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Starostka Dolného Vadičova
Miroslava Ondreášová nemá
problém natiahnuť si tepláky a čistiť
s občanmi les a okolie svojej obce
/str.10.

Seniori na Štúrovej ulici v Kysuckom
Novom Meste majú novú rehabilitáciu a
nákladný výťah.
Pásku slávnostne prestrihli:
podpredseda ŽSK Ing. Jozef Štrba a Ing.
Miriam Bugrová. /str.8.
u v Radoli
Čerpacia stanica Slovnaft
v uplynulých
(pri Moteli Skalka) prešla
onštrukciou,
mesiacoch kompletnou rek
ku. Vynovené
ako v interiéri, tak aj zvon
dispozícii
priestory boli otvorené k
sta 2012.
verejnosti začiatkom augu
Vážení zákazníci,
áva!
personál Vás srdečne očak

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

JESENNÁ AKCIOVÁ PONUKA !

Kysucké Nové Mesto

Murgašova 2722 (pri Okresnom úrade)
po – pia: 8:00 – 17:00 hod.
so: 8:00 – 12:00 hod.
tel./fax: 041/ 433 3998
nikanabytokknm@centrum.sk

Dolný Kubín

Matuškova 1 (bývalý dom nábytku)
po – pia: 8:30 – 17:00 hod.
so: 8:30 – 12.00 hod.
tel.: 043/ 582 3770,
fax: 043/ 582 3771
nika.nabytok@centrum.sk

Tvrdošín

Vojtaššákova 496 (za COOP Jednota)
po – pia: 8:30 – 17:00 hod.
so: 8:30 – 12:00 hod.
tel.: 043/ 532 4060,
fax: 043/ 532 4061
nikanabytok.tvrdosin@gmail.com

Požičovňa svadobných
a spoločenských šiat „Venček“,
(budova Coop Jednoty, s.d., poschodie)
Nám. slobody

Kysucké Nové Mesto

ponúka záujemcom výpredaj
svadobných šiat od 60 €,
spoločenských od 29 €
a topánky od 10 €.
Pri výbere svadobných šiat
a svadobných obrúčok
účtujeme zľavu z ceny 20 €!
V predajni NIKATEXT
nájdete:
bižutériu, doplnky
k oblečeniu, kabelky,
bielizeň, korzety,
samodržiace pančuchy,
pánske obleky po č. 60
a dámske konfekčné
veľkosti od č. 36 po č. 56
(blúzky, sukne, nohavice).
Otváracia doba: pondelok - piatok
od 8,30 -17,00, sobota od 8,00-12,00
tel. 041/4216417, 0907/613939
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„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“

Slušnosť – spoločenská etiketa, galantnosť mužov
voči ženám, úcta medzi ľuďmi vo všeobecnosti..., kto
je zodpovedný za výchovu, kto by mohol byť... Aká je
spoločnosť, také sú jej prejavy, aj čo sa slušnosti týka.
Znova sa vraciam k téme slušnosti, pretože
situácia v tomto smere je v spoločnosti
viac než hrozivá – a čudujem sa, že v rámci
etiky sa na školách tejto oblasti nevenuje
oveľa viac hodín, pričom ich treba urobiť
trošku nápaditejšie, kreatívnejšie, aj formou
ukážok, či uvádzaním príkladov zo života
– ukázať mladej generácii, čo je správne,
čo nie, čo adekvátne, neslušné, pretože,
ak dieťa v rodine nedostane aspoň štipku
slušnosti, tak aspoň v rámci výchovy v
školách – na to dbajme. A nevyhovárajme
sa, že škola nemôže suplovať rodinu. Jasné,
že nemôže, ale čo keď tá rodina je úplne
obmedzená? Tak potom aspoň vyučujúci
učiteľ, vychovávateľ, ak má čo len trošku
srdce, neponechá dieťa, žiaka, osudu a
usmerní ho. Skúsme sa nad tým zamyslieť:
sú učitelia, ktorých si pamätáme celý život,
pretože boli s nami, deťmi stále a mali na
nás obrovský pozitívny vplyv. A pamätáme
si učiteľov, ktorí – ako prišli – tak odišli.
Nič ich nezaujímalo, len „ich“ predmet,
ktorý vlastne ani nevedeli odovzdať
nám – žiakom, lebo ho odrapkali z knihy,
alebo napísali na tabuľu. Dnes je veľmi a v
mnohých oblastiach zhýralá spoločnosť, jej
negatívne dôsledky sa valia na naše deti zo

všetkých strán. Pedagóg by preto ani nemal
zapochybovať, že slušnosti a jej filozofii
musí venovať pozornosť pri svojich žiakoch
– a nie sa vyhovárať, že „on nesupluje
rodinu“. To nikto od neho nechce, ale
podať dieťaťu pomocnú ruku, či niekedy aj
tvrdšie vysvetliť puberťákom, čo je vhodné
a čo nie, a trvať na poriadku, disciplíne a
„nepapuľovaní“, je jeho povinnosťou a je
priam smiešne, ak pedagóg povie, že „on
nechce mať problémy s úradmi, načo si robiť
starosti, atď...“. Učiteľstvo je poslanie, nie
zamestnanie a obnáša aj výchovu mladej
generácie, nielen vzdelávanie. Výchova
k slušnosti, úcte – má mať svoje dôležité
miesto medzi vyučujúcimi predmetmi. A
hoci veľa rodičov je žiaľ, primitívov a na
svoje deti kašlú – čo sa týka výchovy – lebo
ani oni ju poriadnu nedostali, učiteľ by tento
fakt nemal podceňovať a ak má svojich
zverencov rád, tak by nemal hodnotiť,
či sa rodina stará, alebo nie. Na druhej
strane však pedagóg tento problém môže
pomôcť riešiť inštitucionálne, poukazovať
tak na takýchto nezodpovedných rodičov a
dieťaťu tým rozhodne pomôže. Deťom treba
vysvetľovať veci, ukazovať, čo je slušnosť, čo
naopak drzosť, pohladiť ich, pochváliť, ale aj

skritizovať,
ak treba. To by nemala byť povinnosť učiteľa,
ani by to takto nemalo byť chápané. To
by mala byť prirodzená samozrejmosť a
filozofia každého, kto učí a vychováva deti a
mládež. Je to zodpovednosť za to, ako naša
budúca generácia bude vyzerať, aká bude.
A tu je naozaj nezastupiteľné miesto tiež
školy, škola v tomto môže urobiť obrovské
kusisko dobrej práce. A popri deťoch
vlastne vychovať aj nevychovaných rodičov.
Podstatou článku však malo byť vyučovanie
o slušnosti na školách a vidíte, kde sme
skončili. Rozhodne však by jej mala byť
venovaná taká pozornosť, aká je venovaná
hlavným predmetom. Veď čo z takého žiaka
vyrastie, ktorý je síce vynikajúci študijný
typ, ale po ľudskej stránke je zabednenec,
bezciťák, nevychovanec, grobián a
arogancia z neho len tak srší? Uznajte sami...,
myslím, že vyššie zverejnené riadky nie sú
len mojim názorom, ale hovorím za stovky
ďalších.
Mgr. Alena Jaššová - šéfredaktorka
0903/516 499
e-mail: kysuckyzurnal@gmail.com

Čo nového v inom regióne Slovenska?

„Profesia primátorov je dehonestovaná médiami, atakmi rôznych
„nevládiek“, zovšeobecňovaním a paušalizovaním,“ – hovorí Mgr. Oliver
Solga, primátor Pezinka a prezident Klubu primátorov miest Slovenska.
Pán primátor, v minulom roku ste sa zároveň stali prezidentom (šéfom) Klubu primátorov
miest Slovenska. Významná funkcia – určite predstavuje zaujímavú prácu a veľkú zodpovednosť. Čo sa teda v tomto zoskupení, ktorému šéfujete od minulého roku udialo, koľko
má v súčasnosti členov a aké sú prijaté úlohy na najbližšie obdobie, ale aj perspektívne
do budúcnosti?
- V súvislosti s touto funkciou a touto témou by som vedel hovoriť veľmi dlho. Nebola by to
však téma vôbec veselá. Problémy, ktoré sa v ostatných rokoch valia na starostov a primátorov
slovenských miest, sú obrovské, tlak a stres neúnosný. Výrazne sa pod to podpisujú ekonomické
problémy, často iracionálne predstavy a požiadavky občanov, nedostatočná legislatíva, atď...
Profesia primátorov je dehonestovaná médiami, atakmi rôznych „nevládiek“, zovšeobecňovaním a paušalizovaním. Čím ďalej, tým viac ľudí, ktorí majú profesionálne schopnosti a morálne
vlastnosti, ktoré zaručujú rozvoj a fungovanie demokratickej samosprávy pod ich vedením, z
týchto postov odchádza. Namiesto nás nastúpia lobisti na jedno volebné obdobie, ktorí splnia
„zadanie“ rôznych podnikateľských skupín alebo „ neschopáci“, ktorým bude plat primátora
stačiť, lebo vo vlastnej profesii sa „nechytali“ a dostávali menej. Veď si spomeňte, akou fraškou
bolo znižovanie platov primátorov za bývalej vlády, a ten humbuk, ktorý sa okolo toho udial...
Nikto nechcel riešiť problém globálne, v súvislostiach a hlavne spravodlivo, nielen voči primátorom, ale aj voči viceprimátorom, hlavným kontrolórom, poslancom a napr. aj štátnym zamestnancom, v porovnaní s ich zlatými padákmi.
Odniesli si to len primátori. Jeden z dôsledkov je aj fakt, že nás je čoraz viac nezávislých a politické strany to ťažko znášajú. Nemôžu nás
ovplyvňovať, ani nám diktovať.

