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Ondro Ozaniak
bude súťažiť

Nové relaxačné centrum
mladého úspešného
podnikateľa
Michala Kubíka
- „WÉČKO“- nájdete
v Kysuckom Novom Meste str.8.

na Majstrovstvách
Slovenska v kulturistike8. mája v Bratislave! str.9.

OKNÁ

s najlepšou tepelnou izoláciou

20 rokov
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Nový hranatý profil ID 8000
sklo s najlepšou tepelnou izoláciou

Izolačné trojsklo
štandard bez príplatku
Ug skla =

0,5 W/m K

40
% úspora
v tepelnej izolácii

oproti 5-komorovým oknám

člen skupiny
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Ing. Alojz Štrbák
je majiteľom
prekrásneho
štýlového
HOTELA KRIVÁŇ
v Kysuckom
Novom Meste.
str.10.-11.

Klikni na

Kysucký ŽURNÁL čítajte aj na internete: www.zurnaly.sk

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

POŽIÈOVÒA
prívesné vozíky + autobazár
- prívesné vozíky do 750 kg
- autoprepravník do 2500 kg
- odahová služba
- komisný predaj áut
- vybavíme leasing + úver
- dovoz automobilov z EU
- èistenie + leštenie automobilov
- poradenstvo

Kde?
telefón:

ZAUTO bazár

Dlhá 1364, Žilina
(od Metra smer Rajec)

0914 168 022, 0915 267 993
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„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“

Ak niekto iného verejne kritizuje, mal by sa pod svoju kritiku
podpísať, lebo „anonymne“ osočovať dokáže každý úbožiak.
Keďže náš Kysucký Žurnál vychádza pre občanov
regiónu dolných Kysúc, častokrát nás oslovujú
Dolnokysučania s rôznymi nápadmi, tipmi do časopisu, sem-tam sa posťažujú, alebo samozrejme
pochvália. V marci ma ako vydavateľa časopisu pre
dolné Kysuce oslovili viacerí učitelia a niektorí riaditelia škôl dolných Kysúc v súvislosti s článkom,
ktorý vyšiel v istom kysuckom časopise, ktorý už
celé roky píše o Kysuciach. V článku, ktorý bol síce
podpísaný ako „NoBo“, (je to pseudonym, alebo
len anonym...?) sa dosť tvrdo pisateľ vyjadroval
o jednej „otvorenej“ základnej škole na dolných
Kysuciach, odkiaľ vraj „priam utekajú“ učitelia ... A
takéto vyjadrenie sa už nedá posudzovať ako anonymné, pretože hádže kritiku na ktorúkoľvek školu, pôsobiacu v regióne dolných Kysúc- takže sa
môžu cítiť ublížené všetky... Samotní riaditelia škôl
sa ma opýtali na osobný názor k písaniu takýchto
materiálov, pretože niektorí z nich zvažovali, či reagovať, alebo ako reagovať na spomínaný materiál.
Môj názor je taký, že ten, kto zverejní takéto „tvrdé“ subjektívne hodnotenie niekoho „anonymného“, pričom pisateľ presne pomenuje región, kde
sa „problém“ vyskytuje, by si mal byť vedomý aj
prípadných následkov, či už ide o pisateľa, ale tiež
vydavateľa, ktorý umožní zverejnenie jednostranných znevažujúcich informácií, pretože môže ísť o
ohováranie, aj keď sa pisateľ označí anonymne. Poväčšine totiž ide pri takýchto „anonymne“ podpísaných článkoch o urazených a „nepochopených“
jedincov, ktorí sú presvedčení o „svojej“ pravde,
avšak verejne dokážu hádzať na iného špinu len
„neverejne“, teda anonymne. Alebo to môže byť aj
redakčný materiál, ktorý redakcia podpísala pseudonymom... Ale opakujem, že to je môj názor. Z
„anonymného“ článku, ktorý som si prečítala, som
pochopila, že nejaký pán, ktorý pracoval údajne v
školstve na Kysuciach 40 rokov, píše o iných kolegyniach, ktoré „museli“ odísť z „onej“ spomínanej

školy na dolných Kysuciach
pre, podľa neho, spupnosť a
neprofesionalitu jej riaditeľky,
čo podrobne rozpisuje. Viaceré
riaditeľky škôl sa cítili dotknuté,
pretože čitatelia, rodičia žiakov,
nevidia do vnútorných záležitostí ani jednej zo škôl dolných
Kysúc a tak môžu negatívne
informácie vzťahovať na ktorúkoľvek dolnokysuckú školu. Bolo
by snáď na mieste- „pán, vyše 40
rokov v školstve na Kysuciach
pôsobiaci pisateľ“, keby ste sa
„odanonymnili“- veď ak hovoríte
pravdu, nemáte sa za čo hanbiť a
podpisovať sa trápnym „NoBo“...
Rozumní ľudia sa predsa snažia
sadnúť za jeden stôl a veci vydiskutovať. Len zbabelec sa utieka k
„vylievaniu si duše“ na papier bez možnosti, aby
ten druhý vedel reagovať. Na anonymy, či nepodpísané články predsa nikto nedokáže zodpovedne
reagovať, aby prípadne napravil chybu, ak sa náhodou stala, to je pochopiteľné! A ak nemajú čitatelia dostať k dispozícii informácie, ktoré sú úplné
a pojednávajú o existujúcich skutočnostiach, pričom aktéri sú známi a podpísaní, potom polovičné, anonymné, či neurčité materiály- akurát „mútia“ vodu a vytvárajú zbytočné dohady a napätie.
V príspevku ma zarazila však aj posledná veta článku, citujem: „A čo na to zriaďovateľ a čo na to školská rada?“ Pýtam sa v mene riaditeľov škôl dolných
Kysúc, ktorých článok „anonyma“ rozhorčil: „Ktorý
zriaďovateľ sa má vyjadriť? Pretože každá základná
škola má svojho vlastného zriaďovateľa. Takže, pán
„NoBo“- čo na to? Záverom snáď len toľko, že práca pedagóga vôbec nie je jednoduchá, a už vôbec
nie je jednoduché riadenie kolektívu. Máme uči-

teľov dobrých, výborných,
horších, aj lajdáckych, ktorí
chodia do práce len preto,
aby boli zamestnaní. Práve
preto ich však nemôžeme
všetkých hádzať do jedného
vreca, alebo znevažujúco
anonymne písať o „jednej
otvorenej“ škole v regióne
dolných Kysúc, čím vystavujeme útoku vlastne všetky školy regiónu! Napätia a
stresov je v spoločnosti viac
než dosť a takéto články nič
neriešia, skôr poškodzujú.
Akurát „pisateľ“ si „naplnil“
svoje nenaplnené ego. Čudujem sa však, že takéto
úbohosti vôbec dostali šancu byť uverejnené. Navyše v
novinách, ktoré aj podľa názoru mnohých Kysučanov, roky patria k serióznym.
P.S.
Pán anonym, či „NoBo“, máte svedomie otvorene
sa prihlásiť k svojim názorom a vysvetliť si navzájom nedorozumenie a „ skrivodlivosti“ s tými, o
ktorých sa tak kriticky zmieňujete, avšak- bojíte sa
riadne podpísať? Samozrejme, že konfrontácia názorov oboch strán by neprebehla v Kysuckom Žurnále, my nezverejňujeme ani „pikošky“, ani škandály, ani anonymi. Stretnúť by ste sa mali s tou školou
a zriaďovateľom, o ktorých píšete a veci si vyjasniť.
Naša redakcia pri tom nemusí byť. Ale z Vašej strany by išlo prinajmenšom o slušnosť voči tým, ktorých ste takto „anonymne- neanonymne“ napadli,
pričom kritika padla na všetkých- a na nikoho...
Mgr. Alena Jaššová,
vydavateľka Kysuckého Žurnálu

V Dunajove majú novú riaditeľku materskej školy, Bc. Ivetu Chilú
Dnes nie je jednoduché byť vo vedúcej funkcii, aj
keď je to v materskej škole. Chce to odvahu a chuť
venovať sa zodpovedne deťom a vychovávať ich
v súlade s ťažkou a zložitou súčasnosťou.
o Čo bolo u Vás motívom pani riaditeľka, keď
ste sa rozhodli uchádzať sa o riaditeľský post
v Materskej škole v Dunajove?
- Mojím motívom stať sa riaditeľkou bolo hlavne
prijať výzvu, v ktorej ide o schopnosť dieťa
počúvať, viesť ho, pomáhať mu nájsť zmysel
sveta, do ktorého vstupuje.
o Čo bolo v začiatkoch riaditeľovania potrebné
urobiť?
- V začiatkoch riaditeľovania bolo potrebné
oboznámiť sa s kolektívom, ktorý pracuje
v MŠ, s radou školy, bolo treba prebrať celú
dokumentáciu týkajúcu sa fungovania školy, prebrať inventár, hotovosť v
pokladni, vypracovať rôzne predpisy - vnútorný mzdový predpis a pod.

o Čo všetko chystáte pre
svojich
zverencov
ešte
v tomto roku?
- Ešte v tomto roku by som
chcela v spolupráci s obecným
úradom Dunajov a hlavne
s našou pani starostkou
zabezpečiť výmenu okien v
materskej škole, prevádzkovým
zamestnancom
zabezpečiť
technické vybavenie - práčku,
zabezpečiť opravu detských
lavičiek, v spolupráci so
Základnou školou Dunajov,
obecným úradom a sponzormi
získať prostriedky na oplotenie
škôlky, v spolupráci s rodičmi
vymaľovať
priestory
MŠ,

dopĺňať detskú literatúru, didaktickú techniku a
učebné pomôcky, aby výchovný proces prebiehal
v zmysle inovácií predprimárneho vzdelávania.
o Vy, Vaša rodina, pochádzate z Dunajova,
alebo nie ...?
- Vyrastala som v Krásne nad Kysucou, môj
manžel pochádza z Dunajova. Máme spolu
dve deti - syna Pavla a dcéru Ivanku. Bývame
vo svojom rodinnom dome. Rodina pre mňa
znamená oporu v životných situáciách, pocit
bezpečia, istoty...
otázky: redakcia
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„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“

Ing. Mirku Kekelyovú, starostku Ochodnice, najviac
rozčuľujú divoké skládky odpadov, ktorými si niektorí
občania sami úmyselne znehodnocujú vlastnú obec

S Ing. Mirkou Kekelyovou, starostkou
Ochodnice, sme sa aktuálne porozprávali
o tom, čím dedina žila- od nášho posledného
rozhovoru- v minulom roku. Potvrdila, že
obec má rozbehnutých veľa vecí ... Rok 2010
začínala Ochodnica ako veľa iných miest
a obcí- plesovou sezónou, plesali športovci,
futbalisti, deti mali „Fašiangy“. V marci 2010
sa obnovila činnosť miestnej organizácie
záhradkárov a pani starostka je tomu veľmi
rada. „Prečo som tomu rada? Nuž, dnes
sa ľudia po práci najradšej zatvoria do
svojich domov, ako do nejakých ulít a nič ich
nezaujíma. To nie je dobré, lebo ľudia by mali
žiť aj pre tých druhých, pomáhať si navzájom,
poradiť si, komunikovať spolu. Tam, kde

viazne komunikácia, viazne život,
vznikajú nedorozumenia. Preto vítam
takúto činnosť, lebo ľudia sa opäť budú
stretávať a rozprávať.
o Pani starostka, čo sú nosné piliere
tohtoročného rozpočtu pre obec?
-Príprava
projektovej
dokumentácie
na odkanalizovanie celej obce v rámci
aglomerácie: Lodno, Dunajov, Kysucký
Lieskovec a Ochodnica. Ak stihneme
kolaudačné a stavebné povolenia, tak by
sa to malo podariť, tomuto projektu by
mal pomôcť aj štát- v rámci programu
odkanalizovania menších obcí. Ďalej
máme pripravené projekty na výstavbu 2
x 20 obecných bytov. Zatiaľ sme požiadali
o dotáciu na prvých 20 bytov, uvidíme na
jeseň, čo z toho bude. Občania si žiadajú
úpravu miestnych komunikácií. Tieto
práce by sme mali financovať z vlastných
peňazí. Ďalej máme v pláne zrekonštruovať
miestny amfiteáter z projektu „Obnova
tradícií euroregiónu Beskydy“. Je tu však
jeden vážny problém- prekážka, a síce,
že Ministerstvo výstavby a regionálneho
rozvoja SR to síce refunduje, ale až potom,
keď si obec najskôr všetko zafinancuje. A keďže to
je veľká suma, obec má s tým problémy.
„Srdcovkou“ starostky je oprava požiarnej
ZBROJNICE, pretože táto je fakt v žalostnom stave.
Štát finančne podporil Ochodnicu, aby sa upravil
a skrášlil stred obce. Ochodničania by chceli
mať aj multifunkčné ihrisko. Žiadosť o podporu
už premiérovi vlády Ficovi podali, ale starostka
nevidí situáciu ružovo. „Ak sa to nepodarí, skúsime
ihrisko urobiť z vlastných zdrojov, už na ihrisko
totiž dva roky šetríme“,- pochválila sa starostka
Ochodnice. Ani sociálne veci obec nepotláča
do úzadia. Ochodničania by chceli zriadiť Dom
opatrovateľskej služby a starostlivosti. „Mali
sme snahu odkúpiť jeden dom pri obecnom
úrade..., zatiaľ sa
to
nepodarilo,
ale
v
zámere
p o k r a č u j e m e “, hovorí
Ing.
Kekelyová.
Obec
si v škole zriadila

