DUNAJOVSKÉ info

Ročník I. qqq APRÍL 2017 qqq Časopis občanov obce Dunajov

„VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA,
VÍTAM VÁS PRI ČÍTANÍ TOHTO
PRVÉHO ČÍSLA NÁŠHO
OFICIÁLNEHO OBECNÉHO
ČASOPISU“, hovorí

Mgr. Milada Chlastáková,
starostka obce Dunajov...

Uvítanie detí do života je milá tradícia, ktorá
pretrváva v Dunajove už desaťročia,
v minulom roku sa v obci narodilo 11 detí,
str. 4. a 11.

Mladí šachisti z Dunajova,
str. 6.

Od roku 1982 sa
v Dunajove organizuje
tradičný „Dunajovský
turnaj vo volejbale
na počesť SNP“, str. 7.

Mgr. Jarmila Neveďalová
je riaditeľkou ZŠ a MŠ
v Dunajove od roku 2011,
str. 8.
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„Vo svojej práci som nikdy nehazardovala s dôverou mojich
občanov, lebo si ich vážim a som tu pre nich. Ďakujem všetkým, ktorí
mi pomáhali a pomáhajú v obci a prikladajú ruku k spoločnému dielu,
aby naša obec stále napredovala“, hovorí Mgr. Milada Chlastáková, starostka Dunajova.

Mgr. Milada Chlastáková je
vo vedení obce Dunajov nepretržite od roku 1988, kedy
obec prevzala po Pavlovi
Chilom, bývalom predsedovi
MNV, ktorý vtedy odišiel do
dôchodku. Mimochodom, v
týchto dňoch sa dožíva 90
rokov, gratulujeme!
o Ako na tieto roky a chvíle na
konci 80-tych rokov spomína
ona sama?
Hovorí Mgr. Milada Chlastáková:
- Hoci som bola predtým
poslankyňou MNV, o skutočnej
práci na obci som mala len
čiastočné informácie. Na jednej
strane som mala jasnú víziu, čo
by som chcela v obci zmeniť,
na druhej strane som nemala
ani potuchy, ako napr. vydať
rozhodnutie, spísať záznam,
atď. Všetko som študovala z literatúry, bolo to obdobie bez
počítačov, internetu. Zámer som
mala jasný – byť občanom obce
nápomocná, rozvíjať svoju obec
v prospech občanov, morálne
i duchovne ich obohatiť. Veľkou
pomocou mi vtedy bola pracovníčka MNV p. Margita Mekiňová.
Obec mala okolo 860 obyvateľov. V predchádzajúcom období
bola v obci stavebná uzávera,
z dôvodu výstavby vodnej a neskôr i atómovej elektrárne, a tak
sa obec nerozvíjala – jej obyva-

telia stárli...
o Priority prvého volebného obdobia a 90-te roky...?
- Prioritou v tomto období
bola výstavba Domu smútku, nakoľko zosnulých mali
pozostalí doma a spôsobovalo
to nemalé problémy najmä
v letnom období. V akcií,,Z´´ sme
postavili cestou prevádzky pri
MNV za jeden rok Dom smútku
s mraziakom pre dvoch zosnulých. Rozpočet pre uvedenú
stavbu bol 11 000 €. Dlhodobým
problémom boli miestne komunikácie, ktoré najmä do osád
boli prašné. Odpenetrovali sme
miestne komunikácie do osady
Palúchov, Potok, Vojtkov. Oživil
sa aj spoločenský život v obci.
Podujatia ako Uvítanie deti do
života, Detský maškarný ples,
Mikuláš, Deň žien, Reprezentačný ples obce sa tešili obľube
u občanov. V športovej oblasti
bola vďaka angažovanosti p. Ľudevíta Pukalíka postavená chata
pri lyžiarskom vleku v hodnote
3 000 € a zakúpený lyžiarsky
vlek v hodnote 5 000 €. Obec,
keďže bol zlý televízny príjem,
pripravovala projekčne káblový
televízny rozvod, kde sa veľmi
angažoval Vladimír Mekyňa. 90te roky boli v živote obce, tak
ako i v celej našej spoločnosti,
veľmi zložité. Aj v našej obci sa
prejavili charaktery ľudí. Tí, čo
mali najväčší prospech z bývalého tzv.,,komunistického režimu,“
prví mne, nestraníčke, odovzdávali stranícke knižky a pýtali vrátiť peniaze za stranícke známky.
A prví agitovali ľudí do štrajkov!

Znechutená
týmto dianím,
farizejstvom
niektorých ľudí
v obci, som
v roku 1990
nekandidovala
na funkciu
starostky obce,
vykonávala
som funkciu
zástupkyne
starostu. V roku
1994 som sa
však opäť vrátila do spoločenského, kultúrneho, športového
diania v obci ako starostka. Bolo
to obdobie, kedy sa začalo s plynofikáciou Kysúc. Naša obec sa
tiež zapojila do tohto projektu,
nakoľko z pohľadu ochrany prírody a životného prostredia to
bola nevyhnutnosť. Obec bola
plynofikovaná na 98 %. Plynové
vedenie nie je dotiahnuté do
osady Mekyňov, Prpov a Potok,
čo je 23 rodinných domov. Po
plynofikácii došlo k čiastočnej
úprave miestnych komunikácií.
S plynofikáciou súviselo vysporiadanie vlastníckych vzťahov
k pozemkom, najmä v intraviláne obce. V rámci prvej etapy
pozemkových úprav bolo v intraviláne obce usporiadaných
95 % pozemkov osvedčením
o reálnej držbe. Po plynofikácii
obce nasledovala plynoinštalácia vo verejných budovách
– OcÚ, KD, ZŠ, MŠ. Toto obdobie
bolo obdobím výstavby kostola
Sedembolestnej Panny Márie,
ktorý bol Mons. Jánom Korcom
v r. 1995 vysvätený. V budove
obecného úradu bola vyčlenená
miestnosť pre detskú lekárku
MUDr. Božekovú, ktorá tu vykonáva poradne pre matky s deťmi, ako i predpisovanie liekov
pre starších občanov lekárom
pre dospelých MUDr. Hrivíkom,
v súčasnom období MUDr. Jedinákom..
o Po roku 2000 až do roku
2010, čo bolo dôležité pre
obec, pani starostka?
- V tomto období sme sa v obci

sústredili na bytovú výstavbu.
Uvedomila som si, že ľuďom
treba dať dve základné veci,
aby boli spokojní – prácu
a strechu nad hlavou. Práce
je výstavbou závodu INA Kysucké Nové Mesto, ako i KIA
Žilina – Teplička, dostatok.
K streche nad hlavou sme začali
s výstavbou nájomných bytov.
Čo nás k tomu viedlo? Zachovanie ZŠ, MŠ a preto, aby obec
mala všetky znaky fungujúcej
samosprávy, pre ustabilizovanie mladých ľudí v obci, začali
sme v rokoch 2002 – 2009 s
výstavbou obecných, nájomných bytov. V toto období bolo
postavených 155 bytov, spolu
s technickou vybavenosťou bolo
prefinancovaných 6 416 222 €
a to: formou dotácie z MVaRR
SR, úveru zo ŠFRB, kde sa vo
forme nájomného spláca úver
po dobu 30 rokov, ako i z vlastných prostriedkov obce. Počas
výstavby musela obec splácať
jednak úvery ako i bankové
záruky. To, čo nedokázali mestá,
sa podarilo jednej z najmenších
obci v regióne, našej! Dnes, keď
počúvam názory niektorých nájomníkov v bytových domoch,
je mi veľmi smutno. Ja neočakávam vďaku, na to som už príliš
stará, ale trošku zdravého sedliackeho rozumu a normálnosti
by sa niektorým nájomníkom
zišlo. Na jednej strane máme
s niektorými nájomníkmi bytov
neustále problémy, na druhej
strane obci pribudlo cca 350
mladých obyvateľov, na ktorých
dostávame z MF SR podielové
dane, a tak sa môžeme rozvíjať.
Obec každoročne do rozvoja
obce, či už vo forme spoluúčasti
na projektoch, alebo z vlastného financovania, vkladá asi
100 000 €. Toto obdobie bolo
najnáročnejším obdobím, čo sa
týka mojej práce, lebo okrem
aktivít v bytovej výstavbe museli
sme zabezpečovať tiež bežný
chod obce. S nepochopením
som sa vtedy stretla aj vo vedení
ZŠ a MŠ, ktoré prostredníctvom
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niektorých poslancov vyvíjali
neustály tlak na sústavné a neprimerané zvyšovanie finančnej
dotácie z obce. V oblasti životného prostredia sme sa projekčne
pripravovali na odkanalizovanie
obce do aglomerácie Kysucký
Lieskovec, kde okrem našej
obce spadajú obce Ochodnica,
Kysucký Lieskovec a Lodno.
Žiadosť bola v roku 2011 podaná, ale neboli sme úspešní.
V roku 2015 sme sa spolu so
starostom obce Ochodnica
pokúšali podať projekt odkanalizovania uvedenej aglomerácie,
ale pre neschválenie uznesenia v obecnom zastupiteľstve
v Lodne a Kysuckom Lieskovci
nebolo toto možné. Pre lepšiu
bezpečnosť občanov bolo v obci
zabudovaných 8 kamier, ktoré
sa nachádzajú v centre obce. Na
úseku športu boli vybudované
šatne na futbalovom ihrisku
z vlastných prostriedkov, ktoré
treba dokončiť. Veľkú radosť
nám v tejto oblasti robili šachisti
pod vedením Vincenta Kanitru.
Z programu cezhraničnej spolupráce s českou obcou Košařiská
bolo na volejbalovom ihrisku
vymenené oplotenie. Predĺžili
sme verejné osvetlenie, káblovú
televíziu a miestny rozhlas v dĺžke 635 m v lokalite okolo Kysuce
po bytovky pri futbalovom ihrisku. Došlo k výmene rozhlasovej
ústredne za novú, digitálnu.
V roku 2010 boli v obci Dunajov
ukončené pozemkové úpravy,
týkajúce sa extravilánu obce,
v ktorých sa do určitej miery
usporiadali vlastnícke vzťahy
k pozemkom. Väčšina pozemkov
aj v extraviláne sa stala obchodovateľnou. V spolupráci so ŽSR
začali sme navážku prebytočného materiálu na miestnu komunikáciu do Ochodnice.
o Aké boli roky 2010 – 2014
pre obec?
- Toto obdobie by som z môjho
pohľadu hodnotila ako obdobie,
kde sa obec najviac rozvíjala.
V spolupráci so ŠL SR a z vlastných zdrojov sa nám podarilo
asfaltovým kobercom zrekonštruovať miestne komunikácie
v lokalite Rieka, Palúchov, Potok. Treba zdôrazniť, že obec
do rekonštrukcie miestnych
komunikácií každoročne vkladá z vlastných zdrojov cca
20 000.-€. Najväčším prínosom
pre všetkých obyvateľov bolo
vybudovanie cestného spojenia
Dunajov – Ochodnica, v celkovej
dĺžke 1,4 km, ktoré v objeme
235 000 € bolo vybudované
z vlastných prostriedkov obce,
43 000 € bol príspevok z Úradu
vlády pri výjazdovom zasadnutí
do okresu Čadca a 5 000.-€
prispela obec Ochodnica.
V súčasnom období obec sa
snaží, aby bola táto komunikácia
preradená do ciest III. triedy

