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Kysucké Nové Mesto je 
hrdé na Miloša Romana, 

ktorý ho vynikajúco 
reprezentuje! /str.15

Seniorský Klub 75 v Kysuckom Novom Meste 
má už viac ako 40-ročnú tradíciu. Od roku 
2006 dodnes ho vedie Milan Bileš.  /str.16

Milan Gazdík 
je dobrovoľným 

hasičom z 
Oškerdy /str.6

Anka Ondrušková so svojou 
rodinou a dobrovoľníkmi 

organizujú aktivity pre verejnosť 
/str.7

Súrodenci Brňákovci z Radole 
ďakujú všetkým ľuďom dobrej 

vôle za to, že im pomohli v zložitej 
životnej situácii  /str.13

„Je nutné už v našich 
deťoch pestovať úctu k 
národnej hrdosti“, hovorí 
Peter Kultán, predseda 
Matice slovenskej v 
Kysuckom Novom Meste. 
/str.12
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Už dva mesiace trvá vojnový konflikt 
na Ukrajine, v ktorom nepochybne 

najviac trpia civilní obyvatelia a deti. 
Celý svet pomáha Ukrajincom, EÚ 

a USA sa doslova predháňajú v tvrdých 
a stále tvrdších sankciách na Rusko 
a dodávaní vojenskej techniky do 

Ukrajiny. Bežní ľudia organizujú zbierky 
potravín, hygienických pomôcok, 

utečenecká kríza nadobudla obrovské 
rozmery. Mňa však zaráža fakt, kam 
sa podeli ukrajinskí oligarchovia? Tí 
najbohatší z najbohatších hneď prvé 
dni po vypuknutí konfliktu zobrali 

nohy na plecia a doslova zdrhli kade 
ľahšie. O svoju vlasť neprejavujú záujem, 
nepomáhajú, neposielajú peniaze... Kde 

vlastne sú? Apropo, Ukrajina je štát 
bohatý na nerastné suroviny, je jeden 
z najväčších pestovateľov a vývozcov 

pšenice, kukurice, ale je tiež tranzitnou 
krajinou, čo sa týka ruského plynu. 

Napriek tomu ľudia v tomto štáte sú 
chudobní. Podľa zistení dôchodok 

Ukrajinca je asi 57 eur. Pýtam sa ako 
novinár, ale aj ako človek. Kde idú 
peniaze a zisky z obchodov tohto 

štátu? Komu končia na účte? Teraz sa 
riešia vojnové záležitosti, ale realita 
bežného života nepustí. Kto sa celé 

roky priživoval a priživuje na Ukrajine, 
teraz aj na ukrajinskom konflikte, 

a komu vlastne slúži ukrajinská vláda 
a prezident Zelenskyj? Viete, čo ma 
pri Zelenskom zaráža? Že namiesto 
toho, aby sa denne snažil o mierové 

rokovania s Ruskom a žiadal neúnavne 
svetových lídrov, aby mu v tom 

pomohli, tak neustále ho vidíme na 
obrazovke televízie pýtať peniaze, 
zbrane a ustavične vyzýva krajiny 
sveta k stále väčším sankciám voči 
Rusku. Jeho vystúpenia sú už viac-

menej pravidelné a zaráža ma aj to, že 
má toľko času sústavne  vystupovať 

v televíznych prejavoch a na sociálnych 
sieťach. Dokonca, ak mu niektoré štáty 
nechcú dodávať zbrane, tak ich tvrdo 
osočuje, kritizuje alebo sa nechce ani 

stretnúť s predstaviteľom takejto krajiny. 
Ako prezident štátu, ktorý  je vo vojne, 
by mal v prvom rade sledovať to, aby 
sa konflikt čo najskôr skončil. Aby sa 
skončilo utrpenie bežných ľudí a detí. 
Ak však niekto neustále pýta milióny 

eur a dolárov na nákup vojenskej 
techniky, na druhej strane hovorí, ako 
má rád svoju krajinu a ako robí všetko 
preto, aby sa hrôzy vojny skončili, tak 
z môjho laického ľudského pohľadu 

mi tu niečo nesedí. Skúsim to preložiť 
do ľudskej reči: Ak mám so susedom 
konflikt viac rokov a tento konflikt sa 
neustále komplikuje, tak sa snažím, 

ak mám zdravý rozum, skúsiť konflikt 
ukončiť. Ak však budem suseda po 

dedine ohovárať, štvať ľudí proti nemu, 
predavačku huckať, aby mu nepredávala 
potraviny, a vymýšľať budem nezmysly, 
ale večer sa budem chcieť so susedom 

udobrovať, dá 
sa mi veriť, že 

mi ide skutočne 
o urovnanie 

konfliktu? Presne 
takto sa totiž 

chová ukrajinský 
prezident. V kuse 

sa predvádza 
v televízii (vidno, 

že je bývalý herec), 
nepretržite požaduje 

kvantá vojenskej 
techniky a miliardy 

eur. Hovorí síce o ukončení vojny 
a mierových rokovaniach, ale na 
stretnutiach s delegáciou Ruska 

reaguje údajne ukrajinská strana dosť 
arogantne, čo sa však do našich médií 

nedostáva. Len nám novinárom sa 
sem-tam podarí zistiť aj nejaké iné 

informácie, ako sú tie, ktoré šíri oficiálna 
západná propaganda, mainstreamové 
médiá, ktoré majú jedinú a tú správnu 

„pravdu“. Nikto z normálnych ľudí 
a rozumných jedincov neschvaľuje 

vojnový konflikt, pretože v ňom 
umierajú predovšetkým nevinní ľudia 
a šéfovia, resp. lídri, si behajú v bielych 

golieroch a v drahých autách po 
rokovaniach, na ktorých sa častokrát nič 
nevyrokuje. Im beží čas rýchlo, avšak vo 
vojnovej situácii sa čas vlečie z minúty 
na minútu a je to hrozné utrpenie pre 
všetky cítiace bytosti vrátane zvierat. 
Je preto podivuhodné, že o mierové 
rokovania sa ukrajinský prezident 

usiluje z pohľadu aj iných objektívnych 
pozorovateľov a zainteresovaných ľudí 

dosť málo. Okrem toho neustálym 
spôsobom ako keby umelo predlžoval 
celý konflikt. Žeby mu „niekto“ radil? 

Svojimi vyhláseniami aj hecuje svetové 
spoločenstvo nepretržite proti Rusku, 
čoho by sa mal podľa môjho názoru 

zdržať. Zvlášť, ak chce konflikt uhasiť. 
Len tak mimochodom, nikdy sa nám 
tak nepreháňali americkí jastrabi po 
východnej Európe ako za posledné 
týždne, až s prehnanými starosťami 

o budúcnosť Ukrajiny... a ako jej 
pomôcť... a ako vytrestať agresora... 

a ako štáty majú byť jednotné hlavne 
v tom, ako sa čo najrýchlejšie odpojiť od 

ruského plynu... Vôbec ich nezaujíma 
osud bežných ľudí a firiem? Veď odpojiť 
sa od niečoho, čo tu je desaťročia, nie je 
vôbec ani technicky jednoduché, ale aj 
právne je to veľmi otázne. Tu naozaj je 

dôležitý rozum a nie emócie vybičované 
do najvyšších stupňov. 

Tiež ma prekvapuje veľká pomoc 
nášho štátu Ukrajine. Sme jedným 
z najmenších štátov Európskej únie 

(5,5 mil. obyvateľov), ale naša pomoc 
Ukrajine je abnormálne vysoká voči 

nášmu štátnemu rozpočtu aj HDP. Sme 
v pomoci na 4. mieste v rámci krajín 

EÚ, a to je zarážajúce, vôbec nie až tak 
chvályhodné, lebo to bude na úkor 

našich obyvateľov a nášho sociálneho 
systému, do ktorého sa skladajú 

všetci pracujúci občania počas celého 
pracovného života! Okrem toho naši 

predstavitelia bez mihnutia oka darujú 
vojenskú techniku, kým iné štáty ju len 

požičiavajú, resp. odpredajú za cenu, 
ktorá je primeraná predaju, a teda má 
štát z toho príjem. ktorý môže neskôr 
rozdeliť medzi obyvateľov. Naši vládni 
činitelia sa správajú, akoby rozdávali 
a pomáhali zo svojho. Vážení páni, 
vy ste správcovia štátneho majetku, 

zodpovedáte za nákupy, predaje, 
prenájmy. Vy nevlastníte štát, len ho 

spravujete! Aby nám raz tieto peniaze 
nechýbali pre našich občanov! Tiež 
si nemyslím, že je vhodné, aby sa náš 

premiér tak horlivo a nesmierne aktívne 
angažoval ako tvorca svetového mieru 

spolu s našou prezidentkou. Vyzerá 
to totiž nielen smiešne, ale aj trápne 

a veľmi lokajsky. Jasne je vidieť, kto zo 
svetových lídrov im rozkazuje, aj ktoré 
štáty poctivo poslúchajú. Ak podrobne 

sledujem konania predstaviteľov 
iných, väčších štátov, tak majú veľmi 

opatrné vyjadrovanie a veľmi zvažujú 
aj návštevy, či už Ukrajiny, alebo Ruska. 
O našich vládnych predstaviteľoch sa 

to povedať nedá. Šírením každodennej 
nenávisti voči Ruskej federácii 

iba zhoršujú celkový stav vzťahov 
a rozhodne si nemyslím, že je to v tejto 

dobe diplomatické, pretože práve 
diplomacia je v takýchto kritických 

Veci, ktoré mi nesedia, 
lebo nemajú logiku 
a sú proti zdravému 

sedliackemu rozumu. 
A to ma zaráža ako 

novinárku, ale aj ako 
človeka.
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záležitostiach veľmi dôležitá a zdravý 
rozum je tu prvoradý. Slovenská 

diplomacia sa v minulých mesiacoch 
zaradila viac než očividne a ukázala, 
že SR je poslušným vykonávateľom 

príkazov iných. Aj čo sa týka pomoci 
utečencom a Ukrajine, mal by tu 

nastúpiť určitý racionálny úsudok, 
pretože sa veľmi rýchlo môže stať, že 

keď naši občania budú potrebovať 
pomoc, tak bude štátna pokladnica 
prázdna – a som veľmi zvedavá, kto 

pomôže nám. Som za pomoc, ak niekto 
trpí, ale tá pomoc musí byť rozumná 

a nie na úkor vlastného obyvateľstva a to 
akosi našim vládnym predstaviteľom 
nedochádza. Zákon Lex Ukrajina sa 

prijal behom pár dní, pričom zákony na 
ochranu našich ľudí, sociálne zákony, 
pomoc ohrozeným skupinám, majú 

u nás zdĺhavé schvaľovanie a nakoniec 
sa často okrešú aj z toho mála. 

