4.
ROČNÍK VII. * JÚL - AUGUST 2013 * Časopis pre občanov Kysuckého Nového Mesta a Dolných Kysúc
Zvieratká trpia
v horúcom lete
niekedy viac
ako človek,
hovorí MVDr.
Jana Tunegová,
zverolekárka,

„Stúpa počet
mladistvých,
ktorí sa
„upijú“ až do
bezvedomia“,
- hovorí
PharmDr.
Štefan Grešák,

str. 11.

str. 14.

Starostka Dunajova, Mgr. Milada
Chlastáková sa pravidelne
zúčastňuje začiatku, aj ukončenia
školského roka, a pri každej akcii
deti vždy obdaruje darčekmi, str. 4-5.

Riaditeľka,
Mgr.
Jaroslava
Jelinková
predstavuje
ZUŠ
v Kysuckom
Lieskovci...,

Stanica technickej kontroly
Kysucké Nové Mesto
Poistenie vozidiel - PZP,
havarijné poistenie,
poistenie čelného skla.
Informácie na príjme STK

str. 8-9.

Kontrola VIN čísel
- Polícia SR v areáli STK

www.stkknm.sk

Údržba mesta
sa vzorne
stará o vzhľad
lokalít
Kysuckého
Nového Mesta,
str. 6.

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“

- stavebná činnosť
- upratovacie služby
- ubytovanie

0908 911 197

OKNÁ

s najlepšou tepelnou izoláciou

20 rokov
1 9 9 0 - 2 0 1 0
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Nový hranatý profil ID 8000
sklo s najlepšou tepelnou izoláciou

Izolačné trojsklo
štandard bez príplatku
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Pre každého je pojem šťastie
rozdielny, pre niekoho to
je možno práve ten mech
peňazí, ktoré si „urval“ z nášho
spoločného štátneho majetku...
Je leto, čas oddychu a dovoleniek, tak nebudeme ani
my zaťažovať v našom časopise čitateľov „ťažkými“
ekonomickými, či spoločensko-politickými komentármi.
Zamyslime sa skôr nad niečím, čo je bytostne späté s
mnohými ľuďmi. Je to pohľad na vlastnú existenciu,
či sme spokojní s tým, čo máme - alebo nie, a prečo
nie – a prečo áno... V čom spočíva spokojnosť človeka
a kedy má pokoj v duši...? Čo je to bohatstvo – a čo je
reálny stav spokojnosti? Kto je realistický jedinec a kto
nenažratý po peniazoch a závistlivec? Kam sa radíte
Vy? Patríte k večným ufňukancom, že nič nemáte, hoci
„makáte“ celý život, alebo ste dieťa šťasteny – a čo chytíte
do ruky sa Vám podarí? Aj takí jedinci sú medzi nami,
ktorým sa podarí, čo si vytýčia. Sú spokojní v každej
oblasti. Je to osud? Alebo to tak má byť, lebo boli pre
to splnené podmienky? Materiálne, ale aj duchovné?
Pretože tak to platí v prírode. A akými „kartami“ v živote
hráte Vy? Ste čestný pred sebou, aj druhými? Konáte
naozaj tak, ako rozmýšľate a rozprávate? Tento súlad je
totiž veľmi dôležitý. Je však dobré – ukazovať svoju tvár
a názory dnes úplne otvorene, až naivne? Ľudia sú dobrí,
aj zlomyseľní, niektorí – ako šelmy – len čakajú, kedy
môžu „vyštartovať“ po Vašich tepnách a pripraviť Vás o
dobrý obchod, dobré miesto, alebo peknú manželku...
A najhoršia je chuť po moci... Zvlášť, ak sa ku korytám
dostanú zvlčilci, ktorí dávno zabudli, kde boli predtým – a
kto im ku postaveniu, či moci pomohol. Kedysi nenápadný
úradník, či čašníčka v zastrčenej reštaurácii, ktorí „správne“
informovali „správnych“ ľudí, či „ roztiahli“ nohy tam, kde
to bolo žiadané – a „odmena“ sa po rokoch dostavila. Dnes
sedia na dobre platených štátnych funkciách, dokonca
aj v parlamente. Ak sa „odmeny“ prideľujú zo štátnych
peňazí a rozdávajú sa pracovné pozície „za zásluhy“ – s
tým rozhodne nemôže súhlasiť žiadny bežný smrteľník.
Moc veľmi chutí. A je nenásytná! Ak máš veľa, chceš stále
viac. A nezaujíma ťa, že zoberieš iným. Hlavne, že máš ty.
Veď na tom je postavený vlastne princíp bohatstva. Aby
ty si bol v luxuse, musia byť desiatky ďalších v priemere,
či v podpriemere finančného pásma. Už dávno neplatí, že
poctivosťou najďalej zájdeš. Rozprávky už neplatia, lebo
ani život dnes nefunguje podľa zdravého sedliackeho
rozumu. Mňa osobne nič nevie viac „rozhodiť“, ako keď

sa mnohí podnikatelia
vyhlasujú za veľkých
podnikateľov, pričom to je
len preto, že sú celé roky
„napojení“ na zákazky zo štátu a teda nemajú problém
so zaplatením faktúr. Takým „podnikateľom“ sa dobre a
ľahko podniká. Ako im môže konkurovať podnikateľ, či
živnostník, ktorý si „od piky“ musel zarobiť na všetko sám,
od nikoho nič nedostal a ani nič „za babku“ po nežnej
revolúcii nesprivatizoval...? Pár „vyvolených“, ktorí boli
pri zdroji informácií – sa v 90-tych rokoch „nabalilo“ zo
štátneho socialistického majetku – a dnes sa tvária ako
majstri sveta, ktorí rozumejú všetkému – a v podstate
ničomu. Sú však „vyvolenými“, ale vegetia aj vo štátnych
funkciách, a kým bežný človek nevie – ako vyjsť z
priemerného slovenského platu, zbohatlíci, poprepletaní
s politickými špičkami a kvalitne cicajúci prachy zo
štátneho rozpočtu, sa topia v bohatstve – na ktorom
by naivní voliči otvárali ústa ako ryba na suchu, lebo by
neverili, že či je to vlastne možné... A opäť sme sa dostali
tam, kde sme nechceli – ku nepríjemným politickým
debatám... Pritom sme chceli hovoriť o pohode, či šťastí
človeka. Takže – ako to vlastne je? Je šťastie a pokoj závislý
od bohatstva? Isteže, človek potrebuje k naplneniu svojich
plánov a k existencii peniaze, pretože bez nich sa nedá v
dnešnom svete žiť. Ale ich množstvo a najmä – spôsob ich
získavania, je už tým, čomu sa hovorí životný štýl a spôsob
prežitia. My sami si ho určujeme, ako a kde patriť, a len od
nášho vnútra závisí, či sa vieme tešiť z maličkostí, alebo
nás nezasýti ani Rockefeller. Človek niekedy potrebuje
k životu okrem peňazí, zdravia aj trochu šťastia, aby bol
spokojný. Ale to, kedy je šťastný – a čo pre neho šťastie
znamená, to opäť vie len on sám. Iba on sám pozná
recept na svoje šťastie, spokojnosť a pohodu v živote, i v
duši. No a pre niekoho je šťastie práve ten mech peňazí,
nakradnutý z nášho spoločného štátneho majetku. Krásne
leto, príjemný oddych želá
Mgr. Alena Jaššová - šéfredaktorka
0903/516 499
e-mail: kysuckyzurnal@gmail.com
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Vyše polovica žiakov v dunajovskej základnej školy mala
na vysvedčení samé jednotky. Skvelý výsledok!
vykonáva už 41 rokov.
Vo funkcii riaditeľky
ZŠ s MŠ v Dunajove
pracuje vyše dvoch
rokov. Dochádza do
školy z Čadce. Predtým
vykonávala aj funkciu
riaditeľky v obci
Klubina, a to 13 rokov.
So žiakmi a ich rodičmi
veľmi rada vykonáva a
realizuje rôzne akcie:
výlety, exkurzie do
galérií, múzeí, knižníc,
kaštieľov, hradov, miest, obcí , hvezdárne ,plavecký výcvik ,
deň otvorených dverí v škole pre rodičov – priama účasť na
vyučovaní, divadelné predstavenia, výchovný koncert ZUŠ
z Krásna nad Kysucou , didaktické hry v prírode, atď. Poďme sa
s ňou trochu porozprávať.

Základná škola v Dunajove existuje od r.1966, to znamená,
že v tomto roku oslavuje 47-te narodeniny. Od marca 2011
sa základná a materská škola v Dunajove spojili do „jednej
právnickej osoby“. Škola je neplnoorganizovaná malotriedna,
s vyučovacím jazykom slovenským, navštevujú ju žiaci 1.-

4.roč. a funguje tu tiež oddelenie školskej družiny s 25 žiakmi.
V škole je počítačová triedu, žiaci sa učia cudzí jazyk. Školu
navštevuje spolu 99 detí, z toho je v ZŠ 51 detí, MŠ 48. Učí ich
10 pedagógov.
Po materiálnej stránke je škola veľmi dobre vybavená,
okrem desiatich počítačov má tri interaktívne tabule
s dataprojektormi. Aj keď nemá telocvičňu , má veľké ihrisko
s novými detskými futbalovými bránkami. Škola využíva pre
výchovno-vzdelávacie aspekty aj okolitú krásnu prírodu. Od
septembra bude v ZŠ elokované pracovisko ZUŠ z Krásna nad
Kysucou. Vyučujúci budú vyučovať talentované deti v oblasti
hudobnej a výtvarnej výchovy. Riaditeľkou školy v Dunajove
je Mgr. Jarmila Neveďalová, ktorá pedagogické povolanie

o Pani riaditeľka, Vás manažérska práca, aj práca s deťmi
nielen napĺňa, ale
aj teší. V Klubine
ste zariadila rôzne
opravy v interiéri
a exteriéri školy.
Svoje skúsenosti ste
si iste „preniesla“ aj
do školy v Dunajove,
nemýlim sa?
- V škole sme prerobili
starú poškodenú
podlahu za novú,
vymenili staré radiátory
za nové , prerobili
celú elektroinštaláciu
budovy , nainštalovali
bezpečnostné
zariadenie – alarm,
vymaľovali školu,
nainštalovali na okná
žalúzie, zakúpili nové
tabule, nábytok , urobili
opravu oplotenia školy, zakúpili nové kvetináče a vysadili nové
kvety a stromčeky, upravili areál – zarovnali medzu, zaviedli sme do
každej triedy internet s interaktívnou tabuľou , dataprojektorom
a počítačom na zmodernizovanie učiva , vytvorili sme nový web
školy: zsmsdunajov@edupage.org , atď. Aj v MŠ sme vymenili
staré drevené okná za nové plastové so žalúziami. Vymaľovali
všetky miestnosti , detské preliezačky, oplotenie MŠ, vybudovali
pieskovisko , opravili poškodené zábradlia na schodiskách, opravili
poškodené ríny, strechu , bránku , zakúpili nový detský nábytok ,
nové hračky, koberce , paplóny, vankúše, obliečky atď.
o Spolupráca ZŠ, MŠ a obce, ako podľa Vás funguje?
- S obcou a pani starostkou Mgr. Miladou Chlastákovou veľmi dobre
spolupracujeme. Je nám vo všetkom nápomocná , intenzívne sa
zaujíma o dianie v škole
a často školu navštevuje.
Zúčastňujeme sa akcií,
ktoré poriada obec
pre obyvateľov obce
a pre deti , ako napr.:
Hody v obci , Mesiac
úcty k starším , Uvítanie
detí do života, Vianoce
–Mikulášska oslava,
Detský karneval, Deň
matiek ,MDD . Pre tieto
akcie pripravujeme
kultúrny program.
Starostka sa pravidelne
zúčastňuje začiatku, aj
ukončenia školského
roka a pri každej akcii
deti vždy obdaruje
darčekmi --->.
o Aký bol ukončený
školský rok 2012/2013

