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ROČNÍK XII. * FEBRUÁR 2018 * Časopis pre občanov Kysuckého Nového Mesta a Dolných Kysúc

„V Kysuckom Novom Meste na Belanského
ulici č. 6 vám Vinotékakysuca ponúka
značkové kvalitné vína zo Slovenska, ale aj zo
zahraničia“, hovorí majiteľ Juraj Lendel str.4.

Danka Vargová z Poviny
vám opraví odev, ale aj
ušije nádhernú večernú
róbu, str.8.

Štyria
krstní
rodičia
pokrstili
knihu
Dolné
Kysuce...
str.11.
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„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“

Reštaurácia
„Starý pivovar
u Bociana“
ROFIS GASTRO s.r.o.
Pivovarská 174, Kysucké Nové Mesto
tel.: 0917 645 479
e-mail: starypivovar@ubociana.sk
web: www.ubociana.sk

Hľadáme:

Kuchára, - prax vítaná, komunikatívnosť, dobré
platové podmienky, možnosť ubytovania.

tel. 0903 516 499
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„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Žilinskému kraju hrozí prepadnutie eurofondov

NIŽNÁ, 5. februára 2018 – Žilinskému
samosprávnemu kraju hrozí, že príde o
milióny eur z eurofondov. Spôsobilo to
omeškanie verejného obstarávania na
opravu piatich mostov na Orave, z toho tri
sú na ceste III/2311 medzi obcami Vitanová
a Oravice. Ak by sa projekt nestihol
dokončiť, reálne hrozí, že ŽSK príde o 4,7
milióna eur.
Tender na dodávateľa síce začal ešte na
jeseň roku 2016, no skončil až v septembri
2017 a doteraz sa na projekte lepšieho
cestného prepojenia medzi Poľskom a
Slovenskom nič nespravilo. Europrojekt
spolu s Poľskom je viazaný na konečný
termín 31. mája 2018. Po tomto dátume
sa náklady z eurofondov nebudú môcť
preplácať.
„Už teraz je jasné, že všetko sa nebude
dať stihnúť do tohto termínu. Aby sme
predišli ešte väčším škodám, tak musíme
s prácami začať čo najskôr,“ konštatovala

predsedníčka Žilinského samosprávneho
kraja Erika Jurinová. Tá sa na pracovnom
rokovaní v Nižnej pokúšala nájsť so
všetkými zainteresovanými riešenie krízovej
situácie.
„Najdôležitejšie je teraz schválenie
kompletnej uzávery cesty medzi Vitanovou
a Oravicami. Obchádzková trasa by bola
vedená cez obec Nižná a Podbiel, no podľa
našich odhadov by malo ísť o nárast iba
okolo 200 osobných vozidiel denne,“ dodala
Jurinová s tým, že verí v kladné vyjadrenie
všetkých zainteresovaných orgánov.
Predbežne sa počíta s kompletnou
uzávierkou cesty medzi Vitanovou a
Oravicami od prvého marca v trvaní zhruba
štyri mesiace. „Teraz to bude rýchlejšie,
lebo všetky tri mosty sa budú opravovať
naraz. Pôvodne sa totiž rátalo s postupnou
opravou každého mosta zvlášť, ale rovnako
pri úplnej uzávierke,“ dodala Jurinová.
Pri opravách mostov ide o projekt

Zlepšenie dostupnosti do siete TEN-T
prostredníctvom modernizácie ciest
regiónu Podhale a okresu Tvrdošín
spolufinancovaný z Programu cezhraničnej
spolupráce INTERREG Poľská republika –
Slovenská republika. Slovenská strana sa
na projekte spolupodieľa investíciami vo
výške 2,9 milióna eur. Poľská strana 3,5 mil.
eurami.
V prípade, ak by ŽSK nestihol termíny, tak
poľská strana môže odstúpiť od zmluvy a
ŽSK tak bude musieť preplatiť aj náklady na
poľskej strane.
„My sme túto situáciu nespôsobili, ale
urobíme všetko pre to, aby sme škody znížili
a k tomuto krajnému riešeniu nedošlo,“
uzavrela predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.
pripravil:
Mgr. Lukáš Milan,
riaditeľ odboru Žilinskej župy

Ján Majerčík v Kysuckom Novom Meste
V decembri 2017 zorganizovalo Mestské kultúrne stredisko v Kysuckom
Novom Meste koncert Jána Majerčíka v spolupráci s jeho fanúšikmi.
Tento umelec spieva o svojej rodnej zemi, o prírode, o národe a o
myšlienkach súladu života ľudí s prírodou. Inšpiráciu našiel aj v poézii
Janka Kráľa a Milana Rúfusa. Hoci už je február, ešte stále mnohým
účastníkom koncertu v spomienkach vonia vianočný punč. Účastníci
koncertu prispeli každý trošku, či už dobrým jedlom, zákuskami,
náladou, aby malo podujatie taký komorný, až rodinný charakter. Mária
Maráčková urobila napríklad vynikajúce cesnačky. Odozva na koncert
bola veľmi pozitívna, o čom svedčí aj kúpa CD-čiek Jána Majerčíka.
Aj takýto typ spoločenského podujatia určite prispieva k znásobeniu
vianočných pocitov a atmosféry. Dúfajme, že aj tento rok sa nám
spoločne niečo podobné podarí zorganizovať.
- Milan Čulák -

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

Víno je súčasťou našej
spoločnosti viac ako 8.000
rokov. Na Slovensku sa
pestuje vinič viac ako 2
700 rokov. A to je už veru
pekný kus histórie, nečudo,
že víno patrí k obľúbeným
nápojom Slovákov a náleží
na slávnostný stôl.
Na jednej z najrušnejších ulíc
Kysuckého Nového Mesta už
viac rokov existuje vínotéka.
Privíta vás v nej usmievavý
majiteľ Juraj LENDEL,
ktorý sa bez problémov
rozrozpráva o svojej
ponuke a, samozrejme,
víne samotnom. Vie o
ňom naozaj veľa, napriek
tomu, že pracuje v
oblasti informačných
technológií. Pozná mnohé
odrody, vinárske oblasti,
zaujímavosti o víne, a nielen
o tom slovenskom, ale z
celého sveta. Skromne sa
však považuje za človeka,
ktorý sa neustále v tejto
oblasti vzdeláva.
Pozrime sa však, čo
Vinotekakysuca.sk, ktorá
sídli na Belanského ulici
č. 6, ponúka. V regáloch
nájdete súčasné slovenské
vína stredných a malých
vinárstiev, ktoré produkujú
obmedzené množstvo tohto
lahodného nápoja. O to
vyššia je jeho kvalita. Medzi
značky vín, ktoré v tejto
kysuckej predajni nájdete,
patrí MOVINO, spoločnosť
sídli vo Veľkom Krtíši a
je najväčším výrobcom
vín v Stredoslovenskej
vinohradníckej oblasti.
GOLGUZ patrí do
hlohoveckej oblasti,
ktorá v širšom kontexte
tvorí významnú
časť Malokarpatskej
vinohradníckej oblasti.
OSTROŽOVIČ je
vinohradnícko-vinárska
firma s najdlhšou históriou
na slovenskom Tokaji.
MRVA & STANKO, ich

V Kysuckom Novom Meste
na Belanského ulici č. 6 vám
Vinotékakysuca ponúka
značkové kvalitné vína zo
Slovenska, ale aj zo zahraničia
a svoje si tu nájdu aj tí
najnáročnejší klienti, pokiaľ
hľadajú luxusné značkové
liehoviny.
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sortiment tvoria výlučne
akostné vína s prívlastkom
akostné odrodové
vína a značkové vína z
pätnástich preferovaných
odrôd hrozna. JURAJ
ZÁPRAŽNÝ víno vyrába
zo starostlivo vyberanej
suroviny z Južnoslovenskej
vinohradníckej oblasti.
PAVELKA, ich vína patria
medzi najvyššie hodnotené
vína v Slovenskej republike.
KARPATSKÁ PERLA,
mottom rodinného
vinárstva je: Perly sa rodia
vo vinohrade, pretože
kvalitu vína výrazne
ovplyvňuje starostlivosť
vo vinici v Malokarpatskej
vinohradníckej oblasti.
CHÂTEAU RÚBAŇ leží
v Podunajskej nížine a
patrí do Strekovského
rajónu Južnoslovenskej
vinohradníckej oblasti.
CHÂTEAU TOPOĽČIANKY
je značka nezmazateľne
etablovaná na slovenskom
trhu s vínom. Čapované
víno z Pezinku je len
doplnkovou ponukou pre
bežného spotrebiteľa.
Zahraničné vína v
predajni sú z krajín ako
Chile, Nový Zéland či
Južná Afrika. Nájdete tu
značky MONTES ALFA,
BABICH, FRESCOBALDI či
TARAPACA.
Do pestrej ponuky vínotéky
patria aj moravské vína
z oblasti Valtíc. Medzi
šumivými vínami figuruje
obľúbený slovenský
výrobok HUBERT, ďalej
francúzske šumivé vína
MOËT & CHANDON
a DOM PÉRIGNON. Medzi
sortimentom vínotéky
nájdete i portské víno
PORTO, ako už názov
napovedá, domovina tohto
vína s vyšším obsahom
alkoholu i cukru je
Portugalsko.
Časť sortimentu