Centrum voľného času,
pretože

a
Klikni n

ako
hovorí
starostka, deti treba stiahnuť
z ulice, zapojiť ich do krúžkových činností,
rozvíjať ich talent a tvorivosť, lebo inak z nich
vychováme povaľačov a to chceme...?“,- dopĺňa
starostka. V Ochodnici funguje kultúrny život
počas celého roka- každý mesiac sa niečo deje,
čo poteší oko, aj dušu. Koncom marca 2010
Ochodnica navštívila družobnú obec DOBRA
v okrese Frídek Místek- v rámci projektu „Obnova
tradícií euroregiónu Beskydy“, kedy sa stretli
zamestnanci školstva oboch obcí. No a keďže
sa buduje a pomaly dokončuje nová železničná
trať, ktorá prechádza aj Ochodnicou, obec
chce urobiť aj novú autobusovú zastávku. Pani
starostka je inak veľmi šikovná dáma, vedie
obec už druhé volebné obdobie a okrem tejto
vyčerpávajúcej práce a starostlivosti o rodinu,
stihla aj vysokoškolské štúdium v oblasti
ekonomiky a manažmentu. Srdečne gratulujemeiste jej vzdelanie padne na úžitok celej obci,
veď svoje poznatky a vedomosti môže takto
uplatniť v prospech riadenia a organizácie celého
obecného života.
o A čo najviac starostku rozčuľuje?
- Divoké skládky odpadov po obci, keď si sám
občan úmyselne znehodnocuje obec. Doma si
urobí poriadok, a „bordel“ vyhodí pred bránu.
Akoby hranicou jeho čistoty a poriadku bola
jeho brána. Za ňou ... potopa! Toto sa mi nepáči,
na to neustále apelujem a opakovane, aj teraz
prostredníctvom tohto článku, sa obraciam
na svojich spoluobčanov, aby pristupovali
k poriadku a čistote v obci zodpovedne a aby
sa starali a pomohli aj pri upratovaní priestorov
v obci. Veď je to ich obec, žijeme tu všetci a všetci
chceme žiť čisto a zdravo!
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová

Zábery z Centra voľného času

„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“
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„Charakter sa u skutočných osobností nemení ani
vtedy, keď sa ich majetok zväčšuje“,- hovorí Pavol Maráček, podnikateľ
z Kysuckého Nového Mesta.
Keďže som Kysučanka, poznám
veľa priateľov, známych, prakticky
do 25-teho roku života som bývala
v Kysuckom Novom Meste, a to už
nie je málo rokov, aby som zapustila
korene do rodiska. Poznám aj Pavla
Maráčka, ktorý sa od mladosti
venoval záhradničeniu a zostal mu
verný dodnes, keď si v danej oblasti
založil podnikateľskú aktivitu. Že je
vo svojej profesii šikovný svedčí fakt,
že ho ako odborníka volajú zakladať
a upravovať záhrady a parčíky
v celom Žilinskom kraji. Pavol si
v Kysuckom Novom Meste otvoril
aj veľmi pekné a dovolím si tvrdiťako zákazníčka- oku lahodiace
„Kvetinové štúdio PALO“ na ulici
Vajanského. Je skromný človek, tak
trochu bohém. Aj ľudia ho poznajú
ako človeka, ktorý, keď nepomôže,
neublíži. Rád sa baví, porozprávať sa
s ním dá o všeličom, čo sa týka života.
Je to taká „otvorená“ duša, úprimnosť
nadovšetko, i keď sám potvrdzuje, že
tá sa nie vždy vypláca, lebo ľudia ju
veľmi zneužívajú. A vôbec, ľudstvo
sa snáď nikdy nepoučí, lebo vždy sa
nájdu necharakterné indivíduá, ktoré
zneužívajú ľudskú lásku, pozornosť,
dobrotu a slušnosť.
S tým sa asi všetci
musíme
naučiť
jednoducho
žiť.
Paľko ma oslovil v tej
súvislosti, že by chcel
trošku spropagovať
svoje podnikateľské
aktivity, nápady a tak
sme sa spolu stretli
pri
zaujímavom
r o z h o v o r e
o ľudských pocitoch,
skúsenostiach,
pádoch človeka, ale
aj úspechoch, skrátka
rozhovor bol o živote
a o všetkom, čo so
sebou každodenne
prináša. Samozrejme,
že to nie sú iba pekné
veci, ale život prináša
aj zložité situácie, smútok, bolesť,
choroby, sebapoznanie, aj keď je
neúprosné ...
o Čo ho najviac sklamalo?
Hovorí Pavol Maráček:
- Ľudí mám rád, ale ma aj veľmi
sklamali. A najviac tí, ktorí sú bohatí,
lebo si namýšľajú, že sú niečo viac,
ako tí ostatní. Pritom sú tak prázdni
a úbohí zároveň, že stoja skôr za
poľutovanie, ako za obdiv, či závisť...
Napríklad mnoho bohatých tupcov
si myslí, že čím drahšie auto, značka,
tým sa zvyšuje aj jeho kredit. Kupuje
si ho preto, aby dráždil okolie. Pritom
auto je u normálne rozmýšľajúceho
jedinca výlučne prostriedok pre
fungovanie bežného života, alebo
na podnikanie, skrátka na rýchlejšie
sa premiestňovanie tam, kde sa
potrebuje dostať, prípadne dopraviť
do práce ...
o Aký je podľa Teba skutočne
bohatý človek?
- To je taký, ktorý má vyvážené
chápanie materiálneho, ale aj
duchovného sveta. Je

Klikni na

ľudský, otvorený a má zmysel pre
potreby aj tých druhých. Proste- má
mať charakter. Ten sa u skutočnej
osobnosti nemení ani, ak sa jeho
majetok zväčšuje. Vtedy je to
skutočne bohatý človek. Ja sám som
zažil situáciu, keď som nemal na
potraviny, bol som hladný a jedol
som len pečený cesnak a cibuľu ...
Možno si bude niekto myslieť, že
si vymýšľam, ale hovorím naozaj
pravdu. Práve takéto situácie ma
naučili pokore a pochopeniu,
že hocikto z nás je zraniteľný
a hocikedy, aj keď je neviem aký
boháč- môže byť zrazu úplne na
dne- ekonomickom, spoločenskom,
duševnom, ľudskom. Na to by nikto
nemal zabúdať. Stačí jedna choroba,
ťažký úraz, nepriaznivé okolnosti,
ľudské podrazy- a už to ide.
o Ty si vnímavý spoluobčanmi ako
pomerne citový človek. Ublížil
si niekedy niekomu, aj keď len
neúmyselne, za čo máš teraz
výčitky svedomia?
- Keď sa takto otvorene rozprávame,
tak budem naozaj otvorený. A nech
mi prepáčia tí, ktorí budú moju
„spoveď“ čítať, vrátane mojich

však určite férovejšie, ako klamať
celý život. Koniec-koncov, človek to
tiež nemá vo svojom vnútri najľahšie,
keď sa má sám- ako jedinec vnútorne
stotožniť s takouto pravdou.
o Myslíš si, že je takýchto mužov
v Tvojom okolí, resp. v meste,
regióne viac? Poznáš ich?
- Samozrejme, že ich je dosť,
mnohých poznám. Zo solidarity
a z normálnej ľudskej slušnosti
ich určite nebudem menovať. Oni
vedia, ktorí sú to. Poviem len jedno,
že mnohí zo spoluobčanov by boli
veľmi prekvapení ...
o Aj napriek zvýšenému počtu
homosexuálov, ktorý verejnosť
registruje najmä v posledných 10tich rokoch, sa mne ako normálnej
heterosexuálnej žene zdá, že je
akosi priveľa takto orientovaných
mužov. Nehrajú to niektorí? Čo
myslíš?
- Určite sa nájdu „medzi nami“
aj podvodníci tohto druhu. My
ich však dosť rýchlo odhalíme.
A prečo sa niektorí hrajú na gayov?
Pretože v našej komunite je veľa
vysokopostavených
mužov,
či
už z politiky, showbiznisu, veľa
bankárov, manažérov, podnikateľov,
umelcov ... Sú dobre situovaní, tým,
že sa mnohí neženia, resp. nemajú
potomkov, za života si nazhromaždia
pomerne slušný majetok a toto
všetko „podvodníkov“ láka. Láka ich
ľahký život- bez práce, s finančnými

najbližších, či priateľov. Ublížil som
podľa mňa, mojej rodine, deťom,
manželke, rodičom, lebo som sa už
nedokázal dlhšie pretvarovať. Že
robím zo seba to, čo nie som. Čo
necítim. Bol som nie takým otcom,
akým som mal byť, aj s bývalou
manželkou mám síce dobrý vzťah,
vážim si ju, ale ona
si zaslúžila inakšieho
muža a moji rodičia
iného syna. Priznal som
svoju „inú“ orientáciu,
ktorá je vo mne
celé roky. Pre pokoj
okolia a rodine som
to celé roky nechával
v tajnosti, ale už sa
úspešný aranžér, účastník mnohých
nedalo. Priznal som
súťaží v aranžovaní kvetov, návrhov
sa k homosexuálnej
záhrad a ich realizácií. Zákazníci
orientácii
otvorene.
využívajú jeho služby od roku 1989.
Nič to však nemení na
mojej úcte a priateľstve
- návrhy a realizácie záhrad
k mojim najbližším.
- dekorácie interiéru a exteriéru
Snažím sa im vždy
- aranžovanie kytíc
pomáhať a dúfam, že
- dovoz kvetov a kytíc na miesto
mi niekedy
určenia
ú p l n e
- exkluzívne služby pre VIP zákazníodpustia.
kov
Toto verejné
- aranžovanie rôznych akcií s celkop r i z n a n i e,
vou dodávkou
to je silná
- poradenské služby
káva aj pre
mňa. Je to

výhodami, bez starostí, a za
takýto bezstarostný život sú
ochotní zaplatiť akúkoľvek
cenu. Aj „nasilu“ urobia zo
seba homosexuála. Je to
úbohé, ale žiaľ ... Mnohí
sa chcú „z ulice“ dostať do
vyšších vrstiev.
o Veľakrát mnohé ženy
samé priznajú, že majú
dobrých priateľov medzi
gaymi, že si s nimi majú
o čom pohovoriť..., ako
vlastne vnímajú ženy
homosexuálov?
- Najprv k prvej časti
otázky. My- homosexuáli
sme v citoch jemnejší
ako
normálni
muži.
Ľudí vnímame celkovo
citlivejšie.
Samozrejme,
to sa nevzťahuje na
všetkých. Aj medzi nami
sú všelijaké povahy, ale vo
všeobecnosti je to tak. Kým bežní
muži vnímajú ženu ako sexuálny
objekt, ako by ju mohli mať, (oprieť
niekde- vulgarizujem...), tak my
berieme ženy ako nežné bytosti,
ktoré majú zmysel pre romantiku,
umenie, estetiku. Radi ich počúvame,
keď sa bavia o móde, o divadle,
lebo aj my túto sféru obdivujeme,
nám nerobí problém ísť s nimi aj
na niekoľkohodinový nákup šiat,
doplnkov a poradiť im. Kým normálni
muži by „odpadli“ a znervózneli už
po pol hodine a radšej by si sadli
do baru a sledovali futbal. Mám
veľa priateliek a vieme napríklad
o účesoch „trkotať“ celé hodiny.
Alebo o šperkoch, o kvetoch...
o Musíme už rozhovor ukončiť, tak
na záver, Paľko..., Tvoje záverečné
slovo?
- Ďakujem Vašej redakcii, že som
mohol takto otvorene hovoriť a aj
sa takto verejne ospravedlniť tým,
ktorých mám veľmi rád (svoju rodinu)
za moje správanie, moju orientáciu
a poprosiť ich, aby mi odpustili, ak
som im tým ublížil. Ako človek- som
sa charakterovo nezmenil. Som stále
rovnaký, úprimný a pracovitý a vždy,
ak budem môcť, im pomôžem. Mám
ich rád a budem ich mať rád až do
smrti. A aj potom ...
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
foto: Gabo Muška
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„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“

U mäsiara Marcela Svrčka ľudia radi nakupujú, lebo
v jeho obchode zákazníkov neklamú, ale si ich vážia.
Marcel Svrček, podnikateľ s
mäsom a kvalitnými mäsovými
výrobkami, to je človek, ktorého snáď v Kysuckom Novom
Meste každý pozná. Jeho meno,
podnikanie- je nerozlučne späté
s Kysučanmi, ktorí jeho obchodík
na ul. Komenského veľmi radi
navštevujú. Naozaj je to preto, že
výrobky sú mimoriadne chutné,
je ich bohatý výber a mäso je čerstvé, pretože kupujúcich je veľatak sa neustále dokladá a nemá
čas zostarnúť. Marcel je obchodník
„starej školy“, ktorý si veľmi potrpí
na dôveru zákazníkov. Hovorí, že
by si v žiadnom prípade nedovolil
zneužiť fakt, že mu kupujúci veria.
„Veď preto sa tu radi vracajú, a
táto skutočnosť je pre mňa- ako
mäsiara- prioritná“,- hovorí Marcel
Svrček. Ale aj kolektív, ktorý s ním
pracuje, nešetrí na dobrej nálade a
vtipoch. Dobrá atmosféra a vľúdni
predavači odjakživa priťahovali
verejnosť, je to osobné, citovejšie
a kamarátskejšie oproti nákupom
v supermarketoch, kde sa mnohí
tvária tak, že nepoznajú suseda. A
o tovare, ktorý je veľakrát nekvalitný, ani nebudeme hovoriť. Ja sama
obchodík Marcela Svrčka poznám
a zodpovedne prehlasujem, že
jeho tovar je skutočne na výbornú!
Veď aj preto je dodávateľom mäsa
do viacerých organizácií, škôl a
reštaurácií regiónu Kysúc. Pevne
verím, že vďaka všeobecnej obľube u obyvateľstva, bude musieť
časom predajné priestory zväčšiť...,
keď budú nespokojenci utekať zo
supermarketov rovno k nemu...
A verte, že to budú...!
foto: Gabo Muška

celoročná

Najvýhodnejšia
inzercia v Kysuckom Žurnále!

