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ROČNÍK IV. * FEBRUÁR-MAREC 2010 * Časopis pre občanov Kysuckého Nového Mesta a Dolných Kysúc

Klikni na

Aktuálne hovoríme
s Mgr. Janou Ozaniakovou,
riaditeľkou ZŠ
v Hornom Vadičove
str.12.

„Keby každý z nás len
trošku chcel a mal dobrú
vôľu
– veľa problémov
by vôbec nie že
nebolo – ale ani by
nevznikli“,- hovorí
Anton Mrmus, starosta
obce Lopušné Pažite.
str.13.

Ing. Mária Srncová
vás pozýva
do štýlovej reštaurácie
„U Bociana“
v Kysuckom N. Meste
str.8.

„Najčastejšie nedorozumenia medzi
poisťovňami a klientom vznikajú,
keď nie je dostatočná komunikácia,
nepochopenie sa navzájom„

- hovorí Viera Marčišová, poisťovacia maklérka z
Kysuckého Nového Mesta
str.5.

Renáta Čonková,
učiteľka ZUŠ
v Kysuckom Novom
Meste, reprezentovala
kysucký región
v národnej súťaži Eurovízia, organizovanej
Slovenskou televíziou. str.7.

„Veľmi si vážim, že ma obyvatelia
Vadičovskej doliny a mojej rodnej obce
tak vysoko podporili
a neustále podporujú“,- hovorí s úctou
v hlase Vladimír Káčerík,
starosta Horného Vadičova. str.4.

Ing. Vladimír Macášek,
poslanec Žilinského kraja,
chce pomôcť riešiť problémy
občanov, očakáva preto Vaše
podnety, 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

salÓn krásy nika

manikúra – vizážistika – kaderníctvo

Ponúka:
- kozmetické služby
- vizáž
- kadernícke služby
- nechtový dizajn

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

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

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

Dokedy budú trestaní najmä
tí najzraniteľnejší a poctivci?
Neviem, ako Vám, ale mne sa vždy prvé mesiace
roka ťažko rozbiehajú. Keby to záležalo odo mňa,
tak ja sa viem prebrať rýchlejšie, ale druhí majú trochu problém. Žiaľ, stretávam sa s tým aj u kolegov,
známych a priateľov ... Neviete o čom hovorím?
Nuž o druhotnej platobnej neschopnosti, ktorá
trápi mnohých podnikateľov, živnostníkov, ale už
aj občanov. A nie je výmyslom len posledných rokov, keď sa „môžeme“ vyhovoriť na krízu. Druhotná platobná neschopnosť sa rozbehla pár rokov
po socializme – keď sa na ňu začali vyhovárať firmy, ktoré práve nadmieru prospievali a produkovali, mali vysoký zisk, avšak akosi „zabúdali“ platiť
faktúry iným subjektom. Ale zabúdali - zrejme však
s úmyslom obohatiť sa – zaplatiť aj povinné odvody za svojich zamestnancov! Totiž – až teraz veľa
takýchto skutočností vyplávalo na povrch, pretože
mnohí občania idú do dôchodku, dokladajú Sociálnej poisťovni rôzne potrebné listiny, formuláre a
pri ich vybavovaní sa dozvedajú, že ich zamestnávateľ im celé roky neplatil zákonné odvody, skrátka kašlal na povinnosti ...(kde však bola kontrola
zo štátu, ako bolo možné újsť pred zákonnou povinnosťou?) Je to jednoznačne novodobá hlboká
neúcta k človeku ako takému, ktorý poctivo celé
roky pracoval pod hlavičkou firmy, avšak teraz, na
staré kolená zisťuje, že vlastne pracoval na čierno
...! Koho je to vina a kto by mal byť trestaný? Snáď
nie ten jednoduchý človek. Aj tieto skutočnosti
máme v štáte akosi zle chápané kompetentnými
orgánmi. Stále sú trestaní len tí najzraniteľnejší a
najslabší, a vlastne tí, ktorí sú poctiví. Ako inak by
sa dalo nazvať takéto nezodpovedné počínanie
rôznych rýchlozbohatlíkov a pätolízačských „privatizérov“, ak nie špičkové chrapúnstvo? Veď sa
dostali po roku 1990 k veľkým majetkom, avšak
zabudli na ľudské a daňové povinnosti. Žili si – ako
prasce v žite. A mnohí stále ešte žijú, len sa ešte
aj rozrástli o svojich potomkov, rodiny, ďalšie manželky, stále sa vyhýbajú zákonom, resp. zákony sa
vyhýbajú im ...(?) a neustále si nevedia zvyknúť,
že aj najbohatší sú povinní platiť dane, odvody
za zamestnancov, a nielen stále vymýšľať, ako to
nerobiť. Na druhej strane sa však okato a naschvál
spoločensky predvádzať v rôznych „smotánkach“ a
pritom mať na svedomí stovky až tisícky ľudských
osudov, ktoré zbedačili a privodili im problémy,
ktoré týmto ľuďom vôbec nemuseli vzniknúť, a
teraz by si nemuseli, častokrát už aj veľmi chorí -

pred dôchodkom tak zložito a s nervami naháňať
potrebné potvrdenia, aby im nechýbali „roky“, ktoré sa započítavajú do dôchodkov. Dnes je však tej
skutočnej druhotnej platobnej neschopnosti viac
než dosť, pretože nie každý podnikateľ má dnes
„dobré obchody“. A tak v termíne nevedia uhradiť faktúry inému. Ten potom dlhuje vo vyplácaní
ďalším a tak to ide dokola. Ekonomika sa zhoršila,
znížila sa výroba, prepúšťajú sa ľudia, zatvárajú firmy, spoločnosti bankrotujú. Ale pozrime sa aj na
iné príklady „platobných neschopností“. A síce, keď
urobíte pre niekoho prácu – a ten – keď má zaplatiť
povie, že teraz nemá, resp. žiada platbu na splátky,
napriek tomu, že predtým ste sa dohodli inak. Pritom dotyčný vlastní niekoľko drahých áut, stavia
domy ako hrady, ale keď má zaplatiť tisíc, či dve
tisíc eur za napr. inštalačné, či obkladačské práce
živnostníkovi, hrá zo seba chudáka. Stretli ste sa s
takýmto prejavom primitívnej ľudskej arogancie?
Iste áno, lebo nám o tom často telefonujete do
redakcie.
A poznám ešte jednu „druhotnú platobnú neschopnosť“, ktorá vzniká, a dosť často ... Neviete?
Keď odovzdáte manželke peniaze a tá ich dokáže
hocikoľko „rozfrckať“ za pár dní. A môžete zarobiť
10.000 korún alebo 100.000 korún, stále to je rovnaké. Stále nemáte peniaze, keď treba. Nič nedokážete usporiť, ani s kamarátmi si občas posedieť
na pánskej jazde, lebo manželka zase nemá peniaze ... Kým Váš kamarát z oveľa menšieho platu
stavia dom, chodí na dovolenky, vy žijete v podnájme, alebo vyžierate rodičov, avšak nakupujete
„blbosti“ od výmyslu sveta, samozrejme značkové,
ako inak, a tam sa naozaj dá minúť nad rámec ...
Tam utekajú Vaše peniaze – takže Vám vzniká „druhotná platobná neschopnosť“, keď by ste chceli
do niečoho hodnotného investovať, jednoducho
nemôžete, lebo na to nemáte. Nuž aj v našich
mnohých rodinách to veľakrát takto funguje – ako
v našej spoločnosti. Kým jeden pracuje a snaží sa,
druhý míňa „o dušu“. Výsledkom je stále prázdna
a častokrát aj zadĺžená rodinná kasa. Vedieť narábať s peniazmi je totiž umenie. A veľké, dokonca
také veľké, ako namaľovať krásny obraz, či urobiť
dobrý architektonický nákres, napísať kvalitnú
knihu. Správne investovať a do užitočných vecí,
vedieť - kedy aj zariskovať, kedy čo-to obetovať,
kedy naopak - byť veľkorysý v daroch, ale inokedy
zasa podržať korunu za každú cenu – to je veľké

umenie života! A treba sa mu učiť celý život. To
je manažering rodiny. Môj dedko kedysi povedal,
že najväčším darom pre muža je, ak má rozumnú
a šetrnú ženu, lebo tá majetok nerozhadzuje, ale
ešte zväčší. Dnes by som slovko šetrná poopravila na slovo praktická. Je to v súlade s dobou, lebo
šetriť sa tiež vždy nedá a za každých okolností. Ale
keď to len trochu ide, tak šetriť treba, lebo človek
nemôže existovať iba na úveroch. Musí mať aj svoje istoty. Žijeme totiž aj pre budúcnosť, nielen pre
dnešok. Aj heslo: „Žime každý deň tak, akoby sme
mali zajtra umrieť“,- si mnohí nesprávne vysvetľujú. Určite sa nevzťahuje na to, aby ste dnes narobili
dlhy, ktoré budú zajtra Vaši potomkovia donekonečna splácať. To heslo skôr znamená duchovnú
oblasť, a síce, aby si nikomu nezostal nič dlžný, a
to po každej stránke – a po finančnej určite nevynímajúc. Alena JAŠŠOVÁ, šéfredaktorka časopisu

celoročná

Najvýhodnejšia
inzercia v Kysuckom Žurnále!

Tel.: 0903 516 499,

email: kysuckyzurnal@gmail.com

Takto sa plesalo v „Starom pivovare u Bociana“ v Kysuckom Novom Meste...
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„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“

Na Žilinskom bále SNS-ákov
hrali aj populárni Desmod-áci.
V januári 2010 sa konal 8.ročník Žilinského
bálu, ktorý už po tretíkrát bol v priestoroch
štvorhviezdičkového hotela Holiday Inn v Žiline. Bál rozhodne patrí medzi vrchol rebríčka
prestížnych Žilinských plesov.
Predseda SNS Ján Slota ho otvoril svojim príhovorom a prípitkom, kde privítal všetkých
hostí a zaželal príjemnú zábavu. V sále zazneli
krásne slovenské piesne sólistu Slovenského
národného divadla Ivana Ožvalda. Hostia sa
príjemne zabávali na výbornom tanečnom
a hudobnom programe, ktorého sa okrem
iných, zúčastnili aj skupina Desmod alebo vynikajúci chorvátsky spevák Mladen Grdovič.
Vo foyeri počas celého večera hrala Nebeská
muzika z Terchovej, ktorá vytvárala príjemnú
slovenskú ľudovú atmosféru.
Hostia si vychutnávali a veľmi pochvaľovali
vynikajúce gurmánske špeciality, kde sa ako
predjedlo podávala roláda z údeného lososa
na bylinkovom toaste, zdobená kaviárom a
ako hlavný chod bravčová panenka v bylinkovom kabátiku na chrumkavom smotanovom
keli s gratinovanými zemiakmi a vyprážanou
zelenou fazuľkou. K delikatesám patrili aj dezerty, či čokoládová terinka s whiskey zmrzlinou.
Dámy „oslovil“ koktailový bar, kde barmani
pripravovali rôzne miešané koktailové nápoje,
páni si skôr vychutnávali značkové vína, či kvalitný koňak alebo whisky.
Spomenúť treba aj vynikajúci personál, ktorý
sa staral o spokojnosť hostí.
informoval:
Ing. Ľubo Neslušan, Kysucké Nové Mesto

Predám pozemok,
vyše 12á,
v blízkosti
Termálneho kúpaliska
Podhájska.
Všetky inžinierske siete,
príjazdové cesty.
Cena dohodou.
Tel.: 0905 693 926

celoročná

Najvýhodnejšia
inzercia v Kysuckom Žurnále!

Tel.: 0903 516 499,

email: kysuckyzurnal@gmail.com

„Veľmi si vážim, že ma obyvatelia Vadičovskej doliny a mojej rodnej obce tak vysoko podporili
a neustále podporujú“,- hovorí s úctou v hlase Vladimír Káčerík, starosta Horného Vadičova.
Odkrajujeme druhý mesiac z roku 2010, ktorý – ako ho astrológovia
charakterizujú – je rokom silných a priebojných
osobností, všestranne schopných, s nadčasovým
zmýšľaním. Ale aj s pochopením potrieb druhých
v duchu princípov „ži a nechaj žiť“. Kiež by sme sa týmto
štýlom riadili všetci! Určite by bolo menej smútku,
nešťastia, klebiet a arogancie. Starosta Horného
Vadičova – Vladimír Káčerík však rozhodne patrí do
skupiny ľudí, ktorí doprajú aj iným. Snaží sa o pohodu
a spoluprácu s ľuďmi, či už vo chvíľach osobného
voľna, ale aj pri stretávaní sa s priateľmi. V pracovnej
a starostovskej funkcii je doslova „dríč“. Takto familiárne
ho hodnotia blízki priatelia a známi, ktorí poznajú jeho
pracovný štandard a vedia, že je v „jednom behu“. Koniec
– koncov – veď to aj vidno na investičných akciách
a rekonštrukciách, ktoré sa v Hornom Vadičove dejú ako
na bežiacom páse, a o ktorých sme už čitateľov viackrát
informovali. Je starostom len prvé volebné obdobie,
ale to, čo pre obec v spolupráci s poslancami a občanmi
urobil, iní nestihnú možno za 3 volebné obdobia.
Nezabúda pritom na žiadnu oblasť spoločenského života
obce (školstvo, šport, prezentácia obce, turizmus, služby,
kultúra ...) V novembri 2009 kandidoval aj za župného
poslanca. Z vyše 20-tky kandidátov sa umiestnil na 7.

