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Pohrebníctvo ARCHA v Kysuckom
Novom Meste chce byť lídrom v
pohrebníctve a preto vyvíja všetku
energiu na zdokonaľovanie služieb pre
ľudí str.10.

Na slovíčko...
s nechtovou
dizajnérkou
Jankou
Dupkalovou
z Kysuckého
Nového
Mesta, str.12.

HOLUBÁRI PETER HOLIENKA A PETER
MEČÁR Z DUNAJOVA SA MAJÚ ČÍM
POCHVÁLIŤ. ICH HOLUBY ZAZNAMENÁVAJÚ
ÚSPECHY AJ V ZAHRANIČÍ, str. 13.

Saška
Kocúrová
z Dolných
Kysúc
reprezentuje
celé
Slovensko
str.15.

Do knižnice v Dolnom Vadičove
chodia občania radi, str.19.
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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/.
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Ak nie si s nami, si proti nám a si
nebezpečný pre ostatných... (?)
Si za odvolanie Fica? A
Kaliňáka? A prečo nie? A čo
s tým Gašparom? Ako to, že
nenosíš odznak „All for Jan“,
čo sa nestotožňuješ s kauzou?
Ty schvaľuješ vraždu? Prečo
sa nepripojíš k ostatným? Ako
to, že nie si solidárna...?
Takéto a podobné otázky už
niekoľko týždňov otravujú
spoločnosť a lietajú povetrím
dokonca aj pri banálnych
kamarátskych debatách.
„Ak nejdeš s nami, si proti
nám“, v tomto duchu razia
„pravdu“ mnohí priaznivci
protivládnych protestov na
Slovensku už pár týždňov a
dobrovoľne – nedobrovoľne
nútia občana, aby ich
akceptoval a v podstate súhlasil
so všetkým, čo sa verejnosti cez
reťazec „spriaznených“ médií
nastoľuje, a z môjho pohľadu aj
nedemokraticky, priam detinsky
vnucuje. Ako nesvojprávnym
jedincom. A ľudia, resp.
poslušná väčšina, sú už raz takí.
Ako poslušné stádo sa zgrupia,
prikyvujú, pokričia si, pourážajú
na facebooku, (tam sú totiž
všetci virtuálni hrdinovia)...
je to stará prax a stratégia
organizátorov akýchkoľvek
protestov, účinná celé roky,
treba len nájsť správny moment,
obeť, dramatickú zápletku,
stupňovanie napätia, vytlakovať
eufóriu a strach...! Všetko sú
to praktiky – znalé storočia,
stále fungujúce. Aj mňa sa
pár jedincov podobné otázky
opýtalo a keď som reagovala
inak, ako zrejme očakávali,
nasledovali výčitky v očiach
pýtajúcich sa, a boli priam
hrôzostrašné: „Ale veď to je
hrozné, nemáš na to názor?
Toto treba odsúdiť, ak si ticho,
vlastne súhlasíš s tými, proti
ktorým sa demonštruje. Čo k
nim patríš? Mala by si sa zaradiť,
vyjadri sa, odsúď...!
Samozrejme, že neschvaľujem
žiadnu vraždu, násilie
ani teror. A som aj proti
zlodejinám, podvodníkom a
špekulantom. A to zásadne,
či ide o poslancov, premiéra
alebo pochybenia samotného
prezidenta. A rozhodne
neuznávam podnikateľov,
ktorí sa napakovali, pretože
ako pásomnice cicajú desiatky
rokov zo štátneho rozpočtu,

alebo cez naše zdravotníctvo,
či ministerstvá a bohatnú len
preto, že dostávajú štátne
zákazky – „ja tebe, ty mne“, a
bolo to za vlády ako pravice, tak
aj ľavice. Podvodníci z oboch
strán si nemajú čo vyčítať.
Ja si však ctím Ústavu SR,
regulérne voľby a priestor na
konštruktívne diskusie, nie na
podpásové urážky a útoky.
Nesúhlasím však napríklad
aj s tým, aby zástupcovia
Kotlebovej strany nemali
priestor a možnosť vyjadrenia
sa vo verejnoprávnej televízii
a v rozhlase v takom rozsahu,
ako ostatné občanom volené
politické strany, a navyše, keď
je televízia a rozhlas platená
z našich daní, teda aj z daní
voličov tejto strany! Ak sú
riadne zvolenou parlamentnou
stranou, litera zákona je
naplnená, v tom prípade,
ak hovoríme o demokracii a
pluralite názorov a slobode
rozhodovania občana voliča,
prečo právo vyjadriť sa tejto
politickej strane – je na rozdiel
od iných strán, upierané? Ale
jej „okydávanie“ je v médiách
dovolené. To je už v poriadku?
Nefavorizujem žiadnu stranu,
neútočím ani na žiadne protesty,
ani verejné pochody, ale nemám
rada, ak sa na hodnotenie ľudí,
situácie a demokracie používajú
dva metre. Takže aj pre toto
nie a ďakujem! Ja sa zaraďovať
do organizovaných a presne
zinscenovaných protestov
určite nebudem, aj preto som
si nepripla spomínaný odznak.
A neznamená to, že úprimne
nezdieľam bolesť rodičov za
mŕtvymi deťmi, ale trúchlim
radšej potichu, nepotrebujem
vyrevovať a koktať z

predpísaných a dohodnutých
textov na tribúnach.
„My nechceme prikyvovať ako
časť zdecimovanej a oblbnutej
verejnosti len preto, lebo tak to
robia „všetci“, povedal mi istý
manželský pár na prechádzke so
svojimi deťmi a starými rodičmi.
Hlava rodiny vyjadrila názor za
všetkých. „Máme predsa svoj
rozum, svoju logiku, vedomosti
a vieme analyzovať, aj si čo
to preveriť a pozisťovať veci,
súvislosti, prepojenia niektorých
ľudí z minulosti na súčasnosť,
naozaj nie sme včerajší. Len ma
tak napadlo a táto myšlienka
ma už drží niekoľko týždňov,
ako je to možné, že v žiadnom
z médií, ktoré „pozitívne“
hodnotia chaos v našom štáte,
zároveň neodznel ani jeden
jediný podobný názor ako je ten
môj“, povedal mi dotyčný pán,
na čo som mu ja len prikývla,
pretože tiež som tento fakt
zaregistrovala a so mnou dosť
veľa ľudí, ktorých poznám, a nie
sú hlúpi, práve naopak. Naozaj
je to veľmi divné, lebo takto
realita života určite nefunguje.
Tak ako svieti slnko a príde
dážď, ako sa strieda deň s nocou
alebo ráno s večerom, nič nie
je 100%, ani jednostranné. Ani
alibi, ani pravda. Dokonca ani
spravodlivosť. Nič nie je biele,
alebo len čierne.
Aj čo sa týka čistiek na
vysokých štátnych postoch,
ktoré prebehli v uplynulých
týždňoch... opäť tu narážam na
rozpor spoločenského napätia,
nervozity občanov, ale zároveň
zákonných noriem. Mne nestačí,
aby som podporila zlikvidovanie
niekoho z funkcie len preto,
že je akurát taká nálada medzi
tisíckami ľudí na námestí a že
atmosféru tlakujú v určitých
časových intervaloch aj médiá.
Ktoré sú to však médiá? A z
akých zdrojov podporované?
Jedna vec sú nervy, druhá vec
regulérne právo, fakty a dôkazy.
Ľudí hodnotí práca, výkon a
výsledky - nie fenomén, páči
sa mi , nepáči...,lebo ide o
Ficovu, alebo Dzurindovu alebo
Sulíkovu vládu a ten je kamarát
toho a tamtoho. To sa môžeme
odrazu vrátiť do materskej
škôlky a hrať sa na Janka a
Marienku, že s tebou sa hrám a s
tebou sa nehrám...

