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ROČNÍK III. * MÁJ - JÚN 2009 * Časopis pre občanov Kysuckého Nového Mesta a Dolných Kysúc
„Som rada, že
väčšina mojich
spoluobčanov
uznáva moju
prácu,-“ hovorí

Bazény od spoločnosti
Ing. Teodora Fischera,
CSc., sú známe
v každom kúte našej
republiky (str.11.)

starostka Dunajova,
Mgr. Milada
Chlastáková.
(str.4.)

„Zákernosť a intrigy nemajú
žiadne pravidlá, preto sa voči nim
dá bojovať jedine poctivosťou
a kvalitou“,- hovorí Milan Stehel, majiteľ kysuckej
taxislužby TAXIMISTEL. (str.7.)

Miroslav JAŠŠO, víťaz kategórie Junior

nováčik v celonárodnej súťaži naturálnej
kulturistiky a fitness „I. ročník VICTORIA NATURAL CUP 2009
Veľký Grob“ je pôvodom
z regiónu Dolných Kysúc
(str. 9.)

V predajni
COOP Jednota Čadca, s.d.
v Budatínskej Lehote sa tešia na Vašu návštevu
sympatické predavačky. (str.13.)

Aktuálny rozhovor o radostiach, ale
aj starostiach podnikania...
s kysuckým podnikateľom
Marcelom Svrčkom (str.6.)

Kysucký Žurnál želá všetkým čitateľom a občanom regiónu Dolných Kysúc príjemné prežitie
obdobia dovoleniek a prázdnin! Stretneme sa opäť
pri septembrovom vydaní časopisu.

S úctou, Mgr. Alena JAŠŠOVÁ, šéfredaktorka.

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

Každý robí to, čo vie...(?!)
Pár slov, ktorých význam si v podstate ani neuvedomíme, ak sa trochu
nad nimi nezamyslíme. A došlo mi
to na rozum, keď som videla niektoré
ženy, ktoré poznám, že žijú celé roky
bez práce, ale z práce iných. Väčšinou mužov, ktorých si “narazia“, lebo
sú pri peniazoch, a teda ako pijavice
aj ony prežijú. Po čase “vycicaného”
a nešťastného chlapa opúšťajú, aby
natrafili na ďalšiu obeť... A muži sú v
tomto častokrát nepoučiteľní. Alebo
rovnako to je s mentálne zaostalými,
či retardovanými jedincami. Môžete
im donekonečna opakovať, ukazovať, učiť ich. Oni si aj tak urobia po
svojom, lebo jednoducho povedané
- robia to, čo vedia...
Aj zlodej má lepkavé prsty stále.
Márne sľubuje, že sa zmení. On sa
nezmení, lebo to nedokáže. On vie
kradnúť, a to aj robí... Aj muži, ktorí
sľubujú ženám lásku a po vytriezvení
odchádzajú, aby oklamali a zneužili
zasa ďalšiu naivku. A znova a znova
im to vyjde. Oni sa nezmenia, lebo je
to jednoducho ich životný štýl. Žijú a
robia to, čo vedia... Opäť potvrdená
stará pravda, ktorá sa vlastne potvrdzuje stále. Aj intrigáni a závistlivci
intrigujú a závidia, lebo toto skrátka
vedia robiť najlepšie. Kým užitočné
veci prehliadajú, tu im neujde ani

jediná možnosť, ako urobiť inému
problém. Prečo? Lebo to vedia robiť- každý robí to, čo vie... Preto vždy
hodnotíme ostatných z pozície vlastnej životnej filozofie. Keď ja nikoho
neokrádam a neklamem, myslím si,
že aj ten druhý sa tak správa a nie
naopak, ak niekto vedome okráda, či
ohovára iných, podvedome si myslí,
že aj tí druhí sú presne takí istí ako
on. A v tom je háčik, ale aj návod, ako
byť spokojný, vyrovnaný, nešťastný
alebo zakomplexovaný, ustráchaný
a nenávistný, či dobrosrdečný. Skutočne... Zamyslime sa nad životnou
múdrosťou: “každý robí to, čo vie...” a
konečne pochopíme aj onú zakomplexovanú susedku, ktorá celý život
ubližuje iným. Vlastne za to ani nemôže. Je to v nej a ona nemá silu to
zmeniť. Nechce sa jej. Načo? Každá
zmena totiž znamená námahu a určitú drinu, či už fyzickú, alebo psychickú. A tej sú schopní len silní jedinci,
ktorí na sebe pracujú a chcú sa zlepšovať a zdokonaľovať ako osobnosti.
Tým ostatným je jedno, aký život prežívajú, že sú častokrát “otravou” pre
okolie, ale aj pre seba samých, ale nič
ich nenaštartuje k zmene, lebo oni si
myslia, že s nimi je všetko v poriadku.
Zlí aj odporní sú stále tí druhí - oni
nech sa menia. Nikto nie je dokonalý

a človek má vlastne nepísanú povinnosť - vylepšovať sa celý život. Urobiť
zo seba lepšieho a citlivejšieho človeka. Vyžaduje to však - uvedomenie
si vlastných chýb a začať ich pomaly - ale isto odstraňovať! Keď začne
každý z nás rozmýšľať tak, že sa vžije
do situácie druhých a nebude iným
spôsobovať bolesť, starosti, odpor,
začne aj on pociťovať, že život sa dá
prežiť naozaj krajšie, príjemnejšie,
bez konfliktov. Lebo nemusíte vyvolávať otvorené konflikty - napríklad
hádkou. Ale konflikty sa dajú vyvolať
aj skrytou formou, napríklad ak manžel pravidelne zabúda na osobnú hygienu a smrdí po celom byte, alebo
manželka pravidelne vyvolá napätie
v činžiaku tým, že roznáša klebety
po rodinách. A raz to všetko prepukne a príde “na lámanie chleba”.
Alebo, ak sused pravidelne požičiava
od vás klince, vŕtačku, soľ, múku,...
a ani po roku ho nenapadne, že je
otravný... Konflikt je skrytý a napätie sa stupňuje, zvlášť, ak ste taký, že
nedokážete “využívačovi” povedať
nie. Zato doma s manželkou máte
tichú domácnosť... Každý robíme to,
čo vieme... Neznamená to, že všetci
robíme dobre a že máme patent na
rozum. Ale na druhej strane sa všetci
môžeme snažiť nerobiť nepríjemné
a napäté situácie. Nerobiť to, čo nechceme, aby iní robili nám. Pre pokoj
a pohodu seba a iných to iste stojí.

Ak je niekto vďaka Vám spokojný a
štastný alebo obdarovaný, viete, že
ten najkrajší pocit máte práve Vy?
Ste v pozícii, že dávate a nie dostávate. A teda robíte to, čo viete. V danej
situácii šírite spokojnosť a pohodu. A
to sa vracia dvakrát v dobrom. Tak,
ako aj zloba, či nenávisť. Rozmýšľajte
o tom.
Alena JAŠŠOVÁ - šéfredaktorka

Na Kamencoch
Čo trápi občanov
Novom Meste
Kysuckého Nového Mesta ? v Kysuckom
“vyrástlo” nové

Viacero čitateľov nás kontaktovalo osobne,
či telefonicky, pretože ich hnevá problém s
retardérmi na cestách v Kysuckom Novom
Meste. Vraj sa Kysučanom vysmievajú už aj
z okolitých miest a obcí, že: “retardovaná
Kysuca”. Údajne, na jednej ulici je aj 3 až 5
retardérov...?! Je to podľa nich choré. Zrejme takéto opatrenia odsúhlasili takí, ktorí
nemajú auto,... Okrem toho, napríklad na
Nábrežnej ulici - pri škole, kde je naozaj niekoľko retardérov, navyše je “osadená” ešte
aj značka, povoľujúca iba 20 kilometrovú
rýchlosť. Keď k tomu pridáme ešte fakt, že
platia nové zákony o rýchlosti v mestách a
obciach (50 km/h) - tak potom - nie sú rozmiestnené retardéry v takýchto prípadoch
zbytočné ako dodatočná “päsť na oko”? Obdobná situácia je na kamencoch, pri hoteli
Kriváň. A ďalšia vec, to je problém s neprehľadnosťou zákrut, problematickými križovatkami na území Kysuckého Nového Mesta. S tými by sa malo konečne niečo robiť,
alebo sa čaká, kým sa stane najhoršie? Dopravná situácia doslova “prosí” o semafor pri
Dome kultúry, ale aj o kúsok ďalej smerom
k Belanského ulici od kultúrneho domu,
kde to hrozí každú chvíľu “karambolom”.
Problematickým sa stáva tiež vychádzanie
z Nábrežnej ulice (od Lidla), najmä v čase
skončenia pracovnej zmeny v INE KYSUCA,
s.r.o. (po 14:30 h), keď jednoducho vodiči,

vychádzajúci od Lidla - nemajú šancu vyjsť
na hlavnú trasu. Tu by mal semafor byť už
dávno!!! Sama som túto situáciu zažila, a
keďže išli autá z jednej, ale aj druhej strany
(z, aj do Kysuckého Nového Mesta) približne
po 20 - ich minútach som to stočila naspäť
do sídliska a vyšla som úplne iným koncom.
No, katastrofa! Takže, za tie semafory sa fakt,
aj prostredníctvom časopisu - prihovárame!
Rovnako tiež za prehodnotenie retardérov
na uliciach. Ale zároveň by sme upriamili
pozornosť našej polície, aby robila častejšie
kontroly na teritóriu mesta, ako vodiči rešpektujú nové nariadenia. A aby sme neboli
prísni len na vodičov, tak bolo by dobré - aby
sa policajti zamerali aj na cyklistov, ako títo
chodia po cestách - neosvetlení, bicykle v
dezolátnom stave, veľakrát sú opití...! Oni si
vôbec neuvedomujú, že sú súčasťou cestnej
premávky, a že môžu rovnako spôsobiť vážnu nehodu, ako vodiči motorových vozidiel.
Treba začať pokutovať aj takýchto lajdákov,
aby bolo spravodlivosti “učinené zadosť”,
ako sa ľudovo hovorí. Dúfajme, že na tieto
podnety nám zareagujú kompetentné inštitúcie a pracovníci, ako z Mestského úradu v
Kysuckom Novom Meste, tak z Policajného
riaditeľstva v Kysuckom Novom Meste.
spracované: redakciou
Kysuckého Žurnálu

polyfunkčné ihrisko

Okresná rada strany SMER-SD v Kysuckom Novom Meste v
spolupráci s Mestom Kysucké Nové Mesto zorganizovali dňa
7. mája o 18,00 hodine slávnostné otvorenie polyfunkčného
ihriska s umelou trávou na sídlisku Kamence. Slávnostného
otvorenia sa zúčastnil predseda Žilinského samosprávneho
kraja – Ing. Juraj BLANÁR, ktorý spolu s primátorom Mesta
Kysucké Nové Mesto – Ing. Jánom Hartelom rozstrihnutím
zelenej stuhy dali zelenú na využívanie ihriska. Primátor mesta poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na výstavbe ihriska.
Najväčšie poďakovanie patrí Úradu vlády SR a Nadácii SPP
za poskytnutie finančného príspevku, predsedovi krajskej
organizácie strany SMER - SD a predsedovi ŽSK Ing. Jurajovi
Blanárovi a okresnej rade SMER-SD v Kysuckom Novom Meste za politickú podporou na získanie nenávratného finančného príspevku. Kvalitu umelej trávy otestoval ako prvý mažoretkový súbor ASANKA. Po oficiálnom otvorení ihriska sa
uskutočnil priateľský futbalový zápas medzi výberom strany
SMER-SD a výberom „KYSUČAN“. Po vzájomnej dohode súperov sa tento prvý zápas skončil priateľskou remízou. Ihrisko
s rozmermi 40 x 20m bude slúžiť na všestranné využitie pre
občanov Kysuckého Nového Mesta. Náklady na výstavbu
ihriska predstavovali 90.688€ (2. 732.070 Sk). Nenávratný finančný príspevok Úradu vlády SR a Nadácie SPP bol 39.833€
(1.200.000,-Sk) Umiestnenie ihriska ocenia najviac obyvatelia Kamencov, športovci, kluby, deti a študenti Gymnázia
Kysucké Nové Mesto, ktorí doteraz nemali v blízkosti žiaden
športový areál.
Ing. VLADIMÍR MACÁŠEK,
predseda okresnej rady strany SMER - SD v Kysuckom
Novom Meste
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„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“

„Som rada, že väčšina mojich spoluobčanov uznáva moju prácu,
je spokojná a dobre sa im v obci žije,-“ hovorí starostka Dunajova, Mgr. Milada Chlastáková.
V uplynulom roku som navštevovala obce
regiónu Dolných Kysúc a tak sa v našom časopise
postupne objavovali tváre ich starostov, ale aj
informácie o tom, čo sa v obci urobilo, čo sa
pripravuje, čím sú zaujímavé oproti iným, čo
je ich pýcha, ale aj, čo ich trápi. Každý región
má svoju špecifickost a nie je tomu inak ani
v “dolnokysuckom”. Pri týchto návštevách
som sa veľa zaujímavých vecí dozvedela aj o
obci, susediacej s Ochodnicou - o Dunajove.
Možno, že ešte aj táto dedinka mohla patriť k
regiónu dolných Kysúc, lebo akosi prirodzene,
či kartograficky tu patrí. Ale delenie republiky
podľa krajov, regiónov, okresov - vždy čo to
naruší a len čas ukáže či to je správne... Na čele
Dunajova stojí už od začiatku 90-tych rokov
pani Mgr. Milada Chlastáková. Je rodáčkou z
Dunajova a pred funkciou starostky pracovala
ako učiteľka v Základnej škole. Príjemná, a už
na pohľad skromná žena, ktorá sa nezľakne
žiadnej práce. Ako ona hovorí:
- Okrem zvárania viem robiť prakticky všetko.
Viete, mne sa neťaží robiť čokoľvek, tak som
bola naučená. Pochádzam z ôsmich detí. Práce
sme mali medzi sebou rozdelené ako súrodenci
a nikto o tom nediskutoval, prečo a čo má ktorý
robiť. A zostalo mi to dodnes. Zaváram, aj keď by
som nemusela, sadím zemiaky a dokonca - ešte
stále chováme sliepky. Viac - menej to robím kvôli
kondičke,- hovorí starostka Chlastáková.
Rada si spomína na detstvo a otca, ktorý ich učil
poznávať prírodu a zvieratká, rastliny, rozprával
sa s deťmi o zaujímavostiach prírody - a pani
Milade to zostalo. Je spätá s prírodou, prácou,
ľuďmi. Vie pochopiť, čo ich trápi. Naučila sa
aj dobre hospodáriť, veď rozpočet obce nie
je veľký a musí byť na všetko, čo je spojené
s chodom obce. Pri svojej práci naráža aj na
problémy, či prekážky, ale tak to v živote chodí
a bez problémov to už asi na našom Slovensku
nepôjde. Je paradoxom, že veľa starostí si zažíva
práve s tými, s ktorými kedysi spolupracovala. S
kolegyňami z materskej školy. Napriek faktu, že
je na škôlku vyčleňovaný vysoký obnos financií
a v porovnaní s inými podobnými zariadeniami,
majú “nadpriemer”, stále je nespokojnosť.
Z toho potom vznikajú rôzne polopravdy,
nedorozumenia, ktoré prerástli do zbytočných
ohováračiek, čo rozhodne neprispeje k
normálnym vzťahom medzi občanmi, rodičmi
a deťmi a v konečnom dôsledku najviac trpí
dieťa. Akékoľvek napätie v medziľudských
vzťahoch len zhoršuje celkový stav problémov
a keď si niekto nedá rozumne vysvetliť
bežné pravidlá hospodárenia, ale aj to, že na
pomer detí a zamestnancov je práve MŠ dosť
veľkým “odčerpávateľom” obecných financií,
a že by sa dalo veľa vecí robiť rozumnejšie
- hospodárnejšie, pritom by sa chod škôlky
vôbec nenarušil, potom - ako môžete dospieť k
nejakému prijateľnému konzensu (dohovoru) a
spolupráci?
- Sama som pracovala ako pedagóg, poznám teda
aj túto prácu dobre a preto ma nemôže zaskočiť
čokoľvek sa v škole deje - alebo požaduje, rieši, či
nerieši. Situáciu mám dobre zmapovanú ako v obci,
tak v jednotlivých oblastiach, ktoré pod obec patria
a viem, kde - čo naozaj chýba, čo je potrebné a kde sa
zbytočne “vyhadzuje”,- hovorí Milada Chlastáková.
Zrejme práve práca a rôzne druhy činností, ktoré
sa pani starostka naučila ovládať, ale aj riadiť,
ju naučili byť informovanou a obozretnou aj v
tom, čo obec skutočne potrebuje, kedy to ide v
prospech jej občanov a kedy si len určití jedinci
chcú napĺňať tvoje osobné ambície, a to na úkor
ostatných. Aj veľa vlastných občanov hodnotí
pani Miladu ako “dámu so zdravým sedliackym
rozumom”. A to ako po pracovnej stránke, tak
aj v organizačnej, ale aj duchovnej, či duševnej
zrelosti. Pani Milada je rozhodne “nadčasovou”
starostkou. Veď s rozumnou úvahou do
budúcnosti - čo by bolo pre obec dobré - sa
rozhodla pre výstavbu bytov. Chcela - jednak
umožniť bývanie tým, ktorí na stavbu vlastných
domov nemajú, ale chcú sa osamostatniť,

