KNM

Kysuckého Nového mesta
Èíslo 3
február v skratke
• Mesto KNM podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu Verejného osvetlenia (výzva MH
SR). V prípade schválenia žiadosti by
sme získali finančné prostriedky na modernizáciu a opravy verejného osvetlenia až do výšky 265 tis. € (8 mil. Sk)
• Mesto KNM prehodnotilo podmienky finančných vzťahov s užívateľmi nájomných bytov, s dôrazom kladeným na
zásadné riešenie neplatičov
• Za účelom prejednania podmienok
prenájmu priestorov ObÚ Žilina pre
niektorých pracovníkom mesta, ktorých kancelárie sa v tejto budove nachádzajú, sa začiatkom mesiaca uskutočnilo pracovné stretnutie primátora
mesta Jána Hartela s prednostom ObÚ
v Žiline RNDr. Jaroslavom Pechom
• Uskutočnilo sa pracovné stretnutie
predstaviteľov mesta s riaditeľom Žilinských komunikácií, a.s. Žilina vo veci
prípravy jarnej údržby ciest a komunikácií v meste
• Primátor mesta prijal redaktorov televízie PATRIOT za účelom rozhovoru
vo veci výstavby sociálnej bytovky v
meste
• Primátor mesta sa s právnou zástupkyňou zúčastnil pojednávania na OS vo
veci vlastníctva novej časti tzv. zdravotného trojobvodu Polikliniky KNM. Navrhovateľ VÚC vo svojom návrhu spochybnil vlastnícke práva mesta KNM
na uvedený majetok. Ide o dlhotrvajúci
súdny spor, ani na tomto pojednávaní
nedošlo k vyhláseniu rozsudku. Ďalšie
pojednávanie sa uskutoční v marci
• Mesto KNM podalo žiadosť o dotáciu
na opravu a rekonštrukciu infraštruktúrnej siete v rámci výzvy -Výnos o
poskytnutí dotácií - v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR. V prípade úspechu Mesto KNM získa finančné
prostriedky až do výšky 13.500 € (cca
400 tis. Sk)
• Začali sa rekonštrukčné práce na budove ZŠ Nábrežná, ktoré Mesto KNM financuje z prostriedkov získaných z úspešného
projektu Rekonštrukcia a modernizácia
ZŠ Nábrežná - finančný grant vo výške
1.490 tis. € (cca 45 mil. Sk)
• Mesto KNM podalo opakovane žiadosť o dotáciu na Štátny fond rozvoja
bývania – na nájomné byty, ktoré by
nahradili ubytovanie pre postihnutých
požiarom z augusta 2007
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ZMENY V CESTNOM ZÁKONE

Nový cestný zákon, ktorý je v platnosti od 1. februára tohto roku, by mal zlepšiť situáciu na našich cestách. Okrem zníženia rýchlosti v obciach nariaďuje celoročné
svietenie, zimné pneumatiky a cyklisti budú musieť jazdiť s prilbou. Zákon tiež výrazne upravuje výšku pokút.
Zásadné zmeny v novom cestnom zákone:
Povolená rýchlosť v obci sa znižuje na 50 kilometrov za hodinu.
Na diaľnicach alebo na rýchlostných cestách v obci sa zvyšuje na
90 km/h. Rýchlosť mimo obce sa nemení, zostáva 90, na diaľnici
130, pre autobusy, nákladné autá a kamióny 100 kilometrov za
hodinu. Vodičom kamiónov sa na diaľnici zakazuje predbiehať,
cez víkendy a sviatky majú jazdu obmedzenú. Cyklisti musia mať
mimo obce prilbu, deti aj v obci. Pri zníženej viditeľnosti sú chodci
mimo obce povinní mať na tele dobre viditeľný bezpečnostný prvok. Pre vodičov zostáva zákaz telefonovať. Novinkou sú povinné
zimné pneumatiky, ak bude na ceste súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza. Nákladné
autá a autobusy musia mať zimné pneumatiky bez ohľadu na počasie od 15. novembra
do 31. marca. Nový cestný zákon mení aj výšku pokút.
Pri príležitosti zmien v novom cestnom zákone oslovila redakcia vedúceho Okresného dopravného inšpektorátu v Kysuckom
Novom Meste mjr. Mgr. Miroslava Kolesnáča a požiadala ho o krátky rozhovor.
Aký dopad majú zmeny v cestnom zákone
na dopravu v našom meste ?
Od 1. februára 2009 nadobudol účinnosť
nový zákon č. 8/2009 „O cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých

Valér Vendrinský

ŽENÁM
Príroda jasá, potôčik žblnká.
Chór vtáčí pretína tíš.
Pozdrav Ti nesie zlatý lúč slnka.
Snežienka šeptá Ti vinš.
To k Tvojmu sviatku! Ty prameň nehy!
I žriedlo nevšedných krás!
O šťastnom živote už znejú spevy,
keď z očí Ti žiari jas.
Keď dnes máš sviatok, znie náruč prianí.
Darkyňa života – lúč!
Zázrak Tvoj – dieťa s úsmevom v tvári
od šťastia núka Ti kľúč.
Buď povždy šťastná! Ty pieseň jari,
čo úsmev nehy na tvári máš!
Nech sa ti všetko v živote darí!
Mier, pokoj, lásku nám v srdci stráž!
Príroda jasá, potôčik žblnká.
Chór vtáčí pretína tíš.
Pozdrav Ti nesie zlatý lúč slnka.
Snežienka šeptá Ti vinš.

zákonov“, na ktorý nadväzuje Vyhláška
Ministerstva vnútra SR, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (uverejnená v Zbierke zákonov pod č. 9/2009).
S uvedenými predpismi by sa mal dôkladne
oboznámiť každý účastník cestnej premávky. Významnou zmenou v novom zákone,
a to nielen pre dopravu v našom meste, ale
i v celej cestnej premávke, je zmena v § 16,
kde je upravená rýchlosť jazdy, pričom táto
bola upravená v obci na 50 km.h-1. Pokiaľ
je však dopravným značením táto rýchlosť
znížená na nižšiu ako je uvedená vo všeobecnej úprave, teda odstavci 4 uvedeného
paragrafu, platí pre označenú zónu rýchlosť
vymedzená dopravným značením. V našom
meste to teda znamená, že tu aj naďalej
platí rýchlosť obmedzená dopravným
značením na 40 km.h-1. V novom cestnom
zákone sú niektoré nové ustanovenia, s ktorými by sa mali bezpodmienečne zoznámiť
nielen vodiči motorových vozidiel, ale aj
chodci a cyklisti.
(dokončenie na strane 3)

POZVÁNKA NA MZ
Mesto Kysucké Nové Mesto oznamuje,
že ďalšie riadne zasadnutie MZ sa
uskutoční dňa 24. 3. 2009 o 13,00
hod. v malej zasadačke MsÚ. Zároveň
upozorňujeme všetkých obyvateľov, že
zasadnutia mestského zastupiteľstva sú
prístupné verejnosti a v prípade záujmu
sa ho môžu zúčastniť.
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Vážení občania,

v marcovom čísle chcem upriamiť vašu pozornosť na novú legislatívu mesta, t. j. všeobecne záväzné nariadenia (VZN), schválené
prevažne ešte v roku 2008. Tieto legislatívne normy mesta schválilo
naše MZ a účinné sú prevažne od 1.1.2009. Každé mesto prijíma
svoje vlastné zákony vo forme všeobecne záväzných nariadení,
ktoré nemôžu byť v rozpore so zákonmi SR, ale upravujú a prispôsobujú ich na podmienky mesta. Mesto s týmito nariadeniami
upravuje napríklad parkovanie v meste, prenájom verejného
priestranstva, miestne dane, držanie psov alebo čistotu a poriadok
v meste, ale aj prácu v školstve a v sociálnej oblasti. Všetky VZN
sú dôležité, veď ináč by nemalo zmysel ich prijímať. V skrátenej
podobe vám niektoré priblížim.
Daň z nehnuteľnosti, daň za psa a daň za komunálne odpady
a drobný stavebný odpad sú pre nás každoročnou povinnosťou.
Dane sa platia po doručení platobného výmeru. Tí, ktorí majú nárok
na zníženie dane, nech tak urobia bezodkladne a nárokujú si na
úľavu na príslušnom oddelení MsÚ. V tejto súvislosti by som rád
pripomenul, že Mesto KNM znížilo daň za psa.
Tiež by som chcel obyvateľov nášho mesta upozorniť na ďalšie
VZN 18/2009 - Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta
KNM, ktorým sa upravujú poplatky, týkajúce sa nájomného za
hrobové miesta na cintoríne.
Dlhodobý problém pre mesto je nedostatok parkovacích miest.
Pomer počtu obyvateľov k počtu automobilov sa výrazne zmenil
a nielen naše mesto má s týmto problémy. Vo VZN č. 10/2008
o parkovaní a státí ..., sa upravuje parkovanie v prospech obyvateľov mesta cez pracovné dni a dni pracovného voľna. Motorové
vozidla s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony nemôžu parkovať

na verejných priestranstvách v pracovných dňoch v čase od 18.00
hodín do 06.00 hodín, v sobotu nemôžu parkovať na verejných
priestranstvách v čase od 13.00 hodín do 24.00 hodín, v ostatné
dni nemôžu parkovať na verejných priestranstvách po celý deň.
Toto VZN upravuje aj parkovanie na chodníkoch. Vodič môže
parkovať na chodníku len tam, kde ostane aspoň 1,5 m široký
prechod pre chodcov. Niekedy to vyzerá, akoby chodníky boli
budované za účelom parkovania automobilov. Mesto zaradilo do
rozpočtu budovanie parkovacích miest aj na tento rok. Pri budovaní
parkovacích miest treba vyriešiť aspoň dva problémy. Jeden, kde
budovať parkovacie miesta, keď pri začatí sa hneď aktivizujú ľudia
proti záberu zelených plôch, a druhý, ako vybudovať parkovacie
miesta presne každému pod oknom? Napríklad na Clementisovej
ulici sú vybudované parkovacie miesta pri výmenníkovej stanici
za štvorbytovkami. Vodiči odstavujú automobily radšej na ceste
ako na vybudovaných parkovacích miestach.
Mesto poskytuje aj opatrovateľskú službu pre svojich občanov.
V roku 2008 nadobudol právoplatnosť nový zákon a sociálnych
službách. Mesto prijalo v tejto oblasti nové VZN. Zákon je dosť
zložitý a zavádza nové povinnosti pre mestá, občanov i opatrovateľskú službu. Tento zákon, bohužiaľ, spôsobí aj závažné zmeny
v už schválenom mestskom rozpočte.
A ešte by som chcel občanov nášho mesta upozorniť na veľmi
dôležitú skutočnosť, ktorou sú voľby prezidenta SR. Uskutočnia
sa dňa 21. marca 2009. V tejto súvislosti je potrebné vykonať celý
rad krokov. Kladieme veľký dôraz na organizáciu voľby prezidenta.
Pravidelne budeme zverejňovať potrebné informácie na úradnej
tabuli mesta, na internetovej stránke mesta a na iných verejne prístupných miestach. Veríme, že v spolupráci s občanmi zabezpečíme
všeobecne dôstojnú voľbu prezidenta Slovenskej republiky.
Ing. Ľubomír Golis,
prednosta MsÚ KNM