mieste! Treba povedať, že v umiestnení predbehol rôzne známe tváre
regiónu – a to je v regionálnej politike nováčik!
o Čo takýto skvelý volebný výsledok pre Vás znamená
– pán starosta?
- Je to pre mňa výzva do ďalších aktivít. Mohli vyhrať len
traja, aj preto hodnotím svoju siedmu priečku ako úspešnú.
Touto cestou chcem z celého srdca poďakovať, hoci trošku
oneskorene, (ale v januári Kysucký Žurnál nevychádzal),
všetkým svojim voličov v regióne dolných Kysúc, a zvlášť
občanom-voličom Vadičovskej doliny a mojej rodnej obci
– za skutočne vysokú podporu, ktorú mi preukázali. Bolo
to akýmsi prieskumom, že snáď robím veci v obci dobre,
že to takto aj občania cítia a vážia si to. Ešte raz, ďakujem
vám spoluobčania!
o Ešte veľmi stručne, pán starosta, aké sú najbližšie
úlohy, ktoré bude obec zabezpečovať?
- Čaká nás rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy
v Hornom Vadičove, chceme urobiť nadstavbu. Ďalej
plánujeme zatepliť materskú školu a chystá sa komplexná
regenerácia centrálnej zóny obce. No a trošku aj z iného
rožku, v apríli chystáme Veľkonočný ples, na ktorý už teraz
občanov srdečne pozývam!
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
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„Najčastejšie nedorozumenia medzi poisťovňami a klientom vznikajú,
keď nie je dostatočná komunikácia, nepochopenie sa navzájom„
- hovorí Viera Marčišová, poisťovacia maklérka z Kysuckého Nového Mesta
Pani Viera Marčišová je poisťovacia maklérka, ktorá
má svoje sídlo na ul. ČSA č. 2809 (v hoteli Kriváň)
v Kysuckom Novom Meste. Podniká pod hlavičkou
akciovej spoločnosti UNIVERSAL, maklérsky dom
a.s. Šikovná mladá dáma, ktorá zabezpečuje
klientom kontakty s viacerými poisťovňami.
Ponúka a sprostredkúva ich služby a produkty.
Keďže chceme, aby sa v regióne dolných Kysúc
o jej práci ešte viac vedelo, pretože v dnešnom
systéme je poistenie viac než istota, poprosila som
ju o aktuálny rozhovor pre náš Kysucký Žurnál.
o Pani Vierka, kedy ste sa rozhodli pracovať a vôbec
pôsobiť v poisťovacom biznise?
- Pred 11-timi rokmi, keď sa mi narodili deti, bola som
doma a chýbal mi kontakt s ľuďmi, začala som pracovať
pre jednu poisťovňu externe. Po skončení materskej,
som už pracovala na živnosť a neskôr som sa stala
kmeňovým zamestnancom tejto poisťovne. Dnes som
sa však vrátila späť k práci na živnosť, len s rozdielom,
že pracujem pre viacero poisťovní.
o Čomu Vás táto práca naučila a denno denne učí?
- Táto práca ma určite naučila veľkej sebadisciplíne,
dravosti, ale aj pokore, keď spoznávam osudy
niektorých mojich klientov.
o S ktorými poisťovňami spolupracujete?
- Momentálne spolupracujem so všetkými
poisťovňami, ktoré sú na slovenskom poistnom
trhu, ďalej spolupracujeme s 5-timi bankami, čo sa
týka hypotekárnych úverov, taktiež so stavebnou
sporiteľňou.
o Ktoré produkty a u ktorých poisťovní sa tešia
mimoriadnej obľube u klientov?
- Dnes sú už klienti dostatočne zdatní a vedia, ktorý
produkt chcú. A povedia aj to, s ktorou poisťovňou
majú aké skúsenosti, ale pokiaľ im vieme poradiť niečo
lepšie, nebránia sa minimálne si ma vypočuť a sami si
vytvoria svoje rozhodnutie.
o Na čo si má klient dávať pozor, ak uzatvára
poisťovaciu zmluvu – resp. ako ho Vy upozorňujete
na riziká ...?
- Od klienta sa snažím vždy zistiť, prečo konkrétnu
zmluvu uzatvára a z hľadiska profesionality viac
ako klient predvídať možné riziká a situácie, na čo
samozrejme klienta upozorňujeme.
o Ako sa k Vám správajú klienti, máte vďačných, či
sa nájdu aj nazlostení?
- Nájdu sa aj nahnevaní, veď v dnešnej uponáhľanej
dobe máme každý veľa povinností a málokedy
stíhame všetko tak ako by sme chceli, ale ja si dovolím
povedať, že mám skvelých klientov, ktorí si ma vážia
a berú ma, že som tiež len človek.
o Prečo podľa Vás vzniká nedorozumenie medzi
poisťovňou a klientom – a ako by sa dalo tomu
vyvarovať?
- Je to najčastejšie pre nedobrú komunikáciu,
nepochopenie sa, preto treba veci konkretizovať
a pýtať sa na všetky detaily, nebáť sa pýtať.
o Baví Vás Vaša práca aj po rokoch, nerozmýšľate

o zmene?
- Moja práca ma veľmi baví, mám rada ľudí a v podstate
prácu som trochu zmenila tým, že som rozšírila
svoje služby, aby som dokázala klientovi pomôcť vo
viacerých smeroch. Aby skrátka nemusel strácať čas po
rôznych finančných inštitúciách, ale obráti sa na mňa
a ja mu pomôžem s požiadavkami, ktoré ho zaujímajú.
o Iste ste veľmi zaneprázdnená, ale keď relaxujete
– ako zvyknete?
- Pre mňa je obrovský relax hudba, posedenie
s priateľmi pri káve a nemusí to byť práve v reštaurácii.
To sú asi najsilnejší dobíjači mojej energie: hudba
a dobrí priatelia.
o Ako hodnotíte dnešné medziľudské vzťahy,
v čom vidíte najväčšie nebezpečenstvo pre ľudí
ako takých?
- Ľudia sú k sebe tvrdí a krutí, nevedia odpúšťať a vžiť
sa do problémov iných. Medzi nami je veľa sebcov, len
„ich“ problém je vážny, iné ich nezaujíma.
o Čo pre Vás znamená šťastie?
- Zdravie a pohoda mojej rodiny a ľudí, ktorých mám
rada a na ktorých mi záleží. Keď je toto v poriadku, tak
som šťastná.
o Kedy sa viete rozčúliť?
- Určite sa aj ja viem rozčúliť, hlavne ľudská hlúposť
a neochota urobiť pre niekoho niečo navyše
a zadarmo, ma dokáže dostať „do vysokých obrátok“.
o Ako zvládate stresové situácie?
- Niekto sa bude možno čudovať, ale ja osobne mám
prácu v strese rada, mám dokonca rada čas, kedy
nestíham vôbec nič, pretože práve vtedy urobím veľa
roboty. Naopak, keď som v kľude, tak to beriem tak
kľudne, že neurobím vôbec nič, lebo mám na všetko
strašne veľa času, smeje sa pani Vierka.
o Ako sa vyrovnávate s prejavmi závisti od ľudí,
lebo určite na takéto niečo narážate, keďže ste
pomerne úspešná biznismenka?
- Tak teraz sa mýlite, pretože ja mám okolo seba
skutočne len ľudí, ktorí mi pomáhajú, fandia a tešia
sa so mnou z každého môjho úspechu a naopak pri
každom mojom nešťastí mi pomôžu a smútia spolu
so mnou. Ak náhodou sú nejakí neprajníci a závistlivci,
závidieť nemajú čo. Z akejkoľvek práce sa Vám vráti
len to, čo do nej vložíte. Ak ste v práci spokojní, tak ju
robíte rád, a to je to, čo Vás napĺňa a robí šťastnými.
Pokiaľ niekto chce a má záujem robiť našu prácu, veľmi
rada mu pomôžem, bezplatne ho naša spoločnosť
zaškolí a všetci mu budeme fandiť a tešiť sa z jeho
úspechov, lebo ak bude úspešný on, je to vizitka našej
dobre zohratej a vykonanej práce.
o Čo je najlepším liekom na „zranenú dušu“?
- Neviem, čo je to „zranená duša“, nepestujem v sebe
sebaľútosť, ja aj moja rodina a priatelia sme zdraví
a relatívne sa nám všetkým darí. Nehovorím, že je
všetko dokonalé, ale sú na svete ľudia, ktorí prežívajú
iné nešťastie a pohromy, ak sa k nim prirovnám, tak
moje problémy sú trápne a malicherné a aby som sa
nad nimi trápila, tak to by ma fakt nebavilo...

o Veríte ešte stále, že existuje ešte aj dnes čistá
láska a skvelé priateľstvo?
- Tomu verím na 110%. Denne sa s tým stretávam.
Všetko je to v nás – tolerancia, chuť pomáhať,
dobroprajnosť. Ja mám okolo seba možno len 20
takýchto ľudí, ale viem, že v nich mám všetko! Viem,
že každý deň prežitý s nimi, stojí za to. Vôbec nemusím
tohto človeka denne stretávať, ale viem, kde ho
v prípade potreby nájdem a viem, že tento človek sa
mi bude snažiť pomôcť aspoň radou. A v konečnom
dôsledku akceptuje moje rozhodnutie a nebude mi
vyčítať, ak sa nerozhodnem podľa jeho rád.
o Čo ste si želali pre rok 2010 v súkromí – aj v práci?
- Bude to znieť otrepane, ale zdravie, šťastie a pohodu
pre všetkých ľudí okolo mňa. Pokiaľ máme toto, všetko
ostatné zvládneme.
o Prečo by dnes rozhodne nemal žiaden človek
podceňovať poistenie najmä života, života
svojich najbližších, ale aj toho čo mu zabezpečuje
pohodový a spokojný život?
- Každý z nás potrebuje nejakú istotu a pre mňa je
istota, že mám niekoho rada a na niekom mi záleží.
Ale tiež, že aj ja niekomu chýbam, že má ma rád
a podporuje ma. Ťažko je mi povedať, čo je podstatné
poistiť, či život, dom alebo auto. Drvivé percento z nás
nemá jasnovidecké schopnosti, preto by sme aspoň
tieto základné veci poistené mali mať.
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
foto: Gabo Muška
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Krehká a pritom duchom tak silná a ľudsky vzácna
pani Libuška Koptáková z Kysuckého Nového Mesta

Znova trochu „zalistujem“ vo svojej pamäti – a vrátim sa
do rokov, keď som ešte bývala v Kysuckom Novom Meste a pôsobila ako redaktorka v podnikovom časopise
Kysucký priekopník. Bolo to v 80-tych rokoch. Vtedy sme
pripravovali články o činnosti strojárskeho podniku ZVL
– ky v Kysuckom Novom Meste, tento kolos v podstate
časopis vydával pre svojich zamestnancov. Takto som sa
pri spracovávaní článkov stretávala s mnohými zaujímavými ľuďmi, ktorí v podniku pracovali. A že to neboli len
tvrdí chlapi, o tom svedčí fakt, že som spoznala veľa žien,
starostlivých matiek, čiperných babičiek, ale aj ženy s „jemnou“ dušou. Mne sa vtedy podarilo spoznať pani Libušku
Koptákovú, ktorá pracovala na útvare kontroly. Skutočne
romantická duša, ktorá nebola nikdy konfliktnou osobou.
Práve naopak, vyhýbala sa ostrým slovným útokom, hádkam a haštereniu. Pretože, v ženskom kolektíve sa našli aj
agresívne povahy. Pani Libuška sa vždy snažila vnášať do
kolektívu pokoj, priateľskú atmosféru. Priniesla ochutnať
koláčiky, rozprávala mi o tom, čo číta a nesmierne milovala
básne, romantické príbehy, umenie ako také – strašne sa
vždy tešila, keď mohla ísť na divadelné, či operné predstavenie. Skrátka, dáma s „krehkou dušou“, príjemným
zovňajškom, inteligentným vystupovaním, ktorá vždy zvažovala každé slovo, ktoré vyslovila, aby nikoho zbytočne
neurazila, alebo nebodaj, nevyvolala nedorozumenie. Táto
mimoriadne citlivá dáma – lebo ona je skutočne tým, ako
celé roky žije – DÁMA v tom pravom zmysle slova, vychovala s manželom – veľmi schopných päť detí, dvoch synov
a tri dcérky, ktoré v živote zastávajú zodpovedné funkcie,
pracovné posty. Má aj 10 vnúčat a 6 pravnúčat! „A veľmi sa
z nich teším, vlastne som šťastným človekom, lebo viem,

že deti a ich deti sú schopné, úspešné, pekné, že sa vedia
zaradiť do života, že úspešne študujú, pracujú a ani mňa
nezanedbávajú ako matku, či babku. Som na celú moju
rodinu veľmi pyšná“,- povedala mi so slzami radosti v
očiach pani Koptáková, ktorú som nedávno – skoro po 22
– rokoch nečakane navštívila. Má už vyše 80 rokov, ale je
to stále tá citlivá a nežná duša, ktorá keď nepomôže – iste
neublíži. Človek s nádherným vnútrom, bohatým citovým

prežívaním každého dňa a každej udalosti, z ktorej si berie
to krásne. Nevyhľadáva to, čo ľudí rozdeľuje, ale to, čo ich
spája. Takéto je srdce Libušky Koptákovej z Kukučínovej
ulice v Kysuckom Novom Meste. Obdarúva ľudí úsmevom,
dobrou náladou a Vy musíte v jej prítomnosti cítiť, že všetko, čo hovorí, čím obdarúva – je z úprimného srdca, bez

pretvárky. Lebo ona sa ani pretvarovať nevie. Vždy hľadala
milé vzťahy medzi ľuďmi, takéto myšlienky vštepovala aj
do sŕdc svojich detí. Žije plnohodnotným životom, plným
citu, tolerancie a nehy – čo by jej mohli závidieť všetci tí,
ktorí si dali za hlavné atribúty života zhŕňanie majetkov
a ničenie medziľudských vzťahov kvôli bohatstvu, či už v
rodinách, alebo v spoločenskom živote. Keby ste vedeli,
vy úbožiaci, ktorí nepoznáte nič iné, len „prachy“ – akí ste
naozaj úbohí a chudobní, ak by ste si porovnali bohatstvo
svojich citov a ľudského prežívania s tým, čo a ako prežíva
pani Koptáková, ktorá sa vie tešiť z každého pekného dňa
a dopraje každému a možno druhým ešte viac, ako sebe!
Keď spoznáte takýchto ľudí – ako Libuška Koptáková,
zistíte sami na sebe, akí ste vlastne v podstate prázdni a
jednotvárni ..., lebo láska, chápanie druhého a snaha neublížiť zbytočne nikomu – robí život človeka ľudsky plnohodnotným a zabezpečí mu pokoj v duši, ktorý intrigáni
a „nenažranci po majetkoch“ nikdy nemôžu spoznať, ani
získať. Lebo pokoj v duši a pohodu v živote – si za peniaze
nekúpiš. Preto sa správne hovorí, že peniaze Ťa šťastným
neurobia. Som rada, že som pani Libušu Koptákovú spoznala a znova po rokoch navštívila. Je to vzácna žena,
ktorej prítomnosť Vás môže len obohatiť. Nech je tento
článok vyjadrením vďaky a úcty statočnej a jednoduchej
žene, ktorá sa nikdy nehrala na nič iné – ako je – ale pritom
si v plnej miere zaslúži oslovenie človek s veľkým Č, dáma s
prirodzeným šarmom a inteligenciou. Pani Libuška, želám
ešte veľa rokov prežitých v dobrom zdraví a v kruhu tých,
ktorých milujete a ktorí milujú Vás!
Mgr. Alena Jaššová

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

Vy sa pýtate, poslanec Žilinského samosprávneho
kraja Ing. Vladimír Macášek odpovedá...

