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NOVOROČNÉ STRETNUTIE
V utorok 15. 1. 2013 prijal v priestoroch
Mestského úradu KNM primátor mesta
Ing. Ján Hartel spolu so svojou zástupkyňou Ing. Janou Svrčkovou a prednostom úradu JUDr. Ľubomírom Ježom poslancov VÚC, predstaviteľov mestských
inštitúcií, politických strán, podnikateľských subjektov a iných hostí. Cieľom
stretnutia bolo spoločne a slávnostne
privítať nový rok, zhodnotiť starý rok
ale najmä pripraviť sa na spoluprácu
v nasledujúcom období.
Po úvodných slovách informoval primátor zúčastnených o dianí v meste v roku
2012: „Vďaka čerpaniu prostriedkov
z EÚ v rokoch 2010-2011 sa revitalizovali a zateplili 3 školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta ZŠ Nábrežná, ZŠ Clementisova a ZUŠ KNM.

Zvestipokračovanie na str. 2

Vzťah k pôde na Slovensku je historicky daný. V nedávnej minulosti ľudia
využívali každý kúsok pôdy na pestovateľské a chovateľské účely, aby tak zlepšili ekonomickú situáciu rodín. Dnes je
situácia u nás iná. Pôda sa už podstatne
menej využíva na pestovanie. Odnaučili nás to v značnej miere aj niektorí
„odborníci“, ktorí nám hovorili – načo
doma draho pestovať, keď môžeme lacno doviezť. Sú priamo zodpovední za
stav, že podiel domácich potravín v ponuke obchodných sietí klesol na 45,3%
čím sa SR zaradila na posledné miesta
v EÚ. Potravinová bezpečnosť SR je tak
značne ohrozená. Pomaly každý týždeň
sme svedkami potravinových škandálov prezentovaných v médiách. Metyl
v alkoholoch, dioxíny v mäse, glykol vo
víne, dusičnany a dusitany v zelenine,
jed na potkany v poľských sušienkach,
problémy s vajíčkami a zmrzlinou atď.
Slovensko sa stalo potravinovým smetiskom Európy.
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Tak znie názov druhého CD mládežníckeho speváckeho zboru SHEMA
pôsobiaceho pri Farskom úrade Panny
Márie v KNM a zároveň názov úvodnej piesne. Umeleckým vedúcim zboru
a dirigentom je Zdenko Mravec, manažérom Ladislav Šarina. 48 členov súboru naspievalo 15 piesní v priestoroch
Mariánskeho kostola KNM. Na klavír
hrala Terézia Mlíchová, Zdenko Mravec, na gitaru Ladislav Šarina, Rastislav Mindek, Richard Čanaky, na flautu
Veronika a Mária Súkeníková. Autorkou obalu s ilustráciou Mariánskeho
kostola je Petra Jureková. CD je určené
všetkým fanúšikom duchovných piesní, ktoré zbor spieva na mládežníckych
svätých omšiach. Hlavným dôvodom
na jeho vydanie je momentálne kvalitné obsadenie členov zboru, ktorý
v našom meste pôsobí už 24 rokov.
CD v hodnote 7 € si môžete zakúpiť po
svätých omšiach cez týždeň aj v nedeľu
v Mariánskom kostole.
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Prihovára sa Vám prednosta Mestského úradu v Kysuckom Novom Meste JUDr. Ľubomír JEŽO

Dňa 1. januára tohto roku nadobudlo
účinnosť, okrem iných nariadení, tiež
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta KNM
o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií a verejných priestranstiev č. 12/2012.
V rámci mestskej legislatívy tieto vzťahy
ešte upravované neboli. V zmysle § 8 ods. 1)
zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov, sa za zvláštne užívanie ciest
a miestnych komunikácií rozumie ich užívanie iným než obvyklým spôsobom alebo na
iné účely, než na ktoré sú určené. V zákone
sa rovnako uvádza, že na takéto užívanie
je potrebné povolenie cestného správneho
orgánu. Samozrejme, že v rámci našich
miestnych komunikácií, týmto správnym
orgánom je Mesto Kysucké Nové Mesto.
Do nášho nariadenia sme, okrem spomínaných miestnych komunikácií, zakomponovali i verejné priestranstvá a ich súčasti.
Patria tu chodníky určené pre chodcov,
ktoré sú spravidla oddelené výškovo alebo
iným spôsobom a tiež všetky miesta, ktoré slúžia verejnému užívaniu napr. parky
alebo iná verejná zeleň. V zmysle schváleného nariadenia je potrebný súhlas mesta
nielen na rozkopávky (stavby a úpravy pod
povrchom), ale aj na práce a úpravy, ktoré
akokoľvek inak narúšajú povrch miest-

NOVOROČNÉ STRETNUTIE
pokračovanie zo str. 1
Čo nás veľmi teší, čerpanie európskych prostriedkov sa priaznivo prejavilo aj na školách,
ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta. Opeknela Spojená škola a Odborné
učilište KNM. Modernizačný dlh nám zostal voči ZŠ Dolinský potok, predškolským
zariadeniam a budove polikliniky. Značnú
časť rozpočtu mesta sme použili na postupné odstraňovanie tohto nedostatku a tiež na
odstránenie nedostatkov, ktoré sa pre limitujúci objem finančných prostriedkov EÚ nedali realizovať: ZŠ Clementisova - uzatvorenie
pergoly (12 190 €); ZŠ Nábrežná – ochrana

nych komunikácií, verejných priestranstiev
a ich súčastí napr. v rámci vydaného stavebného povolenia alebo územného rozhodnutia. Ako som sa zmienil, mesto dáva
súhlas resp. povolenie na zvláštne užívanie
našich miestnych komunikácií na základe žiadosti, ale súhlas resp. povolenie na
zvláštne užívanie ciest III. triedy (cez naše
mesto prechádzajú tri cesty III. triedy, cesta
č. 507 57 Litovelská ul. v smere na Rudinu,
cesta č. 011 63 Murgašova ul. v smere na
Neslušskú cestu a Neslušu a cesta č. 011 64
od radoľského mosta po Ulici Dlhomíra Poľského cez Vajanského ul. a potom po Ulici
9. mája v smere na povinský most) dáva
správny orgán Obvodný úrad pre cestnú
dopravu a pozemné komunikácie, nakoľko
správcom týchto ciest nie je naše mesto, ale
je ním Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja. V zmysle nášho nariadenia,
samotná žiadosť má byť predložená minimálne jeden týždeň pred začiatkom prác.
Pri haváriách a poruchách inžinierskych
sietí môže samozrejme správca podzemných vedení začať s rozkopávkou s cieľom
odstrániť haváriu aj bez povolenia. Písomnú
žiadosť je však povinný predložiť do 48
hodín od začatia prác. K žiadosti je potrebné priložiť opis situácie rozkopávky, kópiu
katastrálnej mapy, stavebné povolenie resp.
ohlásenie drobnej stavby a ďalšie doklady
a písomnosti presne definované v nariadení. Vydanie samotného povolenia podlieha
správnemu poplatku, výška ktorého je stanovená zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Tento zákon určuje výšku správneho
poplatku, ktorý sa týka zvláštneho užívania
miestnej komunikácie (80 €), povolenia
uzávierky takejto komunikácie (70 €) resp.

zmeny termínu tejto uzávierky (40 €).
V zmysle zákona, ale správny orgán môže
v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne
odpustiť poplatok, pričom môže správny
poplatok zvýšiť, a to až o päťnásobok.
Čo sa týka správnych poplatkov, ktoré sa
netýkajú miestnych komunikácií, ale ide
o verejné priestranstvo, ako napr. chodníky
alebo o verejnú zeleň, tak v týchto prípadoch je výška správneho poplatku určená
v našom nariadení a jeho výška závisí od
metrov štvorcových, ktorých sa to týka,
napr. povolenie na rozkop alebo iné zvláštne užívanie tohto verejného priestranstva,
pričom sadzba sa pohybuje od 5 € až po
45 €. Ešte pripomínam, že porušenie alebo
nedodržanie ustanovení nášho nariadenia, ale samozrejme i zákona o pozemných
komunikáciách, je priestupkom a možno
zaň uložiť pokutu v zmysle § 22c ods. 2) zák.
o pozemných komunikáciách č. 135/1961
Zb. v znení neskorších predpisov až do výšky 330 €.
Na záver by som sa chcel zmieniť o schválenom rozpočte nášho mesta, ktorý, ako
všetci vieme, bol zostavovaný a schvaľovaný v prostredí neistoty na príjmovej časti
rozpočtu. Výrazné spomalenie ekonomiky
znamená stagnáciu na trhu práce, zvýšenie
miery nezamestnanosti, nižší rast miezd
a zvýšenie výpadku príjmov vo verejných
financiách. Toto sa zrejme podpísalo na skutočnosti, že podielové dane z príjmov fyzických osôb, ktoré každoročne dostávame zo
štátneho rozpočtu, budú v tomto roku znížené. Pri návrhu rozpočtu tejto dane sme
vychádzali z návrhu rozpočtu tejto položky
pre rok 2012, ktorú sme znížili o 6 %, ale ani
toto zníženie nebude postačujúce.