v správe VÚC Žilina. Z Programu
rozvoja vidieka prostredníctvom
Ministerstva pôdohospodárstva
SR bola obci poskytnutá dotácia
v objeme 176 000 €, s 5 % spoluúčasťou obce na rekonštrukciu
budovy Obecného úradu. Pri
obecnom úrade bolo z programu ROP – MVRR SR vybudované
námestie, chodník pre peších,
druhá autobusová zastávka, parčík pri bytových domoch, rekonštrukcia miestnych komunikácií
v celkovej dĺžke 1,7 km. Tento
projekt bol realizovaný z finančných prostriedkov EÚ a MVRR
SR, s 5 % spoluúčasťou obce
v objeme 271 650.-€. V roku
2014 bola konečne obci schválená dotácia na verejné osvetlenie
- VO, projekt na ktorú bol spra-

covaný ešte v roku 2008, od MH
SR. V rámci Rekonštrukcie a modernizácie VO v obci bolo vymenených 186 svietidiel za úsporné sodíkové, vymenených 4 ks
rozvodní VO a predĺženie VO
do lokality Palúchov. Preinvestovaných bolo 145 216 €, kde
spoluúčasť obce predstavovala
5 %. V športovej oblasti došlo,
po 2 neúspešných žiadostiach
na dotáciu, k prestavbe antukového volejbalového ihriska na
multifunkčné ihrisko s umelou
trávou, ktorá bola financovaná
z vlastných prostriedkov obce,
spolu s osvetlením a kamerou,
v objeme 20 000.-€. Na prestavbe sa angažovali poslanci
OcÚ Vladislav Brisuda a Milan
Chlasták. Vďaka zanieteniu
poslanca OcÚ Jaroslava Brodeka
a Martina Švaňu začala sa po
niekoľkých rokoch oživovať
činnosť futbalového oddielu TJ
Štart Dunajov – žiaci.
o A napokon, prenesme sa do
súčasného volebného
obdobia, z ktorého
ubehli už dva roky...?
- V nastúpenom rozvojovom trende pokračuje
naša obec aj počas tohto dvojročného, volebného obdobia. Zrekonštruované boli miestne
komunikácie Košariská,
Briežok, II. Etapa do
Palúcha, do Potoka.
Obec dala spracovať
z vlastných finančných

prostriedkov pasport hrobových
miest na cintoríne v digitálnej
forme, spolu s orientačnou
mapou. Vymenená bola časť
oplotenia miestneho cintorína
a prevedený náter kovových
dielcov na oplotení. Cez starý
cintorín bol vybudovaný chodník, pri Dome smútku kolumbárium, zrekonštruovaná bola
budova Domu smútku, vrátane
zakúpenia prenosného ozvučenia. V obci bola vybudovaná
II. etapa kamerového systému
– pri ZŠ, MŠ, cintoríne, bytovky
pri Kysuci, železničná zastávka,
kde bolo prefinancovaných
10 000 € z MV SR a z vlastných
finančných prostriedkov. Pre
bezpečnosť občanov obec Dunajov uzatvorila s Mesto Krásno
nad Kysucou zmluvu o poskytovaní
služieb Mestskej
polície Krásno nad
Kysucou. V oblasti športu došlo
k oploteniu 2
strán futbalového
ihriska do výšky 5
m, osadeniu mreži
na oknách šatní,
zakúpeniu traktorovej kosačky. Na
toto boli použité
vlastné finančné
prostriedky vo
výške 21 000.-€. Pre bezpečnosť
občanov bolo vybudované
zábradlie pri kostole a od OcÚ
po železničnú zastávku. Ďalej
bolo vybudované parkovisko pri
kostole. Tieto práce boli financované z vlastných prostriedkov
v objeme 38 000 €. Obec prostredníctvom MŽP SR obdŕžala
dotáciu na zakúpenie zametacieho vozidla v sume 105 000
€, ktoré v zimnom období slúži
na odhŕňanie snehu. Jednou
z posledných budov, ktoré neboli zrekonštruované, je budova
kultúrneho domu. Hoci obec 7 x
žiadala o poskytnutie dotácie na
predmetnú stavbu, nebolo jej
vyhovené. V minulom roku sme
začali s celkovou rekonštrukciou
interiérov Kultúrneho domu.
Boli vymenené okná, časť dverí, výmena elektroinštalácie,
vybudovanie a rekonštrukcia
sociálnych zariadení a kuchynky, zníženie a zateplenie stropu
v sále, vybavenie kuchynky

antikorovým zariadením v objeme 95 000 € vlastných finančných prostriedkov. V budove
ZŠ bola vymenená elektroinštalácia, vybudované oplotenie
ZŠ, chodník popred školu, na
budove MŠ boli vymenené
okna, vonkajšie dvere, zakúpený
antikorový nábytok do kuchyne,
konvektomat, chodník pri MŠ,
oplotenie a parkovisko pri MŠ,
detské dopravné ihrisko. V Rade
školy aktívne ako predsedníčka
pracuje poslankyňa obce Jarmila Brodňanová. Obec dala spracovať územný plán obce, ktorý
je pred ukončením schvaľovacieho procesu, o čo sa najviac
pričinil zástupca starostky Pavol
Valárik. V tomto roku obec Dunajov spolu s obcou Oščadnica,
Mestom Krásno nad Kysucou,
poľskou obcou MIlowka a Rajcza
požiadali cez projekt INTERREG
PR-SR o dotáciu na vybudovanie
cyklotrasy, ktorý bol schválený.
V obci Dunajov povedie cyklotrasa po hrádzi rieky Kysuce
v dĺžke 1699 m. Na rozšírenie
kapacity MŠ sme podali projekt,
kde ešte neprebehlo vyhodnotenie žiadosti. Ide sa o nadstavbu časti MŠ o jednu triedu. Na
záver chcem povedať iba toľko.
Krédom mojej práce, ako starostky obce, je spokojný občan.
Či sa mi to podarilo? To musia
posúdiť ľudia v obci. Snažím
sa k svojej práci pristupovať
zodpovedne, čestne, empaticky,
charizmaticky, niekedy i kriticky,
jednoducho tak, aby som občanom Dunajova vytvorila skutočný domov pre každého slušného
človeka. Chcem počúvať každý
hlas, hoci i kritický, ktorý smeruje k spoločnému dobru, nie
k napĺňaniu osobných záujmov
a k deštrukcii práce iných občanov. Vo svojej práci som nikdy
nehazardovala s dôverou mojich
občanov, lebo si ich vážim a som
tu pre nich. Ďakujem všetkým,
ktorí mi pomáhali a pomáhajú
v obci a prikladajú ruku k spoločnému dielu, aby sa naša obec
zvelaďovala, modernizovala
a aby sme sa tu cítili stále lepšie,
bezpečnejšie, skrátka, aby bol
Dunajov naozaj náš domov.
- spracovala redakcia podľa
podkladov a príslušných
dokumentov -
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Dunajov v roku 2016 slovom a vo fotografiách

Či už ide o škôlkárov, tínedžerov, dospelých či najstarších, každý si dokáže v kultúrnom kalendári Dunajova nájsť podujatie, ktoré je určené
práve preňho. Rok 2016 priniesol hneď niekoľko významných udalostí aj s patričným programom.

