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Už sa blíži, už sa blíži
Veľkonočný pondelok,
už sa vajcia obliekajú
do farebných košieľok.
Ej, krúťte sa, kolovrátky,
ej, krúťte sa, praslice!

RoÈník xVII. apríl 2010

CENA 0,20 €

AKO SA DARILO
KYSUCKÝM POĽOVNÍKOM V MINULOM ROKU?
V Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste bola v mesiaci marec počas
štyroch dní sprístupnená výstava Poľovníctvo regiónu Kysúc. Jej usporiadatelia
(Slovenský poľovnícky zväz, RgO Kysúc Čadca, Poľovnícke združenie Povina
a Mesto Kysucké Nové Mesto) sa postarali o pestrú paletu úlovkov kysuckých
poľovníkov. Výstavu si prišli pozrieť v hojnom počte návštevníci všetkých
vekových kategórií. Súčasťou výstavy bol predaj poľovníckych potrieb a
poľovnícky seminár.
(r.)
Pozývame vás do fašiangového sprievodu, ktorý sa uskutoční
dňa 16. 2. 2010. S Bukovou muzikou a Jedľovinou si môžete
zaspievať a zatancovať, každá maska je vítaná. Zraz o 14,30
h. pred domom kultúry. Zábava pokračuje večer od 19,00 hod.
fašiangovou tancovačkou!

Už sa vajcia obliekajú,
by z nich boli kraslice.
Všetkým obyvateľom
Kysuckého Nového
Mesta zo srdca prajem
príjemné veľkonočné
sviatky, nech každý
dom je plný pokoja, stôl
hýri hojnosťou a srdcia
blízkych sú naplnené
láskou a porozumením.

drišľak zábaval nielen ženy
Medzinárodný deň žien si návštevou hudobného koncertu skupiny
DRIŠĽAK v dome kultúry spríjemnili nielen oslávenkyne, ale aj mnohí
muži i deti. Pre veľký záujem sa v prvú marcovú nedeľu uskutočnili až
dve predstavenia, z obidvoch odchádzali návštevníci v dobrej nálade,
(r.)
humor členov skupiny Drišľak teda opäť nesklamal.

Ing. Ján Hartel, primátor mesta

POZVÁNKA
Dňa 20. 4. 2010 o 13,00 hod.
vo veľkej zasadačke MsÚ
sa uskutoční ďalšie riadne
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kysuckom
Novom Meste. Zasadnutie
MZ je verejné.
z obsahu: Poľovníctvo regiónu Kysúc – str. 1, Prihovára sa vám prednosta MsÚ – str. 2, Hlasujte
v súťaži Kniha Kysúc 2009 – str. 3, Cestovný poriadok – str. 4, Hosť mesiaca Peter Ďurčo – str. 5,
Kováčske remeslo ožíva – str. 6, Napísali nám – str. 7, Spoločenská kronika – str. 8, Vyhodnotenie
najlepších športovcov r. 2009 – str. 10, Krížovka, doplňovačka – str. 11, MKŠS informuje – str. 12
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mesto informuje

PRIHOVáRA SA VáM
prednosta MsÚ Ing. Ľubomír Golis

Vážení spoluobčania,
svoje príspevky do mesačníka ZVESTI dávam v určitom časovom
predstihu, aby redakcia mala priestor pripraviť nové vydanie mesačníka. Snažím sa vám takýmto spôsobom priblížiť prácu mestského úradu, upozorniť na nedostatky v meste, oznámiť novinky alebo pripomenúť to, čo sa už vykonalo. V predchádzajúcom
vydaní som vás informoval o tom, že sa bude konať zasadnutie
mestského zastupiteľstva. Poslanci na tomto zasadnutí prijali aj
uznesenie týkajúce sa farského úradu v Kysuckom Novom Meste.
V časti tohto uznesenia poslanci žiadajú, aby bolo publikované
vysvetlenie zo strany mesta ohľadom financovania CVČ sv. Jakuba Kysucké Nové Mesto. Financovanie originálnych kompetencií,
medzi ktoré patrí okrem iného aj financovanie školských zariadení, ktorými sú aj centrá voľného času, vykonáva mesto najmä z podielu na dani z príjmov fyzických osôb. Je to tzv. originálna kompetencia. Výška podielu mesta na dani z príjmu fyzických osôb je
hlavne závislá od počtu žiakov jednotlivých zariadení, počtu osôb
starších ako 62 rokov a počtu obyvateľov mesta. Aj financovanie
CVČ sv. Jakuba sa vykonáva v zmysle zákona č. 179/2009 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obec podľa § 6 ods.(12) písm. g) v období rokov
2010 a 2011 poskytne na žiaka cirkevného školského zariadenia
dotáciu vo výške najmenej 88 % z dotácie na žiaka školského
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Mesto už decembri
2009, pri prerokovaní rozpočtu na rok 2010, určilo rovnakú výšku
dotácie na jedného žiaka pre obidve centrá, teda pre žiaka mestského CVČ i žiaka CVČ sv. Jakuba. Výška dotácie vychádzala z
predpokladaného podielu mesta na dani z príjmov fyzických osôb,
s ktorým sme uvažovali pri tvorbe návrhu rozpočtu. Na roko-

Narodil sa ako prvý
Prvého tohtoročného občana nášho
mesta MAREKA LAŠEKA, ktorý sa
narodil 4. 1. 2010 v čadčanskej nemocnici, privítala v spoločnosti svojich
rodičov Miloša Lašeka a Marcely Lašekovej v obradnej sieni MsÚ zástupkyňa
primátora Ing. Jana Svrčková. Rodičom
zo srdca zablahoželala a prvému tohtoročnému novorodeniatku v Kysuckom
Novom Meste popriala pevné zdravie a
šťastný život.

KNM

vanie mestského zastupiteľstva vo februári, po oznámení MF SR
o výške podielu mesta na dani z príjmov fyzických osôb, ktorá
bola vyššia, ako predpoklad pri tvorbe rozpočtu, predložilo mesto
návrh na zvýšenie dotácie na jedného žiaka centra voľného času
na sumu 108€. Teda Centrum voľného času mesta dostane na jedného žiaka 108 € a Centrum voľného času sv. Jakuba dostane na
jedného žiaka taktiež 108€, čo je v zmysle citovaného zákona, nie
minimálnych 88%, ale 100%. Rímskokatolická cirkev, farnosť sv.
Jakuba v Kysuckom Novom Meste požiadala listom, ktorý bol doručený na mestský úrad dňa 12. 2. 2010 o dotáciu pre 420 žiakov
CVČ sv. Jakuba vo výške 85 625 €. V prepočte na jedného žiaka je
to takmer dvojnásobok sumy, ktorú schválilo mestské zastupiteľstvo pre CVČ mesta. Keďže mestské zastupiteľstvo prijalo zásadu
poskytnutia rovnakej dotácie na žiaka v cirkevnom aj mestskom
zariadení, muselo by navýšiť dotáciu na žiaka aj v mestskom CVČ.
Takáto výška dotácie prekračuje finančné možnosti mesta. V rámci
plnenia úloh samosprávy musí mesto brať ohľad aj na iné potreby
v oblasti školstva. Dôsledne boli posúdené a prehodnotené všetky
nároky na rozpočet. Žiaľ v súčasnej dobe nie je mesto schopné
vyhovieť ďalším finančným požiadavkám. 		
Mestský úrad Kysucké Nové Mesto už pripravuje voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať v sobotu - 12.
júna 2010. Mestské zastupiteľstvo svojim uznesením zmenilo volebné obvody v meste, a z tohto dôvodu budú zmenené aj volebné
okrsky a volebné miestnosti. To znamená, že niektorí obyvatelia
mesta pôjdu voliť do iných volebných miestností, ako boli zvyknutí. Zmeny budú uverejnené na internetovej stránke mesta, na verejnej tabuli mesta, v ďalších vydaniach ZVESTI, na informačnom
kanáli káblovej televízie v meste, v dokumente Oznámenie o mieste a čase konania volieb a v mestskom rozhlase. Taktiež obyvatelia
mesta, ktorí majú nahlásený trvalý pobyt na meste, pôjdu voliť do
inej volebnej miestnosti, ako doteraz.
Na záver Vám prajem príjemné prežitie veľkonočných sviatkov,
krásne počasie a veľa pekných chvíľ.

prvé sväté prijímanie dss
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých a domov dôchodcov na Belanského
ulici v Kysuckom Novom Meste v spolupráci s Farským úradom
Kysucké Nové Mesto,
zorganizovali významnú životnú udalosť pre
klientov zariadenia –
prvé sväté prijímanie.
Prvé sväté prijímanie
sa uskutočnilo 18. 3.
2010 o 18.00 hod. v
Mariánskom kostole
v Kysuckom Novom
Meste. Slávnostnej
omše sa zúčastnila p. Mgr. Silvia Martinčeková, riaditeľka zariadenia, p. Harceková
zo Spolku sv. Vojtecha, zamestnanci, rodičia a príbuzní klientov. Svätú omšu celebroval Vdp. Mgr. Pavol Hrvol. Zdravotne znevýhodnení prvoprijímajúci klienti prežívali
úžasnú radosť z celého priebehu sv. omše a prijatia Ježiša Krista vo Svätej Eucharistii. Vdp. Mgr. Pavol Hrvol počas sv. omše poďakoval rodičom za ich starostlivosť a
lásku, ktorou obdarúvajú svoje deti. Osobitne poďakoval p. Mgr. Eve Minárikovej za
jej iniciatívu a dôslednú prípravu zdravotne znevýhodnených klientov na prvé sväté
prijímanie. Po ukončení sv. omše sa klienti, rodičia a príbuzní presunuli do zariadenia
na malé občerstvenie. Týmto chceme poďakovať Farskému úradu v Kysuckom Novom Meste za uskutočnené prvé sväté prijímanie pre našich klientov, hlavne Vdp.
Mgr. Pavlovi Hrvolovi za jeho duchovný a láskavý prístup a dôstojné slúženie sv.
omše spojenej s prvým svätým prijímaním.
(DDS KNM, Mgr. Eva Mináriková)
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HLASUJTE V SÚġAŽI KNIHA KYSÚC 2009

mestská
knižnica
inf ormuje
Dňa 15. 3. 2010 sa uskutočnil už 34. ročník súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy žien
Vansovej Lomnička. Predsedníčka poroty Mgr.
Eliška Očková spolu s ďalšími členkami poroty
(Mgr. Zitovu Véghovou, Jarmilou Prškovou) kladne zhodnotila vysokú úroveň prednesov žien a
študentiek.
Umiestnenie bolo nasledovné:
1. KATEGÓRIA:
1. miesto: Mgr. Dana Sobolová, Anna Špiriaková
2. miesto: Mgr. Ľudmila Bakošová
3. miesto: Anna Králiková
2. KATEGÓRIA
1. miesto: Ivana Holeštiaková
2. miesto: Helena Macúšová
3. miesto: sl. Hodoňová

