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ROČNÍK IV. * NOVEMBER 2010 * Časopis pre občanov Kysuckého Nového Mesta a Dolných Kysúc
„Môžem občanovi
sľúbiť len to, čo viem
ovplyvniť a čo
dokážem
urobiť“,- hovorí
Mgr. Miroslav
Hlad, kandidát
na poslanca
mestského
zastupiteľstva
v Kysuckom
Novom Meste
v tohtoročných
komunálnych
voľbách

Anton Ďuriaš kandiduje
na funkciu starostu obce
Nesluša v tohtoročných
komunálnych voľbách.
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Starostka Kekelyová, starostovia Chovaňák
a Mrmus hodnotia uplynulé roky vo svojich
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žijem a pracujem pre svoju obec...
„Chcem robiť v obci politiku, ktorá má byť
službou pre občanov. Som za politiku
dôvery, tolerancie, slušnosti a rešpektovania
iných názorov.
Do rozhodnutí o obci a jej ďalšom smerovaní
chcem vťahovať stále viac mladú generáciu.
Potrebujeme v obci progresívne a tvorivé
nápady, ako veci v prospech občanov
vylepšovať. Chceme predsa všetci žiť, pracovať
a vychovávať naše deti, ale aj sa starať o našich
starých rodičov, v modernom a čistom prostredí
Horného Vadičova. Ako starosta budem
podporovať nielen ďalšie investičné akcie v obci
a rekonštrukcie starých objektov,
potrebných pre život občanov, ale aj kultúru,
šport a školstvo v súlade s potrebami mojich
spoluobčanov a v súlade s požiadavkami
moderného života. Budem podporovať seriózne medziľudské vzťahy, pretože v kľudnom
prostredí sa každému rozumnému a citlivému človeku lepšie žije, dýcha, existuje.
Starostlivosť o mladé rodiny a starých občanov je však u mňa prioritou číslo jedna!
Ak sa radi vraciate do svojich domovov, je to najlepšie
ocenenie mojej práce. Aj ja mám úprimný a prvoradý záujem na tom, aby sme sa
do Horného Vadičova všetci radi vracali, aby sme tu spokojne a v pohode žili. Ďakujem
za Vašu doterajšiu podporu v mojej práci a ak sa rozhodnete podporovať ma v nej aj
v nasledujúcich rokoch, budem si to hlboko vážiť, tak ako doteraz a v tomto duchu
pracovať, žiť a robiť všetko pre Vašu spokojnosť. Urobím, čo bude v mojich silách, aby
sa pozitívny kredit Horného Vadičova, ako obce, stále zlepšoval.

S úctou, Vladimír Káčerík,
starosta obce Horný Vadičov a súčasne kandidát na túto funkciu
aj v tohtoročných komunálnych voľbách 27. novembra 2010.
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„Volebné obdobie som začínal s krédom: čestnosť, poriadok,
profesionalita a prístupnosť k ľuďom. Týmto som sa celé štyri roky riadil
a chcem tak pokračovať aj v nasledujúcom období. Autorita a úcta
u ľudí sa získava osobným príkladom a zodpovednosťou za vykonanú
prácu, nie nadradenosťou a hrubosťou. Ďakujem všetkým tým, ktorí
ma podporovali a podporujú“,- hovorí Ing. Ján Hartel, primátor Kysuckého Nového Mesta,

ktorý kandiduje aj v nasledujúcom volebnom období na primátorskú stolicu.
Pán primátor, chýli sa ku koncu volebné
obdobie 2006 – 2010, je čas obzrieť sa za
výsledkami práce v Kysuckom Novom Meste,
kde ste boli štyri roky „prvým mužom“.
- Chvála Bohu je sa čím pochváliť, od začiatku
volebného obdobia čakalo na riešenie veľa
problémov. Základné školy, škôlky, školské
zariadenia, ktoré nám boli delimitované zo
štátu a ostali v schátralom stave, množstvo
poškodených ciest, chodníkov, nevysporiadaný
majetok športového štadióna a ostatného
majetku, neriešený zber TKO – povinná separácia,
konsolidácia správy mesta, atď. Prvý rok bol
preto predovšetkým v znamení zabezpečenia
normálneho chodu mesta, ale hlavne analýzy
a prípravy riešenia spomenutých problémov.
Od samého začiatku sme sa zamerali hlavne na
využitie možností získania nenávratnej finančnej
pomoci z fondov EÚ a štátneho rozpočtu.
Základným predpokladom pre uplatnenie
žiadosti o nenávratné finančné prostriedky
bolo
vypracovanie
dokumentu “Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na
roky 2007 až 2013“, ktorý je nevyhnutný pre
akúkoľvek žiadosť o finančnú podporu či už
z EÚ alebo zo štátneho rozpočtu. Popritom sme
hľadali vlastné možnosti znižovania nákladov
zmenou organizačnej štruktúry úradu (znížili sme
stav pracovníkov o 9 ľudí), hľadali sme možnosti
získania finančných prostriedkov formou predaja
nevyužitého majetku. Podrobnou revíziou využívania majetku vo vlastníctve
mesta bol zistený majetok, ktorý mesto nevyužívalo a slúžilo iným užívateľom
či už fyzickým alebo právnickým osobám (napr. prihradené časti priľahlých
pozemkov k rodinným domom, pozemky pod existujúcimi garážami ...),
vypísali sme verejnú súťaž na predaj hotela „B“, čím sme získali 28, 1 mil. Sk
(v predchádzajúcom volebnom období bol pokus o predaj tohto majetku
za 6 mil. Sk). Každá jedna takto získaná koruna bola použitá na zveľadenie
existujúceho majetku.
o Spomenuli ste využívanie nenávratnej finančnej pomoci z fondov
EÚ a štátneho rozpočtu. Ktoré projekty z tejto oblasti považujete za
najvýznamnejšie?
- Z úspešných projektov spomeniem aspoň niektoré, ktoré sú už ukončené.
Dve základné školy Nábrežná a Clementisova a Základná umelecká škola.
Štvrtý rovnako významný projekt „Regenerácia centrálnej zóny mesta“ sa
ešte nezačal, je však schválený a je podpísaná zmluva s dodávateľom. Na ZŠ
Clementisova bolo vykonané zateplenie budovy, výmena okien, zrealizovala
sa nadstavba na školskom klube, tiež nadstavba nad telocvičňou, budova
školy sa prepojila zastrešenou chodbou s budovou školského klubu a doplnilo
sa aj vybavenie jazykových i počítačových tried. Komplexnou rekonštrukciou
prešla taktiež budova ZUŠ. Rekonštrukcia obsahovala prístavbu a nadstavbu
(vytvorenie koncertnej sály, tak potrebnej pre výchovu mladých
umelcov) existujúcej budovy, zateplenie a modernizáciu budovy vrátane
vnútorného vybavenia. Rozsiahle stavebné úpravy prebehli aj na budove
ZŠ Nábrežná, kde taktiež došlo k výmene okien, kompletnému zatepleniu
budovy, zmodernizovaniu a obnoveniu školského vybavenia, rekonštrukcii
ústredného kúrenia. Zrealizovaním týchto projektov došlo k radikálnemu
zlepšeniu pre vyučovanie cca 3000 našich detí a ich pedagógov, zvýšila
sa hodnota majetku mesta o cca 150 mil. Sk (cca 5 000 000 €) a predĺžila
sa jeho životnosť o ďalšie desaťročia. Pritom rozhodujúca časť nákladov je
krytá formou nenávratného príspevku v fondov EÚ a štátneho rozpočtu.
K 1. júlu 2007 sme spustili úspešný projekt – separovaný zber TKO, na
ktorý sme dostali na základe úspešného projektu zo štátneho rozpočtu 2,3
mil. Sk. Organizácia separovaného zberu sa každým rokom vylepšuje, zostáva
veriť, že všetci naši občana si raz uvedomia, že svojím konaním ovplyvňujú
kvalitu života svojho i svojich najbližších. Rovnako nemožno opomenúť
projekt kamerového systému, ktorým sa podarilo získať prostriedky zo
ŠR i v roku 2008 a 2009 (po 500 000 Sk). Prínos tejto investície je viditeľný
v znížení kriminality na území mesta v lokalitách, kde je kamerový systém
zavedený. S ľútosťou však musím našich občanov informovať, že projekt
„Regenerácia centrálnej zóny mesta“ v hodnote 1,165 € cca 35 mil Sk sa
ešte nezačal, hoci máme naň schválené peniaze od jari tohto roka. Pre
vytváranie stále nových a nových prekážok sme ho doteraz nemohli

spustiť. Najnovšie po úspešnej kontrole verejného
obstarávania sme dostali povolenie na podpísanie
zmluvy o dielo s dodávateľom, avšak následne
nám bolo oznámené, že na základe anonymného
podania sa zastavuje spustenie stavby do doby
opätovného preverenia verejného obstarávania.
Kladiem si otázku: „Komu tak záleží na tom, aby sa
práce na projekte nezačali už v tomto roku?“
o V tomto volebnom období boli uskutočnené
mnohé práce aj na skvalitnenie výchovnovzdelávacieho
procesu
v
predškolských
zariadeniach, CVČ, školských kluboch a iných
školských zariadeniach.
- Je to tak, neobišli sme ani materské školy, v každej
z nich sa podľa potrieb uskutočnili rekonštrukčné
práce a opravy priestorov, väčšinou sa jednalo
o výmenu okien, dverí, podláh, či o rekonštrukciu
sociálnych zariadení. Tieto vlastne slúžili svojmu
účelu v pôvodnom stave od svojho vybudovanie čo
predstavuje desiatky rokov. Veríme, že tieto pozitívne
zmeny si všimli nielen rodičia detí, ale majú z nich
radosť najmä naši najmenší a tí, ktorí tieto zariadenia
denno–denne navštevujú. V tejto súvislosti by som
rád pripomenul, že sme nezabudli ani na ZŠ Dolinský
potok, kde mesto taktiež investovalo nemalé finančné
prostriedky na vylepšenie školského zariadenia podľa
požiadaviek riaditeľa školy. Všetky tieto akcie boli
financované z vlastných zdrojov mesta.
o Odbočme od školstva, v ktorom za posledné
štyri roky prebehli, čo sa týka správy budov, samé
pozitívne zmeny. Ako je to s výstavbou bytov v našom meste?
- V súčasnosti dokončujeme nájomné byty na Ceste do Rudiny. V 9
jednoizbových a 15 dvojizbových bytoch nájde ubytovanie 24 prevažne
mladých rodín s deťmi, ktoré si nemôžu dovoliť kúpu staršieho alebo
výstavbu nového bytu. Nie sú určené pre neplatičov a neprispôsobivých
občanov. Byty budú prideľované v zmysle Smernice mesta o prideľovaní
bytov, ktorá okrem iného obsahuje základnú podmienku, že žiadateľ nemôže
byť mestu dlžný ani jeden cent. Mestské zastupiteľstvo zastavilo projekčne
pripravenú výstavbu ďalších 33 nájomných bytov na Kamencoch. Práce
spojené s projektovou prípravou a samotné náklady na spracovanie projektu
predstavovali cca 1 mil. Sk. Okrem samotnej výstavby bytov, mesto v zmysle
záväzkov z predchádzajúceho volebného obdobia zabezpečilo realizáciu
technickej infraštruktúry (cesta, chodníky, osvetlenie, voda, plyn, kanalizácia)
k trom bytovkám na Kamencoch, ktoré stavali súkromné firmy. S ľútosťou
musím konštatovať, že keby predchádzajúce vedenie, a konkrétne primátor
mesta, ktorý bol k tomu podľa dodávateľa stavby aj vyzvaný, včas požiadalo
o štátnu dotáciu, mohli sme na tejto stavbe ušetriť niekoľko miliónov korún,
ktoré by sme použili pre zabezpečenie ďalších potrieb. (Pozn. od roku 2007
štát zrušil možnosť poskytovania dotácie vo výške 70 % na infraštruktúru pre
byty stavané do súkromného vlastníctva, preto sme si už nemohli požiadavku
na túto dotáciu uplatniť).
o Pán primátor, každý z nás najlepšie pozná len tú svoju časť mesta
v ktorej žije, preto pre úplnosť informácie by bolo na mieste, keby ste
uviedli bližšie, ktoré úseky ciest a chodníkov sa v tomto volebnom
období rekonštruovali, prípadne vybudovali?
- Práce sme realizovali v zmysle programového vyhlásenia podľa naliehavosti,
a to v centre mesta, ale aj v jeho okrajových častiach. Začali sme rekonštrukciou
ciest v Dúbi po kladení kanalizácie. Projekt investora – SEVAK Žilina, ktorý
realizoval kanalizáciu, uvažoval len s opravou rýh po výkopoch. Celková
devastácia ciest si však vyžiadala opravy celého povrchu a tieto naviac
práce muselo financovať mesto. Opravy celého povrchu sme realizovali aj
na cestách do priemyselnej zóny (smerom k SAD), k údržbe mesta, cesta
okolo hvezdárne, na Ul. Družstevnej, kde sa zároveň vybudovalo aj verejné
osvetlenie, odbočka z Neslušskej cesty ku garážam, odbočka z Neslušskej
cesty k osídleniu. Opravili sme cesty s celým povrchom v Budatínskej Lehote
okolo kultúrneho domu, okolo hlavnej cesty, okolo predajne záhradkárskych
potrieb s časťou odbočky k záhradkám. Vybudovali sme novú cestu k osídleniu
Pod Baňou, prvú a druhú etapu novej cesty Pod Brehom v Oškerde.
Vybudovali sme nové chodníky, obojstranný chodník – vstup do mesta na Ul.
Dl. Poľského, chodník na Ul. Lipovej, na Ul. Murgašovej, na ulici Vajanského obojstranne, na ulici Štúrovej, Nábrežnej okolo SPŠ a na ulici Sládkovičovej.

