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ROČNÍK VIII. * SEPTEMBER 2014 * Časopis pre občanov Kysuckého Nového Mesta a Dolných Kysúc
V Kysuckom Novom Meste
začala služby poskytovať
nová Pohrebná služba
ARCHA. Majitelia, Tomáš
Danech a Miloš Sagan, vám
ju predstavia bližšie, str.6.

„Verím, že ešte
budem svojim
spevom robiť
radosť sebe,
aj mojim
fanúšikom“,
hovorí Jozef
Pavlusík
z Horného
Vadičova,
str.13.

V Rudine varili guláš
aj gurmáni z Oravy a
Žiliny, str. 14.
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„Stavali sme krb aj
Zdene Studenkovej,
či matke Nely
Pociskovej, ale
aj otcovi cyklistu
Sagana,“ hovorí
Mario Cetera, str.10.
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Čadca / Tel.: 0917 728 780
sídlisko Kýčerka, budova KRAFE
Kysucké Nové Mesto / Tel.: 0911 854 908
TEMPO Supermarket (2. poschodie)
riecky@riecky.eu / www.riecky.eu

S našim individuálnym
prístupom to dokážete aj vy!
Ema

„Keď som prišla do fitness centra Riecky na Kýčerke prvýkrát, bola
som veľmi milo prekvapená. Príjemné prostredie, moderné a kvalitné
stroje, ochotný a hlavne odborne vyškolený personál. Od vtedy tam
chodievam pravidelne, cvičím pod dohľadom trénera. Na každej hodine mám nové cviky, a preto cvičenie nie je jednotvárne, ale zábavné, energické a veľmi motivujúce. Keď vidím, čo som tu dosiahla za tri
týždne, zdá sa mi to neuveriteľné. Fitness centrum Riecky odporúčam
úplne každému.“

Peťa

„Fitko je úžasné! Konečne mám pocit, že cvičím správne a aj efektívne
vďaka trénerom, ktorí vždy ochotne poradia a pomôžu. Baby, netreba
sa báť, v tomto fitku sú ženy vítané.“

1. vstup

tréner

len u nás ZDARMA!
riecky_letak_nazory.indd 1

za polovicu

cvičte dvaja s trénerom
5.5.2014 11:40

OKNÁ
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s najlepšou tepelnou izoláciou
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Nový hranatý profil ID 8000
sklo s najlepšou tepelnou izoláciou

trojsklo
ChceteIzolačné
meniť
okná? Tak sa rozhodnite pre nás:
štandard
bez príplatku objednávky, Vaša spokojnosť!
kvalita, rýchlosť
vybavenia
Ug skla =

0,5 W/m K
2

Svadobné a smútočné
oznámenia,
ale aj ďalšie gratulácie a oznamy
40
%
úspora
v tepelnej izolácii
o narodení Vášho dieťaťa bude zverejňovať aj Kysucký Žurnál!
oproti 5-komorovým oknám

Vážení spoluobčania,
na základe Vašich osobných listov, želaní, tipov
člen skupiny
a neustáleho dožadovania, sme sa rozhodli v redakcii, že otvoríme
vw
Kysuckom
w w. s lŽurnále
o v a k„Spoločenskú
t u a l . e u rubriku pre občanov regiónu
Dolných Kysúc“. Môžete si tu posielať svoje gratulácie rodinným
príslušníkom, svadobné oznamy, informácie o úmrtí, smútočné
poďakovania, svadobné gratulácie, gratulácie k významným výročiam
v rodine, narodenie detí, atď... Tieto informácie Vám môžeme zverejniť
farebne alebo čiernobielo, s fotografiami, alebo bez fotografií.
Ceny sa pohybujú od 7€ pri čiernobielych oznamoch, 10€ pri
farebných. Svoje objednávky môžete posielať emailom na adresu:
kysuckyzurnal@gmail.com. Po dohode s organizáciami a podnikateľmi
v Kysuckom Novom Meste sme dohodli pre občanov tzv. zberné
miesta – takýchto oznamov, kde odovzdáte aj rukou napísané texty
svojich gratulácií, alebo smútočných spomienok ,oznamov, vyplatíte
požadovanú sumu a redakcia si ich následne potom vyzdvihne a zaradí
do zverejnenia v Kysuckom Žurnále. Každý, kto požiada o zverejnenie
takéhoto oznamu, dostane zároveň poštou Kysucký Žurnál, aby videl,
že jeho oznam bol zverejnený. Časopis obdrží samozrejme zadarmo
a redakcia uhradí aj poštovné. Treba len do textu uviesť svoju adresu
bydliska, aby sme vedeli, kde máme Kysucký Žurnál poslať. Zberné
miesta gratulačných a smútočných oznamov sú:
• Reštaurácia Mýto Kysucké Nové Mesto – p. Ing. Renáta
Michalková
• Salón spoločenských šiat, Kysucké Nové Mesto (budova COOP
Jednoty 1.poschodie) – majiteľka Slávka Mečárová

• Pohrebné služby ARCHA – majiteľ
pán Tomáš Danech a Miloš Sagan –
ulica Belanského 213 (hneď vedľa
kancelárie SLOVAKTUAL) Kysucké
Nové Mesto
• Domov sociálnej starostlivosti na
ulici Ľ. Štúra – riaditeľka p. Ing.
Miriam Bugrová
Na vyššie uvedených miestach
jednoducho odovzdáte text a zaplatíte
dohodnutý poplatok. Ak budete
posielať text emailom, tak môžete poslať poplatok priamo na účet,
alebo sa dá dohodnúť telefonicky na tel. čísle 0903 516 499 iná
formu zaplatenia, aby Vás to zbytočne nezaťažovalo. Takže – teším sa
Vašu odozvu, dúfame, že rubrika sa úspešne rozbehne a poteší Vás.
V našom časopise tieto oznámenia budete mať vytlačené elegantne,
na farebnom alebo čiernobielom kriedovom papieri, pri plnom
lesku. Fotografie budú čisté a nie rozmazané a znehodnotené ako to
vidíme v niektorých časopisoch s lacným papierom, kde sa šetrí na
kvalite tlače, čo má za následok aj zníženie celkového efektu z takejto
gratulačnej, či smútočnej spomienky. Dúfam, že u nás budete spokojní,
a že tak splníme požiadavky tých z vás, ktorí o zriadenie spoločenskej
rubriky v Kysuckom Žurnále už veľa mesiacov žiadate.
S úctou
Mgr. Alena Jaššová - šéfredaktorka
0903/516 499; e-mail: kysuckyzurnal@gmail.com
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„Ďakujem všetkým, ktorí ste pomáhali a v uplynulých štyroch rokoch sa vám
nelenilo priložiť pracovité ruky k zveľadeniu a k skrášleniu našej obce“,
hovorí Miroslava Ondreášová, starostka obce Dolný Vadičov

Vážení spoluobčania, v roku 2010 som po
prvý krát kandidovala do funkcie na starostku obce našej obce. Podpora občanov
ma k tejto práci veľmi povzbudila. Hlavným
dôvodom môjho rozhodnutia bolo: urobiť
niečo pre ďalší rozvoj Dolného Vadičova.
Veľmi mi na tom záležalo, na úspešnom
rozvoji našej obce, vzájomnom spolunažívaní, vytvárať podmienky pre šťastný,
zdravý, bezpečný a plnohodnotný život
pre všetkých občanov našej obce a okolia.
V mojom záujme bolo taktiež zvýšenie
životnej úrovne, zabezpečenie zdravého
životného prostredia obyvateľom našej
obce a, ktorí odišli do iných miest, aby
sa vrátili späť do rodnej obce. Aj napriek
tomu, že naša obec prekonávala prekážky
ako takmer každá iná, dnes sa tešíme aj z
malých dokončených diel. Za toto volebné
obdobie sme dokázali zrealizovať mnoho
užitočného pre rozvoj a zveľadenie našej
obce. V roku 2011/2012 sme komplet
zrekonštruovali zasadaciu miestnosť, ktorá
je dôležitou súčasťou Obecného úradu.
Konajú sa tu rôzne kultúrno – spoločenské
podujatia a zasadnutia. Pre Materskú školu
na rozvoj, výchovu a vzdelávanie sa nám
podarilo získať dotáciu na revitalizáciu
Materskej školy. Z Ministerstva financií SR
sme získali finančné prostriedky na výmenu
plastových okien v Materskej škole. V roku
2013 sme svojpomocne dokončili prístre-

šok a zvonicu na cintoríne pred domom
smútku. Pri príležitosti sviatku všetkých
svätých a pamiatky zosnulých bolo toto
petne miesto slávnostne požehnané.
Taktiež v tejto časti bolo rozšírené aj verejné osvetlenie. Z Ministerstva životného
prostredia na základe žiadosti z roku 2012
nám v roku 2013 pridelili dotáciu na vybudovanie oddychovej zóny a športového
areálu. Celá športová zóna je zabezpečená
kamerovým systémom. Areál je obľúbeným miestom pre deti, mládež a aj mladé
mamičky. V roku 2014 sme získali grant
na revitalizáciu priestranstva. Nevyužité
a spustnuté miesto, ktoré sa nachádza za
obchodným domom COOP Jednota, sme
zveľadili a premenili na krásny zelený park
oddychu. Vytvorili sme priestranstvo, ktoré dodá ľuďom pokoj a príjemné prostredie. Prispeli sme k rozvoju svojho domova
a okolia v krásnom prírodnom prostredí.
V obci sme vybudovali nové autobusové
zástavky. Sú celkom peknou vizitkou našej
obce, sú jednoduché a účelové. Aj v súčasnosti máme vypracované ďalšie projekty
pre rozvoj a potreby našej obce. Okrem
iného sa v našej obci neustále vykonávajú
aj iné činnosti, ktoré sú veľmi potrebné pre
nevyhnutnú údržbu a taktiež aj zveľadenie
našej obce ako napríklad čistenie rigolov,
kosenie, orezávanie konárov z brehových porastov,
maľovanie zábradlí a atď.
Nakoľko naša obec neustále žije aktívnym životom,
pravidelne tu organizujeme kultúrne podujatia a
aktivity, ktoré majú rôzny
charakter. Dotáciu nám
každoročne prideľuje aj
Žilinský samosprávny kraj
na organizovanie folklórneho podujatia v lete. Veľmi
dobrá spolupráca je s našimi členmi Dobrovoľného
hasičského zboru. Okrem
toho, že v športových súťažiach dosahujú vynikajúce
výsledky a rezentujú našu
obec, sú vždy ochotní
pomôcť a urobiť niečo pre
našu obec. Taktiež si veľmi
cením pomoc a spoluprácu
našich členov organizácie
Jednoty klubu dôchodcov
z Dolného Vadičova. Všetko
úsilie bolo zamerané na
zveľaďovanie a skrášľovanie obce a skvalitňovanie
života občanov.
Ďakujem ešte raz všetkým, ktorí ste pomáhali
a v uplynulých štyroch
rokoch sa vám nelenilo
priložiť pracovité ruky k
zveľadeniu a k skrášleniu
našej obce.
S úctou: Miroslava Ondreášová – starostka obce Dolný
Vadičov
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Zamyslime sa
namiesto pravidelného úvodníka:

Je to vtipné, ale
najmä veľmi aktuálne
a pravdivé - či nie?
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V Kysuckom Novom Meste
začala služby poskytovať
nová

POHREBNÁ SLUŽBA ARCHA.
Pracuje na vysokej úrovni,
rešpektuje rôznorodé
požiadavky zákazníkov
a uprednostňuje nanajvýš
citlivý prístup celej svojej
práci.