Predstavujeme poslancov MsZ knm
Vážení čitatelia, aj v tomto
čísle vám v abecednom
poradí predstavujeme ďalšiu
poslankyňu 19-členného zboru
Mestského zastupiteľstva v
Kysuckom Novom Meste, a
to MUDr. MÁRIU IVÁNKOVÚ,
poslankyňu za volebný obvod
č. 3
Aký je Váš osobný a profesijný vzťah k nášmu mestu a
regiónu?
Vychádza z podstaty. Kysuce a
naše mesto sú mojím domovom. Tu som prežila prakticky
celý môj život. Tu sa narodili a žili moji rodičia, prarodičia a
celé generácie mojich predkov. V našom meste som chodila
do základnej aj strednej školy. Som vlastne starokysučanka,
a ak chcete, „pôvodná čuhárka“. Kysuce a naše mesto ma
formovali a ja svojmu mestu a jeho obyvateľom chcem vrátiť
lásku, vernosť a oddanosť, ktorou som sama bola obdarovaná. Po absolvovaní Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave (v r. 1968) ma ani nenapadlo usadiť sa a pracovať
inde ako na Kysuciach. Moje prvé pôsobisko bola nemocnica
v Čadci a od roku 1974 pracujem až do dnešných dní ako
lekárka na krčnej a ušnej ambulancii v našom meste. Mojím
krédom bolo, je a zostane aj naďalej pomáhať ľuďom. Čím
sú mi Kysuce a Kysucké Nové Mesto? Nevyhnutnosťou žitia
a života - jednoducho všetkým.
Aké boli vaše očakávania a predstavy pri vstupe do
komunálnej politiky?
Do komunálnej politiky som vstúpila v roku 1994, keď som
bola zvolená za poslankyňu MZ. V tejto pozícii pôsobím
doposiaľ. No a aké boli moje očakávania pri vstupe do komunálnej politiky? Idealistické a tak trochu naivné. Myslela
som si, že ako šibnutím čarovného prútika sa všetko napraví

a zlepší. A aj ja som chcela ten čarovný prútik držať v ruke.
Časom som vytriezvela a dostala som sa do reality, či lepšie
povedané reálnosti. Mestské zastupiteľstvo pracuje a pôsobí
ako kolektívny orgán a má len obmedzené vecné a finančné
možnosti. Zistila som, že vždy po voľbách sa v mestskej
samospráve proti sebe postavia nezmieriteľní rivali, mestský
úrad, primátor mesta a samostatné skupiny poslancov. Každý
z rivalov chce, aby ten jeho názor bol jedine správny a platný.
Je to na škodu spoločnej veci a nevedie to k ničomu dobrému
a prospešnému. Len k neustálemu hľadaniu vinníkov.
Čo sa z Vašich poslaneckých zámerov doteraz podarilo
naplniť a čo nie?
Ako som už povedala, rozhodovanie v mestskom zastupiteľstve je kolektívne, a preto nie je možné hovoriť o tom, čo
sa ktorémukoľvek poslancovi z jeho predsavzatí podarilo
naplniť, lebo sám o tom nemohol rozhodnúť. Skôr treba
odpovedať na otázku, čo sa nám a mne nepodarilo docieliť.
Z môjho pohľadu je toho za obdobie rokov 1994 - 2008 veľa.
Najviac ma však mrzí, že som za celé to obdobie nenašla
pochopenie a podporu u poslancov MZ a ani u žiadneho z
primátorov na odsúhlasenie opravy či vybudovanie mestskej
komunikácie na ul. ČSA, ktorá spája námestie so sídliskom
Kamence. Mnoho ulíc sa v meste opravilo, ale tá, po ktorej
denne chodí snáď najviac obyvateľov mesta, tak tá nie a nie.
Ak chcete, môžem pokračovať v tom, čo sa nám podarilo
dosiahnuť. Nemá to však žiadny význam, nevedie to k cieľu.
S plnou zodpovednosťou prehlasujem, že za to sama nemôžem a nezodpovedám. Chcela by som však, aby sa do konca
tohto volebného obdobia zrealizovalo a do bodky naplnilo
schválené Programové vyhlásenie mestského zastupiteľstva
pre toto volebné obdobie a k tomu bude smerovať aj moja
práca. Tiež si prajem, aby v nasledujúcom volebnom období
zmizla tá nezmyselná rivalita, ktorú som už spomínala. Ktorá
zbytočne bráni v dosahovaní lepších výsledkov našej práce
v prospech našich obyvateľov.
Ďakujem za rozhovor. (red.)
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ZMENY V CESTNOM ZÁKONE
(pokračovanie zo strany 1)
V stručnosti môžem spomenúť paragraf: § 32/1 – osvetlenie vozidla,
§ 38/1 - osobitosti premávky v zimnom období, § 52/2 – osobitné
ustanovenia o chodcoch a používanie reflexných prvkov alebo
odevov mimo obce za zníženej viditeľnosti, § 55 - ustanovenia
o cyklistoch a v tomto paragrafe odst.2 /- umiestnenie reflexných
prvkov a oblečenia za zníženej viditeľnosti, odst.4/ - jazda na bicykli osoby mladšej ako 10 rokov a odst. 9/ používanie ochrannej prilby
cyklistom. Tých nových zmien je omnoho viac, a preto apelujem
na všetkých účastníkov cestnej premávky, ak tak doteraz neurobili,
aby sa s týmito zmenami čo najrýchlejšie oboznámili.
Nový zákon o cestnej premávke otvára pre vodičov aj možnosť
vyriešiť doteraz neriešiteľný problém, týkajúci sa dočasne vyradených vozidiel z evidencie. Môžete nám k tomu povedať viac?
Áno, táto možnosť vyrieši mnohým vodičom spravidla dlhotrvajúci
a doteraz naozaj neriešiteľný problém – ako vyradiť z evidencie
motorové vozidlo, ktoré bolo zničené alebo majiteľom odovzdané
do šrotu, ešte pred tým, ako zákon o odpadoch ustanovil povinnosť
odovzdávať takéto vozidlo autorizovanému spracovateľovi starých
vozidiel a predložiť pri žiadosti o vyradenie vozidla potvrdenie
o jeho odovzdaní na spracovanie. Veľa držiteľov a vlastníkov
vozidiel načas vyriešilo tento problém žiadosťou o dočasné vyradenie vozidla z premávky na pozemných komunikáciách. Obvodný
úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie takéto žiadosti
spravidla akceptoval a vozidlo dočasne vyradil na žiadateľom
požadovanú dobu. Týmto spôsobom sa však riešenie problému iba
oddialilo. Nový zákon o cestnej premávke v ustanovení § 143 ods.
6 ponúkol na prechodnú dobu možnosť definitívneho vyriešenia
vyššie popísaného problému. V praxi to znamená, že v dobe od 1.
februára 2009 najneskôr do 31. októbra 2009 môžu majitelia
vyradiť fyzicky už neexistujúce vozidlo z evidencie natrvalo,
keď k žiadosti a k dokladom potrebným na vyradenie vozidla
z evidencie natrvalo priložia rozhodnutie obvodného úradu dopravy
o dočasnom vyradení vozidla z premávky na pozemných komunikáciách, a namiesto potvrdenia o odovzdaní vozidla na spracovanie,
doložia čestné vyhlásenie, v ktorom uvedú, z akého dôvodu vozidlo
už fyzicky neexistuje. Ako čestné vyhlásenie je možné použiť tlačivo, ktoré obdržíte na príslušnom pracovisku vedenia evidencie
vozidiel okresného riaditeľstva PZ. Po splnení týchto podmienok
orgán PZ vyradí vozidlo z evidencie natrvalo.
Na výjazde z nášho mesta (pri kruhovom objazde) pribudli nedávno značky „ Stoj, daj prednosť v jazde“. Čo k tomuto kroku
dopravný inšpektorát viedlo ?
Spomínané dopravné značky na kruhovom objazde boli umiestnené
z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
počas prejazdu vozidiel touto vysoko frekventovanou križovatkou,
ako aj z dôvodu zvýšenia bezpečnosti chodcov, nakoľko v tesnej
blízkosti križovatky sa nachádzajú prechody pre chodcov. Vodiči
vchádzajúci do križovatky zo smeru, kde je umiestnená dopravná
značka „Stoj, daj prednosť v jazde!“ sú povinní zastaviť vozidlo
na takom mieste, odkiaľ majú náležitý rozhľad na križovatku.
Niektoré ulice v našom meste sú totálne preplnené zaparkovanými vozidlami (napr. ul. Lipová) a premávka je z tohto dôvodu
v takýchto častiach mesta veľmi chaotická a obtiažna. Túto
situácia by vyriešilo zavedenie jednosmernej premávky. Ako by
sa to dalo dosiahnuť?
Nevidím problém v zavedení jednosmernej premávky, ak je ulica
na to vhodná. Stačí, aby obyvatelia tejto ulice požiadali písomne
Dopravný inšpektorát v Čadci o zabezpečenie tejto zmeny. Je dobre, ak žiadosť podpíše viac obyvateľov, možno by sa mohol o to
postarať poslanec, ktorý je zvolený za daný volebný obvod.
Jedno z ustanovení nového cestného zákona hovorí aj o tom, že
udalosť v cestnej premávke, pri ktorej na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku
vznikne škoda zrejme prevyšujúca 3983 € (120.000 Sk), sa považuje
za dopravnú nehodu, ktorú musí riešiť polícia. V tomto prípade sú
vodiči povinní vypísať a použiť záznam o nehode, ktorý by mal
byť podľa nového cestného zákona povinnou súčasťou vybavenia
každého vozidla. Vodiči, ktorí ho zatiaľ nemajú, môžu použiť Európsky záznam o dopravnej nehode, ktorý je prílohou mestských
novín Zvesti č.3/2009.
Ďakujem za rozhovor. (red.)

POZÝVAME VÁS
Odpustenie sankčných poplatkov
počas Týždňa slovenských knižníc
Slovenská asociácia knižníc vyhlasuje pre rok 2009 už 10. ročník
celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc, ktorý sa
uskutoční v dňoch 23. - 29. marca 2009 s mottom: Knižnice pre
všetkých. Cieľom tohto podujatia je pozitívne zviditeľňovanie
knižnice, ako kultúrnej a vzdelávacej inštitúcie. Mestská knižnica
už tradične v tomto týždni poskytuje svojim zábudlivým čitateľom
možnosť vrátiť knihy, ktoré majú požičané dlhšie ako je výpožičná
doba bez zaplatenia sankčného poplatku.
		