počítačovej siete a elektronických zariadení
pred prepätím, rekonštrukcia soc. zariadení,
dodávka a montáž elektrickej smažiacej panvice (13 832 €); ZUŠ KNM – výmenník pre
klimatizačnú jednotku (1 687 €); ZŠ Dolinský
potok – výmena okien a žalúzií (77 672 €),
projekt zateplenia školy (8 130 €); MŠ Komenského – rekonštrukcia strešného plášťa
(11 224 €); MŠ 9. mája – rekonštrukcia soc.
zariadení, rekonštrukcia streš. plášťa, výstavba dopravného ihriska (23 710 €); MŠ
Litovelská – rekonštrukcia spálne, soc. zariadenia, elektronický zabezpečovací systém
(11 457 €).
Ďalšie zrealizované projekty v roku 2012 boli
z oblasti dopravy a komunikácií:
Oprava a rekonštrukcia chodníkov: chodník

za „Bielym domom“, na Revolučnej, Nábrežnej ulici, pri budove Domu kultúry, na
Murgašovej a Komenského ulici. Predĺženie
chodníka na Neslušskej ceste s oporným múrom (spolu 78 392 €).
Oprava a rekonštrukcia ciest: oprava miestnej
komunikácie v Oškerde, oprava asfaltového
krytu v areáli mestského štadióna, oprava
cesty na Kukučínovej ulici pod Hôrkami, rekonštrukcia miestnej komunikácie za „Bielym domom“, v Hornej Skotni, v Dubii, Budatínskej Lehote a zokruhovanie miestnych
komunikácií v Oškerde (spolu 67 022 €).
Dopravné značenie (2 834 €); autobusové čakárne (4 358 €).
Parkovacie plochy: pri bytových domoch
(58 330 €), parkovisko pred COOP Jednota
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rozhlasu (9 115 €), stavebné úpravy bytového domu na Rudinskej ceste (2 939 €) – zateplenie betónových častí priečelia (9 900 €),
rekonštrukcia vykurovania mestskej knižnice (13 650 €), nákup parkovacích automatov
(30 000 €). Najviac finančných prostriedkov
sa použilo na projekt Regenerácia centrálnej
zóny mesta. V súčasnosti je zrealizovaný na
70 % z celkových rozpočtových nákladov vo
výške 831 092 €. Z uvedeného súhrnu je zrejmé, že napriek kríze, mesto realizuje množstvo akcií vo veľkom finančnom objeme bez
spolufinancovania z eurofondov.“

Farská charita Kysucké Nové Mesto
Na základe žiadosti Farského úradu Kysucké Nové Mesto bola 12.7. 2001 zaregistrovaná Farská charita Kysucké Nové Mesto
ako dobrovoľné združenie veriacich farnosti za účelom poskytovania charitatívnej
služby.
„Svoju činnosť Farská charita zamerala
hlavne na vyhľadávanie núdznych, osamelých a chorých ľudí, ktorí sa ocitli v duchovnej i hmotnej biede. Pracovníci charity
pravidelne navštevujú sociálne odkázané
rodiny, osamelých, starých, chorých, ale
i mladých ľudí, ktorí okrem finančnej a materiálnej pomoci potrebujú predovšetkým
morálnu podporu. Ide predovšetkým o rozhovory, rôzne služby ako zabezpečovanie
nákupu potravín, liekov, návšteva zdravotného zariadenia, sprievod do nemocnice,
zabezpečovanie sanitky, ale aj drobných
darčekov a kvetov pri ich jubileách, narodeninách a meninách.“ toľko citácia z Komunitného plánu mesta. Ako však charita
funguje a komu pomáha?
Farská charita KNM eviduje 4 aktívne členky a veľké množstvo iných dobrovoľníkov,
nepotrebuje medializáciu, ako niektoré
veľké celoslovenské projekty, pracuje pre
človeka a zameriava sa na jeho dušu. Jej
cieľovou skupinou sú rodiny s deťmi v zlej
sociálnej situácií, rozvedené ženy s malými deťmi, mladí ľudia, ktorí prišli o rodinu
a pod. Pri takomto type charitatívnej práce
treba konať tak, aby bola rešpektovaná jedinečná osobnosť a nebola pošliapaná ľudská dôstojnosť. Často sa stane, že zhodou
nepriaznivých okolností, sa človek dostane
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do nepríjemnej situácie – stratí prácu a nevie si poradiť, je skeptický, smutný, stráca
dôveru a pociťuje to celá rodina, najmä
deti. Informácie o takýchto ľuďoch sa dostanú k členom charity, ktorí im najskôr
ponúknu pomoc vo forme domácich prác
pre starších ľudí, brigád a pod. Ak sa pri
týchto pracovných príležitostiach ukáže, že
majú záujem o prácu a vedia ju zodpovedne
vykonať, nájdu im prácu aj natrvalo.
Pracovníčky sa stretli tiež s prípadom rodiny, kde bolo viditeľne týrané dieťa. Avšak
kým niekto oficiálne na tento problém nepoukáže, sociálny úrad alebo polícia nemôžu konať. A tak to bolo aj v tom prípade,
dieťa nemalo školské pomôcky, bolo veľmi
hladné, rodičia nemali finančné prostriedky, aby jemu a súrodencom zaplatili stravu
v školskej jedálni. A tak členky charity hľadali najbližších príbuzných, ktorých oslovili a hoci to trvalo dlhý čas, nakoniec našli
spoločnú reč a začali za deti uhrádzať poplatky za stravu, ktoré dovtedy uhrádzala
charita.
Ďalšími rodičmi potrebujúcimi pomoc, boli
otec s mamou, ktorým sa narodilo dieťa
s mozgovou obrnou a ktorí veľmi túžili, aby
sa dieťatko zbavilo svojho telesného postihnutia. Problémy s chodením sa pokúsili
liečiť za hranicami a veľmi sa zadlžili. Dieťa však potrebovalo aj invalidný vozík, na
ktorý chcela zdravotná poisťovňa prispieť
len veľmi malou čiastkou. Ďalšia zdravotná potreba, ktorú nutne potrebovali bola
autosedačka, lebo dieťa bolo veľmi šikovné a navštevovalo bežnú základnú školu.

V druhej polovici príhovoru primátor mesta spomenul plánované aktivity: „Mesto
zaslalo projekt na dotáciu z nadácie SPP na
zateplenie ZŠ Dol. potok, ktorý bol úspešný
a už sa začalo s jeho realizáciou. Tiež zareagovalo na výzvu Ekofondu projektom na
zateplenie budov polikliniky, kde projekt
prešiel do druhého kola. Podal sa projekt na
rozšírenie kamerového systému a projekt na
vnútorné úpravy budovy mestskej knižnice. Dúfame v úspešnosť aj týchto projektov,
ktoré sú hlavnými investičnými zámermi na
rok 2013. Vedenie mesta spolu s poslancami
MsZ sa budú naďalej snažiť, aby boli všetky
finančné prostriedky vynakladané hospodárne a účelne pre zlepšenie životných podmienok obyvateľov, firiem a organizácií pôsobiacich na území mesta.“
Na záver spolu s prípitkom pridal primátor
novoročné prianie a otvoril diskusiu. Všetky
pripomienky, nápady a návrhy prítomných
sú podnetmi do ďalšej práce mesta.
Členky charity oslovili niekoľkých podnikateľov a podarilo sa im vyzbierať pre rodinu
čiastku vo výške 540 €.
Pomoc prišla aj pre 16-ročné dievča, ktorému po ťažkej chorobe zomrela mama. Keďže ešte nemala 18 rokov a vznikli rôzne
právne problémy pri riešení poručníctva,
niekoľko mesiacov nemala žiadne finančné
prostriedky na jedlo, bývanie a školské potreby. Našlo sa však veľké množstvo ochotných ľudí, ktorí pomohli dievčaťu v núdzi
nie peniazmi, ale svojou prácou: právnik
riešil zadarmo súdne spory, krajčírka zdarma šila šaty na stužkovú, priateľky sa poskladali na štedré Vianoce....Zadosťučinením pre všetkých môže byť to, že dievča
je veľmi zodpovedné, doopatrovala starú
mamu, slušne žije a pracuje. Tento príbeh
vedúca charity Paula Vojčíková rozprávala
na verejnosti a vypočul si ju aj nezainteresovaný pán podnikateľ, ktorému sa nechcelo veriť, že niekto môže mať taký komplikovaný osud a rozhodol sa dievčine pomôcť.
To je dôkaz toho, že pomoc sa nájde vždy
a všade, že ľudia radi pomáhajú a nielen peniazmi, ale aj svojím schopnosťami a anonymne. Všetkým týmto ľuďom by chceli
charitatívne pracovníčky poďakovať, aj keď
ich nebudeme menovať, oni vedia, ktorí to
sú. Bez nich by sa dobrá vec nepodarila.
Pani Vojčíková je presvedčená, že nielen tí
dostanú pomoc, ktorí ju potrebujú, ale aj tí,
čo pomôžu. Vďaka nim sa stáva svet lepším
a oni majú výborný pocit, že urobili dobrý
skutok a prispeli svojou troškou. Skutky sú
viac ako slovo.
Nezištnú pomoc vykonala bývalá poslankyňa NR SR, ktorá pomohla chlapcovi, ktorí
ešte nedovŕšil vek 18 rokov, keď zmizla
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Kamence (mesto prispelo 15 000 €).
Investičné prostriedky sa investovali aj do
športovísk:
stavebné úpravy ihriska na Sládkovičovej ulici (3 400 €), vybudovanie ihriska pre plážový
volejbal (6 500 €), vypracovanie projektovej
dokumentácie na stavebné úpravy mestskej športovej haly (9 816 €), rekonštrukcia priestorov pre tanečnú sálu (14 989 €),
rekonštrukcia soc. zariadení pod tribúnou
(16 918 €), dodávka a montáž zariadení detských ihrísk (18 429 €).
Nie je dostatok priestoru spomenúť všetky
aktivity roku 2012, ale nemali by sme zabudnúť na:
projekt zateplenia objektov polikliniky
(4 476 €), zakúpenie prenosného agregátu
na hasičskú striekačku (6 480 €), dodávka
a montáž zatemnenia okien v Dome kultúry
KNM (8 560 €), stavebné úpravy DK – rekonštrukcia podlahy javiska (8 990 €) a osvetlenie sály (12 381 €), doplnenie mestského

