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„Moja funkcia mi
odhalila veľa nepravých
„priateľov“, preto som
ďaleko pozornejší pri
vyberaní si nových,
ale aj ľudí, ktorým sa
zdôverujem“,- hovorí Ing.
Roman Špirec, starosta Rudinskej.
str.4.

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

2

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

REALITNÁ
Reality

kancelária
v hoteli

KRIVÁŇ
PREDAJ - KÚPA - PRENÁJOM
REALITY KRIVÁŇ
Námestie slobody 104
024 01 Kysucké Nové Mesto

Mob.: +421 905 797 402
+421 918 491 695
Tel.: +421 41 421 53 85
Fax.: +421 41 421 53 86

v spolupráci so spoločnosťou

DueM s.r.o.
STAVBY - OBCHOD - REALITY
 Príprava a realizácia stavieb
 Predaj stavebného materiálu a konštrukcií
 Reality - predaj, kúpa, prenájom
web: www.duem.sk
email: duem@duem.sk

Mob.: +421 911 366 399
+421 944 231 921
Fax.: +421 41 421 53 86

DueM s.r.o. Námestie slobody 104, 024 01 Kysucké Nové Mesto

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!

3

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

Na Kysuciach nám chvalabohu žije veľa schopných ľudí a aj veľa úspešných žien,
ktoré môžu smelo konkurovať úspešným mužom
Počas leta sme si aj s rodinou troška
viac obzreli Kysucké Nové Mesto a
musím skonštatovať, že v meste žijú
skutočne pracovití a šikovní ľudia.
Veľmi veľa ich prešlo po roku 1990 na
súkromnú dráhu, pretože u mnohých
to bola jediná cesta existencie a
obživy, keďže veľké podniky u nás
„padali“ ako muchy, resp. sa „umelo“
rozkrádali a doslova vyhadzovali
ľudí na dlažbu. Nebolo to inak ani v
bývalom kolose Kysúc – ZVL-ke, kde
pracovalo vyše 6000 zamestnancov
a tak prakticky živila rodiny v meste
a v okolitých dedinách. Bola to istota,
ktorá dnes tak chýba a ľudia kvôli
neistote a nedostatku práce musia
za ňou veľakrát vycestovať aj do
cudziny. Ale to prináša so sebou ďalšie
negatívne momenty, keď rodina nie je
pohromade, odcudzujú sa manželia,
deťom chýba otcovská ruka, alebo v
iných prípadoch mamine pritúlenie.
Ale žiť sa musí za každých okolností, a
tak sa aj Kysučania museli prispôsobiť
novým zmeneným podmienkam a ako
vidno, celkom sa to mnohým podarilo.
Podnikanie a súkromníčenie nikdy
neprináša ovocie hneď. Vyhráva ten,
kto je vytrvalý, disciplinovaný, kto si
ide za cieľom zodpovedne a nechce
rýchlo a za každú cenu zbohatnúť.
Pomaly ďalej zájdeš, alebo nech
kvapká radšej pomaly, ale celý život,
toto sú moje obľúbené podnikateľské
kréda a aj ja sa riadim „zlatou
strednou cestou“ prakticky stále.
Nielen v podnikaní, ale aj v osobnom
živote. Nedá mi však aspoň takto
mediálne nepochváliť pracovitosť
a vytrvalosť Kysučanov, ktorí mali
vždy horšie podmienky k životu ako
ostatné regióny Slovenska, ale vždy
si vedeli poradiť. Nie sú totiž žiadne
padavky, či vyplakávači. A čo zvlášť
stojí za uznanie, že z radov kysuckých
živnostníkov a podnikateľov sa
doslova „vyšvihlo“ veľa úspešných
žien – dám, ktoré môžu smelo súťažiť
vo svojich odboroch s opačným
pohlavím a sú častokrát úspešnejšie!

Za uplynulé 4 roky som prišla do
styku s veľa šikovnými podnikateľmi a
živnostníkmi na Kysuciach, zoznámila
som sa s úspechmi ako mužov, tak i
žien. Ľudia, ktorí si vedeli pomôcť sami,
ktorí nečakali, že im pomôže druhý,
sami sa „chopili remesla“. A o komže to
ja hovorím? Tak napríklad o PharmDr.
Grešákovi z kysuckej lekárne, alebo o
Luprichovej autoškole, o poisťováčke
Daniele Pinčiarovej, či o majiteľoch
Nábytku „JUKO“ v Kysuckom Novom
Meste. Ale tiež o Ing. Alojzovi Štrbákovi
z hotela Kriváň, šikovnej Slávke
Mečárovej z Dunajova zo svadobného
salónu, o manželoch Jantošíkovcoch
z Nesluše, ktorí vlastnia Stavebniny, o
Janke Ďuranovej, manažérke Avonu,
ale tiež o veľmi obľúbenom mäsiarovi
Marcelovi Svrčkovi, o firme šikovného
podnikateľa Mariána Škorvagu z
Kysuckého Nového Mesta a veľmi
úspešných manželoch Ševčíkových zo
Snežnice, majiteľoch Motela Skalka.
Rovnako úspešná je tiež podnikateľka
Janka Romanová z Lodna, či staviteľ
Ing. Alojz Balát a František Sidor z
Kysuckého Nového Mesta. Šikovného
podnikateľského ducha preukázal
tiež Ing. Štefan Mrnka z Kysuckého
Lieskovca, ako aj majiteľ viacerých
podnikateľských aktivít pán Hlad z
Kysuckého Nového Mesta. Šikovní sú
aj manželia Lukáčovci zo Snežnice,
ktorí vlastnia relaxačný salón VILLIA v
Kysuckom Novom Meste a zahanbiť sa
nedajú ani mladší podnikatelia Ondro
Ozaniak, Miško Kubík, či Jožko Riecky,
ktorí prevádzkujú svoje aktivity v
Kysuckom Novom Meste! A úspešne!
Rovnako tiež Martin Tomčala zo Starej
Bystrice, ktorý úspešne rozbehol
viacero
finančnoporadenských
kancelárií na Slovensku, či Milan Stehel,
majiteľ kysuckej taxislužby MISTEL.
Ing. Ján Hruška „stvoril“ elegantný
Hotel Európa a je dobre zapísaný aj
v iných oblastiach podnikateľskej
sféry. Šikovní, avšak aj veľmi skromní
sú manželia – podnikatelia Vavrovci z
Rudiny, ktorí môžu byť naozaj na svoje

výrobky z pekárne „MONIKA“ pyšní.
Schopnými sú aj majitelia internetu
a káblovej televízie Antechnet z
Kysuckého Nového Mesta, ale aj
Renáta Michalková z Lagúny a medzi
úspešných kľudne môžeme zaradiť aj
Gaba Mušku s manželkou Jankou, ktorí
vlastnia fotografický ateliér, či rodinu
Gregvorkovcov, ktorí sú úspešnými
obchodníkmi v Kysuckom Novom
Meste už celé desaťročia! Samozrejme,
že na dolných Kysuciach máme ďalších
a ďalších šikovných živnostníkov
a podnikateľov, ktorých verím, že
postupne predstavíme aj na stránkach
nášho Žurnálu a ktorí sprostredkúvajú
prácu ďalším, zabezpečujú existenciu
sebe a svojim rodinám. Za to im patrí
vďaka. Ale ďalšia vďaka im patrí aj za
to, že „necicajú“ štát, tak ako tisícky
lajdákov a neprispôsobivých lenivcov,
ktorí sa narodili „s tuleními rukami“.
Pritom sú častokrát pracujúci a
podnikajúci občania vystavovaní práve
od takýchto veľakrát darmožráčov
závistlivým a ohováračským útokom.
Kto pracuje, a keď pracuje veľa, mal
by žiť zákonite na vyššej a kvalitnejšej
úrovni ako ten, ktorému sa nechce
pracovať. Takže, ak niekto závidí, tak
by mal vidieť nielen výsledok práce v
podobe lepšie zabezpečeného života,
ale aj námahu a obete, ktoré prináša
ten, kto chce život prežiť dôstojnejšie.
Prácu však ani jeden lajdák nezávidí.
Budem rada a už teraz sa teším, ak
budem vedieť priniesť čitateľom
profesionálne informácie o šikovných
ľuďoch z podnikateľského prostredia,
ktorí ponúkajú kvalitné výrobky a
dobou žiadané a vyhľadávané služby
na kvalitnej úrovni. Fandím všetkým
šikovným a nezávidím im! Pretože
za každým úspechom sa skrývajú
neprespané noci a stresy, keď sa
nedarí, ale faktúry čakajú ... Sama som
to veľakrát ako súkromná vydavateľka
zažila. Každý, kto závidí, by mal skúsiť,
ako to je, keď sa živíte sám, sám za
seba zodpovedáte, ale aj za rodinu a
za ďalších svojich zamestnancov a ich

rodiny! Dobrý živnostník a podnikateľ
musí byť aj dobrý psychológ a
manažér, prognostik. Nesmie sa
vzdávať a fňukať. Nesmie klamať
klientov, ale ani seba, všetko sa totiž
časom môže obrátiť proti nemu. A ak
sme sa rozhodli pôsobiť v súkromnom
sektore a chceme, aby sa táto
tradícia v našich rodinách dedila, tak
podnikajme čestne, aj sa správajme
čestne, lebo je to na celý život. A
nerátajte s tým, že sa „nabalíte“!
To sa už nabalili naši privatizéri a
rýchlozbohatlíci, ktorí boli pri plných
korytách na začiatku 90-tych rokov!
Nám – bežným smrteľníkom, ostáva
cesta odriekania a driny ..., ale na
druhej strane zasa môžeme kľudne
spávať a nemusíme sa báť, že nás
po čase niekto vynaháňa v lepšom
prípade „s bakuľou“ v ruke alebo v
horšom, že nám vystrieľa rodinu! Svoju
cestu životom a existenciu si každý
určuje sám a buď si ju skvalitňuje,
zdokonaľuje, alebo úmyselne kazí, čím
ničí šťastie a pokoj aj druhým...
Mgr. Alena Jaššová,
šéfredaktorka Kysuckého Žurnálu