Tel.: 0903 516 499,

email: kysuckyzurnal@gmail.com

Presne cielená inzercia
na Vašich zákazníkov !
Od apríla v našom časopise
už každý mesiac !
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„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“

V súčasnosti má Dunajov už 155 bytov, ktoré
si obecná samospráva sama obhospodaruje

Mgr. Milada Chlastáková, starostka
obce Dunajov, ma opäť veľmi
srdečne privítala, keď som ju po roku
navštívila v jej kancelárii. Pani Milada
je neustále ženou činu, skutočne
právom sa hovorí, že o nej hovorí jej
práca a nie zbytočné slová. Za vyše
dve desiatky rokov, ktoré vykonáva
starostovskú funkciu v Dunajove,
sa vôbec nezmenila charakterovo,
ale ani tým, žeby sa nad svojimi
občanmi vyvyšovala a „hrala
sa“ na „dôležitú“, ako to býva vo
zvyku u mnohých našich politikov,
ale aj regionálnych, či miestnych
funkcionárov, či „funkcionárikov“.
Táto energická dáma žije tým, čo
robí. Práca starostky ju baví, pretože
ju ženie dopredu fakt, že
to robí pre

a
Klikni n

svojich spoluobčanov, s ktorými
vedno v Dunajove býva, že
výsledky jej práce ostanú pre ďalšie
generácie v obci, pre jej priateľov,
známych, rodinu. Je známa tým,
že „čo na srdci, to na jazyku“.
Takýchto ľudí si mimoriadne
vážim, lebo „hrajú“ s Vami fér hru,
keď niečo sľúbia, tak to vybavia,
vyriešia. A ak majú niečo proti
niekomu, tak mu to povedia rovno
a nie „poza chrbát“, ako to robia
zbabelci a zradní „tiežpriatelia“.
Som veľmi rada, že som mala
možnosť túto skvelú dámu
spoznať, a že aj keď bola životom
ťažko skúšaná a neustále ju niečím
nepríjemným
život
prekvapí,
nestráca svoj povestný zmysel
pre humor, chuť do života a trefný
odhad ľudských pováh, či životnej
reality. Pani starostka nemá rada
reči o nej, ani keď sú pozitívne,
dúfam, že sa preto na mňa za
vyššie riadky nenahnevá, ale mala
som ten vnútorný pocit potreby
ich napísania, aby aspoň takto cez
časopis mnohí občania vedeli, že je
darom pre samotnú obec, ak na jej
čele stojí schopný vodca (vodkyňa),
ktorý robí hlavne pre prospech obce
a nie pre prospech vlastný. A pani
Milade takéto ocenenie skutočne
patrí. Ale poďme k bežnej realite.
Ako pani starostka povedala, od
minulého roka Dunajov dokončil
ďalších 42 bytov, taktiež sa začala
prerábka autobusovej zastávky
(dotácia
zo
samosprávneho
kraja) a v najbližších mesiacoch
sa zrekonštruuje aj vysielanie
obecného rozhlasu. Prebehla tiež
personálna zmena
na poste riaditeľky
MŠ, kde nastúpila
Bc. Iveta Chilá.
V súčasnosti je
v obci už 155 bytov,
ktoré si obecná
samospráva sama
obhospodaruje.
Na tento fakt je
starostka obce
mimoriadne
hrdá, že sa to v Dunajove

podarilo.
Ďalším
dôležitým
faktom, ktorý je závideniahodný
je, že Dunajov má najnižšiu
nezamestnanosť s porovnateľnými
obcami Kysúc. „Keď sa dokončí
výstavba
novej
železnice,
plánujeme vybudovanie cesty do
Ochodnice, žiadosť na Ministerstve
pôdohospodárstva je podaná, ale
máme pripravené na výstavbu aj
vlastné prostriedky. Obec vlani
podala 19 projektov, z ktorých bolo
4 až 5 úspešných. Aj vďaka nim sa
opäť veľa vecí vybuduje, opraví
a obec sa opäť v modernizácii
tak posunie dopredu. Napríklad
sa
konečne
uskutoční
aj
rekonštrukcia obecného úradu,
vnútorné,
vonkajšie
priestory
a strecha v hodnote 4,5 mil.
Sk- z Eurofondov“,- hovorí pani
starostka. V spoločenskom živote
obec žila aj minulý rok- ako po
iné roky. V januári sa nezabudlo
na vítanie detí, vo februári zasa
detský maškarný ples. V máji
nikdy nezabúdame na Deň matiek
a
stavanie
mája.
V tomto mesiaci si
Dunajov každoročne
p r i p o m í n a
oslobodenie
obce.
Na Skačkove horí
vatra,
nechýba
opekanie
mäska,
klobásky, slaninky. „Je
to také neformálne
stretnutie s občanmi,
kedy sa zvykneme
porozprávať
ako
ľudia“,hovorí
starostka Dunajova.
V júni dostanú deti
v
obci
darčeky.
Tradíciou je „Rozlúčka
so štvrtákmi“, ktorí
odchádzajú do 5.
ročníka do susednej Ochodnice.
Taktiež
sa
na
konci
roka
vyhodnocuje už veľa rokov súťaž
„Najlepší čitateľ“ a „Najlepšia trieda“.
Touto aktivitou chcela starostkaako vyštudovaná učiteľka- viac
podnietiť záujem o lásku ku knihám.
V auguste sa opäť stretávajú občania

na Skačkove, kedy si pripomínajú
výročie SNP. Potom v septembri
obec privíta nových prváčikov,
ktorí dostanú knižky a nemôžeme
zabudnúť ani na Dunajovské Hody15. septembra. No a v októbri je
Mesiac úcty k starším. Obecný
úrad navštívi občanov nad 70
rokov, ktorí majú okrúhle výročie.
Občania, ktorí majú nad 60 rokov,
sa stretnú v Kultúrnom dome na
malom posedení, pohostení, kde im
deti z MŠ a ZŠ pripravia program.
V decembri dostanú všetky deti
do 15 rokov Mikulášsky darček.
Dunajov veľmi dobre spolupracuje
s Domovom dôchodcov v Kysuckom
Novom Meste, ktorý vedie riaditeľka
Ing. Miriam Bugrová, na Štúrovej
ulici. Na konci kalendárneho roka
v obci nechýba Silvestrovská
zábava- Vítanie nového roka pred
obecným úradom, ľudia si dajú po
poháriku, zabavia sa, zaspievajú- je
to tiež už tradícia. Pani starostka
spomenula s úctou v hlase faráraPetra Brisudu, ktorý sa v týchto
dňoch dožíva 40. rokov,
pochádza z ich obce
a momentálne pôsobí
ako kňaz v Jarku pri
Nitre.
Vyštudoval
teológiu v Bratislave,
v Oščadnici pôsobil
ako
kňaz,
neskôr
na
biskupskom
úrade v Nitre. Nikdy
nezabúda na to, že
pochádza z Dunajova.
Na kríž pri kostole
kúpil sochu Krista a
na Dunajovské hody
slúži slávnostnú omšu.
„Pomáha obci, ak
treba- je to vzácny
človek.
Aj
touto
cestou mu chcem za
ústretovosť poďakovať a zaželať
k narodeninám pevné zdravie do
ďalšieho života“,- hovorí na záver
Mgr. Milada Chlastáková, starostka
Dunajova.
spracovala: Alena Jaššová

Aktuálne hovoríme so starostom Horného Vadičova, Vladimírom Káčeríkom:
o Pán starosta, ako prebehol život v Tvojej obci
od začiatku roka?
- Jednou z najdôležitejších záležitostí obce je
každoročná príprava a schvaľovanie rozpočtu. Čím
sa môžeme pochváliť, je rekonštrukcia priestorov
schodišťa Hasičskej zbrojnice, lebo to už bolo fakt
nutné. Taktiež sme finalizovali administratívne
práce pri rozsiahlejších projektoch, aj pri verejnom
obstarávaní. Pokiaľ išlo o kultúrne akcie, „Pochovali
sme basu“, predtým samozrejme prebehli viaceré
plesy a zábavy v obci, naši hasiči a ich mladí zverenci
sa poklonili pri Božom hrobe. Na Veľkonočný
pondelok vystúpila v kostole dychová hudba pod
vedením Mgr. J. Kusendu, bol to pre občanov iste

zaujímavý umelecký zážitok.
o A čo pripravuje Horný Vadičov na nasledujúce
mesiace?
- Samozrejme nesmie chýbať „Stavanie mája“, to je
už tradícia a musím povedať- veľmi pekná tradícia,
taktiež vzdáme úctu našim mamičkám k ich sviatkuDňu matiek- čo je pekná kultúrnospoločenská
akcia pre celú obec. 20. júna bude prezentácia
prác detí CVČ- Ľudové tradície na Kysuciach
a výstava starožitností. No a súčasne sa v obci
už pripravujeme na naše Vadičovské folklórne
slávnosti, ktoré zabezpečujeme v spolupráci
s obcami Dolný Vadičov a Lopušné Pažite.
-r-
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Nové relaxačné centrum mladého úspešného podnikateľa
Michala Kubíka - „WÉČKO“- nájdete v Kysuckom Novom Meste

V Kysuckom Novom Meste vyrastá nové
relaxačné centrum „WÉČKO“, ktorého
majiteľom a prevádzkovateľom je Bc.
Michal Kubík. 30 ročný sympaťák, ktorý
vlastní bakalársky titul z odboru geodézie,
sa stihol aj oženiť a má dve detičky.
Už po strednej škole začal podnikať
v oblasti edukačných multimédií (tvorba
a vydávanie edukačného softwaru
prevažne pre žiakov ZŠ na Slovensku
a v Čechách). Portál www.lumi.sk a www.
chytrecd.cz- sú to, čomu sa tento šikovný
mladý muž naplno venoval až do minulého
roku, keď sa rozhodol pustiť sa do „WÉČKA“.
Týmto vlastne Michal Kubík dokazuje, že je
všestranne odborne zdatným a tvorivým
človekom, ktorý sa v dnešnej náročnej dobe,
dobre tvrdej konkurencie, veru nestratí.
Poďme sa však s ním porozprávať.
o Priblížte nám prosím, akú novú zaujímavú
a trendovú podnikateľskú aktivitu sa
Kysučanom chystáte otvoriť...?
- „Wéčko“, tak sa bude volať zariadenie, ktoré

pre Kysučanov chystáme otvoriť už
čoskoro. „Wéčko“ bude poskytovať
služby v oblasti wellness a fitness.
Okrem bežného fitness centra, u nás
nájdete parné kúpele, infra saunu,
soľnú záhradu, turbo soláriá, bar
s doplnkami výživy a kaviareň.
o Kde ju nájdeme?
- Všetko je sústredené na jednom
miestebudova
Tatra
banky
v Kysuckom Novom Meste- jej prístavba
a podzemie.
o Aká bola motivácia k tomuto druhu
podnikania?
- Ku fitness
som
mal
blízko už od
puberty a drží
ma to dodnes. Nie je
tomu dávno, čo za
kvalitným „zacvičením
si“ človek musel cestovať
až do Žiliny. Ja sám som
tak robil. Doba našťastie
vyzrela,
čoraz
viac
ľudí začína preferovať
zdravý
životný
štýl
a podnikatelia reagujú
na ich potreby. Fitnessu
na Kysuciach tak, zdá sa,
začína svitať na lepšie
časy.
o Iste predpokladáte
návštevnosť ľudí, veď
preto to aj robíte ...
Prečo
doporučujete
verejnosti
návštevu
práve toho Vášho relaxačného centra...?
- Ohlasy ľudí už teraz nasvedčujú
tomu, že „Wéčko“ bude mať úspech.
Veď pestrosť wellness a fitness služieb
skoncentrovaných na jednom mieste,
ktoré bude „Wéčko“ poskytovať,
nájdete najbližšie až v Rajeckých
Tepliciach.
Obľúbenosť „Wéčka“
bude navyše umocnená príjemnými,
povedal by som až ľudovými cenami.
o Čo všetko nájdu klienti,
návštevníci vo Vašom fitnessku,
relaxačnom centre?
- Ako som už vyššie spomenul,
konkrétne:
fitness
centrum
s
profesionálnymi
strojmi
značky
KWK,
kardio
centrum
s profesionálnymi strojmi značiek
Life Fitness, Technogym, turbo soláriá
horizontálne + vertikálne, haloterapia v soľnej
záhrade (niečo podobné, ako medzi ľuďmi známa
soľná jaskyňa), infra kabína- najmodernejšia
forma saunovania, parné kúpele- dve parné sauny
s rôznymi esenciami, poradenstvo
v oblasti výživy, osobní tréneri, bar
s kaviarňou.
o Budete organizovať nejaké
zaujímavé akcie pre verejnosť?
(skupinové cvičenia, poradenstvo,
súťaže ...). Uvažujete o tom,
že pritiahnete napr. školy, ale
aj akčných a životaschopných
dôchodcov, organizácie, atď...
- Uvedomujeme si, že prevádzkovanie
„Wéčka“ nebude len ranné otvorenie
a večerná závierka. O zákazníka sa
treba starať. Organizovanie pútavých
akcií je jedným z nástrojov, ako
zákazníka zaujať a udržať si ho.
Vrcholoví športovci, dôchodcovia,
či mládež, každý bude mať dvere