„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“
Vykonali sme úplnú opravu parkovísk na ul D. Poľského „pred Bielym domom“
a parkoviská na ul. Vajanského. Samozrejme okrem spomenutých celkových
úprav sme každoročne vykonávali údržbu ciest lokálnymi opravami po
celom meste. Som si vedomý, že zostávajú na doriešenie ešte niektoré
úseky, v tomto volebnom období sme však investovali v tejto oblasti viac
ako v predchádzajúcich a len ten, čo nechce vidieť, nevidí v meste zmenu
k lepšiemu. Samozrejme s cestami nepriamo súvisia aj parkovacie plochy.
Snažili sme sa riešiť ich nedostatok, po celom meste sme vybudovali cca 160
miest. Určite sme tak potešili veľa majiteľov áut, ktorým sa zvýšil nie len ich
komfort, ale hlavne si teraz môžu lepšie ochrániť svoj majetok, na ktorý dlho
šetrili. Možno by bolo potrebné spomenúť aj novovybudované stojiská pre
nádoby na TKO, ich vybudovanie si vyžiadala hlavne zavedená separácia TKO,
čo je spojené s väčším počtom zberných nádob.
o Ku každému mestu patria aj kultúrne a športové ustanovizne. Ako to
vyzerá s tými našimi?
- V tejto súvislosti spomeniem areál štadióna, ktorý mesto odkúpilo v tomto
volebnom období za nemalé finančné prostriedky z mestského rozpočtu
do svojho majetku. So správou športového areálu, samozrejme, súvisia aj
ďalšie financie, ktoré bolo nevyhnutné investovať. Na mestskej tribúne došlo
k výmene sedadiel, opravili sme strechu, šatne, vybudovali sme moderné
sociálne zariadenia, ktoré využívajú naši športovci, dospelí aj množstvo našich
detí používajúce štadión pre svoje športové aktivity. V priestoroch prístavby
k tribúne, ktorá patrí taktiež k mestskému majetku, sa na náklady nájomcu
vybudovala kvalitná posilňovňa, ktorá sa teší veľkej pozornosti našich
obyvateľov. Táto nahradila diskotéku spájanú s činnosťou nie dobrej povesti.
Neobišli sme ani mestskú športovú halu, v ktorej sme zrealizovali výmenu
okien a nevyhnutné opravy, v oblasti športu plánujeme aj ďalšie práce,
uvažujeme nad návrhom súkromného podnikateľa, ktorý má za primeraných
podmienok záujem na vlastné náklady vybudovať prístavbou k MŠH na
v súčasnosti nevyužitom pozemku krytú plaváreň, ktorá by slúžila verejnosti...
Uvidíme, či sa poslanci MsZ v budúcnosti na tomto návrhu dohodnú, ja by
som bol rád, keby sme tento návrh spoločne
podporili. Pri športe by som rád pripomenul
aj dostavbu multifunkčného ihriska pri škole
Nábrežná a veľkého multifunkčného ihriska pri
budove gymnázia, ktoré sa tešia veľkej obľube.
Reagovali sme na podnety mamičiek s malými
deťmi, dali sme do poriadku pieskoviská,
opravili a vybudovali nové detské ihriská po
celom meste. Čo sa týka kultúrnych stánkov,
nemalé investície sme použili na modernizáciu
domu kultúry, v budove došlo k výmene
niektorých okien, výmene vchodových dverí,
podláh, vybudovali sme bezbariérový vstup
, čím sme umožnili aj naším spoluobčanom
s ťažkým zdravotným postihnutím návštevu
kultúrnych podujatí. Vybudovali sme tu aj
vlastnú výmenníkovú stanicu, čím sme odstránili
dlhoročný problém nedostatočného vykúrenia
objektu. Bol by som rád, keby nám vyšiel projekt
súvisiaci so spoluprácou s poľskou obcou
Lodygowice, z ktorej by nám vyplynulo finančné
pokrytie celkovej rekonštrukciu domu kultúry
v hodnote 30 mil. Sk. Všetko sa zatiaľ vyvíja
dobrým smerom, projekt prešiel do druhého
kola hodnotenia. Uvidíme, či sa dočkáme aj
priaznivého konca pri vyhodnotení projektu
a podarí sa nám zrealizovať aj zmodernizovanie
tejto, verejnosťou tak veľmi využívanej budovy.
Projekt sme mohli podať na základe úspešnej
medzinárodnej spolupráce, ktorú mesto začalo
v tomto volebnom období.
o Aké reakcie od obyvateľov mesta máte na stolno-tenisové stoly
a basketbalové koše, ktoré v našom meste pribudli počas tohtoročného
leta?
- Musím povedať, že až na jeden negatívny, kedy sa obyvateľom jedného
bytového domu zdá, že deti sú príliš hlučné, sa ku mne dostávajú samé
pozitívne ohlasy. Pevné stolnotenisové stoly robia radosť deťom a mladým
ľuďom až na 7 miestach v meste, pribudli aj basketbalové koše. Naozaj
sa snažíme, aby nedostatky neboli ani v tejto oblasti, mnohé z tých,
ktoré priebežne napriek nášmu úsiliu vznikajú, súvisia skôr so správaním
nezodpovedných obyvateľov, psíčkarov čo sa týka čistoty, či vandalov, ktorí
neraz aj čerstvo namontovanú preliezku pre deti zničia či poškodia.
o Z internetovej stránky mesta viem, že prostredníctvom Združenia
mesta a obcí Dolných Kysúc pracujete aj na tom, aby sa čo najskôr
vyriešila nedostatočná dopravná situácia na križovatke v Radoli, ktorá
trápi mnohých našich obyvateľov.
- So žiadosťou na riešenie tohto problému sme sa obrátili na pána
podpredsedu vlády a ministra dopravy Jána Fígeľa už v lete. O pomoc
a podporu našej žiadosti sme požiadali VÚC Žilina. V žiadosti sme vyjadrili
jednoznačnú nespokojnosť so súčasnou dopravnou situáciou a zároveň
sme žiadali o urýchlené riešenie problému. V písomnej odpovedi nás pán
podpredseda ubezpečuje, že ministerstvo počíta s výstavbou diaľnice D3.
Informuje nás tiež o návrhu Slovenskej správy ciest na riešenie situácie do
doby výstavby D3. V súčasnosti opäť naliehame, aby sa v tejto oblasti začalo
čo najskôr konať, či už tak, že úseky diaľnice D3 budú zaradené medzi stavby
s najvyššou prioritou, alebo prostredníctvom technického riešenia, ktoré
by zlepšilo súčasný stav. Sledujeme a podporujeme úsilie VUC Žilina, ktorý
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presadzuje zaradenie výstavby D3 medzi štátne stavby s najvyššou prioritou.
V žiadnom prípade však nesúhlasíme s návrhom Slovenskej správy ciest,
o ktorom sa zmieňuje podpredseda vlády vo svojej odpovedi na našu žiadosť,
v podobe obnovenia tvaru križovatky na priesečnú križovatku, t. j. obnovenie
pôvodného stavu. Takéto riešenie by možno znamenalo zlepšenie dopravnej
priepustnosti v hlavnom smere, ale tiež obnovenie často opakujúcich sa
havárií a smrteľných nehôd a v čase dopravnej špičky prakticky znemožnenie
výjazdu z vedľajších ciest (z Kysuckého Nového Mesta a Vadičovskej doliny)
na cestu I/11. Akceptujeme akékoľvek technické riešenie, ktoré zlepší súčasný
stav prejazdnosti cesty I/11 pri zabezpečení priepustnosti a bezpečného
pripojenia z vedľajších ciest a budeme naliehať, aby sa tento problém čo
najskôr vyriešil k spokojnosti všetkých vodičov. Rovnako ako všetci ostatní,
ani ja nechcem čakať a strácať čas v kolónach, preto uvítam každé riešenie,
ktoré posunie existujúci stav k lepšiemu. Verím, že naše spoločné úsilie bude
úspešné tak ako v minulosti, keď vláda SR v rámci úsporných opatrení pri
výstavbe diaľnic rozhodla, že diaľničné privádzače sa budú budovať len
ako spojenie diaľnice s cestou prvej triedy. Pre nás to znamenalo zrušenie
plánovaného privádzača do Kysuckého Nového Mesta. Rokovanie, ktoré som
inicioval za pomoci našich poslancov Národnej rady na ministerstve dopravy
SR, s pánom ministrom, za účasti dopravných expertov a vtedajších poslancov
NR SR bolo nakoniec úspešné, o čom svedčí vyrokované platné územné
rozhodnutie vydané v roku 2009. Toto rieši pripojenie mesta s napojením na
Rudinskú cestu kruhovým objazdom, ku ktorému sa pripája priemyselná zóna
nadjazdom ponad železnicu.
o Kysucké Nové Mesto v posledných štyroch rokoch, teda pod Vašou
taktovkou, odviedlo naozaj veľký kus práce. V súčasnosti kandidujete
opätovne na funkciu primátora do ďalšieho volebného obdobia. Čo
môžete našim obyvateľom ponúknuť v rámci svojho
volebného programu?
- Nasledujúce štyri roky čaká mestá a obce ťažké
obdobie. Vláda chystá z dôvodu znižovania štátneho
dlhu rôzne úsporné opatrenia, ktoré sa prejavia na
príjmoch obcí a miest. Tvrdý dopad na ich rozpočty budú
mať aj niektoré zákony, na základe ktorých sa prenášajú
nové povinnosti na obce a mestá bez finančného
zabezpečenia. Očakáva sa od obcí a miest, že by si mali
chýbajúce peniaze zabezpečiť zvýšením miestnych
daní. Bude preto veľmi záležať na tom, aby vo vedení
miest a obcí boli schopní, odborne zdatní, skúsení ľudia,
schopní viesť mestá a obce tak, aby dopady súčasnej
hospodárskej situácie pocítili ich občania čo najmenej.
Súčasné vedenie mesta má na to, aby sa popasovalo
s uvedenými problémami. Preukázali sme to svojou
prácou a jej výsledkami. Napriek kríze naše mesto
nezaznamenalo úpadok ani stagnáciu, ale naopak
rozvoj oproti predchádzajúcemu obdobiu. Ponúkam
pokračovanie. Pri zachovaní sociálnej politiky mesta,
primeranej starostlivosti o vzdelávanie, šport a kultúru,
poskytovaní potrebných služieb pre obyvateľstvo, chcem
zrealizovať projekt „Regenerácie centrálnej zóny
mesta“, na ktorý sa nám podarilo zmluvne zabezpečiť
peniaze a ktorého začiatok sa zatiaľ neprajníkom
podarilo oddialiť. Chcem ďalej pokračovať v projekte
slovensko-poľskej
cezhraničnej
spolupráce,
podporovaného z prostriedkov EÚ, v rámci ktorého mesto rieši rekonštrukciu
Domu kultúry v hodnote 1mil € (30 mil. Sk). V nastávajúcom období bude
potrebné dobudovať areál štadióna, ktorý sme v tomto období zakúpili
do vlastníctva. Ďalej v rámci vysporiadania majetku medzi mestom a VÚC
bude potrebné riešiť potrebu väčšej kapacity predškolských zariadení
a vlastné priestory pre Gymnázium. V spolupráci s inými združeniami
v rámci cezhraničnej spolupráce naliehať a iniciovať dobudovanie diaľnice
D3 a upustenie od plánu vodnej cesty územím Kysúc a ČR, presadzovať
realizáciu kanála len v splavných úsekoch. Na našom úseku zabezpečiť
alternatívnu prepravu napr. železnicou. Toto volebné obdobie som začínal
s krédom čestnosť, poriadok, profesionalita, prístupnosť k ľuďom. Celé
uplynulé štyri roky som sa ním riadil a toto ponúkam aj ako pokračovanie
do nasledujúceho obdobia. Som presvedčený že dobré výsledky sa dajú
dosiahnuť len v dobrom kolektíve, keď je človek zapálený pre svoju prácu
a dokáže pre spoločný cieľ nadchnúť aj svojich spolupracovníkov. Nie
z pozície sily, nadradenosťou, hrubosťou, aby sa ho báli, aby o ňom hovorili,
že je silný, ale prirodzenou autoritou, priateľstvom, osobným príkladom.
Na mestskom úrade v tomto období pracuje takýto kolektív výkonných
pracovníkov a väčšiny poslancov mestského zastupiteľstva. Svedčia o tom
výsledky našej spoločnej práce za štyri roky. Aj touto cestou všetkým srdečne
ďakujem za doterajšiu spoluprácu, za spoločne dosiahnuté výsledky. Ak sa ma
rozhodnú spoluobčania podporiť vo funkcii aj nasledujúce štyri roky, urobím
všetko pre to, aby sa „naša Kysuca“ ešte viac zveľadila.
spracované podľa podkladov a časopisu Zvesti KNM
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„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“