Ako žurnalistka veľmi pozorne
sledujem a vnímam život a
ľudí okolo seba vo viacerých
regiónoch a veľmi pozorne
denne sledujem aj politiku,
politické dianie a to už vyše
tridsať rokov. Stretávam sa s
obrovským množstvom ľudí
z rôznych sfér, profesií, ale aj
politických názorov, a vždy sa
snažím byť nad politickými
vzťahmi a ponúkanými
priateľstvami politikov a
poslancov, pretože takmer vždy
končia zle. A za tým si stojím!
Aj preto sa snažím hodnotiť
veci z nadhľadu, ale aj trošku
nadčasovo a úprimne poviem,
že sa mi veľa ksichtov v našej
politike nepáči. A som zhrozená,
že mnohí tupci žiaľbohu, sú v
riadiacich funkciách! Odpisovať
však ľudí z funkcií krikom a
ultimátami, posielanými z
námestia cez médiá a tlačovky,
mediálne znemožňovať ľudí a
ich rodiny a to až do špiku kosti
len preto, lebo sa momentálne
niekomu nehodia možno
aj v zahraničí „do ich hry“, je
úbohé a zároveň čitateľné
každému, kto len trochu
pracuje s faktami, má zdravú
logiku a vie sa aspoň trochu
orientovať v zákulisí politiky
a ovplyvňovania verejnosti.
Je odsúdeniahodné práve to,
že na takomto devastovaní
obrazu človeka, jeho osobnosti
(nech už je kladná alebo
záporná) aj keď ide o politika,
sa podpisujú práve úplatní
„tiežnovinári“, bohvie odkiaľ
platení, a povedzme si otvorene,
že mnohí aj pochybnej
úrovne, či už žurnalistickej, ale
najmä ľudskej. A to mi je ako
dlhoročnej a profesionálnej
novinárke ľúto, pretože svoju
kariéru postaviť na šírení špiny,
intríg je skôr či neskôr odsúdené
na opovrhnutie a trest. Lebo aj
kritizovať a bojovať za nejakú
myšlienku sa dá na úrovni a
s istým pátosom. V opačnom
prípade sa nedá hovoriť o
žurnalistike, je to len bohapusté
vyrývanie, urážanie a ničenie.
A to so zákonnosťou nemá nič
spoločné.
Mgr. Alena JAŠŠOVÁ šéfredaktorka
0903/516 499
e-mail: kysuckyzurnal@gmail.com
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AKO PRACUJÚ POSLANCI Z NÁŠHO DOLNOKYSUCKÉHO
REGIÓNU VO SVOJICH SAMOSPRÁVACH?
V tomto čísle sme vybrali Ing. Mariána Mihaldu, poslanca z Kysuckého Nového Mesta
a poslancov z Poviny Mgr. Alenu Dudekovú a Petra Vargu

o Ing. Marián Mihalda –
poslanec MsZ v Kysuckom
Novom Meste je aj predsedom
komisie životného prostredia.
Čo táto komisia vlastne
„obhospodaruje“,
čo
rieši
v Kysuckom Novom Meste, ako
prispieva k oblasti ochrany
a zveľaďovania životného
prostredia v meste, to je už
otázka priamo pre neho.
Treba doplniť pre informáciu
verejnosti, že podobné komisie
sú zriadené pri miestnych
zastupiteľstvách ako poradné
orgány. Ale práve preto do
veľkej miery môžu ovplyvniť
rozhodnutia
poslancov
a záväzné rozhodnutia mesta –
ako inštitúcie. Hovorím dobre,
pán poslanec?
Áno. Naša komisia, čiže komisia
životného
prostredia,
ako
v podstate všetky komisie zriadené
pri Mestskom zastupiteľstve, je
odborným poradným orgánom.
Úlohou komisie avšak nie je len
vypracovať poradné návrhy, ale aj
iniciovať nové návrhy na základe
podnetov od občanov a zároveň
kontrolovať plnenie uznesení či
investičné činnosti mesta.
V praxi to znamená, že
pripomienkujeme
materiál
spracovaný pracovníkmi mestského
úradu
na
zasadnutia
mestského
zastupiteľstva, pripravujeme vlastné
návrhy do zastupiteľstiev podľa potrieb
občanov a schvaľujeme činnosť mesta
v oblasti životného prostredia a investícií
dotýkajúcich sa životného prostredia.
Ochrana a tvorba životného prostredia je
úzko spätá s investičnou činnosťou mesta.
Akýkoľvek menší alebo väčší projekt
zameraný na ochranu a tvorbu prostredia,

www.zurnaly.sk

v ktorom tu žijeme súvisí s investíciami
mesta a s rozpočtom mesta.
Oblasť životného prostredia je v súčasnosti
veľmi dôležitou oblasťou, o ktorú občania
prejavujú veľký záujem. Spomenúť musím
problematiku ochrany ovzdušia či ochrany
podzemných vôd v meste, odpadové
hospodárstvo,
triedenie
odpadov,
likvidácia čiernych skládok, tvorba
a ochrana verejnej zelene a mnohé iné.
o Volebné obdobie 2014 - 2018 pomaly

končí, porozprávajte
nám
trošku viac o práci tejto komisie,
aby boli občania v obraze, aký
mala prínos pre mesto, ktoré
dôležité rozhodnutia vaša
komisia prijala, aké vážne
problémy riešila komisia pod
vašim vedením?
- Najskôr by som rád spomenul,
že členmi komisie sú poslanci
MsZ a neposlanci – občania
mesta, ktorí pracujú v oblasti
životného prostredia. Členovia
aktívne pracujú hneď od začiatku
svojho pôsobenia v roku 2014.
Určite si všetci ešte veľmi dobre
pamätáme
na
zastavenie
investičného
podnikateľského
zámeru BLOWDEC, ktorý mal
byť zrealizovaný len necelých
150 metrov od obytnej zóny. Na
celej akcii sa podieľalo mnoho
občanov nášho mesta a hlavnou
úlohou komisie bolo predkladať
podnety mestu na splnenie
všetkých zákonných postupov
proti schváleniu tohto zámeru.
Na našej komisii sa začala táto
problematika riešiť, boli sme
aktívni pri získavaní podkladov
pre riešenie tohto problému
a myslím si že sme výraznou
mierou prispeli k úspechu mesta
v tejto záležitosti.
V súvislosti s touto problematikou podala
komisia podnet na kontrolu dodržiavania
prevádzkových hodín spoločnosti ASA
na Okresný úrad v KNM, odbor životného
prostredia. Mnohí sme sa osobne
podieľali na kontrolách spoločnosti,
čím sme pravdivo informovali občanov
o skutočnom stave.
Toto obdobie bolo pracovne veľmi
náročné a som presvedčený, že v našom
meste žijú ľudia, ktorým záleží na kvalite
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nášho života.
V oblasti kvality ovzdušia nás čaká ešte
veľmi veľa práce v budúcnosti. V meste
máme problém s tzv. malými spaľovňami.
A to sú niektoré rodinné domy. Všímame
si, no taktiež nás upozorňujú občania
mesta na ten ktorý konkrétny dom, aký
dym odtiaľ vychádza. My týchto ľudí
upozorňujeme,
posúvame
problém
na Okresný úrad, Odbor životného
prostredia. Mesto ako samosprávny orgán
má obmedzené právomoci v riešení tejto
problematiky, preto cieľom do budúcnosti
je pozitívne ovplyvňovať myslenie
a správanie majiteľov rodinných domov
smerom k čistote ovzdušia.
Okrem vyššie uvedených činností,
mnohé sa pravidelne objavujú každý rok.
Spomeniem napr. :
podnet na kontrolu výrubu stromov
v lese nad mestom (na Okresný úrad,
Odbor lesného hospodárstva), podnet na
vyčistenie korýt vodných tokov v katastri
mesta od odpadkov či náletových drevín
(na Slovenský Vodohospodársky podnik),
podnety na likvidáciu čiernych skládok na
území mesta (MsÚ, resp. Údržba mesta).

Čierne skládky sú čiernym bodom na území
celého Slovenska, nielen nášho mesta.
Bude ešte trvať niekoľko rokov, kým sa
povedomie obyvateľov zmení a namiesto
prírody a voľných pristranstiev budú všetci
využívať na uloženie odpadu fungujúci
zberný dvor nášho mesta. Pravidelne
sledujeme dianie v meste, mapujeme tieto
skládky, ktoré bohužiaľ mesto odstraňuje
na vlastné náklady z rozpočtu. Každá
iniciatíva k čisteniu nášho okolia zo strany
členov komisie, dobrovoľníkov a všetkých,
ktorým na tom záleží je veľkým prínosom
pre naše mesto.
Komisia životného prostredia na svojich
rokovaniach riešila a pripomienkovala
projekt„
Zhodnocovanie
biologicky
rozložiteľných odpadov Kysucké Nové
Mesto“ ktorý my pracovne nazývame
Kompostáreň. Taktiež sme sa aktívne
podieľali na príprave projektu nového
Územného plánu mesta.
o Čo máte v tomto roku ešte pred
sebou? K čomu bude potrebné
vyjadrenie,
stanovisko
komisie
životného prostredia? Máme v meste
nejakú vážnejšiu kauzu?