Bc. Dušana Šinalová, riaditeľka MsK

Beseda s básnikom

SSV Kysucké Nové Mesto spolu s MsK KNM Vás pozýva z
príležitosti „Marca mesiaca knihy“ na besedu s pánom Valérom
Vendrinským, našim rodákom a autorom básni, príbehov a
fejtónov, ktorá sa bude konať dňa 19. marca 2009 o 11.00 hod. v
zasadačke Mestskej knižnice na ul. Belanského.
Tešíme sa na Vašu účasť.

Magda Harceková, SSV KNM

VýROčNá čLENSKá SCHôDZA
MO Slovenského rybarského zväzu v KNM pozýva všetkých
členov na výročnú schôdzu dňa 14. 3. 2009 o 9.00 hod. v DK.
Súčasťou schôdze bude aj vyhodnotenie úlovkov členov.
Bc. Marián Mihalda, tajomník MO SRZ

Súťaž pre amatérskych
fotografov
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci a Žilinský samosprávny kraj
vyzývajú amatérskych fotografov z regiónu Kysúc do súťaže
AMFO 2009. Bližšie informácie : Kysucké kultúrne stredisko,
Čadca, telefón : 041/433 12 50, e-mail: osvetaca@stonline. Sk,
www.kultura.e-kysuce.sk

OTÁZKA - ODPOVEĎ
Pre primátora nášho mesta
Ing. Jána Hartela
Ako rieši vedenie nášho mesta
nedostatok parkovacích miest
v meste?
Touto otázkou sa MsZ zaoberalo
už vlani. Uložilo stavebnej komisii v spolupráci s poslancami za
príslušné volebné obvody vytypovať miesta, ktoré by po stavebnej úprave a spevnení
slúžili ako parkovacie plochy. Návrhy stavebnej komisie
a poslancov boli spracované do grafického návrhu a
následne prejednané a schválené mestským zastupiteľstvom.
Je treba priznať, že nové parkovacie miesta väčšinou
znamenajú zásah do mestskej zelene, čo vyvolalo nesúhlasné aktivity niektorých občanov. MsZ preto prijalo
uznesenie, ktoré výstavbu parkovacích miest v príslušnej lokalite, podmieňuje súhlasom obyvateľov.
Celkovo je vytypovaných 230 nových parkovacích
miest, z ktorých sa v roku 2008 už zrealizovalo 58.
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Aj tohtoročný ples
Kysuckého Nového Mesta
sa vydaril

Presne v Deň zaľúbených sa v Dome
kultúry v Kysuckom
Novom Meste konal
už VI. reprezentačný Ples mesta Kysucké Nové Mesto.
Že sa opäť vydaril,
potvrdili vypredané
sály a hostia, ktorí
Mestský ples otvoril primátor mesta Ján sa v dobrej nálade
Hartel
zabávali až „do rána
bieleho“. Už pri
vstupe návštevníkov plesu príjemne naladila pekná výzdoba a livrejovaný vrátnik, ktorý hostí uvádzal s patričnou noblesou v bielych rukavičkách dnu. Vo vestibule vítali návštevníkov rezké tóny
ľudovej skupiny Buková muzika, ktoré sa potom rozliehali aj po
celú noc v priestoroch reštaurácie. Mestský ples bol slávnostne zahájený úvodným tancom mažoretkového súboru Asanka. Po ich
vstupe vyzval moderátor plesu PaedDr. Pavol Zátek na javisko
primátora mesta Jána Hartela s organizátormi, aby predniesol
slávnostný prípitok.
Tanečný parket sa
zaplnil už pri prvých
taktoch valčíka. Príjemným oživením
plesu bolo nepochybne vystúpenie
Zaujalo aj vystúpenie tanečníkov z praž- Martina Babjaka s
klaviristom Danieskej skupiny The Robots
lom Buranovským,
ktorí sa na plese zostali aj zabávať a medzi tancujúcich Kysučanov skvele zapadli.
Páčili sa aj tanečníci z Prahy (The Robots), ktorí predviedli perfektné „elektrické“ tanečné choreografie, čím dokázali, že ich popredné umiestnenia na európskych tanečných súťažiach sú zaslúžené. Pri dobrej tanečnej muzike hudobnej skupiny Timex zo Žiliny
sa veru nedalo tanečnému parketu odolať a plesajúci opustili priestory domu kultúry skutočne až ráno, unavení, ale plní zážitkov.
Touto cestou organizátori plesu ďakujú sponzorom, ktorí poskytli vecné ceny do polnočného žrebovania. Z Kysuckého Nového
Mesta sú to : FORTES, s.r.o., Hotel Mýto a Reštaurácia MÝTO z
KNM, Okresná organizácia SMERSD,
ZANADO,
s.r.o., spisovateľka
Mária Ďuranová,
FLORMAX, INA
KYSUCE
a.s.,
MARPIN, s.r.o.,
Kvetinárstvo DÁLIA, BOSL, s.r.o. a
BIO-RACIO-DIA,
s.r.o., R+S COMPANY, tiež firma
STAVBYT z Radole a Štúdio štíhlej línie zo Žiliny
(red.)

Martin Babjak a Daniel Buranovský
v spoločnosti Bukovej muziky

Aký bol Ples SMERu – SD?
Počas tohtoročnej plesovej sezóny sa v Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste uskutočnili až tri plesy. Jedným z nich bol
aj Ples SMERu – SD, ktorý každoročne organizuje Okresná organizácia SMER – SD. Pravidelní návštevníci tohto spoločenského podujatia sa už tradične zabávajú na plese od prvých
chvíľ až do skorého rána. O dobrú náladu sa tento rok pričinila
hudobná skupina La Rosa Quartet, humoristická dvojica Robo
Kajzer a Peter Meluš a ľudová hudba Čuhar´s band. Hlavným
hosťom večera bol Ing. Miroslav Bancík s manželkou z Kancelárie prezidenta SR. Rovnako bol prítomný aj primátor Mesta
Kysucké Nové Mesto Ing. Ján Hartel s manželkou. O pekné zábery z tohto spoločenského podujatia sa postaral profesionálny
fotograf Mário Borák zo Žiliny. Organizátori plesu touto cestou
ďakujú sponzorom za hodnotné vecné dary do tomboly a tiež
všetkým účastníkom plesu za vytvorenie príjemnej atmosféry a
dobrej nálady.
Ďalším vydarením plesom, ktorý sa tento rok uskutočnil v DK bol
Ples rodín. Jeho organizátorom je každoročne Centrum voľného času sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste.
(red.)

Na zábere predseda Okresnej organizácie SMER – SD v KNM Ing.
Vladimír Macášek s humoristom Robom Kajzerom pri slávnostnom
otvorení plesu Plesu SMERu - SD

POZÝVAME VÁS
Program Mestskej knižnice Kysucké Nové Mesto na mesiac
marec 2009
2. 3. - 31. 3. 2009 Informačná výchova pre MŠ, ZŠ, SŠ
pri príležitosti marca – Mesiaca knihy
2. 3. - 9. 3. 2009 Žena a spoločnosť
tematická výstava k Medzinárodnému dňu žien
10. 3. 2009 8.00 hod. Rozprávkové vretienko
súťaž v umeleckom prednese rozprávky (org. CVČ)
11. 3. 2009 10,00hod. Internet bez hraníc
Kurz základov práce s PC a s internetom pre starších
23. 3. - 29. 3. 2009 Týždeň slovenských knižníc
23. 3. - 29. 3. 2009 Absencia sankčných poplatkov
24. 3. 2009 14.30 hod. Vansovej Lomnička
41. ročník súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy žien
25. 3. 2009 10.00 hod. Beseda s regionálnym spisovateľom

Vansovej Lomnička

Únia žien v spolupráci s Mestskou knižnicou Kysucké Nove Mesto
usporiada v tomto roku už 41. ročník Vansovej Lomničky, súťaže v
umeleckom prednese poézie a prózy žien. Súťaž umeleckého slova
sa uskutoční dňa 24. 3. 2009 o 14.30 hod. v zasadačke knižnice.
Zúčastniť sa môžu recitátorky, ktoré dovŕšili 16-ty rok, preto
srdečne pozývame študentky gymnázia, SPŠ či OU, a samozrejme,
aj ženy, ktoré majú kladný vzťah k poézii. Záujemkyne o recitáciu
sa môžu prihlásiť osobne v Metskej knižnici KNM alebo na č. t.
421 27 32, 421 32 75. Pre víťazky sú pripravené pekné vecné ceny
a súčasne postúpia do krajského kola, ktoré sa bude konať v Žiline.
Zároveň pozývame aj všetkých milovníkov umeleckého slova, aby
prišli povzbudiť súťažiace.
Štefánia Buková
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Napísali
ste nám

NEDEĔA 1. 3. o 17,00h.
Poslednýkrát sa stretneme s najobĐúbenejšími americkými stredoškolákmi súþasnosti.
ýaká na nich šampionát v basketbale, maturita a nový muzikál ...
Hrajú: Zac Efron (Troy Bolton), Vanessa Hudgens (Gabriella Montez), Ashley Tisdale (Sharpay Evans),Lucas Grabeel
(Ryan Evans), Corbin Bleu (Chad Danforth), Minique Coleman (Taylor McKessie) a ćalší...

USA * Vstupné 2€ * MP12* 112 min.

NEDEĔA 8. 3. o 19,30h.

Mladá Cinka Panna (Anna Gurji) prejaví hudobné nadanie, no poslaním ženy nie je staĢ sa huslistkou,
ale staraĢ sa o domácnosĢ...
Hrajú: Anna Gurji, Martin Huba, Zuzana Krónerová, Jozef Vajda, Martin Dejdar, Lucia Gažiová,
Marián Slovák ...

SR * Vstupné 2€ * MP 12* 122 min.

NEDEĔA 15. 3. o 19,30 hod.
Napriek smrti sériového vraha,ktorého všetci poznali pod menom Jigsaw, hrôzostrašná hra nekonþí ...
Hrajú: Tobin Bell, Scott Patterson, Julie Benz, Meagan Good, Costas Mandylor

USA * Vstupné 2€* MP 15* 92 min.

NEDEĔA 22. 3. o 17,00 hod.
Táravý jeleĖ Elliot a zdomácnený medveć grizly Boog tvorili tú správnu dvojicu,
ktorá v prvom diely Loveckej sezóny ochránila les a jeho obyvateĐov pred krvilaþnými
lovcami.

USA * Vstupné 2€* MP * 76 min.