Ako človek musí jesť, piť a spať, musí
aj zomrieť. Smrť je tiež súčasťou nášho
života, a hoci sa mnohí zamýšľajú nad
tým, ako to je po smrti, čo sa deje s ich
telom, dušou, faktom ostáva, že ak
nastane smrť kohokoľvek, nastúpi fáza
rozlúčenia sa s ním a potom uloženie
jeho pozostatkov na večné miesto,
odpočinok. Kedysi si občania v podstate
všetko okolo pohrebu sami organizovali,
aj vybavovali, od dovezenia mŕtveho
z nemocnice až po vloženie rakvy do
hrobu + organizácia karu, atď... Z môjho
pohľadu – je to nesmierne psychický
zaťažujúci stav mysle a psychiky pre ľudí,
ktorí prešli traumatizujúcim zážitkom,
kedy sa vyrovnávajú so smrťou blízkeho
a ešte majú aj všetko okolo pohrebu
vybaviť, aby sa na nič nezabudlo.
Samozrejme, pomôžu priatelia, známi,
ďalšia rodina, ale priznám sa – zažila
som viacero pohrebov v minulosti u
známych a pripadali mi veľmi chaoticky,
neorganizovane, veľa vecí sa podcenilo,
iné zbytočne precenili. Pritom pohreb
je jedným z ozaj smutných, ale veľmi
náročných a zničujúcich zážitkov na
psychiku človeka, ktorý je priamo
zainteresovaný, pretože sa takéto
zážitky navždy vryjú do pamäti najmä
tých najbližších. Preto by mal byť
pohreb dôstojný, primerane prostrediu

elegantný a pôsobiť síce smútočne, ticho,
ale nie depresívne. Naozaj sme radi,
že Vám môžeme predstaviť Pohrebnú
službu ARCHA, ktorá sídli na Belanského
ulici 213 v Kysuckom Novom Meste
a ktorú vlastní a prevádzkuje Tomáš
Danech a Miloš Sagan, ktorí pohrebnú
službu vykonávajú už tak trochu inak,
v elegantnejšom a modernejšom štýle,
samozrejme pri zachovaní všetkých
podmienok, ktoré pozostalí majú. Vo
svojom odbore a biznise nie sú žiadni
začiatočníci, veď majú svoje ďalšie
pracoviská v Žiline, ale aj v Turzovke.
Priznám sa, že ma zaujala ich prevádzka
úplne nevdojak, keď som išla do
kancelárie SLOVAKTUALU na Belanského
ulici v KNM. Ich kancelárie susedia.
O pohrebnej službe sa vo všeobecnosti
nedá hovoriť, že je príjemná – lebo človek
ju vyhľadáva, keď sa stane v rodine
fatálna udalosť – smrť, čo vždy je smutné
a psychicky, ale aj fyzicky ťažké. Ale
prijímacia kancelária, kde pozostalí prídu
objednať služby – môže byť deprimujúca,
tmavá, doslova pôsobiaca strašidelne – aj
to som už zažila – ale môže byť aj útulná,
farebne v interiéri zladená, môže voňať
a nie smrdieť potuchlinou. A práve takto
čisto a elegantne, a najmä domácky –
ľudsky, na mňa kancelária Pohrebnej
služby ARCHA na Belanského ulici 213
v Kysuckom Novom
Meste zapôsobila.
Nechajme však hovoriť
jej majiteľov, Tomáša
Danecha a Miloša
Sagana.
o Odkedy pracujete
v Kysuckom Novom
Meste a ako dlho vo
všeobecnosti pôsobíte
vo svojom odbore?
- V pohrebných službách
sa s kolegom pohybujeme
dlhšie, no ako Spoločnosť
ARCHA Pohrebná služba
pôsobíme od roku 2012.

Pre pobočku v Kysuckom Novom Meste
sme sa rozhodli z niekoľkých dôvodov. Dalo
by sa povedať, že občania si to vyžiadali
sami. Otázky typu: ,,Prečo neotvoríte
v Kysuckom Novom Meste vaše služby,
veď ľudia si tu nemajú z čoho vybrať...?“
boli na dennom poriadku. Stále sme sa
viac pohrávali s touto myšlienkou , až sme
sa rozhodli. Na základe informácií od ľudí
a po prieskume trhu môžem povedať,
že hlavným dôvodom bola relatívne
slabá konkurencia, čo sa týka rozsahu a
kvality poskytovaných služieb v pomere
k cene, akú ľudia za pohrebné služby
v Kysuckom Novom Meste a v okolí celé
roky platia. Prevádzku na Belanského
ulici v Kysuckom Novom Meste, hneď
vedľa kancelárie SLOVAKTUAL sme
otvorili 1. apríla 2014. Takmer ihneď
po otvorení začali k nám prichádzať prví
klienti. Zo začiatku boli trochu nesmelí,
čomu veľmi dobre rozumiem, pretože
o nás nikdy nepočuli a často krát aj váhali,
či zostanú alebo pôjdu ku konkurencii,
niektorí dokonca aj šli ku konkurencii,
ale o pár minút sa vrátili. Po zrealizovaní
prvého pohrebu v kysuckom okrese boli
ľudia spokojní s našou organizáciou práce,
zabezpečením pohrebu, ale aj s odborným
prístupom k práci. Dokonca si žiadali viac
vizitiek, aby ich mohli rozdať príbuzným
a známym, ktorí sa zúčastnili na poslednej
rozlúčke a tiež boli spokojní. Netrvalo dlho
a zavítali k nám ďalší a ďalší klienti.
o Bolo už aj nanajvýš vhodné, aby takáto
služba prišla do Kysuckého Nového
Mesta, a to aj podľa názorov mnohých
Kysučanov nielen z Kysuckého Nového
Mesta, ale aj okolitých obcí Dolných
Kysúc, najmä ľudí mladších ročníkov,
a tiež podľa názorov náročnejších
klientov, pretože ako sa občania
vyjadrujú – častokrát niet z čoho vyberať,
ak v najbližšom regióne pôsobí len
jeden, či dvaja takíto dodávatelia služieb.
Človek, keď je vynervovaný zo smrti a
pohrebu, obyčajne kontaktuje najbližšiu
pohrebnú službu a nevyhľadáva
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a neporovnáva v regióne ďalšie, skrátka chce mať takúto situáciu
čo najskôr uzatvorenú. A pritom aj v oblasti pohrebných služieb je
stále čo nové ponúknuť, robiť veci na vyššom leveli – ako sa hovorí
vylepšovať ich, skvalitňovať a modernizovať v duchu aj európskych
štandardov, alebo pri zachovaní domácich tradícií a tak vlastne
občanom nechať vybrať z dobrých – ale aj lepších a dokonalejších
služieb. Nemýlim sa?
- Určite sa nemýlite, práve naopak, snažíme sa ísť s dobou hlavne čo sa
týka poskytovaných služieb a sortimentu, ale najmä kvality vykonanej
práce. Zároveň sa snažíme držať ceny, ako sa hovorí, pri zemi. Dovolím si
tvrdiť, že naša cena je nižšia ako kdekoľvek u konkurencie, pričom rozsah
poskytovaných služieb a najmä prístup k ľuďom a kvalita našej práce,
s prihliadnutím aj na požiadavky a trend súčasnej doby, sa nedá prakticky
s mnohými porovnať. To znamená, že u nás nájdu klienti skromnejšie,
ale aj veľmi luxusné varianty poslednej rozlúčky. U nás si klient nemusí
lámať hlavu ako vybaviť úmrtný list, príspevok na pohreb ,,pohrebné“,
kde zoženie hrobárov alebo kto ponesie zosnulého a uloží jeho telo
s úctou, profesionálnosťou a pokorou na miesto posledného odpočinku.
Archa Pohrebná služba poskytuje služby od „A po Z“ pod dohľadom
skúseného personálu. Touto cestou by som sa im rád poďakoval za
prácu, ktorú robia tak zodpovedne.
o Ako ste uvítali fakt, že Vašu službu uvítali občania ako dobrú
a zaujímavú konkurenciu v regióne Dolných Kysúc?
- Pre našu rozvíjajúcu sa spoločnosť je veľmi dôležité, aby bolo všetko
tip-top. Pozitívne ohlasy od našich klientov a takisto aj od ľudí, ktorí sa
zúčastnili na pohreboch, sú akýmsi hnacím motorom. Veľa občanov sa
zastaví aj u nás v kancelárii a pýtajú sa, ako to všetko funguje. Ku každému
pristupujeme osobne, ľudsky, rešpektujeme individuálne požiadavky,
ale aj jeho individuálny postoj, názor, argumentáciu, človek sa častokrát
potrebuje v takomto prípade vyrozprávať. Preto sa snažíme robiť veci
stále dokonalejšie, pričom dbáme na požiadavky klienta, ako aj na
zaužívané tradície v obciach a mestách.
o Poďme konkrétne ku Vašim službám, čo všetko Vaša pohrebná
služba ARCHA ponúka? Priznám sa, že aj ja som prešla vo svojom
živote smútkom, keď mi odišiel blízky človek – čo bolo veľmi
nečakané a ešte k tomu na Vianoce – a keďže som bola psychicky
zdrvená z celej situácie – vôbec som nemala nervy na to, aby som
vybavovala pohrebné náležitosti. Jednoducho som prišla do
pohrebnej služby v mieste bydliska (región GaŠa) a objednala som
si všetko od „A“ až po „Z“. Teda len som prišla na „hotové“ – ako sa
hovorí. Robíte takéto služby aj Vy?
- V 21. storočí je skvalitňovanie takýchto služieb priam nevyhnutné.
Klientom ponúkame tzv. kompletné balíčky služieb. Keď v rodine
nastane smrť , ľudia sú často psychicky zničení a nevedia ako postupovať.
V takomto prípade radi poskytneme poradenstvo cez telefón 24 hodín
denne. Po dohode s klientom zabezpečíme prevoz zosnulého, aj zo
zahraničia. V kancelárii na Belanského ulici č.213 /vedľa kancelárie
SLOVAKTUAL/ si klient môže vybrať všetko od svätých obrázkov, knižiek,
kvety, vence - aj živé, až po samotnú rakvu. Samozrejme aj tu myslíme
na každú sociálnu vrstvu a ponúkame rakvy lacnejšie bukasové, drahšie
drevené a luxusné pre náročných klientov. Na vybratý sortiment
ponúkame zľavy. Úprava zosnulého je veľmi citlivá záležitosť pre rodinu,
preto na ňu kladieme veľký dôraz. Nie je to len o obliekaní, často krát
treba zosnulého oholiť, umyť, učesať, prípadne naniesť make-up.
Ľudia si chcú svojich blízkych zapamätať takých, akí boli počas života
a preto je dôležité, aby bol zosnulý naozaj pekne upravený. Našťastie
máme zodpovedný personál s potrebným školením, ale hlavne s úctou
k ľuďom, ako k živým, tak aj k mŕtvym, a preto je takáto úprava u nás
samozrejmosťou. Je až smiešne, že v dnešnej dobe si ľudia musia
zháňať hrobárov sami....(?!) Výkop hrobu je bežná súčasť našej práce.
Samozrejme aj práce s tým spojené, napríklad odokrývanie náhrobnej
platne, aj žulovej, ochránenie susedných hrobov pred poškodením,
či zbíjanie kameňa alebo čerpanie vody. Aby bola posledná rozlúčka
dôstojná, hrob vždy vyzdobíme saténovou plachtou a umelou trávou.
V prípade nepriazne počasia postavíme nad hrobom altánok. O plynulý
chod obradu sa stará takzvaná služba. Ide o štyroch pánov v rovnošate.
Keď je čas, zoberú rakvu z obradnej miestnosti a spolu so smútočným
zhromaždením prejdú na cintorín k vykopanému hrobu, kde sa rakva
uloží do zeme. Po skončení obradu sa hrob, ako aj jeho okolie, upraví do
pôvodného stavu. Klient už len zapáli sviečku, kahanec. Samozrejmosťou
pokračovanie na str.8.