vyjde najavo, veci sa postupne vysvetlia a dajú do
poriadku a na celom tom konci udalostí - nakoniec
takýto človek, štváč, intrigán a zlomyseľník,
ostáva sám. Som rada, ak drvivá väčšina mojich
spoluobčanov kvituje moju prácu, sú spokojní a
dobre sa im v Dunajove žije. O to mi v práci ide.
Veď aj ja tu chcem naďalej bývať a spolunažívať s
ostatnými. A chcem sa tiež vždy normálne iným
pozrieť do očí. Bez výčitiek svedomia. Preto aj
pracujem, aj s kolegami a spolupracovníkmi tak,
aby som po mojom odchode štafetu aktivity a
normálne fungujúcich medziľudských vzťahov
odovzdala ďalšiemu - a ten, aby pokračoval v nami
odštartovanom diele - pre prospech obce - hovorí
Mgr. Chlastáková.
V obci je miera nezamestnaných veľmi nízka.
Prečo..., to sme už spomenuli. Dunajov sa
môže pochváliť tým, že má cesty do všetkých
svojich osád odpenetrované. Momentálne
je vo výstavbe príjazdová cesta z Ochodnice
do Dunajova. V obci majú nový dom smútku,
kultúrny dom prešiel rekonštrukciou. Na
Základnej škole sa urobila nadstavba (10
bytových jednotiek). Na stavbe kostola sa
obec tiež spolupodieľala. V Základnej škole
sa vymenili okná, fasáda, chceli by ju tiež
zrekonštruovať. Starostka tvrdí, že sa v obci
držia zásady, že človek potrebuje bývať a
pracovať. Vtedy má záujem aj o ostatné oblasti
života. Ale bez naplnenia týchto dvoch atribútov
života, nič ďalšie vlastne nemôže fungovať. Čo je
aj skutočne pravda.
- Máme v pláne zrekonštruovať aj materskú školu,
uvažujeme tiež o “HOSPICE” - pre starých občanov
asi s 15 - miestnou kapacitou, malo by to byť, ak
sa bude dariť, lebo peniaze by sme chceli žiadať z
eurofondov,- hovorí Mgr. Chlastáková.
Pani starostka, ale Vaša obec je známa aj tým,
že každý mesiac máte nejakú akciu...
- To je pravda. V januári už tradične je to vítanie
detí do života, dieťa dostane darček. Vo februári
sa tešia občania a deti karnevalu, pochovávaniu
basy a fašiangom. Nasledujú oslavy Dňa žien,
Dňa matiek. Všetky ženy nad 60 rokov sú pozvané.
V obci je peknou akciou Stavanie mája, či oslava
výročia oslobodenia obce. Samozrejme jún sa nesie
v znamení osláv Dňa detí, dieťa do 15 rokov dostane
od obce darček. Aktivity vždy podporia aj niektorí
živnostníci a podnikatelia z obce. Na konci júna je
vždy rozlúčka so štvrtákmi v ZŠ, nakoľko Dunajov
má ZŠ s ročníkmi 1.-4. Deti potom prechádzajú do
ZŠ v Ochodnici. V obci je každoročne vyhlásená
súťaž o najlepšiu čitateľskú triedu a najlepšieho
čitateľa z každého ročníka. V auguste si Dunajov
pripomína výročie SNP na Skačkove pri Pomníku
padlých hrdinov. Vtedy je aj volejbalový turnaj s
družobnou obcou z Česka. Nikdy nezabúdame
na uvítanie prváčikov do školy, ktorí pri nástupe
dostanú peknú knihu. Október je mesiacom úcty
k starším, máme malé posedenie s programom od
detí MŠ a ZŠ, nechýba malé občerstvenie. Ešte, aby
som nezabudla na dôležitú udalosť
15. septembra, a tou sú Dunajovské hody. Na
nich sa prezentujú rôzne remeslá, máme tu
kolotoče, predávajú sa rôzne pochúťky, vínko,
pivo, skrátka - je to taká spoločenská udalosť
obce, kedy sa navštevujú rodiny, zabavia sa, posedia
si pri hudbe, zrelaxujú chvíľu v kruhu svojich
najbližších. Pred Vianocami zvykneme navštevovať
chorých a prestárlych občanov, dostávajú malý
finančný darček. Aj na Mikuláša dostane každé
dieťa od obce malý darček. No a Silvestra slávime
ako obec spoločne. Pred obecným úradom prídu
celé rodiny, štrngneme si, zaželáme zdravie,
pokoj a pohodu do ďalšieho roku, zasmejeme sa,
zabavíme, je to taká príjemná akcia, ktorou končí
rok a zároveň začína nový. Tak, ako celý život. Niečo
končí, niečo začína. Niečo odíde, iné príde. Večný
kruh, ktorý nikdy neprestane. Všetko je tak, ako má
byť. Aj zlé raz skončí, aby prišlo dobré, a tak je to aj
s láskavosťou, či nespokojnosťou. Všetko má svoj
začiatok, aj koniec.
spracovala: Alena Jaššová
foto: Gabo Muška

•

založiť si rodinu a skrátka fungovať, ale chcela
tiež dotiahnuť do obce ďalších, zväčšiť počet
obyvateľov. Poloha obce je výhodná, aj čo sa
týka dochádzky do zamestnania (do Žiliny,
Kysuckého N. Mesta, Čadce,...), takže žiadostí o
byty sa doslova hrnuli.
- Dnes sa môžeme pochváliť, že po odovzdaní
posledných bytov v lete - obec bude mať celkom
155 bytov! ,- hovorí pyšne starostka Dunajova,
Mgr. Milada Chlastáková, ktorá má vskutku zdravé
a logické názory na každodenný život a hovorí, že
aj v štáte by sa dal tok peňazí rozumnejšie zadeliť,
pretože je veľa oblastí, kde sa vyhadzuje až príliš
veľa peňazí z daní poplatníkov.
Ale starostka je tiež len človek, teda ani ju
neobchádzajú bežné veci. Klebety, intrigy,
ohováranie - o tom sme už hovorili a stretol sa
s nimi zrejme každý. Ale aj bolesť duše, strata
blízkych - to tiež zažila, keď jej navždy odišiel
milovaný syn, po zákernej chorobe, a musela
sa s tým vyrovnať, čo je pre každú matku viac
než nemožné. Nerada o tom hovorí, len krátko
naznačila, že je to strašná bolesť, rana ostane
navždy, ale v konečnom dôsledku Vám s
prekonávaním bolesti nepomôže nikto. Len Vy
sám. Aj ona sa doslova s tým musela vyrovnať
sama. Aj preto vie možno viac - ako ktokoľvek
iný pochopiť, ak človek naozaj potrebuje pomoc
a podporu, a keď ju len zneužíva a využíva
zároveň ústretovost, či štedrost iných.

•

Pani starostka, musím priznať, ste
životaschopná
starostka
životaschopnej
kysuckej obce a keďže sama pochádzam z
Kysúc a viem, ako vyzeral Dunajov pred 20-timi
rokmi, musím povedať - klobúk dole pred Vašou
aktivitou a obetavosťou, ktorou ste dostali obec
tam, kde je dnes. A myslím to úprimne. Myslíte si
aj Vy, že je sa čím pochváliť?
- Myslím si, že áno. Určite. Rozhodne to však nie je
iba moja zásluha, ale aj ďalších poslancov a najmä
občanov, ktorí to oceňujú, pomáhajú a tešia sa,
keď sa dobrá vec podarí. A vlastne - v práci človek
zabúda aj na “zákernejšie” veci, na nepodstatné
malichernosti a závisť, ktoré sú príznačné pre
neschopných a poviem otvorene, aj lenivých
ľudí, ktorí majú jednoducho čas na intrigy. Lebo
skutočne pracujúci a vyťažení jedinci, či už prácou,
alebo starosťami, zabezpečovaním rodiny, štúdiom
- nemajú čas na zbytočnosti, akými bezpochyby
intrigy a závisť sú! Mne práca a veľa práce pomohlo
v ťažkých životných chvíľach. A keď porovnám,
čo všetko som prežila, čo prežívajú iní ľudia, čím
všetkým dnes prechádzajú občania okolo mňa,
tak mi začínajú byť doslova niektorí jedinci trápni
a smiešni zároveň. A vlastne ich aj ľutujem. Lebo
cez svoju “malosť” nevidia veľkosť pekných a
príjemných, či užitočných vecí, hrabú sa v klebetách
a špine a vlastne škodia v konečnom dôsledku hlavne sami sebe. Každá polopravda, či klam - raz

•
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Zverejňujeme reakcie na názory kysuckého podnikateľa Ing. Jána Hrušku, s ktorým
redakcia Kysuckého Žurnálu pripravila v prvom tohtoročnom čísle časopisu rozhovor
„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“

V prvom tohtoročnom čísle
Kysuckého Žurnálu (január február
2009) sme zverejnili rozhovor s
kysuckým podnikateľom, Ing.
Jánom Hruškom. Rozhovor bol
dosť obšírny, podnikateľ odpovedal
na viacero našich otázok. Jedna z
nich bola aj o tom, ako ho vnímajú
ľudia z regiónu, či naráža na odpor,
závisť, atď... Na odpoveď (na túto
otázku) zareagovali aj „dotknuté“
osoby a to - bývalí primátor v
KNM - JUDr. Ing. Milan Očko a pani
Marta Škybrahová, obyvateľka
Kysuckého Nového Mesta. Keďže
si už mnohí čitatelia nepamätajú, o
čo ide, zverejňujeme pre priblíženie
daného problému ešte raz otázku
redakcie, aj s odpoveďou pána
Hrušku (z čísla 1/2009) a náväzne
na to aktuálne reakcie pána Milana
Očku a pani Marty Škybrahovej.

Otázka Žurnálu z čísla 1/2009:
• Keďže patríte medzi
významnejších ľudí regiónu,
v ktorom žijete, určite
narážate na odpor tých,
ktorí Vám závidia, alebo keď
nič iné - aspoň ohovárajú.
Ako sa s týmto jarmom viete
vysporiadať vo svojom vnútri?

Odpoveď Ing. Jána Hrušku:
- Ťažko. Stretnutie s hlupákom ma
dlhodobo poznačí a tiež neprajníci,
ktorí Vás chcú zlikvidovať. Mám
ťažké srdce na bývalého primátora
pána Očku, ktorý na konci svojej
funkcie, vlastne už mesiac po
zvolení nového primátora, presne
23.12.2007, teda deň pred Štedrým
dňom, ma obral o prístupovú
cestu do dvora môjho domu
.Bola to spojnica ciest ul:1mája
a Hviezdoslavovej, ktorá slúžila
ľuďom niekoľko storočí. Pán
bývalý primátor išiel vo svojej
zlomyseľnosti tak ďaleko, že
rozhodol, že ulička zatiaľ patrí
vlastne mojej susedke pani Š.
napriek tomu, že prehrala spor
s mestom o túto ulicu na okresnom
súde a mestské zastupiteľstvo
prijalo uznesenie, že s uličkou sa
nebude až do rozhodnutia súdu
nakladať . Ja som po celý čas od
roku 2002 ponúkal za odkúpenie
uličky 500 Sk/m2 s tým, že to
zostane uličkou, ktorú na svoje
náklady osvetlím a povrchovo
upravím tak, aby slúžila na
prechod pre všetkých. Chcem len
podotknúť, že ulička má šírku 6m,
takže by sme mali obidvaja po 3 m
po celej dĺžke, čo som považoval za
najspravodlivejšie riešenie. Tento
spor sa ťahal od roku 1996, keď som
kúpil predmetné nehnuteľnosti.
Pán bývalý primátor však rozhodol
inak. Poslal referentku na pochybné
rokovanie, na ktoré nemala
oprávnenie, a ukončil dlhodobý
spor jednoducho v prospech jednej
strany. Mal asi dobrého asistenta

v podobe súčasného riaditeľa
katastra v Kysuckom N. Meste,
ktorý okamžite do týždňa, vrátane
vianočných sviatkov, túto zmenu
dal zapísať na list vlastníctva, čo
normálne trvá aj 60 dní.
Čo by mi mohlo byť mesto vďačné
za to, že som z chátrajúcich
a rozpadávajúcich sa budov
vybudoval reprezentačný objekt,
čo ma stálo aj nemálo finančných
prostriedkov, namiesto vďaky, som
dostal úder pod pás. Aj toto je
o podnikaní v Kysuckom N. Meste.
•••••••••••
Stanovisko JUDr. Ing. Milana Očku:
Odpoveď na článok uverejnený v
časopise Kysucký žurnál 1.,ročník
III., na strane č. 10 pod názvom
„ Múdri a zdravo sebavedomí
ľudia sú skromní , nikoho
neurážajú, ani nepodceňujú. Tí
ostatní mi nestoja za zmienku“,
v zmysle Tlačového zákona
č.167/2008 Z. z., v ktorom sú
uvedené nepravdy o mojom konaní
vo funkcii primátora. V článku p.
podnikateľ Ján Hruška tvrdí, že
som ho obral o prístupovú cestu
do dvora jeho domu. P. Hruška,
bratranec súčasného primátora
Ing. Jána Hartela, hovorí: „Stretnutie
s hlupákom ma dlhodobo poznačí
a tiež neprajníci, ktorí Vás chcú
zlikvidovať.“ Koho tým myslel?
Múdri a zdravo sebavedomí ľudia
sú skromní, nikoho neurážajú, ani
nepodceňujú ?
Vždy som sa snažil riešiť problémy
čestnou, zákonnou a objektívnou
cestou aj preto, že som Kysučan
a bol som primátorom a teraz
poslancom pre všetkých obyvateľov
Kysuckého Nového Mesta. Práve
naopak, koncom roka 2006 ma
navštívil pán Hruška a žiadal,
aby bol vlastníkom pozemku,
o ktorom vo svojom článku píše.
V celom spore je najdôležitejšia
skutočnosť, že išlo o opravu
a usporiadanie vlastníckych
práv, o čom vôbec primátor
a ani poslanci nerozhodujú. V
uvedenej veci rozhoduje úrad
katastra.
Pán Hruška v článku zavádzal,
vymýšľal si a hovoril nepravdy.
Mne metódy , ktorými sa chce
niekto chce dostať k pozemkom
a nenechať to na spravodlivé
a zákonné rozhodovanie
inštitúciám, ktorým rozhodovanie
v takýchto veciach patrí, nie sú
blízke. O vyjadrenie k usporiadaniu
vlastníckych práv som požiadal
pani Škybrahovú s tým, aby presne
popísala celý postup, ktorý sa udial.