„Wéčka“ otvorené a každému bude mať čo
„Wéčko“ ponúknuť.
o Myslíte, že je dnes viac ako inokedy predtým
potreba pravidelnosti cvičenia- a to nielen
kvôli kráse tela, ale kvôli zdraviu ...?
- Cvičenie a pohyb ako taký je bezpochyby pre
človeka dôležitý. Najmä pre ľudí so sedavým
zamestnaním je to priam nevyhnutnosť. Môžem
to len a len potvrdiť z vlastných skúseností, keď
som „presedel“ celé hodiny, týždne a mesiace
pred počítačom pri práci, od ktorej som sa
nevedel odtrhnúť. Vtedy bola pre mňa večerná
návšteva fitka ako balzam na dušu. Nielenže telo
dostane vzpruhu a človek si sformuje postavu.
Návšteva fitka preruší stereotyp dňa, endorfíny
vyplavované do krvi počas fyzickej záťaže Vás
privedú na iné myšlienky a život je hneď o kúsok
krajší. Je to paradox, ale kvôli budovaniu „Wéčka“
som sa musel tohto „potešenia“ z cvičenia vzdať.
Práce počas výstavby bolo vyše hlavy a na
večernú návštevu fitka už neostalo času ani síl. No

myslím, že naše úsilie stálo za to, čo iste potvrdia
a ocenia návštevníci „Wéčka“. Celú dobu hovorím
v nominatíve množného čísla. Mám tým vždy na
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mysli mňa a otca, ktorý udával smer a rytmus
počas celej výstavby. Spolu sme trávili na
stavbe celé dni a niekedy aj noci. To všetko
s toleranciou a podporou našich manželiek,
za čo im patrí vďaka.
o Aké budú otváracie hodiny pre
verejnosť?
- Wéčko bude otvorené každý deň od skorých
ranných hodín až do večera. Presné otváracie
hodiny, ako i ďalšie podrobné informácie
o prevádzke môžete nájsť na www.wecko.sk.
o Pekne a kvalitne vybavené fitnescentrum
spolu s relaxačným wellnes štúdiom,
prípadne s malou kaviarničkou- je
pekný podnikateľský nápad- v dolných
Kysuciach. Takéto niečo, myslím, zatiaľ tu ani
nie je ..., takže je možné, že celkom u verejnosti
„zabodujete“. Držíme Vám palce, aby to tak
bolo a aby ste mali klientov toľko, že budete
musieť rozširovať priestory. Kým sa však
definitívne otvorí Vaše „fitko“ pre verejnosť, čo
všetko musíte ešte urobiť ...?
- Zjednodušene povedané, všetko máme hotové
na 90%. Zvyšných 10% prác pozostáva prevažne

z upratovania, maľovania, nastavovania strojov,
doladenia interiéru, skultúrnenia exteriéru,
zabezpečenia tovaru a absolvovania formalít na
úradoch. No máte pravdu aj s tým rozširovaním
priestorov. Po spustení prevádzky budeme
paralelne pracovať na rozširovaní priestorov, aby
sme Kysučanom mohli poskytnúť ešte viac služieb.
pýtala sa: Alena Jaššová
foto: Gabo Muška

Ondro Ozaniak bude súťažiť na Majstrovstvách
Slovenska v kulturistike- 8. mája v Bratislave!

Ondrej Ozaniak sa v týchto dňoch
zodpovedne a tvrdo pripravuje
na súťaž v športovej kulturistike-

Majstrovstvá
Slovenska,
ktorá
sa uskutoční 8. mája v Bratislave
v Športovej hale na Pasienkoch.

Vstupenky boli už v marci
vypredané ...! Tieto posledné
týždne a dni sú pre športovcov,
vyznávajúcich
kulturistiku,
nesmierne
zaťažkávajúce
a už to niekedy „udiera“ až na
nervy. To nám potvrdili viacerí
kulturisti, s ktorými sme robili
v minulosti rozhovory. Tento
šport je nesmierne náročný
na disciplínu, dodržiavanie
predpísaných dávok presne
určenej
stravy,
zeleniny
a ovocia a pitného režimu.
Taktiež cvičenie je rozložené
tak, aby kulturista cvičil
celé telo a rovnomerne ho
zaťažoval, to celé vyznieva
skutočne ako tvrdá drina!
Samozrejme, ak tréner zistí, že
niečo treba „dopilovať“, zvýšia
sa cviky pre tie partie tela,
ktoré to potrebujú. Zaslúžené
ocenenie určite patrí najmä
tým športovcom, ktorí popri
profesionálnej príprave na

súťaž musia stíhať rodinu, prácu
(podnikanie) a vlastne všetko
toto zosúladiť. „Určite tu nie je
čo závidieť, je to fakt makačka,
tvrdá disciplína, veľa odriekania
a presná organizácia celého
dňa, aby som stíhal byť s mojou
milovanou rodinou, aby som
vedel zabezpečiť všetko, čo
potrebuje, a aby som stíhal
prácu a vlastnú prípravu na
súťaž. Nie je čo závidieť, ale baví
ma to a dúfam, že sa mi podarí
dobre zabodovať“,- hovorí
mladý sympatický Ondrej
Ozaniak. Jeho pozitívny príklad
oceňuje aj jeho švagriná,
inak riaditeľka ZŠ v Hornom
Vadičove, Mgr. Ozaniaková,
ktorá nám prezradila, že jej
syn obdivuje Ondreja, aj on
sa dal na cvičenie kulturistiky
a baví ho to. „Páči sa mi hlavne
to, že kulturistika učí mladých
k disciplíne, alebo lepšie
povedané, až k tvrdej disciplíne,
ak chcú niečo dokázať. A takéto
postoje sa im vždy hodia do života,
a to v každom smere“,- pochvaľuje
si príklad Ondreja Ozaniaka pre
mladú generáciu pani riaditeľka.
Ondrej Ozaniak sa na Majstrovstvá
Slovenska v športovej kulturistike
pripravoval vo fitnescentrách „RS
CLUB“ a „WEČKO“ v Kysuckom
Novom Meste. Cvičí pod hlavičkou
športového klubu PRO BODY
TEAM Košice, ktorý vedie skúsený,
uznávaný kulturista Štefan Havlík.
Ondro súťaží v kategórii MUŽI do 70
kg. Keď si zoberiete, že pred
prípravou na
súťaž
vážil
okolo 85 kg,
tak
naozaj
zaslúžená
drina! Držíme
Ondrovi palce
a
veríme,
že aj ostatní

Kysučania! Hoci Ondro súťaží pod
hlavičkou Košického klubu, je
Kysučan, je na to hrdý a tak jeho
reprezentácia je aj reprezentáciou
nášho dolnokysuckého regiónu!
Ondro, drž sa, nech sa Ti splnia plány
a nech je Tvoja obetavosť, odriekanie
a disciplína ocenená! Súťaž bude
prebiehať v priamom prenose na
internete. CD-čko zo zápolenia si
budú môcť po súťaži určite zákazníci
pozrieť aj v Herni a bare LAS VEGAS
v Kysuckom Novom Meste- na
videoprojekcii.

a
Klikni n

Ondra Ozaniaka mediálne podporuje KYSUCKÝ ŽURNÁL
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„Nemám žiadne špeciálne želanie, snáď len jediné, aby ľudia
konečne stratili vlastnosť- závidieť si“, - hovorí Ing. Alojz Štrbák, majiteľ

prekrásneho štýlového HOTELA KRIVÁŇ v Kysuckom Novom Meste.

dovážať mimo PZO (podnikov
zahraničného
obchodu),
čo dovtedy bolo nemožné.
Pre ZVL- ku sa ušetrili veľké
peniaze, nakoľko sa odstránil
sprostredkovateľ. Tu som v roku
1990 končil ako riaditeľ obchodu.
Z tohto výborného postu
som sa v roku 1990 rozhodol
sám dobrovoľne odísť a začať
podnikať. Málo kto vie, že bývalý
režim
dovoľoval
skúšobne
podnikať už v roku 1988
spoločenským
organizáciám,
kde som si to vyskúšal osobne
a v priebehu roka sme zarobili
Jedným z naozaj prekrásnych štýlových
hotelov v regióne dolných Kysúc je hotel
Kriváň na Námestí Slobody v Kysuckom
Novom Meste. Už to, že je „zasadený“ do
priameho historického centra mesta – hovorí
za všetko. Vznikol z bývalej fary. Čo všetko
predchádzalo faktu, že vznikol, z čoho
vznikol, aká bola celková motivácia majiteľa,
ktorý budovu získal na rekonštrukciu, o tom
nechajme radšej hovoriť samotného majiteľa
Ing. Alojza Štrbáka.
o Ako Vás a kedy vlastne napadla myšlienka
výstavby – rekonštrukcie – hotela z bývalej fary
v Kysuckom Novom Meste, pán inžinier?
- Nápad sa zrodil postupne. Okolo roku 19931995, kedy sme podnikali v rámci Slovenska a sídlo
firmy sme mali v Žiline, neskôr v Čadci, sa naskytla
táto príležitosť. Bývalá fara bola v hroznom stave,
skôr bola na zbúranie ako na obnovu. Od nápadu,
že to bude sídlo našej firmy a sídla firiem našich
priateľov a obchodných priateľov. Občas prebehla
myšlienka na penzión. Až posledná fáza projektu
pod pracovným názvom „Stará fara“ sa definovala
táto stavba ako 1 až 2 hviezdičkový hotel- Kriváň.
Nenazval by som to rekonštrukciou, nakoľko
neostali ani holé múry.
o Pred zmenou režimu ste pracovali v ZVLke na obchodnom úseku. Čo Vám táto práca
a získané vzdelanie dalo pre budúcnosť,
ktorá pre Vás znamená súkromné podnikanie
v oblasti turizmu a cestovného ruchu?
- Pred zmenou režimu som po skončení vysokej
školy pracoval v ZVL ako robotník, neskôr
som nastúpil na obchodný úsek na dopravu,
potom ako ekonóm a dispečer na obchodnom
úseku. Prešiel som ďalšími funkciami. Bolo mi
umožnené, aby som vytvoril a rozbehol v ZVL- ke
zahraničný obchod. Od schválenia na Ministerstve
zahraničného obchodu v Prahe až po vytvorenie
zahraničného úseku v ZVL a realizáciu prvých
priamych kontaktov (zmlúv) výrobného závodu
ZVL- ky s tzv. Západom. Boli sme jeden z prvých
podnikov v Československu, ktorý mohol

viac ako milión
Kčs, na tú dobu
veľké peniaze.
Či
mi
dala
práca v ZVL- ke
skúsenosti? Hm
... boli obrovské
a
vysoko
kvalifikované.
Na podnikanie
sa
dívam
cez
okuliare
ekonóma,
či
to
bolo
v priemyselnej
sfére, v potravinárstve, poľnohospodárstve, alebo
v cestovnom ruchu, do ktorých som v priebehu
niekoľkých rokov „zabŕdol“.
o Máte v tejto sfére podnikania aj funkcie, resp.
iné aktivity, ktoré sú zamerané na skvalitnenie
podnikania v oblasti cestovného ruchu na
Kysuciach a zviditeľnenia Kysúc v tomto smere?
- Náš hotel je v Združení hotelov a reštaurácií na
Slovensku (ZHR), ktoré je členom Medzinárodnej
asociácie hotelov a reštaurácií IH&RA, ktoré
pôsobí už niekoľko rokov na Slovensku a je
predĺženou rukou pôsobiacou na vytváranie
legislatívy a pripomienok na ministerstvá. V roku
2004 sme boli vyhodnotení ako „Hotel roka 2003“
v kategórii jedno a dvojhviezdičkových hotelov
ako Najlepší hotel na druhom mieste. Niekoľko
rokov som aktívne pôsobil v Predstavenstve
Združenia cestovného ruchu na Kysuciach, kde
sme sa zúčastňovali rôznych projektov a výstav na
zviditeľnenie Kysúc.
o Koľko rokov už poskytuje služby hotel
KRIVÁŇ – a keď by ste mohli, tak by som
bola rada, keby ste priblížili - čo všetko
ponúkate – v akej kategórii, v akej
cenovej relácii? Aké máte kapacity, do
akej miery zabezpečujete zľavy ....
- Hotel Kriváň pôsobí od roku 19981999. Najskôr ako jednohviezdičkový
hotel so 14- timi izbami, neskôr ako
dvojhviezdičkový hotel s 24- mi izbami
(v roku 2006 bola pristavaná nová časť
hotela s 10- timi izbami). Hotel poskytuje:
2 luxusné apartmány, 6 luxusných izieb, 9
dvojposteľových izieb a 7 jednoposteľových
izieb. Cenové relácie na hoteli sú od 29 Eur
až po luxusný prezidentský apartmán za 95
Eur. Ceny nie sú fixné, ale záležia od počtu
prenocovaní, počtu hostí a opakovanosti-

návratnosti hostí. Hostia, ktorí majú u nás akciu
v reštaurácii, majú taktiež zľavu na ubytovaní.
o Súčasná nedobrá ekonomická situácia
v celom svete – neobchádza ani Slovensko. Iste
zaskočila aj Vás a zrejme musíte do istej miery
prehodnocovať svoje podnikateľské zámery –
smerovanie. Alebo sa mýlim?
- Súčasná ekonomická situácia pre hotelierstvo nie
je dobrá. Ale každá doba prináša nejakú situáciu,
ktorej je treba postaviť sa čelom. Náš hotel bol
v prvom rade managerský hotel a ekonomické
okuliare podnikom radili, aby sa v prvej fáze
managerom znížili a obmedzili služobné cesty,
rôzne školenia a doškoľovania. Človek v prvom
rade šetrí na tzv. luxuse, (posedenia, dovolenka...),
aby pokryl svoje základné potreby. Zvyčajne

viacerí prehodnocujeme svoje zámery viac krát
v živote a to platí aj v tom podnikateľskom.
o Pán inžinier, jednou z posledných aktivít,
ktorú ste rozbehli koncom minulého roka, je
aj realitná činnosť, čo Vás k tomu motivovalo
a na čo sa v tejto činnosti orientujete, resp. čo
ponúkate, čo sprostredkúvate?
- Realitnú činnosť som nerozbehol minulý rok, ale
som ju znovu obnovil po 15 rokoch prerušenia,
nakoľko som mal iné aktivity. Každá činnosť
v určitom období musí prejsť zmenou. 10 rokov
som študoval, 10 rokov som pracoval v ZVL, 10
rokov som pracoval v akciových spoločnostiach
v predstavenstvách- dozorných radách a už 10
rokov pracujem v tomto biznise a...
o Aké sú Vaše kontaktné adresy, telefón, mobil,
hodiny pre verejnosť – čo sa týka napr. realitnej
kancelárie?