„Vážim si ľudí ako osobnosti, to však neznamená, že
musím súhlasiť so všetkým, čo hovoria. Poviem im to však
otvorene a nebudem šuškať za chrbtom. Rozumní ľudia sa
vždy dokážu dohodnúť, hľadanie kompromisu je umením
ľudského jednania a tomu sa učíme celý život“,- hovorí Anton Ďuriaš,
kandidát na funkciu starostu obce Nesluša v tohtoročných komunálnych voľbách 27. novembra 2010.

o Anton Ďuriaš nie je neznámy obyvateľom
Nesluše, veď im už „richtárčil“ pred 8-imi
rokmi. Ako si na roky v starostovskom kresle
spomína, to už bola prvá otázka priamo pre
neho ...
- Ako si spomínam na osem rokov môjho
starostovania? Viete, spomienok je mnoho, boli
chvíle dobré i zlé, za osem rokov sa vyskytlo
mnoho problémov, mnoho akcií sme museli
zrealizovať, naozaj sme sa nezastavili, snažili
sme sa využiť každú chvíľu na vybavovanie
vecí v prospech našich občanov, ale poviem
Vám úprimne, že ešte veľa sa toho nestihlo,
čo by som bol rád videl splnené počas
môjho starostovania. Mal som veľa plánov,
ale veľa finančných prostriedkov sa minulo
na plynofikáciu našej obce. Sme asi jediná
obec, ktorá má zavedený plyn aj na odľahlých
kopaniciach /osada Červené/. Urobilo sa
mnoho okolo obecného vodovodu, kde sme
položili asi 10 km nového potrubia, tiež sa nám
podarilo zohnať štyri milióny Sk na vybudovanie
nového vodojemu – 100 m3, ktorý sme aj
skolaudovali v roku 2002, žiaľ dodnes sa tento
nepoužíva, hoci je plný čistej horskej vody a sú
v ňom aj čistiace filtre. Nesluša, ako najväčšia
obec v okrese Kysucké Nové Mesto, nemala
telocvičňu, tak som okamžite po nástupe do
funkcie starostu začal jednať na ministerstve
školstva o uvoľnení finančných prostriedkov
na jej výstavbu a bol som veľmi rád, keď nám
ministerstvo uvoľnilo prvé tri milióny na
začatie výstavby, ktorej rozpočet bol päťdesiat
miliónov Sk. Vedel som, že čo sa raz začne,
tak sa aj dokončí a aj sa dokončilo. Tiež sme
urobili rozsiahlu opravu a údržbu športového
areálu TJ. V období môjho starostovania
našu obec postihla dvakrát veľká povodeň,
ktorá narobila škody na obecnom majetku,
ale aj na majetku našich občanov, podarilo

sa nám zohnať peniaze od
rôznych sponzorov a hlavne od
Červeného kríža. Tieto finančné
prostriedky sme rozdelili našim
občanom na zmiernenie škôd.
Toto sú len niektoré akcie, ale
urobilo sa ich ešte viac, postavili
sme a odovzdali do užívania
napr. Dom smútku, otvorili sme
nový cintorín, vyasfaltovali sme
dvadsať tisíc m2 miestnych
komunikácií, atď...
o Keď by sme sa ešte trošku
vrátili do minulosti, čím ste sa
v pracovnej oblasti zaoberali
do roku 1990, resp. neskôr
a aká je Vaša životná filozofia?
- Ja som vyrastal vo veľmi
nábožensky založenej rodine,
miništroval som aj v kostole
v Kysuckom Novom Meste.
Z domu som bol naučený, že
názor, to nie sú ponožky, ktoré
sa majú meniť každý deň,
ale, že si treba stáť za svojím
názorom a nebáť sa aj verejne
deklarovať,
ak
nesúhlasím
s nejakým nesprávnym, resp.
pomýleným názorom. Vážim si
slobodu slova, slobodu vyznania
a aj slobodu malého podnikania.
Vážim si ľudí ako osobnosti,
to však neznamená, že musím
súhlasiť so všetkým, čo hovoria. Poviem im to
však otvorene a nebudem šuškať za chrbtom.
Z duše sa mi protivia intrigy a závisť. Mám rád
pohotové a priame jednanie, pragmatický
pohľad na život, nemám rád citové vydieranie
ani emocionálne nátlaky. Podľa mňa, rozumní
ľudia sa vždy dokážu dohodnúť. Treba však
hľadať cestu kompromisu a vždy sa mi vyplatila
zlatá stredná cesta. Pokiaľ ide o môj pracovný
život, po príchode zo základnej vojenskej
služby som pracoval ako montážnik v Čadci,
neskôr som sa presťahoval do Karvinej. V
roku 1978 som sa vrátil naspäť na Slovensko
a nastúpil som ako montážny pracovník
v podniku služieb Žilina, neskôr som už
vykonával funkciu vedúceho montážnych
pracovísk, a to až do roku 1992. No a od roku
1994 som bol starostom obce.
o Vy ste však komunálnej politike verný
neustále, pretože pracujete ako poslanec
obecného zastupiteľstva. Situáciu v obci
máte teda aktuálne zmapovanú a viete, kde
Neslušu „tlačí topánka“.
- Po revolúcii v roku 1989 som bol kooptovaný
za poslanca obecného zastupiteľstva a odvtedy
som v komunálnej politike stále ako poslanec.
V rokoch 1994 až 2002 som vykonával funkciu
starostu Nesluše, a od roku 2002 až doteraz
neustále pracujem ako poslanec obecného
zastupiteľstva v Nesluši. Myslím si, že som
zasvätený do politiky našej obce dostatočne,
lebo dianie v obci ma veľmi zaujíma, snažím sa
pomáhať ako sa dá, pretože si to Nesluša, ako
najväčšia obec dolných Kysúc určite zaslúži.
Veľmi ma trápi, že v Nesluši môj nástupca
nedokázal vytvoriť podmienky pre lekárov,
ktorí odišli do Kysuckého Nového Mesta,
(zubná lekárka, všeobecná lekárka) a tiež pre
zlé podmienky odišla holička, kaderníčka, tiež

bola zrušená zberňa prádla, i keď pán starosta
vo svojom volebnom programe sľuboval,
že zaistí, aby sa lekári vrátili do našej obce,
bohužiaľ nestalo sa tak, i keď musím povedať, že
my ako poslanci, sme sa veľmi snažili, aby lekári
znovu pôsobili v Nesluši, lenže pán starosta im
ponúkol podmienky, ktoré nemohli akceptovať,
kým počas môjho pôsobenia mali prenájom za
symbolickú korunu, môj nástupca im okamžite
vyrúbal poplatky, ktoré boli pre nich likvidačné.
Musím spomenúť poslancov, ktorí sa snažili, aby
lekári a služby boli znova v obci: Doc.Ing.Milan
Pospíšil, Anton Janáčik, Peter Kubala, Marián
Chovaňák-obchodník, Mgr.Hanka Pospíšilová,
ale nepomohlo to. Preto je prvoradé v prípade,
že budem vo voľbách úspešný, tak okamžite
vytvorím podmienky prijateľné pre rýchly
návrat lekárov do našej obce, keď bude treba,
tak postavíme pre lekárov priestory v centre
obce, aby nemuseli naši nemocní seniori v zime
a v nečase kráčať do zdravotného strediska pri
obecnom úrade.
o Čo bolo opätovnou motiváciou kandidovať
za starostu obce Nesluša v tohtoročných
komunálnych voľbách 27.11.2010?
- Odpovedať na túto otázku je veľmi jednoduché.
Denne som pri tom, ako sa hospodári v obci,
ako sa veľmi málo robí pre občanov, ako si ľudia
sťažujú, že sa boja ísť na obecný úrad, lebo ich
tam nikto nepočúva, chodia za mnou ľudia ako
za poslancom, navrhujú rôzne riešenia a naozaj
majú veľmi dobré nápady, tieto ich požiadavky
sa snažím reprodukovať na poslaneckých
zasadnutiach, dávam podnety ústne aj
písomne, ale jednoducho vedenie obce si robí
po svojom a to čo robí, toho je veľmi málo,
stretávam sa s občanmi ako poslanec a veľa
z nich ma presviedča, aby som kandidoval
znovu . Samozrejme, že si uvedomujem, že nie
každému sa dá vyhovieť, ale jedno viem isto,
že mám ľudí v našej obci rád, že chcem pre
nich tvoriť hodnoty, ktoré im spríjemnia život,
uvedomujem si, že starostovanie, to je služba
pre občanov. Áno, služba a nie povyšovanie sa.
Vyrastal som v skromných pomeroch, aj keď
som si vlastným úsilím zaistil dosť pre seba, aj
svoje deti, nie som odkázaný na veľké finančné
ohodnotenie, som zvyknutý žiť tak, aby som
nebol hladný a smädný, aj moja rodina. A to
som zabezpečil svojím podnikaním, takže
starostovať chcem preto, aby som pomáhal
lepšie žiť všetkým občanom v obci a nielen
pár kamarátom a známym, ako sa to robí u nás
teraz.
o Aký máte vzťah k svojej obci?
- Svoju obec Nesluša mám veľmi rád, naozaj si
vážim, že tu môžem žiť. Viete, slávny tenista
Ivan Lendl kedysi povedal, že domov je tam,
kde má svojich šesť psov, ktoré má rád, myslel
tým Kaliforniu, kde vtedy žil, aj keď bol rodený
Čech. Ja som s ním nikdy nesúhlasil, pre mňa
je domov miesto, kde sa veľmi rád vraciam, kde
ma čaká moja rodina, domov je naša prekrásna
obec a ľudia v nej, ktorých si veľmi vážim a
ktorých mám rád. Od svojich 15-tich rokov som
sa pohyboval po celom území Československej
republiky, pracoval som na montážach, či už
ako robotník, alebo aj vedúci pracovník a mal
som možnosť zaistiť si bývanie na mnohých
miestach republiky, ale mojím domovom je
od roku 1970 obec Nesluša a tu chcem žiť a
tu chcem tvoriť pre ľudí, ktorí si zaslúžia, aby
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mali vedenie obce zdravé a ktoré bdie a nie
spí. Teraz je tá vhodná doba, kedy sa dajú
využiť EUROFONDY takmer na všetko, len sa
musí vedenie obce snažiť, nikto nepríde za
funkcionármi obce s hotovými projektmi, na
to sú tam zvolení, aby sa venovali vypracovaniu
vhodných projektov a tie zrealizovali. Takto
som aj ja v minulosti získal štyri milióny Sk na
vodojem Červené, ktorý sme v krátkom čase
(štyri mesiace) dokázali postaviť a skolaudovať.

