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Veselé Vianoce

Mesto ocenilo najlepších

Deti sa spolu hrali

Už o pár dní príde jeden z najvýznamnejších kresťanských sviatkov – narodenie Ježiša v betlehemských jasliach,
ktorý ľudstvu priniesol nádej a spásu.
Štedrý deň je symbolom pokory a vyjadruje úctu príchodu Ježiška na svet.
Vďaka tradícii vianočných darov počas
Štedrého dňa máme šancu ukázať, že
nám záleží na našich blízkych a tiež
si uvedomiť, ako veľmi sme milovaní.
Uistiť sa, že niekam patríme a že sila
rodiny je nadovšetko. Štedrosť a pohostinnosť nech teda vstúpia do vašich
príbytkov. Láska a rodinná pohoda
nech sa stanú najväčšou ozdobou vianočných sviatkov.
Krásne Vianoce všetkým občanom želám.

Dňom študentstva, ktorý sa oslavuje
17. novembra, si pripomíname historické udalosti z roku 1939 a 1989. V oboch
hlavnú úlohu zohrali študenti. Študenti
boli aj hlavnými aktérmi podujatia, ktoré
sa konalo v dome kultúry v novembrové
dopoludnie. Štyri stredné školy v našom
meste nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, no ich najlepší študenti sa
zúčastnili oceňovania primátorom. Ako
sa Ing. Ján Hartel vyjadril vo svojom
príhovore, úlohou podujatia je oceniť
študentov za dosiahnuté vynikajúce študijné výsledky, výsledky v rôznych súťažiach a mimoškolských aktivitách a zároveň ich motivovať v dosahovaní ďalších

Dňa 4. novembra navštívili predškoláci z MŠ Komenského svojich kamarátov v špeciálnej MŠ. Toto stretnutie sa
uskutočnilo v rámci Dňa materských
škôl. Predškolákov privítala pani riaditeľka a uviedla ich do triedy, kde boli
deti so svojimi pani učiteľkami a asistentkami. Pre našich predškolákov si
pripravili tvorenie z papiera. Vytvorili
si krásneho panáčika, ktorého si odniesli aj domov. Po práci nasledovalo
malé občerstvenie a potom sa hrali
s deťmi, ktoré sú zdravotne znevýhodnené.

viac na str. 4

viac na str. 6

Ing. Ján Hartel,
primátor mesta
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PRIHOVÁRA SA PREDNOSTA MESTSKÉHO ÚRADU JUDR. ĽUBOMÍR jEŽO

Pred časom som sa v jednom z mojich príspevkov venoval nebankovým spoločnostiam, ktoré požičiavali občanom peniaze
a pýtali za pôžičku nekresťanské úroky,
ktoré v mnohých prípadoch niekoľkonásobne presiahli samotnú výšku pôžičky
(istiny). Ich konanie, podľa môjho názoru,
už v čase pôžičky napĺňalo znaky kriminálneho konania. Štát im (hoci to dlho trvalo) klepol po prstoch a zakázal mnohým
takýmto spoločnostiam vykonávať túto
činnosť a povolil ju len presne určeným
spoločnostiam, ktoré NBS prísne kontroluje. Musím ale ešte raz povedať, že to trvalo
veľmi dlho, kým sa štát rozhýbal, pretože
počas činnosti týchto zlodejských spoločností prišlo mnoho našich ľudí o strechu
nad hlavou alebo v opačnom prípade sa
dostali do takej situácie, že stále vracali len
úroky, ktoré neustále narastali a samotná
istina ostávala stále nesplatená. Potom pri
vymáhaní takéhoto dlhu im boli súdni exekútori veľmi nápomocní. Pred pár dňami
som sa dočítal, že jeden z poslancov NR SR
(nie je podstatné z akej politickej strany
alebo hnutia) predložil do NR SR návrh
novely zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych
exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok), ktorej cieľom, ako píše, je

zabezpečiť, aby ľudia neboli zaťažovaní pri
ich vymáhaní formou exekúcie nadmernými nákladmi, ktoré si ako odmenu účtujú
exekútori. Podľa tohto návrhu by si už exekútor nemohol na poplatkoch a trovách
účtovať viac, ako je samotná istina – teda
reálny dlh. Súčasná platná právna úprava vytvára stav, kedy pri dlžných sumách
často výrazne presahuje odmena exekútora
výšku pôvodnej pohľadávky. Toto potom
spôsobuje, že sociálne slabé skupiny obyvateľstva sa neúmerne zadlžujú. Bolo by
veľmi dobré, keby táto novela prešla, odstránil by sa tým stav, na ktorý občania SR
už dlhodobo poukazujú ako na nevyvážený,
neprimeraný a nespravodlivý. Teraz pred
Vianocami, keby sa začalo o tomto návrhu
v parlamente aspoň diskutovať, by to bol
krôčik dopredu.
Pred nami je spomenuté predvianočné obdobie, a teda aj každoročný predvianočný
zhon. Mesto ako každý rok pripravuje vianočné trhy, ktoré začnú 16. decembra a potrvajú do 23. decembra, teda skončia deň
pred Štedrým dňom. Už môžeme aj tieto
vianočné trhy pomaly nazývať tradičnými.
Stretnete sa na nich s príbuznými, známymi, priateľmi, ktorých ste možno nevedeli
celý rok. A niektorí sa veľmi tešia práve na
takúto atmosféru.
Chcel by som pripomenúť, aby sme v tento
predvianočný čas nezabudli na svojich rodičov, či starých rodičov. Všetci vieme, že
mnohí z nich sú odkázaní na pomoc svojich
detí, alebo iných svojich príbuzných, ale
vieme aj to, že nie všetci máme bohužiaľ
dostatok času, aby sme sa im ho venovali

PREDSTAVUJEME POSLANCA
Ing. Miloš ŠEVEC, PhD., Občianska konzervatívna strana (volebný obvod č. 5,
ulice: Clementisova, Dl. Poľského)
Ste poslancom mestské
ho zastupiteľstva prvé
volebné obdobie. Prečo
ste sa rozhodli vstúpiť
do komunálnej politi
ky?
Mám 65 rokov, žijem
v KNM od svojich 3 rokov. Teda vyše 60 rokov a za tú dobu som s mestom zrástol.
Poznám problematiku mesta a svojho volebného obvodu. Viem, že ma dosť ľudí
pozná vzhľadom na moju predchádzajúcu
činnosť. Žijem ich každodennými problémami, tak som sa rozhodol zapojiť sa do

ich riešení. Myslím si, že spĺňam toto kritérium. Vzhľadom na to, že som senior,
chcem robiť niečo aj pre moju vekovú skupinu a zapojiť sa do ich činnosti. Seniori
sa už angažujú a ja budem nápomocný pri
riešení ich problémov a zefektívňovaní ich
činností.
Čo ste zrealizovali v tomto volebnom ob
dobí a čo ešte máte v pláne?
Po vstupe do komunálnej politiky sa pravidelne zúčastňujem zasadnutí MsZ. Tam
sa v rámci diskusie zapájam. Podal som
spolu s podporou ďalších poslancov návrh
na zakúpenie zariadenia na rekonštrukciu
asfaltových povrchov ciest a chodníkov.
Návrh bol schválený a zariadenie – Infraset
je zakúpené a čaká sa na jeho zaradenie do

toľko, koľko potrebujú. Len sa vyhovárame na naše pracovné alebo iné povinnosti, alebo na to, že bývame od nich ďaleko.
Potom prichádzajú na rad opatrovateľky,
ktoré im síce zabezpečia to, čo je pre nich
bezpodmienečne potrebné, ale to už nie je
ono. Naše mesto má samozrejme zriadenú opatrovateľskú službu. Občanovi s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorý sa
nedokáže sám, ani s pomocou svojej rodiny
o seba postarať, mesto poskytuje opatrovateľskú službu v domácnosti. Ak bol občan
posúdený, že je odkázaný na poskytovanie tohto druhu sociálnej služby, uzatvorí
s ním zmluvu o jej poskytovaní. V tomto
roku je opatrovateľská služba poskytovaná
64 občanom. Službu zabezpečuje momentálne 36 kvalifikovaných opatrovateliek,
ktoré majú s mestom uzatvorené pracovné
zmluvy. Opatrovaný občan platí za hodinu poskytovanej služby úhradu vo výške
1,05 € za odpracovanú hodinu. Skutočné
náklady za hodinu poskytovanej služby sú
3,53 €. Rozdiel medzi úhradou opatrovaného a skutočnými nákladmi hradí mesto
zo svojho rozpočtu. Poskytovanie tohto
druhu služby umožňuje našim starším občanom zotrvať čo najdlhšie vo svojom prirodzenom prostredí. Tu sú doma, tu sa cítia
najlepšie. Najväčšou bolesťou našich babičiek a dedkov nie sú boľavé nohy, srdiečko
či chrbát, ale SAMOTA.
V tento predvianočný čas by som chcel
všetkým občanom nášho mesta (a nie len
im) popriať zdravie, pokoj, lásku a mier, aby
si v tento čas našli cestu k sebe aj tí, ktorí ju
akosi v priebehu roka k sebe nenašli.

praxe. Je dobré, že Infraset sa mi podarilo
presadiť.
Aktívne pracujem v komisii ochrany životného prostredia, kde riešime aktuálne
problémy v meste a okolí v rámci možností
samosprávy. Upozorňujeme na nedostatky
a snažíme sa ich v rámci orgánov samosprávy riešiť s orgánmi štátnej správy, ktorá je
gestorom životného prostredia.
Tiež som členom Rady školy ZŠ Clementisova a ZUŠ KNM. Problémy školstva riešime na úrovni mesta, tu sa snažím pomáhať
obom školám v rámci možností, ktoré nám
vytvára samospráva. Školy sú samostatné
subjekty, majú teda pomerne široké možnosti sebarealizácie a pri tom pomáham.
Dlhé roky som pracoval v doprave na úrovni kraja, najskôr v KNM a potom v Žiline.
Doprava všeobecne rádovo stúpla oproti minulosti, bohužiaľ, v našom meste sa
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Ste členom komisie ochrany životného
prostredia. Ako pracuje táto komisia?
Čo si myslíte o stave životného prostre
dia v našom meste?