LEKÁREŇ V POHOTOVOSTI
(8,00 až 12,00 hod.)
apríl 2010
piatok
2. 4.
sobota         3. 4.
nedeľa         4. 4.
pondelok        5. 4.
sobota         10. 4.
nedeľa        11. 4.
sobota        17. 4.
nedeľa           18. 4.
sobota           24. 4.
nedeľa           25. 4.

MESTSKÁ LEKÁREŇ, Belanského 1345
Lekáreň SV. LUKÁŠA, Belanského 297
Lekáreň SV. LUKÁŠA, Belanského 297
Lekáreň SV.JAKUBA, 1.mája č. 50
Lekáreň SV.LUKÁŠA, Belanského 297
Lekáreň SV.JAKUBA, 1.mája č. 50
Lekáreň SV.LUKÁŠA, Belanského 297
Lekáreň SV.LUKÁŠA, Belanského 297
Lekáreň SV.LUKÁŠA, Belanského 297
Lekáreň NA ROHU, Belanského 1356

Kozmetický salón pri stanici

Ul. SNP 1156, Kysucké Nové Mesto ponúka:
-

pedikúru, manikúru, solárium – turbo D. Kern
masáže – lávovými kameňmi, medové masáže
kozmetiku – lymfodrenáž Maia Galand
parafín, stroje na cvičenie – Slender Life
depiláciu, odstraňovanie celulitídy
magnototherapiu

Objednávky sa prijímajú osobne v prevádzke, príp. na tel.
čísle 041/421 3742, 0903 565 575

HLASUJTE V SÚŤAŽI KNIHA KYSÚC 2009

Žilinský
samosprávny
kraj,KNIHA
Kysucká
knižnica2009
v ýadci
HLASUJTE
V SÚġAŽI
KYSÚC
Kysucká
kultúrna nadácia
v Bratislave
Žilinský samosprávny
kraj, Kysucká
knižnica v ýadci
a okresné mestá regiónu ýadca a Kysucké Nové Mesto
Kysucká kultúrna nadácia v Bratislave
v spolupráci s mediálnymi partnermi
a okresné
mestá regiónu
ýadca Kysuþanov,
a Kysucké Nové
Mesto
Kysuce
– Nezávislý
týždenník
Zvesti
Kysuckého Nového Mesta
Kysucká
televízia
a Mestská
televízia VAŠA TV
v spolupráci
s mediálnymi
partnermi
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Kysuce – Nezávislý týždenník Kysuþanov, Zvesti Kysuckého Nového Mesta
predstavujú knihy kysuckých autorov, ktoré sú nominované na ocenenie KNIHA KYSÚC 2009:

Žilinský samosprávny kraj, Kysucká knižnica v Čadci
Kysucká kultúrna nadácia v Bratislave
a okresné mestá regiónu Čadca a Kysucké Nové Mesto
v spolupráci s mediálnymi partnermi
Kysuce – Nezávislý týždenník Kysučanov, Zvesti Kysuckého Nového Mesta,
Kysucká televízia a Mestská televízia VAŠA TV
Kysucká
televízia a Mestská televízia VAŠA TV
ý.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––AUTOR
TITUL

1. predstavujú
Ladislav HRUBÝ
Hostia
hraniþného
knihy kysuckých autorov,
ktoré súz nominované
namesta
ocenenie KNIHA KYSÚC 2009:
nominované
2.predstavujú
Ján GREŠÁK
Ozveny hôr knihy za rok 2009
3. ý.
Anton
A U TBLAHA
OR
TNepíš
I T U Lto, otec
4. Ondrej ZIMKA
Ondrej Zimka
Hostia
z hraniþného
mesta
5. 1. Ladislav HRUBÝ
Zborník
Kysuckého
múzea v ýadci 12/2009
Ján GREŠÁK
6. 2.TERRA
KISUCENSIS 2009 Ozveny
Zborníkhôr
- Príspevky k historiografii Kysúc
7. 3.
Juraj
ŠTAFFA
Ondrej
Anton
BLAHA
Nepíš
to,4.otec
8. 4.
RAKOVÁ
Monografia
Ondrej ZIMKA
Ondrej
Zimka obce
9. Jozef MAREC
Požehnaj tieto dary...
5. kolektív
Zborník
Kysuckého múzea v ýadci 12/2009
10. Július KRUTÁK
Vrchárske trasoviská
TERRA
KISUCENSIS 2009 Zborník
11. 6.
Marian
GRUPÁý
Luxus - Príspevky k historiografii Kysúc
12. 7.Karol
Chrámy
JurajKÁLLAY
ŠTAFFA
Ondrej
4.
13. 8.Jozef
MAREC
Blaženkin obce
rok
RAKOVÁ
Monografia
14. Peter KUBICA
Kysuckovo
9. Jozef MAREC
Požehnaj
tieto dary...
15. Peter KUBICA
Z denníka malého Petríka
Július
KRUTÁK
Vrchárske
trasoviskána Slovensku
16.10.
Miloš
JESENSKÝ
História alchýmie
Marian
GRUPÁý
Luxus
17.11.
Miloš
JESENSKÝ
PAVELKOVÁ
12.Alexandra
Karol KÁLLAY
Chrámy
Lenka TKÁýOVÁ
13.
Jozef
MAREC
Blaženkin
rok
Stanislav A. SROKA
ýarodejníci, alchymisti a hĐadaþi pokladov
14.
Peter
KUBICA
Kysuckovo
18. Miloš JESENSKÝ
Ženy chcú poþuĢ rozprávky
PeterHOLEŠTIAK
KUBICA
ZSú
denníka
malého
Petríka
19.15.Pavol
Kysuce
súce?
20.16.Mária
Už sa nebojím
MilošĆURANOVÁ
JESENSKÝ
História
alchýmie na Slovensku
21.17.
Pavol
Básne - Kresby
MilošMUŠKA
JESENSKÝ
22. Evelyn GRILLOVÁ
ZberateĐ (z orignálu preložil P. KUBICA)
Alexandra
PAVELKOVÁ
23. ďudovít
HAJDUK
Filozofia spravodlivosti
Lenka TKÁýOVÁ
24. Drahomír
VELIýKA
Magnificat anima mea Dominum
25. M.Stanislav
MARTINSKÁ
UJHÁZIOVÁ ýarodejníci,
Vyznanie lásky
A. SROKA
alchymisti a hĐadaþi pokladov
26.18. Miloš JESENSKÝ
Kysucký
2010
Ženy
chcú kalendár
poþuĢ rozprávky
27.
So srdcom na dlani
Pavol HLUCHÁ
HOLEŠTIAK
Sú
Kysuce
28.19.
Helena
Knižka
presúce?
teba

20. Mária ĆURANOVÁ

Už sa nebojím

27. kolektív
28. Helena HLUCHÁ

So srdcom na dlani
Knižka pre teba

HlasovaĢ
za niektorú
môžete do 15. apríla 2010 prostredníctvo
21. Pavol
MUŠKA z 28 nominovaných
Básne - kníh
Kresby
anketových lístkov, ktoré sú k dispozícii v Mestskej knižnici Kysucké Nové Mesto,
22.
Evelyn
GRILLOVÁ
ZberateĐ
(z
orignálu
preložil P. KUBICA)
v Kysuckej knižnici ýadca a zverejĖované sú aj v regionálnych novinách KYSUCE.
23. ďudovítknihy
HAJDUK
spravodlivosti
Nominované
sú vystavené vFilozofia
Kysuckej
knižnici v ýadci.
24. Drahomír
VELIýKA
Magnificat
anima
Dominum
Bližšie
informácie
o jednotlivých knihách
nájdete
namea
www.kysuckenovemesto.sk.
Kniha,
ktorá
získa najviac
þitateĐských
hlasov,
obdrží ocenenie KNIHA KYSÚC 2009.
25. M.
MARTINSKÁ
UJHÁZIOVÁ
Vyznanie
lásky
Vyhlásenie výsledkov sa uskutoþní 23. apríla 2010 o 17,00 hod. v Kysuckej knižnic
26. kolektív
Kysucký kalendár 2010
v ýadci.

