ČLENOVIA

VMČ LÁNY

Darujte krásu a zdravie. SUPERDARČEK nielen pre
mamy a staré mamy ponúka SLENDER CENTRUM.

Ing. Ladislav BAČÍK

Čaká na vás program šitý na mieru – lipolíza s revolučným prístrojom
Vibra-Fit, Rolletic, Slender stoly, lymfatická masáž, bežecký trenažér.

člen VMČ Lány
Partizánska 1095/15
mobil: 0903 560 061

Slender Centrum, M.R. Štefánika 161 (bývalá budova Agrosany 1. posch.)
Pov. Bystrica, Tel.č.: 0905 412 448, obj.: 0918 055 023/ www.rolletic.sk

NECHUDNITE, SCHUDNITE! Tešíme sa na Vás.

Ako dlho žijete v Považskej Bystrici?
Na Lánskej som býval od r. 1982 do r.1987 na Pionierskej ulici.
Potom som 13 rokov býval na Strede a od r. 2000 bývam znova
na Lánskej, konkrétne na Partizánskej ulici v rodinnom dome.
Prečo ste sa rozhodli stať sa členom VMČ Lány?
Vzhľadom na to, že v tomto meste žijem so svojou rodinou už
30 rokov, nie je mi ľahostajné, čo sa tu deje, či mesto napreduje
alebo stagnuje, ako sa nakladá s verejnými prostriedkami, či sú
spokojní ľudia, ktorí tu žijú. Keďže som pri svojej práci nazberal
veľa skúseností z iných miest, kde sme realizovali množstvo
stavebných akcií, chcel by som svoje skúsenosti využiť pri práci
vo VMČ Lánska.
Viete, čo trápi Lánsku?
Problémov má Lánska viacej, podľa mňa treba riešiť hlavne:
■ Stavebnú úpravu komunikácie Lánska v časti nemocnica reštaurácia Olympia tak, aby sa stala pre učastnikov, ale hlavne
chodcov bezpečná. ■ Organizáciu dopravy, hlavne parkovanie pri
nemocnici. Riešením nemôže byť šikanovanie chorých vodičov
políciou. ■ Problematika jaslí. ■ Dodržiavanie otváracích hodín v
reštauráciách. ■ Problematika psíčkarov...
Vaše hobby?
Voľný čas trávim hlavne športom, aktívne hrám stolný tenis a
vediem stolnotenisový klub TTC Pov. Bystrica, pasívne tenis, fotbal, nohejbal. Rád chodím do prírody.

PREDAJŇA HUDOBNINY

B2

CENTRUM 1749/45
POVAŽSKÁ BYSTRICA
Oproti čerpacej stanici AGIP,
nad bývalým bunkrom
tel.: 0948 508 719
OTVÁRACIE HODINY:
PO-PIA: 10:00-18:00
SOBOTA: 09:00-12:00

člen VMČ Lány
SNP 1449/56
e-mail: jhanuso@gmail.com

Veľkoobchod
a maloobchod
elektro

Ul. 1. mája 974 (Lánska), tel./fax: 042/4321343, e-mail: ice@stonline.sk
Otváracie hodiny: po-pia: 8.00 - 12.00, 13.00-17.00, so: 8.30 - 12.00

tel.: 0948 508 719

LÁNOVINY - spravodaj o dianí na Lánskej. Redakcia: Iva Posluchová, Jana Veličová, kontakt:
0915 898 118, 0902 216 518, tlač: TIME PRINT Žilina, náklad: 2 500 ks, Uverejnené príspevky
sú v plnom rozsahu. Neperiodická tlačovina. Nepredajné. Distribuované na Lánskej.

NOVINY PRE VŠETKÝCH, KTORÍ ŽIJÚ NA LÁNSKEJ

Foto: Michal BAJZÍK

Ing. Juraj HANUŠOVSKÝ, PhD.