Po prvýkrát
i motivačná cena
V stredu 16. októbra primátor mesta spolu
s komisiou ochrany životného prostredia
pozval do sobášnej siene mestského úradu
účastníkov súťaže o Najkrajší priľahlý pozemok (kvetinovú výzdobu). Po troch kolách,
kedy členovia komisie hodnotili celoročnú
starostlivosť o súťažné pozemky, sa sčítali
body a vyhodnotili sa najlepší. Vo svojom
príhovore primátor Ing. Ján Hartel povedal, že poďakovanie za krásne prostredie
patrí všetkým súťažiacim, ale i tým, ktorí
sa neprihlásili, ale starostlivosťou o okolie
svojich domov prispievajú ku krajšiemu
mestu a spríjemňujú sebe i svojim susedom
bývanie.

Životné prostredie je ústredná téma neustále. Pokiaľ občania majú dojem, že ich
práva nie sú naplnené alebo sa nedodržujú, budeme tak, ako v minulosti, aktívne
s nimi spolupracovať. Každý z nás má záujem, aby sa ŽP vrátane ovzdušia na území
nášho mesta zlepšovalo. V komisii ŽP sa
naďalej snažíme o citlivý prístup k problematike parkovania a zelene. Zapodievame
sa aj čiernymi skládkami, spolupracujeme
pri ich odstraňovaní.
Mám záujem zracionalizovať a zefektívniť
zber odpadu so zapojením občanov tak,
aby sa im oplatilo odpad triediť. Napr.
vytvoriť ohradené stojiská na odpadové
nádoby s obmedzeným prístupom pre používateľov. Takéto stojiská sa v niektorých

mestách na Slovensku už využívajú. Žiaľ,
všetko začína od legislatívy, vo všetkom
sme limitovaní jej súčasným znením.
Na tomto mieste chcem vyzdvihnúť a oceniť aktivity a podiel občanov nášho mesta
pri jeho celkovom skrášľovaní. Komisia ŽP
každoročne na jeseň pravidelne vyhodnocuje celomestskú súťaž o najkrajšiu kvetinovú výzdobu, ktorú realizujú a aj celoročne udržujú naši občania, za čo im patrí
vďaka.

A aké bolo umiestnenie? V kategórii
s ulicami Matice
slovenskej a Lipová 4. miesto si odniesla T. Cimlová,
o stupienok vyššie sa umiestnila
T. Marčanová, na
druhom
mieste
Ing. Jana Špiriaková, všetky tri z Ulice Matice slovenskej a prvenstvo získala Š. Ševčíková z Lipovej ulice. V oblasti Kamence sa
na peknej 5. priečke umiestnila B. Púčeková zo Sládkovičovej ulice, na štvrtom mieste skončila Mgr. E. Mináriková, Ulica ČSA,
tretie miesto získalo zariadenie DSS a ZpS

zo Štúrovej ulice,
druhá bola F. Maťašovská,
Ulica
9. mája a najkrajší pozemok je pri
bytovke na Ulici
ČSA vďaka A. Novákovej.
Z uvedeného vidno, že finančnú
a vecnú odmenu si z rúk primátora prevzali všetky prihlásené účastníčky. Tento rok
sa po prvýkrát udeľovala motivačná cena,
teda cena za pekný priľahlý pozemok pre
niekoho, kto nebol prihlásený a ním sa stal
Jozef Belan z Nábrežnej ulice.
D. Š.

ta mestského úradu JUDr. Ľubomír Ježo.
V rozhovore sa venovali najmä formám

a možnostiam poskytovania sociálnych
služieb v meste. Z tohto stretnutia vzišli aj
možnosti rozvíjania ďalšej spolupráce oboch
miest na úrovni kultúry i sociálnych služieb.
A tak v roku 2017 môžeme očakávať, že naše
mesto navštívia ďalší obyvatelia Rive de
Gier, aby si odniesli skúsenosti zo Slovenska a naopak predstavili svoje umenie Kysučanom, napr. počas Jakubovských hodov.
Cieľom ich budúcej návštevy je tiež spoznať
krásy a tradície severného Slovenska.
D. Š.

Návšteva z Francúzska
V našom meste sme v uplynulých dňoch privítali vzácnu návštevu. Delegácia z partnerského francúzskeho mesta Rive de Gier do
svojho programu zaradila návštevu Strednej
odbornej školy strojníckej, zariadení sociálnych služieb a domu kultúry. Samozrejme
deväť členov zahraničnej delegácie navštívilo i primátora mesta Ing. Jána Hartela.
Na stretnutí sa zúčastnila zástupkyňa
primátora Ing. Jana Svrčková a prednos-

OZNAMY
Dňa 8. decembra o 13,00 hod. sa uskutoční
v zasadačke MsÚ v KNM riadne zasadnutie
poslancov mestského zastupiteľstva. Zasadnutie je verejné a každý občan sa ho môže zúčastniť. Priamy prenos zastupiteľstva prinesie
na svojom TV kanáli spoločnosť Antechnet,
s. r. o. Podrobný program rokovania poslancov
bude uverejnený na webovej stránke mesta.
Klub SM KNM touto cestou ďakuje občanom
mesta, obyvateľom kysuckého regiónu, spon-

Zvesti

zorom a darcom 2–3 % za finančnú aj morálnu podporu našej klubovej činnosti v roku
2016. Veľmi si to vážime a želáme vám pokojné Vianoce a veľa zdravia, úspechov v novom
roku 2017.
kysuckí SM klubáci
Blížia sa najkrajšie sviatky roka Vianoce. Prajeme všetkým členom Spolku sv. Vojtecha
KNM i ostatným spoluobčanom nášho mesta
ich príjemne prežitie. Do Nového roku 2017
želáme vám veľa zdravia, spokojnosti, lásky
a Božieho požehnania.

Na záver ďakujem občanom za doterajšiu
spoluprácu a dôveru. Do budúceho roku
2017 prajem všetko dobré, veľa šťastia,
zdravia a pohody všetkým rodinám.

Zároveň by som sa chcela poďakovať Mestu
KNM, RKFÚ, inštitúciám i niektorým jednotlivcom za doterajšiu spoluprácu a podporu.
S úctou a vďakou Magda Harceková,
Miestny Spolok sv. Vojtecha KNM

INZERCIA
 	Ponúkame čistenie
a tepovanie kobercov, sedačiek
a autosedačiek. Cena dohodou,
kontakt: 0905/342 787.
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nedajú už budovať nové komunikácie, do
úvahy prichádza väčšinou možnosť naše
a štátne cesty len renovovať. Doprava je boľavý problém, Ulica DI. Poľského je jediný
vstup do mesta od Žiliny, a ten je dlhodobo
preťažený. Musíme sa spoločnými silami
zasadzovať o urýchlené vybudovanie diaľničného obchvatu na úrovni príjazdu do
priemyselného parku tak, aby ťažká kamiónová doprava a zamestnanci priemyselných
parkov nejazdili cez mesto. Opäť v úzkej súčinnosti s mestom a štátnymi orgánmi.

i
Poďakovanie i oznam
ZO Zväzu postihnutých civilizačnými
chorobami sa chce poďakovať Mestu
KNM, primátorovi Ing. Jánovi Hartelovi
a mestskému zastupiteľstvu za poskytnutie priestorov v Klube 75, kde sa spoločne
stretávame každú stredu. Pre členov tieto
stretnutia veľa znamenajú.
Ďakujeme tiež Žilinskému samosprávnemu kraju za poskytnutie dotácie i priaz-

Zima na atletickej dráhe

SPRAVODAJSTVO

Atletická dráha je otvorená pre širokú verejnosť. Jej prevádzkovateľom je Mestské
kultúrno-športové stredisko v KNM a návštevníci dráhy sa musia riadiť prevádzkovým poriadkom, ktorý je sprístupnený
v priestoroch štadióna i na webovej stránke
mesta. Vzhľadom na to, že v zimných mesiacoch sa nebudú konať rôzne tréningy
a zápasy, je možné predĺžiť prevádzkovú
dobu atletickej dráhy nasledovne:

Mesto ocenilo najlepších
(pokračovanie zo str. 1)
výnimočných cieľov. Program moderovala
PhDr. Elena Gavláková, ktorá postupne volala
na pódium študentov. Tým ocenenie predával
primátor v spoločnosti riaditeľov škôl či ich
zástupcov. V jednotlivých kultúrnych vstupoch vystúpili žiaci ZUŠ KNM.