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

- Kontaktná adresa:

Ing. Štrbák Alojz
Reality Kriváň
Hotel Kriváň, Námestie slobody 104
024 01 Kysucké Nové Mesto
Mobil: 0905 797 402
Telefón: 00421/ (0)415385
Fax: 00421/é(0)415386

e-mail: alojz.strbak@orangemil.sk
Hodiny pre verejnosť nemám taxatívne vyhradené,
ale som ochotný prispôsobiť sa klientovi.
o A teraz trošku na inú tému, podnikáte už
od roku 1990, ako by ste zhodnotili úroveň
podnikateľskej sféry a možnosti na Slovensku
– vzťah štátu k súkromnému podnikaniu...?
- Áno, podnikám od roku 1990 (ak nepočítam rok
1988). Niekedy koncom roka 1991 som sa zúčastnil
dvojdňovej konferencie v Bratislave pre investičné

a realitné spoločnosti, ktorú poriadala Anglická
asociácia investičných a realitných spoločností.
Nepamätám si o čom všetkom bola, ale pamätám
si presne, že končila premietnutím na plátno dvoch
postáv, jedna postava sa usmievala a druhá bola
tmavá silueta postavy. Otázka prednášajúceho:
„What is it? No predsa usmievavá postava ste vy
a tmavá silueta je politik, ktorý vám najbližších 1015 rokov bude robiť problémy. Vtedy som sa tomu

usmieval. Prešlo už 20
rokov a...
o Čo pre Vás znamenali
a
znamenajú
roky
podnikania?
Určite
ste priniesli aj osobné
ľudské obete, prežili
ste veľa nečakaných
príhod, ale iste aj
sklamaní ..., ale tiež
úspechov...
- V živote neexistuje
priama
úmera:
úspech v podnikaní
sa rovná úspechu
v ostatnom živote.
Sú úrodné roky,
striedajúce
sa
s neúrodnými. Je to
vždy o rozhodnutiach,
ktoré sa v živote väčšinou neopakujú. Tieto
rozhodnutia som vždy nechával len na
seba. Odchod z dobre plateného miesta
obchodného riaditeľa v ZVL, čo bola vtedy
veľká istota na dráhu podnikania, čo bola veľká
neistota v materiálnom ponímaní, ale bola to
veľká výzva a pokušenie. Nestotožňujem sa
s ľuďmi, ktorí hovoria, že je najdôležitejšie
byť v správnom čase na správnom mieste.
Najdôležitejšie je Vaše rozhodnutie. Podnikanie
bolo, je a bude vždy vychádzať z Vašej hlavy.
o Ako Vám prichodia dnešné medziľudské
vzťahy?
- Chýbajú nám BSP brigády, guľášovky... na
utužovanie medziľudských vzťahov. Robím si
srandu. Je to sociálny problém.
o Čo sa pre Vás stalo to „najdôležitejšie“
v živote?
- V mojom živote je veľa dôležitých vecízajtra chcem ísť lyžovať, je to dôležité
na zajtra, pozajtra ideme s deťmi hrať
futbal do Námestova- je to dôležité
na pozajtra, dnes večer chcem ísť na
pivo- je to dôležité na dnes. Môžem
pokračovať ďalej...?
o Iste máte aj nejaké osobné ľudské
želania, prezradíte ich čitateľom?
- Ja nejaké zvláštne želania nemám,
veď si želáme zdravie, šťastie
k narodeninám, k sviatkom, k novému
roku... Ale mám jednu túžbu, že sa
raz ráno zobudím a zistím, že ľudia už
stratili jednu vlastnosť – závidieť si.
o Ešte stále naša verejnosť
spája podnikateľov s niečím
nelegálnym, so špekuláciami,
s istým druhom dobrodružstva,
podnikateľ a podnikavec je v ich
ponímaní tým istým. Ako čelíte
takýmto nefér názorom, ktoré
– poviem to otvorene – ubližujú
zodpovedných
súkromným
podnikateľom, ale žiaľ,
je to slovenská realita ...
- Viete, na toto sú rôzne
názory. Tisíc ľudí, tisíc
názorov. Každý môžeme
rozprávať to svoje do
nekonečna a môžeme mať svoju
pravdu. Ja si myslím, že keď niekto skúsi
podnikať a potom pracuje aj v inej sfére,
môže o tom rozprávať objektívnejšie.
Toto nie je len slovenská realita, ale
realita východného bloku a nakoľko
je voľný pohyb osôb, presakuje to i na
západ.
o Čo Vám môžeme zaželať, pán
inžinier, do ďalších rokov – čo Vám
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najviac chýba?
- Ja som to tu už povedal, že sám pre seba želania
nemám, ale chýba mi to, aby sme sa všetci mali
primerane dobre k svojmu životu, nakoľko tu
žijeme veľmi krátko.
o A prezradíte nám na záver Vaše životné
krédo?
- Moje krédo v živote? Som spokojný, keď môžem
inému spraviť radosť.
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
foto: Gabo Muška
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Odborníčka na tzv. celostnú a detoxikačnú medicínu radí:

Tradičná čínska medicína neoddeľuje myseľ od tela a človeka od prírody.
Otázka čitateľa: Vážená pani doktorka, čítala
som v Kysuckom Žurnále rozhovor s Vami,
musím povedať, že veľmi kvalitný, a zaujala ma
hlavne tá informácia, že ste študovali čínsku
medicínu. Veľa som o nej počula a myslím si,
že v kombinácii so štúdiom psychiatrie môžete
ako odborníčka urobiť veľmi veľa pozitívneho
v prospech svojich pacientov. Keď by ste
mohli, rozpíšte trošku viac, v čom je radikálny
rozdiel medzi bežnou európskou medicínskou
praxou a čínskou. Myslím si, že naši lekári by
mohli z čínskej medicíny čerpať oveľa viac
poznatkov a prenášať ich do svojej praxe. Mám
totiž už viac rokov pocit, že medicína u nás
sa zmenila skôr na „tvrdý biznis“: koľko mám
pacientov, vypisovanie receptov s drahými
liekmi a nákladné plastické operácie. Škoda,
že sa nedajú urobiť niektorým ľuďom aj
plastické operácie mozgu- možno by zmúdreli
... Ďakujem. Jana L., Kysucké Nové Mesto
Odpoveď: Prvý zásadný rozdiel vidím v tom,
že Tradičná čínska medicína (TČM) má tradíciu
niekoľkých tisícročí a premýšľa o človeku ako
o mikrokozme, ktorý je obklopený vesmírom
- makrokozmom a je ním ovplyvňovaný nielen
vonkajšími ale aj vnútornými vzťahmi. Západná
kultúra si v 17. storočí presadila oddelenie mysle
od tela a človeka od prírody. Druhý zásadný

rozdiel je v tom, že naši lekári považujú TČM ,
vedľajšími účinkami
akupunktúru za šarlatánstvo, naopak čínsky lekári chemických
liečiv,
a ich vedomie je slobodné a otvorené a nebráni
či ich vzájomnou
sa novým smerom a postupom. Uznávajú, že
neznášanlivosťou.
niektoré chirurgické zásahy či akútna medicína sú
V
dnešnej
dobe
nevyhnutné. TČM nie je všemocná ani spásonosná je
liečenie
často
metóda. Jej nedostatky sú hlavne v akútnych,
horšie než samotná
život ohrozujúcich stavoch, kde západná medicína choroba.
No
už
so svojou technológiou suverénne dominuje. Jej
Hippokrates hovoril:
parketou sú hlavne rôzne psychosomatické a
„Jedinou
veľkou
chronické ochorenia. Ďalší rozdiel vidím v tom, úlohou medicíny je
že TČM nespočíva v pozorovaní len hmatateľných
vyliečiť pacienta a je jedno, akým spôsobom sa
a merateľných javov. To, čo je neviditeľné a to podarí.“ Kiežby si to uvedomili všetci, ktorí
pominuteľné je rovnako dôležité ako viditeľné bojujú proti tzv. „nevedeckým či šarlatánskym
a merateľné. Čínsky lekársky slovník používa metódam“. Aby mohli byť aplikované čínske
metafory z prírody ako je oheň, drevo, zem, vietor poznatky do modernej medicíny, vyžaduje to
alebo chlad. Srdce neznamená anatomický útvar predovšetkým zmenu myslenia a snahu pochopiť
v dutine hrudnej, ale riadiaci vnútorný orgán, ktorý čínsky uhol pohľadu na svet. Ak by sme chceli
je zároveň sídlom duše a mysle človeka. Číňania si
nájsť kľúčové slovo na tento uhol pohľadu, bol by
nikdy nekladú otázku ako čo funguje, ale prečo to
to výraz predstavujúci zmenu, vývoj, skrátka trvalý
tak funguje a odpovede nachádzajú v dlhodobom proces zmien. Ale buďme k sebe úprimní, zmena
pozorovaní sveta , v ktorom žijú. Dnešná moderná
myslenia niekedy veľmi bolí.
medicína má na každý príznak
liek a takmer neobmedzené
možnosti, ale častokrát je už CENTRUM CELOSTNEJ MEDICÍNY
Akreditované lekárske centrum detoxikačnej a bioinformačnej medicíny
ťažko rozlíšiť, ktorý príznak
MUDr. Martina Roubalová , konzultácie a objednávky
je spôsobený chorobou ako
mobil: 0903 822940, e-mail: mroubalova@gmail.com
takou, a ktorý je zapríčinený

§ NOTÁR VÁM PORADÍ..., keď sa stratí posledná vôľa.... §
Otázka: Zomrela mi mama. Bývala
v spoločnej domácnosti so sestrou a jej
mužom. Keď som naposledy mamu navštívil,
ukazovala mi svoj testament, poslednú vôľu,
ako chce po smrti rozdeliť majetok. Avšak po
jej smrti- „vraj nič také nie je a ani nebolo“,hovorí sestra aj so švagrom. A navyše tvrdia,
že im mama všetko sľúbila, a že majú na to
aj svedkov, že si nevymýšľajú. Ja som však
videl jej poslednú vôľu na vlastné oči, takže
ju museli zapatrošiť oni naschvál. Čo mám
teraz robiť? Aké kroky podniknúť? František
H., Kysucké Nové Mesto
Odpoveď: Už v minulom čísle som sa zmienil
o dedičských skupinách a znova pripomínam
/vzhľadom na kladenú otázku/, že ak zomrie
niektorý z rodičov a títo majú potomkov, jedná sa o prvú dedičskú skupinu
§473 odst. 1 OZ. Predpokladám, že v danom prípade žil len jeden z rodičov
a to matka, ktorá zomrela, táto mala dve deti, Vás syna a dcéru (zákonné
dedenie). Za normálnych okolností by ste mali dediť každý v podiele
1/2-ica. Iná situácia vzniká, keď je zanechaný závet. Dedenie zo závetu je
druhým titulom dedenia vedľa dedenia zo zákona. Zákon definuje závet
ako jednostranný právny úkon poručiteľa, ktorým osobne a v predpísanej
forme robí dispozíciu so svojim majetkom pre prípad svojej smrti. Závet
musí byť predovšetkým platný ako právny úkon (§34 a nasledujúce) a okrem
toto musí spĺňať i ďalšie náležitosti, ktoré sú stanovené práve preto, že ide o
odkázanie majetku pre prípad smrti. Treba povedať, že zákon ukladá osobitne
postupovať tam, kde zistí, že poručiteľ zanechal závet (resp. listinu, ktorá má
znaky závetu). Ak uznajú dedičia závet za platný, notár bude ďalej postupovať
len so závetným dedičom a ostatní dedičia strácajú platnosť zo zákona byť
účastníkmi konania. Dedičský súd prostredníctvom súdneho komisára
(notára) musí zistiť stav a obsah závetu §175d odst.2 OSP a dať dedičom
poučenie o ich dedičskom práve §175i odst.1,2 OSP, najmä keď sa jedná o
tzv. relatívnu neplatnosť závetu §479, §40a OZ, t.j. neopomenuteľný dedič