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

je vybavenie úmrtnej matriky. Znamená to,
že vybavíme za našich klientov úmrtný list
a žiadosť o príspevok na pohreb. Vytvoríme
kópie dokumentov kvôli elektrárňam,
plynárňam, atď. Pri vyplatení objednaného
pohrebu klient dostane celú zložku
dokumentov, ako aj informácie potrebné
k vybaveniu vdovského či sirotského
dôchodku. Podľa požiadavky objednávateľa
zabezpečíme dychovú kapelu, heligónku
alebo husle, ktoré dávajú posledným
rozlúčkam patričnú noblesu. Toto je len časť
služieb, ktoré ponúkame, no nemožno ich
všetky rozpísať, preto nás v prípade potreby
treba kontaktovať 24 hodín denne, 7 dní v
týždni. Sme tu pre ľudí!
o Cenové relácie sa u Vás pohybujú
ako? Čo skrátka znamená u Vás, ak si
objedná niekto pohreb od „A“ po „Z“?
Ako pracujete so zákazníkom, zaujíma
ma Váš konkrétny postup, komunikácia
s klientom, prístup, atmosféra...

- Je naozaj ťažké vyjadriť sumu za pohreb,
pretože každý pohreb je individuálny
a preto sa aj cena líši. Niekto má rád živé
kvety a priplatí, si iný zase vezme drahšiu
rakvu, pri ďalšom je zase väčšia vzdialenosť
prevozu, napr. zo zahraničia. Ak by som to
mal zhrnúť, tak kompletný pohreb, vrátane
prevozu, úpravy zosnulého, kvetinovej
výzdoby, rakvy a cintorínskych služieb
môže začínať od 650 € . Cenový strop závisí
od požiadaviek klienta. Tu by sme radi
podotkli, že nerobíme žiadne rozdiely medzi
ľuďmi menej solventnými a bohatšími,
a z našej strany pristupujeme ku klientom
vždy s rovnakou profesionalitou , s úctou
a hlavne ľudsky.
o Aj keď je vaša práca spojená najmä so
smútkom, čo Vás vie potešiť ak pozitívne
naladiť – v práci?
- Spokojnosť klienta je prvoradá, ak je
spokojný klient , tak sme spokojní aj my.
Mnohokrát sa stane, že nás zastavia ľudia
po pohrebe a pochvália, ako dôstojne
a pietne sme urobili pohreb, že sa to často
nevidí. Ľudia vedia veľmi dobre sami
posúdiť, či pohrebné služby niekto robí
úprimne alebo len pre zisk, sú na trhu
totiž aj takí „podnikavci“. My našu prácu
robíme z vlastného presvedčenia, robíme
ju skutočne s tým najľudskejším prístupom
ako vieme, snažíme sa vždy vcítiť do citov
tých, ktorí prežívajú psychicky náročné
a smutné chvíle, keď im odchádza ich drahý
a blízky človek...
o A čo Vás vie potešiť a pozitívne
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naštartovať v bežnom živote? Čo si vo
svojom živote najviac vážite?
Tomáš Danech -Veľa ľudí mi dá za pravdu,
keď poviem, že rodina je na prvom mieste.
A o to viac, keď človeku pomôže v ťažkej
chvíli. Za toto si ich vážim a veľmi im
ďakujem. Nedávno sa nám narodila dcéra
Klárka a to je tá najväčšia radosť, ktorá ma
vie pozitívne naladiť každý deň.
Miloš Sagan – Ja si samozrejme takisto
najviac vážim rodinu. Viete, dobré vzťahy sa
nedajú ničím nahradiť. Veľmi mi pomohli,
keď sme otvárali naše pracovisko, a za to im
všetkým patrí patričná vďaka. Kontaktujte
v prípade potreby naše služby, vážení
občania! Ďakujem už teraz za Vašu dôveru.

Prevádzka: Belanského 213, 024 01
Kysucké Nové Mesto
/vedľa kancelárie SLOVAKTUAL/,

Non-stop kontakty:
0918 304 228, 0918 304 338,

web: www.pohrebníctvo-archa-zilina.sk ,
Facebook: Archa pohrebná služba
pýtala sa: Mgr. Alena Jaššová
foto: Gabriel Muška + archív firmy

Reštaurácia Mýto
a

Kaviareň Pohoda
Námestie Slobody 184

Kysucké Nové Mesto

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

Potrebujete elegantné, či moderné štýlové oblečenie na
významné spoločenské udalosti vo Vašom živote? Salón
spoločenských šiat Slávky Mečárovej v Kysuckom Novom
Meste (v budove COOP Jednoty – Námestie Slobody
na poschodí) má všetko, čo potrebujete. V salóne Vám
odborne poradia pri výbere oblečenia na rôzne príležitosti.
V ponuke sú elegantné šaty, obleky, kostýmy pre dámy,
pánov, tínedžerov aj deti. Vieme zabezpečiť šaty

a oblečenie aj na Vaše smútočné udalosti,
pohreby,
(budova Coop Jednoty, s.d., poschodie)
poslednú
Nám. slobody
Kysucké Nové Mesto
rozlúčku
s Vašim
Otváracia doba: pondelok - piatok
od 8,30 -17,00, sobota od 8,00-12,00
blízkym
tel. 041/4216417, 0907/613939
človekom...

Reštaurácia Mýto pre Vás pripraví sviatočné
smútočné pohostenie – KAR v elegantnom
a decentnom prostredí, podľa Vašej objednávky
a podľa Vášho osobitého želania. Vo sviatočnom
a smútočnom duchu pripraví aj internú
výzdobu a stolovanie. Obslúži Vás pozorný
a šikovný personál. Využite služby Reštaurácie
Mýto, ktoré sú na vysokej profesionálnej a
spoločenskej úrovni a za veľmi prijateľné ceny!

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Poslanec Mičian z Kysuckého Nového Mesta hostil seniorov
Začiatkom augusta poslanec Žilinskej župy a Kysuckého Nového Mesta Dušan Mičian hostil vo svojej záhradnej reštaurácii
seniorov z Jednoty dôchodcov Dolný Vadičov, Rudina, Kysucký Lieskovec, Ochodnica, Radoľa a Kysucké Nové mesto. Dôchodcov sa zišlo neúrekom, bolo ich vyše stovky! Myšlienka vznikla na stretnutí okresnej Rady Jednoty dôchodcov, kde poslanec
Mičian chodieva. Dôchodcovia vo všeobecnosti konštatovali, že Dušan Mičian je jedným z tých mála poslancov, ktorí sa s
občanmi pravidelne stretávajú nielen pred voľbami do zastupiteľských orgánov, ale aj počas celého volebného obdobia. A
to je naozaj príklad – nasledovania, pretože poslanec Mičian nešetrí ani na vlastných peniazoch, takéto akcie platí zo svojho
vrecka a okrem toho sponzoruje aj veľa kultúrnych, spoločenských a športových akcií v okrese. Napríklad pravidelne finančne alebo materiálne pomáha aj Domovu sociálnych služieb na Štúrovej ulici v Kysuckom Novom Meste. Pani riaditeľka Ing.
Miriam Bugrová mu aj touto cestou ďakuje za jeho ochotný prístup počas viacerých uplynulých rokov. Na príjemnom stretnutí
vystúpila aj predsednícka Jednoty dôchodcov z Radole – Tonka Dolinová, Mgr. Anton Ludvik, ale aj predsedníčka organizácie
dôchodcov z Rudiny Milka Macková. Vystúpili Kysucké žubrienky, folklórna skupina
z Dolného Vadičova manželia Káčeríkovci
s heligónkou, Kysuckí junáci, a heligonkár
Jozef Čižmár! Vystúpili aj seniori z Kysuckého Lieskovca vo folklórnom pásme,
Ochodnícka seniorka, heligonkárky, Viera
Gašincová a Milka Mizerová. Chutný guláš
a chlebík rozvoniaval široko-ďaleko. Skutočne si poslanec Dušan Mičian vie uctiť
tých, ktorí svoj produktívny vek už majú
za sebou. Za jeho prístup k seniorom a
pohostinnosť mu poďakovala za všetkých predsedníčka okresnej organizácie
dôchodcov v Kysuckom Novom Meste –
Nadežda Behúňová.
spracovala: Mgr. Alena Jaššová

Zariadenie pre seniorov a domov
sociálnych služieb
Kysucké Nové Mesto
ul. Štúrova 1210/61, 024 04 Kysucké Nové Mesto

Krížová cesta v Kysuckom Lieskovci
V utorok 9. septembra si 8 našich klientov pozrelo Krížovú cestu v Kysuckom Lieskovci. Krížová cesta je verejnoprospešné dielo, ako súčasť rekreačno-duchovného areálu Lalinov vŕšok – Rovne. Na dĺžke 1250 metrov
je postavených štrnásť zastavení Krížovej cesty v objektoch tvare ľudovej
architektúry. Naši seniori si prešli Krížovú cestu, pomodlili sa a zaspievali.
Pomalým tempom sa dostali až ku kaplnke na Rovniach, ktorú si zblízka
obzreli a pomodlili sa. Urobili sme si tam prestávku, kedy sme si oddýchli
opiekli sme si slaninku a klobásu. Na spiatočnej ceste sme nazbierali
hríby a liečivé bylinky. Výlet sa naším seniorom veľmi páčil a už teraz si ho
chcú zopakovať.