NEDEĔA 29. 3. o 19,30 hod.
Bývalý uþiteĐ Oskar sa živí ako hlásateĐ predpovede poþasia v televízii, jeho žena Zuzana pracuje ako moderátorka v rádiu.
Manželstvo im prestáva klapaĢ zjavne kvôli Zuzaninmu podivne tvarovanému nosu ...
Hrajú: JiĜí Macháþek, Emília Vášáryová, Simona Babþáková, Pavel Liška, Nina Divíšková,
cké Nov é Mes
su
to
Ky
Pavel Landovský Roman Luknár, Ady Hajdu

ýR * Vstupné 2€* MP 15 * 87min.
PREDPREDAJ VSTUPENIEK:

M
DO

Y
ÚR
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KU

DOM KULTÚRY KNM, þ.dv.43 - prac. dni (8,00-15,30h).

www.kysuckenovemesto.sk Zmena programu vyhradená!

ZRNKO MÚDROSTI

Práca počká, kým ukážeš dieťaťu dúhu,
ale dúha nepočká, kým dokončíš prácu.
Joan O´Hara

Poohliadnutie sa za starým rokom
Mestská knižnica v Kysuckom Novom Meste bola prístupná pre
verejnosť po celý rok 2008. Za tento čas sa v knižnici vystriedalo
55 166 návštevníkov. V oddelení literatúry pre deti a mládež sa
zaregistrovalo 935 a v oddelení literatúry pre dospelých 1 592
čitateľov. Čitatelia si v roku 2008 vypožičali 72 689 knižničných
jednotiek a mali možnosť preštudovať v čitárni niektorý z 26
titulov periodík, z toho jeden v anglickom jazyku. O všetkých
návštevníkov a čitateľov knižnice sa starali 4 knihovníčky,
ktoré súčasne usporiadali pre deti, študentov i dospelých 146
podujatí – besied, výstav, tvorivých dielní, súťaží a informačných
podujatí. Počas roka knižnica zrealizovala dva projekty – Ochranu
knižničného fondu a Kultúrne poukazy 2008, vďaka ktorému sa
rozšírili služby knižnice.					
		
Dušana Šinalová, riaditeľka MsK

Sánkovačka v Budatínskej Lehote

Únia žien v Budatínskej Lehote usporiadala zimné športové
popoludnie pre rodiny s deťmi. Súťažiaci si doniesli sane, boby
i lyže. Všetkým prospel čerstvý vzduch. Súťažilo sa vo všetkých
vekových kategóriách „Na skale“. Nielen víťazi boli odmenení
vecnými cenami a sladkosťami. Najmladším účastníkom bola
Linda Jandová a najstaršou súťažiacou stará mama Oľga Sláviková.
Okrem dobrej nálady, všetkých potešil aj teplý čaj a šišky.
ÚŽ Budatínska Lehota

Od tohto čísla zavádza redakcia v mestských novinách ZVESTI novú rubriku
s názvom: NAPÍSALI STE NÁM
Keďže mestské noviny by mali slúžiť predovšetkým obyvateľom nášho mesta, chceme, aby ste sa aj vy zapojili k
riešeniu problémov, s ktorými sa stretávate v bežnom živote
v našom meste, a to práve tým, že nás s nimi oboznámite.
Budeme radi, ak nám prostredníctvom tejto rubriky “zvestujete”, čo zásadné i menej zásadné vás v našom meste
trápi, keď vyjadríte svoje pripomienky (či už záporné alebo
kladné), názory alebo podnetné návrhy. Redakčná rada
určite preberie všetky príspevky, ktoré by mohli v našom
meste vylepšiť a skvalitniť náš život. Tieto názory budú
postupne uverejňované a možno mnohé z nich podnietia
kompetentných pracovníkov k ich riešeniu. Redakčná
rada vám prostredníctvom nich v tejto rubrike poskytne
aj odpoveď. Týmto spôsobom chceme prispieť k riešeniu
problémov a nedostatkov v našom meste k spokojnosti
všetkých obyvateľov. Pripomienky, otázky či návrhy, ktoré
sa týkajú každodenného života v našom meste, môžu do
tejto rubriky adresovať všetci obyvatelia nášho mesta, na
e-mail: zvesti@kysuckenovemesto.sk, prípadne ich doručte
osobne do Domu kultúry v KNM, č. dv. 43 - v ktorýkoľvek
pracovný deň v čase od 7,00 do 15,00 hod. Veríme, že
túto možnosť využijete. Redakčná rada sa teší na Vaše
podnety!

Prečítal som si na webe výzvu na návrhy občanov
v rubrike NAPÍSALI NÁM! Ja by som mal návrh, aby
sa mestské noviny ZVESTI vydávali častejšie. Myslím
si, že dvojtýždenník by bol optimálny. Často sa totiž
stáva, že na informácie, ktoré chce niekto zverejniť, je
už neskoro, a naopak, niekedy je to príliš zavčasu. Niektoré rubriky by sa mohli opakovať aj ďalej pravidelne v
mesačných cykloch. Ale v každom prípade, je to super
nápad na podnety občanov. Držím palce.
(Bc. Marián Mihalda)
Odpoveď: Vydávanie mestských novín ZVESTI je podmienené schválenými financiami v mestskom rozpočte. V tomto
čase vedenie nášho mesta ani mestské zastupiteľstvo určite
neuvažuje nad zmenou periodicity vydávania mestských
novín Zvesti. Ale v každom prípade, ďakujeme za príspevok.
(redakcia)
Prostredníctvom rubriky NAPÍSALI NÁM sa chcem opýtať, či uvažuje Mestské kultúrno-športové stredisko nad
výmenou sedadiel v dome kultúry, ktoré sú tam ešte od
čias vzniku kultúrneho domu (cca 40 rokov?) a kreslá
sú už opotrebované a neestetické. Pýtam sa najmä preto, lebo som stálou návštevníčkou kultúrnych podujatí
v DK.
(Mgr. Ľ. Š. )
Odpoveď: Mestské kultúrno-športové stredisko sa stará
okrem Domu kultúry v Kysuckom Novom Meste aj o ďalšie
nehnuteľnosti. Sú to Dom kultúry v Budatínskej Lehote,
Dom kultúry v Oškerde, Klub 75 na ul. Belanského, budova
Kina Kysuca, Mestská športová hala a celý areál štadióna.
Údržba týchto nehnuteľností, vrátane ich prevádzky, odberu
energií, revízií a pod. je pre naše mesto finančne veľmi
nákladná záležitosť. V spolupráci s našim zriaďovateľom,
teda Mestom Kysucké Nové Mesto, sa postupne realizujú
všetky potrebné opravy, rekonštrukcie a modernizácie
priestorov vo všetkých spravovaných budovách. V mestskom dome kultúry sa minulom roku zrekonštruovali priestory zrkadlovej sály v DK, ktorá slúži k nácvikom súborov,
tiež malá sála, vymenili sa bočné a zadné vchodové dvere,
vybudovala sa nová výmenníková stanica, ktorá umožňuje
lepšiu reguláciu tepla v divadelnej sále... Určite sa plánuje
aj výmena hľadiska, nakoľko však ide o finančne náročnú
záležitosť, budeme všetkým návštevníkom DK vďační,
ak ešte nejakú dobu vydržia. Ale môžeme Vás uistiť, že
výmena hľadiska a modernizácia priestorov domu kultúry
je pre Mestské kultúrno-športové stredisko a Mesto KNM
jednou z prioritných úloh. (Juraj Čierňava, riaditeľ MKŠS)

HOSġ MESIACA
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PridaĢ fotky !!! (na druhej strane)

Hosť mesiaca

KNM

Naše mesto sa môže popýšiť
mnohými osobnosťami, ktoré žijú mimo nášho regiónu
a svojim pôsobením, či už na
umeleckej báze alebo v inom pracovnom odvetví, nás reprezentujú nielen v
rámci Slovenska, ale aj v zahraničí. Ich výsledky si nepochybne zasluhujú našu
úctu. Mnohé osobnosti však zostali žiť aj naďalej medzi nami, v našom meste.
Nočakávajú žiadnu špeciálnu pozornosť, nevynucujú si slávu či popularitu.
Ich osobnostné čaro vyplýva prirodzene z ich podstaty a oni často za to vôbec
nemôžu. Jedna z takýchto osobností je našim
obyvateľom veľmi dobre známa pre svoju
Je to VLADIMÍR PSOTNÝ
priateľskú a veselú povahu.

Vladimír Psotný so svojou manželkou, ktor

Starší obyvatelia si Vás pamätajú ako výborného zabávača na
tanečných zábavách, ktoré sa v DK poriadali ešte za bývalého
režimu pod hlavičkou ZV ROH pri ZVL. Často si s úsmevom
spomínajú na vaše šantenie, na zábavu „chválenkárov“ alebo „fúzatých“, ktoré ste pomáhali organizovať. V posledných rokoch
zúročujete svoj humor a veselú náturu v kysuckom ochotníckom
súbore. Túto divadelnú sezónu budete hrať dokonca hlavnú postavu v hre KUBO. Aké máte z tohto obsadenia pocity?

Naozaj, už polstoročie
sa venujem moderovaniu
futbalových zápasov v našom meste. V septembri v
roku 1958 bol slávnostne
otvorený nový štadión,
ktorý sa začal stavať už v
roku 1955. Prvý futbalový
zápas Spartak KNM-Spartak Dubnica bol ukončený
výsledkom 7:3 v náš prospech. Bola to veľká sláva!
Majiteľom prvého gólu
na kysuckom štadióne bol
Štefan Pápeš, ktorý ho do
súperovej brány strelil z
30m diaľky. Bol som pri
tom, a tu sa vlastne začala
moja hlásateľská činnosť.
Kysucký futbal prechádzal postupne pod hlavičky rôznych organizácií, až Vladimír Psotný so svojou manželkou,
sa nakoniec v r. 2002 do- ktorá má pre jeho záľuby pochopenie
stal pod krídla Mestského
kultúrno-športového strediska. Aj v dnešných dňoch sa naďalej
venujem moderovaniu futbalových zápasov. Verte, ťažko sa mi
bude komentovať výsledky nášho „A“ mužstva v III. lige. Dnes
mám radosť skôr z prípravky a starších a mladších žiakov v II.
lige. Trochu horšie je to už s dorastom. Futbalistom „áčkarom“
v III. lige odkazujem len toľko, že kysucký fanúšik chce vidieť
dobrý futbal a ten u nich stále nevidíme. Nasvedčuje tomu aj naše
posledné miesto v tabuľke so šiestimi bodmi. Rád by som zasa s
chuťou a radosťou komentoval ich športové úspechy, dúfam, že
sa už konečne zobudia a ešte za mojej moderátorskej „kariéry“
mi to umožnia.