5

- Dá sa povedať, že tento rok bude pre naše
mesto stavebný a rozkopaný. Budeme
potrebovať veľkú dávku trpezlivosti,
pretože sa začne realizovať rekonštrukcia
rozvodov tepla. Spoločnosť spravujúca
mestské teplovody, Kysuca s.r.o., plánuje
začať s prácami už tento rok. Vzhľadom
na rozsah a veľkosť investície ide o veľmi
významný zásah do každodenného života
a fungovania nášho mesta.
Je v záujme mesta a nás členov komisie
životného prostredia, aby stavebné
práce prebiehali bez obmedzení a boli
zrealizované v čo najkratšom možnom
čase.
Aktívne sa budeme zaujímať
o postup prác na projekte a informovať
občanov o realizácii projektu.
Keďže k životnému prostrediu patrí
i oddych občanov, inicioval som
i čiastočnú rekonštrukciu cesty do Škorčia.
Po posledných rokovaniach mestského
zastupiteľstva je reálne, že by sa nakoniec
tento zámer mohol podariť a budeme
môcť túto časť mesta využívať aj na
rekreačné účely.
- kysucký žurnál -

Mgr. Alena Dudeková a Peter Varga nám povedali:
- Naša práca poslancov sa začala
nielen zvolením vo voľbách 2014,
ale tiež zaradením do športovej
komisie. Okrem pravidelných
zastupiteľstiev sa zúčastňujeme
aj zasadnutí športovej komisie,
a to pred každou akciou, ktorú
máme pod patronátom.
o Ako sa športuje v Povine a
ako tieto akcie a vôbec šport
vnímajú a prijímajú občania z
Poviny?
- Na prvom zasadnutí športovej
komisie po voľbách sme si
stanovili akcie, ktoré budeme
organizovať. V obci bývali krásne
športové akcie, avšak prišiel čas,
keď už ich nemal kto organizovať.
Preto sme sa spoločne so
športovou komisiou rozhodli
tieto akcie obnoviť. Pridali sme
k nim i ďalšie, ktoré robia radosť
nielen dospelým, ale i deťom. Snažíme sa akcie organizovať
tak, aby sme zapojili celé rodiny. Občania sa akcií pravidelne
zúčastňujú a ich spokojnosť a dobrý ohlas nás neustále posúvajú
vpred. Športová komisia prikladá ruky i k práci, spoločne aj s
občanmi sme si zrekonštruovali detské ihrisko pri Jednote, za čo
by sme im chceli veľmi pekne poďakovať.
o Čo ešte do konca roka zorganizuje športová komisia v
oblasti športu, na čo sa môžu obyvatelia Poviny tešiť?
- Rok 2018 sme odštartovali hokejbalovým turnajom, čaká nás

stavanie májov a Deň otcov, spojený s futbalovým zápasom
otcov a športových súťaží pre deti. Už môžem prezradiť, že i
tento rok nás na Deň otcov príde podporiť a s mužmi si aj zahrať
bývalý majster Slovenska vo futbale Dušan Tittel. V lete sme
súčinní pri „Povinskej jedenástke“, kde organizujeme detskú
jedenástku.
V spolupráci s materskou a základnou školou v Povine nás
na jeseň čaká púšťanie šarkanov, v zime staviame s deťmi
snehuliakov. Rok ukončujeme turnajom v stolnom tenise, ktorý
sa koná pravidelne na Štefana.
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Jar je tu a s ňou aj slniečko, ale aj jarné novinky od AVON-u...
Pripravili sme pre Vás nové jarné vône LBD Weekend s tónmi
korzického citrónu a pomarančovníka za 12,99€ či novinku z kolekcie
EVE - ELEGANCE s tónmi hrušky, jarných kvetov a jantáru za 14,99€.
Taktiež v ponuke nájdete už aj ponuku produktov na opaľovanie
či po opaľovaní. Špeciálnu ponuku opaľovacej

AVON kancelária
v Kysuckom Novom Meste
ul. Belanského 193 (vo dvore)
otvorené PO-PI od 13:00-16:00
Kontakt: 0904 329779
duranovaavon@gmail.com

kozmetiky pre detičky od 3 rokov a náramok,
podľa ktorého viete zistiť, či je Vaše dieťa
dostatočne chránené pred slniečkom.
Novinkou je aj kolekcia vlasovej kozmetiky
AT na korekciu a obnovu blond farby. Ocenia
ju dámy, ktoré používajú blond farby, melír či
ombré efekt.
Tieto a ďalšie novinky si môžete vyskúšať v našej
AVON kancelárii a získať aj nový AVON rúž, alebo
sa môžete stať členkou AVON CLUB-u KRÁSY a
získať na svoj nákup zľavu a podľa jej výšky aj
darček.

Naša
novinka!
„PIZZA
MENU“

400g. „Detská pizza“

3,50 €

paradaj. drť, kukurica, syr, kečup

520g. Pizza „Staropivárska“

4,60 €

paradaj. drť, slanina, klobása, syr, feferónky

450g. Pizza „Funghi“

4,20€

paradaj. drť, šunka, šampiňóny, eidam

480g. Pizza „Quatro formaggi“
paradaj. drť, 4 druhy syra

4,30 €

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

Vaše rodinné a firemné oslavy vám
zorganizujeme na vysokej úrovni

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

Firma Stavreal Slovakia Kysucké Nové Mesto okrem
stavebnej činnosti ponúka aj hotelové a ubytovacie služby
Málokto vie, že stavebná
firma Stavreal Slovakia
so sídlom v Kysuckom
Novom Meste okrem
stavebnej činnosti už
dlhých 12 rokov rozširuje
svoje portfólio o služby
hotelové a ubytovacie.
V roku 2006 sa konateľ
a zakladateľ firmy
Štefan Kuba rozhodol
renovovať priestory na
poschodí, a vytvoriť
tak skutočne lukratívne
ubytovacie možnosti
pre miestnych, ale i
zahraničných klientov.
Izby v Hoteli Mýto
voňajú čistotou,
históriou a eleganciou.
Sú priestranné s veľkými
oknami s výhľadom na
centrum mesta; je ich 6 - veľký
apartmán s kúpeľnou s vaňou,
jednu jednolôžkovú izbu a 4
dvojlôžkové. V každej izbe je
kúpeľňa, WC, televízia, WIFI
prístup na internet a v cene

Alena Kubová
ubytovania sú zahrnuté raňajky
v reštaurácii na prízemí. Pri
dlhodobejšom pobyte je
poskytovaná zľava. Izby sú
obsadzované v priebehu celého
roka v rovnakej frekvencii,
vyhľadávajú ich často hostia
reštaurácie na prízemí po
svadbách, oslavách, plesoch,

Hotel Mýto, Námestie slobody 184
024 01 Kysucké Nové Mesto
t.č.: 0908 940 250
viac informácií na webovej stránke
www.stavrealslovakia.sk

trhovníci v čase Vianoc a
Jakubovských hodov, v lete
počas tenisových turnajov.
Celá réžia hotela je v rukách
pani Aleny Kubovej, energickej
a príjemnej osoby, ktorá sa po
viac ako dvadsiatich rokoch
práce učiteľky v materskej škole
v Povine a Rudine rozhodla
ísť iným smerom. Okrem
starostlivosti o hotelových
hostí sa naplno venuje svojej
rodine a manželovi Štefanovi
pomáha vo firme Stavreal
Slovakia s jej plynulým chodom.
Manželovi Štefanovi je za
príležitosť naberať skúsenosti
na trhu práce, diametrálne
odlišné od tých pedagogických,
skutočne vďačná. Aj s jeho
pomocou sa z nej vyprofilovala
šikovná žena, ktorá sa vyzná vo
viacerých oblastiach. Okrem
zabezpečovania pohodlia a
všetkých potrebných vecí pre
hotelových hostí, sa venuje
aj ďalšiemu zariadeniu –
turisticko-robotníckej ubytovni
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s kapacitou 20 lôžok. Ubytovňa
sa nachádza v dolnej časti
mesta pri závode Schaeffler /
Ina/. Dostupná je celoročne,
no väčšinou plne obsadená. O
ubytovňu sa pani Alenka stará
už od roku 2002.
Atraktívna pozícia priamo v
centre mesta, tiché prostredie a
vynikajúca dostupnosť autom
priamo pod okná samotného
hotela sú tie najlepšie
predpoklady na prežitie
skutočne pekného času a
oddychu. Či čas mimo pohodlia
domova musíte absolvovať
kvôli pracovným záležitostiam
a nevyhnutnej služobnej
ceste, alebo idete za cieleným
prežitím voľných dní v novom
prostredí, za turistikou, na
návštevu k známym; prostredie,
v ktorom sa rozhodnete stráviť
pár nocí a čerpať nové sily, je
dôležité. Rozhodnúť sa pre to
najlepšie, nikdy nemôže byť
nesprávna voľba.

Turisticko-robotnícka ubytovňa

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Za dva mesiace z Kysúc cez Himaláje až do Bangkoku?
Na žiguli sa to dá...
a so stúpajúcou nadmorskou
výškou nebojovali len autá, ale
aj my - 6 ľudí v dvoch starých
30-ročných ladách 2105.
Cez deň bolo v Pamíre síce
slnečno, ale veľmi mrazivo. Za
týždeň sa nám však podarilo
prejsť tadžické hory, niekoľko
sto kilometrov afgánskej
hranice a aj napriek problémom
so zažívaním a nadmorskou
výškou sme stáli pred bránami
Číny.

