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Najlacnejšie

Starostka Lodna Alžbeta 
Suriaková vás pozýva k čítaniu 
samostatnej informačnej 
prílohy jej obce... 
str.9.

„Archa Pohrebná služba v 
Kysuckom Novom Meste 

urobí občanovi okrem 
dôstojného pohrebu aj 

kvalitný pomník,“ hovorí 
Ľubica Harvánková, 
pracovníčka z tejto 

pohrebnej služby, str.14.

Bude konečne 
na Kysuciach diaľnica   !?

strana 4.

Nahnevaní Kysučania sa pýtajú:



OBKLADY-DLAŽBY / NOVINKY 2017

Stanica technickej kontroly Kysucké Nové Mesto

Kontrola VIN čísel 
- Polícia SR v areáli STK

Poistenie vozidiel - PZP, 
havarijné poistenie,

poistenie čelného skla. 
Informácie na príjme STK
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Pre všetko, na čom záleží

VY ROZHODUJETE, KEDY POUŽIJETE KAPITÁL 

Provital Invest
• Investovanie ponúka veľkú šancu na výnos
• Fondy namiešame na mieru klientovi s možnosťou 

kedykoľvek ich meniť
• Flexibilná forma sporenia

www.kpas.sk | Infolinka 0800 11 22 22

• Čiastočné výbery v momente potreby poistenca
• Znížená poplatková štruktúra 
• Lacnejšie pripoistenia
• Bez posudzovania zdravotného stavu

Z HODNOTENIE V PODIELOVÝCH FONDOCH
 I  NVESTÍCIA DO BUDÚCNOSTI                                 
S PORENIE NA DOSIAHNUTIE CIEĽA                                   
K APITÁL K DISPOZÍCIÍ, KEĎ SAMI BUDETE CHCIEŤ

Kľúčové rozhodnutie 
pre úspešný život

Daniela Pinčiarová, Kysucké Nové Mesto, mobil: 0905 345 800

= spoľahlivý partner, ak Vás niečo bolí...
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Diaľnica na Kysuciach 
ANI PO ŠTVRŤSTOROČÍ   !?

Petíciu za neodkladné riešenie 
dopravnej situácie na Kysuciach 
a urýchlené pokračovanie vo 
výstavbe diaľnice D3 v celom 
rozsahu podporilo v posledných 
dňoch už tisíce ľudí. Prihováram 
sa aj ja – ako rodáčka z KNM, 
i keď už vyše dve desaťročia 
žijem v inej časti Slovenska, 
lebo prichádzam každý  mesiac 
na pár dní na Kysuce, keďže tu 
mám rozbehnuté podnikanie – 
a poznám dobre celú situáciu. 
Preto mnohých Kysučanov 
skutočne zaskočilo vyjadrenie 
ministra dopravy SR Érséka, že 
„diaľnice sa majú stavať na 
juhu a nie na kopcovitom 
severe“. Pripadá mi to akoby 
ľudia na Slovensku boli 
rozdelení do viacerých kategórií 
– lepší, horší, najhorší.... 
potrebný, potrebnejší..? Na 
Kysuciach netreba skultúrnenie 
a skvalitnenie života? Diaľnica 
koniec koncov slúži všetkým 
ľuďom SR, aj cudzincom, 
firmám, skrátka každému, kto 
sa do Kysúc vyberie – či už ako 
turista alebo podnikateľ. Chýba 
však najviac občanom, ktorí 
denne týmto územím cestujú 
za prácou. Vytvárajú dostatočný 
tlak aj poslanci NR SR za Kysuce 
– napr. páni Podmanický, Blanár 
a Choma, ktorí zároveň fungujú 

dlhé roky ako župan, starosta 
obce a primátor, za takúto vážnu 
vec pre svojich rodákov? Majú 
na to páky, ich strana je vo vláde 
už viac rokov! Obyvatelia z KNM, 
Čadce a ostatného kysuckého 
regiónu si to totiž myslia 
a aj otvorene a nahnevane 
hovoria, že ich poslanci na nich 
kašlú, resp. zaujímajú sa veľmi 
málo o skutočné problémy 
regiónu a občanov si začnú 
všímať až tesne pred voľbami.. 
V tomto smere by sme si mali 
brať príklad z Maďarov, ktorí 
v parlamente neustále lobujú za 
svoju menšinu, ale aj za južné 
okresy – či už v oblasti ciest, 
kultúry, škôl. Skrátka pracujú 
pre svojich voličov, občanov. 
Čo urobila SNS pre riešenie 
daného stavu? V súčasnosti 
sedí vo vláde spolu so SMER-
om, aj s Éršekom z Most-u Híd, 
tak by sa určite dalo veľa vecí 
pre občana doriešiť. Naozaj, 
keby bolo možno menej 
osobných mocenských ambícií 
u niektorých našich politikov 
ako viac a dlhšie vládnuť 
a všetko ovládnuť, a radšej sa 
konečne priblížiť k uchu občana, 
tak diaľnica D3 by už dávno 
stála! Preto vyvstáva otázka: 
stíhajú naši poslanci pracovať 
pre občana k spokojnosti, 

alebo je politika výnosný biznis, 
ktorým si vylepšujú životný 
štandard a úroveň najmä 
slovenskí politici? Načo sedia 
na viacerých stoličkách, keď 
nestíhajú poriadne robiť ani 
jednu funkciu? Aj predseda 
Združenia podnikateľov 
Dolných Kysúc Ing. Ľubomír 
Janoška sa vyjadril v duchu, 
že situácia okolo dopravy na 
Kysuciach komplikuje celkové 
podnikanie, firmy majú straty, 
pracovníci sa z dopravnej 
zápchy nevedia dostať včas do 
práce...., ale aj z práce domov, 
celé hodiny stoja obrovské 
kolóny áut od Žiliny na Čadcu 
a späť..., a to každý deň! Zároveň 
upozornil na dôležitý fakt, že 
aj keď sa odbúra dlhová brzda 
SR, tak dostavba diaľnice D3 na 
Kysuciach medzi navrhovanými 
investíciami vôbec nefiguruje, 
hoci to vládni predstavitelia 
sľubovali Kysučanom! V tomto 
smere treba vysoko vyzdvihnúť 
iniciatívu práve Jozefa Grapu, 
primátora Krásna nad 
Kysucou a naozaj úprimne, 
a oceňujú to aj obyvatelia Kysúc, 
lebo tento funkcionár vytvára 
obrovský tlak a iniciatívu z titulu 
svojho postavenia a žhaví všetky 
svoje kontakty a vplyvy, aby D3 
bola dostavaná. Naozaj to treba 

oceniť. Združenie miest a obcí 
Dolných Kysúc pod vedením 
Anny Mičianovej starostky 
Rudiny k celej záležitosti 
zasadali viackrát a plnou  
mierou podporujú dostavanie 
diaľnice D3 – ale komplet, 
žiadne kúskovanie.
 ********
Náš časopis bude pravidelne 
informovať o situácii, aj 
o všetkých krokoch, ktoré 
sa podnikajú v prospech 
dobudovania tejto diaľnice 
na Kysuciach. Petícia, aj akcie, 
zamerané na dostavbu diaľnice 
D3 stále trvajú, verme, že budú 
mať úspešný cieľ a zavŕšenie, 
a že sa konečne preberú aj 
poslanci v NR SR, ktorí môžu 
celú vec pozitívne posunúť 
k tomuto cieľu. Skvalitňuje sa 
tým život nielen Kysučanov, 
ale modernizuje sa aj cestná 
sieť Slovenska ako krajiny. 
A tieto priority majú vo svojom 
programe nielen poslanci za 
Slovenskú národnú stranu, ale 
politici všetkých strán! Verme, 
že konečne zvíťazí zdravý rozum 
a že aj KYSUCE sú pre politikov 
rovnaké dôležité ako Bratislava, 
či Košice.

Mgr. ALENA JAŠŠOVÁ
pokračovanie str. 6-7.

Blokádu zorganizovali Kysučania pri Povine aj 16. februára 2017
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Nejasné zaradenie stavby D3/
E75 medzi investičné priority 
vlády vo volebnom období 
2016 – 2020, vyvolalo veľké 
znepokojenie v radoch našich 
občanov, ktorí musia znášať 
pretrvávajúci investičný dlh z 
minulosti v podobe obrovskej 
dlhodobo neriešenej záťaže 
automobilovou dopravou. 
Táto vznikla v dôsledku 
nárastu medzinárodnej 
tranzitnej dopravy a dopravy 
pre zabezpečenie potrieb 
dynamicky sa rozvíjajúcich 
priemyselných oblastí v 
regióne Žilinského kraja a ich 
prepojení na regionálnych 
dodávateľov a odberateľov 
v SR a cezhraničných 
dodávateľov a odberateľov 
z ČR a Poľska . Dlhodobo 
neriešený problém sa priamo 
dotýka aj firiem etablovaných 
v regióne. Spočíva v nutnosti 
zabezpečiť logistické potreby 
podnikov z pohľadu ich 
zásobovania materiálom, 
prepravy ich výrobkov a 
samotných zamestnancov 
spôsobom „ just in time“. 
Neplnenie týchto potrieb 
pri súčasných možnostiach 
a ohrozeniach dopravy / 
kolapsy dopravy v dôsledku 
dopravných špičiek v Čadci 
a v Kysuckom Novom 
Meste, kolapsy v dôsledku 
častých dopravných nehôd/, 
spôsobuje neodôvodnený 
nárast nákladov z dôvodu 
nutnosti vytvárania 
zásob pre zabezpečenie 
plynulosti výroby a pre 
časté problémy s včasným 
príchodom zamestnancov 
v čase striedania zmien. 
Dopravná situácia dosiahla 

kritický stupeň a vyžaduje 
neodkladné riešenie. D3 bola 
schválená v kompetentných 
európskych inštitúciách ako 
Paneurópsky koridor VI. už v 
r. 1995. V rokoch 1999-2014 
však dostávajú prednosť pred 
výstavbou D3 úseky, ktoré v 
porovnaní s D3 nedosahovali 
porovnateľný stupeň 
naliehavosti riešenia, ktorý 
vyplýva zo súbehu kritérií- D3 
cesta je hlavným európskym 
koridorom a zároveň má 
vyššiu intenzitu dopravy. Je 
tu záujem o koordináciu zo 
zahraničia – Poľsko, Česko, 
Maďarsko. Z celej D3/S69 v 
dĺžke 100 km medzi Žilinou 
a Bielsko-Biala každý štát má 
postaviť polovicu. Poľsko má 
postavených a v prevádzke 
doteraz už 42 km z 50 km. 
Slovensko bude mať v 
prevádzke na tomto úseku 
z 50 km v roku 2017 iba 17 
km. Intenzita dopravy bola 
na tomto úseku už v roku 
2010 21 500 áut a stále rastie. 
Z nedostavaných úsekov 
diaľnic je po Strečne druhá na 
Slovensku. Po otvorení úseku 
D3, Zwardoň- Svrčinovec 
sa očakáva zvýšenie dennej 
intenzity o 5000 áut. Špičková 
intenzita dopravy je 2000 
áut za hodinu. Obchodné 
priemyselné hospodárske 
komory Slovenska, Poľska, 
Česka, Maďarska, zahraniční 
investori, podnikatelia 
taktiež žiadajú realizovať 
prioritu diaľnice D3, a R5. 
Očakávajú od exekutívy 
odborné a ekonomické 
rozhodnutie, nakoľko tieto 
úseky D3 spĺňajú všetky 
kritériá pre prioritnú výstavbu 