Ak je šikovný starosta, je úspešná aj obec, to by mali konečne
pochopiť všetci zabednenci a tí, ktorí vedia akurát len „kecať“
Nás regionálny Kysucký Žurnál okrem toho, že
vo zvýšenej miere venuje pozornosť podnikateľskému prostrediu a strednej vrstve, udržiava
veľmi korektné vzťahy a primerane aktuálne mediálne väzby tiež so starostami obcí, ktoré spadajú do regiónu dolných Kysúc. Všímam si veľmi
pozorne prácu okolitých obcí a musím uznať, že
práca obecných samospráv je ďaleko náročnejšia a zložitejšia ako povedzme práca mestských
samospráv. Skutočne právom veľa starostov obcí
hovorí, že starosta má starosti a primátor je síce
zavalený prácou, ale táto je rozdelená do mestského aparátu medzi zodpovedné odbory, takže
tú bezprostrednú úradnícku byrokraciu – urobia
úradníci, kým obec ani zďaleka nemá toľko financií, aby si mohla dovoliť čo i len jedno pracovné
miesto na úrade navyše. Viete, že máme aj obce,
kde starosta, či starostka pracuje samostatne, iba
s jednou silou, resp. s jednou pracovníčkou na pol
úväzku? Pritom smernice, zákony a vypisovanie
povinných výkazov a formulárov platí rovnako

pre mesto, veľký obecný úrad a aj ten úplne najmenší! To, že naši starostovia sú veľakrát „zavalení“
byrokratickými písačkami až nad hlavu, o tom sa
ani nemusíme rozpisovať. Ako sa mnohí priznali, práve táto „jalová“ práca im zaberá veľa času,
ale aj nervov a iste by sa dala zjednodušiť, keby
ju veľakrát nekomplikovali práve orgány štátnej
správy, ministerstvá. V obci je život ďaleko menej
anonymný, ako v mestách. Na dedine viete, čo kde
sa šuchne a starosta je skutočne doslova sluhom
pre svojich občanov, lebo tí sa na neho obrátia so
žiadosťou o pomoc ešte aj v nedeľu, či v noci ... Málokedy sa však práve starostovia dočkajú za svoju
prácu a obetavosť vďaky. Ako mi sami potvrdili,
na Slovensku sú ľudia naučení vo veľkej miere využívať svoje práva, ale na povinnosti zabúdajú. A
na ľudskú povinnosť – poďakovať za niečo – to už
absolútne! Ale ak treba niečo kritizovať, resp. nájsť,
či vyrobiť „umelý“ problém, v tom je slovenský národ nesmierne vynachádzavý ... O tom by sa mohli
napísať celé romány. Keďže regionálne časopisy

vydávam už veľa rokov, aj veľa rokov spolupracujem bezprostredne so starostami rôznych obcí Slovenska. Trápia sa a tešia takmer rovnako. Poznám
ich radosti, aj bôle. Viem od nich aj to, kedy sa na
nich doslova neopodstatnene a škodoradostne
„odbavujú“ bulvárni pisálkovia, ktorí vidia, ak má
starosta náhodou zastrčenú nohavicu v ponožke,
ale že sú v obci nové chodníky, na ktoré bolo treba zohnať peniaze a on ich zohnal, to sa minie ich
pozornosti. Ja osobne si prácu najmä obecných
úradov v našich dedinách hlboko vážim, lebo je
náročná na čas, nervy a navyše častokrát starosta
doslova zvádza boj o každú korunu do rozpočtu!
Vážme si ich prácu a ak nemáme chuť pomáhať,
aspoň nehádžme polená pod nohy! Úspech starostu je zároveň úspechom pre obec, to by mali
konečne pochopiť niektorí zabednenci a chronickí
frfľoši, či intrigáni! Ono..., „kecať“, ohovárať, či znevažovať, je predsa len jednoduchšie ako pracovať
a myslieť v dobrom aj na tých druhých, že?
- Alena Jaššová -
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„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“

„Moja funkcia mi odhalila veľa nepravých „priateľov“, preto som ďaleko pozornejší pri
vyberaní si nových, ale aj ľudí, ktorým sa zdôverujem“,- hovorí Ing. Roman Špirec, starosta Rudinskej.
o Pán starosta, končí druhé volebné obdobie,
v ktorom ste bol prvým mužom obce. Keď
sa retrospektívne pozeráte na roky práce
na starostovskom stolci, čo Vám táto práca
dala?
- Za 8 rokov som sa ja osobne veľmi veľa naučil.
Pri tejto práci som stretol veľa nových ľudí, ktorí
sú mojimi priateľmi, môžem im dôverovať a
viem, že mi vždy pomôžu. No stretol som sa aj
s ľuďmi falošnými, vypočítavými, ktorí pre svoj
osobný prospech sa nehanbia klamať, ohovárať,
podvádzať, nazval by som to „kapitalisticky si
kupovať pravdu“. Čo som naozaj sklamaný je
to, že niektorí z nich boli predtým, než som sa
stal starostom, mojimi priateľmi. Takže, keď to
zhrniem, dala mi nových priateľov a aj zobrala,
lepšie povedané, odhalila nepravých priateľov.
o Vašou „srdcovkou“ bola voda, resp. jej kvalita
a zabezpečenie jej dostatočného množstva
a pravidelného prívodu pitnej vody, tak, aby
nechýbala v celej obci, pretože v čase Vášho
nástupu bol s tým veľký problém. Aká je
situácia dnes, čo sa v danej oblasti urobilo,
resp. čo Vás ešte čaká doriešiť?
- Skutočne pitná voda je mojou srdcovkou,
pretože bez vody niet života. Možno aj preto, že
som sa narodil v znamení Vodnára, alebo preto,
že verejný vodovod v našej obci vybudoval ešte
môj starý otec, Štefan Špirec z Nesluše. Situácia
je dnes taká, že máme nový zdroj pitnej vody,
s ktorým chceme posilniť súčasnú kapacitu a ďalej
chceme tento vodovod rozšíriť do hornej časti
obce. Pripravujeme všetky potrebné povolenia,
aby sme mohli v budúcom roku toto aj zrealizovať.
Čo ma najviac mrzí a neviem si to nijako vysvetliť,
je neochota a nesúhlas niektorých našich
spoluobčanov s takýmto doslova prepotrebným
projektom! Ich nesúhlas je vlastne znemožnenie
odberu pitnej vody ďalším spoluobčanom. Je toto
vzájomná spolupatričnosť občanov?
o Keď by ste chceli urobiť taký nejaký „odpočet“
svojej práce občanom, ako by ste celkovo
zhodnotili prácu obecnej samosprávy a Vašu
v prospech občanov, čo sa podarilo, na čom sa
pracuje a aké sú plány v obci do ďalších rokov?
- Viete, keď som začal ako starosta, na obecnom
úrade nebol ani len skrutkovač. Aj poslednú

autonabíjačku si zobral vtedajší starosta
s odôvodnením, že jej opravu financoval zo
svojich prostriedkov. Dnes môžem povedať,
že za takúto technickú vybavenosť, ktorá je
na obecnom úrade, by sa nehanbil nijaký
zručný chlap. Všetko, čo som robil a robím,
robím pre spoluobčanov a to s najlepším
vedomím a svedomím. V súčasnosti
sme dokončili práce na viacúčelovom
športovom ihrisku a na detskom ihrisku.
Ďalej sme začali s výstavbou bytového
nájomného domu s počtom 10 bytových
jednotiek. V budúcnosti je jednoznačne
potrebné zrekonštruovať a rozšíriť verejný
vodovod Centrum.
o Ste manželom, otcom detí..., musíte
teda zladiť prácu voleného funkcionára
s osobným životom. Že to nie je
jednoduché, o tom ste sa už dávno
presvedčili. Čo najviac Vás vie znepokojiť,
resp. nahnevať v bežnom živote?
- Nedodržanie slova. Slovo robí chlapa, nie
peniaze.
o Vždy budú ľudia, ktorí podporujú
progresívne myslenie a sú aj takí, ktorí
k životu jednoducho intrigy potrebujú,
pretože tvoria súčasť ich existencie. Bez nich
by asi umreli. Ja sama mám v okolí takýchto
a iste každý bežný smrteľník. Ako sa s takýmito
„tiež prejavmi“ života vyrovnávate Vy?
- Myslím si, že čas ukáže, kto koná úprimne,
s čistým svedomím a kto nie, komu môžem
dôverovať a komu nie. Ľudia na to prídu až
po určitom čase. Je určite potrebné o týchto
ľuďoch hovoriť a o ich nečestných konaniach. Ja
takýmto ľuďom hovorím, že im nikto nebráni, aby
kandidovali na starostu, či starostku obce, že im
nikto nebráni, aby zveľaďovali obec. Ale nie, že sa
budú schovávať za intrigy, či nejaký chrbát a šíriť
iba zlo v obci.
o Aký je Váš recept na spokojný život?
A existuje vôbec, podľa Vás, dnes spokojný
život?
- Myslím si, že by stačilo, keď by každý človek
dodržal: „ Nerob druhému to, čo nechceš, aby
robili tebe“.
o Aké plány máte do budúcnosti, pán starosta,

či už pracovné, ale aj osobné...?
- Nemám žiadne dlhodobé plány. Mám vždy plán
na ďalší deň, často napísaný na kúsku papiera
a ten sa snažím splniť.
o A pokiaľ ide o kultúrny a spoločenský život,
tu sa čím môže obec Rudinská pochváliť za
uplynulý rok?
- Tento rok sme sa zamerali hlavne na športovú
činnosť našej mládeže. Cez zimné obdobie majú
možnosť si zašportovať v sále kultúrneho domu.
Môžu si zahrať stolný tenis, bedminton a florbal.
Dokončením viacúčelového športového ihriska
s povrchom umelej trávy sa vytvorila možnosť
športovať počas celého roka i na tomto ihrisku.
Chcel by som, aby areál – park pri základnej
škole bol miestom spoločného stretnutia rodín
našich spoluobčanov. Matky s deťmi by sa hrali
na detskom ihrisku a otcovia si môžu zahrať
futbal na viacúčelovom ihrisku. Aby sa aj takýmito
stretnutiami viac podporovala občianska, a najmä
ľudská spolupatričnosť v obci Rudinská.
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová

Školský rok začal aj v Základnej umeleckej škole
v Kysucom Novom Meste... a v nových priestoroch
Školský rok 2010 / 2011 začal na ZUŠ slávnostným príhovorom primátora
mesta Ing. Jána Hartela, ktorý spolu s riaditeľkou školy Mgr. Janou Jánošovou
za prítomnosti zamestnancov, rodičov a žiakov školy prestrihli pásku a po roku
stavebných prác otvorili bránu novej školy. S veľkým ohlasom sa stretol aj Deň
otvorených dverí organizovaný pre všetkých občanov mesta. Nová koncertná
sála zažije svoju premiéru 29.9.2010 o 17.00 hodine Koncertom vďaky, ktorý
je určený pre všetkých tých, ktorí sa podieľali na realizácii stavby. Všetky ďalšie
podujatia organizované ZUŠ nájdete na stránke www.zusknm.sk.
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Chete dobre investovať? Kúpte si pozemok pri termálnom kúpalisku!