podpísaný: JUDr. Ing. Milan Očko

•••••••••••
Stanovisko Marty Škybrahovej:
V tomto článku došlo k poškodeniu
dobrého mena, cti a dôstojnosti
mojej osoby, ako aj osoby
bývalého primátora p. JUDr.
Ing. Očku a riaditeľa správy

katastra v KNM. Z tohto dôvodu
považujem za potrebné opraviť
klamlivé skutkové tvrdenia p. Ing.
Hrušku a využívam preto právo na
odpoveď podľa tlačového zákona
SR – Zákona č. 167/2008 Z. z. §8.
Domáhala som sa svojho práva
aj na mestskom zastupiteľstve.
Mestské zastupiteľstvo nevedelo
daný problém odborne riešiť
a odporučilo mi obrátiť sa na
odborníkov, a preto som sa
obrátila na odbornú inštitúciu
teda na kataster. Dňa 5.10.2006
som písomne požiadala o správne
konanie katastrálny úrad v KNM, na
opravu a usporiadanie vlastníckych
práv k môjmu pozemku. Katastrálne
konanie bolo pozvánkami zvolané
na 29.11.2006 o 10:00, uskutočnilo
sa za mojej prítomnosti ako
aj za prítomnosti poverenej
zástupkyne mesta, ktorej bola
daná problematika známa, lebo
danú vec už predtým zastupovala
na súde. Dňa 19.12.2006
rozhodol katastrálny úrad v KNM
v správnom konaní v 90 dňovej
lehote v môj prospech, opravou
chyby v katastri, ktorú spôsobil
bývalý režim prostredníctvom
Geodézie š.p. v roku 1951. Toto
rozhodnutie Správy katastra KNM
potvrdil ako vecne správne aj
najvyšší orgán katastra – Úrad
geodézie, kartografie a katastra
SR v Bratislave. Dotyčný pozemok
zapísala Správa katastra KNM na
môj list vlastníctva. Ja, ako občianka
SR, mám predsa ústavné právo
domáhať sa nápravy majetkových
krívd spôsobených bývalým
režimom. Čiže tvrdenie p. Hrušku,
že ho o pozemok pripravil p. Očko
za asistencie riaditeľa Správy
katastra KNM dňa 23.12.2006
je zavádzajúce, nepravdivé
a osočujúce. Zároveň je absolútne
nepravdivé tvrdenie, že takýto
úkon ho pripravil o prístupovú
cestu do jeho domu. Pán Ing.
Hruška má zo svojho domu priamy
prístup na verejnú komunikáciu a to
cez parcelu 4893/3, ktorá je v jeho
vlastníctve a má po celej dĺžke šírku
min. 4,5 metra, tento prístup na
ulicu Hviezdoslavovu však zámerne
nevyužíva. Snahu p. Hrušku o
odkúpenie zmienenej uličky, môjho
dvora, nepopieram, bolo o tom aj
rokovanie na meste, ale považujem
to za absolútne nehoráznu snahu
o odkúpenie pozemku, ktorý patrí
mne, to nie je spravodlivé riešenie.
Súd v minulosti rozhodol v môj
prospech a mestu priznal právo na
daný pozemok, medzičasom som
však našla v archívoch štátu nové
listinné dôkazy, na základe ktorých
rozhodla správa katastra KNM v
môj prospech, toto rozhodnutie
následne vecne potvrdil aj
najvyšší katastrálny úrad SR - Úrad
geodézie, kartografie a katastra
SR v Bratislave. A navyše som na

potvrdenie môjho vlastníckeho
práva k danému pozemku
požiadala súd o obnovenie konania
v danej veci. Okresný súd v Čadci
rozhodol dňa 23.4.2007 v môj
prospech a súdne konanie ohľadom
daného pozemku obnovil.
Svoj nárok na tento pozemok
uplatňujem zákonnou formou a
žiadnymi pochybnými cestami
ako to tvrdí p. Hruška, som riadna
občianka SR a snažím sa iba chrániť
to čo je moje vlastné.
podpísaná: Marta Škybrahová

•••••••••••

Kvôli objektívnosti informácií
- sme zverejnili teda aj
stanoviská „dotknutých“
osôb a zároveň tým kauzu
na stránkach nášho časopisu
uzatvárame. Nakoľko ste
viacerí napísali o svojich
súkromných problémoch
a žiadali ste ich zverejniť,
nevieme Vám vyhovieť.
Náš časopis je súkromné
periodikum a na zverejňovanie
osobných problémov nemáme
dôvody, ani priestor. V prípade
p. podnikateľa Hrušku išlo
o redakčný rozhovor, teda
nešlo o jeho bezprostrednú
iniciatívu. Tým, že v jednej
z odpovedí na redakčnú
otázku vyslovil názor, ktorý
sa istých občanov dotkol, sme
rešpektovali právo - na ich
vyjadrenie sa. Vzhľadom k celej
situácii, ktorú kontroverzná
odpoveď vyvolala - sme sa
preto opätovne p. Hrušku
opýtali, ako sa po čase stavia
k tejto svojej odpovedi, či
potrebuje niečo doplniť,
prípadne zmeniť vo svojom
názore na uvedenú kauzu. Ale
stanovisko Ing. Jána Hrušku k
danému problému je nemenné.
Citujeme z jeho odpovede:
„Trvám na svojom pôvodnom
stanovisku, že išlo o neoprávnený
prevod majetku, že dotyčnú
referentku, ktorú , ako sa obhajuje
vtedajší primátor Očko , poslal
tam nevedel
kam, urobiť
to nevedel
čo ,spôsobilo
neoprávnený
prevod majetku
napriek
rozhodnutiu
okresného súdu
a nesúhlasu
Ing. Ján Hruška
mestského
zastupiteľstva s nedoziernými
následkami pre mňa, teda zrušenie
možnosti prístupu autom k mojej
nehnuteľnosti z ulice 1.mája a ul.
Hviezdoslavovej.
Pýtam sa : V akom štáte to vlastne
žijeme, keď rozhodnutie okresného
súdu dokáže zmeniť referentka
mestského úradu?“

podpísaný: Ing. Ján Hruška

„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“
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Gymnazisti v Kysuckom Novom Meste zmaturovali,
končí školský rok 2008/2009, nech žijú prázdniny!
Ľudský život je pestrou mozaikou viacerých období života človeka. Prechádzame detstvom, dospelosťou, starobou. Sme malými deťmi v škôlke, žiakmi v
škole i študentami na vysokých školách ...

Veľkú časť svojho života prežijeme na sizyfonskej ceste poznania. Cesty poznávania a hľadania však nie sú vždy priamočiare, majú svoje zákruty a zastávky.
Dôležitým stanovišťom na vzdelávacej ceste je i maturitná skúška, zrkadlo stredoškolského štúdia. K maturitným stolom si na Gymnáziu v Kysuckom Novom
Meste postupne počas štyroch dní sadalo 84 žiakov. Na škole pracovalo 11 maturitných komisií, t.z., že 33 pedagógov bolo aktívne zapojených do priebehu
maturitných skúšok. Počas maturitného skúšania sme si vypočuli 336 odpovedí. Môžeme vysloviť spokojnosť, lebo dialógy za zelenými stolmi boli múdre,
odborné a všetci naši nádejní maturanti prešli pomyslenou bránou dospelosti.
Našim absolventom želáme, aby im nič a nikto nezotrel z tvárí úsmev, aby ich
vnútro bolo vždy spokojné a chceme veriť, že roky stredoškolského štúdia
zostanú navždy v ich pamäti.
PaedDr. Frišová Eva
riaditeľka

„Svojich zákazníkov si vážime, rešpektujeme ich a radi sa
s nimi zasmejeme na dobrom vtipe,-“ hovorí Marcel Svrček, kysucký podnikateľ.
Trochu o živote a starostiach
bežných podnikateľov,
živnostníkov, sme sa rozprávali
s Marcelom Svrčkom ( na snímke
vpravo), ktorý vlastní predajňu
Mäso - údeniny, na Komenského
ulici v Kysuckom Novom Meste a
je veľmi obľúbený medzi svojimi
zákazníkmi. Keď sme zisťovali
malým prieskumom (anketou)
medzi ľuďmi, prečo k nemu do
predajne radi chodia, skoro
všetci mi povedali, že má veľmi
kvalitné výrobky, dobré mäso,
že to nepreháňa s cenami, a
že aj personál je pohodový a
ústretový. Že je tu vždy dobrá
nálada, človek sa aj zasmeje, že “u
Marcela” skrátka nie je také strohé,
neosobné prostredie, ako to je vo
veľkopredajniach. Že tu panuje taká
rodinná, priateľská atmosféra. Tak!
• Čo na takéto hodnotenia zákazníkov hovorí
samotný pán Svrček?
- Som rád. Ale úprimne to hovorím. Lebo my sa
naozaj snažíme, aby sme pre našich zákazníkov
urobili, čo je v našich silách, a aby z predajne
odchádzali spokojní. Najneradšej poviem slovo
“nemáme”. Už približne poznám požiadavky a
dopyt kupujúcich a tak sa im to snažíme zohnať.
Veď aj preto sme rozšírili sortiment o bezlepkové
potraviny, alebo tiež zabezpečíme, ak niekto
objedná pečené prasiatko, či časti prasiatka,
atď... Treba sa na nás obrátiť aj s individuálnou
požiadavkou, uvidíme, či to vieme zabezpečiť.
My si svojich zákazníkov vážime a máme ich
radi. A tak aj k nim pristupujeme. Ako k svojim.
Veď sme tu jeden pre druhého, tak sa musíme
rešpektovať, či nie? ,- smeje sa sympatický
Marcel Svrček.

• Ale v Kysuckom Novom Meste je pomerne
veľa malých predajcov mäsa a mäsových
výrobkov..., nevadí Vám takáto široká
konkurencia?
- Nie, my sme tak “porozhadzovaní” po meste, že
každý si už vytvoril ten “svoj” okruh odberateľov
a zákazníkov, že mu to k existencii stačí.
Nehovorím, k zbohatnutiu to nie je, ale, aby sa
uživil, prípadne svoju rodinu a zaplatil svojich
zamestnancov. My tu chceme ostať pre našich
zákazníkov nastálo, cítime sa tu dobre a páči
sa nám toto mesto. Zvažujem tu dokonca na
starobu bývať.
• A ako slovenského živnostníka Ťa nič
netrápi?
- Ono by sa dalo iste veľa rozprávať, veď dnes
je problémov dosť. Som napríklad trochu
prekvapený tým, že sme aj v našom meste
priveľmi ústretoví k cudzím podnikateľom,
resp. podnikateľom zo zahraničia a dávame im
možnosť teraz, v zložitej dobe na prežitie, aby
tu vyvíjali činnosť popri našich ľuďoch. Mali by
sme si snáď trochu viac chrániť samých seba
- “domorodcov”, ako sa hovorí, pretože aj iné

krajiny to tak robia. Skúste si otvoriť obchod
v Rakúsku - ako Slovák, a uvidíte, na koľko
prekážok narazíte...! Ale my Slováci sme
voči iným stále oveľa chápavejší, púšťame si
ich doslova do svojich priestorov, a potom
sa čudujeme, že veľa našich živnostníkov
končí... Aj napríklad v našom “džobe”: Inak
sa predáva mäso Poliakom, ktorý nemá takú
vysokú daň (DPH) ako ja. Navyše - je u nás
€uro, čo v tomto roku dosť skomplikovalo
dodávateľstvo - odberateľské vzťahy v rámci
krajín Višegrádu (Poľsko, Česko, Maďarsko,
Slovensko) a v konečnom dôsledku sa
posilnil obchod u našich susedov a my
sme na tom boli, aj sme, stratoví. A to
nehovorím iba o mäse. Malo sa hádam na
to viac myslieť “tam hore”, medzi tými, čo
rozhodujú o našej ekonomike. Zaznamenali sme
ako podnikatelia skutočne dosť veľké straty.
,- hovorí zamyslene pán Marcel Svrček a my
mu dávame za pravdu.
..........................................
Pretože, ak je kríza, každý dobrý gazda
- v tomto prípade náš štát - si má chrániť
predovšetkým svoje hospodárstvo. Lebo,
aj keď sú Slováci pohostinným národom,
neznamená to, že musíme pre svoju
ústretovost skončiť s holým zadkom len
preto, aby sme sa zapáčili iným a naši ľudia,
aby nakoniec pracovali u tých, ktorí ich
priviedli na mizinu, len preto, že im to bolo
dovolené. Chráňme si naše, naučme sa to už
konečne, a opatrne púšťajme cudzích, lebo
zisky z obchodov a podnikania ostanú v ich
“domácej” krajine - a teda prispievame na
rast cudzej ekonomiky, kým v tej vlastnej sa
stávame gastarbeiterom za úbohú mzdu.
spracovala: Alena Jaššová
foto: Gabo Muška
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„Zákernosť a intrigy nemajú žiadne pravidlá, preto sa voči nim dá bojovať
jedine poctivosťou a kvalitou“,- hovorí Milan Stehel, majiteľ kysuckej taxislužby TAXIMISTEL.
Milan Stehel je veľmi sympatický
mladý muž – Kysučan, ktorý sa
rozhodol podnikať vo sfére prepravy
osôb, a tak si v auguste minulého
roka otvoril v Kysuckom Novom
Meste Taxislužbu, známu pod
obchodným názvom „TAXIMISTEL“.
Aká bola motivácia – otvoriť si tento
druh podnikania, na to nechajme,
nech odpovie sám...
- Myslím, že v Kysuckom Novom Meste
sú tieto služby nie práve najlepšie,
alebo to poviem inak – nespĺňajú podľa
môjho názoru – moderný štandard,
aký už súčasná doba vyžaduje. Ďalší
dôvod bol aj ten, že možno aj kvôli
tomuto dôvodu sa tu snažia o priazeň
zákazníkov taxislužby z iných miest.
A tak som si povedal, že to skúsim.
A skúsim túto prácu robiť trochu inak,
ako je bežne zaužívané. No a – ide to.
Čím je táto práca, oproti iným,
zaujímavejšia?
Mám na nej rád to, že nie je monotónna.
Premiestňujem sa vždy na iné miesta
a spoznávam stále nových ľudí.
Niečo sa od nich aj dozviem, niektorí
ma obohatia o zaujímavé zážitky,
skúsenosti, iní zabavia...
Dnes sa všade skloňuje slovo „kríza“.
Zasiahla aj Vašu prácu? Cítite to,
alebo je to v norme?
- Je logické, že ak ľudia prichádzajú
o prácu a ich príjem sa znižuje, zmenšuje
sa ich rozpočet na oblečenie, zábavu,
a teda aj na služby – akéhokoľvek druhu.
Taxislužbu nevynímajúc. Takže, aj ja som
„krízu“ pocítil.
Čo ste predtým robili, myslím pred
podnikaním?
- Vyskúšal som viacero prác, ale nebol
som s tým spokojný. Nebolo to ono, čo
som potreboval.

Čo všetko treba absolvovať, kým si
záujemca otvorí takúto živnosť?
- Je to dosť zložité. Behačky po úradoch
a keďže ide o koncesovanú živnosť,
treba robiť predpísané zvláštne skúšky.