HlasovaĢ za niektorú z 28 nominovaných kníh môžete do 15. apríla 2010 prostredníctvom
anketových lístkov, ktoré sú k dispozícii v Mestskej knižnici Kysucké Nové Mesto,
v Kysuckej knižnici ýadca a zverejĖované sú aj v regionálnych novinách KYSUCE.
Nominované knihy sú vystavené v Kysuckej knižnici v ýadci.
Bližšie informácie o jednotlivých knihách nájdete na www.kysuckenovemesto.sk.
Kniha, ktorá získa najviac þitateĐských hlasov, obdrží ocenenie KNIHA KYSÚC 2009.
Vyhlásenie výsledkov sa uskutoþní 23. apríla 2010 o 17,00 hod. v Kysuckej knižnici
v ýadci.

Medzi nominovanými knihami sú aj tituly autorov z Kysuckého
Nového Mesta Pavla Mušku a Márie Ďuranovej.
Hlasovať za niektorú z 28 nominovaných kníh môžete do 15.
apríla 2010 prostredníctvom anketových lístkov, ktoré sú k
dispozícii v Mestskej knižnici Kysucké Nové Mesto, v Kysuckej
knižnici Čadca a zverejňované sú aj v regionálnych novinách
KYSUCE. Nominované knihy sú vystavené v Kysuckej knižnici
v Čadci.
Bližšie informácie o jednotlivých knihách nájdete na
www.kysuckenovemesto.sk.
Kniha, ktorá získa najviac čitateľských hlasov, obdrží ocenenie
KNIHA KYSÚC 2009. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční
23. apríla 2010 o 17,00 hod. v Kysuckej knižnici v Čadci.
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vlakové spojenie

autobusové spojenie
žilina - knm

knm - žilina

knm - žilina
cez oškerdu

cestovný poriadok
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Hosť mesiaca

V rubrike HOSŤ MESIACA predstavujeme
PETRA ĎURČA z Budatínskej Lehoty, ktorý
našu krajinu nedávno reprezentoval vo svetovej
súťaži v oblasti gastronómie.

Od roku 2008 ste majiteľom a zároveň šéfkuchárom žilinskej reštaurácie. Čím sa líši vaša reštaurácia od
ostatných?
Možno tým, že návštevníci reštaurácie prichádzajú pri výbere jedla
so šéfkuchárom, teda so mnou, do
osobného kontaktu, nevyberajú si
jedlo z jedálneho menu ako inde, ale
výber konzultujú priamo so mnou.
Radi si nechajú poradiť a majú tak
možnosť ochutnať jedlá, ktoré nie
sú bežne v ponuke iných reštauračných zariadení. Jedlá pripravujeme
zásadne z čerstvých surovín, neraz
sú to netradičné pochúťky, špeciality,
ktoré zákazníkov oslovia nielen chuťou, ale aj vzhľadom. Našu klientelu
tvoria prevažne ľudia, ktorí posedenie
v reštaurácii radi spoja s kulinárskym
zážitkom.
Ste členom Gourmet Klubu. Jeho
členmi je 21 špičkových odborníkov
z oblasti gastronómie a šéfkuchárov
zo Slovenska, ktorí vďaka svojmu
kulinárskemu umeniu navštívili už
rôzne krajiny sveta. Aj vy ste sa pred pár dňami vrátili zo
svetovej súťaže kuchárov, ktorú organizovali Spojené arabské emiráty v Dubaji. Poviete nám o svojej účasti viac?
Zo Slovenska sa súťaže zúčastnilo celkovo 6 šéfkuchárov, ktorých sprevádzalo 6 členov pomocného personálu. Celkovo sa
tejto svetovej súťaže zúčastnilo 1500 profesionálnych kuchárov,
cukrárov a pekárov z celého sveta. Súťaž trvala štyri dni a 6 súťažiacich zo Slovenska prinieslo domov nakoniec štyri ocenenia,
konkrétne dve tretie a dve štvrté miesta, čo je veľký úspech. Ja
osobne som súťažil v kategórii „live cooking“, v ktorej súťažiaci
v tzv. priamom prenose za prítomnosti porotcov a hygienikov
pripravovali jedlá z hovädzieho mäsa a rýb. V tejto kategórii
súťažilo 300 registrovaných šéfkuchárov z celého sveta, ja som
sa umiestnil na štvrtom mieste.
Ako prebiehala samotná súťaž? Aké pocity vás sprevádzali?
Súťaž začala mojou registráciou, na základe ktorej som bol
informovaný o čase, kedy budem mať k dispozícii voľnú kóju,
kde už na mňa a ostatných súťažiacich čakala odborná porota.
Tá bola zložená z popredných svetových odborníkov v oblasti
gastronómie, tzv. komisárov, a prítomní počas prípravy jedla
neboli len oni, ale aj hygienici. Členov poroty určila Svetová
asociácia kuchárov. Spočiatku som pociťoval miernu neistotu,
nakoľko na prípravu jedla som mal vyhradených 60 minút a
sústrediť som sa musel nielen na samotné varenie, ale aj na
otázky komisárov, ktoré som popri príprave jedla musel náležite
zodpovedať. Výsledkom každého súťažiaceho museli byť štyri
porcie, dve pre porotcov, ktorí ich následne vyhodnocovali a dve
boli vystavené na ukážku.
S akým jedlom sa vám podarilo získať spomenuté štvrté
miesto na svete?
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Bol to entercôte z hovädzieho mäsa z japonského plemena
cube, ktoré je zaujímavé tým, že chovatelia teliatka od malička
masírujú vínom Saké. Mäso je potom veľmi jemné a krehké.
Podával som ho s ružičkovým kelom a borievkami, ako prílohu
zázvorové krupoto.
Aké dojmy ste si priniesli zo súťaže?
Celá súťaž bola zorganizovaná na mimoriadne vysokej úrovni,
vzhľadom k vysokému počtu súťažiacich a záujmu zo strany
celosvetovej verejnosti bolo pre mňa až neuveriteľné, ako
všetko do seba zapadalo a fungovalo
od samotnej organizácie súťaže,
cez služby, čistotu mesta i záujem
miestnych obyvateľov vytvoriť pre
turistov, súťažiacich a ďalších hostí
počas pobytu špičkové podmienky.
Žijú tam nepochybne ľudia inej
mentality ako je tá naša, tamojší
obyvatelia sú zvyknutí, že nikto nedostane nič zadarmo, mal som pocit,
že každý v meste pracuje a asi práve
to sa odrážalo na celkovej úrovni
služieb a čistote.
Prezradíte čitateľom Zvesti obľúbený recept na blížiace sa veľkonočné sviatky?
Rád robím počas týchto sviatkov zaprávaného králika. Tu je recept:
Králika vykostím, nakrájam na drobné kúsky, ochutím soľou, bielym
korením, šalviou a opečiem na masle.
Potom zalejem mliekom a dusím
do mäkka. Keď je mäso udusené,
pridám rozdrobený sendvič, zamiešam všetko do polohustej masy a
ochutím parmezánom. Nakoniec dám
do nádobiek vymastených maslom a nechám zapiecť v rúre
pri teplote 170°C asi 20 minút. Podávam so šalátom z rukoly
a cherry rajčiniek, ktorý ochutím limetovým olivovým olejom.
Prajem dobrú chuť.
Ďakujem za rozhovor.
(Mária Ďuranová)

Peter Ďurčo so slovenským tímom na svetovej súťaži v Dubaji
(horný rad, druhý zľava)
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spravodajstvo
S

remeslo
v n a š o m m e s t e o ž í va
Jedno z najstarších remesiel - kováčstvo - sa postupne vytrácalo zo
života ľudí, až hrozilo, že celkom vymrie ako iné tradičné remeslá.
Vďaka Strednej odbornej škole strojníckej v Kysuckom Novom
Meste sa krása čierneho remesla dostala do povedomia mladých
ľudí opäť a prežíva obdobie obnovy. Od vzniku nového študijného
odboru umelecký kováč, začalo mnoho mladých študentov opäť
prezentovať umeleckú hodnotu kováčstva. Krása práce s kovom
a ohňom sa stala ich životom. Snahou SOŠS je
vyvolať u mladých ľudí
záujem o toto remeslo
a podchytiť umelecky
nadaných žiakov na Kysuciach a v širšom okolí.
Za uplynulý rok sa umeleckí kováči zúčastnili
mnohých akcií, napr. v
Kysuckom múzeu vo Vychylovke, v skanzene
slovenskej dediny v Martine, na Staromestských
slávnostiach v Žiline, na
Jakubovskom jarmoku v
Kysuckom Novom Meste, na jarmoku v Púchove, na hrade Strečno, na burze stredných
škôl v Kysuckom Novom Meste, Čadci i v Žiline, zúčastnili sa
kováčskeho stretnutia „Hefaiston“ v Českej republike. Krásu svojich
výrobkov prezentujú na mnohých umeleckých výstavách, jednou
z nich bola „Oheň a kov“ v Kaštieli Radoľa. Veľký úspech mali
kysuckí kováči na medzinárodnom projekte so študentmi z Třebíča
z Českej republiky, ktorý bol zameraný na kováčstvo, kultúru a
historický šerm. Koncom decembra minulého roku sa študenti a ich
majster OV Jozef Hodas zúčastnili kováčskeho stretnutia „Schmiedeweihnacht“ v Ybbsitz – Rakúsko, odkiaľ si priniesli 1. miesto. I v
tomto roku 2010 sa pripravujú na veľmi zaujímavé akcie. Majster
OV Mgr. Pavol Kopták pripravuje účasť na medzinárodnom stretnutí
kováčov v Saint Martin la Plaine vo Francúzsku v máji 2010. V
týchto dňoch kováči pracujú na šlapacej vyhni, ktorou chcú zaujať francúzske publikum,
pôjde o funkčné umelecké dielo, ktoré určite tiež
uvidíme na akciách školy
a regiónu. V júni sa chcú
študenti vrátiť na kováčske
stretnutie „Ferraculum“do
Rakúska, kde by chceli
porotu opäť upútať svojimi výrobkami. Mladí
kováči v rámci prípravy
na svoje budúce povolanie, čo je práca s kovom
a ohňom, rozvíjajú svoje
vedomosti aj v krúžku, v
ktorom sa venujú výrobe
historických zbraní, historickému šermu, výrobe
historických odevov a iné.
Ak máte záujem o takéto aktivity, a chceli by ste študovať maturitný
odbor Umelecko-remeselné spracúvanie kovov so zameraním
na kováčske a zámočnícke práce na SOŠ strojníckej v Kysuckom
Novom Meste, tak neváhajte a príďte medzi nás.
Viac informácii o našej škole na www.souknm.sk
(Mgr. Pavol Kopták)