Seniori v zoologickej
záhrade v Zlíne
Hovorí sa, že Zlínska zoologická záhrada patrí k najkrajším miestam na celej Morave. My sme sa o tom boli 4
septembra osobne presvedčiť. 22 klientov zo Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb navštívilo
zoologickú záhradu v Zlíne. Počasie v tento deň bolo
výborné, slniečko od rána príjemne hrialo. Cesta autobusom nám vo výbornej nálade rýchlo ubehla. Zlínska
zoo je jedinečným miestom, kde môžeme vidieť zvieratá
zo všetkých kontinentoch v prírodnom parku s voľným
výbehom. Zvieratá tu žijú v prostredí, ktoré pripomína ich
domov. Vidieť sme mohli slony, žirafy, nosorožce, zebry, lamy a iné. V tropickej hale medzi faunou a flórou sme videli spomienky na civilizáciu Mayov.
Krásu tohto jedinečného miesta dotvára nádherný historický zámocký park starý viac ako 200 rokov. Parku s množstvom
kvetov, vodopádov a vodotryskov dominuje zámok Lešná, ktorý je známy drevorezbárskou výzdobou interiéru a rozsiahlou
zbierkou porcelánu a striebra.
Keďže areál zoologickej záhrady je veľký a my sme už boli unavení, na spiatočnej ceste sme využili služby vláčika, ktorý nás
články pripravila: Mgr. Katarína Krasňanová
odviezol k východu. Príjemne unavení sme sa vrátili plní zážitkov domov.

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Ceterovci stavali krb aj Zdene Studenkovej, či
matke Nely Pociskovej, ale aj otcovi cyklistu
Sagana. Slušné referencie.
Vyskúšajte aj vy kvalitu a štýl práce týchto
šikovných majstrov!
Dnes sú elegantné krby, či kozuby –
piecky, nie iba ojedinelým zjavom – ako
tomu bolo kedysi pred 20-30 rokmi. Dnes
sú doslova štandardným vybavením
takmer každého domu a stretnete sa
s nimi aj v moderných bytoch. Avšak
– nie je krb ako krb a jedine kvalitne
vyrobený a technicky vyvážený – Vám
bude slúžiť, budete mať z neho radosť
a čo je najdôležitejšie – neohrozí ani
vaše zdravie, či nebodaj život, ale ani
nespôsobí škodu v priestore, kde žijete,
bývate. Poďme sa však porozprávať
s odborníkmi v tejto oblasti, ktorí už
majú za sebou desiatky urobených krbov
a hovorí za nich nielen kvalitne odvedená
práca, ale aj najmä spokojný zákazník
– ktorý je zároveň najlepšou reklamou
pre ďalších, ktorí sa možno práve v tejto
chvíli rozhodujú o tom – ako, kde a aký
krb si umiestnia vo svojom obydlí!
o Skutočný majster v tomto odbore, pán
Vasil Cetera (na hornej snímke), hovorí:
- Tejto práci a samozrejme aj mojej záľube,
sa venujem v podstate už dlhé roky. Začal
som niekedy v osemdesiatych rokoch,
kedy sa stavali hlavne otvorené krby. Žiaľ,
tieto slúžili skôr na efekt ako na teplo,
nakoľko ohriaty vzduch strhávalo do
komína a mnohokrát pri nízkom tlaku,
a nielen vtedy, kúrili len pri pootvorenom
okne, takže ste zároveň kúrili a vetrali.
V týchto rokoch však remeslo „kachliar“
už bolo vytratené z odborných osnov
školstva a túto prácu vykonávali len zruční
remeselníci. Zmenou režimu postupne aj
v SR nastali zmeny v legislatíve a hlavne
sa sprísnili normy na materiály, aj na
obstavby tepelných telies. V roku 2005/2006
som úspešne absolvoval medzi prvými
záujemcami školu na doplnenie mojej
odbornosti a 29. septembra 2006 som
získal v Košiciach výučný list kachliara. Od
mojich začiatkov som postavil už nejakú
tú stovku krbov. Nie je nič krajšie ako
spokojní zákazníci, ktorí nás, ako krbársku
firmu, odporúčajú ďalej svojim známym
a rodine. Zopár diel som zrealizoval aj
v okolitých susediacich krajinách, ba
dokonca aj v Španielsku. Technológia
výroby sa každým dňom neuveriteľne
rýchlo vyvíja, samozrejme to platí aj pri
krbových vložkách a ich obstavbách. Preto

dôkladne sledujem novinky v tejto oblasti
a zúčastňujem sa odborných seminárov
a výstav a neustále sa vzdelávam.
o Kde Vás môžu nájsť záujemcovia
o výstavbu, zrealizovanie, pekného krbu?
- Momentálne žijem a pôsobím v BA. Do
môjho rodiska Žilina a do širokého okolia
sa však neustále pracovne vraciam. Syn
Mario, s ktorým spoločne pracujeme
a zveľaďujeme našu rodinnú krbársku firmu,
žije v Rudine na Kysuciach. Vlastne on
zabezpečuje prvý kontakt so zákazníkom,
obhliadky, dodávky, až po samotnú
realizáciu diela. Má na starosti naše
internetové stránky, fotodokumentáciu
našich diel a mailovú komunikáciu so
zákazníkmi, ale aj samotnú prezentáciu
našej práce vo verejnosti , či v médiách.
o Na internetových fórach, venovaných
problematike komínov a tepelných telies,
zákazník nájde nespočetné množstvo
informácii, no ako si má správne vybrať?
- Už viac krát sme opravovali aj krby
po tzv. samozvaných majstroch, ktorí
nemajú dostatočné kompetencie a žiadne
skúsenosti. Vyhnite sa týmto omylom a
dôkladne sa poraďte. Ak plánujete krb
pravidelne používať , požadujte, aby Vám
krbárski majstri navrhli riešenie primerané
Vašim potrebám. Majte vždy na pamäti, že
nesprávne inštalovaná a postavená krbová
stavba, Vás môže pripraviť o celý majetok,
a v tom najhoršom prípade, môže ohroziť aj
Váš život!
o Kde všade nájdeme Vašu prácu?
- Naše diela realizujeme v novostavbách,
v jestvujúcich domoch, dokonca aj
renovujeme staré a nefunkčné krby, pokiaľ
ide o určitú historickú hodnotu. Cesta od
samotnej predstavy majiteľa na pekný
a funkčný krb je samozrejme dlhšia ako
sa na prvý pohľad zdá. Zákazník v prípade
novostavby, by mal dopredu myslieť
na krb a kontaktovať včas krbárskeho
majstra. Treba mať aspoň hrubú predstavu
o umiestnení komína a krbu, jeho tepelnom
výkone, atď... Moderné krbové vložky
majú už pripravené nasávanie vzduchu
z exteriéru, znamená to, že Váš ohriaty
vzduch z priestoru sa neodčerpáva
na spaľovanie v telese, ale privedie sa
z vonkajšieho prostredia. A toto treba
dopredu naplánovať a myslieť na to pred

syn Mario

samotnou realizáciu krbu. Taktiež treba
dopredu porozmýšľať nad vykurovaním
poschodia a pripraviť vhodné riešenie.
Samozrejme sme tu od toho, aby sme
poradili a vybrali spoločne najvhodnejšiu
alternatívu. Mnohokrát sa stane, že zákazník
nás kontaktuje a má záujem o stavbu krbu,
pri následnej obhliadke, však zistíme, že
komín nie je odborne postavený, otočený,
či zistíme iné nedostatky, ktoré môžu
samotnú stavbu krbu predražiť, a to vo
chvíli, keď sa ako nový majiteľ domčeka
už pomaly plánujete nasťahovať a rátate

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
možno každé euro.
o Ako teda vyzerá samotná realizácia
krbu pod Vašou taktovkou?
- V prípade správneho postupu stavby
komína a inštalácie exteriérového
potrubia ku miestu stavby budúceho
krbu prejdeme na samotnú realizáciu
sna. Pred samotnou realizáciou je
potrebná obhliadka stavby podrobné
pomeranie stavby priestoru osadenia
krbu, komína a iných potrebných
podkladov na celkový náčrt a rozpočet.
Je vhodné, ak zákazník dopredu oznámi
výšku investície do diela. Následne
vieme poradiť a zosúladiť pre jeho
potreby vhodnosť a výkonnosť krbovej
vložky, materiál obstavby a cenu. Desing
obstavby, resp. predstavu majiteľov,
pripravíme ako nákres na škicu v mierke
spolu s rozpočtom celkovej stavby na
kľúč, s možným dátumom samotnej
realizácie. V prípade odsúhlasenia
našej ponuky, zákazník zloží zálohu na
dielo. Nakoľko sú naše obstavby každá
originál, býva výška zálohy na to-ktoré
dielo individuálna. Samotná príprava
na stavbu zaberie zhruba týždeň,
treba zabezpečiť potrebný materiál na
obstavbu taktiež krbovú vložku. V dielni
vyrobiť portál, rímsu a iné stavebné
prvky a tak zjednodušiť a skrátiť časový
horizont výstavby diela u zákazníka). Na
Slovensku máme viacerých kvalitných
výrobcov krbových vložiek, samozrejme
aj s dovozcami je tu obrovský výber od
jednoduchých, lacnejších až po elegantné
či s vysokým tepelným výkonom.
Samotná stavba krbu u zákazníka býva
zhruba dva dni, samozrejme to všetko
záleží od náročnosti a typu stavby. Pri
odovzdávaní slávnostne zapálime oheň
v krbe. Zákazníka poučíme o správnom
kúrení vo vložke (zakurovanie, prikladanie,
vymetanie, vhodnosť palivového dreva
či iného paliva, spotreba, čistenie vložky
a iné podstatné informácie) Odovzdáme
protokol o stavbe, zaželáme príjemne
strávené chvíle a dlhoročnú spokojnosť!
o Čo sú u Vás pracovné priority?
- Sme spoločnosť, s ktorou sa ľahko
pracuje a ktorá kladie dôraz na tri
základné otázky:
Ako môžeme zútulniť a priniesť väčšie
pohodlie do Vášho domova?
Ako môžeme vytvoriť bezpečné a zdravšie
prostredie Vášmu domovu?
Ako môžeme ušetriť Vaše financie a
ponúknuť Vám kvalitné služby?
o Aké ponúkate zákazníkom krby?
- Na zákazku Vám zhotovíme tieto diela:
Teplovzdušné krby (moderné, portálové,
rustikálne)
Hypokaustové krby (uzavretý akumulačný
systém v korpuse krbu)
Kachľové pece
Teplovodné krby
Otvorené krby
o Ako Vás vnímajú zákazníci?
- Zákazníci sú dnes Veľmi nároční na

