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Úvodník
Vážení čitatelia, písať o Vianociach, tomto magickom predvianočnom čase by bola len recyklácia už chronicky známych
myšlienok, ktoré sa valia na
nás z každej strany. Od médií,
až po samotné nákupné jednotky, ktoré z nich v rámci nášho
sklonu k pohodlnosti urobili
viac sviatky konzumu. Radšej
pozývam na menší relax pri
čítaní decembrových Zvestí s
kávičkou či čajom v ruke, práve z tej vašej obľúbenej šálky.
Áno, presne na to myslím. V
živote máme vžité isté zabehané modely správania, ktorým
hovoríme alibisticky zvyky.
Nimi sa viac-menej dobrovoľne podriaďujeme neustále, od
ranných rituálov, spôsoby trávenia v práci, aktivity bežného
dňa, až po usínanie pre nás, v
tej v správne ustlanej posteli.
Práve tento čas, akoby sympaticky nabádal k miernemu vybočeniu zo stereotypu šedých
dní, ktoré nás sužujú po celý
rok. Všímať si jednoduché a
prosté veci okolo seba. Sú ľudia, ktorí majú poetický dar
nám všedné veci úžasne pripomenúť a nabádať nás na otvorenie zmyslov. Ako dokazuje aj
sám majster slovenskej poetiky
a nominant Nobelovej ceny za
literatúru básnik Milan Rúfus,
ktorý sa 10. decembra dožíva
80 rokov. Je naším najprekladanejším autorom, ktorý
osobne inšpiroval ďalšieho
velikána slovenského umenia
skladateľa Eugena Suchoňa,
ktorého storočnicu nedožitého
narodenia si taktiež pripomíname. Ako povedal v doslove Rúfusovej monografickej zbierky
básní univerzitný profesor a
literárny vedec Viliam Marčok:
„Ďakujeme Ti pane, že si nám
požehnal básnika“. Verím, že
báseň Milana Rúfusa nám na
oplátku požehná čaro nadchádzajúcich Vianoc.
red.

Milí spoluobčania!

Rok sa s rokom stretol a opäť nastal adventný čas. Blížiace
sa vianočné sviatky, spojené s oslavou narodenia Ježiša
Krista v každom z nás, viac či menej, navodzujú atmosféru
vzájomnej spolupatričnosti a spájajú sa s prívlastkami ako
radostné, pokojné, milostiplné, požehnané atď. Čas sa na
chvíľu akoby zastavil a máme možnosť rozjímať. Počul
V mestečku Betleme,
som raz príbeh o sviečkach na adventnom venci.
Prvá z nich – láska – premýšľala: "Načo som ľuďom na
jasličkách na slame
svete? Nepotrebujú ma! Namiesto lásky medzi ľuďmi
leží to dieťatko,
panuje nenávisť." Prvá sviečka zhasla.
Druhá sviečka, znamenajúca priateľstvo, uvažovala takto:
na ktoré čakáme.
"Ani mňa ľudia nepotrebujú. Nie som im na nič. Keď
sa niekde zjavím, odkopnú ma nepoužitú ako chladný
Anjelik bez krídel,
kameň." A zhasla aj druhá sviečka.
Aj tretia z nich – porozumenie – sa zamyslela. "Ľudia
Boží i človečí.
zrejme nepotrebujú ani mňa. Nerozumejú alebo sa nesnažia
Nikto ho nevidel,
rozumieť jeden druhému, sú nevraživí a nevšímaví, každý
každý ho dosvedčí.
voči každému." Aj plameň tretej sviečky vyhasol.
Naposledy sa prihovorila štvrtá sviečka – nádej: "Kým
hovorím ja, nesmie zhasnúť úplne ani jedna z vás. Ľudia
Darček mu nesie tam.
nás potrebujú, len na to akosi v dnešnom uponáhľanom
svete pozabudli. Doprajme im nádej."A potom posledná
A ja mu do diaľky
sviečka pripálila plamienok všetkým ostatným.
srdiečko posielam
Želám všetkým nám spoločne, aby svetlo všemocnej
namiesto hrkálky.
nádeje nikdy nezhaslo, aby sme nikdy nezabudli, že
sme ľuďmi, aby sme mali dostatok sily pomôcť jeden
druhému.
Želám Vám, milí spoluobčania
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Nové byty na Kamencoch
Rozmach výstavby nových bytov na sídlisku Kamence v Kysuckom Novom Meste stále pokračuje. Na ulici Československej armády vyrastú ďalšie dva bytové domy, ktoré budú
súčasťou komplexu projektu Dostavba sídliska Kamence.
Stavebné práce týkajúce sa najmä úpravy pozemku a okolia
sa začnú už v najbližšom období. Ukončenie týchto prác je
podľa developera – spoločnosti UNITECH, s.r.o. naplánované na záver roku 2009.
Komplex, v ktorom sa už v súčasnosti nachádza päť bytových domov, sa rozprestiera neďaleko centra mesta. V blízkosti sa nachádza prevádzka potravinového reťazca, materská škola a gymnázium.
Štvorpodlažné domy ponúknu spolu 62 jedno, dvoj a trojizbových bytov so samostatným balkónom, alebo loggiou.
Veľkosť bytov bude rôzna: od 38 m2 pri jednoizbových, po
najväčšie trojizbové s takmer 80 m2. Všetky byty budú mať
k  dispozícii menšiu pivnicu. Cena je stanovená podľa toho,
či sa jedná o prízemný, podkrovný, alebo vnútorný byt. Za
bytovými domami bude vytvorených 62 parkovacích miest.  
Keďže je neustále veľmi veľký záujem o byty, už dnes si
klienti môžu zarezervovať svoj byt prostredníctvom spoločnosti InvestRea, s.r.o. v Kysuckom Novom Meste.
red.