V rámci dobre známeho
cestovateľského projektu
Lada svetom sme aj v roku
2017 podnikli expedíciu po
zabudnutých kútoch Zeme.
Rozhodovanie kam ísť nebolo
jednoduché. Po výprave do
Mongolska v roku 2016, ktorá
bola príliš krátka, sme vedeli, že
potrebujeme opäť pozdvihnúť
pomyselnú latku vyššie a prijať
väčšiu cestovateľskú výzvu.
A tak sme naplánovali expedíciu
Ladázia 2017.
Jej trasa viedla z Kysuckého
Nového Mesta, ako zvyčajne
. Prvou ostrou skúškou pre
autá, ktoré sme poskladali len
dva týždne pred odchodom,
bol prejazd rovinatými úsekmi
Poľska, Ukrajiny, Ruska a
Kazachstánu. Teplota sa šplhala
k 42°C v tieni a vyskytli sa prvé
poruchy. Nič vážne, čo by nás
však rozhodilo.

Po týždni, povedzme nudy
na rozohriatej rovine, sme
dorazili cez Uzbekistan k
prvým horám. Čakal nás
prejazd vysokohorskou
cestou Pamir Highway, ktorá
leží v nadmorskej výške 4655
metrov nad morom. Veľká
časť cesty bola kvôli obdobiu
dažďov veľmi ťažko prejazdná

Čakali sme všeličo, no aj tak
sme ostali prekvapení. Čína je
snáď najbyrokratickejšia krajina
na svete. Len na vstupe sme
zažili kolotoč piatich kontrol.
Kontrolovali všetko. Batohy,
autá, osobné veci, pasy, nás. Aj
sme boli prekvapení, že nenašli
nič podozrivé a mohli sme

po dni strávenom na colnici
vstúpiť do Číny. Najväčším
problémom pre Číňanov boli
naše autá. My sme im totiž pred
príchodom nahlásili, že prídeme
na špeciálne upravených
terénnych vozidlách. A oni
namiesto toho na hranici
zbadali dve polorozpadnuté
červené autá sovietskej výroby.
V Číne sme si museli dokonca
vybaviť aj čínske ŠPZ a spraviť
si čínske vodičáky. Aby toho
nebolo málo, pri výjazde z tejto
krajiny sa nám pokazilo jedno
z áut. Cez vysokohorské sedlo
vo výške 4600 metrov sme ho
vytiahli druhým autom na lane
a prišli sme do Pakistanu.
Prvý dojem z tejto krajiny bol
strašidelný, prišli sme v noci
do prvej dediny a tam nás
zastavili po zuby ozbrojení
ľudia v teplákoch. Z kontroly
pasov sa neskôr stalo pozvanie
na čaj a prenocovanie. Prvý
dojem klamal. Severný
Pakistan je aj napriek tomu,
čo človek o ňom občas číta v
novinách, priateľský a absolútne
nepôsobí nebezpečným
dojmom. Pakistanom
prechádzala pred časom jedna
z najnebezpečnejších ciest
sveta – Karakoram Higway. Tú
však Číňania zrekonštruovali a
dnes je to asfaltka, ktorá pretína
druhé najvyššie pohorie sveta. Z
tejto cesty je možné pozorovať
8-tisícovku Nanga Parbat. To
sa nám však nepodarilo kvôli
počasiu, uspokojili sme sa s
výhľadom na 7770 metrov
vysoký vrch Rakaposhi a po
piatich dňoch sme vstupovali
do Indie.
Západná India bola peklom,
teploty sa šplhali k 45 v tieni
a vlhkosť vzduchu bola cez
90%. Boli sme veľmi vyčerpaní.
Pri pokuse dosiahnuť najvyšší
bod našej trasy si únava
vybrala svoju daň. Mali sme
celkom hrozivo vyzerajúcu
autonehodu, kedy jedno z
áut kvôli nárazu do štrku na
ceste dostalo šmyk, a s božou
pomocou ostalo po nehode
na tej správnej strane cesty.
Na tej druhej bol totižto nijak
nechránený 100 metrový skalný
zráz a na jeho dne rozbúrená
himalájska rieka. Zvoľnili sme
tempo, a nižšími kopcami sme

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

9

zamierili do Nepálu.
Nepál nás veľmi prekvapil.
V porovnaní s Indiou
jednoznačne vyhral v čistote
prostredia, aj keď s Indiou
by vyhrala hociktorá krajina.
Upravené polia na vidieku,
čisté dediny v horách a mapy,
ktoré nekorešpondovali s
realitou. V Nepále bola pre
nás asi najväčším problémom
orientácia. Nefungovalo GPS,
google mapy a ani papierové
mapy neboli pravdivé. Vďaka

blúdeniu sme však navštívili
horské dediny na západe
Nepálu, kde turistov nevidno
a mali sme tak možnosť vidieť
skutočný Nepál. Hlavné mesto
Kathmandú je už plné turistov
a je to aj poznať. Vyššie ceny,
turistické lákadla a tratiaci
sa duch tejto budhistickej,
pokojnej krajiny. Z Nepálu sme
šli späť do východnej Indie.
Východná India patrí medzi jej
najmenej navštevované časti,
je pokrytá hustými pralesmi,
vyššími horami a najmä tu prší.
Nie tak ako u nás, ale naozaj.
Nachádza sa tu najdaždivejšie

miesto na svete Čerrapundží,
kde dokáže za jeden deň
napršať viac ako na Kysuciach
za dva roky. My sme túto
oblasť zastihli práve počas
monzúnu, ktorý bol najhorší za
posledných 20 rokov. Prechod
ciest bol výnimočne náročný.
Celá krajina bola pod vodou a
aj domáci, poväčšine zvyknutí
na daždivé podmienky, opúšťali
svoje domovy. Smerom na
Barmu ostala jediná priechodná
cesta. Podľa informácií
indického ministerstva bola
priechodná len pre kamióny
a džípy. My sme však nemali

na výber a najbahnitejšou
cestou, akú sme kedy zažili, sme
rýchlosťou 50 kilometrov za deň
dorazili do Barmy.
Barma je krajina, kde je pri moci
vojenská vláda. Pre cudzincov
tu platia striktné pravidlá.
My sme dostali vládnych
sprievodcov, ktorých sme
museli poriadne zaplatiť. Tí
nám pripravili plán cesty a z
pohodového cestovania v štýle
„na žobráka“ sa stalo cestovanie
ako vystrihnuté z katalógu
nejakej cestovnej kancelárie.
Barma je pekná krajina, s
bohatou kultúrou, krásnou
prírodou, dobrými ľuďmi.
Takto ju spoznáte ako turista,
takto vám je to dovolené. Je
to však krajina, ktorá má aj
druhú tvár, tú horšiu, v ktorej
sa hrubo porušujú ľudské práva
etnických skupín a kde vláda
zneužíva svoje dominantné
postavenie. Po týždni pod
drobnohľadom sme dorazili na
thajskú hranicu.

Tu nastal prvý z koncov našej
expedície. Autá nám kvôli
zmene v zákonoch zadržali
na colnici. Ich prepustenie sa
nedalo vybaviť legálne, ani
úplatkom. A tak sme ostali bez
áut.
Nezúfali sme však, presunuli
sme sa do hlavného mesta
Laosu, požičali sme si motorky
a dokončili to, čo nám nebolo
umožnené. I napriek tomu, že
posledný týždeň sme šli 10
hodín denne na motorkách a
neustále na nás pršalo, sme to
zvládli a po dvoch mesiacoch
sme dosiahli cieľ – Bangkok.
Dnes už s istotou vieme,
že z Kysúc do Bangkoku za
dva mesiace sa to dá. Stačí
stará Lada a chuť cestovať a
spoznávať nové veci. S našimi
zážitkami sa veľmi radi delíme s
ostatnými a preto z tejto cesty
vznikla kniha. Je našou druhou
knihou, ktorá tentokrát nesie
názov Na Žiguli cez Himaláje.
pripravil: Matej Fabšík

Pripravujeme špeciálny predvolebný KYSUCKÝ ŽURNÁL
pre všetkých kandidujúcich občanov na poslancov,
primátora a starostov v regióne Dolných Kysúc!