kvalitu. Samozrejme majú na ňu právo a
pri dnešnej konkurencii si zákazník naozaj
má z čoho vyberať. Preto sa snažíme
držať krok s dobou a ponúkame našim
zákazníkom len tie najkvalitnejšie služby.
Naši zákazníci najčastejšie prejavujú
záujem o teplovzdušné krby s
maximálnou účinnosťou a desingom
prispôsobeným celkovej architektúre
interiérovému vybaveniu domácnosti
(nábytok, kuchyňa, dekorácia atď ).
o Aký je Váš osobný ľudský pohľad a
vnímanie krbu, ako takého, odmyslime
si teraz pohľad profesionála, berme to
ako pohľad bežného človeka?
Nie je nič útulnejšie než posedenie pred
ohňom v chladný deň. Krby na drevo
majú krásu a šarm, ktorý určite osloví
každého.
Chladný deň môže vykurovanie vášho
domova predražiť. Krb je skvelý spôsob,
ako vykurovať miestnosti bez toho,
aby narástol účet za plyn, či elektrinu.
Krb môže byť energeticky efektívny
spôsob vykurovania Vášho domova.
Nezabúdajme však na „alfu a omegu“
kúrenia v krbe, čím je drevo. Horiace
dobre vysušené drevo s nízkym obsahom
vlhkosti bude produkovať menej dymu
(lepšie pre naše životné prostredie) a
ponúkne viac tepla za euro. V prípade
Vášho záujmu na stavbu krbu, či iné
otázky týkajúce sa stavby, rekonštrukcie,
opravy krbov, nás kontaktujte.

web: www.krbycetera.sk
Vasil Cetera
Mob: 0915 707352
bratislava@stavbykrbov.sk
Mario Cetera
Mob: 0907 873533
zilina@stavbykrbov.sk

otázky: redakcia Kysuckého Žurnálu
foto: archív opýtaných a Gabriel Muška
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Ing. Miriam Bugrová z Domova sociálnych
služieb hovorí:
„Vladimír Káčerík nám neustále pomáha nie
iba ako starosta z Horného Vadičova, ale
veľakrát predovšetkým ako občan, človek.“
Starosta obce Horný Vadičov Vladimír Káčerík od vstupu do komunálnej politiky –
keď sa stal starostom obce Horný Vadičov v roku 2006, venuje veľa času na to, aby prezentoval svoju obec a prácu svojich občanov, ale
tiež, aby sa dostatočne stále viac dostávala do pozitívneho povedomia slovenská dedinka
usadená medzi horami na Kysuciach – Horný Vadičov, v ktorej „starostuje“ . Je pyšný
nielen na užitočné stavby, ktoré sa v obci podarilo postaviť, alebo rekonštruovať, ale nikdy
nezabudne zdôrazniť, že to slúži samotným občanom k zlepšeniu života, ku skrášleniu
prostredia ich obce, a v neposlednom rade, podarilo sa to, lebo to chceli aj samotní
občania, ktorí mnohí pri obecných akciách aj pomáhali. Platí to zároveň o kultúrnych
udalostiach, ktoré slúžia nielen na relax, ale opäť – Horný Vadičov tým dáva o sebe
vedieť širokej verejnosti, kedy sa prezentuje ako obec so šikovnými ľuďmi a zaujímavými
talentami. Vladimír Káčerík venuje veľkú a úprimnú pozornosť aj životu seniorov a starobe
vo všeobecnosti. Uvedomuje si, že raz zostarneme a staroba prináša aj chvíle smútku,
choroby, samoty. Aj preto je potrebné chvíle starým ľuďom spestriť, rozveseliť. Jeho kroky
často vedú medzi seniorov do Domova sociálnych služieb na Štúrovej ulici v Kysuckom
Novom Meste, kde šéfuje Ing. Miriam Bugrová, a ak vie a môže – vždy pomôže. Tomuto
domovu seniorov pomohla nielen obec Horný Vadičov, ale Vlado Káčerík mu pomáha
ako človek, občan - častokrát aj sám z vlastného presvedčenia. „Jednoducho mal som
vnútorný pocit pomôcť týmto starým ľuďom, keď to bolo potrebné“ – hovorí Vladimír
Káčerík. Ako nám potvrdila i samotná riaditeľka DSS v Kysuckom Novom Meste Ing. Miriam
Bugrová: Okrem toho, že obec Horný Vadičov každý rok prispieva sponzorsky na naše
kultúrno-spoločenské akcie, pán Vladimír Káčerík nám neustále pomáha nie ako starosta,
ale ako občan. Napríklad zaplatil projektanta na kaplnku pre dôchodcov, ktorej sa starkí
mimoriadne tešia a taktiež zaplatil altánok, ktorý máme v záhrade domova. Ale pomohol
nespočetne veľakrát pri akejkoľvek požiadavke z našej strany – ako on hovorí – „ak to čo
i len trochu spestrí a zlepší život dôchodcom, vždy rád pomôžem“. Nuž, treba k tomu
niečo dodať? Kiež by bolo takýchto ľudí s dobrým srdcom medzi nami viac. Vladimír Káčerík
Vlado Káčerík
si určite zaslúži prívlastok vnímavý človek voči tým, ktorí pomoc potrebujú!
- Kysucký Žurnál -

KÚPEĽŇOVÉ ŠTÚDIO
Viac ako len armatúry

KLUDI už aj v Kysuckom Novom Meste

Firma Kludi je už niekoľko rokov vďaka dobrým
nápadom a inovatívnym produktom popredným
výrobcom kúpeľňových a kuchynských batérií a
spŕch. Našou filozofiou je včas zachytiť nové trendy
a vniesť ich do vylepšených produktov. To všetko
za dostupnú cenu. Kludi batérie spájajú mladistvý,
svieži dizajn s inovatívnou technikou.
Firma Kludi dbá o vysokú bezpečnosť so zreteľom
na presnosť, trvácnosť a profesionalitu v popredajnom servise. Vďaka tomu sú Kludi batérie nielen
spoľahlivé, ale aj trvácne, uznávané a dôveryhodné.
Spoľahlivosť a dôveryhodnosť firmy Kludi dokazujú
aj časté dobrovoľné interné i externé audity. Kludi
obstála prostredníctvom neustáleho rozvoja praktických a kľúčových produktov v medzinárodnej
súťaži o stabilite a tradícii.
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„Verím, že ešte budem svojim spevom robiť radosť sebe, aj
mojim fanúšikom“, hovorí Jozef Pavlusík z Horného Vadičova.
Jozef Pavlusík sa
narodil v auguste
v roku 1988. Pochádza
z Horného Vadičova,
ktorý aj pozitívne
preslávil svojím
spevom. Hovorí Jožko:
- Skúšal som šťastie vo
viacerých speváckych
súťažiach, no moc sa
nedarilo, avšak stále
ma lákalo, sám sebe
dokázať a presvedčiť sa,
či na to mám. Už v roku
2011 som sa vybral do
Bratislavy na kasting,
no stala sa mi taká
nezvyčajná príhoda,
akoby mi to nebolo
súdené tam vtedy ísť.
Ráno sa strhla hrozná
búrka, nevidel som na
5 metrov pred seba
takže som šiel autom
doslova krokom.... Naraz
mi vbehol do cesty pes,
ktorého som zrazil, ale on
ušiel a pritom mi odpadla značka z auta. Tú som v tom lejaku hľadal,
no nemohol som ju nájsť. Zmeškal som tak rýchlik zo Žiliny a preto
som sa vrátil domov a bolo po kastingu. Na presviedčanie mojej
priateľky Simonky som to v roku 2012 zopakoval, no tentoraz to už
vyšlo, stihol som to J a som jej za to vďačný J.
o Nenápadný chlapec, skromný a takýto obrovský spevácky
talent, prečo si ďalej nepokračoval v štúdiu spevu, keďže aj
z rodiny pochádzaš hudobnej, speváckej?
- Ako som už viackrát spomínal, vyrastal som v rodine, kde mňa aj
bratov otec a mama viedli k spevu a muzike. Videli v nás potenciál
a talent, hrával a spieval som vo Vajčovskej muzičke, ktorú viedol
môj otec Jozef Pavlusík st. Vďaka nemu sme pochodili kus sveta
(Paríž, Rím, Amerika, Poľsko, Čechy), rôzne folklórne festivaly
a súťaže, mám na to krásne spomienky. Čo sa týka štúdia tak od
malička ma to ťahalo viac k autám, no v ZUŠ v KNM pán učiteľ
Zboja videl vo mne talent, ktorý by sa mal rozvíjať na konzervatóriu.
Tak som to skúsil, dostal som sa tam pod krídla pána profesora
Jozefa Gráfa ( úžasného človeka). No v druhom ročníku som to začal
flákať a aj keď spev ma veľmi bavil, na odporúčanie vedenia školy
som štúdium ukončil.
o A čo teraz? Neuvažuješ predsa len dokončiť si vzdelanie na
konzevátóriu?
- Áno, hovoril som o tom viackrát, že štúdium dokončím, no

Potrebujete
radu
od
právnika?
JUDr. Veronika NOZAR JAKUBÍKOVÁ
Advokátska kancelária, ul. Republiky 21, Žilina

tel./fax: 041 564 3548
mobil: 0908 929 559, 0907 252 238
e-mail: veronikaj@stonline.sk
jakubikova.veronika@gmail.com

okolnosti a nedostatok času mi v tom momentálne bránia. No
v budúcnosti by som rád štúdium dokončil.
o Ako sa Ti zmenil život po získaní 1. miesta v súťaži?
- Súťaž bola ukončená v novembri 2012 semifinálovým kolom kde
som získal víťazstvo.
Spoznal som množstvo perfektných ľudí, kontaktov, priateľov. No
spoznal som aj takých „priateľov“, ktorí sa nimi nazývali keď som bol
na výslní, no po roku sa zľahla po nich zem J Veľmi ma však tešilo,
že mi mnoho ľudí fandilo aj fandí a verím, že im ešte svojim spevom
budem robiť radosť J.