na rozdiel od niektorých 
iných ciest plánovaných so 
začatím výstavby do roku 
2019.. Okrem toho tento 
úsek ošetruje dopravu tzv. 
košicko-bohuminskej trasy, 
teda prepája hlavný európsky 
koridor D1/E50 s Ostravou, 
Poľskom, Nemeckom. 
Dôležitým argumentom 
na neodkladné dostavanie 
celej D3 je skutočnosť, že už 
vynaložené prostriedky na 
zhotovenie úseku Svrčinovec 
– Skalité/ dokončenie 
2017/ a začínajúceho úseku 
Čadca Bukov- Svrčinovec/ 
dokončenie 2020 / neprinesú 
zásadné zlepšenie dopravnej 
prejazdnosti medzi Čadcou a 
Žilinou, pretože zhotovenie 
už v súčasnosti kolabujúceho 
úseku v Kysuckom Novom 
Meste je podľa materiálu 
NDS zaslaného VÚC ŽA 
plánované až na rok 2026. 
Znamená to 9 rokov 
umŕtvenej investície. Nemenej 
dôležitým argumentom pre 
neodkladné dostavanie D3, 
je štatistika nehodovosti na 
ceste I/11 v úseku Svrčinovec-
Čadca-KNM-Žilina. Len za 
posledné dva roky 2015-2016 
došlo na tomto úseku k 182 
dopravným nehodám pri 
ktorých bolo usmrtených 
13 osôb, 22osôb bolo ťažko 
zranených, 66 osôb bolo 
zranených ľahko. Nový rok 
2017 začal tiež veľmi tragicky. 
Pri nehode v januári boli 3 
osoby usmrtené, 1 osoba bola 
zranená ťažko. Sme vďační, za 
významný pokrok ktorý nastal 
za predchádzajúcej vlády. 
Diaľnica sa začala budovať 
zo severu- úsek Svrčinovec – 

Skalité, z juhu Žilina, Stražov- 
Žilina, Brodno. Úseky majú 
byť dokončené v r. 2017. Teší 
nás že p. Minister dopravy 
Ersek podpísal zmluvu s 
vysúťaženým dodávateľom 
stavby na úsek Čadca, Bukov- 
Svrčinovec. Odstráni sa tak 
jeden z dvoch kolabujúcich 
uzlov na tomto dopravnom 
ťahu- uzol v Čadci. Ako je 
uvedené v predchádzajúcom 
odstavci, nevyrieši to však 
kolabujúcu dopravnú 
situáciu medzi Čadcou a 
Žilinou, a z toho plynúce 
dôsledky pre logistiku firiem, 
medzinárodnú tranzitnú 
dopravu, ako aj životné 
podmienky obyvateľov Kysúc 
využívajúcich túto dopravnú 
tepnu. S týmto úsekom úzko 
súvisí aj kolabujúca dopravná 
situácia v samotnom meste 
Kysucké Nové Mesto, kde z 
dôvodu polohy priemyselnej 
zóny celá doprava, nákladná 
aj osobná prechádza stredom 
mesta uličkami postavenými 
v 50-tych rokoch minulého 
storočia. Prísľuby vlád 
na riešenie tejto situácie 
vybudovaním D3 a privádzača 
do priemyselnej zóny trvajú 
od roku 1999 kedy bola v 
meste etablovaná firma 
INA, teraz Schaeffler Kysuce 
zamestnávajúca v súčasnosti 
už 5000 ľudí. Zatiaľ sú bez 
výsledku. Bez výsledku 
ostali aj naše intervencie a 
snahy o ústretové kroky, z 
jednaní s predchádzajúcim 
vedením NDS. Najnovšie sa 
argumentuje vyčerpanými 
finančnými zdrojmi na iné 
cestné projekty. Pri poslednej 
návšteve na NDS v decembri 

Odôvodnenie petície za neodkladné dostavanie diaľnice 
D3/E75 v celom úseku od Žiliny po hranicu s Poľskom
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2016 nám bolo naznačené, 
že sa uvažuje s návrhom na 
zmenu zákona o dlhovej 
brzde pre získanie úveru 
na odsúhlasené investičné 
akcie. Myslíme si, že použitie 
takto získaných prostriedkov 
na presne určený účel s 
preukázanou naliehavosťou 
riešenia je dobré riešenie a 
podporujeme ho. Po vyhlásení 

pána min. Dopravy Erseka v 
týždenníku Trend, že diaľnice 
sa majú stavať na juhu a 
nie na kopcovitom severe, 
máme však obavu, že takto 
získané prostriedky by sa 
mohli opäť použiť na menej 
naliehavé riešenia, že politické 
argumenty a záujmy opäť 
prevážia nad odbornými. 
Sme presvedčení, že D3/

E75 objektívne spĺňa všetky 
kritériá pre prioritnú výstavbu 
na rozdiel od niektorých 
iných úsekov plánovaných 
so začatím výstavby do roku 
2019 ( hlavný paneurópsky 
koridor, intenzita dopravy, 
atď.). Preto sme sa rozhodli 
formou petície občanov celých 
Kysúc podporiť požiadavku 
za neodkladné dostavanie 

diaľnice D3 v celom úseku od 

Žiliny po hranicu s Poľskou 

republikou Chceme tak pridať 

na vážnosti našej oprávnenej 

požiadavke. 

Za prípravný výbor petície 

spracoval Ing. Ján Hartel, 

primátor KNM.

PETÍCIA ZA NEODKLADNÉ RIEŠENIE DOPRAVNEJ SITUÁCIE NA 
CESTE I/11 ŽILINA – KYSUCKÉ NOVÉ MESTO – ČADCA, 
URÝCHLENÉ POKRAČOVANIE VO VÝSTAVBE DIAĽNICE D3 
V CELOM ROZSAHU, SPLNENIE ZÁVÄZKOV INVESTOROM, 
OBČANOM V REGIÓNE A SPLNENIE MEDZINÁRODNÝCH 
ZÁVÄZKOV SÚVISIACICH S VÝSTAVBOU DIALNICE D3

Petícia sa koná na základe zákona o petičnom práve a je určená pre osoby s trvalým pobytom na Slovensku a dovršili 18 rokov

Petičný hárok číslo: www.d3prekysuce.sk/.content/peticia.php

Meno a priezvisko Adresa trvalého pobytu – ulica, číslo 
domu

Obec Podpis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Petícia je organizovaná Združením podnikateľov Kysúc, mestami a obcami Kysúc.
Petičný výbor:
Ľubomír Jánoška (predseda), Dubie 94, Kysucké N. Mesto 024 01(Združenie podnikateľov Kysúc); Milan Gura, Rieka 2809, Čadca 
022 01(primátor Čadca); Ján Hartel, Komenského 1140, Kysucké N. Mesto 024 01(primátor Kysucké Nové Mesto);Jozef Grapa, ul. 
MUDr. Hálku 1223, Krásno nad Kysucou 023 02(primátor Krásno nad Kysucou); Ľubomír Golis, Stred 458, Turzovka 023 54(primátor 

Turzovka);Anna Mičianová,Rudina 318, Rudina 023 31(predseda ZMOS dolných Kysúc); Matej Fabšík, Sládkovičova 1232/33, 
Kysucké Nové Mesto 024 01(Združenie podnikateľov Kysúc);Jozef Cabuk, ul. ČSA 1190/43, Kysucké Nové Mesto 024 01(Združenie 

zamestnancov Schaeffler Kysuce); 

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy:Ľubomír Jánoška, Dubie 94, Kysucké N. Mesto 024 01 

Váš spoľahlivý partner

AUTOSERVIS, PNEUSERVIS, PREDAJ DIELOV,
ODŤAHOVÁ SLUŽBA NONSTOP

Ide jar, po zime treba auto skontrolovať a opraviť u odborníka

Kontakt:

Peter Laš:  0944 277 541

Servis:  0911 553 662

Predajňa:  0911 668 538

e-mail: 

autoservispneumod@gmail.com

Sídlo: Pneumod s.r.o

Povina 389
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Máte doma deviataka?
Spojená škola internátna sa 
nachádza na sídlisku Vlčince 
v Žiline, Fatranská ulica 3321/22. 
Navštevujú ju žiaci s rôznymi druhmi 
zdravotného znevýhodnenia, ktorí 
majú špeciálne výchovno-vzdelávacie 
potreby. Súčasťou školy je aj internát, 
ktorý využívajú imobilní žiaci alebo  
dochádzajúci zo vzdialenejších 
regiónov Slovenska. 
Vzdelávanie sa realizuje v Strednej 
odbornej škole (SOŠ) a Odbornom 
učilišti (OU).  Štúdium trvá 3 roky, 
končí záverečnou skúškou a získaním 
výučného listu. O odborný rast žiakov 
sa starajú kvalifikovaní pedagógovia 
s dlhoročnou praxou a bohatými 
skúsenosťami. 
Práca so žiakmi so zdravotným 
znevýhodnením je náročná a zložitá. 
Prináša veľa neočakávaných situácií, 
problémov, ale aj radosti a uspokojenia. 
Pocit, že sú užitoční, že ich niekto 
potrebuje a má rád je pre nich dôležitý. 
Každoročne sa otvárajú učebné odbory 
podľa záujmu žiakov. V školskom roku 
2017/2018 škola ponúka vzdelávanie 
v nasledovných učebných odboroch. 
SOŠ : aranžér, fotograf, manikér – 
pedikér .
OU :  cukrárska výroba, fotograf, 
brašnár, obchodná prevádzka, 
inštalatér, opatrovateľská 
starostlivosť, pedikúra – manikúra 
a ľudovoumelecká tvorba.
Činnosť školy v oblasti kultúrneho 
a spoločenského života je veľmi pestrá. 
Žiaci svoje vedomosti a zručnosti 
získané na teoretickom, ale aj 
praktickom vyučovaní, prezentujú 
na mnohých súťažiach, výstavách 
a iných akciách. Získavajú medailové 
umiestnenia, často na celoslovenskej 
úrovni, čo je dôležité hlavne pre nich 
samotných. Zažijú úspech, dokážu sa 
porovnať, zvyšuje sa ich sebavedomie. 
Efektívne využiť svoj voľný čas ponúka 
žiakom množstvo záujmových 
útvarov, napr. internetový , literárno-
publicistický, športový , fotografický 
experiment .... Žiaci sa ich radi 
zúčastňujú a často prinášajú nové 
nápady, ktoré môžu realizovať. 
Dvakrát do roka sa otvárajú dvere 
školy širokej verejnosti (DOD),  aby 
sa oboznámila s formou výchovy 
a vzdelávania, s materiálnym, 
technickým a priestorovým vybavením.