Ing. Vladimír Macášek je poslancom
Žilinskej župy za región dolných Kysúc,
ale aj poslancom MsZ v Kysuckom
Novom Meste. Keďže je pri zdroji
informácií o tom, čo sa v regióne deje,
ale aj sa bude diať, dohodli sme s ním
pravidelnú spoluprácu o informovaní
verejnosti. Ing. Macášek si otvoril aj
poslaneckú kanceláriu, ktorú nájdete
v Dome kultúry v Kysuckom Novom
Meste na 2. poschodí, č. dv. 65. Aj
priamo u neho môžu občania hovoriť
o svojich problémoch a prezentovať
podnety na zlepšenie oblastí
spoločenského života. Rovnako však,
vážení čitatelia, môžete svoje otázky
a podnety o tom, čo Vás v regióne dolných Kysúc a v regionálnom parlamente
v Žiline, ako aj v MsZ Kysuckom Novom Meste zaujíma, telefonovať, písať,
sms-kovať a e-mailovať na adresu Kysuckého Žurnálu. Podnety pánovi
poslancovi doručíme a on na ne kompetentne odpovie. Už v tomto čísle
Žurnálu začíname s publikovaním prvých záležitostí, ktoré sú späté so

Klikn
i

6
na

životom obyvateľov Kysuckého Nového Mesta a dolných Kysúc.
Otázka:
o Dlhšie rezonoval problém Rýchlej zdravotníckej pomoci pre Kysucké
Nové Mesto a dolné Kysuce. Hovorilo sa dokonca o jej absolútnom
zrušení. To by bola „kardinálna“ chyba a neúcta k občanom tohto
regiónu. Aká situácia je momentálne aktuálna? Čo všetko sa podniklo,
aby sa veci pohli v prospech občanov?
Odpovedá Ing. Vladimír Macášek:
V Kysuckom Novom Meste je opäť poskytovaná Rýchla lekárska pomoc /
RLP/. Od 8.2.2010 je táto služba zriadená v budove pri poliklinike na druhom
poschodí. Rýchla lekárska pomoc /RLP/ v Kysuckom Novom Meste zanikla
3.12.2009. V období od 4.12.2009 do 7.2.2010 sme sa museli spoliehať
na poskytovateľov RLP z Čadce, alebo zo Žiliny. Výpadok RLP vnímali naši
občania veľmi negatívne. Neskoré uvedenie RLP bolo zapríčinené tým, že v 1.
kole výberového konania nezískal ani jeden z uchádzačov dostatočný počet
hlasov členov komisie. Výber trval absolútne najkratšiu možnú dobu, ktorá
bola povinná z pohľadu podmienok výberovej komisie. Pre poskytovanie RLP
v Kysuckom Novom Meste získala povolenie spoločnosť Falck Záchranná,
a.s. Košice, Moldavská 8/A, 040 11 Košice. Táto spoločnosť je najväčším
poskytovateľom záchrannej zdravotnej služby na Slovensku.
Telefónne číslo pre RLP je 112 alebo 155.
- foto: Mário Borák, Žilina -

§§§ Ako získať naspäť rodinné pozemky ?
OTÁZKA: Obraciame sa na vás s prosbou o
poradenie, prípadne informáciu možnosti
riešenia záležitosti zaevidovania našej nehnuteľnosti (parcele - pozemku) s výmerou
970 m2, ktorá nám prináleží ako dedičom po
zosnulých rodičoch. Pre objasnenie situácie
poskytujeme nasledovné informácie: Rodičia do roku 1962 vlastnili a obrábali parcelu,
ako úžitkovú poľnohospodársku ornú pôdu
1. stupňa o výmere 970 m2, kde sme všetci
siedmi súrodenci rodičom pri obrábaní aj
tejto parcely vypomáhali. Rodičia odvádzali
a plnili si 100 % -tnú povinnosť v plnení odovzdávania predpísaného „KONTIGENTU“ štátu. O tejto záležitosti je vedená evidencia na
miestnom úrade obce ... O užívaní a obrábaní tejto parcely máme svedkov (susedov
vedľajších parciel), ktorí potvrdzujú, že naši rodičia užívali a vlastnili parcelu o výmere 970 m2. Uvádzaná parcela sa nachádza v katastri našej rodnej obce ... Ide o
najlepšiu situačnú dispozíciu, čo sa týka polohy a dostupnosti výstavby. Preto po
uvedenom roku 1962, kedy v našej obci nastala socializácia dediny (združstevňovanie), bola aj táto naša parcela použitá pod výstavbu objektov jednotného roľníckeho družstva (JRD) – maštalí pre dobytok, humna pre krmivo, skladov poľnohospodárskych strojov, atď ... Nedá nám nepripomenúť, že toto obdobie bolo pre našu
rodinu trpkou skutočnosťou, keď sa rodičom odoberal čestne získaný majetok a
takíto ľudia v tomto období nemali žiadnu šancu sa brániť, iba súhlasiť – byť ticho,
ináč takéto rodiny boli pod tvrdým, až neľudským dohľadom vtedajších okresných
a miestnych obecných funkcionárov. Terajšie schátrané objekty maštalí využíva
bývalý predseda premenovaného JRD na štátne majetky (v roku 1970), ktorý nám
vyplácal do roku 2005 smiešnu rentu v rôznych formách (v súčasnosti žiadnu), a to
iba za plochu 300 m2. Táto plocha je evidovaná v katastrálnej mape. Zvyšná časť
(670 m2) bola vo vlastníctve našich rodičov, ale prevod na rodičov nebol uskutočnený, čo si súrodenci vysvetľujeme, že bola doba – aká bola, za čo my v súčasnosti
ani nemôžeme. Zároveň podotýkame, že celý objekt (bývalého štátneho majetku)
je od roku 1990 zastavaný ďalšími prístavbami, ktoré sú využívané na podnikateľské účely, kde podnikatelia nemali právo svojvoľne vykonávať zásahy – výstavbu,
alebo prestavbu objektov, nakoľko nebol vykonaný prevod a vysporiadanie sa s
vlastníckymi záležitosťami. Rozhodnutím č.j. 920/2004 Šp. boli nariadené pozemkové úpravy v katastrálnom území našej obce ... V súlade s nariadením podľa § 9 zákona č. 330/1991 Zb. a ďalších dokumentov, Obvodný pozemkový úrad v okresnom
meste v zmysle § 12 zadal vypracovanie pozemkových úprav a nového usporiadania pozemkov, o čom sme ako dediči boli upovedomení, ale hore uvádzaná parcela
tam nie je zahrnutá, a ani riešená. Pri domáhaní sa vysvetlenia, prečo táto parcela
nie je evidovaná v projekte usporiadania pozemkov pod našimi iniciálami, nám nebola daná žiadna odpoveď v tejto záležitosti a žiaľ, z vyšších orgánov je nezáujem
riešenia. Preto sa s prosbou obraciame na vás, akou cestou sa máme uberať – čo
podniknúť pri vybavovaní získania parcely, veď táto záležitosť nám nemôže byť
ľahostajná, nakoľko sa domáhame toho, čo nám patrí. Ďakujeme za porozumenie,
ostávame s pozdravom.
ODPOVEĎ: Otázka našich čitateľov je tento krát pomerne zložitá a v jej obsahu chýbajú
niektoré základné údaje pre právne exaktnú a vyčerpávajúcu odpoveď. Napriek tomu sa

budem snažiť svojou radou pomôcť našim čitateľom, ktorí sa nie vlastnou vinou ocitli v
zložitej situácii týkajúcej sa ich spoluvlastníckych práv k pozemku po ich rodičoch.
Podstatou riešenia celej problematiky je právne relevantné preukázanie spoluvlastníckeho práva rodičov (keďže boli dvaja, vždy sa jedná o spoluvlastníctvo, pokiaľ boli
manželia, tak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov) našich čitateľov k predmetnému
pozemku. Jedná sa konkrétne o výpis z listu vlastníctva, ďalej len LV, prípadne výpis z
pozemkovej knihy, ďalej len PK vložka.
Z obsahu otázky našich čitateľov však jednoznačne nevyplýva to, či ich rodičia mali v
roku 1962, prípadne neskôr takýto doklad. Nie je tiež jasné, odkiaľ naši čitatelia vedia, že
sa jedná o úžitkovú poľnohospodársku pôdu 1. stupňa vo výmere 970 m2. Je zrejmé, že
tento údaj museli získať z oficiálneho zdroja, ktorým mohla byť aj PK vložka, prípadne LV.
Rovnako z otázky nie je zrejmé, či spoluvlastnícke právo k pozemku prešlo dedením na
našich čitateľov a ich súrodencov, hoci v texte je spomínané ich postavenie ako „dedičov“
vo vzťahu k obvodnému pozemkovému úradu.
Našim čitateľom a ich súrodencom preto navrhujem nasledovný postup.
Je potrebné jednoznačne preukázať spoluvlastnícke právo ich rodičov k predmetnému
pozemku získaním buď PK vložky, prípadne LV. V prípade, že toto spoluvlastnícke právo
už prešlo dedením na nich – o čom musí byť rozhodnutie súdu o dedičstve (prípadne
rozhodnutie bývalého štátneho notárstva) – potom sa svojho práva musia domáhať oni
sami. V prípade, že takéto rozhodnutie ešte nie je, musia požiadať o prejednanie novoobjaveného dedičstva – teda dotknutého pozemku s parcelným číslom, druhom a výmerou
- príslušný okresný súd (ten súd, ktorý rozhodoval o pôvodnom dedičstve, prípadne v
obvode ktorého bolo bývalé štátne notárstvo, ktoré rozhodovalo o dedičstve).
Ak budú mať naši čitatelia a ich súrodenci (prípadne majú) v rukách LV, na ktorom je vyznačené ich spoluvlastnícke právo k uvedenému pozemku, môžu podniknúť ďalšie kroky.
Z obsahu otázky vyplýva, že v roku 2004 boli v ich obci nariadené pozemkové úpravy
v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. v jeho platnom znení. Ide o konanie príslušných orgánov
štátnej správy (obvodný pozemkový úrad, správa katastra), ktorého obsahom je racionálne priestorové usporiadanie pozemkového vlastníctva v určitom území a ostatného
nehnuteľného poľnohospodárskeho a lesného majetku s ním spojeného, ktoré je vykonávané vo verejnom záujme.
Predmetné správne konanie už zrejme skončilo, a to s výsledkom, ktorý podľa strohých
informácií našich čitateľov nie je v súlade s ich spoluvlastníckymi právami. Naši čitatelia
ďalej uvádzajú, že sa domáhali vysvetlenia, prečo tomu tak je, avšak nedostali žiadny návrh v tejto záležitosti, pričom evidovali z vyšších orgánov nezáujem riešenia.
Našimi čitateľmi prezentované vnímanie ich účasti v konaní o pozemkových úpravách
je zlé a nekvalifikované. V čase, keď to bolo možné, mali ako účastníci konania uplatniť
svoje práva v tomto konaní a všetky nejasnosti okolo sporného pozemku si vyjasniť v
spolupráci s obvodným pozemkovým úradom. V súčasnosti, keď je konanie o pozemkových úpravách skončené a všetky lehoty na postupy podľa zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) už uplynuli, bude uplatnenie ich oprávnených nárokov
veľmi ťažké.
Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti
advokátska kancelária:
mám pre našich čitateľov o ich súrodencov, hoci
to nerád robím, len jednu radu. Je nutné, aby
Telefón,
fax: 031 771 3803
navštívili najbližšieho advokáta, ktorému celú
kauzu odovzdajú, a len ten bude môcť pre nich
vybaviť „získanie parciel, ktoré im patria“.

Zvýšený nápor práce počas zimy ÚDRŽBA
Kysuckého Nového Mesta zvládla na výbornú
Pracovníci ÚDRŽBY mesta to vôbec nemajú jednoduché. Veď sa starajú o poriadok a čistotu mesta, ale aj
ďalšie menšie, či väčšie práce pri úpravách teritória mesta, vysadených plôch, trávnikov, častokrát upratujú aj okolo smetných nádob, keď tam neporiadni obyvatelia vyhodia svoje odpadky. Namiesto toho,
aby trafili do košov, hádžu odpad, kam sa im zachce. Tohtoročná zima bola skutočne dlhá, ale aj plná
prekvapení a napadalo tiež veľa snehu. O námrazách nebudeme ani písať. Aj toto všetko mali na starosti
pracovníci ÚDRŽBY mesta Kysuckého Nového Mesta. A napriek tomu, že bolo hlboko pod bodom
mrazu, oni sa riadne zapotili, aby boli ulice mesta včas odhádzané, cesty odhrnuté, posypané. A pritom
neustále snežilo, snežilo, snežilo ..., takže sa mohlo zdať, že sa nič nerobí, pretože odhrnuté plochy boli
znova a znova zasypané. Ako v začarovanom kruhu. Samozrejme, že sa nájdu aj „veční kritici“, ale drvivá
väčšina Kysučanov prácu ÚDRŽBY mesta kvitovala. Skrátka kolektív pracovníkov ÚDRŽBY Kysuckého
Nového Mesta pod vedením svojej riaditeľky Mgr. Dášky Jakubcovej sa zvýšeného náporu práce počas
decembrových, januárových a februárových dní zhostil na výbornú!
-r-

JUDr. Pavol KOLENČÍK

mobil: 0907 021 825
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„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“

Renáta Čonková, učiteľka ZUŠ v Kysuckom Novom Meste, reprezentovala
kysucký región v národnej súťaži Eurovízia, organizovanej Slovenskou televíziou