(potomok poručiteľa) má nárok z dedičstva buď na svoj celý dedičský podiel
zo zákona ak je v čase smrti poručiteľa maloletý, alebo na polovicu z neho ak je
plnoletý. Ak namieta niektorý z účastníkov absolútnu neplatnosť závetu (§37
až 40 OZ), takáto osoba je odkázaná na podanie žaloby v zmysle ustanovenia
§175 odst. 2 OSP. Pre tento postup je ďalej významné, že ak odkázaný účastník
konania žalobu nepodá, v dedičskom konaní sa pokračuje už bez zreteľa na
neho. V otázke uvádzate, že pri poslednej návšteve Vám matka ukazovala svoj
testament (poslednú vôľu) ako chce po svojej smrti rozdeliť svoj majetok a
toto ste videli na vlastné oči. Možno predpokladať, že teda závet existoval.
Otázne je však, či Vaša matka mala vôbec vôľu majetok usporiadať podľa
závetu alebo nie. Závet mohla do svojej smrti celkom zmeniť alebo závet
(poslednú vôľu) mohla celkom zničiť. Ak áno, prečo nevyužila existujúci
inštitút - úschovu listín podľa §66 Notárskeho poriadku Zákona č. 323/92 Zb.
v znení noviel a takto mala zabezpečiť to, čo bolo jej prianím a aby aj toto
bolo realizované. Nebýva totiť zvykom, aby závetca ukazoval svojim deťom
pred smrťou svoju vôľu ako usporiadať majetok po smrti a to z jednoduchého
dôvodu. Osoba, ktorá má menší podiel, alebo nemá žiadny podiel, stráca o
rodiča záujem ho navštevovať, či pomáhať mu. Ďalej je otázne či závet, ktorý
ste videl, obsahoval všetky náležitosti, ktoré ukladá zákon. S praxe môžem
povedať, že v mnohých prípadoch si najmä starší ľudia napíšu poslednú vôľu,
ktorá obsahuje všetko iné, len nie to, čo tam má byť. Napr. aké oblečenie má
mať v truhle, akú pieseň na rozlúčku majú spievať a pod. a o majetku žiadna
zmienka. Keďže sestra so švagrom Vám uviedli, že neexistuje žiadny závet
a Vy ste videl, že závet existuje, máte možnosť podať návrh na súd, aby bol
vydaný tento závet pre dedičské konanie ak sa domnievate, že sestra takúto
listinu zadržiava. Ale na druhej strane musíte dokázať (dôkazné bremeno
je na navrhovateľovi), že závet zadržiava Vaša sestra. Inak ak závet nebude
predložený notárovi, notár bude konať bez závetu a rozhodne podľa zákona,
t.j., že budete dediť každý podiel po 1/2-ici.

JUDr. Andrej Kubaščík, notár
Nám. Slobody 2288; Kysucké N. Mesto
Tel.: 041/ 422 02 33

Občania majú na nájomné byty zjednodušený pohľad

Opýtali sme sa projektového
manažéra
Ing.
Alojza
Baláta
z Kysuckého Nového Mesta na
oblasť nájomných bytov, nakoľko
mnoho občanov túto oblasť dosť
zjednodušene vníma a dajú sa potom
ľahšie zmanipulovať. Takže, nájomné
bývanie je charakterizované dvoma
stupňami bývania. Na túto, ale aj
ďalšie Vaše zvedavé otázky, odpovie
práve on.
Hovorí Ing. Alojz Balát:
Keď hovoríme o dvoch stupňoch
bývania, tak ide o nižší štandard
a o štandardné vybavenie bytu. Nájomné byty,
ktoré sú postavené v rámci „Programu rozvoja
bývania“ sú určené pre rodiny s nižšími príjmami.
V prípade, ak sa zlepší občanovi jeho sociálne
postavenie, má stratiť právo bývania v byte,
z toho dôvodu je uzatvorená nájomná zmluva
zo zákona iba na dobu určitú, maximálne na
3 roky. Teda každým uzatváraním zmluvy je

nájomník preverovaný, či spĺňa
sociálne postavenie v spoločnosti.
Či príjmy žijúcej rodiny neprevyšujú
trojnásobok životného minima. Je
preto potrebné uviesť, že štát chápe
nájomné
bývanie
financované
prostredníctvom
„Programu
rozvoja bývania“ ako za bývanie
prechodného charakteru- sociálne
bývanie. Nájomcovia si v žiadnom
prípade nemôžu myslieť, že majú
vyriešenú bytovú otázku na celý
život. Celý život môžu bývať iba
vtedy, ak splnia podmienky, že
nebudú mať nedoplatky na službách spojených
s užívaním bytu a že budú mať nižší príjem ako
trojnásobok životného minima. Preto som osobne
presvedčený, že podmienka príjmu v žiadnom
prípade neumožňuje nijakej rodine rozvoj rodiny
v pravom slova zmysle. Bývanie v nájomných
bytoch s nižším štandardom je určené pre bývanie
marginalizovaných skupín obyvateľstva, ktoré

je potrebné výraznejšie podporovať z verejných
zdrojov. Ani v týchto bytoch nesmie byť
porušená podmienka mesačného príjmu rodinytrojnásobok životného minima. Preto je potrebné
opäť zdôrazniť, že nájomné byty financované
podľa „Programu rozvoja bývania“ plnia iba úlohu
štartovných bytov. Tieto byty sú vhodné napr. pre
novovzniknuté rodiny, skladajúce sa zo študentov,
ktorí ešte nemali dostatok času na to, aby dosiahli
ekonomickú stabilitu, resp. ekonomickú slobodu.
Pre nich na krátky čas je vhodné, aby bývali
v týchto bytoch. Po dovŕšení ekonomickej stability
rodiny, si môžu zvýšiť kvalitu bývania v iných
typoch bývania, kde nie sú žiadne ekonomické
obmedzenia.
o A ešte, aké máme druhy, resp. typy bývania?
- Sú to nájomné byty bez podpory štátu (tento typ
bývania je na Slovensku takmer nevyužívaný), ďalej
byty do vlastníctva financované prostredníctvom
ŠFRB, alebo bez podpory ŠFRB a nakoniec rodinné
domy, financované prostredníctvom ŠFRB, alebo
financované iba z vlastných zdrojov.

„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“
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Poďakovanie pre vzácnych ľudí z Dolných Kysúc,
Ing. Stanislava Sidora a Mgr. Ľudmilu Muškovú
Mal som tú česť spoznať vzácneho človeka.
Bolo to začiatkom roku 1996 a bol ním
Ing. Stanislav Sidor. Vtedy vykonával funkciu
vedúceho pracovníka na oddelení životného
prostredia Okresného úradu v Kysuckom
Novom Meste. Už pri prvých našich pracovných
rokovaniach ma svojimi skutkami presviedčal,
že je človekom s dobrým srdcom, ktorému ide
predovšetkým o hľadanie riešení. Dopredu
nič nepovažuje za nemožné. Od začiatku sa
zaradil medzi ľudí, ktorým išlo predovšetkým
o rozvoj nášho dolnokysuckého regiónu.
V tom čase som vykonával tiež volenú funkciu
predsedu Stavebného bytového družstva
v Kysuckom Novom Meste a pre družstvo bolo veľmi dôležité nájsť ľudí,
ktorí pomôžu pri zveľaďovaní technického stavu budov, v oblasti znižovania
energetickej náročnosti budov – pri zatepľovaní a pri začínajúcej bytovej
výstavbe v Kysuckom Novom Meste v druhej polovici roka 1997. Ľudí, ako je
Ing. Stanislav Sidor, som stretol vo svojej praxi veľmi málo. Ak by som to mal
percentuálne vyjadriť, tak ich nebolo viac ako 5%. V prevažnej časti ľudia, ktorí
pôsobia vo svojich vedúcich funkciách žijú filozofiou, že sú tam preto, lebo
boli do funkcií dosadení na základe povolebných politických rokovaní. To
znamená, že majú vydržať vo svojej funkcii 4 roky a potom sa uvidí, čo bude ...
Pritom svoju prácu berú ako výsledok politických rokovanie a nie ako službu
občanom, ktorí potrebujú nachádzať riešenia vo svojich každodenných
zložitých situáciách. V mnohých prípadoch nemajú žiadnu skúsenosť
v riadení daného oddelenia, pretože nikdy nepracovali v tejto oblasti. Mal
som aj možnosť stretnúť ľudí, ktorí vedome vo svojich rozhodnutiach vyrábali

„umelé prekážky“ a tým priamo ukazovali
svoju „dôležitosť“, či ješitnosť(?), a zároveň
škodili rozvoju nášho regiónu. Títo ľudia
pozabudli, že sú vo verejnej funkcii, a nie
že sprivatizovali voľbami daný úrad,
oddelenie, za ktoré vydávali a vydávajú
rozhodnutia. Prepáčte, že som sa nechal
uniesť inou skupinou ľudí, ktorí tvoria
podstatnú väčšinu a nevenujem sa nášmu
vzácnemu človekovi, Ing. Stanislavovi
Sidorovi. Ako som už spomínal, nastúpil
v roku 1996 na Okresný úrad v Kysuckom
Novom Meste. Na životnom prostredíresp. na spoločnom Stavebnom úrade
pracuje až dodnes. A pomáha ľuďom,
ktorí potrebujú radu alebo pomoc. Ďalšou
osobnosťou, ktorej by som rád poďakoval, je poslankyňa Národnej rady Mgr.
Ľudmila Mušková, ktorá už nebude kandidovať v tohtoročných voľbách za
poslanca Národnej rady SR. Celkovo vykonávala funkciu poslankyne NR SR
20 rokov, teda 5 volebných období. Ona svojou nezištnou prácou a ochotou
pomôcť, sa pričinila o významnú podporu pri realizácii programu na zníženie
energetickej náročnosti bytov v našom meste v rokoch 1996 až 1998. V tom
čase sme zateplili celkovo 314 družstevných bytov v Kysuckom Novom Meste.
Obe, mnou spomínané osobnosti, majú vzácne vlastnosti, nie sú sebeckí,
lakomí, naopak sú láskaví, citliví. Ešte raz im obom, aj za ďalších občanov
nášho regiónu, vyslovujem úprimné ĎAKUJEM!
Ing. Alojz Balát, Kysucké Nové Mesto

GYNEKOLOGICKÁ PORADŇA

Chcem si dať vyoperovať maternicu, aj keď som zdravá...

Už dlhšie sa „pohrávam“ s myšlienkou, dať si vyoperovať maternicu, aj s vaječníkmi, napriek tomu, že som v poriadku. Deti už mám dve, mám takmer
40 rokov a i keď som momentálne zdravá, choroba sa môže zjaviť nečakane. Nikdy neviete ... Takto by som tomu aspoň predišla, veď, keď sa už nechystám rodiť, nebolo by to takto najlepšie? Aký je Váš názor, ako odborníka? A ak nie je operácia nutná zo zdravotného hľadiska, má žena nárok na
bezplatnú operáciu?

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...

Každý orgán v ľudskom tele človeka má svoje významné postavenie od narodenia sa človeka až po jeho starobu. Je mylné sa domnievať, že ak už pominula funkcia orgánu – ako je
napríklad maternica u ženy vo význame „nosiť a rodiť deti“,
že ďalšie jej zotrvávanie v tele ženy nemá význam. Vek ženy
našej čitateľky je ešte vekom - fertilného veku – to znamená,
že môže ešte otehotnieť, aj keď už plány ďalšieho tehotenstva
pominuli. Ale čo ak „životný osud“ ženy v tomto veku „zažiada“
ešte ďalšie dieťa? Maternica má u ženy veľa významných iných
funkcií, ako len donosiť dieťa u ženy. Zohráva významnú úlohu ako súčasť stability /pevnosti/ panvového dna s ostatnými
orgánmi v malej panve u ženy. Zohráva významnú úlohu aj v
sexuálnom živote u ženy a v nemalej mierne jej prítomnosť
buduje a udržuje i „vnútorné povedomie“ ženy. Vaječníky ako
endokrinný orgán v tele ženy, s dostatočnou tvorbou ženských
hormónov u ženy /predovšetkým estrogénov../ aj v období 40
rokov u ženy má nezastupiteľné postavenie v udržiavaní fyzickej a psychickej rovnováhy a pohodovej stability “ tela a duše
ženy“. Samostatné rozhodnutie sa ženy o odobratí orgánu
- pri normálnom gynekologickom náleze – nemá zdravotné
ani kultové opodstatnenie. Snáď len ako ojedinelé prípady v
medicíne - z dôvodu ťažkých psychických – fóbických /psychický strach na hranici už poruchy z obavy rakoviny orgánu/
porúch u ženy. Zdôvodnenie a odobratie akéhokoľvek orgánu
v ľudskom tele musí mať jasné medicínske-zdravotné opodstatnenie, ktoré predchádza narušeniu funkcie orgánu s nemožnosťou liečebne –konzervatívne zvrátiť stav /nepravidelné krvácania z maternice/, alebo zvýraznení sa bolestí v malej

panve u ženy v hore uvedenom veku aj napriek konzervatívnej
liečbe ako býva ojedinele pri rozsiahlej endometrióze v malej
panvy u ženy. Všetky ostatné doporučenia na odobratie maternice a vaječníkov, alebo len maternice alebo vaječníka/
ov/ musia mať jasný medicínsky dôvod, ktorý je každej žene
pred operáciou jasne vysvetlený, či už je to z dôvodu predídenia akútneho nepriaznivého stavu u ženy alebo z dôvodu
preventívneho onkologického ochorenia , alebo pri inom
onkologickom ochorení v tele ženy–ako býva napr. rakovina
prsníka u ženy. Preventívne - dôsledné gynekologické kontroly
s dodržaním predpísaných časových horizontov, s rešpektovaním častejších gynekologických kontrol u rizikových skupín /
rodinné výskyty rakoviny maternice, vaječníkov, prsníkov../ a
správna interpretácia ich výsledkov ku rôznym symptómom u
ženy vo veku 40 rokov, vylučujú strach ženy z obavy vážneho
ochorenia pri ponechávaní maternice a vaječníkov. Odobratie
maternice a a zvlášť i vaječníkov /vo veku 40r/ v nedocenení
stavu a nálezu má samozrejme i druhú nežiadúcu stranu ďalšieho riešenia po operácii vyplývajúceho z nedostatku hormonálneho stavu /nedostatok estrogénov/ so všetkými príznakmi
na fyzický a psychický stav u ženy. Správne časovanie operácie
- vyplývajúce z precízneho hodnotenia nálezov na maternici
a vaječníkoch u ženy - je výsledkom precíznych konzultácií a
samozrejme aj ženou samotnou, hlavne čo bude nasledovať,
ak nález a stav orgánu nedoceníme alebo preceníme. Je to
záležitosť kvalitnej obojstrannej komunikácie ženy so svojím
lekárom gynekológom.