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
predajne tvoria liehoviny.
Samozrejme, i tu majiteľ
predajne kladie dôraz
najmä na kvalitu. Medzi
známymi liehovinami
nájdete 12 * Metaxu, Jack
Daniels – single barrel,
Marke´s Mark, Hennessy
a pod. Objavíte tu až 14
druhov rumov najvyššej
kvality z Venezuely,
Karibiku, Madagaskaru,
Filipín či Panamy. Jedná sa
o trstinové rumy vo všetkých
troch charakteristikách
– jemné, stredne ostré
a ostré. Niektorí výrobcovia
zmiešajú viaceré druhy
rumov, aby vytvorili
jedinečný nápoj. Tu nájdete
rum EL DORADO, je to jedna
z najkvalitnejších značiek
rumu na svete a vyrába
ju Demerara Distillers v
Guyane. Značka El Dorado
nesymbolizuje len rum, ale
aj geniálnu interakciu medzi
dubovým drevom sudov, v
ktorých zreje rum a duchom
Guyany, ktorý starostlivo
dohliada na proces zrenia
rumu. Tieto vysoko kvalitné
rumy sa vyrábajú zmesou
rôznych ročníkov.
Menšiu časť sortimentu
tvoria belgické a švajčiarske
čokolády a káva. Káva
nesie značku BARZZUZ,
ide o odrodovú plantážnu
kávu s dlhoročnou tradíciou
na slovenskom trhu. Jej
prednosťami sú špičková
kvalita a čerstvosť. Na
každom balení nájdete
dátum praženia, čo je pre
spotrebiteľa zárukou kvality.
V ponuke nájdete rôzne
odrody tejto kávy s rôznou
dĺžkou praženia, preto
sa pitie tejto kávy stáva
pôžitkom. Ten, kto sa pre
kúpu kávy nevie rozhodnúť
hneď, môže využiť možnosť
ochutnať kávu. Priamo v
predajni je možné kúpiť si
dnes tak obľúbenú kávu,

cappuccino alebo latte
macchiato „to go – so
sebou“. Aj tu sa pravidelná
ponuka mení, takže pri
každej návšteve môžete
vyskúšať inú chuť BARZZUZ
kávy.
Počas adventných dní
si tu mohli okoloidúci
zakúpiť PUNČ Z VÍNOTÉKY.
Pripravujú ho tradičnou
receptúrou, ktorá má dlhú
históriu, veď slovo punč
v histórii „Pancha“ pochádza
z hindčiny a znamená päť.
Nápoj je totiž vyrábaný z
piatich základných surovín:
alkohol, voda alebo čaj,

vychladiť, červené
dekantovať, a potom si
užívať pôžitok z pitia. Veď
za vínom stojí veľa práce,
od ošetrovania viniča,
zber hrozna až po jeho
spracovanie tradičnými
postupmi. A práve tieto
kvality vína oceňujú
pravidelní klienti z mesta,
širokého okolia i celého
Slovenska a radi sa do
obchodu vracajú. Táto
skutočnosť majiteľa veľmi
teší. O to viac, keď zákazníci
pridajú pochvalu.
Vinotekakysuca.sk
pravidelne organizuje pre

cukor, citrón a korenie.
Aj v tomto prípade sa
kladie dôraz na kvalitu,
preto majiteľ siaha po
tom tradičnom recepte,
aby i pitie punču bolo pre
zákazníka pôžitkom pre
jeho silnú a skvelú chuť.
Ale vráťme sa k vínu.
Tradične sa hovorí, že
pitie vína má byť spojené
s významnou a príjemnou
udalosťou. Je potrebné
kvalitné víno správne

zákazníkov a milovníkov
vína ochutnávky
a degustácie vín. Cieľom
degustácie je, aby zákazníci
spoznali i vína z iných
oblastí pestovania, ako
tie, čo majú obľúbené. Na
tieto stretnutia pozýva pán
Lendel someliérov z rôznych
oblastí a vinárstiev.
Pozvaní hostia jednotlivé
vzorky ochutnávajú,
porovnávajú, hodnotia
a hlasujú za to najlepšie.
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Kvalifikovaný someliér
im poskytne odborné
informácie o vinárstve,
z ktorého prichádza
a o charakteristikách vín,
ktoré ponúka.
Keďže ide o špecializovanú
predajňu, majiteľ svoj
sortiment zameriava na
kvalitnejšiu ponuku, ako
je v bežných potravinách.
Nájdete tu prívlastkové
vína, kvalitné čokolády
a kávu zo všetkých kútov
sveta. Takže, ak potrebujete
niekoho prekvapiť pekným
darčekom, tu získate všetko,
čo potrebujete. Veď darovať
by sa malo vždy niečo
dobré a výnimočné, čo
obdarovaného poteší. Preto
tu zakúpite i darčekové
balenia, aby ste z predajne
odišli, čo najspokojnejší.
Podľa vlastných požiadaviek
vám tu vedia poradiť a
zabezpečiť dobrými vínami
firemné oslavy, spoločenské
príležitosti a darčekové
sety. V prípade väčšej
objednávky, samozrejme, i
dopravu.
„Spoznávanie vína je
celoživotná záležitosť.
Stále sa dá vo víne objaviť
nový zážitok,“ hovorí
majiteľ Juraj Lendel. Preto
i vlastnú ponuku plánuje
v budúcnosti obnovovať,
podporovať nové vinárstva,
prinášať niečo výnimočné,
veď možností objavovať je
veľa.
Pozývame vás do
Vínotéky na Belanského
ulici č. 6. Viac
informácií o novinkách
a sortimente nájdete
na webovej stránke
www.vinotekakysuca.sk,
Facebooku, Instagrame
Vinotekakysuca.
spracovala:
Dr. Dušana Šinalová
foto: Gabriel Muška

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Na Okresnom úrade
v Kysuckom Novom
Meste úspešne prebieha
rekonštrukcia a dopĺňajú
sa oddelenia, aby sa
uľahčilo „vybavovanie po
úradoch“.
Aktuálne hovoríme
s prednostom Okresného
úradu v Kysuckom Novom
Meste Mgr. Stanislavom
Kozinom
o Na budove Okresného
úradu už viac mesiacov
prebiehajú rekonštrukcie...

- Rekonštrukcia budovy
začala ešte v apríli 2017 a bola
dokončená 6. novembra
2017. Bolo to obdobie, na
ktoré sa zle spomína hlavne
preto, že všetky rekonštrukcie
prebiehali počas pracovnej
doby a ani neviem popísať,
aké to bolo nepríjemné
tak pre klientov, ako aj pre
samotných zamestnancov.

Centrum podpory Žilina
v spolupráci s MV SR. Poviem
pravdu, nikdy som sa na
to nikoho nepýtal, skôr ma
zaujímalo, čo všetko sa bude
robiť, aké budú vytvorené
pracovné podmienky pre
zamestnancov a čo to prinesie
pre klientov. Budova z vnútra
prebehla komplexnou
rekonštrukciou menili sa okná,
dvere, zárubne, podlahy,
steny, elektroinštalácia. Tu
by som chcel poďakovať
zhotoviteľovi za profesionálne
prevedenie prác. Čo sa týka
vonkajšku, zhotovili sme
parkovisko pre klientov
a bezbariérový prístup do
budovy pre imobilných, ako
aj pre mamičky s kočíkmi.
V ďalšej etape je pripravené
zateplenie budovy, ktoré
by mohlo prebehnúť do
konca roku 2020. Okresný
úrad v Kysuckom Novom
Meste vznikol 1.októbra 2013
s tým, že sa bude budova
rekonštruovať. Je pravdou,
že budova bola v zlom

ja a už to ide. Pravda je, že už
môj predchodca Ing. Golis
začal pracovať na projekte
rekonštrukcie budovy. Veď
aj jemu určite záležalo na
tom, aby sa vytvorili vhodné
podmienky tak pre klientov,
ako aj pre samotných
zamestnancov. Je to zdĺhavý
proces , kým sa dostanete
do štádia rekonštrukčných
prác. Samotná rekonštrukcia
bola aj pre mňa náročná,
presadil som si určité zmeny,
ktoré boli už v projekte
zapracované pre lepší výkon
činností Okresného úradu. Tu
by som rád poďakoval Ing.
Ľubomírovi Golisovi za snahu
pri príprave projektov na
rekonštrukciu budovy OÚ.
o Ako personálne to dnes
na úrade vyzerá? Ktoré
oddelenia pracujú?
- Po rekonštrukcii budovy
Okresného úradu vzniklo
v Kysuckom Novom Meste
klientské centrum. Do budovy
sa presťahoval Katastrálny
odbor (od hasičov), oddelenie

Rozbíjanie, zbíjanie..., no
jedným slovom niečo hrozné.
Koľko finančných prostriedkov
stála rekonštrukcia OÚ Vám
nepoviem, ale nie preto, že
by som nechcel, ale preto,
že to celé zabezpečovalo

stave. Možno povedať až
v nevyhovujúcom stave,
čo som už raz vyjadril na
začiatku preberania mojej
funkcie. Nechcel by som
povedať, že môj predchodca
nič s tým nerobil a prišiel som

dokladov PZ
(občianske, vodičské
preukazy, pasy,
malé technické
preukazy), ďalej
tu funguje odbor
starostlivosti

o životné prostredie,
živnostenský odbor, odbor
dopravy a pozemných
komunikácií, ako inteligentná
podateľňa, odbor krízového
riadenia, organizačný odbor
a vždy v stredu (zatiaľ) lesný
a pozemkový odbor. Na
okresnom úrade je možné
overovať tiež podpisy a listiny
na podateľni okresného
úradu.
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
foto: Gabriel Muška