ako bolo za môjho starostovania, zabudovať do
miestnych vodojemov čistiace filtre, dokončiť
výmenu starého oceľového potrubia za nové
z PVC, byť nápomocný pri výstavbe rodinných
domov pre mladé rodiny/zaistiť prípojky
vody/, vytvoriť na obecnom úrade kanceláriu
prvého kontaktu, ktorá bude pomáhať
občanom hlavne pri vybavovaní dokladov pre
realizáciu rôznych stavieb studní, skupinových
vodojemov. Doprava- opraviť miestnu
komunikáciu na Poľany, aby mohla premávať
osobná autobusová doprava aspoň dvakrát
denne ako do roku 2002. Zabezpečiť údržbu
miestnych komunikácií v zimnom období /
zmluvne zaistiť aj ďalšie mechanizmy, aby bolo
možné v krátkom čase previesť odhŕňanie
snehu v celej obci/. Zaistiť bezplatnú dopravu
pre seniorov na lekárske ošetrenie v prípade
neposkytnutia sanitky. Previesť stavebné práce
na prístupových cestách do osady Majtanky
a osady Suchá. Šport- okamžite zabezpečiť

c.78

vhodné podmienky pre futbalový klub, dbať
o žiakov, dorast a mužov. Vybudovať na
štadióne
nad saunou bytovú jednotku pre
na volebnej
správcu
areálu a sprístupniť bazén a saunu
kandidátke
pre verejnosť spoločne s Centrom voľného
času podporovať rôzne krúžky, aby mohli deti
reprezentovať našu obec. Budem podporovať
pešiu turistiku po našich 23-och osadách a
tým i obyvateľov týchto osád. Našim občanom
sľubujem, že ak budem zvolený, tak dvakrát
do roka ich budem informovať na verejných
stretnutiach v kultúrnom katolíckom dome
o tom, ako sa mi darí, alebo nedarí plniť moje
predvolebné sľuby. Tiež budem pravidelne
verejne informovať o všetkom, čo sa robí pod
vedením obecného úradu, budem zverejňovať
všetky faktúry, ktoré budú hradené z obecného
rozpočtu, teda z peňazí Vás všetkých. Vážení
občania, voľte skúsenosť a ja Vás nesklamem.
Ďakujem za Vašu dôveru.
otázky pripravila redakcia

kandidát žilinského kraja

c.24

o Predstavte prosím svoj volebný program
našim čitateľom a občanom Nesluše?
- Zdravotníctvo – vo veľmi krátkej dobe zaistiť
návrat lekárov, zubného lekára, všeobecného
lekára na čiastočný úväzok aj iných lekárov,
ako napr. očný lekár- niekoľko dní v mesiaci,
vytvoriť im také podmienky, aby mohli pracovať
spokojne a radi a tiež aby boli vytvorené
dôstojné podmienky aj pre pacientov našej
obce. Sociálna oblasť – zabezpečiť dostupnosť
kvalitných sociálnych služieb a zariadení pre
našich najmä starých a dlhodobo nemocných a
postihnutých. Školstvo- vytvárať našim deťom
dobré podmienky v našej škole aby nemali
dôvod odchádzať do školy mimo obec, v
ktorej žijú. Novým mladým učiteľom poskytnúť
vhodné ubytovanie v nájomných bytoch, ktoré
budeme stavať. Vedeniu školy a materskej školy
pomáhať materiálne, aby mali viac času venovať
sa deťom a nie zháňať finančné prostriedky na
chod školy. Kultúra- budem sa snažiť, aby sa
v obci rozvíjalo a pestovalo duchovno a aby
sme udržovali krásu našich kultúrnych hodnôt.
Bol som zakladateľom mandolinového
súboru, ktorý robí našej obci radosť doma
i v zahraničí a verím, že pod vedením Mgr.
Plošticovej
spoločne
budeme
naďalej
podporovať činnosť tohto hudobného telesa.
Budem podporovať miestnu dychovú kapelu
a verím, že pod vedením pánov Ochodničana
a Janáčika bude kapela veľmi úspešná./znovu
obnovíme festival dychových hudieb/. Budem
poriadať pre mladých našej obce hudobné
koncerty, ktoré si sami vyberú. Turistikazačať budovať cesty na kopanice, aby bolo
možné prepojenie a skultúrnenie všetkých 23
osád. Zrealizovať výstavbu chodníka zdravia
okolo vodnej nádrže /korčuľovanie, cyklistika,
beh/ spoločne s Rudinou a Kysuckým Novým
Mestom. Výstavba- začať okamžite realizovať
bytovú výstavbu bytoviek pre mladé rodiny
rok 2011-2014, chcem postaviť a odovzdať
do užívania 6O bytov. Byť nápomocný pri
dokončení stavebných prác na kostole a jeho
okolia, napojiť na obecný vodojem Červené,
zriadiť zberný dvor /separovať odpad/, začať s
výstavbou nového domu kultúry v centre obce
spoločne s Komposesorátom, za prispenia
eurofondov zrekonštruovať RINOK,
začať
budovať kanalizáciu, zariadiť vyasfaltovanie
cesty na horný koniec, spoločne s VÚC zaistiť
miestnym Rómom rekvalifikáciu na kamenárov,
aby vykonávali práce pri regulácii miestneho
potoka, zrealizovať rozšírenie a oplotenie
cintorína /so súhlasom občanov susediacich
v okolí cintorína/. Zásobovanie vodounapojiť vybudovaný skolaudovaný vodojem
Červené /vybudovaný v roku 2002/, poplatok
za použitie 1m3 vody vrátiť na pôvodnú cenu,

Jana Romanová
kandidátka na funkciu poslankyne
na volebnej
obecného zastupiteľstva v Nesluši
kandidátke

komunálne voľby 27. november 2010

„Chcem sa v Nesluši angažovať v sociálnej oblasti: v
starostlivosti o mladých ľudí, ďalej o starých a chorých
občanov, pomôcť pri rozvoji cestovného ruchu v obci aj
v regióne, podporovať školstvo a kvalitnú zdravotnícku
starostlivosť pre všetkých obyvateľov Nesluše. Rozhodne
sa zasadím za väčšiu podporu mladých rodín a rodiny vo
všeobecnosti, ako najdôležitejšej bunky štátu, lebo tento
fakt začína byť akosi na chvoste záujmov štátu. Ak sa ma
rozhodnete podporiť, budem sa snažiť Vaše požiadavky a
potreby realizovať v praxi. Ďakujem za Vašu priazeň.

kandidát žilinského kraja

Na II. ročníku Žitnoostrovského pohára
v Dunajskej Strede v naturálnej kulturistike
Kysučan Dominik Zbončák z Čadce získal 3. miesto!
V októbri sa konal v Dunajskej Strede, v
Dome kultúry, II. ročník Žitnoostrovského pohára, ktorý organizoval ŠK Arena
Relax Team Dunajská Streda s hlavným
promóterom súťaže, Ing. Rolandom
Méhesom. Štartovalo 67 pretekárov a
20 pretekárok.
Súťažiaci štartovali v siedmich kategóriách. Naše želiezko šťartovalo v kategórii
Junior, Dominik Zbončák z Čadce. 21
ročný športovec sa kulturistike venuje
4 roky a tento rok sa rozhodol pre prvý
štart na súťaži na naturálnych kulturistov. Pod mojím vedením sa začal
pripravovať najskôr v objemovom
období a potom v diétnom období
na svoju prvú súťaž. Ide o časovo a
finančne náročný šport, tak z mojej
strany okrem trénerskej podpory, išlo aj
o sponzorskú podporu. Dominik sa vytrvalo pripravoval a ani nástrahy života
ho neoddialili od jeho prvého štartu, čo
sa mu aj oplatilo, keďže získal 3.miesto
v kategórii Junior, kde štarovalo 8 pretekárov. Niektorí pretekári už sú známymi
tvárami súťažných pódií, ale kvalitne
pripravený Dominik Zbončák ich porazil
svojou bojovnosťou a kvalitnou prípravou. Jeho úspech ho utvrdil v tom,
že sa vybral správnou cestou a chce
svoj debut zopakovať na budúci rok v
„kategórii muži“. Momentálne sa začal v
objemovom období pripravovať a teší
sa na úspechy na ďalších súťažiach.
Mgr. Richard Chromík, tréner

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

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

Rezervujte si miesta pre svoje firmy, organizácie a pracovné kolektívy
na mikulášske posedenia, predvianočné a novoročné stretnutia.
Kysucké
Nové
Mesto
(v budove TatraBanky)
Organizujeme tiež svadobné a promočné hostiny, kary,
rodinné
oslavy,
narodeninové
párty.
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„Môžem občanovi sľúbiť len to, čo viem
ovplyvniť a čo dokážem urobiť. Preto ani
žiadne veľkolepé sľuby a reči nebudem hovoriť.
Nech radšej moja práca hovorí za mňa“,

- hovorí Mgr. Miroslav Hlad, kandidát na poslanca mestského zastupiteľstva
v Kysuckom Novom Meste v tohtoročných komunálnych voľbách 27.11.2010.
Spoločnosť Rofis Gastro, s.r.o. v Kysuckom
Novom Meste zrekonštruovala do novej
podoby niekdajšiu budovu SOU strojárskeho
a materskej škôlky, ktoré patrili do majetku
bývalého ZVL-ky na Vajanského ulici, pri
železničnom priecestí. „Ubytovňa KYSUCA“taký dostala názov od svojich nových
majiteľov- začala poskytovať svoje služby
prakticky pred rokom, napríklad načas tu
„prebývala“ aj časť ZUŠ-ky, keďže svoju
budovu tiež rekonštruovala. Priestory
„Ubytovne“ už síce časť svojich priestorov
prenajímajú záujemcom, ale ešte sa stále „za
pochodu“ dokončujú ďalšie priestory, izby.
Bližšie nám o novej Ubytovni v Kysuckom
Novom Meste povedal Mgr. Miroslav Hlad,
konateľ ROFIS GASTRO, s.r.o a ROFIS s.r.o.,
ktoré vlastnia a prevádzkujú Ubytovňu, ale aj
ďalšie aktivity na Kysuciach.
o Nebudem tajiť úprimný obdiv k tejto stavbe
v Kysuckom Novom Meste, pán konateľ. Po
prvé kvitujem, že sa skutočne elegantne
zrekonštruovala stará budova a zaujímavé
architektonické riešenie pridalo na hodnote
aj mestu, pretože do mestského teritória
pribudla pekná budova netradičného vzhľadu.
Po druhé, ubytovacie kapacity v meste chýbajú
a celkovo je ich nedostatok aj v regióne
dolných Kysúc, ak sa potrebujú napr. ubytovať
firmy, organizácie s väčším počtom ľudí. Vám,
teda Vašej súkromnej spoločnosti Rofis Gastro,
s.r.o. sa podarilo tieto služby aspoň zatiaľ
načas zabezpečiť. To, čo som spomenula, bolo
aj hlavným motívom pre majiteľov ubytovne,
keď sa do rekonštrukčných prác púšťali?
- Údržba a rekonštrukcia objektu začala pozvoľna
v roku 2006 a to odvodnením a vysušením
vlhkého objektu, najmä suterénnej časti budovy.
Cieľom opravy objektu bolo opäť prinavrátiť
danej nehnuteľnosti svoju dominanciu
a eleganciu tak, aby sa svojím vzhľadom stala
výraznou súčasťou Kysuckého Nového Mesta
a mala v nemalej miere i vplyv na skvalitnenie
prostredia, v ktorom žijeme a nebola len jedným
z chátrajúcich objektov. Ešte poviem jednu
zaujímavosť. Počas prác sa v základoch stavby
našiel položený základný kameň z roku 1945
a vedľa neho z toho roku olovené púzdro, ktoré
obsahovalo “papirus“. Na tomto dokumente
sú ručným písmom popísané skutočnosti, ako
názov stavby „Socialny dom“, investor stavby, kto
položil základný kameň, atď. Tento dokument má
k dispozícii MsÚ Kysucké Nové Mesto, ktorému
sme ho odovzdali a originál s dokumentáciou
súčasného stavu sme uložili na pôvodné miesto
pre ďalšie generácie.
o Počas realizácie stavby ste narážali na nejaké
väčšie problémy, alebo sa Vám vcelku darilo?
- Problémy sa vyskytnú vždy nejaké a tie treba
riešiť. Je to len na nás, ľuďoch, akým spôsobom
ich chceme a vieme riešiť. Či pri riešení
problémov sme schopní kompromisu, alebo
presadzujeme len svoj, i keď neprofesionálny, či
neodborný názor silou úradnej moci.
o Ak by ste mohli hodnotiť, ako obyvatelia
mesta a okolia prijali Vašu aktivitu, mali