Január
Detský karneval
Kto by sa aspoň na chvíľu netúžil stať niekým iným? Dievčatá si vyskúšali kostýmy princezien či upírok a chlapci sa zas vžili do rolí superhrdinov. Každý dostal za svoju originálnu masku sladkú odmenu.
Nechýbal ani pestrý program vrátane súťaží.

Uvítanie detí do života
Milá tradícia, ktorá pretrváva už desaťročia, bola opäť prvým
podujatím v roku. Devätnásť novorodených detí dostalo od
starostky darčeky a mamičky si spolu so svojimi ratolesťami
mohli vychutnať kultúrny program žiakov z materskej a základnej školy.

Február
Pochovávanie basy

Fašiangové obdobie zakončila obec Dunajov opäť v maskách. Na podujatí v kultúrnom dome nechýbalo bohaté pohostenie, tanec, basa
a tradičné šišky. Zabávali sa všetci, od najmladších až po najstarších.

Máj

Deň matiek
Kým škola a škôlka organizujú podujatia pre mladšie mamičky, obec nezabúda ani na staršie generácie. Pre babičky
nad 60 rokov pripravila príjemné posedenie s chutným občerstvením a nechýbali ani darčeky od starostky. Žiaci základnej školy obohatili podujatie tancom a spevom.
Stavanie mája
Prišiel máj, hudba hraj! Stavanie mája prebiehalo vo veselej atmosfére. Hra na harmonike doplnená spevom podnietila
ľudí, aby zabrali a pred obecným úradom zrazu stál niekoľkometrový symbol jari.
Oslavy na Skačkove
Udalosti 2. svetovej vojny si treba pripomínať aj vyše sedemdesiat rokov po jej ukončení. Pamätník na Skačkove poslúžil ako miesto, kde si občania uctili pamiatku deviatich padlých hrdinov a odovzdali kvetinové dary. Podujatia sa
zúčastnili aj protifašistickí bojovníci.
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Jún
Ukončenie školského roka
So školou sa lúčili najmä žiaci štvrtého ročníka. Starostka im popriala
veľa úspechov v ďalšom štúdiu a všetkým zaželala krásne prázdniny.
Leňošenie sa mohlo oficiálne začať!

Deň detí
Deti svoj júnový sviatok zbožňujú. Nielenže sú vtedy stredobodom
pozornosti ešte viac ako zvyčajne, ale dostanú aj neúrekom sladkostí. Žiakov materskej a základnej školy navyše potešila maškrtami aj
starostka osobne.

August
Oslavy na Skačkove
Slovenské národné povstanie patrí nepochybne medzi najväčšie protinacistické vystúpenia v Európe. Spomienka naň sa uskutočnila opäť na
Skačkove, kde po starostkinom príhovore nasledovalo odovzdávanie kytíc a tradičná vatra.

September
Otvorenie školského roka
Hviezdami 5. septembra boli jednoznačne prváci. Mierne vystrašení,
mierne nedočkaví si prevzali šlabikáre a po milom slove a darčeku od
pani starostky vstúpili do školského života.

Dunajovské hody
Príchod kolotočov vždy značí, že už čoskoro vypukne jedno z najväčších podujatí v obci. Hody sú vždy v tú nedeľu, ktorá je v tom
istom týždni ako sviatok sedembolestnej Panny Márie. Tentoraz to
vyšlo na 18. septembra, kedy občanov rozveselila dychová hudba
Ochodničanka, vokálna skupina Iriny Školníkovej a Kysucká vrchárska heligónka. Samozrejme, nechýbali ani tradičné stánky.

Október

December

Mesiac úcty k starším
Tí najstarší prežili toho najviac, mnohé ich zážitky si mladí v dnešnej
dobe dokonca už ani nevedia predstaviť. Obec pre občanov nad
60 rokov pripravila v spolupráci s materskou a základnou školou
príjemné posedenie s bohatým programom, v rámci ktorého sa
predstavili aj heligónkarky Katarína Kubaščáková a Vlasta
Mudríková. Aby
o darčeky a znak
úcty nebol nikto
ukrátený, starostka osobne
navštívila aj
imobilných dôchodcov v penzióne či priamo
u nich doma.

Mikuláš
Obľúbený
deň všetkých
milovníkov
čokolády je
špeciálny tým,
že môžete
stretnúť starostku v kostýme. Prezlečená
za Mikuláša
rozdala sladkosti žiakom
materskej a základnej školy
a spolu s čertmi a anjelom im tak pripravila nezabudnuteľný zážitok.
pripravila: Dominika Chrastová
s vedením obce
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Športové informác
V Dunajove veria, že sa podarí futbal vrátiť
na predchádzajúcu dobrú úroveň

Futbal mal v Dunajove dlhovekú tradíciu.
O založenie Dunajovského futbalu sa pričinil
vo veľkej miere bývalý predseda TJ Tomáš
Čičman, neskoršie Vladimír Štefík. Hrávala
sa súťaž mužov, dorastencov a žiakov.
Z tohto obdobia mám veľa pekných
spomienok, sám som hrával za družstvo
žiakov. Všetko bolo také spontánne,
kamarátske, bez nároku na odmeny.
Športovci robili dedinskú zábavu, aby bolo
na chod celého futbalového oddielu. Robili
sa brigády na futbalovom ihrisku, hrali sa
tradičné zápasy ženatí – slobodní. Neskoršie
sa v Dunajove konal turnaj, kde boli
prizvaní hostia z družobnej obce Dulovce
/z južného Slovenska/. Futbal v Dunajove
skončil v roku 2008. Neboli priestory,
financie a ani manažment nepracoval ako
mal. Zostali len prázdne reči, nedostavané
šatne, chátrajúce ihrisko a deti, ktoré začali
hrávať v okolitých obciach. V tomto období
som prevzal TJ Štart Dunajov ako predseda.
Väčšinu času som venoval, aktivitám na
podporu šachového oddielu, no poškuľoval

som aj po partneroch,
s ktorými by som mohol
futbal v Dunajove rozbehnúť.
Podarilo sa mi to až v roku
2014 ako poslancovi obecného
zastupiteľstva v Dunajove,
kde celé zastupiteľstvo spolu
s pani starostkou Miladou
Chlastákovou odsúhlasilo
peniaze na dobudovanie
šatní a oplotenie ihriska.
Zároveň sa našli aj peniaze na
vybavenie šatní, zakúpenie
dresov, náradia a strojov na údržbu trávnika.
Pri znovuzaložení futbalového oddielu
mi aktívne pomáhali páni Martin Švaňa,
Miroslav Králik a Jaroslav Macura, ktorý
je zároveň aj správca futbalového ihriska.
Sponzorsky prispeli firma Fast Plus s.r.o
Logistické centrum Rača, stavebniny Capek,
JM Tech, s.r.o., Pizzeria Vando, Jednota
Čadca. Futbal sme začali budovať na úrovni
žiakov. Momentálne má Dunajov druhý
rok prihlásené družstvo žiakov v súťaži 5

liga U15. Tak ako všade, začiatky boli ťažké.
Hľadal sa vhodný tréner, deti si museli
zvyknúť na veľké ihrisko, disciplínu na
tréningu a zápase. Momentálne máme vo
futbalovom oddieli 22 aktívnych hráčov /
detí/, z toho dve dievčatá. Trénujú ich dvaja
mladí perspektívni tréneri Miroslav Kafúň
a Vladimír Pavlus, ktorý si tento rok dorobil
trénerskú licenciu. Postupne by sme chceli
vytvoriť v obci aj družstvo dorastu a mužov.
Dúfam, že sa nám to podarí a futbal sa
v Dunajove vráti na predchádzajúcu úroveň.

Od roku 2007 sa začala písať dunajovská história ako účastníka
najvyššej šachovej súťaže na Slovensku /Extraliga/.

Brodek, Kantorík, Kanitra, Magát
Šachový oddiel v Dunajove založil
v roku 1975 šachový nadšenec
Vincent Kanitra. Súťaž sa začala
v Dunajove hrať v roku 1975
na okresnej úrovni, neskoršie sa
postúpilo do krajskej súťaže, kde
posledným ročníkom bol rok 19811982. Pre nedostatok finančných
prostriedkov mužstvo z krajskej
súťaže vypadlo a tým aj šach v obci
zanikol.