Renáta Čonková je mladá, príťažlivá učiteľka,
ktorá pôsobí v ZUŠ v Kysuckom Novom Meste.
Vyštudovala konzervatórium v Žiline, a hoci sa
nedostala na vysokú školu, nevidí v tom „tragédiu“
života, pretože sa do neho aj tak úspešne zaradila.
Začala sa viac venovať modernej hudbe a spevu,
dostala ponuku účinkovať vo Švajčiarsku. Tu
sa aj spoznala so svojim budúcim manželom –
Emilom ...Výborne si rozumeli ako hudobníci,
ale aj ako partneri. Renátka sama hovorí, že
má fantastického manžela. Existuje ešte väčšie
vyznanie pre životného partnera? Obaja spolu
s kapelou koncertovali aj v Rakúsku a v Nemecku.
Neskôr sa im narodili deti, a tak sa rozhodli vrátiť
späť – na Slovensko. Renáta pred dvomi rokmi
účinkovala v súťaži Slovenskej televízie – „Môj
najmilší hit“, kde získala 3. miesto! V roku 2008
vydáva vlastné CD-čko. Manžel jej neustále
pomáha, tvorí a aranžuje hudbu. Emil a Renáta si
pripravili aj pieseň do Slovenskej televízie, ktorá
organizuje národné kolá Eurovízie. Ich nahrávka
sa zapáčila a zaradili ju medzi 60 piesní, z ktorých
vzíde víťaz, ktorý bude reprezentovať Slovensko
v Nórsku. 29. januára 2010 Renáta Čonková
vystúpila v Slovenskej televízii spolu s Martinou
Polievkovou-Čičmancovou
a
odprezentovali
duet s názvom DÚHA. Zabodovali a dostali sa
do semifinálového kola, ktoré sa uskutočnilo
14. februára 2010. Žiaľ tu im už osud nebol tak
priaznivo naklonený. Napriek tomu je účinkovanie
v tejto súťaži pre Renátku veľkým úspechom,
pretože získala ďalšie cenné skúsenosti.
o Prečo to rozhodnutie-spievať v Eurovízii,
Renátka?
- Do súťaže som sa rozhodla prihlásiť na podnet
môjho manžela, ktorý skomponoval skladbu,
ktorá bola pripravovaná extra na Eurovíziu. Už
asi 15 rokov som sledovala túto súťaž, ktorá ma
fascinovala a preto som do toho išla bez mihnutia oka.
Samozrejme, že je to aj
jedinečná príležitosť sa celoeurópsky zviditeľniť
a reprezentovať svoju krajinu.
A to bol aj dôvod, prečo bola naša súťažná pieseň
Dúha otextovaná anglicko-slovensky.
No nenapísal ju len pre mňa, ale aj pre moju
kamarátku ešte zo študijných čias na Konzervatóriu
Martinu Polievkovú- opernú speváčku, čiže ja v tejto
piesni zastupujem
moderný a Martina operný part.
o Celkovo-ako sa chcete ďalej v pracovnej oblasti
orientovať?
- Či mi súťaž výjde, alebo nie, určite budem pokračovať
ako učiteľka spevu na ZUŠ v Kysuckom Novom
Meste. Chcem moje skúsenosti odovzdať mladým
talentom. Ďalej budem pracovať na novom albume
a samozrejme vystupovať čím viac ako speváčka...
o Aký je názor blízkej rodiny?
- Už od môjho útleho veku moja celá blízka rodina ma
podporuje ako sa len dá a všetci mi držia palce. Môj
manžel, ako som už spomenula je hudobník, s ktorým
som precestovala takmer celú Európu a bez podpory
mojej mamy, ktorá mi pomáha s domácnosťou

a s deťmi, keď mám
rôzne vystúpenia, by to
vôbec nebolo reálne.
o Aká bola atmosféra
na súťaži v Slovenskej
televízii?
- Atmosféra na súťaži
je úžasná, uvoľnená
a všetci sa k sebe
chováme
tolerantne
a absolútne na úrovni.
Dokonca som si našla
aj nových priateľov.
Samozrejme, že každý
z nás chcel postúpiť
ďalej, veď o tom je súťaž.
o Ako vy hodnotíte
celkový stav súčasnej
hudobnej scény na
Slovensku?
- Celkový stav slovenskej
hudobnej scény je ťažké
hodnotiť, záleží to aj
od vkusu interpreta
a autora, akou hudbou
je ovplyvňovaný, len si
myslím že by sa malo
dať
viac
priestoru
aj ostatným, menej
známym
umelcom
a
propagovať
viac
rôznych hudobných štýlov ako napr. latino , jazz ,
funky, atď..., aby naša hudobná scéna nebola taká
jednotvárna, aká je.
o Čo chýba našim kapelám, našim piesňam?
- Našim kapelám a piesňam chýba konkurencia
a preto si myslím, že keď nie je konkurencia,
tak kvalita stagnuje.
o Presadí sa podľa Vás len ten, kto má ostré lakte?
- Myslím si, že sa presadia väčšinou ľudia, ktorí majú
peniaze, známosti a ako sa vraví široké lakte...
o Akú životnú filozofiu Vy uznávate?
- Mojou životnou filozofiou je: nerob druhému to, čo

nechceš, aby bolo robené tebe.
o Čo si na živote najviac
ceníte?
- Na živote si najviac cením
deti, mať zdravú rodinu, lásku
a dobrých priateľov.
o Aký je Váš názor na
konkurenciu,
ako
takú
v každodennom živote?
- Konkurencia je, alebo nie je ,
záleží na tom kde a s kým práve
ste.
o Kedy ste sklamaná,
nahnevaná -čo Vás vie
rozhodiť?
- Keď mi niekto klame,
pokrytectvo,
keď
človeku
pomôžete a otočí sa to proti
vám- tomu sa hovorí- „za
dobrotu na žobrotu“. Nemám
rada ľudí, čo len kritizujú a sami
sa k ničomu nepričinia.
o Čo Vás vie potešiť?
- Dobrá muzika.... Niečo
nečakané,
ale
príjemné,
skrátka prekvapenie. Keď sa mi
niekto ozve len tak, aj keď nič
nepotrebuje. Keď sa stretneme
ako priatelia, rodina a najviac
ma vedia tešiť naše deti.
o Odkiaľ pochádzate, čo

presne robíte?
- Pochádzam zo Žiliny, kde aj bývam. V súčasnej dobe
pracujem na Základnej umeleckej škole v Kysuckom
Novom Meste, kde vyučujem spev. S manželom
hráme na rôznych akciách v rôznych hudobných
zoskupeniach ,skladáme, nahrávame piesne a robím
rôzne vystúpenia.
o Aké ďalšie životné plány máte?
- Určite natočiť ešte zopár dobrých piesní.... Venovať
sa naďalej hudbe, veď celý život sme s manželom
srdcom muzikanti a dúfam, že nimi aj zostaneme.
pýtala sa: Alena Jaššová

Smer-áci mali v Kysuckom Novom Meste už svoj 5. reprezentačný ples

A bol -ako vždy- vynikajúci! Konal sa 30. januára, v programe vystúpili
žiaci zo ZUŠ-ky v Kysuckom Novom Meste – z pobočky Budatín a nechýbala ani laserová šou v podaní Dua Aretics. Prítomným sa v kultúrnom
programe predstavila semifinalistka súťaže EUROVISION 2010 – Renátka
Čonková, ktorá pôsobí v Kysuckom Novom Meste ako učiteľka. Do taktu
hrala skupina Suzanne a ľudová hudba Čuhár s band. Hostia boli organizátormi vítaní okrem iného aj kvietkom. Zábava vraj trvala až do ôsmej
hodiny rannej ...!
Takže, určite bolo fajn, veď človek zostáva len tam, kde sa dobre cíti ...

„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“
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V štýlovej reštaurácii „Starý pivovar u Bociana“ v Kysuckom Novom Meste
na vás dýcha história, vkusne prepojená s modernou súčasnosťou, elegantné
priestory pre rôzne príležitosti sa priam ponúkajú – vyskúšaj ma! ..., príjemný
personál sa stará o vašu pohodu a jedlo chutí vynikajúco!

V minulom roku otvorili v Kysuckom Novom
Meste vskutku elegantnú reštauráciu
„STARÝ PIVOVAR U BOCIANA“. Nájdete ju
na Kysuckej ulici č.174. Je vkusne zariadená
starožitnými kusmi nábytku, miestnosti sú
obložené drevom, príjemné prítmie dáva
reštaurácii istý tajomný vzhľad interiéru
a iste sa tu budete cítiť príjemne. Personál je
maximálne úslužný, nenechá vás vyčkávať
ako je to ešte stále zvykom v mnohých
reštauračných zariadeniach. Reštaurácia
má viacero miestností, taktiež môžete

svoju akciu uskutočniť „v pivnici“, ktorá je
tomu uspôsobená a v týchto „podzemných
katakombách“ objavíte ďalšie čaro, ak nie
doslova čaro minulosti. Priestory sú čistučké,
udržiavané a z jedálneho lístka na Vás
doslova „volajú“ dobroty od výmyslu sveta.
O ponukách a službách ďalej hovoríme s Ing.
Máriou Srncovou, zodpovednou za celú
prevádzku zariadenia.
o Odkedy vlastne reštaurácia otvorila svoju
náruč verejnosti?
- Budovu reštaurácie do dnešnej podoby dostaval
a dotvoril Ing. Miroslav Hlad, majiteľ, ktorý
svojím umom a šikovnosťou dokázal i napriek
všetkým prekážkam vytvoriť z rozpadajúcej sa
starej nevábnej budovy, poznačenou zásahmi
necitlivého prístupu a času objekt, ktorý je, bol
a bude súčasťou historického jadra mesta. Určite
prispieva svojou dominanciou ku skrášleniu
centra mesta i jeho okolia. Výraznou mierou
prispel k dokončeniu reštaurácie, dotvoreniu

budovy , interiéru ako i otvoreniu
reštaurácie i jeho syn, Bc. Miroslav
Hlad. Vďaka nim a v duchu úcty a
citlivosti k historickému objektu sa
nám podarilo
otvoriť reštauráciu,
ktorá má prinášať príjemné posedenie
s kvalitnou kuchyňou
a vyššou
úrovňou
stolovania
i
obsluhy.
Reštaurácia bola otvorená v novembri
2009, otvorenie bolo sprevádzané
úvodnou akciou -ochutnávkou vín
nášho hlavného dodávateľa, ako
i prezentáciou výrobkov našej kuchyne.
Naše priestory sú k dispozícii denne od
10.00 do 22.00 hod, resp. podľa potreby
našich zákazníkov. Zákazník si môže
služby a jedlo objednať i telefonicky na
0917645479, 041/4332736. Robíme i rozvoz jedla
na telefonickú objednávku.
o Čo všetko viete občanom zabezpečiť?
- Reštaurácia má svoje priestory rozdelené na 6
častí, v prízemnej časti reštaurácie 3 miestnosti,
z toho je 1 presklená terasa, ktorá je stavebne
oddelená, určená fajčiarom a v lete tvorí otvorený
priestor. V suteréne – vinárni sú 3 časti, vrátane
uzatvoreného salónika. Kapacita reštaurácie
je 75 ľudí. Kapacita vinárne rovnako75 miest.
Samozrejme, záleží od druhu organizovanej akcie
a potrebného komfortu pre nášho
zákazníka. V suteréne i v prízemí je
bar. Naša kuchyňa je otvorená do
21.30 hod, takže vieme i v neskorých
večerných hodinách ponúknuť teplé
jedlo zo širokej ponuky jedálneho
lístka.
o Ponúkate aj denné menu, z čoho
pozostáva a aké sú cenové relácie?
- Máme v ponuke 3 druhy denného
menu a 3 druhy super- menu. V cene
denného menu 2,99€ je polievka,
hlavné jedlo a dezert alebo nápoj.
V ponuke super- menu sú jedlá
s väčšou „gramážou“ mäsa. Často
ponúkame špeciality našej kuchyne
rôzne zeleninové šaláty, zaujímavé
hlavne pre milovníkov
čerstvej
zeleniny.
Denné
menu
je
v ponuke po celý deň. Snažíme
sa variť a udržať „domácu chuť
jedla“.
Nepoužívame
žiadne
polotovary, všetko sa varí čerstvé
u nás „doma“, hľadáme kvalitných
dodávateľov surovín.
o Celkovo v jedálnom lístku
ponúkate koľko druhov jedál?
- Máme veľmi široký jedálny
lístok, sama som počet jedál ani
nepočítala, skôr ma zaujíma šírka
výberu pre nášho klienta, dostať
u nás od klasiky: jedlá z kuracieho
a bravčového mäsa, cez hovädzie
„stejky“ a ryby, aj jedlá z kačacieho,
morčacieho, jahňacieho mäsa
i diviny. Tiež sú v ponuke morské
špeciality, ako napr. grilované
krevety, kalamáre. Zaujímavé sú rôzne špeciality
šéfkuchára a okrem nich dopĺňame ponuku
minimálne 4x do roka sezónnou
ponukou špecialít a netradičných jedál
a dezertov, ktoré máme v ponuke len
my. Sú to recepty našej kuchyne.
Pre našich klientov pri organizovaní
akcií dokážeme zabezpečiť pečené
prasiatko, grilovanú údenú šunku a
jedlá podľa jeho priania, či už studenej
alebo teplej kuchyne. Kladiem veľký
dôraz na kvalitný personál a jeho
profesionálne vystupovanie, a práve tu
nás čaká ešte veľa práce.
o Máte aj vegetariánske stravovanie?
- Samozrejme sú v ponuke jedálneho
lístka bezmäsité jedlá a šaláty,
osobitne
majú úspech zelený
šalát s parmezánovou plackou, či
stredomorský šalát. Nedávno sme

si robili prieskum u našich klientov - čo im
chýba u nás- a práve veľa konzumentov nášho
denného menu uviedlo, že bezmäsité jedlá. Tak
sme operatívne zaradili do ponuky denného
menu rôzne fitness šaláty a múčne jedlá, ale
u Kysučanov zatiaľ vždy zvíťazí mäso a rezeň, ako
je vidno i z počtu predaných jednotlivých jedál.
o Ak si niekto u Vás objedná oslavu napr.
svojich narodenín, ako ju dokážete zabezpečiť
a koľko približne vychádza cena na osobu?
- „Nemám rada“ otázku stanovenia ceny vopred,
bez toho aby som vedela, čo si klient želá. Je iná
cena pri jedle z kuracieho mäsa a iná pri cene
rôznych špecialít, samozrejme sa cena prispôsobí
i počtu osôb a sortimentu, ktorý od nás zákazník
požaduje. Našim stálym zákazníkom sme otvorili

zákaznícke karty, ktorým sa pri každej návšteve
automaticky odpočítavajú zľavy z ceny konečného
účtu, takže hlavne pri organizovaní rodinných
osláv je to veľmi výhodné. Organizovaniu akcií
venujeme mimoriadnu pozornosť, lebo práve
tie životné jubileá, či svadby sú vždy významnou
udalosťou pre každú rodinu, snažím sa s každým
klientom hovoriť osobne a ak je možnosť,
i poradiť. Som nesmierne rada, že sa nám klienti
vracajú, že svadobčania objednávajú krstiny, či
manžel a manželka oslavy.
o Účtujete aj za prenájom miestnosti, ak si
chce klient oslavu urobiť tak, že chce mať
priestor rezervovaný mimo verejnosti?
- Nájom neúčtujeme, ani výzdobu a stolovanie
v miestnosti, každá akcia je samozrejme
individuálna. Práve usporiadanie reštaurácie
nám umožňuje, že každý klient má svoju
miestnosť k dispozícii, bez prístupu verejnosti.
o Je silná doba, čo sa týka konkurencie. Určite
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„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“
musíte aj Vy nejakým spôsobom oslovovať
verejnosť akciami, novinkami, organizovaním
zaujímavých večierkov, skrátka osloviť
klienta, aby prišiel ...
- Áno, konkurencia je veľká, dalo by sa povedať, že
sme prišli na trh vlastne neskoro, hlavne v ponuke
rozvozu denného menu pre firmy. Ale bojujeme
o zákazníka, a to hlavne útulným prostredím,
vystupovaním personálu a dobrou kuchyňou.
Niečo sa nám darí, máme však i rezervy. Poteší
každé poďakovanie zákazníka, ale snažím sa
ponaučiť a rada si vypočujem i kritiku. Tých
akcií, ktoré sme robili, bolo veľa. Napríklad
vystúpenia cimbalovej hudby v lete, Jakubovské
hody s ochutnávkou pečeného prasiatka,
narodeninové oslavy reštaurácie... Založili sme
tradíciu „ Staropivárskeho plesu“. Aj tento rok
chystáme novinky, ale nechajte sa prekvapiť....
o Ako to je s možnosťou ubytovania sa? Máte
vytvorené aj takéto priestory, ak niekto