MESTO INFORMUJE
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jeho mama, ktorá sa oňho starala. Pani
exposlankyňa mu „vybojovala“ výnimku
zo zákona. Smutné bolo to, že chlapec sa
hanbil priznať, že mama nie je doma a niekoľko dní bol bez peňazí na stravu či školu
a v tomto čase schudol 12 kg.
Riadne zamotaný je aj príbeh rodiny, ktorej
rozpad zapríčinil alkoholizmus a gamblerstvo otca. Matka ostala sama s 3 deťmi, ale
osud jej do cesty postavil ďalšieho alkoholika, ktorý ju stiahol so sebou na dno a ona
deti opustila. Napriek tomu, že si deti vzal
do starostlivosti otec, súdne spory sa ťahali 4 roky a otec musel na základe exekúcie
platiť celý čas na deti matke, hoci sa o ne
nestarala. Matka všetky peniaze vrážala do
alkoholu. Našťastie aj tento príbeh má veselší koniec, najstarší syn už študuje na VŠ.
Niekedy však ani zamestnanie nie je sociálnou istotou. Manžel chodil do práce,

žena sa doma starala o tri deti. Žili vo veľkej biede, niekoľko mesiacov otcovi rodiny
zamestnávateľ nevyplatil mzdu. Takýmto
rodinám charita pomáha šatstvom a potravinami. Zber šatstva si ľudia často mýlia
s likvidáciou nepotrebného oblečenia. Charita nemá priestory, kde by mohla odevy
skladovať, preto vždy pri zbere šatstva aj
presne určí čo a akej veľkosti rodina potrebuje. Mladé mamičky, ktoré nemali v detstve dobré rodinné zázemie, učia pracovníčky charity vo vlastných domácnostiach
základným domácim prácam, variť a hospodáriť.
Spoluobčania zvyknú poukázať na ľudí,
ktorí potrebujú pomoc, napr. farár, detskí
lekári, susedia či pedagógovia. Najskôr sa
poskytne najnutnejšia pomoc a neskôr sa
zisťujú informácie o rodine. Často sa zistí,
že rodina je naozaj vo veľmi zlej situácii

Úspechy žiakov ŠZŠ

vensku, s podporou Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR, Krajského
školského úradu v Žiline a Mesta Žilina.
Po ukončení kampane komisia hodnotila
267 zaslaných správ o uskutočnených aktivitách a udelila ocenenie 10 aktivitám. Naši
žiaci si na hodinách pracovného vyučovania vyrobili červené stužky a spoločne vytvorili „živú“ červenú stužku. Táto aktivita
sa určite páčila usporiadateľom súťaže, nakoľko sme sa umiestnili na krásnom deviatom mieste a získali sme 20 tričiek s logom
kampane.
V novembri sa uskutočnilo v Ružomberku
krajské kolo súťaže Miniplayback show,
kde nás žiaci Júlia Kameništiaková, Lukáš
Okapal a Viktória Mintáchová úspešne reprezentovali v čo najvernejšej interpretácii zahraničných a slovenských spevákov.
Napriek silnej konkurencii nás ani tento
rok nesklamali a krásne ceny a diplomy si
odniesli domov Julka a Vikinka, obidve
za druhé miesta vo svojej kategórii. Julka
výborne stvárnila českú speváčku Terezu
Kerndlovú s pesničkou „Schody z nebe“.
Výborný tanečný a spevácky výkon v cudzom jazyku podala Vikinka v skladbe
„Balada“ od Gustava Limu. Lukáš svojou

V prvom polroku tohto školského roka sa
žiaci ŠZŠ KNM zúčastnili viacerých zaujímavých podujatí a súťaží. Zo všetkých spomenieme aspoň niektoré.
V októbri sme zožali úspech v oblastnej súťaži Žilinského a Trenčianskeho kraja Svetlušky. Do súťaží v kategóriách spev, tanec,
modelovanie, skladanie puzzle a do výtvarnej súťaže sa zapojilo 8 našich žiakov a hoci
tento rok bola účasť rekordná a konkurencia
naozaj silná, podarilo sa nám získať niekoľko vzácnych ocenení. Júlia Kameništiaková
a Simona Kopasová vyhrali 2. miesto v modernom tanci, Robin Kocourek a Dávid Rác
získali cenu vo výtvarnej súťaži a Nikoleta
Palúchová obsadila 3. miesto v modelovaní.
Všetci účastníci si vyslúžili potlesk divákov
a pekné vecné ceny.
Už po tretí školský rok sa naša škola zapojila v rámci drogovej prevencie do kampane Červené stužky. Tento rok bol šiestym
ročníkom spomínanej kampane, ktorú organizuje Gymnázium sv. Františka z Assisi
v Žiline pod záštitou Dr. Dariny Sedlákovej
MPH, riaditeľky Kancelárie WHO na Slo-

a v rozhovore s jej členmi sa preverujú ich
potreby. O finančných prostriedkoch vedie
Farská charita KNM podrobné účtovníctvo.
Ako hovorí pani Vojčíková „ani bieda, ani
láska nepozná hranice“, a tak svoju činnosť
neobmedzujú len na obyvateľov mesta, ale
aj jeho širokého okolia (Nesluša, Lodno...).
Uviedli sme len pár príbehov so šťastným
koncom, no pani vedúca ich eviduje množstvo. Kríza do Farskej charity privedie ďalších postihnutých, preto ak by chcel niekto
pomôcť ľuďom v núdzi, môžu kontaktovať
vedúcu charity pani Paulu Vojčíkovú 0915
668314, 4213012.
Na záver slová J. C. Hronského: „Trp, Jozef
Mak. Človek – milión si, nuž vydržíš všetko,
keďže nie je pravda, že najtvrdší je kameň,
najmocnejšia je oceľ, ale pravda je, že najviac vydrží na svete obyčajný Jozef Mak.“

skladbou „Je to vo hviezdach“ od Paľa Haberu roztancoval celé publikum.
Uvedené ocenenia považujeme za veľký
úspech. Vďaka patrí všetkým zúčastneným
súťažiacim, ale aj pedagógom, ktorí žiakov
na uvedené akcie pripravovali.
Mgr. Oľga Antecká, riaditeľka školy

Harmonogram vývozu separovaného zberu pre rodinné domy
Komodita (farba vriec)
február 2013
marec 2013
apríl 2013
máj 2013
jún 2013
júl 2013
august 2013
september 2013
október 2013
november 2013
december 2013

SKLO (zelené)
5.2.
5.3.
2.4.
7.5.
4.6.
2.7.
6.8.
3.9.
1.10.
5.11.
3.12.

PET fľaše (žlté)
12.2.
12.3.
9.4.
14.5.
11.6.
9.7.
13.8.
10.9.
8.10.
12.11.
10.12.

PAPIER (modré)
19.2.
19.3.
16.4.
21.5.
18.6.
16.7.
20.8.
17.9.
15.10.
19.11.
17.12.

KOV, TETRA Pak (čierne)
26.2.
26.3.
23.4.
28.5.
25.6.
23.7.
27.8.
24.9.
22.10.
26.11.
28.12.

V rodinných domoch mesta
KNM a v mestských častiach
Budatínska Lehota, Dubie
a Oškerda sa pokračuje aj
v roku 2013 so zberom 5
druhov odpadov. Nadväzuje sa na zabehnutý systém
zberových vriec zelenej, žltej, modrej a čiernej farby na
jednotlivé vytriedené druhy
odpadov.
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Odber krvi mobilnou jednotkou

Zápis škôlkarov
Riaditeľstvá materských škôl v KNM, MŠ
Ul. 9. mája, MŠ Komenského ul. a MŠ Litovelská ul. a miestnej časti Budatínska Lehota oznamujú, že zápis detí do materských
škôl na školský rok 2013/2014 sa uskutoční od 15. februára do 15. marca 2013.
Je potrebné si priniesť vypísanú žiadosť
o prijatie dieťaťa do MŠ, potvrdenú lekárom o zdravotnej spôsobilosti. Žiadosť
získate od riaditeľov materských škôl.
Podmienky prijatia do MŠ budú podrobne
rozpísané na oznamoch v jednotlivých materských školách. Bližšie informácie získate
v školách a na webovej stránke mesta.

poslednom rade je to prejav ľudskosti a mal
by byť bežnou súčasťou nášho života, lebo
nikdy nevieme, kedy budeme potrebovať my
alebo niekto blízky krv na záchranu života.
Kto môže darovať krv? Každý, kto má vek
od 18 do 60 rokov, váži viac ako 50 kg, je
zdravý, nebral v poslednom období antibiotiká či nebol očkovaný, neprekonal operáciu,
tetovanie, infekčnú žltačku, nie je závislý od
návykových látok. O týchto skutočnostiach
informuje záujemca o darovanie krvi formou dotazníka.
Čo treba robiť pred odberom krvi a ako odber prebieha? Večer a ráno piť veľa tekutín,
jesť diétnejšie, nevykonávať záťaž. V daný
deň si priniesť občiansky preukaz a kartu
poistenca. Potenciálny darca pravdivo vy-