Extraliga / Dunajov - Slovan Bratislava
K znovuzrodeniu šachu došlo v
roku 1998 pod vedením predsedu
šachového oddielu Vincenta
Kanitru, v spolupráci so sponzormi
Štefanom Chovancom, starostkou
obce Miladou Chlastákovou
a obecným zastupiteľstvom,
predsedom LPS Milanom
Čičmanom. Veľkú zásluhu na
založení oddielu má aj rodák
z Dunajova, hráč Čadce, neskôr

Centrálu Žiliny, Jozef Magát.
Začalo sa od okresnej 5 ligy. V roku
2003 sa postúpilo do 3 ligy, v roku
2005 do 2 ligy, v roku 2006 do
1 ligy. Od roku 2007 sa začala
písať „Dunajovská história“ ako
účastníka najvyššej šachovej súťaže
na Slovensku /Extraliga/.
Dunajov sa v Extralige nestratil
ani v konkurencii takých klubov
ako je Slovan Bratislava, Košice,

Mladí šachisti
Dunajská Streda, Trenčín či Dubnica
a každoročne obsadzoval popredné
umiestnenie. Ako šachový klub si
vybudoval rešpekt a uznanie v rámci
celého Slovenska. Za Dunajov
hrávali také zvučné mená ako GM
Sergei Movsesian, GM Robert Cvek,
GM Martin Mrva, GM Mikuláš Maník,
GM Vlastimil Babula, GM Tomáš
Likavský a veľa medzinárodných
IM a FM majstrov, z ktorých by
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cie z obce Dunajov
som chcel vyzdvihnúť IM Mariána
Kantoríka. Družstvo Dunajova
obsadilo v rámci Slovenska za toto
obdobie dvakrát striebro, dvakrát
bronz a dvakrát obsadilo štvrtú
priečku, čo je na takú obec ako je
Dunajov, veľký úspech!
Dnes má šachový oddiel Dunajov
registrovaných 38 hráčov a
klub má 6 družstiev. V najvyššej

súťaži má Dunajov v zostave 5
medzinárodných majstrov GM,
jedného IM a troch FM majstrov a je
na 5. mieste. V 2 lige je na 2. mieste,
v 4 lige na treťom a 11. mieste, dve
družstvá hrajú okresnú 5 ligu.
V Dunajove bola v roku 2015
založená v spolupráci s riaditeľkou
ZŠ a MŠ Mgr. Neveďalovou
šachová škola pre deti. Aktívne

sa na založení podieľal aj gestor
dunajovského šachu pán Kanitra.
Deti vedú Marián Magát a Marián
Soloman. Mladí šachisti /
momentálne 7 detí/ sa zúčastňujú
na rôznych turnajov v rámci
Žilinského kraja.
Touto cestou chcem vyzdvihnúť
prácu Vincenta Kanitru, bez
ktorého by šach v Dunajove

neexistoval. Vo svojich 82 rokoch sa
aktívne podieľa na práci šachového
klubu, pripravuje a rozhoduje
šachové zápasy v Extralige / je
rozhodca 1 triedy /, ba dokonca
v prípade potreby si sám sadne za
šachovnicu a hrá. Ďakujeme, pán
Kanitra!

V Dunajove kedysi volejbal „hralo všetko, čo malo ruky, nohy...“.
V Dunajovskej histórii športu
má čestné miesto aj volejbal.
Volejbal sa v obci začal hrať
v roku 1956 na trávnatom ihrisku
pri elektrickom transformátore
v blízkosti rieky Kysuca. Najskôr
pre zábavu, potom na okresnej,
neskôr na krajskej úrovni.
Volejbalový oddiel založila v roku
1956 skupina nadšencov: Jozef
Mečár, Emil Cáder, Jozef Švaňa,
Ján Mečár, Vincent Kanitra,
Ľudovít Pukalík, Adam Švaňa.
Neskoršie sa k nim pridala celá
dedina a podľa zápisov z kroniky
„hralo všetko, čo malo ruky,
nohy...“. Súťaž sa hrávala vonku,
neskoršie sa začalo hrávať v telocvični v Ochodnici. V roku 1972 sa
vybudovalo nové volejbalové ihrisko pri základnej škole v Dunajove.
Ihrisko malo antukový povrch a pred zápasom sa vylievalo vodou
zo školy. Hlavným pomocníkom pri tejto činnosti bol Ladislav
Adámek /školník/. Volejbalové družstvo sa zúčastňovalo rôznych

turnajov v rámci celej Československej republiky a hráči Dunajova
začali hrávať aj v iných kluboch na vyššej úrovni. V roku 1980 sa
začalo budovať nové ihrisko v priestoroch starej školy /dnešné
multifunkčné ihrisko/. Od roku 1982 sa začal na tomto ihrisku
organizovať tradičný Dunajovský turnaj vo volejbale na počesť
SNP. Tento turnaj sa snažíme v Dunajove organizovať každoročne.
Touto cestou sa chcem tiež
poďakovať pánovi Milanovi
Čičmanovi za vedenie a
zapožičanie kroniky o Dunajovskom
športe, kde sú uvedené výsledky
a fotografie o športe v Dunajove.

športové informácie
z Dunajova pripravil:
Jaroslav Brodek, predseda
TJ Štart Dunajov

Seniori aj zdravotne postihnutí v Dunajove majú svoju organizáciu
V Dunajove sa od roku 2000 spoločensky
angažujú aj dôchodcovia a zdravotne
postihnutí! Sú tu organizácie Jednota
dôchodcov Slovenska, Slovenský zväz
telesne postihnutých a zväz postihnutých
civilizačnými chorobami. Predsedom
týchto organizácií je Ing. Ján Kopásek.
Tajomníčkou od vzniku až do roku 2008
bola p. Vincencia Vráblová. V súčasnosti
túto prácu vykonáva Kvetoslava Murčová.
„Obom chcem veľmi pekne poďakovať za ich
zodpovedný prístup k práci a obetavosť, ktorú
organizáciám a členom ponúkali“, hovorí
Ing. Ján Kopásek, ktorý ďalej odpovedá
na otázky redakcie.
o Ako to vyzerá s členskou základňou?
- Počet sa menil od minima 18 členov po
maximálny stav 51 členov.
o Trošku porozprávajme o činnosti...
- Výročnú členskú schôdzu vždy

organizujeme aj s pohostením.
Prítomná je aj Mgr. Margita Ďurišová,
predsedníčka okresnej organizácie.
S členmi sa zúčastňujeme na
prezentácii speváckych skupín, ručných
prác, v prednese poézie a prózy, ale
chodíme aj na obecné športové dni,
turistické zrazy, oslavujeme MDŽ, Deň
matiek, Pamätné dni na Skačkove.
o O čo je najväčší záujem medzi
Vašimi členmi?
- O rekreačno-rehabilitačné pobyty
v slovenských kúpeľoch ako Nimnica,
Turčianske kúpele, ale aj o zahraničné
zájazdy. Chcem poďakovať aj obci –
vedeniu obce, lebo máme s ňou dobrú
spoluprácu. Pani starostka Chlastáková
aj s manželom sú našimi členmi a musím
povedať, že sa o nás pani starostka veľmi
stará. Tiež musím vyzdvihnúť našich členov,

ktorí za dobrovoľnú prácu v prospech
starších občanov dostali od okresnej
organizácie JDS vyznamenanie III. stupňa
a ďakovné listy ZPCCH v Čadci.
- redakcia -
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Základná a materská škola v Dunajove prešli od roku 2011 veľkými
rekonštrukciami a modernizáciou, vyše polovica žiakov ZŠ
má na vysvedčení samé jednotky!
ZŠ v Dunajove funguje od
roku 1966 , t.j. vyše 50 rokov.
Bola postavená v akcii „ Z “.
Prvým riaditeľom ZŠ bol od
roku 1966 – 1971 Ján Studený
/6 rokov/, od r. 1971 – 1991
Anna Švaňová /20 rokov/,
od r. 1991 – 2011 Mgr. Marta
Pukalíková /20 rokov/ a od
roku 2011 je riaditeľkou ZŠ
s MŠ v Dunajove Mgr. Jarmila
Neveďalová. Do roku 1980
sa v nej vyučovali deti 1. – 5.
ročníka .V rámci prestavby
školstva sa v nej učili len žiaci
1.- 4. ročníka. V roku 2006
v rámci projektu bola však
budova ZŠ nadstavená a upravená tak, že sa tu vytvorilo 10
bytov pre obyvateľov Dunajova. V tomto roku bola urobená aj plynofikácia , výmena
plastových okien, zrekonštruovaná časť WC a umyváreň. Je
to malotriedna ZŠ, v ktorej sa
do roku 2011 učili spoločne
v dvoch triedach štyri ročníky a od roku 2012 sa v troch
triedach učia štyri ročníky.
V súčasnosti navštevuje ZŠ
40 žiakov a o ich vzdelávanie
a výchovu sa stará 6 pedagógov. Pani vychovávateľka
vedie oddelenie školskej
družiny, v ktorom má 28 detí.
Prevádzka je do 16,30 hodiny.
Školská družina je zameraný
na uspokojenie a rozvíjanie
záujmov detí v čase mimo
vyučovania. Zabezpečuje
rekreačnú, záujmovú činnosť,
pravidelný pobyt na čerstvom
vzduchu a vzdelávanie formou hier a súťaží. Veľkým prínosom je aj spolupráca s DSS
Synnómia, prostredníctvom
nej sa deti učia spoznávať
život zdravotne postihnutých.