Mimoriadna zmena uzávierky zvestÍ
Z dôvodu koncoročných dovoleniek a technickej
odstávky tlačiarne je posunutá uzávierka januárových
Zvetí na 15. decembra. Prosíme o dodržanie tohto
termínu pre všetkých prispievateľov.

Prajeme Vám pokojné vianoce a šťastný Nový rok 2009!

o z n a m
Mesto Kysucké Nové Mesto vyhlasuje v zmysle uznesenia
Mestského zastupiteľstva Kysucké Nové Mesto č. 238/2008
zo dňa 04. 11. 2008 výberové konanie na akciu: Využitie
rozostavaného areálu plavárne (rozostavaný objekt
a pozemky) na športovo-rekreačné účely.
Podmienky súťaže sú uverejnené na webovej stránke mesta
www.kysuckenovemesto.sk a na úradnej tabuli Mestského
úradu v Kysuckom Novom Meste. Uzávierka ponúk je dňa
31. 12. 2008 vrátane.
Ing. Ľubomír Golis, prednosta MsÚ

KNM
november
na msú
Každé decembrové vydanie Zvestí je vždy niečím zvláštne. A
nie je podstatné, či to vydanie vyjde na začiatku, alebo na konci
mesiaca. Niekde v podvedomí nás to smeruje k Vianociam a koncu
roka. Odrazu sa objavia radostnejší, milší a šťastnejší ľudia. Kým
nás úplne pohltí atmosféra vianoc, vráťme sa k činnosti mestského
úradu. Začiatkom novembra sa uskutočnilo riadne zasadnutie
mestského zastupiteľstva. Zastupiteľstvo schválilo všeobecné
záväzné nariadenia o miestnych daniach, užívaní verejného
priestranstva, parkovaní na území mesta a dotáciách z rozpočtu
mesta a niektoré dodatky. Schválená bola úprava cestovného
za mestskú autobusovú dopravu s účinnosťou od 1.1.2009,
nakladanie s majetkom mesta. Všetky VZN budú po nadobudnutí
platnosti zverejnené na webstránke mesta. Odporúčam všetkým
obyvateľom Kysuckého Nového Mesta sledovať internetovú
stránku mesta, kde je zverejňovaná mestská legislatíva. Nájdete
tam ozaj užitočné informácie. Hlavne dávam do pozornosti VZN
Dotácie z rozpočtu mesta.
V mesiaci november sme pripravovali materiály pre mestské
zastupiteľstvo, ktoré bude zasadať 16.12.2008. Predchádzať mu
bude zasadnutie mestskej rady. Mestské zastupiteľstvo prerokuje
najdôležitejší predpis mesta na budúci rok, a to je rozpočet na rok
2009. Okrem rozpočtu sa prerokujú ďalšie nariadenia, napr. daň
z nehnuteľností, miestne poplatky za komunálny odpad, poplatky
za znečisťovanie ovzdušia a iné. V niektorých nariadeniach sa iba
