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Ochutnajte
chlieb, ktorý
pečú
manželia
Vavrovci
z Rudiny

Reštaurácia Lagúna
majiteľka
Renáta Michalková
Nábrežná ulica
Kysucké Nové Mesto

ďakuje všetkým zákazníkom
za ich návštevy a priazeň
v uplynulom roku 2008.
„Želáme pekné prežitie
Vianočných sviatkov
v kruhu rodiny
a priateľov
a úspešný
rok 2009!”

str. 4–5

„Káblovka a internet
sa v Kysuckom meste
tešia obľube
obyvateľov“,
hovoria Ing. Brodňan
a Ing. Pavol Kobrtek
str. 3

Na návšteve v obciach nás privítali starostovia:

Rudina – Lukáš Guzma

Rudinská – Ing. Roman Špirec

str. 15 				

Rudinka – Oľga Štefánková

str. 10 					
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Želáme Vám presne to isté, čo Vy nám...
Vážení čitatelia,
s naším Kysuckým Žurnálom už
veselo pokračujeme v druhom ročníku, čo nás samozrejme teší. Je to
vďaka vám, ktorí nás čítate, ale aj
vďaka tým, ktorí na stránkach Žurnálu prezentujú svoje služby a tovar
– a podporujú nás, tak, že môžeme
vydávať každé nasledujúce číslo.
Za toto obdobie som sa zoznámila s mnohými ľuďmi, ktorých som
predtým nepoznala a ktorí obohatili
môj život o nové myšlienky, poznania, názory. Ale ponavštevovala
som aj mojich priateľov a známych,
spolužiakov, či rodinných príslušníkov, keďže z tohto dolnokysuckého
kraja pochádzam.
Navštevujem pravidelne tiež
starostov obcí, ktorí patria do regiónu dolných Kysúc, pretože som
sa chcela bližšie zoznámiť s ich
úspechmi a problémami, ktorými
denne prechádzajú – a keďže pre
nich a občanom ich obcí náš Kysucký Žurnál vychádza, chcem
ich spoznať čo najbližšie. V týchto obciach žije veľa usilovných
a výnimočných osobností, ktoré
formujú a vplývajú na život vo svojom okolí a majú zároveň význam
pre budúce generácie Kysučanov.
Aj preto chcem takého osobnosti
vyhľadávať. V dolných Kysuciach
žije aj veľa šikovných a múdrych

žien, ktoré zastávajú dôležité spoločenské posty, funkcie a pracovné
miesta a je pre mňa cťou, že som
ich mohla spoznať, porozprávať sa
s nimi a niečo o nich napísať. Zaslúžia si to, pretože práve ženy to
majú v dnešnom svete veľmi zložité
a náročné. Takže tipov, o kom písať
a prečo – je viac než dosť, už teraz
sa na to v redakcii tešíme a máme
dohovorené nové a nové stretnutia so zaujímavými ľuďmi, žijúcimi
v tomto regióne. Ja sa osobne veľmi rada vždy stretnem s človekom,
ktorý má zdravé názory na život,
ktorý už niečo pre náš región vykonal a ktorý nežije len sám pre seba
– vo svojom svete – a nič okolo ho
nezaujíma. Preto sa poteším aj Vašim tipom na zaujímavé osobnosti,
zaujímavé akcie, udalosti, nezvyčajné a niečím špecifické veci!
Keďže tu máme o pár dní Vianočné sviatky a koniec roka 2008,
je čas – aby som poďakovala
každému, kto mi pri spracovaní,
výrobe a vydaní časopisu v uplynulom roku pomáhal. A to nielen
vo fyzickej forme, ale aj psychicky
– morálne. Lebo, iné je o pomoci
a spolupráci hovoriť a iné je naozaj
sa bytostne, názorovo a finančne
spolupodieľať.
Zväčša tí, ktorí na začiatku horia
spolupatričnosťou a neskrývajú

obrovskú verbálnu podporu, po
čase akoby stratili dych a postupne sa radšej zataja v telefóne, či
odmlčia, ak ich poprosíte o pomoc.
A nanajvýš nepríjemné je to vtedy,
ak vám niekto, komu pomôžete, či
inak vyjdete v ústrety, nielenže nepoďakuje, ale, ak vy žiadate aspoň
malú protislužbičku, tak..., zrazu
nenachádzame spoločnú reč...
Ako mi v jednom rozhovore povedala starostka Poviny: „Tí, čo boli
mojimi priateľmi na začiatku, už
nie sú a naopak, od koho by som
to nečakala, ten pomohol a snaží
sa byť ústretový...”, asi tak nejako
by som aj ja hodnotila niektorých
ľudí, s ktorými sme časopis Kysucký Žurnál rozbehli, ale už po čase
sa začali naše názory na viaceré
veci bežného života rozchádzať.
Ale teraz to nehovorím, aby to niekto chápal ako kritiku. To iste nie.
Skrátka, taký je život, ktorý prináša
stále nové situácie, strety, okolnosti a nové podoby úspechov, či
problémov. Tak isto tiež dozrievanie
či zakrivenie charakterov, formovanie nových a odumieranie starých
teórií a praktík.
Želám Vám, vážení naši čitatelia,
priatelia a sympatizanti, spokojné
Vianoce, bohaté na darčeky, ale
najmä na zážitky, prežité v kruhu
svojich rodín a veselý Silvester

– nech otvorí bránu do Nového
roku 2009, ktorý ak nebude aspoň
tak úspešný pre Vás ako rok 2008,
tak nech je ešte úspešnejší!!!
Úspech záleží častokrát, alebo
vo veľkej miere, od nás samotných.
Ako sa my – vo svojom vnútri, postavíme k životu, k iným ľuďom
a ich názorom. Preto Vám nakoniec zaželám moju osobnú gratuláciu, ktorú som si naozaj obľúbila
a myslím ju tak, ako píšem:
„Želám Vám presne to isté, čo Vy
želáte nám!”
Šťastný a úspešný rok 2009 za
celé vydavateľstvo a redakciu Vám
želá
Alena JAŠŠOVÁ, šéfredaktorka

MONTSERVIS, s.r.o.
Kragujevská 12
010 01 Žilina
Slovenská republika

Vážení zákazníci a obchodní partneri,
ďakujeme Vám za dôveru a spoluprácu, ktorú ste nám prejavili v roku
2008 a tešíme sa na jej ďalšie napredovanie v roku 2009. Prajeme Vám
príjemné prežitie Vianočných sviatkov a úspešný rok 2009.
kolektív zamestnancov

Kysucký ŽURNÁL

„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“

3

„Sme radi, že sa stále ďalší a ďalší občania
pripájajú na našu káblovku a internet,“ –
tešia sa Ing. Martin Brodňan a Ing. Pavol Kobrtek.

S Ing. Martinom Brodňanom a Ing. Pavlom Kobrtkom, spolumajiteľmi spoločnosti Antech & Antechnet v Kysuckom Novom Meste, sme sa porozprávali
o tom, čo robia, ale aj čo pripravujú do budúcnosti.
Táto spoločnosť vlastne zastrešuje dve oblasti činnosti na území Kysuckého Nového Mesta: káblovú
televíziu a internet cez káblovku. Sídlo spoločnosti
nájdete na ulici 1. mája 58. Dnešná doba si potrebu
káblovky vyžiadala aj v Kysuckom Novom Meste. Aj
preto sa páni majitelia, Kobrtek a Brodňan, rozhodli
činnosť káblovej televízie rozbehnúť.
► Nechajme však, nech rozprávajú oni – čo bol
motív tohoto rozhodnutia?
„Predtým káblovú televíziu prevádzkovalo SBD v Kysuckom Novom Meste, ktoré ju však dostatočne nevyužívalo,” – začal rozprávanie Ing. Martin Brodňan a pokračuje.
Mal som nejaký vnútorný pocit a presvedčenie, že by
som činnosť káblovej televízie mohol skvalitniť, keďže
predchádzajúci prevádzkovateľ nemal čas sa takýmto
záležitostiam venovať. A urobil som dobre, pretože podľa
ohlasov občania skvalitnenie ponuky prijali a počet odberateľov sa zvyšuje. Mňa táto práca baví, venujem sa jej
a dúfam, že sa moje úsilie aj odzrkadľuje ku spokojnosti
klientov. Ing. Pavol Kobrtek je programátorom a tak sme
sa dali “dokopy” a oslovili sme vedenie SBD v Kysuckom
Novom Meste, že by sme si káblovku zobrali do prenájmu a trochu ju vylepšili. Vedenie SBD bolo prístupné
a tak sme v roku 2006 začali káblovku v Kysuckom Novom Meste prevádzkovať ako svoju živnosť, – dopĺňajú
informácie spolumajitelia. – Sme radi, že občania sa stále
na našu káblovku a internet pripájajú, čo svedčí o tom, že
sú s našimi službami spokojní, – hovorí Ing. Pavol Kobrtek. Neustále robíme všetko pre to, aby klient za svoje
peniaze dostal čo najväčší rozsah služieb, odberateľom
sú ponúkané viaceré varianty, rôzne „balíčky” programov.
Je len na nich, pre ktorý sa rozhodnú,– dopĺňa Ing. Martin

Brodňan. Ing. Pavol Kobrtek: „V internete sme uvažovali
a pracovali na pripojení vzdušnou cestou zo Žiliny, ale
táto kapacita je už na „doraze“, takže musíme rozmýšľať
o pripojení na inú optickú sieť. Stále však máme na zreteli fakt, aby sme rovnaké ceny dali viac služieb a s vyššou
kvalitou. Teraz napríklad veľa klientov žiada o možnosť
pridelenia verejnej IP adresy.
► Takže dnes svoje rozhodnutie podnikať s káblovým a internetovým rozvodom – neľutujete...
– Myslíme si, že to nebolo zlé rozhodnutie. Koniec – koncov, hovoria za to spokojní klienti. Najlepšia reklama
predsa je, ak si samotní odberatelia o nás v dobrom hovoria medzi sebou a šíria tak informácie o našej práci aj
ďalším. A ak sú spokojní, vlastne nás pozitívnym vykresľovaním doporučujú iným. Robia nám tak dobrý imidž
a posúvajú nás k ďalším záujemcom. Aj touto cestou im
ďakujeme a urobíme všetko pre to, aby sa naše služby
ďalej skvalitňovali.
► Zatiaľ však stále „bežíte” len v textovej podobe,
čo ďalej...?
– Máte pravdu a vlastne aj na toto nás naši klienti upozorňujú, či by sa dalo v tomto smere niečo urobiť, aby
sme sa posunuli. Veľký záujem je napríklad o poslanecké
rokovania v Kysuckom Novom Meste, športové zápasy.
Takže sa snažíme hľadať ľudí, ktorých by táto práca bavila, ktorí majú pre ňu vlohy a zodpovednosť ju vykonávať.
Pretože aj my máme záujem, aby sa na káblovej televízii
vysielali aj obrazové reportáže. Začali sme aj rokovanie
s primátorom mesta, Ing. Hartelom o spolupráci a určitej
participácii mesta na vysielaní káblovky, spojenej samozrejme aj s finančnou úcastou – tak, aby bola televízia
mestskou. Uvidíme... Pripravujeme projekt s podmienkami, možnosťami, bude predložený mestskému parlamentu a uvidíme, ako sa rozhodnú zákonodarci mesta,
– hovoria Ing. Brodňan a Ing. Kobrtek.
►Akým počtom odberateľov Vašich služieb sa
môžete pochváliť?
– Už 2500 domácností má v meste káblovou. Slušné, nie? Keď by sme sa vedeli dohodnúť s vedením
mesta, zlepšila by sa aj informovanosť smerom k občanovi a naopak od občana k vedeniu. Vzájomná výmena informácií vždy len napomáha pri odstraňovaní
nedostatkov a zároveň pri šírení dobrých vecí. Momentálne Infokanál zabezpečujeme spravodajstvom

na „vlastný úcet”, dotujeme ho na vlastné náklady.
► Máte aspoň nejaký prísľub z vedenia Kysuckého
Nového Mesta?
– Predbežne máme podporu pri technickom zabezpečení
vysielania cez telekomunikačné rozvody.
► Ako by ste celkovo zhodnotili postavenie káblovky a internetu cez káblovku, ktorú prevádzkujete?
– Myslím si, že verejnosť nás prijala pozitívne, oceňuje
našu aktivitu, pripájajú sa stále noví klienti. A to nás teší,
ale aj zaväzuje k tomu, aby sme služby neustále skvalitňovali a my ich skvalitňovať aj budeme. Zároveň ďakujeme Vášmu časopisu, že sme mohli takto verejne prezentovať naše názory a plány do budúcna, taktiež sme radi,
že nám Váš časopis poskytol aj priestor na prezentáciu
služieb, ktoré naša spoločnosť verejnosti ponúka.
A my pánom majiteľom, Ing. Brodňanovi a Ing.
Kobrtkovi, držíme prsty, aby im ich úprimné snahy
pri skvalitňovaní informovanosti obyvateľov Kysuckého Nového Mesta vyšli, a aby sme mali tak úžitok
všetci.
pýtala sa: Alena Jaššová
Inzercia spoločnosti na str. 7.