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
z pohľadu učebných výsledkov žiakov?
- Aj tento šk. rok bol úspešný , o čom svedčia výborné výchovno
- vyučovacie výsledky . Až 27 žiakov získalo samé jednotky.
Všetci žiaci prospeli. Nikto nemal zníženú známku zo správania.
Talentovaní žiaci sa zapojili do 6 súťaží :
recitačná –víťaz: Adam Blažek 3.A ,
čitateľská- víťaz : Adam Blažek 3.A ,
spevácka – víťaz : Kristína Brodeková 3.A,
športová – víťazi : viacerí žiaci
2 výtvarné –víťaz : Agáta Filipková v Poľovníckej súťaži o ochrane
prírody v Krásne nad Kysucou získala II. miesto.
Pani učiteľky Bc. Dana Brňáková a Mgr. Jana Takáčová pripravovali
deti na súťaže, robili krásne výzdoby školy, venovali sa deťom aj
mimo vyučovania -púšťanie šarkanov, čistenie studničiek v prírode,
turistika do okolitej prírody, návšteva obecnej knižnice, pečenie
koláčov, ručná tvorba rôznych výrobkov -tvorivé dielne k Veľkej noci
, nácvik divadelného predstavenia , nácvik kultúrnych programov
k Dňu matiek ...atď.
o Aká bola celková atmosféra v škole, počas tohto hektického
roka, keďže sa niesol v znamení učiteľského štrajku,
výstražných akcií.., „zachytilo“ to aj Vašu školu?
- Nezúčastnili sme sa uč. štrajku , aj keď súhlasíme , že by
pedagógovia mali byť ohodnotení za svoju prácu oveľa lepšie.
o Aké máte plány do nasledujúceho školského roku?
- V nasledujúcom školskom roku by sme chceli pokračovať v
našich úspechoch naďalej. Po materiálnej stránke by sme chceli
doplniť triedu dataprojektorom, na telesnú výchovu dokúpiť lavičky
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na cvičenie a trampolínu, do knižnice prikúpiť detské náučné knihy,
naďalej zveľaďovať okolie školy vysádzaním kvetov a stromov. Učiť
a vychovávať deti v čo najlepšom duchu , čo je pre nás prvoradá
úloha.
o Vaše slová na záver, pani riaditeľka...?
- Ďakujem všetkým , ktorí mi pomáhali pri náročnej práci !!! Veľmi si
to vážim a som tu pre Vás.
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová

Vláda Slovenskej republiky výrazne pomohla
obci Dunajov poskytnutím dotácie na
dokončenie cesty do Ochodnice

o Zástupcom
starostky
v Dunajove
je Ing. Pavol
Valárik. Ako
samotná
starostka
Mgr. Milada
Chlastáková
hovorí, je jej
„pravá ruka“.
Keďže sme o obci dlhšie nepísali,
poprosila som obidvoch čelných
funkcionárov obce, aby mi troška
porozprávali, čo sa od volieb v r.2010
v Dunajove urobilo. Čo som si prvé
všimla – pri príchode do obce – bola
novučičká cesta od Ochodnice, ale
ako som sa dozvedela aj ďalšie cesty
a cestičky sa v obci robia...
- Pre toto volebné obdobie bolo pre
obecné zastupiteľstvo a vedenie obce
prioritou dokončenie cesty z a do
Ochodnice. Uvedenú cestu v dĺžke
1,5 km sme vybudovali postupne z
vlastných prostriedkov. Ku koncu roku
2012 sa nám podarilo urobiť konečnú
asfaltovú úpravu s výraznou pomocou
vlády SR, ktorá nám na dokončenie
poskytla dotáciu vo výške 45 000 eur.
Celková hodnota uvedenej komunikácie
tak predstavuje hodnotu cca 270 000
eur. V súčasností pracujeme na jej

odovzdaní do správy VÚC Žilina. Okrem
tejto komunikácie sme v minulom
roku v spolupráci a za výraznej pomoci
Štátnych lesov Čadca opravili miestnu
cestu do miestnej časti Rieka, v dĺžke
cca 1 km a v hodnote 43 000 eur. Okrem
toho, v roku 2012 sme z vlastných
prostriedkov ešte zabezpečili aj opravu
miestnej cesty nad cintorínom, na
ktorú prispela tiež Miestna organizácia
urbariátu.
o Vaša obec je známa tým, že má v
rámci regiónu dolných Kysúc najviac
nových bytov. Umožnili ste tak
výhodné a útulné bývanie nemalému
množstvu obyvateľstva. Koľko
vlastne máte bytov – a ako po rokoch
hodnotíte túto investíciu obce?
- Obec Dunajov v minulosti postavila
150 bytov, túto investíciu hodnotí
ako vedenie obce, tak samotní
občania, kladne, ľuďom sa vyriešilo

bývanie a nemuseli si brať stresujúce
hypotekárne úvery, a obci sa zasa zvýšil
počet obyvateľov, čím sa vylepšili aj
príjmy obce.
o Čo je prioritou v tomto roku,
resp. do konca volebného obdobia?
- Prioritou tohto roku je investičná
akcia na kompletnú rekonštrukciu
verejného osvetlenia, ktorá je dotovaná
z európskych financií. Jej hodnota je
212 000 eur. Ďalšou dôležitou akciou,
ktorú pripravujeme do realizácie v
budúcom roku, je revitalizácia centra
obce v hodnote 343 000 eur. Projekt
na túto akciu je už odovzdaný, teraz
čakáme na jeho vyhodnotenie. V tomto
roku sme sa rozhodli upraviť aj miestne
ihrisko pre mládež , a to položením
umelej trávy v hodnote 11 500 eur. Akcia
by mala byť dokončená v priebehu
augusta 2013. Obecné zastupiteľstvo
ďalej schválilo finančné prostriedky vo
výške 25 000 eur na úpravu miestnej
cesty od žel. zastávky „do Červených“.
o Ako hodnotíte tak z nadhľadu život
vo Vašej obci? Je tu všetko, čo občan
k životu potrebuje, keď by sa tu
niekto rozhodol ísť bývať? Ako sa tu
Vám býva?
- Život v našej obci hodnotíme
vcelku pozitívne. A určite nielen my.
Vybudovaním cesty do Ochodnice
sa podstatne skrátila cesta do Žiliny
a zároveň je využívaná bicyklistami
a korčuliarmi pre športové aktivity.
V Dunajove máme v podstate všetko,
čo človek potrebuje k životu. Myslíme
aj na našich športovcov, zvažujeme
dobudovanie šatní na futbalovom
ihrisku.
pýtala sa: redakcia kysuckého žurnálu

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“

6

Údržba mesta sa vzorne stará o vzhľad
lokalít Kysuckého Nového Mesta

Mgr. Dáši Jakubcovej –
riaditeľky Údržby mesta
v Kysuckom Novom
Meste sa pýtame, ako
začala a pokračuje letná
starostlivosť o vzhľad
mesta?
Z dôvodu dlhej zimy
naša organizácia začala
kosiť 9.mája 2013. Najprv
kosíme centrum mesta
(Námestie Slobody,
ulicu Belanského)
a potom ďalšie verejné
priestranstvá. Tento
rok sme začali dolným
mestom, t.j. od ulice
Clementisova, nakoľko
minulý rok sa začalo od
sídliska Kamence. Tento
postup navrhli poslanci Mestského zastupiteľstva v Kysuckom
Novom Meste ešte minulý rok, aby sa spravodlivo pristupovalo k
občanom dolného, aj horného konca mesta a nezačínalo sa kosiť
vždy od ulice Clementisovej, ako to bolo po minulé roky. A tak
sa miesto začatia kosenia bude každý rok striedať. Jeden rok od
Kamencov, druhý od ulice Clementisova....Mimo harmonogramu
však kosíme prioritne areály materských škôl, aby mohli detičky
plnohodnotnejšie tráviť čas na čerstvom vzduchu a dosýta sa
hrať na detských ihriskách v priestoroch pri škôlke. Okrem mesta
súbežne kosíme aj mestské časti v Budatínskej Lehote a v Oškerde.
V letnom období naša organizácia zabezpečuje aj strihanie
živých plotov. V prvé dva júnové týždne rozkvitli aj mestské
kvetinové záhony (pri moste, na ul.Pivovarská, v parku), kvetináče
po sídliskách. Dopyt po umiestnení kvetináčov je každý rok
aktuálny, nakoľko slúžia pre obyvateľov, nielen ako zábrana, ktorá

zabezpečuje ochranu
zelene pred nepovoleným
vjazdom automobilom, ale
plnia aj funkciu estetickú.
Z dôvodu zefektívnenia
činnosti organizácie
sme začiatkom júla 2013
zakúpili nový malý sklápací
automobil PIAGGIO
PORTER MAXXI s nosnosťou
1110 kg. Jeho využitie bude

univerzálne a celoročné,
v zimnom období
bude slúžiť na posyp
chodníkov a menej
dostupných miest (úzke
komunikácie, sťažený
terén a pod.), v letnom
období na odvoz zelene,
zeminy, v jesennom
odvoz lístia, drobného
odpadu a celoročne na
odvoz odpadu z malých
smetných košov.
o A čo ďalej Vaša
organizácia
zabezpečuje?
- Ďalej je naša
organizácia stále
v pohotovosti, keď treba
niečo opraviť, napr.
poškodené lavičky,
malé smetné koše,
detské hojdačky, kĺzačky ... Činnosť je rozmanitá, zabezpečujeme aj
cintorínske služby, staráme sa o čistotu a úpravu na pohrebiskách,
opravu verejného osvetlenia, mestského rozhlasu čistotu na
verejných mestských priestranstvách. V činnosti našej organizácia
nám pomáhajú občania v hmotnej núdzi, ktorí vykonávajú menšie
obecné služby organizované obcou. Ich práca je veľmi prospešná
a užitočná pre mesto, nakoľko naša organizácia nemá dostatočnú
kapacitu pracovných miest, aby zastrešila všetky potrebné činnosti.
otázky: kysucký žurnál

