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ROČNÍK IV. * OKTÓBER 2010 * Časopis pre občanov Kysuckého Nového Mesta a Dolných Kysúc
„I napriek zložitej
dobe, ktorú žijeme,
zvyšujúcim sa
požiadavkám občanov
na lepšie bývanie,
kultúru a napriek
nedostatku finančných
zdrojov verím, že sa
nám podarilo zvýšiť
kvalitu života v našej
obci“,- hovorí
Vladimír Káčerík,
starosta Horného
Vadičova.

„Ak legislatívne nezabránime
doslova parazitovaniu
niektorých skupín
a jednotlivcov na nás
pracujúcich, tak je len
otázka času, kedy sa
naša spoločnosť začne
potápať. Musí začať
skrátka konečne
platiť to, čo
v rozprávke, že:
bez práce nie sú
koláče!...“,- hovorí

str.6.

Mgr. Igor Ševec z
Kysuckého Nového Mesta.

REALITNÁ
Reality

kancelária
v hoteli

str.4.

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

Kúpim starod
áv

ne detské kočí
ky
a kočiariky pre
bábiky.
Potrebujem vš
ak vidieť ich fo
to.
Tel.: 0907 909
231.

Staviteľ Ing. Alojz Balát,
ukončil v nádhernom
prostredí obce Povina
ďalší
16 bytový dom pre mla
dé
rodiny. str.10.

Klikni na

Ing. Miriam Jureková,
vedúca oddelenia výstavby
a investičných činností na
MsÚ v Kysuckom Novom
Meste v aktuálnom rozhovore
pre Kysucký Žurnál.
str.8.

Kysucký ŽURNÁL čítajte aj na internete: www.zurnaly.sk
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„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“

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
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!

!!!

KA
VIN
O
N

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

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

+421 41 4212 156
+421 915 766 766
+421 41 4213 750
skalka@autostop.sk
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„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“

Živnostník, ak chce prežiť a existovať, sa nemôže vyhovárať na kalamitu ani krízu,
ani si nemôže pridávať voľné dni a navyšovať dovolenku, ako to bežne „funguje“
u štátnych zamestnancov a v štátnych organizáciách. Plat si môže zvýšiť len vtedy,
keď zvýši produktivitu vlastnej práce. Prečo by to takto konečne nemalo fungovať
aj v štátnom sektore? Platy a odmeny za množstvo a kvalitu odvedenej práce!
Keďže aj ja – ako súkromná
vydavateľka – potrebujem
aspoň občas oddychovať, išla
som na neplánovanú dovolenku
(last minute) asi na 10 dní do
zahraničia. Samozrejme predtým
som si musela všetko pracovne
zariadiť tak, aby ma po dovolenke
nič nezdržiavalo. Prakticky ešte
pár hodín pred odchodom som
dotelefonovala a dovybavovala
veci, ktoré bezprostredne
súviseli s prácou, keď sa vrátim.
No a keď som sa vrátila, veru
aj sobota, nedeľa a následný
štátny sviatok až do večera, som
mala čo robiť, aby som stíhala
„dobehnúť“ dni, ktoré som si
„dovolila“ stráviť na dovolenke.
Pritom nie som žiadny šuchtavec,
kávu pijem len jednu, nefajčím,
nevykecávam s kolegyňami v
kancelárii, obed trvá 30 minút.
Na dovolenkovom vyvaľovaní
ma napadla myšlienka, prečo
sú vlastne u nás súkromní
podnikatelia a živnostníci v
podstate akoby znevýhodnení zo
strany štátu...? Každý, kto pracuje,
má predsa nárok na dovolenku,
učitelia majú prázdnin vyše hlavy,
nehovoriac o rôznych ďalších
výhodách štátnych úradníkov a
zamestnancov. Ale podnikateľ,
živnostník môže síce čerpať
dovolenku, ale nikto mu ju
nepreplatí. Pritom prispieva do
sociálneho systému, platí dane,
odvody..., nezaslúžil by si aj on
nejakým spôsobom „preplatenie“
dovolenky, alebo iný bonus,
ktorý by ho radil medzi bežných
smrteľníkov? Prečo je oproti
iným zamestnaným občanom
vlastne diskriminovaný? Nie
každý podnikateľ totiž vlastní
fabriku, či obchodné domy, ale
ani nie je privatizér, či finančný
podnikavec - dobrodruh...
Živnostníci sú úplne bežní ľudia,
ktorí od štátu nič nepýtajú,
nič nedostanú, všetko si musia
zaplatiť z vlastného vrecka
(podnikateľské priestory, auto,
odvody, telefón) a častokrát po
odpočítaní nákladov na svoju
činnosť a povinných platieb
do sociálneho systému, majú
menej ako je bežný priemerný
slovenský plat! Pritom ešte aj
„maródku“ si súkromný sektor

hradí prvých 10 dní „zo svojho“
– aj to bol jeden z „múdrych“
zákonov našich vlád, ktoré ako sa
veľakrát ukázalo, nedomyslia veci
do konca, že? Naši zákonodarci
by si naozaj mali začať viac po
ľudskej stránke všímať aj malých
a stredných podnikateľov
a najmä živnostníkov, lebo
skutočne na týchto ľuďoch v
podstate stojí väčšina finančného
systému štátu, z ktorého
dostávajú „nažrať“ neustále sa
množiaci štátni úradníci, štátni
zamestnanci, poslanci aj so
svojimi výhodami, paušálmi,
nezabúdajme ani na tých, ktorí
si vyzdvihnú finančnú pomoc
(sociálku) od štátu, aby ju vzápätí
prejedli a prepili... a zasa čakajú...!
A z nudy otravujú okolie,
kradnú, psychicky terorizujú
susedov, robia neporiadok
okolo domov, poškodzujú
majetok spoluobčanov! Preto
sa pýtam, kedy už prestanú byť
malí súkromníci a živnostníci
na chvoste záujmu štátu? Oni
skutočne musia zarobiť nielen
na seba, ale navyše aj prispievať
na štátnych zamestnancov,
pričom títo si mnohí urobili z
práce vlastný biznis. Veď odvody
a plat sa im vypláca a oni,
keďže sa v práci moc nespotia,
vybavujú osobné a rodinné
kšefty! Vidíme to od vlády až po
poslancov, školské zariadenia,
štátne železnice, či ďalšie
štátne inštitúcie... Obrovská
prezamestnanosť v celej štátnej,
či miestnej správe, alebo aj na
našich viacerých školách, kde je v
niektorých triedach často menej
ako 10 žiakov. Dotácie do školstva
sa prakticky prečerpávajú len
na platy pracovne dostatočne
nevyťažených učiteľov,
vybavenosť škôl, učební značne
pokulháva, práve vinou veľkého
odčerpávania financií na platy,
avšak učebné výsledky na
mnohých školách sú dosť slabé v
porovnaní s minulosťou. Znižuje
sa úroveň vzdelania žiakov a
nemožno sa stále vyhovárať
len na to, že sú žiaci horší,
drzejší, agresívnejší. Aj učiteľ
sa musí nielen vzdelanostne,
ale aj psychologicky a sociálne
vzdelávať v súlade s dobou,

hľadať nové metódy, ako žiaka
zaujať, nielen odrecitovať látku
ako napr. pred 20-timi rokmi.
Charizma a sila vlastnej osobnosti
nesmierne vplýva na žiakov, to
znamená, že osobnostný rast
každého pedagóga a neustála
práca na sebe, by mala byť
jeho každodennou prioritou.
Naozaj nestačí to, že kedysi „to“
stačilo... Najmä v posledných
rokoch sa veľa učiteľov doslova
„priživuje“ na školách. Pre nich
ich práca nie je poslaním, ale
potrebujú byť iba zamestnaní
a dostávať pravidelný plat. A
stále sú unavení a narobení, aj
keď učia sotva 4 hodiny denne
(45 minútových)! Tu všade
nám utekajú peniaze, ale žeby
niekto v našich podmienkach
ocenil aj tých najzraniteľnejších
prispievateľov do sociálneho
systému – malých a stredných
podnikateľov, živnostníkov
– to sa nestane asi ešte veľmi
dlho. Živnostník totiž nemôže
povedať, že je unavený, alebo že
je kalamita a zaplatiť za prenájom
v kanceláriách, či v predajniach
musí, či mu obchody idú, alebo
nie, a ešte je preháňaný rôznymi
nariadeniami, kontrolami,
papiermi, častokrát kvôli banalite,
či kvôli „jednokorunovým“
nezrovnalostiam. On si nemôže
predĺžiť voľno, to mu nikto
nepreplatí tak, ako v štátnej
správe, či na našich školách, kde
sa, hoci sú vianočné prázdniny
2 týždne, kľudne pridá ešte
týždeň...! Veď čo na tom, keďže
plat ide...! Prečo nie sú takéto
„voľná“ platené len adekvátnymi
percentami (?) Napr. 40-50-60%
zo mzdy tak, ako v mnohých
súkromných fabrikách? Keď sa
z nejakého dôvodu nevyrába,
výroba stojí, tak aj zamestnanci
majú automaticky zníženú
mzdu až o 50%. Škola má
mimoriadne voľná, štátni úradníci
mimoriadne dovolenky, ale platy
sa im nekrátia! Som presvedčená
na základe poznania a
každodenných skúseností, že
platy a odmeny, dokonca už aj v
obciach na školách, sú naozaj nie
v súlade s výkonom a kvalitou
práce! Myslím si, že keď by sa
naše ministerstvá financií a práce

KYSUCKÝ ŽURNÁL – ČASOPIS PRE KYSUČANOV

dobre „rozpozerali“, nemuseli
by sa ani odvody, ani dane, či
ďalšie platby navyšovať, len
všetky „umelo povytvárané“
pracovné miesta, kde peniaze
utekajú a kde sa prežierajú
nadrámec a neefektívne sa
využívajú – tie jednoducho
zrušiť, resp. poriadne znížiť!
Predsa aj za sociálne dávky je
občan povinný minimálne aspoň
upratovať priestory, v ktorých
žije a nie ešte znepríjemňovať
život susedom vytváraním špiny,
vulgárnosťami, kriminalitou... A
taktiež v štátnej správe, keď sa
nerobí, nemôžu byť vyplácané
mzdy, odmeny. Pretože, keď to
zvládnu živnostníci, že majú
peniaze len vtedy, keď pracujú,
tak by sa to mali konečne naučiť
aj učitelia, úradníci, ministri a
samozrejme v prvom rade naši
„veľkí“ poslanci. Kto aj toto kedy
videl, aby im bežal plat a oni
vôbec do práce nechodia? Potom
sa už nečudujme ničomu, načo
by prijímali zákony vlastne proti
samým sebe? No ale potom nás
naozaj „grécka cesta“ neminie.
Tam tiež už nevedeli štátni
zamestnanci a poslanci čo so
sebou...
Mgr. Alena Jaššová,
šéfredaktorka
Kysuckého Žurnálu
e-mail:
kysuckyzurnal@gmail.com

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

Aktuálne hovoríme s ... Mgr. Igorom Ševecom, riaditeľom ZŠ na Clementisovej ulici a poslancom MsZ v Kysuckom Novom Meste.