Aktuálne sa DOD uskutočnil 22. 
februára 2017 v priestoroch Spojenej 

školy internátnej. VEĽMI RADI VÁS 
VŠAK PRIVÍTAME V NAŠEJ ŠKOLE 

KEDYKOĽVEK - po telefonickej 
dohode (041/5000705). TEŠÍME 
SA NA NAJBLIŽŠIE SPOLOČNÉ 

STRETNUTIE!
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Samostatná príloha obce Lodno - február 2017

Hlas Lodna 
„Naša obec žije bohatým a zaujímavým kultúrnospoločenským 
životom, ale občania pozitívne hodnotia najmä užitočné  investičné 

stavby, ktoré sa nám podarili v obci zrealizovať a slúžia nám všetkým“,  
hovorí Alžbeta Suriaková, starostka obce Lodno, ktorá šéfuje svojej obci už siedme volebné obdobie.

o Prečo ste sa rozhodli začať 
vydávať Informačnú prílohu pre 
Vašu obec – Vašich občanov, 
aká bola motivácia, čo si od 
toho sľubujete...? Je jasné, 
že v dnešnej dobe je dôležitá 
informovanosť obyvateľstva 
priamo od zdroja, t.j. od 
vedenia obce, čím sa starosta 
a poslanci môžu vyvarovať 
zbytočným dezinformáciám, 
ktoré si medzi sebou ľudia 
môžu šíriť, ale informácie od 
vedenia obce zároveň slúžia aj 
na pozitívnu prezentáciu obce 
smerom von k ďalším občanom 
v regióne. Redakcia Kysuckého 
Žurnálu si veľmi váži, že ste 
sa rozhodli túto pravidelnú 
prílohu raz ročne pre Vašich 
občanov zverejňovať práve 
v časopise Kysucký Žurnál. 
- Obec v minulosti vydávala 
obecné noviny pod názvom 
Hlas Lodna. Tieto noviny sa 
vydávali 4 x  do roka, ale pre 
obec to bolo finančne náročné. 
Myslím si však, že obec by mala 
aspoň raz do roka vydávať 
časopis, čo sa v obci deje, kto 
sa narodí, zomrie, zosobáši, aké 
podujatia sa v obci uskutočňujú. 
I keď mnoho vecí zverejňujeme 

na našej web. stránke www.
obec-lodno.sk, hlavne starší 
ľudia si radšej prečítajú noviny. 
Takže preto je toto rozhodnutie, 
zverejniť informácie o našej obci 
za uplynulý rok 2016 v Kysuckom 
Žurnále, ktorý nám vytvoril vo 
svojom obsahu samostatnú 
prílohu, ktorú  teraz občania 
Lodna môžu čítať. Zároveň sa 
o živote v našej obci dozvedia 
aj ďalší občania z okolitých obcí, 
pretože Kysucký Žurnál vychádza 
pre celý okres Kysucké Nové 
Mesto, resp. región Dolných 
Kysúc. Čítať ho môžete aj na  
www.zurnaly.sk. 
o  Vy ste ako starostka (p. 
Alžbeta Suriaková) už vo funkcii 
prvej dámy obce veľa rokov. 
Poďme sa vrátiť trochu na 
začiatok Vašej starostovskej 
púte, keď ste po prvýkrát 
vyhrali voľby a začali ste obci 
spolu s poslancami šéfovať....
kedy to bolo a v akom stave ste 
vtedy obec vlastne preberali do 
svojich rúk?
- Do funkcie starostky som bola 
zvolená v roku 1991. Starosta, 
ktorý bol zvolený v r. 1990, 
nebohý pán Milan Hoffer náhle 
ochorel a v našej obci museli byť 
nové voľby. Nemala som žiadne 
skúsenosti s touto funkciou, 
nebola som ani poslankyňou 
OZ, a ako sa hovorí, „hodili ma 
do vody a plávaj“. A ja plávam už 
siedme volebné obdobie.  
o  Poprosila by som Vás stručne 
zhodnotiť Vaše jednotlivé 
volebné obdobia, čo sa Vám 
počas nich podarilo v obci 
uskutočniť, dokončiť, čo 
rozbehnúť...? 
- V každom volebnom období sa 
podarilo v obci niečo zrealizovať, 
postaviť, zrekonštruovať, 
skolaudovať i pripraviť projekty. 
Je toho veľa a počas toľkých 
volebných období sa to všetko 

nedá napísať, 
ale v krátkosti 
spomeniem tie 
najdôležitejšie: 
rekonštrukcia cesty 
do osady Korcháň: 
tento projekt bol 
hradený z programu 
Rozvoja vidieka cez 
Poľnohospodársku 
platobnú 
agentúru sme 
získali 278 889 €, 
rekonštrukcia verejného 
osvetlenia:  získané 
cez Ministerstvo 
hospodárstva SR 
čiastku 100 919 €, 
viacúčelové ihrisko 
s umelou trávou 
a osvetlením: 
finančný príspevok bol 
z Úradu vlády SR vo výške 
40 tis. €, spoluúčasť obce bola 
16 600 €, - na Haváriu Základnej 
školy Lodno“ sme získali 96 270 
€, kde sme nadstavili materskú 
škôlku, školskú jedáleň, 
telocvičňu, počítačovú učebňu. 
Ďalej zateplenie budovy ZŠ  
a MŠ:  sa nám podarilo získať 
8 800 € z Úradu vlády SR na 
plynofikáciu ZŠ a prístavbu 
kotolne, z enviromentálneho 
fondu sme na tento projekt získali 
čiastku 11 274 €,  na výmenu 
okien  a dverí kultúrneho domu 
z Ministerstva financií SR sme 
získali 13 277 tis. €. 
Je tu ešte mnoho a mnoho 
malých stavieb: rekonštrukcia 
zvonice, rekonštrukcia miestnych 
komunikácií, výstavba altánku na 
futbalovom ihrisku a rôzne iné. 
Najväčšou radosťou, ale i pýchou, 
bola výstavba nášho kostola, ktorý 
je zasvätený Sv. Petrovi a Pavlovi. 
Pri tejto stavbe pomáhala celá 
dedina, ženy varili, robili zbierky, 
muži kopali, murovali, šalovali, 
každý ako mohol tak pomáhal. 

S takou to pozitívnou energiou 
a nadmerným úsilím sme sa obci 
ešte nestretli. Po dlhých rokoch sa 
splnil sen všetkých občanov mať 
kostol v našej malej dedinke.
o  Posledné volebné obdobie 
2014-2018 máme v polčase, 
venujme sa týmto dvom 
rokom trošku konkrétnejšie. 
Čo pre obec uplynulé dva roky 
znamenajú, zhodnoťte ich 
z Vašej pozície a aké máte plány 
na tento rok 2017?
- V tomto volebnom období 

Vo volebnom období 2014/2018 boli zvolení poslanci  
obce Lodno - Z ľava   - Ľudovít Fuják, Mgr. Jozef Jedinák, 

Stanislav Kasaj, Lisko, Ing. Peter Mrvečka,  
Dis.art. Erika Hoferová, p. starostka Alžbeta Suriaková,  

Štefánia Moravčíková.

Od 1. januára 2017 vystriedal 
poslankyňu Eriku Hoferovú, 

poslanec Miloš Brandýs.

pokračovanie na str. 10.
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sa nám podarilo viacero 
akcií v obci: z Ekofondu sme 
získali na Termostatizáciiu 
a zateplenie  kultúrneho domu 
18 500 €. Tento projekt bol 
realizovaný za účelom zlepšenia 
energetickej hospodárnosti 
budovy, svojpomocne za aktívnej 
účasti pracovníkov  obecných 
služieb sme zrekonštruovali 
priestory obecného úradu, 
najväčší projekt, ktorý sa doteraz 
podarilo zrealizovať pod názvom 
„Protipovodňové opatrenia 
a regulácia toku Lodňanky“ 
z Eurofondov cez Operačný 
program ŽP , celkové oprávnené 
výdavky predstavujú dotáciu 
831 179 €, cez Ministerstvo 
vnútra SR sme získali dotáciu na 
kamerový systém v obci  pod 
názvom „Prevencia kriminality“ 
sumu 10 000 €, z programu 
rozvoja cez Poľnohospodársku 
platobnú agentúru na projekt 
„Obecný kamerový systém“ 
sme získali nenávratný finančný 
príspevok  21 636 €, v ktorom 
je zahrnutý aj optický kábel 
a pokrytie internetu pre celú 
obec, na nadstavbu ZŠ sme získali 
7000 € na „Rekonštrukcia strechy 
ZŠ“, z Ministerstva školstva SR 
33 000 € na rozšírenie priestorov 
ZŠ.  Nakoľko nestačila kapacita 
triedy MŠ, dali sme žiadosť na 
„Vytvorenie a rozšírenie kapacít 
MŠ formou prístavby“ cez 
ministerstvo školstva, kde sme 
získali čiastku 55 000 €. Tieto 
práce sa realizujú a v r. 2017 
by malo byť ukončenie celej 

nadstavby. 
V roku 
2016 sme 
skolaudovali 
20-bytov 
nájomný dom, 
ktorý poskytne 
nový domov 
približne 50 
občanom, na 
tento bytový 
dom sme 
získali úver zo 

ŠFRB vo výške 525 600 € a dotáciu  
350 400 €. Z Ministerstva dopravy 
a regionálneho rozvoja SR 
nám bola poskytnutá dotácia 
na infraštruktúru a technickú 
vybavenosť 56 200 €. Z vlastných 
zdrojov dala obec ako spoluúčasť 
70 000 €. V roku 2016 sme začali 
rekonštruovať hasičskú zbrojnicu, 
nakoľko sme z ministerstva 
vnútra získali do výpožičky na 
bezplatné užívanie auto IVECO 
DAILLY a protipovodňový vozík, 
ktoré nemáme kde garážovať. 
Niekoľko aktívnych členov 
DHZ svojpomocne stavajú túto 
hasičskú zbrojnicu. Veľa nám 
pomohol Urbár obce Lodno, 
ktorý nám daroval drevnú hmotu 
na krov hasičskej zbrojnice  
i základnej školy. Pomáhajú nám 
i sponzori, či už materiálom 
alebo prácou. Ide o Stanislava 
Pavlíka, Milana Prišča, Vladimíra 
Kavčiaka, Dušana Kvašňovského. 
Najväčšie poďakovanie patrí: 
Stanislavovi Kasajovi, Ľubošovi 
Liskovi, Jaroslavovi Liskovi, 
Ľubomírovi Mrvečkovi st. a ml., 
Ivanovi Štefundovi, Danielovi 
Kasajovi, Jánovi Martikánovi, 
Miroslavovi Suriakovi, Petrovi 
Macejkovi, Šimonovi Kavčiakovi, 
Pavlovi Zajacovi, Ivanovi 
Poliakovi, Lukášovi Tvrdému 
a Zdenke Chylákovej, ale aj Marte 
Macejkovej, ktoré na akciách varili 
a varia...
o   Vaša obec, tak ako ostatné, 
okrem toho, že žije investičným 
životom a neustále niečo 

buduje a rekonštruuje, žije 
aj zaujímavým a pestrým 
kultúrno-spoločenským 
životom. Rozoberme si 
uplynulý rok 2016 od januára 
po december, resp. aj január 
2017, aké podujatia, súťaže, 
stretnutia, sú občanmi 
očakávané a tešia sa na ne? 
- Tak ako každá obec, i naša 
organizuje rôzne kultúrne 
podujatia. V januári býva v obci 
ples, keď je plesová sezóna 
(poľovnícky alebo hasičský ples). 
Mesiac február je obohatený 
o detský maškarný ples, tento rok 
hrala deťom do tanca hudobná 
skupina RAVABAND, pripravené 
boli pre deti aj rôzne súťaže. Deň 
matiek oslavujeme na druhú  
májovú nedeľu, kde vystupujú 
deti MŠ, ZŠ, súbor Lodňanček pod 
vedením  DiS. art. Eriky Hoferovej, 
ktorý spríjemňuje tieto kultúrne 