Je načase priniesť konkrétne výsledky!
Slovenská národná strana (SNS) víta stretnutie predstaviteľov vlády SR s podpredsedom Európskej komisie zodpovedným za oblasť priemyslu a podnikania Antoniom Tajanim, ktorých
rokovanie sa týka problematiky rozvoja priemyslu a podnikateľského sektora na Slovensku.
SNS očakáva konkrétne výsledky rozhovorov, ktoré v nasledujúcom období prinesú viditeľné zlepšenie situácie v tejto problematickej oblasti.
SNS už dlho upozorňuje na to, že EÚ by mala viac pomáhať pri ponechaní svojprávnosti jednotlivým štátom a podnikateľským subjektom, a menej diktovať. To, že Európska komisia podľa mediálnych výstupov ,,potrebuje slovenský priemysel“, je síce potešiteľné, ale zároveň pre EK zaväzujúce.
SNS vidí v rámci znevýhodnenie slovenských podnikov a fabrík na úkor nadnárodných gigantov
a nespravodlivú hospodársku súťaž. Na to dokonca poukázala v oficiálne prijatom dokumente
,,Žiadosti slovenských vlastencov Bruselu“, tzv. Popradskom memorande, prijatom 29. júna 2013,
ktorý bude odovzdaný aj predstaviteľom v Bruseli. Napriek tomu, že politici z iných slovenských
strán a predstavitelia vládnej moci tento dokument zatiaľ oficiálne nepodporili, SNS očakáva, že
vo vzťahu k Bruselu budú konať v jeho duchu, čiže v duchu presadzovania slovenských záujmov.
SNS verí, že aj výsledkom rozhovorov premiéra Roberta Fica a ministra hospodárstva Tomáša Malatinského s Antoniom Tajanim, budú kroky, ktoré síce budú presadzovať užšiu spoluprácu Slovenska v rámci EÚ v hospodárskej oblasti a pomoc pri získavaní možností v nových ekonomikách, ale
pri zachovaní suverenity slovenských podnikov a dôslednej kontrole ich spravodlivého postavenia
pri porovnaní s obdobným subjektmi najmä zo starších a ekonomicky silnejších členských krajín.
Andrej Danko, predseda SNS
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Regióny Slovenska sa prezentujú

Pozvánka na Galantské trhy
Mesto Galanta pozýva všetkých
návštevníkov na tradičné každoročné podujatie, Galantské trhy. Je to
podujatie, na ktorom si každý z Vás
nájde ten svoj dôvod prečo sa ich
zúčastniť. V rámci širokej ponuky si
môžete nakúpiť, občerstviť sa chutnými jedlami a nápojmi, oboznámiť
sa s prezentáciou vinárov v rámci „
Vínnej uličky“ na nádvorí kaštieľa či
posedieť si s priateľmi v mestskom
parku. V nasledujúcich riadkoch by
sme Vás radi oboznámili s niekoľkými organizačnými informáciami.
Tohtoročné Galantské trhy sa
uskutočnia v dňoch 8. – 10. augusta, t.j. od štvrtku až do soboty.
Predajné stánky so širokou ponukou rôznorodého sortimentu
budú opäť situované na Hlavnú ulicu, pričom s potešením
musíme konštatovať, že záujem zo strany predajcov zúčastniť sa našich trhov je z roka na rok vyšší. Predajná doba bude
nasledovná:
8.8. 2013 (štvrtok) od 9,00 hod. – do 19,00 hod.
9.8.2013 (piatok) od 9,00 hod. – 19,00 hod.
10.8.2013 od 9,00 hod. – 19,00 hod.
Čo sa týka predajcov občerstvenia na ulici Hlavnej bude predajná doba povolená max. do 23,00 hod.
Vínna ulička, bude opäť umiestnená na nádvorí Neogotického
kaštieľa. Predajná doba je stanovená vo štvrtok a piatok od
10,00 hod. – do 01,00 hod. a v sobotu od 10,00 hod. do 02,00
hod. Predajná doba v amfiteátri bude zhodná s ukončením
kultúrneho a sprievodného programu.
Ani tento rok nebude chýbať obľúbená gastroakcia, súťaž vo varení gulášu, ktorá sa uskutoční 9.8.2013 v priestoroch nádvoria

neogotického kaštieľa.
Aké by to boli trhy bez obľúbených zábavných atrakcií – kolotočov, ktoré budú umiestnené v dvoch lokalitách a to na
Mierovom námestí pred budovou mestského úradu – menšie
atrakcie, väčšie atrakcie budú umiestnené za OD Mladosť, ktoré
budú v prevádzke každý deň do 23,00 hod.
Voľný čas, ktorý budete tráviť počas jarmočných dní prechádzkou v parku môžete doplniť návštevou ľudových remeselníkov,
ktorí sa tu budú prezentovať so svojou tvorbou ako i výrobkami.
Taktiež tu budú pripravené pre Vaše ratolesti rôzne zábavné a
interaktívne hry.
V priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Galante sa
budú počas troch jarmočných dní prezentovať miestni a okresní
záhradkári vystavením svojich produktov, ovocia, zeleniny a
kvetov.
Svoj zdravotný stav si budete môcť otestovať prostredníctvom
bezplatného preventívneho vyšetrenia realizovaného Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Galante.
Samozrejme netreba zabudnúť ani na návštevu kultúrneho
programu.
Všetci, ktorí by mali záujem ísť predávať na Galantské trhy nájdu
prihlášku aj s cenníkom poplatkov na webstránke mesta, resp.
ďalšie otázky je možné získať na tel. čísle: 031 7884372, resp.
e-mailoch:
alena.deakova@galanta.sk, zuzana.morovicova@galanta.sk

