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Riaditeľ
Materskej
školy
Komenského
v Kysuckom
Novom
Meste
Mgr. Ján
Mišáni
v aktuálnom
rozhovore
pre Kysucký
Žurnál /str.8
Ako sa darí mestu plniť plány v r. 2020
v oblasti kultúry a športu?
Pre Kysucký Žurnál odpovedá Antónia
Vnuková - kultúrna referentka Mestské
kultúrno-športové stredisko Kysucké
Nové Mesto /str.5

„Obecná
knižnica
v Snežnici
bola
založená
v roku
1966“,

V Bazáre Max v Kysuckom Novom
Meste nájdete užitočné veci
„za babku“ /str.18

hovorí jej
vedúca
Lenka
Palarcová

/str.12

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Pozvánka na „Najlepší
kysucký guláš“
19.septembra 2020 sa uskutoční podujatie s
názvom Najlepší kysucký guláš. Fanúšikov tejto
súťaže chceme upozorniť, že tento rok nepôjde
o tradičné zápolenie vo varení chutného jedla
tak ako v minulých ročníkoch. Vzhľadom na
opatrenia, ktoré v súčasnosti v spoločnosti
panujú, je priebeh podujatia upravený. Nemusíte
však smútiť, pripravený je bohatý program,
atrakcie a zaujímavý hosť. Doobeda guláš pre
všetkých zabezpečí mesto a pripraví ho majiteľ
jednej z miestnych reštaurácií so zachovaním
požadovaných hygienických noriem.
Od 12.00 hod. vystúpia Dychová hudba Nová
Kysučanka, mažoretky Asanka a ďalšie domáce
súbory. Pre najmenších o 13:30 hod. začne
predstavenie s názvom Tárajko a Popletajka – Z
rozprávky do rozprávky. Tárajko a Popletajka
spolu s kamarátmi z rozprávok precestujú celý
svet, aby našli začarovanú kamarátku Pandu
Vandu. Predstavenie bude plné zábavných situácií,
pesničiek a tancov, ale najmä nových kamarátov z

rozprávok, ktoré poznajú všetky deti. O 15:00 hod.
začne koncert známej „vychodňarskej“ skupiny
DRIŠĽAK, ktorá svojou temperamentnosťou,
spevom a hlavne ľahučkým humorom zabáva
ľudí po celom Slovensku. Ale to nie je všetko,
od 9.00 hod. majú pripravené na nábreží rieky
Kysuca dobrovoľní hasiči taktické cvičenie.
Tematikou cvičenia je využitie protipovodňového
vozíka pri povodniach a pripravenosť hasičských
jednotiek k zásahu. V našom meste budú hasiči
simulovať hrozbu preliatia hrádze rieky Kysuca
v oblasti stanice technickej kontroly. Na taktické
cvičenie členovia DHZ KNM pozvali ďalších
päť hasičských zásahových jednotiek z Oškerdy,
Budatínskej Lehoty, Poviny, Lopušných Pažití
a Snežnice. Pri cvičení bude použitá moderná
požiarna technika, zásahové vozidlá Iveco Daily
CAS 15, protipovodňové vozíky, protipovodňové
vaky a pod.
- šinalová -

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

3

Najviac sa slobodou a ľudskými právami oháňajú tí,
ktorí ich práve tvrdo potierajú tým, že zastrašujú každého,
kto chce mať iný a vlastný názor

Dnes sa veľa ľudí naučilo
neustále sa sťažovať. Na
všetko, na každého, ustavične
niečo negovať, vidieť veci skôr
nepohodlné, v horšom svetle
ako je skutočnosť. Skrátka,
veční frfloši, negativisti. Nemá
to nič spoločné s racionálnym
odmietaním niektorých
javov a skrivodlivostí dnešnej
doby, ani nič spoločné s
kritikou podloženou faktami
či argumentom. Napriek
tomu, že najmä mladé rodiny
majú v mnohých prípadoch
dnes oveľa viac majetku ako
kedysi generácie ich otcov
a matiek, ktorí si museli
tvrdo oddrieť stavby domov,
kúpu auta, ale aj dovolenky
k vode, sem-tam k moru,
sú neustále nespokojní, že
prečo majú tí viac, prečo
nemajú toľko ako ten a ten
človek, tá a tá celebrita atď.
Dnes chcú mať ľudia všetko
hneď a naraz a aby to bolo čo
najvyblýskanejšie, luxusné,
samozrejme česť výnimkám,
lebo aj dnes máme mladých
ľudí, ktorí nie sú povrchní
a ktorí vyznávajú aj iné
hodnoty ako materiálne.
Ale tí večne nespokojní a
závistliví naberú pôžičiek,
ktoré potom nestíhajú splácať,
partneri si berú druhú, tretiu
prácu, sú málo s partnerkami,
s rodinou a následne ich
upišťané polovičky a veľakrát
aj veľmi lenivé mladé ženy
vyrývajú s nepochopením do
partnerov, že sú stále samé,
na všetky práce sú samé, a
nič nestíhajú, nevládzu, sú na
pokraji síl, zdeptané... Neviem

síce, čo nestíhajú a z čoho sú
tak strašne zdeptané, keďže
práčka, umývačka, sušička
pracujú samé, robotický
vysávač behá po dome tiež
sám, papierové plienky sa
neperú, varí sa raz za dva
týždne, inak sa je len pizza
a hamburgery, čipsy, ovocie
a zelenina, a pije sa káva z
automatu. Chudák manžel,
keď príde večer unavený
z práce a určite by si dal
poriadny rezeň a zemiakovú
kašu, tak poväčšine dostane
len studené párky s horčicou
a k tomu aj dostatočnú
hubovú polievku, že môže za
všetko..., aj za budúce vojny. A
práve takíto unudení a večne
nespokojní jedinci a ženy v
domácnosti stále šomrú a
vyvolávajú negatívnu energiu
aj pri výchove vlastných
potomkov, ale aj celkovo pri
fungovaní rodiny. Aby sme
však nekrivdili len mladým
ženám, samozrejme aj niektorí
mladí muži sú trápnymi
zjavmi dnešnej spoločnosti,
a to hlavne sebci a alfa samci
– narcisti, ktorí trčia vo fitku
a zaujíma ich len vzhľad.
Všetko okolo nich je škaredé,
nevzhľadné, tlsté, zanedbané,
nestará sa o seba, atď. Ako
tieto pomýlené životné názory
zmeniť? A bude to vôbec
možné, keďže zvrátené médiá
ešte zvrátenejších majiteľov
ponúkajú takéto úbohé a
pokrkvané vzory ako vzory na
napodobňovanie?
Poďme však ďalej. Mnohé
mladé ženy sa dnes naučili
podľa vzoru aj tupých
celebrít žiť na vysokej nohe
– ale z peňazí mužov vyššej
spoločnosti! Neštítia sa
rozbíjať manželstvá len preto,
aby ich rozvedení boháči
zabezpečili finančne do
budúcna. Otŕčať pohlavné
orgány sa stalo bežnou
rutinou mladých dievčat, a
to hocikomu a hocikde, ak
zacítia peniaze a pohodlie,

potom narýchlo otehotnieť
a následne cez kráľovské
alimenty žiť na vysokej úrovni
bez vlastného pričinenia a
práce. Na pozore sa musia
mať už aj ženskí lekári,
ktorých si vyhliadnu niektoré
psychopatky, pretože cítia aj
tu, že by z toho mohlo niečo
„kvapnúť“ – vydieraním,
súdmi, že boli sexuálne
zneužité, obťažované, atď. Že
tým poškodia dlho budované
meno lekára, ale aj jeho
rodinu a vzťahy v jeho rodine
medzi jednotlivými členmi, to
im je srdečne jedno.
Ďalšou anomáliou súčasnej
spoločnosti sa stávajú
partnerské vzťahy starších
až starých žien s mladými
mužmi. Rozdiel 20 – 35
rokov! Ono, aj v minulosti
sa takéto prípady stávali,
ale neboli módnymi hitmi
ako dnes. A vyškerené dámy
v babkovskom veku sa
chvastajú, ako si rozumejú
s ich „láskou“, ktorá je od
nich častokrát aj viac ako
o generáciu mladšia! Je
pravdou, že mnohé ženy sú
slušne finančne zabezpečené
a ich „chlapci“ sa tak nemusia
o nič starať, navyše majú
relatívny kľud, lebo ženy „v
prechode“ ich už netrápia
rečami o dieťati, ani nemusia
behať kvôli nim okolo stavby
domu, lebo takéto dámy už
všetko väčšinou majú. Že
takýto vzťah vyzerá skôr
ako platený gigolo, ktorý za
peniaze obsluhuje zákazníčku,
ktorá ešte nestratila chuť
na perverzný sex s mladým
telom, je viac než zjavný a
smiešny zároveň. A neviete,
koho máte ľutovať, kto je
vlastne zúfalec v takomto
vzťahu a kto má navrch.
Alebo že by predsa len to tak
nebolo?  Žeby ozaj platilo
staré dobré príslovie: „Keď sa
máme radi, na pohlaví a veku
nezáleží...“? No..., neviem.
Mne osobne je takýto vzťah

nielen smiešny, ale pôsobí na
mňa pedofilne.
Poslednou anomáliou, o ktorej
chcem písať, a ktorá sa nielen
podľa mňa rozmohla a je proti
prírode, je, že nám začali rodiť
päťdesiatničky?! Opäť, aj v
minulosti sa stali ojedinelé
prípady, keď žena porodila
po 40-tke, 45-ke, ale väčšinou
nie prvé dieťa. Skrátka, rodila
ďalšie v poradí. Dnes dievčatá
a mladé ženy užívajú život
plným priehrštím, žúrujú,
sexujú, budujú si častokrát
až nezmyselné kariéry..., a
po 45-ke si zrazu povedia v
jedno ráno, keď sa s boľavou
hlavou po alkohole preberú
v posteli vedľa partnera,
ktorý o polhodinu bude
utekať za svojou manželkou
a deťmi, že by aj ony možno
dieťa mohli mať... Vidíme to
u zahraničných „celebrít“,
ale aj naše mamičky –
babičky (viď moderátorka
Judínyová či europoslankyňa
Beňová) sa nedali zahanbiť.
Médiá sa rozplývajú nad
„takýmto šťastím“, dobre
že sa nepíšu oslavné ódy.
Inak sa však na to pozerajú
lekári..., i keď je pravda, že
dnes vďaka médiám, ktoré
ovládajú špekulanti a vlastnia
iracionálne starecké monštrá,
sa zdravo a racionálne
zmýšľajúci lekári a odborníci
ani nemajú možnosť odborne
a podrobne vyjadriť, a teda
ani pochybovať – či je v
poriadku priviesť na svet
dieťa v takomto vysokom
veku matky. Keď už všetko
ostatné opomenieme, tak
aspoň, či je to v poriadku po
morálnej stránke, či vlastne
takáto žena dokáže to svoje
dieťa aj vychovať vzhľadom
na vek. Lebo takúto záležitosť
nemožno nevidieť. Jedna
vec je, že veda postúpila,
možnosti v zdravotníctve sú
väčšie, metódy vyšetrení sa
zdokonaľujú. Ale na druhej
strane vieme, že v technickej
pokračovanie na str.4.