„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“
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Jediné kyslíkové štúdio OXYLIFE na Kysuciach, ktoré prevádzkuje Bc. Miroslav Hrivík
v Kysuckom Novom Meste, v októbri 2012 oslavuje PRVÝ rok svojej existencie!
Je to už rok, čo je v
ustúpila“. Pravidelne nás navštevujú psychicky vyťažení ľudia ako
Kysuckom Novom
manažéri, ekonómovia, či účtovníci. Ďalej sú to fajčiari, ktorí majú
Meste otvorené
dvojnásobne až trojnásobne nižšiu zásobu kyslíka, čo sa prejavuje
kyslíkové štúdio
na ich zdraví. Dosť často nás navštevujú aj vysokoškolskí študenti,
OXYLIFE, ktoré
ktorí sa pripravujú na štátnice, či ťažkú skúšku. Terapia im pomáha
ponúka jedinečnú
si zlepšiť koncentráciu a pamäť. Podstatnou skupinou klientov sú
kyslíkovú terapiu známu
i fyzicky aktívni ľudia (športovci a návštevníci fitnescentier), ktorí si
aj ako Oxygenoterapia.
pochvaľujú predovšetkým zlepšenie fyzickej výkonnosti.
Zašli sme sa pozrieť aká je
o Vo svojom kyslíkovom štúdiu ponúkate aj špeciálnu
spokojnosť zákazníkov s
kozmetickú procedúru. Môžete nám ju priblížiť?
inhaláciou koncentrovaného
- Áno. Ide o ošetrenie pokožky tváre koncentrovaným kyslíkom
kyslíka. Najskôr si však
a hyaluronovým sérom. Našu pokožku tvoria živé bunky, ktoré
pripomeňme, čo je to vlastne tá potrebujú kyslík k svojmu správnemu fungovaniu. Dostatok kyslíka
oxygenoterapia?
zrýchli metabolizmus a tým aj vylučovanie nahromadených plynov
Hovorí Bc. Miroslav Hrivík:
(CO, CO2) a iných odpadov. Pokožka je potom pevná a pružná.
- Oxygenoterapia je inhalácia
Procedúra pokožku jednak okysličuje a kyselina hyaluronová
95% molekulárneho kyslíka po
ju hydratuje a zvyšuje elasticitu pleti, čo má za následok
dobu 30 až 40 minút. Cieľom
minimalizovanie vrások, odstránenie mdlého výrazu, zamedzenie
takejto špeciálnej procedúry
tvorby podkožného tuku, či akné.
je rovnomerné zásobovanie
o Ako také okysličenie tváre vlastne prebieha a aká je
organizmu kyslíkom. Kyslík predstavuje ten najdôležitejší prvok pre
spokojnosť zákazničiek?
náš organizmus. Každá bunka nášho tela potrebuje neustály príjem
- Okysličenie tváre je neinvazívna procedúra, ktorá trvá približne
kyslíka, preto musíme nepretržite dýchať či spíme, alebo bdieme,
30 minút. Na pleť je pod tlakom 2 barov striekaný koncentrovaný
inak by sme zomreli. Zo vzduchu, ktorý dýchame, využívame len
kyslík spolu s hyaluronovým sérom, ktoré vytvorí jemnučkú
a len kyslík. Musíme si uvedomiť, že už dávno nedýchame tak čistý
hmlu. Je to nielen kozmetická procedúra, ale aj príjemný relax.
vzduch, ako bol v minulosti. Príčinou je znečistenie ovzdušia, ktoré
Doporučená intenzita je 6 týždňová kúra 2 x ročne, ktorú môžete
stúpa s nárastom priemyselnej výroby, automobilov, odbúravaním
dopĺňať samostatnými kúrami každý mesiac po celý rok. Ideálne
zelene, klimatickými zmenami a v neposlednom rade kysuckou
je spojiť i túto kozmetickú procedúru s inhaláciou kyslíka, o ktorej
spaľovňou. Avšak najhoršou príčinou nedostatku kyslíka je
sme už hovorili, pretože zákazníčky zaznamenali ešte markantnejšie
nesprávny životný štýl. Oveľa viac času trávime v uzavretých
výsledky. Zákazníčkam, ktoré dodržiavali odporúčanú frekvenciu
a nevetraných priestoroch ako kancelárie, výrobné podniky, či bary,
procedúr (min. 1 x mesačne) sa výrazne zlepšil stav pleti a rady sa
kde je často nekvalitný a znečistený vzduch. Ďalším aspektom je
nedostatok pohybu, ktorým trpí väčšina ľudí. Dýchanie je naviazané
na pohyb. Pokiaľ sa nehýbeme, dýchame plytko, čo je spoločným
príznakom aj pre prejedanie sa, fajčenie, či pitie alkoholu. Náš
organizmus, (každá živá bunka), potrebuje pre svoje prežitie
a správne fungovanie dostatok kyslíka. Pokiaľ ho telo nedostáva
v požadovanom množstve, obmedzuje sa jeho fungovanie na tie
najdôležitejšie procesy, čo môže v horizonte niekoľkých rokov
spôsobiť prepuknutie choroby, či zhoršenie nášho zdravotného
stavu. Oxygenoterapiou zabezpečíme optimálny prísun kyslíka,
ktorý organizmus potrebuje pre správne fungovanie.
o Aké sú účinky oxygenoterapie, prípadne existujú nejaké
obmedzenia?
- Oxygenoterapia je určená pre všetkých a neexistuje žiadne
vekové obmedzenie. Oxygenoterapiou sa zvyšuje psychická
aj fyzická výkonnosť, urýchľuje sa regenerácia síl po prekonaní
choroby, priaznivo ovplyvňuje ochorenia centrálnej nervovej
k nám vracajú.
sústavy, kardiovaskulárneho systému, ochorení tráviacej
o V neposlednom rade by našich čitateľov zaujímala cena
sústavy, urologických, gynekologických a onkologických
takýchto procedúr. Mávate aj nejaké špeciálne akcie?
ochorení, ochorenia pohybového aparátu, preventívne pôsobí
- Špeciálnu akciu ponúkame už od otvorenia. Pre každého nového
proti nádorovým ochoreniam, zmierňuje nežiadúce účinky
zákazníka je vždy prvá inhalácia zadarmo. Rozhodli sme sa
farmaceutickej liečby, dokáže zvýšiť telesnú kondíciu pred
k takémuto kroku, pretože chceme ľudí
plánovanou operáciou, športovým výkonom,
presvedčiť účinkami a nielen rečami. Ak
alebo psychickým vypätím, spomaľuje proces
Kyslíkové
štúdio
OXYLIFE
sa inhalácia človeku zapáči, určite nás
starnutia a napomáha odstráneniu vrások a
Vajanského 865
navštívi aj nabudúce. Oxygenoterapia
celulitídy.
024 01 Kysucké Nové Mesto
(kyslíková terapia) je cenovo dostupná.
o S akými problémami Vás ľudia najčastejšie
Permanentka na 9 inhalácií stojí 30 €
navštevujú? Aké sú ohlasy a pomohla im táto
Mobil:
0948 060 766
(1 inhalácia trvajúca 30 až 40 minút za
terapia?
E-mail:
hello@oxylife.sk
3,33 €). Jedna procedúra na okysličenie
- Navštevujú nás ľudia s najrôznejšími
Web:
www.oxylife.sk
pleti stojí 16 €. V októbri oslavujeme
zdravotnými problémami, ale aj bez nich.
Facebook fan page:
prvý rok otvorenia a pre zákazníkov sme
Prevahu však tvoria astmatici a alergici, ktorí
OXYLIFE | Kyslíkové štúdio
pripravili špeciálnu akciu, t.j. 50% zľavu
si terapiu pochvaľujú. Ako príklad uvediem
na permanentky na inhaláciu kyslíka (15
výpoveď 49 ročného astmatika, ktorý sa nám
Prevádzkova doba:
€) a 25% zľavu na okysličenie pleti (12 €).
po tretej inhalácií zveril „... po piatich rokoch
Pondelok-Piatok:
9.00 – 18.00
Takže, všetkých srdečne pozývame do
som sa konečne poriadne nadýchol“, alebo
Sobota:
9.00 - 12.00
jediného kyslíkového štúdia na Kysuciach
23 ročného výrobného pracovníka, ktorý mal
Nedeľa:
Na objednávku
na skúšobnú inhaláciu úplne zadarmo.
dlhodobú alergickú reakciu na výpary zo stroja
„... asi po desiatej inhalácii mi alergická reakcia
otázky: KYSUCKÝ ŽURNÁL