Redakcia Kysucký Žurnál pripravuje pre kandidátov na funkcie do mestskej a obecných samospráv v okrese Kysucké Nové Mesto špeciálne
vydanie časopisu Kysucký Žurnál, ktorý bude venovaný prezentácii všetkých kandidátov na poslancov, starostov a primátora z tohto regiónu.
Vydanie časopisu sa predpokladá na 10.-15. október 2018. Záujemcovia o mediálnu plochu v časopise sa môžu informovať o podmienkach
zverejnenia informácie u šéfredaktorky Mgr. Aleny JAŠŠOVEJ, rovnako tiež na výtlačky Kysuckého Žurnálu. Redakcia bude zabezpečovať
aj spracovanie volebných materiálov do elektronickej podoby, aby ich kandidáti na verejné funkcie mohli využiť na svojich súkromných
weboch alebo tiež na sociálnej sieti. Objednávka veľkosti priestoru v časopise závisí od možností samotných kandidátov a ich záujmu, cenové
relácie redakcia prispôsobila tak, aby boli podstatnejšie lacnejšie ako cena za plošnú inzerciu v bežnom vydaní Kysuckého Žurnálu, a aby tak
mali možnosť prezentovať sa v Kysuckom Žurnále aj menej solventní kandidáti. Objednávky treba poslať emailom na adresu redakcie:
kysuckyzurnal@gmail.com, najlepšie však po telefonickej dohode (tel. č. 0903 516 499), alebo po osobnom kontakte so šéfredaktorkou, aby
sa našiel najvýhodnejší variant a možnosti na prezentáciu, ktorý bude vyhovovať záujemcovi o volebnú inzerciu v časopise. Termín dodania
objednávky na volebnú inzerciu: najneskôr do 31. júla 2018. Platba za inzerciu musí byť zrealizovaná najneskôr do 31. augusta 2018.
– šéfredaktorka KYSUCKÝ ŽURNÁL –
tel.č.: 0903 516 499
email: kysuckyzurnal@gmail.com
www.zurnaly.sk
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Pohrebníctvo ARCHA v Kysuckom
pohrebníctve a preto vyvíja všetku energ
Nádych a výdych. Život a smrť.
Neoddeliteľné procesy. Nezvratné,
absolútne, prirodzené, a napriek
tomu plné emócií. Odchod
blízkej osoby z tohto sveta nikdy
nie je ľahký a nie je možné sa
naň pripraviť, hoci býva často
predvídaný zlým zdravotným
stavom, ťažkou chorobou, vysokým
vekom. V mnohých prípadoch
však smrť berie nečakane, náhle
a akosi „bezdôvodne“, keď svet
opustí mladý človek či dieťa,
pri nehode, bez vysvetlenia.
Nasleduje paralyzácia a vyradenie
z kolobehu každodenných
rutinných záležitostí. Takáto
bolesť neprichádza postupne,
s varovaním, zaplavuje naše
vnútro rýchlo ako potopa, a ak sa
chceme zachrániť, potrebujeme
nastúpiť do bezpečnej archy.
Tvorenej príbuznými, rodinou,
priateľmi, poskytujúcimi nám
svoju útechu, pomoc. Nech sme
o milovaného človeka prišli
akýmkoľvek spôsobom, bolo by
hlúpe a nespravodlivé snažiť sa
našu bolesť porovnávať, bolesť
nemá mieru, hĺbku ani šírku, je
v nás, bezmedzná, beznádejná.
Individuálna a ochromujúca.
Nech sa so stratou blížneho
snažíme vyrovnať akokoľvek
rýchlo, náplavové vlny zármutku
odchádzajú postupne, deň za
dňom, potrebujeme čas, niekto
viac, iný menej.
Obzvlášť počas prvých dní
máme ťažkosti s praktickými
vecami a vybavovaním nutných
záležitostí spojených s pohrebom.
S človekom, na ktorom nám
záležalo, sa chceme poslednýkrát
rozlúčiť dôstojne, so vzdaním
úcty a pokory, no práve v tieto
chvíle nám chýba potrebná sila,
fyzická aj duševná. Vtedy sa

obraciame na pohrebníctva, aby
nám s posledným stretnutím so
zosnulým blížnym pomohli.
Jedným z takých je Pohrebníctvo
Archa v Kysuckom Novom Meste
so sídlom na Belanského ulici.
Archa funguje od roku 2014, kedy
bola otvorená prvá prevádzka
v Turzovke, a potom ďalšia

pobočka v roku 2016 v Žiline.
Miesto pobočky nelimituje
zorganizovanie pohrebu len na pár
regiónov. Spoločnosť je otvorená
a flexibilná, dokáže zabezpečiť
poslednú rozlúčku v rámci
celého Slovenska – skúsenosti
majú s organizovaním rozlúčok
v Bratislave či Medzilaborciach.

Práca v pohrebn
ako hocijaká in
ľuďom, poslanie
vykonávať každ
prácu ako posla
nie je možné ma
a pokory, ktorú
nevyhnutne v
hlavným motto
celého tímu Arc
predstavuje sy
prác – od prevoz
cez výkop hrobu
rozlúčku. Každ
si vyžaduje súst
z nás robí svoju
ako vie.“ Spoloč
okrem pohreb
kamenárske, cin
a tovar na predaj
spojený. V prevá
dostatok kvalitn
literatúry na zakú
objednanie. Cieľo
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m Novom Meste chce byť lídrom v
giu na zdokonaľovanie služieb pre ľudí.

níctve nie je práca
ná. Je to služba
e, ktoré nedokáže
dý. Ak ľudia túto
anie nevnímajú,
ať dostatok úcty
ú si celý proces
vyžaduje. To je
om a impulzom
chy. „Celý pohreb
ystém rôznych
zu zosnulej osoby
u až po samotnú
dá z týchto prác
tredenie a každý
u prácu najlepšie
čnosť poskytuje
bných služieb aj
ntorínske služby
s týmito službami
ádzkach nájdeme
nej náboženskej
úpenie, prípadne
om je zabezpečiť

multifunkčný servis, pomôcť
s beztak ťažkým bremenom
pozostalým, nezaťažovať ich
zbytočne záležitosťami, ktoré je
možné vybaviť na jednom mieste.
Práca v pohrebníctve nie je určená
pre každého. Tím Archy pozostáva
z niekoľkých pracovníkov podľa
rozličných funkcií potrebných pre
plynulý chod prevádzok. Každá
kancelária má svoju zodpovednú
vedúcu, ostatní pracovníci
sú zaradení do organizácie
posledných rozlúčok operatívne
podľa potreby. Mimoriadne
dôležitý pri výbere ľudí pre
činnosti spojené so starostlivosťou
o zosnulých je ľudský faktor,
empatia, psychická odolnosť a sila.
„Byť dennodenne konfrontovaný
s jednými z najťažších chvíľ v živote
človeka - s jeho utrpením a bolesťou,
chce poriadnu dávku psychickej sily
a profesionality.“
To, čo je v živote bežnou
záležitosťou, si v kritickom čase
vyžaduje nadľudské úsilie a je
takmer nemožné
zvládnuť.
Pohrebná
služba Archa sa
postará o celú
réžiu poslednej
rozlúčky na
najvyššej
úrovni, s plnou
dôstojnosťou,
úctou a pokorou,
akú si každý
zosnulý zaslúži.
Klientom
ponúkajú
zabezpečenie
pohrebu od
objednávky
cez vybavenie
potrebných
dokumentov

po smútočnú hostinu - býva
však zvykom, že kar si rodina
zabezpečuje sama. Archa bez
problémov zariadi aj hudobný
sprievod, prípadne iné špeciálne
požiadavky svojich klientov, aby
splnili všetky ich nároky.
„Celý náš tím pracuje na svojom
rozvoji a napredovaní, robíme
celosvetové prieskumy. Chceme byť
lídrami v tomto odvetví, a preto
vyvíjame všetku silu a energiu na

zdokonaľovanie našich služieb pre
ľudí“, hovoria majitelia.
O spokojnosti so službami
najlepšie hovoria skúsenosti.
Tie vlastné, ale aj iných klientov,
o ktorých sa môžete presvedčiť aj
na webovej stránke spoločnosti.
Nájdete tam recenzie, z ktorých
autenticity a úprimnosti naskakujú
zimomriavky. Presvedčte sa sami.

pripravila: Júlia Jaššová

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
archa.kysuca@gmail.com

web: www.dostojnypohreb.sk
Facebook: ARCHA Pohrebná služba
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Na slovíčko... s nechtovou dizajnérkou
Jankou Dupkalovou z Kysuckého Nového Mesta