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
a premodernizovanej dobe
sa rapídne znižuje plodnosť
žien a mužov a s prírodou sa
nedá až tak bojovať. Preto by
sme o dieťati mali uvažovať
v skoršom veku. Príroda
je silnejšia a väčšinou vždy
zvíťazí. Prírodu môžeš
oklamať len na chvíľu, ale
biológia človeka a ženy sa po
stáročia nezmenila. Mladosť
sa síce posúva „umelo“
plastikami a výmenami kĺbov
a orgánov, ale to tiež nie je
prirodzené. Všetko, čo sa
raz narodí, tak aj prirodzene
starne, takisto starne žena,
jej reprodukčné orgány a
všetky hormóny v tele sa
rokmi menia a inak úplne sa
správajú hormóny u mladej
zdravej ženy ako u ženy,
ktorá je na prahu staroby.
To telo je už skrátka iné,
staršie a nemôže súťažiť s
tým, čo poskytuje pri vývoji
dieťaťa mladá maternica.
Organizmus mladej a zdravej
ženy funguje riadne po každej
stránke, v žiadnom prípade
nemôže súťažiť s takýmto
organizmom žena, ktorá
si už svoje plodné obdobie
odžila, je v štádiu dozretia
až prezretia organizmu a ide
do fázy oficiálneho starnutia.
Telo sa pripravuje na jeseň
života, ako u ženy, tak u
muža v období 50-ky, a nie
aby začalo rodiť zameškané
ovocie. Ono sa to nezdá,
ale tehotenstvo v takomto
veku je obrovská psychická
záťaž na rodičku, ktorá so
sebou nesie určite aj fyzické
problémy. Častokrát, ak sa

má tehotenstvo v takomto
vysokom veku udržať, je
potrebné robiť viaceré zásahy,
dopĺňať hormóny, možno
aj lieky, vitamíny, aby sa
ten starnúci organizmus
vyrovnal s takou záťažou, ako
je tehotenstvo, a to už aj z
hľadiska amatérskeho pohľadu
nie je úplne normálne. Už to
nie je jednoducho prirodzené
prostredie pre vývoj plodu.
Aspoň ja to takto so svojím
ženským rozumom vnímam.
Sedliacky rozum aj našich
starých rodičov málokedy
sklamal, preto boli zdravší,
lebo sa držali zákonov života
a smrti, ročných období,
dňa a noci a nebojovali s
prírodou, ale ju chránili,
riadili sa podľa nej a ona
sa im potom odvďačila, a
tak to bolo aj pri plodení
detí. Mnohí pedagógovia sa
dívajú na tento trend tiež
znepokojujúco: „Jedna vec
je porodiť v 50-tke, ale aké
bude takéto dieťa o 10-15
rokov v škole, to už nikto
nekomentuje. Už teraz je
veľmi veľa detí retardovaných,.
hendikepovaných, s rázštepmi
perí, Downovým syndrómom,
ADHD diagnózou, autisti...,
čo je často aj výsledkom
neskorých pôrodov (okolo a
po 40-tke), a nie rodiť ešte v
50-ke a vyššie!“ povedala mi
jedna staršia učiteľka. Ja si
pamätám, že v minulosti v
socialistickom režime, kde
bolo podľa môjho názoru
zdravotníctvo na vysokej
úrovni, sama som ho zažila
a napokon - doteraz sa

ani nepostavila poriadne
nemocnica, (máme len tie
nemocnice, ktoré sa väčšinou
postavili ešte v socializme),
tak keď žena rodila po
30-tke, bola už sledovaná
gynekológom ako riziková
pacientka! A dnes je odrazu
päťdesiatnička v poriadku?
Prírodu ani dnes nemožno
nadlho oklamať, biologický
obraz človeka, ženy rodičky
je stavaný na určitý vek a
primerane tomu veku sa
treba aj správať. Príroda
vždy vyhrá nad človekom
alebo sa v konečnom
dôsledku nedostatočný
krok proti prírode vypomstí
samotnému človeku, preto
treba rešpektovať zákonitosti
prírody a elementárne
danosti života, vzniku života
a vyvážených podmienok
na vznik života. Umelo
hormónmi dotovaná 50-ročná
rodička podľa mňa nemôže
priviesť na svet tak zdravého
jedinca ako zdravá 20-tka, 30tka, ktorej maternica pracuje
na 100% bez umelých zásahov,
podporných injekcií, liekov
a hormónov. A zhodnú sa na
tom aj mnohí odborníci v
tejto oblasti.
Vyššie uvedené riadky sú
moje skromné a osobné úvahy
o živote, ale mám aj veľa vecí
odpozorovaných od života
a vypočuté od bežných a
rozumných ľudí, ktorí život
žijú a vnímajú s vďakou, s
rozumom a žijú v súlade so
svojím vekom a racionálnym
nazeraním na život. Som
novinárkou už prakticky štyri
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desaťročia, a tak je mojou
prácou zaznamenávať to, čo
vidím a počujem a nechať o
tom premýšľať aj čitateľov a
občanov. Ale neskreslene a
tak ako to ľudia a odborníci
skutočne vidia. Ja nechcem
písať „nadiktované pravdy“,
lebo dnes aj spoločenská
pravda je len jednostranná
a na objednávku a všetko,
čo je v podstate choré a
čudné, sa dnes hodnotí
a najmä podsúva ľuďom
ako normálne a máme to
chápať, rešpektovať, nereptať
a radšej nič nekritizovať,
len sucho prijímať. A takýto
trend sa mne určite nepáči,
nesúhlasím s ním, nemám
rada, keď sa ľudia správajú
uniformne, rovnako, keď
opakujú, odkukávajú, keď
nemajú svoj názor, alebo sa
aj boja nahlas vysloviť svoj
názor. Najviac sa slobodou a
ľudskými právami oháňajú tí,
ktorí ich práve tvrdo potierajú
tým, že zastrašujú každého,
kto chce mať iný a vlastný
názor. A toto z môjho pohľadu
tiež dlho nevydrží, pretože aj
takéto násilné presadzovanie
názorov, ktoré je často proti
filozofii skutočného života nás
všetkých, aj proti zdravému
rozumu, môžu vyvolať
postupne predsa len odpor a
ten nemusí byť vôbec pokojný,
ale môže byť aj veľmi tvrdý až
krutý.
MGR. ALENA JAŠŠOVÁ
šéfredaktorka, 0903/516 499
e-mail:
kysuckyzurnal@gmail.com
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Kysucké Nové Mesto

Rok 2020/2

samostatná príloha mesta Kysucké Nové Mesto

Kysucké Nové Mesto... ako v kultúre?
• Tento rok je iný ako minulé... Ako sa darí mestu
plniť plány v r. 2020 v oblasti kultúry a športu?
Odpovedá Antónia Vnuková - kultúrny referent
Mestské kultúrno-športové stredisko, Kysucké
Nové Mesto:
- Začiatok tohto roka sa rozbehol úplne perfektne.
Plesová sezóna bola jedna z najlepších. Stihli sme
pripraviť aj súťaž vo varení fašiangovej kapustnice,
odohrať premiéru divadelného súboru dospelých
„Čaj u pána senátora“, Radošínske naivné divadlo
odohralo pre Kysučanov divadelnú komédiu
„Mužské oddelenie“. Pre deti sa uskutočnil koncert
Smejka a Tanculienky a detský karneval. Fašiang
sme ukončili tradičným pochovávaním basy.
Od marca sa však situácia zmenila, plánované
podujatia sme niekoľkokrát presúvali - na apríl, na
máj... Väčšia časť z nich je momentálne presunutá
až na jeseň.
• Ako funguje kultúrny život a šport odkedy sa
uvoľnil výnimočný stav?
- Postupné uvoľňovania opatrení nám začali dávať
možnosť začať organizovať menšie podujatia. Na
konci apríla sme si v mestskom parku pripomenuli
75. výročie oslobodenia mesta a postavili sme máj
na námestí, samozrejme bez divákov. Divákov
sme mohli pozvať až na 37. ročník Kysuckého kultúrneho leta, ktoré
bolo zložené z viacerých podujatí. V nedeľu 5. 7. ho otvoril primátor
mesta Ing. Marián Mihalda, vystúpili mažoretky Asanka a DH Nová
Kysučanka. Ďalšia nedeľa patrila domácemu FS Jedľovina. Tretiu
nedeľu divákov zabavila ĽH spod Ľadonhory a príjemne prekvapilo
zoskupenie White tango.
• Leto bolo niečím zaujímavé?
- Štvrtý víkend by bol za normálnych okolností hodový, ale bol iný, i
napriek tomu sa vydaril. Sobotňajší program o tretej hodine poobede
otvorila slávnostná svätá omša,
ktorú celebroval benediktín zo
Sampora František Štrba. Na
Námestí slobody sa uskutočnila
procesia a požehnanie mestu s
Eucharistiou. Podvečer sa Kostol
sv. Jakuba zaplnil do posledného
miesta, konal sa koncert Mestského
komorného orchestra s opernými
sólistami Gustávom Beláčkom
a Andrejom Vancelom. Prišla
nedeľa, posledný deň Kysuckého
kultúrneho leta. Deň, keď sa po
iné roky konajú Jakubovské hody.
Časť námestia zaplnili stánky
s občerstvením alebo iným
tovarom. Tvorili jeden zo sektorov
– trhovnícky sektor B, kde sa
monitoroval počet návštevníkov.
Všetky opatrenia, ktoré boli
počas
posledného
júlového
víkendu zavedené, odporúčal

Kolektív MKŠS
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci. V druhom sektore
A sa konal kultúrny program. Poobede pre najmenších vystúpilo
Divadlo zo šuflíka s programom Klauniáda. Fatranská muzika bola
ďalšou skupinou prinášajúcou známe ľudové piesne pochádzajúce
nielen z Kysuckej doliny, ale aj Terchovskej či Rajeckej. Headlinerom
programu a záverečnou bodkou za celým júlovým programom bolo
vystúpenie hudobnej skupiny Lojzo.
• Čo sa pripravuje pre občanov Kysuckého Nového Mesta na jeseň?
Samozrejme, za predpokladu, že Covid-19 nebude zasa blbnúť...
- Do KNM príde a predstaví sa hudobná skupina Progres s hosťom
Pavlom Latákom, čaká nás premiéra študentského divadelného súbor
Babylon s hrou „Podáva sa Blbec“, rodinný piknik na mestskom
štadióne, divadelná rozprávka pre deti „Kráska a zviera“, nábory do
divadelného súbore pre deti - Didero, do tanečnej skupiny - Terra,
folklórneho súboru Jedľovina. Otvárame kurz spoločenského tanca
pre študentov. Kysucký guláš, veľmi obľúbené podujatie, síce bude
bez súťaže vo varení gulášu, hoci o guláš sa postará miestna firma a
môžem prezradiť, že program bude zaujímavý. Pripravujeme známe
divadelné predstavenie „Klimaktérium“, výročnú výstavu maliara
Stanka Luhového a jeho hostí.
otázky: Kysucký Žurnál