ste a máte ich podporu, alebo sa našli aj
závistlivci?
- Nepredpokladám, že by sa závistlivci nenašli, to
určite nie . Ale aktivitu a samotnú opravu prijali
pozitívne, hlavne vo fáze, keď sa už rysovali prvé
črty dotvárajúce celkový výraz charakteru stavby.
Taktiež si nemyslím, že pozitívne osloví každého.
To necháme na posúdenie spoluobčanom po
úplnom dokončení fasády a stavby.
o Poviem otvorene, že mne sa objekt veľmi
páči, zvonku pôsobí nekonvenčne, ak by
som mala použiť ten správny výraz, tak by sa
najlepšie hodil- vznešene. Ale keď som vošla
dovnútra, bola som ešte viac „zaskočená“.
Samozrejme v dobrom. Nádherné široké
mramorové schodište, zábradlie, moderné
veľké okná, priestranné izby, veľa dreva, čo
zvlášť pridáva na hodnote a kráse každej
stavby. Samozrejme o kompletne vybavených
izbách, čo sa týka nábytku, alebo o toaletných
miestnostiach ani nehovorím, lebo toto všetko
žiarilo novotou a dobrým vkusom toho,
kto vyberal zariadenie a nábytok. Objekt si
zaslúži naozaj vysoké hodnotenie kvality, ale
aj užitočnosti pre obyvateľstvo. Sama som
dosť v tejto oblasti náročná, kritériá kvality,
estetiky a príťažlivosti tovaru, či služieb sú pre
mňa rozhodujúce, a tak viem, o čom hovorím.
Bola aj Vaša iniciatíva týmto motivovaná?
- Opísali ste interiér ako keby bol luxusný
a zariadený z drahých materiálov. Tu musím
skonštatovať, že nie je to úplne tak. Údržbu
a opravu budovy sme realizovali a realizujeme
svojpomocne. Samozrejme máme na zreteli
neustále životnosť a funkčnosť, ako i kvalitu
materiálov a v neposlednej rade ich cenovú
dostupnosť. Lebo niektorí stavitelia stavajú
rýchlo a z lacnejších materiálov, len aby mohli
okamžite „inkasovať“? Naša firma sa riadi inými
kritériami. Kvalita, ale aj krása materiálov lahodí
oku a tiež pohodliu zákazníka. Toto máme na
mysli pri každej našej činnosti. Na druhej strane
však tiež platí životná pravda: „dobrá kuchárka
aj z lacných surovín uvarí chutný obed, kým
kuchárke s chýbajúcou fantáziou nepomôžu
k uvareniu chutného obeda ani najdrahšie
a najkvalitnejšie suroviny“.
o Keď sa objekt úplne dokončí, čo všetko bude
verejnosti poskytovať?
- Nechajte sa prekvapiť, je tu už ubytovacia časť,
pripravené sú kancelárske a obchodné priestory,
ale dokončujú a pripravujú sa tiež časti pre
„oddych a relax“.
o Na záver si teda poďme zhrnúť, čo všetko
aktuálne Rofis Gastro, s.r.o. Kysucké Nové
Mesto ponúka pre obyvateľov, firmy,
spoločnosti, turistov?
- Určite je to reštaurácia „Starý pivovar u bociana“,
ktorá dnes okrem dobrej kuchyne už ponúka
i ubytovanie v penzióne Bocian. Izby sú
vybavené TV a internetom, takže sú vhodné i pre
náročnejšiu klientelu, ale máme i štandardne
vybavené izby. Ubytovňa Kysuca poskytuje
lacné ubytovanie pre firmy, ale i individuálnych
klientov. A to ďalšie- uvidíte ...
o Pán Hlad, kandidujete za poslanca do

mestského parlamentu v Kysuckom Novom
Meste v tohtoročných komunálnych voľbách
27.11.2010. Prečo ste sa tak rozhodli?
- Rád by som sa zúčastňoval bezprostredne
pri rozhodnutiach o rozvoji nášho mesta, jeho
efektívnom budovaní a zveľaďovaní a ako
podnikateľ chcem predovšetkým pomôcť pri
vytváraní priaznivých podmienok pre všetkých
tých občanov, ktorí chcú v našom meste žiť,
pracovať a podnikať. Nie je mi osud nášho mesta
ľahostajný, sledujem aj potreby našich občanov,
či už mladšej, alebo staršej generácie a myslím si,
že moje doterajšie skúsenosti z každodenného
pracovného a bežného života, by mohli pomôcť
pri riešení problémov, ktoré v meste máme.
Keď sa spojí viac šikovných a rozumných ľudí,
vždy sa dokáže nájsť nejaký kompromis a dobrá
vec sa môže podariť. Na pamäti a zreteli by mal
mať každý funkcionár v konečnom dôsledku
hlavne cieľ svojej práce a pôsobenia: spokojnosť
a uznanie občana, voliča. Napokon, robíme to aj
pre seba, veď všetci sme obyvateľmi nášho mesta
a chceme tu žiť v príjemnom a čistom prostredí.
Ďakujem všetkým tým, ktorí sa rozhodnú
podporiť ma v tohtoročných komunálnych
voľbách za poslanca v Kysuckom Novom Meste.
Môžem sľúbiť len to, čo viem ovplyvniť a čo
dokážem urobiť. Preto ani žiadne veľkolepé
sľuby a reči nebudem hovoriť. Nech radšej moja
práca hovorí za mňa. A pokiaľ ide o tú doterajšiu,
obyvateľ Kysuckého Nového Mesta má možnosť
sa o jej kvalite presvedčiť na našich konkrétnych
stavbách, či službách.
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
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„V minulom období boli naše aktivity venované skvalitneniu života
všetkých generácií našej obce, tým mladším v podobe investícií do
školských zariadení, strednej generácii v podobe budovania infraštruktúry
a našim seniorom zasa v podobe rozšírenia starostlivosti a poskytovania
služieb pre nich“,- hovorí Ing. Marián Chovaňák, starosta Nesluše.
o Aké boli teda investície do školských
zariadení, pán starosta?
- Za posledné štyri roky sme práve do školských
zariadení investovali celkom 8,5 milióna Sk.
Veľkým prínosom bolo predovšetkým zriadenie
Centra voľného času, ktoré okrem naplnenia
voľnočasových aktivít samotných detí a mládeže
prinieslo do rozpočtu prostriedky na realizáciu
investičných aktivít. Takými boli predovšetkým
dobudovanie
gymnastickej
telocvične
a rekonštrukcia starej kotolne na triedu pre
vyučovanie, pri ktorej bola použitá aj dotácia
z Ministerstva pôdohospodárstva. Na Základnej
škole, školskej jedálni a Materskej škole sme
postupne vymenili takmer všetky okná za
plastové. V základnej škole bola kompletne
zrekonštruovaná počítačová miestnosť aj s
vybavením a vytvorili sme aj novú učebňu pre
výuku jazykov a školskú knižnicu. V Materskej
škole sme kompletne vymenili nábytok vrátane
stolov, stoličiek, lehátok a šatní. Upravené boli
aj za pomoci sponzorov sociálne zariadenia
a chodba na prízemí. V tomto roku prebehla aj
rekonštrukcia elektrických rozvodov a svietidiel.
V areáli k prístrešku a pieskovisku pribudli
preliezky, kolísky a šmýkačky. Významnou
investíciou bolo aj vyasfaltovanie školského areálu
a parkovísk v hodnote 800 000 Sk. V tomto roku
sme realizovali aj novú nadstavbu oplotenia
ihriska s umelou trávou. Naša Základná škola
dostala k päťdesiatemu výročiu svojho vzniku,
ktoré oslávi v najbližších dňoch, pekný darček
v podobe schválenej dotácie z Eurofondov na
jej rekonštrukciu v celkovej hodnote 500 318
EUR. V rámci projektu sa realizuje zateplenie
obvodového plášťa a strechy, dovymieňajú
sa okná a vstupné dvere, zrekonštruuje sa
elektroinštalácia, vnútorné technické rozvody,
osvetlenie, sanita, inštaluje sa meracia a regulačná
technika a dispozičnou zmenou sa vytvorí jedna
trieda. Prístavbou hlavnej budovy základnej školy
sa ešte vytvorí ďalšia nová trieda a v rámci projektu
sa kompletne vybaví počítačová miestnosť, lavice
a stoličky vo všetkých učebniach. Počas realizácie
chceme zatepliť a upraviť fasádu aj na budove
Materskej školy a školskej jedálni. Po ukončení
týchto prác bude mať Nesluša jeden z najkrajších
a najkomplexnejšie vybavených areálov v širokom
okolí.
o Ako ste pokračovali v budovaní infraštruktúry
obce?
- Najväčšia časť finančných prostriedkov smerovala
do budovania miestnych komunikácií. Za posledné
štyri roky sme do ich rekonštrukcie vložili takmer
10 mil. korún (v predchádzajúcom volebnom
období tiež 10 miliónov). K vynaloženým
prostriedkom treba ešte prirátať 3 mil. korún
splátok úveru ešte z roku 2002, použitého na
úpravu miestnych komunikácií, ktoré sme
vzhľadom na dobré hospodárenie a vyrovnanú
finančnú situáciu začali splácať po jeden milión
ročne od roku 2008. Ku koncu tohto roku ostane
nesplatená čiastka 54 215 EUR, teda 1 633 281 Sk.
Nové asfaltové koberce boli položené v miestnych
častiach: Vyšná cesta a jej priľahlé komunikácie
p. Jantošík, Šarlina, Korman Král, Ochodničan,
Štrbavovce, kde bola riešená aj dažďová
kanalizácia a rozvod skupinového vodovodu,
Radovka, kde bolo vybudované aj parkovisko
a komunikácia od Radovky po p.Hrubého,
prístupová cesta k Vodojemu Parišovce, Vyšný
koniec otoč autobusov až po p Svrčka, cesta
p. Maršová, p. Hrivík, komunikácie Klimkovce,
Juríčkovce, Homolovce, Krupovka, p. Komzala,

p. Stanislav Hrubý, Nižný koniec od mosta ľavá
strana a pravá strana p. Jantošík. Vyasfaltované
bolo aj okolie a parkoviská Obecného úradu
a prístupová cesta k futbalovému štadiónu. Pre
individuálnu výstavbu 10-tich rodinných domov
v miestnej časti Puškátka sme vybudovali časť
dažďovej kanalizácie, upravili cesty pre výstavbu
a do lokality sme priviedli i obecný vodovod.
Jednoduchšie by bolo asi povedať, že okrem
dvoch krátkych uličiek máme nové koberce na
všetkých miestnych komunikáciách, tie posledné
sme mali na pláne koncom tohto roku, ale
vzhľadom na krízu budú dokončené až budúci rok.
Okrem miestnych komunikácií sme samozrejme
zveľaďovali aj ostatné budovy v majetku obce.
Ešte v roku 2007 bola dokončená výstavba 10-tich
bytov nad Zdravotným strediskom. Na budove
sme vymenili okná za plastové, zateplili sme
celú budovu, zrekonštruovali čakárne, sociálne
zariadenia a práve v tejto dobe dokončujeme
fasádu budovy. Okná vymieňame aj na budove
obecného úradu, polovica už je hotová, zvyšok
dokončíme, keď bude horšie počasie, pretože
využívame priaznivé počasie na dokončenie iných
akcií. Všetky tieto naše aktivity vedú k úsporám
energií. Okrem toho sme vymenili takmer všetky
autobusové zastávky (10 ks), zrekonštruovali
šatne pre hostí na futbalovom štadióne, upravili
chodníky na cintoríne a v súčasnej dobe
dokončujeme parkovisko o ploche 700 m2, ktoré
bude slúžiť tak centru obce, ako aj cintorínu.
Pokračovali sme už v minulých rokoch začatej
rozsiahlej rekonštrukcii obecného vodovodu.
Vybudovali sme nové vetvy na Puškátke, na Vyšnej
ceste a vetvu Hasičská zbrojnica – Centrum. Pri
vodojemoch boli realizované dva hĺbkové vrty s
výdatnosťou u každého približne 2 litre/sekundu
a pustili sme sa aj do rekonštrukcie pramenných
záchytov u Chovancov a v Žiari na Močarine.
Celkovo sme vybudovali a nahradili 8 pramenných
záchytov. Treba určite podotknúť, že všetky tieto
práce realizujem vlastnými silami z príspevkov na
podporu zamestnanosti. Vytvorili sme Sociálny
podnik s celkovým počtom 16 pracovníkov, z