Sprievodným javom vojny je vždy 
utečenectcvo. Podľa posledných 

informácií je na Slovensku už vyše 
330 000 utečencov z Ukrajiny. 

V tejto súvislosti ma zaujal komentár 
investigatívneho novinára Štefana 

Nižňanského v mesačníku Extra plus 
v poslednom vydaní, v ktorom píše: 
„Pre všetkých divákov sú pohľady na 

utekajúce matky a deti, opustené ženy, 
stratených a dezorientovaných seniorov 

srdcervúce. No tak, ako boli v prvých 
dňoch po vypuknutí vojnového konfliktu 
u našich východných susedov dôkladne 
vystrihnuté a utajované zábery na tisíce 

nelegálnych migrantov čiernej pleti 
z Ázie a Afriky (ktorých policajti ani 

len nelegitimovali), rovnako bolo dlho 
vidieť na záberoch takú ignoranciu aj 
u ostatných. A už vonkoncom žiadna 

kontrola obsahu batožiny utečencov! Veď 
ktože by už znervózňoval a zdržiaval 

chuderu ženu s dvoma, troma plačúcimi 
deťmi? Na záberoch televízií bolo vidieť, 

ako im v rámci ľudskosti, pochopenia 
i ústretovosti prenášali batožinu cez 
hranice dobrovoľníci. Ba dokonca 
samotní policajti a vojaci! Lenže 

bezpečnostní experti upozorňujú, že 
takáto situácia je neopakovateľnou 
príležitosťou práve pre kriminálne 

živly. S jasným zámerom na Slovensko 
prepašovať peniaze, zlato, drogy, zbrane. 

Ukrajinka to všetko prepašuje sem k nám 
vo svojej batožine, vyčkávajúcej spojke 
na Slovensku potom už len „zásielku“ 

odovzdá. Kto by ma chcel obviňovať, že 
si vymýšľam alebo preháňam... potom 

je naivný a neskúsený. Čo opäť potvrdia 
bezpečnostní analytici, odborníci, ktorí 

takéto skutočnosti poznajú a roky 
sledujú.“  Áno, máloktorý bežný človek, 

ktorý žije usporiadaným životom, si 
takéto skutočnosti uvedomuje, ale 
živly, kriminálnici a mafia najviac  

vedia vyťažiť z práve neštandardných 
situácií, z konfliktov a vtedy, keď sa 

hranica poctivo nekontroluje, a teda 
ani presuny batožín, tovarov, čo je pre 
nich absolútne výhodným prostredím, 

ako prepašovať cez hranicu to, čo za 
bežných okolností nedokážu. A opäť mi 
ako novinárku napadá otázka, tentokrát 
na ministra obrany – nášho až fanaticky 
proamericky aktívneho a zameraného 
Jaroslava Naďa, ktorý už niekoľkokrát 

verejnosť oklamal svojimi vyhláseniami, 
takže je nielen z môjho pohľadu už 
dávno nedôveryhodným politikom, 
avšak šéfuje nesmierne dôležitému 

rezortu, obrane štátu, a to je na obavu! 
Pán minister, hovorili ste, že potrebujeme 

posilniť vojensky Slovensko aj kvôli 
tomu, že utečenecká kríza nás veľmi 

zasiahne a že nám vojaci iných štátov 
prostredníctvom NATO budú na východe 

Slovenska pomáhať. Podľa informácií 
z východného Slovenska, vojaci iných 

štátov pri utečeneckej kríze na východe 
nepomáhajú. Ďalšia lož?

Tiež ma zaujala informácia, ktorú 
som postrehla vo večernom vysielaní 
televízie 25. apríla 2022. V tento deň 
bol totiž tuším v Trenčíne vynesený 

rozsudok súdu nad Ukrajincami, 
ktorí cez našu republiku pašovali, ale 

aj vyrábali u nás načierno cigarety. 
Išlo teda o čierny obchod vo veľkom, 

realizovaný aj cez Slovensko, na ktorom 
boli účastné desiatky Ukrajincov, 

presne organizovaná skupina. Súd ich 
všetkých odsúdil, ale iba podmienečne, 

s odkladom na pár rokov. Týchto 
ukrajinských mužov mala slovenská 

polícia deportovať na hranicu 
a odovzdať ukrajinským orgánom, 

avšak cudzinci okamžite po vynesení 
rozsudku požiadali Slovensko o azyl 
a naše orgány tento azyl aj okamžite 

začali vybavovať. Pýtam sa, ako 
je možné, že Slovensko dovoľuje 

odsúdeným zločincom z inej krajiny 
ostať u nás? To sa naša krajina naozaj 

stane „odložiskom“ pre každého, 
kto si tu potrebuje pofúkať rany, 

alebo sa jednoducho schovať pred 
zodpovednosťou a pred zákonmi 

svojho rodného štátu? Títo odsúdení 
Ukrajinci boli vo veku od 20 do 40 

rokov, mimochodom, dobre urastení 
a stavaní chlapi v najlepších rokoch, 

ktorí majú v súčasnosti brannú 
povinnosť na Ukrajine bojovať 

proti ohrozovateľovi štátu. Prečo 
nešli domov – na Ukrajinu, plniť si 
túto brannú povinnosť? Lebo táto 
povinnosť je zo zákona povinná. Je 

v tejto súvislosti potom normálne, že 
Slovensko takýmto chlapom poskytuje 

azyl, keď  sa vyhýbajú zákonnej 
povinnosti svojho štátu a navyše sú 

u nás odsúdení? Takto chránime 
obyvateľov a zraniteľných obyvateľov 

pred kriminálnikmi iných štátov, 
ktorí sa navyše vyhýbajú zákonným 

povinnostiam? 

Môj komentár ukončím slovami našej 
prezidentky, ktorá sa v posledných 
týždňoch tiež až priveľmi angažuje 
v návšteve Ukrajiny a krajín okolo 
Ukrajiny, komentuje celosvetové 

politické dianie, a to dosť neopatrne, 
resp. je až príliš vidno, za koho hovorí 

a na koho strane stojí, čo by zvlášť 
u prezidentky byť nemalo. A keď už 

stojí na niekoho strane, tak by to malo 
byť Slovensko, slovenský občan, pretože 

je prezidentkou Slovenskej republiky. 
Nemôžem zabudnúť na jej slová: 

„Citlivo vnímam situáciu na Ukrajine, 
musíme pomôcť ukrajinskému ľudu.“ 
V tejto súvislosti by som sa jej chcela 

opýtať ako novinárka, ktorá nie je 
zaťažená „mainstreamovými pravdami“ 

a stále má svedomie vyjadriť osobný 
názor na veci, ktoré sa okolo nás dejú, 

a je to navyše aj povinnosť každého 
zodpovedného novinára, či citlivo 

vníma aj slovenského občana? 
Novinár sa má pýtať a vládni činitelia 
a predstavitelia štátu majú novinárom 

odpovedať. Pokiaľ sa novinári so 
stiahnutými žalúdkami pýtajú len 
na to, čo im je dovolené, to nie je 

novinárska činnosť. To je naozaj iba 
šírenie nadiktovanej propagandy – 
a ak ju nebudeš šíriť, nebudeš pre 
noviny a redakciu pracovať. A tu 

potom aj končí demokracia a sloboda 
novinára písať o tom, čo sa skutočne 

deje. Mňa zaráža, ako veľmi sú mnohí 
novinári servilní na tlačovkách a ako 
sa vôbec nepýtajú závažné veci, resp. 
skôr mám dojem, že naozaj sa boja 
niečo tvrdšie opýtať. Tých naozaj 

slobodných a nezávislých novinárov 
je na Slovensku stále menej a menej, 

a preto si vážim každého človeka, 
nielen novinára, ktorý chce poznať 
pravdu života z obidvoch strán, nie 

iba z tej nadiktovanej a usmerňovanej 
strany. Preto by som chcela dať na záver 
možno odkaz so skrytou otázkou našim 

vládnym a ústavným činiteľom: „Vy 
ste tu hlavne preto, aby ste pomáhali 
slovenskému ľudu a  našim občanom. 
S nimi máte cítiť a chápať ich potreby. 
Aj opodstatnený strach a vysvetľovať 

neistoty z existencie a budúcnosti, 
ale aj z pohybu vojakov a vojenskej 

techniky po našom území, ktoré naozaj 
najmä v poslednom období sú vo 

zvýšenej miere, a vždy to v každom 
človeku vyvoláva strach. Občania 

Slovenska vás volili, im ste povinní 
skladať účty, neklamať ich a na nich 

máte myslieť v prvom rade. Tolerancia 
a pomoc má svoje hranice. Aj tá – pre 
Ukrajinu. Je veľmi zlý gazda ten, ktorý 

cudzím štedro rozdáva a na svojich 
zabúda.“

Mgr. Alena JAŠŠOVÁ, šéfredaktorka 
e-mail: kysuckyzurnal@gmail.com
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Šikovní občania 
obč. združenia