Prijímanie žiakov do I. ročníkov stredných škôl
Od 1. januára 2013 nadobúda účinnosť zákon č.
324/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave. Podľa tohto zákona sa mení prijímacie
konanie žiakov do stredných škôl pre prijímacie
skúšky konané v školskom roku 2012/2013.
Podľa tohto zákona môže byť bez prijímacej
skúšky prijatý len uchádzač do prvého ročníka:
- strednej odbornej školy, odborného učilišťa
alebo praktickej školy, ktorý absolvovaním získa nižšie odborné vzdelanie
- strednej odbornej školy do najmenej trojročného a najviac štvorročného vzdelávacieho
programu, kde absolvovaním štúdia žiak získa
stredné odborné vzdelanie.
Žiaci základnej školy prihlásení na vzdelávanie
v študijných odboroch strednej školy (gymná-

Ako dopestovať zeleninu na Kysuciach
pokračovanie zo str. 1
Netreba veľa hovoriť, stačí ochutnať napríklad rajčiny, cesnak, slivky z dovozov a z našich záhrad. Nechajte si urobiť
rozbory na obsahy cudzorodých látok
a rezíduí v kupovanom ovocí a zelenine
a spýtajte sa, ak Vám to vôbec povedia,
napríklad koľkokrát holandskí alebo španielski farmári postrekujú svoju produkciu proti chorobám a škodcom a ako dodržiavajú ochranné doby. Pri čísle 20 až 25
krát za rok Vám vyrazí zatiaľ len dych. Vo
vegetačnom období to prakticky znamená
takmer nepretržitú chemickú clonu. Koľko % z celkového množstva dovezeného
ovocia a zeleniny na územie SR sú schop-

Zvesti

zium, stredná odborná škola a konzervatórium) musia vykonať prijímacie skúšky okrem
žiakov, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov
deviateho ročníka ZŠ dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%.
Riadny termín celoslovenského testovania žiakov ZŠ sa uskutoční 13. marca 2013 z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.
Z uvedeného vyplýva, že mnohí žiaci, ktorí
nesplnia podmienku prijatia bez prijímacej
skúšky, budú musieť v tomto školskom roku
okrem „monitora“ vykonať aj prijímacie skúšky
na stredné školy. V prípade, že si podajú prihlášku na dve odborné školy, sú povinní vykonať prijímaciu skúšku v oboch školách.

né kontrolné orgány preveriť?
Dnes ten kto má pôdu si môže sám dopestovať pre seba a svoju rodinu zdravé
a kvalitné ovocie. S dopestovaním zeleniny v našich podmienkach je to trochu
náročnejšie. V každom prípade treba mať
potrebné vedomosti a znalosti z tejto
problematiky. Slovenský zväz záhradkárov chce k tomu prispieť a preto okresný
výbor zväzu v spolupráci s MKŠS KNM
organizuje prednášku na tému „Ako
dopestovať zeleninu na Kysuciach“.
Prednášku vykoná Ing. Ján Golis z Oščadnice, ktorý sa dlhodobo venuje profesionálne tejto problematike. Pre záhradkárov (ale aj nečlenov) dolných Kysúc
sa prednáška uskutoční 16. februára
2013 v DK o 8,30 hod.
Ing. I. Červenec, predseda OV SZZ
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Počas roka 2012 sa pravidelne konali odbery
krvi, krvných buniek
a plazmy v priestoroch
Klubu 75 Národnou
transfúznou
službou
SR. Vykonaných bolo 11 výjazdov, kde prišlo 302 darcov. Ďalších 117 darcov krvi bolo
zaregistrovaných pri výjazdových odberoch
krvi v SOU, Spojenej škole a Gymnáziu
KNM.
Prečo vlastne darovať krv? Darovanie tejto
vzácnej tekutiny je aj tréningom organizmu
na mimoriadne situácie spojené so stratou
krvi, prispieva k regenerácii organizmu, lebo
úbytok krvi vyprovokuje organizmus k tvorbe nových, neopotrebovaných buniek. V ne-

plní dotazník, lekár mu odoberie vzorku na
rýchle vyšetrenie krvného obrazu a krvnej
skupiny, ktoré ma zabrániť prenosu infekčných ochorení darovanou krvou, pokiaľ sú
výsledky v norme, prebehne odber približne 400 ml krvi do sterilných odberových
vakov. Samotný odber trvá asi 7-10 minút.
Po odbere krvi sa odporúča nahradiť stratu
tekutín a občerstviť sa. Počas nasledujúcich
12 hodín nevykonávať psychickú ani fyzickú záťaž a neodporúča sa viesť motorové
vozidlo.
Najbližšiu príležitosť darovať krv máte
8. februára 2013 (vždy 2. piatok v mesiaci)
v Klube 75. MUDr. Lenka Zábojníková, ktorá nám poskytla informácie, ďakuje v mene
celého pracoviska NTS všetkým darcom
z KNM za to, že majú stále záujem o darovanie krvi a že im tak pomoc druhému človeku
nie je ľahostajná.

Plesy v Dome kultúry v novom šate
Každodenne prechádzajú okolo budovy
Domu kultúry tisíce obyvateľov. To, ako
sa okolie budovy zmenilo v posledných
mesiacoch, si všimol určite každý. V rámci
realizácie projektu Regenerácia centrálnej
zóny mesta sa obnovila komunikácia pred
Domom kultúry a dvor tohto kultúrneho
zariadenia. Nová dlažba a upravené okolie
dali miestu dôstojný ráz a prezentujú našu
kultúru v lepšom svetle u návštevníkov
z iných miest a obcí. Ako sa vyjadril riaditeľ
MKŠS KNM Juraj Čierňava vo vynovenom
dvore plánujú v lete organizovať kultúrne
podujatia.
Avšak iba niekoľko z tisícky prechádzajúcich obyvateľov malo príležitosť vidieť vy-

novené vnútorné priestory budovy. V hlavnej sále bola vymenená podlaha javiska,
položených bolo 200 m2 novej drevenej
podlahy. Celá sála je viditeľne svetlejšia
a krajšia. Prispela k tomu rekonštrukcia
osvetlenia. Výmena starých svietidiel za
LED žiarovky, odstránenie tmavých plastových krytov predošlého osvetlenia a vybielenie stropov rozjasnili priestor a poskytli
tak vhodné podmienky pre prácu súborov
a organizovanie kultúrnych podujatí. Nové
osvetlenie je estetickejšie aj úspornejšie.
V hlavnej sále svietilo do roku 2012 štyristo 60 watt žiaroviek so spotrebou 24.000
wattov, dnes vyššiu intenzitu svetla poskytuje päťdesiatdva 20 watt LED žiaroviek so

KULTÚRA

Mestská knižnica v roku 2012
Mestská knižnica je kultúrno-vzdelávacia
inštitúcia s dlhoročnou tradíciou v meste.
Knižničný fond, ktorý buduje a každoročne
dopĺňa, je prístupný všetkým čitateľom bez
ohľadu na vek či záujmy. Knižnično-informačné služby prispôsobuje požiadavkám
používateľov, rozvoj informačnej spoločnosti tiež ovplyvňuje jej smerovanie.
V roku 2012 knihovníčky zaevidovali 78
593 výpožičiek, ktoré poskytli svojim stálym aj jednorazovým návštevníkom. Počas
dvanástich mesiacov prekročilo prah knižnice 32 792 návštevníkov. Zaregistrovalo
sa 2 308 čitateľov, z toho bolo 887 čitateľov
vo veku do 15 rokov. Okrem výpožičiek im
boli poskytnuté aj iné služby: cez medzik-

nižničnú výpožičnú službu bolo sprístupnených 255 dokumentov (kníh a článkov),
z toho boli tri medzinárodné výpožičky,
vypracovaných bolo 25 rešerší, usporiadaných 199 rôznych podujatí. Knižničný fond
sa rozrástol o 744 nových knižničných jednotiek.
Chceli by sme tiež poďakovať všetkým,
ktorí prispeli na rast knižnice svojimi 2
percentami z daní, p. Hochovi za úhradu
predplatného časopisu Požiarnik a ďalším,
ktorí darovali knižnici nové a zaujímavé
knihy a časopisy.
Na konci roku usporiadala knižnica už 12.
ročník zimnej výtvarnej súťaže s názvom
Zimné radovánky. Odmeny získavajú Lin-

da Zemanová, Dominika Bugáňová, deti
z MŠ Komenského a MŠ 9. mája.
Knihovníčky už po druhý rok využívajú
štatistické údaje, aby odmenili najlepšieho
detského čitateľa do 15. rokov. Odtlačok
prsta tohto čitateľa, ktorým prelistoval
a prečítal najviac kníh, pribudne do Galérie
slávnych prstov, ktorá je v oddelení literatúry pre deti a mládež. Za rok 2012 najviac
strán kníh z knižnice prečítala Kristínka
Sidorová. 12 005 strán zo 49 zapožičaných
kníh ju vynieslo na prvé miesto.
Práve v týchto dňoch do konca mesiaca
február prebieha v knižnici už 6. ročník
detskej čitateľskej ankety Zlatá rybka –detská kniha roka 2012. Zapojte sa do ankety
v oddelení literatúry pre deti a mládež a vyhrajte knižné ceny.