Pochovávanie basy
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„Ak bude úspešná posledná kontrola eurofondov,
tak ešte v tomto roku, najneskôr na jar budúceho,
začíname s výstavbou úplne nových jasličiek...“
• Ako sa darí mestu plniť plány pre
rok 2020, ako sa Kysucké Nové Mesto
vysporiadalo
s
nepredvídanými
zmenami, napr. krátenie podielových
daní?
Odpovedá Mgr. František Šerík,
viceprimátor Kysuckého Nového Mesta
- Rok 2020 bol z našej strany
ponímaný ako rok výrazného progresu.
V spolupráci s poslancami sme ešte
v roku 2019 veľa diskutovali o našich
zámeroch
a
výsledkom
našich
rokovaní bolo naplánovanie mnohých
investičných zámerov, na ktoré sme aj
so zastupiteľstvom schválili potrebné
financie. Ako ste už ale aj Vy vo vašej
otázke naznačili, rok 2020 bol naozaj
iný. Už prakticky v jeho úvode, teda ešte
predtým, ako sme dokázali naše zámery
pripraviť, nás veľmi nemilo prekvapili
množiace sa informácie súvisiace
s koronakrízou. Tieto reálne vyvrcholili
v marci 2020 a my sme naraz stáli pred
viacerými otázkami, ktoré sme museli
ihneď riešiť. Či už to bolo zháňanie vtedy
nedostatkového tovaru, potrebného pre
zabezpečenie ochrany zdravia, chodu
úradu, polície či našich organizácií,
alebo rozhodovanie o ďalšom smerovaní
mestského rozpočtu. Rúška a dezinfekcie
sa nám podarilo zabezpečiť, najmä
v spolupráci s miestnymi firmami.
Poskytovali sme ich prakticky všetkým,
ktorí o to požiadali, no prioritne sme
sa zamerali na našich zamestnancov,
policajtov,
lekárov,
predavačov
a dôchodcov, teda tých, ktorí boli
označení za takzvaných zamestnancov
v prvej línii, a tých, ktorí boli najviac
ohrození. No neustále krátenie financií,
čo do podielových daní a avizované
zhoršovanie hospodárstva SR sme
nemohli odignorovať. Aj preto sme
nakoniec spolu s poslancami pristúpili
k nepopulárnemu kráteniu rozpočtu, aby
sme mohli v budúcnosti lepšie odolávať
finančným ťažkostiam a zabezpečiť tak
aspoň základné potreby pre občanov
nášho mesta. Boli sme teda pripravení na
akýsi núdzový stav a myslím si, že keby
sa stalo najhoršie, dokázali by sme tak
zabezpečiť nielen chod úradu, ale všetko,
čo by bolo pre každodenný život nášho
mesta nevyhnutné.

V súčasnosti, napriek tomu, že silnejú
hlasy o druhej vlne koronakrízy, si
myslím, že situácia je už podstatne
iná. Príjem z podielových daní síce
ešte nedosiahol očakávanú úroveň, no
aj napriek tomu sme už takpovediac
obnovili náš rozpočet a momentálne
už opäť naplno pracujeme na našich
zámeroch. Bude to logicky oneskorene,
no verím, že ešte aj tento rok sa nám
podarí zrealizovať aspoň niektoré, i keď
menšie investície. Ale aby som bol
konkrétnejší, momentálne pracujeme na
novej parkovacej politike, ktorá by mala
výrazne prispieť k zlepšeniu parkovacích
možností pre našich občanov, teda najmä
tých, ktorí tu aj reálne žijú a majú u nás
nahlásený trvalý pobyt. Ešte tento rok
chceme zrealizovať kompletnú opravu
ulice Pivovarskej a aj parkovísk na ulici
Štúrovej. Pracujeme na vybudovaní
nových prechodov a moderných
spomaľovacích pruhov, tzv. vankúšov,
vo všetkých častiach mesta, čím výrazne
prispejeme k bezpečnosti na našich
cestách. Už teraz budujeme ďalšie
odstavné plochy a ďalšie sa už pripravujú.
Zároveň realizujeme aj nový spôsob
parkovania v podobe parkovacích veží.
Verím, že budú mať úspech a spoločne
oceníme výhody takéhoto parkovania.
Už čoskoro budeme obstarávať ďalšie dve
stojiská polopodzemných kontajnerov.

Nezabúdame ani na našu údržbu mesta,
kde ešte tento rok doplní jej vozový
park nový a dlho očakávaný sypač za
vyše 130-tisíc eur. V Budatínskej Lehote
sme začali na sanácii starej školy, ktorú
nahradí nové detské ihrisko a v Oškerde
už jednáme o výkupe pozemku pod
naším kultúrnym domom, kde chystáme
v jeho priľahlom priestore ďalší
projekt, ktorý ocenia najmä tamojší
športovci. Našich občanov bude ešte
určite zaujímať aj téma životného
prostredia, predovšetkým spaľovne
zvlášť nebezpečných odpadov, ktorá už
dlhodobo pôsobí v našom meste. Aj tu sa
nám už podarilo zrealizovať prvý úspech
v podobe kontinuálneho zverejňovania
dát o kvalite vypúšťaných splodín. Teraz
je to už len na technickom doladení
prenosu dát a čoskoro sa dočkáme
posunu aj v tejto oblasti. Asi najväčšiu
ranu dostala v dôsledku korony naša
kultúra. Veľmi dobre vieme, že tento
rok bol kultúrne dosť slabý. Aj napriek
snahám bolo nemožné zrealizovať
všetko, čo sme si pre našich občanov
pre rok 2020 pripravili. Museli sme totiž
dodržiavať štátom nariadené opatrenia,
v dôsledku ktorých sme rušili prakticky
všetky akcie. Asi najväčšmi nás mrzia
tradičné Jakubovské hody, kde bol pre
tento rok pripravený naozaj veľkolepý
program.
• Ako babyboom zamiešal karty v
Kysuckom Novom Meste? Je dostatok
vyhovujúcich zariadení, jaslí od
septembra 2020? Čo plánuje mesto
v tomto smere? Uspokoja sa všetci
žiadatelia?
- Kysucké Nové Mesto je zriaďovateľom
troch základných škôl, troch škôlok
a ZUŠ-ky. Už dlhodobo predstavuje
pre naše mesto jednu z priorít, o čom
svedčí aj financovanie škôl. Prakticky
polovica všetkých príjmov ide do
školstva a mimoškolských aktivít
v podobe CVČ. Nie je tomu inak ani
v súčasnosti. Aj preto sa môžeme dnes
pochváliť dostatočnými kapacitami
v našich predškolských zariadeniach.
Keď som už spomínal plány a projekty
v rôznych oblastiach, pripomeniem aj
tie, ktoré súvisia priamo so školstvom.
Ešte v minulom a aj tomto roku sme
boli úspešní a z fondov EÚ sa nám

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
podarilo získať prostriedky na renováciu
základných škôl. Každá z našich troch
základných škôl získala cca 100-tisíc eur
na obnovu či zariadenie učební. Úspešne
sme dokončili rozšírenie kapacity škôlky
na ulici Komenského, kde sa ešte aj
v dnešných dňoch vykonávajú práce na
revitalizácií jej okolia a prednedávnom
sme sa dohodli aj na dofinancovaní
dožívajúceho zastrešenia pred budovou.
Momentálne finišujeme aj s budovaním
novej kanalizácie v predškolskom
zariadení na ulici Litovelskej, kde za
pomoci súkromného sektora chceme
opraviť aj prístupovú cestu. Dúfam,
že sa nám to podarí zrealizovať do
začiatku školského roka. A keď ste už
spomenuli jasle, musím priznať, že práve
tie v našom meste absentujú. Vnímame

ich potrebu, no aj tu sme boli úspešní
v získavaní prostriedkov z eurofondov
a momentálne čakáme len na poslednú
kontrolu, ktorá by mala trvať ešte
približne mesiac. Ak bude úspešná,
tak ešte v tomto roku, najneskôr na
jar budúceho, začíname s výstavbou
úplne nových jasličiek. Veľmi sa teším,
že budeme môcť pomáhať aj našim
najmenším spoluobčanom, teda deťom
vo veku pod 3 roky, a umožníme tak
ich rodičom pracovať, zvlášť v dnešných
časoch.
Rok 2020 nám teda veľmi neprial.
Musíme však hľadieť dopredu. Dovolím
si povedať, že aj napriek tomuto ťažkému
obdobiu sme toho stihli celkom
dosť. Nakoľko som dosť poverčivý a
nerád prezrádzam popredu, ostatné
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zámery, ktorých je podstatne viac,
Vám ešte nebudem predstavovať. Som
presvedčený, že na to ešte bude vhodná
príležitosť. A rekapitulovať budeme
všetci spoločne, keď privítame rok
ďalší. Určite budeme mať čo. Záverom
by som chcel všetkým občanom nášho
mesta srdečne poďakovať za podporu,
no i za konštruktívnu kritiku. Dostáva
sa nám jej síce nadostač, no posúva nás
dopredu. Chcem všetkým zaželať najmä
veľa zdravia a síl. Verím, že bič plieska
až na konci a že všetkým dokážeme, že
naša práca a snaha prinesie svoje ovocie
nielen v podobe malých projektov, ale
najmä takých, ktoré tu po nás ostanú
ešte dlho a prinesú nám všetkým radosť
a úžitok.
otázky: Kysucký Žurnál

Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto
získala za rok 2019 tri ocenenia
Na začiatku júla sme dostali pozvánku z Kysuckej knižnice
komunite. Konkrétne išlo o využitie princípu gamifikácie v
v Čadci na pracovné stretnutie knihovníkov verejných
knižnici.
knižníc regiónu Kysúc. Každoročne sa knihovníci mestských
- Knihovnícky počin 2019 za mimoriadne úspešnú činnosť pri
a obecných knižníc stretávame, aby sme prebrali aktuálne
hľadaní mimorozpočtových zdrojov na činnosť knižnice a
otázky knihovníctva, čo nás trápi a čo nás teší, rozdali si
implementáciu projektov. V roku 2019 sme získali prostriedky
medzi sebou dobré rady a tipy a tiež, aby sme zhodnotili
na projekty: Kultúrne poukazy (498 €), Knižnica, miesto s
činnosť za uplynulý rok. A tak sme sa 23. júla vybrali do
dobrými knihami (4 500 €), Redizajn Mestskej knižnice
Čadce na poradu, tá však nebola obyčajná. Riaditeľka knižnice
Kysucké Nové Mesto II. (10 200 €). Posledné dva uvedené
PhDr. Janka Bírová spolu so svojou metodičkou Mgr. Janku
projekty z verejných zdrojov podporil Fond na podporu
Mudríkovou si pre nás pripravili prekvapenie – prvé slávnostné
umenia.
odovzdávanie ocenení „Knihovnícky počin 2019“ knižniciam
Toto morálne ocenenie našej celoročnej práce nás veľmi
a knihovníkom verejných knižníc okresov Čadca a Kysucké
potešilo a budeme sa snažiť, aby sme tento rok získane tituly
Nové Mesto za kvalitnú prácu s používateľmi a čitateľmi, za
obhájili svojou ďalšou činnosťou, nápadmi a výsledkami.
kvalitnú akvizičnú činnosti knižnice, za celkové skvalitnenie
PhDr. Dušana Šinalová,
služieb knižnice, za významné aktivity v oblasti informatizácie
riaditeľka knižnica Kysucké Nové Mesto
knižnice, za inšpiratívne nápady v
knihovníckej práci, za úspešnú činnosť
pri hľadaní mimorozpočtových zdrojov
na činnosť knižnice a za implementáciu
projektov.
Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto si
odniesla tri ocenenia, a to konkrétne:
- Knihovnícky počin 2019 za kvalitnú
prácu s používateľmi a čitateľmi
- udeľoval sa na základe hodnotenia
viacerých kritérií, ako nárast počtu
používateľov
a
čitateľov
oproti
predchádzajúcemu roku, priemerná
návštevnosť,
počet
registrovaných
používateľov počas hodnoteného roka
a počet registrovaných používateľov z
obyvateľov miesta pôsobenia knižnice.
- Knihovnícky počin 2019 za inšpiratívne
nápady v knihovníckej práci, udelený
PhDr. Dušana Šinalová na
bol za inšpiratívne nápady knihovníkov,
odovzdávaní ocenení s kolegyňou
ktoré skvalitnili prácu knižnice,
Mgr. Erikou Kučákovou
spropagovali knižnicu a jej činnosť v
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Aj Materská škola na ulici Komenského
otvorila svoje brány 2. septembra
Máme tu začiatok školského roka. Témy ohľadom školy a škôlky sa stávajú
každým dňom aktuálnejšími. Riaditeľ Materskej školy Komenského 1162/38 v
Kysuckom Novom Meste Mgr. Ján Mišáni nám odpovedal na niekoľko otázok.
• Aká je história materskej školy?
- 5. apríla 1976 bolo slávnostné zahájenie prevádzky materskej školy. Prevádzka
začala v dvoch triedach. Pod vedením pani riaditeľky Terézie Cimlovej tu
pracovalo osem pedagogických zamestnancov, tri pani kuchárky, dve upratovačky
a jedna vedúca školskej jedálne. Od roku 1991/1992 materská škola pracovala
pod vedením Ľudmily Romanovej a potom pod vedením Kataríny Škybrahovej.
• Od ktorého roku zastávate funkciu riaditeľa a čo sa zmenilo od Vašej doby
pôsobenia v materskej škole?
- Vedenie materskej školy som prebral od roku 2017. Výchovno-vzdelávací
proces v súčasnosti zabezpečuje 17 kvalifikovaných pedagogických
zamestnancov. Výchovno-vzdelávacia činnosť je realizovaná prostredníctvom
školského vzdelávacieho programu „Rok s chrobáčikmi“.
• Prebehli na materskej škole počas prázdnin úpravy?
- Boli sme zapojení do projektu „Rozšírenie kapacity Materskej školy Komenského
v Kysuckom Novom Meste.“ V tomto školskom roku (2020/2021) otvára materská
škola novú triedu, ktorú budú navštevovať dvojročné deti a samozrejme do
pedagogického kolektívu prídu dve nové panie učiteľky. V súčasnom období
prebieha rekonštrukcia školského dvora. Na kmeňovom pracovisku prebehla
celková rekonštrukcia starých priestorov a realizovala sa prístavba k materskej
škole. Prioritou projektu bolo dosiahnutie a zníženie energetickej náročnosti
prevádzky, a to predovšetkým rekonštrukciou strechy a zateplením celej
budovy. Financovanie celej
rekonštrukcie a prístavby bolo
z eurofondov a súčasťou projektu
je dofinancovanie z rozpočtu
mesta.V Elokovanom pracovisku
Budatínska Lehota sa v tomto
školskom roku uskutočnili
menšie úpravy, ako výmena
linolea PVC a vymaľovanie
triedy. Taktiež sa zakúpili dve
pružinové hojdačky a umiestnili
v spolupráci s Údržbou mesta na
školskom dvore.
• Budú deti musieť po nástupe
do materskej školy dodržiavať
hygienické opatrenia proti
COVID-19?
- Pri nástupe detí do materskej
školy
sa
budeme
riadiť
odporúčaniami
ministerstva
školstva a dodržiavať hygienické
opatrenia proti COVID-19 ako
hygienu, dezinfekciu rúk a rúška.
• Kedy môžu deti prvýkrát
zavítať do materskej školy?
- Brány materskej školy sa
po prázdninách opäť pre deti
otvorili 2. septembra 2020.
pýtala sa: Zdenka Poništová
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V Cykloklube Rudina rozvíjajú
cyklotrialové schopnosti
detí a mládeže od roku 2011
Momentálne máme v klube 12 jazdcov od 7 do 36 rokov. Naša činnosť spočíva v tréningoch pod vedením súrodencov Hlavatých,
zúčastňovania sa pretekov, sústredení a takisto usporadúvaní pretekov, či už Slovenského pohára, alebo Majstrovstiev Slovenska.
Tento rok sme 1. augusta zorganizovali preteky Slovenského pohára a slovenských hier mládeže, ktorých sa zúčastnila šesťdesiatka
jazdcov zo Slovenskej, Poľskej a Českej republiky. Súťažilo sa na ťažkých tratiach a v horúcom počasí od kategórie Promesa (do 8
rokov vrátane) až po kategóriu Elite (nad 16 rokov).
Umiestnenia jazdcov Cykloklubu Rudina:
1. miesto: Samuel Hlavatý (Elite)
4. miesto: Erika Hlavatá (Elite Women)
6. miesto: Andrej Galovič (Elite)
2. miesto: Alžbetka Galovičová (Poussin)
2. miesto: Michal Mihalco (Promesa)
7. miesto: Daniel Ponechal (Promesa)
11. miesto: Matej Hacek (Promesa)
12.miesto: Peter Súkeník (Promesa)
2. miesto: Martin Maršala (Senior)

Naše najlepšie výsledky v minulej sezóne (2019) boli nasledovné:
6. miesto: Samuel Hlavatý - Majstrovstvá sveta - Čína (Elite 20)
6. miesto: Samuel Hlavatý - Majstrovstvá Európy - Taliansko (Elite 20)
11. miesto: Erika Hlavatá - Majstrovstvá sveta - Čína (Elite Women)
10. miesto: Erika Hlavatá - Majstrovstvá Európy - Taliansko (Elite Women)
8. miesto: Andrej Galovič - Majstrovstvá sveta - Čína (Junior 26)
8. miesto: Andrej Galovič - Majstrovstvá Európy - Taliansko (Junior 26)
10. miesto: Alžbetka Galovičová - Svetové hry mládeže - Poľsko (Youth Girls)

V tejto sezóne je mnoho pretekov vrátane majstrovstiev sveta, Európy či svetových pohárov zrušených, preto sa sústreďujeme
najmä na preteky na Slovensku a v okolí. Najbližšie nás čakajú Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa majú konať 12. septembra v
Poprade. Máme radosť z každého jedného podujatia, ktorého sa môžeme zúčastniť a pevne dúfame a veríme, že sezóna 2021 bude
viac podobná tej z roku 2019 ako tohtoročnej.
pripravila: Erika Hlavatá
fotografie: Alica Detková, Samuel Jakubčík

Erika Hlavatá

Matej Hacek

Andrej Galovič

Michal Mihalco

Alžbetka Galovičová

Daniel Ponechal

Peter Súkeník

Samuel Hlavatý
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Komunitná záhrada Kamienok ... Komunitné záhrady vo svete ... K
„Dom pri dome, panelák pri
paneláku, ľudia navzájom
odcudzení... To je obraz
veľkej časti dnešných miest. V
ich strede, na pár štvorcových
metroch, však vznikajú oázy
pokoja, kde sa stretávajú
obyvatelia zo sídlisk, pestujú
svoju zeleninku či ovocie a
odovzdávajú si skúsenosti.“
Čo sú vlastne komunitné
záhrady:
Komunitná
záhrada je pozemok, o
ktorý sa stará svojpomocná
skupina ľudí vo svojom
voľnom čase. Môže to byť
pár štvorcových metrov
aj niekoľko hektárov, na
ktorých môžete pestovať
Podpis zmluvy o výpožičke u primátora KNM Mariána Mihaldu
krásne ruže aj zeleninu.
Je to záhrada poskytujúca
zázemie pre všetkých ľudí,
ktorí majú záujem pestovať a tráviť čas vonku. Je to priestor pre
stretávanie sa a realizovanie záhradkárskych aktivít. Hlavným
účelom je pestovanie zeleniny, ovocia, byliniek, kvetov a
samozrejme aj susedských vzťahov. Komunitné záhrady sú v
súčasnosti, hneď po balkónoch a predzáhradkách, druhou
najrozšírenejšou možnosťou pestovania ovocia a zeleniny
priamo v meste.
Trošku z histórie komunitných záhrad:
Koncept komunitných záhrad sa po prvýkrát objavil už
okolo roku 1890 v mestách USA. Vtedy vznikli z potreby
poskytnúť nezamestnaným robotníkom vo veľkých mestách
možnosť dopestovať si nejaké potraviny. Zároveň chceli naučiť
nezamestnanú mládež pracovným návykom. Záhrady boli
podporované vládou USA počas I. aj II. svetovej vojny, aby
dopĺňali a rozširovali jedálniček miestnych obyvateľov. Po
skončení vojny ostalo fungovať iba zopár záhrad, ktoré dali
základ na znovuzrodenie tohto konceptu v 70. rokoch.(Zdroj:
www.zivica.sk )
Komunitné záhrady vo svete:
V Spojených štátoch a v Kanade majú komunitné záhrady
skutočne rozmanitý charakter. Niektoré komunitné záhrady
klienti CSS Kamence
sú na rozdiel založené výlučne s cieľom vytvoriť prírodné
ekologické prostredia, iné na pestovanie kvetín, alebo ďalšie
s cieľom vyučovať, či poskytnúť priestor pre záhradkárstvo
pre tých, ktorí inak nemajú možnosť mať vlastnú záhradu.
Ďalšie komunitné záhrady sú zas spravované ako komunitné
farmy, kde sú iba spoločné políčka a ktoré sa stávajú akýmisi
mestskými farmami.
Trend a vývin ohľadom komunitných záhrad je v porovnaní s
individuálnym záhradkárstvom pomerne novodobá záležitosť,
napr. vo Veľkej Británii, do ktorej spadajú záhrady vybudované
na miestach, kde je úhorom ležiaca pôda, na pustých,
zanedbaných miestach alebo miestach v držbe miestnej správy,