Pomáhať ľuďom v núdzi si vyžaduje 
veľa úsilia byť hlavne empatickým, 
milým a ústretovým človekom. V 
občianskom združení SPOLOČNE, 
ktoré riadi Helenka Hollá, o tom 
vedia svoje. „Tejto práci sa venujem 
naplno, pretože je to práca, ktorá ma 
teší a hlavne má zmysel. Pomenovať 
to prácou je však nevhodné. Pre 
mňa je to poslanie,“ rozrozpráva pani Helenka. Tomuto poslaniu 
sa nedá venovať len jeden deň, je to práca nastálo. S rodinami, 
ktorým občianske združenie SPOLOČNE pomáha, sú v neustálom 
kontakte. Mnohé matky z týchto rodín si prešli ťažkými životnými 
skúškami, ktoré na nich zanechali stopy a uzavreli sa do svojho 
sveta. Komunikácia s nimi je oveľa náročnejšia. Kontakty na rodiny 

v núdzi dostáva pani Helenka od známych, ale i 
neznámych ľudí, ktorí vedia o forme tejto pomoci. 
Stáva sa, že o pomoc požiadajú i samotné matky. 
„Pri komunikácii s nimi chcem počuť ich životný 
príbeh, dôvod prečo sa obrátili na nás s prosbou 
o pomoc,“ zdôrazňuje Helenka. „Po vypočutí si 
overujem z rôznych zdrojov pravdivosť informácií, 
žiadam predložiť rôzne doklady, akými sú 
potvrdenia o príjme, rodinných prídavkoch a 
podobne.“  
Najčastejšou formou pomoci sú potraviny a 
drogéria. Občianske združenie SPOLOČNE 
dokáže poskytnúť aj oblečenie, obuv, čistiace 
potreby, školské potreby, posteľnú bielizeň a iné. 
Po dlhšej spolupráci s rodinami sa poskytuje i 
finančná pomoc. „Dôležité je spomenúť, že nie 
sme zameraní pomáhať iba lokálne, ale pomáhame 
po celom Slovensku,“ ozrejmuje pani Helenka. 
„Naša pomoc je adresovaná približne tridsiatim 
rodinám, ale pomáhame i jednotlivcom s nízkym 
príjmom – dôchodcom či invalidom.“
Náš štátny sociálny systém by mal byť nastavený 
tak, aby sa rovnakou mierou dokázal postarať 
o každého jedného občana, ktorý sa ocitol v 
nepriaznivej sociálnej situácii, bez rozdielu, či 
ide o chorého jedinca, či o matky samoživiteľky. 

Len dostatočnou výškou sociálnych dávok by sa pokryli potrebné 
výdavky na bývanie, jedlo, liečbu i vzdelanie. 
Zatiaľ to tak nie je, a preto je pomoc od nás občanov veľmi dôležitá. 
Občianske združenie SPOLOČNE sa nachádza v Dome služieb na 
1. poschodí. Akákoľvek pomoc je tu vítaná.  

Občianske združenie SPOLOČNE

Milan Gazdík je dobrovoľným hasičom z Oškerdy
Stretnutie s Milanom Gazdíkom bolo 
pre mňa celkovým osviežením a nabitím 
pozitívnej energie. Tento mladý muž z 
Oškerdy prišiel na naše stretnutie usmiaty, 
dobre naladený napriek tomu, že 12 hodín 
odpracoval ako šofér nákladného vozidla. 
Vo svojom voľnom čase si Milan rád zahrá 
futbal, no najväčším koníčkom je jeho už 
11-ročná účasť v Dobrovoľnom hasičskom 
zbore. Od roku 2016 zastáva pozíciu veliteľa 
Dobrovoľného hasičského zboru v Oškerde. 
To však nie je všetko. Jedného dňa pri 
stavbe prístrešku k historickej striekačke sa 
deti z Oškerdy samé ponúkli s pomocou a 
priložili ruku k dielu. Myšlienka rozbehnúť 
detský hasičský krúžok tak uzrela 
svetlo sveta. „S deťmi sme rozbehli 
viacero aktivít v našej obci a 
spoločne sme zorganizovali oslavný 
návrat historickej striekačky 
či v čase sucha sme občanom 
Oškerdy rozvážali úžitkovú vodu 
na polievanie s cieľom šetriť pitnú 
vodu,“ rozpráva Milan. „Detský 
hasičský krúžok som začínal so 
šiestimi deťmi, dnes ich je okolo 
štyridsať vo veku od 3 do 15 rokov a 
stále je každý nový vítaný. Rodičia 
svoje deti podporujú v maximálnej 
miere, pomáhajú či už finančne, 
alebo so samotnou prepravou na 
súťaže. Občania Oškerdy sa neboja 
navzájom spojiť a sú mi veľmi 
nápomocní pri rôznych podujatiach 

formou občerstvenia, napríklad pečením 
dobrôt, za čo som im vďačný a ich pomoc si 
vážim.“ Tento rok má detský hasičský zbor 
v pláne zúčastniť sa na Púchovsko-Ilavskej 
detskej hasičskej lige, na ktorú sa deti 
poctivo pripravovali. V tomto roku deti 
čaká i 1. ročník hasičského táboráku, veľké 
oslavy storočnice založenia Dobrovoľného 
hasičského zboru s vlastnou detskou 
súťažou v polovici augusta. „Pokračovať 
chceme aj v obnovení tradícií Mikuláša po 
35 rokoch.“  Milan Gazdík, 30-ročný mladý 
muž, sám ešte nemá deti, no v organizovaní 
ich voľného času v tom má jasno: „Dnešná 
doba je vyspelá na video hry, počítače, 

telefóny a internet. Chcem deti 
viesť iným smerom, aby sme boli 
ako jedna veľká hasičská rodina, 
ako to kedysi bývalo. Pohybom na 
čerstvom vzduchu deti schudli, sú 
zdravšie a hlavne sa zabávajú a učia 
sa byť zodpovednými. Keď vidím 
radosť a úsmev aj na tvárach ich 
rodičov, vtedy viem, že to, čo robím, 
je správne a mám z toho obrovskú 
radosť.“  V závere nezabudol Milan 
spomenúť i sponzorov, bez ktorých 
by Detský hasičský krúžok a dianie 
v obci nenapredovalo tak rýchlo 
ako doteraz.

dvojstranu pripravila: 
Mgr. Denisa Smreková
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Anka Ondrušková so svojou rodinou  
a dobrovoľníkmi organizujú aktivity pre verejnosť

Vytvoriť v našom meste Komunitnú 
záhradu nebolo vôbec jednoduché. 
Anna Ondrušková sa do toho pustila 
s plným nasadením: pracovitosťou, 
zrelou úvahou a hlavne s jasným 
cieľom. „Mojím cieľom bolo spojiť 
zdravotne znevýhodnené osoby s 
osobami bez zdravotných obmedzení,“ 
spomína Anna. Vytvoriť obom 
skupinám priestor na oddych, zábavu, 
svoje koníčky. Vzájomnou interakciou 
si začať budovať vzťahy medzi sebou, 
učiť sa byť trpezlivými, starostlivými, 
vytvárať si svoje životné prostredie. 
Odmenou pre nich by bol pobyt v 
záhrade a chutné bio ovocie a zelenina.
Komunitná záhrada Kamienok je 
situovaná na sídlisku Kamence, 
medzi panelákmi. Koncom roka 
2019 mestské zastupiteľstvo schválilo 
Anne Ondruškovej realizáciu 
projektu i prenájom pozemku. 
Vďaka sponzorom sa podarilo Anne 
vybudovať podľa projektu komunitnú 
záhradu a rozdeliť ju na štyri časti: 
oddychovú, hraciu, pestovateľskú a 
kvetnaté lúky. V oddychovej časti sa 
postavil šesťuholníkový altánok, na 
ktorom bude umiestnená aj hojdačka, 
skôr slúžiaca na sedenie a ľahké 
pohupovanie. V hracej časti sa nachádza 
ihrisko, na ktorom je umiestnená 
preliezka s veľkou tabuľou na kreslenie, 
prístupná i imobilným. Pestovateľská 
zóna sa pýši vyvýšenými záhonmi 
na ovocie a zeleninu. „Pestujeme aj 
jahody a hrášok.  Ovocné kríky lemujú 
tvar oplotenia záhrady, sú prístupné 
aj z vonkajšej strany,“ vraví Anna. V 
záhrade nechýbajú ani ovocné stromy, 
z ktorých časom bude pekná úroda. 

Pre potrebný hmyz, motýle i včielky 
je vysadená v záhrade kvetnatá lúka v 
tvare mesiaca. Tento rok na nej zakvitne 
fialový mak. Od jari do zimy sa môžu 
návštevníci pokochať celou paletou 
krásnych lúčnych kvetov. V komunitnej 
záhrade Kamienok prebiehajú 
celoročne rôzne kultúrno-spoločenské 
podujatia, akými sú sviatok svätého 
Mikuláša, kde pán primátor spoločne s 
deťmi zasvieti adventnú sviecu, podáva 
sa domáci punč. Pred veľkonočným 
pondelkom si deti v záhrade pletú 
svoje vlastné korbáče, spoločne 
vítajú jar, stavajú máj. V letných 
mesiacoch je v Kamienku aktivít 
najviac. Plánuje sa záchranársky deň, 
nemčina hravou formou pre každého, 
čítacie dni, deň detí, koniec školského 
roka, jazda na koňoch i výcvik psov. 
Veľkou novinkou v Kamienku bude 

organizácia workshopu o separovaní 
odpadov spojená s umeleckými 
kováčmi a rezbársky deň spojený s 
varením gulášu. Výstavba komunitnej 
záhrady Kamienok  je financovaná z 
príspevkov od sponzorov a 2 % z daní. 
Anna Ondrušková so svojou rodinou a 
dobrovoľníkmi svojpomocne budujú, 
sadia, polievajú, organizujú aktivity 
širokej verejnosti bez nároku na 
odmenu. Nápomocná býva i Údržba 
mesta. Anna vie, aké je dôležité vytvárať 
deťom, ale i zdravotne znevýhodneným 
osobám podmienky k zdravému 
pohybu, k dodržiavaniu tradícií, k 
samostatnosti a sebestačnosti formou 
pestovania zdravej zeleniny a ovocia. 
Deti sú naša budúcnosť, raz nám naše 
skúsenosti a cenné rady vrátia a naše 
slovenské tradície budú vedieť posúvať 
ďalej, z generácie na generáciu. 
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Úlohou knižnice je 
organizovať kultúrne, 
spoločenské a  vzdelávacie 
podujatia. A  tak sme v 
apríli pozvali medzi nás 
dvojicu rodákov bratov 
Romanovcov. Navštívil 
nás olympijský medailista 
Miloš Roman so svojím 
bratom – profesionálnym 
hokejistom Michalom. 
Obaja prišli, aby stovke detí 
porozprávali o športe, ktorý 
má na Slovensku veľmi 

silnú tradíciu. Detailne popísali, ako vyzerá deň hokejovej hviezdy 
a kam siahajú začiatky ich kariéry. Hovorili aj o tom, že vypracovať 
sa na vrcholového športovca je veľmi náročné. Aj napriek svojej 
mediálnej úspešnosti a  pracovnej vyťaženosti prišli medzi malých 
čitateľov bez nároku na akúkoľvek protihodnotu a dokonca venovali 
najšikovnejšej čitateľke do daru hokejku. Žiaci s nadšením počúvali, 
dali si podpísať karty a na záver spravili spoločnú foto.
Tohtoročná Noc s Andersenom sa konala v duchu témy Harry 
Potter a Trojčarodejnícky turnaj. Dobrodružná noc sa uskutočnila v 
piatok 1. apríla o 18.00 hod. Knihovníčky v kostýmoch si pripravili 
hodinový program, ktorý zahŕňal prezentáciu a „pikošky“ o 
spisovateľke J. K. Rowlingovej, zaujímavosti o Harrym Potterovi, 
čítanie ukážok z kníh o Harrym, hádanie mytologických bytostí 
a zaklínadiel, kvíz a súťaže v štýle Trojčarodejníckeho turnaja. 
Na začiatku turnaja muklov triediaci klobúk rozdelil do fakúlt 
Chrabromil, Bifľomor, Bystrohlav a Slizolin. Deti súťažili v troch 
kategóriách, a to v slalome na metle, metlobale a bitke o Rokfort, 
ktoré boli bodované. Nakoniec až kvízové otázky v rozstrele určili 
víťaza Trojčarodejníckeho turnaja. Veríme, že sa účastníkom turnaja 
páčilo a srdečne gratulujeme výhernému tímu Bystrohlav. 