EÚ a predsedníctvo
v Rade EÚ
Pod záštitou predsedu
Žilinského
samosprávneho
kraja a poslanca
NR SR pána Juraja
Blanára sa dňa
4. novembra 2016
priestory Spojenej
školy v KNM stali miestom realizácie podujatia, ktoré vrchovate naplnilo očakávania. Komenského zásada: škola hrou prispôsobená
daným podmienkam nestratila na význame
ani v dobe IKT, a tak sme mohli ukázať potenciál našich žiakov, možnosti jeho ďalšieho
využitia, rozšírenia či uplatnenia v budúcom
zamestnaní.
Podujatie: Európska únia a predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej
únie realizované v rámci projektu Vzdelávajme a zabávajme sa v Európskej únii
(MVZP-SK PRES/2016/129) sa uskutočnilo
aj vďaka finančnej podpore Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ prostred-

nivcom, ktorí darovali 2 % zo svojich daní.
Vďaka ich dobrosrdečnosti členovia zväzu
dostali príspevky na rekondičné pobyty
v Slovenských liečebných kúpeľoch. Všetci
srdečne ďakujú.
Posledné stretnutie v tomto roku bude
14. decembra pri vianočnej kapustnici. V novom roku sa prvýkrát stretneme
11. januára 2017. Výročná členská schôdza
sa uskutoční 27. januára o 14.00 v dome
kultúry.

Zároveň prosíme všetkých priaznivcov o darovanie 2 % z daní pre ZPCCH
a Jednotu dôchodcov Slovenska. IČO
12664855302.
Našim členom, ich rodinám ako i ostatným
chcem touto cestou popriať krásne požehnané vianočné sviatky plné lásky, pokoja,
prežité v rodinnom kruhu a tešte sa spolu,
keď si budete sadať k vianočnému stolu.
A. Tarábková

PO – PI: od 08.00 do 12.00 a od 16.00 do
19.00 hod.
SO: od 14.00 – 16.00 hod
Táto nová prevádzková doba je platná od
21. 11. 2016 do 31. 3. 2017.
Zároveň upozorňujeme, že atletická dráha bude uzatvorená i v prípade, že bude
pokrytá snehom a ten ešte nebude odhrnutý. Tento projekt je určite veľkým prínosom pre mesto, avšak je tiež potrebné, aby
MKŠS zabezpečilo údržbu a dozor tohto
priestoru. Za pochopenie a dodržiavanie
pravidiel ďakujeme.
Ocenenými boli:
Gymnázium: Michal Roman, Dominika
Chrastová, Nikola Capeková, Lukáš Švaňa,
Filip Fábik, Laura Janíčková.
Spojená škola: Dávid Srníček, Pavol Olbert,
Maja Mikitiuková, Samuel Hlavatý, Vladimír
Kubek, Tomáš Nagy.

Stredná odborná škola strojnícka: Daniel
Svitek, Jakub Kristek, Patrik Masnica, Bystrík
Hasalik, Michal Dubeň, Nikola Štefundová.
Spojená škola internátna: Marek Piesecký,
Karin Bírová, Marek Horváth, Andrea Tutková.
Základná umelecká škola: Dominika Chrastová, Martin Kršák.
Všetkým menovaným zaslúžene patril potlesk.
D. Š.

níctvom dotačného programu v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky.
V úvodnom kultúrnom programe sme cez
symboly dokázali skĺbiť históriu s prítomnosťou, predstaviť našu jedinečnosť v spoločenstve, ukázať hrdosť a lásku k materinskému
jazyku, k národu. Privítanie hostí pri vchode
chlebom a soľou, ľudová hudba, báseň i záverečná pieseň (V dolinách) v podaní našich žiakov emotívne zapôsobili na všetkých
účastníkov. Potom už dostali svoj priestor pozvaní hostia. Na začiatku všetkých oboznámil
riaditeľ školy pán Milan Valek v skratke s históriou školy, jej najvýznamnejšími udalosťami, úspešnými projektmi. Jeho slová doplnil
Martin Sládek, žiak 2. ročníka odboru elektrotechnika. Svojou prezentáciou a sprievodným slovom pomohol najmä hosťom vytvoriť
si predstavu o študijnom programe a možnostiach využitia v Spojenej škole v KNM.
Dominantným hosťom podujatia bol poslanec Európskeho parlamentu pán Vladimír
Maňka. Jeho vystúpenie zanechalo veľmi
pozitívny dojem. Nebola to tzv. akademická
prednáška s množstvom faktov či rýchlo zabúdajúcich číselných údajov. Pán Maňka začal

príjemným vstupom, krátkym videom o každoročných letných táboroch pre deti so sociálnym znevýhodnením. Zaujímavé bolo sledovať odpovede na otázky prítomných. Svojimi
argumentáciami vypĺňal nekončiace sa „biele
miesta“ v študentovej mysli pri chápaní existujúcich pomerov sveta.
Podnetným sa stali prezentácie zástupcov
Žilinskej univerzity v Žiline z Fakulty riadenia a informatiky pánov Michala Varmusa
a Martina Latku. Veľmi „trefne“ zarezonovali
na chute mladých, keď im predstavili, ako je
napr. možné využiť počítačové hry a splniť si
počas štúdia „american dream“.
Ďalším milým prekvapením v rámci programu boli vysoko erudované, ale veľmi prístupnou formou sprostredkované informácie z existencie a fungovania na trhu práce
spoločnosti Schaeffler Kysuce, spol. s r. o.,
v podaní jej riaditeľa pána Milana Jurkyho.
Poslednou časťou v mozaike vzdelávacieho
dopoludnia sa stala odborná prednáška pána
Mariána Koprdu, ktorý predstavil IKT klaster
Z@ict a firmu Scheidt [&] Bachmann, s. r. o.,
v Žiline.
Erika Kubaščíková
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svojská a výbušná Nora (Barbora Švidraňová),
ktorá oznámi, že sa rozhodla odísť z divadelného súboru. V pripravovanej inscenácii ju má
preto narýchlo nahradiť mladá absolventka
herectva Ema (Veronika Strapková). Doterajšia hlavná hviezda z toho samozrejme nie je
nadšená a svoju nástupkyňu zaúča len s veľkou nevôľou. Okrem ozajstného významu
piesní Hany Hegerovej sa však Ema dozvie od
Nory aj niečo o živote.
Nora spočiatku považuje Emu za ukážkový
príklad súčasnej mládeže. „Nežijete, ale prežívate, zabávate iných, ale neviete zabaviť seba,
plačete bez sĺz…“ Jej výbuchy a hnev sú však
podmienené tajomstvom, ktoré nosí pod srdcom. A otcom nie je nikto iný ako samotný
riaditeľ divadla Robo (Boris Zachar). Napokon

sa o ich romániku dozvedia všetci a Nora neváha svojho milenca zosmiešniť práve jednou
z piesní Hany Hegerovej.
Humor do inscenácie vniesla najmä postava
režiséra Ďura (Braňo Bačo). Dej obohatil aj
naivný Kamil (Michal Tomasy) s do všetkého
sa starajúcou Janou (Juliána Oľhová). Tanečnice Katarínu Baránkovú, Martinu Vyšinskú
a Patríciu Hanuliakovú mal pod taktovkou
choreograf Miro (Matúš Kvietik). Piesne Hany
Hegerovej boli neoddeliteľnou súčasťou každej scény. Predstavenie sa nemohlo skončiť
inak ako duetom Barbory Švidraňovej s Veronikou Strapkovou. Inscenácia Hana (Hommage à Hegerová) mala premiéru v žilinskom divadle už v októbri 2014, no aj po dvoch rokoch
zostala natoľko výnimočná, že si opäť zaslúžila standing ovation.
Dominika Chrastová

Orieščíková z Poviny, Mgr. Magdaléna Trubanová z Kys. Lieskovca a Jana Hvolková z Bud.
Lehoty.
Najviac porotu zaujal príbeh Oľgy Orieščíkovej. Už ako veľmi mladá sa starala o svojich
súrodencov kvôli maminej chorobe. Vydala
sa a starala sa okrem 4 vlastných detí i o svoju
chorú mamu. Spolu s ňou prišla do rodiny i postihnutá teta, o ktorú sa trebalo ďalších 30 rokov postarať. Do pestúnskej starostlivosti si
vzala aj svoje netere vo veku 10 a 11 rokov, pre
ktoré je dodnes mamou. Osud zamiešal karty
tak, že dochovala i švagrinú, mamu dievčat
a dokonca i otca, ktorý ich v detstve opustil.
Perličkou je, že jej na dvere zaklopala 73-ročná
suseda, ktorá chcela dožiť u nich, lebo je tam
veselo a živo.