Poďakovanie
Prešiel ďalší rok a opäť je tu čas Vianoc. V tejto dobe máme všetci k sebe bližšie, sme pozornejší, viac
láskavý. Vianoce to nie sú len darčeky a krásne prestretý stôl, je to predovšetkým láska, porozumenie,
pokoj a šťastie. Je to čas, keď sa snažíme rozdávať svoje priateľstvá, lásku a pocit spolupatričnosti.
Rok s rokom sa stretá a preto by sme chceli poďakovať všetkým za pomoc a spoluprácu, ktorou ste nám
boli akýmkoľvek spôsobom nápomocní pri riešení problémov v našej Mš – Litovelskej 605 v Kysuckom Novom Meste. Želáme Vám pokojné a radostné prežitie vianočných sviatkov, veľa šťastia, zdravia, lásky a vzájomného porozumenia. Pri vstupe
do Nového roku 2009 veľa elánu, dobrej pohody, tolerancie, solidarity a úspechov
v osobnom i pracovnom živote.
                                                                          riaditeľstvo Mš – Litovelská 605, Kysucké Nové Mesto
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„Výroba chleba je veľmi špecifická a tvorivá činnosť, ktorá sa musí robiť
z úprimného srdca a s láskou, len potom je výrobok dokonalý a chutný,”
hovoria manželia Vavrovci z Rudiny, majitelia pekárne.
Majitelia Pekárne „MONIKA” v Rudine, manželia Monika a Ľudovít Vavrovci, sa zoznámili
ešte počas svojich študentských rokov v Čechách, kde sa obaja učili v odbore kuchár
a čašník. Boli si naozaj sympatickí, „slovo dalo
slovo” a v roku 1991 bola svadba. Dnes žijú ako
manželia už 17 rokov a vychovávajú spolu svojich dvoch synov, 17 ročného Lukáša a 8 ročnéhoTomáška. Lukáš, zdá sa bude pokračovať
v rodičovských šľapajách, učí sa druhý rok za
cukrára a už v 1. ročníku v učňovskej súťaži
vyhral a reprezentoval svoju školu v odbore
cukrár v Čechách a následne na to postúpil do
medzinárodnej súťaže v tomto „sladkom odbore”, ktorá sa konala v Brne.
Manželia Vavrovci po vyučení ostali pracovať v Bohumíne – v pekárni a tak vlastne prepotrebné skúsenosti a znalosti o pečení chleba
a ďalších pekárenských výrobkov, získali práve
v tejto českej pekárni, ktorá funguje nepretržite
od roku 1900.
Ďalej sme sa o práci, úspechoch, ale aj problémoch a ťažkostiach vždy spojených s podnikaním,
porozprávali už osobne s manželmi, Monikou a Ľudovítom.
Ich firma so sídlom v Rudine č. 13 – funguje
od roku 2003 a čo všetko vyrábajú a ponúkajú
zákazníkom? Hovorí pani Monika, (mimochodom pani majiteľka – má nádhernú blonďavú
dlhú hrivu – normálne som jej závidela, samozrejme v dobrom, – pozn. red.)
– Ponúkame napríklad 6 druhov chleba – podmaslový, zemiakový, čierny, cereálny, slnečnicový a
tekvicový. Rožky – cereálne, grahamové, slaninové, s pizza náterom a syrové pizza rožky. Potom
viacero druhov bagiet, pleteniek, slané venčeky,

sendviče, slané tyčinky, praclíky, žemle, lupačky,
sladké venčeky, pletence, sladké, tekvicové, slnečnicové a cereálne uzly, ďalej vianočky, viacero
druhov obľúbených šatôciek (marmeládové, jablkové, tvarohové, škoricové, makové a likérové), osie
hniezda – škoricové a jablkové a jablkovo – makové rožky.
► No teda, to otvorene poviem, že váš sortiment je skutočne bohatý a keďže som mala
možnosť niektoré vaše výrobky ochutnať,
musím zároveň potvrdiť, že sú aj veľmi chutné.

Manželia Vavrovci spolu žijú 17 rokov a od roku 2003 aj spolu podnikajú

Kde všade ich môžu zákazníci kúpiť?
– V Kysuckom Novom Meste máme stánok s pečivom na sídlisku Kamence, otvorený pondelok
až piatok od 6.00 do 17.00 hod., v sobotu od 6.00 do
12.00 hod., druhý stánok je na Belanského ulici pri
Poliklinike s rovnakými predajnými hodinami. V Žiline naše výrobky predávame na Bernolákovej ulici
od 6.00 do 18.00 hod. a v sobotu od 6.00 do 12.00 hod.
Druhý stánok v Žiline je na sídlisku Hliny a má rovnaké predajné hodiny ako ten predchádzajúci. No
a samozrejme, aj priamo u nás sa dá kúpiť tovar
– v Rudine č. 13. – od 7.00 do 9.00 hod. V súčasnej
dobe staviame novú predajňu práve v Rudine, – pridal sa pán Ľudovít do rozhovoru.
► Ako a čím garantujete kvalitu Vašej práce?
– Kvalita všetkých výrobkov v našej predajni je
garantovaná prírodným vyrábaním kvasu bez
akýchkoľvek konzervačných prísad a farbív a samozrejme veľmi kvalitnou múkou– jednou z najkvalitnejších múk na Slovensku „Mlyn Trenčan”
a neoddeliteľnou súčasťou výrobkov je aj voda,
ktorú čerpáme z vlastného, veľmi kvalitného zdroja.
Táto nie je ošetrovaná chlórom. Voda je raz ročne
kontrolovaná štátnym hygienickým ústavom v Žiline, kde nám aj namerali vysoký obsah minerálnych
látok vo vode.
► Koľko ľudí u vás pracuje?
– Zamestnávame 15 ľudí.
► Iste ste museli investovať do zariadenia,
strojov, pôžičky, úvery...
– To máte pravdu, finančne je takéto podnikanie
dosť náročné. Veď len do strojov sme investovali
7 000 000,– Sk, budova stála 2 500 000,– Sk a autá okolo 700 000,– Sk. Regionálne poradenské
a informačné centrum v Považskej Bystrici nám
pomohlo získať čiastočný úver. No a niečo sme si
s manželom zarobili v Nemecku, keď sme pri Mníchove (Garmischpartenkirchen) pracovali asi desať
rokov. Naše úspory zhltli teda investície do podnikania. Veľakrát práve tento moment ľudia prehliadajú
a častokrát bezdôvodne závidia. Ale skutočne niet
čo. Sme v „jednom behu”, v práci od rána do večera, splácame úver, zabezpečujeme prácu pre za-

Kysucký ŽURNÁL
mestnancov... Takže, netreba si myslieť, že chlebík
malého podnikateľa je jednoduchý a rozhodne nám
niet čo závidieť, – hovorí elegantná pani Monika.
► Aká je spokojnosť s vašimi výrobkami?
Ohlasy...
– Momentálne máme ohlasy na naše výrobky veľmi
pozitívne.
► Čím všetkým ste prešli, kým ste sa dali na
toto podnikanie? Aké boli začiatky podnikania?
– Sme vyučení v odbore kuchár – čašník. Tomuto povolaniu sme sa s manželom venovali od roku
1990. Potom sme pracovali v pekárni v Bohumíne
v Čechách, ktorá piekla chlieb nepretržite od roku
1900. Pečie sa tam výlučne z prírodne vyrábaného
kvasu a tam sme vlastne objavili tajomstvo tohto
prírodného chlebíka. Tu sme pracovali jeden tok,
keď sa nám narodil prvý syn Lukáš. V tejto dobe
sme si chceli na Slovensku, kde som sa narodil, postaviť svoju pekárničku, ale v banke nám povedali,
že sme príliš mladí na tak vysoký úver. Preto sme
sa rozhodli získať finančné prostriedky v zahraničí
a v roku 1992 sme celá rodina odišli do Nemecka.
V odbore kuchár – čašník som pracoval do roku
1996 a potom v pekárni Robert Zierer som získal
skúsenosti. V nemeckej pekárni sme pracovali do
roku 2001. Potom sme sa presťahovali na Slovensko a začali sme realizovať náš sen. Začínali sme
v dvoch malých miestnostiach, v spálni a obývačke,
kde sme prebúrali stenu a kúpili sme si tú najmenšiu parnú pec na trhu. Prvý rok sme museli vynaložiť na náš sen veľké množstvo vnútornej energie.
Po roku sme však už kapacitne nestačili a začali
sme uvažovať o výstavbe pekárne, ktorú sme zrealizovali behom jedného roka a v roku 2005 bola
spustená prevádzka, – hovorí Ľudovít Vavro.
► Prečo ste sa rozhodli práve pre pekáreň ,
aká bola motivácia?
– Táto práca sa nám veľmi páči. Výroba chleba je
veľmi špecifická, musí sa robiť srdcom, potom je
výrobok dokonalý. Neľutujeme, že robíme to, čo
robíme, – dopĺňa pani Monika.
► Ako sa táto práca zvláda, ako máte rozdelené kompetencie a prácu?
– V pekárni musíme byť nepretržite, zatiaľ to inak
nejde. Skrátka, stále ideme “ruka v ruke“.
► Podnikáte spolu ako manželia, ste prakticky
stále spolu, je to dobré, upevňuje to vzťah,
alebo nie je na škodu aj odlúčenie?
– Presne ako hovoríte, sme spolu doma, a v práci. Niekedy prídu menšie nezhody, ale vo väčšine
prípadov sa zhodneme, pomáhame s a vychádzame si navzájom v ústrety. Skrátka, dopĺňame sa.
A vlastne o tom je ten vzťah, navzájom sa podporovať, pomáhať si, odstraňovať zo vzťahu, čo nás
rozdeľuje a upevňovať to, čo nás spája. A to ako
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Atmosféra Vianoc v rodine, synovia Lukáš a Tomáš

v živote, tak aj v podnikaní. A my sa týmto riadime,– svorne sa manželia Vavrovci dopĺňajú.
► Vianoce klopú na dvere, čo dobrého chystáte svojim zákazníkom?
– Myslím, že naša ponuka tovaru je naozaj bohatá
a rôznorodá, zákazníci si majú z čoho vybrať. Takže
nebudeme zatiaľ nič ďalšie vymýšľať.
► Ako budete tráviť tieto nádherné sviatky
roka Vy – ako rodina?

– Keďže sme boli tento rok naozaj veľmi pracovne
vyťažení a teda sme aj dosť unavení, budeme tohtoročné Vianočné sviatky tráviť doma, vyjedať dobroty a len tak sa „vyvaľovať” v teple domova, spolu
s deťmi,– dokončujú manželia Vavrovci, majitelia
Pekárne MONIKA v Rudine.
– spracovala: Alena Jaššová
– foto: Gabriel Muška

...aby sme si nemuseli vykupovať naše svedomie až na Vianoce...
Dnešný svet je strašne rýchly. Beží deň
za dňom, mesiac za mesiacom, rok za
rokom... Všetci akosi rýchlo žijeme.
Až tak rýchlo, že nemáme čas jeden
na druhého. Že zabúdame na slovíčka
úcty a lásky voči sebe. Zlé veci, nepekné slová, nadávky – o to nemáme núdzu. Ale, ak máme povedať niekomu
niečo pekné, povzbudiť ho, potešiť, či
príjemne s úsmevom odzdraviť, to už
je problém. Prečo? Veď, ak dokážeme byť protivní a neústupčiví, skúsme
to aj z druhej strany. Buďme láskaví,
tolerantnejší a prístupní. Počúvajme
druhého, čo hovorí, vysvetľujme, ak
treba, buďme ticho, ak je to nutné

a hovorme, ak to vyžaduje situácia.
Vždy, keď prichádzajú Vianoce, počúvame z každej strany o pomoci a láske
k blížnemu. Rôzne občianske nadácie
a združenia sa idú „pretrhnúť”, aby vytvárali „kontá pomoci”. Ja hovorím, že
v mnohých prípadoch je to “vyumelkovaná” pomoc, naprogramovaná, ktorá
slúži len na popularitu aktérom. Nemá
nič spoločné so skutočným chápaním
toho druhého, ani neznamená pomoc,
či ústretovost. Pomáhať si máme celý
rok. Slušní a pozorní máme byť každý
deň. Nezabúdať na iných – je úplne
normálna vec po celý rok! Samozrejme tomu, kto si to naozaj zaslúži, nie

každému lajdákovi, ktorý otrčí dlaň
a sústavne niečo pýta... Človek je tvor
spoločenský a tak by obdarovanie niekoho nemalo byť iba pod stromčekom.
Obdarujme iného, ak máme také nutkanie, ak „to” ide skutočne zo srdca.
Uvidíte, sami budete prekvapení, aký
Vás obleje dobrý pocit... Všetko, čo je
naprogramované,... „lebo je to na Vianoce...”, nie je úprimné, a už vôbec to
nie je čestné. Starosť a láska sa nekupuje za darčeky na Vianoce. Ten, kto
sa chová slušne a dobrosrdečne celý
rok, si nemusí „vykupovať” dušu a svedomie na Vianoce...
Alena Jaššová
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Starostov z Dolných Kysúc Na zamyslenie...
trápi odpad a jeho likvidácia Poznám len dve skupiny ľudí,
všetko ostatné sú len nepodstatné
„odtiene”...

Starostovia regiónu Dolné Kysuce sa stretli na pravidelnom spoločnom rokovaní.
Tentokrát u starostu Lopušných Pažití, pána Antona Mrmusa. Venovali sa viacerým problémom, najväčší priestor v ich rokovaní však zaberala téma o odpadoch,
o nových problémoch, ktoré sa objavujú pri ich likvidácii, v súvislosti s aktuálnymi
vládnymi nariadeniami a odporúčaniami. (Budeme sa tomuto problému venovať aj
v ďalších číslach nášho Žurnálu.) Chutný obed im pripravila Reštaurácia Mýto
pod vedením majiteľa Zdena Rabčana v Kysuckom Novom Meste, ktorá je známa
rôznorodou kuchyňou, kvalitnými ponukami rôznych druhov jedál a chutnými obedmi, čo vyžívajú vo veľkej miere aj viaceré firmy a organizácie z okolia Kysuckého
Nového Mesta pre svojich zamestnancov. Reštaurácia MÝTO vie pripraviť príjemné
posedenia pre užšiu, či širšiu spoločnosť, rodinné oslavy, svadby, promócie, kary,
ale aj firemné akcie. Zohľadnia Vaše požiadavky a potreby. A ako hovorí pán Zdeno
Rabčan: „Všetko je vecou dohody a keďže je zákazník náš pán – robíme všetko pre
jeho spokojnosť.” Takže treba len vyskúšať!!!
– redakcia –

Často debatujeme pri rôznych
spoločenských posedeniach
o tom, aký je svet rôznorodý, ako
sa od seba ľudia líšia. Že sme naozaj veľmi rôznorodí, či už zmýšľaním, názormi na bežné, ale aj netradičné okolnosti, že sme veselí,
smutní, či zaskočení (?), špekulatívni, otvorení, či introvertní. Aj pri
vzniknutých problémoch si dávame otázku, prečo sa ten, či tamten
chová tak divne, alebo úplne inak,
ako sme čakali, ... Prečo je niekto
vďačný aj za maličkosti, kým iný
si neváži ani veľké dary života.
Prečo jeden hazarduje so svojím
zdravím a iný je štastný a chráni
si svoj svet, hoci je od narodenia
bez nôh...
Aj slovenské príslovie hovorí,
„sto ľudí – sto chutí”. Akoby aj
to naznačovalo, že rôznorodosť
ľudských chovaní, pováh a teda aj
jedincov, je viac než obrovská. Pri
všetkej tejto rôznorodosti a rozdielnosti pováh ľudských jedincov
mi však vychádza jedno dôležité
poznanie. Napriek všetkému sa
ľudské bytosti, podľa mňa, delia
len na dve základné skupiny: tá,
ktorá sa snaží prežiť život čestne,
so zodpovednosťou za svoje počínanie aj pred tými, s ktorými žije,
pracuje, existuje.
Druhú skupinu tvoria tí jedinci,
ktorí si – podľa ich zmýšľania, vybrali tú jednoduchšiu cestu, žiť na
úkor iných, klamať, intrigovať, za

dobré sa zlým odvďačiť a nedopriať iným, len sebe.
Toto sú dve základné skupiny
jedincov z ľudskej ríše, ktoré existujú, čo svet je svetom. To, že jedni majú názory viac „doľava”, iní
„doprava”, že jedni sú bohémovia,
kým iní skôr puritánski, modernejší, či konzervatívnejší, v názoroch
viac, či menej otvorení, viac melancholickí, alebo až príliš bujarí – to
všetko sú už len nie príliš dôležité
„odtiene” človeka. Tie ho charakterizujú a odlišujú od iných len
formálne, ako keď sú inak zabalené cukríky. Podstatou je vnútro
človeka, jeho svedomie a skutočný
vzťah k životu, k iným ľuďom. Aký
dokáže byť dobrosrdečný, prajný,
úctivý a naopak, bezcharakterný
a bez hanby za čokoľvek, čo urobí, keď sleduje len vlastné dobro
a úžitok.
Takže moje hodnotenie je v tomto oveľa jednoduchšie: sú ľudia
féroví a príjemní, ktorí ak nepomôžu, určite neuškodia. A tí druhí sú
slizké hady, či hrošie kože, ktoré sa
ničoho neštítia, ktorí nemajú kvôli
ničomu výčitky. Bezcharakterní
a úbohí zároveň...
Skrátka, poznám len dve skupiny ľudí...
Alena JAŠŠOVÁ