e
n
i
o
r
v Klube dôchodcov

i

zápasili na 64 políèkach
Starnutie je prirodzenou súčasťou života, ale prináša so sebou
výskyt chorôb, ľudia strácajú záujem o aktívny život, pokladajú sa
za zbytočných a nepotrebných. Preto Klub dôchodcov v Kysuckom
Novom Meste každoročne usporadúva rôzne kultúrne a športové
aktivity. Jednou z nich je aj šachový turnaj „O pohár primátora
mesta“ , ktorý sa
koná pravidelne
v
mesiacoch
február a marec.
Tento rok si tak
už po ôsmykrát
naši muži cibrili
mozgové závity
na 64 políčkach
šachovnice. Ich
snahu
ocenil
aj
primátor
mesta Ing. Ján
Hartel osobne,
p o ď a k o v a l Na zdravie víťaza 8. ročníka šachového turnaja
sa
Klubu p. Vladimíra Kudlíka.
dôchodcov
za dobrú organizáciu súťaže a vyslovil želanie, aby sa ďalších
ročníkov súťaže zúčastnilo ešte viac seniorov. 8. ročník súťaže má
aj svojho víťaza - p. Vladimíra Kudlíka. Na 2. a 3. mieste skončili p.
Pavol Orieščik a Ing. Tibor Djablik. Víťazi boli odmenení pohármi,
diplomami a malými darčekmi. Čo pripomenúť na koniec? Treba
poďakovať obetavým členom výboru, p. Orieščikovi a p. Bílešovi
za dobrú organizáciu súťaže a ďakujem aj našim ženičkám seniorkám za krátky kultúrny program.
(Predseda KD KNM Milan Bíleš)

Kúsok poézie
Dňa 17. marca
2010 sa v mestskej
knižnici
konala beseda s
recitátorkou Mgr.
Danou Sobolovou. Zúčastnili
sa jej nielen žiaci,
pedagógovia, ale
aj primátor mesta Ing. Ján Hartel Recitátorku Danu Sobolovú privítala Magda
osobne a ďalší Harceková zo Spolku svätého Vojtecha.
hostia. Usporiadateľom súťaže bol miestny Spolok sv. Vojtecha Kysucké Nové
Mesto v spolupráci s MsK. Pani Mgr. Dana Sobolová sa popri svojej
práci pedagóga na ZŠ v Ochodnici venuje aj prednesu poézie, v tejto oblasti získala veľa ocenení na úrovni okresu, kraja i celého Slovenka (Vansovej Lomnička, Hviezdoslavov Kubín, Koyšové Ladce
- 1. Miesto). V zaujímavej besede priblížila účastníkom svoju prácu,
záujem o prednes poézie i zážitky, ktoré má z absolvovaných súťaží. Besedu obohatila o ukážky umeleckého prednesu poézie, a ako
sama na záver poznamenala, „….poézia v dnešnej pretechnizovanej
dobe plnej egoizmu musí zachraňovať všetko to krásne, ľudské čo v
nás ešte je“.
(SSV KNM)

ZRNKO MúDROSTI
Láskavosť je dôležitejšia než múdrosť
a spoznanie tejto pravdy
je začiatkom múdrosti.
(Theodore Isaac Rubin)

KNM

Napísali

nám ...

Je nám prednejšia rýchlosť alebo bezpečnosť?

Na Mestský úrad v Kysuckom Novom Meste často prichádzajú sťažnosti, týkajúce sa kruhového objazdu v Radoli.
Nespokojnosť prejavujú sčasti obyvatelia Kysuckého
Nového Mesta, ale aj tí, ktorí sú z okolia a križovatkou
v Radoli denne prechádzajú za prácou a povinnosťami.
Požiadali sme preto o vyjadrenie primátora mesta Ing.
Jána Hartela, ktorý k tejto problematike povedal:
„Chápem nespokojnosť spôsobenú čakaním v kolóne. Aj
ja v nej často po návratoch z pracovných stretnutí stojím.
Nepoznám však iné riešenie na odstránenie tohto problému, ako vybudovanie diaľnice D3. Dopravné zaťaženie
PLATENÁ REKLAMA

NÁVŠTEVOU

ČAJOVNE ALŽBETA

PODPORÍTE SVOJE ZDRAVIE
Oproti Mestskej lekárni na Belanského ulici v Kysuckom
Novom Meste je už piaty rok otvorená ČAJOVŇA ALŽBETA.
Sortiment čajovne, ako by sa vám z názvu mohlo zdať, však
netvoria len rôzne druhy liečivých a pochúťkový čajov, ale
aj zaujímavé výživové doplnky, špeciálne RACIO a BIO produkty. Sú prospešné pre ľudské zdravie, a preto aj čoraz
žiadanejšie, pričom mnohí stále netušia, že sa v našom meste dajú zakúpiť. Bližšie informácie o ČAJOVNI ALŽBETA a jej
ponuke nám poskytla majiteľka p. Júlia Stráňanková.
Čajovňu ste otvorili už pred piatimi rokmi. Čo bolo vtedy
vašim zámerom?
V počiatkoch podnikania bolo mojím plánom poskytnúť návštevníkom čajovne najmä posedenie v príjemnom prostredí pri
šálke kvalitného čaju. Avšak mnohí zákazníci, keď zistili, aké
majú naše čaje liečebné schopnosti, začali sa zaujímať nielen
o ich konkrétne druhy, pôvod a účinky, ale vypytovali sa aj na
ďalšie produkty prospešné pre ľudské zdravie. S úmyslom vyjsť
v ústrety ich požiadavkám a zásobiť čajovňu tým, o čo je záujem,
som prirodzenou postupnosťou získavala znalosti a informácie
o rôznych výživových doplnkoch, o BIO a RACIO produktoch a
našu ponuku som postupne rozširovala.
Čo všetko je možné zakúpiť v Čajovni Alžbeta v súčasnosti?
Čo sa týka čajov, ktorých máme nesporne veľké množstvo, nedá
mi, aby som nespomenula aspoň „zázračné“ himalájske ajurvédske čaje, ktoré sú právom považované za medicínu. Pripravované sú pod prísnou kontrolou nepálskeho lekára Dr. Ka Dev
Jha, významného svetového liečiteľa. Zmenou každodenných
stereotypov a pravidelným užívaním čajov z himalájskych bylín
je možné úspešne odstrániť najrôznejšie zdravotné problémy,
napríklad kožné ochorenia, dýchacie ťažkosti, poruchy trávenia,
bolesti hlavy, migrény, obezitu, gynekologické problémy, ochorenia chrbta, kĺbov a svalov, nespavosť, problémy s krvným tlakom
a mnohé ďalšie. K dispozícii máme aj české bylinné čaje Serafin, ktoré sú taktiež veľmi kvalitné, predávame z nich aj tinktúry
a kvapky na vnútorné použitie.
V súvislosti s himalájskymi čajmi by som sa rada spýtala na
himalájsku soľ, ktorá je známa prečisťujúcim účinkom.
Kryštalická himalájska soľ je veľmi žiadaná a môže sa použiť rôznymi spôsobmi, napr. aj vo forme kúpeľu. Tridsať minút očistného
kúpeľa s himalájskou soľou zodpovedá jednému trojdňovému
očistnému pôstu, takýto kúpeľ organizmus nielen kvalitne očistí
od škodlivín, ale vyrovnáva v ňom aj hladinu kyselín a zásad. Aj
tento produkt máme k dispozícii. Pri očiste organizmu by som
rada spomenula aj špaldovú kávu, či himalájsku kávu Brahmi,
obidve obsahujú čakanku, ktorá prirodzeným spôsobom čistí
pečeň. Zákazníkom ponúkame aj tzv. soľanku, ktorá vyplavuje
z organizmu ťažké kovy.
Poďme k ďalším produktom, ktoré je možné v Čajovni Alžbeta zakúpiť...
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cesty I/11 je také vysoké, že okrem vybudovania už toľko
spomínanej D3 neexistuje žiadne riešenie, ktoré by riešilo
bezpečnosť a zároveň uspokojilo všetkých účastníkov
cestnej premávky. Som si vedomý, že realizované riešenie
čiastočne obmedzilo priechodnosť v smere Čadca Žilina a
naopak. Na druhej strane prinieslo odstránenie smrteľných
nehôd na križovatke, čo je pre mňa rozhodujúci faktor
pre zachovanie kruhového objazdu. V rámci kompetencií
mesta sa snažíme, aby sa s výstavbou diaľnice D3 začalo
čo najskôr."
Podobný názor ako primátor mesta, že jediným riešením je
dobudovanie D3, majú aj správcovia spomínanej cesty I/11
Slovenská správa ciest.
Podľa informácií hovorcu Národnej diaľničnej spoločnosti
Marcela Jánošíka sa toľko očakávaný úsek D3, ak sa situácia
nečakane nezmení, začne stavať na prelome rokov 2010-2011
s plánovaným ukončením asi o 4 roky.
(red.)
Rada by som
upozornila celiatikov na bezlepkové potraviny, ale aj na
celozrné výrobky, pohánku, cícer, bôb, rôzne
racio tyčinky a
široké spektrum
chladených výrobkov zo syra
tofu a zo sóje,
ktoré prečisťujú
cievy a majú množstvo ďalších pozitívnych účinkov na naše
zdravie. V ponuke máme aj čistú japonskú sójovú omáčku, či
lístkové cesto pre spomenutých celiatikov, viem, že v našom
meste je problém zakúpiť ho. Záujemcovia si u nás môžu kúpiť
aj rôzne druhy za studena lisovaných olejov, nakupujú ich u nás
vo veľkom aj lekári a ľudia, ktorí sa profesionálne zaoberajú liečiteľstvom a zdravím. Najväčší dopyt je po ľanovom, sezamovom
rakytníkovom (tzv. slovenský citrus), sójovom, bodliakovom,
marhuľovom..., všetky majú množstvo pozitívnych účinkov na
naše zdravie. Pri marhuľovom oleji by som sa rada zmienila
o ďalšom BIO produkte, ktorým sú jadrá z marhuľových kôstok,
dostali sa k nám od Hunzov, národa, ktorý patrí k šiestim národom s najvyššou priemernou dĺžkou života. Predávame aj tzv.
konské masti, ktoré sú vyrobené z 25 druhov bylín, napomáhajú
pri bolestiach kĺbov, svalov, chrbtice, pomáhajú pri kŕčových
žilách a podobne.
Je toho ešte veľa, čo sme z vášho sortimentu nespomenuli,
v krátkosti sa naozaj nedá všetko zhrnúť. Z vlastnej skúsenosti však viem, že je priam nemožné odísť z Čajovne Alžbeta naprázdno... Lákavo vyzerajú napríklad aj rôzne druhy
sušeného ovocia, z ktorých nie všetky sú bežné a známe...
Zo sušeného ovocia spomeniem aspoň Goji, teda kustovnicu
čínsku, ktorá obsahuje veľké množstvo minerálov, vitamínov,
čistí krv a kontroluje hladinu cholesterolu v organizme.
Veľký dopyt je tiež po rôznych sirupoch, napr. javorovom,
rakytníkovom, v poslednom období je veľmi žiadaný výťažok
z grapefruitových jadierok, ktorý má mimoriadne prekvapivý
účinok. Okrem toho, že posilňuje imunitný systém, má radu antiseptických a antibakteriálnych účinkov bez toho, že by negatívne
ovplyvňoval črevnú flóru, a najmä, veľmi účinne zabraňuje hnilobným procesom v organizme. Použitie výťažku z grapefruitových
jadierok je tak široké, že sa naozaj nedá stručne opísať.
Máte v čajovni vôbec aj nejaký produkt, ktorý nie je známy
žiadnymi liečivými účinkami?
Veru áno☺. Ide o produkt Wasabi, sú to vlastne arašidy obalené v pikantnej omáčke so zaujímavou chuťou, určite stojí za to
ochutnať aj tie. Radi v Čajovni Alžbeta privítame každého, kto
má záujem dozvedieť sa o produktoch viac, každému záujemcovi
poskytneme dostatočné informácie, poradíme, pomôžeme s výberom toho správneho výrobku. Našim cieľom je, aby zákazník
z Čajovne Alžbeta nielen spokojný odchádzal, ale v budúcnosti
(r.)
sa k nám aj rád vracal.
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spoločenská kronika

