obsahuje
číslo volebného obvodu, meno, priezvisko. titul, dátum narodenia,
zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny,
adresu trvalého pobytu a vlastnoručný podpis kandidáta. Ďalej nezávislý
kandidát pripojí tiež vlastnoručne podpísané vyhlásenie, že súhlasí so
svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá
prekážky práva byť volený. Súčasťou kandidátnej listiny je tiež osobitná
listina /podpisová listina/ podpísaná voličmi, ktorí podporujú jeho
kandidatúru a majú trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje s príslušným
počtom podpisov, počet je uvedený v prílohe č. l k cit. zákonu. Kandidát
za poslanca musí mať trvalý pobyt v obci / volebnom obvode/, v ktorom
kandiduje. Kandidát za poslanca môže kandidovať aj na starostu obce.
Zapisovateľ miestnej volebnej komisie zisťuje, či predložené kandidátne

listiny obsahujú náležitosti podľa cit. zákona. V prípade nedostatkov
upozorní kandidáta na ich doplnenie. Cit. zákon konkrétne neukladá
kandidátovi na poslanca resp. starostu doložiť aj výpis, resp. odpis
z registra trestov.
Až zákon o obecnom zriadení v ust.§-u 11/ ods.2 uvádza s akými ďalšími
funkciami nie je funkcia poslanca obecného zastupiteľstva zlučiteľná a
okrem iného uvádza, že mandát poslanca zaniká právoplatným odsúdením
za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak
výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený. To isté platí
aj v prípade mandátu starostu. V otázke neuvádzate, či chcete kandidovať
ako nezávislý kandidát, alebo Vás bude nominovať politická strana, kde je
zasa iný postup kandidatúry, zamerala som sa v odpovedi na kandidovanie
nezávislého kandidáta. V cit. zákone sú voľby do orgánov samosprávy obcí
upravené v ust. §-u 163 a nasl.
Vzhľadom k tomu, že sa jedná o veľmi rozsiahlu problematiku, ktorej
podrobná analýza je limitovaná rozsahom odpovede, doporučujem
problematiku volieb do obecného zastupiteľstva naštudovať v
nasledujúcom roku v zmysle prípadných noviel citovaného zákona.

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

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

16

Nikolas Tóth z Horného Vadičova v Rusku získal titul
majstra sveta, aj absolútneho majstra sveta!

Nikolas Tóth z Horného
Vadičova v Rusku získal
titul majstra sveta, aj
absolútneho majstra sveta!
o Nikolas, mohol by si sa na
začiatok predstaviť ľuďom,
ktorí ťa ešte nepoznajú?
- Volám sa Nikolas Tóth,
mám 19 rokov, pochádzam
z Horného Vadičova a študujem
na SPŠ KNM. Začínal som ako
futbalista, hral som za MŠK
KNM, no po operácii kolena som
musel s futbalom definitívne
skončiť. Potreboval som však
nejakú inú aktivitu a vtedy ma
oslovilo cvičenie. Rok som sa
venoval kulturistike a na ďalší

Nikolas kedysi cvičil aj kulturistiku

rok som sa zúčastnil súťaže
MS SR v kulturistike. Umiestnil
som sa na šiestom mieste
a kvalifikoval som sa na MS
Európy v naturálnej kulturistike
v Budapešti. Nedostatok financií
mi však neumožnil zúčastniť
sa tejto súťaže. V kulturistike
som nevidel perspektívu do
budúcnosti, nakoľko príprava
je časovo aj finančne veľmi
náročná. Cvičil som naďalej,
kamarát Štefan Litvik mi
pomohol dostať sa k silovým
trojbojárom v Šport centre ZA,
sídliacom v Mojšovej Lúčke.
Tam sa ma ujal Ján Siska
spoločne s Petrom Funtíkom,
ktorí ma pripravili na moju
prvú súťaž, ktorá sa konala
v Terchovej 4.11.2016 Vianočný
pohár. Podaril sa mi tam môj
prvý úspech v tomto športe.
Urobil som slovenský rekord
v drepe (270kg), slovenský
rekord v tlaku na lavičke (130kg)
a svetový rekord v mŕtvom
ťahu (265kg). Ďalší rok som
sa zúčastnil ďalších súťaží
na Slovensku aj v zahraničí
( Viedeň) a potom som sa
pripravoval na MS SR v silovom
trojboji v Rožňave. Vylepšil som
si rekordy a následne som sa
kvalifikoval na MS sveta, ktoré
sa konali v Rusku.
o Povedz nám viac o MS
v Rusku.
- MS sveta sa konali v dňoch 3.
- 5.11.2017, ja som sa zúčastnil