Tešíme sa na
Vašu návštevu!
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Základná umelecká škola v Kysuckom
Ako jediná v blízkom okolí
o Základná umelecká škola v Kysuckom Lieskovci v septembri 2013
oslávi 5 rokov svojej existencie. Ako si na začiatky a ďalší priebeh
„života“ školy spomína jej riaditeľka, Mgr. Jaroslava Jelinková?
- Znie to pre mňa takmer neuveriteľne, ale 1. septembra 2013 oslávi ZUŠ
v Kysuckom Lieskovci 5. výročie svojho vzniku. Ako hovorím ja, škola
začala písať svoju kroniku, ktorá má už popísaných veľa strán. Škola
vznikla zásluhou zriaďovateľa – obec Kysucký Lieskovec, zastúpenou
Ing. Štefanom Mrenkom, starostom. Do júna 2008 sídlila v priestoroch
pobočky inej ZUŠ, ktorá sa vysťahovala po zaradení ZUŠ v Kysuckom
Lieskovci do siete škôl. Veľmi dobre si pamätám, ako som sa v júli 2008
prechádzala po priestoroch terajšej školy, ktoré boli úplne prázdne,
ošarpané , bez vybavenia, bez nástrojov. Nevedela som si vôbec
predstaviť, ako sa 1. septembra 2008 začne školský rok. Hneď v júli začal
zriaďovateľ s rekonštrukciou jednej časti priestorov, kde menil celú
elektriku, stropy, kúrenie, podlahy, omietky. Po rekonštrukcii tejto časti
začal s rekonštrukciou zostávajúcich tried, ktorá sa ukončila v marci 2009.
Výsledok je úžasný, krásne svetlé, čisté, vykurované priestory dnešnej
školy! Do začiatku školského roka sa zakúpil nábytok, hudobné nástroje
a všetko potrebné technické a priestorové vybavenie školy. No nielen
zaradením do siete škôl stačilo na chod školy, ale aj nesmierne náročným
bolo zavedenie celej organizačnej agendy a dokladov. Poverená vedením
som bola od septembra, až do výberového konania, v ktorom som bola
úspešná a menovaná ako riaditeľka ZUŠ. Verila som tejto myšlienke
a preto som ešte ako nezamestnaná v ZUŠ v Kysuckom Lieskovci začala
pracovať na vypracovávaní potrebných úkonov. Začalo to úradmi:
štatistickým, daňovým, bankovým, poštovým ,školským, sociálnym,
zdravotným. Od obstarania pečiatky ZUŠ mi prešiel rukou každý doklad,
každá písomnosť, každé vyhlásenie, atď. Bolo potrebné objednať žiacke
knižky, triedne knihy, tlačivá, šeky , ekonomické tlačivá a mnoho, mnoho
ďalších vecí... No nielen to, po večeroch som pracovala na vyhotovení
plánov, organizačného poriadku, prevádzkového poriadku, BOZP, PO,
školského poriadku, pracovného poriadku, smerníc a mnoho inej agendy,
potrebnej k prevádzkovaniu školy. Pedagógovia sa do zamestnania hlásili
na základe oznamu o otvorení ZUŠ, v miestnych a oblastných novinách.
Bola to fuška, ale tá námaha stála za to. 1. septembra 2008 sa otvorili
dvere pre žiakov, ktorí mali záujem navštevovať školu a zdokonaľovať svoj
talent. Škola svojim pôsobením a rozsiahlou činnosťou utvrdila správnosť
a realizáciu myšlienky: zriadiť takýto subjekt v obci! Aj keď sa našli
ľudia, ktorí ma odhovárali a neverili, že sa podarí túto myšlienku prakticky
zrealizovať. Čas ukázal, že škola riadne funguje, dovolím si povedať, že
jej úroveň z roka na rok stúpa a stala sa dôležitým kultúrnym stánkom
v obci. Počet žiakov sa drží stále okolo čísla 165. Vyučuje sa hra na
akordeóne, klavíri, gitare, zobcovej flaute, keyboarde, heligónke, spev.
Ako v jedinej ZUŠ v okolí sa vyučuje hra na keltskú harfu. V súčasnosti
na škole vyučuje 8 pedagógov. Od septembra pribudne pedagóg na
gitaru.
Dovoľte mi predstaviť menovite môj kolektív:
Mgr. Andrea Rajteková –vedúca umeleckých odborov – hra na harfe,
zobcovej flaute, HN, Bc. Roman Capek – hra na heligónke, Jarmila
Ladovská – hra na klavíri, Alena Rančáková – hra na akordeóne
a keyboarde, Viera Sládková – Spev, Peter Hrubý – hra na akordeóne,
keyboarde, gitare, HN, Mgr. Elena Plzáková – výtvarný odbor, Božena
Švecová – ekonómka školy.
o Ako prijala Vaše školské zariadenie verejnosť? Je záujem
o štúdium?
- Počet záujemcov o štúdium v hudobnom odbore neustále stúpa, ale
z dôvodu kráteného rozpočtu nemôžeme zamestnať viac pedagógov
a preto nemôžeme uspokojiť všetkých záujemcov o štúdium. Vo
výtvarnom odbore sa žiaci môžu zdokonaľovať v grafike, kresbe, maľbe,
v umeleckej fotografii . Žiaci po absolvovaní tohto odboru môžu
pokračovať štúdiom na stredných školách umeleckého zamerania
a sú dostatočne pripravení študovať moderné smery, ako napríklad
interiérový, exteriérový a priemyselný dizajn a rôzne iné odbory v oblasti
architektúry. Za pomoci Občianskeho združenia , ktoré vzniklo pri
Základnej umeleckej škole „Umenie v Kysuckom Lieskovci“, sa podarilo
zabezpečiť vďaka 2% z daní vybavenie v literárno-dramatickom oddelení,
kde sa zakúpilo bábkové divadlo. Záujemcovia o tento predmet
sa môžu ešte prihlásiť v dodatočných talentových a prijímacích
skúškach od 1.9.2013 do 10.9.2013. Žiaci našej školy sa zúčastňujú
počas celého roka rôznych súťaží, koncertov, prehliadok. Škola organizuje
každý mesiac interné koncerty, aj vianočný a fašiangový. V máji tohto
roka sa uskutočnila „otvorená hodina“ v rámci hudobnej náuky, ktorú
viedla PhDr. Mgr. Art. Monika Bažíková, pedagogička Žilinskej univerzity.
Na tomto seminári sa zišli skoro všetci žiaci hudobného odboru, ktorí
mali možnosť vidieť, že aj hodina hudobnej náuky môže byť zaujímavá.
Pani Bažíková vyjadrila potešenie a radosť z toho, že aj v takej malej obci
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suckom Lieskovci oslavuje piate narodeniny
vyučuje aj hru na keltskú harfu
funguje ZUŠ. V klavírnom oddelení je veľmi šikovná a talentovaná žiačka
Grétka Hmírová, ktorá tento školský rok spolu s Máriou Novákovou vyhrala
strieborné pásmo v štvorručnej hre na klavíri v ZUŠ v Žiline. Z klavírnej
súťaže v ZUŠ v KNM priniesla zlaté pásmo. V jej stopách sa uberá aj jej brat
Radko, ktorý hrá na klavír už od 4 – rokov. Žiak Matúško Hodás začal školu
navštevovať tiež od 4 rokov, na základe jeho talentu v hre na heligónke.
Počas roka vystupuje na veľa prehliadkach a súťažiach , z ktorých nosí
diplomy, ktoré tvoria už úctyhodnú zbierku na stene vo vestibule školy.
V dychovom oddelení musím pochváliť žiačky Dominiku Halúskovú
a Kornéliu Heltovú, ktoré vystupovali takmer na všetkých interných
koncertoch. A mohla by som takto menovať stále ďalších a ďalších. V našej
ZUŠ sú všetci žiaci šikovní. Pred dvomi rokmi škola usporiadala v rámci
projektu „ Tri oriešky Richarda Rikkona“ koncert v kultúrnom dome, kde
si mohli zahrať talentované deti spolu s týmto klavírnym virtuózom.
Snímku o vtedy len 4-ročnom Matúškovi Hodasovi, ktorý začal hrať na
heligónke, odvysielala TV JOJ v hlavnom spravodajstve! Niektorí žiaci si
zahrali na malom koncerte pre jednu reláciu, ktorá bola odvysielaná v TV
Markíza. Naše absolventky už navštevujú Strednú umeleckú školu v Žiline,
fotografický a dizajnérsky odbor. Technické a nástrojové vybavenie
školy je na dosť slušnej úrovni. Pedagógovia vyučujú na kvalitných
nástrojoch. Niektoré sa podarilo zabezpečiť z rozpočtu školy, iné sa
zakúpili v rámci rôznych projektov, ktoré vypracovalo a podalo vedenie
školy v rôznych nadáciách a organizáciách. ZUŠ bola úspešná aj v rámci
projektu Metodicko-pedagogického centra v Bratislave, kde vedenie
školy vypracovalo a podalo projekt na zriadenie triedy pre potreby
kontinuálneho vzdelávania. Na škole sa tak v tomto roku vzdelávali
pedagógovia, v rámci kontinuálneho vzdelávania, a nemuseli tak ďaleko
cestovať. Po skončení zmluvy s MPC bude slúžiť zariadenie a výpočtová
technika pre potreby ZUŠ, čím sa skvalitní vyučovací proces v rámci
hudobnej náuky. Škola bola tiež úspešne zaradená do projektu INFOVEK
II, za pomoci ktorého bola napojená bezplatne na internet a pedagógovia
môžu pracovať na notebookoch, tiež z projektu VZDELÁVANIE.
o Ako hodnotíte celkovo filozofiu Vašej školy, jej smerovanie?
- Môžem konštatovať, že koncepčný zámer rozvoja školy sa plní priebežne,
filozofia smeruje ku kvalite výchovno-vzdelávacieho procesu , zdravej
klíme na škole, kultúre vzťahov a k vytváraniu čo najlepších priestorov pre
tvorivosť a kreativitu. Verím, že nápady ,ktoré by som chcela zrealizovať,
aby škola bola neustále modernejšou a zaujímavejšou, sa podaria.
Aj keď v súčasnosti mám dojem, že všetky kroky školskej reformy na
ministerstve školstva hádžu najväčšie polená pod nohy riaditeľom škôl
a zriaďovateľom. Nakladajú im čo najviac vo forme papierovej byrokracie,
aby tým odviedli pozornosť od toho, ako potichúčky, pomaličky,
ukrajujú z rozpočtu obcí a tým následne aj z rozpočtu škôl. Hoci som
veľká optimistka, nevidím zlepšenie tejto situácie v školstve. Aj napriek
takýmto nie príjemným skutočnostiam v našej škole prevláda radosť,
všade počuť hudbu, spev, smiech. V uplynulom školskom roku sa nám
podarilo spolu s pani riaditeľkou z MŠ upraviť spoločný dvor, ktorý bol
rozkopaný po rekonštrukcii budovy, aby sa mohli na ňom hrať deti zo
škôlky. Nasadili sme trávu, upravili plot, a netušili sme, že ešte sa nájdu
vandali, ktorí opakovane znehodnotili kryt na pieskovisko. Mojim
plánom je ešte dorobiť triedu pre výtvarný odbor, ktorá bola pristavená
v rámci rekonštrukcie, no doteraz sa nenašli finančné prostriedky na jej
dokončenie. Ak by sa to podarilo, vznikol by ďalší krásny priestor triedy,
kde by žiaci výtvarného odboru mohli zdokonaľovať svoj talent. Všetky
informácie ohľadom chodu a organizácie akcií si môžu nájsť záujemci na
webovej stránke www.zuskysuckylieskovec.sk , kde nájdu v prípade
informácií aj telefonický kontakt. Na záver by som chcela poďakovať
všetkým priateľom školy, rodičom, ktorí darovali škole 2 % zo svojich daní
a podporujú ju . Našej škole želám nielen veľa talentovaných žiakov, ale aj
dobrých pedagógov, ktorí sa veľkou mierou podieľajú na jej kvalite.
Aj starosta obce Ing. Štefan Mrenka má k tejto
inštitúcii vo svojej obci veľmi pozitívny vzťah,
čoho dôkazom je morálna a finančná podpora
školy. Je hrdý na to, čo ZUŠ v Kysuckom Lieskovci
dosiahla a že úrovňou svojej práce a dobrými
výsledkami šíri pozitívne meno celej obce. On
sám hovorí, že talent detí treba podporovať
a rozvíjať, pretože aj takto sa dá „bojovať“ proti
nude a záhaľčivému životu a nezáujmu detí
o rozvíjanie vlastnej osobnosti. Aj vďaka Základnej umeleckej škole
môžu svoj život prežiť plnohodnotne, zaujímavo a neprepadať
zbytočne rôznym nežiadúcim závislostiam.
„Rozhodne treba kreatívne, umelecké, ale aj športové aktivity
našich detí a mládeže podporovať. Je to dobrá investícia do budúcej
generácie, do našich potomkov, do vlastnej krvi“,- hovorí Ing. Štefan
Mrenka, starosta obce Kysucký Lieskovec
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová; Foto: Gabriel Muška
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Požičovňa svadobných a spoločenských šiat „Venček“,
(budova Coop Jednoty, s.d., poschodie)
Nám. slobody

Kysucké Nové Mesto

Otváracia doba: pondelok - piatok
od 8,30 -17,00, sobota od 8,00-12,00
tel. 041/4216417, 0907/613939

Pri výbere svadobných šiat
a svadobných obrúčok
účtujeme zľavu z ceny 20 €!

Nádherné trendové modely svadobných šiat
elegantné svadobné doplnky

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...

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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...okienko zverolekárky... ...okienko zverolekárky...