potrebuje nocľah?
- V hornej časti reštaurácie
sa
dokončujú a budú k dispozícii
príjemné izby k ubytovaniu, pre hostí
z reštaurácie pri organizovaní osláv
s výhodnou cenou. Na reštauráciu
je naviazaný i penzión v lokalite
Klokočov, ktorý využívame tiež
na organizovanie akcií, svadieb,
firemných sústredení s kapacitou
ubytovania 22 dvojposteľových
izieb. Bližšie informácie rovnako
získa záujemca na tel. číslach už
uvedených, alebo v prezentácii
penziónu v našom jedálnom lístku
v reštaurácii.
o Na čo sa môžu Kysučania a ďalší
návštevníci Vašej reštaurácie tešiť
v nasledujúcich týždňoch?
- Pripravujeme už „jarnú“ ponuku do jedálneho
lístka a ostatné si ponechám ako
prekvapenie. O organizovaných
akciách sa však zákazník vždy včas
dozvie.
o Aké je ďalšie smerovanie
Vášho reštauračného zariadenia,
plánuje sa ďalšia výstavba,
ďalšie služby ...?
- Chceme si udržať vyšší štandard
v reštaurácii, hlavne kvalitou služieb
a ponúkať príjemné posedenie a
atmosféru pre návštevníkov. Ako
som už spomínala rozšírime naše
služby o ubytovanie. Ale zvažujeme
zmeny aj vo vinárni, čas a možnosti
ukážu, čo sa nám podarí.
Hlavne sa budeme usilovať o to, aby
sme si udržali našich zákazníkov.
Sme tu pre nich.

NOTÁR VÁM PORADÍ...§
JUDr. Andreja Kubaščíka –
notára z notárskeho úradu
v Kysuckom Novom Meste iste
netreba zvlášť predstavovať
v regióne dolných Kysúc. Veď
je to „jeho“ obvod a teda
obyvatelia z tohto regiónu
využijú predovšetkým jeho
služby. V našom regionálnom
Žurnále sme ho predstavili
v obšírnejšom rozhovore
v októbri 2009. Keďže sa nám
množia telefonáty, podnety
od občanov, ktorí potrebujú
radu notára, rozhodli sme
sa
dohodnúť
spoluprácu
s JUDr. Kubaščíkom a v celom
tomto roku sa tak budete
môcť
stretávať
s
jeho
odbornými radami, resp. odpoveďami na otázky čitateľov!
Vaše prípadné podnety adresujte písomne na adresu redakcie:
Vydavateľstvo „Helena“, Dolná č. 5, 927 01 Šaľa, alebo e-mailom:
kysuckyzurnal@gmail.com, alebo sms správou na tel.č.: 0903
516 499.

Otázka občana:

Vážená redakcia, poprosíme Vás o pomoc, keby nás vedel pán notár poučiť,
ako sa máme chovať, resp. aké stanovisko máme zaujať pri dedičskom
konaní a na čo vlastne máme nárok. Zomrel nám otec, sme traja súrodenci
a mamička žije. Žiaľ, je psychicky chorá - nesvojprávna, preto je aj umiestnená
v ústave pod lekárskym dozorom. Jej choroba trvá už viac rokov. Brat, ktorý
žil s ňou v domácnosti, aj s manželkou, v čase, keď ešte otec žil, veľa vecí tzv.
„poprepisoval“ na seba z majetku. Otec mal plnú moc mamu zastupovať, čo
zrejme brat a najmä bratova žena využili – a tak rodičovský majetok vo veľkej
časti má už v osobnom vlastníctve – formou daru – od rodičov. Aký bude
vlastne ďalší postup notára, na čo máme nárok – aj ďalší súrodenci, do akej
miery sa dá darovacia zmluva „napadnúť“, nakoľko my sami sme nevedeli, že
až do takejto veľkej miery brat zneužil dôveru otca a nás súrodencov. Ďakujem
za radu.
František J., Rudina

Odpoveď:

Na začiatku, až odpoviem na samotnú otázku, treba povedať, že
Občiansky zákonník rozlišuje štyri skupiny dedičov zo zákona a to v §473
až §476a Občianskeho zákonníka.
Na prvom mieste povoláva dediť členov najužšej rodiny poručiteľa, t.j.
jeho manžela a deti, prípadne ďalších potomkov /descendentov/.
Predpokladom dedenia v tejto skupine je, aby poručiteľ mal aspoň
jedného potomka. Ak nededí po ňom žiadny potomok, manžel dedí v
II. dedičskej skupine. Pokiaľ ide o manžela, rozhoduje trvanie platného

pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
foto: Gabo Muška

Reštaurácia
„Starý pivovar
u Bociana“
ROFIS GASTRO s.r.o.
Pivovarská 174, Kysucké Nové Mesto
tel.: 0917 645 479, 041/433 2732
e-mail: rofisgastro@zoznam.sk
web: www.rofis.sk

manželstva v čase poručiteľovej smrti. Nevyžaduje sa, aby manželia žili
spolu. Nededí bývalý rozvedený manžel. Ale ak manžel zomrie počas
konania o rozvod manželstva, pozostalý manžel dedí, lebo manželstvo
ešte právne nezaniklo. Z otázky vyplýva, že zostali tri deti a manželka,
teda dedia rovnakým dielom, t.j. po 1/4-ine.
K dedeniu sú povolané všetky deti poručiteľa bez ohľadu na to, či sa
narodili v manželstve alebo mimo neho.
Za deti poručiteľa treba považovať:
1/ deti, ktorých matka bola v čase pôrodu, alebo v dobe, ktorá
nepresiahla 300 dní do pôrodu, manželkou poručiteľa
2/ deti, ktoré sa narodili pozostalej manželke do uplynutia trojstého
dňa od smrti poručiteľa
3/ deti, ku ktorým poručiteľ so súhlasom matky otcovstvo uznal
pred matričným orgánom alebo súdom /pokiaľ u týchto skupín nebolo
otcovstvo poručiteľa právoplatným rozsudkom súdu zapreté/
4/ deti, ku ktorým otcovstvo poručiteľa určil súd.
Z hľadiska §473 Občianskeho zákonníka za dieťa sa považuje aj
počaté dieťa, tzv. nasciturus - dieťa splodené, avšak nenarodené, za
predpokladu, že sa narodí živé. Preto, ak dieťa bolo počaté už za života
poručiteľa, treba s ním rátať ako s dedičom v I. dedičskej skupine a s
prejednaním dedičstva treba počkať do narodenia. Teda notár, ak zistí
okruh dedičov v dedičskom konaní, najskôr zistí, či existuje majetok v
BSM /bezpodielové spoluvlastníctvo manželov/ a toto zisťuje pri prvom
z manželov, ktorý zomrel.
Kritériá vysporiadania BSM sa riadia §150 Občianskeho zákonníka, t.j.,
že podiely oboch manželov sú rovnaké.
Ďalej v otázke sa hovorí, že manželka bola psychicky chorá - nesvojprávna,
čo znamená, že takejto osobe musel byť súdom ustanovený opatrovník.
Nezáleží, či takáto osoba žije v spoločnej domácnosti s ostatnými členmi
rodiny, alebo je umiestnená v niektorom ústave. Opatrovník ustanovený
súdom má práva a povinnosti, ktoré mu ukladá zákon a okrem iného aj
spravovať jeho majetok. Ak došlo k prevodu takéhoto majetku, považuje
sa takýto úkon za legálny za predpokladu, že takýto úkon bol schválený
súdom. Nezáleží na tom, či takýto úkon bol robený formou daru alebo
kúpy. Pýtate sa, že aký bude ďalší postup notára. Notár v ďalšom konaní
zistí, či zostal ešte ďalší nehnuteľný majetok cez príslušnú správu
katastra, kde sa nehnuteľnosti majú nachádzať a ak ostal, tak treba
využiť inštitút započítania a tomu čo „poprepisoval na seba majetok“, aby
sa započítalo to, čo za života obdržal a aby ostatní dedičia získali aspoň
časť majetku, čo po poručiteľovi zostalo. Ak nezostal žiadny majetok, tak
notár ďalšie konanie zastaví.
Pokiaľ sa týka napadnutia darovacej zmluvy, takúto zmluvu môže
zrušiť len súd a v tejto otázke by som odporučil obrátiť sa na niektorého
z advokátov, ktorý preskúma /zistí, či úkony boli vykonané v súlade so
zákonom/ a takto dorieši celú vašu vec s konečnou platnosťou. Notár v
tomto prípade nemá žiadne právomoci.

JUDr. Andrej Kubaščík, notár
Nám. Slobody 2288
a
Kysucké N. Mesto
Klikni n
Tel.: 041/ 422 02 33
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PhDr. Peter Dubravay hovorí:

„Podstatné je, aby občanovi bola poskytnutá pomoc pri riešení jeho životných
situácií, aby žiaden človek nemal pocit, že sa nemá na koho obrátiť o pomoc“
PhDr.
Peter
Dubravay
je
poslancom
NR SR. Celé
desaťročia žije
v
Kysuckom
Novom Meste
a
mnohí
občania
si
ho
dobre
pamätajú
aj
z
obdobia
rokov
1998
– 2002, kedy
vykonával
f u n k c i u
primátora
Kysuckého
Nového Mesta.
o Pán poslanec, ako si spomínate na tieto roky?
- Veľmi dobre. Trochu ma zaskočil prechod zo
školského prostredia do verejného a politického
života. Aj keď už pred tým som bol dve volebné
obdobia poslancom mestského zastupiteľstva.
Boli to roky, kedy sa nám podarilo urobiť významné
zmeny v našom meste.
Za roky 1999 až 2002 bol majetok mesta
zhodnotený o cca 3mil € týmito aktivitami: pre
športovú činnosť bola zrekonštruovaná mestská
športová hala, zo starej mestskej budovy na ulici
Belanského sme vybudovali priestor pre činnosť
klubu dôchodcov , Matice slovenskej a ďalších
organizácií. Bola zrekonštruovaná a prestavaná
Belanského ulica na pešiu zónu. Prestavala
a nadstavila sa budova bývalej slobodárne č.613,
vybudovali sa podkrovné byty na Murgašovej
a Clementisovej ulici, ďalej 27 mestských
nájomných bytov a množstvo ďalších akcií, ktoré
významne zhodnotili majetok mesta.
V tomto období, keď sa zvyšovala nezamestnanosť
v regióne, urobil som všetko, čo mi funkcia
primátora mesta umožnila, aby sa v Kysuckom
Novom Meste etablovala firma INA, ktorá vytvorila
veľké množstvo pracovných príležitostí pre
občanov mesta a regiónu Kysúc.
o Čo Vám funkcia a postavenie primátora
Kysuckého Nového Mesta dala do Vašej ďalšej
politickej a spoločenskej činnosti?
- Boli to v prvom rade skúsenosti z politickospoločenskej oblasti a riadenia. Poznanie ľudí
v rôznych životných situáciách. Ich radosti, ale
aj problémy a strasti. Mal som možnosť hlbšie
poznať nedostatky zákonov, ktorými sa majú
občania riadiť. Ich náprava a zmena je teraz jednou
z pracovných náplní mojej poslaneckej činnosti.
Zároveň som pochopil, že život, to nie sú len
zákony, úradne vyhlášky a nariadenia. Mesto
malo a má svoje problémy v školstve, kultúre,
v oblasti spolunažívania, čistoty a úpravy,
potreby sústavných rekonštrukcií a opráv. Často
ma zaskočili aj nepríjemné situácie vandalizmu
a výtržníctva. Bolo treba urobiť všetko pre to, aby
občan nášho mesta mal pokojný každodenný
život. Tu sa ukázala opodstatnenosť mestskej
polície a organizácie - Údržba mesta.
o Ako sa k Vám chovali ľudia, lebo je viacmenej jasné, že keď človek získa nejaký
významnejší spoločenský post – okamžite má
toľko „priateľov“, že je sám prekvapený odkiaľ
sa vzali ..., či nie?
- Je bežné v živote funkcionára, ktorý pracuje
s ľuďmi, že sa objavia takzvaní noví priatelia.
Nikomu som to nezazlieval. Ako riaditeľ OÚ,