Ako dlho žijete v Považskej Bystrici?
Mám 35 rokov, som ženatý, mám dvoch synov, 5-ročného Tomáša
a 3- ročného Lukáša. Vyštudoval som na Technickej univerzite v
Košiciach, Strojníckej fakulte, kde som aj ukončil doktorát. Bývam v Považskej Bystrici už 9 rokov a pracujem ako projektový
manažér v nadnárodnej spoločnosti v Považskej Bystrici.
Prečo ste sa rozhodli kandidovať za člena výboru na Lánskej a nie za SNP?
Ponuku kandidovať za člena výboru mestskej časti Lánska
som dostal od Mgr. Sárincovej, ktorú poznám už takmer 3 roky
(chodíme k nej do ambulancie so starším synom) a počas rozhovorov s ňou som chcel aj ja prispieť k vyriešeniu niektorých
problémov tejto mestskej časti a priniesť nové myšlienky.
Viete, čo trápi Lánsku?
Z vlastnej skúsenosti viem, že MČ Lány trápi nedostatok parkovacích miest, najviac to vidieť v okolí nemocnice. Ďalej je potrebné obmedziť čierne skládky, napríklad zabezpečením viac nádob
a častejším vývozom komunálneho odpadu, či obmedziť venčenie
psov na detských ihriskách oplotením, ako sa to realizovalo na
SNP. Taktiež je potrebná dôsledná kontrola každej mestskej zákazky, aby sa neopakovala situácia nekvalitne odvedenej práce ako
napríklad rekonštrukcie pešej zóny na Dukelskej.
Čo sa vám na Lánskej najviac páči?
Na tejto mestskej časti sa mi páči, že je tu minimum panelových
výškových budov a je tu dostatok zelene a tiež, že mi veľmi pripomína časť mesta, kde som vyrastal.
Ako trávite svoj voľný čas?
Svoj voľný čas najradšej trávim so svojou rodinou, či už v prírode
alebo športovaním.

NEPREDAJNÉ

Po-Pia: 10:00-22:00
So-Ne: 10:00-22:00 /Oproti čerpacej stanici AGIP, bývalý bunker/

Z HISTÓRIE LÁNSKEJ

NAŠE
LÁNOVINY
Sme obyvateľky Lánskej, žijeme tu
dlhé roky a záleží nám na našom
okolí. Myslíme si, že Lánska je jedna z najpríjemnejších častí nášho
mesta. Je tu veľa zelene, riečka,
detské ihriská... Má však aj svoje
negatíva – jeden z problémov Lánskej je aj nízka informovanosť
jej obyvateľov. Preto sme sa rozhodli vydávať noviny Lánoviny.
Naše noviny budú distribuované
do schránok na Lánskej. Chceme
v nich prinášať informácie o dianí
v našej mestskej časti.
V prvom čísle predstavíme členov
VMČ Lány, na ktorých sa môžete
obrátiť s podnetmi a problémami
týkajúcimi sa Lánskej. V budúcom
čísle prinesieme informácie o revitalizácii Domanižanky, o parkovaní
na Lánskej, o čiernej skládke na
Dedovci...
Budeme radi, keď nebudete
ľahostajní a stanete sa našimi
dopisovateľmi. Ak chcete, aby
noviny vychádzali pravidelne a
nezávisle, môžete ich vydávanie
finančne podporiť. Píšte na adresu:
lanoviny@gmail.com alebo volajte
na: 0915 898 118, 0902 216 518.
- Lánštiarky -

V tejto pravidelnej rubrike vám chceme stručne priblížiť históriu Lánskej. Začíname
dominantami Lánskej: Nemocnicou s poliklinikou a kúpaliskom. V budúcom čísle
pokračujeme a “povieme” si niečo o Dukelskej a iných uliciach...

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU
Základný kameň Nemocnice s poliklinikou
bol položený v roku 1952 a otvorená bola
9. mája 1957. Najskôr bolo v budove len
administratívne oddelenie až na jeseň pribudlo
aj lôžkové. V auguste 1957 mala nemocnica
54 lekárov. V roku 1974 sa začalo s prístavbou
štvorpodlažnej budovy pre očné, pľúcne, ORL
oddelenie a administratívu OÚNZ...
Kúpalisko na Lánskej

foto:
Ambróz
GABČO
Ulica Lánska 1957

KÚPALISKO NA LÁNSKEJ
Stavba kúpaliska na Lánoch sa začala v roku 1939 a ukončená bola v júni 1941. Tento rok
naše” kúpalisko na Lánskej oslávi 70-tku.
foto: Milan BELÁS
“

s.r.o.
Z¼AVY

ŠPECIALIZOVANÁ PREDAJÒA AKCIE
HOKEJOVEJ A HOKEJBALOVEJ VÝSTROJE
A ŠPORTOVÉ POTREBY OBJEDN
SUPER

ÁVK
Znaèky: Bauer, CCM, RBK, Easton, OPUS a iné...
Y
Zimný štadión, Ul. športovcov 1211 (cesta ku plavárni), www.rssport.webnode.sk