Vladimír Psotný na taneþnej zábave pri príležitosti Kysuckého jarmoku (r. 1
„Je to pre mňa veľká
zodpovednosť. Kubo
je syn bohatého gazdu
– richtára. Mládenci v
dedine sa z neho smejú
a majú ho za hlupáka.
Zahrať takúto postavu
nie je vôbec jednoduché, najmä, ak si predstavíte, že túto úlohu
stvárnil v minulosti jedinečne Jožko Króner.
V jeho podaní má Kubo
stále „šmrnc“. Snažím
sa čo najlepšie vžiť do
postavy Kuba a podať
dobrý výkon, aby mali
návštevníci z predstavenia pôžitok. Dúfam,
že sa nám to spoločne
s režisérom a ostatnýVladimír Psotný ako "lacný Jožko" mi členmi Divadelného
(Kysucký jarmok, r. 1970)
súboru dospelých pri
MKŠS podarí.
Nie ste aktívny len v divadelníctve, ale už 50 rokov, čo skutočne
stojí za zmienku, ste aj športovým komentátorom futbalových zápasov, ktoré sa hrajú na našom kysuckom štadióne. 50 rokov je
skutočne dlhá doba, na čo si rád spomínate?

Ďakujem
za rozhovor.pochopenie
(red.)
Vladimír Psotný so svojou manželkou, ktorá má pre jeho
záĐuby

Gratulujeme významnému
športovcovi mesta
Nepochybne k najvýznamnejším športovcom nášho mesta patrí
Peter Tichý, ktorý sa dňa 12. marca tohto roku dožíva okrúhlych
40-tych narodenín. Peter Tichý je držiteľom mnohých
významných ocenení. Najvýznamnejšie z nich sú titul Chodec
roka SR (r. 1998, 2000 a 2002), Atlét roka SR – 2.miesto (r.
2000), Osobnosť Kysúc (r. 2000), Majster Slovenska v maratóne (r.2004) a Majster sveta (M35) v chôdzi na 20km (r.2007). V
roku 2001 získal tiež Cenu mesta Kysucké Nové Mesto. Naše
mesto a región Kysúc reprezentoval na rôznych športových súťažiach, z ktorých za všetky spomenieme Majstrovstvá Slovenska (1997, 1999 a 2003) Majstrovstvá Európy (r. 1994 a 1998)
a Olympijské hry (r.1996 a 2000).

Informácie o jeho
úspechoch sú dostupné na internetovej adrese www.
tichypefo.wbs.cz.
Mesto
Kysucké
Nové Mesto touto
cestou praje oslávencovi k okrúhlemu výročiu pevné zdravie a ešte
veľa
športových
úspechov.
(red.)
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Ako sa zmenil život jednej rodiny v našom meste
Bývajú na Litovelskej ulici. Taká obyčajná slušná rodina. Mama, otec a
dvaja synovia. Tomáš a Maťko. Práve Maťko, deväťročný večne usmiaty
lapaj, ktorý robil svojim rodičom len a
len radosť (bodaj by aj nie, veď domov
nosil vysvedčenia so samými jednotkami), sa v septembri minulého roku
ponáhľal zo školy domov. Možno ho
čakala hodina hudobnej výchovy na
ZUŠ, kde sa učil hrať na klávesoch.
A možno sa len tešil, ako si zahrá s
chalanmi pri dome futbal... Alebo dúfal, že mu mama zasa ukáže pár nových akordov na gitare, ktorá ho tak
očarila. Stačí už iba prejsť cez prechod na Clementisovej ulici. Veď býva
hneď na druhej strane v jednej zo
štvorbytoviek... No práve ten prechod
pre chodcov mu bol osudný. Značku,
ktorá upozorňuje na zvýšenú frekvenciu školákov, jeden uponáhľaný vodič
prehliadol a príliš silno šliapal na plyn.
A to sa stalo Maťkovi osudným. Trinásť metrov po prudkom náraze letel
vzduchom, až sťažka dopadol na zem.
Rovno na hlavu. Obyčajný školský
deň, počas ktorého sa v jednej minúte
život Maťka i celej jeho rodiny prevrátil naruby. Pohotovým zdravotníkom
sa chlapca podarilo oživiť. Privolaný
vrtuľník sa s viac mŕtvym ako živým
telom náhlil rýchlo do špecializovanej
nemocnice v Banskej Bystrici. Tam
na neho nečakali klávesy či futbalová
lopta, ani mama s gitarou. Len tma a
ticho. Maťko upadol na dva mesiace
do hlbokej kómy... Dva mesiace sa
mama, otec i všetci príbuzní modlili,
aby sa ich chlapec prebral. Podarilo
sa. Maťko otvoril oči a mama si zrazu
uvedomila, ako málo stačí človeku ku
šťastiu. Nádej, že sa chlapec dostane
z najhoršieho, že prežije, že ho ešte
bude môcť vybozkávať a vystískať, jej
dali akú-takú chuť žiť aj naďalej. Lenže šťastie je vrtkavé... Práca lekárov
v Banskej Bystrici bola čoskoro ukončená. Po týždňoch plných vyšetrení
a liečebných kúr lekári skonštatovali,
že chlapcovi už viac pomôcť nemôžu.
Ich možnosti boli vyčerpané. A tak si
rodičia po mnohých mesiacoch priviezli chlapca domov. S poškodeným
mozgovým centrom, pripútaného na
lôžku..., ale živého! Mama podala výpoveď v zamestnaní, aby mohla byť
chlapcovi, ktorý od osudného dňa na
ňu len mlčky pozerá, neustále k dispozícii. Treba ho umývať, prebaľovať,
prezliekať, kŕmiť mixovanou stravou
cez sondu v žalúdku, cvičiť s jeho meravým telom, s úsmevom sa mu prihovárať a vlievať do neho silu žiť... Silu,
ktorá často jej samej chýba. Otec si
„prepych“ zostať so synom doma dovoliť nemôže. Stal sa jediným živiteľom celej rodiny. Našťastie, v kysuckej
firme ho aktuálne prepúšťanie zatiaľ
s úspechom obchádza... Veď výdaje
na opateru syna ustavične narastajú, treba kupovať lieky, čaje, plienky,
zabezpečiť špeciálne lôžko a ďalšie
zdravotné pomôcky, treba šetriť aj na
ďalšie liečenie v Kováčovej, ktoré by
ochabnuté telo chlapca trochu zreha-

bilitovalo... Bohužiaľ, poisťovňa hradí
náklady len sčasti. Mama sa nevzdáva. Zisťuje, či nemá aspoň nárok na
kúpu vozidla, ktoré by uľahčilo prevoz
ležiaceho syna na povinné kontroly
a vyšetrenia. Potrebovali by špeciálne, kde by mohli umiestniť ležadlo...
Zvláštne... Nemajú na žiadnu úľavu
nárok. Príspevok na kúpu auta podľa
zákona prináleží iba deťom, ktoré sa
dokážu posadiť. A tak im musí stačiť
sanitka, na ktorú čakajú niekedy nekonečné hodiny. Chlapec robí slimačie
pokroky, ktoré napriek pomalému tempu živia v rodičoch nádej... Pravá polovica tela sa začína mierne hýbať. Pre
mamu je to dôvod na radosť. A keď jej
chlapec naznačí chabý úsmev a kývne pravou rukou, priam by tancovala
od šťastia. Veru, vedela by ona dlho
rozprávať, ako po takej tragédii zmení človek pohľad na hodnoty a životné
priority... Ju teší každý malý náznak,
že sa Maťkove zdravie zmení k lepšiemu. Zisťuje, vyhľadáva informácie a
dostáva sa do obrazu... Kúpeľný pobyt
v Piešťanoch, ktorého zvláštnosťou je
terapia, spájajúca kozmickú medicínu
a rehabilitáciu pacientov s poruchami
pohybu z dôvodu porúch centrálneho
nervového systému, by jej synovi, ktorý práve v marci oslávi svoje desiate
narodeniny, mohol pomôcť. Okrem
neurológa pracujú s pacientom počas dvojtýždňovej terapie individuálne
dvaja až štyria terapeuti, liečebný masér, logopéd a špecialista na laserovú
terapiu. Hurá, možnosti na vyliečenie
Maťka ešte nie sú celkom pochované.
Stačí už iba maličkosť... Dvojtýždňový
pobyt v kúpeľoch stojí 3000€ (90.000
Sk). K uspokojivému výsledku by musel malý pacient absolvovať pobyty
aspoň štyri... Výsledné číslo je pre niekoho možno príliš malé na kúpu dobrého vozidla či na dobrú dovolenku v
exotike. A pre januárového šťastného
výhercu Lota takmer smiešna suma.
Ale pre Maťkovych rodičov čiastka,
ktorú nie sú schopní zohnať, aj keby
mali ostať celé mesiace len o chlebe a
čistej vode...

Možno príbeh Maťka nechá mnohých
z vás chladnými, no možno prebudí v
niektorých vodičoch aspoň väčšiu pozornosť pri jazde mestom... Alebo že
by tento príbeh vzbudil v niektorých
aj chuť prejaviť pomoc? Ľudskosť?
Ľudskosť, ktorá sa z našich sŕdc vraj
pomaly vytráca? Keby každý obyvateľ
nášho mesta prispel len 0,80€ (24 Sk),
nazbieralo by sa pre Maťka približne
13600€ (409.713 Sk). Suma, ktorá by
ho snáď opäť dostala na nohy a vrátila
mu úsmev do tváre... No možno miesto
jeho úsmevu sa usmejú skôr čitatelia
pri čítaní týchto riadkov. Že je príliš naivné očakávať takú pomoc? Možno... A
možno si vďaka tomuto príbehu, keď
už nič iné, aspoň mnohí vydýchneme,
že podobná tragédia sa nestala nám a
niektorému z našich detí... A začneme
si viac vážiť svoj každodenný život... Aj
keď..., človek nikdy nevie, či ho podobné nešťastie nepostretne... A či už sa
stane jeho obeťou alebo súčasťou, je
jasné, že nie je ľahké s takým bremenom v duši žiť. Možno by nám v takom
prípade pomoc pohladila ubolenú dušu
a padla veľmi vhod...
(Mária Ďuranová)
PS: Kontakt na Maťkovych rodičov je k
dispozícii v redakcii.
(Na fotografii Maťko – ako úspešný tretiak, pár mesiacov pred nehodou)

POĎAKOVANIE
Detský domov Bytča – pracovisko v Kysuckom Novom Meste touto cestou ďakuje
všetkým priateľom detí z detských domovov, ktorí nielen v predvianočnom období,
ale i teraz, pomáhajú vecnými a finančnými darmi našim deťom. Za všetkých by
sme chceli menovať : firmu Obnostav, predajne ESO Drogéria, Šport a Vietnamský
obchod v Jednote, p. Lokajovú z kvetinárstva Adonis, záhradníctvo MELI, p.
Pekárika, Mgr. Turiaka, p. Stráňankovú z Čajovne Alžbeta, p. Mitkovú, p. Hajnalovú,
p. Mrekajovú, p. Stalmaškovú, p. Mečárovú, p. Škorovú, p. Harcekovú, p. Čičalovú a
taktiež ďakujeme všetkým neznámym ľuďom, ktorí sa u nás zastavujú s darčekmi.
Mgr. Dana Grajciarová, PhDr. Anna Perkovičová, DeD Bytča - prac.KNM