2% z Vašich daní pre Klub
Sclerosis Multiplex

Hádanky a veršovanky
Len pred pár dňami vyšla vo vydavateľstve Georg nášmu rodákovi
Valérovi Vendrinskému detská kniha s názvom Hádanky a veršovanky od tetušky Hanky. Už
jej názov hovorí veľa o obsahu,
básničky a hádanky sú bohato
ilustrované známym ilustrátorom Igorom Cvachom. Malý
panáčik precvičí všetky deti
v hľadaní či v matematike.
Číslo jedna na titulnej strane
napovedá, že toto dielko bude
mať svoje pokračovanie. Knihu si môžu všetci záujemcovia
zapožičať v mestskej knižnici
alebo zakúpiť v kníhkupectve.
Všetkým deťom prajeme príjemné čítanie.

spotrebou 1 040 wattov. Menej intenzívne
osvetlenie navodzujúce príjemnú atmosféru bude poskytovať nové LED osvietenie,
ktoré bude uvedené do prevádzky už na 10.
ročníku Plesu mesta. Ďalším veľkým prínosom vo veľkej sále sú nové plastové okná
ako aj ich zatemnenie. Bola zakúpená nová
zamatová látka s dvojitým podšitím a nový
systém zatemnenia.
Všetci návštevníci plesov určite ocenia tieto
novinky v Dome kultúry, ktoré sa podarilo
zrealizovať v roku 2012. Avšak už dnes má
riaditeľ MKŠS v hlave ďalšie nápady, v prípade dostatku finančných prostriedkov sa
plánuje rekonštrukcia šatní pre kultúrne
súbory, oprava schodísk do bočných častí
budovy, nový audiosystém na ozvučenie
podujatí atď.

Klub Sclerosis Multiplex KNM bol založený v roku 2000
a má 15 členov z celého regiónu Kysúc. Svoju činnosť zameriava na organizovanie medicínskych prednášok, ktoré súvisia s ochorením Sclerosis Multiplex a liečbu formou rehabilitačno-rekondičných pobytov. Každoročne
organizuje celoslovenskú akciu Krok s SM, ktorá má za
úlohu informovať širokú verejnosť o závažnosti ochorenia. Napriek zlej prognóze je pri liečbe okrem liekov najdôležitejšia psychická pohoda a pravidelná rehabilitácia
v rámci rekondičných pobytov, ktoré nedokážu členovia
ako invalidní dôchodcovia plne finančne pokryť. Preto sa
činnosť klubu opiera aj o možnosť poukázania 2 % dane
z príjmov. V prípade potreby ďalších informácií môžete
využiť kontakty: 421 4758, 0902 111 513, magda.vavricova@atlas.sk. V prípade záujmu môžete 2 % poukázať
na Kysucké Nové Mesto Klub SM pri SZSM, Vajanského
1129, IČO 00896900/006.
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Minulý rok som mala absolvovať interné
predoperačné vyšetrenie. Išla som sa najskôr
objednať. Príslušná lekárka mala dovolenku.
Sestra zastupujúceho lekára ma informovala, že mi stačí prísť po dovolenke svojej
lekárky. Hoci to bolo v tom týždni, ako ma
mali operovať.
Do zdravotného zariadenia som prišla o 6,30
hod. Od dverí lekárky, cez celú čakáreň až
na chodbu bola dlhá rada. Dozvedela som
sa, že skúsení pacienti alebo ich zdravší rodinní príslušníci čakávajú pred zdravotným
zariadením už od 5-tej hodiny!? To mi pripomenulo staré časy socializmu, keď sa pred
sviatkami od skorých ranných hodín, ešte za
tmy, čakalo pred obchodmi, aby sme dostali
nejaký „podpultový“ tovar. Keď pred sied-

Modlime sa srdcom
Modlitba je spojená s dejinami ľudí, je vzťahom k Bohu v udalostiach dejín. Odkiaľ vyviera modlitba? Písmo hovorí niekedy o duši,
o duchu, ale najčastejšie o srdci. Áno. Modlíme sa srdcom. Ak je naše srdce vzdialené od
Boha, vyjadrenie modlitby je márne. Majme vždy na pamäti, že stojíme pred Bohom
a s ním sa rozprávame a On nás počúva.
Možno ani sami dobre nevieme, ako nás môže

mou prišla sestra, rada bola až na schodoch.
Sestra vyložila papier na zapisovanie. Počet
pacientov bol limitovaný. Asi štvrtý čakateľ
predo mnou sa šťastne zapísal ako posledný. Medzi množstvom nezapísaných sme
boli traja, ktorí sme mali ísť v tom týždni na
operáciu. Čo teraz? Na druhý deň som mala
termín na ďalšie predoperačné vyšetrenie,
na ktoré bolo potrebné doniesť výsledky interného vyšetrenia.
Sestra sa nad nami zľutovala a zapísala nás
mimo poradia. Ja som mala v práci o desiatej
naplánované stretnutie s 20 spolupracovníkmi. Myslela som, že ráno sa zapíšem u lekára, potom pôjdem do práce a poobede na
vyšetrenie. Po druhýkrát som riešila: „Čo teraz“? Rozhodla som sa riskovať. Odišla som
do práce, operatívne som zvolala stretnutie
o hodinu skôr a o jedenástej som bola opäť

v čakárni. Našťastie ma zavolali do ambulancie až o jednej poobede. Na papieri to
vyznieva idylicky, ale bol to poriadny stres
a chaos (problémy s parkovaním, nespokojní
spolupracovníci, ...). Bolo by to aj na jeden
komický námet do „bakalárov“. Operáciu
som prežila, výsledky sú zatiaľ v poriadku.
Môžem teda informovať iných neskúsených
pacientov, aby si to lepšie zorganizovali ako
ja.
Ako by ste to riešili Vy? Snažila som sa vymeškať z práce čo najmenej. Keď pracujeme, dostávame plat, z ktorého platíme dane
a odvody, z ktorých môže štát rozdeliť poisťovniam a tie zdravotníkom, ktorí nás môžu
kvalitne, lacno a načas liečiť. Takže sa navzájom potrebujeme.
Prajem nám všetkým veľa zdravia.
Ing. Danka Krupová, KNM

vzťah plný lásky a dialógu s Bohom zmeniť na
človeka, akým by mal katolík na Svätej omši
byť. Úplne sústredený. A to je práve pre nás
to najdôležitejšie. Niektorí na bohoslužbe sú
myšlienkami inde. Možno by ich modlitebná
knižka trochu priviedla späť, lebo by modlitbami a piesňami chválili a zvelebovali Pána.
Píše sa, že kto spevom oslavuje Pána, dvakrát
ho oslavuje a zvelebuje. Radosť je počúvať,
keď sa všetci prítomní nahlas modlia a ešte
väčšia, keď všetci prekrásne spievajú. A koľkí dnes nosia do kostola modlitebnú knižku?

Prečo ju vlastne nenosíme? Tichý rozhovor
s Bohom je potrebný tak, ako je potrebný
spev. Tiež málo ľudí zopína ruky pri modlitbe
počas Svätej omše. Pozrime sa na svätých, ako
oni prosili. Pozrime sa okolo seba. A naše ruky
sú kde ? Pokora mnohým chýba.
V našich kostoloch viacerí mladí nielenže nevzdávajú úctu Pánovi modlitbami a piesňami,
ale často rušia posvätný obrad bohoslužby.
Pomôžme im spoločnými silami. Pane daj, aby
sme boli kresťanmi duchom, srdcom a činom.
ATIZ

Odpoveď na nálepkovanie našej firmy LESOR s.r.o. ako ,,nočný nájomca“
uverejnené v mesačníku Zvesti KNM v 01/2013 v rubrike „Echo mesiaca“
Čas vývozu dreva závisí od objednávateľa,
ktorý vyhrá aukciu na nákup drevnej hmoty.
Ak je odberateľ zo Slovenska s vývozom končí
medzi 14.00 – 16.00 hod. Dlhšie sa vyváža len
štiepka z biomasy, keď treba využiť štiepkovač.
Iné je keď dražbu vyhrajú nákupcovia z Poľska.
Tí rozvážajú drevo aj vyše 300 km od hranice
so Slovenskom, pritom sa snažia o vyťaženie
vozidiel tak, že z Poľska vozia bukovú vlákninu do SCP Ružomberok. Preto prichádzajú nakladať medzi 12.00 – 15.00 hod. Často
chodia v zložení troch kamiónov z toho jeden
s nakladacou rukou, ktorý musí trikrát naložiť
seba a dvakrát zviesť a preložiť drevnú hmotu
na križovatke alebo na sklade na ostatné dva
kamióny. Preto sa čas naťahuje do večerných
hodín medzi 17.00 – 18.00 hod. V lete v tom
čase ešte svieti slnko, v zime je už tma. Vodiči
kamiónov musia dodržiavať aj bezpečnostne
prestávky, preto po naložení zostávajú stáť
mimo lesa, buď pri záhradkách pri Lipke alebo
medzi bytovkami na sídlisku Kamence a povinským mostom. To, kedy v noci odchádzajú
z KNM, my už ovplyvniť nemôžeme.