Ďalších podmienok je dosť, nebudem
to podrobnejšie opisovať, čitateľov by
to zbytočne zaťažovalo, nakoľko ide
o špecifické záležitosti.
Iste aj vo Vašom odbore je dosť veľká
konkurencia. Každý sa snaží prežiť.
Niekto „stavil“ na nižšie ceny, iný na

kvalitnejšie, komfortnejšie značky
áut. Ako sa Vy snažíte získavať
a udržiavať svoju klientelu?
- Ja som vsadil na seriózne jednanie
s klientom a ľudský prístup.
Aké
máte
skúsenosti
s klientmi, ako ich môžete vo
všeobecnosti hodnotiť, sú
príjemní, sú arogantní, alebo
ako ich Vy „zadeľujete“?
- To záleží od toho, akú má človek
náladu. Ale nájdu sa aj zákazníci,
ktorí sú konfliktní a neustále
spôsobujú problémy. Ale –
o tom je práca s ľuďmi. Nemôže
byť všetko bez problémov a bez
chyby. Koniec – koncov, sme len
ľudia.
Máte aj nejaké problémy
s nimi, napríklad pri platení?
Hádajú sa, alebo provokujú?
- Áno niekedy sú problémy, ale
to býva zriedkavo. A poväčšine
vždy ide o podgurážených
zákazníkov.
Prežili ste počas práce veselé
príhody, smutné, tragické?
- Ako som spomínal, je to
práca, pri ktorej sa dajú zažiť
rôzne zážitky, prináša to život
a bezprostredné situácie. Ale
nechcem o nich rozprávať. Ide
o osobné záležitosti klientov,
a nemyslím, že sa to hodí.
Akých
zákazníkov
máte
najradšej?
- Ľudských, s pozitívnym myslením
a optimistických.
Máte zrejme svoj štýl práce, aj
filozofiu života, ktorou sa riadite.
Prezradíte nám ju?
- Myslím, že až takto sa nebudem
verejnosti otvárať. Sú to moje intímne

záležitosti a patrím k ľuďom, ktorí si
svoje súkromie nanajvýš chránia.
Ako živnostník – iste narážate na
konkurenčný boj – konkurenčné
ťahy. Zaťažujú Vás, alebo ich
prehliadate? Aký máte na ne názor
a ako ich v práci zvládate?
- No jasné! Vyskytujú sa také veci,
ako prepichnuté kolesá, rozbité okná
a iné poškodenia automobilov – ale
vždy to je práca jednej a tej istej
skupiny ľudí! A z druhej strany – ide
s
najväčšou
pravdepodobnosťou
o taxislužbu z iného mesta, ktorá sa
chcela v našom prostredí zastabilizovať,
a tak prichádzajú rôzne ohováračky,
osočovanie
a
klamstvá.
Keďže
poznám majiteľa, tak ho aj chápem,
nakoľko pochádza z prostredia, kde je
klamstvo bežnou pracovnou metódou,
rovnako tiež poškodzovanie dobrého
mena iného, jemu nepohodlnému
konkurentovi, či oponentovi. Ale aj to
prináša život, treba s tým rátať, obrniť sa
proti tomu výdržou a hlavne vlastnou
kvalitnou prácou. Zákernosť a intrigy
nemajú žiadne pravidlá, preto sa inak,
ako poctivosťou a kvalitou nedá proti
nim bojovať.
Čo Vám môžeme zaželať, čo by ste si
do budúcnosti priali – ako taxikár,
ako človek?
- Aby sa finančná situácia Slovákov
zlepšila a aby mali ľudia viac času
na seba, svoje rodiny, aby sa naučili
oddychovať, relaxovať, cestovať za
príjemnými vecami. To automaticky
súvisí s tým, že aj naše služby budú stále
viac využívané.
otázky: redakcia KŽ
foto: Gabo Muška
(inzercia spoločnosti na zadnej strane
časopisu)
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Váš finanèný poradca – Dana PINÈIAROVÁ,
riadite¾ka krajskej poboèky Žilina, tel.: 0905 345 800
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„Je škoda, že náš štát rozdeľuje finančnú podporu pre jednotlivé odvetvia športu
nespravodlivo, vďaka čomu naturálna kulturistika ostáva na chvoste jeho záujmu“,
- hovorí Viliam Rigo, generálny sekretár Slovenskej spoločnosti pre naturálnu kulturistiku a fitness, so sídlom v Banskej Bystrici.
Hovorí Viliam Rigo:
- Túto formu naturálnej
kulturistiky zaviedol
pred 21 rokmi Dr. Peter
Vons. On určil vlastne
filozofiu tohto druhu
športu a posledných
6 rokov sa hovorí
vyslovene o naturálnej
kulturistike.
Od
kondičnej kulturistiky
sa to odlišuje tým,
že hocikto mohol
súťažiť, ako sa hovorí
– „z ulice“. V naturálnej
kulturistike – to už je
registrácia pretekárov
a len
registrovaní
môžu
pretekať.
Treba povedať, že
naturálna kulturistika
má budúcnosť, je len
na škodu – a to sa už
opakujem – že od štátu
nemá žiadnu podporu!
Bolo by preto načase,
Koncom mája sa vo Veľkom
keby si túto skutočnosť začali
Grobe
(obec
galantského
všímať kompetentné inštitúcie
okresu) uskutočnil I. ročník
štátu, aj naši poslanci a ďalší,
súťaže v naturálnej kulturistike
ktorí rozhodujú, kam idú
juniorov, dorastencov, žien
peniaze zo štátneho rozpočtu.
model a figúra a kategória pre
Aj samospráva na úrovni krajov a
nováčikov, organizovanej pod
poslanci VÚC - ky. Aby skutočne
záštitou ŠK VICTORIA Veľký
nebola len podpora pár druhov
Grob a Slovenskej spoločnosti
športu na úkor ďalších, a ten náš,
pre naturálnu kulturistiku a
akoby ani neexistoval. Žiadali
fitness, so sídlom v Banskej
sme o podporu aj ministerstvo
Bystrici - pod názvom 1. ročník
školstva,
napriek
žiadostiam
VICTORIA NATURAL CUP 2009.
– nič! Je preto zarážajúce, že
“Hlavou a srdcom” celej akcie
reprezentujeme Slovensko –
bol Viliam Rigo z Veľkého
a za svoje! Veď my sa nehráme
Grobu, generálny sekretár
na „obecnom piesočku“, ale
Slovenskej spoločnosti pre
robíme našim športom dobré
naturálnu kulturistiku a fitness,
meno Slovensku. Nechápem,
ktorého sme poprosili, aby
prečo to nikto nevidí, alebo
čitateľom trochu viac priblížil
nechce vidieť? Asi zle lobujeme,
históriu naturálnej kulturistiky.
alebo jednoducho o podporu
tohto športu nikto
nemá na Slovensku
záujem!
• Ako to je s
na VICTORIA NATURAL CUP 2009
podporou Vášho
– 23. mája vo Veľkom Grobe?
športu zo strany
štátu?
- Toto je veľmi
Kategória Dorast:
bolestivá
téma,
Tomáš Prostinák, PRO GYM Považská Bystrica
pretože náš štát sa
Kategória Dorast nováčik:
stavia ku kulturistike
vo
všeobecnosti
Dominik Zeman, ŠTRBA
ako „k ničomu“.
Kategória Junior:
Podporuje
futbal,
hokej, atď..., ale
Jakub Strigač, MEGY GYM Banská Bystrica
nás nie. A pritom
Kategória Junior nováčik:
sa toľko rozpráva
Miroslav Jaššo, ŠK VICTORIA Veľký Grob
o podpore športu
vo
všeobecnosti,
Kategória Muži open nováčik:
o
podpore
Martin Hruščák, FITNESS BERDY Michalovce
naturálnych
Kategória Šport model:
športov, odbúravaní
c h e m i c k ý c h
Veronika Juhászová, MEGA GYM Banská Bystrica
prípravkov
zo
Kategória Šport model nováčik:
športu,
podpora
Saskia Holanová, ŠK FITNESS TEAM Banská Bystrica
prirodzenosti
v
športe,
lebo
Kategória Šport figúra:
čím viac športu je
Ivana Šarišská, BUDU&FITNESS Spišská Nová Ves
medzi
mládežou,
Srdečne gratulujeme, nech žije ďalší ročník
tým
menej
sa
VICTORIA NATURAL CUP 2010!
budú
ubiehať

Kto bol “zlatým”

veď iba pre novo registrovaných
sme vytvorili päť kategórií, kde
dorastencov a juniorov bolo
najviac. Za účasti 46 pretekárov
z celého Slovenska sme vytvorili
8 kategórií. Náš klub ŠK VICTORIA
reprezentovali, Jaroslav Andordorast nováčik 3. miesto, Dávid
Gál- dorast 2. miesto Ladislav
Múčka- junior 3. miesto, Miroslav
Jaššo – junior nováčik 1. miesto.
Treba povedať, že Miroslav Jaššo
bol prekvapením, pretože ešte tri
mesiace pred súťažou mal vyše sto
kíl, musel zhadzovať vyše tridsať.
Mal som obavy, koľko svalovej
hmoty zostane, keď odbúrame
to množstvo tuku , ale našťastie
symetria a definícia svalstva ho
určila ako jasného víťaza medzi
nováčikmi. Ďalším prekvapením
bolo aj to, že nás prišiel
podporiť svojou prítomnosťou
Jaroslav Horváth, ako jediný
profesionálny kulturista na
Slovensku a účastník Mr.
Olympia, Majster sveta vo fitnes
Dano Medo a Majster Európy
Róbert Babós je to pre nás veľká
česť!

• Dnes máme po súťaži, ako
ju hodnotíte, z pohľadu
organizátora a z pohľadu
športovca - trénera?
- Ak to celé zhrniem, prvý ročník
VICTORIA NATURAL CUPU vo
Víťaz kategórie Junior nováčik: Miroslav Jaššo, ŠK VICTORIA Veľký Grob.
Grobe bol úspešný
Miroslav je inak pôvodom z Kysúc, jeho rodičia pochádzajú z regiónu Dolných Veľkom
začiatok propagácie naturálnej
Kysúc a dodnes udržiava dobré vztahy so svojimi starými rodičmi
a blízkou rodinou v Kysuckom Novom Meste.
kulturistiky v Galantskom okrese,
ako aj na Slovensku. Radi by
k drogám. Ale je na škodu, že štát
sme pokračovali v tejto tradícii,
nerovnomerne podporuje rôzne
pokiaľ dokážeme osloviť aspoň
odvetvia športu. A my sme úplne
toľko sponzorov ako teraz a aby
na chvoste.
som nestrácal čas, dnes viem
• 23. mája ste zorganizovali
ako postupovať pri organizovaní
spomínanú súťaž. Prečo ste sa
ďalšieho ročníka a nedať sa
tak rozhodli?
- Keď sme s organizačným znechutiť jednotlivcami, o ktorých
tímom pripravovali súťaž, priali som si myslel, že ako - tak im
sme si, aby celá súťaž dopadla záleží na tom, čo robíme pre
aspoň na sedemdesiat percent. tento šport, lebo ignorancia
Dnes môžem skonštatovať sto a pohŕdavosť sa v tomto prípade
percentnú úspešnosť. Sám som otočila proti nim. A úplne na záver
chcem z celého srdca poďakovať
milo prekvapený, koľko sponzorov
nás dokázalo podporiť. Pri jednom všetkým sponzorom, reklamným
rokovaní so sponzorom som a mediálnym partnerom za
povedal: „Prajem si, aby víťazi po podporu a viem, že aj v tomto
dekorovaní nemohli na jeden krát športe je veľa ľudí, ktorí nás naďalej
budú vnímať pozitívne.
zobrať ceny z pódia,“ a našťastie
spracovala: redakcia
splnilo sa! Samozrejme, nebolo
to až tak jednoduché, pretože, od
koho sme čakali najväčšiu podporu,
sme nedostali. Ale po týchto
skutočnostiach
možno
mnohí
zmenia rétoriku a prístup k samotnej
kulturistike a vôbec organizovaniu
takýchto podujatí. Alebo ostanú tak
samoľúbi, že vidia iba seba a prácu
druhých ignorujú a aj zosmiešňujú?
V januári tohto roku prebiehala Ak máte záujem o naturálnu
kulturistiku a všetko, čo s tým
nová registrácia pretekárov a vtedy
nášho prezidenta Petra Búvalu súvisí, môžete sa kontaktovať
napadla
myšlienka,
umožniť
na p. Viliama Rigu, ktorý je
novým registrovaným členom ochotný poradiť Vám a získať
vytvoriť kategóriu NOVÁČIK na
Vás pre tento šport:
jarnej pohárovej súťaži vo Veľkom tel.: 0905 353 289
Grobe, v malej obci galantského
e-mail: viliamrigo@centrum.sk
okresu, a musím povedať úspešne
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Čo pripravujú obce v regióne Dolných Kysúc – počas letných mesiacov
pre svojich občanov, ale aj ďalších návštevníkov, prípadne turistov...?
Veď v lete sa presúvajú hordy ľudí na dovolenku, spoznávať nové,
vidieť atrakcie v prostredí, ktoré je pre nich neznáme. Prichádzajú
tiež turisti zo zahraničia..., TAKŽE, ČO SA CHYSTÁ V LETE V NAŠOM
REGIÓNE, čím sa môžu obce pochváliť?

Božena Peťková, starostka Radole:

5. júla chystáme už VII. ročník Cyrilometodského výstupu
na Vreteň. Je to obľúbená akcia, prichádzajú na ňu nielen
naši občania, ale aj turisti z iných končín Slovenska
a samozrejme občania z obcí nášho regiónu. Neskôr
v dňoch 18. – 19. júla máme futbalový turnaj o Putovný
pohár starostky obce. Tu sa zúčastňujú okolité obce a
naše družobné mesto.

Margita Šplháková, starostka Poviny:

Srdečne pozývame tých, ktorí majú záujem o naše
Povinské OBECNÉ DNI,- ktoré máme v polovici augusta.
Je to vlastne kultúra a šport od rána do večera, sú
pozvaní hostia do kultúrneho programu, nesmie chýbať
futbalový turnaj, samozrejme hodové atrakcie, kolotoče,
dobré jedlo, vychladené pivo a večer zábava. Máme
tieto obecné dni radi, lebo sa postretávame s rodinami,
priateľmi. Je to taký sviatok obce a iste dobre padne
každému, aby zabudol na stresy každodenného dňa.

Ing. Štefan Mrenka, starosta Kysuckého Lieskovca:

U nás máme skutočne pekné „Hodové slávnosti“
obce, ktoré v tomto roku vychádzajú na 18. – 19.
júla. Je to spoločná akcia obce, žiakov z Centra
voľného času a ZUŠ-ky. Uskutočňujú sa v centre
obce, na futbalovom ihrisku. Je to taká súťaž
detí, občanov v rôznych športových disciplínách,
v kultúrnom programe vystúpia zaujímavé celebrity zo
Slovenska, nechýbajú všetky atrakcie, ktoré k hodom
a slávnostiam patria, samozrejme dobré jedlo a posedenie pri poháriku. No
a samozrejme zábava! Všetkých srdečne pozývam!

Ján Pokrivka, starosta Snežnice:

5. júla organizujeme Futbalový turnaj Dr. Ševčíka,
zúčastňujú sa ho okolité obce z nášho regiónu, ale aj
z okresu Žilina. Táto akcia je kultúrnospoločenskou
udalosťou obce, kde okrem športu je aj zábava pre
občanov, atrakcie pre deti, niečo dobré sa zje, vypije.
Podebatujeme navzájom, skrátka taký relax. Naša
obec má hody 15. septembra, kedy, ako sa hovorí
– „tancuje celá dedina“ na námestí. Ja to „Máriu„,
kedy sme mali vysvätený náš kostol. Nechýba nič,
čo sa spája s hodami – decká sa môžu vyblázniť na
atrakciách, je zabezpečený kultúrny program a ako bodka je večerná zábava.
V obci tiež nezabúdame na rozlúčku s našimi deviatakmi, keď ich na konci
školského navštívime a trošku spoločne posedíme a porozprávame sa. Patrí
to už k tradíciám.