Spoločensk á kronik a
manželstvo uzavreli
Miroslav Vajdík a Elena Urbanová

Veľa šťastia!

narodenie detí
Peter Hruška, Klaudia Rychnavská,
Samuel Chládek, Lucia Tulcová,
Tomáš Laš, Kristína Čelková,
Juraj Eliašik, Vanesa Okuliarová,
Michaela Škoríková, Radoslav Luciak,
Dávid You, Lukáš Paľuch

Rodičom blahoželáme a deťom prajeme pevné
zdravie a radostný život!

opustili nás
Galvánková Lýdia
Mintachová Vilma 		

73 rokov
65 rokov

Drahého človeka nám osud vzal a v srdciach zanechal
hlboký žiaľ. Dotĺklo srdce, ktoré sme milovali, klesli ruky,
ktoré rady pracovali, zhasli oči, utíchol Tvoj hlas, mala si
rada všetkých nás. Veľkú lásku si rozdávala, bolesť
a trápenie si tíško znášala. Za Tvoju lásku Ti už nič
nemôžeme dať, len kytičku kvetov na
hrob a v modlitbách na Teba spomínať.
Dňa 17. 4. 2010 si pripomenieme
2. smutné výročie, čo nás navždy
opustila naša milovaná manželka,
mama, svokra a stará mama
VINCENCIA DADAJOVÁ
z Poviny.
S láskou a úctou spomínajú manžel
a dcéry Alena a Viera s rodinami.
Márne Ťa oči hľadajú, márne po tvári slzy
stekajú. Ako Ti z očí žiarila dobrota,
tak nám budeš chýbať do konca života.
Touto cestou chceme poďakovať
všetkým príbuzným a známym,
ktorí sa prišli dňa 9. 3. 2010 rozlúčiť
na poslednej ceste s našou drahou
mamou, starkou a prastarkou pani
LÝDIOU GALVÁNKOVOU.
Dcéry Magdaléna, Janka
a syn Juraj s rodinami
Dňa 8. 4. 2010 si pripomenieme smutné
1. výročie úmrtia nášho drahého
manžela, otca a starého otca
IMRICHA ĎURIŠA.
Na dobrých ľudí sa nezabúda,
tí sú v spomienkach stále, dobrý človek
neodchádza, ten žije v našich srdciach
ďalej. S láskou a úctou spomínajú
manželka, dcéra Katka
a syn Peter s rodinami

SPOMIENKY
Touto cestou sa chceme poďakovať
za prejavy sústrasti a kvetinové dary
všetkým príbuzným, susedom, priateľom,
známym, bývalým kolegom a žiakom
ZŠ Dolinský potok, ktorí sa prišli rozlúčiť
na poslednej ceste s našou mamou a
manželkou
BOŽENKOU ŠEVČÍKOVOU,
ktorá nás opustila dňa 10. 2. 2010 vo veku
63 rokov. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku. S úctou a láskou manžel, deti
a ostatná smútiaca rodina.
Dňa 23. 3. 2010 uplynul rok, čo nás navždy
opustil manžel, otec a dedko
JÁN ČUPA.
Už len kyticu kvetov Ti na hrob môžeme
dať, zapáliť sviečku, pomodliť sa a s láskou
spomínať. Smútiaca rodina
Dňa 28. 4. 2009 zomrel
vo veku 80 rokov manžel,
otec a starý otec
IGNÁC ŠUŠKA.
S láskou a úctou spomínajú manželka,
syn, dcéra a vnúčatá
Dňa 8. 4. 2010 uplynú dva roky,
čo nás navždy opustil náš milovaný manžel,
otec, starý otec
PAVOL ČANECKÝ.
S láskou spomíname. Manželka, syn,
dcéra, zať, vnúčatá a pravnúčatá
Dňa 30. 4. 2010
si pripomíname
7. smutné výročie úmrtia
MILANA VAJDÍKA
z Kysuckého Nového Mesta
a dňa 25. 4. 2010
druhé smutné výročie
IRENY VAJDÍKOVEJ
z Kysuckého Nového Mesta.
S láskou spomína dcéra s rodinou

Úprimne ďakujeme celej rodine, susedom
a známym za prejavy sústrasti, kvetinové
dary a modlitby, ktorými sa prišli rozlúčiť
s našou mamou, starou mamou, sestrou,
švagrinou a svokrou
VILMOU MINTÁLOVOU
z Kysuckého Nového Mesta,
ktorá nás opustila dňa 10. 3. 2010 vo veku
65 rokov. Zároveň ďakujeme záchrannej
službe z Kysuckého Nového Mesta za
snahu o záchranu a tiež p. kaplánovi za
dôstojnú rozlúčku. Smútiaca rodina
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TRIBúNA V NOVOM šATE

Športoví fanúšikovia z nášho mesta sa môžu s príchodom jari tešiť nielen na začínajúcu sa futbalovú sezónu,
ale aj na väčšie pohodlie, ktoré im poskytne vynovená tribúna na mestskom štadióne.

PRESTAò A VYHRAJ

V rámci protifajčiarskej kampane na Slovensku
opäť prebieha súťaž PRESTAŇ A VYHRAJ,
ktorú organizuje od roku 1994 Národný úrad
verejného zdravotníctva vo Fínsku v spolupráci
so Svetovou zdravotníckou organizáciou. Pomocou tejto súťaže si na Slovensku úplne odvyklo od fajčenia viac ako 30 percent súťažiacich. V prípade,
že máte záujem zúčastniť sa jej, je nutné, aby ste zanechali
užívanie tabakových výrobkov v čase od 1. mája do 31. mája
2010, mali vek najmenej 18 rokov a odovzdali prihlášku do súťaže v termíne najneskôr do 30. 4. 2010, prípadne odoslali ju
prostredníctvom elektronickej pošty. Prihláška je zverejnená
na stránke www.kysuckenovemesto.sk. Je potrebné poslať ju
na adresu: Súťaž “Prestaň a Vyhraj” Referát kontroly tabaku
a alkoholu, Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta
52, 826 45 Bratislava alebo sandra.tarinova@uvzsr.sk alebo
lubica.majtanova@uvzsr.sk
V roku 2010 ceny do súťaže venovali:
1. =400€ v hotovosti - Úrad verejného zdravotníctva SR
2. Víkendový relax pobyt pre dve osoby v hoteli Grand Hotel
Premium v hodnote =500€ - Zdravotná poisťovňa Union
3. Rekondičný pobyt v hodnote =400€ - Ministerstvo zdravotníctva SR
Cena pre najmladšiu matku:
1. Športové oblečenie v hodnote =200€ - kancelária WHO na
Slovensku

Otvorenie
polyfunkčného ihriska
Dňa 8. apríla 2010 (štvrtok)
bude slávnostne otvorené
polyfunkčné ihrisko pri Spojenej škole na Nábrežnej ulici v
Kysuckom Novom Meste. Otvorenie sa uskutoční o 16,00 hodine
futbalovým zápasom. Potvrdená je aj účasť predsedu vlády
Roberta Fica a ďalších vládnych predstaviteľov. Pre prítomných
bude zabezpečené drobné občerstvenie. Všetkých srdečne
pozývame.
(Ing. Vladimír Macášek, okresný predseda strany SMER-SD)

SPOMIENKY
Smutná je cesta k Tebe, mamička naša,
ktorá v tmavom hrobe spočívaš.
Oči Tvoje sa neotvoria,
ústa viac neprehovoria.
V spomienkach si stále s nami,
lebo sme Ťa milovali. Dňa 24. 4. 2010
si pripomenieme 10. výročie,
čo nás opustila naša drahá
MÁRIA ŠIDLOVÁ
z Dubia.
Spomína najbližšia rodina.