Popoludnia básnika rodných Kysúc, súťaže v prednese poézie a 
prózy detí do 10 rokov, sa zúčastnilo 13 detí. Konal sa 13. ročník, 
tie prvé boli z  iniciatívy miestneho Spolku sv. Vojtecha. Porota 
v zložení Anita Tomaníčková, riaditeľka ZŠ Dolinský potok, Petra 
Macejková, vedúca literárno-dramatického odboru ZUŠ KNM 
a Jaroslava Nemcová, knihovníčka mestskej knižnice, sa potrápila, 
kým rozhodla. Prednes hodnotili z hľadiska hlasitosti, artikulácie, 
intonácie, očného kontaktu a celkového prejavu prednesu, všetci 
súťažiaci predviedli svoj najlepší výkon. Napokon bez odmeny 
neodišiel nik, veď za svoju snahu si ju každý zúčastnený zaslúžil.
Influencer je osoba, ktorá má silu ovplyvňovať správanie a názory 

druhých. Prostredníctvom sociálnych sietí sa dá 
propagovať aj čítanie. Počas Týždňa slovenských 
knižníc bola odštartovaná súťaž pre školské kluby, 
hodiny literárnej výchovy ZŠ a SŠ. Do konca marca 
bolo úlohou nádejných influencerov doniesť do školy 
najobľúbenejšiu knihu a nahrať originálny príspevok. 
Krátke videá preposlali knižnici. Videá boli 
zverejnené na Youtube a mladí na nich komentovali 
najrôznejšie produkty slovenského knižného trhu. 
Neváhajte a pozrite si ich.
A keď už na Youtube budete, vypočujte si kratučké 
rozprávky v  podaní žiakov literárno-dramatického 
odboru ZUŠ. Pokúsili sa prerozprávať klasické 
príbehy trochu netradične. Počúvajte a  hádajte, čo 
v nich nesedí.

KTO JE VÄČŠIA HVIEZDA? 
HARRY POTTER ČI MILOŠ ROMAN?

Žilinská župa ocenila pedagógov z Kysuckého Nového 
Mesta Ing. Jozefu Orlinskú  a Mgr. Ivana Švaňu

Inštitúcie
regiónu

Informuje: PhDr. Dušana Šinalová, riaditeľka 
knižnice v Kysuckom Novom Meste

„Popoludnie básnika rodných Kysúc“

„Romanovci“

Ing. Jozefa Orlinská pracuje ako 
pedagogička viac ako 39 rokov. So 

svojimi žiakmi vyhrala popredné miesta 
v účtovníckych súťažiach, v súťažiach 

písania na počítači a spracovanie 
textu na počítači.  Okrem ocenení 
sa pod jej menom nájdu činnosti 
spojené s absolvovaním rôznych 
kurzov, publikáciou učebníc pre 

žiakov, školenie verejnosti v oblasti 
jednoduchého a podvojného účtovníctva, 

koordinátorstva v ekonomických 

či účtovníckych programoch a množstvo 
iného. 

Ing. Jozefa Orlinská je pôvodom 
Kysučanka. Narodila sa v Turzovke a žila 
v malej dedinke Klokočov. Po základnej 
škole si pani Orlinská zvolila gymnázium 
v  Turzovke. Ďalej pokračovala v  štúdiu 
na strojníckej fakulte SVŠT v Bratislave, 
konkrétne odbor Ekonomika a riadenie 
strojárskej výroby. Spomína na náročné roky 
štúdia. Nakoľko navštevovala gymnázium, 
nemala vzdelanie v oblasti odborných 

predmetoch ako žiaci z priemyselných škôl. 
Výhodou pre ňu však bola matematika, 
ktorú zvládala v predtermíne a ostal jej čas 
na ostatné. Vďaka svojej pracovitosti, snahe 
a zanieteniu ukončila štúdium s červeným 
diplomom a ocenením rektora školy. Popri 
štúdiu vyskúšala prácu pedagogičky, 
ktorú v súčasnosti hodnotí ako náročnú, 
ale inšpirujúcu. „Je nevyhnutné stále sa 
vzdelávať a zdokonaľovať v  zručnostiach, 
hlavne pri práci s počítačmi. Preverilo nás 
obdobie pandémie a museli sme sa rýchlo 
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preorientovať na online vyučovanie.“
Jozefa Orlinská je ako pedagogička stále 
verná jednej škole – Strednej priemyselnej 
škole informačných technológií v Kysuckom 
Novom Meste. V priebehu času sa na tejto 
škole menili len jej názvy. Od roku 1990 
dochádzalo postupne k rozširovaniu počtu 
študijných odborov na škole. V porovnaní 
s minulosťou dnes Orlinská žiakov hodnotí 
ako sebavedomejších.  V minulosti sa 
dokázali mladí ľudia za rovnaký čas 
naučiť viac, mali lepšiu dochádzku, boli 
zodpovednejší. Študenti kedysi a  dnes sú 
rovnakí v  tom, že hľadajú možnosti, ako 
učiteľa presvedčiť o svojej pravde. Dôležité 
je však nájsť kompromis – nepotlačiť 
osobnosť študenta a zároveň dosiahnuť 
cieľ. „Na SPŠ IT v KNM sú odbory, o ktoré 
je obrovský záujem. Vyberá sa spomedzi 
najlepších žiakov ZŠ a  tí následne úspešne 
študujú a  reprezentujú školu v  rôznych 
súťažiach. Práca s  takýmito nadanými 
študentami teší každého učiteľa. Nájdu sa 
však i takí, ktorí sa štúdiu nevenujú. Horko-
ťažko prechádzajú do vyšších ročníkov 
a nerobia dobré meno škole.“  

Dnes je dobrým pomocníkom na 
vyučovaní  internet a  mobil. Avšak každý 
list má dve strany. „Žiaci nedokážu bez 
mobilu existovať, chýba im sociálny kontakt.  
Študenti poznajú svoje práva, bohužiaľ, 
povinnosti už menej. V začiatkoch som bola 
oveľa prísnejšia, držala som si od žiakov 
odstup, aby nezneužili moju dôveru. Vekom 
som sa naučila, že k nim treba pristupovať 
individuálne, poznať ich problémy a 
získať si ich dôveru. Potom je práca s nimi 
efektívnejšia.”
Po príchode z  práce je pre pedagogičku 
Orlinskú najväčšou odmenou čas strávený 
s malými vnúčatkami a rodinou. Energiu 
si dobíja prechádzkami so psíkom, prácou 
v záhrade, bicyklovaním a turistikou. Ing. 
Jozefa Orlinská v závere poznamenala, 
že ocenenie, ktoré získala, by si zaslúžili i 
viacerí jej vynikajúci kolegovia. 

Mgr. Ivan Švaňa v súčasnosti okrem 
učiteľstva zastáva funkciu vývojára pre 

čínsku firmu Leili v oblasti elektro-
mobility a spolupracuje so Žilinskou 

univerzitou v oblasti e-mobility robotiky 
a umelej inteligencie. 

Pochádza z Dunajova. 
Navštevoval tam prvý 
stupeň základnej školy, 
ktorú následne dokončil v 
obci Ochodnica. Strednú 
školu si zvolil gymnáziu v 
Kysuckom Novom Meste. 
Popri štúdiu sa učil hrať 
na hudobnom nástroji – 
na klavíri, na ktorý mal 
aj nadanie. V umeleckej 
škole v KNM absolvoval 
základné vzdelanie tohto 
nástroja. Ako sám pán 
Švaňa hovorí, celý život 
ho sprevádzajú dve vášne: 
hudba a elektrika. Na 
vysokej škole v Banskej 