Alžbeta Suriaková, starostka Lodna:

V obci máme v dňoch 4. – 5. júla „Petropavlovské hody“
spojené s pálením vajany. Nechýbajú kolotoče, hodové
atrakcie a to najdôležitejšie – dobrá atmosféra! V týchto
dňoch prebieha tiež súťaž dobrovoľného hasičského
zboru o Pohár starostky Lodna, kde sú zúčastnené aj
okolité obce. Pripravujeme koncom júla aj futbalový
turnaj s družobnou obcou, na ktorý sa tešíme a dúfajme,
že to bude pekná spoločenská akcia.

Vladimír Káčerík, starosta Horného Vadičova:

Naša obec – spolu s Dolným Vadičovom
a Lopušnými Pažiťami organizuje ďalší ročník
Vadičovských folklórnych slávností – 24.-25.-26.
júla 2009. Ešte predtým, 5. júla organizujeme
„HASIČSKÚ NEDEĽU“ k 85. výročiu založenia
dobrovoľného hasičského zboru. Táto slávnosť je
spojená so súťažami pre občanov, deti, nechýba
slávnostná svätá omša, posedenie pri chutnom
jedle a nápojoch a samozrejme večerná zábava. Obidve akcie sú veľmi
príjemným relaxom pre občanov a aj ja sa na ne ako starosta veľmi teším.
Dúfam, že budú účastníci spokojní aj tento rok.

Ing. Ladislav Behúň, starosta Dolného Vadičova:
Naša obec pomáha pri organizovaní Vadičovských
folklórnych slávností spolu s Horným Vadičovom
a L. Pažiťami v dňoch 24.-26. júla 2009. V septembri
organizujeme púťovú svätú omšu pri našej kaplnke
panny Márie. To sa robí pri príležitosti sviatku panny
Márie a je to už viacročná tradícia, na ktorú sa občania
tešia.

Ing. Mirka Kekelyová, starostka
Ochodnice:

Ochodnica pripravila pre verejnosť už 37. ročník
Folklórneho festivalu OCHODNICA 2009, to je
krásny kultúrnospoločenský zážitok, spojený so
zábavou, dobrým jedlom, stretnutia s rodinami,
priateľmi. Deň predtým máme „Deň priateľstva“,
kde máme prítomné družobné obce z Čiech a
Poľska. Počas prázdnin robíme detské diskotéky
a samozrejme nemožno zabudnúť na Pohár
starostky obce - to je futbalový turnaj, sú tu
prítomné aj okolité obce a chceli by sme tu doplniť aj družstvá zo zahraničia.
V auguste by sa malo uskutočniť aj akcia „Kultúrne leto“ - to je stretnutie
Jednoty dôchodcov Slovenska (okresná organizácia). Sme veľmi radi, že
našej obci schválili projekt „cezhraničnej spolupráci“ a tak budeme priebežne
organizovať aj ďalšie kultúrnospoločenské a športové aktivity, v náväznosti
na určené a prijaté úlohy, vyplývajúce z projektu.

Oľga Štefánková, starostka Rudinky:

Naša obec organizuje na 28. júna „Obecné hody“. To
je akcia, ktorá sa občanom a deťom páči, stretávajú sa
tu rodiny, priatelia, aj z iných končín regiónu dolných
Kysúc a je to príjemný relax po ťažkých dňoch
práce a naháňania sa. No a na 12. júla chystáme 18.
ročník súťaže v hasičskom športe - o „Putovný pohár
starostky obce“.

Ing. Marián Chovaňák, starosta Nesluše:

Naša obec 5. júla organizuje Pľacový turnaj - ide
o futbalový turnaj okolitých obcí - srdečne
záujemcov pozývame! Ďalej pripravujeme obľúbenú
súťaž v konských záprahoch „Neslušský chomút“ a
22. augusta chystáme ROCKNESS, festival rockovej
hudby, ktorý je zvlášť obľúbený u verejnosti. Dúfajme,
že všetko vyjde a verejnosť bude spokojná.

Anton Mrmus, starosta Lopušných Pažíť:

-Spoluorganizujeme s Horným Vadičovom Vadičovské folklórne slávnosti. Počas leta by sme
chceli zorganizovať aj „Pohár o starostu obce Lopušné
Pažite“, je to už tradícia, zúčastňujú sa ho tiež okolité
obce a ide o súťaž dobrovoľných hasičských družstiev.
Ak sa nám podarí, chceli by sme odštartovať tiež ďalší
ročník Futbalového turnaja v malom futbale - starší
páni. Zároveň týmto záujemcov srdečne pozývam!

Lukáš Guzma, starosta Rudiny:

Letné mesiace sú zvyčajne venované oddychu a
relaxu občanov, aj ich detí. Nesnažíme sa nejako
zbytočne nasilu organizovať akcie, pretože leto je
obdobím sťahovania, cestovania, dovoleniek, a tieto
čerpajú aj naši ľudia. Zrejme si niektoré organizácie,
alebo kluby budú organizovať svoje aktivity,
stretnutia, posedenia, ale nejako pod oficiálnou
hlavičkou obce to neriadime. Možno zorganizujeme v
júli turnaj k 60. výročiu futbalu v obci. Naše ďalšie aktivity sa skôr presúvajú
do jesenných mesiacov.

Ing. Roman Špirec, starosta Rudinskej:

28. júna organizujeme športové popoludnie „Ku
dňu otcov“. Podávame tu občerstvenie, súťaží medzi
sebou horný a dolný koniec obce. Je to nádherná
akcia, ktorou si pripomíname postavenie našich
otcov a aj takto im preukazujeme úctu. V polovici
augusta robíme „hodové slávnosti“, ktoré začínajú
Svätou omšou v kaplnke ktorá bola zasvätená
„Nanebovzatiu panny Márie“. Počas dňa samozrejme
nechýba hudba, dobré jedlo, prichádzajú obchodníci
a ponúkajú rôzny tovar. Je to taký sviatok obce, na ktorý sa občania tešia!

„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“
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Bazény od spoločnosti Interkompakt, s.r.o., nájdete
na celom Slovensku, čo svedčí o ich vysokej kvalite a obľúbenosti

Letná sezóna sa niekedy v novinárskom fachu
označuje aj ako tvz. „uhorková. Omnoho častejšie
sa však horúce letné dni spájajú s čvachtaním sa
vo vodných zdrojoch rôznych foriem. Plávanie má
pritom overené relaxačné a aj zdraviu prospešné
účinky. Pre všetkých vodomilných čitateľov (ky)
prinášame rozhovor s Ing. Teodorom Fischerom,
spoluvlastníkom firmy INTERKOMPAKT spol.
s.r.o., ktorá sídli v Tešedíkove a jej aktivity sú
zamerané na bazénovú kultúru. Poskytuje široký
sortiment produktov od návrhov výstavby
bazénov, cez dodávku, montáž a príslušenstvo až
po bazénovú chémiu. Odbornú erudovanosť Ing.
Teodora Fischera potvrdzuje aj jeho členstvo vo
výkonnom výbore Asociácie kúpalísk a bazénov
Slovenska.
• Prejdime ku konkrétnym produktom,
ktorými sa zaoberáte. Popíšte, prosím, o aké
bazény ide, komu a na aký účel sú určené?
- Najviac bazénov, ktoré sme vybudovali väčšinou
na báze technológie vákuových filtračných
systémov bazénových vôd americkej firmy
COM-PAC, ktorá je na kvalitatívne omnoho vyššej
úrovni než klasické pieskové filtre, boli určené na
súkromné účely.
Realizovali sme aj bazény na verejné účely.
Približne pred 9 rokmi sme získali prvý veľký
projekt – riešenie technológie plaveckého
bazéna technológiou COM-PAC vo Vincovom
lese na termálnom kúpalisku, kde v druhej etape
sme zrekonštruovali ďalšie 4 bazény, vrátane
ich technologického vybavenia. V súčasnosti na
TK Vincov les v novovybudovanej kongresovej
budove sme doriešili technológiu wellness
bazéna a detského bazéna. Vlani v Považskej
Bystrici na krytej plavárni sme riešili rozšírenie
technológie na nerezovom bazéne na plavárni,
t.j. chod technológie pri zníženej hladine
plaveckého bazéna pre účely základných
škôl ako aj kompletný detský bazén pre
škôlkarov a školákov nižších tried. V minulých
rokoch v Patinciach vo dvoch etapách sme
zrekonštruovali a vytvorili dokopy 5 vonkajších
bazénov, vrátane detského ihriska v bazéne.
V hoteli Legend v Dunajskej Strede a v penzióne

Platan v Ňárade pri Gabčíkove sme riešili bazény
so sedením a atrakciami, vrátane sáun, vírivky
a odsávania pár. Zase v hoteli Therma v Dunajskej
Strede sme riešili 6 vnútorných bazénov
s rôznymi atrakciami a jeden vonkajší bazén. Na
Horehroní máme 2 súkromné bazény v Brezne,
25 m bazén na plavárni v Závadke nad Hronom,
bazén v penzióne Majk na Heľpe a v hoteli Telgárt
v Telgárte. Vlani sme zrekonštruovali sedací a 25
m bazén na kúpalisku Štrand v Nových Zámkoch
a v súčasnosti odovzdávame zrekonštruovaný
detský bazénový trojkomplex s atrakciou hríba
s 2 m priemerom a 50 m plavecký bazén, všetky
bazény fóliovaním. Teraz prebiehajú projekčné
práce na vybudovanie nového bazéna s umelým
vlnobitím (modernou, energeticky veľmi
zaujímavou technológiou!) a atrakciami k týmto
rekonštruovaným bazénom v Nových Zámkoch.
V polovičke júna t.r. odovzdáme technológiu
bazéna s vlnobitím na kúpalisku vo Svidníku.
Koncom júna t.r. odovzdáme zrekonštruovaný
detský bazén o priemere 10 m, kompletne
s technológiou, atrakciami hríba s 2 m priemerom
a chrliča - vodopádu, bazénové teleso fóliovaním.
Ďalej
spolupracujeme
s plavárňami v Leviciach,
v Žiari nad Hronom, v
Liptovskom Mikuláši, v
Humennom a s kúpaliskami
Margita - Ilona v Leviciach,
v
Skalici,
v
Senici
a v Topoľčanoch, kde pred
dvomi rokmi sme riešili
rekonštrukciu technológie
detského bazéna, vrátane
atrakcie chrliča - vodopádu.
V priemere ročne riešime
aj 12 – 15 súkromných
bazénov
s
rôznymi
vybaveniami, či vnútorné
alebo vonkajšie. Ďalej sa
snažíme byť maximálne
ústretoví a prístupní aj voči
užívateľom a majiteľom bazénov, ktorí nekupovali
u nás bazény alebo technológiu a poskytujeme
im odborné poradenstvo pri chemizácii bazénov,
lebo také rady pri kúpe bazénov a chemikálií
v obchodných veľkoreťazcoch nikde nedostanú
a stoja pred regálmi s chemikáliami bezradní!
V neposlednom rade zabezpečujeme aj
servisné služby, záručné, pozáručné servisy
ako aj zazimovanie a jarné čistenie a spúšťanie
bazénov našim klientom ako aj pre užívateľov
bazénov, ktorým sme bazény nestavali!
• V čom spočíva rozdiel medzi pieskovou
filtráciou a Vami ponúkanou technológiou?
- Rozdiel je v tom, že kým piesková filtrácia filtruje
70 až 100 mikrónov, najlepšie dvojkruhové filtre 50
mikrónov, tak diatomitované naplavované filtre,
vákuové filtrujú 3 až 5 mikrónov. Takže rozdiel sa
prejavuje v tom, že pri filtrácii je potrebných menej
druhov chemikálií (bez vločkovača a prípravku
proti riasám) len na úpravu pH a na dezinfekciu,
a to v menších množstvách. V tom spočíva aj
ekologickosť tejto bazénovej technológie
a užívateľovi sa to
pritom odrazí aj na
znížených nákladoch
na
chemikáliách,
elektrickej energie,
atď. ... V neposlednom
rade sa to odzrkadľuje
aj
na
prevádzke
filtračných zariadení.
Piesková
filtrácia
pri
súkromných
bazénoch si vyžaduje
v intervale 48 hodín
prevádzku 16 až 20
hodín, zatiaľ čo pri
našej technológii si
prevádzka vyžaduje
zhruba 4 až 5 hodín
za
rovnaký
čas.

Najadekvátnejšie na posúdenie rozdielov boli
pozitívne ohlasy ľudí, ktorí prešli z pieskových
filtrov na diatomitované vákuové filtre.
Ďalšou veľkou výhodou pri tejto technológii je,
že pri montáži na „zelenej lúke“ nepotrebujete
vybudovať strojovňu. Tzn., že všetky procesy
riadime ventilmi na úrovni vrchu bazéna, resp.
nad terénom. Pri obsluhe potom nie je nutné
krkolomne sa dostávať do podzemných strojovní,
šácht. Pochvaľujú si to predovšetkým klienti
v pokročilom veku. Jedinou nevýhodou tohto
systému je, že ho nie je možné zautomatizovať.
• Ako prebieha proces výstavby?
- V prvom rade, keď sa niekto ozve, že má záujem
o bazén, je najskôr nutné obhliadnuť si lokáciu
výstavby a poskytnúť určitý profil a odporúčania
veľkostí, hĺbky alebo umiestnenia bazéna.
Naše produkty predstavujeme a predávame
prostredníctvom už realizovaných projektov,
t.j. našu prácu predávajú naše refencie!
Následne pripravujeme cenovú ponuku,
operatívne vypracujeme náčrt statiky, stavebnej
pripravenosti a pod. a po zálohe nasleduje
realizácia. Naša firma samotnú výstavbu

nerealizuje, ale technologicky vždy osobne
zodpovedáme a vykonávame technologický
dozor pri výstavbe bazéna. Dôraz pritom
kladieme na individuálny prístup ku klientom
a na kvalitu práce, lebo tá je najprezentatívnejším
faktorom našej firmy ako celku.
• Bazény sú nepochybne luxusnejším tovarom
než napr. obuv. Stalo sa Vám, že ste realizovali
zákazku pre nejaké známe osobnosti?
- Z takých známejších to bol napr. Dušan Jamrich,
bývalý gen. riaditeľ SND, ktorý je s naším bazénom
a technológiou veľmi spokojný už vyše 7 rokov
a s ktorým udržujem aj naďalej priateľský vzťah.
Minulú sezónu sme odovzdali kompletný bazén
s prekrytím pre hokejistu Rada Somíka v jednej
dedinke pri Martine, od ktorého mám krásnu
pohľadnicu z 12 mája 2008, z Halifaxu, z dejiska
MS v ľadovom hokeji v Kanade! Pre zaujímavosť,
v súčasnosti riešime bazén pre Ladislava
Szigetiho, bývalého ministra školstva!
Ak teda tento rozhovor niekoho motivoval
k rozhodnutiu postaviť si bazén, alebo ak by
niekto potreboval poradiť, zháňal by bazénové
príslušenstvo a pod., môžete uviesť kontaktné
údaje a Vašu firmu?