Kysucké Nové Mesto (v budove TatraBanky)

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

„Podnikanie mi dáva pocit slobody, určitej
istoty, napĺňam si pomaly životný cieľ, ale
vďačím za to aj podpore rodiny a samozrejme
mojim spolupracovníkom a ďalším, ktorí mi
fandia“,- hovorí podnikateľka, Renáta Michalková.
Sympatická a aj veľmi šikovná dáma, Renáta
Michalková, ktorá už viac rokov napĺňa svoje
podnikateľské ambície v priestoroch Lagúny
na Nábrežnej ulici v Kysuckom Novom Meste,
v oblasti reštauračných služieb, môže slúžiť
príkladom pre ďalšie ženy, ktoré ešte stále
v živote nenašli to „svoje“ miesto. O tom, že
svoju prácu robí dobre, niet pochýb, pretože
ako nás mnoho Kysučanov informovalo,
v Lagúne sa varí naozaj výborne
a chutne, porcie denného menu sú
dostatočne veľké a navyše je ich ponuka
naozaj rozmanitá. To samozrejme
vyhovuje každému, kto rád „mlsá“
a tak cez obed je Lagúna doslova
napchatá „hladošmi“ z rôznych
firiem a organizácií z Kysuckého
Nového Mesta a blízkeho okolia.
Rovnako dobre sa tu však cítia aj
náhodní hostia, ktorí tu len tak
povediac zablúdili. Ja sama, so
svojimi priateľmi, či známymi, tu
radi posedíme a musím naozaj
otvorene povedať, že to, čo
ponúka pani Renáta Michalková
so
svojimi
zamestnancami
v dennom menu len za 2,95 Eur,
je oproti iným reštauráciám na
Kysuciach priam nezrovnateľné!
Samozrejme, v tom dobrom
svetle. Práve v Lagúne na porciách vidno, že aj za málo peňazí dokáže
šikovný kuchár doslova vykúzliť zázrak, ak sa mu chce a má vzťah k svojej
práci. Hovorím to preto, lebo ešte stále veľa slovenských reštaurácií nevie
ponúknuť kvalitu a kvantitu jedla za dobrú cenu. Lagúna v Kysuckom
Novom Meste to však pochopila už dávno. A rovnako to platí aj o jedlách na
objednávku.
o Ako takéto vysoké pozitívne hodnotenie verejnosti prijala pani Renáta?
- Som naozaj úprimne rada, že nás zákazníci akceptujú, vyhľadávajú a že tak vlastne
naša práca má žiadaný efekt. Nie som v Kysuckom Žurnále prvýkrát, ale zrejme aj
takáto mediálna prezentácia podniku Lagúna pre verejnosť prináša svoje ovocie,
pretože klient potrebuje informácie o našej ponuke a službách. Takže tento fakt
rozhodne nepodceňujem a Lagúna sa snaží pravidelne informovať o tom, čo pre
našich potencionálnych zákazníkov chystáme. Aby sa v našom prostredí dobre
najedli, zabavili sa, skrátka, aby sa tu dobre cítili.
o Len pripomeniem, že nezanedbávaš ani svoj osobnostný ľudský rast, už
o rok budeš promovať ako inžinierka ekonómie na Bratislavskej Vysokej
škole práva, na fakulte ekonomiky a podnikania, odbor medzinárodné
podnikanie. Stíhaš podnikať, študovať, venovať sa rodine ..., prečo si vlastne
chcela študovať v neskoršom veku?
- Je to potreba dneška – vzdelávať sa a pracovať na sebe, ale poviem otvorene, že
som to bola dlžná sama sebe. Vždy som mala vzťah k učeniu, keďže sa mi život po
maturite zvrtol, nepokračovala som v štúdiu, takže som rada, že som sa k nemu
odhodlala v neskoršom veku, že som sa zodpovedne prinútila a dnes som veľmi,
naozaj veľmi rada, že som to zvládla tak, že nastupujem do posledného piateho
ročníka. Ak sa bude dariť, tak na budúci rok by som naozaj mohla byť inžinierkou
vo svojom odbore. Skrátka, splnila som si
osobný sen, záväzok.
o Ty si vlastne veľmi úspešná žena, vieš
o tom, cítiš to?
- Neviem, ja to neprežívam tak, ako niekto
iný. Beriem to ako bežný život. Som rada, že aj
v podnikaní to ide vcelku v norme, že som si
„sama sebe paňou“, to je na nezaplatenie, dáva
mi to pocit slobody, určitej istoty a poviem,
že získavam tým na sebavedomí. Niečo som
vybudovala, čo zákazníci oceňujú, napĺňam
si aj vlastný sen a životný cieľ, mám podporu
v deťoch, v manželovi, v rodine. Som vďačná
osudu, že mi doprial tento pocit, aj keď som
vždy tvrdo pracovala a nikdy som neočakávala,
že mi do lona padne niečo samé od seba
a hotové. Za každým malých úspechom sa
skrýva veľká drina, preto si všetko, čo som
dosiahla úprimne vážim a teším sa z toho. Želám
si len pevné zdravie a aby ma nikdy neopustilo
pozitívne myslenie. To mi vždy pomohlo
z každej krízy. Ďakujem tiež môjmu personálu
za prácu a pomoc a želám si, aby z našej Lagúny
odchádzali zákazníci len spokojní. My sa tiež
vynasnažíme zdokonaľovať sa stále viac.
otázky: redakcia
foto: Gabo Muška
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Idete kandidovať za poslancov, primátora,
starostov? Kysucký Žurnál ponúka reklamnú plochu
pre zverejnenie Vašej predvolebnej prezentácie!
Blížia sa voľby do mestských a obecných samospráv.
Kandidáti na poslancov a starostov! Využite na
propagáciu svojich volebných programov náš
KYSUCKÝ ŽURNÁL.
Prečo sa Vám to oplatí?
- lebo máme rozumnú cenu
- lebo pokrývame celý región dolných Kysúc
- ak si zverejníte volebný materiál v Kysuckom Žurnále,
dostanete zadarmo taký počet výtlačkov s Vašim
volebným materiálom, aby ho mohla dostať každá
rodina vo Vašej obci a časopis na naše náklady
doručíme až k Vám domov
- lebo umiestnime upútavku na Vás a Váš volebný
program na titulnej strane volebného čísla
Kysuckého Žurnálu
- lebo Kysucký Žurnál, jeho celý obsah (teda aj Vaša
predvolebná prezentácia), bude zverejnená aj
na internete (www.zurnaly.sk).
Využite našu aktuálnu ponuku, náš mediálny vplyv
je cielený presne na tie skupiny obyvateľstva, ktoré
sú zodpovedné a chodia k volebným urnám!
Volajte čo najskôr na: 0903 516 499,
alebo e-mailujte na: kysuckyzurnal@gmail.com.
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Mgr. Radoslav Ježo z Kysuckého Nového
Mesta zabezpečuje výučbu cudzích jazykov,
ale poskytuje tiež prekladateľské služby...
a dosahuje veľmi slušné výsledky.

Mgr. Radoslav Ježo založil jazykovú
školu „LINQUA“ v Kysuckom Novom
Meste, ktorú záujemcovia nájdu na
Hviezdoslavovej ulici č. 565, zhruba
70 m od Kina Kysuca, smerom na
Žilinu. Kto je vlastne Mgr. Radoslav
Ježo, čo všetko predchádzalo tomu,
kým začal podnikať v takejto oblasti,
to už nechajme, nech porozpráva on
sám...
- Som rodák z Kysuckého Nového
Mesta, kde som absolvoval základnú
školu a následne gymnázium. Po jeho
ukončení som sa rozhodol študovať na
vysokej škole a keďže ma neprijali na
právo, vyštudoval som špecializáciu
nemčina-história-angličtina. Po vysokej
škole som sa zamestnal ako učiteľ v
štátnej jazykovej škole v Žiline. Práve
tam som sa naučil jednak vyučovať,
osvojiť si správny systém pri práci
s ľuďmi, ako aj organizovať jazykové
kurzy. S odstupom času to hodnotím
tak, že práve jazyková škola v Žiline
mi dala všetko potrebné pre toto
podnikanie, cítim preto vďaku voči
bývalým kolegom aj vedeniu tejto
školy. Samozrejme som sa musel ešte
veľa učiť, hlavne v oblasti prekladov,
odbornú terminológiu a získať prax,
pretože naša spoločnosť je zároveň aj
prekladateľskou agentúrou.
o Kedy vo Vás skrsla myšlienka
rozbehnúť v Kysuckom Novom
Meste jazykovú školu?
- Na rozhraní rokov 2003 a 2004 som
urobil toto rozhodnutie založiť si
vlastnú spoločnosť, pretože chcel
som v niečom podnikať a zároveň
byť prospešný pre druhých a tak
som sa rozhodol pôsobiť najprv len
ako vzdelávacia spoločnosť v oblasti
výuky cudzích jazykov, neskôr aj ako
prekladateľská agentúra.
o Keď by ste ju teraz po určitých
rokoch trvania hodnotili, do akej
miery naplnila Vaše predstavy a ako
ju prijala verejnosť?
- V tejto oblasti podnikám už takmer
sedem rokov a môžem celkové