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

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

web: www.stavrealslovakia.sk, email: stefankuba@stavrealslovakia.sk
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Krajčírsky salón Dany Vargovej z Poviny má nenormálne nízke
ceny za nadštandardne kvalitne vykonanú prácu. Presvedčte
sa sami, lebo nič nie je lepšie ako osobná skúsenosť.
Danka Vargová z Poviny si
len nedávno založila malé
krajčírstvo, ale to neznamená,
že je začiatočníčka. Ešte
v 80-tych rokoch sa vyučila
v tomto odbore na strednej
škole v Čadci, ale potom prišli
roky, keď sa mladé dievčatá
zamilujú a sú z nich razom
mladé ženy a mamičky. „No
a po materskej sa mi ťažko
hľadala práca. Krajčírske
dielne padali, rušili sa alebo
si to jednotlivci vykonávali
ako živnosti. Ja som sa
vtedy ešte na to necítila
a tak som sa po materskej

zamestnala v pizzérii“, hovorí
pani Danka. Aj tam sa jej
darilo. Darmo, kto je šikovný
a chce sa mu pracovať, tak sa
uchytí ako dobrý pracovník
v každom povolaní. Ale doma
neprestávala šiť, skrátka to
„jej“ pôvodné povolanie
stále v nej „šilo“. Myšlienka
na vlastnú dielňu, na vlastnú
živnosť, jej nedala spať. A ak
človek naozaj veľmi chce,
tak to ide. Veď čo je lepšie
a zaujímavejšie – ako nemať
nad sebou nervózneho
šéfa, ktorý Vám rozkazuje
a vy si nemôžete uplatniť

svoj nápad. Napokon sa to
podarilo – a Danka Vargová si
1. augusta 2017 zakladá svoje
pracovisko, krajčírstvo a začína
ako živnostníčka. Na tvári jej
vidno, ale aj z rozprávania
cítiť, že konečne má svoj
sen splnený! Vo svojom
dome číslo 58 v Povine si
svojpomocne zrekonštruovala
aj s manželom a zariadila
miestnosť ako dielňu. Rodina
ju v tomto veľmi podporovala,
aj podporuje. Sú taká zohratá
parta aj s mamou manžela
pani Danky. „Musela som si
kúpiť kvalitné šijacie stroje,

pretože na starých, ktoré
Vám ťahajú látku, nepekne
obšívajú, alebo trhajú nitky,
to skrátka nejde“, hovorí pani
Danka. V súčasnosti má pani
Vargová vo svojej dielničke
špeciálny šijací stroj na šitie
elastických gatí, ďalej na
obnitkovanie, ďalej stroj na
šitie tričiek, teplákov a na
obšívanie dierok. No a veľmi
jej pomáha aj manželova
mama. Hovorí Danka Vargová:
„Moja svokra krásne vyšíva,
vytvára nádherné výšivky na
šatách, na taškách, presne
podľa želania zákazníčky.

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
Teraz to zvlášť frčí, výšivky sú
veľmi obľúbené na oblečení aj
rôzne folklórne motívy. Som
jej za to veľmi vďačná a ľudia
to pýtajú.“ Danka Vargová
šije sukne, nohavice, blúzky,
ale tiež opravuje odev podľa
potrieb. „A práve toto nie je
jednoduchá práca, to je ako
prerábať po niekom inom
dom. A najviac ma vedia
vytočiť niektoré zákazníčky,
keď odo mňa žiadajú cenu za
ušitie napríklad blúzky ako
videli napríklad v čínskom
obchode. Aj touto cestou
prostredníctvom časopisu
by som chcela upozorniť
na fakt, že zákazkové šitie,
šitie na objednávku, nie je
predaj odevov v čínskom
markete. Zákazkové šitie je
tvorivá činnosť, trošku aj taká
umelecká, je to vytvorenie
niečoho, čo má vystihnúť
prianie zákazníčky, jej nápad
a ten je často aj zložitý,
extravagantný, a to už je
náročnejšia práca, za ktorú
treba zaplatiť tak ako pri
každej inej tvorivej profesii.“
Danka svojej práci rozumie,
o čom svedčia spokojné
zákazníčky nielen z Poviny,
ale aj z Budatínskej Lehoty,
Rudiny, Vadičova, z Krásna
nad Kysucou, Lodna, zo Žiliny
a z Kysuckého Nového Mesta.
Je detailistkou, v práci sa
rada pohrá s maličkosťami.
A práve takéto ručné práce
sú neopakovateľné, sú to tzv.
prplačky a každý, kto sa s nimi
dnes zapodieva, si nechá
naozaj dostatočne zaplatiť.
To platí u všetkých umelcov,
šikovných krajčírov, maliarov,
šperkárov, či módnych
návrhárov! Pani Vargová je
ešte aj v tomto začiatočníčkou,
hanbí sa zapýtať si za
umeleckú prácu na šatách
cenu, aká tomu zodpovedá,
a pritom to neznamená, že

hoci ešte jej salón nemá
značkové meno, že sa na šití
navrhovaného modelu, napr.
šiat, nenarobí. Verte, že sa
narobí rovnako, ale meno –
značka dobrého krajčírskeho
salónu, sa buduje postupne.
Ako som však videla prácu
pani Vargovej z Poviny, na to
– aby sa stala vyhľadávanou
módnou krajčírkou, ktorá
plní želania aj náročných
zákazníčok, má veľmi dobre
našliapnuté a je to len v jej
rukách, aby svoj salón stále
viac zdokonaľovala. Ja sama,
ak by som si mala vybrať
šaty z katalógu, alebo by
bola možnosť ušiť šaty podľa
želania, tak jednoznačne
to druhé! Lebo dnes nie je
problém zohnať kvalitné látky
ani farbu látky, a ak mi niekto
dobre ušije „môj nápad“, tak
je to neopakovateľné a viem,
že môj model nebude mať na
plese nikto. A ešte za dobrú
cenu! Pretože pani Danka ma
naozaj rozumné ceny – a to aj
za ušitie večernej róby, alebo
šiat na stužkovú, či promóciu.
Vyskúšajte, ak chcete byť
jedinečná a zaujímavá!
Danka Vargová ešte počas
rozprávania doplnila, že
okrem toho šije aj dekoratívne
veci do domácností, tašky,
nákrčníky, detský set,
rukavičky (aj
podšité na zimu),
vrecúška na
bylinky, vankúše
aj s výšivkami,
ktoré vyšije svokra
– pani Melánia
a rôzne darčekové
veci k výročiam.
Pani Vargová si

svojich zákazníkov veľmi váži.
Uprednostní samozrejme
stálych, ale váži si každého,
kto k nej príde. Snaží sa im
vyhovieť čo najskôr. „Načo
naťahovať dokončenie
objednávky, keď sa na
výsledok zákazník tak veľmi
teší?“ hovorí pani Danka.
Ďalšou veľkou výhodou je,
že Dana Vargová šije doma
a ak príde zákazníčka aj mimo
pracovného času a ona má
čas, tak sa snaží vyhovieť
jej. Ušije aj flaušový kabát,
moderné čipkované šaty,
alebo elegantný kostým do
práce, či pánske sako. Ceny
sú prispôsobené náročnosti
prác, počtu hodín, ktoré
na šití (vyšívaní) strávi, ale
záležia aj od náročnosti
strihu. Napriek všetkému sú
ceny tejto krajčírky naozaj
dobré, povedala by som až
ľudové v porovnaní s tými
krajčírmi, ktorých poznám
v okolitých obciach, ale aj
v iných regiónoch Slovenska.
Ja by som to vyjadrila stručne
a zrozumiteľne asi takto:
Pani Dana Vargová má
nenormálne nízke ceny za
nadštandardne kvalitne
odvedenú prácu. Akoby sa
hanbila pýtať si to, čo si za
zodpovednú prácu skutočne
zaslúži. Ale nebudem už o tom
viac rozprávať, ani písať, treba
skrátka túto krajčírsku dielnu
v Povine navštíviť a vyskúšať.
Presvedčte sa sami, lebo
nič nie je lepšie ako osobná
skúsenosť.
spracovala:
Mgr. Alena Jaššová
foto: Gabo Muška

Kontakty:
Krajčírstvo Danka
Povina č. domu 58
email: danka.vargova58@gmail.com
telefón: 0911 164 082
facebook: Krajčírstvo Danka
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Ochodnica a Mucharz
partnerstvo na ochranu nášho dedičstva
V obci Ochodnica bolo v septembri 2017
veselo v novozastrešenom prírodnom
amfiteátri, ktorý sa podarilo vybudovať
cez mikroprojekt: Ochodnica a Mucharz –
partnerstvo na ochranu nášho dedičstva,
číslo mikroprojektu: INT/EB/ZA/1/I/B/0032
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Interreg V-A Poľsko – Slovensko,
mikroprojekty, prioritná os č. 1: „Ochrana a
rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva
cezhraničného územia.
V rámci tohto projektu sa 14. septembra
2017 konalo už druhé podujatie - Detský
minifestival , kde sa prezentovali deti
zo Základnej školy Ochodnica a deti a
mládež z družobnej Obce Mucharz. Za

krásneho slnečného počasia si diváci
vychutnali vystúpenia od najmenších detí
až po mládežníkov. Účinkujúci predviedli
rozmanitosť a popularitu folklóru u mladej
generácie . Ukázali svoje schopnosti nie
len vo folklórnom tanci a speve, ale aj v
hre na ľudové nástroje. Detská skupina z
Poľska „Hokus Pokus“ zabávala obecenstvo
moderným tancom, folklórna skupina
„Kozinianie“ sa predviedla spevom a
tancom a sólovým spevom sa predstavil
Samuel Sikora. V rámci tohto podujatia
vystúpili z Obce Ochodnica mažoretky Ellis
s bohatým programom a detská folklórna
skupina „Kýčerka“ prispela svojim pásmom
k príjemnej atmosfére tohto festivalu. Ďalší