Zvieratká trpia v horúcom lete niekedy viac ako človek

Počas horúcich letných dní je potrebná o našich domácich miláčikov zvýšená starostlivosť,
pretože aj zvieratká vysokými horúčavami nesmierne trpia. Čo na to hovorí odborníčka,
zverolekárka? Ako sa teda dobre postarať o psíkov, mačky, zajačiky?
nosť výdaja tepla do prostredia v
závislosti od vlhkosti a prúdenia
vzduchu. Schopnosť termoregulácie závisí takisto od anatomických
predispozícií rôznych druhov zvierat a plemien- veľkosť a charakter
ušníc, stavba tela, hrúbka kože a a
izolačná vrstva podkožného tuku,
charakter osrstenia, činnosť a stavba dýchacej sústavy, ako aj celková
kondícia psa. Sporné je takisto
prehnané radikálne strihanie srsti u
psov a najmä u plemien, u ktorých
sa bežne srsť nestrihá. Osrstenie
tvorí izolačnú vrstvu nielen pred
chladom, ale aj pred teplom, chráni
kožu pred priamym slnečným
minút teplota v aute môže stúpnuť až na
žiarením . Preto pozor aj na strihanie
-Horúce letné dni sú pre domáce zvieratá
50-70 stupňov. Bezpečnejšie zvládajú hosrsti u mláďat, ktoré sú ešte citlivejšie. Vhodrovnako zaťažujúce ako pre ľudí. Zvierací ornejšie je psovi umožniť sa skryť pred slnkom rúčavy zvieratá žijúce v rodinných domoch.
ganizmus je adaptovateľný na široké rozme- v tieni stromov na dvoroch, vo výbehu,
Keďže psy žijúce v byte sú odkázané na vydzie vonkajších teplôt a podnebie. Samochádzky s majiteľom, preto je vhodné venčiť
alebo aspoň voliéru umiestniť do polotieňa.
zrejmosťou je postupný návyk na stúpanie
psa ráno, alebo v podvečerných hodinách
U psov žijúcich v byte, je možne použiť aj
teploty okolitého prostredia. Podobne, ako
a pohyb počas horúceho dňa obmedziť na
klimatizáciu, alebo dovoliť psovi pohyb v
ľudské telo sa dokáže aj zvierací organizmus chladnejších častiach bytu (kúpeľňa). Saminimum. Z ďalších rizík hroziacich v lete
brániť a zvládať tepelný stres len do určitých mozrejmosťou je celodenný prístup k pitnej
na psí organizmus, sú napríklad popáleniny
možností. Majitelia dnes naozaj chovajú
na labkách po pohybe na rozpálenom asfalvode. Najmä u mláďat hrozí pri prehriatí
psov, mačky a králiky v rozličných podte, rôzne dermatitídy spojené s nadmerným
riziko dehydratácie a kolapsu. Takisto nie
mienkach. Voľne na dvore, vo voliérach, vo
pobytom vo vode, infekcie a poštípania
je veľmi vhodné v čase najväčšej horúčavy
výbehu, alebo trvalo v byte. Od toho závisí
spôsobené premnoženými komármi, kliešcelotelovo sprchovať psa studenou vodou.
aj možnosť zvieracieho organizmu odolávať
ťami a bodavými muchami. Preto nezabúAk chceme psa schladiť, použijeme radšej
vysokým teplotám. Rovnako ako u ľudí,
dajme na vhodnú prevenciu !
mokrý uterák priložený na hlavu, krk, hrudnesmieme však zabúdať, že oveľa citlivejšie
ník a periférne časti tela. Mokrá srsť stráca
na extrémne teploty sú mláďatá, staršie a
rovnako schopnosť
choré zvieratá.
izolácie. Na čo nesmie- Veterinárna ambulancia MVDr. Jana Tunegová
Termoregulačný mechanizmus tela sa snaží
me zabúdať, je hroziace
1. mája 113; Kysucké Nové Mesto
udržiavať stálu telesnú teplotu v rozpore s
riziko cestovania psa v
teplotou okolitého prostredia. Tento vzťah
Telefón: 0911 137 798
aute ! Každopádne nimá vplyv na celkový aktuálny zdravotný
kdy nenechávame psa
Ordinačné hodiny: Pondelok – Piatok
stav organizmu, ako aj správanie sa. Počas
samého v zaparkovahorúcich letných dní sa obmedzuje možnom aute. Za niekoľko
9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

Masážny salón Wu-Wei - Mgr. Pavol Janiš odpovedá na Vaše otázky:

Nerobte druhému to, čo nechcete, aby on robil Vám
Mám starú a chorú matku. neustále má problémy s kolenom,
už viac rokov. Trápi ju chrupavka, má problém vstať z postele,
zísť dole schodmi. Lekár hovorí, že operácia by ju zbavila
problémov. Ale matke ide pomaly na 80tku, má aj problémy so
srdcom. Nechcem jej toto rozhodnutie schváliť, lebo sa bojím,
že sa nemusí po operácii vôbec prebrať. Preto by ma zaujímalo,
či by sa nedalo vhodnou liečebnou metódou čínskej medicíny,
alebo akupunktúry zlepšiť jej stav. Jasné, že nie úplne, ale
zmierniť bolesti, zlepšiť pohyb kolena... Ďakujem za radu...
- Áno, vedeli by sme Vašej matke naordinovať liečbu. Nakoľko je
už staršia a problémov má viac, tak by liečba prebiehala trochu
pomalšie. Keby sa nás rozhodla navštevovať, tak pán doktor GuWen
by jej určite robil akupunktúru (na rozprúdenie energie), bankovanie
(na detoxikáciu) + čínska masáž.
Spomínate, že má problém s kolenom a srdiečkom, takže podľa
čínskej medicíny by jej pán doktor spravil pulzovú diagnostiku,
na základe ktorej by zvolil vhodné akupunktúrne body pre liečbu
akupunktúrou + by sme sa jej potrebovali ešte dopýtať na určité
veci. Či ju bolí aj krížová chrbtica? Či sa zadýchava? Či noha
aj puchne, poprípade trpne? Ako dlho už bolesť pretrváva? A
podobne. Je to ale individuálne, keďže každý človek je jedinečný.
Presnejšie informácie by sme Vám vedeli podať, keď by Vaša matka
prišla na terapiu.
Plus na detoxikáciu kĺbových priestorov by ste mohli vyskúšať vývar

z bobkového listu, ktorý odstráni nadbytok
soli, ktoré telo ukladá do kĺbov a tie potom
bolia a vysychajú. 5gramov bobkového
listu varíte v 3dcl vody cca 10 minút a
následne odvar pijete behom 12hodin
po malých dúškoch. (POZOR: Nepite to
naraz, lebo by mohlo dôjsť ku krvácaniu.)
Procedúru robíte počas 3 dní.
A čo sa týka operácie a toho, že jej to
nechcete schváliť, tak k tomu by som sa
ešte vyjadril tak, že „nerobte druhému
to, čo nechcete, aby on robil Vám“. Isto sa Vám už niekedy stalo,
že Vaša matka obmedzovala Vašu slobodu, tým že rozhodovala
za Vás a Vám sa to
nepáčilo. Nerobte tu
istú chybu. Môžete jej
poradiť a porozprávať
sa s ňou, ale
rozhodnutie nechajte
na nej a snažte sa ho
akceptovať. Je to jej
život a ona je zaňho
zodpovedná.

Masérske služby Mgr. Pavol Janiš – WU WEI
ČSA 86, 024 04 Kysucké Nove Mesto
telefón: 0944 22 75 73
web: www.masazeknm.sk
email: info@masazeknm.sk
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Predstavujeme Vám publikáciu od Štefana Zakuťanského:

Tradičná Slovenská samoliečebná metóda
V tejto zaujímavej knihe je
spracovaná Zakuťanského
samoliečebná metóda, ktorá
je určená na liečenie zápalov
v ľudskom tele a chorôb, ktoré
majú v týchto zápaloch pôvod.
Zápaly sa podieľajú na 80%nej chorobnosti obyvateľstva,
čo je skutočne veľmi
vysoké číslo. Princíp liečby
spočíva v hĺbkovej masáži
zápalových ložísk. Autor
metódy Štefan Zakuťanský
(1958), objavil túto liečebnú
metódu počas liečby svojich
ťažkých a neliečiteľných zdravotných
problémov. Vychádzal z doterajších
medicínskych aj alternatívnych spôsobov
liečby, ktoré začal skúmať a vylepšovať ich, čo
ho neskôr doviedlo k objaveniu jednoduchej
a originálnej metódy. Prvýkrát ju publikoval
už v roku 1992. Pán Zakuťanský objavil,
zmapoval a opísal zápalové ložiská
v ľudskom tele, o ktorých sa dosiaľ nedalo
nikde dočítať a neexistovali ani ich nákresy.
Tieto ložiská sa doteraz nepovažuje za sídla
choroby, ale iba za druhotný syndróm. V
súčastnosti používané diagnostické prístroje
(RTG, CT, Magnetická rezonancia, ultrazvuk,
…) ich nevedia lokalizovať, hoci sú pri
zápalových chorobách fyzický prítomné. Pán
Zakuťanský znovuobjavil fungujúci prírodný
zákon a zistil že: „na hojenie zápalu sú
účinky masáže prinajmenšom také, ako
od chemických liekov“. Objavil dokonca aj
to, že účinky masáže predbehujú chemické

lieky v tom, že dokážu vyliečiť aj
doteraz neliečiteľné chronické
zápaly do nuly – do čista a to bez
nákladov a vedľajších účinkov.
„Vďaka cielenej masáži sa hojí
každý zápal, bez ohľadu na to, či
je to obyčajný alebo chronický
zápal“. Zistil, že samoliečebná
metóda je zakódovaná – vrodená
v živočíchoch vo forme pudu,
ako je vrodený napr. sací pud,
čím je každý živočích, teda aj
človek, od narodenia vybavený
vlastným liekom na zápaly.
„Tým je samoliečebná metóda
každému vlastná, aj najbližšia“. Samoliečba
automasážou sa dá odpozorovať aj u
zvierat, môžeme vidieť: „ako si nohou kopú
pod bradu, do krku, ucha, dýchacej trubice,
medzi lopatky, do brušnej dutiny, masírujú
sa o výstupky na predmetoch… Taktiež malé
deti - batoľatá, ak majú problémy s hrdielkom
alebo uškom, noštekom, si tam rúčkou (hoci
nemotorne) masírujú“. Vidíme, že príroda
poznala túto prvú liečebnú metódu dávno
predtým ako vzniklo oficiálne zdravotníctvo.
Aj naši predkovia po celé generácie
využívali túto jednoduchú metódu v každej
domácnosti ako prvú pomoc, prvotné
ošetrenie, ale metóda sa akosi vytratila zo
života ľudí a až doteraz nebola dôkladne
písomne spracovaná. Prenášala sa iba ústnym
podaním z pokolenia na pokolenie. Z tejto
metódy po našich predkoch sa dochovalo
ešte masírovanie bruška dieťaťu, masírovanie
chrbtíc, hrude, krku, mandlí -„podvihovanie

mandlí“. Pán Zakuťanský ako vedúca
osobnosť samoliečebnej metódy, už vyše
20 rokov propaguje slovenskú tradičnú
liečebnú metódu v celej jej šírke - dáva ju
opäť do povedomia ľudí. Výsledkom čoho je
množstvo vyliečených prípadov, ktorý sa liečili
sami, podľa jeho knihy. V knihe sú uvedené
nové vyšetrovacie úkony, pomocou ktorých
sa dá zistiť každý zápal v ľudskom tele, návody
masírovania, nové rehabilitačné cviky na
chrbticu, návody naprávania chrbtice, obrázky
s nákresmi zápalových ložísk a fotografie
názorných ukážok. Kniha je písaná ľudovým
spôsobom pre laickú verejnosť. Neprináša len
zaujímavé čítanie, ale je aj užitočným radcom
nielen v chorobe, ale aj v rámci prevencie. To
je vlastne jej poslaním. Chorobám je potrebné
predovšetkým predchádzať – jeden gram
prevencie je určite viac ako kilogram liekov.
Masáž je prvým a najbližším liekom na zápaly,
ktorým je každý živočích od narodenia
vybavený. Aj najobyčajnejšia masáž vie
poskytnúť efektívnu pomoc pri rôznych
ochoreniach, neduhoch a ťažkostiach, ktoré sa
podieľajú na 80%-nej chorobnosti. Želám vám
veľa užitočne strávených chvíľ pri čítaní tejto
knihy. Nech je pre vás prínosom a pomôckou
pri prekonávaní vašich zdravotných ťažkostí.
Ak chcete viac informácií volajte, alebo píšte
na:
Štefan Zakuťanský,
tel.: 0905 143 804, 0949 604 596
www.samoliecba.szm.com
e-mail: tefan.zakutansky@gmail.com