Predstavujeme vám mestá a obce kysuckonovomestského regiónu

Kysucké Nové Mesto
minulosť, súčasnosť, možnosti a perspektívy rozvoja, osobnosti

Valér Vnuk, kysucký rodák, publicista, redaktor a prekladateľ
Narodil sa 12.8.1894 v Kysuckom Novom Meste.
Málokto vie, že bol synovcom básnika Andreja Majera
– Dlhomíra Poľského. Jeho otec – roľník sa menoval
Ján a matka Mária, rodená Majerová (sestra Andreja).
Valér Vnuk sa oženil s Jolanou, rodenou Čálikovou
a mali štyri deti: Ivana, Romana, Kláru a Martu.
Základnú školu vychodil v rodnom meste a od
r. 1905 do 1913 študoval na žilinskom gymnáziu. Počas veľkého požiaru v r. 1904 ich dom na terajšej ulici
1. mája nezhorel, pretože sa na Dúbravku - ako volajú
doteraz tú časť mesta - ničivé plamene nedostali. V rokoch 1913–15 študoval strojné inžinierstvo na technike
v Budapešti.
Počas prvej svetovej vojny 1915–18 stal sa vojakom
rakúsko-uhorskej armády na talianskom fronte. Po
návrate v 1918 stal sa veliteľom Národnej gardy a zúčastnil sa oslobodzovania Slovenska. Potom pokračoval v štúdiách na Českom vysokom učení technickom

v Prahe, kde ho finančne podporoval jeho strýko Andrej Majer. Štúdium však nedokončil. Po prechodnom
zamestnaní v Kysuckom Novom Meste bol v r. 1926
prijatý do služieb Spolku sv. Vojtecha v Trnave a jeho
tajomníkom bol od r. 1930–1953. O rok neskôr nastúpil na dôchodok. Veľa fajčil a trpel na záduchu. Zomrel
pred Vianocami, 17.12.1958 ako 64 ročný. Tam je aj
pochovaný.
V Kysuckom Novom Meste sa stal organizátorom
v oblasti katolíckej kultúry a tlače. Založil spevácky
a hudobný krúžok Hlahol a účinkoval tam aj v spolku
akademikov Kysučan.
V Spolku sv. Vojtecha v Trnave vykonával redaktorské práce, pripravoval do tlače rôzne publikácie
a kalendár Pútnik svätovojtešský, redigoval študentský
dvojtýždenník Plameň v rokoch 1935–48, ako aj edície
Knižnice Plameň v Trnave. Prispieval do časopisov vydávaných Spolkom sv. Vojtecha, zväčša z technického

života. Jeho príspevky by ste našli aj v Národných novinách a inde.
Je autorom učebníc pre ľudové školy. Patrí k nim
učebnica Prírodospyt pre slovenské ľudové školy I.–V.
diel (1941) a Rozhovory s prírodou 6.–8. roč. (1943).
V Trnave vydal aj zoznam divadelných hier slovenských (1926–1927). Priebežne prekladal z nemčiny
a maďarčiny. Z nemčiny preložil „Tri prstene a iné
novely“ (1933) od Pavla Kellera a „Nepýtaj sa prečo“
od F.W.Caviezela (1948). Z maďarčiny preložil tri diela
Lajosa Perlakyho: „S úsmevom do života“ (1945), „Srdcom k srdcu“ (1948) a „Žiť, ale ako?“ (1948). Z nemčiny
preložil a zdramatizoval Kellerove „Zasnúbenie v neprítomnosti“ (1940), „Kartári“ (1946) a „Pochovaný život“
- zdramatizovaná novela „Tri prstene“ (1941).
Kysučania radia tohto svojho rodáka teda oprávnene
medzi osobnosti Kysúc.
pripravil: JUDr. Milan Straňan
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Pekáreň „MONIKA”
Ľudovít Vavro
023 31 Rudina 13
tel.: 041 421 1749, 0907 476 870

ponúka až 40 druhov rôznych pekárenských
výrobkov, pripravovaných na báze prírodného
kvasu – bez konzervačných prísad a farbív.

Naše výrobky si môžete kúpiť:
►Kysucké Nové Mesto – Kamence
►Kysucké Nové Mesto – Belanského ul.,
pri Poliklinike
►Žilina – Bernolákova ul.
►Žilina – sídlisko Hliny
►Rudina č.13 – pekáreň
Chcete si pochutiť na kvalitnom chlebíku?
Pekáreň MONIKA Vás určite nesklame.

„...dobrá cena, vysoká kvalita, ešte
lepšia chuť.“

Všetkým našim zákazníkom a odberateľom ďakujeme
za priazeň a spoluprácu v uplynulom roku! Želáme
občanom pohodové Vianočné sviatky, spokojnosť pod
vianočným stromčekom, veselého Silvestra a úspešný celý
budúci rok 2009! Prežite ho v zdraví a s pokojom v duši!

Pekáreň MONIKA
Manželia Ľudovít a Monika Vavrovci, Rudina

Kysucký ŽURNÁL

„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“

Vodný svet Galandie s celoročnou prevádzkou
si Vás podmaní!

Termál centrum Galandia, ul. kpt. Nálepku 2373, Galanta, www. galandia.sk
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„To, aký vzťah má žena ku gynekologickým vyšetreniam,
má svoje základy v rodinnej výchove“, hovorí MUDr. Pavol Hartel
Nakoľko nám vo veľkej miere neprestávajú volať naše čitateľky a majú viaceré
nezodpovedané otázky z oblasti gynekológie, rozhodli sme sa spracovať z ich
podnetov aktuálny rozhovor s odborníkom
– gynekológom a pôrodníkom, MUDr.
Pavlom Hartelom, ktorý počas celého tohto roku viedol v našom časopise gynekologickú rubriku s radami pre čitateľky.
Čitateľky sú v tomto prípade častokrát
mladé dievčiny a mladé mamičky a niekedy sa hanbia otvorene opýtať svojho
gynekológa na svoj problém. Využívajú
anonymitu prostredníctvom nášho časopisu. Dúfam, že na ich otázky nájdu kompetentné odpovede.
►Pán doktor, prečo si myslíte, že sa
dievčatá hanbia navštíviť gynekológa a zveriť sa mu, ak ich niečo
trápi? Myslíte si, že je to spôsobené
výchovou?
– Kultúry rôznych národov sveta ponúkajú
rôzny pohľad na gynekologické vyšetrenie
u ženy – vyplýva to i z postavenia ženy
v spoločnosti. Od ranného detstva sa každému jedincovi vštepuje výchovou i vzťah
k vlastnému telu, jeho sebapoznávaniu
a reprodukčné orgány majú významné
postavenie. Dievča od detstva až k fyzickej a psychickej dospelosti prekonáva
významné – ale normálne – fyziologické
premeny. Zlá komunikácia s rodičmi, blízkymi, pedagógmi a následne – tabuizovanie normálneho ženského vývoja dáva už
pri fyziologickom – normálnom náleze tela
a jeho orgánov veľa neistých pochybnosti a nehovoriac, čo už len pokúšanie sa
objasňovať si skutočné ťažkosti – rôzne
ochorenia, zvlášť reprodukčných orgánov.
Menštruácia – normálny fyziologický stav
v živote – sa dlho považoval za stav „nečistoty“.Pojem hanblivosti v takomto prípade vývoja sa osobnosti – ženy – vzniká
z pocitu neistoty a strachu nových poznatkov. Moderná doba i v slovanskej kultúre
postupne začala „lámať“ tieto bariéry, postupne je snaha o vytváranie si správneho
povedomia, a väčšej si váženosti svojho
tela. A tato skutočnosť zasa väčšej poznávacej otvorenosti, porovnávania sa
s inými, vytvára podmienky hanblivosti
na druhej strane. Inými slovami nekvalitná komunikácia matky s dcérou alebo
i oboch rodičov, odmietanie rozhovorov
o pohlavných orgánoch, sexe, nekvalitné
samoštúdium z médií (dnes internet) sa
podpisuje k vytváraniu negatívneho postoja – z návštevy v gynekologickej ambulancii. Niet horšieho ako strach z nepoznaného a vytváranie si zlých porovnávacích
vzorov ku svojmu telu. Každý človek, či
muž alebo žena je individualita. Každé
dievča pod vplyvom výchovy doma, genetickou predizpozíciou, vzťahom so školou,
ľudskými vzťahmi, si pestuje i mieru citlivosti – odhaliť svoje telo fyzicky a svoje
duševné pocity. V súčastnom svete sa tým
vytvárajú i nároky na zariadenia – ako sú
gynekologické ambulancie – zo strany klientiek (dievčat, žien), aby sa dostatočne
zbavili pocitu „hanby“ z gynekologického
vyšetrenia. Nesmierne k tomu napomáha
kvalitné technické zabezpečenie ambulancii, ako i kvalitný komunikačný akcent
zariadenia a následne samozrejme jasný

a presný záver. Náročnejším ako len dosiahnutie fyzického gynekologického vyšetrenia u ženy a dosiahnutie výsledku je
samozrejme „otvorenie ženskej duše“ v tej
najintímnejšej sfére.
►Ako Vy – z pozície odborníka
pozeráte a hodnotíte, ak začína príliš
mladučké dievča (11 až 13 ročné) so
sexuálnym životom? Čo by ste im
v tejto súvislosti povedali, lebo asi im
nemá kto poradiť, alebo sa jednoducho chovajú tak, ako to videli doma...
„Aká matka, taká Katka”...
– Začiatok sexuálneho života je značne
posunutý i do vekových kategórii teenageriek. Sexuálny život, to nie je len pohlavný styk, ktorý je akýmsi vyvrcholením

sobuje neskôr nielen obrovské psychické traumy, ale aj mnohé ochorenia.
Porozprávajme o nich podrobnejšie
– Medzi mužom a ženou je základný
rozdiel v pohľade na sex a jeho začatie.
Neviazaný sex u mladých dievčat, pokiaľ
k tomu nie sú nútené (prostitúcia...), je
predchádzaný predovšetkým emocionálnym nábojom. Kedy a do akej miery prepukne neviazaný sex do štádia psychickej
a následnej i fyzickej závislosti – závisí
zasa aj o možnostiach realizácie sexu, všímavosti okolia, najbližších o svoje dievča.
Každá žena vo svojom veku rôzne dozreje
k pocitu zblíženia sa sexuálne s partnerom.
Každá negatívna skúsenosť – hlavne pocit
podvedenia ako – viny, máva v následnom

sexuálneho života. Rôzne sexuálne úkony
vedúce k sexuálnemu uspokojeniu u ženy
majú i rôzne úskalia, vedúce nielen k možnému poraneniu, ale i zaneseniu infekcie do pošvy a následne i do maternice.
Prečo dievčatá v tomto veku túžia začať
sexuálne žiť? To vyplýva určite z možnosti ohromnej edukácie až „propagandy“
zo strany predovšetkým médií a možno
i v chcení odbrzdenia tensie uvoľnením
pri sexe, alebo v modernom svete: byť čo
najskôr „in“. A určite to súvisí aj s individuálnym vývojom jedincov a v genetických
predispozíciách. Nech čokoľvek predchádza – začať sexuálne žiť i vo veku 11–13
rokov, je potrebná výrazná všímavosť
matky dievčaťa – začať čo najrýchlejšie
komunikovať o otázkach sexu, ale správne varovne usmerniť, aby si každé dievča
uvedomilo úskalie sexu – hlavne pohlavného styku (nielen hrozba tehotnosti v nízkom veku, prenosných sexuálnych ochorení – spojených v neskoršom veku so
sterilitou – nemožnosť otehotnetieť, ale aj
onkologických ochorení po získaní vírusovej infekcie na krčku maternice po pohlavnom styku s nakazeným partnerom...) Je
správne, keď vzťah matky a dcéry je tak
dostatočný, že v doprovode matky navštívi
dcérka sexuálne poradenstvo na gynekologickej ambulancii. Uzavretý vzťah matka
– dcéra vytvára ideálne podmienky zatajovania sexu a jeho následným nástrahám
a problémom.
►Neviazaný sexuálny život však spô-