prepočítavajú slovenské koruny na eura, niektoré sa prepracúvajú aj
v textových častiach. Pri tejto príležitosti chcem požiadať občanov
mesta, aby rešpektovali VZN a základné princípy spolunažívania.
Ide o medziľudské vzťahy, ale aj o vzťahy k mestu. Ako sa bude
sviatkovať neplatičom za komunálny odpad a daň z nehnuteľnosti?
Ako prežijú vianočné sviatky podnikatelia, ktorí rozhadzujú svoje
odpady okolo všetkých zberných nádob v meste, len aby „ oni “
ušetrili ? Aký pocit majú vodiči, ktorí parkujú pod zákazom státia
? Ako sa budú veseliť tí, čo budú všade bez rozmyslu rozhadzovať
pyrotechniku ? ONI všetci určite dobre. Na ostatných im veľmi
nezáleží. A potom, keď sa ich osobne dotkne realita, na vine je
vždy niekto iný. Spolunažívať znamená vzájomne sa rešpektovať.
Vzájomne brať, ale aj dávať. Život bude vyváženejší, všeobecne
znesiteľnejší, bez prejavov ignorancie. Tým sa vlastne dostávam
na začiatok tohto príspevku k Vianociam. Prajem Vám, aby
ste nakúpili pekné darčeky a urobili z nich krásne balíčky pre
potešenie Vašich blízkych. A nezabudnite ešte na jeden balíček –
balíček euromincí. Milí spoluobčania, chcem za seba a všetkých
pracovníkov mestského úradu, zaželať Vám všetkým spokojné, v
zdraví a pokoji prežité vianočné sviatky. Krásne Vianoce!
Ing. Ľubomír Golis, prednosta MsÚ

Predstavujeme poslancov MsZ knm
Vážení čitatelia, dnes vám v abecednom poradí predstavujeme
ďalšieho poslanca 19- členného
zboru Mestského zastupiteľstva
v Kysuckom Novom Meste, ktorou je p. Zdena Gašpieriková,
poslankyňa MsZ za volebný
obvod č. 4
Váš osobný a profesijný vzťah k nášmu mestu a regiónu?
K nášmu mestu mám veľmi pozitívny vzťah. Tu som študovala
na SVŠ a od roku 1971 tu žijem s celou svojou rodinou. Po
celý čas som pracovala ako vychovávateľka v ŠK na ZŠ
Nábrežná a Clementisova. Vždy som úzko spolupracovala
s rodičmi, a preto dobre poznám mentalitu ľudí a prostredie,
v ktorom žijem.
Aké boli Vaše očakávania a predstavy pri vstupe do
komunálnej politiky na úrovni nášho mesta?
Keď som bola oslovená kandidovať vo voľbách 2006, bola
som zaskočená. Hoci sa zaujímam o dianie v meste či politiku, nechala som si čas na rozmyslenie. Nakoniec rodina