Nediskriminujme ľudí v našom štáte, rodič má právo vybrať
pre svoje dieťa školu, kde bude získavať vedomosti
Nedávno sme si vypočuli na istých rádiostaniciach, že mimovládne
organizácie sa vyhrážajú, že ak neprestane segregácia detí
v školách na východnom Slovensku, že sa obrátia na inštitúcie
EÚ, aby riešili takúto diskrimináciu na Slovensku. Všetci vieme, že
ide o tzv. „diskrimináciu“ Rómov – ktorí sa neustále sťažujú. Ale
nie sú diskriminované práve deti občanov od neprispôsobivých
detí, najmä Rómov? Pretože rodičia by bezdôvodne určite
neprotestovali a nežiadali segregáciu, keby to neohrozovalo
normálne spolužitie, a teda život, ale aj vzdelávanie a výchovu ich
dieťaťa. Dokonca mnohí si komplikujú život tým, že dochádzajú
do vzdialenejších škôl, kde je znesiteľnejšia situácia. Prečítajte
si však názory samotných občanov, pohoršených vyhrážkami
a hodnotením „mimovládiek“, ktoré častokrát vôbec nemajú reálne
zmapovanú situáciu každodenného spolunažívania. Zdôrazňujem
– každodenného!
- Keď nechcem, aby moje dieťa chodilo do triedy s neprispôsobivými
deťmi, častokrát Rómami, ktoré sa „nevedia spratať do kože“, neznamená
to diskrimináciu, ale slobodné rozhodnutie, a navyše – nenechám si
dieťa trápiť a „terorizovať“ od agresívnych a nevychovaných detí, ktoré
nemajú z rodiny žiadnu výchovu..., učiteľ všetko nevyrieši, (takéto
a podobné názory zazneli na sociálnej sieti, keď v Levoči kritizovali
agentúry, platené mimovládnymi organizáciami, segregáciu detí...)
- Prečo nútia učiteľov vychovávať nevychovaných? Oni chodia do školy
vzdelávať všetky deti a nie sa fyzicky a psychicky nerváčiť a ešte počúvať
urážky od neprispôsobivých občanov, rodič detí .... (rodič detí ďalší
názor)
- Kto koho diskriminuje? Nie náhodou neprispôsobiví Rómovia, ktorí
vyrušujú a znemožňujú učenie môjmu dieťatku? Je logické, že chcem,
aby sa dieťa v škole niečo naučilo, a nie, aby chodilo do školy so
strachom ....(názor matky)
- Prečo stále radia takí, ktorí sami nežijú podľa pravidiel, aké hlásajú
ich organizácie? Prečo si to naozaj aspoň na pár mesiacov nevyskúšajú
na vlastnej koži? Napríklad aj tým, že sa presťahujú do „kritických
končín“ nášho štátu, alebo aspoň do tesnej blízkosti neprispôsobivých
občanov a vyskúšajú s nimi každodenný život, ale aj to, ako sa ich deti
správajú v škole? Slušný človek nemá právo na slušný život? Bez urážok,
ponižovania? A keď chce, aby jeho dieťa dostalo vzdelanie, je logické,
že bude hľadať prostredie a školu, ktorá toto spĺňa... Prečo deti našich
prominentov, či politikov navštevujú dokonca školy až v zahraničí? Aj
to je diskriminácia našich škôl? Nie, len si to slobodne vybrali (názor
rodičov, učiteľov, ale aj detí vyšších ročníkov ZŠ)

- Už sú skutočne trápni všetci „kazatelia“ demokratického spolunažívania
s každým a nerešpektujúc tým aj práva človeka na slušný život. Prečo
nás nútia žiť s niekým, kto sa spokojne vyserie na cesty, lebo to tak
„demokraticky“ cíti a nič si nerobí z toho, že to vadí spoluobčanov,
dokonca, ešte ich obviní z „rasového útoku“, keď si dovolia upozorniť, že
to nie je vhodné...! (občan, ktorý zažil niekoľkoročné neznesiteľné
spolunažívanie s rómskymi rodinami)
- Netrápte rodičov, ani učiteľov, farizejovia z agentúr!, ktoré sú platené
asi za to, aby šírili neustále poplašné správy o Slovensku a o tom,
že sme rasisti. Pozrite na iné štáty EÚ, ako riešia neprispôsobivých
občanov a budete v obraze! Práve úzkoprso orientované agentúry
a niektoré mimovládky spôsobujú diskriminačné názory, keď sa
veľakrát zastávajú ľudí, ktorí si absolútne neplnia žiadne povinnosti,
ale neustále sa domáhajú len svojich práv! Občanov treba hodnotiť
rovnako a v prípade nerešpektovania zákona riešiť tiež rovnako, nech
je akejkoľvek pleti, či je zamestnaný, alebo poberá sociálku. Predsa to,
že je na sociálke, ho nebude chrániť pred tým, aby zaplatil pokutu, keď
sa napríklad vyšpinil na verejnom priestranstve! Diskriminujeme práve
tých, ktorí žijú normálnym životom, a to tak, že ich nútime akceptovať
chovanie a spolužitie s ľuďmi, ktoré sa ani ľuďmi nazvať nedajú, lebo sú
špinaví, leniví, a pritom na podpore zo štátu z našich spoločných peňazí
zoberú – za vylihovanie a chľastanie viac, ako tí, ktorí poctivo pracujú za
almužny, ktoré niektorí, najmä zahraniční investori vyplácajú – a to sú
ešte dotovaní našim štátom. Ďalší vyžierači!
(rozčúlený občan s rodinou)
- Ako prispievajú rôzne mimovládne organizácie k tomu, aby si
neprispôsobiví občania začali plniť povinnosti voči štátu, a teda voči
občanom, ktorí sa im skladajú na podporu, aby mohli následne túto
prechľastať a ešte zamestnávať agresívnym správaním našu políciu
a súdy, kriminalistov...! Veď si len pozrite správy - čo trestný čin, to Róm...,
s malými výnimkami,.. Je to normálne? Toto nech si všímajú „špecialisti“
na ľudské práva, lebo títo sa zabudli vyškoliť akosi aj na obhajovanie
povinností občanov. Ozaj, z akých peňazí sú vlastne platení „odborníci“ z
mimovládiek na spolužitie s neprispôsobivými občanmi? Ja ako občan,
riadne celý život pracujúci s manželkou a starajúci sa zodpovedne
o svoju rodinu – protestujem proti všelijakým „chorým“ vyhláseniam
mimovládiek, ktoré práve nám – pracujúcim občanom, uberajú na
právach, lebo sledujú len to, čo im niekto nariadi, a preto sa pýtam –
za koho peniaze takéto sledovačky a odborné prieskumy a pre koho
vlastne robia? (podnikateľ s rodinou)
spracované podľa výpovedí

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“

13

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

Idete na dovolenku? Poistite si seba, rodinu, aj svoj majetok!
Opäť je tu leto, čas premiestňovania
sa ľudí z jedného konca planéty
na druhý... Nastalo aj obdobie
zvýšeného poisťovania. Pani
Pinčiarovej z Komunálnej
poisťovne, a.s. Vienna
Insurance Group sa preto
pýtame – na možnosti
poistenia pri zájazdoch,
dovolenkách, ale tiež, ako sa
postarať o náš majetok, keď
budeme dlhšie obdobie
mimo domova...? Takže,
čo všetko ponúka Vaša
poisťovňa?
Na dovolenku, či pobyt
v zahraničí, alebo doma
sa vždy tešíme. Na cestách sme však vystavení
rôznym rizikám, či už priamo pri cestovaní, alebo
počas pobytu. Nepríjemnosti, ako oneskorenie
batožiny, meškanie letu, autohavária, úraz,
prípadne náhle ochorenie nám nielenže
znepríjemnia cestu a pobyt, ale môžu nám
spôsobiť i finančné ťažkosti. Takže v prvom rade
je to cestovné poistenie, ktoré nám dodá istotu
a pokoj nielen na dovolenke, ale aj na pracovných
cestách. Zmierňuje riziká a finančné ťažkosti,
ako aj možné nepredvídané náklady spojené s
pobytom.
V rámci základného poistenia nahradí náklady,
ak sú z hľadiska akútnosti zdravotného stavu
poisteného potrebné: za lekárske ošetrenie
vrátane predpísaných liekov, za hospitalizáciu,
prepravu do najbližšej nemocnice, za prepravu
do vlasti (ak poistený nemôže zo zdravotných

dôvodov použiť predpokladaný dopravný
prostriedok), za prepravu telesných pozostatkov
poisteného do vlasti v prípade úmrtia.
V Cestovnom poistení je možné dojednať
nasledovné pripoistenia:
• úrazové poistenie ( trvalé následky úrazu a
smrť následkom úrazu)
• poistenie batožiny a vecí osobnej potreby
• poistenie zodpovednosti za škodu
• poistenie nepojazdného vozidla
• poistenie predčasného návratu z
dovolenky
• poistenie storna zájazdu
Cestovné poistenie Vám prinášame
v spolupráci s organizáciou CORIS,
ktorá má dlhoročnú skúsenosť v oblasti
zdravotnej a cestovnej asistencie. Spoločne
Vám poskytneme služby prostredníctvom 36
spoločností v spolupráci s operačnými centrami
v 36 krajinách sveta, a to 24 hodín počas 7 dní v
týždni.
Každý, kto vlastní nejaký majetok, má snahu
nielen o jeho zveľadenie, ale aj o jeho ochranu a
zachovanie. Sú situácie, ktorým sa nedá zabrániť náhodné a nepredvídateľné.
Už drvivá väčšina z nás chápe to, že by sme
nemali nebezpečne riskovať, ani v prípade
svojho hnuteľného a nehnuteľného majetku.
Vykradnutie, živelná pohroma - to všetko
nás môže zo dňa na deň, z minúty na minútu
pripraviť o všetko, na čo sme šetrili celý život.
Vhodným poistením je možné znížiť ich
negatívny dopad na hodnotu nášho majetku.
Takže tu odporúčam klientom pred odchodom
na dovolenku mať poistený byt, dom, domácnosť,

rekreačnú chalupu a pod.
Automobil sa pre nás stal nevyhnutným
dopravným prostriedkom, ktorý nás pohodlne
dopraví do práce, ale aj na dovolenku. Rozvoj
dopravy prináša však aj negatívne javy. Príkladom
je zvýšený počet dopravných nehôd s nemalými
materiálnymi škodami, vysoký počet krádeží
automobilov. To je moje posledné odporúčanie
pre toto dovolenkové obdobie – mať havarijne
poistené vozidlo.
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance
Group má široké produktové portfólio. Jej
hlavným poslaním je poskytovať klientom
kvalitné poistné produkty a služby. Všetky vyššie
spomínané druhy poistení svojim klientom
poskytuje.
Na záver môjho príspevku mi dovoľte zaželať
všetkým čitateľom veľa krásnych slnečných,
dovolenkových dní a hlavne nech ich obchádzajú
všetky nepríjemnosti.
Komunálna poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Litovelská 871
024 01 Kysucké Nové Mesto