Objednávky je možné realizovať
viacerými spôsobmi. Buď nás klient
navštívi v priamo v predajni, naše sídlo
sa nachádza v Tešedíkove, Hlavná č.
165 alebo na kontakte na tel. čísle 0905
465 602 alebo 031 / 77 95 306 a rovnako
tak disponujeme e-mailovou stránkou:
ikft@mail.t-com.sk a internetovou
adresou www.interkompakt.sk od
konca minulého roku je možné objednať
si tovar aj formou e-shopu!
- platený reklamný materiál -
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„Dopravná výchova detí je viac než nutná! Prihováram sa za znovuobnovenie
dopravného ihriska v Kysuckom Novom Meste„,- hovorí Drahoslava Luprichová, majiteľka kysuckej autoškoly.
Autoškoly majú v súčasnej
dobe naozaj čo robiť.
Obrovský
rozmach
automobilového priemyslu,
vysoká
kúpyschopnosť
obyvateľstva,
ale
aj
doslova denná – bežná
nevyhnutnosť, nás núti
k tomu, aby sme si urobili
„vodičák“ a mali tak väčšiu
možnosť premiestňovať sa
za svojim cieľom, alebo mať
väčšie možnosti – uplatniť sa
na trhu práce. Ak povieme „a“,
treba povedať aj „b“. S tým, čo
sme povedali, bezprostredne
súvisí odborná zdatnosť
a
úroveň
autoškoly,
ktorá výučbu budúcich
vodičov vykonáva. Kysuckú autoškola Drahušky
Luprichovej sme už v našom Žurnále predstavili.
Rozhovor s ňou zaujal viacero čitateľov, tak sa
pýtame aj na ďalšie skutočnosti.
• Pani Luprichová, aký názor a postoje máte
k absolvovaniu psychotestov pre vodičov –
profesionálov, prečo je dôležité ich pravidelné
vykonávanie, a čo si myslíte o psychotestoch
pre absolventov autoškôl, nemali by byť
dôležitou podmienkou – pri vydaní vodičského
preukazu, lebo ovládanie značiek a dopravnej
problematiky je jedna vec, ale psychická
úroveň budúceho vodiča je tiež nesmierne
dôležitá, veď práve to je – o správaní sa vodiča
na cestách, o jeho empatii, o ohľaduplnosti,
atď...
- Jednoznačne kladný, ale musím povedať aj
ďalšie, a síce, že možno aj tieto psychotesty by
sa mali u vodičov orientovať na ich špecifickosti,
lebo mám dojem, akoby boli robené „podľa
šablóny“ - pre všetky povolania rovnako, a to
nie je dobre. Napríklad, načo má vodič skladať
dokopy kocku, resp. zapamätať si počet slov, alebo
rátať matematické úlohy? On predsa potrebuje
mať rýchle a správne reakcie na ceste, pozornosť,
predvídavosť, dobre rozoznať farby, tvary, vedieť

ovládať vášne, riešiť
situácie s rozumným
nadhľadom, pokojom.
Možno by nebolo od
veci testy pre nich
trochu
prepracovať,
ale aj do oblasti
slušnosti na cestách,
ohľaduplnosti, empatii
k
iným
vodičom
a ďalším účastníkom
cestnej premávky... Je
to môj osobný názor,
ako dlhoročnej učiteľky
autoškoly.
Možno
so
mnou
nebude
každý súhlasiť, ale
tie testy by mali byť
viac o bežnej praxi,
o životných situáciách. Ženy majú napríklad lepšiu
predvídavosť, muži motoriku, aj to teda na cestách
zohráva svoju rolu a obe pohlavia by mali teda
viac zdokonaľovať to, čo im nejde a vzájomne sa
tak lepšie pochopia.
• Čo si myslíte o starých vodičoch, myslím tým –
vekovo – dôchodcov vo vyššom veku. Myslíte,
že zvládajú dnešný zhon na cestách, lebo za
ich éry to predsa len bolo na cestách výrazne
redšie...
- Jasné, že patria na cestu aj oni. Samozrejme, že
sami musia objektívne cítiť, či to ešte zvládajú,
aj po zdravotnej, aj po psychickej stránke. Inak
sa vystavujú, ale aj ďalších v aute a na ceste –
nebezpečenstvu zranenia a smrti. Automobil
v rukách je skutočne zbraň, to treba mať na zreteli,
či v mladom, či v starom veku. A ak som nie vo
forme, som vynervovaný, vystresovaný, radšej
do auta nesadať. A pokiaľ ide o vekovo starých
vodičov, ak chcú byť na ceste „rovnoprávnymi“
s inými, mali by jazdiť častejšie, lebo prax je
najlepší učiteľ na zvládanie nových situácií na
ceste. Len v nedeľu vytiahnuť auto a ísť s ním do
kostola a späť, prípadne raz za týždeň na nákup do
supermarketov – to je na šoféra málo.
• V súčasnosti je pri výučbe autoškoly pridaná

aj zdravotnícka výchova. Myslíte, že táto
skutočnosť je na mieste?
- Je veľmi potrebná!!! Je totiž absolútne nemožné
v dnešnej dobe nevedieť poskytnúť základné
ošetrenie, ktoré sme sa kedysi učili na„pionierskych
schôdzkach“. Inak, pred rokom 1989 – bola
zdravotnícka výchova automatickou súčasťou
výučby v autoškole. Takže nevidím dôvod toľko
o tom hovoriť, akoby sme „objavili Ameriku“! Aj
keď niekomu nerobí dobre pohľad na krv, niekedy
stačí len vytočiť číslo na záchranku, vytiahnuť
človeka z horiaceho auta, pritlačiť mu tepnu, aby
nevykrvácal a zachránime život! Niekedy stačí
naozaj málo a človek nepríde o život.
• Pri prechode na „euro“ – vznikli u mnohých
živnostníkom menšie, či väčšie problémy.
Zaregistrovali ste aj vo Vašej autoškole niečo?
- Nie, asi sme presvedčili občanov, že v našej
autoškole sa žiakom naozaj venujeme, dôkladne
ich pripravujeme, čím si šírime dobré meno a tak
sa nám žiaci stále hlásia. Samozrejme, že sa tomu
tešíme a touto cestou ďakujeme všetkých za ich
dôveru a priazeň! Cenovo sme prijateľní, snažíme
sa pohybovať v prijateľných hraniciach, čo zrejme
záujemcovia oceňujú. V podstate ceny nemeníme
celé roky.
• A slovo na záver?
- Možno budem trochu kritička, ale vidím, že
našim deťom veľmi chýba dopravná výučba.
Vyhovárame sa na všetko možné, ale je to o tom,
že tu veľa môžu urobiť rodičia vo výchove, aj
učitelia. Netreba na to veľa slov, len sa baviť
s deckom o reálnych situáciách, ktoré na cestách
vznikajú a ako majú reagovať... Som nahnevaná
aj na to, že sme v Kysuckom Novom Meste mali
pekné dopravné ihrisko, ktoré teraz chátra. Pritom
by stačilo pár korún na opravu a uviesť ho do
prevádzky, aby ho deti mohli využívať a učiť sa
prakticky o doprave. Potrebujú to dnes viac ako
kedykoľvek predtým! Nevedno, prečo zodpovední
v meste dovolili, aby sa zdevastovalo a neslúžilo
účelu?! Je to skutočne škoda pre nás všetkých a
stojí za to, znova ho obnoviť!
spracovala: Alena Jaššová
foto: Gabo Muška

V Lagúne varia vynikajúce jedlá podľa receptov našich mám...

Reštaurácia Lagúna – pri „Kysuci“ –
na Nábrežnej ulici je u obyvateľov
Kysuckého Nového Mesta a okolia
obľúbená a neustále sa teší priazni
zákazníkov. Aj ja som ju veľakrát
vyskúšala a otvorene priznávam,
že ich obedy sú vynikajúce! Aj pani
Renátka Michálková (na snímke
druhá sprava), ktorá prevádzkuje
túto reštauráciu si pochvaľuje, že
o denné obedy je práve tu veľký
záujem. A niet sa čo čudovať, veď
varia rozmanité jedlá, striedajú
rôzne druhy mäsa, omáčok,

príloh, ale aj jedlá pre
vegetariánov, či pre
tých, ktorí obľubujú
sladké
jedlo.
Ich
polievky sú akoby
domáce. Naozaj. Čo
je dôležité, obsluha
je rýchla a nie ospalá,
ako sme stále ešte
niekde svedkami.
- Aj preto, že tu sa
snažíme
maximálne
vychádzať zákazníkom
v ústrety, obracajú sa
na nás občania, keď
organizujú posedenia, party, oslavy,
pracovné stretnutia. Sme v tomto
smere vybavený dobre. Máme veľkú
sálu s kapacitou 60 až 100 miest, ale
aj malý salónik do 25 miest. Ceny
sme prispôsobili podmienkam, za
prenájom sály účtujeme okolo 33 €
(1000 Sk) a pokiaľ personál obsluhuje
po 21. hodine – účtuje sa 3,33 € (100
Sk). ,- hovorí Renáta Michálková.
• Aké sú ceny na osobu pri
oslavách, svadbách?
- Je to individuálne, podľa želania.

Viete,
sú
náročnejší
zákazníci, ale aj
veľmi skromní.
Ceny aj tu teda
upravujeme
p o d ľ a
aktuálnych
potrieb, oslavu
vieme pripraviť
od 15 €/ osobu
a svadbu od 20
€/ osobu. Ale,
ako hovorím, je
to individuálne
a
všetko
sa
uvedie
dopodrobna
v objednávke.
• Renátka, ale robíte aj iné aktivity
pre zákazníkov, lebo dnes je - ako
sa hovorí, boj o zákazníka...
- Áno, snažíme sa. Veď o tom
podnikanie je – aby nebolo nudné
a monotónne. Robíme v piatok
a sobotu diskotéky, v lete je tiež
„hodová diskotéka“. Vo februári sme
pripravili napríklad veľmi pekný

maškarný ples, už jeho III. ročník
a v máji sme pre dámy a slečny
pripravili tzv. dámsku jazdu – pánsky
striptíz, ktorý sa tešil naozaj priazni
prítomných dám. Či aj prítomných
pánov, to už nechávam na nich – ako
„otázku básnika“...,- zasmiala sa pani
Renáta na konci nášho rozhovoru.
foto: Gabo Muška
(na snímke vkusne vyzdobená
sála pre hostí)
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V predajni COOP Jednoty Čadca, s.d. v Budatínskej Lehote majú nielen dobré výrobky
za dobré ceny, ale je tu aj príjemná atmosféra a slušný prístup k zákazníkom.

COOP Jednota, s.d. je
našou slovenskou obchodnou
spoločnosťou a mali by sme byť
na to hrdí, že v spleti rôznych
cudzích obchodných reťazcov sa
výborne drží v konkurenčnom
boji a navyše - snaží sa vytvárať
dobré personálne vzťahy medzi
zamestnancami navzájom, ale aj
medzi zamestnancami, členmi a
vedením a tiež treba oceniť fakt,
že aj v náročnej ekonomickej
dobe udržuje stav zamestnanosti
a pokiaľ to je možné, neprepúšťa
svojich zamestnancov. Aj v regióne
Dolných Kysúc je široká sieť
predajní COOP Jednota Čadca, s.d.
a najmä v obciach sa tešia obľube
a návštevnosti. Veď, ako hovoria
samotní občania, sú “po ruke”,
majú výhodné otváracie hodiny a
výrobky sú kvalitné - a aj čo sa týka

sortimentu - je skutočne vždy z
čoho vyberať. Navštívili sme jednu z
predajní v tomto regióne - predajňu
v Budatínskej Lehote pri Kysuckom
Novom Meste. Budatínska Lehota
je vlastne mestskou časťou
Kysuckého Nového Mesta, patrí
do jeho volebného, aj správneho
obvodu, a ako hovoria samotní
Kysučania: “Vybehnete z Kysuce
a ste v Lehote”,- a skutočne je
tomu tak. Predajňa je pri hlavnej
ceste, smerom na Čadcu (Česko,
Poľsko)..., a dá sa povedať, že ju
preto navštevujú aj tí, ktorí tadiaľto
cestujú spomínaným smerom na
sever krajiny. Ten jediný nedostatok,
na ktorý sa zamestnankyne sťažujú,
je to, že sa tu práve kvôli blízkej
hlavnej ceste - dosť práši a tak

čistenie a upratovanie v predajni
je na dennom poriadku častejšie
ako v predajniach, ktoré sú mimo
cestného ruchu. Napriek tomu sa
nedá predajni nič vyčítať. Je útulná,
čistá, tovar rovnomerne a pekne
uložený, prehľadný a prístupný k
zákazníkovi.
“Občania si na predajňu zvykli, už
akoby patrila ku koloritu obce a stala
sa jej súčasťou, ale aj potrebou pre
tých, ktorí tu žijú”,- hovorí vedúca
predajne, pani Margita Habesová
(na hornej snímke), ktorá v službách
Jednoty pracuje od roku 1989, teda
20 rokov! V Kysuckom Novom Meste,
ktorý je “na skok” od Budatínskej
Lehoty, sú aj cudzie obchodné
reťazce, ale občania Budatínskej
Lehoty sami potvrdzujú, že nemajú
dôvod behať do Kysuce (ľudová
skratka Kysuckého Nového Mesta),
veď vo “svojej predajni” - kúpia
všetko, čo potrebujú. Okrem toho
sa s predavačkami poznajú, tak
prehodia aj pár slov o rodine, o
zážitkoch,
novinkách,
skrátka
všetci sú tu ako jedna veľká rodina.
A majú pravdu, veď predajňa
ponúka tisícky výrobkov (potraviny,
balené zákusky, mäso, mäsové
výrobky, pečivo, chlieb, alko nealko, hygienické potreby, čistiace
prostriedky, atď... ) Čerstvé výrobky
(mlieko, chlieb, mliečne výrobky,
mäso,...) sú dovážané denne!
COOP Jednota Čadca, s.d. má

svojich zmluvných partnerov, ktorí
dodávajú tovar podľa objednávok
a potreby. Samozrejme, že sa
nezabúda na pravidelné a zaujímavé
akcie pre zákazníkov a pre deti. Aj
samotné kasy v predajniach sú tak
nastavené, že ak je v ústredí COOP
Jednoty vyhlásená akcia na určité
výrobky - tak už ráno predavačka
pri účtovaní má takto centrálne
nastavené - akciové ceny aj vo svojej
kase.
• A ako pocítili v predajni začiatok
roka, keď sme na Slovensku prešli
na €uro?
Hovorí pani Habesová:
- Viete, že to nebolo také zlé, ako sa
hovorilo? Ten prvý mesiac - január,
bol slabší, čo sa týka predaja - ale ak
sa pozeráme na roky dozadu - ono

vždy to tak je - lebo po Vianociach
a Silvestri - je zákazník tak trochu
“vyťahaný z peňazí“ a teda nakupuje
opatrne. Ale ďalšie mesiace sme už

bolo to v roku 2007, upravil sa
vonkajší a vnútorný interiér, bolo
zrekonštruované elektrické vedenie,
výmena radiátorov, zariadenie,

“nabehli” na normál.
Predajňa v Budatínskej Lehote je
otvorená od pondelka do piatku,
od 6:00 do 17:00 hodiny a v sobotu
od 6:00 do 12:00 hodiny. Pracujú tu
okrem pani Margity Habesovej, ešte
jej zástupkyňa Alena Červencová
a pani Eva Adámková. Tvoria
takú celkom veselú “kopu”, vedia
sa zákazníkom milo prihovoriť,
zasmiať sa, poradiť - a tak sa niet
čo čudovať, že ľudia do COOP
Jednoty Čadca, s.d. v Budatínskej
Lehote chodia radi. A tak by to aj
malo byť, veď keď ste niekde dobre
obslúžený, cítite sa tam dobre, sú
okolo Vás príjemní ľudia, tak sa tam
vždy a znovu radi vraciate. Pani
vedúca nás upozornila aj na fakt,
že predajňa prešla rekonštrukciou,

regále, chladničky, vymenili sa okná.
• A slová na záver?
Pani Habesová hovorí:
- Sme radi, že máme prácu a že si
s našimi zákazníkmi rozumieme.
Snažíme sa, aby od nás odchádzali
spokojní, a aby nemuseli povedať,
že inde to je lepšie. Lebo lacnejšie
ešte neznamená lepšie. Kvalita je
naozaj dôležitá. A o to sa v našej
predajni naozaj poctivo snažíme. Aj
- aby boli výrobky čerstvé a kvalitné,
ale aj, aby prostredie a náš prístup
bol príjemný a slušný. Potom sa nám
to v dobrom vracia a zároveň to iste
robí dobre aj imidžu samotnej COOP
Jednote Čadca, s.d. .
spracovala: Mgr. Alena Jaššová
foto: Gabo Muška