rozhodla, aby som to skúsila. Voliči ma zvolili a začala realita.
Som poslankyňou za obvod, ktorý patrí medzi najstaršie časti
mesta, a preto si myslím, že by potreboval viac pozornosti
a realizáciu rôznych prác a opráv. Spomeniem iba tie najdôležitejšie: parkoviská na ulici Matice slovenskej, opravy
chodníkov, viac športovísk pre deti. Potešilo by ma, keby
sa zrealizovali aspoň tie, o ktoré stále usilujem a nedarí sa
mi – označenie starých a nových prechodov pre chodcov na
Murgašovej ulici a jej chodníky, oprava parkoviska na Vajanského ulici a vôbec budovanie parkovísk. Pracujem v komisii
životného prostredia, preto apelujem na občanov nášho
mesta, aby nielen kritizovali a nadávali, ale sa aj svojim
prístupom postarali o čistejšie mesto, nebáli sa napomenúť,
alebo upozorniť tých, ktorí ničia spoločný majetok.
Čo sa z Vašich poslaneckých zámerov doteraz podarilo
naplniť a čo nie ?
Zatiaľ sa mi toho veľa nepodarilo presadiť, no spomeniem
maličkosť. Osadenie lavičiek na miesta, kde to potrebovali
starší ľudia. Pri hlasovaní na mestskom zastupiteľstve sa
snažím podporiť potrebné zmeny v našom meste. Záverom
by som si priala, aby pri riešení úloh medzi poslancami zavítalo viac ľudskosti, vypočutie a pochopenie jeden druhého,
pretože práce a nedostatkov je veľa. Toto prianie zároveň posielam všetkým, aj ako vianočné posolstvo. Vážme si jeden
druhého, vypočujme a riešme veci pre ľudí nášho mesta.
red.

KNM

Spravodajstvo - Publicistika - Názory

Finančné okienko Zvestí
Vážení čitatelia, keďže sa posledné
mesiace veľmi medializuje svetová
finančná kríza, ktorá má svoj pôvod v
hypotekárnom systéme v Spojených
štátoch amerických a prerástla do
rozmerov, ktoré pociťujeme už aj na
Slovensku, rozhodli sme sa vytvoriť
nový formát ekonomickej poradne.
Chceme sa tým pokúsiť zvýšiť pomerne malé ekonomické povedomie
občanov, aby sa vyhli niektorým
možným rizikám, aj z minulosti. Na
stránkach venovaných publicistike a
spravodajstvu sa budeme pravidelne
zaoberať od tohto čísla finančným
okienkom, ktoré pripravujeme v
spolupráci s Bc. Radoslavom Bočejom, finančným poradcom firmy
InvestRea.
Chcem kúpiť, resp. rekonštruovať
rodinný dom alebo byt. Oplatí sa
zobrať hypotekárny úver teraz,
alebo mám počkať do budúceho
roka?
Vzhľadom na aktuálnu situáciu na
trhu môžeme konštatovať, že banky
sprísňujú kritéria na poskytnutie
hypotekárneho úveru a zároveň
zvyšujú úrokové sadzby. Deje sa tak
aj napriek tomu, že základná sazdba
NBS sa znížila na úroveň 3,25%, čo
je spôsobené nedôverou na medzibankovom trhu. Predpokladom teda
je, že banky si do konca roka udržia
vyššie sadzby a budúci rok by sa
úrokové sadzby mohli znižovať, čo
by pre Vás mohlo znamenať nižšiu
úrokovú sadzbu. Na druhej strane
sprísňovanie podmienok bankami
nepraje najmä klientom, ktorí žiadajú
o tzv. 100% financovanie. Poučenie
bánk z hypotekárnej krízy v USA sa
premietne do skutočnosti, že žiada-