živote ženy psychické zmeny. Znásilnenie
je snáď najväčšou psychickou traumou
v nasledujúcom živote ženy vo vzťahu
k sexu. Neviazaný sex prináša so sebou
pri nedostatočnom zabezpečení, okrem
možnej psychickej traumy a výčitiek v budúcnosti z minulosti, aj vážne možnosti
ochorení ako infekčných prenosných
ochorení, nechcených tehotností, ale aj
onkologických problémov. Nebezpečím
do budúcna v živote ženy z neviazaného
sexu v skorom veku života môže byť aj
pocit „vybitia sa“ v neskoršom veku, ako
nezáujem o sex.
►Kedy je podľa Vás u ženy čas na
porodenie prvého dieťaťa, pretože
dnes je moderné dieťa „odkladať”...,
až je nakoniec neskoro?
– Filozofia času prvého dieťaťa u ženy je
daná – historickou kvalitou kultúry národa
(Ázia, Afrika, India...). Vo včasnom veku
ženy a samozrejme ekonomickou vyspelosťou spoločnosti – ktorá predurčuje postavenie ženy. Ženy ekonomických vyspelých štátov s vyrovnaným spoločenským
uplatnením – ako napr. v USA, prinášajú
na svet prvé dieťa po 35. roku života, kedy
sú ekonomicky samostatné. To je fakt, ale
samozrejme medicínsky správne by malo
byť využívané najlepšie obdobie fertility
u ženy, ako aj samozrejme obdobie menej
rizikových vekových období. A to je v našich podmienkach medzi 22–28 rokom života. Schopnosť vaječníkov tvoriť vajíčka
je po 30. roku života redukovanejšia a tým

je schopnosť otehotnieť slabšia.
►Ak žena rodí po 40–tke, môžu u nej
nastať viaceré komplikácie, ale aj plod
už nemusí byť ani zďaleka taký zdravý
– ako u mladej rodičky...
– Ženy po 40. roku veku sú už v skupine
doporučenia ku špeciálnemu genetickému
vyšetreniu – odber plodovej vody a následná genetická chromozomálna analýza
– pre štatisticky častejší výskyt genetických abnormalít (presne po 35. roku
života). Samozrejme organizmus u ženy
po 40-tke nemusí dostatočne tolerovať
prebiehajúcu tehotnosť (hlavne jednotlivé jeho orgánové systémy) a tehotnosť
v tomto veku je definovaná ako riziková
so všetkými atribútmi. Samotne ukončenie tehotnosti má predtým nutnosť prísnej
analýzy všetkých faktorov hodnotiacich
stratégiu vedenia pôrodu (operačne – cisársky rez, spontánne).
►Aj keď je teraz doslova kozmetický
– Toto nechávam na uváženie oboch partnerov, ale najmä na pocitoch ženy a záleží to aj od jej zdravotného stavu.
►Do akej miery ako odborník schvaľujete piercing na citlivých intímnych
miestach?
– Nie som zástancom piercingu a samozrejme už nie v oblasti genitálií. Postrádam
v tom kozmetický efekt, ale aj zdravotný
efekt, vidím skôr nežiadúci zdravotný
efekt.
►A ešte jedna chúlostivá otázka.
Dnes je dostupné veľké množstvo tzv.
sexuálnych pomôcok, ktoré obohacujú, resp. spríjemňujú sexuálny život
partnerov. Vy však ako odborník, gynekológ – si myslíte, že nemôžu spôsobiť
nejaké zdravotné poškodenie?
– Sexuálne pomôcky obohacujú sexuálny
život. Pri jednotvárnom sexuálnom – už
nezaujímavom – živote u partnerov sa
môžu významne podieľať, nielen na skvalitnení sexuálneho života, jeho prežívania,
ale i v „utužovaní“ partnerského vzťahu.
Na čo treba myslieť pri výbere sexuálnej
pomôcky? Je samozrejmé predovšetkým
zdravotné zabezpečenie (vylúčenie pomôcok z materiálov alergizujúcich sliznice tela, vylúčenie pomôcok, vedúcich
k poraneniu, pre veľkosť a ostré hrany).
Výberu pomôcky by malo predchádzať
poradenstvo – partnerov navzájom s ich
predstavou pre seba, a poučenie pri kúpe
pomôcky, prípadne poradenstvo v shope.
Netreba zabúdať i na vhodnú prípravu
slizníc (pošvy, konečníka...) a kúpou lubrikancie.
pýtala sa: Alena Jaššová

GYNEKOLOGICKÁ
AMBULANCIA
GYN-PRAKTIK, s.r.o.
MUDr. Pavol Hartel

Bajzova 8401/48A, Žilina
tel.: 041/500 78 00
Objednajte sa na: Odbornú
poradňu, konzultáciu, vyšetrenie
na špickových prístrojoch, stanovenie diagnózy, liečbu...

ĎAKUJEME ZA VAŠU DÔVERU!

Kysucký ŽURNÁL

„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“
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STAROSTA RUDINSKEJ - ING. ROMAN ŠPIREC - JE NERÁD,
KEĎ SA NAMIESTO UŽITOČNÝCH VECÍ PRE OBEC, MUSÍ ZAPODIEVAŤ
NEOPODSTATNENÝMI ÚTOKMI, ČI INTRIGAMI MEDZI OBČANMI

Ing. Roman Špirec je starostom obce Rudinská. Mladý 35
ročný muž, otec dvoch maličkých
detí. Starostom je druhé volebné obdobie a sám hovorí, že je
to práca, ktorá pohltí človeka celého. Nenadarmo jeho manželka
Gabika nie je dvakrát nadšená, že
je v takejto funkcii. „Stále niekde
behám, vybavujem, organizujem.
Je to funkcia verejná a tak rodina
je akosi automaticky odsunutá na
druhú koľaj. Aj preto to, čo robím
– je možné len, ak Vás najbližšia
rodina podporí,”– povedal na úvod
mladý starosta z Rudinskej, ktorý je
absolventom Žilinskej univerzity, odbor informačné riadiace systémy.
Už pred vstupom na starostovský
post, bol v obci poslancom, takže
„nevhupol” do neznámej oblasti. „Najväčším problémom obce je voda a od
r. 2003 sa situácia zhoršila. Rudina je
stavaná do kopca a tak je logicky, ak
sú vyššie teploty a neprší, je problém
vodu vytlačiť do vyšších úrovní. Ale aj
vode treba vedieť rozumieť. Dosť sa
tejto problematike venujem, hľadáme
nové a nové zdroje vody – pramene
– aby sme predchádzali zbytočným
problémom a hlavne jej nedostatku.
Lebo bez vody to dlho nevydržíte.
Ak je havarijný stav, dá sa to pár
dní vyriešiť náhradnými spôsobmi,
dovozom pitnej vody v cisternách,
ale riešenie to nie je. Od roku 2003
sa nám podarilo „zachytiť” osem nových prameňov a v poslednej dobe
sme objavili ešte aj deviaty, ktorý sa
zdá byť veľmi bohatý. Som tomu rád,
– hovorí Ing. Špirec.
Ing. Roman Špirec nastúpil po
starostovi, ktorý „vládol” v obci
38 rokov! Takže musel meniť aj
niektoré praktiky, zaužívané, či zabehané spôsoby v riadení práce, či
pri vybavovaní záležitostí. A takto
úplne logicky „narážal” na odpor
oponentov, ktorí niečo nové len
ťažko prijímali, alebo jednoducho
odporovali už len zo „zotrvačnosti”... „Načo niekomu pomôcť, keď

mu môžete podraziť nohy...” – asi
v tomto duchu. Táto aktivita je pre
Slovákov zvlášť príznačná, a tak sa
niet čo čudovať, ak namiesto podanej pomocnej ruky, dostaneme
častokrát „päsťou do tváre” alebo
„úder pod pás”. Tieto ťahy pozná
aj sympatický pán Špirec, veď len
pred pár týždňami, v septembri,
kolovala po dedine petícia za jeho
odvolanie.
„Viete, každému neulahodíte
a niektorí chcú veci riešiť inak ako
tí druhí alebo, ak im nie je hneď vyhovené, už ste jeho nepriateľ. Alebo
jednoducho majú veľa voľného času
a tak vymýšľajú, organizujú intrigy,
ohovárajú... Nuž, ale človek si musí
zvyknúť, že vo verejnej funkcii sa
bude viac stretať s nepriateľskými
postojmi, ako s pohostinným náručím,” – hovorí starosta na margo
spomínanej petície, ktorá sa rozbehla
ešte v septembri 2008 – a vlastne nie
je zatiaľ ukončená, i keď ju väčšina
poslancov obce odmietla... Napokon,
čas prinesie výsledok celej „aktivity”
a náš časopis vás o nej poinformuje. Starosta prišiel s nápadom, ktorý
je úplne racionálny v dnešnej dobe
– spojiť materskú školu so základnou
školou do jednej budovy. Ušetrili by
sa náklady na údržbu, vykurovanie,
skrátka prevádzku. Voľná budova by
sa tak mohla dať do prenájmu a mohla by pár korún obci zarobiť, ale občania nesúhlasili.
Starosta prišiel aj s ďalším nápadom, aby z uvoľnenej budovy
MŠ urobila obec bytovku pre mladé rodiny. Opäť narazil na odpor,
lebo poslanci žiadali postaviť radšej „fungel” novú. „Je to lepšie?
Čo myslíte?”– pýta sa ma starosta
– Ing. Špirec, a ja mu musím, ako

nestranný pozorovateľ, dať za
pravdu, že jeho nápady sú vskutku
rozumné a obec by nimi nestratila,
ale naopak získala. Veď, ak sa dajú
všetci žiaci s predškolákmi zmestiť
do jednej budovy, prečo to neurobiť, ak sa navyše ušetria peniaze,
ktoré možno použiť na iné aktivity? No, ale samozrejme, že redakcia nemá právo do takýchto vecí
rozprávať a ani nechceme nikoho
na nič navádzať. My sme na to,
aby sme prinášali informácie. A tak
poďme ďalej v rozhovore...
„Naša obec je už celá splynofikovaná, škoda je však, že kanalizácia
sa pozastavila. Ako som na začiatku
spomínal, s pitnou vodou má obec
problémy, a kým sa tento problém
adekvátne nevyrieši, asi by bol vážny problém – púšťať sa do stavby
bytovky. Kto by mal záujem kupovať
byt alebo íst do prenájmu, kde permanentne chýba to, čo je v domácnosti
najdôležitejšie? Ani by sme kupcov

nenašli, lebo toto sú veci, ktoré sa
pri predaji nemôžu zatajiť, môže sa
to vypomstiť a vyústiť nakoniec do
súdnych sporov“ – veľmi rozumne
zvažuje starosta.
■ Čo ste urobili v obci – pod
Vašou taktovkou, pán starosta?
– Napríklad verejné osvetlenie sme
vymenili za úsporné – to bola jedna
z prvých obecných akcií. Ako sme už
spomínali, posilnili sa zdroje pitnej
vody a trochu ma mrzí, že práve tento
dôležitý fakt si ľudia vôbec neuvedomujú a vôbec ho nedoceňujú! Pritom sami vedia, ako nás nedostatok
vody trápi. Ďalej sme zrekonštruovali
a vynovili obecný úrad – exteriér, aj
interiér (okná, podlahy, nábytok).
Podarilo sa nám dať do poriadku
sociálne zariadenie na futbalovom
štadióne TJ. Vymenili sme kúrenie na
obecnom úrade, zrekonštruovali sme
sálu, splynofikovali sme tiež Základnú školu a priebežne modernizujeme
školskú jedáleň. V rámci (str. 11)

Kysucký ŽURNÁL
časových a ľudských možností – však
meníme v obci, čo treba.
■ Myslím, že sa Vám toho – spolu
s občanmi – podarilo dosť, pán
starosta, myslím si, že máte byť
na čo – spolu s poslancami, hrdí,
či nie?
– Ako som už spomenul, dobré veci
ľudia berú ako samozrejmosť, zato,
ak sa vyvŕbi nejaká nepríjemnosť, či
problém, o tom sa budú rozprávať
celé týždne. Ľudia zabudli za dobré a pekné veci poďakovať, prejaviť
úctu. Ale zlosť, či závisť, tú prejavia
celými dúškami. Samozrejme, že sa
to nevzťahuje kých, nič nie je len biele
a čierne. Máme aj veľa čestných a príjemných ľudí. Len je na škodu, že tej
zloby sa medzi ľuďmi usalašilo akosi
veľa a stále jej pribúda. Je to iste na
škodu nás všetkých, lebo zlosť vyvoláva negatívne postoje, nepríjemné
emócie a uberajú človeku zdravú
energiu do života. Namiesto konštruktívnych vecí pre obec, sa napríklad aj
ja potom musím zapodievať intrigami,
či neopodstatnenými útokmi, ktoré mi
“spotrebujú” veľa aktivity a vlastne na
riešenie skutočných problémov obce
a občanov – ostáva o toľko menej
času. Ale ľudia sú v tomto asi nepoučiteľní...
Obec Rudinská má okolo tisícky
obyvateľov a prvá písomná zmienka
o obci sa datuje – podľa slov starostu – na r. 1579, to znamená, že na
budúci rok by mala obec oslavovať
svoje 430.–te narodeniny. Starosta

a poslanci si samozrejme svojich občanov vážia, nezabúdajú na to, aby
bola patrične prejavená úcta ženám,
matkám, deťom, ale aj starým občanom, organizujú sa pre nich rôzne
kultúrne a spoločenské akcie, posedenia, ktoré sa vo všeobecnosti tešia
medzi občanmi obľube. „Touto cestou
by so vyzdvihol prácu Pavla Malíka,
ktorý vedie našich futbalistov a vytiahol tak obec až do III. ligy! Veľmi
obci pomohol a skutočne mu chcem
úprimne poďakovať. Aj tu chcem upozorniť, že intrigy aj v oblasti športu
zohrali svoje a vznikli zbytočné spory
medzi Malíkom a jeho opozíciou, ktoré on riešil tak, že sa vzdal svojej funkcie. Čas však ukázal, že svoju prácu
robil dobre, lebo za ním bolo vidno aj
úspechy a tak sa Paľko vrátil do prezidentského postu TJ Slovan Rudinská. Som tomu nesmierne rád, spolu
s ďalšími, ktorí to s naším obecným
futbalom myslia úprimne.”
■ Polčas volebného obdobia
máme za sebou, čo by ste chceli
stihnúť v druhej polovici, pán
starosta?
– Rád by som stihol rekonštrukciu
vodovodu, prerobiť športové ihrisko
pri Základnej škole – tu sme požiadali o pomoc Dušana Gallisa, ktorý
je splnomocnencom vlády pre športové záležitosti. Radi by sme vybudovali viacúčelové športové ihrisko
s umelou trávou. V tomto nám opäť
veľmi pomáha Paľko Malík, o ktorom
som sa už zmienil. A ak nezískame

„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“
dotácie, chce pomôcť obci a športu
aj osobným sponzorstvom, čo si nesmierne u neho vážim!
■ Pán starosta, aké sú Vaše
priority?
– Rodina je u mňa na prvom mieste.
Dosť jej dlhuje, pretože funkcia ma
zamestnáva naplno. Musím si preto
prehodnotiť svoj život, lebo rodina je
skutočne základ fungovania človeka
a spoločnosti. A ak chcem mať zdravé potomstvo, nesmú cítiť, že ich otec
zanedbáva. Preto aj zvažujem, čo do
budúcna bude pre mňa a moju rodinu
lepšie...
■ Keď sa povie „šťastie” – čo to
pre Vás znamená?
– Ak som celkom spokojný, keď ma
nič netrápi, keď som skrátka vyrovnaný.
■ Čo Vás funkcia starostu
naučila?
– Naučila ma lepšie sa orientovať
v ľuďoch, lepšie sa zorientovať v krízových situáciách. A naučil som sa
tiež, že niektorým ľuďom sa treba
jednoducho vyhýbať, pokiaľ nechcete byť „otrávení”! Charaktery sa
jednoznačne odkrývajú v stresových
situáciách. Aj to som zistil a bolo to
dobré poznanie.
■ Tešíte sa na Vianoce?
– Isteže, mám to ešte z detstva. Vôňa
stromčeka, atmosféra domova, pocit
spolupatričnosti a sila rodiny. To sú
u mňa Vianoce, prežívam ich intenzívne a veľmi citovo. Dúfam, že aj tento
rok budú krásne a neopakovateľné.