svojej disciplíny v sobotu
o dvanástej a skončil som až
o pol štvrtej ráno. Na túto
súťaž sme sa pripravovali ja
a Siska spoločne s P. Funtíkom,
ktorí sa o mňa celú súťaž
starali a pomáhali mi najmä
s tréningami. V Rusku sa mi
podarilo spraviť svetový rekord
v kategórii Dorast do 125kg
RAW v drepe, ďalší svetový
rekord sa mi podaril v tlaku na
lavičke (180kg), v mŕtvom ťahu
(300kg). Ešte som urobil svetový
rekord v totáli (780kg). Spravil
som štyri svetové rekordy,
podarilo sa mi získať titul
Majstra sveta, aj absolútneho
Majstra sveta, bez rozdielu
váhy a veku. Súťažilo sa skoro
celý deň, bolo to veľmi fyzicky
a psychicky náročné a o to viac
si vážim výkony, ktoré som
podal.
o Ako sa ti darí pokrývať
náklady spojené s prípravou?
- Nakoľko je to finančne veľmi
náročný šport, bez podpory
rodiny a sponzora - starostu
Horného Vadičova, Vladimíra
Káčerík, ktorý mi prispel na
letenky, by som sa na súťaž
nedostal. Snažím sa náklady
pokrývať si sám, viacerými
náhodnými brigádami. Keď
človek chce a má odhodlanie, aj
v skromných podmienkach sa
môže stať majstrom sveta.
o Ako často v súčasnosti
trénuješ?
- Trénujem tri-krát do týždňa.
Každý deň je zameraný na inú
disciplínu (PO drepy, STR. tlak
na lavičku, PIA. mŕtve ťahy)
a popritom doplnkové cviky.

o Aké sú tvoje dlhodobé ciele?
Kde chceš byť o 5 - 10 rokov,
čo sa týka trojboja?
- Momentálne sa pripravujem
na MS Európy vo Francúzsku
a takisto som sa kvalifikoval na
MS sveta do Ameriky. Určite
by som chcel do budúcna
zlepšovať svoje výsledky,
prekonať svoje rekordy. Chcel
by som zaútočiť na najväčší
slovenský rekord v drepe
u mužov (350kg) a pokoriť ho.
o Je v slovenských
podmienkach možné vyžiť
čisto len zo silového trojboja?
- Určite nie. Na Slovensku
funguje táto disciplína len
vďaka sponzorom a zanieteným
športovcom. V iných krajinách je
tento šport finančne dotovaný
štátom (Rusko, Azerbajčan).
o Chceš na záver venovať
nejaké poďakovanie?
- Chcem poďakovať pánovi
Siskovi a pánovi Funtíkovi za
prípravu a pomoc na súťažiach
a aj v osobnom živote, ďalej
sa chcem poďakovať starým
rodičom, mamine, bratovi za
psychickú podporu a finančnú
pomoc. Touto cestou chcem
poďakovať starostovi obce
Horný Vadičov Vladimírovi
Káčeríkovi aj poslancom obce
za schválenie sponzorského
príspevku, ktorý mi umožnil
zúčastniť sa súťaže v Moskve.
Ďakujem za podporu BMP
Trade. Budem rád, ak týmto
článkom oslovím ďalších
športových nadšencov, ktorí
by ma chceli podporiť na mojej
ceste za slávou.
pripravila: Denisa Čadecká
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ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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tepelnou
izoláciou
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spoľahlivý partner, ak Vás niečo bolí...
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sklo s najlepšou tepelnou izoláciou