„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“
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Staviate? Rekonštruujete? Potrebujete poradiť?
Vymeňte starú
kúpeľňu za novú

Milí čitatelia, zákazníci,

poďte s nami na návštevu do Kúpeľňového štúdia
Samtek-Kúpeľne v Kysuckom Novom Meste, kde
Vám podrobnejšie predstavia služby, ohľadom realizácií
kúpeľní, a to krok za krokom...
1 KROK- Zvážte, koľko členov bude využívať
kúpeľňu. Pri viacčlennej rodine budeme prijímať
kompromisy, aby boli všetci spokojní.
2 KROK- Prineste si so sebou pôdorys s rozmermi
budúcej kúpeľne. Postačí obyčajný papier s ručným
náčrtom, kde budete mať vyznačené všetky rozmery,
vrátane šikmín, ak sa nachádzajú v kúpeľni, pozície
a rozmery dverí, okien, vodomerných šácht atď...
Pokiaľ už máte hotové rozvody vody, je potrebné ich
tak isto zamerať.
3 KROK- Pri návšteve nášho kúpeľňového štúdia
spolu s odborníčkou pre grafické návrhy prejdete
svoje predstavy a požiadavky. Poradí Vám pri výbere
sanitárnej keramiky, nábytku, vodovodných batérií,
obkladov a dlažieb...

4 KROK- Po odsúhlasení rozmiestnenia produktov,
Vám odborníčka pre grafické návrhy vytvorí 3D
vizualizáciu Vašej kúpeľne už aj s obkladmi a dlažbou.
Tú Vám po dohode pošle e-mailom, alebo si ju prídete
pozrieť v našom kúpeľňovom štúdiu.
5 KROK- V nasledujúcom kroku zapracujeme
Vaše pripomienky a návrhy k vizualizácii ešte pred
vypracovaním cenovej ponuky. Radi Vám pomôžeme
a poradíme pri hľadaní riešenia vo financovaní Vašej
kúpeľne. Ponúkame aj možnosť na splátky cez
splátkovú spoločnosť Quatro.
6 KROK- Po odsúhlasení cenovej ponuky tovar
objednáme a dovezieme zdarma priamo na miesto
určenia v rámci regiónu Žilinského kraja.
V prípade Vášho záujmu Vám radi odporučíme
spoľahlivých remeselníkov na realizáciu kúpeľne.
Veríme, že Vás naše služby zaujali a radi Vás privítame
u nás, v kúpeľňovom štúdiu na Komenského ulici
v Kysuckom Novom Meste./za BIELYM DOMOM/

„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“
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„Pstruh s mandľami a šampiňónmi“, alebo “zapekané kuracie kúsky
so zemiakovými dukátikmi, brokolicou, syrom a smotanovou omáčkou“,
to sú len dve z množstva gurmánskych pochúťok, ktoré Vám ponúka
Reštaurácia Mýto v Kysuckom Novom Meste, prídite ochutnať!

Keď som začala v r. 2007 vydávať Kysucký Žurnál v regióne
dolných Kysúc – v podstate medzi prvými som sa spoznala z radov
podnikateľov a živnostníkov – s Renátou Michalkovou. Elegantnou
a skutočne peknou dámou, ktorá v tej dobe prevádzkovala
(mala v prenájme priestory) baru Laguna a urobila z neho, spolu
s personálom, skutočne príjemné miesto posedenia s dobrým
jedlom – za ešte lepšie ceny – pričom zákazník nemohol mať
pocit, že sa za svoje peniaze nenaje. Keď som tam veľakrát prišla
za účelom stretnutia sa, či už s priateľmi, alebo na pracovný obed
– nemali sme si kde sadnúť, všetko obsadené! Skrátka, v čase
obeda do 14,00 h. – to bol problém. Samozrejme, aj inde varia
a je veľký výber, ale jedlo musí mať dobrú chuť, musí byť každý
deň čerstvé a voňavé a ak je tiež príjemný personál a dobré ceny
– niet o čom rozmýšľať. Renátka to skrátka v oblasti reštauračných
služieb vie a zdokonalila to ešte aj štúdiom v odbore manažmentu
podnikania, a tak som jej v minulom roku mohla po 5-ich rokoch

úspešného štúdia zagratulovať k titulu inžinierky. Človek nemôže
byť vždy úplne šťastný, a tak aj ona zbehom rôznych udalostí
odišla z prenajatých priestorov Laguny a musela „naštartovať“
niečo iné, pretože – ako sama hovorí „nie je z tých, ktoré by sa
vyvaľovali bez práce, resp. by vykonávali nezaujímavú prácu, ktorá
ich nebaví.“ „Bola som nesmierne rada, keď mi dobrá náhoda
a priatelia „prihrali“ do cesty možnosť vykonávať moju profesiu
a prevádzkovať tak Reštauráciu Mýto (predtým služby prevádzkoval
podnikateľ Rapčan).“ Ak podniká muž, častokrát bežný chod rodiny,
výchovu, zabezpečuje jeho partnerka. Ak podniká žena, ju bežné

starosti o domácnosť neminú, aj keď jej manžel pomáha. Preto
si nesmierne vážim všetky pracujúce, resp. podnikajúce ženy,
s tvorivým nápadom, ktoré majú aj zmysel pre svoju domácnosť
a nezabudli ani na materstvo, ale tiež vzdelávanie. A takýmto
príkladom Ing. Renáta Michalková bezpochyby je. Navyše jej
odchod do novej prevádzky – do Reštaurácie Mýto, nebol bez
daní, keďže tu chcela prostredie ako každá žena spríjemniť, tak to
jednoducho na začiatku bez úveru nešlo. To uvádzam len na margo
tých, ktorí si myslia, že podnikateľský, či živnostenský chlebíček, je
ľahký. (Rozhodne to totiž neznamená, že „desiateho“ máš výplatu
na účte ako tisíce našich štátnych zamestnancov, ktorí neustále
frflú a máli sa im...- pozn. red.) Reštaurácia Mýto je umiestnená na
námestí v Kysuckom Novom Meste a doslova „nos ťahajúce“ vône
výborného jedla, ktoré ponúka, labužnícky lákajú zákazníkov:
„ochutnaj ma!“ Rozhodne prajeme tejto reštaurácii a jej personálu
dobrý štart a nech sa im darí! Ako prezradila pani Renátka,
k reštaurácii patrí aj Kaviareň Pohoda, ktorá je určená najmä tým,
ktorí sa bez cigarety ku káve nezaobídu. Aj tu sa podáva jedlo. A do
tretice, do celej reštauračnej zostavy patrí ešte „salónik“, s kapacitou
asi 30 – 40 miest. Otvorené má Reštaurácia Mýto celý týždeň,
obedové menu je iba 3,20 EUR, v čom je polievka a hlavné jedlo.
Výber je vždy z 3 polievok a zo 4 jedál a to treba vysoko oceniť!
Strava sa podáva celý deň, teda nielen počas obedov – ako to dnes
z úsporných dôvodov realizujú viaceré reštaurácie a varí sa každý
deň čerstvá! A to treba vysoko oceniť. Reštaurácia Mýto je vhodná
pre rodinné posedenia, stretnutia s priateľmi, blížia sa koncoročné
posedenia so spolupracovníkmi a kolegami, takže tí, ktorí nemáte
ešte objednané priestory – určite vyskúšajte kysuckú Reštauráciu
Mýto. „Zabezpečíme kompletný catering, a to aj vo Vašom súkromí,
v dome, v byte, ak bude také Vaše želanie“,- hovorí pani Renáta.
Spoľahnúť sa môže na
celý svoj pracovný tím,
kolektív. Pri objednávke
na posedenie pre
väčší počet ľudí, vie
reštaurácia Mýto
vychádzať pri stanovení
ceny už od 15 EUR na
osobu, samozrejme,
všetko záleží od
výberu jedál, množstva
atraktívnejších
receptov, do ktorých
idú aj atraktívnejšie
ingrediencie, atď... Je
(pokračovanie na str. 7.)
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to všetko o dohode, pretože zákazník dostane presný rozpočet
a vie, čo bude platiť. Pani Renáta do budúcnosti vie zabezpečiť
aj stravovanie dôchodcov v okolitých obciach, ak o to obecné
úrady prejavia záujem. Samozrejme, že aj to súvisí s počtom
záujemcov, pravidelnosťou donášky. A len tak pre zaujímavosť
a vydráždenie chuťových pohárikov Vám prinášame pár jedál, ktoré
v Reštaurácii Mýto – u Ing. Renáty Michalkovej a jej kolektívu,
môžete vyskúšať a sú priam božské: vyprážaná kuracia kapsa
s enciánom a brokolicou, alebo špenátom a mozarelou, či syrom
a šunkou – a pozor – aj v iných reštauráciách toto jedlo dostanete,
ale nie také chutné ako tu! Lebo aj kuchár a kuchár je rozdiel! Ďalej
doporučujem labužníkom sviečkové rezy so smotanovohubovou
omáčkou, pstruha plneného mandľami a šampiňónmi a vynikajúce
sú zapekané kuracie kúsky so zemiakovými dukátikmi, brokolicou,
syrom a smotanovou omáčkou. Samozrejme, v ponuke nechýbajú
bezmäsité jedlá, cestoviny – aj tie sú pripravované zaujímavými
receptami a zeleninové šaláty, či chutné múčniky. Zbytočne je veľa
slov, radšej raz vidieť a vyskúšať! A cenové relácie sú naozaj v rámci