11

■ Čo by ste zaželali sebe, aj občanom pod tohtoročný Vianočný
stromček?
– Želám všetkým ľuďom dobrej vôle
toleranciu, ústretovost voči sebe,
pokoj v obci, spoluprácu medzi nami
navzájom. S ňou sa pohneme určite
ďalej, ako s nevraživosťou a intrigovaním. Aby niektorí chápali, že
demokracia sú nielen práva, ale aj
povinnosti a zodpovednosť! Ja, ako
starosta, by som si želal viac pomoci
od občanov pri rôznych obecných veciach, aby aj sami priložili ruku k dielu
a nielen stále niečo požadovali, avšak
bez vlastného pričinenia sa a iniciatívy. A želal by som si viac úcty medzi
nami navzájom. Využijem možnosť
a ako starosta touto cestou želám
všetkým príjemné prežitie sviatkov
pokoja a mieru, zároveň veľa zdravia
a úspechov v budúcom roku 2009!
Nech sa Vám splnia Vaše tajné sny
a priania, ale v kútiku srdca vždy myslite na to, že je tu aj ten... druhý, ktorý
možno práve teraz potrebuje vašu
pomoc a podporu. Nežime len sami
pre seba, neuzatvárajme sa pred inými. Každý sme tu pre každého, všetci
tvoríme celok. Ak si nemáme pomáhať, aspoň si neubližujme. Ešte raz,
všetko dobré!
–spracovala: Alena Jaššová
–foto: archív obce

O pokrivených chrbticiach, morálke našich stavebných robotníkov, falošných veštkyniach,
ktoré neplatia dane, o doživotných, priam dedičných (?) funkciách na úradoch
a o (ne) slušných charakteroch, prevrátených pri každej politickej zmene...
A máme tu stavebný boom! Rekonštrukcie a stavby domov a bytov doslova
prekvitajú. Stavebné firmy a robotníci majú naozaj zelenú a o prácu nemajú
núdzu. No mentalita a správanie mnohých z nich sa ani rokmi, ani počasím, či
ročným obdobím nemení. Len veľmi ťažko nájdete medzi nimi naozaj férových
ľudí, ktorí dodržujú slovo a kvalitu práce. Naozaj z každej strany sa Vás snažia
okradnúť a oklamať. Metrami, dobre že vám nevypichnú oči, tak merajú, len
aby nebodaj, nezabudli na nejaký ten centimeter štvorcový. Ešte horšie dopadnete, ak im ponúknete občerstvenie, alebo obed. Už o tri dni si začnú vyberať
– namiesto vody kofola, sprite, dobre, že nie „redbull”, namiesto vodky whisky...
Preto buďte so sociálnym cítením opatrní! Nevypláca sa. Dnes slušného a citlivého človeka kde - kto ošklbe. Je lepšie byť odmeraným, nedostupným, hulvátom (?!). A žiadajte kvalitnú prácu, veď im platíte svojimi zárobkami, mzdami,
pôžičkami a úvermi! Oni vám nerobia milosrdenstvo, oni u vás pracujú, tak ako
vy pracujete inde. Tak nech pracujú zodpovedne!
Veštkyne – falošní proroci...
Pozor na túto „kastu”. To je živočíšny druh, hodný povšimnutia, najmä od
pracovníkov daňových úradov. Všimli ste si, koľko inzerátov tohto typu nájdete
v rôznych letákoch a prakticky skoro každom obytnom činžiaku „veštia” aspoň
dve „odborníčky na duše”. Že to zadarmo nie je, o tom nemusíte vôbec pochybovať. Stačilo by tak málo, aby sa také podnikanie “načierno” odhalilo kompetentnými orgánmi. Keď by sa chcelo... Nehovoriac o tom, že takéto „odborníčky”
páchajú aj duchovné zlo a zahrávajú sa s neznámymi energiami a neraz aj
s vierou ľudí, ktorí od nešťastia siahajú už aj k takýmto praktikám a prichádzajú
tak o posledné korunky, za ktoré si mohli radšej kúpiť ovocie a kus mäsa.
Ako je to s funkciami na našich úradoch?
Všimli ste si, že niektoré trvajú “až do smrti”, kým v iných sa dotyční sotva
ohrejú a už sú vystriedaní? Že by bol niektorý úradník tak dobrý, že vyhovuje
každému režimu? Alebo má jednoducho ostré lakte, možno dobré lobby, či ostrý
jazyk a je z vládnuceho politického zoskupenia... U žien možno svoje zohráva aj

dobre vybavené a najmä “pracovité” ženské pohlavné ústrojenstvo..., ale už ani
toto nie je výsadou výlučne žien, keďže sa nám stále viac medzi mužmi „otepľuje“... Z mnohých skúseností a pozorovania života môžem takmer s určitosťou
potvrdiť, že v štátnych, či samosprávnych orgánoch sa len málokedy odborník
presadzuje po odbornej stránke. . „Tlačenka” tu zohráva svoje. Odborník skôr
uspeje vo vlastnej firme alebo v zahraničí, ako v službách a funkciách platených
z daní občanov. Ozaj, všimli ste si to aj Vy?
No a napokon niečo o slušných a neslušných charakteroch medzi nami...
Všimli ste si aj Vy, ako sa zázračne menia pri každých voľbách, ako celoštátnych, tak komunálnych? Včera s vami „kandidát” ešte popíjal, dnes sa vás bojí
pozdraviť, lebo z druhej strany pozerá na neho novozvolený primátor, či starosta
a čo keď potom sa dostane do jeho nemilosti? Radšej sa otočí druhým smerom
a neúprimne, o to hlučnejšie sa baví dovtedy sa najväčším nepriateľom. Lenže
teraz je tento nepriateľ obľúbencom toho, kto je pri kormidle a tak sa mu treba
pchať do análneho otvoru. Čo tam po charaktere a zásadách, to sa predsa
nenosí... Naozaj len veľmi málo ľudí dokáže otvorene a úprimne zotrvať na
hodnotách férovosti, úprimnosti a ľudskej slušnosti.
Mám šťastie, že ja takýchto ľudí ešte stále poznám a mám ich vždy po ruke,
ak ich potrebujem. Tak isto, aj keď oni potrebujú mňa. Bez ohľadu na to, či sú
momentálne vo funkcii alebo ich akurát okolnosti prinútili opustiť také, či onaké
koryto. Sú to skrátka slušní ľudia s pozitívnym a nadčasovým pohľadom na svet,
ktorí vyznávajú skutočné hodnoty života. Preto sú poväčšine úspešní a hlavne
nie sú odkázaní na to, aby niekomu liezli do zadnej časti tela. Človek nikdy nie
je stále „hore”, ale ani „dole”. Veľa však záleží od neho samého. A napriek tomu,
že dnes sa veľa hovorí o tom, že morálka je na ústupe, myslím, že je stále
medzi nami dosť tých, ktorí majú právo byť na svoju morálku hrdí. Aj vďaka nim
ešte stále dokážeme všetci spoločne žiť a prežiť pri toľkom ľudskom utrpení
a nešťastí, zlomyseľnosti a závisti.
Alena Jaššová
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„Občania Rudinky sú hrdí na to, že sú samostatnou
obcou,“ hovorí starostka, Oľga Štefánková.

Rudinka je malou obcou, ktorá tvorí
akúsi kysuckú bránu – vstup do dolných
Kysúc. Leží v nádhernom prostredí kysuckých vrchov, avšak ak by ste prejavili
záujem o kúpu pozemku kvôli stavbe rekreačnej chaty, či domu, asi by ste nepochodili, pretože obecná samospráva
nemá pozemky na odpredaj. Starostka
obce – Oľga Štefánková, hovorí o svojej
obci s hrdosťou, pretože to, ...„Že je niekto malý – ešte neznamená, že je horší”
– smeje sa.
► Ako ste sa do funkcie dostali?
Bola to nejaká tajná túžba, pracovať
na poste starostky?
– Skôr to vyriešil za mňa život. V r. 1999
zomrel p. Priečko (starosta) a tak som
nastúpila ako ďalší víťazný kandidát. Odvtedy to ťahám už tretie volebné obdobie. Máme päť poslancov a na obecnom
úrade mám akurát jednu pracovníčku,
takže sami uznáte, že v podstate pre dve

►Nechceli by ste zvýšiť počet
obyvateľov práve tým, že by ste pre
mladé rodiny postavili byty?
– Poviem otvorene, naša obec nemá
financie na to, aby stavala byty pre záujemcov. Jedine, že si záujemcovia postavia svoje domy svojpomocne. Obec
má materskú školu a v nej až 21 detí.
Do základnej školy však už žiaci musia
dochádzať do susednej obce – Rudina.
Obec však žije bohatým spoločenským
životom, už vo februári začína detský
karneval, potom nasleduje sviatok žien,
sviatok matiek, hody a v jeseni je to
októbrové posedenie pre starých spoluobčanov, 70, 75, 80, 85..., s malými darčekmi – balíčkami. Táto akcia je veľmi
citová a naši starčekovia si ju vážia. Robili sme napríklad aj benefičný ples pre
našu škôlku, vydarila sa a pre škôlkárov
sa vyzbieralo pár tisíc korún. Na Mikuláša robíme akciu, na ktorú sa deti veľmi
tešia. Mikuláš prejde po dedine, rozsvieti
stromček, potom príde do kultúrneho
domu, kde naše deti vystúpia s pekným
programom a na konci celej akcie dostanú všetci balíčky od Mikuláša.
►Čo sa týka investičných akcií, tu sa
s čím môže obec pochváliť?
– Musím sa pochváliť, že celá obec má
vymenený vodovod. Bola by som veľmi
rada, keď by sa mi podarilo pre obec
získať z fondov na Rozvoj vidieka nejaké financie na rekonštrukciu Kultúrneho
domu a rekonštrukciu prednej strany

výkonné sily – je to práce viac než dosť,
keďže administratíva nepustí a papierovania je v našom štáte viac než dosť.
Aj zbytočného”,– na úvod povedala pani
Oľga. Ale inak všetko ide tak, ako má,
v rámci normy. Jeden deň je lepší, iný
horší a medziľudské vzťahy sú tiež ako
inde, raz príjemnejšie, inokedy sa niečo
“schumelí”. Ale o tom vlastne samotný
život je, veď keby nám bolo len dobre,
tak by sme to nevedeli doceniť. Preto sa
musí objaviť aj problém, inak by sme si
práve tie dobré veci nevážili. Rudinka má
niečo vyše 300 obyvateľov, pred dvomi
rokmi sme si pripomenuli 500. výročie prvej písomnej zmienky. Rozpočet máme
okolo 3 miliónov a napriek tomu, že sme
malou obcou, naši ľudia sú na to hrdí,
že sme samostatní a že dokážeme aj
samostatne fungovať., – hovorí starostka
Štefánková.

Domu smútku a jeho zateplenie. A ak by
ostali peniaze, tak dať do poriadku aj cesty! Oľga Štefánková popri funkcii zvládla
aj výchovu syna Rudolfa a dcéry Adriany
a život sa s ňou nijako zvlášť nemaznal.
Pomerne skoro stratila rodičov najprv
jedného v siedmych rokoch a druhého
v 17-ich. Keď sa vydala, manžel mal
chronický zápal obličiek a tento neliečený
zápal spôsobil, že mu obličky postupne
prestali pracovať a hrozilo najhoršie...
Prežila som chvíle veľkej bolesti a smútku, keď som mala prísť po rodičoch aj
o manžela. Som nesmierne štastná, že
vďaka transplantácii obličky prežil a...
žije! Preto, keď sa ma niekto opýta, čo je
to štastie, odpoviem, že keď som zdravá a
keď sú zdraví najbližší a všetci tí, ktorých
mám rada – hovorí pani Štefánková.
►Akú na základe aj vyššie povedaného – uznávate filozofiu života?

– Pomôcť každému, ak sa dá... Nemám
rada „silné” slová, afekty, urážky – snažím sa nájsť cestu riešenia, predsa život
je krátky a je o inom ako o hádkach,
žabomyších vojnách. Viete, práve ťažké
životné situácie a zážitky, strach o najbližších, či zomrie, alebo bude živý – vás
naučia, vážiť si skutočné hodnoty života.
Vážiť si seba samého, vážiť si iných...
Nemám rada, keď si ľudia navzájom ubližujú – a pre maličkosti. Aj vďaka tejto
funkcii som sa naučila pozerať na ľudské
spory trochu s nadhľadom, pretože veľakrát o problém ani nejde, len sa nafukujú
maličkosti, niekedy sa susedia zbytočne
„handrkujú” o meter pozemku a pritom
by stačil trochu ľudský prístup, alebo
iná forma vzájomnej dohody... Skutočne
sa niekedy doslova zhoršia susedské
vzťahy, dovtedy riadne fungujúce. Ja hovorím, že je to aj správna komunikácia,
ktorá medzi ľuďmi stále viac chýba. Stále
viac sa zväčšuje vplyv peňazí a hrania sa
„len” na tom svojom piesočku. „Čo ma po
iných?” Ale takto sa žiť nedá, lebo žijeme
v spoločnosti a tú tvoria ľudia, inštitúcie,
prostredie, okolie. Ako sa chovám ja, tak
sa budú chovať iní ku mne. Myslím si, že
ľudia by nemali zabúdať na láskavosť medzi sebou, – povedala Oľga Štefánková.
►Keďže nám Vianoce klopú na dvere, ako ich budete prežívať Vy – ako
prvá dáma obce?
– Nič zvláštne, ani netradičné. Práve na-

opak, zostávame verní tradíciám. Nesmie
chýbať kapustnica, ryby, zemiakový šalát,
doma upečené koláče a zákusky – bez
toho si Vianoce ani neviem predstaviť.
Ako darček ma poteší dobrá kniha pod
stromčekom.
►Čo by ste želala ako starostka pre
občanov?
– Želala by som veselšiu atmosféru medzi ľuďmi, aby bol život družnejší, aby sa
rodilo viac detí a aby sa hrávali tak, ako
my – kedysi. Aby zmizla, alebo aspoň
o niečo sa zmenšila, závisť medzi ľuďmi,
lebo práve táto vlastnosť už zničila veľa
krásneho v našich životoch. Využijem
zároveň túto možnosť a prostredníctvom Kysuckého Žurnálu chcem zaželať
občanom Rudinky spokojné a láskavé
Vianočné sviatky, nech ich oslávia s tými,
ktorých milujú! Nech oslávia veselého Silvestra a potom nech oddýchnutí vkročia
do nového roku 2009, ktorý iste nebude
jednoduchý.
Zároveň ďakujem všetkým za spoluprácu a podporu počas uplynulého roku
a nech sa im splní v nasledujúcom roku
to, po čom ich srdce túži, – dokončuje
rozprávanie pre náš časopis starostka
Rudinky – Oľga Štefánková, ktorú občania poznajú aj tak, že: „...keď sa na úrade
nekričí, starostka tu nie je...”
Tak nech jej vydržia pľúca a nervy!
– spracovala: Alena Jaššová –
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inz. Jednota Galanta - Liptov

Ďakujeme všetkým našim zákazníkom
za ich dôveru! Veríme, že budeme dobre
spolupracovat' aj v budúcom roku 2009,
ktorý želáme všetkým prežit' v zdraví
a v pohode! Nech Vás úsmev a pokoj
v duši nikdy neopúšt'a!
Kysucká lekárenská, s.r.o.
Dr. Štefan Grešák
Belanského ul., Kysucké Nové Mesto