p ô s o b e n i e
hodnotiť úspešne.
Napriek tomu, že
oblasť
dolných
Kysúc je malá a
dosť obmedzená
p o č t o m
obyvateľstva,
j a z y k o v é
vzdelávanie
sa
„uchytilo“.
Myslím, že dnes
už verejnosť o nás
vie a stretávam
aj
po
rokoch
svojich klientov,
ktorí
pôsobia
či už tu doma,
alebo v zahraničí
a je príjemné
počuť, že sme im
pomohli. Svedčia
o tom aj referencie
od
bývalých
klientov, kedy nás
kontaktujú ľudia
so záujmom o
vzdelávanie sa v
cudzom jazyku.
o
Čo
všetko
(služby, výučbu)
verejnosti
ponúkate,
aké
vekové kategórie
sa môžu u Vás
prihlásiť,
ak
prejavia záujem?
Ponúkame
j a z y k o v é
vzdelávanie
pre
širokú verejnosť,
ale aj firmy, v
početne malých
skupinkách, čo je pri výuke cudzieho
jazyka nevyhnutné. Vekovo sú kurzy
zostavované od 7.rokov fyzického
veku podľa úrovne vedomostí, iné
obmedzenie u nás nie je. Chcel
by som povedať, že sme sa snažili
zobrať to dobré z minulosti, kedy sa
kládol dôraz na výuku gramatiky a
kombinovať to s moderným spôsobom
výuky zameraným na konverzáciu a
praktický jazyk. Myslím, že človeka
treba vedieť aj pozitívne motivovať,
povzbudiť, ukázať mu, že je schopný
sa naučiť cudzí jazyk, pretože niektorí
starší klienti si veľmi neveria a chcú to
po niekoľkých hodinách vzdať, ale keď
vidia, že sa niečo naučili a pri posluchu
hovoreného slova dokážu porozumieť
vlejete im potrebné sebavedomie.
Okrem jazykových kurzov ponúkame
aj systém individuálnych hodín a
výuku v početne malých skupinkách
(2-3 osoby). Osobne pokladám
tento systém za najvýhodnejší pre
klientov – je možné sa individuálne
dohodnúť aj pri presune hodín a lektor
venuje svoju pozornosť len jednej
alebo dvom osobám. Je to aj cenovo
veľmi výhodné pre klientov a sumu,
ktorú klient zaplatí za niekoľkoročné
navštevovanie kurzov, zaplatí aj za
súkromné hodiny s tým rozdielom, že
napreduje oveľa rýchlejšie.
o Akým spôsobom zabezpečujete
a
garantujete
dostatočnú
a
požadovanú
úroveň Vašej
Súkromnej jazykovej školy LINQUA?
- Bol som vychovávaný so zmyslom pre
poriadok a zodpovednosť – toto je asi
základom akéhokoľvek úspechu. Ak
človek pracuje sám na sebe a rozvíja
svoje poznatky, musí si nájsť cestu
ako ich sprostredkovať ostatným. To
by bol asi teoretický základ. V praxi
používame prepracované učebnice
TIME TO TALK pre angličtinu a
SPRECHEN SIE DEUTSCH? pre nemčinu
Podľa môjho názoru sú to momentálne
tie najkvalitnejšie učebnice pre výuku

angličtiny
a
nemčiny – sú
to síce české
učebnice, ale na rozdiel od čisto
anglických, ktoré sú v móde, tam klienti
nájdu napr. preklad slovíčok, prípadne
podrobne
a názorne vysvetlenú
gramatiku a texty na čítanie spolu s CD
pre posluch s porozumením. Učebnice
Headway používame ako doplnkový
študijný materiál. Sám som dva roky
vyučoval na jazykovej škole a podieľal
sa pri príprave štátnych skúšok, preto
si dovoľujem povedať, že našich
poslucháčov pripravujeme kvalitne a
aj prakticky pre život. Podľa požiadavky
klienta vieme výuku orientovať aj
odborne, teda poskytujeme aj kurzy
napr. ekonomickej angličtiny alebo
nemčiny pre opatrovateľky.
o Ktoré jazyky vyučujete a aké
vyučovacie metódy sú typické pre
Váš spôsob výučby?
- Vyučujeme predovšetkým anglický
a nemecký jazyk, ale dokážeme
zabezpečiť aj francúzsky prípadne
španielsky jazyk – pravdou ale je,
že je záujem hlavne o angličtinu
a nemčinu. Dôraz kladieme na
komunikáciu a praktické používanie
jazyka, samozrejme v kombinácii s
gramatickými cvičeniami. Pri výuke
cudzieho jazyka je veľmi dôležité
počúvanie textov, viet, slovných
spojení, tvorba dialógov a rozprávanie
a práve toto bolo a je zanedbávané
v našom školstve. Študenti by mali
byť zostavení do skupín podľa veku
a jazykovej úrovne – toto je rovnako
problémom na našich školách a aj
preto si myslím, že úroveň jazykového
vzdelávania na základných a stredných
školách je často nízka. Chcel by som
vyzdvihnúť, že u nás má učebná
skupina najviac 11 členov.
o Pokiaľ ide o cenové záležitosti, aké
možnosti u Vás klienti majú?
- Cena ponúkaných polročných kurzov
závisí od počtu študentov v rámci
učebnej skupiny, platí zásada, že čím
viac študentov, tým je cena nižšia. Ale
pohybujeme sa niekde v rozmedzí
od 60 do 80 Euro za polrok. Cena
individuálnej súkromnej hodiny je u
nás len 8 Euro, celkovo mám dojem, že
sme cenovo ak nie najvýhodnejší, tak
veľmi prijateľní.
o Ako by ste mohli zhodnotiť úroveň
jazykového vzdelania u Kysučanov,
ako ich povedzme pripravujú školy,
je táto príprava dobrá, resp. v čom
ste oproti nim iní, ako vyučovacia
inštitúcia...?
- Závisí to od typu školy, učiteľa a aj
žiakov, raz darmo, ak žiaci nemajú
záujem učiť sa nič neurobíte, čiže
základným predpokladom je chcieť
sa naučiť, v posledných rokoch
prichádzajú do škôl nádejní mladí
učitelia a len čas ukáže, či sa jazykové
vzdelávanie posunie dopredu. Z
vlastnej skúsenosti však viem, že
učitelia sú zavalení byrokraciou a to
im odčerpáva energiu, my byrokraciu
nepoznáme a teda môžeme svoj
čas a energiu venovať nápadom ako
skvalitniť naše služby. Okrem toho mi
záleží na tom aj osobne, aby každý,
kto navštevuje našu spoločnosť, urobil
pokrok vo vzdelaní.
o Nenarážate na konkurenciu vo
svojom „fachu“? A čo samotní
učitelia na školách, ako sa títo
stavajú k Vášmu vzdelávaciemu
subjektu? Berú ho, alebo nie? Lebo
vieme, že aj veľa učiteľov „na čierno“
doučuje svojich žiakov za peniaze,
pričom tento príjem samozrejme
nepriznáva prakticky nikto z nich ...
A pokiaľ ide o dlhodobé doučovanie,
či učenie, mnohí si prichádzajú
k celkom slušným peniazom,