Zvesti

Za rok a pol bolo vykonaných niekoľko kontrol na odvážanie dreva od polície aj lesného
úradu. Zakaždým to skončilo konštatovaním, že počet kusov, odvážaný objem drevnej
hmoty ako aj kvalita zatriedenia zodpovedá
deklarovaným hodnotám na odvozných lístkoch. Pri uzatváraní zmluvy sme trvali na
tom, aby pri každom vývoze bol zástupca
Urbariátu KNM, aby nenastala čo najmenšia
pochybnosť z nejakej nekalej činnosti. A to sa
dodržuje. Zástupca urbariátu dostáva kópiu
odvozného lístka z každého naloženého auta
odberateľa.
Ak má pán konateľ spoločnosti HARD FOREST s. r. o. nejaké konkrétne dôkazy o nelegálnom vývoze z lesov urbariátu, mal by to
dať vyšetriť. Naša spoločnosť mu bude pri
vyšetrovaní nápomocná, lebo my sme takúto
hmotu určite nevydali. Keď však nemá takéto údaje, potom čo uvádza na LESOR s.r.o.,
je to len pokus o spochybnenie spoločnosti,
aby cez nás kvázi ,,nelegálneho nočného vývozcu dreva“ mohol očierniť predsedu a výbor Urbariátu KNM. Dovolím si upozorniť

pána konateľom že spor je medzi spoločnosťou HARD FOREST s.r.o. a urbariátom KNM
a nie so spoločnosťou LESOR s.r.o.
Tibor Gešvandtner, konateľ spoločnosti LESOR s.r.o.
Poznámka redakcie: V novembrovom čísle
Zvesti KNM bol uverejnený príspevok čitateľky prof. Ing. Felicity Chromjakovej, PhD.,
ktorá vyjadrila svoje pocity pri prechádzke
našimi lesmi a pohľade na ich stav. V nasledujúcich dvoch číslach periodika sme poskytli dostatočný priestor vyjadriť sa dvom
dotknutým stranám Urbariátu KNM a firme
HARD FOREST s. r. o. Dnes sme priniesli
vyjadrenie poslednej dotknutej strany firmy
LESOR s. r. o. Každý čitateľ si tak môže utvoriť vlastný názor na vzniknutú situáciu a postavenie jednotlivých zúčastnených v tomto spore. Zistiť to, kde je pravda a či všetky
úkony, ktoré správcovia lesa vykonávajú sú
v súlade so zákon, ostáva na zodpovedných
inštitúciách lesnom úrade, polícií, členoch
urbariátu a pod.
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ECHO MESIACA

Neskúsený pacient

SPOMIENKA

SPOMIENKA

SPOMIENKA

POĎAKOVANIE

Kto Ťa mal rád, nezabudne,
kto Ťa poznal, spomenie si.
Dňa 26.1. 2013 sme si
pripomenuli 1. výročie
úmrtia

Dňa 27. 2. 2013 si
pripomíname 1. smutné
výročie úmrtia

Osud Ti nedoprial s nami
dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš
stále žiť.
Dňa 17. 1. 2013 uplynulo
10 rokov od úmrtia nášho
brata a švagra

Bolesťou unavený v kruhu
blízkych si zaspal,
zanechajúc všetkých, čo si
rád mal.
Za Tvoju lásku, starosť
o nás, prežité bolesti,
nech Ti dá Pán Boh večnej
milosti.
V neznámy svet odišiel si
spať,
zaplakal každý, kto Ťa mal
rád.
Odišiel si od nás, zostali
sme v žiali,
no vždy budeš v srdciach
tých, ktorí Ťa radi mali.
Dňa 30. 12. 2012 nás
opustil vo veku 69 rokov
milovaný manžel, otec,
dedko, brat, švagor, krstný
otec

Leony
BÍLEŠOVEJ

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

z Kysuckého Nového Mesta.

Ľubomíra
MEČIAKA

z Dolného Vadičova
S úctou a vďakou spomínajú
manželka, dcéra a ostatná
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Roky plynú, ubieha čas,
ale spomienky na Teba
ostávajú v nás.
Dňa 4.1. 2013 uplynulo
30 rokov, čo nás opustil
manžel, otec

S láskou a úctou spomína
celá rodina.

SPOMIENKA
Aj keď nie ste medzi nami,
v našich srdciach žijete stále
s nami. Dňa 10. 2. uplynú
tri roky odvtedy, ako nás
navždy opustila naša mama
a starká

Štefana SVRČKA
z Budat. Lehoty.

Spomínajú súrodenci Ján,
Justína, švagriná, neter
a synovci Juraj a Martin.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme príbuzným,
známym, susedom
a priateľom, ktorí prišli
odprevadiť na poslednej
ceste našu drahú

Ladislav
KANTORÍK
z KNM

Boženka
ŠEVČÍKOVÁ
a zároveň 17.2. uplynie
rok od úmrtia nášho otca
a starkého

Evku
BRACINÍKOVÚ,

Albín MOZOL
S láskou a úctou spomínajú
manželka, deti Milan,
Viera a Janka a súrodenci
s rodinami.

Adama ŠEVČÍKA
Za tichú spomienku ďakujú
deti a ostatná rodina.

ktorá nás opustila 9.1. 2013
vo veku 63 rokov.
Úprimne ďakujeme
p. kaplánovi Petrovi
Mlyniskému za dôstojnú
rozlúčku, ako aj všetkým
za prejavenú sústrasť
a kvetinové dary.
Syn s rodinou.

Úprimne ďakujeme
p. kaplánovi v. d. p.
Mgr. P. Franekovi,
organistovi pánu Zdenkovi
Mravcovi a p. Mgr. Alenke
Ďuriakovej za dôstojnú
rozlúčku.
Ďakujeme všetkým
príbuzným, susedom,
priateľom, ktorí ho
prišli odprevadiť na jeho
poslednej ceste ako aj
za prejavenú sústrasť
a kvetinové dary. Zvlášť
ďakujem p. Letkovej,
ktorá stála pri mne v tých
najťažších chvíľach.
Manželka, dcéra Ivetka
s rodinou, synovia Mirko
a Robko s rodinou.

Zvesti
KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA
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OPUSTILI NÁS

NARODENIE DETÍ
Zoja Švaňová, Zuzana Kubová, Diana Gucká, Adam Varoš,
Michal Mrázik, Matej Cipko,
Eliška Radošovská, Patrik Zicho, Martin Hanuliak, Nina
Behúňová, Michal Vnuk.
Prvé deti narodené v KNM,
dňa 2. januára 2013: Nela
Rapčanová, Alex Zelina

Ladislav KANTORÍK
Mgr. Eva BRACINÍKOVÁ
Ján CHOVANEC

 69 rokov
 63 rokov
 88 rokov



Chcem poďakovať pánovi poslancovi Dušanovi Mičianovi,
ktorý navštívil 23. 12. 2012
našu rodinu a daroval nám ako
darček k Vianociam 100 €. Veľmi nás to všetkých potešilo.
10 - členná rodina z KNM želá
pánovi Mičianovi hodne zdravia a šťastia.

INZERCIA
a Prijmeme do pracovného pomeru mužov a ženy na prácu
v ČR v Plzni. Bližšie informácie Vám poskytneme na
tel. číslach: 051/7722108,
0903642411.
a
Predám garáž v Kys. N.
Meste na ceste ku železničnej stanici – 22 m2, cena
7.500 €. Tel. 0917 148953

Lekáreň v pohotovosti (8,00 – 12,00 hod.)
SOBOTA

02.02.2013

Lekáreň SV.LUKÁŠA, Belanského 297

NEDEĽA

03.02.2013

MESTSKÁ LEKÁREŇ, Belanského 1345

SOBOTA

09.02.2013

Lekáreň SV.LUKÁŠA, Belanského 297

NEDEĽA

10.02.2013

Lekáreň SV.LUKÁŠA, Belanského 297

SOBOTA

16.02.2013

Lekáreň SV.LUKÁŠA, Belanského 297

NEDEĽA

17.02.2013

Lekáreň NA ROHU, Belanského 1356

SOBOTA

23.02.2013

Lekáreň SV.LUKÁŠA, Belanského 297

NEDEĽA

24.02.2013

Lekáreň REGIA, Kukučínova 2739

POĎAKOVANIE
Ani sme sa nenazdali a bol
tu koniec roka. Mne pripadla
milá povinnosť poďakovať sa
mnohým dobrým a ochotným
ľuďom, ktorí svojou pomocou
a ochotou prispeli k dobrému
a plynulému chodu materskej
školy, podieľali sa pri jej zveľaďovaní, nielen počas minulého školského roka, ale i počas
môjho dlhoročného funkčného obdobia na poste riaditeľa
v Materskej škole Ulica 9. mája
KNM, kde som pracovala od jej
zrodu v januári 1984.
V prvom rade ďakujem celému
kolektívu, všetkým, ktorí pri
mne počas môjho pôsobenia
stáli, podporovali ma, alebo
mi akýmkoľvek spôsobom pomohli. Prežili sme spolu toho
veľa. Boli to nielen pracovné
povinnosti, ale i rôzne spoločné akcie, podujatia. Možno,
že nie všetko išlo tak, ako si
niektorí predstavovali, pretože
okrem práv máme i svoje povinnosti a pracovať v 25 člennom kolektíve, si zasluhuje
veľkú pozornosť.
Osobitne ďakujem mojej zá-