podujatia. V roku 2017 v júni  
sa už po 20-ty krát stretneme 
na celoslovenskej súťažnej 
prehliadke Rozprávačské Lodno. 
Stretávajú sa tu ľudia z rôznych 
kútov Slovenska, každý príde 
vyrozprávať svoj príbeh, zážitok 
buď smutný a inokedy veselý. 
Tento rok , nakoľko je jubilejný, 
bude ešte viac zaujímavý, bude 
vydaná publikácia k tomuto 
výročiu a prídu aj vzácni hostia.  
Hodové slávnosti v našej obci 
sú  na Petra a Pavla. Začínajú 
tanečnou zábavou v prírode 
pálením vojany a rôznymi 
hodovými atrakciami. V nedeľu 
hody začínajú slávnostnou sv. 
omšou s kultúrnym programom 
a občerstvením pred našim 
kostolom. Na futbalovom 
ihrisku je pohárová súťaž DHZ 
o Pohár starostky obce. Ďalej 
pripravujeme pre seniorov našej 
obce slávnostné posedenie 
„Október mesiac úcty k starším“, 
tento rok chceme namiesto 

posedenia pripraviť autobusový 
výlet na Živčákovú do Turzovky.  
V našej obci sa pravidelne 3x 
do roka konajú bezpríspevkové 
odbery krvi. Touto cestou sa 
chcem pekne poďakovať všetkým 
darcom tejto vzácnej tekutiny: 
Mgr. Slavomíra Brandýsová, Miloš 
Brandýs,  Mgr. Erika Brandýsová, 
Štefánia Svrčková, Peter Svrček, 
Daniel Buček, Janka Martikáňová, 
Rastislav Zeman, Juraj Kuric, 
Miroslav Suriak, Terézia Suriaková, 
Ing. Peter Mrvečka, Lucia 
Lisková,  Mgr. Marika Barteková,  
VladimírKavčiak  ml., Božena 
Minárová, Martin Ďurica a 
Katarína Kasajová, Oľga Matúšová, 
Miroslava Kinierová,  Božena 
Šupolová, Jozef Šupol, Ján Šupol. 
Zároveň Vás pozývam k darovaniu 
krvi na deň 24.3.2017 o 7.00 hod. 
pre kultúrnym domom. Ďakujem!
Naše malé deti sa tešia 

v decembri na sv. Mikuláša, 
ktorého vítame v našom kostole. 
Po skončení sv. omše sa púšťajú 
balóny šťastia, akcia sa deťom 
veľmi páči. Na koniec roka 
robí obec slávnostné uvítanie 
detí do života s kultúrnym 
programom. V závere roka sa na 
ihrisku pri ZŠ konajú futbalové 
a hokejbalové turnaje, ktoré 
poriadajú členovia klubov. Mesiac 
január bol obohatený tento rok 
o súťaž „Senobobovačka“, kde sa 
pretekali rôzne vekové kategórie 
na vreciach naplnených senom. 
Akcia bola veľmi úspešná, ak budú 
dobré snehové podmienky, budú 
aj ďalšie ročníky. 25. februára 2017 
sme uskutočnili detský futbalový 
turnaj – prípravka. Tento turnaj sa 
odohral na ihrisku pri ZŠ. Pre deti 
boli pripravené víťazné poháre, 
medaily, ale i sladké dobroty. 
Tento turnaj usporiadal futbalový 
klub našej obce.

otázky: redakcia
foto: obec Lodno

Vítanie detí do života...

obecná bytovka

Detský maškarný ples 2017
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Minulý rok hasiči z Lodna oslávili 90. výročie od založenia svojej organizácie

Základná škola Lodno dosahuje skvelé výsledky

Oheň ľudia využívajú od svojho počiatku. Tak, 
ako ľuďom slúži,  vie však aj napáchať škody na 
majetku a zobrať životy. Postupne ľudstvo na 
boj s ničivým živlom vytvára skupiny – hasičov. 
Tak sa stalo aj v našej obci a v roku 1926 občania 
založili Dobrovoľný hasičský zbor v Lodne. 
Zakladajúcimi členmi boli:  Štefan Poliak, Ján 
Hoffer, František Škor, Ján Trúchly...Prvým 
veliteľom sa stal Štefan Poliak. Pri  poplachu 
zvolával hasičov hlas trúbky Františka Škora. Na 
poplach bil aj zvon z obecnej zvonice a všetci 
už vedeli, že treba ratovať. Stretli sa 
pri hasičskej zbrojnici, skade ručne 
alebo konským povozom dopravili 
ručnú hasičskú striekačku k požiaru. 
Pre uloženie potrebnej výstroje a 
výzbroje si postavili drevený sklad. 
Tento slúžil až do roku 1944, kedy 
ho počas II. svetovej vojny vojaci 
rozobrali a použili na opevnenie 
sa v miestnej škole. Koncom 
päťdesiatych rokov vystriedala 
ručnú striekačku motorová PS-8 v 
prívese. Na obsluhu už nebolo treba 
aspoň štyroch zdatných chlapov, 
stačil jeden šikovný strojník. Zvýšil 
sa záujem o členstvo v DHZ. PS 8 
už využívali nielen na hasenie požiarov, ale aj na 
súťaže.
Členovia DHZ sa vo veľkej miere zapájali 
do aktivít v obci a vytárali kultúrne dianie. 
Pomáhali pri stavbe kultúrneho domu, výstavbe 
vodovodu, obchodu, nocľahárne ČSAD. Stavali 
„máje“, organizovali tanečné zábavy a plesy.

Najväčší rozmach dosiahla naša DHZ-ka v rokoch 
1972 – 1980. Zapísaných bolo 111 členov, z toho 
22 žien. Od roku 1975 funguje aj žiacke družstvo. 
Vo vedení sa presadil ako veliteľ Pavol Badžgoň. 
Pod jeho vedením zbieralo úspechy najmä 
ženské družstvo.
V roku 1976 oslávila DHZ-ka 50. výročie. V tomto 
roku dostali hasiči vozidlo Škoda 1203 TAZ s 
požiarnou striekačkou PS 12. Nová technika 
výrazne podporila činnosť súťažných družstiev , 
ktoré patrili medzi najúspešnejšie na Kysuciach.

Po roku 2000 došlo k veľkej obmene vo vedení 
DHZ a činnosti sa ujala mladšia generácia 
s podporou skúsených členov. Dokúpila sa 
modernejšia technika. Zachovala  a rozvíjala 
sa kultúrna činnosť. Rodáčka Lodna Maja 
Húšťavová, rod. Škorová, s Martinom Romanom 
pomohli pri vzniku novej hasičskej zástavy. V 

roku 2015 sme do obce dostali z ministerstva 
vnútra SR protipovodňový vozík a vozidlo CAS 
30 Iveco Daily.  Každý rok sa dokupuje potrebná 
technika – prilby, zásahové odevy, hadice..... Pre 
novú techniku už nevyhovovali garáže a preto 
sme začali s rekonštrukciou hasičskej zbrojnice 
za výdatnej pomoci a podpory Obecného úradu, 
Spoločenstva urbárskeho lesa a domácich 
podnikateľov.
V roku 2016 sme oslávili 90. výročie založenia 
DHZ. V kostole Sv. Petra a Pavla v Lodne sa 

konala svätá omša, ktorú celebroval 
Jozef Šuráb. Požehnal pamätnú 
stuhu k zástave venovanú 
predsedom DHZ Ľubošom Liskom.  
Výstavu fotografií o živote hasičov 
a občanov Lodna pripravil maliar 
a kronikár DHZ Martin Roman.  
Oslava pokračovala pochodom 
na ihrisko, kde prebehla súťaž v 
hasičskom útoku.
V januári tohto roku si členovia 
DHZ Lodno zvolili nový výbor 
na obdobie rokov 2017 – 2022. 
Zloženie: predseda – Ľuboš Lisko, 
veliteľ – Stanislav Kasaj, preventivár 

a tajomník – Miroslav Suriak, 
pokladník – Pavol Zajac, referent mládeže – 
Ľubomír Mrvečka st.,Juraj Gajdoš, strojník – Ivan 
Štefunda, kronikár – Martin Roman,  člen výboru 
– Ján Martikáň, revízor – Jozef Jedinák.

pripravil: Ľuboš Lisko, predseda DHZ Lodno

Základná škola je škola pre I. 
stupeň primárneho vzdelávania. 
V tomto šk. roku   52 žiakov učia 
v  4 samostatných triedach štyri 
vyučujúce a pani katechétka. 
Máme 1 oddelenie školského 
klubu detí. V nadstavbe budovy  
majú žiaci k dispozícii plne 
vybavenú počítačovú učebňu a 
minitelocvičňu. Školskú kuchyňu 
a jedáleň zdieľame s materskou 
školou. Budova školy má síce 86 
rokov, no bola zrekonštruovaná, 
všetky priestory boli vynovené. 
Triedy sú vybavené novými výškovo-
nastaviteľnými lavicami, stoličkami, 
novým školským nábytkom, pre 
žiakov sme zakúpili množstvo 
moderných učebných pomôcok, 
dve interaktívne tabule, počítače, 
notebooky, atď., za čo vďačíme aj 
prispievateľom 2% z odovzdanej 
dane pre našu školu, za čo im aj 
touto cestou veľmi ďakujeme. V 
súčasnej dobe prebieha nadstavba 
budovy školy.
      V areáli školy majú žiaci 
k dispozícii multifunkčné športové 
ihrisko a  priestranný školský 
altánok, ktorý slúži  na oddych 
žiakov, tiež na vyučovanie.  
V peknom počasí využívame 
provizórne dopravné ihrisko na 
vyučovanie predmetu mladý 
záchranár a telesná výchova. 
Bicykle, kolobežky, dopravné 
značky a ďalšie učebné pomôcky 
boli získané z projektu Jazdíme 

bez nehôd napísaný riaditeľkou 
školy Mgr. Beátou Dubovickou a 
podporený SSE Žilina a Nadáciou 
Pontis Bratislava sumou 3.255 €. 
S cieľom modernizovať vyučovací 
proces sa škola  zapojila do 
viacerých projektov, v rámci ktorých 
získala ďalšie 3 interaktívne tabule, 
notebooky pre učiteľov, tablety, 
počítače, softwér,  učebné pomôcky 
na telesnú výchovu, odbornú 
literatúru pre výchovného poradcu 
a učiteľky.
      Žiaci našej školy majú možnosť 
navštevovať vzdelávacie krúžky - 
počítačový, športovo – pohybový, 
v krúžku Mladý hasič  sa deti 
trénujú a pravidelne zúčastňujú  
hasičských súťaží žiackych 
družstiev, na Zimných halových 
hrách mládeže, Pohárovej súťaže v 
hasičskom útoku, zúčastnili sa  na 
slávnostnom preberaní vozidla za 
účasti ministra Kaliňáka. Krúžok 
Detský folklórny súbor Lodňanček  
reprezentuje školu i obec. Má už 
za sebou veľa vystúpení: festival 
DFS Kujem, kujem podkovičku, 
Lieskovské leto, Rozprávačské Lodno, 
Jurinova jeseň – Kysucký festival 
duchovnej tvorby, Vianočné trhy, 
Deň matiek, Poľovnícky a Katarínsky 
ples, 90. Výročie DHZ Lodno, Petro – 
Pavlovské hody, Stavanie školského 
mája, atď.)  Škola má vlastné kroje 
pre chlapcov i dievčatá. Cieľom  
vytvorenia súboru je vytvárať u detí 
vzťah  k ľudovým piesňam, tancom   