teľ o úver bude musieť preukázať
vyšší podiel vlastných zdrojov ako
doteraz.
Ako sa môžem ochrániť v prípade,
že ma zamestnávateľ plánuje prepustiť a ja splácam hypotekárny
úver?
S možnosťami, ako sa chrániť v
neočakávaných situáciach by mali
byť klienti oboznámení už pred tým,
ako sa rozhodli čerpať hypotekárny
úver. Vo všeobecnosti sa klientom
odporúča úverové životné poistenie, ktoré dokáže kryť riziko smrti,
invalidity, dlhodobej PN či straty
zamestnania. Takéto poistenie však
nedokáže kryť krátkodobé PN či iné
výpadky príjmu, preto je u každého
klienta vhodné vytvorenie finančnej
rezervy v odporúčanej výške rovnajúcej sa 3-násobku priemernej
mzdy. Práve nedostatočná finančná
rezerva je často dôvodom, že klienti
musia v takýchto situáciách siahnuť
po kreditných kartách a iných typoch
krátkodobých úverov, ktorých úrokové zaťaženie je samozrejme vyššie.
V prípade, že by ste skutočne prišli
o zamestnanie, je dôležité túto skutočnosť čo najskôr oznámiť banke, s
ktorou sa dá dohodnúť odklad splátok
na určité obdobie. Preventívne však
odporúčame prehodnotiť využitie
vyššie uvedených možností.
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Pred dvoma rokmi som sa rozhodol vstúpiť do druhého dôchodkového piliera. Druhý pilier je opäť
otvorený. Mám využiť príležitosť a
vrátiť sa opäť do prvého piliera?
Ako ste správne postrehli, druhý pilier
je naozaj opäť otvorený. Sporitelia,
ktorí sú nespokojní, môžu z neho
vystúpiť do konca júna budúceho
roku. Téma dôchodkového zabezpečenia je u nás vysoko aktuálna, aj
vzhľadom na pomerne časté politické
diskusie. Treba si však uvedomiť, že
vznik druhého piliera je z hľadiska
udržateľnosti systému vyplácania dôchodkov nevyhnutným krokom, fungujúcim v mnohých iných ekonomikách. Demografický vývoj spôsobuje,
že spoliehať sa na prvý pilier a štát
jednoducho nestačí. Čas na to, aby
sme mohli posudzovať druhý pilier
a výkonnosť dôchodkových fondov
je veľmi krátky a navyše skresľujúci
vzhľadom na prebiehajúcu finančnú
krízu. Jednoznačné odporúčanie
či zostať, alebo vystúpiť, záleží od
viacerých faktorov, napr. veku. Dôležité je však v prípade dôchodkov
si uvedomiť, že samotný prvý, alebo
druhý pilier naše dôchodky nevyriešia, omnoho dôležitejšie je to, ako
si klient popri povinných odvodoch
dokáže sám našetriť a vytvoriť určitú
rezervu na starobu.     
red.

Okresná organizácia strany SMER SD praje všetkým
obyvate¾om Kysuckého Nového Mesta pokojné preitie
vianoèných sviatkov a v novom roku elá ve¾a zdravia
a pracovných úspechov.
Okresná organizácia strany SMER SD

Vadičovské hody zasvätené sv. Mikulášovi
Deň sv. Mikuláša si budú pripomínať
aj obyvatelia Horného Vadičova, keď
sa 6. decembra uskutočnia v tejto
najvýchodnejšej kysuckej obci hody.
Obec, ktorej kostol je zasvätený sv.
Mikulášovi – biskupovi, vznikla 1415 storočí a v starých písomnostiach
sa objavuje v roku 1419 ako
Wadycho, resp. v roku 1504 ako Felse
Wadychov. Pod vadičovskú faru
patrili obce Dolný a Stredný Vadičov,
ale aj Lopušná a Pažite. Posledná dve
obce sa neskôr zlúčili a prijali názov
Lopušné Pažite. Z obecnej kroniky
je zrejmé, že kostol začali stavať v r.
1802 a varínsky dekan M. Stanček ho
posvätil už v roku 1806. S kostolom
sv. Mikuláša je natrvalo spojené meno
tamojšieho rodáka Lukáča Berešíka
Boteka, ktorý v roku 1920 vycestoval
do Ameriky a viackrát sa tam vrátil.