Kysucký ŽURNÁL
Ponuky na sezónu 2009
a silvestrovské
pobyty 2008

Silvester a nový rok v Paríži, autobusová doprava, 2 x ubytovanie s raňajkami,
prehliadka so sprievodcom od 29.12.–2.1.2009 za 6 290,– Sk / 208,79 €
Benátsky karneval, autobusová doprava bez ubytovania od 13.2.–15.2.2009 v cene
1770,– Sk / 58,75 €
Benátsky karneval, autobusová doprava s ubytovaním od 20.2.–22.2.2009 v cene
3 190,– Sk / 105.89 €
Silvester v Chorvátsku vo Vodiciach, htl. Imperial: ubytovanie na 4 noci s polpenziou,
silvestrovská večera od 30.12.–3.1.2009 v cene 7490,– Sk 248,62 €
Madeira, htl. Dorisol Estrelícia: od 11.1.a od 18.1.2009 na 8 dní leteckou dopravou
s polpenziou za 17 890,– Sk / 593,84€
Kanarske ostrovy, htl. Beverly Park all inclusive, letecká doprava z Budapešti v termínoch od 3.,10., 17., 24., 31. januára na 7 nocí v cene 22 500,– Sk / 746,86 €
Bali, odlet z Budapešti, htl. Sanur Beach s raňajkami, leteckou dopravou
odlet 11.1.a 1.2. 2009na 12 dní v cene 31 990,– Sk / 1 062,– €
Kapverské ostrovy, odlet z Budapešti, Crioula Clubhotel: odlet 14. a 21.1.2009
na 8 dní letecká doprava s all inclusivv cene 30 690,– Sk / 1 018,– €
Egypt, Silvestrovký pobyt na 7 nocí / 8 dní 28.12.2008–4.1.2009 letecká doprava
z BA, htl. Palm Beach s all inclusiv v cene 22 990,– Sk / 763,19 €
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Predajňa „S ponožkami a galantériou”

Belanského č. 2292
Kysucké Nové Mesto, tel.: 041/421 41 10
Vám ponúka:
široký sortiment ponožiek všetkých druhov
a na každú príležitosť, dámske pančuchy klasické,
tehotenské, svadobné, „babkovské”, ale aj luxusné
pre náročnejšie dámy, tiež spodnú bielizeň, ale aj
šály, čiapky, šatky, klobúky a dáždniky.

Otvorené: pondelok – piatok 8.00 – 16.00
v sobotu od 8.30 – 11.00

Naša ponuka je naozaj široká, odporúčame Vám
navštíviť našu cestovnú kanceláriu EUROSUN
na ulici Belanského 218, Kysucké Nové Mesto,
kde sa Vám budeme ochotne venovať.
tel./fax: 041/421 54 49, mobil: 0903 279 024
e-mail: eurosun@stonline.sk
Ďakujeme našim klientom, že nám už
10 rokov prejavujú priazeň! Želáme
všetkým občanom radostné Vianoce
s najbližšími, pekné darčeky, zdravie
a pohodu v rodinách, aj na pracoviskách
v celom budúcom roku 2009!

Všetkým našim zákazníkom ďakujeme za ich
priazeň v uplynulom roku 2008! Želáme
bohatého Ježiška, veľa zdravia a pokoj v duši!
Nech je rok 2009 pre každého úspešný!

BIOREZONANČNÁ METÓDA

KYSUCKÁ AUTOŠKOLA

odvykania od fajčenia
po Martine, už aj v Žiline!
Až 80%-ná úspešnosť!

tel.: 0911 020 060
0918 964 911
www.nefajcim.sk
Ďakujeme všetkým
klientom za dôveru
v roku 2008. Želáme
pokojné Vianoce,
veselý a príjemný
Silvester a úspešný
rok 2009!

Drahoslava Luprichová
Športová 1334, Kysucké Nové Mesto

tel.: 0905 53 29 73

E
E
E
E

vykonáva výcviky vodičov
kondičné jazdy
školenia vodičov z povolania
doškoľovacie kurzy vodičov

Kvalitná príprava, dostatok výcvikových a učebných hodín, spoľahlivé vozidlá, kvalifikovaní
učitelia, príjemná atmosféra, dobrá cena.
Vážime si, že ste si vybrali
práve našu autoškolu.
Ďakujeme za Vašu priazeň!
Zo srdca prajeme všetkým
občanom pohodové
Vianočné sviatky, veľa zábavy
na Silvestra a veľa úspechov
v roku 2009!
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Starosta Rudiny si želá, aby sa medzi ľudí vrátila
úcta, radosť zo života a vzájomný chápajúci vzťah
Starosta Rudiny, Lukáš Guzma, je
v starostovskom stolci ťahá štvrté
volebné obdobie. Ako sám hovorí,
manželka Júlia má anjelskú trpezlivosť, že to s ním vydržala a stále ho
podporuje.
„Keď porovnám roky, keď som začínal,
bola predsa len o niečo pokojnejšia doba.
Viac sme sa rozprávali – ako ľudia, viac
sme sa stretávali. Viac sme sa smiali a tešili z bežných ľudských radostí. Teraz – už
pomaly ľudia ani z domov nevychádzajú.
Ráno odídu na aute do práce, večer sa
vrátia, odparkujú auto, zavrú za sebou
bránu a...koniec,“ – začal svoje úvahy nad
životom starosta Rudiny.
„Viete, moja dcérka žije viac rokov
v Anglicku a tam som si tiež práve toto isté
všimol. Ľudia večer prídu domov, zamknú
autá, domy a na ulici nevidíte vtáčika
– letáčika. Akoby sa úplne vytratil život
z ulíc. A vážne sa obávam, že aj nás to už
čaká na Slovensku. Nie je to dobre, stráca
sa spolucítenie s ľuďmi, úcta k človeku,

to najradšej nemal, lebo to znamená stále
väčšiu a väčšiu izoláciu ľudí, zatiahnuté
rolety, zamknuté brány. A dedina bola odjakživa živým spoločenstvom, obyvatelia
sa správali otvorene, nechýbala súdržnosť. Vymýšľali sa všelijaké akcie, oslavy, srandičky. Aj brigády nebolo problém
organizovať. Dnes s tým máte problém,
akoby dedina nebola naša, upracem si
doma, trochu okolo dverí a ostatné už nie
je moja starosť. Ale tak sa žiť nedá, chýba
spolupatričnosť a pomoc medzi rodinami, medzi susedmi...,“ – hovorí starosta
Guzma.
■ Aj Vy ste sa stretli počas starostovania s ľudským nevďakom?
– Že, či! A koľkokrát! To je ľudská vlastnosť, ktorá asi nikdy nevymizne. Lebo
vždy sa nájdu nejakí vrtáci, stále s niečím
nespokojní a stále do niečoho vŕtajúci. Aj
keď veci nerozumejú. Ale práve takíto vedia rozoštvať pol dediny kvôli banalite a za
nič sú nikdy nie vďační. Vraj to je moja povinnosť – pomáhať a vybavovať. Áno, je to

Spoločenská akcia v obci
priateľstvo so susedmi, život sa mení na
súťaženie, kto má viac, kto nadstaví viac
poschodí, koľko kto kúpi áut, alebo počítačov. Deti sa nehrajú na dvoroch, ubližujú
si a vysmievajú sa z tých menej solventných. Neviem, ale takéto prejavy života
sú mne osobne cudzie a neviem sa s nimi
celé roky stotožniť. Aj spomínaná „papučová kultúra” mi vadí. Mladá generácia sa
nudí a od nudy vystrája, poškodzuje majetok obce, je agresívna, ak ich upozorníte,
rodičia sú veľakrát drzejší ako ich deti.
Ak ho upozorníte, že jeho dieťa vystrája,
vynadá vám a namiesto rodičovskej „facky”, morálne zhodí toho, kto na problém
upozornil. Takže, aké môže takýto rodič
vychovať deti? Len na svoj obraz. Sám
mám tri deti a viem, čo je výchova a určite
sa každý alibistický a farizejský vzťah vo
výchove nakoniec obráti proti samotným
rodičom, len oni na to v tejto chvíli zabúdajú.,”– starosta je viditeľne z takýchto
životných príkladov sklamaný.
„Naša mladá generácia je dengľavá,
nič nevydrží, keď jej dáte niečo robiť – samozrejme – česť výnimkám. Nemôžeme
všetkých hádzať do jedného vreca. Ale
hovorím to vo všeobecnosti... Počítače,
internety – autá – ľudia sa zabudli pohybovať a mladí ešte viac. Je preto viac ako
inokedy potrebné, aby práve rodič usmerňoval svoje dieťa, čo je v živote dôležité,
a nie, aby ho ešte viac kazil. V r. 1996 sme
natiahli do Rudiny káblovku a dnes by som

moja povinnosť, ale elementárna ľudská
slušnosť prikazuje aspoň poďakovať, či
prejaviť trochu úcty, ak ja tebe pomôžem.
Ja hovorím, že keď ku slušnosti nebol
doma nevyknutý, ja ho to nenaučím. Charakter sa nezmenní žiadnym zriadením,
ani počasím, či rokmi, ak je niekto slušný
a ústretový , ostane taký vždy...
■ Prečo ste chceli íst do komunálnej
politiky?
– Bol som vždy spoločenský typ, chcel
som niečo pre obec urobiť a naozaj som
to všetko úprimne prežíval. Nechýbala mi
ambicióznosť. Mal som veľa kontaktov,
priateľov, známych, angažoval som sa
spoločensky aj v športoch. Mal som skrátka dosť síl a chuti – pustiť sa aj do takejto
náročnej práce – ale za toľké roky sa človek predsa len vyčerpá, viete tých stresov
je viac než dosť. A každý sme len človek,
niekedy sa tá povestná „čaša trpezlivosti”
naplní a poviete si – dosť, lebo už jednoducho nevládzete. Potom sa človek zasa
„otrasie”, zdvihne sa a ide ďalej. Ale treba
aj vedieť, kedy je skutočne všetkého dosť.
Rudina má takmer 1700 obyvateľov,
obec už v r. 2004 postavila bytovku
s 10 bytmi. Bol by aj ďalší záujem, ale
zatiaľ sa o tom neuvažuje. Obec by
chcela z fondov EÚ vybudovať stred
obce s verejnou zeleňou a parkom. Aj
cesty by bolo dobré zrekonštruovať,
ak by nejaké financie z týchto fondov
vystačili. Keby sa dali „zrekonštruovať”

Starosta s manželkou a deťmi
medziľudské vzťahy – určite by som na to
vytvoril nejaké konto. Skutočne sa obávam
toho, že spejeme k „tvrdému” kapitalizmu
s vlčími zákonmi,”– hovorí Lukáš Guzma.
■ Ako žijú vaši dôchodcovia?
– Myslím, že sa nenudia a vedia si vytvárať vlastný program a realizovať sa. Robia
si rôzne zájazdy, posedenia, organizujú
prednášky..., predsedníčka Irma Pošteková to skrátka celkom dobre vedie. Ak je potreba, zabezpečujeme im stravu. Funguje
u nás aj opatrovateľská služba, ale, verili
by ste, že máme obrovský problém, zohnať
opatrovateľky? Chcem upozorniť aj na
jednu veľmi príjemnú vec, a síce, že sme
v Rudine oživili cykloklub, cyklotrial + bicros. 25.októbra sme mali v obci regionálne
preteky. Môžem konštatovať, že sa to dosť
uchytilo u detí. A som tomu nesmierne rád,
keďže naše deti dnes viac ako kedykoľvek
predtým zanedbávajú pohyb a pobyt na
vzduchu.
■ Aké sú vaše životné priority?
– Chcel som mať zdravé a životaschopné
potomstvo, a to sa nám s manželkou podarilo. Som vlastne spokojný a život sa mi naplnil, tak ako som si želal. Aj touto cestou
manželke za to ďakujem, ako aj za to, že
zvládla výchovu detí, keď som toľké roky
pracoval vo funkcii, a že mi vždy dodávala
silu.
■ Čo by ste chceli v nasledujúcom
období v obci ešte stihnúť?
– Veľmi ma trápia miestne komunikácie,
ďalej dom smútku a cintorín zrekonštruovať, udržiavať. Musím sa pochváliť, že
máme bezblatový cintorín. Je to naša
obecná pýcha.
■ Ako prežívate Vianoce, keďže tu

máme čas predvianočný, opýtam sa
vás na túto tému...
– Beriem to skutočne ako odpočinkový
čas, ktorý trávim s rodinou a priateľmi.
I keď to tak vždy nie je, pretože, keď má
občan problém – okamžite volá starostu,
hoci sú Vianoce. Ale na to sme si už zvykli. Ale inak sa snažíme dodržiavať naše
tradície. Na stole nesmie chýbať miska
s drobnými peniazmi, horniacka kapustnica, ryby, činzáno, šampus, majonézový
zemiakový šalát. Moje deti – Radoslav, Lukáš a Miroslava – sú samozrejme s nami
a pribudla k nim už aj vnučka Sofia.
■ Čo by ste si tak želali pod Vianočným stromčekom?
– V pracovnej oblasti – aby sme my – starostovia – prestali byť akýmisi „obecnými
tajtrlíkmi”, na ktorých sa každý odbavuje.
Aby ľudia nebrali všetko dobré ako samozrejmosť. Aby sa vrátila medzi nás úcta
a radosť zo života, nielen z peňazí. Aby
prestalo medzi ľuďmi mamonárstvo a závisť. Ale, to by som chcel asi veľa, že? Ja
stále verím v to, že väčšina ľudí je čestná
a zodpovedná a dúfam, že to tak aj ostane.
A keďže sa blíži koniec roka, chcem poďakovať občanom za spoluprácu a ústretovost pri riešení obecných problémov. Želať
im pokojné a láskavé Vianočné sviatky,
s dobrou náladou a pocitom spolupatričnosti. Nech si nájdete pod stromčekom to,
po čom Vaše srdiečko túžilo! Oslávte v radosti aj koniec roka, aby ste do toho nového 2009, vyštartovali s dobrou náladou,
s chápajúcim vzťahom k ľuďom a s pozitívnym pohľadom na svet okolo seba! Lebo
vtedy sa aj problémy riešia ľahšie!
pripravila: Alena Jaššová