Vážení a milí páni – dámy, ďakujeme, že ste s nami,
že na deťoch, ako my, aj záleží, že náš osud vo hviezdach už neleží.
Odkrývate pre nás nové možnosti, dávate nám pri tom veľa radosti.
Každému sa nové šance núkajú, ktoré práve teraz na nás čakajú.
Hoci sú to iba detské slová, chceme sa Vám týmto poďakovať.
Lebo, keď je vďačná detská dušička, to ĎAKUJEM ide ku vám rovno z nebíčka.
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Mestská polícia
zasahuje
Dňa 20.1.2009 o 14.50 hod. prišla na základňu MP
nahlásiť neznáma žena, že bola v OD Billa okradnutá.
Zistilo sa, že z kabelky jej bola odcudzená hotovosť vo
výške 200€, tiež doklady, karta do bankomatu, kožené
rukavice a kľúče od bytu. Hliadka MP okamžite zareagovala a s poškodenou začala prezerať všetky objekty, v
ktorých by sa podozrivé osoby (podľa opisu poškodenej
dvaja rómovia nižšieho vzrastu) mohli zdržiavať. Aj napriek okamžitému zákroku sa však hliadke MP nepodarilo
tieto osoby nájsť. Poškodená sa rozhodla podať trestné
oznámenie na neznámu osobu na OO PZ v KNM.
Dňa 21.1.2009 o 23.30. hod. bola hliadka MP na základe telefonického oznamu vyslaná do priestorov internátu
na ul. Komenského, kde si opitý študent ohrozoval život
lezením po balkónoch. Na mieste hliadka zistila, že sa
jedná o študenta s trvalým bydliskom v Belej. Nakoľko
študent neuposlúchol výzvu a správal sa neprístojne aj
k vychovávateľke, bol zadržaný a prevezený na OO PZ
KNM, kde mu bola vykonaná dychová skúška s pozitívnym výsledkom (0,96 MG/L) . Vychovávateľka bola poučená o možných zákonných postupov.
Dňa 29.1.2009 v čase od 12.00 hod. do 14.00 hod.
bola v našom meste vykonaná v spolupráci s OO PZ
KNM preventívno - bezpečnostná akcia zameraná na
podávanie alkoholu mladistvým osobám. Počas akcie
boli skontrolované viaceré pohostinstvá, kde bolo zistené podávanie alkoholu mladistvým osobám. Prevádzkovatelia pohostinstiev boli v prípade priestupku pokutovaní v zmysle zákona.

www.kysuckenovemesto.sk
Vyzývame všetkých podnikateľov a obchodníkov z nášho mesta,
aby reagovali na možnosť umiestnenia kontaktu na svoje firmy,
predajne či výrobné prevádzky na oficiálnych stránkach nášho
mesta www.kysuckenovemesto.sk v sekciách PODNIKATEĽ
(Zoznam firiem) a NÁVŠTEVNÍK (Služby a predajne).
Našim cieľom je vytvoriť a sprehľadniť pre všetkých užívateľov
internetu čo najpodrobnejší zoznam služieb dostupných v našom
meste. Tento zoznam bude slúžiť tak obyvateľom nášho mesta
a jeho návštevníkom pri hľadaní rôznych služieb, napr. stavebných, ubytovacích, reštauračných a pod., ako aj vám, nakoľko
upozorní širokú verejnosť aj na vašu firmu a vami poskytované
služby. Podobné zoznamy sú k dispozícii aj na iných mestských
oficiálnych stránkach, veríme, že spoločným úsilím sa nám
podarí vytvoriť prehľad firiem aj v našom meste.
V prípade záujmu stačí, ak sa nakontaktujete
na MsÚ – Referát bytových a podnikateľských činností (p. Kublová 041/4207214), kde vám budú poskytnuté ďalšie informácie.
(red.)

plastové okná
Žalúzie
silikónové tesnenia
proti chladu, mrazu, hluku a prachu
Návratnosť investície do 24. mesiacov
Fa TNELAV,
Ul.
9. mája 1176/40
!
!!
y
n
e
c
Prijateľné
Kysucké Nové Mesto
tel.: 041/421 37 30, 0903 518 497

Spoločensk á kronik a
narodenie detí
Liliana Baltová, Ema Petríková,
Linda Joneková, Adrian Panáček,
Katarína Melišíková Katarína Chudobová,
Matúš Sidor, Timea Kocúrová,
Shimon Razi Jedinák, Jakub Bielek

manželstvo uzavreli
Peter Toman a Barbora Bielešová
Branislav Sucháň a Viera Svrčková
Ladislav Svrček a Zuzana Flašíková

ÚMRTIA
Ing. Štefan VAVRICA		
Rudolf MALÍK			
Ivan KUBÍK			
Václav CHOVANEC		
Veronika KORPESIOVÁ		

62 rokov
42 rokov
41 rokov
51 rokov
80 rokov

spomienky a poďakovania
ANNA a JOZEF HANULIAKOVCI
Ako ten čas rýchlo letí, mama moja,
už si v nebi. 20 rokov Ťa v srdci mám,
stále na Teba spomínam.
Otec môj, o rok si za mamou šiel,
navždy si mi tiež odišiel.
Nestačila som Vám lásku vyjadriť,
touto cestou Vás chcem pozdraviť.
Do nebíčka pozdrav posielam,
na Vás s mojou rodinou spomínam.
Dcéra Yvetta s manželom,
vnúčatá Ivka a Jožko
Dňa 11. 2. 2009 nás náhle opustil náš
milovaný syn Ivan Kubík
vo veku 41 rokov.
Ďakujeme všetkým známym, rodine,
susedom, turistom a priateľom
za kvetinové dary a za odprevadenie
na poslednej ceste životom.
Smútiaca rodina, rodičia, syn, brat,
švagriná, krstná dcéra
Dňa 8. 3. 2009 si pripomenieme
5 rokov, čo nás navždy opustil
Július Maťašovský.
Kto ho poznal, nech spomína, kto ho mal
rád, nezabúda.
Manželka, tri deti s rodinami
Keby slzy kriesili a láska by zázraky
robila, k hrobu by sme nechodili a pri
sviečkach nesmútili. Nie je pravda,
že čas rany hojí, bolesť v srdci neprebolí.
Dňa 2. 3. 2009 si pripomenieme
1. výročie, čo nás navždy opustil
manžel, otec
Dr. Ján Sága
S úctou a láskou spomína manželka a
synovia Marián, Radoslav so Zuzanou.

inzercia
▀ Ponúkame služby - pedikúra, manikúra, cvičenie, parafín
solárium – turbo stojace, kozmetika, magnetotherapia,
anticelulitídový program a ďalšie. Kontakt: AVE MÁRIA,
telefón: 041/421 37 42
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spomienky a poďakovania
Spomienky a poďakovania:
Dňa 2. 3. 2009 si pripomenieme
1. smutné výročie, čo nás opustil
vo veku 71 rokov môj manžel, otec,
krstný, ujo a švagor
ŠTEFAN VESELÝ
Kto ste ho poznali, priatelia, susedia,
bývalí spolupracovníci zo ZVL, známi,
spomeňte si na neho spolu s nami.
Tak veľmi chcel žiť.
S úctou a vďakou spomína manželka
Anna, dcéra Aninka a ostatná rodina
Dňa 13. 3. 2009 si pripomenieme
3. výročie, čo nás vo veku 69 rokov
navždy opustila
EMÍLIA ŠEVČÍKOVÁ
zo Snežnice
S láskou spomínajú manžel, dcéra
a synovia s rodinami, bratia s rodinami
a ostatná rodina
Čas plynie, spomienky zostávajú.
Už len sviečku zapálime
a s motlitbou pri hrobe postojíme.
Dňa 6.2. 2009 uplynulo 5 rokov,
čo nás opustil manžel, otec, dedko
ANTON TOROŇA
z Kysuckého Nového Mesta.
S láskou spomínajú manželka
a deti s rodinami.
Dňa 11. 1. 2009 nás po krátkom,
ale ťažkom boji s chorobou, opustil
vo veku 73 rokov náš milovaný manžel,
otec, starý otec, svokor, švagor a
priateľ
JOZEF KALUŽNÍK
z Budatínskej Lehoty.
Úprimne ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom, susedom,
známym i spolupracovníkom za prejavy
sústrasti, kvetinové dary, modlitby
a odprevadenie na poslednej ceste.
Ďakujeme tiež za dôstojnú odobierku
pánovi kaplánovi Pavlovi Hrvolovi,
dychovej hudbe Kysučanka a
speváčkam z Radole.
S láskou a úctou manželka s rodinou.
Srdce, čo láskou horelo,
srdce, čo vedelo sa smiať,
naraz utíchlo a všade sa zotmelo,
to nemalo sa stať...
Ďakujeme príbuzným a známym za
prejavy sústrasti a dôstojnú rozlúčku
s našim drahým manželom, otcom
a starým otcom
JOZEFOM PYTLOM,
ktorý nás navždy opustil
dňa 5. 1. 2009
Manželka a synovia s rodinami
Dňa 27. 2. 2009 uplynulo 2. smutné
výročie, keď nás navždy opustil
náš drahý
FRANTIŠEK JAVORÍK
zo Snežnice.
Človek odchádza, ale všetko krásne,
čo nám dal, ostáva v nás.
Smútiaca rodina

Slovami sa ťažko vyjadrí ten
smútok, ktorý pociťujem pri
spomienke na môjho
drahého manžela
MARCELA KUBIŠA
z Kysuckého Nového Mesta.
Dňa 3. 3. 2009 bude tomu 6 rokov,
čo si ho Pán povolal k sebe do
večnosti. S úctou a láskou spomína
manželka Hanka
Dňa 18. 3. 2009 si pripomíname
1. výročie úmrtia našej mamy
a starej mamy
TERÉZIE HRNKOVEJ
z Kysuckého Nového Mesta.
S láskou a úctou spomínajú
synovia s rodinami
Odišiel si a v srdci bolesť zanechal,
tak rýchlo a bez rozlúčky, to nikto
nečakal. Slza nám steká po líci,
zabudnúť sa nedá, aj keď hľadíš na
nás z neba. Čas plynie ako rieky
prúd, kto ho mal rád,
nebude vedieť zabudnúť.
Dňa 1. 3. 2009 si pripomenieme
9. výročie tragického úmrtia nášho
drahého otca, manžela
MIROSLAVA KMOŠEKA
z Kysuckého Nového Mesta.
S láskou a úctou spomína celá
rodina. Veľmi nám chýbaš.
Dňa 25. 3. 2009 si pripomenieme
6. výročie úmrtia
VLADIMÍRA MäKKÉHO
z Kysuckého Nového Mesta,
ktorý zomrel vo veku 40 rokov.
So žiaľom v srdci spomína
smútiaca rodina
Dňa 31. 3. 2009 si pripomíname
2. smutné výročie úmrtia
p. MARGITY CRHOVEJ.
Kto ste ju poznali, venujte jej,
prosím, tichú spomienku
Manžel s dcérami
Dňa 10. 2. 2009 bolo tomu už
21 rokov, čo vo veku 22 rokov
navždy a nečakane, bez rozlúčky
a plný života, odišiel môj drahý syn
ĽUBKO PIJÁK
z Kysuckého Nového Mesta.
Dňa 2. júna si pripomenieme
27. výročie úmrtia môjho manžela
FERKA PIJÁKA
z Kysuckého Nového Mesta.
Kto ste ich mali radi, venujte im
tichú spomienku.
Spomína smútiaca rodina
Dňa 24. 2. 2009 sme si pripomenuli
10. výročie,
čo nás navždy opustil môj manžel,
otec a dedko
JOZEF BARIČÍK.
S láskou spomínajú manželka,
dcéra s rodinou, syn s rodinou
a ostatná rodina
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Chystá sa ďalšia