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

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

Klikn
i
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Otázka občana: Pán poslanec,
od decembra 2009 ste župným
poslancom v Žiline, kde zastupujete
región dolných Kysúc. Odpovedzte
mi prosím na moju zvedavú
otázku, čo dôležité sa za uplynulé
mesiace v župnom parlamente
prerokovalo, ktoré skutočnosti sa
týkajú nášho regiónu a aký prínos
by mali mať prijaté uznesenia
pre našich občanov. Ďakujem.
L. H. s rod., Kysucký Lieskovec
Odpoveď: Vo februári zasadali
poslanci zastupiteľstva Žilinského
samosprávneho kraja už tretíkrát.
Na predchádzajúcich zasadnutiach
boli schvaľované rôzne uznesenia, ktoré sa týkali činnosti zastupiteľstva,
napr. zloženie komisií a pod. Zasadnutia sú veľmi rozsiahle a týkajú sa celého

Žilinského kraja. Z množstva uznesení som vybral také, ktoré môžu najlepšie
splniť požiadavku pisateľa. Nášho regiónu sa budú určite dotýkať prijaté
Všeobecne záväzné nariadenia č. 20 a 21 Žilinského samosprávneho kraja o
podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Záväzné nariadenie
vymedzuje okruh oprávnených žiadateľov, podmienky poskytovania
finančného príspevku, použite a vyúčtovanie finančného príspevku. Tiež
boli prijaté Dodatky k Všeobecne záväzným nariadeniam, ktoré sa týkajú
podpory rozvoja vidieka, cestovného ruchu a kultúry. Dôležitou časťou bolo
schvaľovanie žiadostí o čerpanie finančných prostriedkov z Európskej únie.
Nášho regiónu sa dotýkajú nasledovné :
-budovanie informačnej spoločnosti prostredníctvom prepojenia knižnično
–informačných systémov programu cezhraničnej spolupráce Slovenská
republika – Česká republika
- rekonštrukcia a modernizácia odborných pracovísk, zníženie energetickej
náročnosti KNsP Čadca. Zároveň ďakujem za prejavený záujem čitateľa
o spoločenské dianie regiónu.

Otázka: Pán poslanec, povedzte nám o novovzniknutých pracoviskách

údaje z občianskeho preukazu sú iné ako v CDCP)
6. žiadosť o výpis z účtu majiteľa
7. odovzdanie výpisu z účtu občanovi
8. podpísanie zmluvy o bezodplatnom prevode pre cenné papiere, ktoré
občan považuje za bezcenné a ktoré je technologicky možné previesť na účet
FNM SR
9. podanie príkazov na prevod pre všetky emisie uvedené v zmluve
10. podanie žiadosti na zrušenie účtu majiteľa v prípade, keď nezostanú na
účte cenné papiere a občan má záujem o zrušenie účtu
B. Postup pracoviska, ak občan má u seba výpis z účtu majiteľa
1. kontrola totožnosti občana (podľa predloženého občianskeho preukazu)
2. záznam údajov o občanovi
3. (aktualizácia osobných údajov občana v evidencii CDCP v prípade, ak
údaje z občianskeho preukazu sú iné ako v CDCP)
4. podpísanie zmluvy o bezodplatnom prevode pre cenné papiere, ktoré
občan považuje za bezcenné a ktoré je technologicky možné previesť na účet
FNM SR
5. podanie príkazov na prevod pre všetky emisie uvedené v zmluve
6. podanie žiadosti na zrušenie účtu majiteľa v prípade, keď nezostanú na
účte cenné papiere a občan má záujem o zrušenie účtu

uskutočňujúcich prevody cenných papierov na Fond národného majetku
SR.
Odpoveď: Fond národného majetku SR v spolupráci so spoločnosťou
RM-S Market, o.c.p., a.s. zriadili od 1. apríla 2010 nové pracoviská, ktoré
uskutočňujú prevody cenných papierov na účet Fondu národného majetku
SR. Pre občanov nášho okresu je dôležité, že jedno z pracovísk je Pošta
Kysucké Nové Mesto 1, 1. mája 23, 024 01 Kysucké Nové Mesto. V roku 2010
môžete prevod cenných papierov uskutočňovať od 4.1.2010 do 17.12.2010
v čase od 8.00 hod do 15.00 hod. Pre rok 2011 budú termíny pre prevody
cenných papierov oznámené v dostatočnom časovom predstihu. Činnosti,
ktoré vykonávajú pracoviská uskutočňujúce prevody cenných papierov na
Fond národného majetku SR pri vybavovaní občana
A. Postup pracoviska, ak občan nemá výpis z účtu majiteľa
1. kontrola totožnosti občana (podľa predloženého občianskeho preukazu)
2. registrácia občana
3. zistenie údajov o majiteľovi účtu v evidencii Centrálneho depozitára
cenných papierov SR, a.s. (CDCP)
4. poskytnutie zistených údajov občanovi
5. (aktualizácia osobných údajov občana v evidencii CDCP v prípade, ak

§§§ Prečo pokutuje štátna polícia nepodstatné „maličkosti“?
OTÁZKA: Chcela by som počuť kompetentnú
odpoveď od právnika na problém, s ktorým sa
stretlo určite veľa ľudí. Čakala som manžela,
ktorý si išiel pred Tescom do automatu vybrať peniaze z bankomatu. Keďže boli blízke
miesta na parkovanie skoro všetky obsadené,
postavil sa asi s polkou vozidla na parkovacie miesto pre invalidov. Podotýkam, že na
vyhradených miestach pre nich asi 20-25 (?)
nikto neparkoval. Motor vozidla som nevypínala, lebo išlo o pár minút. Zrazu pri mne zastala „zelená“ polícia a chceli odo mňa údaje
kvôli pokute, lebo vraj tu nemám čo stáť. Nepomohli ani moje argumentácie, že okamžite
odchádzam, nikoho neblokujem ..., atď....
Mám byť vraj rada, že to je len 2000,- Sk (okolo 70,- Eur), lebo, že by to mohlo byť aj
200,- Eur. Inak bolo zjavné, že policajti vyslovene čakali na to, kto sa na „invalidné“
miesta postaví, aby mu škodoradostne mohli nasúkať pokutu. Kvôli tomuto platíme políciu? V tej istej chvíli išiel okolo parkovacích miest šofér takmer 80-tkou, a
to im nevadilo, že očividne a drzo porušoval zákon. Majú právo ma pokutovať za tú
situáciu, ktorú som podrobne opísala?
ODPOVEĎ: Otázka našich čitateľov je tento krát pomerne zložitá a v jej obsahu chýbajú
niektoré záOdpoveď na dnešnú otázku našej čitateľky bude určite zaujímať veľa iných
našich čitateľov, keďže s problémom parkovania na zakázaných miestach sa stretávame
všetci a takmer každý deň. Dôležité v prípade našej čitateľky bude zistenie, či sa naša
čitateľka dopustila priestupku, alebo nie. Priestupkom je také kvalifikované konanie, ktorého znaky ako priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sú uvedené v
zákone č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke (cestný zákon) v jeho platnom znení. Konkrétne
v našom prípade ide o priestupok – zastavenie, alebo státie na parkovacom mieste vyhradenom pre osobu so zdravotným postihnutím. Konanie našej čitateľky preto musím

Na akcii sa predstavia známi
vizážisti, flóristi a uznávaní štylisti.
Budete si môcť vypočuť prednášku
„Kvety vo vlasoch“, „Kvetinový
šperk“, „Extravagantná gratulačná
kytica“. Účasť prisľúbili Pawiel
Rochnyak, Ivan Bednárik- majster
Slovenska vo flóristike, tiež Milan
Danihel, známy ako Guru z reality
show „Vyvolení“ a Pavol Maráček,
zvaný Bochnyak, známy flórista

posúdiť vo vzťahu k dikcii skutkovej podstaty priestupku, teda vo vzťahu k tomu, či osobné motorové vozidlo, ktoré v inkriminovanom čase viedla naša čitateľka, naozaj stálo na
parkovacom mieste vyhradenom pre osobu so zdravotným postihnutím, alebo nie. Pre
naplnenie skutkovej podstaty priestupku pritom nie je rozhodujúce, či osobné motorové
vozidlo stálo na vyhradenom parkovacom mieste celé, alebo len sčasti, či v ňom sedela aj naša čitateľka, alebo nie, prípadne, či osobné motorové vozidlo bolo naštartované,
alebo nie. Naša čitateľka sama uviedla, že „postavil sa asi s polkou vozidla na parkovacie
miesto pre invalidov“. Tým je jednoznačne preukázané, že k spáchaniu priestupku zo
strany našej čitateľky na danom mieste a v danom čase došlo. Všetko ostatné, čo nám
popísala naša čitateľka, bolo preto už v súlade so zákonom, aj keď sa jej to javilo ako nespravodlivé. V tejto súvislosti chcem ešte podotknúť, že policajti pri ukladaní pokút v blokovom konaní vychádzajú z ust. § 137 a nasledujúcich cestného zákona – zodpovednosť
za porušenie povinností v súvislosti s ust. § 139 – ukladanie pokút. Príslušníci policajného
zboru pri ukladaní pokút prihliadajú na závažnosť, následky a čas trvania protiprávnej
činnosti. Pokiaľ ide o výšku pokuty, túto určuje v jednotlivých prípadoch sadzobník pokút ukladaných v blokovom konaní za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej
premávky podľa ust. § 22 zákona NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov, spáchané porušením cestného zákona v znení neskorších predpisov. V našom
prípade bolo porušené ustanovenie ust. § 25 ods. 1 bod 7. Ako jednoznačne vyplýva zo
spomínanej dikcie zákona, naša čitateľka porušila zákonom stanovený zákaz státia, alebo
zastavenia na parkovacom mieste vyhradenom
pre osobu so zdravotným postihnutím, za ktorý
možno dostať pokutu až do výšky 300,- EUR.
Príslušník PZ SR posúdil konanie našej čitateľky
advokátska kancelária:
vo vzťahu k závažnosti jej konania, k následkom
tohto konania a k trvaniu protiprávnej činnosti
a vyrubil jej pokutu na dolnej polovici sadzby, Telefón, fax: 031 771 3803
teda vo výške cca 70,- EUR.

POZÝVAME VÁS NA
SPOLOČENSKÚ AKCIU

„MÁJ VO VLASOCH“,
ktorá sa uskutoční 11. mája 2010
o 10.00 h. v HOLIDAY IN ŽILINA

JUDr. Pavol KOLENČÍK

mobil: 0907 021 825

a podnikateľ z Kysuckého Nového
Mesta. Na akcii, pri predvádzaní
módy, vystúpi aj manekýnka Ivanka
Smolková z Kysuckého Nového
Mesta. Organizátormi akcie sú FIRMA
FLORMAX Pavol Maráček Kysucké
Nové Mesto v spolupráci s HOTELOM
HOLIDAY IN ŽILINA, ktorí týmto
srdečne pozývajú verejnosť, aby
prišli, uvideli a posúdili... „Máj, mesiac
kvetov a krásy klope na dvere ...“

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

možnosť objednania na termín

Supermarket Jednota,
Kysucké Nové Mesto
041/421 64 17, 0907 613 939
e-mail: slavkamecarova@centrum.sk

Slávka

Belanského 91
024 01 Kysucké Nové Mesto
tel: 041/ 437 60 62, 0907 613 939
e-mail: slavkamecarova@centrum.sk

MEČÁROVÁ

Prídite ochutnať naše špeciality, vyskúšajte naše služby!