Kolektív základnej školy:
Mgr. Jarmila Neveďalová - riaditeľka (druhá zľava), Mgr. Jana Takáčová,
školníčka Jarmila Brisudová, Bc. Dana Brňáková, Mgr. Filip Pukalík

Snažíme sa vytvárať podnety
pre pozitívne využívanie voľného času. O poriadok, chod
školy a kúrenie sa stará pani
školníčka v jednej osobe. Materiálnu a personálnu stránku
školy vybavuje pani účtovníčka a fakturantka v jednej
osobe. Do konca februára
2011 fungovali ZŠ aj MŠ
zvlášť. Od 1. marca 2011 bola
ZŠ spojená splynutím s MŠ
do jednej právnickej osoby
a vznikla škola s právnou subjektivitou , ktorej súčasťou sú
aj ŠKD a ŠJ. Od roku 2012 je
na škole zriadené tiež elokované pracovisko ZUŠ z Krásna nad Kysucou. Dochádza
k nám vyučovať 5 odborných
učiteľov zo ZUŠ. Žiaci nemusia
dochádzať za hudobným a výtvarným vzdelaním do Krásna
nad Kysucou. V súčasnosti sa
vzdeláva 45 detí ZŠ aj MŠ
v odbore hudobnom – hra
na klavír, hra na heligónku,

Cvičenie na chodúľoch : zľava Vladimír Ďurčan, Vladimír Štalmach,
Marián Graňa, Miriama Ďurajová - žiaci 3.A triedy

hra na gitaru, spev, v odbore
výtvarnom sa vzdelávajú aj
deti MŠ v dvoch oddeleniach.
Každý rok robia v našej škole
výchovný koncert pre žiakov
i rodičov. MŠ bola postavená
v roku 1978 v akcii „Z“ a má
39 rokov. Plynofikácia bola
urobená v r. 2005. Do roku
2011 fungovala samostatne
a stala sa súčasťou ZŠ až od
1. marca 2011. Má dve triedy,
v ktorých je v umiestnených
46 detí vo veku 3 – 6 rokov.
V prevádzke je denne od
6,30 hod. do 16,30 hod.
Vyučujú v nich štyri učiteľky
v dvojsmennej prevádzke.
V MŠ je umiestnená aj ŠJ ,
v ktorej sa stravuje 80 detí,
10 zamestnancov školy a aj
dôchodcovia. Chutné jedlo
nám pripravujú kuchárka
a vedúca školskej jedálne.
o O rekonštrukciách v škole,
modernizácii, opravách, ako
aj o skvalitnení výučby v dunajovskej škole, hovoríme
s riaditeľkou Mgr. Jarmilou
Neveďalovou, ktorá hovorí:
- V ZŠ boli od roku 2011
vymenené všetky radiátory
za nové, nová podlaha, nová
elektroinštalácia, vymaľovanie interiéru školy a zárubní,
nové žalúzie, nové oplotenie
okolo ZŠ s MŠ, úprava a vyrúbanie kríkov, upravené školské ihrisko – nanesenie hliny,
nasadenie trávy, vyvalcovanie,
vybudovanie pieskového doskočiska, nová zámková dlažba
pred školou, oddychový kútik
s betónovým stolom a lavičkou
so zámockou dlažbou, betónovými kvetináčmi a soškami detí,
s kvetinovou výzdobou a tujami,
zavedenie internetu do troch
tried, zavedenie webového sídla
školy so všetkými informáciami
o dianí v škole, urobený bezpeč-

nostný alarm v objekte školy,
kamerový systém na ochranu
školy, zavedenie elektrického
zvončeka, termostatu – šetrenie
elektrickej energie ,výmena
kľučiek, zámkov, zarážky za
dvere ,obehové čerpadlo do
kotolne, atď. Zakúpili sme nové
školské tabule, nové lavice
a stoličky do každej triedy, nový
nábytok do riaditeľne, záhradné
lavičky, ozvučovaciu techniku
s mikrofónmi na verejné kultúrne vystúpenie, interaktívne
tabule s počítačmi, komplet
nové počítače v počítačovej
triede , novú šatňu s lavičkami
a vešiakmi , do triedy prietokový
ohrievač, učebné pomôcky najmä na telesnú výchovu z darov
2% dane z Nadácie pre región –
lavičky, rebriny, kôš na stretball,
trampolínu s odrazovým mostíkom ,futbalové bránky, chodúle,
lopty, švihadlá, karimatky, prekážky, florball, atď. Kúpili sme do
školskej knižnice veľa poučných
a zábavných kníh . Do ŠKD sme
kúpili zábavné hry, dali sme
ušiť detské folklórne kroje pre
chlapcov a dievčatá . Pre údržbu
školy a okolia sme kúpili kosačku na trávu, krovinorez, rebrík,
fúrik, lopaty, metly, hrable,

Recitačná súťaž :
1. miesto Laura Kopásková 3.A ,
2. miesto Nela Koššová 2.A,
3. miesto Dária Bírová 3.A

elektrické nožnice na strihanie
a úpravu tují pred školou, atď.
V MŠ boli od roku 2011 vymenené drevené okná za plastové,
nová elektroinštalácia, vymaľovanie vnútorných priestorov
vrátane zárubní, oprava strechy,
oprava komína, oprava schodov, zárubní, rín, oprava plota,
dopravné ihrisko, vybudovanie
nového pieskoviska, oprava
a výmena vodovodných batérií,
oprava zámkov a pánty na bránach, oprava vodného poklopu,
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nová zámková bezbariérová
dlažba, parkovisko pre autá,
nová asfaltová cesta k MŠ. Kúpili
sme nový nábytok pre deti do
tried, aj do ŠJ, nové koberce,
nové hračky a učebné pomôcky,
dve interaktívne tabule s projektormi a počítačmi ,notebookom,
farebnou tlačiarňou do oboch
tried na modernizáciu edukačnej výchovy, rádiomagnetofón,
fotoaparát, kameru, nové zariadenie do spálne pre deti - nové
ležadlá, paplóny, vankúše, obliečky, skrinky, plechový domček
na uskladnenie dopravných odrážok, do učiteľského WC nový
záchod a prietokový ohrievač,
obehové čerpadlo, rebrík, termostat atď. Vymenili sme staré
drevené okná za nové plastové,
nové okno na výdaj jedla, vymaľovali sme vnútorné priestory,
urobili novú elektroinštaláciu a
pripojili elektriku do kancelárie
vedúcej ŠJ. Aj plynový sporák
sa opravil. Zakúpili sme novú
elektrickú pec – konvektomat
s digestorom, robot veľký, dva
ručné roboty, mixéry, dve chladničky, policová zostava, nové
hrnce, taniere, príbory, hrnčeky,
poháre, nože, dosky, teplomery,
nové jedálenské stoly a stoličky, pre vedúcu ŠJ notebook
s programom, atď.
o Aká je spolupráca s úradom
- starostkou, poslancami,
Radou školy, rodičmi a inými
inštitúciami?
Naša škola je dobre zabezpečená po materiálnej i personálnej
stránke. Výborne sa nám spolu-

pracuje so zriaďovateľom obce
a so samotnou pani starostkou.
V ZŠ v rámci projektov, ktoré
zrealizovala, nám dala od roku
2011 urobiť novú zámkovú
dlažbu pred školou ZŠ, kamerový systém na ochranu škôl, parkovisko pre autá pred MŠ a novú
asfaltovú cestu k MŠ. Pravidelne
sa zúčastňuje akcií usporiadaných školou a školy spolupracujú s OcÚ najmä pri akciách, ktoré
usporiadajú pre obyvateľov
obce pri rôznych príležitostiach,
napr. Hody v Dunajove, Mesiac
úcty k starším, Mikuláš, Vianoce,
Detský karneval, Uvítanie detí
do života, Deň matiek, MDD.
Dobre sa nám spolupracuje aj
s poslancami, Radou školy aj
s rodičmi. Pri akejkoľvek žiadosti
sú nám nápomocní. Pomohli
nám pri maľovaní MŠ, premaľovaní detského ihriska a premaľovaní oplotenia okolo MŠ .
Rodičia nám pomohli pri ušití
folklórnych krojov, pri zhotovení
dreveného obkladu detského
pieskoviska, pri opravnom
detskom ihrisku, pri urobení
bezpečnostného alarmu v objekte ZŠ – zdarma, zhotovenie
dreveného podstavcu pre víťazov pri súťažiach, zhotovenie
drevených búdok a kŕmidiel pre
vtáčikov, darovali nám vonkajšiu
trampolínu, už 5 rokov nám
prispievajú 2% z daní. Za všetko
veľmi pekne ďakujeme!
o Ako prebieha život v škole?
- Škola pre žiakov ZŠ robí rôzne
exkurzie na spoznanie regiónu
Kysúc, v ktorom žijú. Navštívili