- kolektív pracovníčok predajne -
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Navštívte cukráreň „SUZANE“ v Kysuckom Novom Meste
a vezmite so sebou vaše ratolesti!
V posledných rokoch sa akosi viac
stretávame s tým, že mnohí mladí
ľudia, mladé mamičky, oteckovia –
sa častejšie posadia do reštaurácií
a „pubov“ aj so svojimi ratolesťami
a vydržia tam popíjať tekutý mok
(pivo) – aj celé hodiny, cigarety tiež
„veselo smrdia“ – a pritom všetkom
– aj keď to je v týchto teplých
mesiacoch na terasách – potomkovia
mladých rodičov sa hrajú a tak
vlastne dostávajú „prvé kurzy do
života“, ako si to správne(?) užívať...
Z hľadiska celkového vývoja budúcej

osobnosti malého človiečika, určite
nie je zanedbateľné, kde sa s ním
pohybujú jeho rodičia, do akých
priestorov ho vodia, čo dýcha,
čo konzumuje, aké slová a reči
počúva... Niet sa čomu čudovať, ak
už sedemročné deti vedia „pekne“
hrešiť a 11-ročné dievčatá o sexe
rozprávajú rovnako vulgárne ako
opití primitívovia v zrelom veku.
Kedysi sme našim deťom čítali
rozprávky, počúvali platne a spolu
sme obliekali bábiky. Zašli sme si
do cukrárne na zákusok, na dobrú

zmrzlinu, či vychladený džús
a voňavú kávu, možno aj s malým
pohárikom kvalitného koňaku, ak
bolo po dobrom nedeľnom obede...
Všetko malo svoj zmysel a význam, ale
aj čas a pokoj, pohodu. Prečo vlastne
toto píšem? Pretože mi to napadlo,
keď som navštívila maličkú, ale o to
viac útulnú cukrárničku (kaviareň)
pani Zuzany Palarcovej „SUZANE“
na ulici 1. mája 272 v Kysuckom
Novom Meste. Je otvorená niekoľko
mesiacov a ponúka vskutku dobré
zákusky, kávu, ale aj alko – či nealko
nápoje. Aby ste naozaj v pokojnom
a príjemne zariadenom prostredí (s
výraznou, ale estetickou) maľovkou,
mohli vychutnať výborné recepty
na zákuskoch, zapiť nápojom, či
kávou a ešte k tomu podebatovať
so svojou priateľkou a pritom mať
pri sebe potomkov, ktorí si iste tiež
zamaškrtia, lebo aj zmrzlina je tu
výborná. A čo je najdôležitejšie
– nefajčí sa tu !!! Iste to pani
Palarcová nemá jednoduché, veď
kým reštaurácií a krčmičiek, či
pohostinstiev, je v Kysuckom Novom
Meste viac než dosť a pribúdajú
ďalšie, tak cukráreň je tu vlastne
jediná! A veru má čo robiť, aby
to išlo, pretože dnes dajú mnohí
z nás radšej na pivo a cigarety,
ako decku na zákusok, zmrzlinu,
dobrý ovocný džús, či ovocie... Je

to paradox, ale aj v rodinách, kde je
naozaj finančný problém, sa rodič
nevie vzdať „svojej cigarety“, zato zo
zdravej výživy, alebo malej maškrty
pre dieťa – sa vždy dá ubrať. Možno
by aj mladé mamičky mohli trochu
viac prehodnotiť, kde chodia so
svojimi detičkami na posedenia,
a že rozhodne kočík s dieťaťom
nijako nepasuje „zaparkovaný“ pred
krčmou. A už absolútne je trápne, ak
jej z úst páchne pivo, alebo alkohol
a kočík potom tancuje od kraja cesty
po druhý kraj... Skúste navštíviť
a ochutnať výrobky pani Palarcovej
v jej cukrárni „SUZANE“ – a iste
neoľutujete. Vie zabezpečiť aj väčšie
objednávky – na rôzne príležitosti,
otvorené má pondelok až sobotu od
10:00 do 18:00 a v nedeľu od 11:00
do 17:00 hod. A pre záujemcov o jej
dobroty uvádzame aj telefónne
číslo: 0915/803165. Veď sa blížia dni
osláv promócií, čas svadieb, letných
slávností v obciach, aj v meste,
kedy by na stoloch sladké dobroty
určite nemali chýbať. A načo ich
piecť a trápiť sa v horúčavách, keď
si ich môžete hotové, veľmi chutné
a vzhľadovo krásne – vyzdvihnúť
v cukrárni „SUZANE“ u pani
Palarcovej v Kysuckom Novom
Meste?
Tak vyskúšajte a dobrú chuť!!!
- Jaššová -

ZUŠ-ka v Kysuckom Novom Meste žije rýchlo,
pracuje kvalitne a robí dobré meno svojmu mestu.

• Základná umelecká škola v Kysuckom Novom
Meste je školou, v ktorej život plynie naozaj
neuveriteľne rýchlo a navyše - okrem bežného
vyučovania sa tu organizujú akcie za akciou.
Sú to zároveň nádherné kultúrnospoločenské
podujatia, ktoré potešia dušu každého, kto
má rád hudbu, umenie, divadlo, spev. Okrem
toho, žiaci reprezentujú nielen svoje mesto a
škola, ale aj región v rámci celého Slovenska!
Poďme však pekne po poriadku a nechajme
hovoriť riaditeľku ZUŠ v Kysuckom Novom
Meste - Mgr. Janu Jánošovú, aby zhodnotila
výsledky jednotlivých odborov.
Hovorí Mgr. Jánošová:
Tanečný odbor
Žiaci z triedy p. uč. Harantovej sa zúčastnili na
celoslovenskom súťažnom festivale v tanečných
choreografiách pre žiakov ZUŠ „Festival
Moderného tanca“- Bojnice, odkiaľ priniesli
významné ocenenia v podobe 1.miesta + cenu
poroty v kategórii 6 – 8 rokov scénicky tanec
choreografia Motýliky, 1.miesta v kategórii 9-11
rokov scénický tanec choreografia Pirátky.
Výtvarný odbor
Žiak Tibor Schiller z triedy p. uč. Martiny Jánošovej
získal jednu z cien v XIV. ročníku medzinárodnej

súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže
Zelený svet 2009, ktorý sa koná pri príležitosti
Medzinárodného festivalu filmov o životnom
prostredí ENVIROFILM 2009.
V dňoch 15.-19.júna sa v exteriéroch ZUŠ bude
konať 3. ročník rezbárskeho sympózia detí
a mládeže pod vedením p. uč. Jána Rajteka.
Projekt finančne podporil aj Žilinský samosprávny
kraj sumou 800€ z grantového systému ŽSK pre
oblasť kultúry.
Hudobný odbor
Učitelia jednotlivých oddelení uskutočnili
celoškolská súťaže klavírneho, keyboardového
a strunového oddelenia.
Na speváckej súťaži J. Cikkera v Banskej Bystrici
obsadila v IV. kategórii žiačka Alžbeta Švaňová
z triedy Mgr. Ďuriakovej strieborné pásmo. Žiaci
speváckeho oddelenia reprezentovali školu aj
na 8. ročníku speváckej súťaže vo Vrútkach.
V I. kategórii obsadila strieborné pásmo Lucia
Čelková z triedy p. uč. Zdenka Mravca, bronzové
pásmo Erik Mrmus z triedy Mgr. Aleny Ďuriakovej,
v IV. kategórii- zlaté pásmo Alžbeta Švaňová
z triedy Mgr. Aleny Ďuriakovej.
Súťaž v speve populárnej piesne „Bojnická perla“
oslovila žiačku Vladimíru Gašperákovú z triedy
Mgr. Aleny Ďuriakovej, ktorá v kategórií B získala
bronzové pásmo.
V spolupráci s CVČ v Kysuckom Novom Meste
sa v priestoroch školy konalo okresné kolo
speváckej súťaže Slávik Slovenska 2009. Z našich
žiakov získali najvyššie ocenenie v I. kategórii
1.miesto Nina Kavacká z triedy Mgr. Evy Králikovej,
v II. Kategórii 1.miesto Kristína Magátová z triedy
Mgr. Aleny Ďuriakovej. Obe budú reprezentovať
náš región na krajskom kole.
Aj pedagógovia ostatných oddelení v hudobnom
odbore pripravili svojich žiakov tak, aby
podali čo najlepšie výkony na jednotlivých
súťažiach a priniesli škole vzácne ocenenia. Na
celoslovenskej keyboardovej súťaži v Považskej
Bystrici žiak Patrik Hyll z triedy Mgr. art. Ivana
Hudeca získal 3.miesto.
Z medzinárodnej súťaže Koncertný akordeón
v Tvrdošíne priniesla žiačka Michaela Bajánková
3.miesto z triedy Mgr. Sylvii Vyšinskej a Denis
Dubjel z triedy Mgr. art. Ivana Hudeca 2. miesto.

1. ročník celoslovenskej súťaže Rudolfa Országa
v Kremnici bol výzvou pre žiačku Janku
Klimekovú z triedy Mgr. Weglorzovej, ktorá
v silnej konkurencii obsadila 3.miesto.
Absolventi školy venovali svoje absolventské
koncerty 20. a 21. mája ako poďakovanie svojim
rodičom a pedagógom. Dovedna sa publiku
predstavilo 32 žiakov z I. aj II. stupňa základného
štúdia a štúdia pre dospelých. Svojím záverečným
vystúpením ukončili štúdium na bicie nástroje,
spev, klavír, akordeón, gitaru, altovú flautu,
tenorovú flautu a husle.
Divadelné
štúdio
dospelých
literárnodramatického odboru pod vedením p. uč.
Kataríny Kováčikovej uviedol po úspešnej
premiére aj reprízu divadelnej hry Ivana
Holuba Moji drahí príbuzní alebo Pohreb.
V hre sa vo svojej životnej úlohe predstavil
dlhoročný ochotník pán Stanislav Bača so
spoluúčinkujúcimi Jozefom Gavlákom, Mariánom
Kandrikom,
Vierou
Prievozníkovou,
Ing.
Mikulášom kubíkom, Daliborom Gvotom, Mirkou
Knotekovou, Lenkou Káčeríkovou a Katerínou
Kováčikovou. Režisérka, herečka a učiteľka
pani Katarína Kováčiková dokázala v úsmevnej
podobe nastaviť zrkadlo dnešnej spoločnosti,
kde má pre niektorých ľudí majetok väčšiu
hodnotu ako priateľstvo a láska.
• Pani riaditeľka, teraz trošku odbočíme
od tejto témy, pretože som sa dozvedela,
že Vaša škola začína
aj s prestavbou
budovy, stavebnom úpravou, nakoľko
dnešné priestory treba uspôsobiť novým
požiadavkám doby, aj potrebám žiakov.
-Áno, je to pravda. Počas letných prázdnin sa začne
s realizáciou projektu „ Stavebné úpravy budovy
B ZUŠ“, čo prináša so sebou nutnosť presťahovať
všetok hmotný majetok do náhradných priestorov.
Pedagogickí, aj nepedagogickí zamestnanci ZUŠ,
pripravili ku koncu mája budovu na vysťahovanie.
Po dohode so zriaďovateľom sa určia priestory,
v ktorých bude vyučovanie v novom školskom
roku pokračovať tak, aby bola zabezpečená
kvalitná úroveň výchovno – vzdelávacieho
procesu, koncertná činnosť i organizovanie súťaží
celoslovenského charakteru.
pýtala sa : redakcia KŽ
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Mesto Galanta sa teší na Vašu návštevu!
Navštívili ste už niekedy
rozlohou neveľké, ale o
to zaujímavejšie svojou
ponukou
mestečko
Galanta?
Ak
nie,
ideálna príležitosť sa
Vám naskytne práve v
blízkom období, kedy na
Vás čaká množstvo rôznych atrakcií a kultúrnych
podujatí. Aj keď sa leto ešte nezačalo v Galante
sa už teraz pracuje na čo najlepšej ponuke letnej
sezóny v oblasti cestovného ruchu. Práve v tejto
sfére zaznamenáva mesto v poslednom období
veľké zmeny.
Galantu nájdete v juhozápadnej časti Slovenska,
v Podunajskej nížine, medzi riekami Váh a Malý

Dunaj. Je jedným z hospodárskych a kultúrnych
centier regiónu.
V nasledujúcich riadkoch by sme Vás radi
poinformovali
o
niekoľkých
novinkách
a aktivitách, ktoré pripravujú jednotliví
poskytovatelia služieb.
Termál centrum Galandia pripravuje pre svojich
návštevníkov v letných mesiacoch tanečnú
školu s víťazmi televíznej súťaže “Slovensko má
talent” – tanečnou skupinou Old school brothers
a miestnou skupinou Calma. Zmeny čakajú
detských návštevníkov, nakoľko do leta sa plánuje
rozšírenie detského ihriska o ďalšie atrakcie.
Obohatí sa aj ponuka stravovacích služieb o
stánok s typickými talianskymi špecialitami.
Otváracia doba Termál centra Galandia ostáva
nezmenená denne od 10:00 hod. do 22:00 hod.
(www.galandia.sk)

Novinku má aj miestny agroturistický areál - Ranč
na striebornom jazere. Okrem súčasnej ponuky,
ktorou je jazdenie na koni,
vychádzky do prírody v konskom
sedle či občerstvenie v bare
westernového štýlu, pribudla
možnosť rybolovu v miestnom
jazere. Na výlov sa ponúkajú
ryby ako pstruhy, šťuky, jesetery.
Okrem toho sa už 27.-28. júna
uskutoční ďalší ročník Rodeo a
western show. Jednotlivé služby
agroturistického areálu je možné
využívať vo vopred dohodnutých
termínoch (www.rancgalanta.sk).
Múzeum veteránov ako tradične
aj tento rok ponúka možnosť
prehliadky historických aút a
motoriek, v súčasnosti v počte 12
automobilov a 16 motocyklov. Za zmienku stojí
príprava už 5. jubilejného ročníka Galantského
oválu spojeného s piknik party. Uskutoční sa v
dňoch 13.-14.8.2009 na Ranči na striebornom
jazere. (www.oldtimer-galanta.info)
V prípade nepriaznivého počasia Vás určite
zaujme niektorá z aktuálnych výstav, ktoré sa
pravidelne konajú či už vo Vlastivednom múzeu
alebo Renesančnom kaštieli. Práve v súčasnosti
môžte navštíviť výstavy “Lekáreň a Čarovnú
moc rastlín”, ktoré potrvajú až do 18.9. 2009 vo
Vlastivednom múzeu (www.muzeum.sk).
Potešujúcim faktorom pre Galantu je vznik dvoch
nových ubytovacích zariadení. Jeden z nich
Penzión Galanta sa nachádza v miestnej časti
Kolónia a je zariadený v mediteránskom štýle.
Penzión dopĺňa vkusne zariadená reštaurácia,
ktorá poteší najmä mlsné jazýčky. (www.
penziongalanta.sk). Druhý penzión Viktória zdobí

Mesto Galanta
organizuje XXV. ročník Galantských trhov
v dňoch 13.-15. augusta 2009

Sídlisko Sever. Okrem
ubytovacích služieb
môžu
návštevníci
mesta využiť niektorú
službu
z
bohatej
wellness ponuky. K
dispozícii je množstvo
možností ako sa zbaviť
stresu a získať novú sviežosť. Stačí vyskúšať napr.
niektorú z troch druhov sáun, slnečnú lúku či
švédske streky (www.penzion-viktoria.sk).
Okrem toho pozývame všetkých záujemcov na
tradičné Galantské trhy, ktoré sa uskutočnia v
Galante v dňoch 13.-15. 8.2009. Vzhľadom k tomu,
že pôjde o jubilejný 25. ročník okrem zaujímavých
hudobných vystúpení, tradičnej gastroakcie,

prezentácie remeselníkov a športových podujatí,
bude oživené aj nádvorie Neogotického kaštieľa
v Galante, v ktorom sa uskutoční vínna ulička.