Bystrici ho oslovilo modelovanie. Rozhodol 
sa preto neprihlásiť sa na konzervatórium 
a nastúpil na štúdium fyziky a základy 
techniky. Diplomová práca Ivana Švaňu, 
ktorej téma zasahovala do hudobného 
priemyslu, sa týkala akustického 
reťazca. Vystriedal potom niekoľko prác 
zaoberajúcich sa technickým a hudobným 
smerom. 
Ivan Švaňa pochádza z učiteľskej rodiny. 
V období, keď sa mu narodil syn, si zvolil 
cestu učiteľstva aj on. Hlavnou prioritou 
bolo zarobiť peniaze. Pätnásť rokov bol 
pedagógom na základnej škole. So svojimi 
žiakmi získal množstvo ocenení na 
technických súťažiach. Jeden z jeho žiakov 
sa po úspechu v Prahe so strojom, ktorý 
ukazoval chránené oblasti na Kysuciach, 
dostal až do Nového Zélandu. Približne v 
tom období si Ivan Švaňa doma vytvoril tzv. 
masteringové štúdio, ktoré bolo finančne 
náročné na zhotovenie. „Snažil som sa 
nezaťažovať finančne rodinu a financoval 
som ho z mojich živnostenských činností.“  
Ivan Švaňa podnikal v rámci prezentácie 
auto-diagnostiky, ktorej sa venoval vo 
väčšej miere. Jeho činnosť  bola upriamená 
tiež na veľkosklad s elektronikou, spolu 
so servisovaním a údržbou počítačov v 
Štátnej správe. „Občas som sa stretával s 
názorom, čo môže vedieť fyzik o počítačoch 
a informatike. Mňa zaujímali počítače 
kvôli hudbe. Vrátil som sa naspäť do školy 
v Banskej Bystrici, pretože som tam mal 
aktivity týkajúce sa multimediálnej učebne. 
Vedúca katedry ma prehovorila, aby som si 
vyštudoval informatiku. Prihlásil som sa na 
odbor Grafické informačné systémy – jeden z 
najťažších odborov, ale dokončil som. Neskôr 
som si spravil kurzy, aby som mohol vytvárať 
elektromobily, absolvoval som školenia v 
Prahe a začal som sa elektromobilom aj 
venovať. Týmito aktivitami som si zarobil 
na technológie ako počítač, mobil...“ 
V období, keď si Ivan Švaňa zvolil cestu 
pedagóga na gymnázium v KNM, začal 
vyučovať informatiku. Neskôr sa k tomuto 
predmetu pridružila fyzika. Ivan Švaňa 
vytvoril pre žiakov sadu na meranie 
fyzikálnych veličín. Z informatiky už pred 
dvadsiatimi rokmi žiakom zabezpečil 
a spracoval vlastný on-line materiál. Z 
iniciatívy nadaného pedagóga vznikol 
na gymnáziu v KNM predmet Seminár z 
Informatiky, ktorý si môžu z voliteľných 
predmetov zvoliť žiaci štvrtého ročníka. 

Ako trávi takto zanietený človek svoj 
voľný čas?

- Srdcovou záležitosťou dlhoročného 
pedagóga je psík – pudlík, a hlavu si 
vyčistí pri horskej cyklistike. Na svojom 
upravenom bicykli pán Švaňa v letných 
mesiacoch denne odbicykluje aj 150 km.  
Trasy na Terchovú, na Straník a okruh 
Žilinského vodného diela sú mu známe. 
Pokiaľ počasie dovoľuje, dochádza do práce 
buď na svojom upravenom bicykli, alebo na 
kolobežke. 

Zdenka Poništová
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• PhDr. Alena Dudeková je starostkou 
obce Povina, má doktorát z filozofie na 
Vysokej škole ekonómie a manažmentu 
v Bratislave. Najbližší jej fandia a veľmi 
ju  podporujú;  12-ročná dcéra Karin, 
aj manžel Radoslav. 
- „V súčasnosti študujem na Univerzite 
Central European Education Institute 
v  Bratislave, práve som odovzdala 
dizertačnú prácu, ktorú 27. mája 
obhajujem. Po úspešnom obhájení 
získam titul manažéra MBA. Najväčšou 
výhodou tejto vysokej školy bolo to, že 
bola zameraná vyslovene na verejnú 
správu a  samosprávu, takže získané 
poznatky hneď používam aj v  mojej 
práci, v pozícii starostky. Môžem 
povedať, že ma to posunulo vpred.  Aj 
samotná dizertačná práca sa mi písala 
skutočne dobre, lebo som ju zamerala 
na aktuálne problémy s  nelegálnymi 
skládkami a  ich riešením, čiže 
s problémami, s ktorými sa v práci bežne 
stretávam. Pred nástupom do pozície 
starostky som pracovala na Okresnom 
úrade v sídle kraja v Žiline, takže systém 
fungovania verejnej správy na všetkých 
úrovniach poznám veľmi dobre,“ hovorí 
starostka Alena Dudeková.

• Aká je Vaša súčasná motivácia 
opätovne kandidovať v tomto roku na 
funkciu starostky v Povine?
- Najväčšou motiváciou je dokončenie 
rozbehnutých projektov a  snaha 
o  neustále skvalitňovanie života našich 
občanov. Myslím si, že stále sa máme 
kam posúvať a devízou v našej obci je to, 
že to nie je snaha len mňa ako starostky, 
ale aj záujem poslancov, dobrovoľných 
hasičov a mnohých ľudí, ktorí sa aktívne 
zapájajú do spoločenského, kultúrneho 
a  športového života v  obci. Sme jeden 
obrovský tím ľudí, ktorí s čistým srdcom 
pracujú pre svoju obec. 

• Uplynulé dva roky boli jedny 
z  najnáročnejších rokov v  živote 
a v práci každého starostu. Civilizáciu 
a  spoločnosť zasiahlo ochorenie 
koronavírusu Covid-19 a v tomto roku 
k  tomu pribudlo ešte aj nešťastie na 
Ukrajine, vojnový konflikt a  odtiaľ 
utekajúci obyvatelia do susedných 
štátov, Slovensko neobchádzajúc. 

PhDr. Alena Dudeková je starostkou v Povine. Nevymýšľa  
výhovorky „ako to nejde,“ ale hľadá vždy cestu, aby to išlo...
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Ako Vy ako starostka hodnotíte 
minuloročné a  súčasné veľmi zložité 
spoločenské obdobie? 
- Bolo to veľmi náročné obdobie. Mala 
som pocit, že starosti nemajú konca. 
Bezmocnosť, ale zároveň obrovská 
odhodlanosť, ktorú sme všetci cítili, 
nám dávala nádej na lepší koniec. Ten, 
kto ma pozná, vie, že sa roboty nebojím 
a  každý problém v  obci či v  regióne sa 
ma dotkne a  je pre mňa výzvou, ktorú 
chcem zdolať a dotiahnuť do úspešného 
konca. 

• Ako hodnotíte seba ako hlavného 
organizátora zvládnutia všetkých 
problémov z  toho vyplývajúcich, 
zvládli ste logistiku v obci dobre? 
- Či som to zvládla dobre, by mohli 
povedať skôr ľudia. Ale môžem povedať, 
že som dala do toho všetko, čo vo mne 
bolo a čoho som bola schopná. Jedným 
dychom dodávam, že bez pomoci 
dobrých a  ochotných ľudí by to bolo 
ťažké. Aj toto svedčí o tom, že spolupráca 
Povinčanov má veľkú silu. 

• Ako Vás vnímali obyvatelia prvý rok, 
keď ste nastúpili do funkcie starostky? 
(rok 2019) 
- Vytrvalou prácou a najmä výsledkami 
som si dôveru získala a dnes sa 
s pokojom na duši môžem prejsť po obci. 
Z  obce pochádzal aj môj otec, takže 
ľudia poznali moje korene a som na otca 
ako Povinčana nesmierne hrdá, aj keď 
už môžem posielať odkazy len do neba. 

• Dôvera medzi ľuďmi sa buduje celé 
roky, boli ste aj poslankyňou v Povine, 
ale starosta má starostí vyše hlavy 
a  pracuje naozaj 24 hodín denne, 7 
dní v  týždni, aj cez sviatky? Vás ako 
starostku hneď po čerstvom nástupe 
do funkcie koncom roka 2018 počas 
vianočného obdobia zasiahla pohroma 
v  obci, ktorej ste sa však úspešne aj 
vďaka spolupráci s  občanmi zhostili. 
Vlastne to bola studená sprcha hneď 
na úvod...
- No veru, nástup do pozície starostky 
bol naozaj náročný. Pri myšlienke, že na 
Štedrý deň nemá ani jeden občan vodu, 
sa ma chytalo zúfalstvo. Ale súhlasím, 
bola to studená sprcha, možno skôr aj 

ľadový oceán, do ktorého ma vhodili. 
Vďaka šikovnosti a  ochote občanov sa 
nám poruchu podarilo nájsť a odstrániť. 
Na tieto Vianoce skutočne nikdy 
nezabudnem. Práca starostky naozaj 
nie je o podávaní rúk, poberaní platu a 
sedení na stoličke. Hoci občania vidia 
už len finálne výsledky, v pozadí je 
množstvo práce, dôležitých rozhodnutí, 
zodpovednosť, ktorú vidí a pociťuje 
len starostka a pracovníčky obecného 
úradu. Za veľmi dôležité považujem aj 
neustále vzdelávanie sa, nakoľko sa doba 
veľmi rýchlo mení a zákony sa neustále 
novelizujú.  Človek, ktorý sa samospráve 
nerozumie, je záhubou pre obec, hoci 
môže byť milý a obľúbený. Povedala by 
som, že táto robota musí človeka baviť a 
napĺňať. 

• Keď začalo covidové šialenstvo, 
tak dobre zvládnuť celú situáciu 
bolo možné jedine vďaka kvalitne 
zorganizovanej logistike, odhodlaniu 
a výdrže všetkých zúčastnených...
- Covidové obdobie sme zvládli 
najmä vďaka ochote ľudí, ktorí aj po 
nociach šili rúška, vďaka dobrovoľným 
hasičom, ktorí boli súčinní pri testovaní 
a  dezinfekciách budov a  verejných 
priestranstiev, ale aj vďaka základnej 
škole, pani upratovačkám a  všetkým 
dobrovoľníkom, ktorí nám pomáhali. 
Ak poviem, že to bol celok najúžasnejších 
ľudí, tak vôbec nepreháňam. Ako sa 
hovorí, v  núdzi spoznáš priateľa a  ja 
ďakujem všetkým, ktorí sa v tom období 
otvorili pre dobrú vec a  ukázali svoje 
skvelé JA. 

• Teraz je tu utečenecká kríza, Slováci 
k  nej pristúpili naozaj nesmierne 
ľudsky, chápavo, pomáhajú ľuďom, 
ktorí prichádzajú z  vojnového 
prostredia z  Ukrajiny, svedčí to 
o  skutočne dobrom srdci Slovákov. 
Pomáha aj vaša obec.
- Obec Povina na základe nariadenia 
Okresného úradu KNM plnila svoje 
povinnosti, Povinčania sú skvelí ľudia a 
som hrdá, že som Povinčanka.

• Aká je aktuálna situácia v  obci, 
čím sa ako starostka momentálne 
zapodievate?  

