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Mladučkí kysuckí
zverenci trénera Tibora
Ďuriaka vybojovali na
medzinárodnej súťaži vo
futsale v Poľsku zlato!
str.13.

Kysučan
Ondrej
Ozaniak je
vicemajstrom
Slovenska
v klasickej
kulturistike
vo váhovej
kategórii
do 70 kg
str.7.

Na slovíčko s... netradičnou lekárkou
z Kysuckého Nového Mesta,
MUDr. Martinou Roubalovou, str.10.
CENTRUM CELOSTNEJ MEDICÍNY
Akreditované lekárske centrum detoxikačnej a bioinformačnej medicíny
Testovanie toxínov a detekcia inf.ložísk

Analýza metabolických porúch (detekcia vhodných potravín)
Cielené nasadenie biorezonátorov a bioinformačných detoxikačných preparátov
Výstupná počítačová analýza
(toxická mapa zaťaženia organizmu)

____________________________________________________________________

MUDr. Roubalová , konzultácie a objednávky
mobil: 0903 822940, e-mail: mroubalova@antechnet.sk

Nech Vám
zdravý ro v budúcom roku
zum nikd
yn
nech Vás
návštevu echýba,
jú poštár
s kopou
i
peňazí, n
ech Vás
nikdy ne
opúšťa p
ohod
v duši, a
j v živote a
!
želá KY

SUCKÝ Ž

URNÁL

Každý, kto v sebe
drží nenávisť a stále
ju niečím živí, škodí
hlavne sebe, - “ hovorí
Mgr. Ľudmila Mušková.

Mgr. Dáša Jakubcová
je riaditeľkou ÚDRŽBY
MESTA v Kysuckom
Novom Meste

str.8.

str.6.
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„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“

Požičovňa
Svadobných a spoločenských šiat

Požičiava:
- Svadobné šaty
od € 62,73- (1890,- SK)
- Detské šaty
od € 11,61- (350,- SK)
- Spoločenské šaty od € 22,90- (690,- SK)
Predáva:
-bielizeň, bižutériu, topánky, košele,
obrúčky
Pri výbere svadobných šiat a obrúčok,
zľava € 33,- na doplnky požičovne.
Supermarket Jednota,
Kysucké Nové Mesto
041/421 64 17, 0907 613 939
e-mail: slavkamecarova@centrum.sk

Slávka

salÓn krásy nika

manikúra – vizážistika – kaderníctvo

Ponúka:
- kozmetické služby
- vizáž
- kadernícke služby
- nechtový dizajn
možnosť objednania na termín
Belanského 91
024 01 Kysucké Nové Mesto
tel: 041/ 437 60 62, 0907 613 939
e-mail: slavkamecarova@centrum.sk

MEČÁROVÁ

Želáme láskyplné Vianoce v kruhu svojich najbližších, príjemnú atmosféru a bohatý
Štedrovecerný stôl. Ďakujeme za doterajšiu priazeň, želáme úspešný štart do nového roku 2010!

Firma František Sidor, Belanského č. 91, 024 01 Kysucké Nové Mesto,
Tel. kontakt: 041/421 3519, 0905 693 128, 0903 755 167 – kancelária,
majiteľ – František Sidor: 0905 640 795

3

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

Oslávili sme 20 rokov od „nežnej revolúcie“, ale keď sa tak pozerám,
ako to v našom štáte vyzerá, „ponežnorevolučná garnitúra“ to zrejme
nezvládla ... Nemali by sme zase zaštrngotať kľúčmi?
Už ma rozčuľuje neobjektívnosť dnešných médií,
ale aj ľudí, ktorí žili aj pred rokom nežnej revolúcie,
t.j. pred rokom 1989, a tvária sa, ale aj rozprávajú
také táraniny a výmysly o predrevolučnom období, že mi je fakt zle ... Buďme normálni a rozumne
posúďme, čo bolo a čo je dobré, čo je nevhodné a
čo je nebezpečné. Veď stačí na to sedliacky rozum.
Ja som mala v roku 1989 – 26 rokov, 5 ročnú dcérku a tak sa dá povedať, že mám osobné skúsenosti
s tým, ako sa žilo vtedy a ako teraz. Vrcholne ma
poburuje, keď súčasnú mladú generáciu „zásobujeme“ dezinformáciami, že „vtedy“ neboli banány,
mandarínky a že sme na ne museli stáť v radoch,
rovnako ako na rifle zahraničných značiek... Ono
skutočne – veľmi zjednodušený a bagatelizovaný pohľad na minulý režim, ktorý iste priniesol aj
mnohým ľuďom bolesť a straty – najmä v začiatkoch – veď vždy nová revolúcia – nové zriadenie,
znamená určitý boj dvoch protinázorov ... Ale na
druhej strane, priniesol aj veľa pozitívnych vecí pre
ľudí, pričom to dnes mnohí, akoby úmyselne zatĺkali. Prečo? Prečo sa vytrhávajú veci z kontextov,
prečo sa vykresľuje vtedajší život len čiernobielo,
banány, oblečenie, rifle ...? Ale z takýchto vecí sa
neskladá reálny každodenný život, i keď pochopiteľne – kúsok radosti prinesú aj ony. Ale – napríklad starostlivosť štátu o zdravie ľudí od narodenia
po smrť – to bola systémová vec a nie nárazová –
cez charity, či biznis – ako teraz ... Keď sa mi narodila dcérka, doktorka prišla aj so sestričkou domov
ukázať, ako sa dieťa kúpe, ošetruje, rovnako tiež
boli matky predvolávané na pravidelné kontroly
– nemohlo sa stať, tak ako dnes, že mnoho žien
odrodí, ani o tom nikto nevie a deti sú zanedbané, bez zaočkovania, najmä v rómskych osadách
... Alebo pôžičky ..., nemuseli sme sa báť, že ich
nevyplatíme, lebo každý mal právo na prácu a
musel pracovať. Ja viem, dnes mnohým lajdákom
a špekulantom vyhovuje nepracovať, alebo brať
„sociálky“ a chodiť na zárobok „na čierno“, a takíto špekulanti bývalý režim určite nechvália. Rodina bola v minulosti pre štát prvoradá. Preto bola
uprednostňovaná napr. tiež pri pridelení bytu –
pred tými, ktorí chceli žiť, tak ako dnes mnohí – len
„nadivoko“. Rodilo sa veľa detí, školy praskali vo
švíkoch, pretože sociálny systém bol prepracovaný a podporoval rodiny. Už v materských školách
sa deti bežne učili dopravnú výchovu – dnes s tým
prichádzajú mnohí „aktivisti“ ako s niečím novým.
Do školy museli povinne chodiť všetky deti – aj
rómske, pokiaľ nie, sociálni pracovníci už vedeli, ako postupovať. Návšteva rodiny, pohrozenie
odobratia prídavkov a ďalších výhod, a išlo to. Aj
rozvedené matky vedeli uživiť svoje deti, pretože
alimenty musel otecko platiť. Školy boli dostupné
aj pre menej solventných ľudí, avšak prijímalo sa
len toľko študentov, koľko hospodárstvo potrebovalo, nie ako teraz, keď určité fakulty chŕlia absolventov a ďalšie odbory úplne chýbajú. Naše mamy
odchádzali do dôchodku doslova ako mladice,
veď tá, ktorá mala 3 deti išla v 54-roch rokoch, 2
deti- v 55-tich, atď ... A pokiaľ ide o technické a
elektrotechnické výrobky, počítače, ani na západe neboli pred rokom 1989 v takom meradle ako
dnes. Objavovali sa len sporadicky, viac menej vo
firmách a podnikoch a postupne sa s nimi zapĺňali

ďalšie inštitúcie, domácnosti ..., je len logické, že
by tieto zmeny postupne prichádzali aj k nám, veď
obchodníci potrebujú svoj tovar predávať, šíriť ho
ďalej, rovnako ako mobilné telefóny, či internet ... .
Hospodársky vývoj všetkých štátov, vývoz tovarov
z jedného do druhého, by hranice určite nezastavili a som presvedčená a aj iní, že tieto skutočnosti by sa postupne doriešili. Možno nie tak rýchlo,
ale ani príliš rýchle zavádzanie výdobytkov vedy a
techniky, mobilov, internetu, nebolo podľa mňa až
takým šťastným riešením. Čas sa nezastaví nikde
– ani u nás a prirodzeným vývojom sa veci vyvíjajú
všade v civilizovanom svete, tak ako vývoj a predaj automobilov a výstavba moderných domov
a obchodov, zdokonaľovanie ciest a služieb. Čo
mi je však veľmi ľúto na dnešnej dobe, že mnoho
ľudí a zvlášť študentov a detí, úplne prestalo čítať
knihy, čoho následkom je, že nevedia povedať jednu normálnu, súvislú vetu, prejav, chýba im totiž
slovná zásoba, ktorá sa cibrí hlavne čítaním kníh.
Kedysi sme čítavali knihy, deťom sme rozprávali
pred spaním rozprávky, v škole sme mali povinné
čítanie kníh (dnes sa to odbaví stiahnutím poviedky z internetu, za čo učiteľov určite nechválim) a
budúca generácia v podstate prestáva poznávať
tradície svojich národov, svoju literatúru, umenie,
nemá na čom „stavať“. Vôbec sa jej necibrí fantázia,
len sporadicky prijíma presne naservírované veci z
televízie a internetu, stáva sa len konzumentom a
nie tvorcom iných pozitívnych myšlienok a nápadov. Pred dvadsiatimi rokmi sme sa nemuseli báť
nechať dieťa v kočíku pred činžiakom, rekreačné
zariadenia boli cez leto plné detí, ktoré sa tam
rekreovali, školské družiny sa o deti starali poobede a učitelia deti učili a naučili, čo treba – nie
ako dnes, keď sú pomaly viac doma ako v škole a
rodič častokrát musí zaplatiť doučovanie, pretože
systém vzdelávania u nás sa veľmi pokazil oproti
minulému režimu, keď naše školstvo západ doslova závidel! Boli krúžky, poobedňajšie tréningy, dieťa bolo prakticky stále pod dohľadom dospelého
a tým bolo chránené pred rôznymi kriminálnikmi
a úchylmi – nie ako dnes! Cestovali sme v rámci
možností tak – ako dnes, kto má peniaze – cestuje
... A pobožní občania sa modlili, kostoly boli otvorené a plné, tak si to pamätám celé roky, nikoho z
modliacich z kostolov nevyháňali. Stavali sa školy v
najzabudnutejších dedinách, taktiež v nich nechýbali lekári, materské školy mali nadstavy detí a systém výchovy v nich bol veľmi prepracovaný. Deti
sa do škôlky tešili! Akékoľvek ošetrenie u lekára,
operácia – boli zadarmo. Cudzinci boli šokovaní,
že po operácii u nás nemusia platiť!!! Naša strava
bola vynikajúca – je známa vec, že Rakúšania vykupovali v Bratislave a okolí celé kartóny kureniec,
syrov, oštiepky – pre ich lepšiu kvalitu ako u nich v
Rakúsku... A takto by som mohla pokračovať ešte
dlhšie. Zriadenie treba posudzovať v globále a v
tom, že je zabezpečený systém jeho existencie pre
ľudí tak, aby čo najmenej strádali. A aby rozdiely
medzi nimi boli čo najmenšie. A pokiaľ dnes človek v „demokratickej spoločnosti“ pracuje – mal
by mať svoju životnú úroveň zabezpečenú určite viac ako lajdák, ktorý sa len povaľuje, či nie? V
tom ma súčasný systém sklamal, lebo akoby bol
zameraný na byrokratické prenasledovanie tých,

ktorí pracujú, platia dane, a nie na tých, ktorí sa
týmto povinnostiam vyhýbajú!!! Treba spravodlivo hovoriť aj o veciach, ktoré boli v minulosti
dobré a treba hovoriť aj o skutočných výhodách a
úspechoch bývalého zriadenia, nielen vyťahovať
čiastkové problémy, či problémy jednotlivcov...
Nikdy nebudú spokojní všetci občania. Vždy bude
niekto trpieť krivdou. Ale mne vadí aj to, že máme
v republike akosi priveľa disidentov a prenasledovaných, a akoby sa po 20-tich rokoch od „nežnej“,
„nakotili“ ďalší... Len sa treba zamyslieť. Pomaly sa
aj vrahovia spred roku 1989 budú pasovať za prenasledovaných režimom ..., veď sedeli v base...!
Socializmus bol teda aj o inom ... Nielen o občasnom nedostatku tropických plodov, o radoch na
ne ... Odsúďme nevhodné a tragické veci v každom režime, ale nezabúdajme na to, čo bolo pekné a dobré a nefalšujme to, čo skutočne bolo, ako
sme žili, čo sme skutočne mali. Iste, urobili sa aj veľké chyby, omyly, spôsobili sa krivdy ľuďom, tak ako
pri každej revolúcii, pri každej zmene režimu. Ale
ani dnes nežijeme tak, že by nám mohli závidieť.
Koľko z ľudí sa celé roky vyhýba práci, neodvádzajú dane, vyhýbajú sa ďalším povinnostiam, ktoré
za socializmu boli naozaj tvrdo dodržiavané, koľko
rýchlozbohatlíkov sa vysmieva do tváre našim zákonom, nerešpektujú ich, nedodržiavajú- „lebo si
to vedia zariadiť“.... Majú sa skrátka lepšie ako feudáli ... Neprispôsobivým občanom je výhodnejšie
brať sociálnu podporu, ako si hľadať prácu... Ten,
kto dnes poctivo pracuje a odvádza dane, je viac
od úradov prenasledovaný ako lajdák, neplatič
daní, či nezamestnaný. V tom je pokrokovosť terajšieho režimu oproti minulému? Nehovoriac o stúpaní kriminality, drog, neúcty medzi ľuďmi, drzosti
detí v školách, arogancii primitívov a stále väčšej
nevzdelanosti (hlúposti) a nezamestnanosti. Takže
..., aj teraz by bolo treba zaštrngotať kľúčmi, lebo
„ponežnorevolučná garnitúra“ to asi nezvládla ...
Čo keby prišla opäť zmena? A ešte niečo..., pred
rokom 1989 sme pojem bezdomovec nepoznali.
Teraz áno.
Alena JAŠŠOVÁ, šéfredaktorka časopisu

KYSUCKÝ ŽURNÁL – ČASOPIS PRE KYSUČANOV

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

Stavebné bytové družstvo KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
Vážení členovia družstva, užívatelia bytov, spolupracovníci, milí občania, vážení obchodní partneri!
Pri príležitosti ukončenia roku 2009 nám dovoľte, aby sme Vám poďakovali za celoročnú spoluprácu,
ako aj za udržiavanie a podporu dobrých medziľudských vzťahov, ktoré zvlášť, v dnešnej dobe, sú zriedkavé.
Želáme Vám príjemné prežitie Vianočných sviatkov v kruhu svojich rodín a priateľov, aby sa tieto dni stali
pre Vás oázou kľudu a príjemného prežitia chvíľ s tými, ktorých vo svojom živote najviac milujete. Pri vstupe
do nového roku 2010 - VYKROČTE energicky, ale s láskou a porozumením aj pre tých druhých ...
Želáme Vám, aby Vás pri riešení každodenných problémov nikdy neopúšťal zdravý sedliacky rozum, želáme
Vám, aby ste boli úspešní, aby ste našli pohodu v živote, aj v práci a pokoj v duši, ktorý je pre pohodový a citovo
vyvážený život každého z nás NESMIERNE DOLEŽITÝ. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vami, pri ktorej sa
aj my budeme úprimne snažiť, aby sme našu prácu vykonávali v súlade s Vašimi požiadavkami, ale aj v súlade
vzájomnej tolerancie a nanajvýš zodpovedne.

VŠETKO NAJLEPŠIE V CELOM ROKU 2010!
Ing. Dušan Kniha, CSc., predseda Predstavenstva SBD
Ing. Karol Klimek, podpredseda Predstavenstva SBD
Kysucké Nové Mesto

Ďakujeme našim zákazníkom za priazeň, želáme veselé Vianoce a šťastný nový rok 2010!