CENY

ČLENOVIA

VÝBOR MESTSKEJ ČASTI LÁNY

VÝBOR MESTSKEJ ČASTI LÁNY

Mgr. Terézia SÁRINCOVÁ

MUDr. Rudolf KARAS

Mgr. Juraj SMATANA

poslankyňa MZ za Lány
Lánska 960/48
e-mail: mgrusjri@mail.t-com.sk
mobil: 0903 261 894

poslanec MZ za Lány
Lúčky 4412/8
e-mail: rudolf.karas@gmail.com
mobil: 0905 512 980

poslanec MZ za Lány
e-mail: smatana@strazov.sk
mobil 0907 034 666, skype: smatana
www.pb.otvorene.sk

Máte nejaký návrh, ako by ste chceli zlepšiť situáciu
s parkovaním pri nemocnici?
Parkovanie pri NsP treba riešiť komplexne - treba vypracovať
jeden komplexný projekt na riešenie areálu NsP, ktorý
bude riešiť nielen parkovanie, ale aj prístupový chodník
pre peších pacientov od MHD zastávky po hlavný vchod
do NsP, úpravu parkov, zelene, stánkov s občerstvením a
kaplnku pre pacientov a obyvateľov obvodu Lány.
Čo bolo dôvodom vašej doterajšej neúčasti na VMČ
Lány?
Neúčasť na VMČ Lány - nebola som poslankyňou, mala
som náročnú funkciu vo svojom odbore pre klinických logopédov v SR, ktorú som vykonávala 15 rokov, a pritom som
sa starala o ťažko chorú matku, ktorá sa dožila slušného
veku.
Prečo ste sa rozhodli kandidovať?
Prečo som sa rozhodla kandidovať? Z viacerych dôvodovpochádzam z početnej kresťanskej rodiny. Keď ma oslovili členovia KDH na kandidatúru do komunálnych volieb,
nechcela som ich sklamať a pozvanie na nominanta KDH
som prijala. Zvažovala som svoje rozhodnutie pre moje
pracovné vyťaženie. Občania Lánskej ma poznajú už dlhé
roky a prejavili mi dôveru, ktorú si veľmi vážim a ďakujem
im za ňu. Budem sa snažiť nesklamať ich.
Vraj ste dobrá kuchárka, čo najradšej varíte?
Varím rada a to čo treba.V kuchárskom umení som mala
dobrú školu od mojej mamy.

Ako dlho ste poslancom za Lánsku, a čo sa Vám podarilo za ten
čas dosiahnuť?
Poslancom za Lánsku som bol tri roky. ■ Podarilo sa mi sústrediť
pozornosť na riešenie organizácie vnútromestskej dopravy a tým aj na
kritickú situáciu vyvíjajúcu sa na sídlisku Lánska z hľadiska preťaženosti
a bezpečnosti. ■ Zrealizoval sa kruhový objazd, preložka Čierne háje,
zvýšenie bezpečnosti prechodu pre chodcov pri cirkevnej škole. ■
Opakovane som upozorňoval na kritickú situáciu s parkovaním pri nemocnici a postupne sa predsa len pod tlakom verejnej mienky zvýšil
počet parkovacích miest. ■ Jednoznačne som podporoval zachovanie
a zveľadenie parku pri nemocnici a presadil som na výbore MČ, aby
plocha pod benzínovou pumpou Agip bola plánovana ako park so zachovaním maximálneho množstva zelene. ■ Inicioval som vypracovanie
projektovej dokumentácie sieti, cesty a odvodnenia v lokalite Lúčky, ako aj
projektovej dokumentácie - schody Dedovec. ■ Podporoval som riešenie
výstavby parkovísk a detských ihrísk na sídlisku Lánska, ako i možnosti
riešenia problémov s nadrozmerným odpadom v lokalite Dedovec ■
V rámci svojich možností som sa spolupodieľal pri podpore a stabilizácii
stavu I. ZŠ tak, aby do budúcnosti nebola ohrozená jej existencia a podporoval som výstavbu futbalového ihriska v jej areáli. ■ Vždy som pri akútne
vzniknutých problémoch na sídlisku Lánska stál na strane jeho občanov.
Čo konkrétne by ste chceli na Lánskej zmeniť?
Chcel by som, aby sa: ■ Zvýšila bezpečnosť dopravy na Lánskej,
hlavne pre chodcov. ■ Vyriešili problémy s nadrozmerným odpadom. ■ Vyriešila lokalita Lúčky, schody Dedovec, preložka rybníky. ■
Zlepšila údržba chodnikov na sidlisku a skultúrnila oblasť bytovky na
Moyzesovej ulici. ■ Zrealizoval sa park pod benzínovou pumpou Agip.
■ Rozbehol projekt revitalizácie Domanižanky.