Jednou z prvých vecí, ktoré si všímame na
druhom človeku bez ohľadu na pohlavie,
sú nepochybne ruky a stav nechtov na
nich. Nech sú naše vlasy a oblečenie
dokonale upravené či naša tvár akokoľvek
krásne nalíčená, zanedbaná manikúra
dokáže dobrý dojem veľmi rýchlo pokaziť.
Svoje o tom vie aj sympatická mladá žena,
Janka Dupkalová, ktorá si v Kysuckom
Novom Meste, v budove niekdajšieho
Mýta, otvorila vlastné nechtové štúdio
Diamond Nails. Už názov napovedá, že ide
o skutočne jedinečné miesto svojho druhu.
Prioritou práce nechtovej dizajnérky Janky
je práve kvalita používaných technológií
a materiálov s dostatočným množtvom
zložiek ovplyvňujúcich priľnavost gélu
či polykryl-gélu k prírodnému nechtu.
Pozitívna spatná vazba od zákazníčok,
spokojnosť s odvedenou prácou na oboch
stranách a jedinečný nechtový dizajn
dodávajú jej práci špecifický rukopis.
Ako sama hovorí, je detailistka, a tak, ako
si potrpí na vysokej kvalite produktov,
ktoré pri práci používa, tak aj na esteticky
precízne prevedenie. Modelácii nechtov sa
venuje už sedem rokov. „Keď som začínala,
upravené nechty boli príležitostnou
záležitosťou – vecou plesov, svadieb, osláv;
pre mňa to bola forma oddychu, záľuba.
Dnes je všetko inak, ženy aj muži si potrpia
na vzhľade svojich rúk na každodennej báze,
a tak sa práci s nechtami môžem venovať
naplno.“
Ponuka služieb pani Janky nie je limitovaná
gélovými nechtami. V súčasnosti sa do
popredia dostáva inovatívna metóda
polyakryl gélu spájajúca pružnosť gélu
a tvrdosť akrylu, čo zaručuje lepšiu
trvácnosť a odolnosť voči zlomeniu.
Farbu, dĺžku, tvar a zdobenie nechtu
udáva zákazníčka, niekedy je však lepšou
voľbou nechať sa ovplyvniť vycibreným
vkusom a skúseným okom profesionálky,
ktorá sleduje a inšpiruje sa najnovšími

trendami, no nutne im nepodlieha.
Dôležitá je elegancia a nadčasovosť.
Stále
inovatívnejším
technológiám
a vzdelávaniu sa venuje formou školení
a certifikovaných kurzov. Okrem modelácie
nechtov – spevňovania, predlžovania
nechtovej platničky či zdobenia, salón
ponúka klasickú suchú aj mokrú manikúru,
ošetrenie kutikuly – jemnej kože na
rukách, píling, parafínové zábaly, masáž
rúk, ale aj novinku – stále populárnejšiu
japonskú manikúru. Aplikáciou aktívnych
látok obsahujúcich včelí peľ, vosk, kremík
a i. prírodné nechty spevní a vyživí, zlepší
pružnosť a zníži lámavosť. Na povrchu
tak vznikne „glazúra“, ktorá splní nielen
estetické nároky klientiek, ale aj zabráni aj
vysušovaniu nechtov.
Kvalitná manikúra nie je len estetickým
prvkom ozvláštňujúcim a skrášľujúcim
ženské (ale i mužské) ruky, treba si
uvedomiť aj benefity v oblasti hygieny,
ktorá je pre zdravie nevyhnutnou
záležitosťou. Len zdravé ruky a nechty
môžu byť skutočne krásne.
Klientela Janky Dupkalovej sa stále
rozširuje o nové spokojné zákazníčky, čo
je dôkazom kvality a profesionálneho
prístupu. Janka je príkladom toho, že
podnikať sa dá činnosťou, ktorá nás
napĺňa a baví, dôležitá je vytrvalosť a chuť
učiť sa nové veci, napredovať. Napokon,
o všetkých jej kvalitách sa možete
presvedčiť sami, návštevou v krásnom
interiéri jej štúdia, kde okrem potešenia
z „nových“ nechtov zaručene načerpáte
pozitívnu energiu a zrelaxujete. A to je
v dnešnej uponáhľanej dobe skutočne
dôležité. Nezabúdať na seba, dopriať si
chvíľku oddychu, tešiť sa z maličkostí.
Lebo v konečnom dôsledku práve z nich sa
skladá celá mozaika šťastia. Toho ženského
určite.
-julka -

DIAMOND NAILS
Janka Dupkalová
Námestie slobody,
Kysucké Nové Mesto
t.č.: 0904 329 962
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Obecná nájomná bytovka
v Dolnom Vadičove sa stavať bude!
o Aká je aktuálna situácia
v Dolnom Vadičove?
Robí sa okolo projektu
bytového domu, alebo je to
v nedohľadne?
Odpovedá Miroslava
Ondreášová, starostka:
Aby boli čitatelia Žurnálu troška
v obraze, bližšie vysvetlím. Pred
obecným úradom sa nachádza
budova bývalého miestneho
národného výboru, ktorá je
vo veľmi zlom technickom
stave, inštalačné rozvody sú
vytrhané zo stien, stavba je
veľmi schátralá. Taktiež bol
aj záujem o odkúpenie tejto
budovy. Vedeli by sme, do
čoho za odpredaj by bolo treba
v obci investovať. No každé
takéto rozhodnutie je potrebné
aj vždy rozumne zvážiť, hlavne
treba myslieť dopredu, najmä
na to, že ako by nový vlastník
s budovou naložil, na čo by
túto budovu premenil alebo čo
by tu vybudoval, zriadil...

Patríme takmer medzi
najmenšie obce na Kysuciach,
každý tu každého pozná.
Objekt budovy sa nachádza
v svahovitom teréne,
výhľad do okolitej prírody je
prekrásny. Najvhodnejším
riešením pre našu obec
preto je - rekonštruovať
budovu na bytový dom.
S uvedeným zámerom sa
pasujeme už dlhšie, nakoľko
niektorí občania nesúhlasili
s rozsahom uvedenej stavby
a svoj nesúhlas vyjadrili aj
petíciou voči výstavbe. V
súčasnosti sa pripravuje nová
projektová dokumentácia
bytového domu s dvanástimi
bytovými jednotkami,
z toho 5 -trojizbových a 7
– dvojizbových bytov. Keď
bude riadne spracovaná nová
projektová dokumentácia,
bude zvolané aj verejné
zhromaždenie obyvateľov obce
a zámer im bude opätovne

predstavený. Dopyt po bytoch
zo strany mladých ľudí je
naozaj veľký, pretože mladí
ľudia, ktorí sa rozbiehajú
do života, nemajú často
na to, aby si kúpili vlastný
byt alebo postavili vlastný
rodinný dom. Aj preto
je tu štát, aby podporil
práve mladých ľudí, ktorí
sa potrebujú ekonomicky
rozvíjať a osamostatniť sa od
rodičov, a my ako zástupcovia
samosprávy im chceme tiež
v danej situácii pomôcť. 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 rodnej obci. Takže zhrniem
to asi takto: investičný zámer
výstavby obecnej nájomnej
bytovky s 12 bytovými
jednotkami sa v našej obci
realizovať bude a som tomu
nesmierne rada!

HOLUBÁRI PETER HOLIENKA A PETER MEČÁR
Z DUNAJOVA SA MAJÚ ČÍM POCHVÁLIŤ. ICH HOLUBY
ZAZNAMENÁVAJÚ ÚSPECHY AJ V ZAHRANIČÍ.

na závody, kde ich odvezie upravené
Petrovi Mečárovi učarovali holuby
holubárske auto. Holuby štartujú
už ako malému chlapcovi, keď nad
väčšinou z Čiech a Nemecka, a to na
dedinou Krásna lietali celé kŕdle
vzdialenosť od 100 do 800 km. Cez
poštových holubov a po strechách
týždeň sa venujeme čisteniu, lebo kto
rodinných domov sa prechádzali a
sa nekamaráti so špachtľou, nemá
prelietali okrasné holuby. V desiatich
ani dobré výsledky. Ranné a večerné
rokoch začal spolu so svojim bratom
trénovanie, kŕmenie a napájanie patrí
chovať práve okrasné holuby.
v sezóne pretekov ku každodennej
V štrnástich rokoch sa začal venovať
starostlivosti. Holuby sa dajú
aj poštovým holubom a o dva roky
prirovnať k športovcom, bez tréningu
neskôr, v roku 1985, začal spolu
a pravidelného režimu nie je možné,
so svojim otcom s nimi súťažiť. Už
aby sa stali majstrami. Ako v každom
o pár rokov neskôr sa dostavili prvé
športe, aj v tomto treba káder
výsledky v podobe titulu Majstra
posilniť. Človek musí mať aj šťastie na
Oblastného združenia Čadca.
kamarátov alebo hrubú peňaženku.
„Holubárčeniu sa v dnešnej
Môj holubník posilnili holuby ing.
pretechnizovanej a uponáhľanej
Gaška, p. Hanuša, Mirka a Láďu Ivana,
dobe venuje čoraz menej mladých
p. Kašubu, p. Kočiša, p. Majstríka,
ľudí a naša členská základňa viac
p. Macejku a p. Okrutského, a to sa
starne. V súčasnosti má naše oblastné
odrazilo aj na dobrých výsledkoch. Starí
združenie 180 členov a 9 základných
chovatelia majú pri stretnutiach často
organizácií, tá naša má 22 členov,“
iný názor na chov a nie vždy súhlasia
povedal nám Peter Mečár. „Úspechov,
s novými praktikami, držia sa hesla, že
ktorými sa môžeme pochváliť, máme
proti prírode sa nedá ísť. Treba stále
však dosť. Už tretíkrát po sebe sme sa
Pavol Mečár a Peter Holienka s úspešnou holubicou
hľadať, skúšať a poučiť sa z dobrých
stali majstrami oblastného združenia
rád.
aj základnej organizácie Krásno nad
o Už štyri roky súťažíte vo dvojici spolu s Petrom Holienkom,
Kysucou, stali sme sa účastníkmi olympiády Brusel 2017, kde sa
čo vás k tomu viedlo?
naša holubica umiestnila štvrtá, získali sme víťazstvo v kategórii
- Mal som zdravotné problémy a chcel som túto činnosť ukončiť.
C, D, E štandard holub/ holubica a stali sme sa aj víťazmi pretekov
Peter ma presvedčil a urobil dobre. Keď chcel skončiť s chovom
stredných a dlhých tratí.
poštových holubov on, pre zmenu som prehovoril zasa ja jeho.
o Váš koníček vyžaduje asi poriadne veľa času...
Navzájom sa povzbudzujeme a motivujeme.
- Každá sezóna začína oficiálne v apríli, ale v skutočnosti
o Aké sú vaše najbližšie plány?
ju zahajujeme už na jeseň, po skončení závodov mladých
- Obaja chceme získavať čo najlepšie výsledky v regionálnych
holubov. Už vtedy musíme holuby dobre kŕmiť a starať sa o ne,
i národných pretekoch, ako aj na výstavách, či už národných alebo
aby dobre „prepiereli“. Od decembra robíme liečebné kúry
aj európskych, a tiež na olympiádach. Touto cestou ďakujeme
proti trichomoniáze a histomonóze, salmonelóze, kokcidióze
svojim rodinám za podporu, i za to, že nám tolerujú tento časovo
a zaočkovanie proti paramyxoviróze a odčervenie. Od začiatku
i finančne náročný koníček.
mája nám začínajú preteky a končia prvou augustovou nedeľou.
pýtala sa: Mária Ďuranová
Celé víkendy tak patria našim holubom. V sobotu ich nasadzujeme
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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 -