Zvesti

stupkyni, ktorá stála po mojom boku celých 21 rokov. Veľa
krát sme sa „trápili“ a zdolávali
krkolomné termíny, aby sme
splnili dané úlohy a povinnosti
včas. Naopak, tešili sme sa zo
všetkého, čo sa podarilo splniť
a dosiahnuť pre blaho našej
školy, pre naše deti.
Kytica úprimnej vďaky patrí
rodičom. Spolupráca s rodičmi
bola vždy na dobrej úrovni,
nielen v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj
vo forme finančnej a rôznej
materiálnej pomoci. Všetkým
patrí srdečná vďaka!
Úprimná vďaka patrí celému vedeniu mesta, za pomoc
a ústretovosť pri riešení našich
problémov, zato, že ich dvere
boli pre mňa vždy otvorené
a vypočuli si moje problémy.
I keď sa nepodarilo vždy splniť
naše požiadavky, spoločne sme
hľadali to najlepšie východisko
pre plynulý a bezpečný chod
nášho zariadenia a našli kompromis, investičnému oddeleniu ako i ostatným zamestnancom mestského úradu, ktorí sa

pričinili o to, aby naše deti vyrastali v zdravom a bezpečnom
prostredí.
Z úprimného srdca ďakujem
vedúcemu oddelenia školstva,
sociálnych veci a zdravotníctva
MsÚ Mgr. Ladislavovi Vendrinskému za odbornú metodickú pomoc a zato, že nás vždy
správne viedol a usmerňoval
v oblasti legislatívy a vždy stál
pri nás a podal nám pomocnú
ruku, keď sme ho potrebovali.
Ďakujem všetkým členom
Rady školy za ich voľný čas,
ktorý venovali tejto činnosti, za každú pomoc, či dobrú
radu. Predovšetkým ďakujem
poslancom mestského zastupiteľstva pri RŠ, ktorí presadzovali na zastupiteľstvách naše
požiadavky v prospech školy.
Menovite Ing. Vladimírovi Macáškovi, Mgr. Milanovi Slivkovi atď.
Som šťastná a bolo mi cťou,
že som mohla spolupracovať
s takým kolektívom riaditeľov škôl a školských zariadení.
Patrí im VEĽKÉ ĎAKUJEM.
Spomienky z rôznych stretnutí

a podujatí, nielen pracovných,
mi zostanú navždy ukryté
v hĺbke môjho srdca. Osud asi
tak chcel, že ma zavial na moje
prvé pôsobisko do MŠ v Budatínskej Lehote a opäť sa stretávame.
Srdečne ďakujem všetkým
školským a mimoškolským
organizáciám za plodnú spoluprácu, organizovanie spoločných športových, kultúrnych
a iných podujatí; dodávateľom,
sponzorom predajni PERLA
za prípravu balíčkov pre deti,
Údržbe mesta, p. riaditeľke
Mgr. Dáške Jakubcovej a jej zamestnancom za pravidelné kosenie školskej záhrady, odvoz
trávy, zabezpečovanie stolárskych, maliarskych prác, INA
Kysuce, a.s, Kia Motors Slovakia s. r. o. za počítače, TEHAS
s.r.o za bezplatné revízie hydrantov a hasiacich prístrojov.
Všetkým
prajem
krásny
a šťastný nový rok 2013.
Vlasta Francová
riaditeľ Materskej školy
Budatínska Lehota
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

POĎAKOVANIE

Maťašovská, Clementisova 1350, KNM
– 3,00 €. Srdečne blahoželáme! Výhercovia
si môžu odmenu prevziať v pokladni MsÚ
KNM, vždy 14. dňa v aktuálnom mesiaci,
prípadne predchádzajúci pracovný deň.

Správne znenie tajničky z čísla 2/2013 spolu s nalepeným kupónom doručte na MsÚ
KNM – Referát bytový a podnikateľskej
činnosti, č. dv. 14 alebo do Mestskej knižnice KNM, najneskôr do 20. 2. 2013.

Charlie Chaplin: Mladosť je hodnota, ...............................................

Kupón

krížovka
K YSUCKÉHO
s tajničkou

..............................................................................................................
dokončenie v tajničke krížovky
škvor, ray,
Kars, Sap,
varr

ucholak

chumáče
rastlín

útočil (kniž.) čierne masti argón (zn.) veľké pole

psovitá
šelma



lúč, po
anglicky

cudzie
mužské
meno

12

Správne znenie tajničky z čísla 1/2013 znie:
„...žiadna cesta príliš dlhá.“ Zo správnych
odpovedí boli vyžrebovaní títo traja výhercovia: 1. Anna Veselá, Matice slovenskej
958, KNM – 6,00 €, 2. Mgr. Anna Melicherová, Nesluša 181 – 5,00 €, 3. Mária

N O V ÉH O M ES TA

2. časť
tajničky

búchať

potrestanie

1. časť
tajničky

tie

násyp

orgány
čuchu

kremík (zn.)

anglický
šľachtic

naša obec

okolo (bás.)

New York

existujete

vryť, po
česky

dravý vták
turecká
provincia

Rómovia,
po česky
autor
krížovky:
Jaroslav
Jablonský

iba
šiť, po
maďarsky

lapač

kiloampér
(zn.)

predložka

3. časť
tajničky

EČV Čadce

spojka

nech, po
česky

1000 kg

Kupón

doplňovačka
K YSUCKÉHO
pre deti
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KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

ValérVendrinský

rádio-lokátor

DOPLŇOVAČKA PRE DETI

N O V ÉH O M ES TA

Jedno z detí, ktoré pošle správne znenie doplňovačky spolu s nalepeným kupónom na adresu: Redakcia Zvesti KNM, Belanského 9,
024 01 Kysucké Nové Mesto alebo odpoveď osobne doručí do mestskej knižnice najneskôr do 20. 2. 2013, získa vecnú odmenu. Tešíme
sa na správne odpovede.
Tajnička doplňovačky pre deti z č. 1/2013 znie: „medveď hnedý“. Zo správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Alesandro
Ševčík, ČSA 1306, KNM. Výherca si vecnú cenu môže prevziať
v Mestskej knižnici KNM v ktorýkoľvek pracovný deň od 9,00 hod.
do 17,00 hod., najneskôr do 28. 02. 2013.
ValérVendrinský

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

K
K
K
K
K
K
K
K
K

1. Nepríjemný piskľavý hmyz.
2. Samica býka.
3. Kačica.
4. Mliečny nápoj.
5. Preludy.
6. Väčšia skupina vtákov.
7. Nerovný.
8. Remeselník vo vyhni.
9. Nádhera.

Zvesti
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Posledný zápas posledného kola jesennej
časti sa konal 4. novembra 2012. V súčasnosti prebieha zimná príprava hráčov na
zápasy jarnej časti, ktorá sa začala 7. januá
ra 2013 a odohráva sa väčšinou v telocvičniach. Chýbajúci tréning na hracej ploche
s umelou trávou pociťujú hráči najmä na
začiatku jarnej sezóny. Dobrú kondíciu
a hru budú však na jar potrebovať tímy,
ktoré budú bojovať o lepšie umiestnenie.
Ako sú na tom jednotlivé družstvá po ukončení jesennej časti?
Jedno z dvoch družstiev mužov „A“ hralo
majstrovstvá regiónu STRED. V tejto súťaži skončili na 14. mieste – z 15 zápasov tri
vyhrali, štyri remizovali a 8 prehrali, získali 13 bodov, ich skóre je 18:27. Po druhom
kole bolo družstvo KNM A na prvom mieste, pretože vyhrali zápas doma so Zvolenom a zápas v Bytči. Avšak sa zranil strelec Ľuboš Červenec a nikto ho nedokázal
plnohodnotne nahradiť, čo je jeden z dôvodov prečo mužstvo spadlo na 14. miesto.
Do družstva na jeseň boli zakomponovaní
5 dorastenci (Peter Vavrek, Patrik Štefunda, Martin Kopas, Marek Baranec, Peter
Janiš), ktorí zatiaľ nemali dostatok času na
zohranie sa v novom tíme a ich výkony sú
zatiaľ kolísavé. Vedenie futbalového klubu
si nastolilo do budúcnosti víziu, že v našich
družstvách budú hrať najmä hráči z KNM
(nie hosťujúci) a preto aj mužstvo KNM
bolo doplnené vlastnými odchovancami.
Veríme, že ich výkony sa budú len zlepšovať pod vedením trénera Slavomíra Záteka.
Prvý zápas jarnej časti odohrajú vo Zvolene
24. marca 2013.
Muži družstvo B už druhý rok hrajú prvú
triedu Oblastného futbalového zväzu
Kysúc, kde momentálne sú na 6. mieste,
keď z 13 zápasov päť vyhrali, päť remizovali a tri prehrali. Celkovo získali 20 bodov
a skóre je 24:18. B mužstvo hrá všetky
domáce zápasy na futbalovom ihrisku
v Povine, ich trénerom je Radoslav Vlček.