únosnosti, vôbec nie vysoké, pričom porcie sú naozaj veľké. No
čo, urobili sme Vám chuť? Skúste si už teraz objednať v Reštaurácii
Mýto svoje firemné posedenie, svadbu, promóciu, či stretávku so
spolužiakmi po rokoch! Personál sa na Vás teší a urobí všetko pre to,
aby ste odchádzali dobre najedení a spokojní s atmosférou!

Reštaurácia Mýto a Kaviareň Pohoda
Námestie Slobody 184
Kysucké Nové Mesto
e-mail: mytoapohoda@gmail.com
tel.: 0905 466 900
spracovala: Mgr. Alena Jaššová
foto: Gabo Muška

„Vďaka komasácii vzniknú možno v Povine nové stavebné parcely“,
- teší sa starostka obce, Margita Šplháková.

Ak navštívite v súčasnosti obec Povinu, tak nájdete doslova rozbitú cestu
od obecného úradu až po školu – dôvod? „Robíme v obci kanalizáciu, resp.
investorom prác výstavby je SEVaK, generálnym dodávateľom je Váhostav,
a.s. a od VÚC-ky Žilina, ktorá je správcom cesty, máme v budúcom roku
prísľub opravy cesty, samozrejme v podielovej účasti. Na oprave participuje
aj naša obec “,- začala rozprávanie pre náš časopis Margita Šplháková,
starostka Poviny a ktorá sa spolu s občanmi tejto užitočnej akcii veľmi teší.
Aj túto obec zasiahla zimná kalamita 2011/2012, našťastie pomohol štát
a zaplatil náklady na odstránenie následkov. A keďže sa sneh pomalšie
topil, nehrozili povodne ako predtým. „Ale ani my sme v obci nezaháľali, na
18- ich potôčikoch (z 24) sme urobili protipovodňové opatrenia, čím sme
zabránili prírodným škodám. Pomoc sme dostali z Úradu vlády, pomáhali
naši nezamestnaní“,- hovorí ďalej starostka Šplháková.
o Od nášho posledného rozhovoru uplynuli skoro dva roky – pani
starostka, čo ste v obci odvtedy urobili, máte sa čím pochváliť?
- Myslím, že za zmienku stoja už spomínané protipovodňové opatrenia,
lebo tieto skutočne vedia zabrániť veľkým občianskym a spoločenským
škodám. V hornej časti obce sa urobil vodovod, odvodnili sme potoky,
oplotili cintorín. Na cintoríne sa vyasfaltovala cesta, vybetónovali sa
schodíky, aby sa občanom nešmýkalo a vodu sme dotiahli až na cintorín.
Naša obec pomaly končí komasáciu pozemkov, pretože tie rozdrobené
kúsky, ktoré mali občania doslova „porozhadzované“ kade – tade po
chotároch, k ničomu nevedie, akurát k nedorozumeniam a k neporiadku.
A keďže obec nemá vlastné pozemky na výstavbu bytov, resp. domov,
možno vďaka komasácii prídeme k nejakým a budeme môcť výstavbu
spustiť. Skôr majú občania záujem o výstavbu vlastných rodinných domov. Z ďalších našich plánov na zveľadenie obce spomeniem ten,
že máme podaný projekt na verejné osvetlenie – už dva roky, podľa všetkého by mala byť naša obec úspešná a občania by tak dostali
pekný darček v podobe nového moderného osvetlenia. Čo sa týka našej školy, vzdelávania – škola bola úspešná pri získaní projektu na
skvalitnenie výučby jazykov. Pokiaľ ide o našu pýchu – materskú školu, máme v nej umiestnených 39 detí a myslím, že nielen ja, či poslanci,
sú spokojní s jej vzhľadom, ale aj rodičia a detičky. Je to doslova nadštandardne vybavená škôlka so spálňou, telocvičňou, jedálňou. No
a o ďalších aktualitách v obci Vás- teda Vašich čitateľov, budeme neskôr informovať, – dokončuje rozprávanie starostka obce Povina, Margita
Šplháková.

celoročná

Najvýhodnejšia
inzercia v Kysuckom Žurnále!

Tel.: 0903 516 499,

email: kysuckyzurnal@gmail.com

Presne cielená inzercia
na Vašich zákazníkov !

„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“
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Seniori v Domove sociálnych služieb v Kysuckom Novom
zaujímavým a zmysluplným spoločenským životom – aj vďaka
Oslava ku Dňu matiek – vystúpenie Mariána Banga

13. mája 2012 sa v Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste konala
slávnostná akcia ku Dňu matiek, na ktorej sa zúčastnili aj naše
klientky. Vystúpenie otvorili mažoretky z Kysuckého Nového Mesta
a prekvapením večera bolo vystúpenie speváka p. Mariána Banga.

Seniori
nezabudli na deti

1.júna je Deň detí a naši starkí pripravili pre detičky
z materskej školy prekvapenie za to, že ich pravidelne
navštevujú a potešia svojim spevom a tancom.

Polícia pomáha udržiavať seniorov bdelých

Polícia pravidelne navštevuje Zariadenie pre seniorov a domov
sociálnych služieb na Štúrovej ulici za účelom varovania pred
nepríjemnými udalosťami, ktoré sa v živote môžu prihodiť, inak
to nebolo ani počas tohtoročného augusta.

Leto a seniori

Klienti nášho zariadenia sa rozhodli, že si leto spríjemnia pobytom v
rekreačnom stredisku Oravice, ktoré už poznajú z minulých rokov a majú
z tohto strediska dobré a pekné skúsenosti.
Okrem kúpania sa v termálnej liečivej vode, rekreanti podnikli aj nenáročné
turistické trasy smerom do Juráňovej doliny a k neďalekému salašu. Veľmi
sa potešili aj večernej opekačke a diskotéke. Našli tu nové priateľské vzťahy
z DSS pre deti a dospelých od Bratislavy a spolu podnikli spoločné večerné
posedenia a diskotéku.
Všetci boli veľmi spokojní a aj podľa vyjadrenia prevádzkára chaty, bola to
úžasná skupina, na ktorú sa teší i do budúcnosti.
Domov všetci odchádzali oddýchnutí a plní príjemných zážitkov.

Seniori na wellness pobyte v Oščadnici

Začiatkom septembra sa muži zo Zariadenia pre seniorov a Domova
sociálnych služieb, ul. Ľ. Štúra z Kysuckého Nového Mesta zúčastnili
na wellness pobyte v hoteli Marlene v Oščadnici. Tento štýlový
hotel nás upútal vkusným ubytovaním a prekrásnym prostredím,
v ktorom sa nachádza. Navštívili sme aj kalváriu s krížovou cestou,
kde sme pookriali na duchu. Vo wellness centre v hoteli sme
využívali vírivú vaňu, bazén, saunu, výhrevné lehátka, ale aj služby
masérky. Pobyt sme si spríjemnili súťažou „ Hľadanie pokladu“, kde
naši muži hľadali dobre schované dobroty v areáli detského ihriska
pri hoteli. Domov sme sa vracali oddýchnutí a plní síl do ďalších dní.