„Ak legislatívne nezabránime doslova parazitovaniu niektorých
skupín a jednotlivcov na nás pracujúcich, tak je len otázka času, kedy
sa naša spoločnosť začne potápať. Musí začať skrátka konečne platiť
to, čo v rozprávke, že: bez práce nie sú koláče!...“,- hovorí Mgr. Igor Ševec.
Mgr. Igor Ševec je nielen riaditeľom najväčšej
základnej školy v Kysuckom Novom Meste na
Clementisovej ulici, ale sa viac rokov venuje
aj práci člena kultúrno – športovej komisie
pri mestskom zastupiteľstve v Kysuckom Novom
Meste. Je aktívny aj ako športovec a čo je
najdôležitejšie, nie je mu ľahostajný osud mesta,
jeho smerovanie, skrášľovanie, skrátka neustále
zlepšovanie podmienok pre dôstojnejší život
a prácu svojich spoluobčanov. Poprosili sme ho
o aktuálny rozhovor, pretože začal nový školský
rok a na druhej strane, končí volebné obdobie
(2006-2010) a teda je čas aj trochu bilancovať.
o Pán Ševec, najprv Vás troška „pozvŕtam“, čo sa
týka pripravenosti Vašej školy na nový školský
rok, čo sa týka personálneho obsadenia, žiakov,
výchovno - vyučovacieho plánu, ale aj materiálnotechnického zabezpečenia školy. Aká je teda
aktuálna situácia- aktuálny obraz
Vášho pracoviska?
- Škola prešla
v minulom roku
rozsiahlou rekonštrukciou. Podarilo sa
mi to v priebehu šiestich rokov aj vďaka
mnohým
zainteresovaným
ľudom,
ktorým sa chcem týmto poďakovať.
Zlepšil sa nielen vzhľad budovy, ale
aj vybavenosť školy informačnými
technológiami
a
najmodernejšími
učebnými
pomôckami.
Teraz
už
bude záležať len na učiteľoch, aby
ich
maximálne využívali. Preto sa
snažíme v tomto období vytvoriť pre
učiteľov priestor na štúdium.
o
Ste
zanieteným
športovcom
a v tomto duchu aj vplývate ako na
svojich žiakov, tak na spoluobčanov.
Keď by ste mohli povedať, aké aktivity
ste v tejto oblasti podnikli a podnikáte,
aby sa zlepšili a skvalitnili športové
podmienky mesta ...?
- Áno, to som! Moje aktivity sa uberajú
v troch smeroch a to ako riaditeľ školy ( podarilo
sa nám zrekonštruovať telocvične a zakúpiť nové
náradie a náčinie, vybudovať ako prvý futbalové
ihrisko s umelou trávou, vybudovať saunu,
sponzorsky postaviť hokejbalové ihrisko (7500,- EUR),
umiestniť sponzorsky dva stolnotenisové stoly do
exteriéru ( 3300,- EUR ),atď. Ako predseda a tréner
stolnotenisového klubu ( podarilo sa nám v priebehu
6 rokov, existencie „vychovať“ troch majstrov SR,
reprezentantov SR a vybojovať II. Ligu mužov).
Ako člen kultúrno – športovej komisie (podarilo
sa nám transparentne a účelne vytvoriť systém na
prideľovanie finančných prostriedkov, podarilo sa
nám spolu s Miroslavom Piňákom (má môj obdiv...)
pripraviť plán vybudovania športového centra na
štadióne vrátane výstavby plavárne.
o Jedna vec je zabezpečovanie a rozvoj života
mesta po technickej stránke, investičnej, kultúrnej
a druhá vec je skvalitňovanie aj medziľudských
vzťahov, a to ako medzi poslancami navzájom,
tak medzi samosprávou a občanmi, ale aj medzi
občanmi navzájom. Čo by bolo v tejto súvislosti
potrebné zlepšiť, skvalitniť- z Vášho ľudského
a osobného pohľadu?
- Najdôležitejšie je, aby boli správni ľudia na správnych
miestach. Myslím takých ľudí, ktorí vo svojej oblasti
vedia, o čom „točia“( to je krásny slengový výraz našej
mládeže pre odbornosť ). Ktorí hľadajú, ako sa dajú
veci urobiť - teda majú ťah na bránu, ktorí už niečo
dobré pre mesto urobili a nielen chcú urobiť, ktorí
dokážu prijať aj nepopulárne opatrenia na prospech
veci, ktorí nesľubujú nesplniteľné veci (napr. dostavba
pôvodnej plavárne ), ktorí nevidia vo všetkom len
vlastný prospech. Samozrejme mali by mať v sebe aj
ľudskosť, pokoru, tolerovať aj iné názory.
o V našom meste, tak ako aj v iných, sa viac vecí
naplánuje a potom realizuje, nerealizuje. Čo je

podľa Vás aktuálnou prioritou Kysuckého Nového
Mesta, čo by sa malo riešiť čo najskôr?
- To, čo som už pred chvíľou povedal. Nesľubovať
nesplniteľné a veľa. Tak, ako to robí každý deň
zodpovedná rodina, vedieť „vyskakovať“ len potiaľ,
pokiaľ jej to rozpočet dovolí. Ale jedna vec je istá,
keď mesto predá veľa svojho majetku a získa slušný
balík peňazí, malo by aj niečo veľké postaviť (napr.
viacúčelovú športovú halu alebo kúpalisko), nie
peniaze preinvestovať na malé projekty. Čo teda
treba v meste najskôr riešiť? Určite kruhový objazd,
parkoviská, cesty, spaľovňu, skládky odpadu, čistotu
a bezpečnosť mesta.
o Ako hodnotíte situáciu v oblasti zamestnanosti
na Kysuciach z pohľadu človeka – aký je aktuálny
stav, ako by sa dala znížiť nezamestnanosť?
- Je to na viacerých úrovniach od budovania
priemyselných parkov, rozvoja bývania, rozvoja

služieb až po dopravnú infraštruktúru v meste a
bezproblémového spojenia do Žiliny. Tieto faktory sa
navzájom ovplyvňujú a podmieňujú.
o Aká je podpora súkromného sektora zo strany
štátu, mesta ..., myslíte, že sú u nás a teda aj
v regióne dolných Kysúc, primerané možnosti pre
rozvoj podnikania a podporu živnostníkov?
- Myslím si, že tu je na ťahu vláda, parlament. Treba
si uvedomiť, že hlavne bez legislatívnej podpory
domácich stredných podnikateľov, živnostníkov
len ťažko budeme môcť dlhodobo ekonomicky
napredovať. To znamená vytvoriť na to vhodné
legislatívne podmienky bez zbytočnej nadmernej,
neefektívnej byrokracie. Nie tak, ako tomu bolo počas
vládnutia hlavne strany Smer- SD, kde podnikateľ
a živnostník = nepriateľ národa.
o Dosť často rezonujú medzi verejnosťou
poznámky typu, že stredná vrstva a súkromný
sektor je na chvoste záujmov štátu. Že sociálny
systém štátu nie je výhodný pre tých, ktorí
pracujú, ale skôr pre tých, ktorí sa pravidelnej práci
a občianskej zodpovednosti napr. za výchovu
detí, doslova vyhýbajú a žijú tak vlastne z daní
tých, ktorí sociálnu pokladňu napĺňajú. Myslíte, že
takéto hlasy súvisia s aktuálnou realitou a z titulu
člena politickej strany, ktorú zastupujete, čo
by bolo dobré v tejto súvislosti zmeniť, čo
podporiť a naopak čo zrušiť, pretože SDKÚ-DS je
pravicovo orientovaná a teda aj prerozdeľovanie
prostriedkov štátu je orientované inak, ako
v programoch politikov, ktorí o sebe vyhlasujú,
resp. sa radia medzi tzv. sociálne orientovaných?
- Čiastočne som už odpovedal v predchádzajúcej
otázke. Všetci sme však na jednej lodi s rovnakými
právami a povinnosťami. Teda, ak legislatívne
nezabránime doslova „parazitovaniu“ niektorých
skupín a jednotlivcov na nás pracujúcich, tak je len

otázka času, kedy sa loď začne potápať. Najhoršie
na tom je, že tento „parazitizmus“ sa nám rozširuje aj
v samotných rodinách, kde deti sa nechajú vydržiavať
vlastnými rodičmi. Vidno to hlavne vo veľmi bohatých,
ale aj veľmi chudobných a neúplných rodinách. Treba
si však uvedomiť, že táto pomoc štátu a spomínaných
rodín nemá nič spoločné s humánnosťou. A pritom
je vždy čo robiť, tak ako u dobrého gazdu (čistenie
miest a dedín, potokov, lesov). Pritom nejde o žiadnu
podradnú, ale dôležitú prácu, ktorá nám veľmi,
veľmi skvalitní náš život. Musí proste platiť to, čo
v rozprávke, že :„ Bez práce nie sú koláče !“
o Arogancia štátnych úradníkov, ale aj ďalších
pracovníkov platených z daní občanov je hlavne
v posledných rokoch už doslova neúnosná.
Sťažnosti tohto typu mala aj naša redakcia
a to nielen z kysuckého regiónu. Sťažovali sa
hlavne zamestnaní občania, vzdelanejší ľudia,
intelektuáli, ktorým sú cudzie
hrubšie spôsoby jednania, ale
aj mnohí podnikajúci jedinci,
organizácie. Práve títo totiž nemajú
čas „lietať“ každý deň po úradoch
a vybavovať záležitosti len preto,
že štátny úradník svoju prácu fláka,
alebo prehadzuje zo dňa na deň, či
na iné oddelenie a nemá znalosti
z danej problematiky. Mali ste aj
Vy takéto osobné skúsenosti, resp.
obracali sa s kritikou v danej oblasti
na Vás občania? A čo s tým? Ako
s tým bojovať? Má sa občan sťažovať
alebo „ticho“ trpieť? Čo odporúčate
Vy? Zrejme si veľa úradníkov neváži
to, že majú prácu a preto by malo,
a to nielen podľa nášho názoru, prísť
k nejakému „zemetraseniu“. Čo Vy
na to?
- Vnímam tento problém v troch
rovinách. Niektoré veci sa dajú vyriešiť,
niektoré čiastočne a niektoré nie ( napr.
v mojom prípade, keď chcú rodičia, aby ich syna
učil ten učiteľ a nie ten, aby mohlo ísť dieťa na dva
mesiace na dovolenku s rodičmi počas školského
roka, atď.). Dôležitý je však prístup zamestnancov
štátnej a verejnej správy k človeku ako takému, t.j.
ako mu podá informáciu, vybaví danú vec - teda
jedným slovom - ochota . Každý úradník, učiteľ, lekár,
právnik, policajt, si musí uvedomiť, že on je tu pre ľudí
a nie ľudia pre neho. Musím však skonštatovať, že
spomínaný problém narástol za posledné štyri roky.
o A keď by ste mohli zhodnotiť svoju prácu za
uplynulé obdobie, keďže nám končí, čo bolo
splnené z Vašich plánov a čo nie- a prečo a keďže
mám informáciu, že budete opäť kandidovať za
poslanca Kysuckého Nového Mesta, čo dôležité
bude Váš program obsahovať? Na akých prioritách
si budete chcieť získať priazeň voličov?
- To nechám na ľudí! Kandidovať za poslanca budem
opäť, i keď mi to bolo pred štyrmi rokmi znemožnené
zo strany legislatívy nášho štátu. S daným problémom
som sa obrátil vtedy na ústavný súd. Ja som od
svojho narodenia obyvateľom mesta a hlavne sídliska
na Clementisovej ulici, kde žijem aj pracujem. Tu mám
kamarátov, bývalých spolužiakov, rodičov bývalých
spolužiakov, susedov, s ktorými tu žijem, starnem a
prežívam aj to dobré aj to zlé. Ubezpečujem ich, že
budem sa snažiť robiť pre nich a pre ľudí v našom
meste najlepšie ako viem, tak ako sa to snažím robiť
teraz na škole. I keď niekedy určite s chybami, ale len
kto nič nerobí nič nepokazí..
otázky: redakcia
foto: Gabo Muška
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Mramor – ikona antickej večnosti, súzvuk dávnovekej
honosnosti a modernej architektúry,
našla svoje využitie tak v interiéroch a exteriéroch
i ako náhrada zámkovej dlažby.

Vyrába sa v rôznych farebných prevedeniach a kombináciách. Kladie sa na flexové lepidlo klasickým
spôsobom s malými alebo väčšími špárami. Po pokládke sa nechá v pokoji, až kým lepiaca hmota nevyschne.

Potrebujete ubytovanie?

Penzión Bocian

v Kysuckom Novom Meste
(nad reštauráciou Starý pivovar)

ponúka izby pre náročnejších klientov...