ktorých na investičných akciách pracuje šesť,
v novozriadenom Dome opatrovateľskej služby
päť pracovníkov a ostatní v dielni tkania kobercov
a keramiky. Využili sme aj príspevok na podporu
regionálnej a miestnej zamestnanosti podľa § 50i
zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti,
kde sme počet pracovníkov rozšírili o ďalších
deväť. Takým spôsobom sme riešili výpadok
podielových daní a vlastne sme pomohli aj našim
ľuďom.
o Ako je zabezpečovaná v obci starostlivosť
o starých občanov?
- Tak, ako ostatné obce máme zavedenú
opatrovateľskú službu s počtom 11 externých
opatrovateľov. Pre seniorov navyše máme
zavedený príspevok na stravu, ktorého výška je
odvedená od životného minima a zabezpečujeme
pre nich aj rozvoz stravy. Najvýznamnejším
počinom
bolo
určite
zriadenie
Domu
opatrovateľskej služby s kapacitou desať klientov.
Budova patrila v minulosti záhradkárom a neskôr
ju využívala žilinská VÚC-ka. Po odovzdaní obci v
priebehu pol roka prešla budova rekonštrukciou
vnútorných priestorov, na ktorú sme z obecného
rozpočtu vyčlenili 16 596 EUR a začiatkom januára
sa do zariadenia mohli nasťahovať prví obyvatelia.
Okrem už spomínaných pracovníkov sociálneho
podniku sme pre ďalších štyroch zdravotne
postihnutých občanov vytvorili chránenú dielňu.
Pripravený máme aj projekt s platným stavebným
povolením „Stavebné úpravy Základnej školy na
zariadenie pre seniorov“, ktorým by sme vytvorili
zariadenie pre 18 klientov z budovy bývalej
Základnej školy- Hornej, ktorú sme ešte pred
dvomi rokmi presťahovali do hlavnej budovy
školy. Stavbu chceme realizovať z eurofondov
a čakáme na výzvu Regionálneho operačného
programu.
o Pokiaľ ide o obecnú kultúru, čím sa môže
Nesluša pochváliť?
- Myslím, že ani v tomto smere nijako neťaháme
za kratší koniec. Za posledné roky sme vytvorili
tradíciu podujatí, ktoré robia dobré meno našej
obci a z roka na rok zaznamenávame aj väčší záujem
nielen našich, ale aj „cezpoľných“ priaznivcov.
Sú nimi súťaž furmanov pod názvom Neslušský
chomút (3. ročník) a rockový festival Rocknes (6.
ročník). V našej obci sa teda každý rok stretávajú
furmani z celého Slovenska a dobré kapely akými
sú: Polemic, Zuzka Smatanová, Komajota, Fermáta,
Konflikt atď. Detský mandolínový súbor Žiarinka,
pod vedením pani Gusty Plošticovej, nás tradične
reprezentoval po celom Slovensku a v zahraničí.
Okrem vystúpení na podujatiach obce ako Deň
matiek, Mesiac úcty k starším, Novoročný koncert
v tomto roku vystupoval vo Wisłe, v Žiline na
Staromestských slávnostiach, v Kysuckom Novom
Meste, v Łodygowiciach, v Starom Smokovci,
v Tatranskej Lomnici a Nitre. Na konci roka má
súbor sériu vianočných koncertov a vystúpiť by
mal aj v Bratislave na podujatí „Vianoce v meste“.
Dobre nám vyhráva aj dychová hudba pod novým
vedením pána Antona Ševčíka. Podporujeme aj
vydávanie kníh našich rodákov a u nás žijúcich
autorov. Po v roku 2007 vydanej Vlastivednej
monografii o našej obci sme podporili vydania
kníh Janka Grešáka „Ozveny hôr“, Anny Kyselovej
„Tajomstvo dúhovej legendy“ a najnovšie knihu
nášho rodáka Jozefa Dunajovca „Zelené slnko“.
Na záver mi dovoľte, aby som sa všetkým
poďakoval za podporu pri zveľaďovaní a rozvoji
našej obce a zároveň chcem všetkým našim
občanom popriať všetko dobré.
otázky: redakcia
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„Aj v budúcnosti rada a úprimne
podporím užitočné a rozumné
investície pre našu obec“,
- hovorí Ing. Miroslava Kekelyová, starostka Ochodnice.
Ing. Miroslavy Kekelyovej, starostky
obce Ochodnica, sme sa opýtali, ako
by zhodnotila zo svojho pohľadu, čo sa
podarilo vyriešiť, vybaviť, vybudovať
v obci, ale aj čo sa nepodarilo, a aké boli
dôvody takýchto nezdarov. Starosta
častokrát má úprimnú snahu veľa vecí
zmeniť, ale okolnosti naša legislatíva
a neprajníci často spôsobia, že aj dobré
a príjemné veci pre obyvateľstvo sa
jednoducho zabezpečiť nedajú. Pani
starostka, čo by ste nám k tomuto vedeli
povedať?
- Ako začať, najskôr by som prezentovala
to, čo sa nám nepodarilo vyriešiť,
vybudovať,
vylepšiť.
Po
všetkých
prípravách, projektových dokumentáciách,
finančných rozboroch, rozpočtov sa nám
nepodarila výstavba bytovky, lebo nám
neschválili dotáciu z ministerstva výstavby,
kvôli administratívnym nedostatkom. Projekt
bude opäť v roku 2011 podaný a sú už pripravené všetky materiály. Mňa to
mrzí najviac, pretože vyše dva aj pol roka sme sa pasovali s vysporiadaním
pozemku pod bytovú výstavbu. Taktiež nám nebol schválený projekt na
rekonštrukciu základnej školy, pretože pozemky pod budovou základnej
školy nie sú vysporiadané. V základnej škole sa vymieňali okná, opravovali
sa podlahy, vymieňali sa radiátory a momentálne sa prevádza rekonštrukcia
telocvične, a to všetko vďaka finančnej podpore Ministerstva školstva
SR, ktorú obec získala z havarijného fondu. Pre nedostatok finančných
prostriedkov sme nezokruhovali náš obecný vodovod v časti nižný koniec –
smer Olejko Pizzéria – bočná komunikácia. Ďalej sa nám nepodarilo tento
rok už konečne ukončiť úpravu miestnych komunikácií. To je úloha, ktorá
je občanmi najviac žiadaná. Pevne verím, že počas budúceho roka budú
komunikácie všetky v poriadku. Nepodarilo sa nám zrealizovať prípravu
projektu na oddychovú a športovú zónu v areáli bývalého kúpaliska, nakoľko
sledujeme výzvy Regionálneho operačného programu, teda eurofondy, ale
na uvedený projekt nie je nič vhodné.
Čo sa nám podarilo v obci vybudovať a vylepšiť? Občania určite neprehliadli,
že v tejto činnosti sa predstavitelia samosprávy zamerali na vylepšenie
budov obce, a to budovy obecného úradu, hasičskej zbrojnice, materskej
školy, základnej školy a amfiteátra. Požiarna zbrojnica bola kompletne
zrekonštruovaná zvonku, a to komín, nová strecha, nová fasáda, výmena
okien. V budove materskej školy sa kompletne vymenili okná, zrekonštruovalo
sa sociálne zariadenie na prízemí a čiastočne sa zrekonštruovala i kuchyňa.
V budove základnej školy sa vymenili okná na druhom poschodí a telocvični,
taktiež boli zrekonštruované podlahy a v telocvični sa momentálne prevádza
výmena parkiet za liatu podlahu. Finančné prostriedky na uvedené práce
boli získané cez obecný úrad a obecným úradom boli prevádzané počas
prázdnin. Pri budove základnej školy vyrástlo nové multifunkčné ihrisko,
ktoré má slúžiť žiakom základnej školy ako i občanom Ochodnice. Výstavbu
ihriska prevádzala i financovala zo zostatku roku 2009 vo výške 76 000
EUR taktiež obec. Čo sa týka budovy obecného úradu domnievam sa,
že občanom sú zrekonštruované priestory príjemnejšie. Pri budove
obecného úradu sa nám podarilo v rámci projektu Cezhraničnej
spolupráce zrekonštruovať celú elektroinštaláciu v amfiteátri a vymeniť
lampy osvetlenia. V rámci tohto projektu sa urobili spevnené plochy
nádvoria a parkoviska pri obecnom úrade a taktiež sa postavila koliba
s pecou. Uvedený projekt je zameraný na ľudské zdroje, čo spočíva
najmä vo výmennom pobyte detí, športovcov, pedagógov, dôchodcov,
pracovníkov samosprávy, členov záujmovo umeleckých združení a členov
spoločenských organizácií. V roku 2010 sa na vyšnom konci urobilo
prívodné potrubie v dĺžke 431 m, výtlačné potrubie dlhé 310 m, zásobné
potrubie o dĺžke 230 m a prípravné práce k výstavbe vodojemu III. tlakové
pásmo. V minulom roku sa v obci previedla modernizácia verejného
osvetlenia v celkovej výške 91 000 EUR, ktoré boli získané z nórskych
finančných mechanizmov. V závere len v krátkosti spomeniem prevedené
práce, ktoré neboli až tak finančne náročné, a to výmena privádzacieho
potrubia k vodojemu v časti za Vrchom, vybudovanie detského ihriska
pre deti do 12 rokov. Každoročne sa v rozpočte obce schválili finančné
prostriedky na opravu a údržbu miestnych komunikácií v priemere to bolo
ročne okolo 70 000 EUR. Všetko, čo sa nám podarilo vylepšiť, vybudovať,
nie je len mojou zásluhou, ale aj pracovníkov obecného úradu, poslancov

OÚ, spoluobčanov, ale i občanov, ktorí
pracujú v rámci menších obecných služieb.
Finančné prostriedky sme mimo rozpočtu
získali z MVaRR SR, z ministerstva školstva
a z ministerstva pôdohospodárstva.
o Predstavte svojim spoluobčanom svoj
volebný program, jeho hlavné zámery,
ktoré by ste chceli v ďalšom období
napĺňať ...
- Pripravené projekty k realizovaniu sú:
výstavba bytových domov, rekonštrukcia
verejného osvetlenia na hlavnej ulici,
dobudovanie športového areálu pri
základnej škole, dobudovanie vodojemu
na vyšnom konci, príprava projektov
k odkanalizovaniu obce, dokončenie
opráv a rekonštrukcie ciest, rekonštrukcia
kultúrneho domu, sanácia zosuvu miestnej
komunikácie v časti Púchovská rieka,
rozšírenie a skvalitnenie separovaného
zberu, výstavba autobusových zastávok.
o Pani starostka, poprosím Vás aj o záverečné slová ...
V obci pracujem od roku l987, ale musím povedať, že z roka na rok sa ťažšie
pracuje. Prechodom kompetencií štátu na obce sa možno až 3 krát zvýšila
administratívna práca. Naše zákony nie sú stabilné, novelizujú sa veľmi často,
že človek to nestačí ani sledovať. V dnešnej dobe sú ľudia veľmi nároční na
požiadavky života, ale maximálne sú nekritickí voči sebe. Mnohí vidia chyby
vždy iba na druhom. Už tu je niekde zárodok každodenného problému
medziľudských vzťahov. Ja sa vždy držím kréda, začni so zmenou od seba.
Nie vždy sa to darí, ale práve preto nebudem vždy a za každú cenu obviňovať
len okolie a tých druhých. Pri mojej každodennej práci s ľuďmi často
postrehnem, že zlé susedské spolunažívanie v súčasnosti je ovplyvňované
celospoločenskými zmenami: krízou, stratami zárobkov, ale priznajme si,
že aj vlastnou ješitnosťou, netolerantnosťou, agresivitou a nepriateľskými
postojmi voči názorom iných. Dodajme, že u niektorých aj obrovskou
nechuťou pracovať a pomôcť pri veciach verejných, ktoré slúžia všetkým
občanom. Ak chceme žiť kultúrne, musíme k tomu priložiť ruky všetci a nielen
stále tí istí. Treba trošku viac žiť aj pre tých druhých, pomôcť susedovi, ak
treba a nie ho „udupať“ pod čiernu zem, ohovoriť, alebo na druhej strane sa
uzatvárať do seba: ja nič, ja muzikant ... Nezáviďme si a nevytvárajme napätie
medzi rodinami a občanmi navzájom. O to zvlášť by som chcela všetkých
mojich spoluobčanov poprosiť. Na konci volebného obdobia mi dovoľte
zároveň poďakovať všetkým tým, ktorým nebol ľahostajný osud našej
obce, pomáhali a spolupracovali pri riešení a odstraňovaní celoobecných
problémov. Dúfam, že aj v budúcnosti nebude v obci chýbať podpora
užitočných projektov pre občanov. Z mojej strany rozumné, užitočné
a verejnoprospešné veci pre našu Ochodnicu vždy podporím.
otázky: redakcia
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kontakt: 0911 567 117
§ NOTÁR VÁM PORADÍ... Chcem deti vydediť, pretože sa o mňa
nestarajú, ani nepreukazujú záujem o mňa, ako rodiča. §
Otázka: Keďže nemám
dobré vzťahy s obidvomi
deťmi, nestarajú sa o mňa,
ani nepreukazujú záujem o
mňa- ako človeka, chcem ich
vydediť. Môžem to urobiť
úplne, alebo čo zo zákona
im musím vyplatiť, dať? A
čo musím urobiť, aby som
nemusela dať nič? Pretože
chcem celý majetok odkázať
istej inštitúcii a za istých
podmienok aj pre ňu ...
Ďakujem za radu.