žiaci spestrili
program
svojim tancom
i spevom, ktoré potešilo všetkých
prítomných. Všetci účinkujúci boli
odmenení diplomom a upomienkovým
predmetom. Poslaním tohto podujatia bolo
vyhľadávanie a prezentovanie mladých
talentov v prírodnom amfiteátri.
Vďaka Žilinskému samosprávnemu kraju,
ktorý schválil finančnú podporu tohto
mikroprojektu, si mohli všetci zúčastnení
vychutnať hudobný deň plný umeleckých
zážitkov. Veríme, že takýchto skvelých
aktivít bude v Ochodnici pribúdať.
- Obec Ochodnica -

Vyšla monografia obce Horný Vadičov

V sobotné dopoludnie na začiatku februára prúdilo centrom
Horného Vadičova množstvo ľudí smerom k požiarnej zbrojnici.
Konala sa tu významná udalosť slávnostný krst knihy Horný
Vadičov: Historická monografia obce. Medzi pozvanými
nechýbali autori jednotlivých kapitol, predstavitelia kultúrneho
a spoločenského života v obci, tiež prednosta Okresného úradu
v Kysuckom Novom Meste Stanislav Kozina a ďalší. Jediný, kto
chýbal, bola zostavovateľka publikácie Mária Húšťavová, ktorá sa
vydania nedožila. Žena, ktorá bola autorkou myšlienky vytvoriť
takúto jedinečnú publikáciu, a ktorá sa množstvo rokov venovala
spoločenskému životu na Kysuciach, histórii a najmä ľudovej
kultúre. Starosta obce Vladimír Káčerík vo svojom príhovore
uviedol, že kniha vznikala dlhší čas. V roku 2014 ho oslovila
Mária Húšťavová, a to ani sám netušil, koľko ich čaká práce pri

jej zostavovaní. Pripomenul tiež, že cieľom publikácie bolo
zachytiť históriu obce, spomenúť všetky oblasti života v obci
cez vzdelávanie, kultúru, šport či náboženstvo. V závere vyjadril
presvedčenie, že ku knihe si nenájdu cestu nielen starší, aby si
zaspomínali, ale i tí mladí, aby bola pre nich studnicou poznania
vlastného kultúrneho dedičstva. Vydavateľom knihy bol Michal
Lašut, ktorého rodiskom sú Kysuce, a preto mu záležalo na vydaní
tejto knihy. Program slávnostného uvedenia knihy do života
moderoval Jozef Pavlusík, výherca súťaže Česko Slovensko má
talent, ktorý pridal i pár piesní. Horný Vadičov je veľmi bohatý na
folklór, preto v tento deň vystúpil detský folklórny súbor a ľudová
hudba bratov Minárikovcov. Vrcholom popoludnia bol samotný
krst, krstilo sa
semienkami
slnečnice,
nakoľko tento
kvet je v erbe
obce. Všetci
prítomní dostali
od obce výtlačok
tejto monografie
a v miestnosti sa
naozaj nenašiel
nik, kto by hneď
so zvedavosťou
do knihy
nenakukol.
pripravila:
Dr. Dušana
Šinalová
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Pozývame Vás na krst knihy

DOLNÉ KYSUCE...

strana 12-15.

„Chcem popriať knihe o našom regióne, ktorú
vydalo vydavateľstvo Mgr. Aleny Jaššovej pod
názvom Dolné Kysuce..., veľa dobrého a nech sa jej
darí. Písané slovo – časopis, či kniha, nikdy nestratia
na svojom význame a ostanú uložené ako vzácne
písomnosti aj pre budúce generácie. Som rád, že
sa kniha vydarila a že ju máme. Mali by sme na
to byť ako Dolnokysučania a občania Kysuckého
Nového Mesta hrdí. Je to naša história, sú to
naše spomienky. Pevne verím,
že túto knihu takto podobne
ocenia aj všetci tí, ktorým
záleží na zviditeľňovaní nášho
rodiska, nášho dolnokysuckého
regiónu“, povedal na margo
publikácie Dolné Kysuce...
Ing. Marián Mihalda,
poslanec MsZ v Kysuckom
Novom Meste.

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Kysucký Žurnál oslavoval narodeniny a krstila s
ktorú vydalo vydavateľstvo Aleny Jaššovej

Šéfredaktorka Alena Jaššová srdečne víta prvých hostí,
primátora Kysuckého Nového Mesta Ing. Jána Hartela,
viceprimátorku Ing. Janku Svrčkovú
a prednostu MsÚ JUDr. Ľubomíra Ježa.
24. január 2018 bol pre
Kysucké Nové Mesto zvlášť
významný! Svetlo sveta
uzrela kniha s názvom Dolné
Kysuce..., ktorá je v podstate
prvou knihou pre tento
región, ktorá samostatne
píše o regióne Dolných Kysúc
– s tým, že presne vyčleňuje
obce a mesto, ktoré sú jeho
súčasťou, ďalej dobrovoľných
hasičov z tohto regiónu
a úspešných podnikateľov,
firmy a osobnosti z Dolných
Kysúc. Nádherná publikácia,
ktorá má takmer 140 strán,

vyšla v tvrdom obale a
v luxusnom prevedení tlače.
Vydavateľkou
publikácie
je
vydavateľstvo
Mgr.
Aleny JAŠŠOVEJ, rodáčky
z Dolných Kysúc a zároveň
šéfredaktorky
Kysuckého
Žurnálu. Pozvaní hostia,
ktorými boli starostovia
dolnokysuckého
regiónu
a
šéfovia
samospráv
KNM, ďalej predstavitelia
štátnej
správy
na
území
okresu,
úspešní
podnikatelia a zástupcovia
dolnokysuckých firiem, ale aj

Starostka Dunajova (Mgr. Miladka Chlastáková), starostka Kysuckého
Lieskovca (Mgr. Magduška Trubanová), starosta Rudinskej (Ing. Jozef
Švirik) a starosta Snežnice (MVDr. Milan Hlavatý) veľmi pozitívne
hodnotili samotný nápad – vytvoriť knihu o Dolných Kysuciach

poslanci Žilinskej župy, (pani
predsedníčka Jurinová sa
ospravedlnila pre veľký nával
práce a ďalších povinností).
Pozvanie prijali aj funkcionári
z radov hasičov, ktorí sa tejto
práci venujú desaťročia,
prítomní boli tiež tvorcovia
knihy a úspešný kysucký
fotograf Gabriel Muška.
Stretnutie priateľov písaného
slova a Kysuckého Žurnálu
sa uskutočnilo v nádherných
luxusných
priestoroch
spoločenskej sály firmy
ROFIS Gastro, s.r.o., ktorú
vlastní JUDr. Miroslav Hlad
a jeho rodina a ktorí aj

hostí pozvaný hosť – spevák,
ktorý sa teší obľube najmä na
regionálnych slávnostiach
– Tomáš Václav z Pezinka.
Spieva už viac rokov
v rôznych estrádach, na
regionálnych
súťažiach,
v rozhlase, ale aj v Česku
a často si ho pozývajú na
uzavreté večierky rôzne firmy
a celebrity – aby sa postaral
o zábavu pozvaných hostí.
Spieva slovenské a české
piesne. Jeho hlas sa rozliehal
po
miestnosti
veľakrát
a veľmi upútal prítomných.
Ako úvodnú pieseň na
želanie šéfredaktorky Aleny

Úspešní kysuckí podnikatelia, zľava: Ing. Renáta Michalková,
Dušan Jaššo, Emil Jelinek s manželkou Jarkou,
obľúbenou pedagogičkou
celú slávnostnú recepciu
sponzorovali.
Chutné
občerstvenie s kysuckými
dobrotami,
chutným
mäsom, prílohami, šalátmi,
syrmi,
skvelo
dopĺňalo
súdkové značkové víno, pivo
a kvalitný alkohol. Obsluha
bola na vysokej úrovni,
opäť
ju
zabezpečovala
spomínaná firma. Odborný
dohľad nad celou akciou
dozorovala
samotná
riaditeľka marketingu firmy
ROFIS Gastro, s.r.o. - Ing.
Mária Srncová – a možno ho
označiť opäť iba hodnotením
výborný! Na úvod privítal

Jaššovej zaspieval pieseň
od Michala Davida „Pár
priateľov stačí mať...“, ktorá
sa symbolicky hodila k celej
akcii snáď najviac...., lebo
vystihovala atmosféru...
„Stretli sme sa tu naozaj
priatelia, ktorí spolupracujú,
pomáhajú si a vzájomne sa
podporujú. Aj vďaka Vám
vychádza Kysucký Žurnál už
vyše 10 rokov a dnes sme sa
tu mohli stretnúť a trochu
bilancovať: Jednak – aby
sme si pripomenuli založenie
Kysuckého Žurnálu, ktorý
je jediným a skutočným
časopisom výlučne pre

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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sa prvá prezentačná kniha o Dolných Kysuciach,
, rodáčky z tohto regiónu.
Poslanec Milan Mičian je jedným z tých, ktorý vždy pokiaľ
môže, podporí dobré veci. Finančne prispel aj na oslavu
narodenín Kysuckého Žurnálu. Aj Janka Svrčková je ďalšou
z tých, ktoré vždy podporia úžitočné veci.

Ing. Pavol Šutý – snáď najznámejší kysucký
poľovník, nechýbal na oslave aj s Radoslavom
Ďuroškom, starostom Ochodnice.

Podnikateľ Štefan Kuba si s MUDr. Pavlom
Hartelom – uznávaným pôrodníkom,
pospomínali na roky, keď sa mládenčili...