samozrejme na rozdiel od Vás,
nezdanených, čo podľa môjho
názoru nie je dvakrát fér voči tým,
ktorí prevádzkujú takéto živnosti,
a teda musia svoje príjmy zdaňovať...
- Myslím, že samotní učitelia prijímajú
našu existenciu pozitívne, medzi
našimi klientmi boli a sú aj učitelia,
no samozrejme, že niektorí učitelia
si „privyrábajú“ doučovaním žiakov,
ale ja by som to zas tak negatívne
nevidel, dnes je učiteľstvo náročnejšie
ako bývalo pred revolúciou, žiaci sú
niekedy drzí, nevážia si vzdelania a
učitelia sú nedocenení v spoločnosti.
Preto ja nezávidím nikomu to
doučovanie, radšej nech nám v
štáte neunikajú stovky miliónov na
pochybné kšefty politikov. Problém
tu je niekedy s konkurenčnými
firmami, ktoré sa niekedy uchyľujú „k
podpásovým úderom“ a snažia sa Vás
zničiť za každú cenu v regióne, kde ste
začali pôsobiť ako prví a myslia si, že na
vzdelávaní v cudzích jazykoch zarobia
veľké peniaze, ale ako sa hovorí, treba
bojovať a konať so zodpovednosťou
a usilovnou prácou, nemôže predsa
zvíťaziť nenávisť, štvanie, ohováranie
– tieto praktiky sú mne osobne cudzie.
o Aký záujem o štúdium cudzích
jazykov zaznamenávate?
- Najväčší záujem sme zaznamenali
v minulých rokoch, kedy veľa ľudí
odchádzalo za prácou do Veľkej
Británie, či Nemecka, dnes je situácia
iná, ľudia sa povracali, práce je aj tam
menej, spolu s krízou a neistotou sa to
odráža aj v záujme o cudzie jazyky, ale
verím, že sa situácia zlepší.
o
Ktorí
sú
podľa
Vás
najzodpovednejší študenti?
- Ťažko povedať, nechcem tu
generalizovať, aj medzi žiakmi, aj medzi
dospelými sa nájdu viac alebo menej
zodpovední a niečo ako štatistiku si v
tomto smere nerobím.
o Čo Vás na Vašej práci baví? Čím Vás
napĺňa?
- Teším sa, keď vidím ako niektorí
študenti robia pokrok, keď mi povedia,
že si zlepšili známku v škole alebo, ak
vám povedia klienti, ktorí sa vrátili
z Anglicka, že im vzdelávanie u nás
pomohlo, je to fajn pocit a potom
vidíte v tom, čo robíte, zmysel. Sú to
možno maličkosti, ale pre mňa dôležité
veci.
o A plány do budúcna...? Aké
kurzy a aktivity chystáte v novom
školskom roku 2010/2011?
- Plánujeme ešte viac nasmerovať naše
aktivity na prekladateľské služby, už
teraz poskytujeme preklady jednak
voľné a úradné z jazykov anglického a
nemeckého, no a v oblasti vzdelávania
chceme pokračovať v našej činnosti
jazykových kurzov a skvalitňovania
výuky, momentálne sme otvorili
kurzy
anglického
jazyka
pre
začiatočníkov, aj mierne pokročilýchstupeň intermediate pre dospelých
a študentov, aj pokročilý – stupeň
upper intermediate, pripravujeme
otvorenie kurzu nemeckého jazyka pre
pokročilých.
o Uveďte všetky kontakty, tel. čísla,
e-mailové adresy na Vašu firmu.
- Informácie o nás sú dostupné na
internetovej stránke www.linqua.sk.
Klienti nás môžu navštíviť priamo u nás
v kancelárii na ulici Hviezdoslavovej,
ako je uvedené na začiatku článku,
alebo nás kontaktovať na tel. č.: 0902
564 558, 0903 726 617, príp. e-mailom
linqua@linqua.sk
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
foto: Gabo Muška
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Pop-rockový koncert v Kysuckom Novom Meste nenarušil ani dážď
4. september, bol v Kysuckom Novom Meste v znamení živej hudby.
Na futbalovom štadióne sa konal nultý ročník pop-rockového
popoludnia. Už dopoludnia začala stavba pódia, príprava ozvučovacej techniky a stánkov s občerstvením. Kvalita prípravy pódia,
kvalita ozvučenia, precíznosť organizačnej prípravy, nasvedčovali o
úspešnosti koncertu. Veď ozvučenie bolo zabezpečené cez najkvalitnejšieho zvukára na Slovensku. Príchodom 15-tej hodiny bolo všetko
pripravené. Teda takmer všetko. Priestor čakal na prvých hostí. Jediný,
kto sa nepripravil, bolo počasie. To organizátorom urobilo totálny škrt.
Prví návštevníci však začali i napriek dažďu prichádzať. S dáždnikmi v
rukách a aj s otázkou, či sa koncert uskutoční, schovali sa pod pripravené stany. Na Kysuciach známy DJ Palo Kubica udržiaval pozornosť
prichádzajúcich návštevníkov. Od 17-tej hodiny začal živý pop-rockový koncert. V úvode vystúpila hip-hopová skupina Ilúzia. Chlapci z
Vysokej nad Kysucou oslovili najmladšiu časť publika a získali si za to
časť fanyniek aj z Kysuckého Nového Mesta. Nasledovalo ukľudňujúce
vystúpenie Renátky Čonkovej. Renátka, ako semifinalista súťaže Eurovízia 2010, potvrdila svojím výkonom opodstatnenosť v tejto súťaži.
Robo Šimko bol ďalším „trhákom“. Spolu so skupinou Masriot predviedli neskutočne odovzdaný výkon, ktorý dostal do varu všetkých
prítomných. Ani sme si neuvedomili, že
ešte stále prší, prší, ale návštevníkov
stále pribúdalo ... Robo Šimko má k
nášmu mestu osobný vzťah. Udržiava kamarátske kontakty s rodinou
Juraja Králika. Potom sa na pódium
postavil Kmeťo band. A bolo jedno,
či bol niekto starý, mladý, zmoknutý,
suchý, každého hudba strhla. Príchod
Rytmusu strhol nielen publikum, ale aj
počasie. Ono naozaj prestalo pršať...!
Ale to už bolo všetkým jedno. Jeho
vystúpenie netreba komentovať. Texty
jeho piesní si spievali takmer všetci.
Na záver vyzval všetkých, aby žili bez
drog, v pohode a v porozumení s ostatnými. A to bola bodka aj za rockovým
koncertom v Kysuckom Novom Meste.
Publikum v Kysuckom Novom Meste
bolo podľa očakávania fantastické.
Vnímavé na dobrú hudbu a vďačné.
Vytvorilo bezprostrednú atmosféru a aj napriek nepriaznivému počasiu podporilo myšlienku organizovania takýchto koncertov v KNM. Účinkujúcim sa veľmi
dobre spolupracovalo s publikom. Organizátorom podujatia bola agentúra 3D-CONSULTING. Záštitu nad celou kultúrnou akciou mal Ing. Vladimír Macášek,
poslanec ŽSK a Kysuckého Nového Mesta.
- agentúra -

25. výročie Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb
v Kysuckom Novom Meste na Štúrovej ulici sa oslávilo vysvätením kaplnky
V letnom slnečnom piatkovom dni – 13. augusta 2010 o 13.-tej hodine, si naše
zariadenie pripomenulo 25. výročie poskytovania sociálnych služieb. Pri príležitosti tohto jubilea bola vysvätená kaplnka Panny Márie v záhrade nášho
zariadenia. Kaplnka je z kameňa a bude slúžiť pre našich klientov, ich rodinných príslušníkov, zamestnancov, ale aj pre občanov z mesta, ktorí budú mať
záujem stráviť pokojné chvíle rozjímania pri Panne Márii. Slávnostného aktu
sa zúčastnili klienti a zamestnanci zariadenia i pozvaní hostia, medzi ktorými bol podpredseda ŽSK Ing. Jozef Štrba, primátor MsÚ KNM Ing. Ján Hartel,
viceprimátorka MsÚ KNM a poslankyňa ŽSK Ing. Janka Svrčková, šéfredaktorka Kysuckého Žurnálu Mgr. Alena Jaššová, riaditelia zariadení pre seniorov
z Čadce a iní pozvaní hostia. Kaplnku vysvätili

Klikn
i

na

pán farár Ján Uskoba s pánom kaplánom Pavlom Hrvoľom z našej farnosti a
dopĺňal ich zbor sv. Jakuba z KNM. Pre všetkých zúčastnených bolo prichystané bohaté občerstvenie, do tanca nám hrala folklórna skupina Jedľovina.
Chcem sa poďakovať všetkým sponzorom, našim klientom, ktorí sa pričinili o
výstavbu kaplnky. Taktiež ďakujem všetkým hosťom, ktorí obetovali svoj čas a
prišli nás potešiť svojou účasťou. Je veľa ľudí, ktorí dokážu obetovať svoj čas,
peniaze, dary deťom, ale koľko je tých, ktorí sa dokážu obetovať pre starkých?
pripravil: Ing. Miriam Bugrová
riaditeľka ZpSa DSS KNM
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Obec Horný Vadičov sa v posledných rokoch výrazne zmenila k lepšiemu, je čistejšia,
upratanejšia, buduje sa a zveľaďuje obecný majetok, ale aj samotní občania si neustále
skrášľujú svoje príbytky..., je priam radosť tu bývať!
Horný Vadičov je obcou, ktorá sa
môže
pochváliť
naozaj
peknou
kultúrnospoločenskou akciou, na ktorú
sa chodia zabaviť a oddýchnuť si nielen
Kysučania, ale občania aj z ďalších kútov
Slovenska, VADIČOVSKÉ FOLKLÓRNE
SLÁVNOSTI. Obec ich organizuje
v spolupráci s Dolným Vadičovom,
Lopušnými Pažiťami, ďalej s občianskym
združením – Vadičovský folklórny prameň
a s rekreačným strediskom VadičovHájnice. Ako nás informoval starosta
Horného Vadičova v pravidelnom
rozhovore pre náš Kysucký Žurnál,
aj tohtoročný X. ročník sa vydaril. Už
tradične sa premietal film na amfiteátri
v Hájniciach (rekreačné stredisko) a po
každom dni bola dobrá zábava pre
účastníkov. Hodovanie bolo dostatočne

termín ukončenia stavby je február 2011. „Doťahujeme“ práce na vodovode,
robíme okolo parkovacích plôch. Samozrejme, že pri prideľovaní bytov majú
prednosť mladé rodiny s deťmi.
o Pán starosta, všímam si v poslednom období, že obec je ďaleko
čistejšia, upratanejšia, akoby sa „presvetlila“, obyvatelia si dávajú svoje
obydlia do poriadku, opravujú ich...
- Som rád, že to registrujete, lebo to hovoria aj ďalší, ktorí do našej obce prídu.
Dedina sa naozaj modernizuje, pravidelne upratuje a teší nás, že aj staré
chalupy si majitelia rekonštruujú za pekné dreveničky, ktoré dodávajú obci
svojský špecifický ráz. Obecný úrad zobral na práce, resp. zamestnal z úradu
práce 11 ľudí, ktorí pracujú na celkovej údržbe obce, kosia trávu, zametajú
chodníky, cesty, pracujú na oplotení cintorína, atď...
pýtala sa: Alena Jaššová
zábery sú z Vadičovských slávností

zabezpečené pre všetkých zúčastnených a ubytovanie pre
účinkujúcich zabezpečovalo už tradične RS Horný Vadičov.
Občerstvenia sa dobre zhostila „PIZZÉRIA LÍVIA“- majiteľa
Jána Pečalku. Zabaviť sa došli aj poslanci ŽSK, Ing. Svrčková
a Ing. Macášek.
o Od kultúry poďme trochu do inej oblasti. Ako je
na školský rok 2010/2011 pripravená ZŠ v Hornom
Vadičove? Hovorí Vladimír Káčerík, starosta obce:
- V základnej škole sa urobila kompletná výmena spotrebičov
(v školskej jedálni) a vymaľovalo sa schodište. V materskej
škole sa zrekonštruovala vonkajšia fasáda, urobilo sa
zateplenie, hydraulické vyregulovanie ústredného kúrenia
a máme aj nové detské ihrisko! Pokiaľ ide o personálne
otázky, tieto máme vyriešené.
o Problematika bytov v našich obciach rezonuje takmer
všade. Aj Horný Vadičov v tejto oblasti nezaostáva...
- Áno, máme vo výstavbe 20 bytov, ale už nás „zavalilo“
ďalších 60 žiadostí. Robíme čo sa dá, pretože predpokladaný