...aj pre
menej
náročných
klientov

Informujte sa:
ROFIS GASTRO s.r.o.
Pivovarská 174,
Kysucké Nové Mesto
tel.: 0917 645 479,
041/433 2732
e-mail:
starypivovar@ubociana.sk

www.ubociana.sk

Ubytovňa KYSUCA
Vajanského ul.
(pri železničnej stanici)
v Kysuckom Novom Meste

Už teraz si rezervujte miesta pre svoje firmy, organizácie a pracovné kolektívy na kačacie hody,
mikulášske posedenia, predvianočné a novoročné stretnutia.
Kysucké
Nové
Mesto
(v budove TatraBanky)
Organizujeme tiež svadobné a promočné hostiny, kary,
rodinné
oslavy,
narodeninové
párty.

„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“
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„I napriek zložitej dobe, ktorú žijeme, zvyšujúcim sa požiadavkám občanov na
lepšie bývanie, kultúru a napriek nedostatku finančných zdrojov verím, že sa
nám podarilo zvýšiť kvalitu života v našej obci“,- hovorí Vladimír Káčerík, starosta Horného Vadičova.

Volebné
obdobie
r. 2006 – 2010 bolo
pre
obec
Horný
Vadičov v mnohých veciach, i napriek
rôznym prekážkam, úspešné. Uskutočnili
sa mnohé plánované i neplánované akcie.
Samospráva obce sa zamerala predovšetkým
na získavanie finančných prostriedkov
v rámci výziev z eurofondov. Na rozvoj obce
z eurofondov so spoluúčasťou obce získal
Horný Vadičov finančné prostriedky na
viaceré projekty. Nechajme však hovoriť toho
najkompetentnejšieho, starostu obce Horný
Vadičov, Vladimíra Káčeríka.
- Hneď v úvode spomeniem rekonštrukciu
strechy na objekte Základnej školy Horný
Vadičov: z Ministerstva školstva SR sme na
opravu a rekonštrukciu strechy základnej školy
získali 3.500.000,- Sk. Obec v rámci týchto opráv
vymenila nevyhovujúce konštrukčné prvky
strechy a zhotovila kompletne novú strešnú
krytinu s príslušenstvom. Po jej rekonštrukcii
celá budova bude dotvárať školský a športový
areál, ktoré tam obec postupnými krokmi tvorí.
Ďalej zateplenie a výmena okien – základná
škola: na rekonštrukciu obvodového plášťa
a výmenu okien základnej školy sme získali
2.600.000 Sk. Okná boli kompletne vymenené

a tiež bol zateplený obvodový plášť s povrchovou
úpravou
vonkajšej
fasády.
Výstavba
viacúčelového ihriska: ide o viacúčelové
ihrisko s umelým trávnikom s farebným
odlíšením s rozmermi 36 x 18 m., kde sa dá hrať
minifutbal, basketbal, volejbal, hádzaná, nohejbal
a tenis. Obec na jeho výstavbu získala sumu
1.200.000,- Sk od Nadácie Slovenského
plynárenského priemyslu. Základná podmienka,
aby ihrisko stálo v blízkosti základnej školy, bola
splnená. Výstavba bytov Prostredný Vadičov –
Kamence: po poskytnutí dotácie na obstaranie
nájomných bytových domov z Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja Bratislava

bolo v areáli MŠ na pripravenom
povrchu umiestnené detské ihrisko
s hracími prvkami a zostavou v
celkovej výške 15.000 eur, ktoré
darovala Nadácia SPP Bratislava
a zhotoviteľom bolo Občianske
združenie Les Petites Femmes.
Rekonštrukcia a modernizácia
ZŠ: na základe žiadosti bola v rámci
regionálneho operačného programu
na rekonštrukciu a modernizáciu
základnej
školy
pre
obec
schválená dotácia v celkovej výške
425.954,92 eur.
a podpory vo forme úveru zo Štátneho
fondu rozvoja bývania a nenávratného
príspevku vo výške 587.980,00 €
(17.713.485,48 Sk) na výstavbu 2 x
10 b. j. sme v mesiaci máji 2009 začali
s výstavbou nájomných bytových
domov. Cieľom projektu je zvýšiť počet
bytových kapacít miestnych obyvateľov
prostredníctvom
vybudovania
nájomných bytov. V súčasnosti eviduje
obec celkom 61 žiadostí o pridelenie
bytu.
Rekonštrukcia
verejného
osvetlenia:
pretože
súčasný
technický stav sústavy verejného
osvetlenia v obci je nevyhovujúci,
predložila obec na Ministerstvo
hospodárstva SR žiadosť o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku
na projekt „Rekonštrukcia verejného
osvetlenia“, ktorého hlavným cieľom
je zníženie energetickej náročnosti
nákladov na prevádzku verejného
osvetlenia a zároveň skvalitnenie
života v obci pomocou modernizácie
verejného osvetlenia – zabezpečením
dobrej viditeľnosti a zrakovej pohody
všetkých
užívateľov
a zvýšením bezpečnej i pešej
premávky.
Ministerstvo
hospodárstva SR žiadosť
o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku na
projekt schválilo a obec v
súčasnosti projekt realizuje.
Komplexná regenerácia centrálnej
zóny: na základe výzvy v r. 2009
v rámci Regionálneho operačného
programu, opatrenie 4.1. Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja
SR sa do programu zapojila
i naša obec.
V projekte
sme boli úspešní (žiadosť
bola schválená) a v súčasnosti obec
zabezpečuje vyjadrenia potrebné pri
začatí výstavby centrálnej zóny. Prestavba
a modernizácia Materskej školy za
účelom zníženia energetickej náročnosti
a zlepšenia výchovného prostredia
detí: z neziskového fondu Ekofond sme
dostali na “Zateplenie a hydraulické
vyregulovanie vykurovacej sústavy” v MŠ
dotáciu vo výške 35.173 €. ”Tento projekt
je realizovaný vďaka podpore EkoFondu”.
Zabezpečilo sa vyregulovanie vykurovacej
sústavy a zateplenie budovy s vonkajšou
fasádou. Po vykonaní zemných prác

o Z ďalších investičných
a modernizačných akcií
obce, ktoré sa zrealizovali
v uplynulých štyroch rokoch,
starosta Vladimír Káčerík
vymenoval:
- Zavedenie separovaného
zberu v obci Horný Vadičov,
multimediálne
centrum,
montáž informačných tabúľ,
odvodnenie areálu nového
cintorína a výsadba živého
plota, oprava mosta a zábradlia
v Galierovciach, oprava mosta
v Prostrednom Vadičove,
oprava mosta u Kubaščíkov,
rezanie a orezávanie stromov,
čistota obce, zastávky SAD, vysporiadanie
pozemkov, bezdrôtový rozhlas, prístavba základnej
školy, rekonštrukcia vnútorných priestorov
obecného úradu, zriadenie Centra voľného času,
rekonštrukcia zvonice v Prostrednom Vadičove,
nový záchyt prameňov pod Ľadonhorou (Malá
Dolina), zhotovenie altánku „Prístrešku“ pri
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veľkom futbalovom ihrisku, rekonštrukcia strechy
a výmena krytiny na objekte Hasičskej zbrojnice
za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti
a zamedzeniu tepelných strát, výmena vodomerov,
elektronizácia a revitalizácia zariadení školského
stravovania 2009, elektronizácia a revitalizácia
materských škôl 2009, otvorená škola 2009,
jazykové laboratóriá 2009, komunikácia Horný
Vadičov – Kotrčiná Lúčka, vytváranie pracovných
miest, posilnenie prítoku vodojemu Horný
Vadičov – prívod vody z prameňa, vodovod
Košariská a Galierovce, zriadenie posilňovne
s telocvičňou a knižnice v priestoroch objektu MŠ,
rekonštrukcia vnútorných priestorov Hasičskej
zbrojnice, rekonštrukcia zvonice u Galierov,
Radoľská križovatka - neuralgický dopravný
uzol, zhotovenie prístrešku „Altánu“ v amfiteátri
Hájnice, odkúpenie pozemku na rozšírenie
cintorína v Prostrednom Vadičove, oplotenie
cintorína, výmena okien na bytovkách v reáli ZŠ,
úprava verejného priestranstva v okolí obecného
úradu, pomoc pri povodniach – záchranné práce
súkromného majetku a majetku obce.
o Horný Vadičov sa však môže pochváliť aj
peknými kultúrnymi a športovými akciami,
nemýlim sa pán starosta?
- Áno, počas roka ich organizujeme skutočne veľa:

spoločenský ples Obce Horný Vadičov a Základnej
školy v Hornom Vadičove, fašiangová zábava,
pochovávanie basy, po Turvoňoch, veľkonočná
zábava, Deň matiek, stavanie a váľanie májov,
Október - Mesiac úcty k starším, Mikuláš ide
dedinou, Vadičovská dychovka, Vadičovský
pľacový turnaj o pohár starostu obce, žiacky
futbalový turnaj, Vadičovské folklórne slávnosti.
o Ako ste zabezpečovali pán starosta, aktuálnu
informovanosť obyvateľstva o činnosti obce,
pretože táto oblasť je v dnešnej modernej
dobe veľmi dôležitá a rozhodne by sa nemala
zanedbávať zo strany starostov a primátorov.
Je to doslova povinnosť, aby mal občan
pravidelné informácie o stave obce...
- Obec venovala dôležitú pozornosť vlastnej
propagácii, ale aj informovanosti obyvateľstva
o tom, ako pracuje. Ja túto oblasť považujem za
naozaj veľmi dôležitú a počas môjho pôsobenia
som ju rozhodne nepodceňoval. Obec má
zriadenú vlastnú webovú stránku, podľa potreby
vydávame vlastný Vadičovský informačník
a pravidelne zverejňujeme aktuálne informácie
o činnosti obce v regionálnom časopise pre dolné
Kysuce – Kysucký Žurnál.
o V uplynulých mesiacoch, rokoch ste vo Vašej
obci rozšírili pre verejnosť aj ďalšie služby...
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- Áno, uvoľnené priestory zdravotného strediska
boli prenajaté pre záujemcov, kde poskytujú
služby v oblasti pánskeho, dámskeho, detského
kaderníctva, masérske a kozmetické služby,
kvetinárstvo a služby v oblasti poradenstva
stavebnej
sporiteľne.
Aktívna
spolupráca
a vzájomná pomoc existuje s právnickými
subjektami v obci – Rekreačné stredisko Horský
hotel Hájnice a Lesné spoločenstvo, Pozemkové
spoločenstvo Horný Vadičov.
o Vaše záverečné slová, pán starosta?
- I napriek dobe, ktorú žijeme, zvyšujúcim sa
požiadavkám občanov na lepšie bývanie, kultúru
a napriek nedostatku finančných zdrojov verím,
že sa nám podarilo zvýšiť kvalitu života v našej
obci. Nesnažíme sa rozvíjať obec len materiálne,
ale aj po duchovnej a kultúrnej stránke, a to
predovšetkým organizovaním rôznych kultúrnych,
športových a spoločenských akcií. Na záver chcem
využiť túto príležitosť, aby som sa poďakoval
všetkým, ktorí sa akoukoľvek činnosťou podieľali
na zveľaďovaní našej obce, obohatení jej
kultúrneho i duchovného života, ktorí do diania
a rozvoja obce obetovali kus svojho času a ochoty.
otázky: redakcia
foto: Gabo Muška

Nielen naše „celebrity“ sa v televízii a v časopisoch predvádzajú ako
cvičené opice, ale táto anomália už dorazila aj na slovenský vidiek...