Zostrojil doteraz fungujúce vežové hodiny
na kostole, ktoré vyrobil doma „na kolene“ a
domáci ich nazývajú „vadičovský orloj“. Aby
mohol vyskúšať či funguje závažie, vykopal v
dome jamu, kam závažie klesalo. Kaplnka pri
rázcestí do Galierovcov je tiež jeho dielom a
občania ju starostlivo udržiavajú. Kostol sv.
Mikuláša viackrát obnovovali a to nielen po
zemetrasení, ale aj vtedy, keď sakristiu poškodil
delostrelecký granát pri prechode frontu v
roku 1945. Treba spomenúť, že tu pôsobil 27
rokov kysucký básnik a kňaz Dlhomír Poľský.
Horný Vadičov sa môže pochváliť originálom
obrazu Nepoškvrneného počatia od známeho
slovenského maliara J. B. Klemensa, ktorý
nedávno reštaurovali. V uplynulých rokoch si
občania obce vedľa kostola na voľnej ploche
vybudovali kaplnku Nepošvrnenej, ktorá svojim
vzhľadom pripomína známe Lurdy.
JUDr. M. Straňan, foto: autor
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Školstvo - Spravodajstvo
Jesenné čarovanie

„Už jeseň prichádza pomaličky, žlté lístie padá do vodičky, jeseň
pani bohatá, farbí stromy do zlata...”. Takto si spievali deti v
Materskej škole 9. mája v Kysuckom Novom Meste, ktoré vnímali
a pozorujú jej krásy a jej úžasné čaro už od polovice októbra. Deti
si učebné poznávanie rozširujú cez projekt priamo v teréne. Na
vychádzkach v prírode si cez skúsenosť, cez objavovanie, cez
vlastný zážitok, dotyk, cez vnímanie a vlastné pocity viac všímajú
a porovnávajú postupné zmeny rytmu jesene. Z nazbieraných
lesných plodov, tráv, lístia a zeleniny, naaranžovali jedinečné a
neopakovateľné umelecké diela. S jeseňou sa spája aj Halloween.
Deti vyrobili z tekvíc rôzne čarovné rozprávkové postavičky,
zvieracie figúrky, strašidielka, gaštanové a šípkové korále. Nové
tvorivé nápady boli motivované i šantením vonku s lietajúcimi
papierovými šarkanmi. Z vlastných pracovných výkonov a
samotnej výstavky mali obrovskú radosť. Jesenné výrobky,
výtvory, výtvarné práce vyrobené deťmi nám tvoria jesennú
výstavku v interiéri materskej školy. Postavička bábky „Jesene”,
jeseniarikov, strašidielka, gaštanové postavičky budú strážcami
našej materskej školy ešte niekoľko dní.

KNM

Súťažili žiaci i zamestnanci
V mesiacoch september až november 2008 bolo v Spojenej škole
Nábrežná (do 31. 8. 2008 Stredná priemyselná škola) v Kysuckom
Novom Meste rušno. Viac ako 600 študentov a zamestnancov školy,
resp. zamestnancov priateľských škôl sa zapojilo do aktivít projektu Otvorená škola 2008. Mnohí preukázali vynikajúce vedomosti o
olympijských hrách 2008 v Pekingu. Osviežením bola zaujímavá beseda s úspešnými športovcami – olympionikom Petrom Tichým a paralympikom Róbertom Ďurčanom. Besedu profesionálne moderoval
bývalý úspešný atlét, teraz predseda Olympijského klubu v Žiline Ing.
Michal Staňo. Vynikajúcu palicovú techniku a železnú kondíciu preukázali účastníci florbalových turnajov. Pevnú ruku a presné oko mali
súťažiaci v streľbe zo vzduchovky. Najlepší v jednotlivých aktivitách
boli odmenení vecnými cenami a odniesli si originálne diplomy.
Výsledková listina projektu OTVORENÁ ŠKOLA 2008 – Život je
pohyb