PATRIK
žúBOR

JURAJ
VITKO

MAJSTRAMI
SLOVENSKA

Halová atletická sezóna vrcholí, bežci AK MŠK Kysucké Nové
Mesto sa zúčastnili viacerých podujatí. Najskôr štartovali v januári
na majstrovstvách Stredoslovenského atletického zväzu. Medzi
žiačkami na 800 m obsadila Nikolka Štefundová ôsme miesto. V
behu dorastencov na rovnakej vzdialenosti dobehol Janko Klučiarik piaty, medzi mužmi Marek Čierňava obsadil tretie miesto. V
žiackom behu na 1500 m zvíťazil Patrik Žúbor. V behu na 1500
m dorasteniek dobehla Iveta Lisková druhá.
Na začiatku februára štartoval Juraj Vitko na majstrovstvách
Západoslovenského atletického zväzu. V behu na 3000 m zvíťazil
v čase 9:04,77 .
Koncom februára sa v bratislavskej hale Elán konali dorastenecké
majstrovstvá Slovenska v hale. Z bežcov AK MŠK Kysucké Nové
Mesto na nich štartovali Iveta Lisková a Patrik Žúbor, obaja v
behu na 1500 m. Iveta dobehla na nevďačnom štvrtom mieste v čase
5:13,79 so 4 sekundovou stratou za S. Vnenčákovou (Svit). Patrik
Žúbor (ešte patrí do žiackej kategórie) bežal výborne a dobehol na
peknom treťom mieste v novom osobnom rekorde 4:39,13.
V bratislavskej hale Elán sa posledný februárový víkend konali
halové majstrovstvá Slovenska. V nedeľu, druhý deň majstrovstiev,
zasiahli do bojov aj bežci AK MŠK Kysucké Nové Mesto. Prvý sa
predstavil v behu na 800 m Marek Čierňava. Marek podal dobrý
výkon, zvíťazil v 2. behu na hranici svojho osobného rekordu v
čase 2:02,57, ktorý mu stačil na celkové 7. miesto. V behu na
3000 m žien štartovala Alena Pochybová. Po rýchlom prvom km
sa usadila na 4. mieste a túto priečku obsadila aj po dobehnutí do
cieľa v čase 10:45,60. Toto pre niekoho nevďačné umiestnenie
však bolo dosiahnuté vo veľmi kvalitnej konkurencii, a preto ho
možno hodnotiť ako pekný výsledok. Po dobehnutí tohto závodu
bol odštartovaný beh mužov na 3000 m. Už od štartu sa utvorila
silná skupina bežcov, medzi nimi nechýbal majster Slovenska na
1500 m J. Szabo (Akademik TU Košice), viacnásobní medailisti
z majstrovstiev Slovenska Juraj Vitko AK MŠK Kysucké Nové
Mesto) a J. Urban (TJ OBAL SERVIS Košice), jedna zo slovenských bežeckých nádejí a momentálne najlepší slovenský junior M.
Fedák (AK Martin). O tempo tejto skupiny sa na prvých dvoch km
starali najmä J. Szabo s Jurajom Vitkom. V poslednom km tempo
zrýchlil J. Urban, s ním ostali len M. Fedák a Juraj Vitko. Juraj
na poslednej trojstovke výrazne zrýchlil, odpútal sa od Urbana (3.
miesto) i Fedáka (2. miesto) a zvíťazil. Do cieľa dobehol v novom
osobnom rekorde 8:38,26.
(Mgr. Milan Slivka, tréner AK MŠK KNM)

i n z e r c i a
■ Predám drevený stánok v KNM, pri Lidli.
Kontakt: 0918 427 951
■ Predám 3-ročného papagája ŽAKA aj s klietkou.
Cena: 1 000,- Eur. Telefón: 0902 740 548.
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Najlepší športovci 2009
V Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste
sa dňa 22. 3. 2010 uskutočnil galaprogram pri
príležitosti vyhodnotenia najlepších športovcov
nášho mesta za rok 2009. Podujatia sa zúčastnili zástupcovia športových klubov, športoví jednotlivci , tréneri, vedúci oddielov, záujemcovia
o športové dianie v našom meste, a samozrejme, nechýbali predstavitelia nášho mesta, ktorí
tým najlepším odovzdali ocenenia. Mestské
kultúrno-športové stredisko pripravilo pre všetkých zúčastnených aj krátky kultúrny program,
občerstvenie a príjemné prostredie, v ktorom si
športoví nadšenci mohli vymeniť svoje názory,
prezradiť najbližšie športové ciele, či len tak
sa porozprávať v priateľskej atmosfére. Tomu
však predchádzalo samotné oficiálne vyhlásenie výsledkov. Primátor mesta Ing. Ján Hartel
odovzdal na základe odporúčania kultúrnošportovej komisie ocenenie týmto športovcom.
Kategória ŽIACI:
JAKUB ŠEVEC - držiteľ zlatej medaile na MS
v stolnom tenise (dvojhra a štvorhra), 2. miesto
v slovenskom bodovacom rebríčku v kategórii
najmladšieho žiactva za r. 2009
TOMÁŠ HRKÚT - držiteľ zlatej medaile
z MS v lyžovaní (slalom), bronzová medaila
na MS v obrovskom slalome mladších žiakov
a bronzová medaila v Slovenskom pohári

MATÚŠ ŠEVČÍK - víťaz zimných
majstrovstiev
stredoslovenského
regiónu mladších žiakov v tenise
(dvojhra), 2. miesto v turnaji v Ružomberku (štvorhra), niekoľko
bronzových medailí v ďalších tenisových turnajoch v rámci Slovenska
a ako člen družstva mladších žiakov
sa umiestnil na 5. mieste na MS
družstiev
Kategória JUNIORI:
LADISLAV JÁNOŠKA - držiteľ
zlatej medaile v Európskom pohári
v cyklotriali, bronzová medaila na
majstrovstvách sveta v kategórii do
15 rokov v Číne, strieborná medaila na ME v Španielsku, 4. miesto
už v kategórii SENIOR na MS, 3.
miesto v seniorskej kategórii v Slovenskom pohári
IVETA LISKOVÁ - atlétka, ktorá je držiteľkou striebornej medaile z MS 2009 na 1500m
vo svojej kategórii, držiteľkou druhého najlepšieho výkonu za rok 2009 na 1500m na Slovensku a darí sa jej aj v súčasnosti
Kategória SENIORI:
JURAJ VITKO - atlét, ktorý je držiteľom
množstva medailí, spomenieme tie najvýznamnejšie, zlatá medaila zo Zátopkovej desiatky,
zlatá medaila z Krasňanskej desiatky, štyri