Po rozhodnutí poroty získali všetky nominované darčekovú poukážku a kvety od ÚŽS.
Víťazka si prevzala vázu s gravírovaným nápisom Žena roka 2015. Finančne na podujatie prispeli Mesto KNM a Krajská organizácia
ÚŽS Žilina.
D. Š.

Barbora Švidraňová očarila divákov
Žilinskí herci vymenili 15. novembra svoje domáce dosky za pódium Domu kultúry v KNM.
Inscenáciou Hana (Hommage à Hegerová)
vzdali hold speváčke, ktorá bola v päťdesiatych rokoch minulého storočia taktiež súčasťou žilinského divadla. Hlavnou postavou je

Ženou roka Povinčanka
Organizátormi vyhodnotenia ankety Žena
roka sú Únia žien Slovenska a MKŠS KNM.
Vo štvrtok 27. októbra sa v dome kultúry
zišlo sedem nominovaných žien, členovia
poroty, účinkujúci, priatelia i príbuzní žien
a ostatní fanúšikovia tohto podujatia. Moderátorkou bola Alenka Ďuriaková, ktorá otvorila program piesňou. Ďalej vystúpili žiaci ZUŠ
KNM, FS Nábrežníček, tanečná skupina Terra
a ženská spevácka skupina pri FS Jedľovina.
Po bohatom programe boli predstavené jednotlivé ženy, ktoré do ankety nominovali ich
priatelia či príbuzní: Janka Drexlerová z KNM,
Tatiana Jánošková z Dubia, Mgr. Dana Sobolová z KNM, Zuzana Martincová z KNM, Oľga

Pozor, červená!
Ochrana života a zdravia detí by mala byť
prioritou pre každého z nás. Ony sú najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej premávky. Vo
štvrtok 27. októbra sa žiaci druhého ročníka
zúčastnili vzdelávacieho podujatia v mestskej
knižnici, ktorého hlavnou myšlienkou bola doprava. Jej priestory sa zmenili na plne vybavené dopravné ihrisko. Deti sa s veľkou ochotou
zhosťovali rolí chodcov, vodičov a policajtov.

Plesali na škole

Pod kritickým okom
členov mestskej polície
predvádzali praktické
ukážky správania sa na
ceste. Dodržiavali svetelné signály semaforov
i pokyny príslušníkov
polície. A keďže sme
boli v knižnici, čítali sme
z knihy Pozor, červená
spisovateliek Hany Prisvedčiace o tom, že v našom meste máme veľa
šikovných a talentovaných detí. Večer spes-

Predadventné obdobie v KNM sa už tradične
spája s Katarínskym plesom, ktorý organizuje
ZŠ Clementisova. S potešením môžeme konštatovať, že v sobotu 19. novembra sa uskutočnil už 17. ročník tohto podujatia. Výnimočnosťou plesu je, že sa pravidelne realizuje
v priestoroch základnej školy a na príprave
programu sa podieľajú zamestnanci školy so
žiakmi. Práve tí si pod vedením pani učiteliek
pripravili zaujímavé a zábavné vystúpenia

Zvesti

musovej a Lenky Procházkovej.
Detský vodičský preukaz podpísaný skúšobným komisárom bol
odmenou pre každého vzorného
chodca, vodiča a cyklistu. Deti
odchádzali z tohto podujatia so
zdvihnutým palcom, čo bolo jasným signálom najlepšieho hodnotenia akcie.
Mgr. Jarmila Bandurová

trili svojimi speváckymi, tanečnými aj hereckými výkonmi. Na plese sme mohli privítať
i čestných hostí, pána primátora
Jána Hartela s manželkou. Veríme,
že hostí potešila zábava do skorého
rána sprevádzaná diskdžokejom ako
i polnočné žrebovanie zaujímavých
cien v tombole. Veríme, že to nebolo naposledy, kedy sme mohli plesať
na tejto škole.
Grigová
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Starým rodičom vyčarili
úsmev
„Babička aj ty dedko, ste naše všetko, vždy
na vás myslíme, veľmi vás ľúbime, buďte
nám stále zdraví…“ Takéto a podobné verše
sa niesli priestormi MŠ 9. mája celý týždeň
od 9. – 14. novembra, keď do škôlky zavítali
starí rodičia k svojim vnučkám a vnúčikom,

Legománia
Pri príležitosti Dňa materských škôl pani učiteľky spolu s predškolákmi z MŠ Litovelská pozvali škôlkarov z ostaných škôlok na podujatie s názvom Legománia. Téma podujatia bola
„Významné budovy v našom meste“. Všetci sa

Čítali rozprávky
mladším
Deň 24. október je Medzinárodným dňom
školských knižníc. V rámci zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti a na podporu vzťahu detí a žiakov
k čítaniu zorganizovalo Ministerstvo škol-

ŠKOLSTVO

Deti sa spolu hrali
Naši predškoláci si vytvorili nové priateľ-

Zdravie na prvom
mieste
Zdravie väčšina z nás umiestňuje v hodnotovom rebríčku na popredné miesta. Práve
z tohto dôvodu sme v ZŠ Dolinský potok
v KNM v dňoch 17. – 21. októbra zorganizovali celoškolskú aktivitu pod názvom „Zdravie z našich záhrad“.
Týždeň zdravia sme odštartovali reláciou
v školskom rozhlase. Následne si mohli žiaci počas celého týždňa čítať pripravenú nástenku o zelenine, ovocí a vitamínoch v nich
ukrytých. Uvedené vedomosti si mohli overiť
v teste, v ktorom žiaci 5. až 9. ročníka pomohli Suľke a Suľkovi odpovedať na otázky
o zdravom životnom štýle a vitamínoch. Žiaci 1. až 4. ročníka sa dozvedeli v rozprávke
o Žrútikovi, ktoré sú zdravé a nezdravé po-

Medzinárodná
dejepisná exkurzia
Koncom októbra sa uskutočnila medzinárodná
dejepisná exkurzia do poľského Osvienčimu. Zo
ZŠ Nábrežná KNM sa jej zúčastnil celý deviaty
ročník a niekoľko ôsmakov v sprievode pani
učiteliek dejepisu M. Mojtovej a Z. Ševčíkovej
a pani učiteliek A. Drexlerovej, A. Ondrejášovej. Nesmieme zabudnúť ani na našich priateľov – žiakov a učiteľov – z českej a poľskej školy
v Jablunkove (ZŠ Lesní 190 a ZŠ H. Sienkiewicze). Táto spoločná exkurzia je jednou z dejepisných aktivít medzinárodného projektu Žijeme
na Trojmezí a je výsledkom spolupráce našej

aby si v ich podaní
vypočuli
množstvo básní,
piesní, tančekov
i divadielka, ktorými im chceli
vyjadriť svoju lásku a vďačnosť. Deti 5. 6. 7.
a 8. triedy sa postupne na besiedkach predvá-

dzali svojim kultúrnym programom. Radosť,
spokojnosť, šťastné úsmevy a vrúcne objatia
prevládali na obidvoch stranách. Deti nezabudli ani na darčeky a na záver svojich blízkych obdarovali vlastnoručne zhotovenými
srdiečkami a kvetinkami.
Angela Slivková

s veľkou chuťou pustili do stavania hasičskej
zbrojnice, knižnice, hvezdárne, budovy MŠ či
železničnej stanice. Deti si precvičili zručnosti
a predstavivosť pri stavaní z Lega. Svoje výtvory si spoločne skritizovali, ale aj pochválili.
Na záver dostal každý škôlkar diplom a sladkú
odmenu za svoju prácu. Akcia sa všetkým pá-

čila a sľúbili
si, že o rok sa
opäť stretnú.
Jana Vlčková

stva, vedy, výskumu a športu SR spoločné
čítanie rozprávky. V pondelok 24. októbra sa
do tejto aktivity zapojili žiaci a pani učiteľky
prvých a druhých ročníkov zo ZŠ Clementisova. Žiaci 2.A triedy prečítali rozprávku Budkáčik a Dubkáčik svojim mladším spolužiakom
z 1.A triedy. Žiaci z 2.B triedy v tom istom

čase, ale v inej triede, prečítali malým prváčikom veselý príbeh z knihy Danka a Janka.
Táto aktivita sa všetkým deťom veľmi páčila
a radosť z čítania rozprávky prežívali nielen tí
žiaci, čo už vedia čítať, ale i malí prváčikovia,
ktorí sa čítať len učia.
Mgr. Zuzana Múčková

stvá s deťmi bez toho, aby si uvedomovali
rozdiel medzi sebou. Nakoniec sme deťom
rozdali darčeky, ktoré pripravili naši pred-