PhDr. Elena Gavláková, MŠ 9. mája KNM

Návšteva MC Donalda v Materskej škole
V rámci týždňa zdravia a zdravej výživy dňa 14.10.2008
zavítal do našej materskej školy Mc Donald Roland.
Motivovanou rozprávkou o dvoch žabkách poukázal na
ochranu zdravia, bezpečnosť a prvú pomoc. Bol to pre detí
nezabudnuteľný zážitok. Zároveň ďakujeme i pani Novej z
Mc Donaldu Žilina, ktorá nám zabezpečila toto stretnutie v
materskej škole.
Vlasta Francová - riaditeľka MŠ 9. mája, KNM

Touto cestou srdečne ďakujem pani Frederike Maťašovskej
z Ulice 9. mája Kysucké Nové Mesto za darovanie skríň z
masívneho dreva pre potreby materskej školy - ako úložný
priestor pre kuchárky a pracovný materiál deťom. Zároveň
patrí poďakovanie aj p. riaditeľke a zamestnancom z Údržby
mesta KNM, ktorí nám pomáhali pri sťahovaní skríň (zo 7.
poschodia).

Vedomostná súťaž o olympizme (Peking 2008)
Kategória študentky, študenti:
1. miesto - Matúš Masaryk - 3. AT
2. miesto- Juraj Kopča – 2. AS
3. miesto - Martin Kriváček – 3. AE
Kategória zamestnanci:
1. miesto - J. Mihalda
2. miesto – J. Beňo
3. miesto – Mgr. E. Balková, Ľ. Baránek, Mgr. A. Belancová, Ing. D.
Dragúň, Dr. K. Jaššová, Ing. Z. Játi, H. Lutišanová, Dr. D. Kapitánová, D. Oravcová, O. Ščamba
Streľba zo vzduchovky
Kategória študenti, študentky:
1. miesto - Maroš Šutý – 2. AM
2. miesto- Juraj Smieško, Marek Remek – 4. BE
3. miesto - Marián Dodek – 2. AM
Kategória zamestnanci:
Muži :
1. miesto – Ľubomír Škorík
2. miesto – Joachim Beňo
3. miesto – Ing. Milan Valek, Mgr. Jozef Uher, Ing. Anton Maslák
Ženy :
1. miesto – Ing. Rozália Kopásková
2. miesto – Elena Staníková
3. miesto – Ing.Mária Sláviková, Elena Hillová
Florbalový turnaj
Kategória študentky, študenti :
1. miesto - PREPNUTÍ
2. miesto- VODNÉ FAJKY
3. miesto - TAMPA ELEKTRONS
Kategória zamestnanci:
1. miesto - DRAGÚŇOVCI
2. miesto - BEŇOVCI
3. miesto - ŠČAMBOVCI
Kategória priateľské školy :
1. miesto – Spojená škola Nábrežná, Kysucké Nové Mesto
2. miesto – Základná škola Dolinnský potok Kysucké Nové Mesto
3. miesto – Spojená škola Športová, Kysucké Nové Mesto
PaedDr. Milan Ševčík, Spojená škola Nábrežná, KNM
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Oliver Mahrík /Suľkov/ 3. Martin Hrubý  
/Clementisova/
kateg. C: 1. Vladimír Pilát /Suľkov/
2. Jozef Šustek   /Nábrežná/ 3. Patrik
Kostelný  /Suľkov/
kateg. D: 1. Martin Bugáň /SOU-Žilina/
2. Michal Kekely /Murgašova-KNM/ 3.
Lukáš Kotrč  /SŠ-Žilina/
Dievčatá: kateg. B: 1. Gabika Soukupová  /Suľkov/ 2. Nikola Kostelná /Suľkov/
3. Monika Slotová /Suľkov/
kateg. C: 1. Simona Škvrndová  /Suľkov/ 2. Kristína Ďurinová  /Suľkov/