KNM

bronzové medaile (z MS v cezpoľnom behu
a behu na 5000m, MS v súťaži družstiev, GP
Slovensko), držiteľ najlepšieho vlaňajšieho výkonu v SR na 3000m
Ako NAJVÝRAZNEJŠIE TALENTY 2009
boli ocenení títo športovci:
V  minulom roku začali vynikať ANTON VALÚCH, ktorému sa podarilo obsadiť v stolnom
tenise siedme miesto v slovenskom rebríčku
v kategórii mladších i starších žiakov a PATRIK ŽUBOR, ktorý sa v minulom 2009 v atletike zaradil k najvýraznejším talentom, získal 2. miesto na krajskom kole v cezpoľnom
behu, zlatú medailu z bežeckej súťaže v Žiline,
v Dubnici a pod., významné úspechy zbiera aj
v súčasnosti.
Ako NAJLEPŠIE DRUŽSTVO 2009 bol vyhodnotený súbor mažoretiek ASANKA, ktorého členky v súťaži malých formácií vo svojich
kategóriách v roku 2009 získali titul I. vicemajster SR a II. vicemajster SR a v súťaži veľkých
skupín získali seniorky titul Majster SR a titul
Hádzaná
II. vicemajsterky SR v ďalšej kategórii, tiež kadetky získali titul II. vicemajsterky SR, súbor
ASANKA úspešne reprezentuje mesto nielen
Výsledky MŠK KNM v þeskoslovenskej lige
3. kolo
4. kolo
5. kolona Slovensku, ale aj v zahraničí (Poľsko, FranMLADŠÍ ŽIACI
KopĜivnice
KNM
Karviná
cúzsko)
Hádzaná
MŠK
KNM – KopĜivnice
11 : 20
11 : 13
9 : 14 Ako TRÉNERKY 2009 boli ocenené Zuzana
MŠK KNM – Frýdek Místek
6 : 17
15 : 33
14 : 21GAJDOŠOVÁ a ANTÓNIA VNUKOVÁ,
MŠK KNM – Karviná
9 : 20
15 : 21
13 : 20ktoré sa už roky starajú o spomenutý mažoretVýsledky MŠK KNM v þeskoslovenskej lige
3. kolo
5. kolo13 : 19kový súbor ASANKA
MŠK KNMMLADŠÍ
– Považská
Bystrica
17 : 22 4. kolo18 : 22
ČESTNÉ UZNANIE z rúk primátora mesta
ŽIACI
KopĜivnice
KNM
Karviná
Hádzaná
MŠK KNM – Bojnice
11 : 16
8 : 20
20 : 12prevzal PAVOL CHOVAŇÁK, ktorému sa darí
MŠK KNM – KopĜivnice
11 : 20
11 : 13
9 : 14
vo vysokohorskej turistike, v roku 2009 zdolal
MŠK KNM
– Frýdek
6 : 17 najlepším
15strelcom,
: 33
14 :zaznamenal:
21
Hráþ MŠK
ErikMístek
Kubošek bol vo všetkých troch kolách
keć
jeden z najnáročnejších vrcholov Európy MatVýsledky
KNM v3.kolo
þeskoslovenskej
MŠK
KNM MŠK
– Karviná
9 kolo
: 20 a 5.kolo4.
15
: 21
13kolo
: 20
– 37 gólov, lige
4.kolo – 383.
gólov
– kolo
39
gólov. 5.
ternhorn (4478m), v minulosti vystúpil aj na
MLADŠÍ Bystrica
ŽIACI
MŠK KNM – Považská
17 : 22
18
: 22 Karviná
13 : 19
Mont Blanc, Elbrus, Arrat a mnohé ďalšie.
KopĜivnice
KNM
CENU VIALIAMA GALVÁNKA získal
MŠK KNM – KopĜivnice
Bojnice
16
8 ::20
20
12
11 : 20
11
13
9 ::14
MŠK KNM – Frýdek Místek
6 : 172. kolo 15 : 333. kolo
14 : 214. koloPETER TICHÝ, ktorý sa od detstva intenzívVýsledky
MŠK
KNMbol
v þeskoslovenskej
ne venuje ľahkej atletike, najmä disciplínam
Bojnice
Frýdek
Hráþ
MŠK–Erik
Kubošek
vo všetkých trochlige
kolách9najlepším
strelcom,
keć
zaznamenal:
MŠK
KNM
Karviná
: 20
15 : 21
13 : 20KNM
STARŠÍ
ŽIACI
chôdza a beh. Od svojich desiatich rokov sa
3.koloBystrica
– 37 gólov, 4.kolo – 38 gólov17
a 5.kolo
Místek
MŠK KNM – Považská
: 22 – 39 gólov.
18 : 22
13 : 19
zúčastňuje športových podujatí regionálneho aj
MŠK
KNM
– Bojnice
10 : 26 8 : 2020 : 21
MŠK
KNM
– Bojnice
11 : 16
20 : 1220 : 20medzinárodného významu (Majstrovstvá EuróMŠK KNM – Frýdek Místek
21 : 18
20 : 26
28 : 19py, Majstrovstvá sveta, Svetový pohár v chôdzi,
2. kolo
3. kolo24 zaznamenal:
4. kolo27 : 23
MŠK
KNM
–KNM
Polanka
31 : 18
: 24
Hráþ MŠK
Erik
Kubošek
bol vo všetkýchlige
troch kolách najlepším
strelcom, keć
Europský pohár v chôdzi). Svoj najväčší indiVýsledky
MŠK
v þeskoslovenskej
Frýdek
KNM
3.koloŽIACI
– 37 gólov, 4.kolo – 38 gólovBojnice
a 5.kolo – 39 gólov.
viduálny úspech dosiahol v roku 2002 na SveSTARŠÍ
Místek Frýdku Místku tovom Pohári v Turíne v disciplíne chôdza na
Náš brankár Tomáš Ševþík sa stal v 2. a 4. kole najlepším brankárom.Vo
MŠK KNM
Bojnice
10 : 26
20 : 21
20 : 20
chýbal– pre
nemoc.
50km, s časom 3:52:36 dosiahol doteraz najväčNáš hráþ
Peter Jurák
sa stal najlepším hráþom I.2.
roþníka
ší úspech v histórii slovenskej chôdze. Za roky
MŠK KNM
– Frýdek
Místek
21
: 18 þeskoslovenskej
20kolo
: 26 ligy
28vkolo
:kategórii
19
kolo
3.
4.
starších
žiakov.
úspešnej športovej kariéry získal nielen oceneVýsledky
MŠK
KNM v þeskoslovenskej lige
MŠK
KNM
– Polanka
31
:
18
24
:
24
27
:
23
Bojnice
Frýdek
KNM
STARŠÍ ŽIACI
nia, výrazné športové úspechy, ale aj skúsenosti,
Místek
o ktoré sa podelil so športovými nasledovníkmi
Majstrovské
stretnutia
Náš
brankár
Tomáš
Ševþík
sa
stal
v
2.
a
4.
kole
najlepším
brankárom.Vo
Frýdku
Místku
MŠK KNM – Bojnice
10 : 26
20 : 21
20 : 20
vo svojej ďakovnej reči, v ktorej okrem iného
MŠK KNM - Dubnica
28 : 8
MLADŠÍ
ŽIACI
chýbal pre
nemoc.
MŠK
KNM
– Frýdek
21 þeskoslovenskej
: 18
20 :ligy
26 v kategórii
28 : 19
povedal. „Ak sa chce niekto venovať športu len
Náš
hráþ Peter
JurákMístek
sa stal
najlepším
I. roþníka
MŠK
KNMhráþom
- Bardejov
24 : 30
MŠK
KNMžiakov.
– Polanka
31 : 18
24 : 24
27 : 23
s úmyslom zbohatnúť, je to koniec jeho športostarších
MLADŠÍ DORAST
ŠKP Bratislava – MŠK KNM
34 : 18
vej kariéry už na začiatku.“
MŠK
KNM
- Trebišov
35
: 26
Náš brankár Tomáš Ševþík
sa
stal
v
2.
a
4.
kole
najlepším
brankárom.Vo
Frýdku
Místku
Majstrovské stretnutia
(Mária Ďuranová)

H á DZAN á

chýbal pre nemoc.

MŠK KNM - Dubnica
28 : 8
MLADŠÍ
ŽIACI
Náš hráþ Peter Jurák sa stal najlepším hráþom I. roþníka þeskoslovenskej ligy v kategórii
MŠK
KNM
Bardejov
24
: 30
starších žiakov.
MLADŠÍ DORAST
ŠKP Bratislava – MŠK KNM
34 : 18
MŠK
KNM - Trebišov
35 : 26
Majstrovské
stretnutia
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Krížovka s tajničkou ● Krížovka s tajničkou
Správne znenie z čísla 3/2010 znie: „...ako všetko končí únavou.“ Zo správnych odpovedí boli vyžrebovaní títo traja výhercovia: 1. Pius Bajánek, Komenského 1310/102, KNM (6€), 2. Paršová Jana, Lipová
873/5, KNM (5€) 3. Dana Kubištová, Dolný Vadičov 64 (3€). 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 hod. do 14,00 hod. Správne znenie tajničky z čísla 4/2010 spolu s nalepeným kupónom doručte na MsÚ – referát bytový a podnikateľských činností, č. dv. 14 alebo do DK KNM, č. dv. 43
najneskôr do 20. 4. 2010

KUPÓN
č. 4

Goethe: Láska ... dokončenie citátu v tajničke krížovky

autor
krížovky:
Jaroslav
Jablonský

osobné
zámeno

berýlium
(zn.)

þeský
sochár

poþíta

mastná
zemina

vidina
v spánku

kananejská
bohyĖa
úrody

idol

argón (zn.)

citoslovce
radosti

dom.meno
Alberta

1. þasĢ
tajniþky

nádoby na
pitie
štvrte
chudobných

obrnený
transportér

dopredu
konár

2. þasĢ
tajniþky

bol
zaĐúbený
(pren.)
boxerská
skratka

urob

Európska
komisia

nadávaĢ,
po þesky

dravý vták
Virtual
Health
Network

solmizaþná
slabika
veĐa nádob

upper left
(skr.)

egyptský
boh slnka

patriaci
Mirovi

4. þasĢ
tajniþky

zoĢala

DOPLĕOVAýKA

nešúchajú

DOPLĕOVAýKA
DOPLŇOVAČKA
pre deti
1. Páv (zdrob.).
1
2
P
3
4P
5P
6P
7P
8

3. þasĢ
tajniþky

mámenie
(kniž.)

oparí sa

pomôcky:
slums, lát,
Amort, Ģú,
markazit,
Anat

kosoštvorcový
nerast

P
P
P
P
P
P
P
P

2. Pre tú príþinu.
1. Páv (zdrob.).
3. StreĐba.
Pre tú príþinu.
4.2.Experiment.
StreĐba.
5.3.Robota.
6.4.NáplĖ
do jedla.
Experiment.
7.5.Ohrady.
Robota.
8. Prejav úcty a uznania.