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

9

m Meste na Štúrovej a Litovelskej ulici žijú neskutočne
a kreatívnym nápadom svojej riaditeľky, Ing. Miriam Bugrovej
Seniori pálili Jánske ohne

Tento pôvodne Keltský sviatok sa oslavuje na Slovensku dodnes.
Oslavou si pripomíname koniec jari a príchod leta. Jánska noc je
najkratšia noc v celom roku. V túto noc sa na najvyšších kopcoch a
lúkach rozpaľujú vatry, pri ktorých sa schádzajú skupiny mladých i
starších ľudí, aby tento sviatok spoločne oslávili.
Aj naše zariadenie si pre našich starkých pripravilo pálenie vatry,
spojenú so spevom a tancom. V záhrade zariadenia pani riaditeľka
zapálila pripravenú vatru a zábava sa mohla začať. Starkí si pochutili
na opekanej klobáske s chlebíkom a teplým čajom. Hoci počasie
nám v tento deň neprialo, ale nálada bola aj napriek dažďu výborná,
altánok praskal vo švíkoch.
Do tanca a spevu nám zahral pán Zdenko Játi. Tí odvážnejší si
zaspievali aj zatancovali. Všetci sme mali z tohto dňa skvelý zážitok.

Seniori súťažne rybárčili

V júli 2012 naše zariadenie zorganizovalo II. ročník rybárskej súťaže
Seniorská rybka 2012. Príprava akcie sa konala už niekoľko týždňov
dopredu. Pripravovali sa súťažné disciplíny a muži si ich nacvičovali.
Do súťaže sa zapojilo päť družstiev zo Žilinského samosprávneho
kraja.
Pozvanie súťažiť prijali DSS a ZpS Horelica, Čadca, ZpS a DSS Žarec,
Čadca, ZpS a DSS Karpatská, Žilina a DSS a ŠZ Straník, Žilina. Súťaž
sa konala na rybárskej chate Okál, pri rybníku Neslušanka. Počasie
v tento deň bolo výborné, ako aj nálada prichádzajúcich hostí
a súťažiacich. O výbornú náladu sa postaral DJ Peťo. Ešte pred
samotnou súťažou sme si pochutili na grilovanej rybe a súťažiaci
si vyskúšali súťažné disciplíny. Tak ako na ostatné naše akcie svojou
účasťou nás poctili pán primátor mesta Kysucké Nové Mesto Ing. Ján
Hartel a pani viceprimátorka a zároveň poslankyňa ŽSK Ing. Janka

Svrčková. Našu súťaž prišli podporiť i zástupkyne Odboru sociálnych
vecí ŽSK, riaditeľky zúčastnených zariadení a hlavnou rozhodkyňou
bola naša pani Dr. psychiatrička Vaňková Andrea.
Muži súťažili v piatich súťažných disciplínach ako je: príprava udice
k lovu rýb, hod udicou do vody, chytanie rybiek magnetickou
udicou z provizórneho bazéna, chytanie rybiek podberákom so
zaviazanými očami (pričom vytiahli i spodné prádlo nadmerných
rozmerov). Posledná disciplína bola vedomostná, kde mal súťažiaci
tím pomenovať 4 druhy našich sladkovodných rýb.
Rybári sa s plným nasadením pustili do jednotlivých súťažných
disciplín. Každé súťažné družstvo chcelo zvíťaziť. Po absolvovaní
súťaže sme sa všetci posilnili kotlíkovým gulášom, ktorý nám od
rána pripravovali naše pani kuchárky. Po dobrom jedle riaditeľka
vyhlásila víťaza rybárskej súťaže, ktorým sa stalo ZpS a DSS
Karpatská Žilina, na druhom mieste sa umiestnilo DSS a ZpS
Horelica, Čadca a tretie miesto získali ZpS a DSS Žiarec, Čadca.
Na štvrtom mieste sa umiestnili muži z nášho zariadenia a spolu
s mužmi z DSS a ŠZ Straník, Žilina, ktorí dostali ako cenu útechy
udicu, aby sa na budúcoročnú súťaž lepšie pripravili. Všetci
súťažiaci dostali tričká s logom súťaže a sadrové obrázky, ktoré sme
vlastnoručne pripravili. Prvé tri víťazné družstvá sme obdarovali
víťazným pohárom, diplomom a darčekovým košom. Po vyhlásení
výsledkov, nastala tá pravá zábava. Všetci čo vládali, si s chuťou
zatancovali. Počasie nám tento rok prialo a nikomu sa nechcelo z
takého pekného prostredia odchádzať.
							
Informácie pripravili: Ing. Miriam Bugrová,
Mgr. Katarína Krasňanová, Bc. Mária Suchánková

Seniori na Štúrovej ulici v Kysuckom Novom
Meste majú novú rehabilitáciu a nákladný výťah
26. septembra 2012 sa v Zariadení pre seniorov a v Domove sociálnych
služieb na Štúrovej ulici slávnostne strihala páska, pretože bol úspešne
dokončený a skolaudovaný nový nákladný výťah s kapacitou 21 osôb,
ktorého realizácia stála 289 949,59- €, tieto finančné prostriedky
poskytol Žilinský samosprávny kraj, ako zriaďovateľ zariadenia. Výťah
bol vysvätený aj pánom kaplanom, ktorý posvätil tiež rehabilitačné
priestory, kde bude pre klientov zariadenia vykonávaná elektroliečba,
(parafín a magnetoterapia), vodoliečba, (nastaviteľná vaňa s výrivkou
a sprchami), masážna miestnosť. Celkové náklady na úpravu rehabilitácie predstavujú 38 049,33- €. Tieto prostriedky boli výlučne od
dodávateľov získané sponzorsky: Mesto Kysucké Nové Mesto, Obecný
úrad Horný Vadičov - starosta, Fond GSK (projekt na parafín), INA s.r.o.,
a napokon, Občianske združenie „Radosť žiť“.
Pásku prestrihli: podpredseda ŽSK Ing. Jozef Štrba a Ing. Miriam
Bugrová. Na podujatí sa zúčastnili medzi pozvanými hosťami: primátor
Kysuckého Nového Mesta Ing. Hartel spolu s viceprimátorkou Ing.
Svrčkovou, starosta Horného Vadičova Vladimír Kačerík, riaditeľka
odboru ŽSK Mgr. Pauková, poslanec Ing. Macášek, šéf sociálnej komisie ŽSK Ing. Mlynár, redakcie pozvaných časopisov, medzi ktorými
nechýbal ani náš Kysucký Žurnál, pozvaní lekári a ďalší. Pohostenie
pre prítomných bolo ako vždy u Miriam Bugrovej vynikajúce! Toto
Seniorské centrum v Kysuckom Novom Meste môže skutočne slúžiť
príkladom pre ostatných, čo sa týka starostlivosti o klientov v duchu
„žiť v starobe, s radosťou a v spokojnosti“. Je radosť žiť v zariadení, moderne vybavenom, so
všetkými dostupnými
službami, s opaterou
lekárov a s navyše
kreatívnymi nápadmi
vedenia zariadenia na
čele s veľmi schopnou
a húževnatou riaditeľkou Ing. Miriam
Bugrovou.
-R-
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Starostka Dolného Vadičova Miroslava Ondreášová nemá problém
natiahnuť si tepláky a čistiť s občanmi les a okolie svojej obce.
V decembri 2010 vyhrala voľby na starostku
obce v Dolnom Vadičove Miroslava Ondreášová. Naozaj príjemné žieňa, plné životaschopnej energie, ktorá sa chytá rovnako
fyzickej roboty, ako úradovania. Skrátka,
jej nerobí problém natiahnuť si pracovný
odev a pomáhať spoluobčanom napríklad
pri upratovaní obce. Aj keď nie je rodáčkou
z tejto dediny, pochádza z Nesluše, býva v
Dolnom Vadičove už takmer 12 rokov. „A
veľmi mi toto prekrásne prostredie prirástlo
k srdcu. Stále tvrdím, že ak chce dať niekto
dieťaťu do daru bývanie v čistom prostredí,
tak by mal prísť bývať do našej obce. Postaviť
si domček uprostred hôr a doslova v lone
panenskej prírody – je naozaj romantika,
spokojnosť a relax“,- hovorí Mirka Ondreášová. Vyštudovala gymnázium a viac rokov po r.
1990 pôsobila pracovne v Nemecku. Zároveň
mnohým Kysučanom pomohla, keď hľadali
prácu a nevedeli sa na Slovensku zamestnať.
Jej samotnej pobyt v Nemecku dal veľmi
veľa. „Viete, napr. na začiatku 90-tych rokov
v Nemecku už separovaný zber fungoval
naplno, ľudia pri vyhadzovaní odpadkov
vyhadzovali napr. kelímky od jogurtov umyté
– to len taká maličkosť. O nemeckej disciplíne
a dodržiavaní termínov ani nebudem hovoriť,
pretože to by sa mnohí naši ľudia, úradníci,
poslanci, firmy, podnikatelia museli od
hanby červenať, ak majú svedomie.
Aj úradníci so svojim prístupom k
povinnostiam, či pri vyplácaní faktúr,
atď...“,- pokračuje sympatická starostka. O tejto dáme ešte prezradím to,
že napríklad kvôli oddychu nepotrebuje cestovať do zahraničia. Ona si
najlepšie – vraj – oddýchne vo svojej
záhrade, skrátka prírodu a nádherné
prostredie jej obce – jej – ako človeku
dáva plné vyžitie a kvalitný relax. (To
by si z nej mali brať príklad tí, ktorí sa
neustále potrebujú chváliť exotickými
krajinami, ktoré navštívili – častokrát
možno práve kvôli tomu, aby im závideli – pozn. red.) Aj ona už pochopila,
že „starostovanie“ je funkcia na celý
deň, týždeň. Ľudia starostu potrebujú
kvôli každej maličkosti. Niekedy sa len
napr. porozprávať. A pani Ondreášová
nikoho neodoženie, práve naopak.
Veľmi jej pomáha aj manžel Vlado,
skrátka záleží mu na tom, aby funkciu
zvládla dobre a aby po nej v obci
niečo užitočné ostalo. V podstate
„velí“ 460 občanom a stojí na čele obecného
zastupiteľstva zloženého zo samých chlapov:
Ing. Ľubomír Králik, Ing. Juraj Ozaniak,
Peter Koža, Jaroslav Kolembus a Ján
Vnuk. Obci veľmi pomáha tiež Ing. Štefan Vlček z firmy Stavouniverzál, s.r.o.
Kysucké Nové Mesto, ktorý každoročne pomáha organizovať upratovanie
v obci na jar a už sa to medzi občanmi
Dolného Vadičova zaužívalo ako
tradícia a pomáha každý, komu záleží
na peknom a zdravom vzhľade obce.
Pokiaľ ide o plány rozvoja a zveľaďovania obce – starostka Miroslava
Ondreášová nepatrí medzi starostov,
ktorí chcú „ohurovať“ ľudí veľkolepými
plánmi, ktoré sú ťažko realizovateľné,
ale aj finančne náročné. Skôr sa prihovára za premyslený a efektívny plán
rozvoja obce, ktorý občanom pomáha,
zbytočne nevyčerpáva finančne kasu,
ale pritom sa robí to, čo občan akútne
potrebuje. Napríklad považovala za
potrebné pravidelne občanov infor-