hmyzí domček

či
súkromných
vlastníko
záhrada zvykne byť situovan
a zvyčajne je riadená ľuďmi z
založenú nezávislú neziskovú
združenie.
Komunitné záhrady na Slovens
Myšlienka komunitných záhrad s
svoje miesto a preto sa ich rozš
krajinami, kde sa už komunitné
pozornosti. Záhradníctvo je vša
veľmi silnú tradíciu, preto i ide
má šancu preraziť. Ale typickým
odlišným od toho komunitného
ľudia sú zvyknutí robiť predovš
vlastných záhradách za svojím
osadách, či iných záhradníckych
Komunitné záhrady už majú u n
napr. Bratislava, Košice, Nitra, Ž
Prvá komunitná záhrada na Kys
Meste.
Obyvatelia zo sídliska Kamence n
vzťah k pozemkom, na ktorých m
je vo vlastníctve Mesta Kysuc
organizácia KAMIENOK n.o.
základe zmluvy o výpožičke v a
záhrady Kamienok podporilo m
meste ešte na zastupiteľstve v sep
2020. Zmluva je na dobu určitú
Záhrada je prakticky k dispozíci
to zostane aj po oplotení Kami
je a bude postupné, určite chcem
záhony alebo políčka na sadenie
to bude všetko hneď naraz. Do z
oplotenie Kamienka. Chceme, ab
na to, o čo budú mať ľudia záuje
na komunitné / susedské stretn
aktivity. Je našim cieľom , a
neziskové organizácie, združenia
vlastné aktivity, ktoré vzídu z ich
Cieľom využívania Kamienka j
a telesne postihnutých oby
komunitného života. Vytiahn
alebo domovov sociálnych slu
voľný čas, oddychovať alebo
ostatnými obyvateľmi. Včleniť
druhej strane je cieľom odstraň
a hendikepovanými ľuďmi.
ohľaduplnosť ľudí voči sebe
sa zároveň naučia starať sa
prostredie, čo povedie k
v našom meste. V budúcnosti sa b
hracie zariadenia a dopadovú plo
a zároveň potrebujeme zrealizo
s vozíčkom dostali do každej čas
P. Anna Ondrúšková – koordiná
Náš projekt je prvou lastovičk
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Komunitné záhrady v Európe ... Komunitné záhrady na Slovensku

ov.
Typická
komunitná
ná v zastavaných oblastiach
miestnej komunity cez na to
organizáciu alebo občianske

sku:
si na Slovensku ešte len nachádza
šírenie u nás nedá porovnať s
é záhrady tešia veľkej obľube a
ak niečo, čo má na Slovensku
ea komunitných záhrad u nás
m znakom posledných desaťročí
o pre naše záhradníctvo je, že
šetkým samostatne na svojich
m domom, v záhradkárskych
h lokalitách na okrajoch miest.
nás na Slovensku mestá ako sú
Žilina či Piešťany.
suciach je v Kysuckom Novom

najprv museli mať vysporiadaný
má záhradka vzniknúť. Pozemok
cké Nové Mesto a nezisková
ho dostalo do užívania na
apríli 2020. Vznik komunitnej
mestské zastupiteľstvo v našom
ptembri 2019 a následne v marci

ii celé dni aj cez víkendy. Takto
ienka. Zveľaďovanie pozemku
me pridávať aj ďalšie vyvýšené
, ale netreba u nás očakávať, že
zimy by malo byť zrealizované
by sa záhrada vyvíjala a menila
em. Kamienok bude prístupný
nutia alebo rozličné neziskové
aby záhradu využívali rôzne
a, školy, škôlky a pod. na svoje
h iniciatívy....
je začleniť aj ťažko zdravotne
yvateľov nášho mesta do
nuť ich spoza múrov bytov
užieb a naučiť ich tráviť svoj
aj pracovať v komunite s
ich tak do spoločnosti. Na
ňovať bariéry medzi zdravými
Rozvíjať sa bude tak
a svojmu okoliu. Projektom
a o svoje okolie a životné
zlepšeniu kvality života
budeme snažiť získať financie na
ochu vhodnú aj pre vozíčkarov
ovať chodník, aby sa aj ľudia
sti záhrady.
átorka projektu hovorí:
kou svojho druhu na území

nášho mesta. Myšlienka komunitnej záhrady rezonuje u nás už
tri roky a postupne aj v spolupráci s vedením mesta hľadáme
finančné prostriedky na realizáciu tohto projektu. Základom
úspechu je energia, čas, odhodlanie, ochota a záujem obyvateľov
nášho mesta o nový spôsob trávenia voľného času, starostlivosti
o svoje okolie, o naše životné prostredie. Časť úspechu
tohto projektu stojí na financiách. Preto sme v priestoroch
Mestského úradu, Mestskej Knižnice a Sama Potraviny zriadili
„pokladničky“ pre príspevky na rozvoj Kamienka. K dnešnému
dňu sme preinvestovali do Kamienka cca 5 000,00 EUR
vrátane zabezpečenia akcií. To všetko vďaka podpore našich
spoluobčanov. Veľká vďaka patrí aj Nadácii Tesco, kde sme
vyhrali 2. miesto = 600,00 EUR.
Kamienok začal rásť......
Bylinková záhrada (kamenný slimák), prvé vyvýšené záhony,
pár lavičiek so stolíkom, kvetná lúka, či prvé vysadené ovocné
stromy a kríky máme vďaka pomocným rukám, finančnej
pomoci mnohých ľudí za sebou. Z celého plánu je to máličko,
ale pokračujeme. Ak máte chuť, môžete sa pridať. Radi vás
uvítame. Záhrada je pre každého, kto sa chce aspoň trošku
priblížiť prírode a oddychu v nej.
Za rok našej aktívnej práce v Kamienku sme stihli:
- Adventný veniec
- Kamenný slimák na bylinky
- Napájadlo pre vtáčiky
- Hmyzí domček
- Stôl a lavice z drevených paliet
- Vyvýšené záhony z drevených paliet
- Box na náradie
- Kresliacu tabuľu pre imobilné deti
- Vypestovať zeleninu a ovocie (jahody, paradajky, cukety,
tekvice, egreše
- Krásnu záhradu lúčnych kvetov a mnohé iné
Teší nás, že Kamienok využívame aj na vzdelávacie aktivity pre
deti (ako správne sadiť, ako sa starať o záhradu a ako a kedy
zbierať úrodu, realizovali sme už deň s koníkmi aj s ukážkami
starostlivosti o koníky, či záchranársky deň.
Úroda sa začína krásne ukazovať. Okrem zberu úrody
sa zameriavame aj na zber semiačok do ďalšej sezóny,
rozmnožovanie lefandúľ. Veríme, že v ďalšom roku sa podarí
urobiť kopec ďalšej práce. Máme radosť z toho, že chodíte k nám
na záhradu Kamienok. Nesmierne nás teší, že nás navštívili
detičky z MŠ a pochutnali si na egrešoch. Museli byť naozaj
výborné, lebo neostalo po nich ani stopy na kríčkoch. Tak isto
šalátové uhorky nestačili dorásť a sú fuč v dobrom slova zmysle.
Prajeme si, nech Vám aj naďalej takto chutí, aspoň vieme, že
naša práca má zmysel.
Kontakt:
Informácie o Komunitnej záhrade nájdete na webovej stránke
https://kamienok.webnode.sk/
na FB: www.facebook.com/Kamienok.no
Oznamy o akciách a podujatiach budú dostupné na vždy
aktuálne na našom FB.
Zdroj: internet, Zdroj www.wikipedia.sk
www.zivica.sk
foto: galéria Kamienok, n.o.

záhradný nábytok z paliet

úroda
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Navštívili sme knižnice v regióne Dolných Kysúc
Obecná knižnica v Snežnici bola založená v roku 1966

Bola som oslovená redaktorkou
Kysuckého Žurnálu Mgr. Jaššovou,
aby som predstavila obecnú knižnicu
v Snežnici. Som knihovníčkou obecnej
knižnice v Snežnici, ktorú som prevzala
po PaedDr. Zitke Ševčíkovej, ktorá
ju spravovala takmer 30 rokov. Podľa
dostupných informácií z obecnej
kroniky bol prvým knihovníkom p.
Rudolf Horvát, ktorý ju viedol od jej
založenia v roku 1966 približne 10
rokov.
Počet čitateľov v dnešnej dobe neustále
klesá, preto som pri nástupe na pozíciu
knihovníčky rozmýšľala, ako osloviť a
pritiahnuť nových čitateľov. Čitateľ sa
vráti do knižnice vtedy, keď vie, že ho
v knižnici čakajú novinky. Nové knihy
však nie sú lacnou záležitosťou, preto
som nesmierne vďačná, že posledné
roky sa p. starosta spolu s obecným
zastupiteľstvom rozhodli vyčleniť z
obecného rozpočtu nemalé prostriedky
na nákup kníh. V roku 2017 to bolo 195
€, v roku 2018 300 € a v roku 2019 280
€. Na podnet a pri výraznej podpore
metodičky Kysuckej knižnice Mgr.
Janky Mudríkovej som podala projekty,
v roku 2018 mi bolo pridelených 1
200 € na nákup z knižničného fondu
ministerstva kultúry (FPU). Z tejto
čiastky sa mi podarilo nakúpiť 174
kníh. V roku 2020 mi bolo pridelených
2 000 €. Čitatelia knižnice, ale aj ja sa z
toho veľmi tešíme.
Po mojom nástupe do knižnice som sa

rozhodla vykonať revíziu knižničného
fondu a zároveň som vyradila knihy, o
ktoré nemali čitatelia záujem. Niektoré
knihy neboli požičané aj 30 rokov.
Po návrhu a schválení vyradenia
kníh obecným zastupiteľstvom som
zorganizovala burzu kníh, kde sa
tieto vyradené knihy predávali za
symbolickú sumu 50 centov. Knihy,
ktoré sa nepredali, som umiestnila
do knižničných búdok v Kysuckom
Novom Meste, pred nemocnicou v
Žiline a na železničných staniciach
v Krásne nad Kysucou a Skalitom.
Ostatné knihy si ešte vzali obyvatelia
obce spred knižnice. Pred revíziou som
spravila revízny katalóg, ktorý pomôže
aj budúcim knihovníkom, keď budú
revízie vykonávať v budúcnosti.
Popri tom všetkom som rozmýšľala, ako
spropagovať knižnicu. Aj vzhľadom na

webstránke knižnice, ktorú vytvorila
pod svojou hlavičkou obec Snežnica. Na
webovej stránke môžu čitatelia okrem
výpožičnej doby nájsť kontakt na mňa,
zoznam kníh nakúpených s podporou
FPU a online katalóg kníh, kde si čitatelia
môžu nájsť všetky zaregistrované knihy
v obecnej knižnici. Online katalóg mi
vytvoril a spravuje môj syn, napísal aj
podrobný návod, ako v online katalógu
hľadať. Je to vlastne prírastkový katalóg
kníh v elektronickej podobe s rôznymi
poznámkami (napríklad, či je kniha
v knižnici, či je zakúpená s podporou
FPU, prípadne, kde je v knižnici
uložená.)
Aj za toto všetko som bola ocenená
cenou „Knihovnícky počin roka“
Kysuckou knižnicou v Čadci a
Žilinským samosprávnym krajom.
Mám ešte veľa plánov, ako spríjemniť

to, že knižnica je otvorená iba 2 hodiny
týždenne, buď v utorok alebo v stredu.
Aby sa čitatelia nemuseli chodiť pozerať
na dvere knižnice, kedy bude otvorená,
ponúkla som čitateľom možnosť
zasielania výpožičnej doby priamo na
ich e-mailové adresy. Čitatelia, ktorí
túto možnosť využili, dostanú vždy na
začiatku kalendárneho mesiaca správu,
v ktorej je napísaná výpožičná doba na
daný kalendárny mesiac. Pre ostatných
je výpožičná doba zverejnená na