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

Komunálna poisťovňa je štvrtou najväčšou
slovenskou univerzálnou poisťovňou
Krajská riaditeľka poisťovne
Kontinuita
a.s.,
Vienna
Insurance
Group
Danka
Pinčiarová, nás aktuálne
informovala o tom, že
v poisťovni prišlo k dôležitým
zmenám, ktoré by mali klienti,
ale aj ďalší občania vedieť.
o Takže, pani Danka, čo
sa
udialo
v
poisťovni
Kontinuita?
- Tento rok je pre našu poisťovňu
rokom veľkých zmien. Dňa 1.
10. 2009 bol úspešne zavŕšený
proces zlúčenia našej poisťovne
s Komunálnou poisťovňou,
a.s. Vienna Insurance Group.
Kontinuita, a.s. bola čisto
životnou poisťovňou. Zlúčením
sa s našou „staršou sestrou“ –
Komunálnou poisťovňou, a.s.
sme dostali do vienka to, čo nám chýbalo. Poistenie
majetku fyzických, ale aj právnických osôb. Touto
fúziou sme sa stali 4. najväčšou univerzálnou
poisťovňou na Slovensku.
o Čo to znamená pre klientov, nemusia sa tejto
zmeny obávať? Ako je garantovaná ich istota, čo
sa týka poistenia?
- Nie, klienti sa tejto zmeny nemusia obávať.
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
vstúpila v celom rozsahu do práv a povinností, ktoré
z uzatvorených platných poistných zmlúv vyplývali
do 30. 9. 2009 voči spoločnosti Kontinuita poisťovňa,
a.s. Vienna Insurance Group. Rozsah poskytovanej

poistnej
ochrany,
výška
a spôsob platby poistného ako
aj ďalšie práva a povinnosti,
ktoré vyplývajú z uzavretej
poistnej
zmluvy.
Všetko
zostáva nezmenené. Navyše
naši klienti majú možnosť
poistiť si svoj či už hnuteľný,
alebo nehnuteľný majetok
s výraznými zľavami. Jediná
zmena pre nich, resp. pre nás,
je naozaj len v zmene názvu
na Komunálna poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group.
o Môžete trochu priblížiť
Komunálnu poisťovňu – ako
poisťovací subjekt?
- Spoločnosť pôsobí na
území Slovenskej republiky
od 1. 1. 1994, so sídlom
v
Bratislave. Je stabilnou
poisťovacou spoločnosťou, ktorá je súčasťou silného
medzinárodného poisťovacieho koncernu. Jej cieľom
je poskytovať svojim klientom kvalitnú poistnú
ochranu a vytvoriť stabilný zmluvný vzťah, a to
najmä profesionalitou a odborným prístupom svojich
zamestnancov.
o Keď potrebujú klienti a občania informácie
o Vašej poisťovni, ako sa môžu kontaktovať?
- Krajské a okresné zastúpenie:

J. Milca 6; 010 01 Žilina
Telefón: 041/ 56 22 753
pinciarova@kpas.sk
micundova@kpas.sk
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- Obchodné miesto:
Litovelská 871; Dom Kultúry
Telefón: 041/ 421 39 93
pinciarova@mail.t-com.sk
- Centrála:
Štefánikova 8; 811 05 Bratislava
Telefón: 0800 11 22 22
www.kpas.sk

o Je koniec roka, začína rok 2010, možno sa mnohí
rozhodnú o zmenu svojej poisťovne. Prečo by to
mohla byť práve Komunálna poisťovňa?
- Svojim klientom ponúkame s výraznými zľavami:
špičkové povinné zmluvné (zákonné) poistenie,
ktorého súčasťou je živel a poistenie trvalých
následkov úrazu pre celú posádku vozidla, vrátane
vodiča, havarijné poistenie motorových vozidiel,
poistenie domov a domácností
Spomenula
som
len
tie
najžiadanejšie
a najpredávanejšie produkty z majetkového
poistenia. V našom portfóliu však máme množstvo
ďalších, veľmi atraktívnych poistení. Veľmi radi
o nich budeme informovať každého, kto nás navštívi.
Poradíme a pomôžeme pri uzatváraní zmluvy,
a samozrejmosťou je a bude aj pomoc pri likvidácii
škodovej udalosti.
Ale nakoľko sa blíži koniec roka a s ním aj najkrajšie
sviatky, dovoľte mi, aby som dnes už klientom „novej“
Komunálnej poisťovne zaželala spokojné, láskou
a porozumením naplnené vianočné sviatky, v novom
roku 2010 veľa zdravia, šťastia a úspechov.
Zároveň pripájam aj moje poďakovanie všetkým za
prejavenú dôveru a spoluprácu.
pýtala sa: Alena Jaššová
foto: Gabo Muška

Združenie chatárov v Radoli, ktoré vzniklo v roku 1995 verí, že sa konečne podarí
realisticky zhodnotiť ich požiadavky, ktoré majú na súkromné Spoločenstvá
vo vzťahu k vlastníkom pôdy, a že budú pozitívne pre nich vyriešené...
Združenie chatárov VEĽKÉ OSTRÉ - Radoľa bolo
založené podľa zákona č. 83/1990 Zb. v znení zákona
č. 300/1990 Zb. o združovaní občanov, so sídlom
Clementisova 1023/18, Kysucké Nové Mesto. Vzniklo v
októbri roku 1995, keď ho zaregistrovalo Ministerstvo
vnútra SR. Zakladateľmi boli Marián Antecký, František
Síleš a Dr. Aurel Vanovčan. Dnes sa rozprávame
s Mariánom Anteckým o tom, čo všetko sa za 14
rokov trvania Združenia udialo, zmenilo, čím skrátka
Združenie žije, pretože toto spoločenstvo nie je vôbec
malé, nakoľko súčasný stav členov je okolo 50. Ako
nám v úvode pán Antecký prezradil, toto Združenie
je dobrovoľným, neziskovým združením fyzických a
právnických osôb.
o Prečo sa v roku 1995 rozhodli chatári založiť takéto združenie?
Hovorí Marián Antecký:
- Účelom združenia bola ochrana chatárov v styku so štátnymi orgánmi a inými
subjektami, inštitúciami, ako aj ich zastupovanie pri ich záujmoch.
o V čom sa dá vidieť prínos a význam činnosti Združenia chatárov?
- Kladne možno hodnotiť uzatvorenie nájomných zmlúv k zastavaným a priľahlým
pozemkom medzi majiteľmi chát a vytvorenými Spoločenstvami (urbármi), ktoré
zastupovali vlastníkov pozemkov, a to napriek tomu, že tieto “spoločenstvá” nemali
žiadnu právnu subjektivitu. Ako chatári sme si ale boli vedomí, že v rámci utlmenia
vášní a emócií, ktoré vznikali hlavne po roku 1990, musíme urobiť takýto krok. Na
druhej strane sme predpokladali, že druhá strana, t.j. vlastníci pozemkov, budú
toto chápať ako kroky korektnosti a ústretovosti. Pred rokom 1990 totiž pozemky
pod chatami obhospodarovali štátne lesy. Po zmene režimu sa začali prihlasovať
o “svoje” majetky vlastníci, z ktorých už mnohí neboli pôvodní, ale už ich ďalšie a
ďalšie pokolenia a mnohí chceli veľmi rezolútne a nekompromisne riešiť otázku
svojho majetku. Boli aj vyhrážky typu - “podpálime Vám chaty”, “vyženieme Vás”...
o Vlastne v 90-tych rokoch vznikli aj spomínané spoločenstvá, o ktorých sa
zmieňujete ..., pán Antecký, že?
- Áno, bola to Pozemková spoločnosť - Urbár Radoľa a Spoločnosť súkromných
lesov a pasienkov Radoľa (rok 1993). V týchto rokoch bolo napätie medzi týmito
spoločenstvami a chatármi veľmi vyhrotené, hádky, žabomyšie vojny, zbytočné
konflikty, ktoré narúšali medziľudské vzťahy do krajností a tak sme pristúpili aj
my k založeniu nášho združenia, tak ako som v úvode spomínal - kvôli ochrane a
zastupovaniu našich práv. V tom období sme mali 88 chát v katastri Radoľa a len
dve mali vysporiadané vlastnícke vzťahy. Musím však tiež povedať, že nie všetci
chatári sa chceli organizovať. Bolo to 46 členov, ktorí vstupovali do Združenia
chatárov a v podstate vystupovali a riešili veci a problémy aj za tých, ktorí členmi
Združenia chatárov neboli a len sa “zboku” prizerali. Registrovaní členovia podpísali
prihlášku a zaplatili členské.
o Tak ste uzatvorili - ako ste už spomínali - nájomné zmluvy so
“Spoločenstvami” o užívaní zastavanej plochy chatármi a mysleli ste si, že to
veci napomôže, aby sa postupne vlastnícke vzťahy doriešili …
- Áno, presne tak, chatári týmto krokom vlastne chceli ukázať, že si vlastníkov
pozemkov ctia, avšak zároveň upozornili, že vzhľadom k svojmu majetku (chaty),
chcú dať do poriadku aj pozemky, na ktorých chaty stoja. Samozrejme, v súlade

so zákonom si chceli riadne zaplatiť za užívanie pozemkov a priľahlých plôch a
následne ich odkúpiť.
o Prečo sa tak nestalo?
- Chýbali listy vlastníctva, nedalo sa teda k právnym krokom pristúpiť. Keďže
chatári nechceli vydierať, dohodli sme, že naše Združenie chatárov nebude
“vydierať” vlastníkov tzv. “vydržaním”, kedy by pozemky pod chatami a priľahlé
plochy získali automaticky, ale že si tieto parcely riadne odkúpime. Preto sme
ani nepodnikali žiadne právne kroky - čo sa týka “vydržania”. Po skončení revízie
pôdy v katastri Radoľa sme dúfali, že konečne môžeme s vlastníkmi začať rokovať
a uzavrieť kúpnopredajné
zmluvy. Aké však bolo naše prekvapenie, keď sme
zistili, že hoci Združenie chatárov “hralo” férovo, Spoločenstvá vlastníkov (urbáre)
tzv. zneužili našu dôveru, pozemky “vydržali” oni a osvedčili pre seba, čím sa stali
vlastníkmi pozemkov aj pod našimi chatami a priľahlých pozemkov! Prekvapenie
bolo teda poriadne nepríjemné a len sme sa presvedčili, že korektnosťou sme to
ďaleko nedotiahli.
o Aká je teda aktuálna situácia?
- Uvedený stav stále trvá a chatári sú stále v situácii, že ak chcú byť vlastníkmi
pozemkov pod svojimi nehnuteľnosťami, musia podať žalobu na súd, aby sa zrušilo
osvedčenie o “vydržaní” pozemkov spomínanými spoločenstvami - urbármi. Urbári
totiž nemali v čase osvedčenia právnu subjektivitu.
o Čo sa deje medzi chatármi Radoľa dnes?
- Vytvorili sme si Štatút Rekreačnej oblasti Radoľa - Ostré, ktorý nám schválili
aj poslanci Obecného úradu v Radoli a je zameraný na spoluprácu s obcou,
rešpektovaním jej pravidiel ale zároveň, aby aj obec rešpektovala nás a naše
pripomienky. Ide tu hlavne o spoluprácu pri udržiavaní čistoty a poriadku pri
chatách a v ich okolí. Dohodli sme aj to, že každý člen zaplatí ročne paušálne
120 Sk (4 Eur) za odvoz tuhého komunálneho odpadu. Veľmi nás trápi živelné
ťaženie dreva, kedy traktory chodia po lese, kadiaľ sa im chce, ničia pôdu, porast,
všetko - o čo sa chatári starajú. Taktiež je problém s údržbou príjazdovej cesty
do chatárskej oblasti atď., ... Skrátka, problémy sa po 14-tich rokoch od založenia
Združenia chatárov opäť “nakopili” a treba s tým niečo robiť. Aj preto sa oživila
činnosť chatárov v tomto roku, ako aj spolupráca s obcou Radoľa. Zároveň rázne
protestujeme proti tvrdeniam niektorých členov Spoločenstiev, že chatári ničia
porast a pozemky. Pozemky ničia ťažké mechanizmy pri zvážaní dreva z hory. Aj
túto záležitosť by bolo dobré doriešiť v záujme ochrany životného prostredia a
našich kysuckých lesov. V júni tohto roku sa uskutočnila výročná schôdza nášho
Združenia a zvolili sme si predsedu, podpredsedu, hospodára, štatutárov ... . Ako
dôležité body činnosti sme si vytýčili opätovne hľadanie možností ako vysporiadať
vlastnícke vzťahy, a aj udržiavanie a rešpektovanie poriadku v katastri - v zmysle
nášho Štatútu.
Ako teda vidíme, Združenie chatárov v Radoli začalo ďalšiu etapu svojej
činnosti, ktorá určite nebude jednoduchá, veď ako to už na Slovensku chodí
- tu nič nemôže ísť bez problémov a zbytočných prieťahov. Chatári sú však
presvedčení, že zdravý rozum a pragmatický pohľad na celú záležitosť, jej
komplexné zhodnotenie a celková aktuálna situácia, ako aj normálne ľudské
ponímanie ich požiadaviek vo vzťahu k vlastníkom pôdy - napokon zvíťazia
a roky sa ťahajúci problém, sa napokon vyrieši v ich prospech. O to sa budú
v plnej miere a so všetkou zodpovednosťou snažiť kompetentní štatutári
Združenia chatárov Radoľa.
pripravila: Alena Jaššová

„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“
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Údržba mesto upratuje a zveľaďuje, nie je však povinná upratovať
po nevychovancoch, ktorí úmyselne vyhadzujú odpadky tam, kde nepatria...

Čistota a poriadok – úplne neodmysliteľne patria
k nášmu každodennému životu, pretože sú základnými
potrebami pre ľudskú existenciu vôbec. Jednoducho
v neporiadku a chaose sa nedá ani kvalitne pracovať,
ani kvalitne žiť, existovať. Vzťah k čistote a disciplíne
vo všetkom, čo robíme, by malo byť už pre dnešnú
modernú civilizáciu samozrejmosťou. Ale ... – nie je
to tak a žiaľ častokrát tí, ktorí sa „hrajú“ na najväčších
„šéfov“ a „celebrity“ zanechávajú, resp. robia najväčší
neporiadok. Ak ich nebodaj upozorníte, sú ešte „na
koni“ a namiesto uvedomenia si, že robia niečo, čo nie
je v súlade s poriadkom, sú drzí a arogantní voči tým,
ktorí ich na ich „bordelárstvo“ upozornili. Stretli ste
sa aj Vy s takýmito prejavmi ľudskej obmedzenosti?
To už bola otázka pre riaditeľku ÚDRŽBY MESTA –
Kysucké Nové Mesto, p. Mgr. Dášu Jakubcovú (na
snímke), ktorú som poprosila o aktuálny rozhovor pre
náš Kysucký Žurnál.
o Takže, pani Dáška, aká
je Vaša odpoveď na našu
otázku?
- Áno, bola som svedkom
viackrát, keď vyfintení páni
nemali problémy z okna auta
vyhodiť prázdnu fľašu od
malinovky. Alebo pani, ktorá
zjavne nepatrí k hlupákom,
práve naopak – myslíte si, že
vie, čo má so smeťami robiť
– ide k smetným nádobám
a na Vaše prekvapenie igelitku
s odpadom hodí len ku
kontajneru, pričom smeti sa
vysypú ..., a ona odchádza akoby
nič ..., vzápätí už mačka, či psík
roznáša neporiadok z igelitky
po sídlisku ...! Čo potom
chceme od jednoduchších ľudí,
keď „inteligenti“ nevedia ako
nakladať s odpadom?
o Skrátka je to neustály
problém, a treba stále
vysvetľovať
ľuďom,
aké
nehygienické a nebezpečné
zároveň pre život nás
všetkých je neudržiavanie čistoty a poriadku pri
svojich bydliskách, domoch, pri kontajneroch.
- Áno, niekedy si myslím, že je to také „hádzanie hrachu
o stenu“. Znova a znova „omieľate“ a vysvetľujete
ľuďom to isté, rozčuľujete sa – ale zrejme, taký je život
a nič s tým nenarobíme. Aj preto som zvolila formu
oslovenia občanov, prostredníctvom Vášho časopisu,
ktorý je dobre rozširovaný v našom meste – medzi
občanmi a organizáciami, podnikateľmi a chcela
by som im vysvetliť, že všetci sa musíme starať
o poriadok a čistotu v meste, nielen naša organizácia.
ÚDRŽBA mesta robí čo vládze, je ochotná vyhovieť
požiadavkám a potrebám občanov, ale mesto – to
sú občania, oni ho reprezentujú, oni tu žijú a pracujú.
A teda čistota a krása mesta je aj v ich rukách. Ak
sa dobre spolupracuje – výsledky sú viditeľnejšie“,
hovorí Mgr. Dáša Jakubcová.
o Pani riaditeľka, ste krehkou žienkou, na pohľad

doslova dievčina, ako to, že ste sa dostali k takejto
„tvrdej“ funkcii?
- Ja v tejto organizácii pracujem od roku 1991,
začínala som tu ako mzdová účtovníčka, neskôr som
popri zamestnaní skončila vysokú školu – odbor
sociálna pedagogika a od roku 2007 som vo funkcii
riaditeľky. Poznám skratka problematiku pracoviska,
náplň činností, možnosti, ľudí a moja práca ma baví.
o Vyštudovaný odbor Vám pomáha v práci?
- Áno, študijné poznatky zo psychológie a komunikácie
medzi ľuďmi – sú viac než potrebné. Ak človek šéfuje,
ale aj keď nie je vo funkcii – elementárne znalosti zo
sociálnej oblasti potrebuje. Vie sa lepšie orientovať
v medziľudských vzťahoch, lepšie chápe chovanie
iných, je empatický, získava rôzne kombinačné
schopnosti, vie čo je kedy vážnejšie, kedy nie, ako sa
správať vo vzťahu vedúci – podriadený, atď. .... Áno,
štúdium ma naučilo do všetkého tohto lepšie vniknúť.
(Inak, Mgr. Jakubcová riadi kolektív vyše 40-tich ľudí,
a to nie je zanedbateľný fakt, ak prácu dobre zvláda
a výsledky sú vo verejnosti prijímané pozitívne –
pozn. red.).
Mgr. Jakubcová prevzala funkciu riaditeľky po
pani Poštekovej, ktorá odišla do dôchodku, ale
na ktorú rada spomína, pretože ju veľa naučila
a zasvätila do „riaditeľovania“. Najväčšie bremeno
zvládnutia vedúcej pozície na pracovisku však
bolo na pleciach samotnej sympatickej Dášky. Ako
sama priznáva – musela prekonať strach z riadenia
kolektívu, naučiť sa byť aj tak trochu diplomatom
pri jednaní s ľuďmi, vedieť vychádzať s vedením
Kysuckého Nového Mesta, poslancami.
- Občania sú celkovo ústretoví, nemôžem povedať,
že by na nás „útočili“, ak aj vznikne problém, je
mnohokrát z neznalosti celkovej problematiky,
z nepoznania kompetencií organizácií. Keď sa veci
vysvetlia, rozídeme sa v pohode. Sme radi, ak nám
občania – sami, iniciatívne, dajú tip na skrášlenie, či
úpravu miestneho terénu – a ak je to možné, snažíme
sa to zrealizovať, po dohode s vedením mesta.
Aj tu musím priznať, že nemáme s funkcionármi
a poslancami mesta problémy. Chápeme sa navzájom
ako občania, potreby občanov sú zároveň našimi
potrebami, veď všetci by sme mali ťahať za jeden
koniec – keď ide o poriadok v meste.