primátor alebo poslanec NRSR, som sa spravidla
stretol s občanmi, ktorí potrebovali pomoc
v osobnom alebo spoločenskom živote, alebo
chceli presadiť záujmy prospešné pre mesto. Pre
poslanca NRSR je povinnosťou prijať a pomôcť
každému občanovi.
o Ste celé roky politicky aktívny, angažujete
sa v regionálnej aj celoštátnej politike. Nie ste
niekedy už z „politikárčenia“ unavený?
- Zatiaľ nie. Keď robím to, čo ma baví so záujmom,
má to svoj význam a prináša to hodnoty.
Ďalších 20 rokov politickej činnosti utieklo ako
voda. Pracoval som v miestnej a regionálnej
politike Žilinského kraja, posledné roky na
celoštátnej úrovni. Čas sa nedá zastaviť, vznikajú
nové problémy, ktoré treba odstraňovať, alebo
aspoň zmierniť ich negatívny dopad.
o Ako by ste charakterizovali súčasnú
slovenskú politickú scénu, situáciu?
- Zlé je všetko, čo neprospieva stabilite tohto
štátu a čo neprospieva ani dobrému menu
Slovenska. Tak ako v iných krajinách sveta, aj
Slovensko zasiahla svetová hospodárska kríza.
Je veľmi smutné, že niektorí naši politici by boli
radi, keby svetová hospodárska kríza prevalcovala
Slovensko. Chvalabohu, Slovensko je na dobrej
ceste, ako sa z krízy dostať. Sme krajina, ktorá patrí
medzi najmenej zadĺžené krajiny v rámci celej
EÚ. Sú udržané sociálne štandardy, ktoré si táto
politická koalícia nastavila. Prehlbujú sa rozpory
medzi politickými stranami. Tie sa stávajú brzdou
hospodárskeho vývoja. Boj o voliča stráca etické
normy.
o Premieta sa toto podľa Vás aj do
medziľudských vzťahov a do života občanov?
- Samozrejme, nebezpečný jav spočíva v tom,
že niektoré politické skupiny začínajú otvorene
a priamo preferovať to, čo súvisí s porušovaním
zákonov. Občan stráca takýmto konaním dôveru
k štátu. Odmietam alternatívu chaosu, neporiadku
a porušovania demokratických princípov. Proti
tým, ktorí ohrozujú demokratický systém sú
prijímané v NRSR mnohé legislatívne zmeny
a úpravy zákonov. Jedine cesta politickej súťaže a
sociálnej tolerancie má perspektívu.
o Keď by ste mohli uviesť takú maličkú analýzu
– prečo žijete v Kysuckom Novom Meste ...,
cítite sa tu dobre, prirástlo Vám toto prostredie
k srdcu, alebo aký iný dôvod máte?
- V Kysuckom Novom Meste žili celé generácie
mojich predkov. Už začiatkom 18 storočia, bol
richtárom mesta Gašpar Dubravay. Narodili sa tu
aj moji rodičia, moje deti a najbližší príbuzní. Môj
otec prepisoval a dopĺňal kroniku mesta, založil
hudobnú školu a založil mestskú knižnicu. Mám
Kysuce a svoje mesto rád a zostanem mu verný
celý svoj život.
o Ako Vaša rodina pociťovala a pociťuje
náročnosť Vašej práce? Ste často mimo
domova, ako sa skrátka dá skĺbiť poslanectvo
s rodinou a ďalšie z toho vyplývajúce
spoločenské „tlaky“?
- Samozrejme, že moja rodina sa niekedy ťažko
zmierovala s mojou neprítomnosťou.
Teraz sú už moje deti dospelé a majú vlastné
rodiny. Mám tri krásne a milé vnučky. Im venujeme
s manželkou čo najviac svojho voľného času. Za
posledných dvadsať rokov si manželka postupne
zvykla a prispôsobila sa. Najmä v posledných
rokoch.
o Pán poslanec, ľudia sú už „unavení“
z predvolebných rečí a sľubov, ktoré ostávajú
po voľbách veľakrát nenaplnené. Ako sa Vy

Kysucké Nové Mesto získalo takmer
50 miliónov korún na rekonštrukciu viacerých
ulíc, čo prispeje k jeho skrášleniu
Z aktuálnych informácií na Mestskom úrade občanov upozorňujeme, že Kysucké Nové Mesto využilo príležitosť a
predložilo projekt na „Regeneráciu centrálnej zóny mesta
Kysuckého Nového Mesta“ v rámci regionálneho programu z EÚ a projekt bol ÚSPEŠNÝ! Predstavuje celkovú hodnotu 49 316 000 Sk. Projekt zahŕňa rekonštrukciu pešej

staviate k svojim sľubom ...?
- Nikdy som nesľuboval niečo dopredu, o čom som
nebol presvedčený, že to môžem splniť.
Svoju politickú činnosť som nezakladal na
prázdnych rečiach a sľuboch, ale na konkrétnych
aktivitách, či už ako primátor mesta, alebo
poslanec NRSR. Je smutné, že niekto dáva prázdne
sľuby a je ešte smutnejšie, že niekto takýmto
slovám uverí. V úvode som spomenul niektoré
aktivity v rámci mesta a vyjadrím sa aj k aktivitám
ako poslanec.
o Vy patríte k ľuďom, poslancom, ktorí sa
nesnažia zbytočne vyvolávať spory, skôr
uvážene rozoberáte problém a snažíte sa
nájsť cestu zhody, dohody. Aspoň takto Vás
hodnotia mnohí Kysučania. Ich osud Vám isto
leží na srdci..? S akými problémami a otázkami
sa na Vás občania najčastejšie obracajú ...?
- Z množstva otázok a problémov spomeniem
tie najpodstatnejšie: športovci, atléti žiadajú
o pomoc pri vybudovaní tartanovej atletickej
dráhy, rodičia školopovinných detí žiadali
pomoc pri zabezpečení finančných prostriedkov
na obnovu zastaraných školských objektov
v kysuckom regióne. Mládež žiada vytvorenie
lepších podmienok pre šport a kultúru. Dôležité
sú otázky z oblasti zdravotníctva. Veľmi intenzívne
k mojej spokojnosti občania žiadajú v parlamente
dôkladnú obhajobu záujmov slovenského národa,
najmä voči cudzej rozpínavosti a bezočivosti.
o Pán Dubravay, čo je Vašou životnou
filozofiou?
- Odmietam prisvojovanie si zásluh iných, idem
radšej cestou presviedčania ako konfliktu,
som za vzájomné porozumenie.
Na Kysuciach som zostal aj preto, aby som
pomohol vytvoriť kvalitné podmienky pre život
budúcich generácií.
o Čo podľa Vás človek – občan, nevyhnutne
potrebuje k spokojnému životu?
- Zdravie, životné istoty ( slušné bývanie, dobré
ohodnotené zamestnanie), spokojnú a zdravú
rodinu. Niekto viac zdôrazňuje materiálne, iný
duchovné hodnoty. To, čo je však skutočne
dôležité, zistíme často až vtedy, keď to strácame
alebo stratíme. Podstatné však je, aby každému
občanovi bola poskytnutá pomoc pri riešení jeho
životných situácií. Aby žiaden človek nemal pocit,
že sa nemá na koho obrátiť o pomoc.
o Ktoré aktuálne záležitosti momentálne
riešite, alebo pomáhate riešiť, ktoré sa
dotýkajú Kysúc?
- Úspešné boli napríklad rokovania s ministerstvom
dopravy pre vybudovanie nadúrovňového
diaľničného privádzača. Základné školy v našom
meste a v okolí získali dotácie na rekonštrukciu,
odstránenie havarijných stavov a skvalitnenie
vyučovacieho procesu. Napomáhal som v príprave
projektov na čerpanie dotácií z eurofondov a pri
čerpaní dotácií pre obce, ktoré nie sú zaradené do
kohézneho pólu rastov. Ministerstvo zdravotníctva
vydalo súhlasné stanovisko pre znovuobnovenie
prevádzky rýchlej záchrannej služby.
o Pokiaľ by Vám chcel občan položiť otázky,
nájsť Vás – kde sa môže obrátiť, kam má
telefonovať, e-mailovať?

- Regionálna kancelária poslanca NRSR
je na ulici Škultétyho 8 v Žiline.
Tel/fax: 041 7002101/2,
e-mail: peter_dubravay@nrsr.sk

pýtala sa: Mgr Alena Jaššová

zóny, ul. ČSA od horného kostola po ul. Benkova (chodníky, drobná architektúra, verejné osvetlenie, úprava zelene, verejných priestranstiev, detské ihrisko oproti BILLE),
ďalej rekonštrukciu ul. 1.mája, Murgašovej, Vajanského,
Litovelskej, ul. M. Benku, Sládkovičovej, ul. Komenského,
kde sa urobí rekonštrukcia cesty, obrubníkov, dopravné
značenie. Realizácia by sa mala začať na jeseň 2010 a v súčasnom období mesto vyhlasuje súťaž na dodávateľa stavebných prác. Rekonštrukcia spomenutých ulíc je viac než
potrebná a určite prispeje k skrášleniu Kysuckého Nového
Mesta. Držíme palce!
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Dnešná doba dosť praje zlomyseľníkom a intrigánom, ani SBD v Kysuckom Novom
Meste sa nevyhlo útokom zakomplexovancov a inak spoločensky neschopných osôb

Až 1975 bytov má vo svojej správe Stavebné
bytové družstvo (SBD) v Kysuckom Novom
Meste, z toho 1892 bytov je v osobnom
vlastníctve. Ak pôjdeme ďalej v číselnom
vyratúvaní, tak treba povedať, že SBD tvorí 39
samospráv, každý spravovaný dom má svojho
zástupcu v Zhromaždení delegátov, čo je
najvyšší orgán SBD. Toto Zhromaždenie zasadalo
v uplynulom roku dvakrát, v máji a v decembri
2009. Predsedníctvo SBD rokovalo v uplynulom
roku celkom 20x a prijalo 318 uznesení,
z ktorých bolo až 241 splnených. Ďalej sa
budeme o hodnotení uplynulého roka rozprávať
s predsedom Predstavenstva a podpredsedom
Predstavenstva SBD v Kysuckom Novom Meste
Ing. Dušanom Knihom CSc. a Ing. Karolom
Klimkom.
o V minulom roku ste vraj riešili aj problémy
kvality dodávanej teplej a úžitkovej vody
u niektorých Vašich členov?
- Áno, v spolupráci s výrobcom a dodávateľom
teplej a úžitkovej vody (TÚV) sa riešili podmienky
zlepšenia parametrov dodávanej teplej a úžitkovej
vody v štyroch domoch-1054, 1222, 1223, 1224,
ktoré nanášali nedostatky. Riešenie bolo iba na
úrovni nedostatkov v rámci rozvodovej sústavy
dom a dodávateľ. K výraznejšiemu vylepšeniu, čo
do zníženia energetickej náročnosti s dopadom
na zníženie nákladov z pohľadu správcu SBD, boli
vykonané kroky v rámci riešiteľov v SR firmou CIAT.
Riešením pre zlepšenie úžitkových vlastností TÚV
bolo navrhnuté domom uvedenou firmou, využitie
tepelných čerpadiel vzduch-voda-vzduch, kde je
predpoklad šetrenia nákladov o 40% - 50% v dome
s predpokladanou investíciou cca 15.000 Eur pre
cca 40 bytový dom s návratnosťou do 5 rokov.
Riešením by sa zaručoval výstup TÚV v rozmedzí
45-55 stupňov Celzia so zníženými nákladmi na
TÚV o 50%. S pokračovaním v riešení pre bytové
domy v rámci SBD Predstavenstvo vzhľadom
na náročnosť práce pre realizáciu v súčasnosti
ďalej neuvažuje, nakoľko nie sú pre to vytvorené
podmienky u Správcu. Už v súčasnosti na riešenie
a zabezpečovanie úloh nie je pokryté pracovníkmi.
o Pribudli SBD v Kysuckom Novom Meste do
správy aj ďalšie bytové domy?
- PD v priebehu roka zabezpečovalo zveľaďovanie
členskej základne cestou rozširovania spravovaných
bytov, čoho výsledkom je, že v priebehu rokov
2006-2009 sa zvýšil stav spravovaných domov
o 6, čo predstavuje 161 bytov, z toho v roku 2009
sa získalo 47 bytov (v Kysuckom Novom Meste
31 a v Povine 16 bytov). Celkove toto prinesie do
Správy v roku 2010 cca 8.000 Eur (240.000 Sk).
Podotýkam, že toto si už vyžaduje i na základe
prieskumu u ôsmich bytových družstvách nároky
na personálne posilnenie Správcu o jedného
pracovníka. Priemerný počet bytov na jedného
pracovníka v spomínaných družstvách predstavuje
od 170-200 bytov. U nás to predstavuje 282 bytov na
jedného pracovníka. Podľa zistení by Správca podľa
zabezpečovaných úloh mal mať 8- 9 pracovníkov,
čo pri ďalších úlohách, ktoré Správca zabezpečuje
je už v súčasnosti náročné až neúnosné.
o Aká je situácia v platení, či neplatení za
užívanie bytov?

- PD v spolupráci s pracovníkmi Správcu
sa systematicky zaoberá na zasadnutiach
Predstavenstva s problematikou neplatičov,
považuje ju pre činnosť družstva za kľúčovú,
pozýva si neplatičov a zvažuje pri poskytovaní
splátkových kalendárov dopad na neplatiča
vzhľadom na súčasne prebiehajúcu krízu, najmä
o možnosti zamestnanosti a samozrejme pristupuje
k vymáhaniu i súdnou, resp. exekučnou cestou. Stav
nedoplatkov k 30.11.2009 je vo výške 98.399,63
Eur (t.j. 2.964.387,25 Sk). Nedoplatky sa zvýšili po
vyúčtovaní skutočných nákladov za rok 2008, v 6
mesiaci až do výšky 147.322,83 Eur (4.438.247,58
Sk). Následne sa uzatvorili splátkové kalendáre.
Splátkových kalendárov bolo uzatvorených 29
v celkovej sume dlhu 13.352,65 Eur (402.261,94 Sk).
Po prehodnotení splátkových kalendárov sa zistilo,
že u 16 splátkových kalendárov bolo dodržané
splácanie dlžnej sumy a 13 splátkových kalendárov
nebolo dodržaných. Títo boli vyzvaní na okamžitú
úhradu dlžnej sumy k 31.10.2009 a následne boli
spracované podklady na podanie na súd. Taktiež
sme začali pracovať aj na nedoplatkoch od 0,00
Eur -165,96 Eur. Vlastníkom a užívateľom bytov boli
odoslané upomienky aj do výšky predpisu -165,96
Eur (5.000 Sk). S vlastníkmi a užívateľmi bytov, ktorí
majú nedoplatky od -331,92 Eur sa neustále pracuje
tým, že sa pripravili a odoslali podklady na súdne
vymáhanie.
o Prečo vznikli, resp. sa zvýšili uvedené
nedoplatky?
- Zvýšenie celkových nedoplatkov je ovplyvnené:
1. Oneskoreným uhradzovaním vzniknutých
nedoplatkov po ročnom vyúčtovaní
2. Prebiehajúcou hospodárskou krízou vzhľadom
na stratu zamestnania
3. Objektívne skutočnosti, ktoré vyplývajú zo
zvyšovania mesačných zálohových predpisov
a zvyšovania počtu spravovaných bytov
o Prioritou SBD v Kysuckom Novom Meste je
obnova bytových domov. Iste sa nemýlim, lebo
to aj fyzicky vidno ...
- Od roku 2006 PD SBD si vo svojom pláne v spolupráci
so Správcom SBD prioritným programom zobralo
úlohu i v roku 2009 pokračovať v riešení obnovy
bytových domov. Možnosťou využitia dotácie na
systémové poruchy z MV a RR SR, ako i podpory vo
forme úveru 80% prostriedkov pre obnovu zo ŠFRB
SR, ako i použitie vládneho programu zatepľovania
cestou bezúročného úveru so zabezpečením
potrebných
neúročených
prostriedkov
na
dom. Vzhľadom na nepokrytie našich žiadostí
o podporu zo ŠFRB v roku 2009 v celom rozsahu
pre naše družstvo z dôvodu nenavýšenia fondu
štátneho rozpočtu SR, rozhodli sme sa v spolupráci
s vlastníkmi bytov v krátkom termíne prepracovať
žiadosti o úver z Vládneho programu pre 7 domov,
čo si vyžiadalo vysokú aktivitu od pracovníkov, ktorí
sa na tom podieľali, ako i veľmi pozitívny prístup
samotných vlastníkov bytov v týchto domoch.
Museli sa prehodnotiť a prepracovať žiadosti,
ktoré sa predložili na MÚ Kysucké Nové Mesto
a MV a RR pre domy 980, 1170, 1035, 1224, 1300,
1206 a 908. Následne po postupnom prejednaní
s MV a RR, doplnení materiálov a schválení sa
zabezpečovali cez notársku zápisnicu, záruky
z FOD v zastúpení vlastníkov správcu podpísanie
zmlúv medzi SBD Kysucké Nové Mesto a MV a RRŠFRB SR štatutármi SBD pre domy 980, 1170, 1035,
1224 a 908. Zostávajúce dva domy 1300, 1206 sú
v súčasnosti v riešení na MV a RR. V priebehu roka
2009 sa zabezpečili finančné prostriedky na obnovy
domov z vládneho bezúročného úveru na 15 rokov
splatnosti v celkovej hodnote cca 73 tis. Eur, t.j. 22
mil. Sk. Dom 1035 Clementisova ul., dom 980 ul.
Matice slovenskej, dom 1170 ul. Jesenského.
o Čo plánujete v tomto roku?
- Pre rok 2010 sa už v tomto čase zabezpečujú
podkladové materiály pre poskytnutie úveru pre
domy: 908 na ulici Nábrežná, 1300 na ulici ČSA, 1224
na ulici Sládkovičova, 1206 na ulici Sládkovičova.
Celkove to predstavuje objem finančných
prostriedkov cca 830 tis. Eur (25 mil. Sk). Cieľom do
roku 2010 je zabezpečiť obnovu cca 10 bytových
domov a tak prispieť k znižovaniu energetických
nárokov v domoch a prispieť k znižovaniu výskytu
škodlivých emisií v rámci zámerov Vlády Slovenskej
republiky.
o Súčasná káblová televízna sieť, ktorú SBD
má, sa už pre dnešnú dobu stáva stále viac
nedostatočnou. Podniknete niečo aj v tejto
oblasti?
- Súčasná káblová sieť je v podstate už na konci