Aby sme v mojich príhovoroch nerozoberali stále iba politiku, ekonomiku a neresti štátnej správy, tak tentokrát trošku na inú tému. Všimli ste
si, alebo máte svoje skúsenosti s pretvárkou a falošou? Myslím, že s touto neresťou sa stretol už každý z nás. V podstate už v materskej škole sa
začína táto „ľudská devastácia“. Ale viniť deti by bolo nefér. Od niekoho
takéto správanie museli nachytať. Deti sú ako opakovacie papagáje. Ak
dlhodobo počúvajú niečo negatívne, tak to opakujú, rovnako tiež dobré, či pozitívne veci. Hádam už tu niekde hľadajme korene negatívneho
a závistlivého správania sa ľudstva. Veď ak sa partneri denne rozprávajú
s výsmechom o tom, ako susedka chodí oblečená (pritom je elegantná),
alebo aký je šéf k..., (a pritom je úplne normálny, len vyžaduje disciplínu
a dochvíľnosť), alebo ak sa dohovárajú pred deťmi na tom, ako pôjdu cez
víkend k rodičom aby ušetrili na strave, čo na tom, že rodičia sú už starí a
žijú z dôchodku..., alebo ako Petrovi nevrátiť požičané 3 stovky, tak takéto
informácie dieťa do seba „nasáva“ doslova ako materinské mlieko a niet
sa prečo čudovať, ak v neskoršom veku zmýšľa a koná ako tí, ktorí ho splodili a (ne) vychovali. I keď sa častokrát utešujú mnohí, že závidia a ohovárajú neúspešní a neschopní..., každý sme iný. Menej, či viac citlivý a tak aj
takéto nepríjemné situácie prežívame. Je pravda, že faloš a neúprimnosť
odoberajú aj veľa energie, ale nech Vás teší fakt, že aj keď vám načas otrávi život, aj pôvodcovi odoberie časť sily. Je síce pravda, že niektorí majú
faloš a ohováranie „pracovné“ nástroje, ale postupne aj oni narážajú na
odpor a „donekonečna“ to nejde ani s falošou. Raz sa ukáže v plnej nahote
a dotyčný „zoberie úrodu“ aj s úrokami. Neúprimnosť sa napríklad u žien
prejavuje aj v obliekaní, či nakupovaní doplnkov. „Opičia“ sa po kolegyni
len preto, že je to „in“. Pritom to vôbec nie je ich štýl a ani im strih šiat, či
vlasov, vôbec nepasuje tak, ako priateľke. A už v tom je tá úbohosť. Ak
chcem byť zaujímavá, musím byť v prvom rade sama sebou. Nehrať sa
na niekoho a robiť zo seba niečo, čím by sme snáď v duchu chceli byť, ale
realita je iná, teda nie sme. Správajme sa tak, ako to naozaj cítime, nehrajme sa na „boháčov“, „nadľudí“, ktorí striedajú autá a ženy ako ponožky,
na druhej strane dlhujú bežným ľuďom z ich pohľadu zanedbateľné sumy
(2000–3000 Sk), ktoré sa ani nesnažia vrátiť..., bohatosť človeka spočíva
aj v bohatstve ducha a čistote jeho jednania. Aha, veď vlastne aj grobian,
zlodej a podvodník je jedinečný vo svojej podstate, veď jedinečne klame tých, ktorí mu veria...! Máme veľa povrchných ľudí medzi sebou, ktorí
vidia len to, čo chcú vidieť, vedia sa predvádzať perfektne na verejnosti,
hrajú sa na celebrity, pritom žijú na lízingy, úvery, pravidelne vyvolávajú
umelé krachy svojich firiem, nevyplácajú mzdy podriadeným a hoci žijú
nadpomery, je to častokrát len preto, lebo každému a všade dlhujú, alebo
nejak inak sa na spoločnosti priživujú, napr. aj tým, že majú medzi našimi
„neskazenými“ poslancami priateľov a tí im za provízie dohadzujú štátne
zákazky (z našich daní). Môže sa potom bežný človek rovnať takýmto novodobým zlodejom, ktorí sa tak strašne radi predvádzajú, že patria do inej
spoločnosti ako bežný smrteľník, bežný podnikateľ...? Alebo, keď napríklad vidím tiež tú „ohromnú plejádu“ žien „v smotánkach“, ktoré v živote
v podstate nič nedokázali, väčšinou len zabodovali v nejakej súťaži krásy,
alebo sa vyzliekajú pred fotografmi „vraj playmate“, a keď rozprávajú, tak
strašne „dôležito“ špúlia „gamby“ (inak sa totiž pery napichané rôznymi
umelými látkami u týchto žien ani nedajú nazvať), ich slovník horkoťažko
obsahuje zo 20 stále sa opakujúcich trápnych slov (je to fantastické, kúzelné, úžasné, super, špicové, zadoček, bruško, topánočky, bombastické,
pozitívne myslím, atď. ...), ale oni sa tvária ako „majsterky sveta v múd-

rosti“, tak je mi doslova z týchto pretvárok na zgrcanie (naozaj sa tento
výraz, aj keď je tvrdý a vulgárny, na to hodí). Až prehnane, už na pohľad
falošne, sa snažia „ohromovať“ okolie, doslova sa „navliecť“ na zazobaného podnikateľa, či inak významného muža, len aby bolo o nich postarané, lebo sú si vedomé toho, že po uplynutí mladých rokov nebudú mať
čo iné okoliu ponúknuť, ak nerátame operáciami „ponaťahovanú“ kožu
a desiatkami plastík vylepšované telo. Najhoršie to však bude potom v
neskoršom veku, keď nastúpi nervozita a depresia z nekvalitne prežitého
života a keď sa začne takáto, v podstate chudera, porovnávať napr. čo i len
so susedou z blízkeho malého domčeka a zistí, že aj tá je schopnejšia, lebo
minimálne si otvorila vlastný malý obchodík a nežila len z toho, že otrčila
pred fotografmi a kamerami svoje prirodzenie, resp. z toho, čo jej „vydelil“
partner. Aj tu sa vlastne otvára cesta závisti, ohovárania, zúfalstva a nešťastia: „prečo som taká nešťastná, prečo nežijem ako obyčajní ľudia...?“
Nešťastný a zúfalý takmer vždy ohovára a závidí, lebo nedokáže realisticky pomenovať veci okolo seba a život žiť reálne. Teda ani seba ako človeka, nedokáže reálne zhodnotiť. A mohli by sme pokračovať, prečo si napr.
muži závidia ženy, prečo susedka ohovára susedku, keď napr. v kostole
hodí do zvončeka menej peňazí, alebo keď na cintoríne na „Všetkých svätých“ zapáli Jano so ženou viac sviečok ako Fero so ženou..., závidieť sa dá
vlastne všetko. A byť neúprimný a klamať neustále okolie a seba, to sa stalo snáď obľúbeným slovenským športom, ktorý má nebezpečné rozmery
a neustále sa rozširuje. Aj moja známa napr. obtelefonovala pol
Slovenska, keď išla na dovolenku do Egypta. Dala aj fotografie na facebook,
aby vytvorila idylku o svojom osobnom šťastí a veľa ľudí jej určite závidelo. Keď som sa s ňou neskôr rozprávala, tak sa pri pohári vína zdôverila, že
to urobila preto, lebo to „tak“ robia všetci, tak prečo by aj ona neukázala,
že nie je chudákom. Dovolenku má však na veľa splátok a v zahraničí si
bola liečiť dušu po rozvode a nie stráviť príjemné chvíle s partnerom. Tak
načo takáto pretvárka? Načo chceme navrávať iným, že na „to“ máme? Ja
napríklad zo zásady nenávidím fotografovanie na dovolenke a následné
ukazovanie fotografií známym! Predsa takéto veci sú intímnou záležitosťou rodiny a nemám najmenšiu potrebu o tom informovať iných a poviem
otvorene, že ani nerobím trápne fotografie „idylicky“ pôsobiacej rodinky
pri mori. Jednoducho nie! Spomienky mi ostávajú v hlave a tam sú uložené navždy. A rozhodne nechodím ani na lacné dovolenky a ani na splátky.
Neklamať samých seba, byť férový a spravodlivý aj voči sebe samému,
to je základ ako začať bojovať proti tzv. celosvetovej pretvárke, ktorá je
naozaj ako nebezpečný mor. Veď ak som bola na dovolenke, na čo by som
sa o tom mala chváliť pred inými? Chcem ich dráždiť? Alebo ohromovať?
Vyvolávať závisť? Predsa mne ide o to, dobre si oddýchnuť, nabrať nových
síl a uchovať si pekné spomienky v mysli. Chváliť sa len vlastným perím a
zakrývať sa len takou plachtou, na akú máš, to sú nádherné životné pravdy našich starých rodičov, ktorí aj vďaka skromnosti a úprimnosti vo svojich domčekoch boli oveľa šťastnejší ako dnešní naondulovaní farizeji, či
„plastické“ vraj dámy, ktoré hlavne v staršom veku mnohé vyzerajú ako
zombie a to už nielen ráno, keď sa preberú, ale aj pod kilom „makeupu“,
alebo tzv. „úspešní“ podnikatelia, ktorí sa hrdia autami drahých značiek,
ale obkladačovi dlhujú už vyše roka 5000 Sk za jeho prácu! Buďme prirodzení a normálni, neopičme sa a nepredvádzajme sa, to prenechajme
cvičeným opičkám. Alebo, že by už bol náš svet jeden cvičený opičinec?
Alena JAŠŠOVÁ

8

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

„Aj keď sú bývalí nájomníci z vyhorenej ubytovne na Rudinskej
ceste v Kysuckom Novom Meste presvedčení o tom, že dostanú
byty v novopostavenej UBYTOVNI na tejto ulici, do evidencie
žiadateľov o byty v tomto zariadení pre sociálne slabé rodiny sme
nezaradili tých žiadateľov z ich radov, ktorí majú dlhy voči mestu,
hrubo porušujú domový poriadok a ničia majetok mesta“,
- hovorí Ing. Miriam Jureková, vedúca oddelenia výstavby a investičných činností na MsÚ v Kysuckom Novom Meste.
o Ing. Miriam Jureková je šéfkou oddelenia
výstavby a investičných činností na MsÚ
v Kysuckom Novom Meste. Chcela som síce
hneď začať s „pracovnými“ otázkami, ale keďže
pani Miriam patrí medzi naozaj schopné dámy
vo svojom odbore a náš Žurnál zviditeľňuje
šikovné ženy z dolnokysuckého regiónu, tak
som si ju dovolila troška „vyspovedať“ aj na
inú tému. V prvom rade ma zaujímalo, ako
sa dostala k takejto práci, ktorú na mnohých
úradoch zastávajú viac menej muži ... Ste
stavbárka, pani inžinierka?
- Áno, odbor pozemné stavby bol mojim
zameraním na strednej i vysokej škole. Po
ich ukončení som sa zamestnala v ZVL KNM,
následne ako investičný referent na OÚ KNM
a potom na odbore výstavby MsÚ KNM. Po
návrate z materskej dovolenky bolo treba
posilniť investičné oddelenie po odchode
dvoch pracovníkov, nakoľko sa rozbiehali
tri nové projekty z eurofondov. Bola som
poverená riadením tohto oddelenia a až teraz si
uvedomujem, že tento záskok trvá už skoro dva
roky.
o Dnes pracovať s ľuďmi a pre ľudí, byť
dennodenne pod drobnohľadom „večných
kritikov“, ale zároveň obstáť v silne mužských
pracovných vzťahoch, ktoré sú v tomto
pracovnom odbore, to je silná káva pre
každého a ženu zvlášť. Ako ste sa zhostila
svojej práce? Čo Vás na nej baví?
- Pri riešení problémov, odstraňovaní nedostatkov,
či realizácii nových investícií, sa predstava
laickej i odbornej verejnosti nie vždy zhoduje
s technickými, ale i finančnými možnosťami
realizácie. Vypočujeme všetky podnety, lebo
ich autori poznajú i širšie spojitosti a často
i najvhodnejšie možnosti riešenia a ak je to
možné, akceptujeme ich. Napriek tomu sa stáva,
že po realizácii sa ozvú hlasy, ktoré ponúkajú
„zaručene“ lepšie a výhodnejšie riešenie. To, že
som žena v tejto funkcii, mi zatiaľ nedal nikto
pocítiť.
o Čo Vás vie nahnevať, v práci, v živote?
- Arogancia a nezodpovednosť .
o Keď sa už dostávate do stresových situácií,
prípadne konfliktných, máte nejaký svojský
recept na ich zvládnutie, aby ste „vyšli bez
následkov“?
- Dnes sa stresu nevyhnete, relaxujem z neho
doma s rodinou. Konfliktom sa snažím
predchádzať hľadaním kompromisov a ľudským
prístupom.
o V mojich rozhovoroch sa dosť často opýtaní
negatívne vyjadrujú na medziľudské vzťahy,
že zvlášť na Kysuciach závisť a ohováranie
„prekvitá jedna radosť“. Zdieľate aj Vy
obdobné názory?
- Tento fenomén sa vyskytuje všade, nielen na
Kysuciach. Samozrejme, mrzí ma to, ja si však
podľa takýchto ohlasov názor netvorím.
o Ako sa zvyknete Vy chrániť pred negatívnymi
ľudskými javmi, výstupmi?
- Najlepšou obranou je pokojné vystupovanie .
Nie vždy sa to však dá.
o Ste mamičkou piatich detí! Je to naozaj
obdivuhodné, že pri takej veľkej rodine
a zodpovednosti zvládate aj svoju náročnú
prácu. Niektoré dnešné ženy stihnú maximálne
starosť o seba, alebo niekedy ani to nie. Ako to
stíhate, navyše ste elegantná, upravená ...?
- Keby mal deň aspoň o dve hodinky viac, bolo by
to ešte lepšie. Mrzí ma, že v pracovných dňoch
sa komplet rodina už skoro ani nestretneme.
V časovom strese mi pomáhajú rodičia,
za čo som im veľmi vďačná.
o Čo je Vašimi životnými
prioritami?
Klikn
- Viera, rodina,
i na
práca,
priatelia
a až potom