KÚPEĽŇOVÉ ŠTÚDIO
SANITA
OBKLADY
DLAŽBY
NÁBYTOK
BATÉRIE

NOVÉ TRENDY V KÚPEĽNI
GRAFICKÉ NÁVRHY

KVALITA PRE NÁROČNÝCH-CENA PRE KAŽDÉHO
Komenského 1287; Kysucké Nové Mesto /za Bielym domom/
0908 291 455; www.samtek.sk
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Juniorky vo florbale z Kysúc súťažia vo Švajčiarsku

Blíži sa koniec florbalovej
sezóny 2017/2018
z vyvrcholením finále
Slovenskej ženskej extraligy,
ako aj Majstrovstvá sveta
v kategórii junioriek vo
Švajčiarsku. Aj naše mesto
bude mať na oboch týchto
podujatiach zastúpenie. Vo
finále Slovenskej ženskej
extraligy sa predstavia
Kysučanky v drese aktuálneho
vícemajtra ŠK 98 Pruské
Alexandra Kocúrová a Andrea
Šidlová. Taktiež naše mesto
budú na blížiacich sa
Majstrovstvách sveta junioriek
vo Švajčiarsku reprezentovať
dievčatá – Alexandra
Kocúrová (hráčka ŠK 98
Pruské), Alexandra Faktorová,
Kristína Mlíchová a Sára
Záteková (hráčky MKŠS FBK
Kysucké Nové Mesto).
Jednou z dievčat, ktorá
absolvuje oba vrcholy,
je Alexandra Kocúrová
(na snímke). Pred týmito
podujatiami sme jej položili
zopár otázok.
o Vrcholí Slovenská ženská
florbalová liga 2017/2018,
kde hráte finále. Ako vidíš

šance tvojho tímu ŠK 98
Pruské vyhrať túto súťaž
a stať sa pre Teba už druhý
krát majsterkou Slovenska?
- Celá súťaž bola náročná.
Finále nebude iné. Máme
zdatného súpera z východu
Slovenska – FBC Predátor
Sabinov. V tomto klube hrajú
kvalitné skúsené hráčky,
niektoré z nich reprezentovali
Slovensko na posledných
Majstrovstvách sveta
v Bratislave, ktoré si ešte živo
pamätáme.
Finálová séria, bude podľa
mňa vyrovnaná, budú
rozhodovať detaily, šťastie
a samozrejme zdravie hráčok.
Pre mňa osobne je to sezóna,
ktorú som po mojom vážnom
zranení kolena odohrala
konečne celú. Stálo to veľmi
veľa energie, trpezlivosti
a finálová séria extraligy je
jedna z „odmien“ za moje
úsilie a podpory mojej rodiny
a priateľov...
o Začiatkom mája sa
zúčastníš Svetového
šampionátu junioriek vo
florbale vo Švajčiarsku.
Bude to Tvoj druhý vrcholný

šampionát. S akými
ambíciami idete na tento
turnaj?
- Áno, je to môj druhý
šampionát takéhoto rozmeru.
Pred dvoma rokmi to boli
MS v Kanade. Spoločne so
spoluhráčkami sme sa v
príprave zúčastnili niekoľko
prípravných stretnutí,
mítingov, tréningov.
Samozrejme, absolvovali sme,
aj viacero sústredení.
Tento tím, podstatne
omladený oproti MS v Kanade,
bude bojovať o postup zo
skupiny.
Verím, že sa nám to
spoločnými silami podarí.
Priamo na šampionát
do Švajčiarska nás príde
povzbudiť početná skupina
fanúšikov ( prevažne rodičov
hráčok), čo nám určite pomôže
v náročných zápasoch.
V skupine budeme hrať proti
domácemu Švajčiarsku,
favorizovanému Fínsku
a severnému susedovi Poľsku.
o Čo pre Teba celkovo
znamená florbal?
- Keď som s týmto športom
začínala, bolo to pre mňa

niečo, kde som v začiatkoch
trávila svoj voľný čas. Teraz
je to pre mňa to, čo ma tiež
napĺňa. Je to súčasť môjho
života a dúfam, že naďalej
aj bude, pretože sa florbalu
nechcem vzdať, pokiaľ mi to
zdravie dovolí.
Vizitka Alexandra Kocúrová
Vek: 19
Číslo dresu: 66 (v
reprezentácii), 10 ( v klube)
Post: obranca
Klubová príslušnosť: ŠK 98
Pruské
Prechádzajúce kluby: MKŠS
FBK Kysucké Nové Mesto
Tréneri: Vladimír Gábor,
Michal Vlček, Marián
Chlebana,
Motto: Mať v živote cieľ,
znamená hľadať cestu
Športový vzor: Martin
Östhlom (švédsky
florbalový obranca).
Držme palce Saške
a ostatným Kysučankám, aby
úspešne reprezentovali našu
krajinu i naše mesto!
- Kysucký Žurnál -

Chcete si kúpiť knihu DOLNÉ KYSUCE ?
Oznamujeme všetkým záujemcom o kúpu knihy DOLNÉ KYSUCE, že môžu svoje objednávky posielať
cez sms správu na telefónne číslo 0903 516 499, kde uvedú svoje meno, priezvisko a presnú adresu,
ako aj počet výtlačkov knihy, o ktorý majú záujem. Taktiež je možné knihu objednať zaslaním emailu na
kysuckyzurnal@gmail.com a opäť treba uviesť meno, priezvisko a presnú adresu, ako aj počet výtlačkov
knihy a telefonický kontakt na seba. Redakcia Kysuckého Žurnálu bude všetkých záujemcov telefonicky
kontaktovať, kedy a kde si môžu knihu zaplatiť a vyzdvihnúť. Cena knihy je 14 €. Objednávky posielajte
do 20. mája 2018. Kniha DOLNÉ KYSUCE sa pre veľký záujem už tlačí ako druhé vydanie a predávať sa
bude začiatkom júna 2018. Ďakujeme za Váš záujem!
- redakcia Kysucký Žurnál a vydavateľ knihy -

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

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

•
•
•
•
•
•

ušijeme flaušový kabát
moderné čipkované šaty
elegantný kostým do práce
pánske sako
šaty na stužkovú a promóciu
kvalitné látky a moderný
nápad = jedinečnosť, ktorá sa
neopakuje a budete „IN“!
• máme úctu k zákazníkovi
dodržiavame termíny
dodania hotového výrobku
danka.vargova58@gmail.com

Nenormálne nízke ceny za profesionálnu prácu.
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Už 9 rokov! Veterinárna ambulancia MVDr. Jana Tunegová
1. mája 113
Kysucké Nové Mesto
Telefón:
0911 137 798

Ordinačné hodiny:
Pondelok – Piatok
9.00 – 12.00
13.00 – 17.00

Požičovňa svadobných a spoločenských
šiat „Venček“ vám ponúka už viac ako
22 rokov 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

Peter Stupavský
Dunajov 279
tel.: 0915 536 575,
0918 063 455

www.peterstupavsky.blogspot.sk

Pečiem kvalitné a chutné domáce koláče a torty na svadby, krstiny,
kresťanské sviatky a rôzne rodinné príležitosti.