Neporiadok a nečistota vplýva depresívne
na každého normálneho človeka.
o Riaditeľky ÚDRŽBY mesta v Kysuckom Novom Meste
– Mgr. Dášky Jakubcovej, sme sa telefonicky opýtali,
ako sa po letných mesiacoch a pred prichádzajúcimi
jesennými upratuje v meste? Odpovedá Mgr. Dáša
Jakubcová.
- V jesenných mesiacoch naša organizácia zabezpečuje
práce spojené so zberom lístia, orezom a výrubom
drevín. Lístie likvidujeme po jednotlivých uliciach, hlavne
tam, kde sa nachádza veľa stromov, (sú nasadené tesne
pri ceste alebo v chodníkoch) a lístie padá na mestské
chodníky a komunikácie, čím bráni dobrej prejazdnosti
áut a chodiacim občanom. Centrálne zóny (ul. Belanského,
námestie, park, zástavky) čistíme najčastejšie (najmenej
dvakrát do týždňa, podľa potreby aj viac). Okrem toho
sa snažíme likvidovať lístie aj z väčších trávnatých plôch
po sídliskách, ale len vtedy, ak zvýši čas, lebo niekedy
napadne sneh zavčasu, lístie zapadne snehom a plochy
vyčistíme až na jar, aby sme ich mali pripravené na
kosenie.
o V čom by mohli pomôcť občania? Veď koniec
koncov, žijú vo svojom meste, sú teda jeho súčasťou
a nemôžu sa spoliehať len na Vašich pracovníkov, že
len títo majú povinnosti upratovať mesto...
- Keďže hlavne čistíme chodníky a cesty, ktoré sa

a
Klikni n

nenachádzajú
bezprostredne
pred
panelákmi, nemôžem občanov žiadať,
aby pomáhali pri týchto činnostiach. Mohli by sa však
podieľať na vyčistení a likvidácii neporiadku a odpadov
zo spomínaných trávnatých plôch pri svojich panelákoch
a nevytvárať stále nový a nový neporiadok napríklad
pri smetných nádobách, keď z lajdáckosti nehádžu
odpad dovnútra nádob, ale vedľa nich! Občania majú k
dispozícii kontajnery na komunálny odpad a separovaný
zber. Čistota pri panelákoch a okolo kontajnerov je
problematika celoročná a neustále aktuálna pre každého
obyvateľa nášho mesta. V upratanom prostredí sa predsa
každý normálny človek dobre cíti, lepšie sa mu žije, ale aj
pracuje. Akýkoľvek neporiadok v meste, ale aj v súkromí
vlastných obydlí, predsa citlivo zasahuje každého
vnímavého človeka a môže ho robiť depresívnejším.
Predsa disciplína, poriadok a čistota sú dôležitými
atribútmi každodenného ľudského diania.
-r-
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Husacie hody nie sú iba výsadou „dolniakov“, môžete si na nich pochutnať aj v Motoreste Skalka pri
Kysuckom Novom Meste, navyše v elegantne zrekonštruovanom a príjemnom prostredí, ktoré pre
návštevníkov vedia vyčariť šikovní majitelia motorestu so svojím pohotovým personálom. Prídite,
ochutnajte, ale vyskúšajte aj ďalšie služby Motorestu Skalka ... Hodnotenie bude iste výborné!

Od roku 2001 je bývalý Motorest Skalka
majetkom manželov Hanky a Zdena
Ševčíkových zo Snežnice. „Prešiel“ obrovskou
pozitívnou zmenou, čo sa týka vonkajšieho aj
vnútorného vzhľadu, kompletná rekonštrukcia
vytvorila z tohto zariadenia skutočne útulný,
moderný a predovšetkým čistotou žiariaci
a chutným jedlom voňajúci motel, kde si nielen
skvele oddýchnete, ale aj zajete, zrelaxujete
a naberiete nových síl. Veď sa tu nemusíte
zastaviť iba na jedlo... Skúste tu pár dní prespať
a zájsť si na prechádzku do blízkych lesov,
určite neoľutujete. A neoľutujete ani vtedy, ak
sa tu rozhodnete stráviť dovolenku, ubytujete
sa a urobíte si výjazdy do okolitých obcí, či
miest kysuckého regiónu. Skutočne pekné
horské a podhorské prostredie so studničkami
a potôčikmi Vás nesklame. Naberiete veľa
síl a navyše budete mať krásne spomienky.
Nechajme však hovoriť samotných majiteľov.
o Čo Váš motel ponúka hosťom, návštevníkom
a ubytovaným?
- Či už hosťom, návštevníkom alebo ubytovaným,
ponúka náš Motel predovšetkým kvalitné
služby. Okrem chutného jedla, vynikajúcich
špecialít rôzneho druhu, pre náročných i menej
náročných zákazníkov, ktoré si môžu vychutnať
v nádhernom prostredí, zároveň
pri šálke
vynikajúcej kávy, alebo čaju, či pohári dobrého
vínka, je pre nás nesmierne dôležitý kontakt
so zákazníkom. Prísť k nemu, uvítať ho, usadiť,
ponúknuť naše služby a to všetko tak, aby sa cítil
naozaj príjemne. Sú pre nás dôležité všetky jeho
požiadavky a pripomienky, pretože práve vďaka
nim môžeme stále skvalitňovať a aktualizovať
naše služby.
o Sú vytvorené podmienky pre náročných,
náročnejších, či menej náročných klientov?
- Myslím si, že naše služby sú vyhovujúce aj pre
tých náročnejších klientov.
o Váš motel iste disponuje kapacitou
a možnosťami pre firmy a organizácie,
ktoré by povedzme potrebovali urobiť
viacdňové stretnutia, školenia,
prednášky, nemýlim sa? Ako
je to so zabezpečením stravy,
parkovania, ďalších služieb?
- Áno, nemýlite. Sme pripravení aj
na organizované akcie, napríklad
školenia, prednášky i
viacdňové pracovné, priateľské
a súkromné stretnutia. V týchto
prípadoch je možnosť výberu
spoločného hlavného menu, ktoré
si môžu zákazníci v prípade záujmu
obohatiť o ďalšie špeciality z našej
ponuky. Parkovanie pred motelom
je zadarmo, navyše zabezpečené
kvalitným kamerovým systémom,
ktorý umožňuje, že zákazník priamo
vo svojej izbe má prehľad o celej
parkovacej ploche.
o Pokiaľ ide o vianočné,
novoročné pobyty, prázdninové
obdobie, letné dovolenky – viete
vyhovieť aj väčším objednávkam,
väčšiemu náporu hostí?

- Samozrejme, máme bohatú skúsenosť s väčším
náporom hostí, a to najmä v letných mesiacoch.
Ide o rôzne zájazdy, ktoré sú plánované, ale
častokrát aj neplánované. A zvládneme ich bez
problémov. Náš personál je dostatočne kvalitne
vyškolený, obsluhuje rýchlo a máme dostatok
dobrých zamestnancov, ktorí sa požiadavky
zákazníkov snažia čo najrýchlejšie vypĺňať.
Organizujeme tiež vianočné a novoročné pobyty
i rodinné posedenia.
o Pokiaľ by mali záujem napr. školy z iných
regiónov Slovenska prísť na výlet na Kysuce
a spoznávať ich a chceli by sa ubytovať u Vás,
bolo by to možné?
- Nie je to problém, v podstate sme už na to
odpovedali, snažíme sa za každých okolností
zákazníkov rešpektovať, aj ich požiadavky.
o Všimla som si, že Váš jedálniček je vskutku
bohatý, čo na množstvo – počet jedál, ale aj
výber. A keďže sama Vaše dobroty poznám,
musím naozaj pochváliť ako kuchárov, tak aj
obsluhujúci personál, pretože sú pohotoví,
reagujú okamžite, bez náznakov nervozity.
Okrem toho je vždy nádherne prestreté a pokiaľ
ide o Vaše izby, sú čisté a udržiavané. Všetko
toto zabezpečiť, dennodenne stíhať, je riadna
fuška. Ste spokojní so svojimi zamestnancami?
Ako sa Vám vôbec podarilo dať „do pohybu“
takýto veľký a skutočne dobre fungujúci
a vyzerajúci reštauračnoubytovací kolos? Je za
tým iste more kvapiek potu a strádania celej
rodiny, ale aj driny zamestnancov ... Nemýlim
sa, že?
- Máte pravdu, náš jedálny lístok je bohatý od
samého začiatku. Zákazník má na výber
široký sortiment jedál a aj takých, ktoré spadajú
do tzv. zdravého životného štýlu. Zákazníci si tu
nájdu vlastné obľúbené jedlo, pre ktoré sa vždy
a radi k nám vracajú. Určite každé úsilie a dobrá
myšlienka niečo stojí, a teda aj tie naše, ale každú
kvapku potu zmaže úsmev na tvári spokojného
zákazníka. Týmto sa chceme poďakovať nášmu
šikovnému personálu a celej rodine, bez ktorých

by „naša Skalka“ určite nebola tým, čím je.
o Ktoré ďalšie služby a relaxačné možnosti
ponúka Motel Skalka pre hostí, samozrejme
okrem chutného jedla a útulného ubytovania
v motelových izbách?
- Náš Motel disponuje tiež relaxačným zariadením,
tu naši zákazníci nájdu pokoj po celodenných,
celoročných pracovných zhonoch, môžu načerpať
sily v saune, prípadne im môžeme zabezpečiť na
požiadanie profesionálneho maséra. Všetko pre
relax našich zákazníkov, ako sa hovorí. Okrem
toho, v blízkosti motela máme hory, množstvo
lesných cestičiek, ktoré môžu návštevníci
využívať hojne najmä v letných mesiacoch na
turistické prechádzky. Čo sa týka zimnej sezóny,
v blízkom okolí motela je veľa lyžiarskych stredísk
a bežeckých trás. Opäť veľa možností pre osobný
relax a načerpanie nových síl, ako sa hovorí –
„dobiť baterky“.
o Čo najbližšie chystá Motel Skalka pre hostí...,
resp. Vaše slovo na záver – môže to byť aj