- Máme rozpracované viaceré projekty, 
čakáme na vyhodnotenie výziev v rámci 
zateplenia obecného úradu či rozšírenia 
kapacity a rekonštrukcie materskej školy. 
Územné konanie na rozšírenie obecného 
vodovodu je hotové, pracujeme na 
stavebnom povolení. V  krátkej dobe 
ideme vybudovať priechody pre chodcov 
pri materskej a  základnej škole, aby 
sme zvýšili bezpečnosť našich detí. 
Stále sa zaoberáme aj dopravnou 
situáciou na hlavnej ceste I/11, kde 
sme prednedávnom dokončili viaceré 
užitočné riešenia. Plánujeme osadiť 
nové autobusové zastávky a informačné 
označovníky ulíc a  budov, ďalšie 
polopodzemné kontajnery, upraviť 
miestne komunikácie, zrekonštruovať 
kríž na cintoríne, ako aj svojpomocne 
opraviť prehrádzky, zadržiavajúce vodu 
z hôr a mnoho ďalšieho. 

• Konečne sa rozbehol po covide aj 
spoločenský a  športový život v  obci. 
Čo sa bude v  Povine diať najbližšie 
mesiace?  
- Na konci apríla sme privítali do života 
obce 15 novonarodených detičiek, 
čo mňa ako matku veľmi teší, lebo v 
rodine je sila a zmysel života. V máji si 
pripomíname slávnostnou schôdzou 
Medzinárodný deň hasičov, na ktorej sú 
dobrovoľným hasičom obce odovzdané 
ocenenia za ich ochotu a čas strávený v 
prospech obce. Kultúrnym programom, 
občerstvením a darčekom sme si uctili 
aj Deň matiek, ktorý sme mohli opäť po 
dvoch rokoch zorganizovať. V júni nás 
čaká Medzinárodný deň detí, ktorý sa 
v spolupráci s dobrovoľnými hasičmi 
a záchrannými zložkami tentokrát 
uskutoční na futbalovom ihrisku. 
Pripravujeme rôzne súťaže a atrakcie, 
nebude chýbať ani občerstvenie a veľa 
zábavy. Jún ukončíme tradične Dňom 
otcov. Túto tradičnú akciu si udržiavame 
a vždy sa tešíme, ako sa zídu celé rodiny 
s deťmi a spoločne si užijeme voľný 
deň plný športu a smiechu. Veľkým 
potešením je opätovné spustenie 
futbalového povinského klubu. 
Sledujem ich úspechy a som veľmi rada, 
že aj futbal v našej obci opäť ožil.

otázky: Kysucký Žurnál

PhDr. Alena Dudeková je starostkou v Povine. Nevymýšľa  
výhovorky „ako to nejde,“ ale hľadá vždy cestu, aby to išlo...

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“ 1111



„Je nutné už v našich deťoch pestovať úctu k národnej 
hrdosti“, hovorí Peter Kultán, predseda Matice slovenskej v Kysuckom Novom Meste.

• Matica slovenská v dnešnej dobe upadá z povedomia ľudí.  
Peter Kultán, predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v 
Kysuckom Novom Meste, sa usiluje o patriotizmus národa už viac 
ako tridsať rokov.  Ste  predsedom Matice slovenskej v Kysuckom 
Novom Meste  druhý  rok. Ako by ste definovali postavenie 
a poslanie Matice v súčasnosti?
– Súčasná situácia nielen u nás, ale i vo svete je v duchu globalizácie, 
bezbrehého liberalizmu a telesnosti. Ako iste viete, naša Matica 
má hlboké historické korene. Kým v súčasnosti je úsilie o 
zotretie  národných  identít  a vytvorenie svetového občianstva, 
v minulosti boli sily, ktoré v rámci európskeho regiónu v Uhorsku, 
po r. 1848, mali podobne za cieľ vytvoriť jednotný politický národ 
s jedným jazykom.  Pochopiteľne, v tej dobe sa národy v  Uhorsku 
búrili. Dnes to robia i súčasne národy v Európe a vo svete. 
Poslanie MS je rovnaké ako pri jej vzniku. Vo vlastnom slovenskom 
štáte sa šíria názory, či je potrebná MS. Politici uvažujú o zrušení 
Matice, ministerka vlády SR obmedzuje MS, slovenskí operní speváci 
sú vyčlenení zo SND a na úkor našich sa dáva priestor cudzím. Tu 
mi prichádza na um citát od  Jaroslava Vlčeka (1860-1930) v čase 
1.ČSR v r. 1926: „Sústreďovať všetkých milovníkov národa nášho a 
vyhľadávať všetky vhodné prostriedky, aby sa dvíhala vzdelanostná 
úroveň slovenského ľudu. Teda predovšetkým pestovať náuku i umenie 
spôsobom odborným i populárnym, živým slovom i tlačou, zakladať 
miestne odbory i verejné knižnice, napomáhať ochotníckym divadlám 
i umeleckým výkonom vôbec. Mravne i hmotne podporovať každé 
snaženie, ktoré ide za týmto cieľom.“
Náš cieľ  v súčasnosti  je rovnaký ako v minulosti.  Spájať ľudí 
v  národnom a  kresťanskom duchu. Cieľom nie je robiť archivárov 
histórie, ale rozvíjať našu kultúru,  vedomosti, poznania  a  tradície, 
aby slovenský národ  medzi inými národmi  v  Európe nezanikol. 
Práve naopak, aby sa ekonomicky, sociálne, vzdelanostne a kultúrne 
rovnocenne  vzmáhal  a  presadzoval doma i vo svete.  Matica 
slovenská  je  intelektom  v národe.  Má v sebe úžasné poznatky 
z každej oblasti života pre národ.  Je prameňom pamäti, ale i 
múdrosti pre náš národný život. V súčasnosti povedomie o Matici 
slovenskej absentuje  v spoločnosti  aj v  médiách. Pokiaľ  v médiách 
a v spoločnosti  nie je dostatok rôznych pohľadov na situáciu a je 
iba jeden názor, vedie to k úpadku. Matica slovenská má plné police 
múdrostí, skúseností a poznania v živote národa. Je potrebné po týchto 
vedomostiach siahať a učiť sa históriu ako pamätnicu skúseností a 
poznania. Ja som v  Matici od roku 1989. V  deväťdesiatych rokoch 
bola veľká eufória. Vypukol gejzír nádeje a radosti, že si svoje verejné 
veci môžeme spravovať ako národ sami. V tom čase som bol členom 
výboru MO MS v KNM.

• Aká je činnosť Matice slovenskej v KNM?
- Viac ako 5 rokov som sa usiloval spájať slovenský národ v spolupráci s 
nitrianskymi, žilinskými, kysuckými národniarmi, aby sa zjednotili 
národné sily. Nebol som však v tomto zápase sám. Mal som veľký 
vzor v plukovníkovi Petrovi Švecovi. Pod jeho vedením bol vytvorený 
Inštitút sociálno-ekonomických otázok.  V ňom sa stretávali 
národniari v záujme nášho národa. Žiaľ, plukovník Švec nečakane 
zomrel a Inštitút skončil. Potom som pochopil, že je tu nádej na pôde 
Matice slovenskej, kde sú vytvorené historické kultúrne podmienky 
– ako v Inštitúte. Keď som sa dozvedel, že Mestský odbor MS v KNM 
bol sedem rokov nečinný z dôvodu  chorôb,  odumretia  členov 
výboru, vedenia, podujal som sa oživiť činnosť v MO MS v KNM. 
Prijal som ponuku od členov do funkcie predsedu a pokračoval 
som v oživení matičnej činnosti. Osobne som prešiel jednotlivé 
dostupné adresy – viac ako 40 členov. Následne sme zvolali členskú 
schôdzu a schválili plán práce. Nastúpili noví členovia a dopracovali 
sme  nový  plán práce. Zároveň som požiadal mesto Kysucké Nové 
Mesto o spoluprácu. Predložil som mestu styčné body, v ktorých 
by sme mohli spolupracovať  na úrovni škôl, MsKS, Zvesti a v 
programoch.   
Poslednou aktivitou zastrešenou Maticou slovenskou v našom meste 
bola súťaž Mladých výtvarníkov, ktorá bola realizovaná za pomoci 
primátora mesta Ing. Mariána Mihaldu. Žiaci základných škôl 
Clementisova a Dolinský potok sa pozreli svojimi detskými očami 

na Kysucké Nové Mesto a  čo ich najviac upútalo, namaľovali na 
obrázok. Je naozaj zarážajúce, aké sú naše deti múdre, talentované 
a čo dokážu vidieť. Obrazy vyjadrovali myšlienku a  dej. V  dieťati 
sa premieta všetko, čo prežije. V tomto prípade to dali aj na obraz 
a  výpovede boli naozaj silné. Najlepší boli ohodnotení cenami 
a diplomami.
V najbližšej dobe chceme zvolať opäť členskú schôdzu. Budúci rok 
je výročie združenia divadiel. Mojím cieľom je využiť na zobrazenie 
historických scén našich hercov na stanovištiach v projekte Putujúca 
Matica. Mesto som požiadal o vybudovanie Domu Matice slovenskej. 
Napriek tomu, že má Kysucké Nové Mesto v  názve nové mesto 
– historicky je veľmi staré. Myšlienkou Mestského domu, a  teda 
budovy Matice slovenskej v  KNM, je vytvoriť múzeum s  obrazmi 
primátorov a  starostov  okolitých obcí, zachytenie remesiel, vývoj 
spoločnosti,  históriu nášho  bydliska a jeho presuny. Málokto 
napríklad vie, že územie v KNM kedysi zaplavoval močiar,  alebo 
že kopce, ako napr. Tábor, boli obývané. V tomto projekte by nielen 
deti, ale aj dospelí spoznali históriu svojho mesta. 