movať o stave a činnosti v obci, aj kvôli tomu
založila v r. 2011 tzv. Informačník – občasník
obce a sme radi, že aj v našom regionálnom
Kysuckom Žurnále svoju obec prezentuje a
informuje tak tiež ďalších občanov regiónu dolných Kysúc o tom, čo sa v Dolnom
Vadičove deje. Občania Dolného Vadičova si
napríklad svojpomocne opravili zasadačku v
zimnom období 2011/2012, upravili si cintorín, spolu s požiarnikmi pravidelne čistia lesy.
S aktivačnými pracovníkmi si aspoň „trošku“
vynovili autobusové zastávky – oškrabali od
hrdze a vymaľovali. Starostka a poslanci chcú
dať do poriadku tiež cintorín a okolie, postaviť prístrešok a miesto na státie. „Snehová
kalamita bola v období 2011/2012 obrovská
aj v Dolnom Vadičove a žiaľ, aj tá „prevetrala“
charaktery niektorých spoluobčanov, ktorí
nemali trpezlivosť a nevedeli ľudsky pochopiť, že traktor skrátka „nestíha“...“,- hovorí
trochu s výčitkou pani Ondreášová. Obec
samozrejme žije aj spoločenským životom – v
júli t.r. mali v obci skutočne peknú akciu k
85. výročiu vzniku dobrovoľného hasičského
zboru. Táto udalosť je doslova udalosťou roku
v obci, začína ráno – sprievod občanov ide
celou dedinou na ihrisko na dolnom konci, za
sprievodu ľudovej hudby Spod Ľadonhory,
na ihrisku potom prebiehajú súťaže, prítomní

vzťahy. „V októbri pripravujeme pre starších
občanov vždy nejaký
výlet, tento rok by sme
mali ísť do Rajeckej
Lesnej. Veľmi by sa zišiel
v našej obci aj domov
dôchodcov, ale teraz na
to nemáme. Prihovárala by som sa
aj za tzv. Stacionárny domov
dôchodcov, ktorý funguje ako
škôlka. Ráno tu
starkých dáme
a večer si ich
rodina vezme
domov, je to
zabehnutý
trend aj v
zahraničí,
možno by
sa ujal.
Uvidíme
časom“,hovorí Miroslava Ondreášová
a pokračuje:

si pochutnávajú na klobáskach, alebo nealko
nápojoch, súťažia dospelí, deti, skrátka – je
to výborná akcia, ktorá utužuje medziľudské

„Určite si dáme do poriadku aj priestor pred
obecným úradom, lebo tu sa občania stretnú
aj na Silvestra, ale, aj keď k nám niekto príde, nech ho víta upravené
priestranstvo. Len to nejde všetko
tak rýchlo. Som pyšná aj na našu
materskú školu, pretože máme až
24 maličkých detí, čo je na takú
malú obec ako sme my dosť, detičky majú pre zábavu veľkú záhradu,
kde môžu tráviť prakticky každý
pekný deň a do sýtosti sa vyšantiť.
Celkovo som spokojná s aktivitou
našich občanov, naozaj im na obci
záleží, keď ich oslovím, pomáhajú,
a tak je vlastne vzhľad našej obce
vizitkou samotných ľudí, čo teší
nielen mňa, ale určite aj ich – a touto cestou im chcem za podporu
a pomoc poďakovať“,- dokončuje
rozprávanie Miroslava Ondreášová
– starostka obce Dolný Vadičov.
spracovala: Mgr. Alena Jaššová
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Mladí sociálni demokrati v Kysuckom Novom Meste
zorganizovali v auguste príťažlivú športovú akciu
Koncom augusta 2012 v Športovej hale Kysucké Nové Mesto sa uskutočnila veľmi zaujímavá súťaž pretláčanie rukou a tlak
na lavičke, ktorú zorganizoval okresný predseda klubu Mladých sociálnych demokratov v Kysuckom Novom Meste Juraj
Šefar v spolupráci s OO strany SMER-SD.Súťaže sa zúčastnili hostia: poslanec NR SR Anton Martvoň (SMER-SD), predseda
Obvodného úradu v Žiline Vladimír Macášek, 5-násobný majster sveta v pretláčaní rukou Ľubomír Jagnešák, 4-násobná
majsterka sveta Snezhana Babayeva, vicemajster sveta Peter Kasan, majster Slovenska v kulturistike Filip Godzsák.

Umiestnenie:

V súťaži pretláčanie rukou: 1. miesto: Marcel Beleš, 2. miesto: Branislav Sidor, 3. miesto: Mojmír Kalužník.
V súťaži tlak na lavičke do 85 kg: 1. miesto: Tomáš Macášek, 2. miesto: Michal Ondrušek, 3. miesto: Juraj Hájnik.
V súťaži tlak na lavičke nad 85 kg: 1. miesto: Mojmír Kalužník, 2. miesto: Juraj Kekety, 3. miesto: Roman Galčík.
Na súťaž prišli v hojnom počte občania, diváci, ktorí súťažiacich perfektne povzbudzovali a vytvorili výbornú divácku kulisu.
Veľké poďakovanie patrí hlavnému sponzorovi RS Fitclub Kysucké Nové Mesto, ktorý venoval ceny v hodnote
cca 3000 Eur. O občerstvenie sa postarala Pizzeria Viola. Mediálnym partnerom podujatia bol aj KYSUCKÝ ŽURNÁL.

Zima je tu, čo nevidieť..., ste na ňu pripravení?
SME NAJKVALITNEJŠÍ V REGIÓNE!

- palivá
- uhlie, koks, kaly
Akcia! 5% z ceny pri odbere
nad 3 tony tovaru.
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Nakupujte a využívajte služby u predajcov a odborníkov
s dlhoročnou skúsenosťou, dobrým menom a rozumnými cenami.