a udržiavať  ľudové tradície.  
      Už niekoľko rokov sme zapojení 
v projekte Zdravá škola. V rámci 
projektu Školské ovocie dostávajú 
žiaci pravidelne ovocie a ovocné 
džúsy na podporu zdravej výživy. 
V rámci projektu Tenis v škole sa 
môžu deti učiť základy tenisu ako 
súčasť telesnej výchovy na I. stupni. 
Účasťou na projekte škola získala 
vybavenie tenisovými raketami 
a loptičkami. V rámci spolupráce 
so Slovenskou pedagogickou 
knižnicou sa zapájame do 
pravidelných aktivít Záložka spája 
školy, Najzaujímavejšie podujatie 
školskej knižnice. Zúčastňujeme 
sa Celoslovenského čitateľského 
maratónu na rozvoj čitateľských 
zručností v spolupráci s UNICEF. 
Na podporu čítania detských 
kníh v tomto roku budeme 

organizovať už XI. ročník akcie Noc 
s Andersenom. Má u detí veľký 
úspech. Pre žiakov organizujeme 
výchovné koncerty, divadelné 
predstavenia, besedy, školské 
besiedky, fašiangový karneval, 
športové súťaže, tvorivé dielne, 
exkurzie. Každý rok v rámci 
školských výletov poznávame 
Slovensko. Doteraz sme navštívili 
so žiakmi Bojnický zámok, ZOO, 
Oravský a Trenčiansky hrad, hrad 
v Strečne, Múzeum slovenskej 
dediny v Zuberci, Budatínsky 
hrad, Westernové mestečko 
v Liptovskom Mikuláši, Artikulárny 
kostol v Svätom Kríži, Demänovskú 
jaskyňu. Žiaci absolvovali plavecký 
výcvik a Školu v prírode vo Vrútkach. 
V tomto školskom roku pôjdu žiaci 
do  Školy v prírode v Demänovskej 
doline.

pokračovanie na str. 12.
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      Keďže v škole máme  veľa 
šikovných detí, pravidelne 
sa zapájame do výtvarných, 
speváckych, recitačných či 
iných súťaží, žiaci dosahujú aj 
umiestnenia. V speváckej súťaži 
Slávik Slovenska sme získali  2. 
miesto, v speve  vianočných piesní 
Vianočný zvonček dve druhé 
miesta, v súťaži Hviezdoslavov 
Kubín v prednese  2. miesto, 

v prednese povesti  Šaliansky 
Maťko 2. a 3. miesto, v tomto roku 
2. miesto, atď. Všetci žiaci, ktorí sa 
pripravujú na školské a okresné 
súťaže a reprezentujú našu školu, sú 
odmenení vecnými cenami. 
      Už siedmy rok pôsobí v škole  
pobočka ZUŠ Kys.N.Mesto – 
hudobný odbor: hra na klavír, 
keyboard, spev,  predtým gitara. 
Aj tu naši žiaci reprezentujú 

školu na speváckych súťažiach 
organizovaných ZUŠ. 
V celoslovenskej súťaži Vokálna 
jar získala za  spev naša žiačka  
Dianka Suriaková 2. miesto 
a získala titul Objav roka.  Na 
festivale komornej hudby  ZUŠ 
získali naše speváčky zlaté pásmo 
(1.miesto) v populárnom komornom 
speve a zlaté pásmo v klasickom 
komornom speve, 1. a 3.miesto 

v gitarovej súťaži, 3. miesto 
v klavírnej súťaži. V spolupráci so 
SZUŠ Máši Haľamovej  Martin žiaci 
navštevujú výtvarný a tanečný 
krúžok.       
O všetkých našich aktivitách 
informujeme na školskom webovom 
sídle www.zslodno.edupage.org, 
ktoré vedie riaditeľka školy Mgr. 
Beáta Dubovická.

- vedenie školy - 

„V našej materskej škole sa snažíme vytvárať vhodné podmienky pre 
všestranný rozvoj dieťaťa“, hovorí Mária Ondrejášová, riaditeľka materskej školy z Lodna.

Riaditeľkou materskej školy v Lodne  je 
Mária Ondrejášová. V školstve pracuje 
od roku 1975.  V Lodne funguje 40 rokov, 
najskôr ako učiteľka a od januára 1989 
ako riaditeľka.  Materská škola je škola bez 
právnej subjektivity, od roku 2002 je jej 
zriaďovateľom obec Lodno. 
Materská škola v Lodne bola zriadená 
v novembri 1975  ako jednotriedna 
materská škola so samostatným vchodom a 
tvorila súčasť budovy ZŠ.  V roku 1997 bola 
otvorená druhá trieda MŠ a to v priestoroch 

kultúrneho domu v Lodne. 
V súčasnosti je MŠ dvojtriedna 
s počtom 37 detí. Prvú triedu 
– Lienky navštevujú deti vo 
veku 2,5  - 4 roky. Druhú triedu 
– Včielky navštevujú 5 – 6 ročné 
deti. 
Personál tvorí riaditeľka Mária 
Ondrejášová /v strede/, učiteľky 
Bc. Jana Šplháková /prvá zľava/, 
Bc. Mária Hmirová /druhá 
zľava/, Zuzana Mrvečková /
druhá sprava/, vedúca ŠJ 
Nataša Chovancová /prvá 
sprava/, hlavná kuchárka 
Anna Obrková, pomocná 
kuchárka, upratovačka Ivana 
Šumská a upratovačka Božena 
Pavlíková. 

K štandardnému a nezastupiteľnému 
vybaveniu patria hračky a nábytok pre 
deti. Súčasťou materiálno – technického 
vybavenia MŠ je detská odborná literatúra, 
učebné pomôcky, telovýchovné náradie 
a náčinie, hudobné nástroje, didaktická 
a audiovizuálna technika a výpočtová 
technika.  Snažíme sa vštepovať deťom 
lásku k spevu a tancu, podnietiť záujem 
detí o tradičné remeslá a utvárať pozitívny 
vzťah k regionálnemu folklóru a to 

prostredníctvom niektorých tradičných 
školských akcií: vystúpenie detí pri 
príležitosti Úcty k starším a Dňa matiek, 
Vianoce (pečenie medovníkov, zdobenie 
stromčeka), Fašiangy, Vynášanie Moreny,  
Veľká noc, Stavanie mája.
K výraznému formovaniu vzťahu k týmto 
tradíciám patrí aj detský folklórny súbor 
Lodňanček, ktorý navštevujú naši škôlkári 
ako záujmový krúžok každý utorok. Na 
vystúpenia s ľudovým pásmom využívame 
vlastné dievčenské i chlapčenské kroje. 
Okrem spomenutých vystúpení naša MŠ 
organizuje aj ďalšie akcie – Šarkaniáda, 
Jesenné a vianočné tvorivé dielne, Mikuláš, 
Vianočná besiedka, Jasličková pobožnosť, 
Karneval, Deň detí, Rozlúčka s predškolákmi 
a iné. Minulý rok sa po prvýkrát  v našej MŠ 
uskutočnila akcia pod názvom „Rozprávková 
noc“ . Deti predškolského veku pri 
príležitosti rozlúčky so škôlkou po prvýkrát 
strávili noc v škôlke bez svojich rodičov. Noc 
plná zábavy, súťaží a rôznych prekvapení 
sa niesla v podaní rozprávky Medovníkový 
domček. Najväčšiu radosť mali deti 
pri hľadaní nočného pokladu.  Pobyt 
v materskej škole podporuje a rozvíja zdravé 
sebavedomie a všestranný rozvoj detí.

- Lodno -

Martin Roman – maliar, fotograf, kronikár z Lodna
Martin Roman sa narodil v 
roľníckej rodine už  nebohých 
Róberta a Agáty Romanových 
v Lodne. Svojmu rodisku zostal 
verný dodnes. Základnú školu 
navštevoval v Lodne. Už od 
detstva bolo jeho najväčšou 
záľubou maľovanie, ktoré 
bolo zároveň i jeho veľkým 
snom. Sen sa mu začal plniť. 
Absolvoval  štúdium maliarstva 
a natieračstva, neskôr 
absolvoval diaľkové štúdium 
maľby u akademického maliara 
Zdenka Horeckého v Žiline. 
V maľbe sa zdokonaľoval. Vo 
svojich maľbách zobrazuje 
krásu starých kysuckých 
dreveníc, život našich starých, 
prastarých rodičov, ich prácu 
na poliach, krásu ľudových 
remesiel,  zvykov a pod., čoho 
dôkazom sú jeho obrazy. 

Svoje obrazy vystavuje 
na rôznych podujatiach, 
výstavách /Oščadnica, Čadca, 
Ružomberok.../ a taktiež v obci 
Lodno. Zúčastnil sa na Kysuckej 
súťaži neprofesionálnych 
výtvarníkov Výtvarné spektrum, 
kde bol ocenený cenou v 

kategórií 
insitná tvorba 
a postúpil 
do krajského 
kola.  Zdobia 
kaplnky, 
kostoly a 
kultúrne domy. 
Na požiadanie 
pripravuje 
a učí žiakov, 
ktorí sa chcú 
zdokonaľovať 
v maľovaní. 
Jeho druhým 
koníčkom 

je fotografovanie. V jeho 
fotografiách sú vyobrazení naši 
občania, tak ako v maľbách, už 
pred 40 rokov. Zachytávajú ich 
každodenný život, ich prácu, 
aktivity v obci, budovanie obce, 
ale i katastrofy, ako napríklad 

povodeň v roku 1965. Jeho 
zásluhou máme zobrazené 
posledné desaťročia dejín našej 
obce, čoho dôkazom sú i je 
spracované kroniky. Spracoval 
kroniku fotografií histórie  
hasičov,  celý vývin futbalového 
klubu  TJ LODNO– výstavbu 
futbalového ihriska , výstavbu 
kostola, kroniku historických 
fotografií života našich občanov 
a taktiež v písomnej forme a v 
maľovaní kroniku kultúrnych 
podujatí. Martin Roman je stále 
plný elánu, ešte má veľa plánu 
do života, napriek tomu, že 
má už 67 rokov. Na požiadanie 
je ochotný byť nápomocný 
či už obecnému úradu alebo 
spoluobčanom, ale i okolitým 
obciam. Za jeho ochotu sme mu 
veľmi vďační.