čitateľom pobyt v priestoroch knižnice,
napríklad
výmenou
zastaraného
nábytku v knižnici, nakoľko aj budova
obecného úradu, v ktorej knižnica sídli,
prešla rekonštrukciou v roku 2020.
Ďalšou mojou víziou je sprístupniť
internetové pripojenie pre čitateľov,
keďže podstatná časť dokumentov je na
webstránke knižnice.
pripravila: Lenka Palarcová,
vedúca obecnej knižnice
v Snežnici (na snímke)

“Knihy sú najtichším a najstálejším priateľom. Sú najprístupnejším a najmúdrejším
poradcom a najtrpezlivejším učiteľom.”
Charles William Eliot
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Navštívili sme knižnice v regióne Dolných Kysúc

Knihovníčka pani Marta Valiašková s čitateľkou

Priestory knižnice v obecnom úrade

Momentálne má členstvo v knižnici v Nesluši asi 250 ľudí

Osvetová beseda priniesla ľuďom po vojne spoločenský a
kultúrny život. V päťdesiatych rokoch minulého storočia bol
rozmach vzdelania a politického vedomia. Obyvatelia Nesluše
v tomto období navštevovali rodinný dom pána Martina
Hrubého. Prvou knihovníčkou bola pani Emília Vilímová,
ktorá bola zároveň učiteľkou v základnej škole v obci. V tom
čase knižnica bola otvorená len v nedeľu popoludní. Literatúra
ďalej putovala do priestorov požiarnej zbrojnice a vznikla tam
knižnica. Zriaďovaním stredísk knihy získali miesto v budove
obecnej pošty. Neskôr sa stal dom kultúry v Nesluši sídlom,
kde si milovníci literatúry mohli prísť vypožičať knihy. V
súčasnosti čitatelia navštevujú moderné priestory knižnice v
budove Obecného úradu.
Návštevníkov je žiaľ každým rokom menej a čitateľských
preukazov stále ubúda. V dnešnej dobe existuje elektronická
knižnica a ľudia si zvykli na komfort, že nemusia nikam
za dielom chodiť. To platí hlavne pre študentov škôl, ktorí
si tak uľahčujú svoju prácu. Momentálne má členstvo v
knižnici približne 250 ľudí. Tento rok však počet členov vo
vysokej miere ovplyvnila novodobá celosvetová pandémia.
Odzrkadlilo sa to predovšetkým na počte návštevníkov
knižnice a na výpožičkách kníh. Aj keď pandémia COVID-19
zasiahla do našich všedných životov a musia sa dodržiavať
hygienické predpisy, najvernejší knihám ostali dôchodcovia

a ženy na materských dovolenkách. Sú to ľudia, ktorí si svoj
voľný čas strávený doma skracujú čítaním. Tak vznikol aj
čitateľský krúžok s účasťou dôchodcov. Spoluprácu s knižnicou
si udržiava aj základná škola v obci. Pravidelné ju navštevujú
pani učiteľky so žiakmi mladších ročníkov a kreatívnym
spôsobom či už prostredníctvom kvízov alebo besied
žiakov oboznamujú s literatúrou. Pani Marta Valiašková,
knihovníčka v Nesluši, taktiež vyhlasuje súťaže pre deti, kde
ich na záver poteší sladkou odmenou. Obec sa môže pýšiť
autormi pochádzajúcich z obce Nesluša, ktorí svojimi dielami
obohatili knižnicu. Medzi týchto autorov patrí napríklad Gréta
Fabryová s dielom: Do neba ma nevezmú; Ján Grešák s dielami:
Dýchanie duše, Ozveny hôr, Potvorstvá koruny tvorstva; Anna
Kyselová s dielami pre najmenších: Tajomstvo dúhovej legendy,
Strašidielko Bubulík a anglicko-slovenských rozprávkach
Dobrodružstvá kvapôčky perličky (The Adventures of Little
Pearl, A Dewdrop).V súčasnosti môže knižnicu s dodržanými
hygienickými opatreniami navštíviť ktokoľvek každú stredu v
čase od desiatej do sedemnástej hodiny.
Knihy obohacujú náš život a častokrát v nich nájdeme aj
odpovede na otázky, s ktorými si nevieme rady. Takže „hurá“
do knižnice.
pripravila: Zdenka Poništová

„Život s knihou je perfektný,“ hovorí Eva Harceková.

Každý, kto číta vie, ako nám rozširujú naše obzory a výborne si pri nich oddýchneme.
Obecná knižnica v Hornom Vadičove má pre svojich návštevníkov široký výber z vyše 9 000 titulov
kvalitnej literatúry. Na svoje si prídu čitatelia od najmenších, pre ktorých sú určené leporelá a
rozprávky, cez väčšie deti a mládež s fantasy a náučnou literatúrou nápomocnou pri štúdiu na
strednej škole a pre dospelých i pri štúdiu na vysokej škole. V neposlednom rade je pre zrelý vek a
starších k dispozícii množstvo beletrie a vzdelávacej literatúry. Veková kategória najšikovnejších
čitateliek je od 30 rokov hore. Najviac ich zaujímajú romány, detektívky, trilery a náučná literatúra
o ručných prácach. Knižničný fond sa dopĺňa prostredníctvom Fondu na podporu umenia, kde sa
každoročne zasiela žiadosť s vypracovaným projektom, na základe ktorého je pridelená finančná
dotácia na nákup nových kníh. Obec sa podieľala na spolufinancovaní vo výške 5%. Ďalej sa
knižničný fond zveľaďuje knižnými darmi. Za kvalitnú akvizičnú činnosť udelila Kysucká knižnica
v Čadci ocenenie Knihovnícky počin roka 2019. Výber kníh je naozaj pestrý a knižnica sa poteší
každému stálemu i novému čitateľovi, ktorý do nej zavíta. Knižnica sídli v budove Materskej školy
a má bezbariérový prístup. Otváracia doba je pondelok – piatok od 14:00 h. do 18:00 h. Pozitívnym
postojom k čítaniu sa otvárajú dvere do čarovného sveta fantázie. Vyskúšajte to aj vy.
Eva Harceková, vedúca knižnice Horný Vadičov

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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Švagriná mne a manželovi bráni,
aby sme mohli navštíviť svokra/otca

Svokor má 75 rokov, žije v jednom dvore so švagrinou... táto má svoj dom,
kde žije s jej manželom a svokor má maličký jednoizbový domček, tiež na
tomto dvore. Takže navzájom sa neobmedzujú, majú súkromie. pozemok
je vlastníctvom svokra a švagrinej, svokor vlastní väčšinový podiel. Keď
dôjdeme s deťmi navštíviť svokra, tak švagriná ziape ako zmyslov zbavená...
Nechce nás pustiť do dvora, resp. nás vyhadzuje z dvora, aj psa pustila na
nás. Svokor je ticho /lebo nechce mať potom peklo, keď odídeme/ a môj muž/
jeho syn, tiež mlčí... nechce ísť do konfliktu. Môže takto švagriná zamedzovať
návštevám vnukov a deda? Lebo tento sa bojí vyjsť aj pred bránu. Ani
telefonovať nesmie. / Edita
Hovorí sa, že dobré zmluvy robia
dobrých priateľov. Alternatívne by
som uvedený výrok, v duchu dobrého
výkonu
advokátskeho
povolania,
aplikovala aj na prípad našej čitateľky
- ,,dobrá komunikácia robí dobrých
susedov“. Treba si uvedomiť, že popísaný
problém nie je ani tak právnym ako
ide pravdepodobne o problém v
komunikácii a narušené medziľudské
vzťahy. Ak by som teda na tento prípad
aplikovala výlučne právne normy bez
akéhokoľvek apelu na usporiadanie
vzťahov a vzájomnú komunikáciu, potom
by situácia zostala i tak bez zmeny, iba
v ideálnej rovine tejto rubriky, preto je
vhodné najskôr s aktérom si pohovoriť
o existujúcom probléme v rámci rodiny
v pokoji, argumentovať a nepodliehať
negatívnym emóciám napriek druhej
strane.
Pokiaľ bol právny a skutkový stav
čitateľkou opísaný pravdivo a správne,
potom musím uviesť, že pozemok,
na ktorom stoja rodinné domy
Vašej švagrinej a Vášho svokra sú v
podielovom spoluvlastníctve. Podielové
spoluvlastníctvo upravuje v § 137 a
nasl. Občiansky zákonník, pričom
podľa § 137 ods. 1 Občianskeho
zákonníka podiel vyjadruje mieru,
akou sa podieloví spoluvlastníci
podieľajú na právach a povinnostiach
vyplývajúcich zo spoločnej veci.
Podielovému spoluvlastníkovi obdobne
ako výlučnému vlastníkovi potom patrí
aj právo vec, resp. nehnuteľnosť užívať,
a to aj na prejazd a prechod k svojmu
rodinnému domu ním samotným alebo
jeho rodinnými príslušníkmi. Ďalej
sa mi aj v tejto časti javí ako vhodné
poukázať na ustanovenie § 139 ods. 2
Občianskeho zákonníka, podľa ktorého
o hospodárení so spoločnou vecou
rozhodujú
spoluvlastníci
väčšinou
počítanou podľa veľkosti podielov, pri
rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina
alebo dohoda nedosiahne, rozhodne
na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka
súd. Umožnenie prechodu síce nie je
hospodárením s vecou v tom pravom
význame, ale s odkazom na už spomenuté
ustanovenie § 137 ods. 1 Občianskeho

zákonníka a s predpokladom, že
nebolo podielovými spoluvlastníkmi
rozhodnuté o inom ako obvyklom užívaní
pozemku a Váš svokor je majoritným
podielovým spoluvlastníkom nevidím
žiadny relevantný dôvod, prečo by Vám
Vaša švagriná mala brániť v prechode
pozemku za účelom návštevy Vášho
svokra, pokým tento s tým vyslovene
súhlasí. Obmedzovať výkon práv
Vášho svokra vyplývajúci mu z titulu
podielového
spoluvlastníctva Vaša
švagriná toho času nijako nemôže.
Pokiaľ
spor
nepôjde
vyriešiť
komunikáciou v zhora naznačenom
rozsahu, je možné uvažovať podľa §
141 ods. 1 Občianskeho zákonníka o
zrušení a vyporiadaní podielového
spoluvlastníctva dohodou, nasledovným
spôsobom - rozdelením pozemkov na
dve samostatné parcely geometrickým
plánom, ktorý bude zapísaný do katastra
nehnuteľností prostredníctvom písomnej
dohody o zrušení a vyporiadaní
podielového spoluvlastníctva medzi
Vašou švagrinou a Vaším svokrom,
tzv.
takýmto
spôsobom
vniknú
dve samostatné parcely k dvom
rodinným domom, zanikne podielové
spoluvlastníctvo Vašej švagrinej a Vášho
svokra k pôvodnému pozemku, každý
z nich sa stane výlučným vlastníkom
novovzniknutého pozemku, medzi
ktorými pozemkami bude možné
napríklad vybudovať oplotenie a o
užívanie jednotlivých novovzniknutých
pozemkov sa nebudú dotknuté strany
nielenže sporiť, ale ani ho nebudú
zdieľať, nakoľko pôjde vo vzťahu k
novovzniknutým parcelám už o ich
výlučné vlastníctvo. Ak by však k
zrušeniu a vyporiadaniu podielového
spoluvlastníctva nebolo možné dospieť
vzájomnou dohodou, potom je na rade
voľba súdneho sporu s odkazom na
ustanovenie § 142 ods. 1 Občianskeho
zákonníka, pre ktorý prípad určite
odporúčam využiť služieb advokáta.
Iným rozmerom tohto problému je
ďalej samotné bránenie v návštevách,
to si takisto švagriná nemôže, pokiaľ
nebola napríklad Vášmu svokrovi
obmedzená spôsobilosť na právne