školáci a aj sladkosti. Ani my sme neodišli
bez darčeka.
O. Ďuricová a E. Birčiaková

traviny a jeho kamarátka Elenka ho naučila, čo všetko musí
jesť a urobiť, aby bol
zdravý. Okrem čítania s porozumením
rozdelili žiaci potraviny zo Žrútikovej
chladničky na zdravé a nezdravé.
Streda bola venovaná sprievodnej akcii Tekvica fest. Chuťové poháriky sme otestovali
ochutnávkou Hokaido drinku. Výstavu ovocia
a zeleniny sme dozdobili vyrezanými svetlonosmi a svoj výtvarný talent mohli žiaci
uplatniť aj pri kreslení tekvičiek, ovocia a rôznych druhov zeleniny.
Všetci vieme, že zdravie si upevňujeme aj
pohybom a športovaním, a preto sme sa vo

štvrtok zamerali práve na tieto aktivity. Počas prestávok
sme pod vedením Mgr. Márie
Birošíkovej a žiačok Eleny
Pieronovej, Kristíny Stolárikovej a Denisy Čičalovej spoločne cvičili pri hudbe. Zdravý
týždeň vyvrcholil v piatok.
Pre všetkých bola pripravená zdravá desiata – chutná jablková štrúdľa a hokaido torta, za ktoré chceme poďakovať šikovným
rukám Mgr. Daniely Podolákovej, Ing. Ingrid
Fábikovej, Peregríny a Leily Uhríkových,
Zuzany Medzihorskej, Kristíny Jánošíkovej,
Lucie Ozsvaldovej, Filipa Liska a Martina
Šteinigera.
Mgr. Lenka Škoríková

a
jablunkovských
škôl.
Cieľom exkurzie bola
prehliadka
koncentračného tábora Auschwitz. Už pri slove
koncentračný tábor
vám napadne, že to
asi nebude žiadny päťhviezdičkový hotel. Podmienky, v akých žili väzni
v týchto táboroch, boli priam neľudské, katastrofálne, nedá sa to slovami opísať. Ľudia v nich boli
stavaní na nižšiu úroveň ako zvieratá. Pri mnohých príbehoch som dokázala len nemo krútiť hla-

vou a premýšľala som, ako mohol byť niekto
tak bezcitný voči ľuďom okolo seba. Vnútri
barakov boli pozostatky zariadenia, fotografie ľudí, ich osobné veci,… Bolo to strašné
a myslím, že výraz „továreň na smrť“ úplne
presne vystihuje dané miesto.
Myslím, že hovorím za všetkých spolužiakov,
keď poviem, že nám exkurzia mnoho dala.
Vďaka nej sme sa lepšie zamysleli nad tým,
čo máme a možno si teraz budeme viac vážiť život
okolo nás. Lebo, ako sme zistili, sloboda, jedlo,
voda, rodina aj život ako taký neboli a ani nie sú
vždy samozrejmosťou.
Denisa Fujašová, 9.A
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V sobotu 19. 11. sme sa zúčastnili majstrovstiev
Slovenska v cezpoľnom behu, ktoré sa konali
v nádhernom športovom komplexe v Šamoríne. Obsadili sme väčšinu kategórií a získali sme
5 medailí. V kategórii žiačok bežali na 2,8 km dlhej
trati dve naše pretekárky. Obe Lucky podali v početnom štartovnom poli pekné výkony, pričom
Lucka Dubeňová dobehla ôsma a mladšia Lucka
Ondrúšková jedenásta. Medzi dorastencami na
štvorkilometrovej trati veľmi dobre bežal Jozef
Nevedel. Pomerne dlho sa držal vo vedúcej skupine a hoci mu v poslednom kilometri trochu odišli
sily, i tak obsadil jedenáste miesto. Zlato získala
medzi dorastenkami Alexandra Zavadská. Saška
si celú trať (4 km) odtiahla, v druhom kole zrýchlila, odpútala sa súperkám a s náskokom zvíťazila.

Víťazstvom si zrejme
vybojovala účasť na
majstrovstvách Európy v cezpoľnom behu.
Istú nomináciu na
majstrovstvá Európy
má Nikola Štefundová. Nika až do posledného kilometra bojovala
o víťazstvo s E. Slančíkovou (VŠC BB), s ktorou sa
striedali vo vedení. V poslednom kilometri však
za ňou zaostala, ale v závere zabojovala a dobehla
na výbornom druhom mieste. Kvalitný výkon podala i Sára Budáčová, ktorá v silnej konkurencii
junioriek obsadila piate miesto. Spolu s juniorkami bežali aj ženy-míliarky. Alenka Pochybová
dobehla na skvelom treťom mieste. Na štarte mužov-míliarov sme mali trojnásobné zastúpenie.
Jozef Bubeník a Juraj Vitko patrili k favoritom

SPOMIENKY
Život zomrelých je uložený v pamäti živých.
Dňa 16. 12. bude tomu 25 rokov, čo nás opustil
manžel, otec, brat, dedko
Milan JANÍK
S láskou a úctou spomínajú manželka, synovia,
nevesta, vnuci a celá ostatná rodina.

Dni utekajú, roky pribúdajú,
ale spomienky na Teba, mamička, v našich
srdciach ostávajú.
Dňa 10. decembra 2016 uplynie 30 rokov, čo od
nás odišla naša mama a stará mama
Anna MOJSKÁ
Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú
s nami.
Dcéry Danka, Katka a Radka s rodinami.
Nemajte smútok za mnou, mal som Vás rád,
no mňa už čakali brat Albín, otec a mať.
Uplynul už rok, čo zanechal nám smútok a veľa
spomienok
Ervín KUREK z Oškerdy
Kto Ťa poznal, spomenie si, kto Ťa mal rád,
nezabudne.
Smútiaca rodina.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym
za kvetinové dary, úprimnú sústrasť a účasť na
poslednej rozlúčke s našim drahým manželom,
otcom a dedkom
Milanom ŠINALOM,
ktorý nás opustil dňa 3. 11. 2016 vo veku 63 rokov.
S vďakou a úctou manželka a synovia s rodinami.

Zvesti

pretekov, ale v posledných týždňoch ich prípravu
narušili ochorenia. Aj preto sme v tomto behu nezvíťazili. Jozef dobehol za víťazným J. Repčíkom
druhý a Juraj obsadil tretie miesto. Lukáš Prívara
skončil deviaty. Na najdlhšej trati majstrovstiev
v kategórii muži-vytrvalci bežal Branislav Šarkan.
V prvom kole (2 km) však stratil kontakt s bežcami na 3–4 mieste a potom počas celých pretekov
zápasil sám s pomerne silným vetrom. Po kvalitnom výkone dobehol piaty.
V nedeľu 13. novembra sa v Krásne nad Kysucou
uskutočnil už 33. ročník obľúbeného cestného
behu Krásňanskej desiatky. Vo veľmi chladnom
počasí zvíťazil Juraj Vitko pred Tomášom Michalecom a ako tretí skončil Lukáš Prívara. V ženskej
kategórii bežala Alenka Pochybová a skončila na
peknom 3 mieste.
Milan Slivka

Dňa 3.11. 2016 nás navždy opustila vo veku
93 rokov naša milovaná mama, svokra, sestra, stará
mama, prastará mama, švagriná, krstná mama,
priateľka…
Kristína MREKAJOVÁ, rod. Jaroňová z Kysuckého
Nového Mesta
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, susedom
a známym za kvetinové dary, prejavenú sústrasť
a účasť na poslednej rozlúčke.
S úctou nevesta a dcéra s rodinami.
Lúčim sa s Vami, moji drahí,
stisk rúk som Vám už nestihol dať.
Dotĺklo srdiečko, odišli sily,
lúčim sa s každým, kto mal ma rád.
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s naším drahým
manželom, otcom, starým otcom, bratom
Emilom TLACHOM,
ktorý nás náhle opustil dňa 16. 10. 2016.
S úprimnou vďaku manželka, deti s rodinami.
Úprimné poďakovanie všetkým príbuzným
a známym za prejavenú sústrasť a účasť na poslednej
rozlúčke s našou milovanou mamou, babkou,
prababkou, sestrou a švagrinou
Máriou KRÁLIKOVOU, rod. Lazarkovou,
ktorá nás opustila dňa 29. 10. 2016 vo veku
94 rokov.
S láskou a úctou ďakuje a spomína celá rodina.
Ďakujeme pánovi dekanovi Holbičkovi, pani
organistke a pohrebnej službe p. Pošteka za dôstojnú
rozlúčku.
Ďakujeme príbuzným, priateľom a známym
za prejavenú sústrasť a účasť na poslednej rozlúčke
s Jozefom NIGROVIČOM,
ktorý nás opustil dňa 26. 10. 2016.
Smútiaca rodina.
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Saška majsterkou
Slovenska

i
SPOMIENKY

Dňa 24. 12. 2016 si pripomenieme 2. smutné
výročie, čo nás opustila naša mama a starká
Ľudmila JANÍKOVÁ