-  obec Lodno - 

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“ 12



Spoločenská rubrika 
obce Lodno - 2016

Spevokol Lodno spája ľudí a 
robí dobré meno celej obci.
Súčasťou farnosti Kysucký Lieskovec 
je filiálka Lodno. Kostol tejto obce 
bol vysvätený v roku 2000 a je 
zasvätený sv. Petrovi a sv. Pavlovi. 
So vznikom filiálky je úzko spätý 
aj mládežnícky spevokol, ktorý 
sa formoval postupne počas 
pravidelných stretnutí na sv. 
omšiach. Neodmysliteľnou súčasťou 
mládežníckeho spevokolu je 
organista Ing. Peter Mrvečka, ktorý 
bol zároveň aj jeho prvým členom, 
no postupne sa k nemu pridali 
mladé dievčatá z obce. Mládežnícky 
spevokol sa rozrastal a potreboval 
niekoho, kto by ho viedol. Vtedy 
sa k nemu pridala p. uč. Mgr. Mária 
Mikundová, ktorá sa stala pilierom, 
radcom mládeži v spevokole. 
Jej kreativita priniesla nie len do 
kostola, ale i do obce „nový vietor“, 
začali sa usporadúvať Kresťanské 
plesy a mládežnícky spevokol 
sa po štyri roky tešil z  vysokej 
účasti. Počas letných dní spevokol 
zaviedol gulášovky, opekačky, či iné 
spoločenské stretnutia, z ktorých 
sa tešia dodnes, ako napríklad 
i jasličkové pobožnosti, ktoré sú 
každoročným spestrením Vianoc. 

V spevokole sa vystriedalo viacero 
detí aj mladých napr: Mgr. Slávka 
Brandýsová, Zdenka Melicheriková, 
Jana Martikánová, Zuzana 
Hunčíková- Mrvečková, sestry 
Marika Šamajová a Erika Minárová, 
Silvia Franková, Ivana Vojteková,  
Mgr. art. Katarína Hudecová, Mgr. 
art.  Zuzana Ondrejášová, ktoré majú 
už v súčasnej dobe svoje rodiny 
a niektoré sa i odsťahovali.
Toho času má spevokol 9 stabilných 
členov- Ing. Peter Mrvečka- 
organista, Dominika Mrvečková, 
Dis. art. Erika Hoferová, Martina 
Mrvečková, Maroš Mikunda, Zuzana 
Mrvečková, Silvia Chyláková, Kristína 
Chyláková, Tatiana Vajdíková. 
Spevokol ďalej každoročne 
organizuje jasličkové pobožnosti, 
kde zapája deti z filiálky, spievajú 
na svadbách, ale ako to už v živote 
býva, aj na pohreboch.
V roku 2015 sme odštartovali 
1. Ročník súťaže „O NAJKRAJŠÍ 
VIANOČNÝ STROMČEK“ a to 
prostredníctvom FB stránky 
Kostol sv. Petra a Pavla v Lodne- 
FILIALKA, ktorá bola vytvorená 
mládežníckym spevokolom, 

s úmyslom priblížiť sa a zapojiť do 
aktivít vo farnosti predovšetkým 
mladé rodiny s deťmi a taktiež 
zlepšiť kultúrne, ale i spoločenské 
dianie v obci. V roku 2016 
prebiehala pre zmenu „Adventná 
súťaž pre rodiny s deťmi“, ktorá 
trvala od prvej adventnej  nedele 
až do 24.12.2106. Prostredníctvom 
tejto FACEBOOKOVEJ stránky sme 
v roku 2015 poriadali i „Mikuláške 
vypúšťanie lampiónov“, v roku 2016 
pôstnu súťaž pre deti. Rok 2017 
odštartoval spevokol projektom 
„senobobovačka“, (súťaž v zjazde 
na vreciach naplnených senom), 
ktorý sa konal dňa 28.1.2017 
a niesol sa v duchu hesla „VYBOBUJ 
SI ZLATO“. Išlo o súťaž zameranú 
na rodiny a ich spoločné trávenie 
voľného času.
Momentálne opäť pracujeme na 

príprave súťaže, ktorá bude pre 
zmenu venovaná iba deťom a bude 
prebiehať v pôstnom období.
 Na stránke možno nájsť okrem 
iného informácie o aktuálnych 
aktivitách resp. cirkevných 
udalostiach, sviatkoch, farské 
oznamy, rôzne tipy na výlety 
s rodinou, veľa zábavy, jednoducho 
z každého rožku, trošku.
Tešíme sa, že sa v našej farnosti 
ešte vždy nájdu mladí ľudia, ktorí 
sú ochotní aktívne sa zapájať do 
života vo farnosti a veríme že ich 
bude v budúcnosti len pribúdať. 
Zatiaľ to však vyzerá nádejne, 
keďže nám pomaličky vzniká 
a rastie detský spevokol, pod 
vedením starších členov. Nech 
nám Pán pomáha rásť vo viere.

- R -

FK Lodno bol založený v júli 2008 na základe 
iniciatívy skupiny nadšencov pod vedením  
Jána Hofera,  s podporou obce a  starostky A. 
Suriakovej. Prvý ročník bol „zahrievací“, ale po 
príchode M. Tatarčiaka, M. Kekelyho,  M. Trnovca 
a bratov Fujakovcov  a pod vedením hrajúceho 
trénera V. Mrvečku sme si vybojovali postup 

do 1. triedy, kde sme viac súťažných ročníkov 
predvádzali kvalitné výkony a u súperov si 
vybudovali rešpekt. Ako to v športe chodí, zažili 
sme vrcholy i pády, ale vo futbalom Lodne vždy 
bola dobrá partia či už na ihrisku, ale aj mimo 
neho. Postupne sme  si vychovali a zapracovali do 
súčasného mužstva vlastných odchovancov, na 
čom má veľkú zásluhu minulý, súčasný a dúfajme 
že aj budúci  tréner mládeže Vilo Šamaj.
V Lodne ukončil svoju veľkú futbalovú kariéru 
výborný slovenský reprezentant Vladimír Labant, 
hrávali a hrávajú tu futbalisti aj 
zo žilinského regiónu –Sobola, 
bratia Ovečkovci, Kopas, Adamčík 
... V súčasnosti FK Lodno združuje 
mužstvo mužov, dorastencov, žiakov 
a prípravky.  Chcem vyzdvihnúť 
práve chlapcov z prípravky, za 
ich pokroky a úspechy, ktoré 
dosahujú v rámci Kysúc. Veď 
predvádzať minimálne vyrovnanú 
hru s mužstvami ako KNM, Raková, 

Nesluša, Vadičov ... chce odísť od počítačov 
i televízie a tvrdo „makať“ na tréningoch, čo by 
určite nešlo bez veľkého futbalového nadšenca 
Dušana Mrvečku. Za celú doterajšiu existenciu 
a podporu FK Lodno sa chcem poďakovať 

celému vedeniu obce Lodno, prezidentovi Jánovi 
Hoferovi, futbalovému vedeniu - Martikáňovi, 
Šamajovi, Tatarčiakovi, Pavlusovi, Fujakovi, 
všetkým bývalým a súčasným hráčom, trénerom, 
rozhodcom a priaznivcom. K Futbalovému klubu 
Lodno neodmyslene patrí fotograf a kronikár 
obce Martin Roman, patrioti ako R. Kavčiak, S. 
Pavlík, M. Helt, a hlavne, lodňanskí fanúšikovia 
i diváci. Ešte raz veľká vďaka za podporu! 

pripravil: Rasťo Zeman

Futbal v Lodne má svoju históriu a v súčasnosti 
chlapci z prípravky svoju obec skvelo reprezentujú.

70. roční jubilanti: 

Miroslav Minár, Helena Mrvečková,  

Kristína Múčková, Mária Štefundová,  

Emília Trúchla

80. roční jubilanti:

Štefan Fuják, Emília Škorová

Najstarší občania Lodna:

Anna Halúsková, Pavlína Trnovcová

Narodili sa:

Denisa Boráková, Miroslav Hanuliak, Timea 

Kúrňavová, Tobias Macáš, Tomáš Macho,  

Nina Mičianová, Matiáš Mladšík, Sofia Mihaldová, 

Simona Mrvečková, Juraj Špernoga, Jakub Lisko

Uzavreli manželstvo:

Andrej Hmíra + Angelika Černecká - september 

Michal  Martinek +  Michaela Macášová - september 

Jozef Šupol + Soňa Macejková - október 

Matej Minarovič + Andrea Rakovanová - november

Opustili nás:

Božena Brandýsová, Vincencia Halúsková, Milan 

Ondreáš, Vladimír Kutnohorský, Margita Jedináková, 

Viliam Hrubý, Štefan Brňák, Jozef Zajac, Ivan Minár, 

Katarína Trnovcová, Vincencia Capková
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Archa Pohrebná služba v Kysuckom Novom Meste urobí 
občanovi okrem dôstojného pohrebu aj kvalitný pomník.

Vždy o krok 
vpredu pred 

konkurenciou!

Archa Pohrebná služba, s.r.o. 
sa rozbehla v Kysuckom Novom 
Meste ešte v roku 2014. Prináša 
každoročne  moderné prvky 
do pohrebných služieb v tomto 
regióne. Ukazuje občanom, 
že tieto posledné rozlúčky so 
zosnulým občanom sa dajú urobiť 
na skutočne vysokej úrovni, 
dôstojne a citlivo, pričom ceny sú 
na rovnakej úrovni ostatných 
pohrebníctiev. ARCHA Pohrebná 
služba, s.r.o. bola vždy na čele s 
inováciami, robí tzv. pohreby na 
kľúč, kedy sa o Vášho zosnulého 
postará od začiatku až do 
konca, od prevezenia zosnulého 
z nemocnice, alebo z domu, 
uloženia a upravenia do rakvy – 
až po samotný akt vkladania do 
hrobu, vrátane dodania všetkého 
tovaru a kvetov, vencov, hudby 
a navyše v prijateľnom počasí 
aj za doprovodu huslí, ktoré 
dodávajú poslednej rozlúčke 
príslušnú noblesu a po novom 
pridala už aj kamenárske služby. 
A to všetko za naozaj rozumné, 
porovnateľné ceny. 
Vždy si môžete vybrať, ktoré 
úkony z poskytovaných služieb 
si necháte urobiť u profesionálov 
z ARCHY, a ktoré si chcete 
realizovať vo vlastnej réžii. 
Tu treba podotknúť, že keď si 

vyberiete len dovoz a obliekanie 
zosnulého, zaplatíte minimum, 
teda len za tieto úkony. Ak si 
želáte aj vykopať hrob a spustiť 
, pripočíta sa to k cene, ak si 
želáte aj vence alebo iné doplnky, 

pripočíta sa to k cene. Čiže vždy 
zaplatíte len za to, čo si vyberiete. 
Preto je cena pohrebu vždy 
individuálna.
 Ako sa vyjadrili pracovníci 
Pohrebnej služby Archa, 
s.r.o.: „Zo skúseností vieme, 
že rodina je v takejto situácii 
absolútne zarmútená, častokrát 
dezorientovaná. U nás to 
NIKDY nezneužijeme, práve 
naopak, snažíme sa pomôcť. 
Keď niekto v rodine zomrie, je to 
emocionálny šok. Človek úplne 
inak rozmýšľa, skrátka zabúda. 
Dôležité skutočnosti registruje, 
ale vzápätí zabudne.“ Ďalej 
hovorí nová spolupracovníčka 
ARCHY v Kysuckom Novom 