puntičkárska a tak akosi automaticky prenáša tento
fakt aj na pracovisko a vyžaduje poriadok aj od
podriadených. A keď zistí, že sa chce niekto „uliať“,
veru vie narobiť kriku! Ale to sa tak často nestáva,
pretože kolektív ÚDRŽBY mesta, ktorému šéfuje, ju
rešpektuje a ona má svojich spolupracovníkov rada,
dobre sa s nimi cíti. Od nástupu do funkcie sa zasadila
za to, aby sa pracovné prostredie a podmienky jej
podriadených zmodernizovali, zrekonštruovali
sa WC, umyvárka, šatníky, vymenili sa plastové
okná, zmodernizovali sa kancelárie. Sama dokonca
vyberala kachličky, dlažbu aby esteticky ladili
a aby bolo pracovné prostredie útulné. Nerobí jej
problém vybavovať tie najbežnejšie veci, zaskočiť
do obchodu keď to k práci potrebuje, rieši skrátka aj
bežné ľudské starosti, nielen „riaditeľské“.
- Som toho názoru, že keď je zamestnanec spokojný,
rád chodí do práce. Keď je vystresovaný – aký
podá výkon? Opäť tu musím zdôrazniť, že v mojich
požiadavkách ma vedenie mesta podporuje, dobre
spolupracujem s primátorom, s viceprimátorkou,
s oddelením životného prostredia – p. Ing.
Petrom Smieškom, ale aj s Ing. Miriam Jurekovou
z investičného oddelenia Mestského úradu
v Kysuckom Novom Meste, je to zlatá žena, pomôže
mi, kde sa dá, rešpektuje naše požiadavky, tým aj
potreby občanov. Som vďačná, že vedenie mesta
napr. podporilo aj našu požiadavku – kúpiť zametacie
auto, lebo sme ho veľmi postrádali. Aj vysokozdvižná
plošina je už schválená.
o Pani Dáška, ÚDRŽBA mesta – to je veľký
kolektív pracovníkov. Čo všetko Vaša organizácia
vykonáva, čo zabezpečuje?
- Udržiavame mestské komunikácie a chodníky –
čistenie, zametanie, tieto práce súvisia s ročným
obdobím, my vlastne robíme tieto práce nepretržite,
posýpame, keď treba, zametáme, čistíme, sneh
odhadzujeme zhŕňačmi ... . Ďalej udržiavame verejnú
zeleň, vysádzame nové priestory – aby mesto
nebolo fádne (šedé) – nech žiari farbami kvetov,
stromov, zelene. S mojim nástupom do funkcie
sa rozrástla naša pôsobnosť o stavebné činnosti,
ktorými zabezpečujeme drobné stavebné opravy,
napr. mestskej dlažby, kanálov, odvodňovacích
rigolov, ak mestské organizácie potrebujú „niečo
malé“ zabetónovať, sme
k dispozícii. Do mojej
pôsobnosti mi pribudlo
aj
bývalé
Stredisko
služieb škole na ul. 1.
mája v Kysuckom Novom
Meste. Zostali tam traja
zamestnanci,
dielne,
pracuje sa tu s drevom
a železom – obrazne
povedané. Poskytujeme
školám a organizáciám
v kompetencii mesta,
rôzne neplatené služby,
opravy. Údržba mesta
zastrešuje ďalej cintorínske
služby (výkop hrobov,
zahádzanie,
vyberanie
poplatkov za hrobové
miesta) a samozrejme
vykonávame
údržbu
a poriadok na cintorínoch
v Kysuckom Novom Meste
v časti Dubie a od januára
tohto roku nám pribudla
aj starostlivosť o druhý
Časť kolektívu ÚDRŽBY mesta, v čase voľných chvíľ
mestský cintorín. Ešte sa na
o Čo Vás vie rozčúliť?
chvíľu vrátim k už spomínanému bývalému stredisku
- Keď napríklad ide o inteligentného človeka, ktorý
školských služieb, ktoré nám pribudlo do správy
vie, čo robíme, aké máme kompetencie a možnosti,
– toto vykonáva aj maliarske a natieračské práce,
a napriek tomu chce od nás veci, ktoré jednoducho
zámočnícke, zváračské a stolárske práce. Niektorí sa
neviem zabezpečiť – a nedá si to z ješitnosti, (či
nás pýtali, prečo v týchto odboroch nepodnikáme,
z pocitu svojej dôležitosti ...?) vysvetliť ...! A potom sú
ale žiaľ, nestíhali by sme to a nezabezpečili by
to tzv. notorickí sťažovatelia, ktorí stále musia hundrať,
sme tak práce, pre ktoré vlastne ÚDRŽBA mesta
kritizovať, ale s ničím podnetným neprichádzajú.
bola zriadená. Napríklad v zime máme nepretržitú
Niekedy nás zbytočne brzdia v práci ..., ale, čo už ..., aj
prevádzku. Viete, my robíme aj také práce, ktoré
s takýmito situáciami sa musíme učiť žiť a fungovať.
síce občan nevidí, ale vykonať sa musia – preniesť
o Aké máte skúsenosti so separovaným zberom
veci z organizácie do organizácie, opraviť nábytok,
v Kysuckom Novom Meste?
okná, kľučky, lavice v škole. Napríklad na voľby bolo
- Ešte stále si mnohí nezvykli na triedenie odpadu,
potrebné rozniesť stoly, stoličky, potom ich zasa
kde patrí sklo – treba hádzať sklo a nie papier, či plast,
odniesť naspäť. Alebo zoberme si sídlisko Kamence
atď ... Takže, stále na to upozorňujem a robím tak aj
– ktorého občania nie sú takí disciplinovaní, ako
teraz, prostredníctvom Kysuckého Žurnálu a prosím
obyvatelia v starej časti Kysuckého Nového Mesta.
občanov, aby odpad naozaj správne triedili.
Tu neustále musíme upratovať okolo kontajnerov
Pani Jakubcová má rada poriadok aj doma – je až
a znova a znova nachádzame neporiadok. Chcela

„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“
by som týmto skutočne apelovať na zdravý rozum
každého občana, aby sa viac staral o svoje životné
prostredie, nedevastujme si ho zbytočne a neničme.
Robme všetci tak, aby sme sa tam, kde žijeme, cítili
dobre a zdravo.
o Dáška, do Vašej kompetencie spadá aj dohľad
a organizovanie práce občanov, vykonávajúcich
verejnoprospešné práce, aktivačné činnosti ...
- Áno, je to pravda a musím potvrdiť, že si ich
prácu veľmi vážim. Naše koordinátorky – Lenka
Turčaniová a Danka Drndová – týchto pracovníkov
riadia, usmerňujú a zabezpečujú tak výkon mojich
pracovných príkazov. Skutočne títo ľudia robia pre
mesto práce, ktoré by asi robil málokto, odnášať po
druhých odpadky, čistiť výkaly po cestách, okolo
kontajnerov, a práve preto ich mnoho občanov
hodnotí ako menejcenných, podradných ľudí.
Takéto postoje ma však veľmi urážajú, lebo aj oni sú
ľudia a upratujú častokrát po takých „inteligentoch“,
ktorí „vykotia“ svoj odpadový kôš vedľa kontajnera
a o viac sa nestarajú. Hlavne, že majú drahé autá,
drahé značkové oblečenie a že vedia pohŕdať
ľuďmi, ktorí nemali v živote toľko šťastia a pohody
ako oni. Ja si vážim prácu každého a vôbec ľudí,
ktorí pracujú, takže ma doslova urazia poznámky
niektorých mojich známych, keď sa ma opýtajú: „Ty
môžeš robiť s takýmito ľuďmi“? Títo ľudia sú veľmi
poslušní pri vykonávaní práce, sú milí a otvorení.
Nikdy sa nevyvyšujem nad nich, hoci som riaditeľka.
Ja ich chápem a oni sú voči mne slušní. Aj preto som
nahnevaná, ak si niektorí „namyslenci“ myslia, že
takíto ľudia na aktivačných činnostiach sú povinní
upratovať po nich neporiadok a odpad. A tak sa
potom aj „zvrchu“ na takéhoto človeka pozerajú.
Uznávam životné heslo: „Nad nikoho sa nevyvyšuj
a pred nikým sa neponižuj“, a to platí aj v tomto

prípade. Nemáme právo súdiť a psychicky
ubíjať
iných. Ešte nevieme, ako dopadneme my“,- hovorí
energická Dáša Jakubcová.
o A teraz trochu odbočím od pracovných otázok
a trošku nám pootvorte svoje vnútro, Dáška. Akú
uznávate životnú filozofiu?
- Som presvedčená o tom, že nič nie je náhoda a všetko
zlé je na niečo dobré. Neznášam povrchnosť a keď mi
robotu niekto odflákne, viem byť aj nepríjemná! Na
druhej strane si myslím a aj to tak robím, že pekné
a čisté pracovné prostredie má mať nielen šéf, ale aj
podriadení a že sa majú v práci vzájomne rešpektovať.
o Už Vašu prácu občania aj pochválili?
- Áno, stane sa to, i keď ľudia radšej kritizujú, nadávajú,
ak však majú poďakovať, alebo niečo uznať, na to už
zabúdajú. To sa mi nepáči, lebo v našej medziľudskej
komunikácii by mali mať pozitívne a láskavé slová
aspoň taký priestor ako tie negatívne. Napríklad aj
ja do práce dostanem niekedy telefonát, ktorý je
drzý, alebo hlúpy ..., hašterivý, povýšenecký. Keď ma
takto chce občan upozorniť na nejaký nedostatok.
Pokiaľ je sťažnosť, či výtka opodstatnená, okamžite
realizujeme nápravu. Ale aj tu musím povedať, že
mňa kritika, ak je opodstatnená, neuráža. Mňa uráža
forma jej podania, štýl, spôsob, ako sa povie. A to
myslím, že každého kultivovaného človeka „rozhodí“
neadekvátny spôsob komunikácie.
o Ako beriete život?
- Ako ide ... . V osobnom živote uprednostňujem
ľudí, ktorí ma vnútorne obohatia, ktorí ma pobavia,
niečo pekné a duchaplné naučia, pri ktorých sa viem
uvoľniť. Neznášam zneužívanie dôvery – ak je niekto
mojim priateľom, resp. chce ním byť len pre nejaký
dôvod. Mám skrátka rada veci „na rovinu“...
o Šéfujete hlavne mužom, akí sú podriadení?
- Dobrí a dobre sa mi s nimi spolupracuje. Muž Vás

Kysučan Ondrej Ozaniak je vicemajstrom Slovenska
v klasickej kulturistike vo váhovej kategórii do 70 kg
Ondrej Ozaniak sa narodil
v Čadci, ale pôvodom je
z Horného Vadičova. Strednú
školu navštevoval v Kysuckom
Novom Meste a tu aj
momentálne býva. Je ženatý,
je otcom dvoch nádherných
dcér- Dominiky a Veroniky
a nadovšetko miluje
svoju manželku Veroniku.
Keďže robí v športe dobré
meno Kysuciam, poprosili sme
ho o nasledujúci rozhovor:
o Kedy ste sa, Ondrej,
prvýkrát stretol s pojmom
kulturistika..., a kedy ste sa
o tento šport začal zaujímať?
- S pojmom kulturistika som sa
po prvýkrát stretol už na strednej
škole, kedy ma oslovilo víťazstvo
Zuzany Kořínkovej, ako majsterky
sveta v kulturistike. Odvtedy som
sa začal o kulturistiku, ako takú,
zaujímať viac.
o Aký bol motív záujmu,
prečo?
- Motivovala ma práve už
spomínaná Zuzana Kořínková.
Pomyslel som si, že keď dokázala
mať táto žena neuveriteľnú silu
a bojovnosť niečo dosiahnuť,
prečo by som to neskúsil aj ja ...
o Čo sa Vám na kulturistike
páči?
- Na tomto športe sa mi páči sila,
bojovnosť a vytrvalosť.
o Ondrej, Vy ste si urobili aj
trénerský kurz. Prečo takáto
iniciatíva?
- V roku 2007 som sa rozhodol
obohatiť svoje znalosti o
trénerský kurz, ktorý som
absolvoval v Bratislave. Chcel
som a chcem robiť niečo, čo ma baví a čo má aj
určitú budúcnosť.
o Čo to znamená, keď má človek takýto kurz, čo
môže robiť?
- Človek s takýmto kurzom má znalosti v oblasti
posilňovania a zdravej výživy na každý typ postavy
a môže ich ďalej rozširovať, poradiť iným.
o Teraz cvičíte len tak pre radosť, alebo sa už
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neberie ako konkurentku, tak sa berú ženy. Ale
musím potvrdiť, že ani so ženami nemám problém
spolupracovať. Ja v živote, ale ani v práci, neznášam
napätie, stres. Vtedy neviem normálne fungovať.
Teraz hovorím o napätých medziľudských vzťahoch.
Inak – pracovný stres, zhon - ten mi nevadí.
o Čo Vám funkcia riaditeľky organizácie dala?
- Napríklad, že neanalyzujem niektoré veci, ktorým sa
ľudovo hovorí „prkotiny“. V živote sa nedá všetko robiť
na 100%. A keď si to niekto myslí, tak nech to dokáže.
Ale to je len jeho presvedčenie, iný na to môže mať
iné hodnotenie.
o Je koniec roka. Čo by ste si želali do nového roka
2010?
- Aby som mala dobré vzťahy so všetkými, s ktorými
prichádzam do styku. Aby som stretávala ľudí, ktorí
ma ľudsky a citovo obohatia, aby moje pracovisko
bola jedna veľká rodina – tak ako doteraz! Ale taktiež
trvám na tom, že žabomyšie vojny na pracovisko
nepatria. Každý človek má právo na svoj názor, i keď
ten nemusí byť správny. Neriešim veci, ktoré neviem
ovplyvniť, ale mrzí ma, ak je človek v mojej blízkosti
nešťastný! Tak, aby ich bolo čo najmenej. Snáď na
záver chcem poďakovať spolupracovníkom za ich
prácu a spoluprácu, nech sú zdraví a spokojní, aby
sme sa ešte dlho v porozumení stretávali, nech sa im
splnia túžby, ktoré na prahu nového roka 2010 majú
a nech aj ostatní občania nášho mesta prežijú celý
budúci rok v pohode! Pokoj a zdravie želám aj mojim
rodičom, mojej rodine, blízkym a priateľom, ktorých
veľmi milujem. A samozrejme aj redakcii Kysuckého
Žurnálu ďakujem za tento príjemný rozhovor.
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
foto: Gabo Muška

Lodno zmodernizovalo
školské zariadenia

V septembri 2009 sa
otvorili v Základnej i
pripravujete na nejakú súťaž?
Materskej škole v Lod- Momentálne sa pripravujem na
ne nové priestory, ktoMajstrovstvá sveta 2010, ktoré sa
ré budú slúžiť žiakom i
budú konať v Bratislave.
škôlkarom. Pri škole sa
o Ktoré súťaže ste absolvovali
pristavila nová školská
do dnešného dňa a aké boli
jedáleň s kuchyňou,
umiestnenia?
nové sociálne zaria- Nikdy som neabsolvoval krajské
denie, detská spálňa,
súťaže. Šiel som už odrazu na
pre žiakov počítačová
Majstrovstvá Slovenska mužov,
učebňa i veľká športov klasickej kulturistike, ktoré sa
vá miestnosť. Všetky
konali 16. mája v tomto roku v
náklady spojené s výstavbou hradila obec zo
Piešťanoch a umiestnil som sa na
svojho rozpočtu, nakoľko nie je obec zaradená
2.mieste vo váhovej kategórii do
v póloch rastu a nezískala by žiadne finančné
70kg.
prostriedky z eurofondov. Celkové náklady
o Ste mladý, 27 ročný muž,
činili 60 000 €. Taktiež sme pri základnej školy
podnikateľ, športovec–kulturista. vybudovali viacúčelové športové ihrisko, ktoré
Aké máte plány ako kulturista,
sa otváralo dňa 31.10.2009 za účasti predsechceli by ste sa tomuto športu
du Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juravenovať aj naďalej, lebo sa
ja Blanára, Ing. Vladimíra Macáška, predsedu
hovorí, že kulturistika – to je
Okresnej strany SMER- sociálna demokracia a
vlastne štýl života ... .
kandidátov na poslancov do VÚC. Na ihrisko
- Áno, kulturistika je istý štýl života , sme dostali dotáciu 40 000 € z Úradu vlády
ktorý má svoje klady a zápory. Záleží SR – splnomocnenca vlády pre mládež a šport
aj na tom, koho máte pri sebe, kto
SR Dušana Gálisa a 16 600 € sme museli dať
Vás podporuje. Ja sa chcem hlavne
zo svojho rozpočtu na prípravné zemné prápoďakovať mojej manželke, pretože ce, odvodnenie, podložie a preloženie hlavnej
len ona vie, čo kulturistika v našom
vetvy vodovodu, ktorá križovala cez ihrisko.
vzťahu obnáša a do budúcnosti by
Na rekonštrukcií základnej a materskej škôlky,
som sa chcel tomuto športu venovať ale i na výstavbe ihriska sa podieľali i občania
aj naďalej, veď aj kvôli tomu som
Obce Lodno, za čo im úprimne ďakujem. Škola
absolvoval trénerský kurz.
sa zapojila do národného projektu- „Modernio Čo by ste odporučili mladým
zácia vzdelávacieho procesu“, ktorý zabezpechlapcom a dievčatám, ktoré sa
čuje využívanie moderných informačno-korozhodnú pre kulturistiku?
munikačných technológií. Z Ústavu prognóz
- Každopádne sa nevzdať po prvých a informácií školstva Bratislava získala škola 5
neúspechoch získania vysnívanej
počítačových zostáv, dataprojektory a laptopy.
postavy. Tento šport vyžaduje
Vyučovanie bude takto pre deti zaujímavejšie a
obrovské množstvo energie,
zábavnejšie. Darované 2% z odovzdanej dane z
či už fyzickej, ale aj psychickej,
ročného zúčtovania pomohli deťom k zakúpesebazapretie, výdrž, odvykanie
nie interaktívneho E-beam systému na realizáa samozrejme aj financie.
ciu interaktívnej výučby v škole, kde môžu deti
Ešte treba spomenúť, že Ondrej
pracovať s“ čarovným perom“, takže výučba ich
Ozaniak cvičí pod hlavičkou Slovenskej
baví a sú na vyučovaní aktívni. V týchto dňoch
asociácie kulturistiky a silového trojboja
nám urobil veľkú radosť projekt, kde sme žiadaso sídlom v Bratislave a reprezentuje klub
li 400 000 € na rekonštrukciu miestnych komuklasickej kulturistiky Pro Body Team Košice.
nikácií cez Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Držíme mu palce, aby na budúci rok na
z programu Rozvoja vidieka – opatrenie 3.4.2.
Majstrovstvách sveta náš región, ale aj celé
– obnova a rozvoj obcí.
Slovensko, dobre reprezentoval.
informovala: Alžbeta Suriaková,
pýtala sa: Alena Jaššová
starostka obce Lodno