a spoznali už skoro celý región
a v ňom rôzne zaujímavosti.V závere každého školského roka
chodíme na školský výlet, navštevujeme rôzne kúty Slovenska.
Každý rok sa pre talentované
deti konajú súťaže: recitačná,
čitateľská, spevácka, športová,
výtvarná. Pre deti robíme rôzne
akcie: plavecký výcvik, jesenné
cvičenie v prírode, didaktické
hry, púšťanie šarkanov – šarkaniáda, pečenie medovníkov,
besedy o šikanovaní, o predchádzaní chorôb a chrípke, o protidrogovej výchove, Mikulášsku
oslavu, Vianočnú besiedku,
bicyklovanie, korčuľovanie
na kolieskových korčuliach,
kolobežkovanie, chôdza na
chodúľoch, hrajú florball, futbal,
vybíjanú... Žiaci sa vzdelávajú
aj na krúžkoch po vyučovaní.
Navštevujú: turistický krúžok,
ktorý vedie úspešne p. učiteľka
Mgr. Jana Takáčová, počítačový
krúžok vedie p. uč. Mgr. Filip
Pukalík, literárno – dramatický
krúžok vedie Bc. Dana Brňáková.
Naše deti sa učia aj šachovému
umeniu. V škole dosahujú žiaci
výborné výsledky. Zo 40 žiakov
získalo 22 žiakov samé jednotky.
Aj rodičom záleží na prospechu
detí a preto ich denne kontrolujú. Sme zapojení do rôznych
projektov, napr.: Zdravé ovocie,
Digitalizácia vzdelávacieho
procesu, Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho
školstva, atď...
o Vy ste vždy chceli byť pedagógom? Znovu by ste sa

rozhodli rovnako pre profesiu
pedagóga?
- V školských službách pracujem
už 45 rokov. Toto povolanie som
si vybrala už ako dieťa. Veľmi sa
mi páčilo učiť a vychovávať deti.
Moje zamestnanie je vlastne aj
mojím koníčkom. Stále ma napĺňa a robí mi radosť, keď vidím
v očiach detí nadšenie a radosť
z dosiahnutých malých i veľkých
úspechov. Tiež ma veľmi potešilo, keď ma zriaďovateľ navrhol
na ocenenie za moju vykonanú
prácu na Plaketu Jana Amosa
Komenského pri príležitosti Dňa
učiteľov, ktorú udeľuje minister školstva. Práca riaditeľa na
malotriednej škole je náročná
nielen na čas . Riaditeľ základnej
školy /keďže nemá možnosť
zamestnať odborníkov/ musí
byť často právnikom, psychológom, mediátorom, ekonómom,
odborníkom na verejné obstarávanie, špeciálnym pedagógom,
správca webového sídla školy,
manažérom školy, úradníkom,
učiteľom, výchovným poradcom, organizátorom rôznych
akcií, atď. Aj keď je táto práca
veľmi vyčerpávajúca, určite by
som sa znovu rozhodla robiť
opäť len to isté. Byť učiteľom je
povolanie a inak, ako s láskou
a s pocitom zodpovednosti za
vzdelanie našich detí, sa ani
vykonávať nedá.
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
/web. sídlo školy:
zsmsdunajov.edupage.org /

V dunajovskej knižnici majú takmer 6000 kníh
Bc. Dana Brňáková vykonáva prácu
knihovníčky v Dunajove na dohodu, jej
hlavný pracovný pomer je vychovávateľka
školskej družiny v Dunajove. Poďme sa
s ňou trochu porozprávať o knižničnej
činnosti, lebo táto je naozaj na Slovensku
vzácnosťou, keďže mnohé obce svoje
knižnice zrušili. Mimochodom, viete, že
knižnica v Dunajove funguje už od roku
1956?
Ďalej hovorí Bc. Dana Brňáková:
- Obecná knižnica Dunajov je umiestnená
v kultúrnom dome. Je tu čitáreň s 20imi
miestami. Nachádza sa v nej 5838 ks kníh,
z toho náučná literatúra pre dospelých 864
ks, krásna literatúra pre dospelých 2296 ks
kníh, odborná literatúra pre deti 323 ks kníh,
krásna pre deti 2355 ks kníh. Každoročne
pribúdajú do knižnice najnovšie tituly zo
svetovej i slovenskej literatúry, ale tiež odborné
publikácie. Knižnica je otvorená v stredu
a piatok 16,30h – 18,30h. Samozrejme, ak si
potrebujete súrne požičať knihy mimo týchto
hodín, je to možné po dohode s vedúcou
knižnice.
o Obec sa ako stará o dopĺňanie knižného
fondu?
- Obecný úrad Dunajov poskytuje ročne
333 eur na nákup kníh. Pri nákupe kníh
rešpektujeme záujmy našich čitateľov.
o Aké akcie poriada knižnica počas roka pre

občanov?
- Počas roka prebiehajú akcie
s deťmi do 15 rokov. Medzi
tradičné patria podujatia:
Moja najkrajšia vianočná
knižka, Daj otázku knihe,
Čitateľský maratón, Vytvor
knihu pre mamičku. Veľký
úspech a motivácia pre
žiakov prvého stupňa je
„Súťaž o najlepšieho čitateľa“
a „Súťaž o najlepšiu čitateľskú
triedu“. Prvé tri miesta sú
odmenené vecnými cenami.
Najlepšia čitateľská trieda
získava od pani starostky
veľkú chutnú tortu.
o Ako vyzerá „Marec –
mesiac knihy“ v knižnici
v Dunajove?
- Deti aj dospelí majú
možnosť navštíviť knižnicu
celý rok. V tomto mesiaci
však navštevujú obecnú knižnicu častejšie.
Prezentujú svoje najobľúbenejšie knihy,
overujú si vedomosti o knihe v kvíze, starší
žiaci sa oboznamujú s historickými povesťami,
pripomenieme si aj šetrné zaobchádzanie
s knihou, aktivitou: „Príbeh smutnej knihy“.
K zvýšenej návštevnosti knižnice v marci
prispievajú aj naši najmenší čitatelia – škôlkári.

Majú radosť z aktivity –
Pomenuj rozprávku. Ich
úlohou je uhádnuť nadpis
– Oživ bábku. V tejto aktivite
sa škôlkári pokúsili vdýchnuť
život bábke, ktorú zhotovili
ich starší kamaráti, žiaci zo
ZŠ. Knižnica usporadúva
stretnutia s regionálnymi
autormi.
o Ako sa ku knihám stavajú
občania, deti, študenti? Je
dostatočne využívaná, to
znamená – plní účel, pre
ktorý funguje? Lebo veľa
obcí zrušilo knižnice ako
nepotrebné a zbytočne
nákladové...
- Naši občania považujú knihu
aj v súčasnom období, keď
sa ju postupne internet snaží
vytlačiť, za dôležitú a mnohí
jej dávajú prednosť. Naša
knižnica má bohatý knižničný fond. Čitatelia
majú na výber dostatok krásnej a odbornej
literatúry. Pri výbere kníh rešpektujeme spätnú
väzbu našich čitateľov. Žiaci a študenti tu
nájdu knihy na povinné čítanie, na štúdium.
Som presvedčená, a nielen ja, že knihy vždy
budú mať svoje miesto v našom živote.
pýtala sa: Mgr. Alena JAŠŠOVÁ
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Dunajov má v materskej škole až 46 detí!
Riaditeľkou ZŠ s MŠ
v Dunajove je Mgr. Jarmila
Neveďalová od roku 2011 a
zástupkyňou materskej školy
je od roku 2014 Mgr. Daniela
Dubeňová. 1. septembra 1978
bola odovzdaná do užívania
novozriadená materská škola,
ktorá bola vybudovaná v akcií
„Z“ za pomoci miestnych
občanov. Už v tom období
boli v prevádzke dve triedy a
materskú školu navštevovalo
46 detí (z toho 21 detí vo veku
5 rokov). Personál tvorili štyri
učiteľky, dve kuchárky, jedna
školníčka a jedna kotolníčka.
Od 1. marca 2011 bola ZŠ,
ŠKD aj MŠ zlúčená do jednej
právnickej osoby ZŠ s MŠ
Dunajov a od 1. júla2011 sa
riaditeľkou ZŠ s MŠ stala Mgr.
Jarmila Neveďalová. Materskú
školu v tomto školskom
roku navštevuje 46 detí.
V prevádzke sú dve triedy:
1. trieda „Lienky“ s počtom detí 23, ich
pani učiteľkami sú Dominika Kopasová
(druhá zľava) a Mgr. Martina Ščuryová
(tretia zľava). V 2.triede „Včielky“ je
23 detí a ich pani učiteľkami sú Mgr.
Lenka Rokyčáková (druhá sprava)
a Mgr. Daniela Dubeňová (prvá sprava).
Materská škola je v celodennej prevádzke
od 6,30h – 16,30h. O úpravu priestorov
materskej školy a školského dvora sa
stará školníčka Jarmila Brisudová.
O školskú jedáleň sa starajú vedúca
školskej jedálne Gabriela Blažeková
(tretia sprava) a hlavná kuchárka Anna
Vojtášová (prvá zľava).
o Ako deti zvyknú tráviť napríklad jeden
deň v škôlke od rána do odchodu zo
škôlky?
Odpovedá Mgr. Daniela Dubeňová:
- Materská škola nesie názov „Slniečko“
podľa školského vzdelávacieho programu a
je zameraná na environmentálnu výchovu.
Snažíme sa u detí budovať vzťah k prírode,
k zvieratám, spoznávať prírodu a jej význam,
podporovať pozitívny vzťah k ochrane a k
tvorbe životného prostredia. Už od skorého
rána majú deti možnosť zapojiť sa do hier
a činností podľa vlastného výberu. Svoju
fantáziu a tvorivosť rozvíjajú v hrových
centrách – stavebnicové, grafomotorické,
hudobné, pohybové, dramatické, centrum
domácnosti, obchodu, lekára. U detí je
v obľube centrum digitálnych technológií,
v ktorom pracujú s interaktívnou tabuľou,
notebookom, s detskými edukačnými
programami, s fotoaparátom a digitálnou
kamerou. Svoju energiu využívajú aj počas
zdravotného cvičenia, kde spoznávajú
zdravotné cviky, hrajú sa rôzne loptové
a pohybové hry, využívajú náradie a náčinie.
V priebehu dňa sa v rámci témy týždňa
venujeme hudobným, matematickým,
jazykovým, dramatickým, poznávacím,
výtvarným a prírodovedným činnostiam.
Získané zručnosti a vedomosti deti
využívajú na turistických vychádzkach
v lese, na lúke, na dopravnom ihrisku
a v blízkom okolí.
o Aká je vybavenosť škôlky a ako je o deti
postarané?
- Od roku 2011 prešla materská škola
rôznymi pozitívnymi zmenami. Zmeny
nastali nielen v interiéri a exteriéri, taktiež
aj v školskej jedálni. Došlo k výmene