Izolačné trojsklo
štandard bez príplatku

Benefičný koncert v Kysuckom
Ug sklaNovom
= 0,5Meste
W/m Ksplnil očakávania
2

pesničku Bzum-bzum breke-keke. Diváci
sa prostredníctvom videa dozvedeli viac o
životných peripetiách malého Riška, ktorý
trpí diagnózou spinálna svalová atrofia.
Život s touto diagnózou nie je jednoduchý
oproti 5-komorovým oknám ani pre pacienta, ani pre jeho obetavých
rodičov Dominiku a Romana. Časté
návštevy nemocnice, množstvo prístrojov,
liekov. Ale aj pre túto rodinu svitla nádej
a a výťažok z koncertu 2 800 € pôjde na
kúpu špeciálneho počítača, ktorý zabezpečí
Riškovi komunikáciu.
Ak by ste sa o Riškovi a jeho diagnóze
chceli dozvedieť viac, navštívte webovú
stránku www.smacik.sk. Pre tých, ktorí chcú
pomôcť, poslúži číslo účtu SK10 1100 0000
0029 3821 5781, finančné prostriedky pôjdu
na Riškove pomôcky, rehabilitáciu a liečbu.
- Šinalová -

40
% úspora
v tepelnej izolácii
člen skupiny

w w w. s l o v a k t u a l . e u

K predvianočnému času patrí i konanie
dobrých skutkov. Túto možnosť ľahko
a rýchlo urobiť dobrý skutok ponúkal
benefičný koncert s názvom „Malý princ
v krajine nádeje“. Dobro konali diváci,
ktorí prispeli vstupným i účinkujúci, ktorí
3. decembra vystupovali bez nároku na
honorár. V programe vystúpili: Heligonkári
Jarky Jelínkovej, Ďurčanská päťka, Sofia
Králiková, folklórny súbor Rozsutec,

sestry Bacmaňákové s kapelou ZBOJNA,
Fatranská muzika, Kortina a Jozef Pavlusík.
Dobrým znamením bola do posledného
miesta zaplnená sála Domu kultúry v
Kysuckom Novom Meste. Vynikajúce
predstavenia plné hudby a zábavy potešili
prítomných i samotného Riška Majerčíka,
pre ktorého koncert zorganizovala
Fatranská muzika a Lucia Dudeková.
Kortina zahrala najobľúbenejšiu Riškovu

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Láskavé a pohodové Vianoce a
spokojnosť v celom budúcom roku 2018
želá občanom

GYN-PRAKTIK, s.r.o.;
MUDr. Pavol Hartel
Bajzova 8401/48A; Žilina

Ďakujeme všetkým zákazníkom a
obchodným partnerom za prejavenú
dôveru v roku 2017. Želáme zdravie,
šťastie, pracovné a osobné úspechy
v roku 2018!

Kysucké Nové Mesto

Ďakujeme naším priateľom,
zákazníkom za prejavenú
dôveru v uplynulom roku.
Tešíme sa na Vás aj v roku
2018,plnom nových výziev a
splnených želaní...

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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V roku 2018 želáme všetkým ľuďom dobrej vôle
pevné zdravie, pokoj v rodinách, pohodu na
pracoviskách a kus obyčajného ľudského šťastia!

Požičovňa svadobných
a spoločenských šiat „Venček“
(budova Coop Jednoty, s.d., poschodie)
Nám. slobody Kysucké Nové Mesto

Pohodové sviatky v kruhu svojich najbližších,
pevné zdravie, pokoj v duši a úspešné vykročenie
do roku 2018 želá...

Reštaurácia Mýto
Námestie Slobody 184

Kysucké Nové Mesto

Ďakujeme všetkým klientom a obchodným
partnerom za spoluprácu v uplynulom roku
a želáme úspešný štart do roku 2018.
Váš spoľahlivý partner
Povina

Pohodové sviatky pokoja v kruhu
svojich najbližších, pevné zdravie,
pokoj v duši a úspešné vykročenie
do roku 2018 želá...

MVDr. Jana Tunegová,
veterinárna lekárka
Kysucké Nové Mesto

Milostiplné Vianočné sviatky, pohodu
pod vianočným stromčekom, veselého
Silvestra a pokojný rok 2018 želá...

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

Prevádzka: Belanského 213, 024 01

Kysucké Nové Mesto
Non-stop kontakty:
0918 304 228, 0918 304 338

Ďakujeme všetkým klientom
a obchodným partnerom
za spoluprácu v uplynulom
roku a želáme úspešný štart
do roku 2018...

Stanica technickej kontroly
Kysucké Nové Mesto