„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“
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“Najvyšším krédom každého človeka, a ja si ho túžim osvojiť, by mala byť LÁSKA …
láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nie je sebecká, nemyslí na zlé, všetko znáša,
všetko verí, všetko vydrží …, takúto lásku želám všetkým občanom nášho regiónu,
aby s ňou vstupovali do nového roku a všetky ďalšie roky v láske aj prežili. Každý, kto
v sebe drží nenávisť a stále ju niečím živí, škodí hlavne sebe, - “ hovorí Mgr. Ľudmila Mušková.
Poslankyňu NRSR - pani Mgr.
Ľudmilu Muškovú z Kysuckého
Nového Mesta poznajú skoro
všetci občania, zvlášť tí starší,
ale aj my - v zrelom veku,
veď bola učiteľkou v tomto
meste, je manželkou známeho
akademického maliara a v
neposlednom rade je príjemnou
a elegantnou dámou, čo sa
nedá prehliadnuť ani keď už
nemá “18”. Ozaj, pamätáte si,
vážení čitatelia, že bola koncom
60 - tych rokov našou kysuckou
“miss”?
o Ako ona spomína na svoje
dievčenské roky a ako hodnotí
súťaž “Miss” vtedy a teraz?
Hovorí: Mgr. Ľudmila Mušková
- Keď spomínam na moje detstvo
a porovnávam s dnešnou
dobou som hlboko vďačná, že
som ho mohla prežiť na dedine
a zažiť čas, keď sa na lúkach
ešte ozývala pieseň,
keď sa
na domoch nemuseli zamykať
dvere, keď bol človek k človeku
prajný, pomáhal a dokázal nielen
plakať s plačúcimi, ale aj tešiť
sa s radujúcimi. Bolo to zrejme
preto, lebo ešte viera v Boha bola
v našich rodičoch živá a láskou
k blížnemu dokázali prevoňať
ten materiálne , ale aj politicky
neľahký život. Potom neskôr
v mladosti, v puberte keď sme sa
presťahovali do mesta, nebolo
ľahké pochopiť to vzájomné
izolovanie sa ľudí v činžiakoch
ktorí, ako som neskôr pochopila,
akoby si podvedome chceli
chrániť aké – také súkromie. Bolo
to akoby som sa ocitla v inom
svete. Chýbal mi priamy kontakt
s prírodou, známi ľudia a asi
aj to kľaknutie ľudí, hoci i do
blata, keď prechádzal okolo nich
kňaz s eucharistiou. Po strednej
škole som odišla na „výšku“ do
Banskej Bystrice. Do toho prišla
spomínaná súťaž Miss Kysúc,
v ktorej som sa viac – menej
nechtiac ocitla aj vďaka manželovi, s ktorým som
sa vtedy priatelila. Nasledovalo československé
semifinále a napokon i finále Miss Československa
v Karlových Varoch. Tá súťaž bola pre mňa
ďalšia skúsenosť a nemôžem ju jednoznačne
pozitívne, alebo negatívne hodnotiť, ale určite
by som ju neodporučila absolvovať dcére, či
vnučke. Zbytočne sa človek stáva stredobodom
pozornosti ľudí a nebola som ten typ, ktorému by
takáto kritická pozornosť bola príjemná.
o Kedysi boli dievčatá viac ženské,
prirodzenejšie, dnes sa častokrát chovajú dosť
hrubo alebo afektujú. Aspoň mne sa to takto
vidí. Ako sa to vidí Vám?
- Mládež je presný odraz smerovania spoločnosti.
Deti i mládež sa učí pozorovaním a preto je
prirodzené že viacerí z nich napodobňujú
aj naše „celebrity“ z televíznych obrazoviek,
z ktorých mnohé sú výstredné, afektujú, sú
neprirodzené, vulgárne a nebojím sa povedať –
skazené. Úplne sa zabúda medializovať ľudí ako
sú skvelí lekári, učitelia a mnohí úspešní ľudia
v rôznych povolaniach. Spoločnosť by mala
pomáhať rodine, lebo jediní, kto môže ochrániť
naše deti sú rodičia, ktorí by nemali nechať deti
samé na seba. Určite ani dnes nie je doba ľahká,
mnohokrát existenčne veľmi ťažká, ale jedinou
našou nádejou sú naše deti. Ak tie necháme skaziť
a nenaučíme ich učiť sa, pracovať a morálne žiť,
naša spoločnosť nemá budúcnosť.
o Ste matka, ale už aj viacnásobná babka.
Dcérka sa Vám vydala do Talianska. Schvaľovali

ste takýto krok - mať dcérku
tak ďaleko? Ale zrejme sa
nedalo inak, keď láska volá.
A inak - je dcérka spokojná,
ako sa cíti - ďaleko od svojho
rodiska?
- Každý po odchode z vlasti musí
zažívať pocity cudzinca a určite
to nie je ľahké, ale ako hovorila
babička z Boženy Nemcovej „srdcu nerozkážeš“. Nakoniec,
utešovala som sa aspoň tým, že
odchádza a bude žiť v Európe
a nie v Amerike, alebo v Austrálii,
kde odišlo veľa našich mladých.
Dnes ďakujem Bohu za vnúčatká
a s manželom ideme za nimi,
kedy je to možné.
o Kedy si zvyknete povedať, že
ste spokojná - ako žena, ako
človek?
- Spokojná a šťastná, keď
sa daria dobré veci. Keď sa
niekomu mohlo pomôcť, keď
vyzdravie, nájde si prácu, keď sa
prijme dobrý zákon v prospech
spoločného dobra, keď svieti
slnko, ale aj keď prší, teším sa,
keď sa stretnem s dobrými ľuďmi
a keď som konečne s rodinou.
Teším sa z mnohých obyčajných
vecí a ďakujem za to, že som
zdravá a toto všetko môžem
vnímať.
o Čo neznášate na dnešnom
živote najviac?
- Neznášam a je mi ľúto, ak sa
ľudia nechajú manipulovať
a potom majú z toho problémy.
Napr.: ak naletia na hlúpe
reklamy a nakúpia veci, ktoré
vôbec nepotrebujú a pritom
sa zadlžia napríklad v často
propagovaných
rýchlych
požičovniach,
alebo
ak
podliehajú panike po masovom
strašení o pandémii chrípky,
bežnej i novej, a nechajú sa proti
obidvom zaočkovať vakcínou,
ktorá má vedľajšie nežiaduce
účinky a vôbec nezaručuje, že
tú chrípku nedostanú, alebo ak
naletia sľubom niektorých politikov, ktorí sa zrazu
zjavia a nikto poriadne nevie kde sa nabrali, čo
robili a akí vlastne sú. Nasľubujú hory doly a po
zvolení sľuby plnia akurát sebe.
o Určite ste sa stretli s ľudskou hlúposťou a
zákernosťou. Ako zvyknete proti nim bojovať?
- Ľudská hlúposť ešte nemusí byť zákernosť.
Ľudská hlúposť môže byť aj nevinná
a prameniť z nevedomosti. Zákernosť, zámerné
poškodzovanie, ohováranie je niečo iné. Priznám
sa, že človek musí prejsť istou katarziou, aby
pochopil, že ľudia, ktorí robia zle, sú vlastne veľmi
nešťastní. Musíme nájsť v sebe silu vedieť sa nad
tým povzniesť. Nie je to ľahké, najmä keď sme
presvedčení a myslíme si, že nám ublížili. Cítiť
v sebe nenávisť proti niekomu, je tá najhoršia cesta
k pokojnému životu. Každý, kto takto v sebe drží
nenávisť, stále ju niečím živí, škodí hlavne sebe.
o Ako Vy vnímate krásu človeka, zámerne
dávam túto otázku, ako bývalej “miske” Kysúc?
- Možno v tejto uponáhľanej dobe si málo všímame
krásu okolo seba. Napríklad, pri Vašej otázke
som si uvedomila, že už dlho som si nenašla čas
aby som zašla do prírody, aby som sa potešila
a oddýchla si v jej zázračnej kráse a už dlho som
nemala možnosť obdivovať hviezdnaté nebo.
Lebo keď má človek čas vnímať tieto veci stáva sa
lepším, pretože si musí začať uvedomovať svoju
nepatrnosť voči stvoreným dielam. A napriek
tomu najdokonalejším dielom prírody je človek.
Nielen keď je mladý a krásny, ale najmä ak činí
svet okolo seba krásnym a dobrým. Taká matka

Tereza, napriek vzrastu a neskôr i v starobe, bola
krásna. Stačilo jej pozrieť do očí. Dnes svet vyznáva
krásu tela a to mladého resp. mlado vyzerajúceho
a mnohí podľahli tomuto kultu. Mnohé dievčatá
hladujú aby boli štíhle, mnohí podstúpia rizikové
plastické operácie mysliac si, že budú úspešnejší.
Ale úspech sa nie vždy rovná šťastiu.
o Ako poslankyňa dosť často riešite veci a
záležitosti súvisiace so školstvom. Keby ste
mohli porovnať školu pred 25 - rokmi a školu
dnes - čo sa týka vzťahov (rodič, škola, žiak,
spoločnosť) - aký je Váš názor?
- Čo sa týka vyučovania v čase môjho pôsobenia
v škole, vzdelávanie bolo viac zviazané
a poznačené vtedajšou dobou, ale stabilnejšie
s dobrými vzdelávacími výsledkami. Dnes najmä
po prijatí školského zákona majú školy a učitelia
väčšiu voľnosť pri tvorbe vzdelávacích programov
a teda aj vzdelávania . Tento proces reformy
školstva bude prebiehať viac rokov a je veľmi
dôležité usledovať aj zápory, ktoré prax prinesie
a korigovať ich . Zmeny v školstve treba robiť
veľmi citlivo, lebo za každú chybu môže zaplatiť
generácia detí. Nie celkom domyslené bolo napr.
prijatie normatívneho financovania, ktoré síce
riešilo financovanie škôl, no nemalo najlepší
dopad na úroveň vzdelania a preto ho bolo nutné
korigovať znižovaním počtu žiakov v triede. Ako
mi však hovoria kolegovia z praxe, dnes nie je
ľahké byť učiteľom, lebo disciplína u detí klesá
a nie vždy nájde pedagóg podporu u rodiča, čo
určite neprospieva ani samotnému dieťaťu.
o Ako hodnotíte školstvo na dolných Kysuciach,
keďže tu žijete - a aj ste pracovali ako učiteľka
a teraz určite pre školy vybavujete čo treba ako
poslankyňa, keď Vás o to požiadajú ... (v čom
ste sa napr. osobne angažovali).
- Keďže poznám mnoho pedagógov z tohto
regiónu, viem že sú medzi nimi mnohí odborníci
oddaní svojmu remeslu a preto verím vo veľmi
dobrú úroveň školstva na Kysuciach. Veď dôkazom
kvality vzdelávania sú mnohí úspešní ľudia, ktorí
svoj úspech odštartovali práve v kysuckých
školských laviciach.
o Aká je Vaša životná filozofia, životné priority?
- Od istého času si stále viac uvedomujem, že
najvyšším krédom každého človeka, a ja si ho túžim
osvojiť, by mala byť- LÁSKA. Taká ako ju opisuje sv.
Pavol z Tarzu v prvom liste Korinťanom. Snažím
sa priblížiť sa k tomu:.....láska je trpezlivá, láska je
dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa,
nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa,
nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje
sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa,
všetko vydrží......
o Čo by ste nikdy nechceli zažiť?
- Vojnu. A je mi nesmierne ľúto, že sú miesta na
zemi kde človek zabíja človeka.
o Ako u Vás vyzerá relax?
- Hovorí sa, že kvalita ľudského života sa meria
množstvom voľného času, kedy človek relaxuje.
Podľa tohto meradla by môj život nebol príliš
kvalitný.
o Ste elegantná a udržiavaná dáma. Nie je to
len o peniazoch. Čo by ste doporučili našim
čitateľkám, aby vyzerali stále dobre - ako sa
starať o seba, lebo krása - tá ide hlavne z vnútra,
nie je to len o vonkajšom obale ... .
- Táto otázka v sebe už obsahuje odpoveď.
Súhlasím s vami, že krása vychádza zvnútra a vraj
záleží iba na nás ako po štyridsiatke veku vyzeráme.
Okrem toho sa snažím aby som sa s mierou a
zdravo stravovala, vždy si poriadne preštudujem
obsah látok v potravinách ktoré kupujem. Určite sa
vyhýbam ečkam, konzervantom, stuženým tukom,
farbivám, umelým sladidlám (žiadne aspartámy
a cyklamáty) atď. Snažím sa otužovať, aspoň
studenou sprchou, pri ktorej sa trasiem. A zatiaľ to
je žiaľ, môj jediný telocvik. Ale sľubujem si, že sa
začnem viac pohybovať, lebo lekári upozorňujú, že
pohyb je život a zároveň je výbornou prevenciou
proti mnohým chorobám
pýtala sa: Alena Jaššová
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„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“

Vybrali sme z listov našich čitateľov

Hotel Kriváň v Kysuckom
Novom Meste hostil
absolventov VŠDS v Žiline,
ktorí končili štúdium
pred 40-imi rokmi

Dňa 23.10. 2009 sa uskutočnilo v Kysuckom Novom Meste
stretnutie absolventov 6- ročného večerného štúdia (skupina Kysucké Nové Mesto), po 40. rokoch od ukončenia Vysokej školy dopravnej v Žiline, fakulty strojníckej a elektrotechnickej – odbor strojárenská technológia (roky 1963-1969).
Toto stretnutie bolo jubilejné, konalo sa po 40-tich rokoch
od promócií. Príjemnou bola účasť Doc. Ing. Ondreja Podolca, CSc., vtedajšieho odborného asistenta na VŠD Žilina, ktorý okrem iného vyslovil presvedčenie, že dielo začaté pred
40-imi rokmi bolo vysoko pozitívne a náklady, ktoré boli na
to vynaložené, sa podnikom a nakoniec celej spoločnosti vyplatili. Našej verejnosti chceme pripomenúť, že v roku 1963
Vysoká škola dopravná v Žiline, krátko po preložení z Prahy
do Žiliny otvorila svoje filiálky večerného štúdia v Martine,
Považskej Bystrici a Kysuckom Novom Meste. Cieľ bol jasný
– pomôcť trom významným strojárskym podnikom na severnom Slovensku dobudovať resp. doplniť vysokoškolsky
vzdelané odborné kádre, schopné riešiť naliehavé úlohy
a pomáhať pri technickom rozvoji vo svojich strojárskych
podnikoch. Ako čas ukázal, bol to prezieravý krok. Dobrá
spolupráca, koordinácia a hlavne chuť dokázať čosi pozitívne, medzi Vysokou školou dopravnou v Žiline, generálnym
riaditeľstvom ZVL v Považskej Bystrici a podnikom ZVL Kysucké Nové Mesto prinieslo svoje ovocie. Tu treba pripomenúť, že tých technických kádrov nebolo nazvyš, tým skôr, že
na Kysuciach nebola tradícia v oblasti strojárenstva a ložisková fabrika bola nová, postavená a spustená v roku 1951
na „zelenej lúke“. Preto všetkým spomenutým organizáciám
a ľuďom, ktorí sa v tejto dobe, (rok 1963 a predtým), o to najviac pričinili a pomohli zrealizovať tento projekt, patrí vrelá
vďaka. Stretnutie po dlhých 40. rokoch bolo srdečné, aj keď
už poznačené vekom prítomných, nič však neubralo z pohody a neskrývanej radosti zo stretnutia. Žiaľ, deviati spolužiaci, ktorí už nie sú medzi živými, nemali to šťastie zúčastniť sa
tohto stretnutia, niektorí nemohli prísť pre nie dobrý zdravotný stav. Ako sa hovorí: „Boli sme však uznášania schopní“,
lebo nás bola nadpolovičná väčšina. Viacerí prítomní sa vo
voľnej debate rozhovorili o šiestich rokoch štúdia, keď 3 krát
týždenne popri práci po pracovnom čase a rodinnom živote
museli zvládať náročné štúdium, akým strojnícka a elektrotechnická fakulta nepochybne je. Nebola to prechádzka v
„ružovom sade“. Približne tretina z počtu začínajúcich, ktorá
štúdium úspešne ukončila, musela všetok svoj voľný čas v
rozhodujúcej miere venovať štúdiu na úkor svojej rodiny,
osobného pohodlia a podobne. Záverom možno toto stretnutie, ktoré sa konalo v príjemnej pohode, hodnotiť veľmi
pozitívne, k čomu prispeli aj vedúci hotela Kriváň a obsluhujúci personál. Bolo tiež dohodnuté, že tretie stretnutie, ak
sa bude konať, by mohlo byť v roku 2012.
napísal: Ing. Karol Klimek