Už v minulom čísle som
čiastočne odpovedal na
kladenú otázku ohľadom
vydedenia, ale teraz
podrobnejšie. Na začiatok
chcem uviesť, že inštitút
vydedenia, ktorý poznalo tak
právo platné na Slovensku
pred r. 1951, ako aj Občiansky
zákonník z r. 1950, zaviedol opäť do platného
právneho poriadku Zákon č. 131/1982, ktorým
sa mení a dopĺňa OZ s účinnosťou od 1. 4. 1983.
Ďalšia novela OZ - Zákon č. 509/1991 upresnila
dôvody vydedenia a umožnila vztiahnuť účinky
vydedenia aj na osoby uvedené v §473 ods.
2, t.j. na potomkov vydedeného dediča. Čo je
to vlastne vydedenie? Vydedením rozumieme
jednostranný výslovný prejav poručiteľovej
vôle, ktorým sa odníma potomkovi, ako
neopomenuteľnému dedičovi, dedičské
právo, ktoré by mu inak patrilo podľa zákona.
Vydedením možno vylúčiť potomkov z dedenia
i úplne, na rozdiel od závetu, v ktorom nesmie
poručiteľ potomkov opomenúť. Ak by tak
urobil a opomenul priznať v záveti maloletým
potomkom aspoň toľko, koľko robí ich dedičský
podiel zo zákona a plnoletým potomkom aspoň
toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského

podielu zo zákona, bol by závet
v tejto časti neplatný §479.
Vydedenie, ako jednostranný
právny úkon poručiteľa, musí
spĺňať určité materiálne
a formálne náležitosti.
Materiálnou náležitosťou
vydedenia je (okrem
všeobecných požiadaviek pre
platnosť právnych úkonov)
existencia konkrétneho
dôvodu uvedeného v zákone.
Ustanovenia §469a odst.1 OZ
taxatívne vypočítava dôvody
vydedenia a zaraďuje ich do
4 skupín. Pre všetky dôvody
je charakteristické negatívne
správanie sa potomka v rozpore
s dobrými mravmi. Poručiteľ
môže vydediť potomka ak:
a/ v rozpore s dobrými mravmi
neposkytol poručiteľovi
potrebnú pomoc v nemoci,
starobe, alebo v iných závažných
prípadoch
b/ o poručiteľa trvale neprejavuje opravdivý
záujem, ktorý by ako potomok prejavovať mal
c/ bol odsúdený za úmyselný trestný čin, za ktorý
bol odsúdený k trestu odňatia slobody najmenej
1 rok
d/ trvale vedie nezriadený život.
Dôvod vydedenia sa musí uviesť v listine o
vydedení. V praxi sa stáva, že vydedený dedič
poprie existenciu dôvodu uvedeného v listine
o vydedení. Ak zostane táto otázka medzi
účastníkmi konania o dedičstve sporná, odkáže
súd (súdny komisár) vydedeného dediča, aby
svoje právo uplatnil žalobou a na podanie určí
lehotu. Ak žalobu v čas nepodá, pokračuje
súd (súdny komisár) v konaní bez zreteľa na
tohto vydedeného dediča (§175k odst.2 OSP).
Formálnou náležitosťou vydedenia je listina o
vydedení, ktorá musí mať formu potrebnú pre

závet a musí obsahovať dôvod vydedenia, inak
by bolo vydedenie neplatné. Nie je na závadu a
v praxi sa to aj realizuje, že vydedenie a závet sú
obsiahnuté v jednej listine. Ak sa má vydedenie
vzťahovať aj na osoby uvedené v §473 odst. 2 OZ
(potomkov neopomenuteľného dediča), musí
sa to v listine o vydedení výslovne uviesť. Platné
vydedenie nemožno urobiť spoločným úkonom
viacerých osôb, napr. oboma manželmi. Dôvodné
vydedenie zodpovedajúce zákonu spôsobuje,
že vydedený sa nestane dedičom. Jeho dedičský
podiel nadobúdajú rovnakým dielom jeho deti
a ak nededia ani tieto deti, alebo niektoré z nich,
dedia rovnakým dielom ich potomkovia (§473
odst.2 OZ). Pravda, v prípade dedenia podľa
§479 nadobudnú potomkovia vydedeného
plnoletého dediča iba jeho povinný podiel, t.j.
1/2-icu jeho dedičského podielu. Potomkovia
maloletého vydedeného dediča nadobúdajú
celý jeho dedičský podiel, pretože maloletým
potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko
robí ich zákonný dedičský podiel. Poručiteľ počas
svojho života môže zmeniť svoje rozhodnutie o
vydedení. Musí to prejaviť v listine s náležitosťami,
aké sú potrebné pre listinu o vydedení. Svoju vôľu
zrušiť vydedenie môže prejaviť aj zničením listiny
obsahujúcej vydedenie. A teraz k Vašej otázke.
Vydediť môžete obidve deti, resp. ich potomkov,
za predpokladu, ak sú tu zákonné dôvody, bez
akéhokoľvek odškodnenia alebo výplaty. Preto,
že chcete celý majetok poručiť buď osobe, alebo
ako píšete, istej inštitúcii, musíte spísať závet
a zároveň vydediť deti, resp. ich potomkov.
Najlepšie však bude, keď navštívite notára, ktorý
Vás odborne usmerní a zároveň zrealizuje to, čo
zamýšľate.

JUDr. Andrej Kubaščík,
notár
Nám. Slobody 2288;
Kysucké N. Mesto
Tel.: 041/ 422 02 33
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Nová predajňa v Kysuckom Novom Meste!

OBUV
JANEL
Vás pozýva do svojich priestorov na predvianočné nákupy
Vyberte si:

ul. ČSA 85
(bývalá ulica Janka Kráľa,
vedľa pizzerie VERA)
Kysucké Nové Mesto
Otváracie hodiny:
PO-PIA: 9.00 – 17.00 hod.

- pánsku, dámsku a detskú obuv
- detský textil
- kvalitnú značkovú obuv: ara shoes, John Garfield, Josef Seibel,
Olivia, Marco Tozzi...
- detskú ortopedickú obuv od slovenských výrobcov
- domácu obuv pre seniorov
- detský textil od slovenských výrobcov (tepláky, tričká, mikiny...)
- kvalitné bavlnené ponožky, pančucháče a iné

Tel.: 0907 414 066

e-mail: obuvjanel@gmail.com

...blíži sa obdobie mikulášskych darčekov, ale aj prekvapení pod vianočným stromčekom,
možno práve darčeky z tejto predajne potešia Vašich blízkych a najmilších...

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.

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

14

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

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

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

Naši partneri:
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Radí Vám...
Viera Marčišová, poisťovacia maklérka:

Blíži sa termín „Povinného zmluvného poistenia“ a aj
Kontakt:
tu nastali zmeny v poistení. Poisťovne pristúpili k tzv.
ČSA 2809
technickému roku a motorové vozidlá, ktoré vstupujú
(v areáli Hotela Kriváň)
do poistenia, nebudú naviazané na výpovednú lehotu
024 01
6 týždňov pred koncom roka. Poisťovne v rámci konkuKysucké Nové Mesto
0907 800 730,
rencie začali ponúkať rôzne benefity ako úraz zdarma,
0910 549 044
poistenie skiel, asistenčné služby a pod. Doporučujem
e-mail:
klientom pozerať nielen na cenu, ale hlavne na rozsah
marcisova@universalsk.sk
poistného krytia, v prípade poistnej udalosti. Ak chce
www.universalsk.sk
klient zmeniť poisťovňu, musí dodržať výpovedné lehoty a riadiť sa zákonom o povinnom zmluvnom poistení.
Vieme poskytnúť informácie o prednostiach jednotlivých spoločností, z čoho vyplýva pre klienta úspora času
a na jednom mieste si dokáže vybrať z viacerých ponúk
jednotlivých poisťovní. Nakoľko spolupracujeme s najspoľahlivejšími poisťovňami a bankami na slovenskom
trhu, nechýba našim klientom možnosť výberu nových
produktov, ako aj prehodnotenie už vzniknutých poistných zmlúv a vieme klientom poskytnúť bezplatné poradenstvo a komplexný servis. Najčastejšie poskytujeme poistenie majetku občanov, ako je dom, byt, domácnosť, kapitálové a investičné životné
poistenie pre deti a dospelých, dôchodkové a doplnkové poistenie, dôchodkové sporenie, poistenie
vozidiel, poistenie podnikateľov, zodpovednosti, právnej ochrany, cestovné poistenie, hypotekárne
úvery a pod.

„Bez podpory ochotných ľudí sa ťažko robí, preto ďakujem všetkým tým,
ktorí mi v obci pomáhali a pomáhajú“,- hovorí Anton Mrmus, starosta obce Lopušné Pažite.
Anton Mrmus, starosta
obce
Lopušné
Pažite
sa rozhodol, že bude
kandidovať za starostu
svojej obce aj v ďalšom
volebnom
období
2010 – 2014. Nemal to
jednoduché, veď keď
v roku 2006 nastupoval
na obecný úrad, obec
mala tak vysoké dlhy, že
bola „v nútenej správe“.
Aj vďaka jeho energickým
a neúnavným zásahom
sa situácia stabilizovala
a obec dnes funguje
v rámci svojich možností.
Hovorím pravdu, pán
starosta?
Hovorí Anton Mrmus:
- Rok 2007 bol nástupom do
mojej funkcie. Prvoradou úlohou bolo oddĺženie
obce, preto ma nemálo úsilia stálo vybavenie
úveru vo výške 1960000 Sk na uhradenie
pohľadávok. 30.júna 2007 bola zrušená nútená
správa a život v obci sa konečne dostal do
čistých vôd. V druhom polroku došlo k zakúpeniu
kancelárskej a výpočtovej techniky. Koncom roka
prebehla rekonštrukcia priestorov kancelárií.
V roku 2008 sme zrekonštruovali sociálne
zariadenia a zasadačku obecného úradu. Práce
realizovala firma Stavreal Kysucké Nové Mesto.
V ďalšom období v roku 2008 postupovali práce
v obci podľa možných finančných prostriedkov
pri úpravách. Rok 2009- vzhľadom k tomu, že
priestory sály kultúrneho domu boli z minulosti
nekultúrne, vo februári sa začalo s rekonštrukciou.
Tieto práce som robil ja osobne, ako starosta,
s ochotnými občanmi / Harcek, Žabka, Macúš,
Minár, poslanci obecného zastupiteľstva/ a pri
odborných prácach: rekonštrukcia elektrického
vedenia v sále a v pivničných priestoroch
pomohla firma MaR-ELZAB Žilina. Dominantou
sály sú obrazy od Romana Martina z Lodna. Práce
trvali cca 14 mesiacov, obec použila finančné
prostriedky z vlastných zdrojov, to sa týka aj
nákupu stolov a stoličiek. Máj 2010- slávnostné
otvorenie sály Kultúrneho domu pri príležitosti
DŇA MATIEK. Jún 2010- povodeň v obci, august
2010- opakovaná povodeň, kde voda narobila
v obci nemalé škody. Oblasť kultúry stagnovala aj