KUPÓN č. 4

detská
doplňovačka

1
Jedno z detí, ktoré zašle správne zne2
nie doplňovačky spolu s nalepeným
3
kupónom poštou na adresu:
Dom kultúry
6.
NáplĖ
do
jedla.
4
Litovelská 871
7. Ohrady.
Vyhral:
Matej Kubišta, Dolný Vadiþov 64, 023024
45 01 Kysucké Nové Mesto
5
8. Prejav úcty a uznania.
alebo odpoveď osobne doručí do
Domu kultúry, č. dv. 43 najneskôr do
6 P
Tajnička doplňovačky z č. 3/2010 znie: "SNEžIENKA". Zo správnych odpovedí 20. 4. 2010, získa vecnú odmenu.
Vyhral:
Matej
Kubišta,
Dolný
7 sme
P vyžrebovali výhercu: Matej
Kubišta, Dolný
Vadičov
64, 023 45.
VýhercaVadiþov 64, 023 45
si môže prísť pre vecnú cenu do Mestského kultúrno-športového strediska – Dom
Teším sa na vaše správne odpovede.
8 kultúry,
P č. dv. 43, v ktorýkoľvek pracovný deň v čase od 7,30 do 14,00 hod.,
(Mária Ďuranová)
najneskôr do 30. 4. 2010.
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2010NA MAREC
PROGRAM

1. 3. o 17,00 hod. v DK
4. 2010 o 17,30 hod. - Dom kultúry
ELÁ 12.
HOP!
COUNTRY
KURZ
Zábavno-inšpiratívne
predstavenie
pre deti s dvomi kamarátmi
country
tancahod.
pre
začiatočníkov
i pokročilých,
učiteľ
a Hopom
a slimákom
(známe
aj tanca
1.Kurz
3. Elou
o 17,00
v DKMaximiliánom
Vlado
Váňa. vysielania)
Poplatok 13€ za 10 tanečných stretnutí
z
televízneho
ELÁ HOP!
(každý
od 18,00 do 20,00hod).
Vstupné
: 2,5 pondelok
€

PROGRAM NA MAREC

24. 4. 2010 o 14,00 hod. Mestská športová hala
HÁDZANÁRSKY TURNAJ
mladší dorast MŠK KNM – MODRÁ

30. 4. 2010 o 9,00 hod. - Futbalový štadión

Zábavno-inšpiratívne predstavenie pre deti s dvomi kamarátmi
BEH OSLOBODENIA MESTA
4. 2010
17,30 hod.
- Dom kultúry
Súťaž pre žiakov ZŠ z okresu KNM
Elou a2. Hopom
ahod.
slimákom
Maximiliánom
(známe aj
3. 14.
o 19,00
vo DK
KURZ
SPOLOČENSKÝCH
TANCOV
Zahájenie
COUNTRY
KURZU
z televízneho
vysielania)
Kurz spoločenských
tancov
pre
začiatočníkov.
V kurze sa naučíte
Country
kurz
je
urþený
zaþiatoþníkom
i pokroþilým,
nauþíte sa v Ėom country tance v štýle line
Vstupné
: 2,5 €
základy spoločenských
tancov ako valčík, polku, salsu, tango,

PRIPRAVUJEME:

dance. Poplatok za kurz vo výške 10 € / 10 taneþných hodín je nutné uhradiĢ na tomto prvom
rumbu a pod. Cena kurzu: 40€/10 stretnutí
stretnutí.

2. 3. o 19,00 hod. v DK
1. 5. 2010 o 10,00 hod.
18. 4. 2010 o 17,00 hod.
4. 3. o 18,00
hod. v DK KURZU
Zahájenie
COUNTRY
PRVOMÁJOVÝ
POCHOD
Dom kultúry
Zahájenie
KURZU
SPOLOýENSKÝCH
TANCOV
Country
kurz je
urþený
zaþiatoþníkom
i pokroþilým, nauþíte
sa v Ėom
country
tance
v štýle
line
PASKUDÁRIUM
mažoretkového
súboru
ASANKA
a dychovej
kapely
Kurz spoloþenských tancov je urþený zaþiatoþníkom i pokroþilým bez obmedzenia veku, v kurze
Divadelné
predstavenie
pre
deti
dance.sa Poplatok
za
kurz
vo
výške
10
€
/
10
taneþných
hodín
je
nutné
uhradiĢ
na
tomto
prvom
nauþíte základy polky, valþíka, salsy, tanga a ćalších spoloþenských
NOVÁtancov.
KYSUČANKA, začiatok o 10,00 hod. pred Domom
obľúbenej
dvojice
stretnutí.
Poplatok za kurz vo výške 28v€podaní
/ 10 taneþných
hodín
je nutné uhradiĢ na tomto
prvom
kultúry
- po stretnutí.
Belanského ulici, na námestie
ELA a HOP

(Kataríny Aulitisovej
Na námestí pokračuje oslava kultúrnym programom!
o 18,00 hod. v DK
4. 3. 8.
o 3.
18,00
hod. v DK
a Ľuboša Piktora)
MATKA
Prístroje
na meranie
detskej
Zahájenie
TANCOV
DivadelnéKURZU
predstavenieSPOLOýENSKÝCH
v podaní
Divadelného
súboru
ZUŠ,
ktoré uvádzame pri príležitosti DĖa
čizaþiatoþníkom
prípady
ale urþené je aj všetkým
ćalším
priaznivcom
divadelného umenia.
Kurz žien,
spoloþenských
tancovneposlušnosti,
je urþený
i pokroþilým bez obmedzenia veku, v kurze
výnimočne
neposlušných
detí
môžeme
počas
divadelnej
Autor hry:
Július Bárþ
- Ivan,
réžia vidieť
: Katarína
Kováþiková
sa nauþíte
základy
polky,
valþíka,
salsy,
tanga
a
ćalších
spoloþenských tancov.
prehliadky
neposlušných
deti
profesora
Samojeda.
Úþinkujú:Múzea
Katarína
Kováþiková,
Lenka
Káþeríková,
Vierka Prievozníková, Marian Kandrik a
Poplatok
za
kurz
vo
výške
28
€
/
10
taneþných
hodín
je
nutné
uhradiĢ na tomto prvom stretnutí.
Vstupné:
2,5€
Jozef Gavlák, vstupné: 1 €

19,00
hod.
3. o
19,00 hod. v DK
8. 3. o 18,00 hod. v DK23. 4. 2010 o20.
Dom kultúry
KUBO
MATKA
OLD SCHOOL BROTHERS
Slávnostná premiéra divadelnej hry v podaní
Divadelné predstavenie v podaní
Divadelného
ZUŠ, ktoré
uvádzame pri
DĖa
Tanečný program
skupiny súboru
Divadelného
súboru dospelých
pri MKŠS.
11.príležitosti
4. 2010 o 19,30h.
Old School
Brothers
víťaza
žien, ale urþené je aj všetkým
ćalším
priaznivcom
divadelného
umenia.
Autor hry: Jozef Hollý, réžia: Rudolf Vitos
televíznej
súťaže
Úþinkujú: Marek
Belko, Emília Bodorovská, ZLODEJ bLESKu
Autor hry: Július Bárþ - Ivan,Slovensko
réžia : má
Katarína
Kováþiková
talent Cáder, Ondrej Kubík, Daniela
Miroslav
Úþinkujú: Katarína Kováþiková,Vstupné:
Lenka
Káþeríková,
Vierka Prievozníková,
Marian Kandrik
uSA/Kanada*
Vstupné a2,30 €
6€
Podoláková,
Vladimír Psotný, Jana Slimáková,
Jozef Gavlák, vstupné: 1 €
MP* 101 min.
Michaela Smoláková, Daniela Škoríková, Ján
Filmový
klub

Šteiniger, Martin Holienþík, Lukáš Vojsoviþ,

9. 4. 2010 o 19,30
hod.
Helena
Macúšová,
PeĢková
20. 3.Božena
o 19,00
hod. v DK
18. 4. 2010 o 17,00h.
FARMA ZVIERAT
Vstupné: 2,5€
KUBO
Kdesi na anglickom
Slávnostná premiéra divadelnej hry v podaní
vidieku, na farme
s názvom Manor, žije Divadelného súboru dospelých pri MKŠS.
Vitos
farmár Jones. Na svojejAutor hry: Jozef Hollý, réžia: Rudolf
uSA* Vstupné 2,30 €
farme chová mnoho Úþinkujú: Marek Belko, Emília Bodorovská,
MP 12* 116 min.
zvierat, no nakoľko Miroslav Cáder, Ondrej Kubík, Daniela
je jeho duša necitlivá Podoláková, Vladimír Psotný, Jana Slimáková,
25. 4. 2010 o 19,30h.
a rozum pomätený pálenkou, správa sa k zvieratám Michaela Smoláková, Daniela Škoríková, Ján
kruto a dokonca ich necháva vyhladovať.
Šteiniger, Martin Holienþík, Lukáš Vojsoviþ,
To sa však zvieratám nepáči....
Helena Macúšová, Božena PeĢková
uSA * Vstupné 2,20 €

NEJAKO SA tO
KOMPLIKuJE

kysuca

StARí PSI

23. 4. 2010 o 19,30 hod. PROTEKTOR
Film je postavený na vzťahu rozhlasového reportéra
Emila Vrbatu a jeho ženy Hany, zachytáva zmeny,
ktorými česká spoločnosť prešla
vo vojnových rokoch 1938 - 1942.

Vstupné: 2,5€

Vstupné na filmové premietanie pre členov FK KYSUCA je 1,5€, ostatní 2€

MP 12* 89 min.

28. 3. 2010 o 19,30h.

SAW VI

USA/AUS/VB * Vstupné 2 €
MP-15* 90 min.

PRÍSPEVKY do Zvestí doručte osobne alebo poštou:
Dom kultúry, Litovelská 871 (č. dv. 43), 024 01 Kysucké Nové Mesto alebo e-mail:kulturaknm@centrum.sk
INZERCIU, SPOMIENKY, REKLAMU doručte osobne alebo zasielajte:
Mestský úrad, Námestie Slobody 94 (č. dv. 14), 024 01 Kysucké Nové Mesto
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