Stanislav KARDOŠ
poslanec MZ za Lány
Lánska 928/7-5
e-mail: riaditel@szuskardos.sk
mobil: 0907 776 590
Ako dlho ste poslancom za Lánsku, a čo sa vám podarilo za
ten čas dosiahnuť?
Ako poslanec mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici
mám za sebou prvé štvorročné volebné obdobie. Zároveň som
bol aj predsedom Výboru mestskej časti Lány, s ktorým sme sa
podieľali na nasledovných aktivitách :
■ Osadenie detského mobiliáru a úprava parku (ul. Dukelská,
Pionierska). ■ Detské dopravné ihrisko - areál Základnej školy,
Nemocničnej ulici. ■ Multifunkčné ihrisko - areál Základnej školy,
Nemocničnej ulici. ■ Zbezpečnenie dopravy - retardéry na ulici
Pionierska. ■ Vybudovanie parkovacích miest na Lánskej pri
vežiakoch 925 - 928 (oproti reštaurácii Námorník). ■ Rekonštrukcia
cesty medzi vežiakmi 925 - 928 a výmeničkou. ■ Vybudovanie
detského ihriska medzi vežiakmi 925 - 928 ■ chodník od nemocnice k Tescu. ■ Vyasfaltovanie príjazdovej cesty ku kinu Mier.
■ Vyasfaltovanie chodníka pri Materskej škôlke na Lánskej ( pri
kúpalisku ). ■ Rekonštrukcia a modernizácia Materskej škôlky
na Lánskej. Veľa žiadostí a požiadaviek som vybavil kladne z
poverenia VMČ Lány k spokojnosti občanov: odpredaje pozemkov či už pod výstavbu rodinných domov, garáži, vysporiadanie
pozemkov, vlastníckych práv a tiež sťažnosti ohľadom poriadku,
odvozu a likvidácie odpadu, čiernych skládok, odstránenia automobilových vrakov a iné. Z kultúrno-spoločenských aktivít, ktoré
mali výbornú odozvu, môžem spomenúť každoročné Stretnutie
jubilantov, kde si pravidelne uctíme naších starších spoluobčanov
a tiež sme zabezpečili dobrú propagáciu mestskej časti Lány na

Dni susedov. Bohužiaľ, boli aj žiadosti a úlohy, ktoré sa mi nepodarilo vybaviť a presadiť. Ale treba povedať, že nie vždy som
našiel dostatok pochopenia na MsÚ ohľadom požiadaviek od
občanov mestskej časti Lány.

Aké sú vaše vízie do ďalších štyroch rokov? Čo konkrétne
by ste chceli na Lánskej zmeniť?
V tomto volebnom období sa budem snažiť o zlepšenie spolupráce občanov, domových správcov prostredníctvom VMČ Lány
s mestským úradom. Dohodnúť presné pravidlá, čo sa týka
poriadku, čistoty, kosenia, odvozu a likvidácie odpadu. Hľadať
možnosti pre zlepšenie estetizácie mestskej časti Lány. Skvalitniť
prácu mestskej polície v spolupráci s občanmi. Zrekonštruovať
cesty a chodníky, naďalej vylepšovať podmienky pre kultúrnospoločenské vyžitie občanov každého veku, zachovať funkčnosť
a dostupnosť športových areálov, telocviční a ihrísk, zrevitalizovať
park a rozšíriť počet parkovacích miest pri nemocnici, vytvoriť
klubové centrum pre mamičky s deťmi na Lánskej, vybudovať oddychovú zónu medzi Domanižankou a čerpacou stanicou Agip,
vybudovať a zrekonštruovať kultúrnu pamiatku - Krížová cesta
na Kalvárii. Treba zdôrazniť, že plnenie spomenutých aktivít je
priamo závislé od zlepšenia finančnej situácie mesta, ktorá je
previazaná na transparentné financovanie, šetrenie mestských
zdrojov a získavanie finančných zdrojov z európskych fondov.
Verím, že aj v tomto volebnom období sa mi podarí čo najlepšie
zastupovať občanov z mestskej časti Lány, riešiť ich problémy
a plniť požiadavky na úrovni samosprávy. Úprimne ďakujem
všetkým členom bývalého VMČ Lány za všetko, čo vykonali pre
skvalitnenie života našich spoluobčanov.
Prezradíte nám vaše hobby?
Moje hobby: kultúra, umenie a hudba