všetko ostatné.
o Máte „svoj“ recept, ako byť v pohode, ako žiť
v relatívnej spokojnosti?
- Spokojnosť a vedomie zodpovedne vykonanej
práce, tak v osobnom, ako aj v profesnom živote.
o No a konečne sa dostávame k ďalšej dôležitej
časti rozhovoru. Pani Miriam, končí volebné
obdobie 2006-2010 a mnohých našich čitateľov
by zaujímalo, aké investičné akcie boli v tomto
období v Kysuckom Novom Meste dané do
užívania, resp., ktoré sa začali budovať a ktoré
neboli zatiaľ úspešné?
- Moja súčasná práca mi umožnila byť priamo pri
realizácii troch finančne najväčších projektoch
v mojej kariére. Boli to rekonštrukcie troch škôl
v našom meste. Hovorím v minulom čase, lebo
v polovici októbra kolaudujeme poslednú z nich.
Naozaj dali zabrať tak vedeniu mesta, nám
ako zamestnancom investora, ale aj vlastným
užívateľom, nakoľko prebiehali v plnej prevádzke.
Ďalej sa realizovala výstavba bytového domu
s nižším štandardom, okrem bežnej údržby
komunikácií sa zrekonštruovali cesty v B.Lehote,
Oškerde / cesta pod Brehom/, Ul. Na Podstráni,
Ul. Družstevná, Ul. Kukučínova a chodníky Dl.
Poľského, Lipová, Murgašova, Štúrova, Nábrežná,
vybudovali sa nové a doplnili sa jestvujúce
detské ihriská, osadilo sa sedem stolnotenisových
stolov, vybudovali sa spevnené plochy pre cca
160 automobilov, stojiská pre separovaný zber,
zreštaurovala sa socha sv. Jána na Námestí
slobody
atď. Okrem týchto akcií sme na
oddelení denne riešili sťažnosti, podnety a plnili
požiadavky poslancov MsZ a občanov. V tomto
roku začíname realizáciu ďalšieho europrojektu
„Regenerácia centrálnej mestskej zóny“, ktorá má
pomôcť odstrániť najboľavejšie miesta v meste
– komunikáciu Ul. Komenského, chodníky okolo
mestského parku, chodníky Ul. 1.mája, Benkova
a novú časť pešej zóny. Administratívne obštrukcie
však bránia jeho začatiu. V procese schvaľovania
je aj ďalší europrojekt v rámci cezhraničnej
spolupráce SR- Poľsko, ktorý, ak bude úspešný,
bude riešiť stavebné úpravy a prístavbu domu
kultúry.
o Dlho skloňovaná UBYTOVŇA pre sociálne
slabšie rodiny na Rudinskej ceste v Kysuckom
Novom Meste, ktorá sa vybudovala, keď
predchádzajúca vyhorela, by už mala začať
slúžiť svojim účelom. Kedy a aký bude systém
predeľovania bytových jednotiek, pretože

som získala informácie o tom, že nájomníci
z vyhorenej ubytovne sú presvedčení, že tam
budú bývať práve oni ...
- Do evidencie žiadateľov o nájomný byt je
podľa smernice a uznesení MsZ KNM zaradený
občan s trvalým pobytom v Kysuckom Novom
Meste, ktorý nemá inú nehnuteľnosť vhodnú na
bývanie, má dostačujúci príjem na nájom a služby
spojené s bývaním. Zaradenie do evidencie sa
zamieta žiadateľom, ktorí nemajú uhradené
platby za nájomné a služby spojené s bývaním,
hrubo porušujú nájomnú zmluvu (domový
poriadok), ničia majetok mesta a nemajú
uhradené akékoľvek záväzky voči mestu. Z tejto
evidencie vyberie komisia pri MsZ KNM- sociálna,
bytová, obchodu a cestovného ruchu príslušných
kandidátov a predloží na schválenie mestskej rade
a následne mestskému zastupiteľstvu.
o Ešte jedna otázka k danej problematike.
Budova detských jasieľ na Kamencoch, kde
boli dočasne umiestnení väčšinou Rómovia
z vyhorenej ubytovne, je v súčasnosti po
3 rokoch (?) v totálne dezolátnom stave.
Podpísali sa pod to práve neprispôsobiví
a všetko ničiaci obyvatelia, ktorí tu dočasne
bývali. Je to normálne takto ničiť majetok?
Dostanú to k náhrade? Pretože tak by to
malo byť a tak hovorí aj zákon, že pokiaľ ničíš
verejný majetok, musíš to dostať k náhrade.
Bude mesto takto postupovať, alebo sa bude
budova zasa opravovať z mestskej kasy, čo
je však nielen podľa mňa nespravodlivé voči
zodpovedným občanom mesta, ktorí plnia
daňami mestskú pokladnicu ...?
- Občanom bývajúcim v budove bývalých
mestských jaslí nebola predĺžená nájomná
zmluva. MsZ schválilo na vyrovnanie podlžností
dohodu o splátkach a uznaní dlhu, ktorú dlžníci
dobrovoľne podpísali a súhlasili aj so splátkovým
kalendárom na vyrovnanie dlhu. Bohužiaľ, nie
všetci ho dodržiavajú. Mesto podniká všetky
zákonné kroky na jeho vymáhanie. V tejto budove
navrhol referát sociálnych vecí a zdravotníctva
vybudovať Centrum sociálnych služieb mesta
Kysucké Nové Mesto, ktorý by fungoval ako
zariadenie pre seniorov, denný stacionár i jedáleň.
Na jeho realizáciu a prevádzku však musí mesto
nájsť finančné zdroje.
o Kruhový objazd sa na radoľskej križovatke
síce podaril urobiť, ale je podľa názoru
mnohých
účastníkov,
občanov
malý,
nevyhovujúci dnešným potrebám a vlastne
preto vznikajú obrovské zápchy. Bude sa s tým
v budúcnosti niečo robiť ...?
- Kruhový objazd bol riešený predovšetkým
na zvýšenie bezpečnosti premávky v tomto
dopravnom uzle. Je fakt, že v čase dopravnej
špičky vznikajú takýmto spomalením kolóny.
Faktom však je aj to, že od je sprevádzkovania
nebola v tomto úseku žiadna smrteľná dopravná
nehoda, ani nehoda s ťažkým zranením,
nehovoriac o tom, že vozidlá, ktoré sa potrebujú
dostať z mesta do Radole a opačne nemusia čakať
tak dlho ako predtým. Dočasnosť tohto opatrenia
bola termínovaná do vybudovania diaľnice
a diaľničného privádzača JUH, ktorá mala byť
vybudovaná do roku 2012. V súčasnosti, keď vláda
budovanie diaľnice odsúva, nie je v možnostiach
mesta riešiť dopravu inak.
o Uvažuje do budúcnosti mesto, tak ako
mnohé obce na okolí, napr. Dunajov s väčšou
výstavbou nájomných bytov, ktoré by boli tzv.
štartovacie pre mladé rodiny? Pretože mladé
rodiny majú stále väčšie problémy splácať
hypotéky za drahé byty v osobnom vlastníctve.
Práca nie je istá a mladá rodina potrebuje
peniaze aj na bežný život, vzdelanie, relax
a nie, aby väčšinu príjmov „zhltla“ hypotéka.
Takže ...?
- Nájomné byty realizované mestom z vlastných
prostriedkov, prípadne s prispením ŠFRB splácajú
nájomcovia bytov v nájme vrátane úrokov úveru
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„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“
poskytnutých na tento účel. Nájomné v takýchto
bytoch nie je nízke. Preto je pre mnohých len
dočasným riešením. Záujemcovia o bývanie
uprednostňujú hypotekárne úvery. Pre sociálne
slabšie skupiny je to veľká finančná záťaž. Mesto sa
nebráni tejto výstavbe, ale problémom je lokalita.
Plocha určená územným plánom na bytovú
výstavbu je zablokovaná plánovanou stavbou
plavebného kanálu a plochy severne či južne od
mesta zase využívaním poľnohospodárskej pôdy.
o Viete, stále sa mi zdá, že myslíme pri
investičných akciách na domovy pre

starých ľudí, chorých, postihnuté deti,
osamelé matky s deťmi, Rómov, záujmové
kultúrne zoskupenia, len na podporu riadne
fungujúcich a usporiadaných rodín akosi veľmi
málo. A práve normálna rodina je základom
existencie každého štátu a tá podpora by
mala byť najväčšia, ako morálna, finančná, tak
najmä, čo sa týka strechy nad hlavou, ale takej,
aby bola finančne únosná pre rodiny. Možno
práve preto tie štandardné, či štartovacie byty
... A sú aspoň v blízkych plánoch takéto vízie,
úvahy?

- Mesto má spracovanú projektovú dokumentáciu
na výstavbu bytového domu, ktorý bol plánovaný
do lokality medzi ul. ČSA a Benkovou. Žiaľ, v tomto
roku mestské zastupiteľstvo zamietlo navrhované
financovanie schválenej investície a celá akcia
bola na podnet vlastníkov blízkych nehnuteľností
zastavená. V súčasnosti mesto nedisponuje
lokalitou vhodnou na výstavbu bytových domov.
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
foto: Gabo Muška