úkony a ona samotná ustanovená
za jeho opatrovníčku, zo žiadneho
dôvodu dovoliť (pričom aj v prípade
obmedzenia spôsobilosti na PÚ je
polemika o možnosti opatrovníka brániť
určitým návštevám zvlášť rodinných
príslušníkov), vysloviť sa ohľadom
tejto veci však proti Vašej švagrinej
musí predovšetkým Váš svokor. Pokiaľ
dochádza pri bránení návštev aj k zásahu
do Vašich subjektívnych práv urážkami,
nadávkami, ap. alebo by dokonca došlo k
napadnutiu zvieraťom poštvaným Vašou
švagrinou, potom je možné brániť sa
oproti takému negatívnemu konaniu aj
cestou trestného oznámenia.
Všeobecne si dovolím na tomto mieste
našich čitateľov upozorniť na skutočnosť,
že pri riešení akýchkoľvek sporov je
potrebné si uvedomiť, ktorému subjektu
patria dotknuté práva a povinnosti,
pretože len tento subjekt má následne v
dispozícii ich výkon, tzn. je oprávnený aj
problém riešiť.
(Vaše otázky mailujte
na kysuckyzurnal@gmail.com )

JUDr. Lenka Špiriaková,PhD.,
advokátka, J. Milca 11,
010 01 Žilina

tel.č.: 0907 52 83 88

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

Stanica technickej kontroly
Kysucké Nové Mesto

Spoľahlivý partner motoristov...

www.stkknm.sk
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OKNÁ

16 iz
s najlepšou tepelnou

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

Nezabúdajte
na pravidelné
preventívne
prehliadky

20 rokov
3-sklo bez príplatku
1 9 9 0

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

Objednajte sa na:
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Nový hran
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Odbornú poradňu, konzultáciu,
vyšetrenie na špičkových prístrojoch,
stanovenie diagnózy, liečbu...
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„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“

CHRÁNIME VŠETKO,
NA ČOM
Poisťovňa
mi ZÁLEŽÍ
výrazne krátila vyplatenie škody...
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Poistenie života a majetku, životná nevyhnutnosť poistenia o Poistenie života a majetku, životná nevyhnutnosť poistenia
Chcem sa opýtať, ako by postupovala Vaša poisťovňa... Mali sme menšiu búračku...
Dokazovaním sa zistilo, že som bol na vine, a teda musím uhradiť aj opravy
druhému majiteľovi vozidla. V tom by nebol problém, platím si riadne zákonnú
poistku aj havarijnú. Ale moja poisťovňa odrazu prišla s vyjadrením, že v dobe
kolízie som mal zimné pneumatiky... a tak som bol z veľkej časti na vine, a teda aj
vyplatenie škody bude percentuálne dosť výrazne krátené... v môj neprospech. Má
na toto právo? A aj vtedy, ak ide o havarijnú poistku?
Áno, má na to právo. Poisťovňa je oprávnená znížiť poistné plnenie podľa § 799 ods. 3
Občianskeho zákonníka:
§ 799 (1) Poistený je povinný zachovávať povinnosti, ktoré boli dohodnuté alebo ktoré sú v
tomto zákone alebo v poistných podmienkach ustanovené.
(2) Kto má právo na plnenie, je povinný bez zbytočného odkladu poistiteľovi písomne oznámiť,
že nastala poistná udalosť, dať pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu jej následkov a
• Poistenie
motorových
• Poistenie
a obcí mu môžu uložiť aj
predložiť potrebné
doklady,
ktoré si vozidiel
poistiteľ vyžiada.
Poistnémiest
podmienky
• Poistenie majetku
• Úrazové poistenie
ďalšie povinnosti.
Životné porušenie
poistenie povinností uvedených
• Cestovné
poistenie
(3) Ak malo•vedomé
v odsekoch
1 a 2 podstatný vplyv na
• Poistenie
vznik poistnej
udalosti podnikateľov
alebo na zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalosti, je poistiteľ
oprávnený plnenie z poistnej zmluvy znížiť podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie na
Infolinkanie
0800
11 22 22počas trvania poistnej zmluvy plnenie z
rozsah jehowww.kpas.sk
povinnosti plniť.| Poistiteľ
je oprávnený
poistnej zmluvy znížiť z dôvodu, že poistné nebolo riadne a včas zaplatené.

SO ŠIROKOU PONUKOU NAŠICH POISTENÍ:

Pocit domova a bezpečia je to, na čom záleží
Pre všetk
ko, na čo
om zálež
ží

Keby sa vás niekto opýtal, aký najcennejší majetok vlastníte, odpovedali
by ste, žeKOM
dom
aleboKPAS
byt? inzercia
Ak áno,160x118,5.indd
potom určite súhlasíte,
že do bývania
15-009
1
zväčša investujeme všetko, čo máme, a tak sa nehnuteľnosti často stávajú
našim jediným hodnotným majetkom. Je o váš domov dobre postarané?
Správne nastavená poistná zmluva, ktorá vás ochráni aj pred najväčšími
škodami, sa skladá z dvoch častí:
Poistenie nehnuteľnosti pokrýva všetky dôležité riziká, ktoré vašej
nehnuteľnosti hrozia. Chráni všetko nehnuteľné, teda budovy určené na
bývanie, domy vo výstavbe, rekreačné chalupy, garáže, ploty či bazény,
ale aj stavebný materiál a stavebné súčasti – okná, dvere, obklady,
sanitu, elektroinštaláciu, plynové a vodovodné rozvody či zabudovanú
klimatizáciu. Toto poistenie zároveň kryje škody na príslušenstve
budov, napr. anténach, kamerových systémoch, vstavanom nábytku a

kuchynskej linke so zabudovanými spotrebičmi. Pozor si však musíte
dať na to, že poistenie nehnuteľnosti nezahŕňa vybavenie,5.5.2015
ktoré v nej
15:26
máte, teda nábytok, elektroniku, odevy či umelecké diela. Na ich krytie
potrebujete poistenie domácnosti. Obe poistenia chránia naše obydlie
nielen pre prípad škôd spôsobených rozmarmi počasia, ale aj pred
krádežou či vandalizmom. Ak by teda zlodeji pri vlámaní poškodili
napríklad plot, dvere či okná, a následne ukradli šperky či televízor,
náhradu škody vám poisťovňa uhradí. Poistenie nehnuteľnosti s
domácnosťou teda predstavuje komplexný balík ochrany domova
zahŕňajúci stavbu aj s jej zariadením. Poistenie nehnuteľnosti bez
poistenia domácnosti nie je úplné; vystavujete sa tak riziku, že
opravu škôd či nákup nových vecí budete musieť platiť z vlastných
prostriedkov.

Daniela Pinčiarová, krajská riaditeľka Žilina; Litovelská 87, 024 01 Kysucké Nové Mesto
mobil: 0905 345 800, pevná linka: 041/421 39 96, pinciarova@kpas.sk, www.kpas.sk

Choroby u psíkov môžu začať už aj v mladom veku

Mám 3-ročného psíčka /kríženca čivavy a pouličnej zmesky, tzv. oriešok/. A už sa mi raz stalo pri
ňom, že odpadol z ničoho nič a nevedel sa postaviť na nožičky... Zostal ležať na boku, doslova
akoby paralyzovaný, prestrašene hľadel s vytreštenými očami a mal zrýchlený dych... Ja som mu
zvlhčila papuľku a hladkala som ho... A po chvíľke sa postavil. Ale po polroku sa to stalo znovu.
Čo to môže byť? Čo mi radíte? /Ivana

Ochorenia a zdravotné problémy u psíkov,
ako aj u ľudí, môžu často začínať už v
mladom veku. Aj keď mnohé drobné zmeny
zdravotného stavu si majiteľ častokrát ani
nevšimne. Postrehne až častejšie sa opakujúce alebo pretrvávajúce sa
ťažkosti. Potom mnohokrát zdravotný problém naberie rýchlejší spád.
Preventívnym opatrením a úpravou starostlivosti o zvieratko sa vie
predísť zdravotným komplikáciám vo vyššom veku. Ako majiteľka
psíka popisuje, náhly kolaps sa opakuje v nejakom intervale... Po
polroku ťažko posúdiť, či šlo znova o rovnaký stav a či ide o ten istý
problém. Každopádne každý stav má nejakú príčinu. Podľa týchto
popisov je veľmi ťažko určiť prvotný problém, vyžadovalo by si to
určite vyšetrenie psíka, prípadne pozbieranie dôkladnej anamnézy od
majiteľky. Chovateľovi sú vždy kladené cielené otázky, ktoré nás posunú
v diagnostike. Psík prípadne absolvuje ďalšie špeciálne vyšetrenia a
odporučí sa ďalší postup... Nič iné neviem takto bez vyšetrenia poradiť.