plastových okien so žalúziami, vymaľovaniu
všetkých miestností, dverí, zárubní,
nastriekali sa radiátory, opravili sa drevené
kryty. Tieto práce sa konali za pomoci
rodičov v čase letných prázdnin, za čo im aj
touto cestou ďakujeme.
Potrebné bolo zakúpiť nové koberce,
hračky, šatňové skrinky pre jednu triedu,
nový nábytok, stoly, stoličky. Do detskej
spálne sa kúpili vankúše, paplóny, obliečky,
plachty, uteráky, dokúpili sa detské ležadlá
a stojany. Na budove boli vymenené
ríny, opravil sa komín, brány a natrelo sa
oplotenie okolo škôl. Areál je oplotený
novým pletivom, máme novú zámkovú
dlažbu. Školský dvor skrášľujeme výzdobami
z tvorivých dielní, kvetmi, tujami a ovocnými
stromami. Na školskom dvore sa natreli
detské preliezky a vybudovalo sa nové
pieskovisko. Vďaka sponzorskému daru
pani starostky Mgr. Milady Chlastákovej
a taktiež Strednej odbornej škole drevárskej
a stavebnej z Krásna nad Kysucou
disponujeme záhradným domčekom s
detskými šmýkľavkami a pružinovými
hojdačkami, ktoré deťom spríjemňujú
pobyt vonku. Radosť majú aj z dopravného
ihriska, na ktorom teoreticky i prakticky
uplatňujú vedomosti z dopravnej výchovy.
Využívajú pritom kolobežky, odrážadlá,
prilby, reflexné vesty, ktoré boli získané
z 2% dane a z projektu Nadácie Pontis.
Na obohatenie a skvalitnenie edukácie
využívame interné projekty MŠ – Projekt
enviromentálnej výchovy, Športujeme
so Slniečkom, Cesta a ja. Naše deti sú
cieľavedomé, rady vyhrávajú a potešia
sa z každej výhry a tak sa zapájame aj
do celoslovenských projektov a súťaží
- Zbieram baterky, Alino, Vráťme knihy do
škôl, kde sme získali 1.miesto a v projekte
Domestos sme vyhrali vedľajšiu cenu.
Zapojením sa do vzdelávacích projektov
sme získali pre deti interaktívne tabule,
dataprojektory, notebook a tlačiareň do
jednotlivých tried pre deti. Získali sme DVD
a knihy s dopravnou tematikou. V priebehu
roka pre deti pripravujeme divadelné a
hudobné podujatia, súťaže v recitácií básní,
v speve piesní, turistické a ekologické
vychádzky Čisté vrecko, Deň Zeme, Deň
vody, Deň jablka. Zameriavame sa na
ľudové zvyky a tradície – Stavanie mája,
Vynášanie Moreny. Naše deti majú možnosť
navštevovať výtvarný krúžok v rámci

spolupráce so ZUŠ v Krásne nad Kysucou.
o Spolupráca medzi škôlkou a rodičmi
a obecným úradom a vedením škôlky , na
akej je úrovni?
- Materská škola úzko spolupracuje nielen
s rodičmi, ale aj s obecným úradom
a základnou školou. Vďaka rodičom
a priateľom školy, ktorí nám každoročne
prispievajú 2% z dane, máme možnosť
pre deti zakupovať rôzne didaktické hry,
stavebnice, telovýchovné náradie a náčinie.
Deti majú možnosť pracovať s didaktickými
pomôckami, magnetickými stavebnicami
Magformers, zacvičiť si na detských fitnes
prístrojoch – Bežiaci pás, Bicykel, Chodecký
trenažér, vyskúšať balancujúce podložky,
rovnovážnu hojdačku, kladiny. Zároveň
ďakujeme všetkým rodičom za ich pomoc,
ochotu, opravy, darčeky pre deti. Naše
deti pravidelne prezentujú materskú školu
piesňami, básňami, krátkymi scénkami,
ukážkami ľudových a moderných tancov
na kultúrnych akciách poriadanými
Obecným úradom v Dunajove - Hodové
slávnosti, Úcta k starším, Uvítanie detí
do života, Deň matiek. Okrem zážitku
z vystúpenia si deti odnášajú potlesk,
nové skúsenosti i sladkú odmenu od
pani starostky. Keďže sme súčasťou
základnej školy každoročne nás žiaci
pozývajú na vianočnú besiedku, hudobný
koncert, pozývajú našich predškolákov na
prehliadku školy. Stretávame sa aj počas
divadelných predstavení, na besedách
(Policajní psovodi, Sokoliari). Každoročne
pripravujeme v materskej škole rôzne akcie
a podujatia. V minulom školskom roku sme
pre deti a rodičov organizovali besiedky,
tvorivé dielne, turistické vychádzky. Medzi
obľúbené patrí Detský karneval, Fašiangová
besiedka, Kŕmenie zvierat, Relaxačný deň,
Ovocný deň. Pre deti sa uskutočnilo tanečné
dopoludnie s Jánom Vojtášom, ktorý ich
učil základom moderných tancov a taktiež
viedol tanečný krúžok. Deti mali možnosť
zažiť besedu s Hasičom, Poľovníkom,
s Policajnými psovodmi, so zdravotnou
sestrou so zameraním na zdravú výživu.
Každý rok sa zapájame do nových súťaží
a projektov, aby sme obohatili svoje
skúsenosti, nadobudli nové vedomosti,
taktiež máme možnosť získať aj zaujímavé
ceny.
pýtala sa: redakcia
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Spoločenská kronika obce za rok 2016
Zoznam narodených detí

Uzavreli manželstvo

Opustili nás

Alexander Hajduk
Jakub Vojtáš
Nela Šupicová
Dominik Šidlík
Laura Škorová
Martin Džerenga
Domonik Cevár
Peter Staník
Jakub Šuráb
Elisabeth Štefková
Agáta Chlastáková

Peter Chilý a Monika Gallová
Peter Staník a Veronika Belajová
Martin Šuráb a Zuzana Suriaková
Jaroslav Adamek a Dominika Brníková
Ladislav Kuric a Mgr. Jaroslava Janišová
Ján Macuš a Anna Kanioková
Ľuboš Takáč a Jana Dupejová
Zdenko Horoš a Júlia Kašubová
Ing. Peter Gašo PhD. a Mgr. Martina Kubalová
Peter Toth a Dominika Ondrková
Todor Borisov a Veronika Jurgová

Alena Fogadová
Emília Jakubcová, rod. Macurová
Adela Švaňová
Zdenka Jakubcová, rod. Sýkorová
Mária Sýkorová, rod. Madajová
František Sumega
Jozef Škor
Marian Macura
Jozef Gavlas