• Čo si myslíte o patriotizme národa?
- O  Kysučanoch nepochybujem.  V  90. rokoch mali národné 
sily dve tretiny v Mestskom zastupiteľstve v  KNM. Pokiaľ 
sa ľudia spoločne  jednotne nezomknú za jeden cieľ,  situácia 
sa nezmení.  Zomknutie  nám prinesie pre celý  národ  v 
SNR  moc  vydobyť  a dosiahnuť svoje ciele.  Súčasnú dobu vnímam 
rovnako ako dobu, v ktorej žili ľudia po smrti Svätopluka. Keď 
Svätopluk zomrel, ľudia sa vtedy rozdelili na tri skupiny – na východ, 
západ a  tretia skupina ľudí pozerala sama na seba. Tým sa národ 
oslabil. Dnes po 1150 rokoch máme to isté. Niektorí si myslia, že keď 
nám budú vládnuť mocnosti, budeme žiť v pokoji a blahobyte. Opak 
je však pravdou… História, nielen naša, ale aj svetová, dokazuje, že 
najväčšie pokroky národov vznikajú v jednote národa, v slobode, 
v pravde a v spravodlivosti. Aby sa ideály splnili, je potrebné mať 
osobnú statočnosť každého jednotlivca. Je potrebné vystupovať 
múdro, statočne a rokovať s každým ako rovný s rovným. Naše deti 
nám môžu byť príkladom. Lebo naše deti sa presadzujú v zahraničí 
a sú veľmi úspešné. Ak to dokážu v  zahraničí, prečo u nás doma 
to tak nie je? Máme veľa príkladov z Anglicka, USA, Japonska. Na 
Slovensku je chyba, že múdri, slušní, morálni a vzdelaní ľudia nechcú 
ísť do politiky. My Slováci tu žijeme tisícročia. Boli časy, keď naši 
predkovia trpeli. V  básni Proglas – predslov k  svätému evanjeliu, 
sú slová, ktoré sú na dnešnú dobu veľmi aktuálne a platia: „Počujte 
všetci, celý národ sloviensky... keď počujete Slovo v  cudzom jazyku, 
nečuli v  ňom znieť iba zvon, zvon medený.“  Matica chce, ako som 
spomenul, aby múdri, slušní ľudia išli do politiky.
Držme teda Matici slovenskej palce. Držme sa aj my Slováci, spojme 
naše sily pre nové, čisté a spravodlivé Slovensko!

pripravila: Zdenka Poništová

Spoločenské
organizácie
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Charita a
pomoc občanom

Súrodenci Brňákovci z Radole ďakujú všetkým ľuďom 
dobrej vôle za to, že im pomohli v zložitej životnej situácii

My, deti Maťko a Samko Brňákoví, chceme touto cestou 
poďakovať všetkým občanom Radole za to, že stáli pri nás 
počas obdobia, ktoré pre nás bolo výnimočne smutné a ťažké. 
V minulom roku sme prišli najskôr o otca, o pár mesiacov 
o mamu a neskôr aj o babku Macáškovú. Obaja súrodenci 
chodíme do Základnej školy v Radoli, bývame v Kysuckom 
Lieskovci s babkou Brňákovou a jej opatrovníkom – naším 
krstným otcom. Im vďačíme za to, že sme tieto uplynulé 
vianočné sviatky prežili s rodinou a nemusíme ísť do detského 
domova. V tejto zložitej situácii, v ktorej sme sa ocitli úplne 
náhle a nepripravení, nám pomohlo veľmi veľa ľudí. Zoznam 
tých, ktorí nám pomohli, je dlhý, no naša vďaka ostáva 
nekonečná a nevysloviteľná. Ďakujeme za každú formu 
pomoci, finančnú, nefinančnú, slovnú, akúkoľvek. Všetko 
sa ráta, a hlavne to, čo sa zrátať nedá: láska, solidarita, pocit 
spolupatričnosti, ktorý sme vďaka vám mohli pocítiť.
Osobitná vďaka patrí: Obci Radoľa; Základnej škole v Radoli 
– osobitne pánovi riaditeľovi Hromádkovi, triednej učiteľke 
Zipserovej, ostatným učiteľom a spolužiakom a ich rodičom, 
ktorí zorganizovali finančnú zbierku; spoločnosti Antechnet, 
ktorá nám darovala internet a balík programov; Jánovi 
Belancovi a jeho manželke Andrejke za pomoc a podporu pri 
obnove našich bytových priestorov v rodnom dome (maľovanie, 
obnova podláh), potrebný materiál nám sponzorsky poskytli 
Jaroslav Patrik, Peter Kokles, Jaroslav Janiga zároveň pomohol 
pri pokladaní podlahy s Jánom Belancom; pani Račkovej, našej 
rodinnej opatrovateľke, ktorá nám pomáhala v tých najťažších 
chvíľach, keď sme prišli o mamu a aj babku.
Sponzorom, ktorých oslovil náš poslanec ŽSK Dušan 
Mičian, chceme osobitne poďakovať: sú to rodina Františka 
Sidora – notebook pre Maťka; KIA Slovakia, p. Horváthá 
a spol., v spolupráci s odborom školstva MsÚ Ladislavom 
Vendrinským: notebook pre Samka; rodina Petra Kubíka: 
automatická práčka; zamestnanci IMPA ZA – finančná 
hotovosť; rodina Kolibačovej LOMETKA VOS – Klárka, 
Hanka, Jarka, Janka – paplóny a obliečky; rodina Terky 
Mrvovej a rodina Súkeníková – drogéria, dezinfekcia, pracie 
a čistiace prostriedky; Miroslav Rakovan – sedacia súprava. 
Finančné prostriedky budeme postupne využívať pre osobné 
potreby – potraviny, vitamíny, oblečenie, školské potreby, 
školské výlety, poplatky – máme ich v opatere pána Dušana 
Mičiana. Za finančnú pomoc ďakujeme: Milan Záhradník, 
Jozef Maruš, Igor Maruš, Ľubomír Kultan, Martin Kocúr, Juraj 
Kultan, rodina Dubeňová, Karol Svrček, Rado Školník, Božka 
Riečanová, Štefan Hudec, rodina Kočvárová, Zdeno Višňák, 
Jolana Barošová, Dušan Rakovan, Dušan Mičian, Becová 
Emília, Mária Kultanová, Anton Sukeník, Ladislav Feiler. 
Finančnú výpomoc v hodnote 1 550 eur budeme využívať v 
prípadne nutnosti a v spolupráci s rodinou a základnou školou.
Ešte raz chceme poďakovať všetkým občanom, sponzorom, 

učiteľom, ktorí robili finančné zbierky, ale aj známym, ktorí 
nám dodnes pomohli, ale naďalej pomáhajú hmotne alebo aj 
finančne. Ospravedlňujeme sa všetkým, ktorí nám pomohli, 
no nie sú spomenutí v tomto článku. Spomenuli sme len 
tých, ktorí boli organizovaní pod zbierkou u p. poslanca 
Dušana Mičiana. Chceme poďakovať za ponuku občianskemu 
združeniu Soroptimist klub Žilina, ktoré nám poskytlo 
zadarmo týždenný pobyt v letnom tábore.
Poďakovanie patrí aj časopisu Kysucký Žurnál – šéfredaktorke 
Alene Jaššovej, za uverejnenie tohto ďakovného článku.

Maťko a Samko Brňákovci, rod. Brňákova
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Ako žil Cykloklub Rudina 
začiatkom tohto roka?

Začiatkom roka sme od 21. januára do 2. februára absolvovali prípravné 
sústredenie v Španielsku v okolí Barcelony, kde sme absolvovali 22 tréningových 
jednotiek.  Od 19. februára do 11. marca sa Samuel zúčastnil ďalšieho prípravného 
sústredenia v Kapskom meste v Južnej Afrike, kde bolo počasie neporovnateľné 
s Európou. 29. marca sme opäť odleteli do Španielska na preteky španielskeho 
pohára v Cambrils a následne sme tam ostali trénovať. Na pretekoch skončila 
Erika v kategórii Elite ženy na 5. mieste a Samuel v kategórii Elite mužov na 
19. mieste. Zatiaľ posledné absolvované preteky boli 15. apríla v dánskom meste 
Viborg, kde sa konala HC. Samuel skončil v kategórii Elite mužov (20-palcových 
kolies) na výbornom siedmom mieste. Najbližšie preteky nás čakajú 14. – 15. mája 
v Rakúsku, a to Rakúske majstrovstvá, následne o týždeň preteky C1 a svetový 
pohár v Španielsku. A ako domáci klub organizujeme preteky v Cykloparku v 
Rudine 11. 6. 2022.

Erika Hlavatá

Šport
z regiónu
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Kysucké Nové Mesto je hrdé na Miloša 
Romana, ktorý ho vynikajúco reprezentuje!

S bronzovým majstrom sveta v ľadovom hokeji zo 
zimných olympijských hier v Pekingu 2022 s Milošom 
Romanom som sa, žiaľ, osobne stretnúť nemohla. Miloš 
bol odcestovaný v Prahe na hokejovom zápase. Bol však 
ochotný odpovedať mi na pár otázok.   
Posledný rok bol v Milošovej hokejovej kariére dosť 
významný. Bol to jeho prvý rok medzi mužmi, kde sa 
im ako tímu podarilo získať majstrovský pohár Česka, 
„takže to bol skvelý začiatok,“ zaspomínal si Miloš. Kvôli 
pandemickej situácii sa hralo celý rok bez obecenstva, 
atmosféra bez divákov absentovala. Po sezóne sa 
podarilo Milošovi dostať aj na prvé Majstrovstvá sveta v 
Rige, kde nabral veľa pozitívnych skúseností.
„V tejto sezóne  som dostal šancu si zahrať na 
olympijských hrách prvýkrát, čo môžem hodnotiť ako 
najväčší úspech v mojej doterajšej hokejovej kariére,“ 
spomína hrdo. V súkromnom živote tohto známeho 
kysuckého športovca – hokejistu, sa snažil svoj voľný čas 
venovať rodine a priateľke. V kruhu svojich najbližších 
načerpal veľa síl a zároveň aspoň na chvíľku vypol a 
oddýchol. 