svojej životnosti, čím postupne prestane byť
konkurencie schopná, nakoľko prichádzajú do
mesta nové konkurenčné spoločnosti s koncesiami
ako je Magio, T-Com, príp. iné s rozšíreným
programom využitia. V blízkej budúcnosti i keď pre
mnohých členov SBD ťažšie pochopiteľné, musíme
pristúpiť k podstatnej obnove celého súčasného
rozvodu, ktorý je majetkom SBD a musíme ho
postupne nahradiť modernejším káblovým
rozvodom a doplniť ďalšie potrebné technické
zariadenia, aby sme boli na prípadnú konkurenciu
pripravení. V opačnom prípade sa staneme
nezaujímavým v prenose televíznych programov.
Ak sa chceme k problému v skratke vyjadriť, je
potrebné do obnovy TKR zainvestovať, resp. hľadať
riešenie pre jeho prevádzkovanie, porovnateľné
s konkurenčnými dodávateľmi televízneho signálu.
Pre túto obnovu by bolo potrebné v priebehu roka
2010-2011 cca 3 mil. Sk, čo predstavuje 100.000 Eur.
Treba aj verejnosti povedať, že naša redakcia
Kysuckého Žurnálu viac-menej v pravidelných
intervaloch
zabezpečuje
zverejňovanie
informácií o činnosti SBD v Kysuckom Novom
Meste, a aj tento článok je toho dôkazom. Dosť
často sa stretávam pri získavaní informácií,
či pri novinárskom rozhovore s funkcionármi
SBD, či už z Predstavenstva, tak aj z výkonného
vedenia. Ešte nikdy, keď som prišla, a to
upozorňujem-nečakane-(nakoľko nemáme stále
sídlo na Kysuciach)-som nenašla pracovníkov
a funkcionárov SBD, že by nič nerobili. Práve
naopak: neustále riešia záležitosti členov SBD,
rokujú s jednotlivými samosprávami, alebo sa
pripravujú na ďalšie úlohy, ktoré im z pracovnej
náplne vyplývajú. Je preto až zarážajúce,
že niektorí chronickí sťažovatelia sa už viac
rokov doslova vyžívajú v tom, ako čo najviac
znepríjemniť prácu funkcionárom a vedeniu
SBD, pretože neustále vypisujú sťažnosti do
rôznych inštitúcií a organizácií, v ktorých
upozorňujú na záležitosti družstevníkov,
spôsobujú tak zbytočné nepríjemnosti členom
SBD a pritom, by sa dali tieto problémy pri
troche dobrej vôle vyriešiť priamo na SBD poznámka redakcie.
o A aké sú ďalšie úlohy pre SBD v roku 2010?
- Pokračovať v zabezpečovaní zatepľovania
a obnovy domov cestou podpory zo ŠFRB,
poskytovaní dotácií z MV a RR SR v prípade
pokračovania vládneho programu Zatepľovania
bytových domov pre rok 2010 v zmysle príslušných
nariadení MV a RR SR a Smernice SBD. Postupne
zabezpečovať finančné zdroje pre realizáciu
znižovania energetickej náročnosti administratívnej
budovy SBD Kysucké Nové Mesto. Zabezpečiť
potrebné mzdové prostriedky pre doplnenie
ôsmeho pracovníka schváleného ZD. Vhodnými
opatreniami znižovať nepriaznivý vývoj neplatičov
v priebehu roku 2010.
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
foto: Gabo Muška
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„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“

GYNEKOLOGICKÁ PORADŇA
Dcérka má 15 rokov, pociťuje bolesti v podbrušku, tak ju chcem dať vyšetriť. Ona sa však bojí, lebo ju staršie ženy strašia, že pôjde „na kozu“ a že je
to nechutná prehliadka, atď. ... Bojí sa, hanbí sa, všetko dokopy. Okrem toho je ešte panna, tak jej strach je dosť pochopiteľný. Chcem sa opýtať, ako
prebieha prehliadka u takýchto mladučkých dievčat, čoho sa bude týkať, do akej miery sa jej bude a kde lekár dotýkať ... Nechcem na ňu tlačiť nasilu,
snáď, keď si prečíta od odborníka, ako prehliadka prebieha, prestane sa báť a odhodlá sa. Prosím, podľa možnosti sa vyjadrite menej odborne (menej
latinských výrazov), tak – aby sme rozumeli a aj dcérka – aby to lepšie pochopila. Ďakujem.

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...

Bolesti v podbrušku u žien - dievčat v 15 .roku života samozrejme patria v rámci vyšetrovania a k určeniu liečebného postupu
i do pozornosti gynekologickej ambulancie /okrem predtým
už vyšetrenia chirurgom, urológom, prípadne detským lekárom/.
Samozrejme obava z vyšetrenia u gynekológa v tomto veku
života je skôr asi z počutia o zlých skúsenostiach iných žien
alebo kamarátok. Gynekologické vyšetrenie v prípade “už bolesti v podbrušku u ženy”, ktorá ešte nemala pohlavný styk sa
obmedzuje na :
-sonografické /ultrazvukové / vyšetrenie malej panvy a vnútorného genitálu /maternica a materníčne prívesky-vaječník,
vajcovody/ s plným močovým mechúrom. Pri tomto vyšetrení
je potrebné vylúčiť alebo potvrdiť organickú príčinu ťažkosti /
predovšetkým cysty na vaječníkoch../, voľnú tekutinu v malej
panve – ktorá môže byt dôsledkom zápalu v malej panve alebo prasknutia cysty na vaječníku…/.
-odber kultivácie z pošvy /sterilnou štetôčkou/ cez okraj panenskej blany – bez vyšetrovania a dotýkania sa pošvy vyšetrovacím prstom
-následne by malo nasledovať opatrné a citlivé vyšetrenie prstom cez konečník - ak to už predtým toto vyšetrenie nevykonal
iný lekár špecialista ako napr. chirurg
-samozrejme pri bolestiach v podbrušku u ženy musí byť vyšetrený moč a vykonané i laboratórne krvné testy /ak to už tes-

ne predtým nevykonal iný lekár špecialista/
Vyšetrenie u gynekológa v prípade už bolesti v podbrušku –
čo je akútny stav nutnosti vyšetrenia - má samozrejme iný charakter ako vyšetrenie u gynekológa v potrebe len preventívnej
gynekologickej kontroly alebo konzultácie.
V prípade plánovaného gynekologického vyšetrenia je dostatočný časový úsek a samozrejme možnosť ako pre ženu, tak
pre lekára určenie si priority vyšetrenia -či sa jedná len o prvú
gynekologickú konzultáciu, na základe ktorej sa predurčí rozsah vyšetrovania.
Z prvotnej návštevy a čo i len konzultácie - pohovoru u gynekológa by mala žena - dievča dostať značnú istotu ku ďalšej
spolupráci s lekárom aj ostatným personálom ambulancie.
Zhrnutím odpovede na otázku je:
-každé i gynekologické vyšetrenie v akútnych ťažkostiach v
rôznom veku u ženy má iný charakter, kde je výrazne obmedzený čas ku prekonaniu emocionálnych zábran z vyšetrenia
a odbúraniu strachu z vyšetrenia – pre nutnosť akútnej liečby
-každé plánované vyšetrenie odbúrava časovú akútnosť a prispieva k možnosti pozitívneho naladenia sa ku dôležitosti tak
intímneho vyšetrenia ako je gynekologické vyšetrenie, kedy
obava a strach sa strácajú
-prostredie ambulancie, komunikácia personálu sa významne
podieľajú v získaní sebaistoty ženy ku gynekologickému vyšetreniu.

Odborníčka na tzv. celostnú a detoxikačnú medicínu radí:

Je psoriáza chorobou nevyrovnaných osobností?
Liečim sa už viac rokov na psoriázu. Beriem rôzne
masti, raz je to lepšie – inokedy horšie. Kožná
doktorka so mnou nejako zvlášť nekomunikuje
a ja si myslím, že to nie je dobré. Asi ju zmením.
Niekde som čítala, že psoriáza je choroba
nevyrovnaných osobností, a že sa musí liečiť
nielen koža, ale aj duša. Veľa sa v tejto situácii
hovorí o čínskej medicíne. Pani doktorka, aký
je Váš názor? Dalo by sa toto ochorenie úplne
vyliečiť, napríklad alternatívnou medicínou –
detoxikačnou – za akých podmienok? Mali ste
už takýchto pacientov? Ja by som sa najradšej
vyvarovala liekom, chémii. Rada by som sa liečila
na „prírodnej báze“. Anna J., Kysucké Nové Mesto
Odpoveď:
Príčinou psoriázy sú určité genetické dispozície a aj
psychické zaťaženie. To je v našej spoločnosti jedna
z hlavných príčin ochorenia. Ďalšími faktormi, ktoré
môžu vyvolať lupienku, je určite nevhodná strava,
nešetrná imunizácia, alebo necitlivé podávanie
antibiotík pri virózach a infekciách. Tiež sa hovorí
o hormonálnej nerovnováhe, zníženej látkovej
výmene organizmu, či klimatických vplyvoch, ale
dodnes ani západná ani východná medicína nevie
presne definovať príčinu tohto ochorenia. Obe však
súhlasia s tým, že nejde o chorobu kože, ale celkové
ochorenie, ktoré sa prejavuje ako špička ľadovca

na koži. Podľa čínskej medicíny má pôvod jednak
kyselín, ktoré sú napr.
v emóciách, ktoré sú buď nadmerné či dlhodobé
v
rybacom,
alebo
( hnev, strach, smútok, úzkosť melanchólia, šok )
ľanovom oleji. Vitamíny
a potom aj v strave, ktorá je buď nepravidelná alebo
C a E sú vysoko
uprednostňuje tzv. horúce potraviny napr. vyprážané
účinné
antioxidanty,
jedlá, tučné, pečené, údeniny, alkohol. Okrem
ktoré môžu zabrániť
prejavov na koži sa u psoriatikov vyskytujú aj iné
poškodeniu
kožných
prejavy, napr. porucha funkcie kĺbov, sucho v ústach,
buniek.
Zinok
zápach z úst, zápcha, ale aj psychická disharmónia,
je
nevyhnutný
k
pri rozsiahlejšom postihnutí kože môžu byť až
udržovaniu
zdravej
tromboflebitídu, srdcové infarkty a iné. Z hľadiska
kože a nechtov
a
detoxikačnej medicíny treba myslieť na infekčné
podporuje hojenie. Treba dodržiavať diétne opatrenia
ložiská nielen v samotnej koži, ale aj v orgánoch, pod
a nezanedbávať aj samotnú starostlivosť o kožu.
ktoré koža prislúcha. Takže čistíme v prvej rade kožu,
Fytoterapeuti používajú vo svojej liečbe napr. aj
pľúca a črevo a samozrejme našu psychiku. Nesmieme
lopúch, alebo púpavu a z nich odvary. A nakoniec,
zabúdať ani na metabolizmus. U väčšiny psoriatikov
koho postihne toto ochorenie, by sa mal naučiť
meriam záťaž z gluténu a gliadínu, čo sú metabolity
vyzliecť „zo svojej ulity“. Nebáť sa kontaktov s inými
pšeničného lepku. Nejde u nich priamo k alergickej
ľuďmi, ani náklonnosti, ktorú si napriek tomu veľmi
reakcii na lepok ako u celiakie, ale o intoleranciu.
želajú. Musia pochopiť, že život je proces, ktorý prúdi
Preto aj bezlepková diéta vedie u určitej skupiny ľudí
a nikto mu v ňom nedá záruku absolútnej čestnosti,
k výraznému zlepšeniu, až vymiznutiu psoriatických
alebo stálosti citových vzťahov.
kožných zmien. U tých, ktorým nemeriam
túto záťaž je bezlepková diéta zbytočná, tam
k zlepšeniu nedochádza. Chorí by mali užívať
Akreditované lekárske centrum detoxikačnej a bioinformačnej medicíny
predovšetkým prípravky, ktoré obsahujú
MUDr. Roubalová , konzultácie a objednávky
selén a chróm, obvykle u týchto pacientov
mobil: 0903 822940, e-mail: mroubalova@antechnet.sk
sú aj nízke hodnoty Omega-3 mastných

CENTRUM CELOSTNEJ MEDICÍNY

Základná škola v Hornom Vadičove má rozšírené vyučovanie cudzích jazykov, dejepisu a prírodopisu
o Pani riaditeľka, predstavte nám svoju školu ...
- Základnú školu v Hornom Vadičove navštevuje
192 žiakov. Pre každého žiaka je dôležitým miestom
spoločenského života, pretože práve tu sa stretáva so
spolužiakmi, uzatvára priateľstvá a preveruje si svoje
sociálne záujmy. Učenie sa v sociálnych sieťach posilňuje
rozvoj osobnosti žiaka. Má možnosť spolupracovať
v skupinách a rozvíjať si tak kompetencie potrebné pre
tímovú prácu. Dôležitú úlohu v živote žiaka má práve
škola a učitelia. Učitelia organizujú činnosť svojich žiakov
v triede tak, aby čo najviac zvýšili ich šance kvalitne sa
učiť. Využívajú pri tom moderné formy a metódy práce,
moderné učebné pomôcky a hlavne, učiteľ sa stáva pre
žiaka partnerom ochotným pomôcť.
o Cítite v škole finančnú krízu?
- Aj keď sa hovorí všade o finančnej kríze, našej škole
sa darí modernizovať aj vďaka úspešným projektom.
Vďaka ním sme zmodernizovali našu počítačovú
učebňu, školskú knižnicu a školskú jedáleň. Vyučovanie
cudzích jazykov realizujeme v modernom jazykovom
laboratóriu a vyučujúci môžu na vyučovaní využiť
možnosti troch interaktívnych tabúľ. Rozširuje aj
kabinetné zbierky o nové pomôcky. Veľmi sme vďační
vedeniu obce, starostovi, ktorému problémy školstva
ležia úprimne na srdci.
o Akými úspechmi sa môžete pochváliť?
- Určite toto všetko prispelo k tomu, že sa môžeme naozaj
pochváliť množstvom úspechov.
2. miesto v okresnej olympiáde - slovenský jazyk
a literatúra – Tomáš Sýkora, 9.trieda, pripravila Mgr.