Meste, pani Ľubica Harvánková: 
„Od toho sme tu my v ARCHE, 
aby sme rodinu ukľudnili, vypýtali 
si potrebné doklady, vyplnili 
formuláre... a potom už je na nás 
zariadiť pre nich samotný priebeh 
pohrebu. ARCHA Pohrebná 
služba s.r.o. ide cestou, že vždy 
pozostalí dostanú predbežnú 
objednávku, kde je poznačené, 
čo je objednané.  Snažíme sa 
o naozaj kvalitné prevedenie 
celého aktu poslednej rozlúčky, 
nanajvýš citlivo, empaticky a 
synchronizovane, hlavne bez 
stresových situácií. Absolútne 
rešpektujeme všetky požiadavky 
pozostalých a u nás v ARCHE vždy 
len odporúčame – pretože smrť 
je veľký zásah do života rodiny – 
a najbližšej o to viac. Je to smútok 
a depresia... Človek nevie, čo má 

robiť, čo bude, čo bude s rodinou, 
prípadne s firmou, čo s ostatným 
životom... My nevieme bolesť 
odstrániť, ale aspoň ju sčasti 
zmierňuje dôstojnosť obradu, 
slušnosť a citlivosť, tak ako je to 
v ARCHE vždy samozrejmosťou. 
A takto to aj naši zákazníci 
vnímajú a hodnotia – po rokoch, 
keď prídu opäť k nám, pretože 
boli spokojní – a tak sa vracajú, ak 
potrebujú využiť naše služby. “ 
**********
„V ARCHE Pohrebnej službe 
sme všetci zameraní na pomoc 
pozostalým v ťažkej životnej 
situácii, táto práca je pre nás 
všetkých poslanie, sme tu pre 

dobrých ľudí, pre tých ktorý 
potrebujú pomoc v jednej 
z najťažších životných situácii, 
pre tých, ktorí vyžadujú slušné, 
ľudské správanie... Ťažko nám je 
hodnotiť, akí sme v poskytovaní 
služieb, preto je vždy najlepšie si 
pozrieť recenzie na našu prácu 
na www.dostojnypohreb.sk, 
kde získate aj iné potrebné 
informácie,“ dopĺňa Ľubica 
Harvánková. 
o Vaše pohrebné služby 
sa rozšírili... ponúkate už 
aj pomníky...takže okrem 
obradov, pohrebu...si rodina 
môže v ARCHE objednať aj to, čo 
na cintorín patrí, ako dôstojné 
ukončenie celej pohrebnej 
záležitosti, stavba pomníku. Čo 
ponúkate, aké pomníky, ako 
zabezpečujete práce  na stavbe 
pomníka, aká je doba dodania 
– a má Váš zákazník-  ak si 
objedná vaše pohrebné služby 
– nejakú výhodnejšiu, lacnejšiu 
cenu pri objednávke pomníka ? 
Naša spoločnosť ARCHA 
Pohrebná služba, s.r.o. rozšírila 
svoje portfólio služieb aj 
o kamenárske služby. Pre klientov, 
ktorí boli celkovo spokojní 
s pohrebnými službami vrátane 
vybavovania, prístupu našich 
spolupracovníkov a s celkovým 
priebehom, sme sa rozhodli 
rozšíriť aj o kamenárske služby, 
kde sa rovnako citlivo pristupuje 
k požiadavkám klienta.
V prvom rade si treba uvedomiť, 
že hrob je stavba, ktorá bude 
stáť na cintoríne 30-40 rokov, 
preto treba citlivo pristupovať 
k požiadavkám klienta. Vždy 
sa snažíme dosiahnuť celkovú 
spokojnosť u zákazníka. Chceme, 
aby každý hrob bol výnimočný 
a jedinečný. Rovnako ako pri 
pohrebe, tak ani pri výstavbe 
hrobového miesta netreba nič 
unáhliť. Pretože je výber široký, 

Ponúkame 
už aj pomníky!

Pokora je u nás samozrejmosť a dôstojnosť je u nás tradícia.
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veľa typov písma, rôzne druhy 
materiálov, rôzne kombinácie 
materiálov, v ARCHE vyberáme 
a konzultujeme každý jeden 
detail, kým nedosiahneme 
jedinečnosť a samozrejme 
celkovú spokojnosť klienta.
ARCHA kamenárske služby 
ponúka :
- Výstavbu jednohrobov ,dvoj 

, trojhrobov, a urnových hrobov
- Náhrobné platne, obklady 

hrobov
- Štandardné/ neštandardné typy 

pomníky ( srdcia, vysekávaná 
ručná práca )

- Fotografie na keramike  ako aj 
v kameni

- Doplnky  Vázy a Lampáše 
kovové/žulové prevedenie, 
svietniky na sviečky

- Dopisovanie písma na pomníky
- Čistenie kameninových hrobov
- A samozrejme individuálne 

zákazky z kameňa
Doba dodania na jednotlivé 
práce sa líši od náročnosti 
zhotovenia. Štandardne 2-8 
týždňov. Samozrejme by sme radi 
uviedli do pozornosti, že práce 
na cintoríne sa dajú vykonávať 
len v prijateľnom počasí, čiže ,ak 
neprší alebo nie je rozmočený 
terén. Všetci vieme, aké boli za 
posledné roky letá, 2 týždne 
pekne a 4 týždne sychravo 

a v takom počasí sa nedá 
realizovať výstavba.
A na záver, samozrejme pre 
klientov, ktorí u nás využili či už 
pohrebné, alebo kamenárske 
služby, platí ZĽAVA a vždy všetci 

dostanú v ARCHE niečo navyše, 
minimálne však vždy seriózny 
a citlivý prístup,“ dokončuje 
Ľubica Harvánková. 

otázky: Kysucký Žurnál
foto: Gabo Muška

Prevádzka: Belanského 213, 024 01 

Kysucké Nové Mesto 
/vedľa kancelárie SLOVAKTUAL/, 

Non-stop kontakty: 
0918 304 228, 0918 304 338,
web:  www.pohrebníctvo-archa-zilina.sk,
Facebook: Archa pohrebná služba 
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Milé čitateľky!
Avon prináša na trh dve nové línie 
dekoratívnej kozmetiky: TRUE a MARK.

TRUE – decentné klasické líčenie                    
MARK – odvážna, eperimentujúca

10 KROKOV ako sa nalíčiť  v štýle TRUE

1. Pripravte pleť na líčenie: vyčistite ju 
micelárnou vodou NUTRA EFFECT a 
hydratujte obľúbeným krémom.

2. Na oblasť pod očami, pod nos, na 
bradu, stred čela, očné viečka a pod 
obočie naneste korektor o odtieň 
svetlejší ako je váš prirodzený odtieň 
pleti.odtieň Light 

 3. Naneste make-up v odtieni, ktorý 
je najbližšie vášmu farebnému 
tónu pleti. Rozotrite ho do stratena 
podobne ako krém. Ak chcete 
dosiahnuť čo najprirodzenejší efekt, 
použite mäkkú hubku, pomocou 
ktorej make-up do pleti jemne 
vklepte. Základ nenanášajte pod 
oči, ani na očné viečka. Odporúčam  

značku LUXE OF 20, 9,90€                                    

4. Štetcom Kabuki sa prepudrujte. Ťahy 
smerujte od čela k brade, nosu, líčkam 
a očným viečkam. V ponuke  máme 
výborné nové ŠTETCE na púder. 

5. Pomocou štetca na aplikáciu očných 
tieňov naneste najprv svetlejší tieň 
na pohyblivou časť viečka. Tmavším 
potom vykreslite očný záhyb. Môžem 
odporučiť očné tiene QUAD (5,49€)

6. Pozdĺž línie rias nakreslite linku 
ceruzkou na oči a rozotrite ju do 
stratena. 
 CERUZKY na OČI   od 2,99€, v 
ponuke klasické aj trblietavé odtiene

7. Na riasy naneste svoju obľúbenú špirálu a pre 
výraznejší look ju aplikujte kľudne dvakrát. 
NOVÁ ŠPIRÁLA  - SUPREME je vhodná na denné 
líčenie. Obsahuje výživu pre riasy, kokosový a 
argánový olej. 4,99€

8. Nezabudnite ani na obočie. 
Jemne ho prečešte hrebienkom 
a ak je treba, dokreslite a máličko 
stmavte. Najpredávanejším 
produktom na obočie je SET na 
ÚPRAVU OBOČIA, 4,99€                                         

9. Zdravú farbu svojim líčkam dodáte pomocou 
pár ťahov štetcom s ROZJASŇUJÚCOU farbou na 
líčka. 5,99€  (v ponuke máme 4 odtiene)                                                                                                                                        

10. Nakoniec venujte pozornosť perám. Ich 
kontúru najskôr orámujte ceruzkou a priestor 
potom vyplňte obľúbeným rúžom. Na pery 
ponúkame NOVINKU – kontúrovaciu ceruzku 
CLEAR -bezfarebnú. 2,99€  Môžete ju použiť pri 
každom odtieni rúžu.

Ak by ste  chceli s výberom produktov poradiť, 
neváhajte a 
navštívte nás v 
AVON KANCELÁRII 
v Kysuckom 
Novom Meste                                                                                                                                 
na Belanského ulici 193.                                                                                                                               

OTVORENÉ  každú 
stredu od 11.00-16.00

Kontakt: 0904 329779, 
duranovaavon@gmail.com

pripravila:  
Jana Ďuranová, AVON manažérka
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Moderná doba prináša 
nové spôsoby dentálnej 
starostlivosti  u ľudí aj u 
zvierat žijúcich v úzkom 
kontakte. Kladieme dôraz 
na zdravie ústnej dutiny, 
estetiku a neposlednom 
rade na prevenciu ochorení. 
Všeobecný záujem ľudí 
o problémy zubov sa 
odzrkadľuje aj v ich 
starostlivosti o zvieratá. 

Majitelia sú viac vnímaví 
na drobné zmeny, dejúce sa v ústnej dutine u ich miláčika. Takisto sa 
viac zaujímajú o prevenciu a ústnu hygienu psov a mačiek.  Význam 
zubov a ich zdravotný stav u zvieraťa má vysoký podiel na celkovej 
zdravotnej kondícií. Mnoho chronických ochorení u ľudí aj u zvierat 
môže prameniť práve zo zanedbaného zdravia zubov. Ako u ľudí, aj u 
zvierat, je najdôležitejšia prevencia. K tomu patrí pravidelná starostlivosť 
a kontrola ústnej dutiny zvieraťa buď majiteľom, alebo veterinárom. 
Majiteľ by mal svojho psíka alebo mačku poznať a okamžite si všimnúť 
zmeny v správaní spojené s diskomfortom v ústnej dutine. Pretože 
niektoré stavy zubov vznikajú náhle (napr. často zaseknutá kosť v ústnej, 
zlomenie zubu, poranenie ďasien..), nemôžeme prípadnú nutnosť 
ošetrenia odkladať. Všeobecne ústna dutina psíka a mačky by mala 
byť kontrolovaná majiteľom aspoň 1x do týždňa. Vhodné je už šteňa/ 
mača od začiatku učiť na manipuláciu, prípadne otváranie papule. 
Veľmi to uľahčí majiteľovi spoluprácu v neskoršom veku. Predpokladom 
pre zdravie ústnej dutiny je už kvalitný výber šteňaťa. Mnohé šteňatá 
trpia rôznymi malformáciami ústnej dutiny a rastu zubov. Majiteľ 
potom ostáva sklamaný, keď už v mladom veku čaká šteňa napríklad 
vytrhnutie nadpočetných zubov.  Pri prvých prehliadkach  spojených 
s očkovaním šteňaťa a mačaťa, sa kladie dôraz aj na prehliadku ústnej 
dutiny a poučenie majiteľa, čo si má u psíka všímať, príp. ako zuby 