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

Tanečný súbor DREAMS v
Kysuckom Novom Meste
vznikol v roku 2011. Od
jeho vzniku sa v súbore
vystriedalo už viac ako
200 dievčat rôzneho
veku. V súčasnosti súbor
navštevuje 55 aktívnych
členiek. Sú to dievčatá od
4 do 18 rokov, ktoré sú
rozdelené do vekových
kategórií: prípravka, deti,
kadetky, juniorky a seniorky.
Prípravke a deťom sa tento
rok venujú trénerky Kristína
Cimlová a Martina Priečková.
Staršie kadetky a juniorky
trénujú Laura Chupáčová,
Bianka Jurkovičová a Edita
Ďuranová, ktorá je zároveň
vedúcou súboru. Dreamsky
sa venujú predovšetkým
mažoretkovému športu
v kategórii pom-poms
(strapce), ktorý zahŕňa prácu
s náčiním, gymnastiku,
akrobaciu a rôzne tanečné
prvky.
Za krátku dobu fungovania
sa Dreamsky stihli zúčastniť
35 súťaží, a to nie len na
Slovensku, ale aj v Českej
republike, Chorvátsku,
Maďarsku a v Taliansku.
Počas ostatnej sezóny (2017)
sa zúčastnili celkom šiestich

súťaží, z ktorých si domov
priniesli 8x zlatú medailu,
19x striebornú medailu a 9x
bronzovú medailu. V zdraví
precestovali dievčatá celkovo
4350 km. Súťažili v 75
kostýmoch s 200 pon-ponmi
a získali nespočítateľné
množstvo zážitkov a
skúseností.
Tento rok zahájili Dreamsky
už svoju siedmu súťažnú
sezónu. Predchádzal jej
tanečný program pre
rodičov a fanúšikov, ktorý
sa uskutočnil začiatkom
marca v dome kultúry.
Návštevníkom sa dievčatá
predstavili s novými
súťažnými choreografiami,
s ktorými sa v tomto
roku budú uchádzať o
medaily na súťažiach.
Túto možnosť, pozrieť si,
čomu novému sa dievčatá
počas tréningov naučili,
privítali najmä rodičia,
ktorí nemôžu cestovať
so svojimi ratolesťami
na súťažné podujatia.
Program mal veľký ohlas
už minulý rok, preto sa
vedenie súboru rozhodlo
organizovať ho každoročne.
Už o pár dní neskôr sa
súbor Dreams zúčastnil

už aj prvej medzinárodnej
nepostupovej súťaže
Podhostýnsky pohár, ktorá
sa uskutočnila v Bystřiciach
pod Hostýnem v Českej
republike. Dievčatá podali
skvelé výkony, nielen vďaka
známemu prostrediu, keďže
sa súťaže zúčastnili už po
piaty krát, ale najmä vďaka
skúsenostiam, ktoré z roka
na rok naberajú. Svedčia o
tom úspešné umiestnenia:
zlaté medaily získali
dievčatá hneď v štyroch
kategóriách: veľká formácia
kadet pom-poms, trio kadet
pom-poms (B. Hrubá, V.
Padychová, L. Poliačková),
miniformácia kadet pompoms (S. Maráčková, E.
Petríková, A. Špiriaková,
A. Bugáňová, B. Hrubá, V.
Padychová, L. Poliačková)
a duo deti pom-poms (T.
Minárová, M. Vavreková,
strieborné medaily získali
v dvoch kategóriách: veľká
formácia junior pom-poms a
miniformácia deti pom-poms
(B. Beláková, M. Škvrndová,
L. Sidorová, N. Pečalková, T.
Minárová, M. Vavreková) a
bronzové umiestnenie
obsadili v troch kategóriách:
sólo kadet pom-poms (S.

Maráčková), trio junior
pom-poms (R. Belanová,
A. Hrubá, D. Ozaniaková) a
miniformácia junior pompoms (S. Michna, S. Bačová,
L. Petreková, S. Škoríková,
R. Belanová, A. Hrubá, D.
Ozaniaková).
Milým spríjemnením
podujatia bola aj súťaž Miss
Mažoretka, v ktorej titul
Miss v kategórii deti získala
Dreamska Barborka Beláková
a v kategórii junior Dreamska
Dominika Ozaniaková.
Podhostýnskeho pohára
sa celkovo zúčastnilo 29
súborov z Českej, Poľskej
a Slovenskej republiky.
Medailová žatva 4x zlato,
2x striebro, 3x bronz
a tri zemiakové medaily
predstavujú skvelý štart
novej sezóny. Vedenie
súboru touto cestou ďakuje
za podporu Centru voľného
času v Kysuckom Novom
Meste, rodičom a všetkým,
ktorí venovali súboru 2%
svojich daní, čím veľmi
pomohli k zabezpečeniu
kostýmového vybavenia pre
tanečníčky na rok 2018.
(mďur)

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Do knižnice v Dolnom Vadičove chodia občania radi

Pri príležitosti mesiaca marec, ktorý sa nesie v znamení
kníh, bolo zorganizované podujatie na rozvoj čitateľskej
gramotnosti a vytvorenie pozitívneho vzťahu detí ku
knihám a ich čítaniu v obecnej knižnici v Dolnom Vadičove.
Podujatie otvorila krátkym príhovorom pani starostka
Miroslava Ondreášová, ktorá odovzdala slovo pani učiteľke
Kubíkovej. Hlavným cieľom tohto popoludnia bolo
prilákať deti do knižnice a zaujať ich pozornosť klasickou
rozprávkou, ktorú následne ilustrovali. Od rozprávky vytrhli
pozornosť návštevníkov knižnice pripravené jednoduché
pokusy, pri ktorých sa využili dostupné pomôcky z
domácnosti. V závere poučná a vtipná rozprávka rozvinula
vzájomnú spoluprácu a komunikáciu medzi dieťaťom a
rodičom. Sme radi, že sa podujatia zúčastnili rôzne vekové
kategórie a pevne veríme, že budúce podujatia prilákajú
ešte viac čitateľov a milovníkov slovenskej literatúry.
Mgr. Nikola Kubíková

Ospravedlňujeme sa
poslancovi Žilinskej župy a Kysuckého
Nového Mesta p. Dušanovi Mičianovi za
chybné uvedenie jeho krstného mena
v minulom čísle Kysuckého Žurnálu (február
2018) v článku o krste prezentačnej knihy
DOLNÉ KYSUCE... – v texte pod fotografiou
na strane 13.
- redakcia Kysucký Žurnál -

DUDUŠOVO.SK
DUDUŠOVO.SK

Ponúkame originálne vankúše,
ktoré sú ozdobou každej detskej izby.

Dudušovo.sk ponúka originálne vankúše, ktoré sú ozdobou každej
detskej izby. Vyrobené sú zo 100% bavlny a antialergickej výplne,
v rôznych farbách a milých vzoroch.
Vyrobené sú zo 100% bavlny a antialergickej výplne, v rôznych farbách a milých vzoroch.

PRE ŽIVOT AKO V BAVLNKE 
PRE ŽIVOT AKO V BAVLNKE

E shop: www.dudusovo.sk I 0904 016 622 I 023 36 Radoľa 187
E shop:

www.dudusovo.sk, 0904 016 622, 023 36 Radoľa 187

spoľahlivý partner, ak Vás niečo bolí...

Daniela Pinčiarová
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

Stanica technickej kontroly
Kysucké Nové Mesto

OKNÁ

s najlepšou tepelnou izoláciou

20 rokov
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WOLF PRIDE GYM

 MMA
 BOX

/ THAI BOX

 FUNKČNÝ

TRÉNING

 KRUHOVÝ

TRÉNING
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Už 27 hu
na tr

(zmiešané bojové umenia)

4€ JEDNORAZOVÝ POPLATOK
30€ MESAČNE
15€ INDIVIDUÁLNY TRÉNING / HOD
EK - PORADENSTVO
20€ / 90 min FLEXIBILNÝ JEDÁLNIČ

í
n
e
p
a
v
k
e
r
p
rok
 ZDRAVOTNÉ
 FLEXIBILNÉ

CVIČENIE (SM SYSTÉM)

STRAVOVANIE - REVOLÚCIA VO SVETE VÝŽIVY

 TRÉNINGY

POD DOHĽADOM FYZIOTERAPEUTA

 VÝŽIVOVÉ

DOPLNKY

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

Nový hranatý profil ID 8000
SAD SNP 661/1, Žilina (bývalý Prior)
Wolf Pride Gym MMA Žilina

sklo s najlepšou
0940 119 185tepelnou izoláciou

Izolačnéwww.wpg.sk
trojsklo
štandard bez príplatku
info@wpg.sk
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