Aké zmeny navrhujete urobiť vo VMČ?
V prvom rade, mestský úrad nesmie výbor obchádzať, teda na stôl
VMČ sa musí dostať naozaj všetko, čo sa danej mestskej časti
týka. ■ V minulosti sa napríklad k otázke zrušenia „medzierky“,
chodníka medzi Lánmi a Rozkvetom nemal možnosť vyjadriť
VMČ Rozkvet, hoci tento chodník využívali najmä obyvatelia Rozkvetu. Podklady pre VMČ by mali byť vopred prístupné aj pre
verejnosť, aby sa občan mohol rozhodnúť, či sa ho zasadnutie
výboru týka, alebo nie. ■ Tiež by mali byť zverejnené zápisnice z
výborov, ešte pred rokovaním zastupiteľstva. Občania a bytové
spoločenstvá sa musia o ochranu svojho majetku a životného
prostredia aktívne zaujímať sami a mojím cieľom je vytvoriť
im k tomu vhodné podmienky. ■ Činnosť výborov v mestských
častiach, podobne ako činnosť mestských komisií, ešte donedávna prebiehala bez väčšej pozornosti občanov. Našťastie, potom,
ako sme o nich začali zverejňovať informácie na internete, viacerí
aktívni občania a novinári sa o ne začali zaujímať. VMČ a komisie
považujem za základné kamene demokracie v meste, hoci majú
len poradnú rolu. ■ Členmi výborov nie sú len poslanci, ale aj
neposlanci. Na mestskom zastupiteľstve som preto navrhoval,
aby títo členovia výboru museli mať trvalý pobyt v mestskej časti,
ktorú zastupujú.

ČLENOVIA

Poznáme vás ako veľkého bojovníka. Za čo chcete najviac
zabojovať” na Lánskej?
“
Bojovník? Použitie násilia uznávam len v sebaobrane :-) Žiaľ, v
Považskej Bystrici asi stačí na získanie povesti bojovníka už len
to, keď je človek kvôli dobrej veci ochotný ísť do konfliktu a nedá
sa znechutiť, kúpiť alebo zastrašiť. Do istého konfliktu na Lánoch
možno bude potrebné ísť kvôli záchrane parčíka na Pribinovej
ulici, zachovania celej rozlohy nemocničného parku, prípadne, ak
sa objavia pokusy o nevhodné „zahusťovanie“ vzdušných dvorov.
Tradičnú, pokojnejšiu poslaneckú prácu si bude vyžadovať presadenie projektu revitalizácie Domanižanky, budovanie trás pre chodcov, cyklistov a matky s kočíkmi, či výsadba nového parku medzi
pumpami a riekou podľa projektu Ing. Martina Smatanu. Nerobím
si však ilúzie o finančných možnostiach mesta: v predchádzajúcich
rokoch miestni politici dostali Považskú Bystricu, kedysi jedno z
najbohatších miest na Slovensku až do pozície zadĺženého mesta, ktorému hrozia exekúcie alebo nútená správa.
Čo bolo dôvodom vašej doterajšej neúčasti na VMČ Lány?
Najmä to, že sa výbory konali v pondelok, kedy bývam pracovne
v Bratislave. VMČ Lány som sa aktívne zúčastnil vtedy, keď sa
bojovalo za zachovanie parčíku na Pribinovej. Teraz, keď som sa
stal členom VMČ, je už účasť mojou povinnosťou. Kolegovia z
výboru mi vyšli v ústrety tým, že výbory preložili na stredu.
Čo robíte vo voľnom čase?
Všetok náš čas je predsa voľný! Veľmi ľutujem ľudí, ktorí majú
také zamestnanie, že sa po skončení pracovného času cítia ako
oslobodení nevoľníci. Mne osud dožičil kombináciu učiteľského
povolania, verejných aktivít a koníčkov, za ktorú som naozaj
vďačný.

V stredu 23. februára 2011 o 18 h sa na VMČ zvolil nový predseda a tajomník za mestskú časť Lány.
Predsedom sa stal: Ing. Martin Kerepecký (ZA 6 hlasov: Kardoš, Sárincová, Smatana, Bačík, Veličová, Karas, zdržal sa 1: Kerepecký,
neprítomný 1: Hanušovský), tajomníčkou: Jana Veličová (ZA 6 hlasov: Kardoš, Sárincová, Smatana, Bačík, Kerepecký, Karas, zdržal sa 1:
Veličová, neprítomný 1: Hanušovský). Najbližšie VMČ Lány sa uskutoční 2. marca 2011 o 17 h v CVČ na 1. poschodí.