OBUV JANEL
Nová jesenná
a zimná kolekcia !
e-shop: www.obuvjanel.sk
e-mail: obchod@obuvjanel.sk

Tel.: 0907/414 066

Belanského 6
(pri papierníctve ARVEN)

Kysucké Nové Mesto

AVON Vám ponúka kvalitnú letnú kozmetiku
za výhodné ceny a naviac, môžete
počas leta získať krásny
PINKNIKOVÝ KÔŠ AVON. Info v AC.
Jana Ďuranová, AVON – zónová manažérka pre Kysuce a Oravu,
Námestie Slobody 2295 (bývalá predajňa Drobček),
Kysucké Nové Mesto
tel.č.: 0904 329 779, e-mail: duranovaavon@centrum.sk

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

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

Sprostredkovanie poistenia

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

Výživné na dieťa, alimenty sa nevypočítavajú „od buka do buka“.
Pani doktorka, v poslednej dobe dosť často sledujem v televízii
„Súdnu sieň“, a zaujali ma najmä časti o výživnom pre potomkov. Ja
som však doslova šokovaná z toho, koľko ženy požadujú výživné (a
to nie som zástancom mužov), ale na druhej strane – aj oni potrebujú z niečoho žiť, navyše majú svoje rodiny a tie platy tiež sú u nás nie
vysoké. Keď napr. niekto zarobí 800 EUR a žena požaduje výživné
400 EUR, tak si myslím, že je to prehnané, a to častokrát padajú iné
„pálky“. A súdy veľakrát vyhovejú. Preto by ma zaujímalo, ako sa
vlastne takéto vyživovacie povinnosti vypočítavajú, existuje na to
nejaký vzorec, čo je možné a reálne – a čo nereálne?
Odpoveď:
- Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom je zákonnou povinnosťou, ktorá
v sebe zahŕňa právo dieťaťa na výživu a s tým korešpondujúcu povinnosť
oboch rodičov dieťa vyživovať. Rodičia nemusia byť medzi sebou v manželskom vzťahu. Avšak také skutočnosti, ako osobná starostlivosť o dieťa, či
rodičia spolu žijú a kto z rodičov sa stará o domácnosť, sú kritériami rozhodujúcimi pre určenie rozsahu vyživovacej povinnosti. Zákon predpokladá, že
rodičia budú vo vzťahu k dieťaťu plniť svoju vyživovaciu povinnosť v rozsahu
zodpovedajúcemu odôvodneným potrebám dieťaťa a vlastným schopnostiam, možnostiam a majetkovým pomerom. Dieťa má právo podieľať sa na
životnej úrovni oboch rodičov. Konanie, v ktorom súd rozhoduje o výživnom
sa môže začať na návrh oprávnenej osoby, alebo aj bez návrhu. Miera rozsahu výživného rodičov voči deťom zahŕňa zabezpečenie všetkých životných
potrieb dieťaťa bez výnimky, t.j. tých potrieb, ktoré sú nevyhnutné pre telesný a duševný rozvoj dieťaťa. Z hľadiska rozsahu vyživovacej povinnosti však
nejde len o potreby stravovacie, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Patrí
sem i zdravotná starostlivosť, opatera, bývanie, prispievanie na duševnú a
záujmovú činnosť a pod. Pri určení konkrétnej výšky výživného prihliadne
súd, musí zvážiť odôvodnené potreby oprávneného (nevyhnutné potreby,

potreby rozvíjajúce duševný vývoj dieťaťa a
zabezpečujúce získanie vzdelania a prípadne
i tvorba úspor), schopnosti a možnosti
povinného a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové
pomery povinného súd prihliadne i vtedy,
keď sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu
výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu. Rovnako prihliadne aj na
neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný
na seba berie. Pri skúmaní rozhodujúcich
hľadísk, dôležitých pre určenie vyživovacej
povinnosti a tým aj výšky výživného, je potrebné u matky prihliadať na výšku príjmu,
možnosti bývania, či sa o dieťa stará osobne,
či sa stará o domácnosť, náklady na bývanie
a domácnosť, životnú úroveň, zdravotný stav,
finančné zázemie, výdavky na dieťa. U otca sa
prihliada na výšku príjmu, zamestnanie, iné
príjmy, zdravotný stav, možnosti jeho bývania,
jeho náklady, jeho životnú
úroveň a pod. Ako teda
Advokátska kancelária, ul. Republiky 21, Žilina
vyplýva z uvedeného, pri
stanovovaní výšky výživného sa súd riadi zákonnými
kritériami, na ktoré je súd
povinný prihliadať. Súd nie
je viazaný návrhom, ale výše-mail: veronikaj@stonline.sk
ku výživného stanoví vždy
po preskúmaní všetkých
jakubikova.veronika@gmail.com
rozhodujúcich okolností.

tel./fax: 041 564 3548
mobil: 0908 929 559, 0907 252 238

...okienko zverolekárky... ...okienko zverolekárky...

Je normálne, ak ľudia chovajú v bytoch jedovaté hady?
V poslednej dobe sa veľmi rozmohlo „amatérske“ chovanie rôznych exotických živočíchov v našich domácnostiach.
Zámerne hovorím amatérske, lebo prakticky hocikto si môže kúpiť doslova aj nebezpečné zviera a pritom nemá ani
základné vedomosti o tom, ako sa k zvieraťu chovať, toto môže navyše spôsobiť problém, zranenie, ale aj smrť inému,
ak sa o neho majiteľ dostatočne nepostará. Pani doktorka, chcem sa opýtať, je normálne, že ľudia chovajú v bytoch
jedovaté hady? Aký je Váš názor? A ak sa už niekto rozhodne pre takýto chov, čo všetko to obnáša, čo musí dodržať,
aké povinnosti vyvstávajú pre chovateľa?
Chov exotických zvierat v domácnosti naberá dnes na popularite, či u majite- potrave... Kúpia exotické zviera len pod
ľov žijúcich v bytoch alebo rodinných domoch. Lákavá je najmä nevšednosť
tlakom módy. S nezvládnutím zabezpečenia
a pestrosť exotických živočíchov bežne dostupných v našich chovprodukvhodných podmienok pre život, prichádzatoch. Neraz však človek vidí len roztomilé pestré zvieratko, avšak zabúda na
jú aj najčastejšie ochorenia. Sú to najmä
náročnosť chovu, priestoru a zariadenia pre plnohodnotný život exota. Chov
avitaminózy, hypervitaminózy, súvisiace s
exotického zvieraťa je na Slovensku komplikovaný a náročný, dosť často
jednostrannou diétou, potom ochorenia
aj ilegálny. Pre neznalosť a ľahostajnosť majiteľov tieto zvieratá nezriedka
kože, dýchacieho a pohybového systému.
trpia nedostatkom priestoru, potravy, starostlivosti, alebo nevhodnosťou
U veľkých papagájov nesmieme zabudnúť
terárijných podmienok a hynú. Ak sa rozhodneme chovať exotické zviera
na psychické problémy so správaním. Veľká
v zajatí, nemali by sme zabúdať na zákony a nariadenia, ktoré tento chov
väčšina ochorení exotov držaných v zajatí
ošetrujú. Mali by sme si zistiť, či nami vybraný druh exota nepatrí napr. do zo- je spôsobená nevhodnou starostlivosťou a manipuláciou. Práve tu je preto
znamu ohrozených druhov CITES. Medzi bežne dostupné exotické zvieratá,
potrebné v prvom rade myslieť na prevenciu ochorení, lebo terapia je často
taktiež spadajúce do zoznamu CITES, patrí mnoho druhov plazov, korytnakomplikovaná, zdĺhavá a nie vždy s uspokojivým výsledkom. S chovom
čiek, vtákov, ale aj primátov, šeliem a bezstavovcov... Ďalšou podmienkou
exota v zajatí súvisí aj nebezpečenstvo poranenia človeka, čo viac menej
pre úspešný chov exota neodmysliteľne patrí kvalitné a dobre vybavené
znova súvisí s neznalosťou zákonov a absenciou základných vedomostí o
terárium /akvárium, príp. klietka/ a vhodný stály zdroj potravy. Nesmieme
chove, ako aj zneužitie v nelegálnom obchode. Chov a držanie na území SR
zabúdať, že mnoho druhov exotov je závislých na prísun len živej potravy
preto podlieha určitým zákonom a štátnym nariadeniam. Každý chovateľ, aj
(hmyz, drobné hlodavce). Primeraná teplota a vlhkosť v teráriu je podstatná
exotické zviera, by malo byť registrované, evidované. Kúpou zvieraťa s preuhlavne pre korytnačky, plazy, chameleóny... Zdôrazňujem význam vhodného
kazom pôvodu a z registrozdroja umelého UV žiarenia a zdravotne nezávadného substrátu. U väčších
vaného chovu sa stáva život Veterinárna ambulancia MVDr. Jana Tunegová
1. mája 113; Kysucké Nové Mesto
exotických vtákov takisto možnosť pohybu mimo klietky. Mnohokrát finančexota v zajatí bezpečný pre
ná náročnosť príslušenstva ďaleko viac presahuje cenu samotného zvieraťa,
okolie s možnosťou vytvoTelefón: 0911137798
na čo však neprofesionálny majiteľ, laik, často zabúda a podceňuje. Stáva sa,
renia čo najprirodzenejších
Ordinačné hodiny: Pondelok – Piatok
že takýto majiteľ potom prichádza poradiť sa, ak už má problém, ale nemá
podmienok.
9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
ani najzákladnejšie poznatky o spôsobe chovu exota, o teplote, vlhkosti,

www.zurnaly.sk

www.zurnaly.sk

www.zurnaly.sk
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Po pohlavnom styku mám pálenie pošvy...