So stálou spomienkou na Teba, maminka,
ku Tvojmu hrobu chodíme
a tichučko pri plamienku sviečky sa za Teba
modlíme.
1. 12. 2016 si pripomíname 4. smutné výročie
od kedy od nás odišla na večný spánok naša
maminka
Oľga KUCHÁROVÁ z Kysuckého Nového Mesta
Venujte jej s nami tichú spomienku, manžel
Vincent, dcéry Viera a Daniela s rodinami
a ostatná rodina.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Sťa biela voskovica
v kamennom svietni,
tak v dnešnej noci
myšlienka na teba horí
a tanec plameňa
nakreslil tvoju tvár.
(M. Haľamová: Postskriptum)
Dňa 18. 12. 2016 uplynú dva roky, odkedy nás
opustil manžel, otec a brat
Jaroslav BÍLEŠ
Venujte mu tichú spomienku. Ďakujeme.
Smútiaca rodina.
Dňa 26.11.2016 sme si pripomenuli 1. výročie
úmrtia
Jána FRANCA
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť.
Dňa 16. 11. sme si pripomenuli 1. smutné výročie
úmrtia nášho drahého manžela, otca a starého
otca
Michala HALUZU
S láskou spomína dcéra Katka s rodinou a syn
Michal s rodinou, vnúčatá a celá rodina.
Dňa 7. 12. 2016 si pripomenieme nedožité
80. narodeniny milovaného manžela, otca
a starého otca
Štefana FABČINA
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú
spomienku.
S úctou a láskou spomína manželka, syn a dcéra
s rodinami.
Čas plynie, ale spomienky zostávajú.
Dňa 22. 11. 2016 sme si pripomenuli 20. výročie
úmrtia
Ondreja SÝKORU
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú
spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka, deti,
vnúčatá a ostatná rodina.

Dňa 9. 1. 2017 uplynie 8 rokov, čo nás opustil náš
otec a starý otec
Vladimír JANÍK z Budatínskej Lehoty
S úctou a láskou spomína celá rodina.

Čas uplynul, ale v našich spomienkach si stále
s nami.
Dňa 3. 11. 2016 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy
opustil náš milovaný otec, starý otec a prastarý
otec
Jozef KUBIŠTA
Bol 30 rokov zvonárom a kostolníkom v KNM.

Kto Ťa mal rád, nezabudne,
kto Ťa poznal, spomenie si.
Dňa 14. 12. 2016 si pripomíname nedožité
45. narodeniny môjho syna
Richarda PAJTÁŠA
S láskou spomínajú mama, sestry, brat s rodinami
a ostatná rodina.

Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť.
Dňa 14. novembra sme si pripomenuli 21. výročie
úmrtia
Pavla MATUŠKOVIČA z Kys. Nového Mesta
S úctou a láskou spomína manželka, deti,
vnúčatá, pravnuk a celá rodina.

Sú ľudia, ktorí na Vás myslia,
sú srdcia, v ktorých budete žiť neustále.
Dňa 3. 11. 2016 uplynuli 3 roky, čo nás opustila
naša drahá
Valéria KOYŠOVÁ

a dňa 12.11. 2016 sme si pripomenuli nedožitých
91 rokov
Jozefa KOYŠA
S láskou a úctou spomína dcéra s rodinou a syn.
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Kto Ťa mal rád, nezabudne,
kto Ťa poznal, spomenie si.
Dňa 14.12. 2016 si pripomenieme 2. výročie
úmrtia našej milovanej
Jozefy VENDRINSKEJ z Kysuckého Nového
Mesta
S láskou a úctou spomínajú manžel Bohuš, dcéry
Gabika a Iveta, syn Jozef s rodinami.
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme,
pri plameni sviečok sa za Teba modlíme.
Dňa 14. 12. 2016 si pripomíname tretie výročie
úmrtia nášho milovaného manžela a ocka
Milana HRUBÉHO z Kys. Nového Mesta
S láskou spomína celá rodina.

OPUSTILI NÁS

Peter MUZIKA
Dušan KOŠŤAN
Rozália ŠOTKOVSKÁ
Ing. Jozef NIGROVIČ
Miroslav ADÁMEK
Oľga OČKOVÁ
Štefan DRŠMAN
Mária KRÁLIKOVÁ
Rudolf ČIMBORA
Mária LISKOVÁ
Kristína MREKAJOVÁ
Vilma SVRČKOVÁ
Margita GÁBOROVÁ
Rozália FUNTEKOVÁ
Mária ADZIMOVÁ
Vladimír TARÁBEK
MUDr. Mária MLÍCHOVÁ
Milan ŠINAL
Rudolf ČIMBORA

Ak bolo na svete zásluhou blízkeho človeka
trochu viac lásky a dobroty,
trochu viac svetla a pravdy, radosti a smiechu…
mal jeho život zmysel a zostáva navždy v našich
srdciach a spomienkach.
Dňa 12. 3. 2016 sme si pripomenuli 60. nedožité
narodeniny a dňa 6. 12. 2016 si pripomíname
9. výročie, čo nás navždy opustil náš manžel,
otec, dedo, kamarát
Ľubomír FUJÁK z Kysuckého Nového Mesta,
Benkova ulica
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéry
a celá rodina.

Zvesti

56 rokov
73 rokov
86 rokov
78 rokov
64 rokov
79 rokov
89 rokov
94 rokov
70 rokov
94 rokov
93 rokov
90 rokov
91 rokov
80 rokov
78 rokov
52 rokov
66 rokov
63 rokov
70 rokov

NARODENIE DETÍ
Tomáš Maruna,
Lucia Jancová,
Ema Bugáňová,
Veronika Ambrózaiová,
Natália Gomolová,
Tomáš Kavecký,
Elisa Šteinigerová,
Nela Čížová,
Filip Kamenár,
Nela Švaňová,
Theresa Krištofíková,
Tomáš Kucharzyk,
Ján Čuboň,
Nikola Gazdíková,
Karin Koplová,
Dominik Hanuliak,
Tobias Holtan,
Zoja Bieliková

Dňa 29. decembra 2016 si pripomíname
5. smutné výročie úmrtia
Milana ŠVAŇU
Roky plynú, ubieha čas,
ale spomienka na Teba ostáva v nás.
S úctou spomína manželka a dcéry s rodinami.

Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť.
Tak ako voda svojim tokom plynie,
krásna spomienka na Teba nikdy nepominie.
Dňa 30. 11. 2016 uplynul rok, kedy nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec a dedko
Jozef SPÁL
S láskou na neho spomína a za tichú spomienku
ostatným ďakuje celá rodina.

†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
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Ťažko sa nám spolu lúčilo, ťažko je nám bez Teba
žiť.
Láska však smrťou nekončí,
v srdciach nám vždy zostaneš žiť.
Dňa 22. 12. si pripomenieme 6. smutné výročie,
čo nás navždy opustil náš drahý otecko, manžel,
dedko, svokor, krstný, brat, ujo a švagor
Dušan BIELY z Kys. Nového Mesta
S úctou a láskou spomínajú manželka, deti, zať,
nevesta, vnúčatá a ostatná rodina.

MANŽELSTVO UZAVRELI

Marián Lašček a Ivana Gavlasová
Matej Holtan a Monika Kopasová
Radoslav Buchta a Zuzana Harceková
Tomáš Holúbek a Lenka Škoríková
Miroslav Kučerák a Alžbeta Bajánková

INZERCIA
 	Prijmeme pracovníkov SBS. Tel.: 0914/333 342,
e-mail: miroslav.kotesovec@lamask.sk
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Správne znenie tajničky z čísla 11/2016
znie: „…ale oni sami v tom bránia.“
Zo správnych odpovedí boli vyžrebovaní
títo traja výhercovia: 1. Jolana Kubánko
vá, Sládkovičova 1232, KNM – 6,00 €,
2. Matej Korman, 9. mája 1176, KNM
acid, ido,
asesor, et,
kšo

menšia
dedina

1. časť
tajničky

– 5,00 €, 3. Patrik Štefunda, M. Nešpo
ru 1205, KNM – 3,00 €. Srdečne blahoželáme! Výhercovia si môžu odmenu prevziať v pokladni MsÚ KNM, vždy 14. dňa
v aktuál
nom mesiaci, prípadne predchádzajúci pracovný deň. Správne znenie taj-

žrď
na voze

približne

otec
(hovor.)

dediny

vysievaj

2. časť
tajničky
EČV
Sobraniec

ihličnatý
strom

kyselina,
po
anglicky

šľachtický
znak

krátky
kabát

rímska
minca
552
(rím.)

bliknutie
(expr.)
stavebný
dielec

prísediaci
na súde

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

cézium
(zn.)