Šéfredaktorka Mgr. Alena Jaššová v rozhovore so
starostom Ochodnice Radoslavom Ďuroškom.

Ing. Vladimír Macášek medzi úspešnými
dámami regiónu. Sprava: podnikateľka Renátka
Michalková, krajská riaditeľka Komunálnej
poisťovne Žilina Danka Pinčiarová a Dušana
Šinalová, riaditeľka kysuckej knižnice. V rohu
vpravo vidno aj Jarku Jelinkovú.

Medzi hosťami slávnostnej recepcie sme mohli
vidieť aj ďalšieho župného poslanca Ivana
Poláčeka, vpravo Ing. Pavol Šutý - podnikateľ a
poľovník

Starosta Rudinky Viliam Michel so starostkou
Lodna Alžbetou Suriakovou na krste knihy
nechýbali.

Starosta Horného Vadičova Vladko Káčerík
a starostka Poviny Gitka Šplháková debatujú...

Ing. Mária Srncová - zo spoločnosti ROFIS Gastro,
s.r.o. – Starý pivovar u Bociana, ktorú vlastní
JUDr. Miroslav Hlad, maximálne profesionálne a
zodpovedne dozorovala atmosféru podujatia, čo
sa týka pohostenia, výberu jedla, pitia aj obsluhy a
bolo to na jedničku!
Veľká vďaka, doporučujeme vyskúšať!

Mgr. Stanislav Kozina – šéf Okresného
úradu v KNM vpravo v debate s Vladimírom
Macáškom, ktorý je dlhoročným a oddaným
spolupracovníkom a priateľom hasičov a podporil
aj finančne vydanie knihy Dolné Kysuce...

Šikovný kysucký podnikateľ, Ing. Anton Súkeník
tiež prijal pozvanie na slávnostnú recepciu. Na
snímke v rozhovore s MUDr. Pavlom Hartelom.

Tomáš Václav - šikovný a sympatický spevák
moderných, ale aj ľudových piesní či evegreenov
– v modernom aj klasickom prevedení, od
slovenských a českých autorov. Zaujal zvučným
hlasom a výberom melodických piesní, ktoré
prítomných zaujali, nakoľko sú to piesne ich
mladosti. Tomáš Václav spieva na akciách, na
firemných večierkoch, na obecných slávnostiach,
na podujatiach v mestách. Úprimne zaujal
viacerých účastníkov krstu, aj sa mnohí
informovali o možnosti jeho vystúpenia.
Uvádzame preto kontakt na tohto talentovaného
speváka, v prípade, že by ste ho chceli pozvať na
svoju akciu alebo rodinnú zábavu, osvieženie
atmosféry na firemnom večierku – aby Vám
zabavil hostí. Čo je nezanedbateľné – má
realistické ceny, čo sa už dnes málokde vidí.
Telefón na Tomáša Václava: 0915 221 728.

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

Štyria krstní rodičia pokrstili knihu Dolné Kysuce...
(Štefan Kuba, Ing. Anna Mičianová, Ing. Peter Harcek, Ľudovít Hoch).
okres Kysucké Nové Mesto
alebo
región
Dolných
Kysúc.
Dokazujeme
to v obsahu časopisu
článkami a informáciami
z tohto regiónu. Nie sme
len prílepkom kysuckých
časopisov a novín, ktoré
nahlas rozprávajú o tom
– ako píšu o Dolných
Kysuciach, v skutočnosti
sa články o našom regióne
v nich doslova strácajú
v spleti množstva iných
článkov z okresu Žilina,
Čadca,
Horné
Kysuce,
okolie Žiliny.... Dôstojný
priestor pre informácie
priamo z Dolných Kysúc
v celom obsahu časopisu
vytvoril a vytvára iba
Kysucký Žurnál, na čo
som zvlášť hrdá“, povedala

šéfredaktorka
Jaššová.
„A podarilo sa to a darí
sa to aj vďaka starostom
a starostkám z tohto
regiónu, ktorým záleží tiež
na tom – aby región mal
takýto „svoj“ časopis. Zvlášť
musím poďakovať starostovi
Horného
Vadičova
–
Vladkovi Káčeríkovi a Aničke
Mičianovej – starostke
z Rudiny, ktorí veľa pomohli
a
pomáhajú
redakcii“,
pokračovala
Alena
Jaššová,
šéfredaktorka.
„Krivdila by som, keby sme
nespomenuli aj ostatných
starostov, pretože časopis
Kysucký Žurnál podporujú
aj obce Povina (starostka
Šplháková), Dolný Vadičov
(starostka
Ondreášová),
Lodno (starostka Suriakova),

Rudinská (starosta Švirík),
Kysucký Lieskovec (starostka
Trubanová..), Kysucké Nové
Mesto (primátor Hartel,
viceprimátorka
Svrčková
a prednosta Ježo), ale aj
starostka zo susedného
Dunajova Mgr. Milada
Chlastáková je dlhoročným
sympatizantom
nášho
časopisu a vždy pomôže
– keď môže. Som rada, že
prijala pozvanie aj na dnešné
„stretnutie“, doplnila Mgr.
Alena JAŠŠOVÁ. Dôležitým
bodom stretnutia však bol
najmä krst knihy Dolné
Kysuce..., a treba povedať,
že bolo milé pozerať po
prítomných – ako listovali
v knihe, živo diskutovali
medzi sebou, lebo mnohí
našli v publikácii svojich

Fantastické dobroty, chuťovky z dielne majstrov kuchárov reštaurácie spoločnosti ROFIS Gastro, s.r.o.
– Starý pivovar u Bociana, ktorú vlastní JUDr. Miroslav Hlad z Kysuckého Nového Mesta
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známych, dokonca predkov,
rodinných
príslušníkov...
A tak nečudo, že už na
tomto stretnutí sa doslova
rozchytalo 300 výtlačkov
knihy!
Takýto
úspech
nečakali
ani
samotní
tvorcovia knihy a hasiči,
ktorým
je
venovaná
najväčšia časť knihy. Úspech
je o to väčší, že sa nielen kniha
rozchytala – ale prítomní
si okrem prezentačných
kusov publikácie – ostatné
kusy (200 ks) skúpili!
A snáď najhoršie bolo,
že záujem bol väčší ako
bol počet, a tak sa možno
bude robiť druhé vydanie
knihy – aby boli spokojní
aj ďalší Dolnokysučania!
O príjemnú atmosféru sa
celý večer staral aj hudobník
z kapely „2+1“ Jaro Kubík
z Kysuckého Nového Mesta.
Je to známa hudobná
formácia, ktorá sa teší
obľube verejnosti a zvyknú
si ju pozývať hrať na plesy,
obecné zábavy, svadby,
či
ďalšie
spoločenské
posedenia. Jarko Kubík mal
elegantne
namixované
príjemné melódie 70-8090-tych rokov, ktoré robili
hudobný „podmaz“ počas
celého večera a lahodili
uchu. Spolu a dobre si
zakontrovali aj so spevákom
Tomášom Václavom a tak
mali prítomní vytvorené
naozaj
pohodové
prostredie.
Nechýbali
ani fantastické zákusky
– o ktoré sa postarali
Lahôdky pani Ďurčovej
z ul. 1. mája v Kysuckom
Novom Meste, ktoré mizli
jedna radosť. Krstnými
rodičmi
knihy
Dolné
Kysuce... boli Ing. Anna
Mičianová,
predsedníčka
ZMO
Dolné
Kysuce
a starostka Rudiny, Ľudovít
Hoch – za hasičov spolu s Ing.
Petrom Harcekom a Štefan
Kuba – úspešný kysucký
podnikateľ a generálny
sponzor publikácie, ktorý
redakcii pomôže vždy, keď
môže. „Záleží mu a nielen
jemu na tom, aby Kysucký
Žurnál fungoval ako časopis

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

Atmosféra miestami pripomínala čitateľský
krúžok. Mirka Ondreášová, starostka Dolného
Vadičova, bola v elegantných šatách ozdobou
večera.

Pozvaní dobrovoľní hasiči so šéfredaktorkou.

Primátor Hartel vtipne zabáva starostku z Nesluše
Ing. Zuzku Jancovú.

Ing. Jana Svrčková, viceprimátorka Kysuckého
Nového Mesta sa veľmi teší novej knihe, na
snímke spolu s podnikateľom Štefanom Kubom,
ktorý knihu pre Dolné Kysuce najštedrejšie
sponzoroval.

15

Dlhoroční priatelia a čitatelia Kysuckého Žurnálu
– Majka Káčeríková a Tonko Mrmus (bývalý
starosta Lopušných Pažití).

Mgr. Jurko Čierňava – šéf kysuckej kultúry,
so záujmom listoval v novej knihe Dolných
Kysúc...