V obci oživili cykloklub

Kysucký ŽURNÁL

„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“

Avon pripravil pod vianočný
stromček nádherné darčeky
Milí čitatelia,
Blíži sa najkrajšie obdobie v roku, Vianoce. Všetci rozmýšľame, ako urobiť radosť svojim najbližším, priateľom...
Aký darček koho poteší???
Veď už ako malé deti sme milovali ten čarovný pocit
prekvapenia, a teraz sa najviac tešíme, ako prekvapíme
a potešíme darčekom iných... Aj Avon pripravil pre svojich zákazníkov zaujímavé ponuky. Výhodou je, že ak sa
rozhodnete nakúpiť darčeky u nás, nemusíte behať po
obchodoch, stáť v rade... Vyberiete si ich doma, pri kávičke, máte čas porozmýšľať, čo by bolo to pravé. Potom
stačí zavolať svojej Avon lady a objednať, čo ste si vybrali
a do 10 dní to máte doma. Je niečo jednoduchšie? Ak
nemáte náš katalóg, môžete si ho prísť vziať do Avon centra v KNM alebo pozrieť na internete www.avon.sk.
Čo sme pre vás pripravili? Najviac obľúbené sú vianočné darčekové sety, kde za cenu jedného produktu
získate viac výrobkov v darčekovom balení. Pre ženy by
som odporučila darčekový set LBD, ktorý obsahuje parfum, spray a telový krém za 819,– Sk vône Pur Blanca, za
649,–Sk. Táto vôňa je najpredávanejšia v Avone. V ponuke je aj horúca novinka Bond girl za 1199,–Sk, ku ktorému
získate zadarmo telové mlieko. Z pánskych setov vôní set
Signature za 699,–Sk, alebo najpredávanejší set vône

16

Black suede touch za 699,– Sk. Pre dámy, ktoré majú rady
bižutériu, by som dala o pozornosti krásny postriebrený
set PAIGE (prsteň, náhrdelník a náušnice) za 739,– Sk,
tomuto setu sa poteší každá žena, ktorá si ho pod stromčekom nájde. Alebo set náušníc a náhrdelníka Georgiana,
ktorého povrch je vyrobený z platiny. Ďalší krásny a trendový darček je novinka v ponuke našich kabeliek. Kabelka
a peňaženka Martha z módneho lakovaného materiálu,
ktorý je teraz in, alebo luxusné hodinky. Tým, ktoré sa
rady líčia, urobíte radosť paletou osem leskov na pery za
219,–Sk, novým make-upom s aplikátorom v tvare štetca,
alebo rúžom zväčšujúcim objem pier v 10 odtieňoch po
229,– Sk. Mladé slečny ocenia nové rýchloschnúce laky
na nechty s kovovým efektom v zlatej a striebornej farbe a k nim ladiace lesky na pery a špirály. A ak by ste si
netrúfli vybrať ten správny odtieň, či vôňu, vždy môžete
prekvapiť kvalitnou telovou kozmetikou Planet spa. Za
dva výrobky, podľa vášho výberu zaplatíte len 348,– Sk
a získate zadarmo aj darčekovú taštičku.
A to nie je všetko.Každý náš zákazník získa Zlatú alebo
Platinovú kartu, vďaka ktorej môže v katalógu 1 a 2/2009
nakupovať vybrané výrobky so zľavou.
To je len časť našej ponuky. Záleží len na vás, čo sa
vám páči a čo si vyberiete. Dúfam, že darčeky od Avonu
potešia a spríjemnia váš čarovný čas Vianoc. Všetkým
vám želám radostné a pokojné Vianočné sviatky, veľa
krásnych stretnutí, úžasných darčekov, dobrej nálady
a do nového roka veľa zdravia a úspechov.
Janka Ďuranová, zónová Avon manažérka

˘
Jana Duranová,
AVON - zónová manažérka pre Kysuce a Oravu

AVON Centrum Kysucké Nové Mesto, Námestie Slobody 184 (v budove Mýta),
t.č. 0904 329 779, e-mail: duranovaavon@centrum.sk Otvorené pre verejnost': v pondelok a v piatok od 10.00 – 16.30 hod.

Trápia vás defekty rúk?
radí plastický chirurg MUDr. R. Belovič

MUDr. Regan Belovič sa v svojej praxi
venuje aj degeneratívnymi defektmi rúk,
ktorých liečba je hradená zdravotnými poisťovňami.
►O aké ochorenia ide najčastejšie a aké
výsledky dosahujete?
– Najčastejšie sa stretávame so Syndrómom karpálneho kanála – tŕpnutie prstov
ruky, ktorým trpia najčastejšie ženy medzi
40–60 rokom. V poslednom čase je rozšírený aj u pracujúcich mužov, ale iba vzácne
sa vyskytuje u detí. Kompresia (útlak) nervu
mediánu v zápästí je najčastejším útlakovým
syndrómom hornej končatiny. Karpálny tunel
je úzky kanál, obsahujúci 9 šliach flexorov
a n. medianus. Kompresívna neuropatia
môže byť združená s Diabetes mellitus (cukrovka), hypotyreoidizmom, amyloidózou,
hematologickými ochoreniami, renálnymi
ochoreniami a alkoholizmom. Vyskytuje sa
u obéznych ľudí a u ľudí s hormonálnou
dysbalanciou (tehotenstvo a menopauza).

Faktory spôsobujúce neuropatiu môžu byť
vnútorné alebo vonkajšie. Vnútorné faktory
– fibrózne pruhy, svaly a cievy môžu priamo
komprimovať periférne nervy. Prechodnú
kompresiu môžu spôsobovať fraktúry, intraneurálne krvácanie z poškodených ciev
a následná tvorba kalusu, porucha výživy
a perineurálne jazvenie alebo expanzívne sa
správajúce tumory, cysty. Vonkajšie faktory
– predstavujú akútne otvorené poranenia.
Chronická kompresia vzniká tlakom oproti
tvrdej podložke, napríklad u ľudí, ktorí pracujú s počítačom alebo pri zle priloženej dlahe.
Ďalšou príčinou môže byť dlhodobá práca
s vibračnými nástrojmi a dlhodobé opakované abnormálne postavenie ruky v zápästí
(zubári, počítačoví operátori, novinári, montéri, hudobníci). Zvýšený tlak v karpálnom
tuneli spôsobuje postupné patologické
ischemické zmeny. Cievna obštrukcia spôsobuje hypoxiu, ktorá následne spôsobuje
edém a poškodenie kapilárneho endotelu
s konečným dôsledkom ireverzibilnej fibrózy.
Najčastejšími klinickými príznakmi syndrómu karpálneho kanála sú bolesti a parestézie (tŕpnutie I. až II. prsta) na dlaňovej strane
zápästia a ruky. Bolesti sa typicky objavujú
v noci, niekoľko hodín po uľahnutí a ustávajú
po trasení alebo masáži ruky. Veľa pacientov
udáva pocit plnosti alebo opuchnutia ruky,
slabosť alebo nemotornosť a následne im
padajú predmety z rúk. Opakované stláčanie ruky môže stupňovať bolesť, ktorá môže
vyžarovať do zápästia, predlaktia alebo ramena. Liečba je chirurgická. Pridruženými
ťažkosťami sú takzvané skákavé prsty, kedy
pacient po zovretí prstov do päste nemôže
niektorý z prstov (najčastejšie palec alebo III., IV. prst) vystrieť. Liečba je rovnako
chirurgická. Tu treba dôrazne varovať pred

aplikáciou kortikosteroidov, ktoré majú len
dočasný efekt a ťažko poškodzujú lokalitu,
do ktorej boli aplikované.
– Druhým najčastejším ochorením, ktorým
naopak trpia muži, je Dupuytrenova kontraktúra, čo je ochorenie spôsobené poruchou väzivového tkaniva v dlani, prejavujúce
sa zmenami v palmárnej (dlaňovej) aponeuróze. Palmárna (dlaňová) aponeuróza je
väzivová štruktúra v dlani, ktorá často degeneruje. Makroskopicky (pohľadom) zisťujeme bujnenie väziva, ktoré začína v podobe
uzlov v dlani a pokračuje tvorbou mohutných
väzivových pruhov. Zvrašťovaním väziva
dochádza jednak k flekčným kontraktúram
prstov a jednak k zužovaniu dlane a k vzájomnému priťahovaniu prstov k sebe. Dochádza k čiastočnej obliterácii krvných ciev,
čím sa obmedzuje výživa kože. Neskôr sa
toto väzivo mení vo vyzreté väzivové tkanivo, často usporiadané do pruhov pripomínajúcich štruktúru šľachy. Príčina ochorenia je
neznáma a väčšina odborníkov uvádza, že
Dupuytrenova kontraktúra vzniká na základe opakovaných a dlhšiu dobu trvajúcich
mikrotráum väzivovej sústavy ruky, pri konštitučne, prípadne geneticky podmienenej
dispozícii k bujneniu väziva. Niektorí autori
podmieňujú vznik tejto choroby dedičnou
dispozíciou, metabolickými poruchami Diabetes mellitus (cukrovka), ochorením pečene, hypovitaminózou E, udáva sa súvislosť
s cievnymi ochoreniami a súvislosť s imunodeficienciou. Ochorenie postihuje častejšie
mužov ako ženy v pomere 10:1, spravidla
v strednom a vyššom veku. Dupuytrenova
kontraktúra môže vzniknúť ako dôsledok
jednoduchého poranenia, prípadne sekundárne, po poraneniach s výrazným opuchom
alebo s dlhšou imobilizáciou. Často pri operácii nachádzam v ruke tŕň z ruží, ktorý sa
tam dostal pri strihaní a vyvolal túto chorobu. Jedinou účinnou liečbou je chirurgické
odstránenie celej zdegenerovanej väzivovej
štruktúry. Každý prehliadnutý zvyšok vlákien
môže byť neskôr zdrojom recidívy. Pri dodr-

žaní pooperačnej liečby sú výsledky hore
uvedených ochorení veľmi dobré a pacienti
sú spokojní. Tieto ťažkosti sú u ľudí skutočne časté, ja sám som odoperoval niekoľko
tisíc pacientov.
►Ruky sú pre nás mimoriadne dôležité.
Ani najlepší konštruktéri robotov dodnes
nezostrojili nič tak dokonalé, ako je ľudská ruka a preto sa o svoje ruky oprávnene obávame. V ktorých prípadoch sa
môžeme na vás obrátiť? Dá sa nejako
jednoducho stanoviť, kedy naše ruky
môže zachrániť plastická operácia?
– Ľudská ruka ako najzložitejší živý nástroj,
vzhľadom na svoju zraniteľnosť, vyžaduje
starostlivosť kvalifikovaného, vysoko špecializovaného profesionála. Ľudia sú slabo
informovaní o tom, že chirurgia ruky je jedným z odborov plastickej chirurgie a často
nevedia, kam sa obrátiť, ak majú ťažkosti
s rukami. Plastický chirurg pri liečbe úzko
spolupracuje s neurológom, ortopédom i reumatológom. Posúdiť, kto má pacienta liečiť,
možno len po konzultácii so špecialistom.
Pre všetky výkony v plastickej chirurgii platí, že by ich nemal robiť lekár, ktorý nemá
atestáciu z plastickej chirurgie a nemôže sa
preukázať certifikátom. Občas liečim pacientov, ktorí boli ťažko poškodení neodborným
zásahom. Našťastie sa často podarí pomôcť
aj zdanlivo beznádejným prípadom.
Ďakujeme za zaujímavé informácie a sľubujeme čitateľom a predovšetkým čitateľkám, že v budúcom čísle sa zasa budeme
venovať estetickým operáciám.

NEMOCNICA ŠAĽA

ambulancia: piatok 13.00–15.00 hod.

ÚSTAV LEKÁRSKEJ
KOZMETIKY

Tematínska 3, Bratislava

ambulancia: utorok 13.00–17.30 hod.
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Prišiel som o prácu…

Naša firma sa spojila s ďalšou a vytvorila sa tak len jedna spoločnosť.
Samozrejme, za následok to má to, že
približne jednu tretinu zamestnancov
prepúšťajú. Dostal som sa aj medzi
„nepohodlných” v novom podniku
a bolo mi povedané, že ma už nepotrebujú a mám na výber – buď dvojmesačnú výpoveď, alebo okamžitú,
s dvojmesačným odstupným. Tu však
začína problém, lebo mám 55 rokov,
som čiastočne invalidný – napriek
tomu vedúci povedal, že ho to nezaujíma a že nie je sociálny ústav. Idem
preč, lebo moja funkcia sa ruší. Obte-

lefonoval som asi desať pracovísk, ale nikto moju profesiu
nepotrebuje, a vraj som starý.
Čo mám robiť, bol resp. je postup môjho terajšieho zamestnávateľa v súlade so zákonom
– mám sa brániť?
Peter.K., Kysucké Nové Mesto
Situácia do ktorej sa dostal
náš čitateľ, sa v súčasnosti veľmi
často vyskytuje a prináša mnoho
problémov spojených s umiestnením prepustených zamestnancov,
ktorí majú vyšší vek, prípadne sú
zdravotne postihnutí. Na úvod
chcem však v tejto súvislosti upozorniť nášho čitateľa, že v zmysle
ust. §6, ods. 1 zákona č. 365/2004
Z.z. o rovnakom zaobchádzaní
v niektorých oblastiach a o ochrane
pred diskrimináciou (antidiskriminačný
zákon) sa v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych
vzťahoch, obdobných právnych vzťahoch
a v právnych vzťahoch s nimi súvisiacich
zakazuje diskriminácia osôb z dôvodu
okrem iného aj zdravotného postihnutia
alebo veku. V súlade s citovaným zákonom
má potom náš čitateľ možnosť domáhať
sa ochrany pred diskrimináciou žalobou
podanou na príslušnom okresnom súde.
Pokiaľ ide o právny dôvod skončenia pracovného pomeru nášho čitateľa, keďže ide
o bližšie nešpecifikovaný prípad, budem
vychádzať z tej skutočnosti, že tu zrejme

Silvestrovské
sexkameňáčiky
Rozprávajú sa dvaja dedkovia v krčme:
– Ty, Peter, ešte sa môžeš milovať?
– Nie, už nevládzem. A ty? – vraví – ešte áno?
– No, tak po svinsky.
– A to je ako?
– Nuž, stará ma zaňho chytí a ja kvičím ako sviňa...

☺

Sťažuje sa Jano Martinovi:
– Ten sex už nie je, čo bývalo. Predtým som za
noc spravil aj desať čísel a teraz ma už po druhom bolí ruka...

☺

Kamarát sa sťažuje kamarátovi pol roka po sobáši:
– Ty, počúvaj, ja už nemôžem. Tá moja to chce
stále. Ráno, na obed, večer aj celú noc... Ja už
nevládzem...
Dobrý kamarát mu odpovie:
– Ja som ti vravel, neber si takú škaredú, budeš na
to sám...

☺

Aký je rozdiel medzi nosom a penisom?
Nos to vie v rozhodujúcej chvíli vtiahnuť dovnútra.