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“
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V Bazáre Max nájdete užitočné veci „za babku“
Bazár Max v Kysuckom Novom Meste je zabehnutý piaty rok.
Nachádza sa na ulici ČSA 86, v blízkosti Mestského úradu.
Od svojho založenia sa v ňom vystriedala druhá majiteľka. V
súčasnosti je ňou pani Andrea Soukupová. Vďaka rozličnému
tovaru, ponúkanému na predaj, Bazár Max navštevujú
všetky vekové kategórie kupujúcich. Pravidelne ho svojím
sortimentom zásobujú aj zahraniční dodávatelia. To znamená,
že v ňom zákazníci nájdu aj úplne nové zariadenia a predmety
na kúpu. Taktiež funguje prostredníctvom komisionálneho
predaja. Zákazníci preto môžu prinesenému tovaru, ktorý
chcú predať, určiť adekvátnu cenu. Zároveň sa im vystaví
zmluva na dobu určitú. V prípade, že sa ponúkaný tovar
nepredá, je vlastníkovi vrátený späť. „Pri komisionálnom
predaji, respektíve pri vytváraní zmlúv treba byť opatrný, lebo
niektorí ľudia chcú zarobiť aj na nefunkčných veciach,“ hovorí
pani majiteľka. Vďaka sortimentu, ktorý sa predáva s dobrou
cenovou dostupnosťou, sú najvernejšími zákazníkmi prevažne
muži. Bohatú ponuku tovaru má pre tzv. domácich kutilov.
Tí si môžu prísť vybrať zváračky, píly Mafell, miešadlá, PUR
peny, skrutkovače, rôzne kotúče, vŕtačky, kladivá, brúsky,
sezónne autonabíjačky, zdviháky a pod.. Zaujímavosťou pre
nich sú lovecké nože, ďalekohľady a vzduchovky. Ľudia majúci

záhradu nakupujú čerpadlá do studní, kosačky, motory,
záhradný nábytok, slnečníky, kotlíky na guľáš. Bazár Max
navštevujú aj gazdinky z domácností, ktoré si za zvýhodnenú
cenu zvyknú kúpiť napr. riad do kuchyne, hrnce, tanierové
súpravy, panvice, pekáče, hrnčeky. V ponuke sú ďalej smetné
koše, koše na bielizeň, žehliace dosky, dokonca tu nájdeme
aj rozličný nábytok, dvere, obrazy, bicykle, lyže, kolieskové
korčule, pracovné oblečenie a obuv, obliečky, plachty, kočíky,
svietidlá, umývadlá, toalety. Medzi vyhľadávané predmety
patria sezónne veci, ako sú napríklad vianočné stromčeky,
svietidlá, vianočná a veľkonočná výzdoba. Čo sa týka
elektroniky, Bazár Max ponúka žehličky, kávovary, rádiá,
reproduktory, televízory, v momentálnej ponuke je dokonca
aj elektrická kolobežka. Novú elektroniku môžeme zakúpiť so
záručnou dobou dva roky.
Bazár Max je otvorený pre zákazníkov každý pracovný deň a
párnu sobotu od 8:30 do 16:00 hod.
Alternatívou pre ľudí, ktorí nemajú dostatok času navštíviť
miestny Bazár Max, je možnosť objednať a zakúpiť si
tovar prostredníctvom internetovej facebookovej stránky
Bazar MAX Kysuce. Kontakt: 0908863673.
pripravila: Zdenka Poništová

Viete robiť PÁRTY?
Slovo párty sa u nás používa dosť často
a myslí sa ním „kde čo“, spravidla
však ide o udalosť slávnostnú. Aby
sme slávnostnú príležitosť. Aby sme
slávnostnú príležitosť mohli dostatočne
vychutnať, je dôležité, aby sme sa vedeli
na ňu náležite pripraviť.
Ak chceme usporiadať párty, musíme
si na začiatku ujasniť niekoľko
organizačných vecí. Na akej úrovni
chceme spoločenskú udalosť pripraviť,
koľko nás môže stáť, podľa akého kľúča
budeme vyberať hostí, koho pozveme.

KEDY SA ROBÍ PARTY?

Súkromné „žúry“ nechajme bokom, tam
je dôležitá dobrá nálada, dobrí priatelia
a dobrý drink. Takou polooficiálnou
párty v podniku či organizácii môže
byť oslava šéfových narodenín,
ale napríklad už oslava založenia

firmy by mala byť akciou väčšou,
oficiálnejšou. Keďže budeme oslavovať
firmu, pozývame predovšetkým jej
zamestnancov. Rovnako dôležité je
pozvať dobrých klientov, to znamená
partnerov, s ktorými rátame do
budúcnosti, ľudí, vďaka ktorým naša
firma prosperuje. Oficiálne pozvanie
hostí by sme mali zdôrazniť pozvánkou,
hoci predbežne možno pozývať aj ústne,
alebo telefonicky. Prvým krokom teda
bude dať si vyrobiť pozvánky, ktoré
by mali mať svoju výtvarnú úroveň.
Firemná pozvánka nemusí mať všetky
náležitosti pozvánky diplomatickej,
môže byť však podobná. Nemal by na
nej chýbať firemný znak a malo by byť
predovšetkým na nej napísané, kto
koho pozýva. Najvhodnejšie je pozývať
menovite. Napríklad sa nehodí, aby

sme napísali, že firma Solvent pozýva
firmu Kotva. Pozvánka musí byť
osobná, tak káže slušnosť. Napríklad:
Riaditeľ firmy Solvent pán Jozef
Hadraba pozýva pána Mariána Hudeca
na takú a takú akciu. Pri tomto bode sa
pristavme, lebo je rozdiel, či vás niekto
pozýva na banket, slávnostnú večeru
(tá sa často robí formou banketu), na
recepciu, na kokteil párty alebo čašu
vína. Ak si vyberieme niektorú z týchto
foriem spoločenského stretnutia, na
pozvánke je potom potrebné uviesť
miesto konania, dátum, hodinu. Na
oficiálnych pozvánkach býva zvykom,
že sa uvedie i predpísané oblečenie. Ak
nie je predpísané, platí, že sa obliekame
spoločensky.

ČO TREBA PRÍSNE
REŠPEKTOVAŤ?

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

Pod spoločenským oblečením pre
pánov sa myslí tmavý oblek. Čierny je
vyhradený pre tzv. veľké spoločenské
príležitosti. K tmavému obleku patrí
biela košeľa, viazanka, na večer čierne
ponožky, čierne topánky. Podotýkam,
že spoločenské topánky pre pánov
sú čierne šnúrovacie bez ohľadu na
módu. Mokasíny, i keď sú pohodlné, sa
hodnotia ako športová obuv a klasické
spoločenské topánky by nemali mať
gumovú podrážku. Podnikateľ, ktorý
reprezentuje svoju firmu, si musí
uvedomiť. že oblečenie nie je len
súčasťou jeho osobného imidžu, ale
jeho firmy. K spoločenskému oblečeniu
by sa nemal obliekať balónový alebo
kockovaný plášť. Tmavý plášť a žiadna
čiapka, najvhodnejší je klobúk, alebo
potom nič. Pokiaľ nie je predpísané
oblečenie, pre dámu sú vhodné tzv.
malé večerné šaty. V žiadnom prípade
nie dlhá róba, tá sa nosí zásadne
vtedy, keď je pre pánov predpísané
ako spoločenské oblečenie smoking
alebo frak. Dámy volia na bežnú párty
oblečenie podľa ročného obdobia a
nezanedbateľný je aj súlad s oblečením
pána. Ak má pán tmavý oblek, je tu
široká škála možností. Opäť si však
treba dať pozor, aby sme spoločenské
oblečenie
nedopĺňali
baloňákom
alebo nebodaj prešívanou vetrovkou.
K tomuto druhu oblečenia patria ešte
klasické lodičky a večerná kabelka,
ktorá je v súlade s obuvou. Patrí do nej
púdrenka so zrkadielkom, rúž, flakón
voňavky, vreckovke, drobné peniaze a
nejaký doklad.

AKO SA MÔŽETE BLAMOVAŤ

Vždy je lepšie byť o stupienok oblečený
menej slávnostne, ako prevyšovať
ostatnú spoločnosť oblečením. Ak na
pozvánke nie je predpísané oblečenie,
smoking si neobliekame. Prísť v ňom
na čašu vína je nevhodné.
Blamovať môžeme aj vtedy, ak prídeme
ako hosť, ktorý nemá vyhradené miesto
pri stole. Na pozvánkach v pravom rohu
bývajú vždy značky, ktoré znamenajú,
aby ste odpovedali, či prídete. Ak je
táto značka preškrtnutá, čo je dovolené,
nemusíte sa ohlasovať. Značka sa
používa najmä vtedy, ak ide o slávnostný
obed či večeru, o banket spojený s
ňou, kvôli zasadaciemu poriadku.
Na slávnostné večere a bankety sa
zvyčajne pozýva iba obmedzený počet
ľudí. Jednak je to záležitosť nákladná,
dlho trvá a komunikácia medzi
ľuďmi nie je taká bezprostredná, ako
pri ostatných typoch spoločenských
stretnutí. Treba rátať s tým, že hostia sa
v podstate bavia len s tými, čo im sedia
po boku, prípadne oproti. Ak chceme
usporiadať uvoľnenejšie a kontaktnejšie
podujatie pre väčší počet ľudí, vhodnou
formou pohostenia bude recepcia.
Recepcia je najvyššia forma bufetového
pohostenia, kde sa podáva aj teplé
jedlo a pozvať na ňu možno aj štyristo
ľudí. Podnikové spoločenské udalosti
sa robia najčastejšie vo forme koktail
párty alebo „rout“, čo je vlastne trochu
chudobnejšia recepcia. Koktail párty
je menej nákladná pri podávaní jedla,
má však svoje pravidlá v podávacom
sortimente nápojov. Koktail je miešaný
nápoj, teda ponúkame miešané nápoje,
ale spravidla aj nealkoholické, nesmie
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chýbať minerálka, víno a tvrdý alkohol.
Čaša vína je zo spoločenského hľadiska
podujatie podobné ako koktail,
súčasne je to však najjednoduchší
druh pohostenia. V rámci tohto typu
pohostenia sa ponúkajú jednohubky,
slané pečivo, víno, prípadne šampanské
a samozrejme nealkoholické nápoje.

PRESNOSŤ, VÝSADA KRÁĽOV

Ak nie sme usporiadatelia, ale pozvaní,
chodíme na tieto podujatia načas. Na
recepcii, rovnako aj na koktail párty by
mal stáť pri vchode hostiteľ s manželkou,
prípadne jeho zástupca a mal by
podaním ruky vítať jednotlivo každého
hosťa. Hneď za ním stojí čašník, ktorý
každému prichádzajúcemu ponúka
drink. Výber jedla by mal byť taký, aby
sa dalo konzumovať len vidličkou, lebo
pri bufetových párty sa konzumuje
postojačky.

NEVRHAJTE SA BEZHLAVO
NA STOLY

Dosť často sa stáva, že ľudia prídu na
párty a vrhnú sa na prichystané stoly bez
toho, aby ich niekto ponúkol. Pri takejto
príležitosti, ktorá môže byť akciou pri
predstavovaní nového automobilu,
nového firemného partnerstva či
jubilea alebo vzniku organizácie, treba
ponechať predstaviteľom hostiteľskej
strany 15-20 minút, aby mohli hostí
uvítať a predniesť nejaký prípitok.
Vystriedať sa môžu najviac dvaja –
traja rečníci a ich príhovor by nemal
presiahnuť päť minút. Potom spravidla
hlavný hostiteľ pozve zúčastnených k
stolu.
(vybrané z EPP 1994)