Vážení spoluobčania,

Na Medzinárodnom turnaji v halovom futbale „Świnna 2009“ bola
Ochodnica vyhodnotená za „Najlepšie zahraničné mužstvo na turnaji“.
V sobotu 28.11.2009 v športovej hale miestnej školy v Świnnej Porebie sa organizoval
už po druhý raz v „Gminę Mucharz“ „Medzinárodný Turnaj starších žiakov v halovom
futbale „Świnna 2009“. Patronátom turnaja bolo „Województwo Małopolskie“ za účasti
pán Andrzeja Sztora.
V príjemnej atmosfére si zmerali svoje futbalové umenie mužstvá troch štátov:
Moravské družstvá: FKM Opatovice – Všechovice, TJ Mrlinek, FK Dobrá
Poľské družstvá: Hejnal Kety, LKS Skawy Wadowice, Strzelec Budzów, Czarni Koziniec
Jediným zástupcom Slovenska bolo družstvo TJ Ochodnica, ktoré pracuje pod Centrom
voľného času v Ochodnici, kde obec Ochodnica je družobnou obcou Gminy Mucharcz
už dva roky.
Chlapci predviedli vynikajúce výkony a ukázali rodičom a trénerom, že ovládajú futbalovú
abecedu dôkladne. V ponuke boli vynikajúce a nebojácne výkony brankárov, elegantné kľučky,
parádne strely a urputné súboje o loptu. Hráči si nedarovali ani meter hracej plochy zadarmo.
Prítomní diváci vyjadrovali svoju spokojnosť s výkonmi hráčov na palubovke potleskom.
Hráči družstva TJ Ochodnica vedeného trénerom Lukášom Turčákom:
Richard Piják, Marián Holka, Martin Olejko, Matej Mikloš, František Kekely, Daniel Ondruš,
Peter Vavrek, Miloš Klimek, Martin Krajčí, Peter Gašinec a Branislav Gavlas
Víťazom turnaja sa stalo Poľské družstvo „Hejnal Kety“.
Naša futbalová jedenástka nakoniec obsadila veľmi pekné 4.miesto, keď k tretiemu
miestu im chýbal len jediný gól! No čo už? Šport je taký...
Nakoniec však naši chlapci neobišli naprázdno. Získali pohár za „Najlepšie zahraničné
družstvo na turnaji“. Za vzornú reprezentáciu im pekne ďakujeme.
- Obecný úrad Ochodnica -

ďakujem všetkým Vám, ktorí ste ma
podporili pri voľbách
na poslanca do Žilinského
samosprávneho kraja
v novembrových voľbách.
Vaše hlasy sú pre mňa
záväzkom.
Ing. Vladimír Macašek

Okresná organizácia politickej strany
SMER-SD v Kysuckom Novom Meste praje
všetkým spoluobčanom príjemné prežitie
Vianočných sviatkov, čas plný šťastia,
lásky a hojnosti.
Počas celého roka 2010 prajeme
pevné zdravie, pracovnú a rodinnú pohodu.
Ing. Vladimír Macašek
predseda okresnej rady SMER-SD

„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“
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Na slovíčko s... netradičnou lekárkou z Kysuckého Nového Mesta,
MUDr. Martinou Roubalovou, ktorá sa zaoberá detoxikačnou medicínou
v rámci tzv. celostnej medicíny, nazývanej tiež prírodná medicína
Žijeme v modernej dobe, podkýňame sa každým sa práve venuje tzv. psyché, akejsi pomyselnej niektorí skončili u nás s diagnózou „ neurčené
krokom o nejaký elektrotechnický, počítačový
„zázrak“, internet, pretechnizované prostredie,
superšpičkové prístroje a zariadenia doma,
na pracoviskách. Keď ochorieme, tak akosi
automaticky „zatočíme“ k obvodnému lekárovi
a po krátkom „duševnom a slovnom striptíze“,
pri ktorom niekedy lekár ani nevstane od stola,
a len mechanicky napíše recept na chorobu, kvôli
ktorej sme prišli, odchádzame domov a poslušne
berieme lieky, ktoré máme nadiktované. U nás
sa akosi zabudlo na to, že pacienta
by bolo potrebné komplexne vyšetriť,
pretože choroba je až následok, niekde
úplne inde je totiž jeho prvotná príčina,
prečo sa ochorenie vôbec objavilo. Preto
sa čoraz častejšie začína skloňovať
a dostávať do povedomia pojem a vedná
disciplína „alternatívna medicína“.
MUDr. Martina Roubalová, lekárka
z Kysuckého Nového Mesta, sa venuje
v tejto súvislosti špecifickému odboru
- detoxikačnej medicíne, v rámci tzv.
celostnej medicíny, alebo prírodnej
medicíny. Poprosila som ju v tejto
súvislosti o rozhovor pre náš Kysucký
Žurnál.
o Pani doktorka, kým ste sa dostali
k tomu, čo teraz robíte, iste Vás
čakalo veľa rokov tvrdého štúdia,
praxe a rozhodnutí. Keď ste skončili
strednú školu (kde, ...), prečo to bola
práve medicína, ktorú ste sa rozhodli
študovať?
-Som rodená Kysučanka, tu som
navštevovala základnú školu, absolvovala
som gymnázium.
Úprimne povedané v 18 rokoch, kedy
som sa rozhodovala kam ďalej, som
na100% vedela len to, že to bude
humanitný smer a keďže v rodine máme
viacerých lekárov, bolo to pre mňa akosi
prirodzené pokračovať v ich šľapajách
a až na škole som zistila, že som sa šťastne
rozhodla. Po skončení štúdia som určité
obdobie pracovala na psychiatrickom
oddelení. Neskôr osud chcel, aby som
začala pracovať v zahraničnej farmaceutickej
firme, v ktorej práca mi dosť výrazne otvorila oči
a pomohla mi sa rozhodnúť, ktorou cestou sa skôr
nedať ako dať. Po návrate do medicínskej praxe
som začala paralelne študovať tradičnú čínsku
medicínu na škole 1. Tradičnej čínskej medicíny
v Prahe, kde vyučujú vo vyšších ročníkoch čínski
profesori a následne som sa začala venovať
a študovať aj tzv. metódu Riadenej a kontrolovanej
detoxikácie MUDr. Jozefa Jonáša, (nie MUDr. Eugen
Jonáš – astrológ). Práve posledne dve spomenuté
štúdie ma výrazne ovplyvnili a sú základom mojej
dnešnej praxe.
o Zvolili ste si prax psychiatrie. Čo Vás
motivovalo k tomuto smeru?
-Ono to malo akýsi prirodzený vývoj. Počas
štúdia som pochopila a spoznala, aký je ľudský
organizmus úžasný, ako je geniálne stvorený.
Na škole sa mi do rúk dostala dnes už kultová
kniha Dr. Jonáša „Krížovka života“, ktorá ma
výrazným spôsobom ovplyvnila a myslím, že
vtedy nastala u mňa i zmena myslenia, zmena
náhľadu na medicínu, na človeka , ktorý je
nielen biologickým organizmom so svojimi
fyziologickými, anatomickými zákonitosťami
a biochemickými procesmi, ale ako na celostnú
bytosť, teda materiálno – duchovnú. Viete, na
medicíne Vás tomu nenaučia, tam je ľudský
organizmus vnímaný predovšetkým materiálne
(bunky, tkanivá, orgány, zloženie krvi, biochemické
procesy atď). Potom prídete do praxe, kde je dôraz
kladený na tzv. objektívne vyšetrenie a výsledky
získané z vyšetrení laboratórnou a prístrojovou
technikou vám umožnia stanoviť diagnózu a podľa
toho následné predpísané liečebné postupy
a lieky. Chcela som sa venovať odboru, ktorý

nadstavbe nad fyzickým organizmom. Preto som
sa rozhodla po ukončení medicíny pracovať na
psychiatrickom oddelení. Ale žiaľ, aj na psychiatrii
je tento materiálny princíp náhľadu zachovaný.
o Čo Vám dala prax na psychiatrii ?
- Okrem iného som pochopila, že veľmi veľa
ťažkostí a chorôb a nielen psychických, začína „v
hlave“. Už Sokrates pred asi 2400 rokmi vyhlásil,
že neexistuje žiadna choroba tela oddelená od
duše a Platón, že najväčšou chybou pri liečení

chorôb je, že existujú lekári pre telo a pre dušu,
pričom telo a duša nemôžu existovať oddelene.
Dnes ľudia nepreberajú zodpovednosť za vlastné
myslenie, ba dokonca ani veľa z nich vedome
nemyslí. Necháva sa unášať náhodnými, väčšinou
negatívnymi myšlienkami a neuvedomuje si, že
každá taká myšlienka svojou vibráciou má dopad
na celkový stav organizmu. Chodia ku mne ľudia
a vravia: „Pomôžte mi, nechcem byť chorý“.
Ale v skutočnosti vyšlú do svojho podvedomia
informáciu, že chcú byť chorí, pretože podvedomie
nepozná predložku „NE..“ Každé nechcem naše
podvedomie vníma ako chcem. Aj Jób v Starom
zákone hovorí: “Čoho som sa obával, prišlo ku mne“.
Dnes platí tento poznatok rovnako ako kedysi.
Takže je lepšie si hovoriť chcem byť zdravý, chcem
byť šťastný, spokojný, zamestnaný...atď. A ďalšie
príklady, ľudia, ktorí celý život dbali o zdravú
životosprávu, športovali, boli striktní v stravovaní,
v určitom okamihu života vážne ochorejú. Prečo?
Pre motiváciu. U mnohých je motívom ich zdravého
spôsobu života práve strach, strach z choroby
alebo zo smrti. A strach je silná, ale deštruktívna
emócia a tej sa treba za každých okolností vyhýbať.
Emócie sú veľmi dôležité v živote a vďaka nim sa
dá veľa o človeku a jeho zdravotnom stave zistiť.
Tradičná čínska medicína priraďuje hlavné emócie
5 základným orgánom v tele. A pokiaľ z nejakého
dôvodu je narušená činnosť orgánu dlhšiu dobu,
môže to prezradiť pretrvávajúca emócia a naopak,
pokiaľ pretrváva nejaká emócia napr. hnev, zloba,
podráždenosť, tak môže následne jej prislúchajúci
orgán zraniť, v tomto prípade pečeň a jeho okruh.
Tiež som stretávala ľudí, ktorí mali za sebou náročné
a hlavne nákladné vyšetrenia a napriek tomu im
nevedeli stanoviť diagnózu, príčinu ich ťažkostí,

psychosomatické ochorenie“. A nakoniec dnes
som presvedčená, že na psyché teda psychiku,
ktorá nie je materiálna, ale abstraktná a nehmotná,
neexistuje materiálna pomoc, teda chémia .
Lieky síce uľavia, pomôžu potlačiť príznaky, ale
nevyriešia prvotnú príčinu, prečo sme depresívni,
máme úzkosti, v noci nespíme atď. No nevyhýbam
sa ani modernej liečbe, nepresadzujem
svoje názory radikálne, naopak snažím sa o
kompromis, všade tam, kde to len čo i trochu ide.
Mám nejednu pacientku, ktorá prišla
s rôznymi telesnými ťažkosťami a bola
za tým stredne ťažká až ťažká depresia.
V takomto prípade skutočne odporučím
najprv modernú liečbu a keď príde
k úľave a stabilizácii psychiky, môžeme sa
pustiť aj do inej metódy s cieľom, aby sa
v budúcnosti predišlo recidíve depresie.
V takýchto prípadoch mi pomáha moje
klasické vzdelanie lekárky.
o A potom prišlo rozhodnutie – nejak
inak sa uberať – v odbornej praxi,
a začali ste sa venovať prírodnej
medicíne. Čo bolo motívom k tejto
Vašej zmene v lekárskej orientácii?
-Ako som už spomenula, prvým impulzom
bol predovšetkým ten materiálny pohľad
na človeka a potom vyštudovať modernú
medicínu nie je ľahké a človek, ak chce
poctivo pristupovať k svojmu poslaniu,
ktoré si zvolil, musí nielen neustále
dopĺňať svoje vedomosti, ale musí
predovšetkým aj sám seba konfrontovať
so svojimi skúsenosťami a vedomosťami.
Mal by sa naučiť byť otvorený novým
informáciám, ale aj cibriť svoje
pozorovacie a rozlišovacie schopnosti.
Existuje tisíce poučiek a definícií, ktorými
sa riadime bez toho, čo by sme len na
chvíľu pouvažovali nad tým, či ešte
naďalej sú platné a či ešte naďalej trvajú
podmienky, za ktorých tieto poučky
vznikli. Tie časom podliehajú zmenám
a to vďaka takým ľuďom, ktorí sú schopní
tvorivo myslieť a nepodliehať dogmám.
Viete, netreba byť extra inteligentný,
vzdelaný, stačí mať otvorené oči a vedome vnímať.
Veď lietame do vesmíru, sme schopní v sekunde
komunikovať z jednej strany Zeme na druhú,
pracujeme s počítačmi. Za posledných sto rokov sa
na poli modernej medicíny urobilo nesmierne veľa.
Boli porazené najväčšie mýty medicíny a takmer na
každú chorobu poznáme jeden a dokonca aj viac
liečebných postupov, sme špecializovaní na každý
orgán a telesnú sústavu. Nikdy sa nevynakladalo
toľko pozornosti a toľko peňazí na udržanie alebo
znovu obnovenie zdravia. A výsledok? Ľudia
neboli nikdy takí chorí ako dnes. Veľmi výstižne
to vyjadril prof. Jayasurija, prezident Svetovej
organizácie alternatívnej medicíny, keď povedal:
„Dnešný lekár postavil medzi seba a chorého toľko
aparátov, že cez ne na toho chudáka ani nevidí!“
Či sa nám to páči, alebo nie, človek je produktom
prírody a ako taký má žiť podľa jej zákonov a
princípov. Preto sa mu aj uprostred nej alebo v
najužšom kontakte s ňou darí skutočne najlepšie.
Ja som vďaka týmto skutočnostiam pochopila, že
cesta, ktorou ide súčasná moderná medicína nie
je správna a hlavne nie je pre mňa. Nemohla som
sedieť na dvoch stoličkách, robiť jedno a inému
veriť. To rozhodnutie bolo dosť ťažké, keďže v
očiach iných, ktorí Vás ani nechcú poznať ostávate
divný outsider.
o Keď by ste mohli nám, laikom, bližšie priblížiť,
čo to vlastne alternatívna medicína (prírodná,
celostná medicína) je...,
-Ako už názov hovorí, alternatíva je možnosť
vybrať si. Hádam každému na Slovensku je známy
zlý stav nášho zdravotníctva. Úroveň poskytovania
zdravotníckych služieb sa evidentne nezlepšuje,
ale skôr živorí. Ministri zdravotníctva sa stále menia,
každý prichádza s veľkými plánmi a nakoniec nič

„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“
nevyriešiac po čase odstupuje. Každý sa vyhovára
hlavne na peniaze. Peniaze predsa vytvárajú ľudia,
mali by im teda slúžiť. Dnes je dostupných milióny
a milióny informácií o tom, ako si udržať zdravie,
ako ho prinavrátiť, ako ostať čo najdlhšie fit, je
množstvo možností a variant, z ktorých je možnosť
vybrať si. Preto sa začali objavovať neštandardné
metódy, ako napr. tradičná čínska medicína akupunktúra, elektroakupunktúra, homeopatia,
reflexná terapia, ayurvéda, bioinformačná
medicína, či detoxikačná medicína. Pre mňa
neznamenajú inú medicínu, nie sú ani horšie ani
lepšie než klasická medicína. A myslím si, že chorý
človek v podstate nehľadá metódu, ale hľadá
lekára. Na začiatku som bola nadšená možnosťami,
zaujímalo ma všetko, čo sa týkalo nekonvenčnej
medicíny, navštevovala som kurzy, no postupne
som si uvedomila, že musím selektovať a radšej
si vybrať jednu, mne najbližšiu cestu a tej sa
venovať naplno. Mňa naplno oslovila tzv. celostná
medicína. Termín celostná je u nás málo známy.
Pochádza od berlínskeho psychoanalytika
Friedricha Perlseho, ktorý mal počas 2. svetovej
vojny prax v USA a získal týmto spôsobom liečby
veľké skúsenosti. Celostná medicína vychádza
z názoru, že predstavy, pocity a činy súvisia s
celou osobnosťou. Vidí prichádzajúceho pacienta
s problémami v niekoľkých základných úrovniach:
Prvá úroveň - to je tá základná, s ktorou sa
každý deň stretávame, úroveň „fyzického
tela“. Tu sa prejavujú všetky príznaky, bolesti,
známky choroby. Na tomto poli pracuje klasická
ortodoxná medicína so všetkými svojimi
prístupmi. Druhá úroveň - energetická, regulačná.
Tu pracujú bylinky, homeopatiká, liečitelia.
Tretia úroveň- je úroveň psychická, ktorá nás
informuje o stave mysli, vedomia a vlastne
tiež podvedomia. Tu sa uplatňujú zákony
psychosomatiky. Ak sa na tejto úrovni vyskytuje
nejaký blok a v dôsledku tohto bloku sa na jeho
fyzickej úrovni vyskytuje nejaký príznak, je logické,
že tento príznak nemôže byť vyliečený žiadnym
liekom, pokiaľ sa neodstráni blok na tejto úrovni.
Štvrtá úroveň - je duchovná ,ťažko definovateľná,
každý si ju môžeme pomenovať, ako chceme. Viera
, Boh, vesmír, karma, z homeopatického pohľadu
miazma, dedičná dispozícia. Takže kde je príčina
choroby, na ktorej úrovni ju musíme hľadať? Podľa
celostnej medicíny ide o vnútorný konflikt mezi
telom a dušou. Preto som sa začala plne venovať
detoxikačnej medicíne, pretože v nej som našla
prepojenie modernej a starovekej čínskej medicíny,
pretože v nej vidím naplnenie celostného náhľadu
na človeka.
o O čo ide v detoxikačnej medicíne?
-Je zaujímavé, že o svoju vonkajšiu hygienu sa
väčšina z nás stará, používa rôzne prípravky
a nielen to, staráme sa aj o čistotu svojho
najbližšieho okolia. Ale čo naše vnútro, čistota
nášho vnútorného prostredia? Náš organizmus
je zariadený na automatickú a nepretržitú
detoxikáciu. Pečeň systematicky odstraňuje
jedovaté látky, ktoré prijímame s potravou a tie,
ktoré sa v tele vytvárajú. Rozložené jedovaté
látky odchádzajú z tela močovým a dýchacím
systémom, kožou a črevom. Napriek tomu
dochádza k hromadeniu a usádzaniu niektorých
toxínov v rôznych tkanivách. Hlavnou príčinou je
stresujúci spôsob života, znečištenie životného
prostredia, kontaminácia potravín spôsobená ich
konzerváciou a spracovaním. Zabúdame tiež na
tradičné spôsoby detoxikácie ako sú pôsty, diéty,
potné kúry, modlitby, meditácie, intenzívny pohyb,
ktorým sa dnes väčšina nevenuje. Detoxikácia
organizmu je dnes pojem skloňovaný vo všetkých
pádoch. Takmer všetci terapeuti, ktorí pracujú
s prírodnými liečebnými preparátmi ho stále
používajú. Málokto sa však zároveň zmieňuje
o tom, od čoho sa má organizmus detoxikovať
a či vôbec nejaká detoxikácia nastala. Opiera sa
o teóriu, že pravou príčinou všetkých ochorení
sú fyzicky prítomné toxíny a infekcie v ľudskom
organizme. Tie potom spolu s nesprávne
fungujúcim imunitným systémom vedú k trvalému
poškodeniu telesných tkanív, k chronickým
ochoreniam, zrýchlenému starnutiu organizmu,
bolestivým stavom, únave a nevýkonnosti.
Postupným vnútorným očisťovaním možno
dosiahnuť to, že sa organizmus vráti do stavu