Takto elegantne aj s knižkou zapózovali fotografovi naši hostia, hasičskí funkcionári
Hudobný podmaz a atmosféru v lahodnom

Dolných Kysúc. A za to
mu aj touto cestou veľmi
ďakujem“, hovorí Mgr. Alena
Jaššová. Len dodávame,
že nebyť Ľudovíta Hocha
a Mgr. Jaššovej kniha by
nevznikla. Nápad dal pán
Hoch, pretože mal toľko
spomienok o živote hasičov,
že ich bola škoda nevydať!
Chýbali
však
peniaze.
Vďaka iniciatíve redakcie
Kysuckého
Žurnálu,
sponzorom a aj vďaka
prispeniu mesta KNM a obcí

okresu KNM (mimo Radole)
sa tento sen pána Hocha
podarilo zrealizovať. „Keď
som videla koľko radosti
kniha urobila hasičom,
ako v nej nedočkavo
listovali
starostovia
a ďalší prítomní, tak som
pocítila
uspokojenie
v tom, že dvojročná
mravenčia robota, ktorá
spočívala v získavaní
peňazí na vydanie knihy
– splnila účel, ktorý sa
neminul účinku – ale

zvuku piesní počas celého večera naozaj
bol
zavŕšený
profesionálne
zvládal dlhoročný muzikant
fantastickým
a profík vo svojej brandži Jaro Kubík z
p r i j a t í m
hudobnej formácie 2+1 z Kysuckého Nového
knihy
od Mesta. Mnohí prítomní túto kapelu poznajú
prítomných a jej a veľmi pochvalne sa vyjadrujú na jej adresu.
rozchytaním.
prispeli k tomu, že región
Čo
viac
si
Dolných Kysúc má knihu
môže
autor
knihy
o sebe....,“ povedala na
a vydavateľ priať? Som
záver Mgr. Alena Jaššová,
tomu rada, ďakujem
šéfredaktorka
Kysuckého
ešte raz všetkým, ktorí
Žurnálu.
akoukoľvek
pomocou
pripravila:
(finančnou,
morálnou,
PhDr. Dušana Šinalová
osobnou
tvorbou)
foto: Gabriel Muška

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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„Nemám rada
vygumované mozgy a
ľudí, ktorí ako poslušné
teliatka robia len to,
čo im niekto dovolil
alebo nalinkoval“,
hovorí Alena Jaššová,
šéfredaktorka
Kysuckého Žurnálu.
V roku 2007 skrsla presne
tá myšlienka..., ktorá aj
informačne zmenila región
Dolných Kysúc (okres
Kysucké Nové Mesto). Mgr.
Alena Jaššová, dlhoročná
nezávislá novinárka
a regionálna vydavateľka,
„spustila“ vydávanie
časopisu pre Dolné Kysuce
– Kysucký Žurnál. Je to
priestor na mape Slovenska
medzi Čadcou a Žilinou...
a často sa na neho zabúdalo
– aj zabúda. Aj za socializmu
bol len akýsi „prílepok“
Čadce, dnes sa situácia
opakuje a kúskuje sa
medzi Čadcou a Žilinou. Aj
informačne... Informácie
o tomto regióne sa
viacmenej stratia v médiách,
ktoré sa v nadmernom
pomere venujú najmä
Žilinskému regiónu alebo
hornokysuckému /Čadca
a okolie/... A to bez narážky
a urážky. Kysucké Nové
Mesto ako okresné mesto –
nikdy nemalo svoj časopis.
Má ho iba samospráva
KNM – vydáva ho KNM
pre občanov Kysuckého
Nového Mesta. Od r. 2007
Kysucký Žurnál je jediným
a skutočným printovým
médiom pre región Dolné
Kysuce. „Som rada – a aj som
trochu pyšná na seba, že sa
mi to podarilo v rámci mojej
profesie urobiť. A splnila
som si aj svoj osobný cieľ,
sen – urobiť niečo užitočné
pre kraj, mesto, okres –
v ktorom som sa narodila
a v ktorom napriek tomu,
že už 30 rokov nežijem
(nemám trvalý pobyt), tak
som s ním spojená aj na
diaľku a rada sa domov na

Dolné Kysuce vraciam,“
hovorí Mgr. Alena Jaššová.
„Každý z titulu svojej práce,
príslušnosti a profesie
– môže veľa urobiť pre
napredovanie miesta, kde
žije, pracuje, býva. Ja som
profesionálna žurnalistka
už 36 rokov. Mám svoju
prácu rada, aj preto som
si v roku 1996 založila
vlastné vydavateľstvo
regionálnych časopisov
a sprostredkovávam
ľuďom, čitateľom v rôznych
regiónoch Slovenska
informácie. Upozorňujem,
že nie bulvár – ale seriózne
a faktografické informácie,“
hovorí na úvod rozhovoru
Alena Jaššová, ktorá
poskytla tento rozhovor
pre čitateľov pri príležitosti
výročia vychádzania
Kysuckého Žurnálu, ktorého
prvé číslo mohli čitatelia
čítať v októbri 2007 a krstu
knihy Dolné Kysuce..., ktorú
vydalo vydavateľstvo Mgr.
Aleny Jaššovej.
******
o Prečo ste sa takto
rozhodli, veď dnes práve
„bulvár“ letí a predáva?
- Áno, to je tá ľahšia cesta
zárobku médií. Ale mňa
nikdy nelákali „vybehané“
cesty a keď niečo všetci robili
a opakovali po sebe, tak ja
určite nie. Myslím, že vždy som
rozmýšľala trochu nadčasovo,
s nadhľadom, trochu inak ako
väčšina. Preto tá orientácia
na serióznosť. A po druhé,
myslím si, že dnes sú ľudia
a čitatelia tak masírovaní
emocionálnymi zážitkami
a správami, ktoré sú plné
krvi, sexu a vyumelkovanej
plastickej krásy, že ich

až ľutujem. Aj preto ich
nechcem zaťažovať týmito
„blbosťami“ ešte aj ja, aj
keď sa to „dobre“ číta. Je to
zrejme záujem „niekoho z
geovládcov“ odnaučiť ľudí
rozmýšľať, zobrať mu kritické
myslenia a postoj a naučiť
ich mať jednoduchý názor
na krásu, dobro – aj falošnú
spravodlivosť.
o Ale nie je to ľahká
cesta. Vydavatelia, ktorí
nezmýšľajú ako poslušná
väčšina, sú skôr osamotení,
keďže „ neposlúchajú“ tých
„mocných“, ktorí akože
riadia smerovanie života aj
štátov...?
- Áno. Určite. Je to
dennodenný boj o prežitie,
boj so zlodejmi nápadov
a dobrých tipov na články,
boj s tými, ktorí vám doslova
„odpisujú“ články, ktoré
trochu upravia a vytlačia ako
svoje. A aj súdy s takýmito
špekulantami sú zdĺhavé
a väčšinou idú do stratena.
Viete, zlého a surového je vždy
viac – ako kvality a férovosti.
A všetko, čo je ozaj kvalitné, sa
rodí dlhšie a dlhšie sa aj tvorí.
Hľadanie skutočnej podstaty
problémov, prirodzenosti – to
nedokážu rýchlo vykvasení
„tiežnovinárikovia“, ktorým
ja hovorím pisálkovia,
kecalkovia a voyeri. A týchto
je žiaľ, dosť. Často sú platení
zo zahraničia alebo našimi
dobrodruhmi, ktorým
nejde o nič iné v médiách,
len o zisk a zvyšovanie
zisku z predaja, z reklamy
a ovplyvňovanie verejnej
mienky tým „správnym“
smerom. Až do totálneho
zmagorenia – ja tomu tak
hovorím. Naučiť ľudí nemať

vlastný názor na dianie
okolo seba, ani na riadenie
štátu, neovplyvňovať nič
ani nikoho, len pasívne
konzumovať život a dianie
- toto je poslanie drvivej
väčšiny časopisov, novín, ale
aj rozhlasových a televíznych
staníc. A to nielen na
Slovensku. Vytvoriť obraz
šťastného človeka sa darí
pomerne rýchlo: štíhly, umelé
prsia, vytiahnuté viečka,
napichané ústa, dobré auto,
dovolenky, stavať dom..., čo na
tom, že za zničujúcu hypotéku,
žúrovanie, obliekať sa do
značiek... Stále je to o povrchu,
o vzhľade, o vizáži.... Pozrite,
ako málo hovoríme medzi
sebou o vnútri, o pocitoch,
hanbíme sa povedať ako
skutočne niečo prežívame,
ako trpíme alebo sa radujeme,
akoby sme sa hanbili za svoju
ľudskú prirodzenosť: „takto
to cítim, toto sa mi nepáči,
takto by som to ja neurobil,
odsudzujem takéto praktiky
a faloš.“ Koľkí majú odvahu,
takto označiť realitu?
Bojíme sa aj dýchať inak,
ako dýchajú ostatní. Všetko
je nalinajkované a riadené.
A ľudia ako cvičené opice
na to naskočili a naskakujú...
Pardón, nie všetci. Je medzi
nami aj pár normálnych
jedincov, ktorí majú svoj
rozum, vzdelanie, názory
a postoje. A tých si nesmierne
vážim, lebo mám to šťastie, že
sú mojimi priateľmi a ja ich.
o Čitatelia Vás až tak
do hĺbky nepoznajú,
nepoznajú Vaše názory.
Rozhodli ste sa aj týmto sa
im trochu predstaviť?
- Niekedy človek musí trošku
poodhaliť svoje súkromie,