o Iste si po uvedenom víťazstve mal pozvania na rôzne akcie,
vystúpenia – alebo nie? Využíval si svoju popularitu, lebo
niektorí takto objavení speváci, či umelci – ďalej pracujú na
svojej kariére a venujú sa jej profesionálne, ako to je u Teba?
- Áno, mal som veľa vystúpení (aj vďaka Jarovi Slávikovi) na
Slovensku aj v Čechách, napr. v Prahe, Brne, Bratislave, Hamburgu,
mnoho charitatívnych akciách, večierkoch. Zážitkom pre mňa bolo
stretnutie s Paolom Potsom na premiére filmu.... Nahrávanie piesne
Tambor s Miroslavom Sýkorom.... Naspievanie a nahranie Diahymny
so Zuzkou Haasovou.
o Aké sú ďalšie osobné plány Jozefa Pavlusíka ml.? Ako sa
rozhodol smerovať svoj život?
- Aj naďalej mi pomáha môj pán profesor Jozef Gráf a taktiež som
veľmi vďačný rodine Machovčákovej, hlavne môjmu manažérovi
Stankovi Machovčákovi (Stenly), s ktorým pripravujeme za odbornej
pomoci Borisa Letricha zo skupiny AJA nový singel z vlastnej tvorby.
Spevu sa určite chcem venovať aj naďalej, možno nie profesionálne,
lebo presadiť ako sa hovorí v tejto brandži, je veľmi ťažké. Tí, ktorí
tým prešli, vedia, o čom hovorím. No ako som spomínal, verím,
že ešte budem svojim spevom prinášať radosť nielen sebe, ale aj
mojim fanúšikom J.
Jozef plánuje do budúcna nahrať CD ako poctu – spomienku
na Karola Duchoňa s jeho piesňami.
pýtala sa: redakcia Kysuckého Žurnálu

MUDr. Regan Belovič
odborný garant pre
plastickú chirurgiu
v Ústave lekárskej
kozmetiky

mobil:
0905 822 333

e-mail:
plastickachirurgia@gmail.com
Ambulancia-konzultácie:
Pon.: 13:00-15:00 h, Ut.: 13:00-17:00 h
Štvr.: 15:00-17:00 h
Ústav lekárskej kozmetiky
Tematínska 3; 85105 Bratislava

www.ulk.sk
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V Rudine varili guláš aj gurmáni z Oravy a Žiliny

Druhá polovica augusta patrí v Rudine
tradičnej súťaži vo varení guláša. Pred
Kaviarňou Centrál sa z kotlov šírila vôňa,
okoloidúcim doslova za vôňou vyťahovalo
nosy.
Do piateho ročníka tejto chutnej súťaže sa
zapojilo päť družstiev a nielen domácich,
ale aj gurmánov z Oravy, či Žiliny. Hlavný
organizátor súťaže Kaviareň Centrál
a majiteľ Peter Janec zabezpečil drevo,
kotlíky, mäso a základné ingrediencie,
súťažné družstvá pridali koreniny i tajné
prísady a chutné guláše naservírovali porote.
Tá pre zachovanie objektívnosti pozostávala
z náhodne vybratých návštevníkov, ktorí pri výbere toho najlepšieho museli prihliadať nielen na chuť, ale
i vzhľad a správne chuťové vyváženie jedla. Víťazný pohár si z rúk Petra Janca nakoniec odniesol tím Pípaš.
Diplomy však dostali aj Čikariovia, Žilinskí Rumpli, Rudinské Zátky, Oravskí labužníci. Pohodovú atmosféru
počas celého dňa pomáhala dolaďovať hudobná skupina Igma pod vedením DJ Petra Foxa. Obecný guláš,
hoci nesúťažne, pripravila aj starostka Rudiny Ing. Anna Mičianová so svojím tímom. Organizátori sa už
teraz tešia na ďalšiu súťaž, tentokrát vo varení halušiek, ktorá by sa mala konať ešte tento rok.
- Rudina 2014 -

Úspešní šachisti ZŠ Clementisova Kysucké Nové Mesto,
medaila z MAJSTROVSTIEV EURÓPSKEJ ÚNIE!
V ZŠ Clementisova Kysucké Nové Mesto sú vytvorené výborné podmienky
pre žiakov školy pre kráľovskú hru – šach. Škola má šachovú klubovňu, v ktorej sa môžu žiaci nerušene venovať tejto hre.
Najlepší mladí šachisti majú možnosť reprezentovať Kysucké Nové Mesto v Šachovom klube MKŠS KNM v rôznych šachových
súťažiach – súťaže jednotlivcov alebo družstiev.
Najúspešnejšími žiakmi ZŠ Clementisova KNM v šk. r. 2013/2014 boli:
Lucia Ševčíková (na snímke prvá z prava) – 2. miesto na M SR, Pavol Mazúr – 11. miesto na M SR,
Jakub Sirovátka – 18. miesto na M SR, Samuel Mazúr – 23. miesto na M SR,
Adam Hmíra – 30. miesto na M SR, Stanislav Slivoň – 42. miesto na M SR mládeže.
Lucia Ševčíková sa svojim medailovým umiestnením na Majstrovstvách SR
dostala do reprezentácie mládeže SR a bola nominovaná reprezentovať Slovenskú
republiku na MAJSTROVSTVÁCH EURÓPSKEJ ÚNIE v kategórii dievčat do 8 rokov.
Pre Slovensko získala striebornú medailu.
Majstrovstvá EÚ sa uskutočnili v Koutoch nad Desnou /Česká republika/.
Zúčastnilo sa 115 detí zo 16 krajín a súťažili v kategóriách do 8, 10, 12, 14 a 16 rokov.
Najmladší chlapci a dievčatá súťažili spoločne v kategórii do 8 rokov a na záver boli
vyhodnotení zvlášť chlapci a dievčatá. Záver majstrovstiev natáčala aj Česká
televízia.
Slávnostného vyhlásenia výsledkov se zúčastnil i prezident Slovenského šachového
zväzu a zástupca ECU, pán Martin Huba.
Výsledky medailistov do 8 rokov:
V kategórii chlapcov zvíťazil Bao Anh Le Bui (Nemecko), druhé miesto obsadil
Timothe Razafindratsima (Francúzko) a bronz si odviezol Teodor-Cosmin Nedelcu
(Rumunsko). V kategórii dievčat zvíťazila Zsoka Gaal (Maďarsko), druhé miesto
vybojovala Lucia Ševčíková (Slovensko) a bronzovú medailu získala Petya
Karavanová (Bulharsko).
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„SPOLU TU ŽIJEME, SPOLU TO ZVLÁDNEME“,

hovorí kandidátka na starostku v Povine Alena Dudeková.
Rok 2014 je rokom volieb. V novembri nás čakajú posledné,
komunálne voľby. Práve tieto voľby sú pre nás, občanov našej
dediny, najdôležitejšie, pretože nám môžu priniesť zmenu.
Preto mi dovoľte prihovoriť sa Vám všetkým, mojim
spoluobčanom, známym i blízkym.
Všetci sme súčasťou obce. Nachádzame v nej svoj domov,
rodinu, priateľov. Mojim cieľom je tento spoločný životný
priestor zveľaďovať a dosiahnuť, aby sa naša obec a
medziľudské vzťahy v nej stali príkladom pre iných.
S obcou ma nespájajú len rodinné korene, ale i život a práca.
Práca, na základe ktorej som s Vami, spoluobčanmi, neustále
v kontakte. Spoločne sme zorganizovali množstvo akcií,
rozbehli kultúrny život v našej obci, do ktorého sme zapojili
i našich najmladších občanov. Ďakujem Anetke, Dianke,
Peťke,Majke a ich rodičom, ktoré nám pri akcii ukončenia leta
pripravili krásny program.

Moja kandidatúra
na funkciu starostky
nevychádza z rozmaru,
rozhodnutie vyplynulo zo
znalosti regionálnej politiky
a problémov našej obce.
Pravidelne sa zúčastňujem
obecných zastupiteľstiev,
poznám finančnú situáciu
obce.
Práca starostky je síce
individuálna, ale ak má byť
úspešná, nesmie chýbať
komunikácia s občanmi.
Anketu, ktorú ste v auguste
vypĺňali, bola zameraná na
rozšírenie mojich vedomostí
o Vašich problémoch a
podnetoch na skvalitnenie
života. Viem, všetky
aktivity a činnosti sa nedajú
zrealizovať z obecného
rozpočtu, preto sa
potrebujeme získať financie
z externých zdrojov, ako sú
grantové programy VÚC Žilina, fondy Európskej únie, financie
z ministerstiev SR.
Pevne verím, že spoločnými silami vytvoríme dobre
fungujúci celok, v ktorom budú ľudia žiť spokojný život.
Napokon, kvalita života v obci je zrkadlom vyspelosti jej
obyvateľov a kvality jej vedenia.
NEKANDIDUJEM PRE FUNCIU, KANDIDUJEM PRE POVINU
A POVINČANOV.
S úctou, Bc. Alena Dudeková

10. výročie stolnotenisového klubu MŠK Kysucké Nové Mesto na
Základnej škole Clementisova bolo oslávené postupom do najvyššej
súťaže EXTRALIGY MUŽOV Slovenska
V roku 2004 založením stolnotenisového klubu Kys. N. Mesto
Mgr. Igorom Ševecom (riaditeľom školy na Clementisovej ulici)
a Róbertom Valuchom na Základnej škole Clementisova KNM,
nemohol nikto ani len tušiť, že jubilejné 10. výročie bude oslávené
postupom do najvyššej stolnotenisovej súťaže extraligy.
Postupy od najnižších súťaží vtedy ešte s 8-10 ročnými deťmi boli
plné pekných zážitkov, ale aj nervy drásajúcich zápasov. Náročnosť
na fyzickú kondíciu aj psychiku v koncovkách bolo ťažké zvládať.
Postupovalo sa niekedy doslova o
loptičky. Za najťažší boj považuje
klub postup do I. ligy, kde
vynikajúco hrajúci Martin zdolali
rozdielom jedného zápasu.
Postup z prvej ligy sa tiež rozhodol
v posledných zápasoch. Dobre
hrajúca Čadca „B“ dýchala klubu
na chrbát do predposledného
kola. Práca s mládežou bola
rozhodujúcou zložkou pri
všetkých postupoch. V roku 2008
získal klub titul majstra Slovenska
ml. žiakov (Roman Rezetka). V
roku 2009 hráči klubu Jakub
Ševec zvíťazil na majstrovstvách
Slovenska žiakov do 10 rokov
vo finále s Mišom Pavlíkom, tiež
hráčom KNM. Celkovo získali
všetky možné zlaté medaily