ničky z čísla 12/2016 spolu s nalepeným
kupónom doručte na MsÚ KNM – Referát
bytový a podnikateľskej činnosti, č. dv. 14
alebo do Mestskej knižnice KNM, najneskôr do 19. 12. 2016.

umelý
jazyk
ženské
meno

kryt vojaka

EČV Detvy

kadiaľ
zmenkoví
ručitelia

rýnsky čln

citoslovce
odháňania bim-bam
ošípaných

preš

autor
vojenská
krížovky:
polícia
Jaroslav
(skr.)
Jablonský

hliník
(zn.)
erbium
(zn.)

druhí

kilobit (zn.)

latinská
spojka

United
States

3. časť
tajničky
skončila
som istú
činnosť

Kupón

krížovka
K YSUCKÉHO
s tajničkou

Kupón

doplňovačka
K YSUCKÉHO
pre deti
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Voltaire: jeho výrok je v tajničke krížovky

N O V ÉH O M ES TA



DOPLŇOVAČKA PRE DETI

12

N O V ÉH O M ES TA

Tajnička doplňovačky pre deti z č. 11/2016 znie: „Star Wars“.
Zo správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Simonka Svrčko
vá, Revolučná 2590, 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 23. 12. 2016. Jedno z detí, ktoré pošle správne znenie doplňovačky spolu s nalepeným kupónom na
adresu: Redakcia Zvesti KNM, Námestie slobody 94, 024 01 KNM
alebo odpoveď osobne doručí do mestskej knižnice najneskôr do
19. 12. 2016, získa vecnú odmenu. Tešíme sa na správne odpovede.
ValérVendrinský

ValérVendrinský

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

P
P
P
P
P
P
P
P

1. Zvyšok po spálení.
2. Hlavné mesto Česka.
3. Jesť (det.).
4. Údenina.
5. Psí zápach.
6. Remeselník v pekárni.
7. Robota.
8. Poštová budova.

Účasťou v súťaži dáva súťažiaci súhlas na uverejnenie a použitie svojich osobných údajov.
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Bronkáči
Zuzana Remišová alias Hacka (30), Martin Remiš
alias Remčo (31) – manželia, ktorí spolu už vyše
10 rokov cestujú a spoznávajú viac či skôr menej
prebádané kúty sveta. Pred siedmymi rokmi sa
k nim pridal, teraz už 25-ročný Ford Bronco, ktorého si postupne upravovali až do dnešnej podoby
campera. Na facebooku ich nájdete pod názvom
„Bronco namiesto hotela“.
V júni ste vyrazili na svoju štvrtú expedíciu.
Tentokrát na Sibír. Prečo práve táto časť Ázie
vás zlákala?
Áno, je to síce zvláštne, ale ešte pár rokov dozadu
sme netušili, že nám cestovanie a spoznávanie iných
častí sveta tak veľmi učaruje. Začínali sme viac menej
nenápadne, počas vysokej školy, to boli ideálne low
cost dovolenky. Stačilo „nakŕmiť“ auto a nepotrebovali sme žiaden hotel, dokonca väčšinou ani kemp.
Tak sa stalo, že si nás prekvapení obyvatelia Nice, či
Mníchova fotili, keď sme hodovali na karimatke na
verejnom parkovisku.
Prejazdili sme väčšinu Európy, vrátane Sardínie,
Korziky, Balkánu a ako sa míňali možnosti v Európe
začali sme pokukovať po Ázii. V roku 2014 sme sa
utrhli zo stereotypu prvýkrát. Počas 5 mesiacov sme
navštívili 10 krajín Strednej Ázie a odniesli si množstvo spomienok, zážitkov a nových priateľstiev.
Prvý aspekt, ktorý bol doteraz pre nás pri výbere
smerodajný, je dostupnosť miesta po súši. Nie je
potrebné posielať Bronco loďou, čo by cestu výrazne
predražilo. Ďalším dôležitým lákadlom sú pre nás
neprebádané lokality s nádychom dobrodružstva.
Radšej si vyberáme miesta, ktoré nie sú preplnené
turistami. Sibír ukrýva množstvo zaujímavých miest,
ktoré sú chránené pred globalizáciou a ponúkajú
možnosť zažiť nespútanosť divokej prírody.
Okrem iného sme chceli odskúšať Bronco. Tak sme
si ako hlavný úsek prejazdu cez Sibír a miesto, kde
sa dá odolnosť a výdrž auta do sýtosti otestovať, vybrali tzv. BAM road. Je to stará obslužná komunikácia, ktorá sa tiahne pozdĺž rovnomennej železničnej
trasy: Bajkalsko-amurskej magistrály. Je to sen mnohých mototuristov a rovnako to bol aj Remčov veľký
sen.
Ktorá časť Ázie vás zatiaľ najviac prekvapila?
Je to možno otrepaná fráza, ale každá krajina je niečím výnimočná a jedinečná. Proste je to tak. Predošlá
expedícia bola v tomto vynikajúca. Prešli sme 10 krajín za 5 mesiacov. Rôzne národy s odlišnou kultúrou
a históriou, stále sa meniaca príroda aj zvyky. Niekedy bolo až náročné všetko to vnímať. Všetky tu asi
spomínať nemôžem, nie je toľko priestoru, tak aspoň
pár perličiek.
V Azerbajdžane sme mali možnosť zúčastniť sa
miestnej tradičnej moslimskej svadby, ktorá začínala
autonaháňačkou po meste za plnej premávky v štýle
„Rýchlo a zbesilo“. Vraj zvyk, kedy sa kamaráti symbolicky snažia zabrániť ženíchovi, aby dorazil k svojej milej, pretože tým opustí ich mládenecký klub.
Popravde, mne to veľmi symbolické nepripadalo. No
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večerná veselica so 600 hosťami, avarské ľudové tance, zvyky s horiacim chlebom, ani kvapka alkoholu…
vidieť to všetko bol nezabudnuteľný zážitok.
Turkménsko bolo bizarné, žiadne iné slovo ho nevystihuje lepšie. Celá krajina je buď púšť alebo chudoba,
ale hlavné mesto Ašgabád je obložené zlatom a mramorom. Po rozpade Sovietskeho zväzu sa Turkmenbaši vyhlásil za doživotného vládcu a vládol skutočne
železnou rukou. Pri prechádzke mestom nič nenaznačuje, že bývalý diktátor je už 10 rokov po smrti.
Na každom kroku je jeho socha v nadživotnej veľkosti z čistého zlata, ľudia majú stále strach rozprávať
sa s turistami a my sme po celý čas boli pod dohľadom tajných i menej tajných policajtov. Pre väčšinu
ľudí je to nepredstaviteľné a skôr sa nad tým možno
pousmejú, no tam boli Turkmenbašiho nariadenia
každodennou realitou.
V akom stave sú cesty? Poslúcha Bronco?
Má už síce vek veterána, ale za tých sedem rokov,
čo Bronco vlastníme sme na ňom veľa vecí vymenili
a postupne sme ho pripravovali na veľkú cestu. Áno,
sem tam sa niečo pokazí, ale to k tomu proste patrí.
A treba to brať z tej lepšej stránky, vždy keď riešime
na ceste nejakú závadu, spoznáme pri tom skvelých
ľudí. To je na týchto krajinách krásne, nie je problém
nájsť človeka, ktorý je ochotný pomôcť, keď ste v núdzi.
Zo Sibíri nás najviac vytrápila jednoznačne BAM
road. Celkovo má dĺžku približne 4 300 km. My sme
mali v pláne zdolať jej západnú časť, konkrétne na
úseku asi 1300 km medzi mestami Severobajkalsk
a Tynda. Pre mňa boli asi najhoršie mosty. Drevené staré stavby pôsobiace dojmom, že každú chvíľu
spadnú. Aj pri ich prechádzaní po svojich sa človeku
zatočí hlava. Šírka sotva dva metre, bez zábradlia…
bŕŕŕ. Alebo most, ktorý si musíte poskladať, to je tiež
celkom zábava. Brvná sú dávno prehnité, nikto tadiaľ
nejazdí, nik sa o to nestará. Musíte si naskladať koľaje zo starých driev naokolo.
Iný kraj, iný mrav. Akí sú tamojší obyvatelia?
Mongolsko bolo skutočne jedinečné. Na správanie
jeho obyvateľov človeka nič dostatočne nepripraví.
Môžete si naštudovať čokoľvek, aj tak ste potom
v šoku. Hneď v prvý večer sme mali tú česť spoznať
jeden z mongolských zvykov. Rozkladáme kemp
v kopcoch, ďaleko, veľmi ďaleko od najbližšej osady.
Zrazu sa v tieni niečo mihne a pri aute stoja dvaja
pastieri, nikto ich nevidel prichádzať, zrazu tu boli.
Čakáme čokoľvek… otázky, žobranie, možno drzosť.
No oni len stoja a sledujú. Bez slova! Naša snaha
o akýkoľvek rozhovor je zbytočná, nekomunikujú
dokonca ani medzi sebou. To ticho je miestami strašidelné a potom z ničoho nič zmiznú.