„Nestačí iba odsúdiť a kritizovať, krôčik po krôčiku radšej odstraňujme
konflikty medzi tým, čo cítime a tým, ako konáme. Začnime od seba, lebo
začať je najťažšie pre každého ...“,- hovorí MUDr. Martina Roubalová.
Po dlhšej dobe sme opäť navštívili MUDr.
Martinu Roubalovú, ktorá prevádzkuje
v Kysuckom Novom Meste akreditované
lekárske centrum celostnej medicíny,
tradičnej čínskej medicíny, aby sme jej položili
pár otázok, s ktorými ste sa na nás obrátili Vyčitatelia, a ktoré sú naozaj zaujímavé. Aj ja
sama som zvedavá, ako sa ich pani doktorka
zhostí, pretože tieto témy sú zaujímavé aj pre
ďalších ľudí. Takže poďme k prvej otázke:
o Veľa sa dnes hovorí o akupunktúre, čítame
o nej, doporučujú nám to niektorí lekári.
Mohli by ste bližšie charakterizovať o čo ide
pri tejto liečebnej metóde?
- Podľa starovekých Číňanov a mimochodom, aj
dnešných fyzikov, je všetko okolo nás, vrátane
nás samých, energia. Táto energia sa podieľa
i na riadení nášho organizmu. Číňania túto
energiu nazývajú „čchi“. Kolobeh energie čchi
sa uskutočňuje v akupunktúrnych dráhach,
ktoré tvoria spojnice aktívnych bodov. Je ich
spolu 14 a sú navzájom prepojené. Na ľudskom
tele možno nájsť oblasti - akupunktúrne body
- umožňujúce energetický tok do určitej miery
ovplyvňovať. Cieľom je obnovenie rovnováhy,
pretože ochorenie sa v tomto systéme chápe ako narušenie prirodzených
energetických väzieb. Pri plynulom a nerušenom toku čchi panuje v
organizme harmónia a zdravie. Ak sa však tento obeh niekde spomalí či
zastaví, spôsobí ochorenie organizmu, disharmóniu životných dejov a v
najťažších prípadoch smrť. Úlohou správne vykonávanej akupunktúry je
usmerniť a obnoviť kolobeh čchi i rovnováhu jang-jin a tak znovu dosiahnuť
harmóniu reprezentujúcu zdravie. Medzi hlavné mechanizmy liečebného
pôsobenia akupunktúry patria: spriechodnenie meridiánov, regulácia
čchi a prietoku krvi, povzbudenie nedostatku energetického naplnenia
meridiánu, redukcia nadbytku energie v akupunktúrnych dráhach,
posilnenie obranyschopnosti organizmu a odstránenie škodlivín z tela.
Akupunktúra pôsobí už v začiatku ochorenia na bunkovej úrovni, kedy sa
ochorenie ešte neprejavuje a nie je ho možné súčasnými medicínskymi
zobrazovacími metódami rozpoznať. Pôsobí v štádiu funkčných porúch,
kedy sa ochorenie prejavuje nešpecifickými príznakmi, často imitujúcimi
poškodenie rozličných orgánových systémov, no bez objektívneho nálezu,
tiež pôsobí v štádiu, keď sú už dokázateľné orgánové zmeny, a ich odraz
v biochemickom vyšetrení krvi, či iných telesných tekutín. Akupunktúra
pôsobí aj po skončení ochorenia urýchleným navrátením orgánov, či
orgánových systémov do pôvodného stavu.
o Taktiež sa dnes častejšie bavíme o spôsoboch rozmiestňovania
nábytku, rozdeľovania izieb podľa pásiem, svetiel, ale tiež využívanie
viacerých farebných odtieňov v izbách. Toto všetko údajne vplýva
na psychiku človeka, buď ho to rozrušuje, alebo naopak- upokojuje.
Zaoberá sa čínska medicína aj odborným rozoberaním a hodnotením
takýchto skutočností? A majú podľa Vás, resp. podľa čínskej medicíny,
naozaj vplyv na vnútornú rovnováhu a pohodu, či nepohodu človeka?
- Na úvod chcem pripomenúť, že toto nie je oblasť, ktorej sa profesionálne
venujem. Vzhľadom na to, že vychádza z čínskeho historického dedičstva
a mňa samotnú čínska filozofia zaujíma, mám o nej svoje vedomosti a vo
svojom osobnom živote sa ich snažím uplatňovať. Hovoríme tu o tzv. Feng
–šuej. Je to termín, ktorý sa skladá z 2 slov – feng znamená v čínštine vietor
a šuej vodu. Sú to dva prirodzené elementy, ktoré prúdia, pohybujú sa
a cirkulujú všade na povrchu Zeme. Sú to dva najzákladnejšie elementy pre
prežitie človeka, vietor ako vzduch a voda ako tekutina života. Feng – šuej
je vlastne štúdium vzťahov medzi prostredím a ľudským životom. O Fengšuej sa hovorí ako o umení umiestnenia.. To, ako umiestnime svoj nábytok,
majetok a seba samých vo svojom prostredí, bude hlboko ovplyvňovať
naše životné skúsenosti. To, aby človek bol v harmónii s princípmi
prirodzeného prúdenia energie. Prúdenie čchi v našom prostredí zasahuje
každú oblasť života, na svetonázor, na našu schopnosť rozhodovania
a dokonca aj na sexuálny život. Farby, tvary, orientácia, osvetlenie, objekty
a ich umiestnenie a aranžovanie, využitie priestoru, kvalita poriadku, či
neporiadok – to všetko ovplyvňuje a spoločne určuje prúdenie čchi vo
vašom domove. Je to široký a nesmierne hlboký a prepracovaný systém
a každému, komu aspoň trochu záleží na prostredí v akom žije, by nemalo
byť zaťažko aspoň nachvíľu nahliadnuť do literatúry a iných zdrojov, ktoré

sa týmto učením zaoberajú. Je to určite veľmi
zaujímavé a inšpirujúce čítanie. Aplikáciu týchto
poznaní v osobnom živote s určitosťou pocítite
veľmi rýchlo na vlastnej koži.
o Na jednej strane obdivujeme múdrosť
starovekej Číny a jej tradičnej medicíny, na
druhej strane moderná čínska spoločnosť
sa dnes čoraz viac prehrešuje voči zákonom
prírody, napr. aj tým, ako sa správa
k zvieratám (zaživa sťahovanie z kože,
mučenie zvierat, atď. ...), všetko kvôli biznisu.
Ako sa Vy- ako súdny a múdry človek, lekárkapozeráte na takéto doslova extrémy a máte
nejaké aktuálne poznatky, alebo informácie
o Číne, že v akom vzťahu sú dnešní ľudia ku
tradíciám a tradičnej čínskej medicíne, či
k nej majú úctu aj dnes, resp. venuje sa v Číne
dostatočná pozornosť neustálemu šíreniu
tradičnej čínskej medicíny a upevňovaniu jej
postavenia, ako historického dedičstva?
- Táto otázka vznikla zrejme na základe
medializácie otrasných prípadov získavania
medvedej žlče na tzv. “medvedích farmách“,
kam sa dostávajú odchytávané medvede
z voľnej prírody. Sama som videla niekoľko
dokumentov na túto tému. Zaobchádzanie s týmito medveďmi je otrasné
a odsúdeniahodné. Medvedia žlč obsahuje aktívnu zložku tzv. kyselinu
Urso – deoxy –cholovú, ktorá znižuje horúčky, uľahčuje priebeh zápalových
ochorení, má ochranný vplyv na obličky, rozpúšťa žlčové kamene, zlepšuje
zrak. Avšak iba čiastočne sa využíva v tradičnej čínskej medicíne, používa
sa napr. aj v potravinárstve, pri výrobe vína, posilňujúcich liekov, očných
kvapiek, v kozmetickom priemysle atď. Podľa zmluvy o Medzinárodnom
obchode s ohrozenými druhmi zvierat a rastlín „CITES“ je v civilizovanom
svete predaj takýchto produktov zakázaný. Avšak vieme, že pokiaľ bude
trvať dopyt po takýchto produktoch, tak tieto ilegálne obchody budú
hľadať cesty, ako tento dopyt uspokojiť. Vo svojej praxi nepoužívam
žiadne produkty živočíšneho pôvodu, iba rastlinného. Osobne nemám
rada „debaty“ na obdobné témy, pretože nič neriešia. Je len málo ľudí
a pán Boh zaplať za nich, ktorí nájdu v sebe silu, schopnosti, aby proti
takýmto tzv. „extrémom“ bojovali otvorene, aby dávali o nich vedieť. Ako
napr. zakladateľka AAF (Animal Asia Foundation) Jill Robinsonová, ktorá
sa zaslúžila o to, že fotografie medveďov chovaných v neznesiteľných
podmienkach v Ázii obleteli v roku 1993 celý svet. Je dobré, že sa o tom
dozvedáme. Keď človek vidí také niečo, je to útok na jeho zmysly, je nútený
si urobiť záver, ale čo ďalej? Dokážu nás zasiahnuť len takéto extrémy? A čo
tak moderná medicína a produkty farmaceutického bussinesu-lieky, ktoré
sa vyvíjajú na základe klinických skúšok na zvieratách. O čo menej alebo
viac trpia zvieratá, na ktorých sa tieto skúšky robia. Ak je človek chorý, tak
pozerá na pozadie výroby a vývoja svojho lieku? A nemusí byť ani chorý,
stačí kozmetika, ktorú používa. Koľkí z nás si dajú tú námahu, aby zistili, ako
dochádza k výrobe produktov našej spotreby, v akých podmienkach žijú
zvieratá, ktoré nám skončia na tanieri? Preto sa nerada púšťam do debát na
takéto témy, prídu mi prázdne a nič neriešiace, sú polovičaté. Nestačí iba
odsúdiť a kritizovať. To je môj názor. Slová v takýchto prípadoch nemajú
váhu, tu sú dôležité činy. Netreba veľké, stačí osobné, stačí začať od seba,
od svojich myšlienok a skutkov. Pretože tam sa to všetko začína. Krôčik po
krôčiku odstraňovať vnútorné konflikty, konflikty medzi tým, čo cítime
a tým, ako konáme. Vo všetkých oblastiach života by sme ich vedeli nájsť
hromadu. Od starostlivosti o svoje zdravie až po akékoľvek medziľudské
vzťahy. Avšak slová klasika sa ako vždy nemýlia – najťažšie je začať.
otázky: redakcia
foto: Gabo Muška

CENTRUM CELOSTNEJ MEDICÍNY
Akreditované lekárske centrum detoxikačnej a bioinformačnej medicíny

MUDr. Martina Roubalová , konzultácie a objednávky
mobil: 0903 822940, e-mail: mroubalova@gmail.com
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Staviteľ Ing. Alojz Balát, ukončil v nádhernom prostredí
obce Povina ďalší 16 bytový dom pre mladé rodiny
o Približne pred rokom sme Vás vážení čitatelia,
informovali v Kysuckom Žurnále o kolaudácii
nových bytov v Povine a zároveň o odovzdaní
31 bytov na Revolučnej ulici v Kysuckom
Novom Meste do užívania obyvateľom. Stavbu
bytov realizovala firma úspešného podnikateľa
v oblasti stavebných činností Ing. Alojza Baláta
z Kysuckého Nového Mesta. Tento skutočne
činorodý pán zrejme nikdy nezaháľa, pretože
už v minulom roku avízoval ukončenie ďalších
bytov v tomto roku. Preto sa ho aktuálne
pýtame, či sa pred rokom avízované informácie
stali skutočnosťou?
- Skutočnosť, realita? Môžeme túto udalosť nazvať
rôzne. Aj tento rok sme úspešne ukončili ďalšiu
stavbu, 16 bytových jednotiek v obci Povina,
kde sme dali možnosť bývať 16- tim mladým
rodinám, mladým ľuďom, prosto všetkým
občanom obce Povina, ako aj občanom z blízkeho
okolia. Slávnostná kolaudácia sa uskutočnila
23.09.2010 o 10 hod., teda bez jedného dňa
presne po roku od kolaudácie predchádzajúcej
16- bytovky. Slávnostného aktu sa zúčastnili
pozvaní hostia, medzi ktorými bola starostka
obce Margita Šplháková a zástupkyňa starostky
Jolana Petreková, za stavebný úrad Ing. Katarína
Vachálková a Zdenka Marčanová, ďalším dôležitým