pozvánka všetkým tým, ktorí Motel Skalka
v Radoli ešte nenavštívili...
- Našou tradíciou sú každoročné „Husacie hody“,
ktoré si aj na Kysuciach získali obrovský ohlas,
zvyčajne ich robíme v októbri. Ďalej organizujeme
„Gurmánsky večer“, spojený s ochutnávkou
vína, ktorú zabezpečuje jej samotný producent.
Ochutnávku vína sme však schopní zorganizovať
tiež ako súčasť rôznych akcií, či firemných
posedení.
o Ak sa teda rozhodne niekto
spoznať bližšie Vaše elegantné
rekreačné zariadenie, kde sa má
kontaktovať?
- Webová stránka:
www.motelskalka.sk, telefónny
kontakt: 041 421 2156, alebo
mobilný kontakt: 0915 766 766 –
nonstop a samozrejme e-mail:
skalka@auto-stop.sk
Tešíme sa na každého návštevníka,
pozývame zvlášť všetkých tých, ktorí
ešte Motorest Skalku pri Kysuckom
Novom Meste nepoznajú. Príďte
si oddýchnuť, nabrať nových síl
a schuti si dobre zajesť do horskej
oblasti kysuckého regiónu, kde sa
náš motorest nachádza. Iste budete
milo prekvapení a veríme, že aj
spokojní!
otázky: redakcia
foto: Gabo Muška
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Už teraz si rezervujte miesta pre svoje firmy,
organizácie a pracovné kolektívy!
Ponúkame zrekonštruované priestory nášho motorestu,
elegantný salónik, jedáleň, vkusné prestieranie, pohotový personál, kvalitnú ponuku jedál a špeciality kuchára!
- husacie hody (október)
- mikulášske posedenia
- predvianočné stretnutia
- silvestrovskú oslavu
- novoročné stretnutia
- zimné pobyty v elegantných a útulných izbách s možnosťou celodenného stravovania
Tiež Vám za veľmi výhodné ceny zabezpečíme svadobné a promočné
hostiny, kary, rodinné oslavy, narodeninové párty.

Motel Skalka

02336 Radoľa 392
Ponuka pre firmy, spoločnosti, podnikateľov,
organizácie a ďalších odberateľov!

VEĽKOOBCHOD S NÁHRADNÝMI
DIELMI NA AUTOMOBILY
Firma Autostop Skalka v Radoli pri Kysuckom Novom Meste vznikla už v
roku 1992, ako predajca náhradných dielov na zahraničné automobily.
Po náhradných autodieloch známych svetových výrobcov, ktoré sú
kvalitné a cenovo dostupné, začal byť postupne dopyt aj za kysuckým
a žilinským regiónom. Vďaka takémuto záujmu sa postupne rozvinul
veľkoobchod s náhradnými dielmi na automobily, ktorý zásobuje
predajne a servisy na celom Slovensku! Kvalitným objednávkovým a
informačným systémom vie naša firma dodať tovar bez problémov ku
každému zákazníkovi do 24 hodín! Dodávka tovaru je zabezpečená
kuriérskou službou – UPS, TNT, prioritnou poštou a do niektorých miest
vlastným firemným rozvozom. Cieľov firmy je neustále rozširovať sortiment ponúkaných náhradných dielov, celkovo aktuálne skvalitňovať
služby, s cieľom udržať si doterajšiu zákaznícku klientelu, ale získavať
neustále aj novú. Robíme všetko pre spokojnosť a pohodlie našich
zákazníkov a odberateľov!

AUTOSTOP SKALKA s.r.o.
Motel Skalka 392
023 36 Radoľa
Tel.: 00421 – 414213828
Fax: 00421 - 414213750
Mobil: 0915 804 804
0910 790 052
www.auto-stop.sk

Tel.:
Mobil:
Fax.:
E-mail:

+421 41 4212 156
+421 915 766 766
+421 41 4213 750
skalka@autostop.sk

„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“
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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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§§§ O strechu nad hlavou môžeme prísť veľmi rýchlo...

OTÁZKA: Dostala som sa do „zlej“ spoločnosti. Pod
vplyvom alkoholu a aj za určitého nátlaku – o čom však
nemám dôkaz, som podpísala predaj svojho bytu prakticky za polovičnú cenu. Dotyčný mi už aj vyplatil peniaze. Za túto sumu však neviem kúpiť ani garsónku. Som
zatiaľ v prenájme, ale keďže nemám žiadny iný príjem,
peniaze sa rýchle míňajú. Navyše mám sedemročnú
dcérku. Momentálne neviem zohnať prácu, neviem čo
mám robiť. Chcela by som byt späť. Kupca ma však poslal
do..., vraj to som si mala rozmyslieť skôr, že ma nikto k
ničomu nenútil a že byt je v katastri už riadne zaevidovaný na jeho meno. On byt vraj nepredá, resp. predá mi ho,
ale za cenu, ktorá bude raz taká, ako som ho ja predala.
Tvrdí, že ma k ničomu nenútil. Chcem sa len opýtať, či
neexistuje „niečo“, čoho by som sa mohla chytiť, že som
bola k takému lacnému predaju bytu donútená? Ďakujem.
ODPOVEĎ: Podstatou riešenia problému našej čitateľky bude poučenie o tom, ako je možné v situácii, v akej sa ocitla, ďalej postupovať. Rozhodne bolo dosť nerozumné a tiež
naivné zo strany našej čitateľky, keď bez predchádzajúceho hlbšieho zváženia a najmä
preverenia si osoby, ktorej byt predala, ako aj jej osobných pomerov, podpísala listinu o
predaji svojho bytu za polovičnú cenu. Vzhľadom na tú skutočnosť, že nemám k dispozícii
znenie predmetnej listiny, resp. kúpnej zmluvy, budem vychádzať vo svojom výklade zo
všeobecných zásad, ktoré sú platné pri predaji a kúpe bytu. Tieto zásady sú podrobnejšie
definované v Občianskom zákonníku (ďalej len OZ). Podľa ust. § 588 OZ z kúpnej zmluvy
vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu. V
uvedenom ustanovení je zakotvená základná úprava kúpnej zmluvy podľa predpisov občianskeho práva, teda taká, ktorá upravuje prevažne vzťahy medzi občanmi. Okrem tejto
úpravy je kúpna zmluva zakotvená aj v Obchodnom zákonníku, ktorá upravuje prevažne
vzťahy medzi podnikateľskými subjektami, a preto sa ňou nebudem zaoberať. Každý prejav vôle účastníkov konania, teda našej čitateľky na jednej strane a kupujúcim na strane druhej, smeruje k určitému vzniku, zmene alebo zániku práv a povinností a nazýva

sa právny úkon. Z ust. § 37 OZ vyplýva, že každý právny úkon sa musí urobiť slobodne
a vážne, určite a zrozumiteľne, inak je neplatný. Ak budeme aplikovať toto ustanovenie
OZ v praxi, potom v prípade našej čitateľky išlo, ak je pravdou to, čo ona tvrdí, o právny
úkon urobený pod nátlakom. Je možné dôvodne sa domnievať, že v danom prípade tu
absentuje slobodná vôľa našej čitateľky a preto ide o neplatný právny úkon. Naša čitateľka
má možnosť domáhať sa neplatnosti predmetného právneho úkonu súdnou cestou. Ide o
tzv. určovaciu žalobu, teda takú, ktorá bude obsahovať návrh na určenie súdom, že kúpna
zmluva na byt našej čitateľky je z dôvodu absencie slobodnej vôle našej čitateľky pri jej
uzatváraní od začiatku neplatná. Na podanie žaloby je príslušný súd, v obvode ktorého
má bydlisko žalovaný, teda kupujúci zo zmluvy našej čitateľky. Rovnako je na podanie žaloby príslušný aj okresný súd, v obvode ktorého sa nachádza sporná nehnuteľnosť, teda
bytový dom, v ktorom je byt, ktorý bol predmetom prevodu vlastníctva. Naša čitateľka
má rovnako možnosť domáhať sa svojich práv v trestnoprávnej rovine. Môže v uvedenej
veci podať trestné oznámenie na dotyčnú osobu, ktorá našu čitateľku “prinútila” k predaju
bytu, a to pre podozrenie zo spáchania trestného činu podvodu podľa ust. § 221 Trestného
zákona. Podanie vo veci orgánom činným v trestnom konaní môže naša čitateľka urobiť
na ktoromkoľvek obvodnom oddelení Policajné
zboru SR, najlepšie v mieste jej súčasného bydliska,
prípadne na príslušnú okresnú prokuratúru.
Ako vyplýva z môjho výkladu, je vecou našej čitateľky, či sa bude domáhať neplatnosti právneho
úkonu len občianskoprávnou cestou alebo podá
aj trestné oznámenie tak, ako som uviedol vyššie.
V každom prípade jej doporučujem, aby si v celej
kauze najala advokáta, ktorý jej odborne poradí a
vykoná aj príslušné úkony. Ak naša čitateľka nemá
dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie
právnych služieb u advokáta a spĺňa podmienky
bezplatnej právnej pomoci, je potrebné, aby sa
obrátila na najbližšie centrum bezplatnej právnej
pomoci, ktoré je v Nových Zámkoch, prípadne v
Hlohovci