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
ale iba v tom názorovom
spoločenskom portfóliu, nie
citovom. Aspoň ja to nerobím.
Nemám rada a nerobím ani
také „prezentácie“, keď sa
niekto predáva vyobliekaný
v drahých šatách a pripitý
na večierkoch, ukazuje
sa – čo má oblečené, koľko
domov postavil a ako
a koľkým svojim potomkom
pomohol, koľko áut kúpil,
aké dovolenky absolvoval.
Toto je z môjho pohľadu
úbohé – a myslím, že to robia
tí zúfalci, ktorí inak ohúriť
okolie nevedia a potrebujú si
dokázať vlastnú dôležitosť.
Skutočne bohatí ľudia sa
nikdy neotvárajú verejnosti
s tým, čo vlastnia, čo majú,
aké plastiky si zaplatili! Aj
skutočne vzácnych a múdrych
ľudí treba dlhšie hľadať,
ani tých nenájdete každú
chvíľku v médiách. Všimli ste
si, ako nám mnohé bulvárne
médiá nasilu podsúvajú aj
ľudí, o ktorých sa píše akí sú
úspešní, úžasní, študovaní –
čo robia, čo jedia...? Keď však
zisťujete ďalej, prídete na také
nezrovnalosti a zaujímavosti –
ako sa „dopracovali“ ku kariére
a peniazom, že otvárate oči!
Vytvorenie falošného obrazu
úspešného človeka a morálky!
A jeho vychvaľovanie, ktoré
prednáša do verejnosti ako
nejaké životné múdrosti
a hlavne tí obmedzenejší
čitatelia to doslova „žerú“
všetkými desiatimi... Na druhej
strane však stačí len pozrieť
a zistiť si, kto dané médium
vlastní, financuje, odkiaľ ide
tok peňazí na financovanie
chodu redakcie – je nám to

jasné. Aspoň teda tým, ktorí
používajú hlavu aj na niečo
iné ako na nosenie čiapky.
o Nevidíte to všetko trošku
čierno?
- Myslím, že nie. Mám
jednoducho skúsenosti so
získavaním informácií, so
sledovaním každodennej
reality a chodím s otvorenými
očami. Nechýba mi to, čomu
hovoríme kritické vnímanie
situácie a pragmatizmus.
Kedysi sa tomu hovorilo
vyšetrovacia žurnalistika, dnes
sú to investigatívni novinári,
ktorí idú až do hĺbky. Ale, ak
chcem porozumieť niečomu,
prečo sa tak deje, musím
skúmať a zisťovať hlbšie
a viac do podstaty. A vtedy aj
„narazíte“ a najmä, zistíte také
veci, že radovým čitateľom
a ľuďom s vygumovaným
mozgom s konzumným
spôsobom života – by oči
klipkali... Upozorňujem, že
vygumované mozgy nemajú
len jednoduchší ľudia bez
vzdelania, ale je ich dosť aj
v zlatých klietkach medzi
„smotánkou“, i keď ja toto
slovo doslova neznášam.
o A aká je ochrana pred
špinou dneška podľa Vás?
- Jediná a zaručená –
vzdelanie. Učiť sa neustále.
Neustále čítať vzácne knihy
(nielen internet, ktorý je
často demagogický, počúvať
a sledovať veci, zasa začať
chodiť do knižnice. Zisťovať
si pravdu a neprikyvovať
na všetko. A nehanbiť sa
za svoj pôvod, svoje názory
a postoje. Nebáť sa povedať,
že je niečo hrozné a škaredé
– ak si to myslíte ozaj, a nie

nasprostasto opakovať ako
iní – že je to krásne a úžasné....
Ako to robia „pipinky“
z dedín, ktoré prídu bývať do
Bratislavy a o pol roka robia
zo seba „ťáááážké Blaváčky....“
hahaha! Samozrejme netreba
sa vyjadrovať ani vulgárne
a cudzojazyčne, ale treba
zvoliť formu, vyberať slová
aj tón. Sila hlasu je dôležitá.
Naozaj je veľký rozdiel – ako
a čo poviete. Trošku si vždy
predstavme ako by to nám
padlo.... To je tá empatia....

Je dnes
vzácnosťou,
ak stretnete
človeka, ktorý
sa nebojí mať
a povedať
svoj názor na
dôležité, ale aj
nepodstatné
veci v živote.
o Vy na túto vlastnosť dosť
dáte, že?
- Áno, ja som veľmi empatická,
a aj čo sa týka zvierat. Sú to
cítiace bytosti a nesmierne
vďačné za pohladnenie
a kúsok „žvanca“. Kto má
pocuchané nervy a chce
trochu pestovať city –
zvieratko je najlepší tréner.
o Čo Vás vie vytočiť?
- Ja stále hovorím, že už som
toho dosť zažila aj prežila,
a že ma už nič nevyvedie
z miery. Ale vždy sa nájde
nejaký blbec, či superblbec,
prepáčte za výraz – ktorý
sa o to postará. Najviac
ma vytočí, alebo prekvapí
nelogickosť konania a hlúpi
ľudia, potom – ak vy konáte
fér a slušne a druhá strana
sa snaží na Vás zarobiť práve
preto, že ste slušní a seriózni.
A najviac mi vadí faloš. A tejto
je medzi ľuďmi nenormálne
veľa. Tiež neviem ospravedlniť
lenivosť a odkladanie
povinností. A najhoršie je
to, že takíto ľudia závidia
druhým, že sú úspešní a vidia
len to pozlátko. Tú druhú
stranu mince už nie. A ešte
niečo, za 36 rokov pôsobenia
v regionálnej žurnalistike
som spoznala stovky a
stovky ľudských osudov,
rôzne typy ľudských pováh,
ale aj charakterov. A preto
môžem úplne spokojne
tvrdiť, že charakter nezískaš...
s charakterom sa rodíš...Buď si
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charakterný a férový človek ,
alebo si špekulant s intrigami
už od materskej školy...a
ide to s tebou...až do smrti.
A ak si somárom geneticky,
lebo za to nemôžeš, tak ním
zostaneš – aj keď vlastníš
vysokoškolský titul – to tiež
platí a poznám niekoľkých
„takýchto“ vysokoškolákov..
Mňa obohatilo do života
mnoho ľudí, myslím duševne
a osobnostne. Ukázali mi, ako
riešiť problémy bez stresu, ako
sa nebáť aj zložitých životných
prekážok, ako podnikať,
ako rásť – ako sa rozvíjať
a pozitívne názory šíriť ďalej.
Svoju prácu mám nadovšetko
rada... napĺňa ma, aj nabíja...
Naše vydavateľstvo zakladá
časopisy po slovenských
obciach, spracovávame
knihy na objednávky klientov
a samozrejme som rada, že
moje časopisy a medzi nimi
aj Kysucký Žurnál sa tešia
čítanosti a obľube verejnosti
vo svojich regiónoch. Dovolím
si preto poďakovať všetkým
klientom a inzerentom ako
aj podporovateľom, ktorí sú
nám celé roky verní a sú aj
naši priatelia. Vážení priatelia!
Vždy budeme pre Vás písať
seriózne, zodpovedne
s vylúčením útokov
a ubližovania. Odmietam
bulvár a krvilačnosť, či
lacné témy znevažovania
a polovičné informácie,
či neoverené „pravdy.“
Žijeme dnes v dobe, keď
je veľa napätia, urážania
a ohovárania. Načo by
mala ešte aj žurnalistika
v mojom časopise šíriť zlobu
a neprajnosť? Myslím si,
že takýchto médií je dosť.
A vlastne aj žijú len vďaka
tomu, že šíria najmä bulvárne
informácie s istým zámerom
niekoho, kto je za nimi
a kto ich financuje. Naše
časopisy sú určitou výnimkou
a idú po ceste prezentácie
zaujímavého, užitočného, ale
aj jedinečného v slovenských
regiónoch. Na druhej strane
sa nebránime ani odhaľovaniu
nespravodlivosti, ale aj
vážnych korupčných ťahov
a falošnosti v konaní ľudí okolo
nás. Nezbohatnem z tohto
podnikania určite... ale dobrý
a príjemný pocit z podpory
toho, čo je na Slovensku
pekné a zaujímavé, sa nedá
vyvážiť peniazmi. Peniaze
sú v živote dôležité, ale
omnoho dôležitejší je pokoj
v sebe, pokoj z práce a pocit
spolupatričnosti s inými pre
príjemný výsledok, ktorý bude
slúžiť ďalším a je odkazom
pre budúce generácie. A to
je vlastne poslanie dobrých
a zodpovedných žurnalistov...
Dúfam, že raz sa k nim
zaradím, alebo ma tak bude
verejnosť hodnotiť.
rozhovor viedla:
PhDr. Dušana Šinalová

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Na Dolných Kysuciach sa plesalo...
Takto sme my fašiangovali v Dolnom Vadičove...

Fašiangy sú symbolom radosti, veselosti, zábavy a dobrého jedla. Obecný ples v Dolnom Vadičove, ktorý sa konal 27. 1. 2018 je u nás už
tradíciou. Je pre mňa veľkou cťou, že s mnohými sa tu stretávame pravidelne, o čom svedčí aj to, že atmosféra na takomto dedinskom
plese je výborná a zábava končí až v ranných hodinách. Zvyčajne nechýba ani tombola, nechýbala ani tento rok. Nakoľko patríme medzi
tie menšie obce na Kysuciach naša obec Dolný Vadičov aktívne a veselo žije kultúrnym životom. 11. februára 2018 sme poriadali aj detský
karneval. Aj táto detská zábava je súčasťou fašiangov, na ktorej sa zabávajú deti a aj dospelí. O rok sa stretneme opäť a tentoraz s novým
super nápadom! Už teraz sa tešíme!
- Mirka Ondreášová -

Poľovníci Kysúc plesali v Kysuckom Novom Meste

Takmer 200 účastníkov III. regionálneho
plesu poľovníkov Kysúc sa v krásne
vyzdobenej sále Domu kultúry 27.
januára 2018 v Kysuckom Novom Meste
zabávalo od večera do rána pri dobrej
muzike Štefana Hruštinca. Poľovníci k
nádherne vyzdobeným stolom pripravili
takú výzdobu, že hostia sa cítili ako v lese.
Maľované zvieratá našich lesov, stromčeky
a hlavne vôňa jedľovej čečiny navodili tú
správnu atmosféru. Herec Ivan Tuli Vojtek

Ples v Ochodnici

(poľovník a rybár) dopĺňal túto príjemnú
atmosféru divadelným šarmom a vtipom.
Hlavne kysucké pesničky predstavila
dvojica heligónkarov Kubačakovcov z Dlhej
nad Kysucou. No a poľovnícke špeciality
z kuchyne firmy Zdena Rapčana, to bola
rozprávka! Gurmáni si prišli na svoje! Prvú
cena tomboly „CHYŤ A PUSŤ“ vyhrali
manželia Solovicovci z Porúbky. V štýlovej
bedničke boli dva divé zajačiky, ktoré sa
na druhý deň vypustili do prírody, aby sa

oživila krv miestnej populácie. Hurá!
Poľovnícke plesy sú ozdobou plesovej
sezóny, konali sa aj miestne plesy
poľovníkov z Rudiny, Snežnice, Oščadnice,
Čierneho a Vysokej nad Kysucou.
Regionálny ples kysuckých poľovníkov v
roku 2019 bude v Kultúrnom dome v Čadci
19. januára 2019. Lovu lesu zdar!
- Lauková -

V sobotu 13. januára 2018 sa uskutočnil ples v Ochodnici. Sála kultúrneho domu bola
vypredaná do posledného miesta. O príjemnú atmosféru a tanečnú hudbu sa postarala
hudobná skupina 2+1. Zúčastnili sa aj starostovia z okolitých obcí, aj poslanec NR SR Juraj
Blanár s manželkou.