Ďalej sme zistili, že nepoznajú pojem osobná, alebo
diskrétna zóna. Pri rozhovore stoja tak blízko, že cítite, čo jedli na raňajky. A výber peňazí z bankomatu
je vyslovene skupinová záležitosť. Minimálne štyria
so mnou vždy stáli v búdke a kukali mi zvedavo na
prsty. Ale treba mať na pamäti, že nemajú zlé úmysly,
oni sú proste takí.
A naopak po 40 dňoch v Mongolsku sme sa zrazu
v Rusku cítili takmer ako doma. Zrazu rozumieme
ľuďom a môžeme si s kýmkoľvek pokecať. V obchodoch sú známe produkty, v mestách „naše“ paneláky
a všade naokolo zeleň, lesy a hory. Či chceme či nie
ich kultúra, myslenie a správanie je nám blízke, resp.
určite bližšie ako to mongolské.
Slovo Sibír v mnohých vzbudzuje chlad. Dáva
vám zabrať klíma?
Človek musí očakávať, že bude chladno… predsa len
Sibír je Sibír. Okrem toho príprava auta nám zabrala
viac času a Slovensko sme opúšťali o mesiac neskôr
oproti pôvodnému plánu. Na BAM road – najnáročnejší a najchladnejší úsek cesty sme vyrazili až v polovici septembra, takže mráz sa dal očakávať. Cez
deň -10 °C, v noci to klesalo bez problémov na -26 °C.
Ale náhla a výnimočne bohatá snehová nádielka nás
prekvapila. A nie len nás… miestni nám rozprávali,
že za posledných 40 rokov sa nestalo, že by koncom
septembra napadlo za noc 40 cm snehu a už sa neroztopil.
Našťastie máme Bronco perfektne pripravené, aj na
tieto kruté mrazy. Nezávislé benzínové kúrenie nebolo jediné, na ktoré sme sa spoliehali. Remčo pred
cestou namontoval ešte aj plynové kúrenie. Po zdvihnutí strechy sa obytná nadstavba pretransformuje
do podoby stanového príbytku, v ktorom sa dá spať,
variť a jednoducho fungovať skoro ako doma. Pri sibírskych mrazoch by sme ale takýto priestor nedokázali vykúriť ani s desiatimi kúreniami. Vyrobili sme si
pre túto príležitosť druhú izolačnú vrstvu, ktorú sme
od mínusových teplôt pripínali z vnútra nadstavby
na jej látkovú časť. Fungovalo to výborne a reflexná
vrstva zadržovala podstatnú časť tepla v interiéri.

 áte už v hlave plány na ďalší výlet?
M
Plány sú vždy. Svet je taký veľký a my sme ešte príliš veľa z neho nevideli. Snívame o ceste okolo sveta.
Veľkým snom je Južná Amerika a láka nás tiež Aljaška. Pri ďalšej ceste sa už zrejme nevyhneme kontajnerovej preprave Bronca cez oceán. Určite by sme sa
chceli pozrieť aj na miesta na Sibíri, ktoré sme teraz
nemohli navštíviť. Tiež sa chceme vrátiť do oblasti
Strednej Ázie a znovu zažiť pocit slobody v Pamíre.
Miest a ľudí, ktorí sa nám uložili v pamäti a chceme
sa k nim vrátiť, je mnoho. Ale oveľa viac je nových
výziev, z ktorých chceme v živote zdolať čo najviac.
Ďakujem za rozhovor.
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1. – 31. 12. 2016
Mestská knižnica KNM
Kúzlo Vianoc
Výtvarná súťaž pre deti a mládež.
1. – 23. 12. 2016
Mestská knižnica KNM
Adventný kalendár
Každý deň sa v knižnici
ukrýva prekvapenie pre
jedného detského čitateľa.

KULTÚRNE SPEKTRUM

3. 12. 2016
Mikulášsky výstup
Športklub turistiky KNM pozýva na
14. ročník podujatia Mikulášsky „lunochodecký“ výstup na Tábor.
3. 12. 2016, 19.00 h.
Dom kultúry KNM
Babylonská štvorka
Zoskupenie štyroch ochotníckych divadelníkov vás pobaví divadelno-improvizačným
predstavením.
vstupné: 5 €
5. 12. 2016, 15.30 h.
Príde k nám Mikuláš
O 15,30 h. stretnutie s Mikulášom na Námestí slobody a rozsvietenie vianočného
stromčeka
O 17,00 h. Mikulášska rozprávka Kocúr v čižmách v podaní Divadla Bum Bác
v Dome kultúry KNM,
vstupné: 1 €
6. 12. 2016
Mestská knižnica KNM
Mikulášova nádielka v knižnici
Pre všetky deti, ktoré prídu v tento deň do
knižnice, sú pripravené pekné vianočné
knihy, sladké a iné prekvapenia.
8. 12. 2016, 14.00 – 18.00 h.
ZŠ Clementisova
Vianočné trhy žiakov
5. ročník trhov, môžete
si pozrieť i zakúpiť rôzne
výrobky, vianočné ozdoby
či sladké dobroty vlastnoručne zhotovené žiakmi.
Výťažok z podujatia bude venovaný žiačke
s ťažkými zdravotnými problémami.

12. – 13. 12. 2016, 9.00 – 16.00 h.
Klub 75
Vianočná výstava ručných prác
DC Klub 75 v spolupráci s Klubom drotárov
v KNM, Úniou žien Slovenska v KNM a Živena Žilina pozývajú na výstavu svojich ručných
prác – medovníčky, háčkované a drôtované
dekorácie, vianočné ozdoby, voskové predmety, betlehemy, vianočné pečivo a mnoho iného. Ak chcete vystavovať, prihláste sa na čísle:
0904/198 206 alebo v mestskej knižnici.
12. 12. 2016, 13.00 h.
Dom kultúry KNM
Junior verzus senior
CVČ KNM a DC Klub 75 organizujú VI. ročník šachového popoludnia pre žiakov ZŠ,
študentov SŠ a seniorov z nášho mesta.
13. 12. 2016, 19.00 h.
Dom kultúry KNM
Exkluzívny vianočný
koncert
Pozývame vás na exkluzívny vianočný koncert speváčky Natasche
Wright s klaviristom a skladateľom Alfredom McCrarym. Repertoár koncertu tvoria
najväčšie svetové hity, svetoznáme balady,
vianočné piesne a koledy.
Vstupné: 15 € predpredaj v DK alebo
na Ticketportal
15. 12. 2016, 17.00 h.
Dom kultúry KNM
Vianočný koncert ZUŠ
Vystúpia žiaci a pedagógovia školy.
16. – 23. 12. 2016
Námestie slobody
Vianočné trhy
Ochutnajte sladkú medovinu a vianočný
punč, nakúpte vianočné dekorácie a darčeky.
16. – 17. 12. 2016, 8.00 – 18.00 h.
Dom kultúry KNM, bočná sála
Zóna bez peňazí
Príďte darovať veci, ktoré nepotrebujete
alebo ich vymeňte za niečo, čo sa Vám bude
páčiť. Prestaňte riešiť hodnotu vecí, získajte pocit spolupatričnosti, nájdite zaujímavé
darčeky na Vianoce.
Môžete priniesť oblečenie, knihy, hračky,
športové a dekoračné predmety.

17. 12. 2016, 13.00 h.
Mestská knižnica KNM
Horná ulica
Slávnostný krst knihy Horná ulica a stretnutie Štartérov s odovzdávaním odmien.
18. 12. 2016, 16.30 h.
Námestie slobody
Živý Betlehem
Predstavenie o narodení Ježiška v podaní
divadelných súborov Didero a Babylon za
sprievodu piesní speváckeho zboru Shema.
26. 12. 2016
Štefanský výstup
Športklub turistiky KNM pozýva na Štefanský prejazd poza Vreteň alebo výstup
na Vreteň.
26. 12. 2016, 15.00 h.
Mariánsky kostol
Vianoce v našom meste
Srdečne vás pozývame na vianočný koncert, na ktorom vystúpia vzácni hostia.
31. 12. 2016
Silvestrovský výstup
Športklub turistiky KNM pozýva na Silvestrovský výstup na Ľadonhoru alebo Veľký Rozsutec.
31. 12. 2016, 22.30 h.
Námestie slobody
Vítanie nového roka 2016 a oslava
vzniku SR
Mesto KNM a MKŠS pozýva na rozlúčku so
starým rokom a vítanie nového roka v spoločnosti priateľov, známych a ostatných
obyvateľov mesta. V programe polnočný
príhovor primátora mesta a diskotéka.
PLESY
7. 1. 2017 Ples športovcov
14. 1. 2017 Folklórny ples Jedľoviny
21. 1. 2017 Rybársky ples
4. 2. 2017	XIV. Reprezentačný ples mesta
11. 2. 2017 Discoples
18. 2. 2017	Výročný ples
mažoretiek
Asanka
24. 2. 2017 Ples rodiny
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