Ing. Martin KEREPECKÝ

Jana VELIČOVÁ

predseda VMČ Lány
Lánska 926/3
e-mail: kerma@post.sk
mobil: 0903 555 286

tajomníčka VMČ Lány
Dukelská 972/7
e-mail: lanoviny@gmail.com
mobil: 0915 898 118

Ako chcete prispieť k vyššej účasti na VMČ, tzn. i vyššiemu
záujmu o dianie na Lánskej ?
K vyššej účasti občanov na VMČ Lány prispejem tak, že pri
osobných stretnutiach s občanmi našej štvrte budem vysvetľovať
to, čo v podstate VMČ znamená, na čo nám slúži a v neposlednej
rade ozrejmovať základnú myšlienku, že VMČ je pre ludí, kde by
mali hľadať pomoc, radu pri svojich problémoch ohľadom ich žitia
na Lánskej. Pokúsim sa presvedčiť predstaviteľov mesta, aby na
mestskom webe boli zverejnené všetky plánované stretnutia VMČ
v kalendárnom roku s kontaktmi na všetkých členov.
Čo je podľa vás prioritou č.1 na Lánskej?
Na túto otázku nemám jednoznačnú odpoveď, lebo priorita č.1
u mňa nie je jedna, ale je ich viac. Medzi priority u mňa patrí
parkovanie pri nemocnici, najmä počet parkovacích miest.
Tento problém presahuje nielen obvod Lány ale aj celé mesto
Považská Bystrica, lebo nemocnica neslúži len obyvateľom
Lánov a Bystričanom, ale v podstate je určená pre “starý”
považsko-bystrický okres. Ďalšie priority u mňa sú: revitalizácia potoka Domanižanka a oddychová zóna v jej okolí. Čistota
našich chodníkov, ulíc a okolo našich domov. Oprava zničených
chodníkov. Častejší pohyb mestkých policajtov v našej štvrti vo
večerných hodinách...
Ako najradšej trávite svoj voľný čas?
Svoj voľný čas najradšej trávim v kruhu svojej rodiny a priateľov.
Okrem toho si rád prečítam dobrú knihu, časopisy, pozriem si v
televízii to, čo ma zaujíma a to najmä z obasti histórie, politiky,
športu a k televízií patrí aj dobrý film ...

Aké ciele máte ako členka VMČ Lány?
Prvoradým cieľom je informovať občanov Lánskej. A ostatné už
napísali niektorí členovia VMČ, tak aby som sa neopakovala
chodník na Dukelskej ulici, parkovanie, odpad...
Ste súčasne členkou výboru, ale aj vydavateľkou vestníka Lánoviny. Ako chcete zabezpečiť ich objektívnosť,
nestrannosť?
Nestrannosť chcem zabezpečiť napríklad tým, že v novinách
budeme zverejňovať hlasovanie členov VMČ Lány, ale i poslancov za mestskú časť Lány na MZ, bez ohľadu na politickú
príslušnosť.
Z čoho sú Lánoviny financované, keď sa rozdávajú bezplatne?
Noviny sú financované z darov od našich sponzorov.
Dostávajú autori nejaký honorár?
Autorkami novín som zatiaľ iba ja a Iva Posluchová. Pevne verím,
že neskôr pribudnú dopisovatelia, ktorým na Lánskej skutočne
záleží, tak ako nám. Honorár? 0 Euro, sme radi, že darmi od
sponzorov sme pokryli tlač novín. Noviny spracujeme, dáme
vytlačiť, a potom roznesieme osobne do schránok na Lánskej.
Vaše hobby a mimopracovné aktivity?
Najradšej relaxujem na korčuliach, ale aj pri kosení trávy.
Mimopracovných aktivít mám veľa, neviem, kde začať: som
tajomníčkou OZ Lokálpatrioti PB a redaktorkou novín Lokálpatriot, organizujem akcie Lokálpatriotov. Zaujímam sa o históriu,
som autorkou dvoch výstav o histórii Podskalia, vydala som knihu o tejto dedine, pracujem na rodokmeni a momentálne organizujeme ďalšiu akciu pre pozvaných...