Zmena otváracích hodín!!
Otváracie hodiny: PO-PIA:
8,00 -12,00h, 12,30-16,00h
Daniela Pinčiarová
mobil: 0905 345 800
pevná linka: 421 39 93
pinciarova@kpas.sk
martincekova@kpas.sk
www.kpas.sk

§ § § Právna poradňa § § § Právna poradňa § § § Právna poradňa § § § Právna poradňa § § §

Návrh na súd o vysporiadanie spoluvlastníctva
k nehnuteľnosti môže podať aj minoritný spoluvlastník
Chcel by som sa vysporiadať s bratom ohľadne domu. On vlastní väčšiu (3/4) - ja len 1/4. V dome
vôbec nebýva, pretože má ďalšie dva domy. My mu za využívanie domu ako rodina neplatíme, tak sme sa dohodli, že sa máme akurát starať o poriadok, prípadné opravy, ak vzniknú a o
pozemok. Máme to aj „na papieri“. Keď som sa sním chcela dohodnúť, že si jeho časť odkúpime
súhlasil, ale za nenormálne vysokú cenu. Čo máme robiť? Je teraz urazený a hovorí, že on nás
môže „vysporiadať“, že je väčšinový vlastník. Samozrejme „jeho“ ceny sú už iné, vyhovujú zasa
len jemu. Čo môžeme robiť? Môžem sa aj ja, ako menšinový vlastník – obrátiť na súd – aké sú
moje výhliadky na pozitívny výsledok?
Odpoveď:
- Pri zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k spoločnej
veci sa jednoznačne preferuje
dohoda spoluvlastníkov. Z prípadu
usudzujem, že Váš brat sa zrejme
mimosúdne dohodnúť nebude
chcieť. V prípade, že sa Vám cena za ponúkaný spoluvlastnícky
podiel zdá privysoká, je možnosť nechať si vyhotoviť odhad ceny
nehnuteľnosti, prípadne i znalecký posudok na stanovenie hodnoty
nehnuteľnosti, avšak je otázne, či by Váš brat akceptoval stanovenie
ceny takýmto spôsobom, keby vyšla cena jeho spoluvlastníckeho
podielu nižšia.
V prípade, že ku dohode nedôjde a budete stále trvať na zrušení a
vyporiadaní spoluvlastníctva k nehnuteľnosti, neostane Vám nič iné,
len obrátiť sa s návrhom na súd. Návrh môžete podať i Vy, ako minoritný spoluvlastník, pričom návrh podlieha súdnemu poplatku.
Súd pri rozhodovaní prihliadne nielen na veľkosť podielov, čo by
prihrávalo Vášmu bratovi, ale i na účelné využitie veci, čo by na
druhej strane prihrávalo zrejme Vám, keďže nehnuteľnosť (ti) užívate
a udržiavate.
Z dikcie príslušných ustanovení občianskeho zákonníka vyplýva, že
ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému, alebo viacerým spoluvlastníkom, prihliadne
pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správa-

nie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Z
dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada
spoluvlastníctvo, ale to bude závisieť od individuálneho prípadu.
Čo sa týka vyššie spomenutej primeranej náhrady, za ktorú súd prikáže súd vec jednému zo spoluvlastníkov, súd priberie do konania
znalca, ktorý znaleckým posudkom stanoví hodnotu vyporiadavanej
nehnuteľnosti, ktorá bude pre súd určujúca. Čo sa týka posudzovania účelného využitia veci, určite sa v konaní bude prihliadať ďalej
i na to, že Váš brat je vlastníkom i ďalších nehnuteľností. Záverom
chcem poukázať i na to, že pri vyporiadavaní by sa malo prihliadnuť
i na vložené investície a to v súvislosti so stanovením primeranej
náhrady .
Pokaľ ide odpoJUDr. Veronika NOZAR JAKUBÍKOVÁ
veď na otázku
ohľadne pozitívAdvokátska kancelária, ul. Republiky 21, Žilina
nych vyhliadok
v súdnom spore,
ťažko sa je k tomu
vyjadriť, keďže
nepoznám vec
podrobnejšie, ale
podľa toho, čo
píšete, určite tam
e-mail: veronikaj@stonline.sk
vidím skutočnosti
i vo Váš prospech.
jakubikova.veronika@gmail.com

tel./fax: 041 564 3548
mobil: 0908 929 559, 0907 252 238
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Lekárnik Vám radí, ako správne užívať lieky

Stúpa počet mladistvých, ktorí sa „upijú“ až do bezvedomia...,
jedno z možných vysvetlení sú aj miešané energy drinky s alkoholom.
Pán lekárnik, chcel by som sa opýtať na skutočnosť, či vieme regulovať vlastným pričinením
agresivitu. Dnes mladí ľudia bez zábran pijú rôzne „proteínové bomby“ – energetické povzbudzovače, ja tomu hovorím „chemické pitie“. Do toho ak sa pridruží nejaký liek, alebo alkohol,
podľa mňa takýto človek má potom nekontrolovateľné prejavy agresivity, pretože aj laickým
rozumom viem, koľko je 2+2. Nehovoriac o tom, že na srdce je to iste poriadna záťaž. Dá sa
takouto kombináciou energetických nápojov a alkoholu, prípadne liekov, resp. tabletiek na
zvýšenie potencie – dostať postupne organizmus do závislosti? Aké ďalšie negatívne účinky
môže takáto konzumácia látok vyvolať?
- Agresivita a schopnosť
jednotlivca regulovať toto
správanie, je výsledkom
mnohých faktorov – ako
sociálne zázemie, výchova,
učenie, zážitky ale
samozrejme, veľký vplyv
na schopnosť vysporiadať
sa s danou situáciou má
aj aktuálny stav človeka.
Nejde len o to „ako sa ten
človek vyspal“, či pred danou
situáciou zažil inú, psychicky
náročnú situáciu, ale aj o to,
či v danej chvíli nie je intoxikovaný alkoholom, liekmi či drogami alebo
kombináciou týchto faktorov. Vo všeobecnosti je známe, že u viacerých
jedincov vyšší prísun alkoholu zvyšuje u nich agresivitu. Reálnym
problémom v tejto dobe je práve kombinácia alkoholu s energetickými
nápojmi. Napriek zákazu predávania miešaných nápojov (energy drink +
alkohol) sa tieto hojne vyskytujú na diskotékach, a „tešia“ sa, čím ďalej tým
väčšej obľube mladých ľudí. Ale poďme po poriadku: energy drinky sami
o sebe nepredstavujú hrozbu pre ľudí, ktorí ich priamo konzumujú, ani
pre okolitú spoločnosť. Ale aj tu platí, všetko s mierou. Ide o energetické
nápoje s vysokým obsahom kofeínu ( max. dávka 32 mg /100 ml), cukrov,
aminokyselín – hlavne taurínu ( max. dávka 400mg/10 ml), ale aj vitamínov,
či rastlinných zložiek. Odporúčaná max. dávka týchto nápojov je 1 -2 za
mesiac, no problém nastáva, ak užívateľ siahne po tomto nápoji viackrát
denne, a to nielen jeden deň v týždni. Účinok energy drinkov je známy,
slúži na povzbudenie mysle, aj na zvýšenie výkonnosti tela a to dokonca
aj u niektorých prípravkov na zvýšenie potencie u mužov. To je síce fajn,
ALE jeden z účinkov týchto nápojov je aj to, že z tela sa rýchlejšie vyplavujú
minerály a s nimi aj voda a tak ľahko môže dôjsť k dehydratácii a prehriatiu
organizmu. Dokonca sa hovorí aj o tom, že síce, po vypití takéhoto nápoja
ste aktívnejší, ale táto „ predstieraná“ vyššia aktivita vedie len k vybičovaniu
organizmu za hranice znesiteľnosti , čo sa prejaví následnou veľkou
únavou po odznení účinku nápoja. Sám ste sa pýtal na kombináciu týchto
nápojov s alkoholom. Nuž, aj na obale každého drinku sa píše, že sa
nemajú kombinovať s alkoholom. A výrobcovia dobre vedia, prečo to
tam uvádzajú. Myslím, že o téme kombinácie alkoholu s týmito nápojmi by
nám vedeli rozprávať doktori z pohotovosti nielen u nás, ale aj na celom
Slovensku, ktorí sa pravidelne stýkajú s mladistvými pacientmi , ktorí sa