Viera Marčišová

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

ČSA 2809
(v areáli Hotela Kriváň)
024 01
Kysucké Nové Mesto

Kontakt:
0907 800 730,
0910 549 044
e-mail:
marcisova@universalsk.sk
www.universalsk.sk

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

V Rudine, aj vďaka starostovi Lukášovi Guzmovi, už štvrtý rok robia cyklotriálové preteky

Dňa 20.3.2010 sme usporiadali cyklotriálové
preteky - Slovenský pohár v triale – U.C .I.,
zároveň to bola nominácia na Majstrovstvá
Európy a Majstrovstvá sveta.Za podpory starostu
obce RUDINA pána Lukáša Guzmu, ktorý nám
umožnil v priestoroch kultúrneho domu, tento
halový pretek pre deti uskutočniť, zúčastnili sa
ho deti základných a stredných škôl z Rudiny
a okolitých miest a dedín. Pre ne sme vytvorili
dve vekové kategórie. Aj napriek stiesneným
podmienkam, sa nám podarilo postaviť z
umelých prekážok peknú, náročnú trať, na ktorej
medzi sebou bojovalo viac ako 50 závodníkov
zo Slovenska, Čiech a Poľska. Jednotlivé sekcie
nebolo možné prejsť bez straty bodu, boli dosť
náročné na fyzickú prípravu a ukázalo sa, ktorí
závodníci cez zimu trénujú, a ktorí nie. V obci
Rudina sú to už štvrté preteky, od roku 2007,
ktoré sme začali usporadúvať koncom októbra,

na trati na vyšnom konci, pre deti našej základnej
školy. Postupom času sme za pomoci starostu
obce upravili trať na bikros do konečnej podoby
a trialový park ešte postupne dobudujeme, aby
sme mohli pozvať na preteky aj jazdcov kategórie
ELITE. Veríme, že sa nám podarí osloviť ešte ľudí
s dobrým srdcom, ktorým nie sú ľahostajné deti
a ich voľný čas a teda aj ich športové aktivity.
Na dobudovanie Trial – parku európskej úrovne
potrebujeme ešte zopár nákladných áut veľkých
kameňov z lomu z DOLVAPU zo Stráňav pri Žiline.
Potom deti uvidia aj doma jazdcov najťažšej
kategórie, z ktorých medzi svetovú špičku
patria aj Slováci. Doteraz sme sa stretli
s veľkou pomocou zo strany sponzorov,
drobných, či väčších podnikateľov,
obecného úradu v Rudine, tiež aj rodičov
a občanov, za čo sa im chceme aj touto
cestou poďakovať. S dobudovaním Trial
– parku bude postupne rásť aj úroveň
poriadaných podujatí, čo je takisto
v záujme a výchove mladých športovcov,
ktorých je v okolí dosť, len im treba dať
priestor. Za organizátorov by som ešte raz
poďakoval všetkým, ktorí nám pri príprave
a konaní pretekov nezištne pomáhajú:
starosta obce Rudina pán Lukáš Guzma,
Vlado Papučík, Karol Burger, Miroslav
Piniak – fa MARPIN, Mäsovýroba – IGOR
CALETKA, František Hruška, Miroslav
Hlavatý – ŠPORTMARKET, Miroslav Petrek

– PEMA, Michal Jendrišák s manželkou, František
Hmíra – ELDOP, R+S Company, Stavebniny JANTO
Rudolf Jantošík, Jaroslav Bajánek, Milan Mičian,
Martin Maršala, Vierka Marčišová, René Blažek
s manželkou, Stanislav Staňo, Adrián Kvašňovský,
AUTOPNEUSHOP – Martin Švaňa, starosta
Lopušných Pažití pán Anton Mrmus, pekáreň
MONIKA – Rudina, zdravotná služba, všetci
dobrovoľní rozhodcovia zo Záriečia a psovodi Maroš Zbytek s priateľmi.
za poriadateľov :
Justín Hmíra, Stanislav Slávik , Radovan Hlavatý

Čo všetko sa uskutočnilo v ZUŠ v Kysuckom Novom Meste v tomto roku?
- Vo februári bol Koncert zborovej tvorby - 6.
ročník. Na koncerte sa predstavilo 6 speváckych
zborov, 4 zbory z Kysuckého Nového Mesta,
1 z Martina a 1 z Vrútok. Na koncerte sa po
prvý krát spolu predstavili všetky zbory,
ktoré pôsobia na území mesta. Sú to: Detský
spevácky zbor ZUŠ KNM - vedie Zdenko Mravec,
Miešaný spevácky zbor sv. Jakuba - vedie Beáta
Kubalíková, Mládežnícky kresťanský spevácky
zbor Shema - vedie Zdenko Mravec a Učiteľský
spevácky zbor ZUŠ - vedie Zdenko Mravec.
Taktiež sa uskutočnila Fašiangová harmonika 4.ročník Stretnutie amatérskych a profesionálnych
harmonikárov a heligonkárov bolo rozdelené
do 2 častí. V prvej sa predstavilo 14 žiakov
akordeónového oddelenia ZUŠ a 2 akordeónové
súbory pod vedením Mgr. Vyšinskej a p. uč.
Martinca. Program pokračoval vystúpeniami
sólistov a hudobných zoskupení z Horného
Vadičova, Oščadnice, Turzovky, Dunajova,
Čadce - Milošovej, Dlhej nad Kysucou, Žiliny,
Snežnice, veľkého Rovného a KNM. Na záver
vystúpil svetoznámy umelec pán František
Mucha z Terchovej. Výtvarný odbor spravil
bodku za obdobím Fašiangov veselou
sánkovačkou v maskách karneval na saniach.
-V marci sme mali celoškolská keyboardová
prehliadka, ďalej VIII. ročník akordeónového
festivalu v rytme swingu a boogie-woogie
- krajská súťaž s medzinárodnou účasťou
Počet súťažiacich : 26 z celého Žilinského kraja
a Českej republiky. Súťaž vyvrcholila záverečným
koncertom víťazov a hodinovým vystúpením
akordeónového súboru AKORDEONIKA zo ZUŠ
Bojnice. A zorganizovali sme tiež XV. ročník
krajskej speváckej súťaže Vokálna jar, so sto
súťažiacimi z 13 ZUŠ Žilinského kraja. Súťaž
prebiehala v sólovom a komornom speve a výkony
súťažiacich hodnotili dve odborné poroty.
-16. apríla sa uskutočnil 1.ročník tanečnej
súťaže určenej pre ZUŠ - scénické tance, s
počtom súťažiacich tristo zo ZUŠ Žilinského kraja

Okrem týchto súťaží sa plynule konajú interné
koncerty v náhradných priestoroch ZUŠ. Všetky
informácie a termíny nájdete na webovej stránke
školy www.zusknm.sk Dôležité upozornenie
pre rodičov! Talentové skúšky do hudobného,
tanečného, výtvarného a literárno-dramatického

odboru sa budú konať prvý júnový týždeň. Po tomto
termíne už nebude možné Vaše dieťa prijať do ZUŠ.
Tento termín platí aj pre všetky pobočky ZUŠ KNM.
Ďakujeme za pochopenie.
riaditeľka školy

i
Klikn

na
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Prvé mesiace tohto roku boli v DD a DSS Kysucké
Nové Mesto skutočne pestré, veselé a nápadité
Tak, ako už po dva roky po mojom nástupe, sa
snažíme i v tomto roku spríjemniť chvíle života
našim klientom a to rôznymi podujatiami, výletmi,
spoločenskými udalosťami. Verím, že tak ako
sme zaujali našich klientov, či už starkých, alebo
chlapov na Litovelskej, bude tomu tak i v tomto
roku. Rok 2010 sme začali s našimi najmenšími
kamarátmi z Materskej školy v Kysuckom Novom
Meste.

Vítanie Nového roka.

V januári sme spoločne vítali Nový rok 2010 s deťmi
MŠ z Kysuckého Nového Mesta, CVČ Kysuckého
Lieskovca. Deti vniesli medzi starkých veselú
náladu a vzájomne si popriali všetko najlepšie do
nového roku.

NÁVŠTEVA Z FRANCÚZSKA

Už po druhý krát nás navštívili hostia z Francúzska.
Veľa príjemných zážitkov mali naši klienti a hlavne
tí, ktorí sú ťažko mobilní, z návštevy z mesta
Rive de Gier z Francúzska 20.januára 2010.
Riaditeľ školy pre opatrovateľky spolu so svojimi
spolupracovníkmi z tohto mesta navštívili našich
klientov priamo na izbách, kde predviedli odborné
znalosti zo svojich domovov. Naše zariadenie,
starostlivosť o klientov sa im páčila a nie je
vylúčená ďalšia spolupráca, ktorá bude spočívať
vo výmene zamestnancov a študentov.

VEĽKONOČNÁ VÝSTAVA

Od 15. až do 26.marca sa konala veľkonočná
výstava, na ktorej sa zúčastnili všetky zariadenia
kysuckého regiónu. Výstava bola organizovaná
Žilinským samosprávnym krajom. Vystavované
boli výrobky našich obyvateľov, ale aj klientov
jednotlivých zariadení s veľkonočnou tematikou.

OSLAVA „NAŠICH JOŽKOV“

19. marca sme oslávili snáď najznámejšie meno
na Slovensku Jozef. V DSS na Litovelskej ul. si to
Jozefovia užili. Zábava, tanec, dary. Aj takto sa
snažíme spríjemniť chvíle našich klientov. Na jeseň
patrične oslávime meno Mária.

VEĽKONOČNÉ SVIATKY.

Fašiangy, Turíce Veľká noc ide...

Veselo bolo aj 12.februára v našom Domove
dôchodcov a v domove sociálnych služieb na
ul. Ľ. Štúra v Kysuckom Novom Meste. Klienti aj
zamestnanci domova v originálnych rôznorodých
maskách sa vybrali zo zariadenia mestom až
do Domu kultúry. Za sprievodu harmoniky a
spevu veselý tancujúci sprievod sa zastavoval
či u dodávateľov, v obchodoch, na Mestskom
úrade a spríjemňovali náladu okoloidúcim.
Chcem poďakovať všetkým ľuďom dobrej vôle,
ktorí nám prispeli do košíka, v ktorom okrem
130 € boli i ďalšie dary. Rozhodli sme sa, že náš
prvý fašiangový ples príjemne a veselo strávime
so seniormi aj z ostatných zariadení. A tak sa
v Dome kultúry stretli klienti z horných Kysúc z DD
a DSS Čadca Žiarec, DD a DSS Čadca Horelicav v
celkovom počte cca 100 klientov. Nakoľko deň
predtým sme boli na fašiangovej zábave v DSS
Straník, tak nám našu návštevu opätovali. Spolu
sa stretlo 100 klientov a vzácni hostia- primátor
mesta Ing. Hartel, viceprimátorka Ing. Svrčková,
riaditeľka CVČ Mgr. Bendová, riaditeľky ZSS PhDr.
Hanuláková a Ing. Ďurišová. Ples uvádzali Šašo
a Šašuľa. Za hudobného sprievodu harmonikára
zo ZUŠ, muzikantov z Horného Vadičova,
harmonikára z DD KNM a disjokeja sme sa všetci
zabávali od 9. do 17. hod., čo svedčí o tom, že i keď
majú klienti svoje zdravotné problémy, práve na
takýchto podujatiach aspoň na chvíľu zabudnú na
svoje starosti a bolesti. Ples sme ukončili s tým, že
o rok sa stretneme opäť a verím, že ešte vo väčšom
počte.

Klienti nášho domova sa pripravovali na
veľkonočné sviatky pečením koláčov, pletením
korbáčov, zdobením izieb a spoločných priestorov
DD a DSS v Kysuckom Novom Meste. Odmenou
im bola šibačka a oblievačka od detí z CVČ z
Kysuckého Lieskovca. Ich spev a tanec naladil
starkých na veľkonočné sviatky.

ŽIVOTNÉ JUBILEÁ.

V našom zariadení si pripomíname všetky
významné okrúhle životné jubileá klientov.
Vedenie domova zablahoželá kyticou kvetov
jubilantovi. K blahoželaniu sa pridajú všetci klienti
domova pri spoločnom posedení.

MAREC MESIAC KNIHY.

Beseda so spisovateľkou Máriou Ďuranovou sa
konala 24. marca 2010 za veľkej účasti našich
klientov. Svoje poznatky z čítania kníh seniorov
obohatili pracovníci z Mestskej knižnice z
Kysuckého Nového Mesta. Pozvali našich klientov
na návštevu knižnice.

Sú to ešte vôbec ľudia...?

V nočných hodinách 31.3.2010 došlo k násilnému
vlámaniu do budovy DD a DSS KNM, na ul.
Ľ. Štúra v Kysuckom Novom Meste. Neznámi
vandali vnikli do priestorov domova, poškodili
majetok zariadenia. O pár dní na to sme boli
opäť postihnutí krádežou, tentokrát v DSS na
ul. Litovelská. Vedenie DD a DSS KNM vyjadruje
poľutovanie, ale aj rozhorčenie nad ľuďmi, ktorí
dokážu okradnúť starých, chorých, bezvládnych
ľudí pripútaných na lôžko. Žijú v DD a DSS, pretože
sú odkázaní na sociálne služby- pomoc druhých.
Hyenizmus je slabý výraz pre nich...
Ďakujeme násilníci a zlodeji, za Váš prejav úcty
k našim klientom a našej práci!
pripravila:
Ing. Miriam Bugrová,
riaditeľka DD a DSS Kysucké Nové Mesto
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„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“

FOTOSLUŽBA A Nám.
FOTOATELIÉR
- GABRIEL MUŠKA
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

Digitálne foto formát
10 x 15 cm už za hodinu!
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Vyrobíme Vám elegantnú knižnú publikáciu z rôznych udalostí z Vášho života ...
Ďakujeme, že využívate naše služby!

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

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

Klikni na