KNM

Režisér Rudo Vitos

žilinskej skupiny Arzén. Paľo Cabadaj dokonca pre nás „stvoril“
DoplniĢ fotky ( na druhej strane)!!!!
jednu úplne novú pesničku. Ďalšie zo skladieb Arzénu sme
upravili tak, že popri Jarovi Gažovi bude na živo spievať aj
DoplniĢ fotky ( na druhej strane)!!!!
predstaviteľ Paľka, talentovaný konzervatorista Marek Belko.
Dúfam, že náš zámer nájde priaznivú odozvu u divákov a
Kubo sa opäť udomácni na kysuckých javiskách. Poďme sa
Divadelný súbor dospelých pri Mestskom kultúrno-športovom
teda spoločne smiať na Kubovi, nie Kubovi!“
stredisku v týchto dňoch finišuje s prípravou ďalšej divadelnej
Aj vedúci DSD pri MKŠS Ján Šteiniger sa nám pri príležitosti
hry, komédie KUBO od autora Jozefa Hollého. V hlavnej úlohe
blížiacej sa premiéry zveril so svojimi pocitmi: „Atmosféra
sa v minulosti v tejto hre predstavil legendárny herec Jozef
počas skúšok je výborná, priateľská. Zažívame veľa
Króner. O Kubovi často a rád zoširoka rozprával. Žiadnu
humorných situácií. V tomto predstavení sa okrem stálych
inú rolu tak nemiloval.
ochotníkov v súbore objavia aj ďalšie nové herecké talenty
„Kubo ma sprevádza celým
z nášho mesta, ktoré ochotnícky kolektív výrazne omladili
životom a vôbec sa tomu
a oživili. Všetci sa tešíme na každú divadelnú skúšku, na
nebránim,“ napísal raz.
ktorej vie režisér vyčariť príjemnú tvorivú atmosféru. Keď
„Hlásim
k povahe
Kuba,
RežisérsaRudo
Vitos
nevieme texty, občas na nás riadne nakričí, my však vieme,
aj keď niektorí sa možno
že to robí z titulu svojho postavenia, veď každý režisér musí
budú čudovať, ako sa
byť prísny, ak chce v hercoch vyburcovať maximum. Takže
môžem
stotožňovať
s
týmto
Režisér Rudo Vitos v týchto dňoch sme v období neustálehoVedúci
Ján
skúšania,DSD
tiež sa
hlúpym človiečikom. Musím
pripravujú kostýmy, rekvizity, kulisy, scéna... Touto cestou
sa ho zastať, Kubo nie je
pozývame všetkých priaznivcov kysuckého ochotníckeho
hlúpy, je len prostučký, ale
divadla na slávnostnú premiéru, dňa 20. 3. v dome kultúry.
dušu má čistú a úprimnú.“
V komédii KUBO účinkujú : Vladimír Psotný, Marek Belko,
V predstavení Divadelného
Emília Bodorovská, Miroslav Cáder, Ondrej Kubík, Daniela
súboru dospelých pri MKŠS
Podoláková, Jana Slimáková, Michaela Smoláková, Daniela
sa postavy Kuba zhostil
Škoríková, Ján Šteiniger, Martin Holienčík, Lukáš Vojsovič,
najstarší ochotník Vladimír
Helena Macúšová, Božena Peťková.
(red.)
Psotný. Režisér hry Rudolf
Režisér Rudo Vitos
Vitos nám k najnovšej hre
Divadelného súboru dospelých pri MKŠS prezradil: „Mám rád
keď sa človek uprostred smiechu zarazí a zistí, že sa smeje
sám sebe. Smiech cez slzy. Moment,
ktorý
zanechá
divákovi
Vedúci
DSD
Ján vŠteiniger
niečo, čo nevie momentálne
definovať, a z predstavenia
tak odchádza plný pocitov
a možno aj pochybností o
svojej
pravde.
Preto
nemám
Vedúci
DSD
Ján
Šteiniger
rád prvoplánové divadelné
inscenácie, a preto som v
Kysuckom Novom Meste
inscenoval iba to, čo som
inscenoval. V novej sezóne
Záber zo skúšky divadelnej hry KUBO
som sa rozhodol pre Kuba.
Mal som na to viac dôvodov,
Vedúci DSD Ján Šteiniger
ale tým najhlavnejším bol
Vlado Psotný. Duša čistá, úprimná. Človek, ktorého tu každý
pozná, a ktorý, napriek svojmu vyzretejšiemu veku, je nabitý
energiou a najmä schopnosťou „uzdravovať“ ľudskú myseľ Záber zo skúšky divadelnej hry KUBO
divadlom. V inscenácii sme spojili dva svety. Ten minulý s
týmto súčasným. Mostom medzi nimi je nielen Vlado Psotný
(večný mládenec), ale aj hudba, tanec a kostýmy. K hudobnej
spolupráci som si pozval mojich kamarátov z terchovsko- Záber zo skúšky divadelnej hry KUBO

p r e m i é r a

Uskutočnil sa IV. ročník futbalového
turnaja o pohár Gustáva Rezetku

V polročný prázdninový piatok sa v Mestskej športovej hale v Kysuckom Novom Meste odohral IV. ročník futbalového turnaja o
pohár Gustáva Rezetku. Zúčastnilo sa ho sedem dorasteneckých
družstiev - ŠK RADOĽA, REAMOS KYSUCKÝ LIESKOVEC,

SLOVAN SKALITÉ, JEDNOTA BÁNOVÁ, OŠK RUDINA,
MŠK KYSUCKÉ NOVÉ MESTO „A” st.dorast, MŠK KYSUCKÉ
NOVÉ MESTO „B” ml.dorast. Družstvá boli rozdelené do dvoch
skupín a hralo sa systémom každý s každým 1 x 20 minút. Finálové
zápasy 2 x 15 minút. Družstvo Rudiny vyhralo nad dorastencami
z KNM „A” 3 : 1 a skončilo tretie. O prvé miesto bojovali MŠK
KNM „B” a REaMOS Kysucký Lieskovec. Zápas skončil jednoznačným víťazstvom dorastencov z Kysuckého Lieskovca. Za
najlepšieho brankára bol vyhlásený Tomáš Tvrdý z Rudiny, najlepším hráčom turnaja bol Marek Mrenka z Kysuckého Lieskovca a
najlepším strelcom Jozef Čelko z KNM „A”. Turnaj zorganizovalo
Mestské kultúrno-športové stredisko v spolupráci s futbalovým oddielom MŠK KNM. Touto cestou organizátori ďakujú sponzorovi
turnaja - firme REAL-stav, s.r.o., KNM. Pre hráčov bol turnaj spestrením zimných príprav na ligovú sezónu a príjemným využitím
prázdninového dňa. Gustáv Rezetka, mládežnícky tréner, ktorý v
60-tych až 70-tych rokoch minulého storočia mal najväčšiu zásluhu
na tom, že v Kysuckom Novom Meste sa hrala I. dorastenecká liga,
vychoval mnoho futbalistov, ktorí neskôr hrali I. ligu medzi mužmi,
ba dokonca reprezentovali Československo. Taktiež bol trénerom
dospelých v čase, keď KNM hralo I. SNL.
Renáta Kováčiková

Šteinig

Záb
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Krížovka s tajničkou ● Krížovka s tajničkou
Správne vylúštenie krížovky z čísla 2/2009 znie : „Láska je šťastie bez pokoja.“
Zo správnych odpovedí boli vyžrebovaní títo traja výhercovia: 1. Mgr. Ľudmila Bakošová, Dolinský potok 1145/9,
KNM (odmena 6,63€), 2. Stanislav Gavlas, Jesenského 1234/33, KNM (odmena 4,97€), 3. Jozef Hluško,
Clementisova 761/3, KNM (odmena 3,31€). Srdečne blahoželáme! Výhercovia si môžu odmenu prevziať v
pokladni MsÚ, vždy 14. dňa v aktuálnom mesiaci, prípadne predchádzajúci pracovný deň v čase od 13,00
do 14,00 hod. Správne znenie tajničky z čísla 3/2009 spolu s nalepeným kupónom doručte na MsÚ – referát
bytový a podnikateľských činností, č. dv. 14, najneskôr do 18.3.2009.