článkom bol riaditeľ HaZZ pplk. Ing. Pavol Šarlák,
za spoločnosť TYPOS konateľ spoločnosti Vladimír
Trúchly a stavbyvedúci Samuel Trúchly. Hlavným
poddodávateľom stavby bola vyššie uvedená
spoločnosť TYPOS, ktorá skutočne dôsledne
vykonala a zrealizovala takmer celú stavbu.
Prevažnú časť zamestnancov spoločnosti TYPOS
tvoria občania obce Povina. Teda v tomto projekte
sme splnili minimálne dva hlavné ciele a to
rozvoj bytovej politiky v obci Povina a zároveň
aj v dnešnej zložitej finančnej a ekonomickej
situácii sme zabezpečili zamestnanie pre takmer
20 občanov obce Povina na dobu takmer 18
mesiacov. Rád by som sa poďakoval starostke
obce, ako aj celému vedeniu obce Povina za
zverenú dôveru, spoločnosti TYPOS, za dobrú
spoluprácu pri výstavbe týchto bytov.
o Kde sa byty nachádzajú? Aká je metráž bytov,
vybavenie, okolie ...?
o Lokalita umiestnenia 16 bytovej jednotky
súvisela z myšlienkou, aby si naši zákazníci
dokázali vychutnať pokoj a harmóniu vidieckeho
prostredia, a využiť prednosti krásnej kysuckej
prírody. Samozrejme sme chceli zaručiť, aby nový
vlastníci mali rýchly prístup k väčším mestám
ako je Žilina, Čadca a Kysucké Nové Mesto.
Preto sme sa rozhodli postaviť 16 bytových
jednotiek v obci Povina, ktorá spĺňala naše

požiadavky. Mimochodom, je
to už druhý bytový dom v tejto
obci postavený a skolaudovaný
do roka a do dňa.
Okrem
krásneho prostredia, v ktorom sa
bytová jednotka nachádza, sme
ponúkli zákazníkom byty, ktoré
boli rozmanité svojou rozlohou
od 41,92 m2 až do 68,82 m2 .
Byty sú rozdielne nielen svojou
rozlohou, ale aj dispozičným
riešením jednotlivých izieb.
Zákazníci si môžu vybrať zo
štandardného
vybavenia,
ktoré
obsahuje
kompletné
vybavenie kúpeľne a WC, plastové okná a PVC
podlahy. Teda naši zákazníci nemusia realizovať
žiadne stavebné práce na svojom byte stačí
sa im postarať o zariadenie bytu nábytkom
a spotrebičmi podľa vlastného vkusu, potreby
a môžu spokojne si užívať výhody vysnívaného
nového bytu. Samozrejme sme rešpektovali
jednotlivých vlastníkov pri ich voľbe vnútorného
zariadenia jednotlivých bytov, dali sme im ako sa
povie voľnú ruku pri budovaní svojho domova
a preto sme sa snažili zakomponovať všetky
požiadavky k ich spokojnosti. Požiadavky boli
rôzne od zmeny obkladu, vnútorných zariadení,
zmeny dispozičného riešenia bytu až po plávajúce
podlahy. Vlastníci bytov majú aj ďalšie výhody,
ktoré súvisia s umiestnením bytovej jednotky a to
nasledovné. V bytovom komplexe sa nachádza
zmodernizovaná materská škôlka aj základná
škola, zrekonštruovaná a zmodernizovaná
telocvičňa, tenisové a detské ihrisko. V zimnom
období je v prevádzke lyžiarsky vlek, ktorý sa
nachádza oproti bytovej jednotke. Teda v blízkom
okolí je kompletná technická infraštruktúra, čo je
najväčšou prednosťou tohto projektu z pohľadu
budúceho užívania bytov, ako aj zdravého vývoja
budúcich novovzniknutých rodín. Pretože deti
do ukončenia základnej školskej dochádzky
nemusia opustiť bytový komplex. Snažili sme sa
vybudovať nielen domov v príjemnom prostredí,
ale aj zabezpečiť, aby rodiny mali kde tráviť svoj
voľný čas.
o Cenová dostupnosť a jedna podotázka, budú
všetky byty odpredávané, alebo sa uvažuje aj
s prenájmom, ak bude výraznejší dopyt a aké
by boli podmienky ...?
- Byty, ktoré ponúkame sú cenovo dostupné,
aj vďaka možnosti využiť Štátny fond rozvoja
bývania, ktorý dokáže pokryť 80 % nákladov,
zvyšných 20% je potrebné uhradiť z vlastných
zdrojov. Myslím si, že tieto podmienky dokážu
splniť všetky rodiny, ktoré túžia po svojom
domove. Naše byty sú na listoch vlastníctva
bez tiarch, záložných práv. Teda od podpísania
zmluvy do troch dní môže nový vlastník
vlastniť byt. Čím sa nemôže pochváliť žiadny
realizovaný projekt výstavby nových bytov
široko ďaleko. Už od roku 1996 sa snažím, aby
ľudia mohli nielen dôstojne žiť v nových bytoch,
ale aj byty, ktoré si splácajú, boli ich vlastníctvom.
Isto sa býva lepšie, ak človek žije s myšlienkou, že
spláca byt, ktorý je jeho vlastníctvom a nikto mu
naň nemôže siahnuť, ani ho odtiaľ vyhodiť alebo
vysťahovať. K dnešnému dňu je odpredaných 11
bytov. Voľný je jeden trojizbový a 4 dvojizbové
byty. O prenájme novopostavených bytov
v súčasnej dobe neuvažujeme.
o Záverečná otázka- tak ako pred rokom sa Vás
opýtam pán Balát- uvažujete o ďalších stavbách

bytov, alebo už máte niečo rozbehnuté?
Možno by neboli od veci tzv. štartovacie byty
(nižší štandard, resp. štandard) pre mladé
(pracujúce) rodiny, o ktorých sa zmieňujem
aj na inom mieste tohto čísla Kysuckého
Žurnálu v rozhovore s pani Ing. Jurekovou
z investičného odboru MSÚ v Kysuckom
Novom Meste?
- Samozrejme, ako správny podnikateľ mám
rozpracovaných viacero projektov v blízkosti
Kysuckého Nového Mesta. Avšak z časového
dôvodu sa o nich nebudem zmieňovať, nakoľko
nebolo ešte vydané pre tieto projekty stavebné
povolenie. Diskrétnosť je veľmi dôležitá tak
v pripravovaných projektoch, ako aj pri možnom
šírení informácií o našich zákazníkoch.
o Malometrážne byty plnia v našej spoločnosti
predovšetkým sociálnu úlohu a majú sociálny
charakter a rozmer. Bývanie ako také, je však
nevyhnutnou potrebou a základnou istotou
každej rodiny, či už je solventná, menej
solventná, resp. sociálne slabá. Stále však mám
pocit, a nielen ja, že pre bežné rodiny, resp.
rodiny s nízkym príjmom na Slovensku nie
je dostatok vyhovujúcich, napr. (nájomných)
bytov. Lebo nie každý si dnes môže zobrať úver,
pretože veľakrát pre jeho čerpanie nespĺňa
podmienky. Aký je Váš názor?
- V úvode oblasti bývania má stať slovo „rodina“.
Kde je naša rodina tam je náš domov, a kde je
domov, tam sa chcem rád vrátiť. Chcem sa tam cítiť
dobre, chcem tam vychovávať svoje deti. Rodina je
taká vážna vec, že má aj výsostne štátnu definíciu.
Dokonca bola aj prijatá koncepcia štátnej rodinnej
a bytovej politiky. O malometrážne byty podľa
môjho názoru a dlhoročných skúseností by mal sa
starať vždy predovšetkým náš štát , ktorý vytvorí
vhodné podmienky pre financovanie takejto
bytovej výstavby. Samotnú realizáciu výstavby
môže dnes podľa platných zákonov, vyhlášok
a vládnych nariadení ekonomicky najvýhodnejšie
zrealizovať obec, mesto alebo nezisková
organizácia, kde bude hlavným podielnikom obec
alebo mesto . Štát teda poskytuje nenávratne
dotácie a výhodný 1 % úver pre obce a mestá.
V dnešnej dobe nemá podnikateľská sféra
v našom regióne vytvorené podmienky na
výstavbu produktu – malometrážny byt. Nakoľko
by ich musela realizovať cez klasické úvery, ktoré
neraz presahujú 10% úrokovú mieru. Máme
vytvorené podmienky iba pre výstavbu bytov pre
nájomných manažérov, ktorí potrebujú vyriešiť
otázku bývania na prechodnú dobu, nakoľko
prišli vyriešiť konkrétnu situáciu v špecializovanej
oblasti a potom odchádzajú do svojej materskej
spoločnosti a tých je v našom regióne veľmi málo,
preto sa týmto produktom nezaoberáme.
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
foto: Gabo Muška
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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
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§ NOTÁR VÁM PORADÍ..., Nepodľahnite nátlaku detí, ak Vás tieto
nútia počas života predávať, resp. darovať im Váš majetok! §

Otázka: Mám 57 rokov, jedného syna a som
výlučnou vlastníčkou môjho rodinného
domu. Manžel sa som mnou rozviedol už
dávno. Syn má neustále finančné problémy
a stále ma presviedča, aby sme dom predali
a kúpila som si byt a jemu dala zvyšok
peňazí za dom, ktoré by on použil ako uzná
za vhodné. Stále sa obhajuje tým, že však aj
tak je dedičom. Ja však nechcem dom predať,
práve naopak, zveľaďujem ho. V záveti ho
chcem poručiť celý vnukovi, ale vlastníkom
sa môže stať až keď bude mať 25 rokov.
Môžem syna z dedičstva domu obísť úplne? A
môžem ho vydediť úplne aj z celého majetku?
Resp. koľko som mu povinná zo zákona dať z
môjho majetku, lebo som jedinou výlučnou
vlastníčkou aj stavebného pozemku, na
ktorom dom stojí a ďalších hnuteľných vecí
(starožitný nábytok, auto, elektronika ...).
Ďakujem za odpoveď.
Z Vášho listu vyplýva, že máte syna, ktorý
nemá dostatok finančných prostriedkov na
uspokojovanie svojich životných potrieb a cíti

šancu, že snáď predajom Vašich nehnuteľností
príde k peniazom, ktoré utratí ako uzná za
vhodné. Toto je typický príklad toho, ako mladý
človek chce prostredníctvom svojej matky,
na úkor matky, ktorá vlastní nehnuteľnosti a
navyše zveľaďuje tento majetok, získať finančné
prostriedky a nezaujíma ho, ako matka prežije
seniorský vek. Milá pani: vo Vašom veku 57 rokov
v žiadnom prípade by som nepredával dom a
ostatné nehnuteľnosti a to z jednoduchého a
prostého dôvodu. Celý život, predpokladám, ste
prežila vo svojom dome, kde ste zvyknutá na
určitý spôsob života, určitý štandard, najmä na
kľudné prostredie a strávenie času v záhrade a
pod. V prípade zakúpenia bytu tak, ako navrhuje
Váš syn, v panelovom dome, by ste prišla do
cudzieho prostredia, medzi cudzích ľudí /
susedov/ a pri najlepších vzťahoch bude trpieť
Vaša psychika. Nie je v budúcnosti vylúčené,
že Váš syn Vám povie a ak sa dožijete dlhšieho
veku, aby ste predali aj byt a Vy ste išla bývať
niekde do domu sociálnych služieb a on by
takto získal ďalšie finančné prostriedky. Preto
Vám radím, nehnuteľnosti nepredávajte. Pokiaľ
sa týka usporiadania majetkových vzťahov, v
otázke uvádzate, že dom a ostatný majetok
chcete poručiť závetom svojmu vnukovi. Vaše
majetkové vzťahy sa dajú riešiť aj závetom, ale
keďže máte jedného syna /deti sa považujú
za neopomenuteľných dedičov/, tento by v
dedičskom konaní po Vašej smrti vzniesol
námietku relatívnej neplatnosti závetu, čo
znamená, že takýto dedič musí dostať 1/2-icu
svojho dedičského podielu, či už v peniazoch
alebo majetku „in natura“ § 479 OZ. Toto
ustanovenie zákona je dávno prežitkom,
nakoľko štát Vám určuje, komu a čo máte dať.
Stávajú sa prípady v niektorých rodinách, že deti
napádajú, či už verbálne alebo fyzicky rodičov
a pokiaľ majetok nie je prevedený za života,
takýto dedič v dedičskom konaní musí dostať
1/2-icu svojho dedičského podielu. Právna prax
už niekoľko rokov signalizuje, že toto treba
zmeniť a to tak, že keď napíšete závet, aby
tento mal prednosť pred zákonným dedením
a je výlučné právo vlastníka, ktorý majetok

nadobudol, komu a v akom podiele ho prevedie.
Nie je pravdou, že v prípade zanechania závetu
prechádza vlastnícke právo až dovŕšením veku
25 rokov. Majetok môžu nadobúdať aj maloletí,
ale za podmienok stanovených zákonom, t.j.,
že maloletých pri takýchto úkonoch zastupujú
zákonný zástupcovia /rodičia alebo opatrovník/
a takýto úkon musí byť schválený poručenským
súdom a až potom príslušná správa katastra
zapíše takýto majetok na maloletého. Vášho
syna môžete úplne obísť bez vyplatenia
akejkoľvek sumy, ak prevod majetku urobíte
za života /darovacou alebo kúpnou zmluvou/.
Taktiež Vášho syna môžete vydediť podľa §469a
OZ za týchto podmienok:
a/ ak takáto osoba v rozpore s dobrými mravmi
neposkytla poručiteľovi potrebnú pomoc v
nemoci, v starobe, alebo v iných závažných
prípadoch
b/ ak takáto osoba o poručiteľa trvale
neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako
potomok prejavovať mal
c/ ak takáto osoba bola odsúdená za úmyselný
trestný čin, za ktorý bola odsúdená k trestu
odňatia slobody v trvaní najmenej 1 roka
d/ ak takáto osoba trvale vedie nezriadený život.
To isté môžete urobiť aj voči deťom potomka,
avšak v listine o vydedení to musí byť uvedené.
Pri vydedení platia tie isté formálne náležitosti,
ako pri spísaní závetu. Pri týchto otázkach Vám
doporučujem, aby ste sa obrátili na notára alebo
advokáta, ktorí Vám poskytnú odborné rady.