prirodzeného bezchybného fungovania. Krása
tejto teórie tkvie v tom, že stojí presne na rozhraní
klasickej západnej medicíny a medicíny prírodnej ľudovej, tradičnej čínskej alebo indickej ayurvédy.
Táto metóda spája päťtisícročné skúsenosti
klasickej čínskej medicíny a akupunktúry a
klasickej európskej medicíny, ktorú vymyslel
a využíval už takmer štyridsať rokov MUDr. Voll.
Vďaka štúdiu čínskej medicíny dnes viem, že
napr. u klienta s problémami kĺbneho aparátu,
treba riešiť aj obličkový okruh, že ak má niekto
problémy s očami, treba sa pozrieť na pečeň a iné.
Umožňuje veľmi presne a rýchlo diagnostikovať
všetky možné choroby, infekčné ložiská a toxické
záťaže organizmu, čo je neobyčajne dôležité pri
liečbe každej choroby. Poskytuje detailný obraz
o stave a funkcii jednotlivých orgánov ako aj o
príčine poškodenia, resp. poruche týchto orgánov.
Ďalej je neobyčajne dôležité, že touto metódou sa
dajú diagnostikovať a liečiť aj chronické chorobné
stavy, ktoré sú pre klasickú medicínu veľmi ťažko
diagnostikovateľné a liečiteľné. Za necelých
30-60 minút sa dozviem o stave organizmu a
hroziacom nebezpečenstve často oveľa viac ako
za celé dni, týždne a mesiace laboratórnych a rtg.
vyšetrení. Okrem toho je nutné pripomenúť, že
táto metóda je mimoriadne vhodná a dôležitá
na prevenciu, t.j. aj pre budúce mamičky a
malé deti, lebo veľmi často odhalí zdravotné
problémy už v samotnom začiatku choroby, kde
ešte klinické vyšetrenia a testy nepoukazujú na
žiadnu poruchu organizmu. Diagnostika a liečba
pri presnom a správnom meraní má až 80-90%
spoľahlivosť a úspešnosť, čo nie je možné žiadnou
inou medicínskou ani nemedicínskou metódou
dosiahnuť. Pomocou originálnych detoxikačných
preparátov, vytvorených MUDr. Jonášom, spolu
s režimovými opatreniami je možno sa zbaviť
i zdanlivo nevyliečiteľných ťažkostí, napr. aj
takých problémov, ako sú ekzémy, alergie, astma,
opakujúce sa bakteriálne, vírusové a pliesňové
infekcie, chronická únava, chronická borrelióza,
opakujúce sa herpesy, bolesti kĺbov, zhoršovanie
zraku, sluchu a iné, veľmi výrazne sa dajú
ovplyvniť rôzne psychické problémy ( úzkosti,
depresie, podráždenosti, stavy nespavosti),
rôzne poruchy príjmu potravy, hyperaktivita
detí, rôzne poruchy správania detí. Moja dcéra
bola od 3 rokov diagnostikovaná ako astmatička,
mala naordinované inhalačné kortikoidy, každé 2
týždne sme boli u detskej lekárky. Po absolvovaní
2 kúr akoby uťalo, prestal kašeľ, prestali ochorenia
dýchacieho traktu a po astme dnes po 5 rokoch
ani chýru ani slychu. Všeobecne detičky veľmi
rýchlo a výborne reagujú na detoxikačné kúry.
Detoxikačnými preparátmi je možné odstraňovať
z organizmu tiež ťažké kovy, chemické látky,
vrátane liekovej záťaže, ktoré spôsobujú v ľudskom
tele najrôznejšie problémy.Je predovšetkým
univerzálnou prevenciou takmer všetkých
ochorení a degeneratívnych pochodov v ľudskom
tele. Toxínov zbavený organizmus nepodlieha
zanášaniu cievneho systému, vzniku zhubných
nádorov, depresiám, strate pamäti, vitality a
sexuality.
o Akí ľudia Vás navštevujú?
-To je celkom zaujímavé. Buď sú to pre mňa tzv.
hľadači, ktorí behajú od jednej metódy k druhej,
každou sa chvíľu riadia a keď im nedokáže
„zázračne do pár dní pomôcť“, skúšajú inú. Takí sú
hneď odsúdení na nezdar, no som presvedčená, že
je to ich cesta a časom na to prídu. Druhá skupina
ľudí sú tí, ktorým moderná medicína nevie pomôcť
a tak hľadajú pomoc inde. No a posledná skupina
sú ľudia, ktorí vedia čo chcú, prídu takí, ktorí
majú veľa naštudované, vedia presne čo chcú ale
hlavne, sú aj takí, ktorí pochopili, že v prvom rade
treba predchádzať ochoreniam a často krát prídu
z preventívnych dôvodov. Pri každej príležitosti
sa snažím pacientom hovoriť, že najväčšia časť
úspechu každej liečby spočíva v ich rukách a v ich
dušiach. Mnohí poznali a iní nepochopili, že zdravie
si vlastne od nikoho nekúpia. Viete, klienta sa nedá
presvedčiť na túto metódu, musí byť sám vnútorne
presvedčený, musí aspoň čiastočne zdieľať túto
filozofiu, ako určitý štýl života, inak je to strata času.
Nechať klienta, aby si sám všetko premyslel, dospel
k detoxikácii ako ceste, to je jediná šanca. Často
ku mne chodia klienti, ktorých pošle manželka,

11
suseda, kolegyňa alebo deti. Pokiaľ to nie je ich
vlastné presvedčenie, nemá význam, aby vôbec
začali užívať detoxikačné preparáty. Boli aj takí,
ktorí si robili z detoxikácie srandu, ale takým bolo
treba dať čas a po čase sa niektorí z nich vrátili.
Som presvedčená, že túto metódu si treba zaslúžiť.
Treba na ňu dozrieť mentálne aj duchovne. Ona
v sebe skrýva obrovský potenciál a myslím si, že je
to medicína budúcnosti.
o S akými ochoreniami, bolesťami, problémami
sa na Vás môžu obrátiť pacienti, kedy –
ordinačné hodiny?
-Predovšetkým sú to: poruchy imunity, alergia,
astma, ekzémy, akné, takmer všetky chronické
infekcie a infekčné ložiská, artritída, artróza,
osteoporóza, cukrovka, chronická borelióza,
ochorenie ženských orgánov, cysty, myómy,
problémy v období menopauzy, ochorenia
prostaty, močového aparátu, hormonálne poruchy,
ochorenia štítnej žľazy, nervovej sústavy (epilepsia,
skleróza multiplex, Parkinsonova choroba,
Alzheimer ), obezita, celulitída, choroby pečene,
žlčníka, pancreasu, sleziny, žalúdka a iné. Veľmi
dobrý efekt je u detí, u psychických poruchách,
hyperaktivite a iných. Pole účinnosti tejto metódy
je naozaj široké.
o Keď by ste mohli porovnať čínsku medicínu
a medicínu vo všeobecnosti, čím sú odlišné,
v čom rovnaké?
-Čínska medicína je najstaršia na svete. Jej
zmyslom je naučiť človeka žiť v súlade s prírodou,
prispôsobiť sa jej, rešpektovať jej zákony. Ďalšia
jej neľahká úloha je naučiť človeka žiť v súlade
s jeho okolím a s jeho blízkymi a tretia najťažšia
úloha je naučiť ho žiť so sebou, poznať samého
seba a poznať, čo od života chce. Čínska medicína
pracuje s každým človekom individuálne, najprv
určuje tzv. konštitučný fyzický typ človeka
a potom doporučuje liečbu. Všetky nástroje čínskej
medicíny, či už akupunktúra, bylinná liečba a iné
majú jeden cieľ a to odstrániť blokády, regulovať
porušený tok energie v organizme a aktivovať
vlastné
liečebné
schopnosti.
Rešpektuje
výdobytky modernej techniky a liečby, ktoré
pomáhajú ľudstvu, ale uvedomuje si, že telesné
a duševné problémy ľudí zostávajú rovnaké,
emócie sa nemenia.
o Čo Vás čínska medicína naučila, zužitkovávate
to vo svojej praxi? A vôbec, mohli by ste trošku
objasniť čitateľom, na čo sa vlastne čínska
medicína zameriava, čo lieči, čo sleduje, akými
metódami pracuje ...?
-Jednou z poučiek staročínskej medicíny bolo, že je
nevyhnutné liečiť chorého človeka a nie choroby
jednotlivých orgánov. Jej najväčšou devízou
je, že jej skúsenosti sú overené storočiami a že
verí v obrovské sily ľudského organizmu, ktorý
je schopný za istých okolností sa vysporiadať s
chorobou bez pomoci. Mne bolo veľmi sympatické,
že podľa nej funkcie ľudského organizmu sú
považované ako súčasť celo vesmírnej filozofie. To
znamená, že všetko, čo sa deje v kozme, deje sa aj
v našom organizme. V tejto medicíne sa hodnotí
každý pacient individuálne. Individuálna jej aj
strava, cvičenie a body, ktoré je treba ovplyvniť.
Ich diagnostika nepotrebuje žiadne zložité a drahé
vybavenie. Učí nás všímať si všetko, od vrások,
spôsobe reči, chôdze, dychu, po farbu tváre, kože
a hlavne jazyka. A pracuje s úplne inými termínmi
ako klasická medicína, napr. vlhko, chlad, teplo
atď., práve preto že vychádza z pozorovaní prírody.
Myslím, že sa nedá ani len veľmi jednoducho opísať
a priblížiť laikovi hĺbku tradičnej čínskej medicíny
a filozofiu, ktorá je tu už niekoľko tisícročí. Jej
parketou sú viac psychosomatické, chronické
a funkčné choroby (napr. bolesti pohybového
aparátu, hlavy, tráviace ťažkosti, ochorenia
dýchacieho aparátu atď.)
o Je dokázané, že väčšina chorôb vzniká práve
preto, že človek nemá duševnú rovnováhu, je
napr. v strese, žije v strachu, je niečím ubíjaný,
či umáraný, preťažený, prenasledovaný ... .
Potvrdzujete aj Vy, že prepuknuté choroby
majú svoje zárodky práve v takýchto príčinách?
A prečo?
-Ani všetky alternatívne spôsoby liečby a liečitelia
nebudú na 100% úspešní pokiaľ nepochopíme, čo
je vlastne choroba. V odpovedi na túto otázku ma
inšpiroval jeden známy nemecký terapeut, ktorý
pokračovanie na str. 12. ...

„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“
...dokončenie zo str. 11.

definoval chorobu ako výraz disharmónie nášho
vedomia. Znie to zložito, ale v podstate ide o to, že
choroba sa nás prostredníctvom svojich prejavov
a reakcií tela snaží informovať o tom, kde sme
stratili vnútornú rovnováhu, je to teda narušenie
celého človeka, nielen tela. Je zarážajúce, že napr.
so svojim autom by nikto také nezmysly nerobil,
čo so svojim telom. Keď nám zasvieti kontrolka na
výmenu oleja, okamžite vieme, čo máme urobiť
a takéto paralely môžeme nájsť aj inde v našom
živote. Veď keď nezaplatíme splátku, nestačí spáliť
upomienku. Myslím, že hlbší význam choroby
znamená nájsť jej opodstatnenie, to k čomu
nás núti sama choroba. Tá existuje tak dlho
ako samotný človek, ale väčšina ľudí považuje
chorobu za údel osudu, náladu prírody alebo
náhodu, ktorá jedného postihne, ale druhého
zázrakom ušetrí. Predovšetkým ale chorobu ľudia
považujú za narušenie ich života, ktorú treba čo
najrýchlejšie poraziť, aby sme mohli žiť rovnako
zle, ako predtým. Požaduje od nás, aby sme začali
vedome myslieť a zmenili sa, kým nie je neskoro.
Jednoducho pochopiť iba to, čo nám chce telo
povedať a podľa toho sa riadili. Choroba niekedy
tvrdo zasiahne skôr, ako to pochopíme. Aj toto sa
snažím vo svojej praxi uplatňovať, pomáhať nájsť
ľudom kľúč k sebapoznaniu. Dať do poriadku
to, čo si myslíme, cítime, hovoríme a robíme,
aby bola rovnováha. Nie je to vôbec pohodlné,
ale je to podľa mňa jediná cesta k skutočnému
uzdraveniu, ktoré zahŕňa telo, dušu a ducha. Ak
chorobu prestaneme vnímať ako nepriateľa,
môže sa stať našim priateľom a pomocníkom.
o Chcem sa Vás opýtať na jeden paradoxný
prípad: mala som jednu známu, ktorá sa celý
život snažila veľmi prísne dodržiavať tzv.
zdravý životný štýl, presne podľa hodín sa
stravovať, dokonca si vážiť stravu na váhe,
sledovať každú kalóriu, neustále bola vo
fitness, dodržiavala pitný režim, nemala
ani nadváhu ani podváhu a netrpela ani
nijakými chorobami. Napriek tomu niečo po
40-tke náhle umrela. Ako by ste hodnotili
takéto niečo, keď sa v živote prihodí, čo je
potom vlastne základom zdravého života,
dlhodobejšieho, spokojného života ...?
-Byť zdravý znamená byť v harmónii so sebou
samým. V prvej rade väčšina z nás nežije vlastnú
identitu, ale naučili sme sa hrať rôzne úlohy.
Zvykli sme sa správať tak, aby sme mali úspech,
dosiahli uznanie, aby nás druhí mali radi. Sme takí
akí sme, lebo druhí nás chcú mať takých a tento
výsledok s hrdosťou nazývame „osobnosť“. Koľkí
majú úspech a koľkí z nich sa cítia nespokojne,
nenaplnene. Nútime sa do programov, ktoré
naordinovala spoločnosť, rodina, do úloh,
ktoré sú pre nás neprirodzené a týmto na sebe