KUPÓN
č. 3

Publilius Syrus: Koho sa mnohí boja, ... tajniþka (dokonþenie výroku)
autor
krížovky:
Jaroslav
Jablonský

ovocná
záhrada
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tajniþky
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20. 3. o 19,00 hod. v DK
KUBO
M
Do
Slávnostná premiéra divadelnej hry v podaní Divadelného
1. 3. o 17,00 hod. v DK
súboru dospelých pri MKŠS.
ELÁ HOP!1. 3. o 17,00 hod. v DK
Autor hry: Jozef Hollý, réžia: Rudolf Vitos
Zábavno-inšpiratívne
ELÁ HOP!
Účinkujú: Marek Belko, Emília Bodorovská, Miroslav Cáder,
predstavenie pre deti
Zábavno-inšpiratívne predstavenie pre deti s dvomi
Ondrejkamarátmi
Kubík, Daniela Podoláková, Vladimír Psotný, Jana
s dvomi kamarátmi
Slimáková,
Michaela Smoláková, Daniela Škoríková, Ján
Elou
a
Hopom
a
slimákom
Maximiliánom
(známe
aj
Elou
a
Hopom
a
slipre deti s dvomi kamarátmi
Šteiniger, Martin Holienčík, Lukáš Vojsovič, Helena Macúšová,
mákom Maximiliánom
z
televízneho
vysielania)
iliánom (známe
aj televízne- PROGRAM NA MAREC
Božena Peťková
(známe aj zVstupné
1. 3.
: 2,5
€ o 17,00 hod. v DK
Vstupné: 2,5€
ho vysielania)
ELÁ HOP!
Vstupné : 2,5 €
Zábavno-inšpiratívne predstavenie pre deti s27.
dvomi
kamarátmi
3. 2009
o 15,00 h. v DK 28. 3. o 15,00 hod. v DK
2. 3. o 19,00
v DK
Elouhod.
a Hopom
a slimákom Maximiliánom (známe
aj
Slávnostná akadémia pri príležitosti
učiteľov
2. 3. o 19,00
hod.
v
DK
JANKADňa
HOŠTÁKOVÁ
a jej hosti
Zahájenie zCOUNTRY
KURZU
televízneho vysielania)
Zahájenie COUNTRY KURZU
Najslávne
Vstupné
: 2,5 € zaþiatoþníkom i pokroþilým,
Country
kurz
je
urþený
nauþíte
sa
v
Ėom
country
tance
v
štýle
line
Country kurz je určený začiatočníkom i pokročilým, naučíte 28.3.2009 o 18,00hod.
Janky Hoš
v
DK
dance. tance
Poplatok
zaline
kurz
vo výške
10 za
€ / kurz
10 taneþných hodín je nutné uhradiĢ na tomto prvom
sa v ňom country
v štýle
dance.
2.
3. country
o 19,00
hod.
vPoplatok
DK
om i pokroþilým,
nauþíte
satanečných
v Ėom
tance
v štýle
line
JANKA HOŠTÁKOVÁ
vo výške
10stretnutí.
€ / 10
hodín
je
nutné
uhradiť
na
tomto
a pedagóg
Zahájenie COUNTRY KURZU
a jej hostia
prvom stretnutí.
0 € / 10 taneþných
hodín je nutné
uhradiĢ
naurþený
tomto
prvom i pokroþilým,
záujemcom
Country
kurz je
zaþiatoþníkom
nauþíte
sa
v
Ėom
country
tance
v
štýle
line
Najslávnejšie melódie z
dance.
Poplatok
za kurz vo výške 10 € / 10 taneþných
hodín
je nutné
uhradiĢ na tomto prvom
Úþinkujú
4.
3.
o
18,00
hod.
v
DK
operiet
a
muzikálov
v
poda2. 4. a 6. 3. v čase 8.00stretnutí.
až 12,00 hod. v MšH
ní
našej
rodáčky
Janky
HoFutbalové Zahájenie
zápasy PRíPRAVKA
KURZU SPOLOýENSKÝCH TANCOV
Moravsko
štákovej a jej hostí. Účinkujú
Kurz spoloþenských
tancov
urþený zaþiatoþníkom
i
pokroþilým
bez
obmedzenia
veku,
v
kurze
Národnéh
4. 3. o 18,00
hod. vjeDK
Janka HOŠTÁKOVÁ (sop4. 3. o 18,00 hod. v DK Zahájenie KURZU SPOLOýENSKÝCH: TANCOV
sa
nauþíte
základy
polky,
valþíka,
salsy,
tanga
a
ćalších
spoloþenských
tancov.
SKÝCH TANCOV
– Tap Dan
rán)
sólistka
Národného
diZahájenie KURZU SPOLOČENSKÝCH
TANCOV
Kurz spoloþenských
tancov je urþený zaþiatoþníkom
i pokroþilým bez obmedzenia
veku, v kurze
vadla
Moravskoslezského
v
Poplatok
za
kurz
vo
výške
28
€
/
10
taneþných
hodín
je
nutné
uhradiĢ
na
tomto
prvom
stretnutí.
Kurz
spoločenských
tancov
je
určený
začiatočníkom
i
pokroný zaþiatoþníkom i pokroþilým bez
obmedzenia
veku,
v kurze
konzervat
sa nauþíte
základy polky,
valþíka,
salsy, tanga
a ćalších
spoloþenských
tancov.
Ostrave,
Jan
DRAHOVZAL
bez obmedzenia
veku,
v kurze
sa naučíte
alsy, tanga ačilým
ćalších
spoloþenských
tancov.
Poplatok
za kurz
vo výškezáklady
28 € / 10polky,
taneþných
hodín
je
nutné
uhradiĢ
na
tomto
prvom
stretnutí.
divadla M
(tenor) sólista Národného
valčíka, salsy,
tanga
a ďalších
spoločenských
tancov.
8.kurz
3.
o
18,00
hod.
v
DK
Vstupné :
divadla
Moravskoslezského
taneþných Poplatok
hodín jezanutné
uhradiĢ
na
tomto
prvom
stretnutí.
vo výške
28 € / 10 tanečných hodín je nutné
8. 3. o 18,00 hod. v DK
v Ostrave, Miroslav SPÁČIL
uhradiť na MATKA
tomto prvom stretnutí.
MATKA
–súboru
Tap Dance
Show
(step)
Divadelné predstavenie
v podaní
Divadelného
ZUŠ,ktoré
ktoré
uvádzame
pri príležitosti DĖa
Divadelné predstavenie
v podaní
Divadelného
ZUŠ,
uvádzame
Jiřísúboru
ŠIMÁČEK
(klavírny
do- pri príležitosti DĖa
8. 3. o 18,00
hod.
v
DK
žien, ale urþené
je
aj
všetkým
ćalším
priaznivcom
divadelného
umenia.
žien, ale urþené je aj všetkým ćalším priaznivcom
divadelného
provod)
pedagóg umenia.
JanáčkoMATKA
Autor hry:
Július
Bárþ -réžia
Ivan, réžia
: Katarína
Kováþiková
Autor
hry: Július
Bárþ
- Ivan,
: Katarína
Kováþiková
veho
konzervatória v Ostrave, Petra LANGEROVÁ, sólistka
Divadelné
predstavenie
v
podaní
Divadelného
súboru
ZUŠ,
ivadelného súboru ZUŠ,
ktoré Katarína
uvádzame
pri príležitosti
DĖa
Úþinkujú: Kováþiková,
Katarína
Kováþiková,
Lenka
Káþeríková,
Vierka
Prievozníková,
MarianMarian
Kandrik
a
Národného
divadla
Moravskoslezského
v Ostrave
a cimbálová
Úþinkujú:
Lenka
Káþeríková,
Vierka
Prievozníková,
Kandrik
a
ktoré uvádzame
pri príležitosti
Dňa žien,
ale určené
je aj všetJozef
Gavlák,
vstupné:
1
€
m priaznivcom
umenia.
muzika
TOLAR
kým divadelného
ďalšímJozef
priaznivcom
divadelného
umenia.
Gavlák, vstupné: 1 €
Vstupné : 5€
PRIPRAVUJEME :
Autor hry: Július Bárč - Ivan, réžia : Katarína Kováčiková
: Katarína Kováþiková
20. 3. o 19,00 hod. v DK
Účinkujú: Katarínka Káþeríková,
Vierka Prievozníková, Marian Kandrik a
KUBO
20.
3. o 19,00 hod. v DK3. 4. o 19,00 hod. POHREB - premié
na Kováčiková,
PRIPRAVUJEME:
Slávnostná
premiéra divadelnej (autor:
hry v podaní
Ivan Holub, réžia: Katarína Ko
Lenka KáčeKUBO
3. 4. o 19,00súboru
hod. dospelých
POHREBpri- premiéra
divadelnej komédie
Divadelného
MKŠS.
26.
4.(autor:
o 18,00
hod.
CIGÁNSKI DIAB
ríková, Vierka
Slávnostná
premiéra
divadelnej
hry
v Ivan
podaní
v podaní
súboru
ZUŠVitos
Holub, réžia:
Autor
hry: Divadelného
Jozef
Hollý, réžia:
Rudolf
Prievozníková,
(vstupné
10€)
Katarína
Kováčiková
)
Úþinkujú: Marek
Belko, dospelých
Emília Bodorovská,
Divadelného
súboru
pri MKŠS.
20.
3. oKandrik
19,00 hod. v DK
Marian
26. 4. o Cáder,
18,00 hod.
CIGÁNSKI
– hudobný
koncert
s
Miroslav
Ondrej
Kubík,
Daniela
19.DIABLI
4. o 17,00
hod.
OBRÁZKY
ZM
Autor
hry:
Jozef
Hollý,
réžia:
Rudolf
Vitos
KUBO
a Jozef Gavlák,
NOVÝM koncertným
programom
(vstupné 10€)
Podoláková,
Vladimír Psotný,
Jana
Slimáková,
detského
divadelného súboru DIDERO
vstupné: 1 € premiéra divadelnej hry v podaní
Úþinkujú:
Marek
Belko,
Emília
Bodorovská,
19. 4. o Smoláková,
17,00
hod.
OBRÁZKY
Z MÚZEA
Slávnostná
Michaela
Daniela
Škoríková,
Ján – premiéra divaRéžia:
PaedDr.
Zátek, asistent r
delného
predstavenia
v
podaní
detského
divadelného
súboru
Miroslav
Cáder,Holienþík,
Ondrej Lukáš
Kubík,
Daniela Pavol
Šteiniger, Martin
Vojsoviþ,
Divadelného súboru dospelých pri MKŠS.
DIDERO
pri
MKŠS
Helena
Macúšová,
Božena
PeĢková
Podoláková, Vladimír Psotný, Jana Slimáková,
Autor hry: Jozef Hollý, réžia: Rudolf Vitos
Réžia: PaedDr.
Vstupné:
2,5€ Pavol Zátek, asistent réžie: Sylvia Hamšíková
Vstupenky na kultúrne poduja

C

PROGRAM NA MAREC

Michaela Smoláková, Daniela Škoríková, Ján
Úþinkujú: Marek Belko, Emília Bodorovská,
pracovných dní v þ
Šteiniger,
Martinpočas
Holienþík,
Lukášdní
Vojsoviþ,
Vstupenky
na kultúrne
podujatiaDaniela
MKŠS si môžete zakúpiť
v predpredaji
pracovných
v čase od 7,00
Miroslav
Cáder,
Ondrej Kubík,
Helena
Macúšová,
Božena
PeĢková
MKŠS
do 15,00 hod. v kancelárii MKŠS – Dom kultúry, č. dv. 43 alebo hodinu pred začiatkom podujatia.– Dom kultúry, þ. d
Podoláková, Vladimír Psotný, Jana Slimáková,
Vstupné: 2,5€
Ďalšie
informácieDaniela
o činnosti
MestskéhoJán
kultúrno-športového strediska, ako aj KALENDÁR PODUJATÍ,
Michaela
Smoláková,
Škoríková,
Ćalšie informácie o þinnosti
sú dostupné na oficiálnych stránkach nášho mesta www.kysuckenovemesto.sk
Šteiniger, Martin Holienþík, Lukáš Vojsoviþ,
KALENDÁR PODUJATÍ, sú
Helena Macúšová,
Božena PeĢková
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