čistiť. Dá sa povedať, že princíp je rovnaký ako ústna hygiena u človeka.  
Na začiatku sú návštevy u veterinára častejšie - cca raz za mesiac. 
Končí sa približne v období úplnej výmeny zubov. Potom pravidelne 
v každoročných intervaloch. Prípadne pri chronických pacientoch aj 
častejšie. Je to individuálne. Každý druh zvieratka má svoje špecifiká. 
K prevencii ochorení zubov u zvierat patrí aj výber kvalitnej stravy, 
prípadne zubná hygiena. Existujú rôzne enzymatické ochutené zubné 
pasty, ústne vody, žuvacie enzymatické plátky, preparáty na dezinfekciu 
mäkkých tkanív, prípravky na osvieženie dychu, alebo aj možnosť 
zubnej hygieny zubným ultrazvukom. Záleží to na majiteľovi čo si pre 
zvieratko vyberie a čo bude naozaj aj pravidelne používať. Na všetko sa 
treba pýtať veterinára. Ten konkrétne zvolí najvhodnejšiu kombináciu. 
Čo sa týka uší a starostlivosti o ne, všeobecne platia podobne pravidlá 
ako pri zuboch. Pravidelné prehliadky majiteľom a veterinárom. Všímať 
si drobné náznaky citlivosti, zmeny zápachu, nepokoja, zmeny držania 
ucha, bolestivosti... Zdravé ucho by malo byť pohyblivé, nebolestivé, 
bez zápachu, bez zbytočného mazu a  výtoku... Najdôležitejšie je 
majiteľovi ukázať ako má vyzerať zdravé ucho.  Čo sa týka hygieny o uši, 
veľmi často sa stretávam s nevhodným čistením uší rôznymi vatovými 
tyčinkami atď. Vhodnejšie pre majiteľa je aspoň raz absolvovať so 
psíkom správne čistenie ucha ušným roztokom na to určeným. Majiteľ 
si to potom vie predstaviť a vyčistiť potom správne ucho aj doma. 
Samozrejme nie každé ucho si vyžaduje rovnakú frekvenciu čistenia. 
Znova závisí to veľmi od plemena a plemennej predispozície ušných 
ochorení. 

Hygiena je dôležitá nielen pre ľudí, 
ale aj pre našich zvieracích miláčikov.

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

Chcel by som sa opýtať, ako sa čistí chrup zvierat, ako často, čo použiť, aký materiál, prostriedky – ako 
sa kontroluje stav chrupu u psa? A čo mačka, kocúrik? A ako sa treba starať o ich chrup? Ako často treba 
navštíviť aj odborníka, aby chrup skontroloval? Vyžadujú si nejakú špeciálu starostlivosť aj ušká týchto 
zvierat? Ako zistíme, že sú v poriadku? Ako sa čistia? Alebo si ich čistia zvieratká samostatne?

Pozor na zákon o odpadoch. Za živelnú výrobu letákov hrozí pokuta!
Podnikatelia, ktorí sa rozhodli podporiť 

svoje podnikanie svojpomocnou výrobou 
reklamných letákov a ďalších materiálov, 

majú od roku 2016 nové povinnosti. Tie im 
ukladá zákon o odpadoch (č. 79/2015 Z.z.). 

Za porušenie zákona príslušný orgán vyrúbi 
veľmi vysokú pokutu. 

Letáky katalógy, či rôzne brožúry, ktoré 
sa dostávajú na trh, sú podľa zákona 

neobalovým výrobkom. Ak takýto výrobok 
končí v komunálnom odpade a je vyrobený 
zo skla, papiera, lepenky, či viacvrstvových 

kombinovaných materiálov na báze lepenky,  
potom si musí podnikateľ splniť viacero 

povinností. Aby bola výroba takýchto materiálov 
zákonná, je potrebné urobiť niekoľko úkonov a 

podnikateľ sa musí pripraviť na to, že ho budú 
stáť aj peniaze.

Dôležitý register
Každý podnikateľský subjekt, ktorý chce takéto 

materiály vyrábať, má povinnosť zaregistrovať sa 
na Ministerstve životného prostredia SR v Registri 

výrobcov neobalových výrobkov.
Súčasťou písomnej žiadosti o zápis do tohto 
registra je príloha, ktorú tvorí potvrdenie o 

uzavretí zmluvy o plnení takzvaných vyhradených 
povinností s organizáciou zodpovednosti 

výrobcov. Čo sú vyhradené povinnosti ustanovuje 
zákon o odpadoch.

Táto norma zároveň výrobcom neobalových 
výrobkov ukladá, že si vyhradené povinnosti 

musia plniť kolektívne, teda v spolupráci s 
autorizovanou firmou. Takáto firma neposkytne 
svoje služby bezplatne, preto je dobré zamyslieť 
sa na napríklad nad tým, aké množstvo letákov 

chce konkrétny podnikateľ svojpomocne vyrobiť. 
Pri nízkych objemoch by sa mohla výroba 

zásadne predražiť.
Tlačiarenské služby 

Ako rozumná alternatíva sa teda javí nechať 
si propagačné materiály či katalógy vyrobiť v 

tlačiarni. Aj tu však môže nastať problém. Ak si 
nechá podnikateľ vyrobiť materiály, ktoré mu 

následne tlačiareň doručí, stáva sa distribútorom 
týchto materiálov. Práve aj na distribútora sa však 

môžu vzťahovať povinnosti, ktoré zákon ukladá 
výrobcovi.

„Na distribútora obalov, ktorý poskytuje priamo 
konečnému používateľovi obalov pochádzajúcich 
od výrobcu obalov, ktorý nie je zapísaný v Registri 
výrobcov vyhradeného výrobku, prechádzajú vo 

vzťahu k týmto obalom a odpadu z nich povinnosti 
výrobcu obalov podľa tohto zákona,“ uvádza sa v 

zákone o odpadoch.
Takémuto prechodu povinností môže podnikateľ 

zabrániť tým, že výrobu materiálov zadá 
tlačiarenskej firme, ktorá je zapísaná v tomto 

registri. Je preto z pohľadu podnikateľa dobré 
vždy kontrolovať, či firma, ktorú plánuje osloviť, je 

zapísaná v registri.
Náklady s neobalovými výrobkami podnikateľovi 

vzniknú buď v súvislosti s tým, že je zapísaný v 
registri, prípadne s tým, že tlač týchto materiálov 

zadá správne zvolenej spoločnosti.
Vysoká pokuta

Zákon o odpadoch podnikateľov v žiadnom 
prípade nešetrí. Za porušenie povinností výrobcu 

vyhradeného výrobku zákon ukladá pokutu, 
ktorá je vo výške od 1 200 eur do 120 000 eur. 

Rozhodne sa teda neoplatí produkovať svojvoľne 
materiály, ktoré sú v rozpore so zákonom o 

odpadoch. Tlač na vlastnej domácej tlačiarni sa 
bez registrácie bude rovnať nepríjemnej pokute.

Zdroj: Podnikam.sk

Foto: Thinkstock 
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JUDr. Emília Mušková, advokátka
Advokátska kancelária so sídlom Námestie 

slobody 73, 024 01 Kysucké Nové Mesto
t. č. : 0905 200 190, 

e-mail: muskova.emilia@gmail.com
advokátsky koncipient :  

JUDr. Veronika Caletková
e-mail: veronika.caletkova@gmail.com

POSKYTUJEME právnu pomoc a 
poradenstvo fyzickým a právnickým osobám 
v oblasti: občianske právo, správne právo, 
rodinné právo.
PORADENSTVO pri vysporiadaní 
nehnuteľností, spisovanie všetkých druhov 
zmlúv (kúpna, darovacia, zámenná a ďalšie), 
vymáhanie pohľadávok.
KONZULTÁCIA rôznych právnych problémov.

Dobrý advokát chráni Vás, aj Vašu rodinu...

Už 21 rokov
 Požičovňa svadobných a 

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

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

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

SERVISNÉ PREHLIADKY ZDARMA
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Od marca začíname 
predávať ovocné stromy 

a okrasné kríky. 
Ponúkame: sadbové 

zemiaky, výsevové zeminy, 
zeminu na pelargónie, 

čučoriedky, izbové kvety, 
umelé aj prírodné hnojivá, 

priesady paprík, rajčín, zeler, 
kaleráb, liečivé bylinky, cibuľa 

sadzačku, ďatelina, facélia. 

Pre chovateľov ponúkame: kŕmnu 
pšenicu, jačmeň, ovos, proso, zmesky 
pre nosnice, králiky, brojlere, kurčatá, 

morky. 

Adriana Slováková informuje:

Záhradkári s platným
 členským

 preukazom
 

m
ajú u nás 10%

 zľavu. 

Už vyše dve  
desaťročia sme tu 

pre Vás!
Ďakujeme, že ste si 

nás vybrali!

Kysucké Nové Mesto, ul. SNP 362
tel. fax.: 041/ 4212655
mob.: 0905388156
Stará Bystrica; areál RD 17
mobil: 0918722326
web: www.uspieron-paliva.sk
e-mail: pieronova@zoznam.sk

MÄSO
ÚDENINY

Marcel Svrček
tel.: 041 421 46 67, Komenského 1287

Kysucké Nové Mesto

Na Vašom stole by nemal 
chýbať šťavnatý kus hovädziny 

z býka od Marcela!
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WOLF PRIDE GYM
 MMA (zmiešané bojové umenia)

 BOX / THAI BOX

 FUNKČNÝ TRÉNING

 KRUHOVÝ TRÉNING

 ZDRAVOTNÉ CVIČENIE (SM SYSTÉM)

 FLEXIBILNÉ STRAVOVANIE - REVOLÚCIA VO SVETE VÝŽIVY

 TRÉNINGY POD DOHĽADOM FYZIOTERAPEUTA

 VÝŽIVOVÉ DOPLNKY

4€ JEDNORAZOVÝ POPLATOK

30€ MESAČNE
15€ INDIVIDUÁLNY TRÉNING / HOD

20€ / 90 min FLEXIBILNÝ JEDÁLNIČEK - PORADENSTVO

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

SAD SNP 661/1, Žilina (bývalý Prior)

Wolf Pride Gym MMA Žilina

0940 119 185

info@wpg.sk

www.wpg.sk

Na vysokej úrovni zabezpečujeme svadby, kary, catering

Reštaurácia Mýto 
a 

Kaviareň Pohoda 
Námestie Slobody 184

Kysucké Nové Mesto
e-mail: mytoapohoda@gmail.com

tel.: 0905 466 900

Obedové menu

w w w.slovaktual.eu

20 rokov
1 9 9 0  -  2 0 1 0

člen skupiny

       OKNÁ
s najlepšou tepelnou izoláciou

člen skupiny

   začal sa 

rok prekvapení
Nový hranatý profi l ID 8000
            sklo s najlepšou tepelnou izoláciou

Ug skla = 0,5 W/m2K

Izolačné trojsklo 
  štandard bez príplatku

40% úspora
   v tepelnej izolácii
   oproti 5-komorovým oknám

Už 26 rokov 

na trhu