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

§§§ Nebuďme ľahostajní k odstaveným vrakom áut pred našimi činžiakmi!
OTÁZKA: Niektorí zo susedov odstavil zrejme nepojazdné auto pred
našim činžiakom. Odmontoval z neho dokonca aj značku. Auto je zaparkované tesne pred jedným z vchodov a je to už takmer 2 mesiace. Pritom
je všeobecne problém s parkovacími miestami pre tých, ktorí majú auto
funkčné a využívajú ho pre rodinu, či na pracovné účely. Obávam sa, že
auto je „nepojazdný šrot“, o ktorý nikto nemá záujem a zrejme ho tu zaparkoval „navždy“. Rozhodne nesúhlasím s tým, aby plocha pred činžiakom slúžila na odkladanie vrakov. Aj kvôli neporiadku, aj prípadnému nešťastiu, atď. ... Kam sa mám obrátiť, čo mám podniknúť, aby auto majiteľ
odtiahol do šrotu, ale nevieme komu patrí. Ďakujem za radu.
ODPOVEĎ: Pokiaľ ide o situáciu popísanú v otázke, určite naši čitatelia budú súhlasiť so mnou, keď poviem, že takéto, resp. podobné prípady sa vyskytujú na
našich sídliskách v súčasnosti veľmi často. Ľudia si v konečnom dôsledku nevedia potom rady, najmä, keď sa jedná o vlastníkov vrakov osobných motorových
vozidiel, ktorí sa o ne nestarajú a vyhýbajú sa akejkoľvek zodpovednosti. Ako
som už v predchádzajúcich riadkoch naznačil, za stav a nakladanie s osobným
motorovým vozidlom je zodpovedný jednoznačne jeho vlastník. Pokiaľ vlastník nie je známy, ako v našom prípade, je nutné zistiť vlastníka nepojazdného
motorvého vozidla, aby ho mohol predseda príslušného spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov (SVB a NP) písomne vyzvať na odstránenie
nepriaznivého stavu. V liste je potrebné určiť lehotu na odstránenie nepriaznivého stavu a uviesť tiež sankciu pre prípad nedodržania tejto lehoty. Sankcia
v tomto prípade by mala predstavovať
hrozbu podania podnetu na začatie
priestupkového konania proti osobe
vlastníka zo strany SVB a NP. Išlo by o
priestupok proti verejnému poriadku
podľa ust. § 47, odst. 1, pís. g) zákona
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v jeho
platnom znení, ktorý ustanovuje, že
priestupku sa dopustí ten, kto okrem
iného neoprávnene zaberie verejné
priestranstvo. Ako zabratie verejného
priestranstva v danom prípade je možné klasifikovať aj také konanie, akým
je zaparkovanie nepojazdného a nepoužívaného osobného motorového

JUDr. Pavol KOLENČÍK

advokátska kancelária:
Telefón, fax: 031 771 3803

mobil: 0907 021 825

vozidla pred bytovým domom. Za
takýto priestupok môže príslušný
obvodný úrad udeliť dotknutému
vlastníkovi pokutu až do výšky
99,- EUR. Rovnako v tejto súvislosti
je nutné upozorniť vlastníka osobného motorového vozidla na povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú
z ust. § 51 zákona č. 223/2001 Z. z. o
dopadoch a o doplnení niektorých
zákonov v jeho platnom znení. V
tomto ustanovení je vlastníkovi a
držiteľovi starého vozidla, ktoré je
odpadom (čo v našom prípade splnené zrejme je), priamo zo zákona
uložená povinnosť bezodkladne
zabezpečiť odovzdanie takéhoto
vozidla osobe vykonávajúcej zber
starých vozidiel alebo ich spracovanie. Na základe dokladu o takomto odovzdaní potom môže vlastník požiadať
o vyradenie z evidencie tohto motorového vozidla na príslušnom dopravnom
inšpektoráte. V prípade, ak vlastník osobného motorového vozidla nebude
rešpektovať výzvu, ani si nesplní svoju povinnosť, ako je uvedené vyššie, je
potrebné obrátiť sa na mesto, ktoré je zrejme vlastníkom verejného priestranstva pred bytovým domom, na ktorom je vrak vozidla odstavený. Je potom v
právomoci mesta, aby vyzvalo vlastníka vraku vozidla na jeho odstránenie, nakoľko ohrozuje bezpečnosť okoloidúcich a pod., ako i iným spôsobom devastuje vzhľad dotknutej lokality. V prípade, ak vlastník vraku neuposlúchne výzvu
mesta, je mesto oprávnené vykonať odstránenie vraku na vlastné náklady a ich
zaplatenie potom požadovať (vymáhať) od tohoto vlastníka. Záverom by som
ešte dodal, že v zmysle ust. § 127, odst. 1, prvá veta Občianskeho zákonníka
vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom
obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Táto základná
povinnosť je uložená právnym predpisom vysokej právnej sily každému vlastníkovi. Preto je v našom prípade na mieste na jej splnenie upozorniť aj nášho
„hriešnika“, nakoľko vlastníka, ktorý ju nedodržiava, je možné v konečnom dôsledku postihnúť občianskoprávnou žalobou na príslušnom okresnom súde.

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

Vyhlásenie Ing. Vladimíra Macáška
pre občanov dolnokysuckého regiónu
Obdobie po parlamentných
voľbách väčšina z nás
prijíma s veľkými rozpakmi.
Novovytvorená vláda, ktorá
deklarovala zavedenie kultúry
do politiky, akosi rýchlo
zabudla na to, čo voličovi
okrem iného sľúbila. Zameral
som sa na tento jav, z dôvodu
blížiacich sa komunálnych
volieb. Komunálne voľby, ktoré
sú už predo dvermi, ponúkajú
priestor na otvorený súboj
kandidátov na starostov,
primátorov aj poslancov. Súboj
by mal byť čestný, korektný, s
vysokou dávkou spomínanej
politickej kultúry. Žiaľ stáva sa,
že opak je pravdou.
Tak sa to deje aj v mojom
prípade. Posledné dni
septembra sa proti mojej
osobe rozvírila ohováračská
kampaň. Nech jej autorom a
šíriteľom je ktokoľvek, ukazuje
sám na seba. Prezentuje svoj
charakter , svoje vlastnosti,
svoje „poctivé“ úmysly. Len
ten, kto nemá čo ponúknuť,
používa intrigy a ohováranie.
Nedá sa brániť proti intrigám.

Nedá sa brániť proti klamstvu.
Človek môže iba s úžasom
sledovať, čo sa to okolo neho
deje /a dúfať v zdravý úsudok
občana. Voličom ponúknem
svoj volebný program.
Prostredníctvom neho svoje
priority, Je iba na voličoch, či
uveria účelovo podsúvaným
fámam, alebo reálnym veciam.
Nemám čas, nemám chuť a
nemám dôvod znižovať sa k
takýmto praktikám. Nebudem
sa viac vyjadrovať a reagovať
na klamstvá a výmysly.
Pravda vždy vyjde najavo...Čas
najlepšie preverí.....
podpísaný Ing. Vladimír Macášek
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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.

GYNEKOLOGICKÁ PORADŇA

Hygiena pri sexuálnom živote

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

Viem, že ide o dosť intímnu záležitosť, napriek tomu
by som chcela počuť názor odborníka na orálny a análny sex. Do akej miery je pre ženu bezpečný? Prenášajú sa baktérie, resp. nejaké choroboplodné mikróby,
napr. pri tzv. lízaní análneho, či pošvového otvoru a
následné bozkávanie sa s partnerom na ústa? Samozrejme, že sa bavíme o partneroch, ktorí sú si blízki,
poznajú sa a dodržiavajú hygienu a sú inak zdraví...?
Prežívame dobrý a plnohodnotný sex, tieto praktiky
nám vyhovujú, napriek tomu by som rada vedela, do
akej miery a za akých podmienok je všetko v norme...?
Ďakujem za odpoveď.
Formy a praktiky pri sexuálnej aktivite muža a ženy
sú rôznorodé. Kvalita ich sexuálneho prežívania súvisí s
obojstranným pozitívnym súhlasom oboch strán sexuálneho aktu pri sexuálnej praktike. Pozitívny súhlas ku
„všakovým“ sexuálnym praktikám muža a ženy súvisí predovšetkým s pocitom bezpečnosti, to znamená vylúčenia
obavy z poranenia, vylúčenia obavy z hrozby infekcie
predovšetkým. Telové dutiny u ženy /ústa, pošva, koneč-

ník/ a u muža ústa, močová rúra , konečník a samostatne
pohlavný orgán- penis, majú fyziologicky predpísané
zastúpenie baktérií, ktoré sa účastnia fyziologických i
ochranných protizápalových zabezpečeniach v organizme/ lactbobacily v pošve tvoria kyslým prostredím
ochranné protizápalové zabezpečenie../. Ak sa naruší rovnováha v jednotlivých telových dutinových systémoch /
pri oslabení imunológie, iných ochoreniach, po antibiotickej celkovej liečbe../ v zastúpení predpísaných / fyziologických / baktérií – tento stav – v konkrétnom orgáne /
ústa, pošva, konečník / vytvorí iné nové príznaky, ktoré
signalizujú začínajúce i prípadné onemocnenie pošvy,
konečníka, močovej rúry /pálenie, bolesti, výtok, zvláštny
zápach../. Rešpektovanie týchto zmien môže ako „jediný
signalizátor“ - blízkych a stabilných partnerov - naznačovať vylučovanie hore popisovaných sexuálnych praktík v
dosiahnutí bezpečného efektu „všakových“ sexuálnych
praktík. Vyriešenie, prípadne vyliečenie zmenených stavov, umožní pokračovanie obojstranne súhlasných sexuálnych praktík – popisovaných čitateľkou žurnálu.

Odbornú poradňu, konzultáciu, vyšetrenie na špičkových prístrojoch, stanovenie diagnózy, liečbu...

w w w.slovaktual.eu

člen skupiny

oproti 5-komorovým oknám

2

0,5 W/m K

40
% úspora
v tepelnej izolácii

Ug skla =

Izolačné trojsklo
štandard bez príplatku

sklo s najlepšou tepelnou izoláciou

Nový hranatý profil ID 8000
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1 9 9 0 - 2 0 1 0

20 rokov

s najlepšou tepelnou izoláciou
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Orange

T-Mobile

0948 66 89 89
0915 55 89 89
0911 44 89 89
0911 33 89 89

www.taximistelknm.sk, preprava osôb 0908 20 20 28

Belanského č. 91, 024 01 Kysucké Nové Mesto,
Tel.: 041/421 3519, 0905 693 128, 0903 755 167