na pohotovosť dostanú často v strašnom stave, po intoxikácii alkoholom.
Keďže nie je možné stanoviť u takého pacienta aj prítomnosť látok z energy
drinkov , tak si môžeme len domyslieť o koľkých pacientov s danou
kombináciou môže ísť. Ale jedno je jasné, stúpa počet mladistvých, ktorí sa
„upijú“ až do bezvedomia. A prečo je to tak? Jedna z možných vysvetlení
sú aj populárne miešané drinky obsahujúce energy drink a alkohol.
Zaujímavosťou je, že k tomu prispievajú minimálne dve vlastnosti týchto
nápojov. Jeden je, ako som už spomínal, rýchla dehydratácia tela, a pokiaľ
to skombinujete s alkoholom, ktorý sám prehlbuje a tým zvyšuje straty
vody telu, výsledok môžu byť kolapsy a prehriatie organizmu. Druhá
vlastnosť vyplýva z ich účinku, to znamená, ak pri požití alkoholických
nápojov tieto nápoje „ zapíjate“ energy drinkom, signály opilosti majú
netypický priebeh, človek nevníma svoj stav objektívne, má pocit, že nie je
opitý, pretože sa maskujú prejavy alkoholu , tak isto chuť energy drinkov
prekrývajú chuť alkoholu, čo opätovne znásobuje konzumáciu alkoholu.
Takýto človek potom nemá problém sadnúť za volant, či páchať agresívne
činy, pretože má pocit nedotknuteľnosti a že môže všetko.
A čo na to to úbohé telo? No trpí a snaží sa svojho majiteľa chrániť,
ako mu to len ide, ale často svoj boj s týmito látkami prehrá, čo sa môže
prejaviť srdcovými dysrytmiami (poruchy srdcového rytmu), zvýšeným
tlakom krvi, zvýšenou srdcovou činnosťou , mdlobou, až stratou vedomia
a otravou alkoholom. Nielen kombinácie s alkoholom, sú problémové
pre telo, napr. kombinácia energy drinkov s extázou vedie k prehriatiu
organizmu, zlyhaniu srdca a pri vyšších dávkach až k smrti. Všeobecne
kombinácia týchto nápojov s alkoholom, či drogami, je veľkou záťažou pre
srdce a pečeň, nehovoriac
o záťaži spoločnosti, ktorá
musí trpieť následky tejto
kombinácie.
A čo závislosť? Môže sa
vyskytnúť aj v prípade
týchto nápojov?
V odborných kruhoch sa
už o tom diskutuje, veď
závislosť na kofeíne, či
cukre je známa, a toto
Telefón: 041/421 45 98
sú hlavné zložky týchto
Otváracie hodiny:
nápojov. Preto aj tu platí
Pondelok – Piatok
zásada konzumácie
energy drinkov
od 7.30h do 16.30h
s rozumom.

PharmDr. Štefan Grešák
Lekáreň Sv. Lukáša
Belanského 297
02401
Kysucké Nové Mesto

Operácie mužských prsníkov sú jednými
z najčastejších plastických operácií u mužov

Chcel by som sa viac dozvedieť o operácii mužských
prsníkov, áno – dobre počujete, lebo mám s tým
problémy, nakoľko mám moje „prsia“ dosť výrazné.
Chcel by som ich dostať do normálu, pretože, keď
idem v lete po kúpalisku, tak kvôli tomuto hendikepu
strácam sebavedomie. Skrátka potrebujem zmeniť ich
vzhľad, aby vyzerali ako normálna mužská hruď. Čo mi
doporučujete a aká je úspešnosť operačného zákroku?
Gynekomastia je slovo odvodené od dvoch gréckych
výrazov, gyne- žena a mastos - prsník. Týmto pojmom sa
označuje zväčšenie mužského prsníka. Gynekomastia je
nezhubné zdurenie mužských prsných žliaz (zriedkavo
len jednej prsnej žľazy). Ochorenie je spôsobené
zvýšenou hladinou estrogénov počas normálneho
fyziologického vývoja. Objavuje sa často u novorodencov,
ako dôsledok zvýšenej hladiny estrogénov, ktoré
novorodenec získal cez placentu od matky. Prsná žľaza
sa u muža prechodne zväčšuje aj počas puberty a vo
vyššom veku, keď gynekomastia býva pravdepodobne
podmienená zvýšenou premenou androgénov na
estrogény v tkanivách. K zväčšeniu prsnej žľazy môže
dôjsť aj v súvislosti s užívaním steroidných anabolík, alebo
poznám aj gynekomastiu spôsobenú liekmi - napríklad
spironolaktonom, alebo psychiatrickými liekmi. Niekedy
sa jedná len o zmnoženie tukového tkaniva - vtedy
hovoríme o pseudogynekomastii. Terapeutický plán určí
plastický chirurg podľa typu gynekomastie a klinického
nálezu.

Gynekomastia má niekoľko typov, od čoho sa odvíja
aj typ operácie.
Môže byť: - žľazová (zmnoženie prsnej žľazy potreba chirurgického odstránenia žľazy)
- žľazovo - tuková
- tuková (jedná sa o tzv.
pseudogynekomastiu- vhodné riešenie je
liposukcia)
Gynekomastiu je možné v niektorých prípadoch
liečiť konzervatívne, ale vo väčšine prípadov je
nutné podstúpiť chirurgický zákrok. Niektorí
muži sa vyrovnávajú s gynekomastiou dobre, ale
pribúda tých, ktorým spôsobuje značné problémy a
komplexy a rozhodnú sa pre operačné
riešenie. Operácii predchádza osobná konzultácia
s plastickým chirurgom, ktorý vás
MUDr. Regan Belovič
bude operovať. Porozprávate sa
odborný garant pre plastickú chirurgiu v Ústave
o možnostiach, spôsobe operácie
lekárskej kozmetiky
a o všetkom, čo potrebujete pred
e-mail: plastickachirurgia@gmail.com
operáciou vedieť a zaujíma vás.
Lekár vás vyšetrí zhodnotí váš stav,
mobil: 0905 822 333
určí o aký typ gynekomastie ide,
Ambulancia-konzultácie:
podľa čoho sa volí typ operácie.
Pon.: 13:00-15:00 h, Ut.: 13:00-17:00 h
Pooperačný efekt je veľmi dobrý
Štvr.: 15:00-17:00 h
a trvalý. Na našej klinike ho
Ústav lekárskej kozmetiky
vykonávame pomerne často. Je
Tematínska 3; 85105 Bratislava
to jedna z najčastejších operácií u
www.ulk.sk
mužov.
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Ing. Daniela Hrivíková, Vajanského 865, 024 01, Kysucké Nové Mesto

Vedenie a spracovanie účtovníctva a miezd
Účtovné a daňové poradenstvo

Každý NOVÝ ZÁKAZNÍK
má prvý vstup aj s ukážkou tréningu
Daňové priznania
Odborne, expresne a spoľahlivo!
Akciové ceny!

ZADARMO!

Pozor:
Od januára 2013 výrazné zmeny v daniach a odvodoch!
Je pre Vás výhodnejšia s.r.o. alebo živnosť?
Príďte sa poradiť s odborníkom. Vieme založiť spoločnosť na kľúč.
U nás ušetríte na správnom poplatku až 50%!!!

Aktuálne semináre:
Povinnosti platiteľov DPH v poslednom zdaňovacom období roku 2012, vybrané
problémy z praxe a prehľad zmien
Termín 17.1.2013
Daň z príjmu fyzických osôb pre rok 2012 a zmeny od roku 2013
Termín : 29.1.2013
Daň z príjmu právnických osôb pre rok 2012 a zmeny od roku 2013
Termín : 30.1.2013
Sociálne a zdravotné poistenie v r. 2013, zmeny platné od 1.1.2012
Termín 4.2.2013
Cena jedného seminára je 37 €/ osoba
Miesto konania Dom kultúry KNM (oproti parku)
Ing. Daniela Hrivíková, Vajanského 865, 024 01, Kysucké Nové Mesto

tel.: 041 421 26 09 mob.: 0907 817 558
e-mail.: midaro@midaro.sk
web.:awww.midaro.sk
Vedenie
spracovanie účtovníctva a miezd

Účtovné a daňové poradenstvo

Daňové priznania
Odborne, expresne a spoľahlivo!
Akciové ceny!
Pozor:
Od januára 2013 výrazné zmeny v daniach a odvodoch!
Je pre Vás výhodnejšia s.r.o. alebo živnosť?
Príďte sa poradiť s odborníkom. Vieme založiť spoločnosť na kľúč.
U nás ušetríte na správnom poplatku až 50%!!!
Aktuálne semináre:
Povinnosti platiteľov DPH v poslednom zdaňovacom období roku 2012, vybrané
problémy z praxe a prehľad zmien
Termín 17.1.2013
Daň z príjmu fyzických osôb pre rok 2012 a zmeny od roku 2013
Termín : 29.1.2013
Daň z príjmu právnických osôb pre rok 2012 a zmeny od roku 2013
Termín : 30.1.2013
Sociálne a zdravotné poistenie v r. 2013, zmeny platné od 1.1.2012
Termín 4.2.2013

Potrebujete odbornú
pomoc a starostlivosť?

Mgr. Janka JANÍČKOVÁ

Domáca ošetrovacia služba
Radoľa, Vadičovská cesta 377,
e-mail: jankajanickova@gmail.com

0902 169 321

sme tu pre Vás...

Cena jedného seminára je 37 €/ osoba
Miesto konania Dom kultúry KNM (oproti parku)
tel.: 041 421 26 09 mob.: 0907 817 558
e-mail.: midaro@midaro.sk web.: www.midaro.sk

Slovnaft Radoľa

Otvorené: denne 5:00h – 23:00h

Ponúkame kvalitné motorové palivá:
TEMPO PLUS 95, TEMPO PLUS Diesel
automobilové oleje a mazivá
MADIT a MOL Dynamic / aj v 10 l balení/
Ďalej ponúkame široký sortiment autokozmetiky.
Staňte sa členom Klubu BONUS : www.bonusklub.sk

- palivá
- hnedé, čierne uhlie, hnedouhoľné brikety,
koks, energetické palivá (kaly)
- sypaný stavebný materiál
- stavebná drť (všetky frakcie),
štrkopiesok, piesok
- okrasný kameň
- mramor, vápenec, žula, amfibolit

Kysucké Nové Mesto, ul. SNP 362
tel. fax.: 041/ 4212655
mob.: 0905388156, 0918722326
web: www.uspieron-paliva.sk
e-mail: pieronova@zoznam.sk

Sortiment produktov sme rozšírili o palivové drevo.
Informácie o ponúkanom sortimente a aktuálnych cenách poskytujeme telefonicky, mailom, prípadne nás navštívte osobne.

Otváracia doba: Po.- Pia. od 7.00h - 15.00h, Sobota 9.00h - 12. 00h
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tel.: 00421 948 367 900

Pozývame Vás do novootvorených klimatizovaných priestorov plných zábavy a vzrušenia,
vždy s príjemnou obsluhou a atmosférou. Na dobrú náladu ponúkame kvalitný alkohol a nealko nápoje.
VÝHERNÉ-HRACIE AUTOMATY s garanciou
VYPLATENIA VÝHIER v akejkoľvek výške IHNEĎ !!!!!!!

Najvýhodnejšia inzercia vo Vašom
regióne je v Kysuckom Žurnále!

Tel.: 0903 516 499
email: kysuckyzurnal@gmail.com

www.zurnaly.sk
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Kaviareň Pohoda
Námestie Slobody 184

Kysucké Nové Mesto

e-mail: mytoapohoda@gmail.com
tel.: 0905 466 900

Obedové menu každý deň, vrátane víkendov 3,20- €
Objednajte si u nás rodinné, spoločenské, firemné akcie.