páchame násilie a čudujeme sa, že keď pominú
kompenzačné mechanizmy nášho tela, ktoré
mimochodom znesie veľmi veľa, sme chorí
a nešťastní. Samozrejme, že sú tu aj iné okolnosti,
ktoré na nás vplývajú. Žijeme v neustálom strese
a strachu, ktorými sme bombardovaní zvonku.
A napriek tomu, aby sme sa týmto emóciám
postavili na odpor, pasívne si každý večer napr.
sadneme do kresla a pustíme si televíziu, aby
sme ďalej nechali svoje ja pohlcovať čoraz
negatívnejšími správami a víziami do budúcnosti.
Zabúdame, že svojimi myšlienkami si vytvárame
vlastnú realitu. Nevieme si nájsť na seba čas, lebo
všetko ostatné je dôležitejšie než sme my. Koľkí
vedia, čo vlastne chcú a po čom túžia (vynímajúc
materiálne veci)? A koľkí pre svoje túžby niečo
urobia. Máme svoje lebo a ale... no svedčí len
o jednom a to, že sa vlastne nemáme radi.
Vieme napr. aký je prospešný pohyb, pobyt na
čerstvom vzduchu, v prírode. Ale...nemáme čas,
sme unavení, bolí nás to a to. Treba mať v sebe aj
pokoru priznať si, že sme pohodlní a nechávame
zodpovednosť za svoje zdravie na pleciach
tých, z ktorých niektorí nemajú o naše zdravie
absolútne záujem. Ľudský vek sa predlžuje, ale
žijeme dlhšie? Nie, len sme dlhšie chorí.
o Človek by sa mal o seba starať celý život.
A to nielen po fyzickej stránke, ale najmä po
duševnej. Určite tento názor zdieľate aj Vy.
Preto by som Vás nakoniec poprosila o akési
záverečné slová, apelovanie na pacientov,
občanov, ako lekárka – na čo by nemali
v živote zabúdať, ak chcú prežiť hodnotný
a zdravý život, pretože život každého z nás
je neopakovateľný, jedinečný, tak – ako sme
každý iný ...
-Každý svoju chorobu prežíva inak. Materialista
ako bezvýznamnú (telo musí ísť zhumpľované
do hrobu), veriaci ako následok prekročenia
náboženských príkazov a bude sa modliť
za uzdravenie, ezoterik tomu, že choroba je
výsledkom pôsobiacich karmických zákonov
a vedec ako prirodzený následok infekcie
spôsobenej baktériami alebo vírusmi. No
duchovne zrelý človek vie, že choroba je následok,
ktorému predchádza nejaká príčina.
Rada by som uviedla jeden citát na záver:
„Budeme zdraví ak pretavíme do jednoty štyri
prirodzenosti človeka: duchovnú, mentálnu,
emocionálnu a psychickú. A cez túto jednotu
budeme žiť v súzvuku s prírodou, so stvorením“.
o Pani doktorka, v čom spočíva liečba, ak
sa pacient rozhodne, že skúsi Vašu metódu
a zaklope na Vaše dvere ..., ako sa ďalej
cesta vyšetrení, kontrol, naordinovania
prírodných preparátov bude u Vás, vo Vašom
zariadení uberať? Povedzte krôčik po krôčiku.
A samozrejme aj cenové relácie...
-Klienti sa objednávajú telefonicky. Vzhľadom
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na to, že vyšetrenie môže trvať od 30 – 90 minút,
nie je možné sa venovať klientom inak. Pacient,
ktorý čaká a je nervózny môže mať výsledky
merania aj skreslené. Takže u mňa sa nečaká.
Pacienti sú v rámci vstupnej prehliadky vyšetrení
prístrojom Salvia založeným na princípe EAV, čo
je elektroakupunktúra podľa nemeckého lekára
Dr. Reinholda Volla. Táto diagnostická metóda
vynájdená v 50. rokoch spája modernú techniku
s 3 - 4 000 rokov starými ideami staročínskej
medicíny a z nich vychádzajúcimi poznatkami,
že sa každý orgán premieta do určitého bodu na
povrchu ľudského tela. Namerané hodnoty, ktoré
získame pri tomto meraní vyhodnotíme a na
základe skúseností posúdime stav jednotlivých
orgánov. Môžme napríklad zistiť, či je v určitom
orgáne zápal, či je zaťažený inými toxínmi,
infekčnými ložiskami alebo či dochádza naopak
k pasivite a degenerácii. Veľmi elegantne a rýchlo
vieme namerať, ktoré potraviny a liečivá sú pre
nás prospešné a ktorým by sme sa mali vyhýbať.
Vytvorí sa akási topografická mapa organizmu,
na základe ktorej môžme stanoviť stratégiu
detoxikácie. Prvé vyšetrenie teda v sebe zahŕňa
meranie celého organizmu, stanovenie tzv.
toxickej mapy a navrhnutie postupu detoxikácie.
Okrem iného veľmi veľký dôraz kladiem na
anamnézu, teda informácie o zdravotnom
stave v detstve, dospievaní, o rodine, rodičoch,
súrodencoch atď. Mám skúsenosti, že na
prvom stretnutí sa klienti úplne neotvoria, ale
postupne sa otvárajú, stávajú sa uvoľnenejší
a vtedy môžeme začať pracovať aj na poli
psychiky, v prípade, že s tým klient súhlasí. Cena
vstupného komplexného vyšetrenia je 49,80 €
(1500 Sk). Detoxikačná kúra spočíva v užívaní
detoxikačných preparátov, ktoré klient využíva
cca za mesiac, potom nasleduje mesačná pauza
a klient príde na kontrolu, ktorá stojí 11,62 € ( 350
Sk). Vhodné je užívať priemerne 4 preparáty pri
jednej kúre. Samozrejme doporučujem aj bylinnú
liečbu vo forme čajov alebo čínskych bylín,
dietoterapiu, a hlavne upozorňujem na skutočne
veľmi dôležitý pitný režim. Priemerne ročne klient
absolvuje 5 detoxikačných kúr. Dr. Jonáš, ale aj
väčšina mojich skúseností hovorí, že detoxikácia
by mala trvať aspoň 2 roky, ale aj každá jedna kúra
má svoje blahodárne účinky na zdravie. Je možné
sa objednať aj na konzultácie, alebo pohovor.
Pokiaľ si to zdravotný stav vyžaduje, používam
aj akupunktúru, moxovanie alebo bankovanie.
No v prvej rade sa venujem práve detoxikácii,
pretože mám s ňou najlepšie skúsenosti, ale
o tom by mohli rozprávať tí, ktorí takouto očistou
prešli. Kto má záujem, je možné merať aj cielene,
napr. vhodné a nevhodné potraviny, lieky atď.
Cena týchto čiastočných meraní je 17 €.
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
foto: Gabo Muška

Základná umelecká škola v Kysuckom Novom Meste: od septembra do decembra 2009
September: Nový školský
rok
sme
začali
v náhradných priestoroch,
v
budove
bývalého
učilištia pri rampách.
ZUŠ má 1261 žiakov.
Individuálne
štúdium
navštevuje 701 žiakov
a kolektívne 560.
Október: Škola vyhlásila
1. ročník výtvarnej súťaže
„ Ja a moje mesto“ do
ktorej sa zapojilo 170
súťažiacich z okolitých ZŠ,
MŠ a ZUŠ Kysucké Nové
Mesto. Práce hodnotila 5
členná odborná porota a
slávnostné odovzdávanie
cien sa uskutočnilo 6.11.2009. Ceny víťazom
odovzdal garant celej súťaže Ing. Vladimír
Macášek. Vernisáž výstavy súťažných prác sa
konala 10.12.2009 o 16,30 hod. v DK KNM.
Výsledková
listina súťaže: I.kategória
MŠ: Samko Jantulík, MŠ 9. mája, KNM, Monika
Pavlusíková, MŠ Kysucký Lieskovec, Alžbeta
Lisková, MŠ Litovelská, KNM; II.kategória ZŠ: Soňa
Vlčková, ZŠ Nábrežná, KNM, 1.-4. roč. Maroš
Janáčik, ZŠ Ochodnica, Juliána Olejková, ZŠ

Ochodnica;
III.kategória
ZŠ: Jaroslava Garbierová,
ZŠ Clementisova, KNM, 5.9. roč. Barbora Fojtíková, ZŠ
Nábrežná, KNM,
Jaroslav
Haľama, ZŠ Nábrežná, KNM;
IV.kategória
ZUŠ:
Lucia
Pupučíková, PŠ
Kolektívna
práca: Rebeka Mažgútová,
Paulína Cerchlanová, Lea
Psocíková, Kolektívana práca:
Tatiana Ondrášová, Paulína
Vnuková,
Tomáš
Lulek,
Matúš Kudláč; V.kategória
ZUŠ: Laura Javoríková, 1.-3.
roč. Nina Kobrtková, Lucia
Beliančinová;
VI.kategória
ZUŠ: Zuzana Hagenová, 4.8. roč. Zuzana Brezinová, Michaela Haceková.
V tomto mesiaci sa uskutočnil Interný koncert
speváckeho oddelenia a Verejný koncert ZUŠ-ky.
Kultúrne podujatia ZUŠ-ky k mesiacu októberÚcta k starším sa uskutočnili v Budatíne,
v Hornom Vadičove, v Spolku sv. Vojtecha, v Radoli,
v DSS Kysucké Nové Mesto a v Ochodnici.
November: Základná umelecká škola Kysucké
Nové Mesto organizovala koncertný projekt „Hry“
v podaní klavírneho dua Ivan Šiller a Andrea

Bálešová- Mudroňová. Projekt bol realizovaný
v rámci Cyklu komorných koncertov v slovenských
mestách, v spolupráci so SKU, s finančnou
podporou MK SR. 26.11. sa uskutočnila v Trenčíne
súťaž v hre na plechové dychové nástroje. Od
nášho učiteľa p. Zábojníka sa jej zúčastnili traja
žiaci, súrodenci a všetci traja vyhrali! Pavol
Súkeník (trúbka) - I. kategória – 3. miesto, Dávid
Súkeník (barytón) – III. kategória – 2. miesto,
Michal Súkeník (trúbka) – V. kategória – 1. miesto.
Korepetíciu zabezpečil Mgr. Dušan Jaššo.
V tomto mesiaci sa uskutočnili Interný koncert
speváckeho oddelenia a Verejný koncert ZUŠ-ky.
December: ZUŠ pripravila pre verejnosť tradičný
Vianočný koncert 10.12.2009 o 17,00 hodine v DK
KNM.
Vernisáž výstavy súťažných prác sa bude
konať pred Vianočným koncertom dňa 10.12.2009
o 16,30 hodine v DK KNM.
Nech čaro Vianoc spríjemní chvíle pohody
v kruhu rodiny a nech nastávajúci rok
prinesie Vám všetkým veľa zdravia, šťastia a
splnenie aj tých najtajnejších želaní. Krásne
Vianoce a šťastný nový rok praje všetkým
rodičom, žiakom a priateľom školy kolektív
zamestnancov ZUŠ KNM.
pripravila Mgr. Jana Jánošová
riaditeľka ZUŠ Kysucké Nové Mesto

„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“
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Mladučkí kysuckí zverenci trénera Tibora Ďuriaka vybojovali
na medzinárodnej súťaži vo futsale v Poľsku zlato!
Denne
sa
stretávame
s ľuďmi, ktorí pracujú
s našimi deťmi. Či už
rozvíjajú ich umelecké,
športové, prípadne iné
nadanie, musia to robiť
nielen
z
povinnosti,
ale hlavne s láskou. Ja
jedného
takého
tiež
poznám, zhodou okolností
je trénerom môjho syna.
Tibor
Ďuriak.
Tento
charizmatický, tichý človek
je pre svojich zverencov
nielen
trénerom,
ale
aj priateľom a vzorom.
Trénerskej práci obetuje
veľa svojho voľného času.
Poďme ho teda trochu
„vyspovedať“ ..., aké máte skúsenosti s trénerstvom?
- Trénovať som začal v roku 2003. Počas týchto siedmich rokov som sa venoval
chlapcom z prípravky. Postupne som prešiel k trénovaniu mladších žiakov
a momentálne trénujem starších žiakov, s ktorými ostávam až do konca tejto
futbalovej sezóny 2009/2010. Čas ukáže ,čo bude ďalej...
o Môžete nám niečo prezradiť aj zo svojho súkromia? Čo baví Vaše deti
a Vašu pani manželku?
- Futbal som hrával aktívne od roku 1978.Prešiel som všetkými hráčskymi
postami ,okrem brankára. Začal som ho hrávať už ako desaťročný. Bolo to
veľmi pekné obdobie. Futbal mám veľmi rád. Mojim pokračovateľom vo
futbale je môj mladší syn Marko, starší syn Tibor sa venuje hudbe a navštevuje
Konzervatórium v Žiline. Miluje hudbu tak ako moja manželka Alenka, ktorá je
učiteľkou spevu a hry na klavír v ZUŠ v KNM.
(...áno, ja za redakciu musím potvrdiť ,že Mgr. Alenka Ďuriaková hrá a
spieva naozaj prekrásne. Svojim spevom spríjemňuje mnohé kultúrne
akcie, konané v Kysuckom Novom Meste, aj mimo neho. Taktiež svojim
očarujúcim hlasom vnáša pokoj do sŕdc ľudí pri pietnych aktoch
a pohreboch,- poznámka redaktorky).
- Svojich žiakov má naozaj veľmi rada a dosahuje s nimi úspechy na mnohých
súťažiach. Pod jej rukami už vyrástlo mnoho talentov, za čo si ju veľmi vážim
a obdivujem ju,- dopĺňa Tibor Ďuriak.
o Akých vekovo starých chlapcov trénujete? Kto spolu s Vami chlapcov
trénuje?
- Trénujem chlapcov narodených v r. 1995 a 1996. Sú to nielen Kysučania,
ale aj chlapci z Radole, Poviny, Rudinskej, Rudiny a Vadičova. Spolu so mnou
trénuje Bc. Stanislav Ceniga, ktorý momentálne študuje na VŠ. Teší nás,
že sme natrafili na šikovnú generáciu mladých futbalistov a môžeme ich

trénovať. Žiaci chcú trénovať. Keď nemáme tréning, sú z toho nešťastní.
Najradšej by trénovali celé dni. Odzrkadľuje sa to aj na ich úspechoch.
o Aké sú vaše najväčšie úspechy s tímom?
- Týchto chlapcov trénujem od r.2007. Absolvovali sme rôzne turnaje a
to s veľmi pekným úspechom. Napr. Mikulášsky turnaj v Krásne, v ktorom

sme skončili v r.2007 na 2.mieste a v r.2008 na 3.mieste. V r.2009 sme sa na
turnaji o Pohár starostu v Hornom Vadičove umiestnili na peknom 3.mieste.
Ale nesmiem zabudnúť aj na mnohé prípravné zápasy, aj zápasy s mužstvami
z prvej ligy, kde žiaci výborne reprezentovali naše mesto. Zatiaľ naším
najväčším úspechom je čerstvo vybojované 1.miesto na Medzinárodnej
súťaži vo futsale , ktoré sa konalo v Poľsku v meste Gogolin. Na tejto súťaži nás
reprezentoval team v zložení – Pavol Urban, Matúš Mozoľ, Viliam Ficek, Dávid
Holiač, Kristián Drnda, Mário Boris, Patrik Kopyčiar a Rado Buček. Súťažilo tam
6 tímov-3 poľské, 2 české a 1 slovenský- ten náš. Zlaté medaile, ktoré sme si
odtiaľ odniesli, potešili nielen nás trénerov a hráčov, ale dúfam ,že potešia
všetkých priaznivcov futbalu v našom meste. Som na chlapcov naozaj pyšný.
Veľmi dobre sa mi so žiakmi pracuje a trénuje. Myslím si, že máme medzi sebou
vytvorený priateľský vzťah. Čím dlhšie a častejšie budeme spolu trénovať, tým
lepšie výsledky budeme dosahovať. Práca so všetkými mladými futbalistami,
ktorých trénujem, ma baví a uspokojuje. Som veľmi hrdý na ich reprezentovanie
na zápasoch a súťažiach a samozrejme na naše spoločné úspechy.
o Podporujú rodičia futbal v Kysuckom Novom Meste?
- Som rád, že rodičia podporujú športovanie svojich detí nielen finančne, ale
aj rôznymi inými spôsobmi. Najmä formou odvozu chlapcov na priateľské
zápasy. Avšak v každom športe musia rodičia pomáhať svojim deťom
finančne, a mnohokrát sú to omnoho vyššie sumy ako v našom športe.
o Kto Vám okrem rodičov pomáha? Máte aj stálych sponzorov?
- Naším najväčším sponzorom je MŠK KNM, ktorý nám v maximálnej miere
vychádza v ústrety, za čo im patrí naša veľká vďaka. Nesmiem zabudnúť ani
na p. Zdena Rapčana, majiteľa reštaurácie Mýto v Kysuckom Novom Meste,
ktorý sa stará o občerstvenie, obedy, či večere po zápasoch a skutočne sa
vždy prvotriedne postará o hladné brušká našich mladých futbalistov.
o Čo by ste prostredníctvom nášho Žurnálu radi odkázali svojim
zverencom?
- Aby chlapci vo svojej snahe vydržali, vzorne trénovali, dosahovali vo futbale
čo najlepšie výsledky a zostali mu verní až do seniorského veku. Zároveň
chcem prostredníctvom Žurnálu poďakovať pracovníkom MŠK KNM a vedeniu
nášho mesta, ako aj sponzorom, za podporu kysuckej mládeže a za všetko,
čo pre nás robia. Zároveň, keďže je koniec roka želám občanom Kysuckého
Nového Mesta príjemné prežitie vianočných sviatkov a pohodové vykročenie
do nového roka 2010. Aby nás všetkých zdravie a šťastie neopúšťalo, aby
moji zverenci dosahovali stále lepšie výsledky, aby v našich rodinách vládla
pohoda a láska.
pýtala sa: Blažena Ficeková
foto: archív Tibora Ďuriaka

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

14

Zo života našich dôchodcov na Štúrovej ulici v Kysuckom Novom Meste
Katarínska zábava medzi dôchodcami.
DD a DSS na ul. Ľ. Štúra v KNM rozprúdilo krv a stuhnuté svaly svojich klientov a
zamestnancov Katarínskou zábavou, ktorá
ako aj v minulom roku, zanechala v nás
pestré spomienky. Do tanca nám hrala
ľudová hudba z Horného Vadičova. Museli
sme skonštatovať len toľko, že 26.11.2009
v Domove boli Piešťany, Kováčová a aj Tatry „v jednom“. Obyvatelia, ktorí sa pohybujú za pomoci zdravotníckych pomôcok,
ich odložili do kúta a všetci sme tancovali
(aj na vozíku). Výdatné občerstvenie ani
nebolo kedy ochutnávať, všetci boli v neustálom pohybe. Podujatia sa zúčastnili
a prispeli k skvelej zábave i zástupcovia
mesta primátor Ing. Ján Hartel a viceprimátorka Ing. Jana Svrčková.

Zapojili sme sa do „BARIÉR“

Na základe výzvy Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR sa
DD a DSS v Kysuckom Novom Meste na ul. Ľ. Štúra zapojilo do súťaže BARIÉRY.
Vyhodnotenie súťaže sa konalo 24. novembra 2009 v budove AV Mobilita –
chránená dielňa v Bratislave formou vernisáže fotografickej súťaže. Vernisáže
sa okrem iných významných hostí zúčastnila i ministerka práce sociálnych
vecí a rodiny SR. Naše zariadenie sa prezentovalo bezbariérovou kaviarňou
a relaxačnými pobytmi imobilných klientov na termálnom kúpalisku v Oraviciach. Aktivity, uskutočňované naším zariadením, boli vysoko ocenené a budú
prezentované v médiách, publikáciách a na prezentačných výrobkoch Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR.