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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IX. rybársky ples v Kysuckom Novom Meste

Krásne dámy, elegantní páni, výborná hudba, skvelé jedlo a
fantastická zábava. Takto by sa dal charakterizovať deviaty ročník
rybárskeho plesu v Kysuckom Novom Meste, ktorý sa konal v
sobotu 19. januára v Dome kultúry. Vo vstupnej hale účastníkov
vítala cimbalová skupina Jedľovina a každá dáma dostala malú
pozornosť v podobe žltej ruže. Na úvod všetkých privítal predseda
organizácie pán Ľubomír Mičian, o úvodný program sa postarali
deti zo Základnej umeleckej školy v Kysuckom Novom Meste
a počas večera prítomným do tanca hrala skupina „Primátor“.

Hlavnou hviezdou včera bola skupina Drišľak,
ktorá sa predviedla so svojim estrádnym
programom prispôsobeným rybárskej téme
večera. Prítomných zabavili a tí sa zhodli na
profesionálnom prístupe skupiny, ktorá prišla
neuveriteľne precízne pripravená na nás
rybárov a mnoho ľudí si myslelo, že skupina
patrí medzi kysuckých rybárov. Počas celého
plesu bola výborná nálada
v krásne vyzdobenej sále. O
polnoci sa losovala tombola
a tí šťastnejší si odniesli aj
veľmi pekné ceny. Ako už
býva na rybárskom plese
tradíciou, v tombole boli aj
živé ryby. No tento rok dvoch
kaprov z tomboly vyhrali
rybári telom aj dušou. Svojich
vyhratých kaprov, ešte v noci
počas plesu, boli pustiť do
Neslušanky a po návrate si
pripili na ich dlhý život v tejto našej priehrade.
Na plese rybárov nechýbali ani manželia
Mihaldovci (Saška a Marián) z Kysuckého Nového
Mesta. „Už tradične tento ples nevynechávame,
sme predsa rybári a náš ples patrí medzi
najvyhľadávanejšie“, povedal nám Ing. Marián
Mihalda (vpravo na snímke), ktorý pracuje aj ako
poslanec mestského zastupiteľstva v KNM.

Ples v Starom pivovare u Bociana

10. výročný „staropivársky“ ples, ktorým sa prezentuje reštaurácia svojimi priestormi a kvalitnou kuchyňou. Stretávajú sa tu tradiční hostia
reštaurácie z Kysuckého Nového Mesta a okolia, ale aj Nového Mesta nad Váhom. Kuchyňa sa snaží osloviť vždy kulinárskou novinkou
v hlavnej večeri + bohatý bufet... Počas celého večera vládne rodinná príjemná atmosféra.

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

Kaviareň Pohoda
Námestie Slobody 184

Kysucké Nové Mesto

e-mail: mytoapohoda@gmail.com
tel.: 0905 466 900

svadby, kary, promócie, firemné stretnutia, CATERING
Veterinárna ambulancia Janky Tunegovej
v Kysuckom Novom Meste pomáha
zvieratám už deviaty rok.
Veterinárna ambulancia MVDr. Janky Tunegovej v Kysuckom
Novom Meste už deviaty rok poskytuje starostlivosť zvieratám
najmä spoločenským a v menšej miere aj hospodárskym.
Najčastejšími pacientmi sú psy a mačky. Ľudia sa naozaj
časom učia a snažia porozumieť svojim zvieratám. Sú
majitelia starostliví, ale aj menej dôslední. Najmä ochota,
zodpovednosť, starostlivosť a všímavosť majiteľa je často
najväčším úspechom prevencie a liečby. „Samozrejme čoraz
viac sa stretávam s riešením problematiky túlavých zvierat v
meste. Tieto problémy sa ťažko riešia“, začala rozprávať MVDr.
Tunegová a pokračuje: „samozrejme snažím sa vychádzať v
ústrety každému majiteľovi, ktorý má úprimný záujem riešiť
ťažkosti.“
Jej veterinárna ambulancia poskytuje nasledujúce preventívne a
terapeutické ošetrenia: klinické vyšetrenie zvieraťa, vakcinačné

programy,
antiparazitárne
ošetrenie, krátenie
pazúrikov, čistenie
uší, evakuácia
análnych žliaz,
Veterinárna ambulancia MVDr. Jana Tunegová
prevencia ochorení,
1. mája 113; Kysucké Nové Mesto
poradenstvo v
oblasti výživy,
Telefón: 0911 137 798
stomatologické
Ordinačné hodiny: Pondelok – Piatok
vyšetrenie a
starostlivosť o
9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
zdravie ústnej
dutiny, dentálna
hygiena, otologické
vyšetrenie, biochemické, hematologické, serologické vyšetrenia
krvi, koprologické vyšetrenie ( vyšetrenie trusu), dermatologické
vyšetrenie a liečba ochorení kože, diagnostika gravidity a určenie
vhodného času krytia, gynekologické zákroky, usg vyšetrenie,
chirurgické zákroky mäkkých tkanív, kastrácie a sterilizácie,
čipovanie spoločenských zvierat, vystavenie medzinárodného
pet pasu, možnosť diagnostiky úhynu v chove, pato-histologické
vyšetrenie, eutanázia zvierat, veterinárne ošetrenie zvierat mimo
ordinačnych hodín ako pohotovosť, prípadne po dohode možnosť
ošetrenia v domácom prostredí.
„Poskytovanie veterinárnej starostlivosti v našom regióne
vyžaduje veľa času a osobnej energie. Nie je to len práca v
ordinačných hodinách. Zahŕňa neraz veľa psychického úsilia,
citlivosti a individuálneho prístupu k danému pacientovi a aj
majiteľovi v rámci možností. V tomto smere musím poďakovať
majiteľom, že mnohí sú veľmi svedomití. Samozrejme, všade sa
nájdu výnimky“, dokončuje MVDr. Janka Tunegová.

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

NOVÉ TRENDY V KÚPEĽNI
SANITA, OBKLADY, DLAŽBY
Najvýhodnejšia regionálna inzercia
je v Kysuckom Žurnále = 1,10 €/cm2
tel.: 0903 / 516 499
Už
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/ e-mail: kysuckyzurnal@gmail.com

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...“

V školskom roku 2018/2019 otvárame tieto odbory:
4-roēný študijný odbor s maturitou
4210 M 17 agropodnikanie - chov koní a jazdectvo
3-roēné uēebné odbory
4580 H 02 chovateű so zameraním na chov koní
a jazdectvo
6444 H ēašník / servírka
6445 H kuchár
6456 H kaderník
O škole:

Nadstavbové štúdium
4512 L poűnohospodárstvo
6421 L spoloēné stravovanie
6403 L podnikanie v remeslách a
službách

Sme hrdí na celý rad našich absolventov, ktorí nachádzajú vynikajúce uplatnenie nielen u nás, ale aj v
zahraniēí. Predovšetkým v odboroch zameraných na chov koní a jazdectvo naši absolventi dosiahli i
dosahujú a veríme, že aj budú dosahovaƛ veűké množstvo športových a odborných úspechov. Pozitívna
športová aktivita potvrdzuje správnosƛ metód výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý sa na našej škole
uplatŸuje.
Stredná odborná škola v Šali pre študentov ponúka ubytovanie na školskom internáte, stravovanie
v školskej jedálni, telocviēŸu, posilŸovŸu, krytú a otvorenú jazdiareŸ, dostihovú dráhu, vlastný chov koní,
dielne. Študenti sa môžu zúēastŸovaƛ výmenných stáží v rámci programu Erasmus+ v partnerských
školách v Írsku, na Sicílii, v Maěarsku, v eskej republike.

Stanica technickej kontroly
Kysucké Nové Mesto
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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...
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Nový hranatý profil ID 8000
sklo s najlepšou tepelnou izoláciou

Izolačné trojsklo
štandard bez príplatku
2

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

Váš spoľahlivý partner

AUTOSERVIS, PNEUSERVIS, PREDAJ DIELOV,
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NON STOP – odťah

havarovaných, nepojazdných a
iných osobných vozidiel.
/Kysucké Nové Mesto a okolie do 20 km
za 30€, nad 20 km - 0,50€ za 1km,
nad 200 km cena podľa dohody/.

Dovoz áut do/zo zahraničia.

ODŤAHOVÁ SLUŽBA NONSTOP