JUDr. Pavol KOLENČÍK

advokátska kancelária:
Telefón, fax: 031 771 3803

mobil: 0907 021 825

kontakt: 0911 567 117
§ NOTÁR VÁM PORADÍ..., Ak chcete rozdeliť dedičom majetok, dávajte pozor, aby ste neostali bezdomovcami! §
Otázka: Moji synovia by chceli dedičstvo,
ktoré im chceme zanechať, už teraz,
počas ešte trvania môjho života a života
manželky. Alebo aspoň časť dedičstva.
Chceli by investovať do svojich vecí. My
s tým súhlasíme, avšak chceme, aby to
bolo zaznamenané aj na papieri, že to je
dedičstvo, pretože po smrti sa chceme
vyvarovať
nedorozumeniam,
keďže
časť dedičstva chceme rozdeliť aj našim
vnúčatám a synovcom. Skrátka, aby si
potom synovia nerobili prípadne ďalší
nárok. Ako zamedziť takýmto problémom?
A ako máme postupovať, aby boli všetci
spokojní? Čo musíme skrátka podniknúť,
aby boli naše kroky legitímne a aby aj my
sme v kľude existovali ...?
Otázka nie je správne formulovaná, pretože nárok na dedičstvo vzniká smrťou
toho ktorého poručiteľa - §460 OZ. Z hľadiska právneho je smrť udalosťou, s
ktorou sú spojené právne dôsledky. Smrť musí byť preukázaná predpísaným
spôsobom /alebo musí dôjsť k prehláseniu za mŕtveho súdom/. Niektoré
práva neprechádzajú na nikoho, ale zanikajú smrťou. Ide o osobnostné práva.
Z majetkových práv zanikajú práva a povinnosti uvedené v §579, odst. 2 OZ,
z ktorých ide právo na bolestné a na náhradu za sťaženie spoločenského

uplatnenia. Smrťou zaniká aj BSM /bezpodielové spoluvlastníctvo manželov/
- §148, odst. 1 OZ.
K samotnej otázke, pýtajúci sa majú zrejme na mysli úpravu majetku, ktorý
vlastnia za života a pokiaľ by tento nebol upravený za života, tento majetok by
bol predmetom dedenia, ale až po ich smrti. Ak chcú usporiadať majetok ešte
za života, tak to treba urobiť prevodom - darovacou alebo kúpnou zmluvou a
oni sami rozhodnú aký podiel a komu ho dajú. Pri týchto právnych úkonoch je
potrebné, aby nezabudli sami na seba, to znamená, upraviť majetkové vzťahy
budúcich vlastníkov, resp. spoluvlastníkov a nimi. Toto možno riešiť tzv.
vecným bremenom - právom doživotného bývania a užívania prevádzaných
nehnuteľností, poprípade ďalšími podmienkami, aby sa v budúcnosti po
prevedení majetku na iné osoby nestali bezdomovcami. Podrobná úprava
budúcich vzťahov je dôležitá aj z dôvodu budúcich investícií, napr. do domu
a potom na správe majetku sa budú podieľať podľa výšky spoluvlastníckych
podielov, ak bude majetok prevedený na viacerých spoluvlastníkov. Pokiaľ
majetok bude prevedený za života, už nebude predmetom dedenia. V ďalšom
by som pýtajúcich sa odkázal na notára, alebo advokáta, ktorý im poradí ako
vo veci postupovať

JUDr. Andrej Kubaščík, notár
Nám. Slobody 2288; Kysucké N. Mesto
Tel.: 041/ 422 02 33
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Vy sa pýtate, poslanec Žilinského samosprávneho
kraja Ing. Vladimír Macášek odpovedá... tentokrát o povodniach
o Pán poslanec, je za nami

naozaj rušné obdobie.
Ľudia na mnohých miestach
Slovenska „ ratovali“ svoje
majetky, veľa ich prišlo
o všetok majetok, iní
prišli o prácu, teraz ešte
aj o strechu nad hlavou.
Nedobrá
ekonomická
situácia
sa
znásobila
ešte týmito obrovskými
živelnými
pohromami,
ktoré ešte viac ožobráčili
mnohé rodiny. Rozprávala
som
sa
s
viacerými
psychológmi
a
títo
potvrdili, že skutočne sa výrazne zvýšil počet psychicky zdeptaných ľudí,
najprv z dôvodu nezamestnanosti a teraz ešte aj následkom dopadov
povodní. Ani dolné Kysuce táto vodná smršť neobišla. Aké škody dolné
Kysuce utrpeli?
- Počasie zvyčajne vnímame v súvislosti s dovolenkami, alebo víkendom.
Tento rok je však výnimkou.. Vyčíňanie počasia necháva čoraz väčšie následky.
Jednak materiálne, ale v neposlednej miere aj psychické. Unavuje nás
dlhodobo horúce a sparné počasie, deprimuje nás chladné a daždivé počasie.
V súčasnosti sami na sebe prežívame celosvetovú zmenu podnebia. Zima nie
je taká ako bývala, leto nie je ako kedysi. Zo všetkého najviac nepríjemným sú
pre nás povodne A tie tohtoročné zasiahli celé Slovensko. A keď poviem celé,
tak naozaj celé. Okres Kysucké Nové Mesto nebol výnimkou. Veď tento rok nás
zasiahli povodne vo viacerých obdobiach: máj 2010 - vplyvom výdatného
dlhotrvajúceho dažďa nastal vzostup rieky Kysuca, prednostka obvodného
úradu životného prostredia v Žiline na týchto tokoch vyhlásila II. stupeň
povodňovej aktivity. Začiatok júna 2010 - v skorých ranných hodinách po
opätovných výdatných zrážkach došlo k rýchlemu vzostupu hladín na tokoch.

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...

Klikn
i

na
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Boli opätovne dosiahnuté II. a III. stupeň povodňovej aktivity. Ľavostranné
prítoky Kysuce v okrese Kysucké Nové Mesto vybrežili a došlo k poškodeniu
upravených, aj neupravených brehov. Dolný Vadičov – Vadičovský potok
a Dolný potok – vybreženie a brehové nátrže. Horný Vadičov – Vadičovský
potok –poškodené opevnenie v časti pod nádržou. Radoľa – Vadičovský
potok – vybreženie – odplavenie miestnej komunikácie, brehové nátrže,
obnažený vodovod a plyn. Kysucké Nové Mesto – Budatínsky potok
a miestne ľavostranné bezmenné prítoky Kysuce –v dôsledku upchaného
priepustu popod miestnu komunikáciu - vybreženie, zaplavenie mestskej
časti Budatínska Lehota. Kysucký Lieskovec – Lodňanka a prítoky –
vybreženie – zatopená dolná časť obce. Lodno – Lodňanka a prítoky
– vybreženie, odplavenie opevnenia. Povina – Povinský potok a prítoky –
vybreženie, odplavená miestna komunikácia. Snežnica – tok Snežničanka –
vybreženie, pretrhnutá a odplavená hrádza retenčnej nádrže budovanej nad
obcou (drôtokoše), ktorá bola určená na zachytávanie splavenín, poškodenie
opevnenia. August 2010 – v popoludňajších hodinách došlo k intenzívnym
zrážkam, ktoré postihli hlavne Horný Vadičov, Dolný Vadičov a Lopušné
Pažite. Vadičovský potok sa v obci Lopušné Pažite vylial z brehu a zalial
priľahlé polia a zaplavil pivnice niektorých domov. Rovnako koncom mesiaca
bola výdatnými dažďami postihnutá obec Lodno, kde došlo k zosuvu pôdy.

o

Je vôbec región dolných Kysúc pripravený na podobné situácie- do
budúcna, resp. čo bude nevyhnutné urobiť, aby sa eliminovali takéto
živelné katastrofy?
- Otázka prečo dochádza k tak častým záplavám, sa stáva čoraz naliehavejšou,
a to nielen v našom regióne. Tých príčin je viac. Niektoré neovplyvníme,
niektoré áno. Globálne oteplenie, úbytok lesných porastov, neobrábanie
poľnohospodárskej pôdy, nie je zabezpečovaná pravidelná údržba a čistenie
odvodňovacích rýh pri cestách, nie je zabezpečované pravidelné čistenie
a kontrola priepustov, odvodňovanie a regulácia potokov a riek. A tak
je na nás, ako dokážeme eliminovať vplyv počasia. Nie vždy sú potrebné
veľké finančné prostriedky. Skôr som presvedčený, že by sme sa mali vrátiť
k múdrosti našich rodičov. Veď niekedy stačí tak málo. Iba rozmýšľať ...
-r-

Gratulujeme našej mamičke!

Dnes krásny sviatok mama
naša máš, už 80.rokov v živote
spoznávaš.
Život ti dal, čo posiaľ
dať ti mal, niekto
ťa potešil, niekto
oklamal.
Vieme, že dnes
ruže patria Tebe,
preto ich v duchu
kladieme na tvoj
stôl, nech každý lupienok za nás šepká Ti,
aby bol šťastný život
Tvoj a mnoho lásky
bolo v ňom. Ako
ruža pekne kvitne, tak nech
kvitne život
Tvoj. Nech
Ti šťastie s
láskou svie-

ti, nech Ti žičí osud Tvoj. A že Ťa
všetci stále radi máme, tento
veršík zo srdca Ti posielame.
Pevné zdravie, veľa lásky,
spokojnosť a pohodu,
šťastný život bez
starostí a vždy dobrú
náladu. Všetko najlepšie k narodeninám pani Pavlínke
Maslákovej z
Krásna nad Kysucou
zo srdca prajú dcéry
Mária, Evka a Katka s
rodinami a synovia
Jozef a Peter
s rodinami.
Vnúčatá a
pravnúčatá
babičku
bozkávajú a
objímajú.
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CENTRUM CELOSTNEJ MEDICÍNY
Akreditované lekárske centrum detoxikačnej a bioinformačnej medicíny
Tradičná čínska medicína
Diagnóza komplexného stavu organizmu
(diagnóza všetkých toxínov a vyhľadávanie infekčných ložísk v organizme)
Stanovenie tzv. toxickej mapy organizmu
Cielené nasadenie biorezonátorov a bioinformačných detoxikačných
a iných preparátov
Psychoterapia na odstránenie fyzických a emočných problémov
Fytoterapia
Dietoterapia
Tradičná čínska medicína

MUDr. Martina Roubalová
mobil: 0903 822940, e-mail: mroubalova@gmail.com