Módna show
pre seniorov

I tak by sa dala nazvať udalosť,
ktorá priam „otriasla“ našim
zariadením. Celým zariadením
sa niesla vôňa práve pripraveného punču, pečených jaterníc
a klobás. A zábava sa mohla
začať. Aby nám bolo veselšie, pozvali sme účastníkov
a zamestnancov z blízkeho
okolia KNM, Čadce a Žiliny.
Módnu prehliadku otvorili muži
z DSS Litovelská z Kysuckého
Nového Mesta spoločenským,
športovým, ale aj pracovným
oblečením. Svojim vystúpením
spestrili celkový program, čím
odstránili čiastočný stres seniorov. Porota mala veľmi ťažkú úlohu, seniori
predvádzali svoje modely tanečným krokom, mávali obecenstvu. Najstaršia
účastníčka módnej prehliadky mala 90 rokov. Ocenené boli všetky zariadenia,
ktoré sa zúčastnili a s hrdosťou môžeme povedať, že víťazom bol každý už len
preto, že našiel odvahu vystúpiť. Po vyhodnotení nasledovalo občerstvenie
a tanečná zábava súťažiacich a obyvateľov hostiaceho zariadenia. Pre veľký
úspech sa módna prehliadka stane súčasťou spoločenských podujatí v DD a
DSS Kysucké Nové Mesto i v budúcich rokoch.

Oravice

Správy pripravila Ing. Miriam Bugrová,
riaditeľka DD a DSS na ul. Štúrovej, Kysucké Nové Mesto

Nezabudnuteľné chvíle
zažívajú naši domováci
vždy na rekondičnom
pobyte v Oraviciach, na
ktorom si „bahnia“ v termálnom kúpalisku, tancujú, opekajú, spievajú,
no proste sa zabávajú
a relaxujú. A veď si to aj
za to, čo v živote urobili
a čím všetkým prešli, zaslúžia.
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„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“

§§§ Ako s neprispôsobivým a otravným susedom ?

OTÁZKA: Bývame v sociálnom byte, sme normálna rodina, ktorá vychováva svoje 3
deti, chodím s manželom do
práce. Žiaľ, nemôžeme si dovoliť iné bývanie. V dome však
bývajú aj takí jedinci, ktorí sa
sústavne opíjajú, ohrozujú
okolie, nerešpektujú čistotu,
sami neupracú, ale narobia neporiadok. Fajčia po verejných
priestoroch. Aj keď zavolám
políciu, nemajú z čoho zaplatiť pokutu a navyše potom sa
mstia našim deťom. Napriek
našim sťažnostiam na mesto,
nemajú ich vraj právo vysťahovať, lebo si nájomné riadne platia. Je to
pravda? Čo máme robiť, aby sme mali kľudné bývanie?
ODPOVEĎ: Ako vyplýva z písomnej otázky našej čitateľky, táto sa spolu so
svojou rodinou dostala do nezávideniahodnej situácie. Riešenie jej problému rovnako nie je jednoduché. V prvom rade je potrebné vychádzať z
tej skutočnosti, že naše zákony platné v oblasti služieb starostlivosti o občanov v sociálnej núdzi nie vždy pokrývajú riešením všetky najrozmanitejšie životné situácie. Tak je tomu aj v prípade našej čitateľky. Sociálne byty
poskytujú mestá a obce svojím občanom, ktorí sú v „zlej“ sociálnej situácii.
Spôsob, podmienky poskytnutia a ostatné pravidlá, ktorými sa riadi konanie o poskytnutí sociálneho nájomného bytu, určujú na základe štátom
delegovaných právomocí podľa čl. 67 a 68 Ústavy SR, podľa ust. § 4, odst.
1 a odst. 3, pís. a) a ust. § 6, odst. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle nariadenia vlády SR č. 137/2000
Z. z. a v zmysle smernice Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR

č. 8/2002 jednotlivé mestá a obce. Tieto pravidlá sú potom zakotvené vo
všeobecne záväzných nariadeniach miest a obcí, ktoré prijímajú jednotlivé
mestské alebo obecné zastupiteľstvá. Pri riešení problematiky našej čitateľky je preto potrebné zistiť konkrétne podmienky poskytovania sociálnych
bytov v príslušnom všeobecne záväznom nariadení mesta. Tu sú potom
uvedené aj ďalšie podmienky, ktoré stanovujú postup, resp. spôsob správania sa subjektov pri užívaní takýchto bytov. Konkrétne konanie susedov
našej čitateľky v prípade, že je v rozpore so všeobecne záväzným nariadením mesta, môže byť postihované orgánmi mesta, ktoré sú na to určené.
Jedná sa hlavne o mestskú políciu, prípadne správcu bytového domu, v
ktorom býva naša čitateľka. Mestskej polícii už naša čitateľka nahlásila takého prípady, pričom k ich skutočnému riešeniu nedošlo. V ďalšom by som
preto odporúčal opätovne nahlasovať takéto konanie mestskej polícii a v
prípade pomsty na deťoch našej čitateľky, takýto prípad rozhodne nahlásiť
aj štátnej polícii. Ďalší postup bude potom vecou týchto kompetentných
orgánov, ktoré jediné sú oprávnené podniknúť právne záväzné kroky voči
takýmto „nespratníkom“. Pokiaľ ide o správcu bytového domu, tento je tiež
povinný sa podnetom našej čitateľky zaoberať. Musí preveriť opodstatnenosť takéhoto podnetu a vykonať nápravu. Táto bude spočívať v upozornení nájomníkov na nemiestne právanie, pohovor s nimi a dôraznú výzvu
na nápravu. V prípade neúspechu a opakovania sa porušovania domového
poriadku môže dôjsť k návrh správcu bytového domu vlastníkovi bytového
domu, teda mestu, na jednostranné vypovedanie nájomného vzťahu pre sústavné
porušovanie domového poriadku a práv
iných nájomníkov. Verím, že som našej
advokátska kancelária:
čitateľke pomohol svojimi radami pri riešení jej ťažkej životnej situácie. Som tiež
presvedčený, že bola riadne poučená o Telefón, fax: 031 771 3803
svojich právach a že si z mojich rádvyberie
pre seba tie najvhodnejšie.

GYNEKOLOGICKÁ

GYN-PRAKTIK, s.r.o.;
MUDr. Pavol Hartel
Bajzova 8401/48A; Žilina;
Tel.: 041/500 7800
Objednajte sa na:

Odbornú poradňu,
konzultáciu, vyšetrenie
na špičkových
prístrojoch, stanovenie

diagnózy, liečbu...

JUDr. Pavol KOLENČÍK

mobil: 0907 021 825

PORADŇA

Mám malý výrastok na pohlavných orgánoch, takmer tesne pred vchodom do pošvy
(šošovičku, tak sa jej ľudovo hovorí). Nejako mi to nevadí, ani sa nezväčšuje, nezavadzia ani pri pohlavnom styku, lebo tých nemám až tak veľa ... . Chcem sa len opýtať,
či sa nemusím obávať, že by som z toho mohla dostať rakovinu. Môj lekár povedal na
prehliadke, že je to v norme. Ale podotýkam, že nerobil žiadne vyšetrenia výrastku, len
sa na to pozrel. Ďakujem za odpoveď
u ženy konzervatívnou liečbou alebo radikálnejšou
Akékoľvek
kožné drobné liečbou -chirurgicky. Pri podozrení na významnejší gynekologický problém alebo čo i len ”bežný”
výrastky trezápalový problém / s nutnosťou vylúčenia aj sexuba jasne anaálne prenosnej choroby/ - stav vyžaduje i potrebné
lyzovať. Ku diserologické /krvné/ odbery, pripadne cytologické
agnostike na
odbery z povrchu výrastku alebo návrh odberu časti
základe osobvýrastku /biopsia/, či celého výrastku na histológiu.
ných skúseností lekára Ak lekár nepovýšil stav kožného výrastku do takejto
analýzy potom “znepokojujúci nález” sa s najväčšou
je dostačujúci
niekedy aj makroskopický - pohľadový nález, prí- pravdepodobnosťou obmedzuje len na reakciu kože
alebo sliznice na bielizeň, prípadne reakcia na požípadne mikroskopický nález pomocou kolposkopu.
Lekár samozrejme sa musí vyjadriť k možnej obave vané hygienické – intímne prostriedky.
odpovedal: MUDr. Pavol Hartel,
nálezu ako i liečbe - prípadne odstráneniu výrastku
gynekológ, pôrodník
.Zvážiť odstránenie výrastku na vonkajšom genitáli

Všetkým občanom regiónu želáme úspešný rok 2010! Ďakujeme obchodným partnerom a klientom za doterajšiu priazeň a spoluprácu!
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Supermarket COOP Jednota Čadca, s.d. v Kysuckom
Novom Meste oslavuje desiate narodeniny!

Nákupom
v
slovenských
obchodoch
podporujeme nielen slovenských dodávateľov,
ale aj samých seba ...
V sérii článkov o obchodnom reťazci COOP
Jednota Čadca, s.d., v tomto čísle Kysuckého
Žurnálu pokračujeme v Kysuckom Novom
Meste, kde vám priblížime prácu najväčšieho
reprezentanta tejto značky na dolných Kysuciach
-Supermarketu COOP Jednota v Kysuckom
Novom Meste. Tento obchodný komplex sa
nachádza na ul. Belanského a už dlhší čas plní
priania nás všetkých. Poďme teda vyspovedať
jeho srdce a dušu, pani vedúcu Máriu Murgašovú
(na snímke v sede)...
o Pani vedúca, v ktorom roku vznikla táto
prevádzka a od kedy ste sa stali vedúcou práve
Vy ?
- 6.decembra 2009 bude tomu práve 10. rokov,
čo prvý krát otvorila svojim zákazníkom dvere
naša predajňa. Pri tejto príležitosti sa chystá aj
týždenná akcia so zľavnenými výrobkami, o ktorej
Vás budeme včas svojimi letákmi informovať. No
a odkedy je môj život spätý s touto predajňou?
Nastúpila som ako zástupkyňa vedúceho v roku
1999, ktorý bol aj rokom otvorenia obchodu. Po
viac ako 1 a pol roku, vtedajší pán vedúci Ivan
Ďuraj odišiel pracovať na pozíciu vedúceho do
TERNA Čadca a ja som nastúpila na jeho miesto.
No a som tu nepretržite až doteraz...
o Počas tohto obdobia predajňa prešla
zmenami, priblížte nám ich...
- Áno, každoročne predajňu vylepšujeme
a z hygienického hľadiska aj maľujeme, ale
zatiaľ najväčšia rekonštrukcia sa udiala v lete
r.2008.Celoplošne
sa
upravovali
interiéri
predajne, premiestňovali a opravovali sa regále
, dokupovali sa chladiace vitríny, nainštalovali sa
samootváracie dvere a iné doplnky , ktoré ešte
viac pomáhajú skvalitňovať a urýchľovať prácu
našich zamestnancov a tak čoraz viac uspokojovať
potreby všetkých zákazníkov.
o Ako sa vysporiadali zákazníci aj personál
predajne s príchodom eura na Slovensko?
- Informovanosť bola výborná. Predavačky to
zvládli na jednotku, nakoľko pomoc prišla aj
s našej centrály v podobe výborných školiteľov.
Aj keď sa našlo pár nervóznych zákazníkov,
spoločnými silami sme to zvládli v pohode a ku
spokojnosti nás všetkých.
o Aké nadštandardné služby poskytujete
svojim zákazníkom ?
- Samozrejme platbu platobnou , zákazníckou,
príp. členskou kartou a okrem toho máme aj
niečo viac a to je platba Orange kartou a UNIKASA
(t.j. úhrada šekov pre Orange, Vodohospodársku
spoločnosť, TCOM, Oriflame , TMobile a iné). Túto
službu naši zaneprázdnení zákazníci s veľkou
obľubou využívajú hlavne kvôli nízkym poplatkom
,pri svojich bežných nákupoch, najmä v sobotu
poobede a v nedeľu, kedy sú brány Slovenskej
pošty zatvorené. Pri platbách členskou kartou
poskytujeme 1% zľavu s celoročného nákupu. Z
akcií, ktoré ponúkame za zmienku stojí víkendová
akcia ,ktorá prebieha vždy od piatku do nedele.

Vtedy máme výhodné ceny na
vybrané druhy tovarov, ktoré určí
centrála.
o Ako často a ktorí slovenskí
dodávatelia Vám vozia čerstvé
mliekarenské
,pekárske
a mäsové výrobky?
- Čerstvé mliekarenské výrobky
do predajne vozia Agrotami zo
Žiliny, AGROSPOL Svrčinovec,
Rajo, Danone, Milsy a Liptovská
mliekareň.
.
Pekárenské
výrobky nám denne dodávajú
z Kysuckých pekární VILIJA
z Čadce a z pekárne ROCH, z
VEGY Čadca a z Pekárne Štefanec
z Nesluše. Čerstvé mäsové
výrobky dostávame denne od
rôznych slovenských dodávateľov, ako
napr. Mäsoraj , Mecom, Inex Žilina a
ďaľší. V ponuke máme aj čerstvé ovocie
a zeleninu od firmy BUKOV Čadca
a NORMAL Martin a iných. Je tu naozaj
veľa výrobkov, ktoré ponúkame našim
zákazníkom. Aj vlastná značku COOP
sa teší veľkej obľube. Okrem potravín
máme v ponuke aj veľa druhov
drogéristických výrobkov, školské
potreby,
spotrebný
priemyselný
tovar ,ale aj akciové tovary, ako napr.
dekoračné predmety, výrobky zo
skla ,či keramiky, kytice, kahance,
sviečky, zošity a rôzny papiernicky
sortiment. No a nesmiem zabudnúť
aj na to, že v našej ponuke nechýba aj
najobľúbenejší sortiment všetkých detí
– hračky.
o Aké sú otváracie hodiny a kto
v predajni pracuje?
- Predajňa v Kysuckom Novom Meste je
otvorená: od pondelka do piatku, od
6:00 do 20:30 hod., v sobotu od 6:30
do 19:00 hod. a v nedeľu od 7:30 do
19:00 hod.
o V obchode pracujú spolu s pani
vedúcou Máriou Murgašovou aj dve
zástupkyne p. Dagmar Bielešová
, p. Eva Školníková a 21 milých
a ochotných
predavačiek. Aká
je denná návštevnosť vo Vašom
supermarkete?
- Denne náš obchod navštívi viac ako
2500 zákazníkov, ktorým sa spoločne
vždy snažíme čo najviac ulahodiť
a splniť ich priania.
(...Je to naozaj úctyhodné množstvo,
ale niet sa čo čudovať, pretože
obsluha je tu špičková. Predavačky
sú svižné a ústretové. Ochotne Vás
obslúžia, či poradia Vám,- poznámka
redakcie).
o Vianoce a Silvester sa blížia, čo
chystáte pre svojich zákazníkov ?
- O svoje nákupy nemusia
mať
zákazníci strach. Ako každý rok ,aj tento
chceme uspokojiť ich mlsné jazýčky . V
ponuke nebudú chýbať čerstvé mäsové výrobky,
ako napr. salámy, klobásky, jaternice, tlačenka, či
údené a čerstvé mäsko. Svoj sviatočný stôl môžu
obohatiť rôznymi dobrotami z našej ponuky ,ako
napr. šľahačkou, smotanou, syrmi ,či oštiepkami
za výborné ceny, zákuskami, ale aj rôznorodým
exotickým ovocím. Nebude chýbať široká
ponuka malinoviek, džúsov, alkoholu, sladkostí,
ale aj pyrotechniky, konfiet, či iných drobností,
s ktorými sú Vianoce a Silvester úzko späté.
O všetkých ponúkaných a zľavnených výrobkoch
budú včas informovať aj naše firemné letáky.
o A čo by ste chceli odkázať svojim zákazníkom?
- Aby boli v tomto predvianočnom období
prívetiví jeden k druhému, viac spokojní a usmiati

a tešili sa na Sviatky pokoja a lásky. Aby tento
čas predvianočný bol pre nás všetkých radostný.
Aj prostredníctvom Kysuckého Žurnálu chcem
všetkým zákazníkom popriať prekrásne Vianoce a
šťastný Nový rok 2010. Aby aj v budúcom roku
od nás odchádzali zákazníci s úsmevom na tvári
a boli spokojní! Srdečne pozývame na nákup
všetkých Kysučanov!
Slovíčko na záver ..., pani vedúca?
Chcem sa všetkým našim zamestnancom
poďakovať za celoročnú spoluprácu a popriať
im, ako aj ostatným občanom nášho regiónu,
príjemné prežitie Vianoc, veselého Silvestra
a úspešný celý budúci rok 2010.
pýtala sa: Blažena Ficeková
foto: Gabo Muška

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

17

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

18

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

Šťastné Vianoce, pohodový a úspešný rok 2010!

Želáme pohodové Vianoce
a úspešný rok 2010 !

Príjemné prežitie Vianočných sviatkov a úspešný rok 2010!
Ďakujeme všetkým zákazníkom za dôveru a spoluprácu !
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Želáme úspešný rok 2010!
Mistel
NON-STOP

NON-STOP

kys. n. mesto

NON-STOP

NON-STOP

0948 66 89 89
0915 55 89 89

Najnižšie
ceny

0911 44 89 89
0911 33 89 89
Mistel

PrePrava OSôb: 0908 20 20 28

Ďakujeme našim zákazníkom za dôveru,
želáme úspešný a pohodový rok 2010!
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