„V živote je pre mňa najdôležitejšie moje zdravie, ale i 
zdravie mojich najbližších. Zdravie máme len jedno 
a ak ho stratíme, nik nám ho už nevráti,“ vraví Miloš. 
Okrem zdravia je pre neho veľmi dôležitá jeho rodina, 
ktorá ho od malých krôčikov podporuje v jeho hokejovej 
kariére. S rodičmi i bratom Michalom, tiež hokejistom, 
žijú hokejom prakticky celý život. Mať podporu v rodine 
je základom k dobrým výsledkom a za to je Miloš veľmi 
vďačný. 
Momentálne hrá Miloš play off a plne sa sústredí v klube 
na svoje povinnosti. „Ak by bola príležitosť si znova 
zahrať za reprezentáciu, tak by som bol veľmi šťastný, 
ale momentálne, ako som spomenul, sa plne sústredím 
na výkony v Třinci.“
Čo by si odkázal mladým ľuďom ako skúsený a vytrvalý 
športovec v tejto dosť náročnej internetovej dobe? „Vážiť 
si ľudí, rodinu, priateľov okolo seba, ktorých máme. 
Rešpektovať samých seba, snažiť sa využiť voľný čas 
aktívne, keď sa dá, a, samozrejme, tráviť čas s najbližšími 
a s kamarátmi. Želám im všetkým veľa zdravia.“

spracovala: Mgr. Denisa Smreková
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Ako trávia čas naši seniori?
Seniorský Klub 75 v 
Kysuckom Novom Meste 
má už viac ako 40-ročnú 
tradíciu. Dôkazom je 
aj kronika, v  ktorej sú 
zachované a  svedomito 
napísané všetky udalosti. 
Prvým predsedom klubu 
bol pán Milan Matísek. Od 
roku 2006 dodnes ho vedie 
Milan Bileš (na snímke). 
Klub vznikol z iniciatívy 
pomáhať starším ľuďom 
vyplniť čas, získavať nové 

informácie, stretávať sa s priateľmi, zabudnúť na choroby 
a na každodenné starosti. Pravidelné stretnutia prebiehajú 
dvakrát do týždňa: každý utorok a piatok v popoludňajších 
hodinách od 14.00 do 16.00 hod. 
Počas dvoch rokov v covidovom období stretnutia dôchodcov 
neprebiehali. Ako hovorí pán Bileš: „Aj napriek tomu, že máme 
viac žien, najviac smutní boli chlapi z toho, že nemohli hrať šach.“ 
Budova Denného centra na Belanského ulici, v ktorej stretnutia 
klubu prebiehajú, bola v  tom čase využitá na vykonávanie 
antigénových odberov. Od marca 2022 sa klub snaží fungovať 
v pôvodnom režime.
Okrem vytvárania rôznych výrobkov sa ľudia v klube stretávajú 
a súťažia, športujú, navštevujú kultúrne podujatia, cestujú na 
rôzne zájazdy a realizujú množstvo iných aktivít. Aktuálne číslo 
návštevníkov Klubu 75 je 48 seniorov. Pán Bileš spomína, že 
kedysi bolo v  spoločenstve až 187 ľudí. Postupom času však 
akoby záujem dôchodcov o členstvo v klube upadá, aj napriek 
tomu, že výber z aktivít je naozaj pestrý. 
Na základe odsúhlasenia plánu práce sa v klube dodržiavajú 
rôzne tradície spojené s konkrétnymi mesiacmi. Rok sa začína 
fašiangami. Seniori, už ako je zvykom, pochovávajú basu, 
vytvárajú masky, pečú šišky. Pán Bileš s  úsmevom hovorí, že 
vďaka sladkým šiškám býva prítomných najviac dôchodcov. 
Veľká noc sa nesie v znamení vytvárania kraslíc a veľkonočných 
dekorácií, ktoré sa v  minulých rokoch zvykli aj predávať. 
Pravidelne sa uskutočňuje šachový turnaj, v ktorom sú súperi 
juniori. Členovia klubu súťažia s  nadanými žiakmi základnej 
školy Clementisova a Strednej priemyselnej školy informačných 
technológií. Tento rok Klub 75 vyhral prvú cenu a získal putovný 
pohár. Tradične v  máji 
muži stavajú v  záhrade 
pre ženy máj. Muži 
vytvárajú tiež pre ženy 
milé podujatia, napr. 
MDŽ, Deň matiek, 
ktoré bývajú spestrené 
programom. Ženy 
organizujú kuchárske 
súťaže a prezentujú 
svoje kulinárske 
schopnosti. 
Letné mesiace sa nesú 
v  duchu športových 
aktivít v záhrade Klubu 
75, pri ktorých nechýba 
spoločné varenie 
gulášu. V  chladnejších 

mesiacoch klub organizuje akciu s názvom Gazdovský deň. Varia 
sa halušky, pečú sa zemiakové placky, langoše a aj iné slovenské 
lahodné pokrmy, na ktorých si potom všetci pochutnajú. Klub 
spolupracuje s Materskou školou Litovelská. Október sa nesie 
v znamení úcty k starším. Preto ich v tomto mesiaci navštevujú 
detičky zo škôlky a  prezentujú seniorom svoje umelecké 
schopnosti. Rok sa ukončuje vo vianočnej nálade. Mikulášske 
posedenie a  kolektívne ozdobovanie vianočného stromčeka 
býva obohatené i pripraveným programom členov. 
Seniorský klub 75 sa pýši dvoma talentovanými maliarmi, 
pánom Jánom Hanzelom a pánom Stanislavom Luhovým. Pán 
Luhový používa techniku maľovania prstami. Títo maliari svoje 
obrazy vystavovali v meste Bielsko Biala v Poľsku, v Jablunkove, 
v Čadci a v Radoli.
Členovia spolupracujú s klubom drotárov a spoločne vytvárajú 
zaujímavé ozdoby a  výrobky. V  minulosti bývali dvakrát do 
roka výstavy – na Veľkú noc a Vianoce. Prezentovali sa práve 
tieto drotárske výrobky. 
Zelená pre seniorov – Život ako maľovaný z nadácie Orange je 
projekt, na ktorom sa v roku 2013 klub zúčastnil a pokračuje 
v  ňom až dodnes. V  minulosti boli tiež uskutočnené 
medzinárodné projekty Proactif Senior a občianske združenie 
Stimulus. V  súvislosti s  projektom bolo v   KNM prítomných 
sedem klubov zo zahraničných krajín. Konalo sa posedenie 
v záhrade a nechýbali ani športové súťaže medzi jednotlivými 
spoločenstvami.
Pre dôchodcov sa organizujú rôzne zájazdy. Navštívili zaujímavé 
miesta na Slovensku aj v  okolitých krajinách. Spoločne si 
pozreli Múzeum SNP v Banskej Bystrici, rodný dom Andreja 
Hlinku v  Ružomberku, aquapark v  Dolnom Kubíne, Tatry. 
V  zahraničí navštívili mestá ako Olomouc – Svätý Kopeček, 
Rožňov pod Radhoštem, Český Těšín – drevený kostolík z roku 
1653, Zakopane, Osvienčim a veľa iných miest.
Pri otázke, čo najviac dôchodcom v našom meste chýba, bola 
odpoveď jednoznačná – plaváreň. Opýtali sme sa aj, ako vnímajú 
súčasnú dobu v ktorej žijeme.  „Veľmi chaoticky, pre seniorov je 
zlá doba. Nemyslí sa na nás. Sľúbili nám vyššie dôchodky – stále 
neprichádzajú. My  dôchodcovia však už nezmeníme nič. Všetko 
záleží na mladých ľuďoch a na vláde... Každá generácia spomína 
na svoje mladé časy ako na dobré časy. Mladí teraz nechodia von, 
poznajú len počítače, telefóny... aj rodičia sa boja viac o deti ako 
kedysi. Dnes je rýchla a hektická doba, aj po technickej stránke.“

Členom klubu sa 
môže stať každý 
dôchodca z  KNM. 
Stačí vypísať prihlášku 
a  zaplatiť členské tri 
eurá na rok. Niektoré 
z  činností Klubu 
75 sú podporované 
a  financované mestom 
Kysucké Nové Mesto. 
Sme radi, že DC Klub 75 
v našom meste existuje. 
Treba si starších ľudí 
vážiť a  podporovať ich. 
Sú to naši rodičia a starí 
rodičia, a aj im vďačíme 
za to, akú má Kysucké 
Nové Mesto tvár.

Zdenka Poništová

Kysuckí
seniori

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“1616
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www.vrty-studne.sk
Martin Dupkala

0911 115 844 
martindupkala6@gmail.com

- vŕtanie studní na kľúč
- rôzne vrtné práce
- dlhoročné skúsenosti
- spokojnosť zákazníkov  
   z celého Slovenska

GÉLOVÉ 
NECHTY, 

JAPONSKÁ 
MANIKÚRA, 

POLYAKRYGÉL, 
NECHTOVÝ 

DIZAJN, KURZY

0904 329 962

0910 430 430
web: www.stavrealslovakia.sk, email: stefankuba@stavrealslovakia.sk

UBYTOVANIE  
v Kysuckom Novom Meste

0908 940 250

Kadernícky salón

Kysucké Nové Mesto
0907 572 921

„pekný účes je ozdobou ženy...“

Monika
Voľby klopú na dvere!

Skúsení redaktori vám kvalitne 
spracujú váš volebný článok, 
alebo upútavku, či oznam...

0903 516 499

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“ 1717



Pomáhame, ako najlepšie vieme!

Veterinárna ambulancia MVDr. Jana Tunegová
Ordinačné hodiny: 
Pondelok – Piatok   
  9.00 – 12.00 
13.00 – 17.00

1. mája 113 
Kysucké Nové Mesto  

Telefón:  
0911 137 798

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

3-sklo bez príplatku

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“1818



Stanica technickej kontroly 
Kysucké Nové Mesto

www.stkknm.sk
Spoľahlivý  partner  motoristov...

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“ 1919



Svet sa zmieta v extrémoch. Čoraz agresívnejšie presadzovanie „jediných 
správnych“ politických postojov sa stáva nielen zdrojom hnevu a napätia 
medzi občanmi, ale už aj ozbrojených zrážok medzi národmi. Nezodpovedná 
a konfliktná hospodárska politika zas vedie k rekordnému zdražovaniu,  
ktoré mnohí ľudia bez pomoci nezvládnu.

CHCEME POLITIKU
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www.milanuhrik.sk

Milan Uhrík
Nezaradený poslanec Európskeho parlamentu

BEZ BLÁZNOV A MAFIE!

Sebavedomé obhajovanie 
slovenských záujmov

Vyváženú a nekonfliktnú 
zahraničnú politiku

Ochranu tradičných hodnôt 
a zdravého rozumu

Táto politika nezodpovednosti a stupňovania  
konfliktov musí skončiť. Máme toho dosť! Európa,  
a s ňou aj Slovensko, sa musia vrátiť naspäť  
k politike zdravého rozumu, k politike bez bláznovstiev  
a mafie. K ceste štátnikov, ktorí dokážu s odvahou 
chrániť naše národné záujmy a s rozvahou budovať 
mier a prosperitu.  

Preto, aj ako europoslanec,  
vytrvalo presadzujem:
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