Neustále ma po kúpaní pália pohlavné orgány. Je pravda, že používam vonné oleje, soľ do kúpeľa, peny,
atď... Ale aj keď som to nepoužívala, bolo to to isté. Žiadne pohlavné choroby nemám, ani infekciu –
bola som na prehliadke. Je pravdou tiež to, že toto pálenie mám aj po pohlavnom styku s partnerom. Je
možné, žeby ma vnútorne zranil? Krv nikdy nemám, ale používame dosť „tvrdý“ sex a on je „urastený“,
mohlo by to byť spôsobené aj tým? Pri sexe nepociťujem žiadnu bolesť, práve naopak – vyhovuje mi to,
ale možno po... tom – je to akási daň, alebo sa mýlim?
V prípade našej čitateľky, ak gynekologické kontrolné vyšetrenie - kompletné, vylučuje zápalové
procesy na vonkajších rodidlách a pošve, prichádza do úvahy posúdenie kvality sliznice pošvy a
pošvového vchodu, /ktorá značne závisí od dostatočnej hladiny ženských hormónov/.U žien s už
začínajúcou hormonálnou nedostatočnosťou, sa
začínajú objavovať prvé príznaky suchosti pošvy,
ako aj problémy neistých pálení vonkajších rodidiel.
V značnej miere, uvedomujúc si používanie rôznych
prípravkov a olejov do kúpeľov, pálenie pošvy môže
byť i alergickým prejavom. Kvalita pohlavného styku
vo variáciách rôznych aktivít a používania rôznych
techník určite ovplyvňuje i citlivosť kože a slizníc po-

švového vchodu a pošvy, a takýto stav vyžaduje
i adekvátne následné ošetrovanie prípravkami s
úlohou lepšenia regenerácie slizníc a majúc aj antibakteriálny efekt – krémy /Actigel, Aquitox gel.../
výplachy pošvy tantum rosalgin, ako i správne
používanie lubrikačných gélov a samozrejme, dodržujúc pravidlá sexuálnej hygieny. Ťažkosti našej
čitateľky sú samozrejme predmetom precízneho
a detailného gynekologického vyšetrenia, ako aj
spolupráce s imunológom – alergológom, ako
aj kožným lekárom. Všetko ale predchádza veľmi
diskrétnym zhodnotením stavu a doporučeniami
v následnej diagnostike stavu a liečbe - primárne
na gynekologickej ambulancii.

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

Objednajte sa na:

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

Poistenie života a majetku, životná nevyhnutnosť poistenia o Poistenie života a majetku, životná nevyhnutnosť poistenia

Obdobie uzatvárania povinných zmluvných poistení na vozidlá je tu!
Blížia sa posledné mesiace roka, čo je obdobie uzatvárania povinných zmluvných poistení na naše, ale aj firemné vozidlá. Ak
nie sme spokojní s poisťovňou, máme čas vypovedať zmluvu a
obrátiť sa na inú poisťovňu. Ak sa rozhodnete pre Komunálnu
poisťovňu, a.s. – pani Danka Pinčiarová, riaditeľka Krajskej
pobočky Žilina vám povie, prečo ste sa rozhodli dobre...
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sa vykonáva formou povinného zmluvného poistenia.
Každé motorové vozidlo musí byť zo zákona povinne poistené pre
prípad škody spôsobenej jeho prevádzkou tretím osobám na zdraví,
živote, na majetku a ušlom zisku. Táto povinnosť je zakotvená v
zákone č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a
o zmene a doplnení niektorých zákonov. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového
vozidla zabezpečuje úhradu škody na zdraví a majetku, ktorú vodič
spôsobí svojim vozidlom inému účastníkovi nehody. Keďže povinné
zmluvné poistenie kryje iba škody spôsobené iným, je rozumné,
ak dôjde aj k uzatvoreniu havarijného poistenia. Havarijná poistka finančne kryje držiteľa motorového vozidla pred náhodnými
udalosťami spôsobenými kýmkoľvek, pričom kryje aj iné riziká, ako
napríklad krádež, či poškodenie živelnou udalosťou. Uzatvorením
poistenia v KOMUNÁLNEJ poisťovni získate spoľahlivého partnera
v postení, ktorého zaujímajú vaše problémy. Výhodný produkt
ponúkajúci 3 bezplatné benefity - živelné kasko, úrazové poistenie
a nadštandardné non-stop asistenčné služby (technické, predcestovné, administratívno-právne a lekárske asistencie) – zdarma.
Produkt Vám ponúka tiež
službu Centrálny dispečing
Komunálna poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
škôd, ktorý je klientom k
Litovelská 871
dispozícii 24 hodín denne a 7
024 01 Kysucké Nové Mesto
dní v týždni pre nahlasovanie
škôd priamo z miesta nehody.
Otváracie hodiny: pondelok, streda, štvrtok, Možnosť zľavy až do výšky
piatok od 8.00 hod – do 15.00 hod
30% z výšky, možnosť bonusu
za bezškodový priebeh až do
Daniela Pinčiarová
výšky 60%. Poistník - osoba,
mobil: 0905 345 800
ktorá uzatvára poistnú zmluvu
pevná linka: 421 39 93
s KOMUNÁLNOU poisťovňou
pinciarova@kpas.sk
pinciarova@mail.t-com.sk
a.s., má na výber z dvoch
slavikovai@kpas.sk
variantov poistného krytia,
ktorým zodpovedá určitý rozwww.kpas.sk
sah asistenčných služieb..
GARANT PLUS
Limity poistného krytia od 1.1.2012:
• 5 000 000,00 EUR pre škody na zdraví a náklady pri usmrtení na
každého zraneného alebo usmrteného
• 1 000 000,00 EUR pre škody spôsobené na majetku a ušlý zisk
pre všetkých poškodených spolu
EUROGARANT PLUS

Limity poistného krytia od 1.1.2012:
• 5 000 000,00 EUR pre škody na zdraví a
náklady pri usmrtení na každého zraneného alebo usmrteného
• 2 000 000,00 EUR pre škody spôsobené
na majetku a ušlý zisk pre všetkých
poškodených spolu
V prípadoch, keď sa vozidlo používa na
pravidelnú prepravu tovaru, osôb, alebo
na cesty do zahraničia, odporúčame
poistiť vozidlo na Eurogarant plus – s
vyšším limitom poistného krytia a širším
rozsahom asistenčných služieb v
zahraničí.
Klient poistený v KOMUNÁLNEJ
poisťovni má nárok na 10 % bonus za
každé bezškodové poistné obdobie až
do výšky 60 %. Každý klient vstupujúci
do poistenia je hodnotený individuálne, pričom v prípade bezškodového
priebehu v predchádzajúcej poisťovni má u nás nárok na bonus vo
výške 10 % za každých 12 mesiacov bez spôsobenej škody.
Ak do poistenia vstupuje klient s motorovým vozidlom, ktorým za
predchádzajúce 4 roky nespôsobil škodu, má nárok na bonus vo
výške 45 % bez ohľadu na to, či uzavrel základné poistenie GARANT
PLUS alebo rozšírené poistenie EUROGARANT PLUS.
• po 1-ročnom nepretržitom poistení a bezškodovom priebehu
bonus 10 %
• po 2-ročnom nepretržitom poistení a bezškodovom priebehu
bonus 20 %
• po 3-ročnom nepretržitom poistení a bezškodovom priebehu
bonus 30 %
• po 4-ročnom nepretržitom poistení a bezškodovom priebehu
bonus 45 %
• po 5-ročnom nepretržitom poistení a bezškodovom priebehu
bonus 60 %
Ak sa vodič rozhodne dočasne vyradiť automobil z evidencie, zostáva mu nárok na bonus dosiahnutý v našej poisťovni, a to v pôvodnej
výške v prípade, že si auto u nás opäť poistí do šiestich mesiacov.
Tak ako v predchádzajúcich rokoch KOMUNÁLNA poisťovňa
neuplatňuje malus.
Dôchodcovia od 65 rokov vrátane a zdravotne ťažko postihnuté
osoby majú nárok na zníženú sadzbu vo výške 50 % zo základného poistného. Táto zľava je upravená už po zohľadnení všetkých
bonusov. Vypočítava sa podľa sadzobníka s príslušnou zľavou za
bezškodový priebeh.
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„...časopis, ktorý by nemal chýbať na vašom stole...“

OKNÁ

s najlepšou tepelnou izo

OKNÁ

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

Pozývame
gurmánov
na

KAČACIE HODY
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STK
Dajte si u nás ošetriť a skontrolovať svoje
vozidlá pred blížiacou sa zimnou sezónou!
Práve v našich končinách je zima dosť dlhá.
Naše zaručené pracovné nástroje, vďaka ktorým ponúkame kvalitné služby: dochvíľnosť,
precíznosť, presnosť, ústretovosť, serióznosť,
príjemné prostredie, špičkové zariadenia.
Kontrola VIN čísel - Polícia SR v areáli STK

Úradné preklady!
Naučte sa cudzí jazyk
a vo svete sa nestratíte.

www.linqua.sk

Jazykové kurzy –

oveľa cenovo výhodnejšie
ako u konkurencie!