Zajacová, 1. miesto v okresnej
olympiáde – matematika – Mária
Káčeríková, 5. trieda, pripravila
Mgr. Remišová, 2. miesto v okresnej
olympiáde – matematika – Tomáš
Sýkora, 9. trieda, pripravila Mgr.
Remišová, 3. miesto v okresnej
olympiáde – matematika – Peter Revaj,
9, trieda, pripravila Mgr. Remišová, 2.
miesto v speve kolied okresné kolo –
Martina Balátová, 5.trieda, pripravila
Mgr. Ozaniaková.
o Ako škola začala nový kalendárny
rok – 2010?
- Teší nás, že v januári sme zapísali
22 budúcich prváčikov. Sme radi, že
rodičia našej škole dôverujú. V našom
Školskom vzdelávacom programe sme
vyhoveli práve záujmu a požiadavkám
žiakov a rodičov, ale zároveň sme využili
odbornosť učiteľov v našej škole. Naša
škola má rozšírené vyučovanie cudzích
jazykov. Od budúceho školského
roka sa cudzie jazyky budú v našej škole vyučovať od
1.triedy. A to aj vďaka tomu, že v našej škole sú učitelia,
ktorí sa vo svojom voľnom čase venujú štúdiu cudzích
jazykov. Okrem toho naša škola má rozšírené vzdelávanie
dejepisu o dejiny nášho regiónu a rozšírené vzdelávanie
prírodopisu zamerané na zdravý životný štýl a projektové
vyučovanie.

o Vaša škola je však známa aj tým, že
má rôzne dobré nápady ...
- Áno, snažíme sa našim žiakom
a širšej verejnosti spestriť výchovu
a vzdelávanie rôznymi aktivitami.
Za všetky spomenieme aspoň tieto:
pasovanie prvákov spojené s diskotékou,
karneval, výchovné koncerty ( dopravná
výchova so skupinou Arzén, koncert
žiakov ZUŠ v Kysuckom Novom Meste,
), návšteva bábkového divadla v Žiline,
plavecký kurz, lyžiarsky kurz, návšteva
hvezdárne v Kysuckom Novom Meste,
návšteva včelárskej farmy, Vianočný
bazár, 3. spoločenský ples, beseda
so spisovateľom, zapojili sme sa do
projektu eTwinning, komunikujeme so
žiakmi z Poľska a Turecka, Všedkovedko.
o A slovo na záver, pani riaditeľka?
- Veľmi často sa v súčasnosti hovorí
o reforme v školstve. Je to proces náročný
a hlavne dlhodobý. Myslíme si, že naša
škola je na dobrej ceste k moderným
zmenám. A to vďaka zamestnancom školy, žiakom, ale
aj rodičom, ktorí našej škole pomáhajú a samozrejme
vďaka patrí aj nášmu zriaďovateľovi – Obecnému úradu,
poslancom a starostovi, ktorí potreby školy a vzdelania
detí podporujú.
pýtala sa: Alena Jaššová
foto: Gabo Muška
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„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“

Každý tu máme svoje miesto, a keď by každý z nás len trošku chcel a mal dobrú vôľu
– veľa problémov by vôbec nie že nebolo – ale ani by nevznikli“,- hovorí Anton Mrmus, starosta obce Lopušné Pažite.
Po roku sa opäť stretávam so sympatickým a veľmi pohodovým starostom
Lopušných Pažití – Antonom Mrmusom, aby sme aspoň krátko priblížili
aj iným občanom z regiónu dolných Kysúc, čím táto maličká obec žije.
„Mojim najväčším pracovným zaťažením, stresom bolo dostať Lopušné
Pažite – ako obec – spod vnútornej správy, čo sa aj podarilo, som tomu
rád, ale zobralo mi to veľa energie“,- úprimne sa priznal starosta. Tak ako veľa ďalších starostov našich miest a obcí, aj Anton Mrmus má
„ťažké srdce“ na minuloročné nariadenie štátu, ktoré stoplo časť
peňazí pre obce – pri podielových daniach, pretože, ak mala
obec napr. rozbehnutú nejakú investičnú akciu, ktorú už začala
realizovať, pričom dala do toho časť obecných financií a ďalšie
mali byť práve z týchto podielových daní, ale tieto boli znížené!
– tak potom vznikla dosť vážna – a niekde až neriešiteľná
situácia! Zvlášť, ak išlo o malé obce, s minimálnym obecným
rozpočtom, navyše zaťaženým úverom, ako napr. Lopušné
Pažite, kde jediným východiskom z vážneho existenčného
problému – keď sa chceli dostať z nútenej správy – bolo zobrať
úver a splácať dlhy obce!
„Kvôli nedostatku financií sme vynechali organizovanie viacerých
akcií, žiaľ! Ale ak nám chýbajú prostriedky na životu dôležité veci,
zábava musí ustúpiť do úzadia“,- hovorí Anton Mrmus. Napriek
ťažkej situácii však predsa len musíme pochváliť, že koncom
roka to na Lopušných Pažitiach doslova žilo kultúrou! Na
Mikuláša – dostali všetky deti do veku 14 rokov „Mikulášske
balíčky“.
„Balíčky nám zabezpečil podnikateľ a majiteľ z reštaurácie Hotela
Mýto v Kysuckom Novom Meste – Zdeno Rapčan. Takto, aspoň
cestou časopisu mu chcem poďakovať. Bola to milá akcia a malý
darček dostali aj ostatní občania. No a na Silvestra sme uvarili v
„starej škôlke“ Silvestrovskú kapustnicu pod taktovkou obecného
úradu, samozrejme nechýbalo dobré vínko a „hriatô“, tak – ako sa patrí – pri všetkej
počestnosti, dobrá nálada a zábava trvali do rána! Bolo to príjemné stretnutie
a zábava občanov“,- hovorí starosta Lopušných Pažíť.
o Vy ste starostom prvé volebné obdobie, bol ste mi sympatický už pri prvom
rozhovore, keď ste úplne priamo a neskrývane hovorili o svojich prvých
dňoch a pracovných krokoch v kresle starostu a aj to, že Vás čakali nemilé
prekvapenia, vybavovačky – ale ste to brali s rozvahou a bez hystérie, tak –
ako sa na „prvého muža“ obce patrí ...
- Áno, takto som na Vás pôsobil? Verte, že vo vnútri človek dokáže toho veľa
skryť pred verejnosťou. A aj musí. Ja skutočne nie som žiadny hysterik, ale
začiatky môjho „starostovania“ boli ozaj ťažké ... Nechcem sa však k tomu už
vracať, pretože život sa nezastavil, ideme ďalej, riešime problémy „za pochodu“
a musím pochváliť aj mojich spoluobčanov, že veľa vecí sme vyriešili spoločne,
komunikujeme o problémoch a veľa tých, ktorí boli zo začiatku voči mne naladení
možno trochu viac negatívne, dnes už sú pozitívnejší a som tomu rád. Snáď som ich
presvedčil svojim konaním, lebo ja nemám rád reči a taktiež neznášaj intrigy, alebo
vyvolávanie tzv. „umelých“ problémov. Načo je dobré napätie medzi ľuďmi? Čomu
slúži? Častokrát sa toto pýtam, keď sa nevedia susedia dohodnúť v úplne bežných
sporoch, kde by stačilo skutočne tak málo ústretovosti a tolerancie, že by žiaden
spor ani nevznikol. Alebo, keby sa na daný problém pozerali z iného uhla pohľadu,
možno by sa sami zasmiali, kvôli akej malichernosti si ničia pohodu v živote, ktorej
je v dnešnom svete tak málo ... Ale žiaľ, niektorým budete zbytočne vysvetľovať
veci – či už s rozumom, alebo s citom ... Aj pochopiť dokáže len ten, kto je na to
rozumovo a ľudsky „vybavený“,- usmieva sa pod fúzy starosta.
o Takže Vás zrejme nevyradia „z fungovania“ ohovárači, neprajníci ...?
- Myslím, že nie. Ja si ich totiž až tak veľmi nepripúšťam – ani k sebe, ani do srdca.
Ja sa riadim vlastným rozumom. Som rád, že už si aj moja rodina zvykla na to, že
k tejto funkcii isté spoločenské a medziľudské tlaky v medziľudských vzťahoch

jednoducho patria, treba ich akceptovať a veci treba brať s určitým
nadhľadom.
Starostu začína čoraz viac akceptovať aj mladšia generácia v obci,
lebo Anton Mrmus nie je veru žiadny namyslený funkcionár. Práve
naopak – je prístupný, zhovorčivý, rád sa zabaví, nebojí sa roboty,
ani problémov. S mladými sa stretli spolu na priateľskom posedení
v horskom prostredí na Ostrom, rozdebatovali si niektoré
záležitosti, ktoré mladých zaujímajú a starosta si aj takto
získal ich dôveru.
„Veľmi mi naša mládež pomohla aj pri stavaní vianočného
stromčeka, ukázali, že sa vedia zjednotiť, keď obec niečo
potrebuje“. Lopušné Pažite sú súčasťou Vadičovskej doliny
a spolu s Dolným a Horným Vadičovom sa zúčastňujú na
organizovaní nádherného kultúrneho sviatku týchto obcí:
„Vadičovské folklórne slávnosti pod Ľadonhorou„, ktoré
navštevujú občania z celého Slovenska. „Celá Vadičovská
dolina je čarovne krásna. Má nádherné zátišia – ako
vyšité pre oddych a relax. Pri troške rozumu a spolupráci
tu môžeme vytvoriť prostredie, ktoré budú vyhľadávať
turisti skutočne z celého Slovenska a aj zo zahraničia. Aj
naša obec chce tomu napomôcť v rámci svojich možností.
Verím, že o pár rokov to bude ešte viac vidno“,- hovorí
s hrdosťou v hlase Anton Mrmus, starosta Lopušných
Pažíť. Treba zvýrazniť, že na Lopušných Pažitiach
momentálne prebieha rekonštrukcia sály Kultúrneho
domu (interiér, podlaha, obklady, okná, maľovka ...).
Čo treba zdôrazniť, obec ju robí z vlastných peňazí
(asi 220,000 Sk). Ako som sa dozvedela, za túto suma
sa nakúpil materiál, pretože, keď by tu boli zarátané
aj hodiny práce nejakej firmy, určite by bola podstatne
– podstatne vyššia! Ďalej som sa dozvedela, že na rekonštrukcii sa fyzicky
zúčastňuje samotný starosta! Normálne a pravidelne pracuje spolu s ďalšími
dobrovoľníkmi z obce, aby to vyšlo čo najlacnejšie. A to je naozaj príklad
hodný nasledovania aj pre iných.
„Viete, tá naša sála už skutočne bola v nedobrom stave. Aj preto sa obec nemala
kde stretávať, kde zabaviť, urobiť si posedenie, možno svadbu, kar ... Keď sa táto
práca dokončí, bude to aj pekná vizitka obce“,- hovorí starosta Mrmus. Za jeho
starostovania sa zrekonštruovali aj sociálne zariadenia na obecnom úrade,
vymaľovali sa kancelárie obecného úradu, upravil sa čiastočne ich interiér
(v rámci finančných možností) a taktiež sa urobili terénne úpravy za Domom
smútku na Pažitiach. V tomto roku by sa mal opäť uskutočniť aj turnaj
dobrovoľných hasičov o Pohár starostu obce. Je to už dlhoročná tradícia, teší
sa záujmu verejnosti a pomáha aj pri nadväzovaní a zlepšení medziľudských
vzťahov.
„No a o ďalších prácach, akciách Vás budeme – ak chcete – informovať, pretože aj
keď sme malou obcou, nezaostávame – ale v rámci našich skromných možností
sa snažíme. A stále sa tiež držím svojho kréda, že žijeme tu jeden pre druhého.
Každý tu máme svoj kúsok, svoje miesto, a keď by každý z nás len trošku chcel
a mal dobrú vôľu – veľa problémov by vôbec nie že nebolo –
ale ani by nevznikli“,- dokončuje Anton Mrmus,
starosta obce Lopušné Pažite.
spracovala:
Mgr. Alena Jaššová
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„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“

FOTOSLUŽBA A FOTOATELIÉR - GABRIEL MUŠKA
Nám. Slobody 168
Kysucké Nové Mesto
Tel.: 041 421 2681

- fotodarčeky
- fotografovanie spoločenských akcií
- fotografovanie detských akcií, sväté prijímanie
- fotografovanie akcií dôchodcov
- fotografovanie akcií organizácií
- rámovanie obrázkov

!!!

A
Digitálne foto formát
INK
V
10 x 15 cm už za hodinu! NO

Vyrobíme Vám elegantnú knižnú publikáciu z rôznych udalostí z Vášho života ...
Ďakujeme, že využívate naše služby!
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Mistel

kys. n. mesto

NON-STOP NON-STOP 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

Klikni na