kvôli nevyhovujúcim podmienkam
zastaranej sály Kultúrneho domu.
Jedinou kultúrnou vizitkou našej
obce v uplynulých troch rokoch
bola spoluúčasť na Vadičovských
slávnostiach. V roku 2008 sa
sprístupnila miestna knižnica, ale
postupne aj táto činnosť začala
stagnovať pre nezáujem obyvateľov.
V decembri 2009 sa nám v obci
mimoriadne vydarila Mikulášska
akcia. Rovnako dobrú odozvu mal
Silvester 2010 so silvestrovskou
kapustnicou pre všetkých občanov
program, jeho hlavné zámery, ktoré by si chcel
obce v priestoroch bývalej
v ďalšom období napĺňať ...
materskej škôlky. Máj 2010- Deň
- Volebný program do ďalšieho obdobia priznám
matiek, bola to akcia s príjemným
sa, je zatiaľ „v tenkej ceruzke“. Poučil som sa z toho,
programom detí z obce, za čo
že sľubovať a nesplniť, ohodnotí občan v obci
poďakovanie patrí ochotným dievčatám, ktorým
a podotýkam, že v malej obci sa viac menej
na dobre prevedenom programe záležalo. Oblasť
musí spraviť to, kde je najväčší tŕň v danej chvíli.
športu- každoročne sa konala súťaž DHZ o Pohár
Bez podpory ochotných ľudí sa ťažko robí. Určité
starostu obce s výnimkou tohto roku, keď ihrisko
činnosti v obci v ďalšom období mám dosť jasné,
nevyhovovalo podmienkam zorganizovania
to sa týka aj samotného chodu úradu a rozpočtu
súťaže. Obec reprezentuje aj partia športovcov
obce. Touto cestou sa chcem zároveň poďakovať
/hokejbalový klub Lopušná- Vadičov/, ktorý
všetkým, ktorí mi v obci pomáhali a pomáhajú.
každoročne dosahuje uspokojivé výsledky.
Veď to spoločne robíme pre nás všetkých, aby sa
o Pán starosta, ako by si hodnotil svoje
nám lepšie a modernejšie na Lopušných Pažitiach
„starostovanie“ z Tvojho osobného pohľadu,
žilo. Ďakujem za podporu, ktorú mi spoluobčania
čo sa podarilo vyriešiť, vybaviť, vybudovať?
v uplynulých rokoch preukazovali a ak sa
Ako žila a pracovala obec Lopušné Pažite
rozhodnú naďalej vo funkcii starostu ma podporiť,
v uplynulom volebnom období?
vynasnažím sa ich nesklamať.
- Každá nová práca pre človeka je ťažká, všetko
otázky: redakcia
sa vlastne vyvíja od každého občana
v obci. O tomto by sa dalo veľa písať,
ale sú veci, ktoré si nechám pre seba,
kde mám vytvorený vnútorný obraz.
Jedno pravidlo ale mám: V malej obci
starosta je obecný sluha... Dôležité
je financovanie zo strany štátu /
podielové dane/, kde roky 2009 a 2010
sú veľkým problémom a to hlavne pre
malé obce, pretože štát nám dlhuje
na platbách a my sa dostávame do
platobnej neschopnosti. /Spomínal
som to aj v minulých rozhovoroch vo
Vašom časopise/.
o Predstav pán starosta, svojim
spoluobčanom
svoj
volebný
Svojpomocne zrekonštruovaná sála Domu kultúry

„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“
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Milan Harvančík z Kysuckého Nového Mesta vlastní nevšednú
zbierku: má pivné etikety zo 172 štátov celého sveta.

Šesťdesiatročný Milan Harvančík z Kysuckého Nového Mesta nie je iba
takým obyčajným občanom, ktorý sa o nič nezaujíma a žije, ani nevie
prečo. Tento pohodový chlap (aspoň na mňa tak pôsobil), ma pozval aj s
manželkou Máriou k sebe, aby mi poukazoval svoju skutočne unikátnu
zbierku, ktorú zhromažďuje už dlhé roky. Nechajme však hovoriť jeho.
o Pán Milan, povedzte našim čitateľom, čo to zbierate, čo je váš veľký a
srdcový koníček?
- Zbieram pivné etikety z celého sveta, zo všetkých štátov, ktoré varia pivo.
Ale nie všetky pivovary majú aj etikety, pretože niektoré pivovary plnia pivo
len do sudov. Pivové etikety sú základom mojej zbierky. Popritom zbieram
ešte pivové fľaše, ale len niektoré, ktoré vynikajú, napr. gravírovaním, alebo
výnimočným typom fľaše. Ďalej zbieram pivové plechovky a poháre s pivnou
tematikou, ale v obmedzenom množstve. Teda mojou srdcovou záležitosťou
je hlavne zbierka pivných etikiet. Získavam ich kúpou, alebo výmenou za iné
etikety na burzách po celom Slovensku. Mám k dispozícii zoznam všetkých
svetových pivovarov, na základe ktorého si môžem vyhľadať, v ktorej krajine
sa nachádzajú. Na objasnenie by som chcel uviesť, že v Martine existuje
združenie „Slovenská asociácia histórie pivovarníctva (SAHP), ktoré vydáva
časopis pre zberateľov pivných suvenírov s názvom „Pivné hobby“. Slovenská
asociácia združuje kluby z celého Slovenska, ktorých je desať. Náš región
Kysuce a Žilina máme klub zberateľov v Žiline s názvom „Pivety klub Žilina“,
ktorého som členom. V klube sa stretávame všetci členovia raz za mesiac, kde
si vymieňame etikety, suveníry, skúsenosti a dozvedáme sa novinky zo sveta
zberateľov. Jednotlivé kluby poriadajú burzy, náš žilinský klub poriada burzu
vždy v júli v Žiline, v reštaurácii Kotva. V závere roka každý zberateľ zostavuje
prehľad svojej zbierky, ktorý zasielame do Martinského klubu. Ten vydáva
celoslovenský prehľad zbierok jednotlivých zberateľov, podľa počtu etikiet
a iných suvenírov. Za rok 2009 s počtom 120.959 kusov etikiet som sa v rámci
Slovenska umiestnil na 7. mieste.
o Aké všelijaké etikety vlastníte?
- Zatiaľ mám etikety zo 172 štátov celého sveta, a to: Európa- 40 štátov, Ázia36 štátov, Afrika- 47 štátov, Južná Amerika- 13 štátov, Severná Amerika- 24

štátov, Austrália a Oceánia- 13 štátov. Z týchto štátov mám spolu 120.000
kusov etikiet. Uvediem niektoré s najväčším počtom: Česko- 20.200 kusov,
Nemecko- 33.065 kusov, Poľsko- 9.355 kusov, Slovensko- 8.080 kusov, Rusko5.000 kusov etikiet. Ostatné štáty mám v počte menej ako 5.000 kusov,
niektoré len po jednom kuse. Občania by ani nepredpokladali, že na takých
ostrovoch, ako napr. Svätá Helena, Svätý Tomáš, Svätý Vincent sú pivovary
a etikiet z nich mám len po jednom kuse, tieto sú veľmi vzácne a ťažko
sa dajú získať. Spomeniem ešte niektoré africké štáty napr. Siera Leone,
Gabon, Stredoafrická republika, Pobrežie slonoviny, Kongo, kde sú etikety
vzácnosťou, lebo sú ťažko dostupné. Z Ázie sú to štáty ako Irán, Irak, Jemen,
Kuvajt, Arabské Emiráty, odkiaľ sa veľmi ťažko etikety získavajú.
o Pán Milan, kedy ste sa vlastne svojmu koníčku začali venovať?
- Oficiálne od roku 1993. Predtým som sám pre seba zbieral etikety tak,
že som ich odliepal z pivových fliaš, zbieral som podpivníky, korunkové
uzávery. Nemal som informácie o tom, ako by som mohol etikety získať vo
väčších množstvách. Stretol som kamaráta, ktorý sa venoval zberateľstvu už
dlhšiu dobu a ten ma nasmeroval do Žilinského klubu. Dostal som od neho
počiatočnú zbierku 1.000 kusov a to bol môj začiatok. Postupne som začal
navštevovať burzy po Slovensku, zoznámil som sa so zberateľmi, získal som
cenné skúsenosti a informácie. Každý nasledujúci rok mi pribudlo pár tisíc
etikiet, pretože v tom čase to boli ešte halierové položky. V dnešnej dobe sa
mi to u niektorých zberateľov začína javiť ako „zárobková činnosť“.

o Prečo práve takýto druh koníčka, zvlášť, keď sám neholdujete práve
pivnému moku?
Kedysi, keď som bol mladší, zbieral som všeličo od zápalkových krabičiek,
známok, autíčok, nálepiek zo syrov. Nikdy ma to neuspokojovalo. Potom som
začal zbierať korunkové uzávery z piva, ktoré sú farebnejšie a postupne som
prešiel na pivové etikety. Toto ma skutočne chytilo za srdce a poznal som,
koľko krásne farebných motívov existuje na pivových etiketách. Pivnému
moku práve neholdujem vo väčšom množstve, ale nie je pravda, že by som
rád neochutnával pivá. Pri návštevách búrz po Slovensku, Morave a Poľsku
rád ochutnávam pivo a vždy donesiem určité druhy aj domov pre manželku.
Niektoré pivovary, spomeniem aspoň jeden v Rožňave, varí kvalitné pivo
a viac druhov, ktoré sa nedostanú k bežnej verejnosti. Pivo je dostupné len
priamo v tom pivovare.
o Aké máte plány s Vašou záľubou do budúcna, súťaže, prezentácie...
- Aj naďalej by som chcel zbierať pivové etikety v rámci finančných možností.
Ak mi zdravie dovolí, keď už budem na starobnom dôchodku, rád by som sa
viac dostal do zahraničia. Doteraz som bol len na Slovensku, Morave a Poľsku
v meste Žiwiec, kde býva burza len na pozvanie pre zberateľov. Iné burzy
sú dostupné pre celú verejnosť. Súťaže v tejto oblasti neexistujú, aj preto je
veľmi ťažké spropagovať verejnosti takúto zbierku. Som rád, že Váš časopis
mi vyšiel v ústrety a môžem sa tak trošku pochváliť. Naozaj som za to vďačný.
o A Váš odkaz všetkým tým, ktorí svoj život nežijú, ale len tak prežívajú,
otravujú okolie, rodinu a míňajú aj to málo peňazí, čo majú, napríklad
na alkohol, drogy, cigarety... Zvlášť odkaz mladej generácii...
- Mám odkaz hlavne pre mladých, ktorí by sa mali venovať nejakému koníčku,
nemusí to byť akurát zber pivových suvenírov. Ale pri tomto koníčku by sa
pocvičili v zemepise, uplatnili by cudzie jazyky pri dopisovaní so zahraničnými
zberateľmi a tiež v osobnom styku na burzách, ktoré navštevujú zahraniční
zberatelia vo veľkom počte. Dá sa zbierať aj viac variant. Niektorí zberatelia
zbierajú etikety len s určitou tematikou, napr. zvieratá na etiketách, ženy,
vlaky a lietadlá, Mikulášov, vianočné a veľkonočné motívy a rôzne iné.
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Čím viac záľub budú mladí ľudia mať, tým menej sa budú túlať po nociach
a vystrájať. Keď chodím ráno z nočnej zmeny a vidím poprevracané smetné
koše, poohýbané značky, rozbité kvetináče, je to hrôza pozerať sa, čo dokážu
ľudské indivíduá bez výchovy a bez akýchkoľvek morálnych zábran. Keby

sa venovali mnohí ľudia nejakej svojej záľube, nemíňali by čas a peniaze na
alkohol, cigarety, drogy, určite by sme mali aj menej spoločných problémov,
kľudnejšie by sme mohli spávať a nebolo by medzi ľuďmi toľko agresivity,
kriku a nadávok. Aj mládež by sa určite slušnejšie správala k starším ľuďom.
o Vaše slová na záver, ako memento pre spoluobčanov...
- Môj zdravotný stav mi nedovoľuje pracovať v odbore, strojný zámočník, v
ktorom som bol vyučený, takže som sa v práci nevedel až tak realizovať. Práve
preto si napĺňam aspoň svoj osobný voľný čas, a to práve tým koníčkom,
o ktorom sme sa v rozhovore rozprávali. Napĺňa ma spokojnosťou, ale aj
radosťou, keď vidím, akú skutočne zaujímavú zbierku, som dal za uplynulé
roky dokopy. Vlastne si ňou spríjemňujem celý život, vypĺňam nudu, ktorá
by ma určite chytila a takto viem, že som možno pre niekoho užitočný.
Naučil som sa život prijímať s pokorou a musím naozaj priznať, že vskutku
vediem s manželkou spokojný život. Doporučujem mladým aj starším niečím
užitočným sa v živote zaoberať. Obohatí to určite život každého z nás. Keď má
človek záľubu a nejaký životný cieľ, určite neskončí pri alkohole, drogách, či
iných nebezpečných závislostiach.
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
foto: Gabo Muška
(Fotografie zobrazujú šanóny, v ktorých má pán Milan uloženú svoju zberateľskú úrodu, nálepky z pivových fliaš, takmer z celého sveta).
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Nový hranatý profil ID 8000
sklo s najlepšou tepelnou izoláciou

Izolačné trojsklo
štandard bez príplatku
Ug skla =

0,5 W/m K
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% úspora
v tepelnej izolácii

oproti 5-komorovým oknám
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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
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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

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!
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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