Zoznam občanov, ktorí
sa dožívajú v roku 2017
významného jubilea
90 rokov
Anna Červená
Pavol Chilý
Verona Chylá
80 rokov
Vincent Chilý
Štefánia Sýkorová
Anna Švaňová
70 rokov
Anna Belancová
Ivan Čelko
Helena Mitková
Alojz Murčo
Melánia Murčová
60 rokov
Emília Grapová
Ing. Marián Hikker
Darina Holáková
Ľubomír Holba
Viera Chilá
Anna Jakubcová
Darina Jarabicová
Jolana Jedináková
Anna Kanioková
Emil Macura
Anna Magátová
Juraj Mendel
Janka Sýkorová
Jozef Švaňa
Anna Žideková
Najstaršia občianka
Magdaléna Minárová

pripravili:
Ing. Adela Stupavská a Dana Šimaliaková

Prvý reprezentačný ples obce Dunajov zožal úspech, po
jeho skončení bol veľký záujem o lístky už na ďalší ročník!
Fašiangy sú nepochybne
obľúbeným obdobím všetkých
milovníkov zábavy. Ženy majú
špeciálnu príležitosť predviesť
sa v krásnych róbach, muži zas
môžu oprášiť svoje smokingy.
Pre Dunajov bola tohtoročná
plesová sezóna výnimočná,
záujemcovia sa dočkali prvého
reprezentačného plesu obce.
Kultúrny dom v Dunajove sa
poslednú februárovú sobotu
premenil na očarujúce miesto.
Takmer stovka ľudí si užila ples,
aký obec nezažila už dvanásť
rokov. Tí najvytrvalejší sa zabávali
od siedmej hodiny večer až do
siedmej hodiny rána. Medzi hosťami nechýbal ani prednosta okresného úradu v Čadci Peter
Šimčisko, primátor mesta Krásno nad Kysucou Jozef Grapa, starostovia obcí Ochodnica, Zborov
nad Bystricou a Klubina, či kardiológ Stanislav Mizera spolu s manželkou. V rámci programu sa
predstavili mažoretky z Ochodnice, detské trio, folklórny súbor Zborovanka a dievčatá z Veľkého
Rovného, ktoré ohúrili prítomných svojím spevom. Hudbu mal počas celého plesu na starosti
DJ Milan Števík. Okrem umeleckého zážitku sa hostia dočkali aj toho gurmánskeho, podávalo sa
predjedlo, hlavné jedlo a nechýbala ani neskorá večera. Tombola obsahovala až sto cien, niektoré
z nich boli vskutku atraktívne. Jedného šťastlivca dokonca čaká okružná jazda na Ferrari! Ples by
však nemohol zožať úspech, keby si na ňom niekoľko ľudí nedalo naozaj záležať. O nádhernú
výzdobu sa postarala Michaela Brodňanová z Kysuckého Nového Mesta, chutné jedlo pripravili
kuchárky Anna Koprnová, Anna Vojtášová, Adela Červená a príjemnou obsluhou sa starali Dana
Šimaliaková s dcérami Slávkou a Zuzkou, Ľudmila Macurová a Adela Stupavská. Sponzorsky
neváhali prispieť Slávka Mečárová, Michaela Brodňanová, Zdenko Sedlák, Pavol Šutý, stavebná
firma Tempro, Jednota
Čadca a mnoho iných.
Všetkým patrí za pomoc
úprimné poďakovanie.
Prvý reprezentačný ples
obce sa vydaril natoľko,
že hneď po jeho skončení
bol záujem o lístky na
ďalší rok. Odteraz bude
mať Dunajov teda o jedno
tradičné podujatie viac!
Dominika Chrastová
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Dobrovoľný hasičský zbor v Dunajove vlastní
aj ručnú hasičskú striekačku z roku 1890
Dobrovoľný hasičský zbor v
Dunajove bol založený v roku
1929. Zakladajúcich členov sa
žiaľ, nepodarilo zistiť, pretože
sa stratila kronika, aj ďalšia dokumentácia. Hasiči v Dunajove
vlastnia od roku 1939 ručnú
hasičskú striekačku, vyrobenú
ešte v roku 1890. Bližšie údaje
o členskej základne sú z roku
1948, kedy mala organizácia 37
členov: Mikuláš Belák, Adam
Pukalík, Urban Gundáš-Sýkora,
Filip Pukalík, Ľudovít Pukalík,
Rudolf Adámek, Adam Červený,
Štefan Červený, Michal Olejko,
Gabriel Božek, Ján Sýkora, Jozef
Flak, Rudolf Gardlo, Štefan Brisuda, Jozef Čičman, Pavol Švaňa,
, uvádza sa aj ženské družstvo:
Božena Masláková, Margita
Vajdíková, Zlatica Bajcarová,
Vincencia Murčová, Jolana Olejková, Emília Kašubová, Božena
Čičmanová, Anastázia Beláková,
Margita Červená. Vlastnili cvičné
uniformy, v ktorých sa zúčast-

stal predsedom DPZ
M. Belák, veliteľom
Milan Kopas, tajomníkom Jozef Čičman,
strojníkom František
Kubinčánek, ktorý
pracoval na ZPU ZVL
Kysucké Nové Mesto
ako veliteľ zmeny,
preventívar Stanislav
Ďuroška, ďalšími
členmi výboru boli
Ondrej Mekyňa, Ján
Mekyňa, František
Filípek. V roku 1979
uskutočnili súťaž
požiarnych družstiev
pri príležitosti osláv
50 rokov založenia DPZ. Domáci
túto súťaž vyhrali, druhé bolo
Lodno, tretia Ochodnica, štvrtý
Kysucké Nové Mesto, a piata
Rudina. Po ukončení súťaže od
radosti z víťazstva vykúpali v rieke Kysuca veliteľa M. Kopasa. Na
týchto oslavách obdržali Čestné
uznanie od ÚV DPO Mikuláš

ňovali výcviku v rokoch 1954 –
1957. V roku 1961 vytvorili družstvo dorasteniek pod vedením
predsedu Františka Filípka, ďalší
funkcionári boli František Dirbák, Alfonz Štrba, Rudolf Ďuriš,
a Gabriel Božek. Prvý hasičský
sklad bol drevený, spolu s vežou
na sušenie hadíc. V roku 1959
bola postavená budova MNV,
kde na prízemí v jednej z garáži
slúžila hasičom, ktorá zásluhou
M. Beláka a starostu obce, bola
vzorne udržiavaná. 13. septembra 1970 pod vedením predsedu DPZ Karola Huráka a veliteľa
Mikuláša Beláka bolo vytvorené
hasičské družstvo mužov. V roku
1975 dostali prvú automobilovú
striekačku Praga RND – AS-16,
ktorá im slúžila až do roku 1981,
kedy bola vyradená a odovzdaná do Muzea Kysuckej dediny
vo Vychylovke. V roku 1977 sa

Belák, od KV DPO Jozef Čičman
a Milan Kopas. Medailu Za príkladnú prácu a Čestné uznanie
bolo udelené DPZ od OV DPO z
rúk Ladislava Dediča tajomníka
OV DPO Čadca za prítomnosti
predsedu MNV Pavla Chylého a
Mateja Kubalu z Krásna nad Kysucou. 60. výročie založenia DPZ
uskutočnili 29. júla 1989. Čestné
uznanie od KV DPO prevzal veliteľ Milan Chlasták. Po roku 1998
nastal útlm v činnosti. V roku
2000 pripravovali družstvo žiačok a dorasteniek pod vedením
Ing. Martina Mečára PhD., Petra
Chylého, Jána Murču a Jožka
Buknu, družstvá získali mnohé
ocenenia. Nový omladený zbor
pod vedením predsedu Ing.
Martina Mečára PhD. a postupnými veliteľmi Stanislavom
Šidlíkom, Pavlom Jarabicom,
Petrom Chilým, neskôr Fran-

tiškom Adámkom a Bc. Jurajom
Mičianom, ktorí vzišli z radov
žiakov a dorastencov, strojníka
robili Jozef Bukna, Ján Murčo,
neskôr František Adámek, a Pavol Pinďák. Tento mladý kolektív
ukázal svoju zručnosť a potrebu
chrániť občanov pri ľadovej pohrome, kde hladina rieky Kysuca
zatápala kanalizáciu vedenú k blízkym bytovkám,
tu strávili takmer
24 hodín prečerpávaním vody.
Hasičom v Dunajove chýba nová
hasičská technika,
zatiaľ im slúži AVIA
31, PS 12. Podali
si žiadosť na nové
vozidlo IVECO a
ďalšiu žiadosť na
prestavbu požiarnej zbrojnice.
Veríme, že nová žiadosť bude
úspešná. V súčasnosti majú
dobrú spoluprácu so susednými
dobrovoľnými hasičmi z Krásna
nad Kysucou, ako i s domácou
samosprávou pod vedením
starostky obce pani Mgr. Miladou Chlastákovou. Štvrťročne

sa na taktickom cvičení hasiči
zdokonaľujú na zásahy lesných
požiarov. Venujú sa žiakom
ZŠ v obci, kde na branných
cvičeniach zasväcujú žiakov
do hasičskej abecedy, spájanie
hadíc, ukážkami hasičskej techniky a podobne. V auguste 2016
zasahovali pri lesnom požiari
nad poľovníckou chatou a tohto
roku 4. marca 2017 hasili požiar
trávnatého porastu pri rieke
Kysuca. Zo spoločenských akcií
je to pálenie vojany, stavanie a
váľanie mája a pochod obcou
na hody Sedembolestnej panny
Márie. Nedarí sa im získať a
zabezpečiť preventívara obce,
lebo o túto dôležitú funkciu nie
je záujem. Hasičské družstvo,
ktoré sa v súčasnosti odborne
pripravuje v Rakovej, je zaradené v skupine “C“. Veríme, že postupne sa dunajovským hasičom
podarí doplniť zásahovú výstroj,
ktorá im chýba a po odbornej
príprave budú môcť si plniť
svoje povinnosti pri ochrane
občanov pred živelnými pohromami a požiarmi.
pripravil: Ľudovít Hoch, člen
RKH DPO SR