(dvojhra, štvorhra, mix). V roku 2011 Alexander Valuch, už ako starší
žiak, obsadil 3. miesto na majstrovstvách Slovenska - juniorov. O dva
roky, v roku 2013, získal titul majstra Slovenska - juniorov a v roku
2014 ho obhájil. V tomto roku v talianskom Riva Del Garda skončil
9-ty na majstrovstvách Európy, keď ho vyradil až neskorší víťaz
Francúz Cassin. 5. októbra sa rozhodnem či sa zúčastní majstrovstiev
sveta v Šanghaji. Na týchto úspechoch sa podieľal celý tím MŠK
Kysucké N. Mesto hlavne predseda Klubu Mgr. Igor Ševec, Róbert
Valuch st., Alexander Valuch –
najlepší hráč celej súťaže v I. lige,
Pavol Valko , Mikuláš Ševec, Ľubo
Javorík, Patrik Varoš, Miro Zajac, Ing.
Ľubomír Černický, Igor Bohovič,
Róbert Valuch ml. , Ivan Pálenik,
Patrik Pálenik, Peter Javorík, Roman
Rezetka.
Poďakovanie patrí aj početnému
fanclubu. V neposlednom rade
treba tiež poďakovať vedeniu
mesta K. N. Mesto a sponzorom za
podporu, bez ktorej by bol tento
úspech len ťažko zrealizovateľný.
(na snímke zľava: Mgr. Ľubomír
Javorík, Michal Cáňo, Róbert
Valuch ml., Mikuláš Ševec. Róbert
Valuch st.,Mgr. Igor Ševec, sediaci :
Alexander Valuch)
- Kysucký Žurnál-

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

Antidepresíva môžu depresiu aj prehĺbiť!

Depresia je ťažká psychická choroba, ktorá negatívne
ovplyvňuje telesné funkcie človeka – napr. trávenie,
schopnosť pohyby, sexualitu, veľakrát spôsobuje chronickú neliečiteľnú bolesť a znižuje schopnosť človeka
postarať sa o svoje potreby. Antidepresíva v niektorých
prípadoch dokážu veľmi zvýšiť kvalitu života trpiaceho depresiou, priviesť ho naspäť do života, prípadne
zabrániť samovražde. Na druhej strane sa mnohokrát
predpisujú nadbytočne, kontroverzné je najmä ich čoraz
častejšie užívanie deťmi, ktoré sú najviac ohrozené ich
vedľajšími účinkami.
Veľa sa diskutuje o populárnych antidepresívach typu SSRI
– (selective serotonine reuptake inhibitors) – selektívne
inhibítory spätného vychytávania sérotonínu. Sérotonín
je neurotransmiter – slúži na prenos impulzu v nervovom
systéme. V depresii má človek zníženú hladinu sérotonínu,
čo má väčšinou za následok spomalenú činnosť psychiky a
telesných funkcií, zníženú výkonnosť, strachu chuti do jedla,
radosti zo života, chuti a motivácie k akejkoľvek činnosti. SSRI
zabraňujú spätnému vychutnávaniu sérotonínu v receptoroch, aby tým zvýšili jeho koncentráciu v synaptických
štrbinách centrálnej nervovej sústavy. Pôsobia na náladu a
stimulujú prenos impulzov v nervovom systéme. Alarmujúce
je však množstvo rizík, ktoré sa s týmito liekmi spája, a preto
by sa malo v každom individuálnom prípade zvážiť, či ich
nasadiť, a ak áno, na ako dlho. Ak je užívanie SSRI zrazu prerušené, môže vyvolať ako fyzické, tak psychické abstinenčné
príznaky, známe ako syndróm z vysadenia. Patrí medzi ne:
točenie hlavy (neistota alebo strata rovnováhy), tzv. „zelektrizovaná hlava“ – pocity mravčenia, pálenia a elektrického
šoku, poruchy spánku (neschopnosť zaspať), pocity úzkosti,
bolesť hlavy, nevoľnosť, potenie, vracanie, pocity nepokoja alebo vzrušenia, chvenie (tras), pocity zmätenosti alebo
dezorientácie, precitlivenosť alebo podráždenosť, hnačka,
poruchy videnia, chvenie alebo búšenie srdca. Ďalší znepokojujúci vedľajší účinok spájaný s užívaním SSRI je sérotonínový
syndróm – nadmerné vysoká hladina sérotonínu, ktorá sa
prejavuje vysokou horúčkou, trasením, šklbaním vo svaloch
a úzkosťou. Alebo rýchly, nepravidelný rytmus srdca, mdloby,
ktoré môžu byť príznakom život ohrozujúceho stavu nazývaného torsades de pointes – polymofrná komorová tachykardia (zrýchlená činnosť srdca), ktorá na EKG vykazuje odlišné
vlastnosti oproti normálnej činnosti srdca. Ľudí mladších ako
24 rokov užívajúcich antidepresíva je potrebné upozorniť, že
toto užívanie môže paradoxne zvýšiť riziko samovražedných
myšlienok a správania.
Ďalšie nežiaduce účinky sú: psychomotorický nepokoj,
nepokoj, nervozita, ovplyvnenie hladiny cukru v krvi u ľudí
s cukrovkou, možné epileptické záchvaty, zvýšená krvácavosť – hemofília, krvácanie z nosa, zosilnené menštruačné
krvácanie, riziko žalúdočného krvácania, zúženie ciev, mánia
a neutišujúca nervozita, zvýšené riziko rakoviny prsníka,
sexuálne dysfunkcie – impotencia, oneskorený orgazmus a
ejakulácia, anorgazma. Najväčším paradoxom je, že niektoré
lieky zo skupiny SSRI môžu depresiu ešte viac prehĺbiť! Môžu

V poradni u gynekológa:
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vyvolať prejavy depresie, zhoršenie úzkosti, psychomotorickú
retardáciu a nedostatok motivácie skôr, ako sa nálada začne
zlepšovať. Samovražedné tendencie sú pomerne bežne v
počiatočnej fáze antidepresívnej terapie – ešte častejšie u
mladých, ako sú predpubertálni a pubertálni pacienti. Preto
je dôležité, aby príbuzní sledovali správanie mladého pacienta – väčšinou je SSRI zakázané predpisovať pacientom mladším ako 18 rokov. Je pravdou, že aj neliečená depresia môže
viesť k samovražde. Určite je častejšou príčinou samovraždy
samotná depresia, nie lieky. Ale vždy treba zvážiť, či je ich
účinok adekvátny možným rizikám. Pri ťažkých depresiách je
niekedy najúčinnejšia elektrokonvulzívna terapia – „elektrošoky“, ktorá je však považovaná za nehumánnu a veľmi kontroverznú. Tak ako pri všetkých ochoreniach, aj pri depresii je
lepšia prevencia ako liečba. Môže ísť o pohyb, činnosť, ktorá
nás teší a napĺňa, stretnutia s priateľmi, vyrozprávanie sa pred
blízkym človekom. A samotná liečba môže byť aj nefarmakologická – tá je dokonca v porovnaní s antidepresívami
účinnejšia, čo sa týka rizika opakovania depresie. Patrí sem
napríklad pohyb a cvičenie alebo individuálna či skupinová
psychoterapia, podpora rodiny a priateľov. Dobré výsledky
sa zaznamenali pri liečení depresie hladovkou alebo diétou.
Veľmi dobrý účinok na psychiku má bylinka ľubovník bodkovaný, aloe vera, omega-3 mastné kyseliny, šafran, vitamíny B
či magnézium.
- vybrané z časopisu Zem a Vek 2014

Kandidujete na funkciu
poslanca, starostu, alebo
primátora vo Vašom bydlisku?
Vážení kandidáti, ktorí kandidujete do orgánov miestnej
samosprávy v Kysuckom Novom Meste a v obciach Dolných
Kysúc, dovoľujem si Vám ponúknuť mediálnu plochu v
našom časopise na Vašu prezentáciu a oficiálne zverejnenie
Vašich volebných programov. Predvolebné číslo Kysuckého
Žurnálu vychádza 5. až 6. novembra 2014. Uzávierka materiálov je 20. - 22. októbra 2014. Informácie o možnostiach,
spôsobe inzerovania predvolebných materiálov v Kysuckom
Žurnále a ďalšie podrobnosti poskytneme na telefónnom
čísle 0903516499. Ďakujeme, že využívate a čítate časopis
KYSUCKÝ ŽURNÁL!
Mgr. Alena Jaššová
šéfredaktorka KYSUCKÉHO ŽURNÁLU

Prvá prehliadka dospievajúcej dcéry u gynekológa

Chcela by som vedieť, čo znamená z pohľadu lekára prvá prehliadka dospievajúcej dcéry
(16-ročnej) u gynekológa? Z čoho pozostáva, ako prebieha? Dcérka je dosť uzavretá,
hanblivá a ja nechcem, aby zažila stres, pretože potom ju bude sprevádzať celý život
trauma. Chcem ju pripraviť postupne, pretože z môjho pohľadu matky – je takáto návšteva potrebná. Ďakujem.
- Dospievajúce dievča po 15. roku života možno
viesť v gynekologickej starostlivosti i na ambulancii
všeobecného gynekológa. Samozrejme, prvotná
návšteva – rozsah vyšetrenia, závisia od zdravotného
stavu a ťažkostí menovanej. Prípadná prvo –
návšteva, je len pohovorom a poučením zo strany
lekára – gynekológa o významnosti pravidelných,
preventívnych gynekologických kontrolách a
samozrejme upozornením na potrebné akútne
kontroly pri ťažkostiach. Prvo - návštevy sa môže
zúčastniť i matka menovanej, ktorá svojou účasťou
môže doplniť a ozrejmiť významné anamnestické
- zdravotné skutočnosti svojej dcéry. Rozsah
gynekologického vyšetrenia sa obmedzuje na
potrebnú nutnosť a potrebné využitie diagnostickej
techniky / ultrazvuk,../, čo najlepšie a najrýchlejšie
diagnostikovať prípadný akútny stav - bolesti,
nepravidelné menštruačné krvácanie. Všetky
podrobnosti o rozsahu a potrebe gynekologického
vyšetrenia - pri konkrétnej ťažkosti - býva
vysvetlené už na prvej návšteve v gynekologickej

ambulancii, a je tiež samozrejmosťou
ozrejmenie významnosti jednotlivých
vyšetrovacích úkonov, používania
pomôcok ku vyšetreniu/ gynekologické
zrkadlá, odberové štetôčky../ a ukázanie
techniky - prístrojov používaných ku
zobrazeniu orgánov v malej panve, brucha
a prsníkov /ultrazvuk/. Dohodne sa
prípadná následná konzultačná kontrola
s menovanou klientkou, kde dostane
odpovede na otázky, ktoré si mladá
klientka pripraví. Obmedziť potrebné a
nutné vyšetrovacie metódy a techniky
tak aby výsledok diagnostiky bol jasný a
s minimálnou fyzickou a samozrejme psychickou
traumou mladej ženy – raz budúcej matky, je
samozrejmosťou každého zodpovedného lekára.
Aby dojem mladej dámy - klientky z pobytu
na gynekologickej ambulancii - nadobudol čo
najlepší pocit istoty ženy, že to robí pre svoje
zdravie.