Zvesti

Starší dorastenci hrajú 3. ligu, kategóriu Ďalšie dve družstvá mladších žiakov U13
U19. Obsadili v jesennej časti pekné 2. (tréner Marián Ceniga), U12 (tréner Adam
miesto, keď z 13 zápasov jedenásť vyhra- Jendryščík), hrajú prvú ligu STRED, ktorá
li a dva prehrali. Získali tak 33 bodov a ich je riadená Stredoslovenským futbalovým
skóre je 35:9. Za prvým Zvolenom zaostá- zväzom. Tri družstvá prípraviek U11 (trévajú len 1 bod. Trénuje ich Pavol Brisuda. ner Justín Jančo), U10 (tréner Ing. Róbert
Práve so Zvolenom doma prehrali 2:1 a pre- Chládek), U9 (tréner Roman Toka) hrajú
hraný bol tiež posledný zápas v Žiari nad ligu prípraviek žilinského kraja a kategória
Hronom, ktorý mali pôvodne hrať doma, U8 (tréner Ing. Stanislav Ceniga) je predale kvôli zlým klimatickým podmienky sa prípravka.
nakoniec hralo v Žiari nad Hronom a výsle- To, že je práca nášho futbalového klubu
dok zápasu bol pre náš tím nepriaznivý 1:0. s mládežou na dobrej úrovni, dokazuje aj
Pritom celý zápas mali naši hráči lepšiu to, že v minulom školskom roku nastúpihru, ich nevýhodou bolo, že nie sú zvyk- li do športovej školy a futbalového klubu
nutí hrať na umelej tráve. Martin Holák, ŽP Šport Podbrezová dvaja talentovaní
dorastenec z KNM, je druhým najlepším hráči z KNM – Stanislav Griga a Adrián
Káčerík. Niektorí talentovaní hráči odchástrelcom sezóny v 3. lige.
Mladší dorast hrá v 3. lige kategóriu U17 dzajú aj do Žiliny, ako napr. Patrik Jakubík,
a trénuje ju Tibor Ďuriš. Futbalisti sú ktorému niektoré média dali prívlastok
zatiaľ na 4. mieste, z 13 zápasov deväť „nový Messi“.
vyhrali, jeden remizovali a tri prehrali. Zís- Základom pre dobré výsledky hráčov je
kali 28 bodov, ich skóre je 39:9. V tomto nielen kvalitný tréning ale aj podpora roditíme máme vynikajúceho strelca Patrika čov. Od súťažného ročníka 2013/2014 čaká
Tolnaja. Je potešujúce, že v každej kategó- mládežnícky futbal niekoľko zmien, ktorii máme 23-25 hráčov, ktorí pravidelne rých cieľom je pracovať s talentovanými
chodia na tréningy. Je to dobrý základ pre hráčmi aj v menších mestách. Pre náš klub
prísun hráčov, ktorými sa bude postupne to znamená, že ak chceme hrať v najvyšších
dorasteneckých a žiackych súťažiach musídopĺňať mužský káder.
Mestský futbalový klub má 8 žiackych me získať licenciu Grassroots. V prípade, že
družstiev a v každom z nich pravidelne splníme licenčné podmienky, SFZ garantutrénuje viac ako 20 chlapcov. Dve druž- je finančnú podporu. Jednou z množstva
stva starších žiakov v kategórii U15 (tré- podmienok je napr. vytvorenie športovej
ner Mgr. Peter Jendryščík) a U14 tréner triedy na ZŠ, či zabezpečenie kvalitných
(Mgr. Ivan Jurkovič). Starší žiaci U15 hrajú tréningových plôch a kvalifikovaného
už tretí ročník prvej slovenskej ligy STRED, garanta s profesionálnou licenciou.
riadenej Slovenským futbalovým zvä- Za informácie ďakujeme manažérovi FK
zom. Okrem minulého ročníka boli všetky Františkovi Mrmusovi.
„záchranárske“ a keďže sú po jesennej časti na poslednom mieste, budú
zachraňovať umiestnenie aj
Plán turistických podujatí
tento rok. Domáce zápasy hrajú
na ihrisku v Povine. Družstvo Plán lyžiarskych turistických podujatí Športklubu
v kategórii U14 je na 9. mieste. turistiky KNM na február 2013. Viac informácií získaJarnú sezónu začínajú zápasom te na www.sktknm.sk.
v Ružomberku 16. 3. 2013.
2. 2. 2013

Javorníky – západ: Malý a Veľký Javorník

9. 2. 2013

Moravsko-Sliezske Beskydy: Polom a Slavíč

16. – 17. 2. 2013

Javorníky – sever: Semeteš a Jakubovský vrch

23. 2. 2013

Súľovské vrchy : Cez sedlá
z Pov. Bystrice do Raj. Teplíc
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Aká bola jesenná sezóna vo futbale?

Mestské kultúrno-športové stredisko KNM • 041/421 2241, 421 5076 • mail: info@mskknm.sk

02.02. 2013, 19.00 hod.
X. reprezentačný ples mesta
Mesto Kysucké Nové Mesto pozýva na X.
reprezentačný ples mesta. Hrá hudobná
skupina Tropicana, bratia Minárikovci
a DJ Vlado. Hlavný hosť ILONA CSÁKOVÁ,
vystúpia tiež tanečná škola Bossa,
mažoretky Asanka, operný spevák Michal
Tamáš, klavirista Josuke Osada. O polnoci
bohatá tombola.
Vstupné: 29 € (večera, víno, prípitok)

KULTÚRNE SPEKTRUM

06.02.2013, 17.00 hod.
Začiatok kurzu spoločenských tancov
MKŠS KNM oznamuje zmenu dátumu
prvého stretnutia kurzu spoločenských
tancov pre mládež aj dospelých začiatočníkov. Obsahom základného kurzu budú tance polka, valčík, tango, ča-ča, salsa. V pokročilom kurze sa môžete naučiť tancovať
salsu, rumbu, quickstep atď.
Poplatok za celý kurz je 45 €/osoba
(10 stretnutí trvajúcich 1,5 hodinu).
08.02. 2013, 07.00 – 10.00 hod.
DC Klub 75
Daruj krv!
Odber krvi vykonáva Národná transfúzna
služba SR. Viac informácií na strane 5.
09.02. 2013, 08.00 – 16.00 hod.
Ihrisko na sídlisku Kamence
Domáca zabíjačka

Pamätáte sa na staré zvyky pri domácej zabíjačke? Videli ste ju už dávno alebo ste ešte
zabíjačku nevideli? Mesto Kysucké Nové
Mesto, MKŠS a dobrovoľní nadšenci pozývajú všetkých na domácu zabíjačku, ktorá
sa uskutoční na sídlisku Kamence – za pohostinstvom Domček.
Čo uvidíte? šikovného muža, čo spracuje
svinku a vyrobí rôzne bravčové dobroty.
Čo ochutnáte? zabíjačkovú kapustnicu, klobásky, jaternice, pečienku v mriežke a pod.
Čím to spláchnete? slivovicou, grogom, vareným vínkom, čajom bez i s rumom.

09.02. 2013, 19.00 hod.
Disco Party 2013
CSAgency pozýva na Disco párty v rytme
hitov 70., 80., 90.-tych rokov a aktuálnych
noviniek. Plesové róby a viazanky sú nepovinné.
Vstupné: 13 € (cola, pizza, tombola)

KNM o 15,00 hod. O 19.00 hod. začne tradičná fašiangová veselica, ktorá je spojená
s programom pochovávania basy. Vystúpia
FS Jedľovina, Buková muzika a hrať bude
hudobná skupina Fluidum.
Vstupné: 6 € (v cene šiška), masky zo
sprievodu majú vstupné zdarma.

10.02. 2013, 14.00 hod.
Detský karneval
MKŠS a CVČ v KNM pozýva všetky deti na
detský karneval. Príďte sa zabaviť pri hudbe, súťažiach a tombole. O dobrú nálada sa
postarajú šašovia.
Vstupné: 1 €

15.02. 2013, 19.00 hod.
Ocko Romana Pomajba

10.02. 2013, 15.00 hod.
Mariánsky kostol KNM
Koncert zborovej tvorby

Základná umelecká škola v KNM pozýva na
9. ročník Koncertu zborovej tvorby.
11.02. 2013, 16.00 hod.
Fašiangová harmonika

ZUŠ KNM a Občianske združenie priateľov hudby pozýva na 7. ročník hudobného
stretnutia harmonikárov. O 16.00 hod. vystúpia žiaci ZUŠ KNM, o 17.00 hod. začne
hlavný program.
Vstupné: 1 €
12.02. 2013, 15.00 hod.
Fašiangový sprievod a fašiangová
veselica

Zapojte sa do fašiangového sprievodu, ktorý začína svoj pochod pred Domom kultúry

One man show o tom, ako byť dobrým otcom. Správny chlap sa podelí o vlastné skúsenosti, skvelé nápady a tajné rady. Autor: B.
H. Thorsson, réžia: E. Kudláč.
Vstupné: 7 €
17.02. 2013, 17.00 hod.
O psíčkovi a mačičke
Divadelná rozprávka o dvoch nezbedníkoch
v podaní divadla Kapor na scéne.
Vstupné: 1,5 €
MAREC
14.03. 2013, 15.00 hod.
Mestská knižnica KNM
Vansovej Lomnička
46. ročník súťaže v umeleckom prednese
poézie a prózy žien, ktorú organizuje Únia
žien Slovenska. Súťaž prebieha v dvoch
kategóriách, minimálny vek recitátorky
je 16 rokov. Záujemkyne o recitáciu a ďalšie informácie sa môžu kontaktovať na č.
t. 4212732, 0910793390, mail: uniazien.
knm@gmail.com.
17.03. 2013, 18.00 hod.
Hľadá sa nový manžel
Jožo Pročko, Marián Labuda ml. a Zuzana
Tlučková v bláznivej komédii Mira Gavrana, o vdove, ktorá má už dosť samoty a rozhodne sa hľadať nového manžela. Hra plná
prevlekov a humoru.
Vstupné: 12 €
Všetky podujatia, pri ktorých nie je uvedené miesto konania, sa uskutočnia v Dome
kultúry KNM.
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