„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“
došlo k zlúčeniu dvoch obchodných spoločností. Pôvodný zamestnávateľ nášho
čitateľa sa zlúčil s inou spoločnosťou a tým
došlo k jeho zániku, pričom jeho právnym
zástupcom sa stala spoločnosť, s ktorou sa
zlúčil. V danom prípade pôvodný zamestnávateľ nášho čitateľa použil na skončenie
pracovného pomeru s ním ust. §63, odst. 1
Zákonníka práce (ďalej len ZP), ktorý hovorí, že zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodu, ak sa zrušuje
alebo premiestňuje zamestnávateľ alebo
jeho časť. Podľa ust. §62, ods.. 1 ZP ak je
daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí
uplynutím výpovednej doby. Výpovedná
doba je rovnaká pre zamestnávateľa aj
zamestnanca a je najmenej dva mesiace.
Ak je daná výpoveď zamestnancovi, ktorý
odpracoval u zamestnávateľa najmenej
päť rokov, je výpovedná doba najmenej
tri mesiace. V našom prípade zrejme išlo
o zamestnanca, ktorý päťročnú podmienku
trvania pracovného pomeru nespĺňal, nakoľko vo svojom liste píše o dvojmesačnej
výpovednej lehote. Rovnako podľa ust. §66
ZP zamestnancovi so zmenenou pracovnou schopnosťou môže dať zamestnávateľ
výpoveď len s predchádzajúcim súhlasom
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny,
inak je výpoveď neplatná. Tento súhlas sa
nevyžaduje, ak ide o výpoveď dávanú zamestnancovi, ktorý dosiahol vek určený na
nárok na starobný dôchodok, alebo z dôvodov ustanovených v § 63 odst. 1 písm. a/
a e/ ZP. V prípade, že uzamestnávateľa je
vytvorená organizácia zástupcov zamestnancov (odbory), bol pôvodný zamestnávateľ nášho čitateľa v zmysle ust. § 74 ZP
tiež povinný výpoveď vopred prerokovať
s takouto organizáciou, inak je výpoveď ne-
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platná. Existencia takejto organizácie však
z listu nášho čitateľa nie je zrejmá. Pokiaľ
ide o nárok nášho čitateľa na odstupné,
v zmysle ust. §76ZP zamestnávateľ môže
poskytnúť zamestnancovi odstupné, ak sa
pracovný pomer skončí výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a až c
ZP. Podľa odst. 2 citovaného § zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru patrí
odstupné v sume najmenej dvojnásobku
jeho priemerného mesačného zárobku,
ak súhlasí so skončením pracovného pomeru pred začatím plynutia výpovednej
doby z dôvodov uvedených v § 63 odst.
1 písm. a až c ZP, zamestnancovi , ktorý
odpracoval u zamestnávateľa najmenej
päť rokov, patrí odstupné v sume najmenej
trojnásobku jeho priemerného mesačného
zárobku za výpovednú dobu. Ak zamestnanec požiada o skončenie pracovného
pomeru, je zamestnávateľ povinný jeho
žiadosti vyhovieť. Z môjho právneho rozboru jednoznačne vyplýva, že zo strany
pôvodného zamestnávateľa nášho čitateľa
nedošlo k zjavnému porušeniu niektorého
z ustanovení Zákonníka práce. Náš čitateľ
sa ocitol v nezávideniahodnej situácii a jej
riešenie vidím v opätovnom a viacnásobnom uchádzaní sa o zamestnanie u iných
zamestnávateľov. Pritom bude musieť náš
čitateľ v prípade akejkoľvek diskriminácie
zo strany jeho prípadného budúceho zamestnávateľa poukazovať na príslušné
ustanovenia antidiskriminačného zákona.

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
JUDr. Pavol Kolenčík
telefón, fax: 031 771 3803
mobil: 0907 021 825

Kysucký ŽURNÁL

„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“
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9. Katarínsky ples na ZŠ Clementisova v Kysuckom Novom Meste

22. novembra 2008 sa na našej
škole konal 9. ročník tradičného Katarínskeho plesu. Zúčastnilo sa ho
165 rodičov a pedagógov, ktorí sa výborne zabávali v príjemnom prostredí
základnej školy. K plesovej atmosfére prispela krásna výzdoba, o ktorú
sa postarali naši žiaci pod vedením
učiteľov a vychovávateľov. Dušou Katarínskeho plesu je naša ekonómka
pani Mgr. Marienka Ságová. Celá
príprava a organizácia plesu prebiehala pod jej taktovkou a za jej asistencie. Všetkých prítomných privítala

Mgr. Renátka Janíková. Nasledoval
krátky program našich žiakov, ktorý
pripravila Mgr. Vierka Svrčková.
Všetkých milo prekvapilo vystúpenie
žiakov 9. ročníka. Navštevujú kurz
spoločenských tancov pod vedením
zakladateľky tradície kurzov spoločenských tancov pani Márie Zagátovej. Krásny umelecký zážitok nám
pripravili aj dievčatá, ktoré reprezentujú v tanci Slovenskú republiku.Pán
riaditeľ Mgr. Igor Ševec otvoril ples.
O perfektnú atmosféru na parkete
sa postaral DJ Milan Fojtík a skupina

Čuhars band. Mgr. Lenka Grigová, Mgr. Libuška Horváhová, Mgr.
Danko Bandura a Lenka Hromátková sa od začiatku až do konca plesu
museli poriadne obracať v bufete, aby
vyhoveli vytancovaným a vysmädnutým návštevníkom. Pani kuchárky pod
vedením vedúcej ŠJ Vlasty Osikovej
nás aj tento rok nasýtili výbornou večerou. Po polnočnej tombole sme sa

všetci zabávali až do rána. Touto cestou by som sa za vedenie našej školy
chcela srdečne poďakovať všetkým
sponzorom. Hodnotnými darčekmi
prispeli k výbornej atmosfére 9. Katarínskeho plesu. Všetkých, ktorí majú
chuť sa príjemne zabaviť, pozývame
na jubilejný 10. Katarínsky ples!
O rok dovidenia!
Mgr. Lýdia Hejtmánková

OZNÁMENIE

Akoby obyvatelia Nábrežnej
a Komenského ulice v Kysuckom
Novom Meste boli „od macochy“

Nebolo by od veci – keď by mestská samospráva a zodpovedné
inštitúcie Kysuckého Nového Mesta venovali väčšiu pozornosť ulici
Komenského. Konkrétne ceste na tejto ulici, ktorá sa tiahne od hlavnej
cesty (od tzv. Bieleho domu) poza činžiaky na Nábrežnej ulici až ku
dolnému kostolu a ceste, ktorá vedie po ľavej strane činžiakov 908
a 907 a „stoosembytovky” na Nábrežnej ulici. Je to niečo katastrofálne
a čudujem sa, že si tam ešte žiadne vozidlo nenarazilo nápravu na
aute, ale čo bude horšie, ak si tam niekto doláme nohy! Doslova diera
na diere, havarijný stav už na pohľad! Určite by pomohlo aspoň čiastočné ošetrenie týchto úsekov. Vyzerajú, akoby nemali „otca, matku”
– ako sa ľudovo hovorí. Snáď by zodpovední pracovníci mohli niečo
v tejto veci urobiť ešte pred Vianocami – ako malý darček obyvateľom
spomínanej časti mesta. Čo Vy na to?
–R–

KONEČNE...!

Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste konečne po
dlhých mesiacoch a rokoch odsúhlasilo predaj Hotela „B”. Nakoľko
firma Finlea, s.r.o. – ako víťaz od kúpy nakoniec odstúpila, Kysucké
Nové Mesto nakoniec predalo tento objekt záujemcovi – firme MOVITA, spol. s.r.o. Bratislava, ktorá ponúkla druhú najvyššiu sumu
– 28 100 000,– Sk. Objekt je samozrejme odpredaný aj s pozemkom
a zastavanou plochou, aj nádvorím a s hnuteľnými vecami, ktoré sa
v objekte nachádzajú. Rozhodlo o tom mimoriadne zastupiteľstvo poslancov v auguste tohto roku.
Dúfajme, že konečne tak spomínaný objekt prestane chátrať, keďže môže občanovi veľmi dobre slúžiť a nie znehodnocovať úvodnú
panorámu mesta, ktorá má turistov vítať a pútať príťažlivosťou a nie
neporiadkom a schátraninami.
–R–

Vážení rodičia,
riaditeľstvo Základnej školy Clementisova oznamuje, že Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2009/2010 sa uskutoční v dňoch 15.–16. januára 2009 od 13.00 –17.00 hod. Zapísané
budú deti, ktoré sa narodili od 1. septembra 2002 do 31. augusta 2003. Zápis bude prebiehať v budove Školského klubu detí
na poschodí v 2. A a 1. C triede.
ZŠ Clementisova ponúka deťom okrem kvalitných a skúsených
pedagógov aj:
- možnosť navštevovať jazykovú triedu od 3. ročníka (anglický,
nemecký, ruský a francúzsky),
- možnosť navštevovať matematickú triedu od 5. ročníka,
- vyučovanie informatiky,
- moderná výučba jednotlivých predmetov pomocou počítačov,
- moderná výučba jednotlivých predmetov v špeciálnej učebni s
audiovizuálnou technikou (kino učebňa, špec. učebňa na vyučovanie
cudzích jazykov),
- školské športové stredisko žiakov zamerané na šach, stolný tenis
a futbal,
- prácu s počítačom a internetom v rámci vyučovania vo všetkých
ročníkoch
- možnosť navštevovať školskú logopedickú poradňu,
- poradenstvo školského špeciálneho pedagóga,
- možnosť navštevovať školský klub detí (prevádzka od 6.00 –17.00 hod.),
- po vyučovaní pracovať v rôznych záujmových krúžkoch na škole,
- možnosť využívať školskú saunu, dve telocvične, posilňovňu, viacúčelové školské ihrisko,
- lyžiarsky výcvik v krásnom prostredí v lyžiarskom stredisku na
Donovaloch,
- plavecký výcvik v krytej plavárni v Žiline pod dohľadom profesionálnych inštruktorov,
- kvalitné obedy v školskej jedálni, po dohode s vedúcou ŠJ sa môžu
stravovať aj deti s rozličnými gastroentorologickými problémami.
Mgr. Igor Ševec, riaditeľ školy

Kysucký ŽURNÁL
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COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo
Ďakuje všetkým zákazníkom v regióne Dolných Kysúc za ich priazeň a návštevy predajniach a supermarketoch počas uplynulého roka
2008, ďakuje tiež dodávateľom a spolupracujúcim firmám a spoločnostiam, ako aj všetkým svojim zamestnancom, ktorí sa podieľali
na dobrých výsledkoch družstva a šírení jeho
dobrého mena medzi spotrebiteľmi. Zároveň
želá všetkým občanom dobrej vôle – pohodové a spokojné Vianoce v kruhu svojich blízkych
a priateľov, ale aj veselé prežitie Silvestrovskej oslavy. Nech je nasledujúci rok 2009 pre
každého z nás len rokom úspechov, porozumenia, zdravia a lásky!
Ing. Miroslav Janík,
predseda predstavenstva
COOP Jednota Čadca, s.p.

Stavebné bytové družstvo, Jesenského 1347, Kysucké Nové Mesto
Vážení členovia družstva, užívatelia bytov a priaznivci nášho družstva,
blíži sa koniec roka, kedy každý dobrý hospodár bilancuje výsledky svojej
práce a spolupráce s firmami, pomocou ktorých zabezpečuje uspokojovanie potrieb obyvateľov, pre ktorých pracuje. Aj vedenie družstva bilancuje
svoju činnosť za práve končiaci sa rok 2008. Táto bilancia bude zverejnená v „Správe o činnosti orgánov družstva, v roku 2008”, ktorú predkladá Predstavenstvo družstva na rokovaní Zhromaždenia delegátov, ktoré
sa uskutoční začiatkom druhej dekády mesiaca december 2008, kde sa
konštatuje, že predbežné výsledky v činnosti orgánov družstva aj napriek
niektorým problémom, budú úspešne splnené.
Za tieto dosiahnuté výsledky chce Predstavenstvo a vedenie SBD všetkým,
ktorí sa na dosiahnutí týchto výsledkov v prospech družstva podieľali,
t.j. členom Zhromaždenia delegátov, Predstavenstvu, kontrolnej komisii, samosprávam, domovníkom, dozorcom výťahov a ostatným členom
družstva, čo najsrdečnejšie poďakovať.
Zvlášť by sme chceli za dosiahnuté výsledky pri správe bytov poďakovať
riaditeľovi a všetkým výkonným zamestnancom družstva. Nemôžeme tiež
zabudnúť poďakovať sa spolupracujúcim organizáciám, hlavne Mestskému úradu v Kysuckom Novom Meste, spoločnosti PTI, s.r.o. Martin pri
zabezpečovaní projektov na obnovu bytových domov, spoločnosti Kysuca, s.r.o. Kysucké Nové Mesto, pri dodávke tepla a teplej vody a ďalším
firmám, ako aj Pavlovi Harcekovi, zhotoviteľovi diel pri obnove bytových
domov, Mariánovi Škorvagovi a Ing. Ryszardovi Kuleszovi pri zabezpečovaní chodu osobných výťahov, spoločnostiam Elpas, s.r.o. pri zabezpečovaní odborných prehliadok elektrozariadení a bleskozvodových zariadení
a Tehas, s.r.o. pri zabezpečovaní odborných prehliadok prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov.
Do Nového roku 2009 želáme všetkým pevné zdravie, veľa štastia, spokojnosti, osobnej a rodinnej pohody
a veľa pracovných úspechov.
Ing. Dušan Kniha, Csc., predseda Predstavenstva SBD Ing. Karol Klimek, podpredseda Predstavenstva SBD
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EROTICKÝ
SALÓN

s 15-ročnou tradíciou
Chata Vincov Les
- Sládkovičovo
♥♥♥♥♥♥♥
PRIJME NOVÉ
DIEVČATÁ
♥ zárobok až
120 000,- Sk/mes.
♥ stála solventná
klientela
♥ pracovná doba
dohodou, aj brigádne
♥ vyplácame denne
♥ ubytovanie zdarma
(vo vlastných súkromných izbách)

♥ bezplatná lekárska
starostlivosť

ošli
p
o
b
ale
ti!
Volaj zavoláme
SMS,
031/784 1479, 0905 210 294, 0911 766 708
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MÄSO
ÚDENINY
Marcel Svrček
Komenského 1287
Kysucké Nové Mesto tel.: 041 421 46 67
ponúka:

● vždy čerstvé a kvalitné mäso rôznych druhov,
● chutné mäsové výrobky – nárezy, salámy, klobásy, jaternice, paštéky,...
● vieme vybaviť aj väčšie objednávky.

OTVÁRACIE HODINY:

utorok – štvrtok 7.00–16.30 hod.
piatok 7.00–17.00 hod.
sobota 6.30–12.00 hod.
Srdečný pozdrav k Vianociam,
bohatého Ježiška, dobrú
a spokojnú pohodu v kruhu
rodiny! Zároveň želáme
úspešný rok 2009 všetkým
ľuďom dobrej vôle!
Kolektív pracovníkov
Mäso-údeniny
Marcel Svrček
Kysucké Nové Mesto

...za kvalitou našich výrobkov sa oplatí ísť...
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