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...“

Stanica technickej kontroly
Kysucké Nové Mesto
Poistenie vozidiel - PZP,
havarijné poistenie,
poistenie čelného skla.
Informácie na príjme STK
Kontrola VIN čísel
- Polícia SR v areáli STK

Otvorené:
pondelok - piatok 7:45h - 16:00h
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Ako zistiť, že psíka trápia močové kamene?
Máme maltézkeho psíka, ktorý už má
7 rokov. Prednedávnom mal problém
s cikaním, a tak sme navštívili priateľaveterinára, ktorý nám určil pravdepodobnú
diagnózu. Zistili sa u neho močové kamene,
a preto by nás zaujímalo, ako tomuto
ochoreniu predchádzať, ako sa máme o
psíka starať, čo sa týka stravy a podobne,
aby sa mu močové kamene nevrátili.
Existujú nejaké granule, alebo prípravky,
ktorými vieme psíka chrániť? Zároveň Vás
prosíme, aby ste nám aj ozrejmili, ako vieme na psíkovi zistiť, že má
nejaké ťažkosti, ako vieme spozorovať, že ho trápia práve močové
kamene a že nie je v poriadku. Ďakujem.

Ochorenia dolného močového ústrojenstva a tvorba močových
kryštálov a kameňov u psov je problematickým ochorením
rovnako ako u človeka. Urolitiáza, tvorba močových kryštálov
a močového piesku, je závislá od viacerých možných príčin.
Plemeno, aké má chovateľka, je geneticky predisponované na
tvorbu močových kameňov. Preto už výber plemena nám dokáže
naznačiť, s akými zdravotnými rizikami sa môžeme počas života
nášho psíka stretnúť. Samozrejme vplývajú a to aj iné faktory.
Výber pohlavia šteniatka, všeobecne oveľa častejšie sú postihnuté
psíky, oproti fenkám., vzhľadom na anatomickú stavbu močovej
rúry. S pribúdajúcim vekom sa tiež zvyšuje pravdepodobnosť
ochorení močového mechúra a problémov s močením. Aj keď
ochorenie mohlo začať už oveľa skôr ako si majiteľ všimol prvé
príznaky. Najčastejšími majiteľom popisovanými príznakmi je
časté močenie, moč s prímesou krvi, ružové sfarbenie moču,
znížená produkcia moču, predĺžený čas močenia, častým
nutkaním na močenie, prípadne občas bolestivosť, anorexia (
nechuť k jedlu), zvracanie, apatia. Na tvorbu močových kameňov
má vplyv nevyvážená kŕmna dávka, veľa minerálov, nadbytok
bielkovín, skrmovanie krmiva nevhodného pre dané plemeno a
vekovú kategóriu, nedostatočný príjem vody, časté nepovšimnuté
zápaly močového mechúra, obezita, u niektorých jedincov
kastrácia. Majiteľ psíka s diagnózou močových kameňov musí
pravidelne sledovať produkciu a charakter moču, kontrolovať
a všímať si akúkoľvek zmenu pri močení. Prípadné časté zápaly

močového mechúra preliečiť liekmi,
upraviť stravu, stále ponúkať psovi
čistú vodu, zbytočne neprekrmovať
rôznymi vitamínovými doplnkami.
Keďže močové kamene majú rôzne
chemické zloženie, je nutné pri ich
liečbe a prevencii kŕmiť konkrétnymi
komerčne vyrábanými diétami na
rozpúšťanie kameňov. Na trhu je
viac výrobcov takýchto diét, buď
granulovaných alebo vlhčených.
Samozrejme je potrebné vždy nasadiť
konkrétnu diétu podľa toho, aký
je zdravotný problém. K takémuto
krmivu majiteľ psíkovi predkladá iba
čistú vodu. Diétu je potrebné skrmovať minimálne 6 týždňov
prípadne dlhšie. Tu robí väčšina chovateľov chybu, buď psíka
dokrmujú ešte domácou stravou, alebo diétu skončia príliš skoro.
Ako prevencia recidívy je možné krmivo skrmovať doživotne.
Majiteľ psíka s močovými kameňmi musí pravidelne dávať
vyšetrovať moč ( s frekvenciou aj každý mesiac). Pravidelne
preventívne podstupovať ultrazvuk močového mechúra. Vhodné
je takisto vyšetrenie krvi.
Samozrejme veľa zdravotných problémov zanedbávajú majitelia
sami na svojom zdraví, preto je veľmi zriedkavé , že by majiteľ so
psíkom chodil poctivo na preventívne prehliadky a doniesol aj
vzorku moču.

Veterinárna ambulancia MVDr. Jana Tunegová
1. mája 113; Kysucké Nové Mesto
Telefón: 0911 137 798
Ordinačné hodiny: Pondelok – Piatok
9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

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

Dajú sa poistiť lesné pozemky a orná pôda?
V rámci dedičského konania som zdedil lesné
pozemky a ornú pôdu. Dedičský podiel predstavuje
1ha čo je v hodnote asi 2 mil. Sk (70 000Eur). Keďže
ako vlastník zodpovedám za škody, ktoré sa
mi môžu prihodiť na parcelách – chcem sa
na náhradu vynaložených nákladov za poskytnutú
vyvarovať nečakaným veciam, požiarom, atď..,
zdravotnú starostlivosť, nemocenské poistenie a
ak by vznikli na mojom majetku a prípadne by
dôchodkové zabezpečenie
spôsobili škody ďalej. Je možné a do akej miery
poistiť takéto dedičstvo? Aké sú podmienky,
- poškodením, zničením alebo stratou vecí
možnosti, do akej výšky ceny môže byť
Poistnou udalosťou z poistenia zodpovednosti
založená poistka, čo pokrýva, atď...?
je vznik povinnosti poisteného nahradiť
Lesné pozemky a orná pôda sa samostatne
takúto škodu. Ak o náhrade škody rozhoduje
poistiť nedajú. Je to veľmi špeciálny druh poistenia.
oprávnený orgán, je poisťovňa povinná plniť
Poistenie zodpovednosti za škodu, ktoré uzatvára
podľa jeho rozhodnutia až dňom, kedy nadobudlo
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
právoplatnosť.
upravujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964
Za jednu škodovú udalosť sa považujú všetky
Zb. Občianskeho zákonníka
škodové udalosti, ktoré vznikli bez ohľadu na
v znení neskorších právnych
Daniela Pinčiarová
počet poškodených osôb
predpisov. Ide o zodpovednosť
Komunálna poisťovňa, a.s.
a) z jednej príčiny
poisteného za škody vyplývajúce z
Vienna Insurance Group
titulu vlastníctva nehnuteľnosti
b) z viacerých príčin, pokiaľ medzi nimi
Litovelská 871
(rodinný dom, chalupa, byt, atď.
existuje príčinná, miestna, časová, právna,
024 01 Kysucké Nové Mesto
vrátane priľahlého pozemku),
ekonomická, technická alebo iná priama
Zmena
otváracích
hodín!!
držby alebo iného oprávneného
vecná súvislosť
Otváracie hodiny: PO-PIA:
užívania nehnuteľnosti.
8,00 -12,00h, 12,30-16,00h
Limit plnenia na jednu poistnú udalosť
Ak poistený za škodu zodpovedá
pri škodách na majetku fyzických osôb –
v dôsledku svojho konania alebo
mobil: 0905 345 800
občanoch je od 6640 – 16600 Eur.
pevná linka: 041/421 39 96
vzťahu v čase trvania poistenia,
Pri škodách na zdraví a živote
pinciarova@kpas.sk
má poistený právo, aby zaňho
kolenova@kpas.sk
od 16600 – 33200 Eur.
poisťovňa nahradila škodu
Pri podnikateľských subjektoch
vzniknutú inému:
www.kpas.sk
od 10000 – 665 000 Eur
- na živote a zdraví vrátane nárokov
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Radoslav Dudek

PneuRado s.r.o.

Hviezdoslavova 491 (pri autobusovom nástupišti)
Kysucké Nové Mesto
email: pneurado@gmail.com
kontakt: 0905 506 428
web: pneurado.mns.sk

Otváracia doba:
Pondelok - piatok: 8:00h – 17:00h
Sobota:
8:00h – 12:00h

predaj pneumatík, prezutie a uskladnenie
pneumatík, lepenie defektov, vyvažovanie kolies,
renovácia diskov, kompletné služby pneuservisu

„ ...tešíme sa na každého nového zákazníka, na stálych zákazníkov o to viac...“

Chcete si pochutiť? VYSKÚŠAJTE NÁS!
Kysucké Nové Mesto, Jesenského 2928,
Vám ponúka samé dobroty, napríklad:

• Bravčová panenka na poľovnícky spôsob /brusnice, divina, korenie, šampiňóny, červené víno, smotana/
• Bravčová panenka pre labužníkov slivky, lekvár, šampiňóny, badián, smotana, rozmarín/

ale aj niečo pre maškrtníkov, napríklad:

• Palacinky s tvarohom a horúcimi jahodami
• Palacinky s tvarohom a horúcimi višňami
• Slivkovo-orechová palacinka s karamelovým prelivom a šľahačkou

Denné menu
za 3,20 €

Oslavujete promócie, rodinné oslavy, máte kar, birmovku?
Zabezpečíme vám pohostenie na vynikajúcej úrovni!
tel: 0911 822 797; web: www.ujakubaknm.sk
email: restauracia@ujakubaknm.sk

Teší sa na Vás Peter Kačeriak so svojim kolektívom!

Reštaurácia Mýto
a

Kaviareň Pohoda
Námestie Slobody 184

Kysucké Nové Mesto

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

Na vysokej úrovni zabezpečujeme
pohostenie pre uzavreté skupiny
ľudí, svadby, kary, jubilantov,
rodiny, firemné kolektívy.
- 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

Navštívte Požičovňu svadobných a
spoločenských šiat „Venček“,
poradia Vám ako sa obliect a vyzerať úžasne...

(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