Samozrejme v priebehu celého leta sa uskutoční
množstvo podujatí v rámci kultúrneho leta. Viac
informácií nájdete na webstránke mesta: www.
galanta.sk, prípadne stránke regionálneho
združenia cestovného ruchu www.galantsko.info.
Ako hovorí jedno slovenské porekadlo “ je lepšie

Mesto Galanta srdečne pozýva na jubilejný XXV. ročník Galantských trhov
širokú verejnosť, predajcov, vystavovateľov, umeleckých remeselníkov
na kultúrno-spoločensko-predajnú akciu. Miesto konania akcie je
v priestoroch ulice kpt. Nálepku, amfiteáter, športový štadión, športová
hala, parkovisko pred ŠH, Dom športu, mestský park a nádvorie kaštieľa.
Akcia bude sprevádzaná pestrým kultúrnym programom, sprievodnými
spoločensko-športovými podujatiami a predvádzaním umeleckých
remesiel.
Miesta budú prideľované na základe záväznej prihlášky a po zaplatení
účastníckeho poplatku.

Tešíme sa na spoločné stretnutie v Galante,
aj s občanmi z Vášho regiónu!

Kontaktná adresa:
Mestský úrad Galanta
- oddelenie podnikateľskej činnosti
Mierové námestie č.940/1, 924 18 Galanta
tel.:031/788 4372, fax:031/780 35 92,
e-mail:deakova@galanta.sk,
www.galanta.sk

raz vidieť ako sto krát počuť“ tak neváhajte a
príďte sa presvedčiť o kvalite našej ponuky
na vlastné oči. Mesto Galanta sa teší na Vašu
návštevu!
spracovala: Zuzana Morovičová, MsÚ Galanta,
ako reklamno-propagačný materiál
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Manžel vyžaduje odo mňa análny sex...

Pacientka sa pýta: Mám problém s manželom, ktorý chce odo mňa análny sex. Nehovorím, že som
proti, aj sa mi to páči, i keď nie vždy. Chcela by som vedieť, či mi nemôže takýto sex ublížiť, najmä
čo sa týka konečníka. Možno to nie je otázka určená pre Vás, ako gynekológa, ale iste ste sa počas
svojej praxi stretli s takýmto problémom, alebo aspoň otázkou od svojej pacientky. Je tento druh
sexu nebezpečný pre ženu? Pre jej genitálie, vnútornosti? Dominika Cz., Šala
ODPOVEĎ: V otázke je zahrnutá už aj formulácia
čiastočnej skúsenosti ženy s análnym sexuálnym
stykom. Z toho vyplýva odpoveď, už len konkrétnosť
bezpečnosti takejto sexuálnej praktiky.
Oblasti okolia vonkajších rodidiel a aj oblasti konečníka u ženy /ako aj oblasti konečníka u muža / sú významne taktilne-dotykovo citlivé - pre bohatú spleť
nervových zakončení. Ich „citlivé“ dráždenie vyvoláva podobné sexuálne vnemy /pocity/ ako dráždenie
okolia pošvy, klitorisu u ženy alebo iných erotogenných zón, ako napríklad prsné bradavky, dvorce.... Z
pohľadu obohacovania sexuálneho života partnerov
muža a ženy je nesmierne veľa možností a praktík,
pretože „nevymýšľanie“ a monotónnosť sexuálneho životy poznačená časom - vedie ku redukcii až k
averzii /odporu/ ku sexuálnemu životu.. Myšlienka,
jemnosť, citlivosť a skúsenosť predbiehajú v tomto
smere i „mladosť“.
V prvom rade musí pri takomto návrhu zo strany
partnera muža na ženu predchádzať súhlas a chcenie partnerky a všetky návody a prípravy ku takejto
praktike musia presvedčiť ženu - partnerku v bezpečnosti takéhoto sexuálneho styku.
Sliznica konečníka neprodukuje sekréty ako pošvy
pri vzrušení, je rezervoárom /miestom/ množstva
baktérii, pretože konečník je súčasťou poslednej
časti tráviaceho traktu, kde je stolica a svaly obkružujúce konečník - sfinktery /ktoré zodpovedajú za
udržanie stolice/ pri bolestivom podráždení vedú
skôr ku kŕčom, ako ku uvoľneniu a pri opakovanom

bolestivom a nadmernom mechanickom dráždení môžu viesť ku ich poraneniu, ako aj poraneniu sliznice a následným komplikáciám, krvácaniu a infekcii
v malej panve u ženy. Z toho vyplýva,
ak partneri docenia v príprave na sexuálny análny styk /do konečníka ženy/
hore uvedené situácie, i táto sexuálna
praktika môže byť pozitívnym obohatením sexuálneho života partnerov ako zaujímavou.
Zo strany ženy je nevyhnutná pozitívna súhlasnosť.
Potom následná príprava oblasti konečníka /očistná
klysma/, pre zvýraznenie vlhkosti sliznice v oblasti
konečníka použitie lubrikačného gélu.
Zo strany partnera - muža určite musí byť docenená nesmierna citlivosť dotyku ku oblasti konečníka
u ženy - aby dotyky v tejto oblasti umožňovali relaxovať /uvoľňovať/ svaly konečníka - aby mechanický
vplyv penisu muža v tejto oblasti pri dobre pripravenej predtým vlhkosti /lumbrikačný gél/ neporanil
ani sliznicu konečníka ženy, ani svalov konečníka. Zabezpečenie muža v predídení infekcie pri análnom
sexuálnom styku, vyžaduje určite použitie kondómu
/prezervatívu/. Pri akejkoľvek inovácii sexuálneho
života v rámci obohacovania sexuálneho spolužitia
partnerov muža a ženy - musia byť predtým vyjasnené všetky pozitíva aj negatíva. Musí byť vyjasnená obojstranná súhlasnosť a nikdy odpor, čo i len
náznak neistoty jednej strany. Z histórie je známe,
že existujú kultúry národov, ktoré preferujú análny

sexuálny styk medzi mužom ženou, ako aj zo súčasných štatistických štúdií o sexuálnych praktikách
a ich frekvencii / z anonymných zistení/ v rôznych
zemepisných šírkach našej zemegule. Nebezpečím
- vedúcim k poraneniu, odporu a devastácii ľudského tela a duše, sa stáva akákoľvek násilne vyžadovaná sexuálna praktika a navyše análny styk /do
konečníka ženy/ môže skončiť značným krvácaním
a poranením svalov konečníka a orgánov blízkych
konečníku. Správny vzťah klientky - ženy ku gynekologickej praxi, pocit maximálnej diskrétnosti v praxi
gynekológa, by mal zvládnuť odpoveď aj na takúto
otázku a naviac, významne pomôcť v poučení ženy
v tejto oblasti.
Odpovedal: MUDr. Pavol Hartel,
GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCIA
GYN–PRAKTIK, s.r.o.
Bajzova 8401/48A, Žilina;
tel.: 041/500 78 00

§ § § S manželkou si chceme rozdeliť spoločný majetok...

OTÁZKA: Máme s manželkou viacero nehnuteľností. Sú vedené ako
spoločný majetok (bezpodielové
spoluvlastníctvo). Vzhľadom k určitým rodinným, ale aj firemným
problémom a faktom chceme majetok rozdeliť tak, aby na každého
zvlášť bola napísaná jedna, či dve
nehnuteľnosti. Ako postupovať, čo
musíme urobiť, aby boli nehnuteľnosti rozdelené a vedené vždy na
jedno meno?
ODPOVEĎ: Problematiku bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej
len BSM) upravuje Občiansky zákonník
(ďalej len OZ) v ust. § 143 až 151.
V zmysle ust. § 143 OZ v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov
je všetko, čo môže byť predmetom
vlastníctva a čo nadobudol niektorý
z manželov za trvania manželstva, s
výnimkou vecí získaných dedičstvom

alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa
svojej povahy slúžia osobnej potrebe
alebo výkonu povolania len jedného
z manželov, a vecí vydaných v rámci
predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec
vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná
ako právnemu nástupcovi pôvodného
vlastníka. Ako vyplýva z uvedenej definície, zákon presne vymedzuje, ktoré
veci a práva sú predmetom BSM a ktoré sú predmetom výlučného vlastníctva jedného z manželov.
V zmysle ust. § 144 OZ veci v bezpodielovom spoluvlastníctve užívajú
obaja manželia spoločne; spoločne
uhradzujú aj náklady vynaložené na
veci alebo spojené s ich užívaním a
udržiavaním. To znamená, že obaja
manželia sú povinní spoločne sa starať
o majetok v BSM, udržiavať ho a platiť
náklad y spojené s jeho udržiavaním a
užívaním.
Keďže BSM je inštitút, ktorý je bezprostredne naviazaný na manželstvo
ako také, aj zánik BSM je podriadený
zániku manželstva. Zánik BSM bez
zániku manželstva je možný len vo
výnimočných prípadoch a na základe
rozhodnutia súdu. V zmysle ust. § 148,
odst. 1 zánikom manželstva zanikne i bezpodielové spoluvlastníctvo
manželov. V zmysle ust. § 148, odst. 2
zo závažných dôvodov, najmä ak by
ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mra-

vom, môže súd na návrh niektorého z
manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i
za trvania manželstva.
Z môjho právneho rozboru jednoznačne vyplýva, že naši čitatelia by si
mali v prvom rade zvážiť, či tu je závažný dôvod na to, aby príslušný súd
na ich návrh BSM zrušil. Pokiaľ ide o
zdôvodnenie návrhu, je potrebné v
ňom uviesť dôvody, ktoré viedli našich
čitateľov k napísaniu ich príspevku,
pričom tieto dôvody je potrebné ešte
viacej rozviesť a konkretizovať tak,
aby presvedčili súd o potrebe zrušenia BSM. Ďalej by si mali ujasniť, ktoré
nehnuteľnosti už nemajú byť v BSM, a
ktorý z nich si ktoré nehnuteľnosti prevedie do svojho výlučného vlastníctva. Tak isto by mali zvážiť a podrobne
určiť, ktoré ostatné veci patriace do
BSM ktorý z nich prevezme do svojho
výlučného vlastníctva. Rozsudkom
príslušného súdu o zániku BSM totiž
zanikne celé BSM a je ho potrebné vyporiadať.
V zmysle ust. § 149, odst. 1 OZ totiž
) ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo, vykoná sa vyporiadanie podľa
zásad uvedených v § 150. V zmysle ust.
§ 149, odst. 2 OZ ak dôjde k vyporiadaniu dohodou, sú manželia povinní
vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali.
V zmysle ust. § 150 OZ pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely
oboch manželov sú rovnaké. Každý z
manželov je oprávnený požadovať,

aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný
nahradiť, čo sa zo spoločného majetku
vynaložilo na jeho ostatný majetok.
Ďalej sa prihliadne predovšetkým na
potreby maloletých detí, na to, ako
sa každý z manželov staral o rodinu, a
na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie
a udržanie spoločných vecí. Pri určení
miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ
na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.
V prípade, že by sa naši čitatelia teoreticky nevedeli dohodnúť, ktoré veci
(hnuteľné aj nehnuteľné) ktorému z
nich pripadnú do výlučného vlastníctva, musia požiadať príslušný súd, aby
na návrh niektorého z nich o tom rozhodol. V zmysle ust. § 149, odst. 3 OZ
totiž ) ak sa vyporiadanie nevykoná
dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd.
V každom prípade by som našim čitateľom radil, aby v prípade, že budú
chcieť zrealizovať svoj zámer zmeny
vlastníctva nehnuteľností, ktoré sú
doposiaľ v ich BSM, mali by vo svojom
záujme navštíviť advokáta. Ten im
presne poradí a určí postupové kroky,
ktoré je potrebné dodržať na to, aby
BSM našich čitateľov bolo zrušené a
vyporiadané tak, ako to predpisuje
zákon.
advokátska kancelária:
JUDr. Pavol KOLENČÍK
Telefón, fax: 031 771 3803
mobil: 0907 021 825

Máme poslancov, ktorí ani nevedia, prečo kandidovali,
ale máme aj takých, ktorí riešia aktuálne potreby občanov
Máme poslancov a funkcionárov, ktorí ani nevedia, prečo kandidovali a sedia na
svojich miestach asi “zo zotrvačnosti”. Pred voľbami nasľubujú, aby potom zabudli, čo nasľubovali. Isteže, nájde sa aj pár poctivcov, ktorí svoju prácu berú vážne a naozaj pracujú aj pre potreby iných, nielen pre seba a svoje rodiny. Aj vďaka
iniciatíve takýchto poslancov majú potom mestá, či obce, pre občanov potrebné
služby, aktivity. To, čo celé roky nešlo, zrazu je vybavené. A veľakrát si ani neuvedomujeme, že to nepadlo do nášho klinu samé od seba, ale že je za tým iniciatíva
niekoho, komu nie sú jedno cudzie problémy a potreby. Aj preto treba oceniť
zvýšenú iniciatívu poslanca MsZ v Kysuckom Novom Meste a predsedu okresnej
organizácie SMER - SD v Kysuckom Novom Meste - Ing. Vladimíra Macáška, ktorý
sa veľkou mierou podpísal pod to, že v týchto dňoch začína pracovať v Kysuckom

Novom Meste vysunuté pracovisko Sociálnej poisťovne, aby nemuseli občania z
dolných Kysúc cestovať za touto inštitúciou do Čadce, ktorá je pre mnohých “od
ruky”. Navyše, ak ide o maličkosť a občan musí cestovať do Čadce, má “zabitý”
celý deň. Takže určite je táto služba občanom viac než potrebná a iste ju aj ocenia.
Práve preto je dobré, aby aj vedeli, kto sa o to zvýšenou mierou snažil. Lebo na
Slovensku - sme sa akosi “prirodzene” naučili prijímať dobré a príjemné veci bez
toho, že by sme za ne poďakovali, či prejavili úctu. Na druhej strane - však na nepríjemné veci, či nedostatok niečoho - vieme reagovať okamžite! Že? Tak skúsme
zmeniť aj tento pohľad na náš bežný život a určite bude svet krajší!
-redakcia-
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káblová televízia

&

ul. 1. mája 58, 024 01 Kysucké Nové Mesto
kontaktná osoba : Ing. Martin Brodňan
tel.:
041/421 58 20, fax 041/421 58 20
mobil: 0905 / 332 042

internet cez káblovku

vás pozýva
ul. 1. mája 58, 024 01 Kysucké Nové Mesto
tel.:
041 / 421 58 20, fax 041 / 421 58 20
mobil: 0903 / 657 812 Ing. Pavol Kobrtek
0905 / 332 042 Ing. Martin Brodňan

e-mail:antechnet@antechnet.sk

názov balíka

prenosová rýchlosť

START

505/101

kbit/s

Mesto Šaľa

www.antechnet.sk

počet schránok /www priestor

cena

3 x 50MB /10 MB

199,- Sk s DPH [6,60 EUR]
339,- Sk s DPH [11,25 EUR]

BASIC

1001/202

kbit/s

3 x 50MB /10 MB

STANDART

2302/303

kbit/s

5 x 50MB /50 MB

639,- Sk s DPH [21,21 EUR]

PREMIUM

4004/404

kbit/s

5 x 50MB /50 MB

999,- Sk s DPH [30,16 EUR]

na VIII. Jarmok
tradičných
remesiel,
ktorý sa bude konať v dňoch
26.-27.6.2009 na Hlavnej ulici!
Opäť Vás čaká pestrý program a
zaujímavé atrakcie.
Prihlášky na rezerváciu predajných miest spolu s aktuálnym
cenníkom a ponukou prenájmu
mestských stánkov nájdete
na: www.sala.sk resp. si ich je
možné vyžiadať na Mestskom
úrade v Šali alebo na tel. č.
031/7705981.
Bezplatne uvítame remeselníkov, ktorí majú záujem
aj o predvádzanie svojich zručností priamo na jarmoku.
Túto skutočnosť prosíme na
prihláške zdôrazniť.

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