Dňa 18.10.2008 sa už po štvrtýkrát
v ZŠ Dolinský potok uskutočnila akcia
s názvom Cyklodeň na Suľkove. Išlo
o športové podujatie, ktoré organizuje
Slovtrial KNM v spolupráci so ZŠ Suľkov
– Kysucké Nové Mesto.
Všetko sa to začalo o 9:00 hod. ráno.
Podujatia sa zúčastnil aj primátor mesta
Ing. Ján Hartel, ktorý na úvod zaželal
súťažiacim veľa šťastia a úspechov
v jednotlivých disciplínach. Ďalej sme
mohli privítať pána Ladislava Janošku s manželkou, ktorý svojím slovom
sprevádzal súťažiacich počas všetkých
disciplín, pána Petra Tichého – MS
veteránov v chôdzi a dvojnásobného
účastníka olympijských hier a samozrejme, aj nášho p. riaditeľa PaedDr. Pavla
Záteka, ktorý uzatvoril organizačný
trojlístok. Povzbudzovať svojich žiakov
prišli aj pani učiteľky a páni učitelia.
Počasie nám v ten deň prialo, a aj keď
minuloročný rekord účastníkov nepadol,
zúčastnených bolo veľa. Súťaž prebiehala v troch disciplínach: jazda zručnosti, beh „poza“ školu a bikross. Medzi
súťažiacimi boli reprezentanti viacerých
škôl: ZŠ Dolinský potok, ZŠ Nábrežná,
ZŠ Clementisova, ZŠ Rudina a zúčastnili sa aj žiaci stredných škôl v Žiline a
KNM.  No a po povzbudivých slovách
nášho pána riaditeľa sa súťaž mohla za-

čať. Ako prvá disciplína, v ktorej si žiaci
zmerali svoje sily, bola jazda zručnosti.
Súťažilo sa v 4 vekových kategóriách
/A,B,C,D/. Súťažiaci predviedli zručnosť
v ovládaní svojho bicykla a schopnosť
prejsť s ním cez prekážky, ktoré boli
pripravené. A musím povedať, že to
nebolo vôbec jednoduché. Na prvých
troch miestach sa umiestnili:
kateg. A: 1. Lukáš Plevko /Suľkov/, 2.
Matúš Mlích /Suľkov/, 3. Samko Bugáň
/Suľkov/
kateg. B: 1. Denis Kohút   /Rudina/ 2.
Martin Lukáč   /Suľkov/ 3. Lukáš Hrošovský  /Suľkov/
kateg. C: 1. Rado Kohút /Rudina/ 2.
Peter Tichý   /Suľkov/ 3. Ladislav Janoška  /Suľkov/
kateg. D: 1. Lukáš Kotrč  /SŠ-Žilina/ 2.
Michal Novák  /SŠ-Žilina/
Potom nasledovala druhá disciplína
s názvom: beh „poza“ školu. Medzitým
sa ostatní mohli posilniť  a osviežiť čajom. Nezabudli popritom povzbudzovať
aj ostatných súťažiacich. Sily si zmerali
medzi sebou osobitne chlapci a osobitne dievčatá. A takto to dopadlo:    
kateg. A : 1. Matúš Mlích   /Suľkov/ 2.
Martin Slota   /Suľkov/ 3. Mária Pagáčová  /Suľkov/                                           
kateg. B: 1. Martin Lukáč /Suľkov/ 2.

DOPOLUDNIE S POLÍCIOU
Dňa 14. 10. 2008
sa uskutočnila
stretnutie žiakov
našej školy s
príslušníkmi polície. Navštívili
nás príslušníci
ŽP Žilina, MsP
Kysucké Nové
Mesto, ŠP Čadca a kynológovia. Pobesedovali s nimi o problémoch dnešných mladých
ľudí, o tom, ako najčasnejšie porušujú zákony a aký postih
ich za to čaká. Najpútavejšie i pre mladších žiakov a škôlkarov boli ukážky psovodov so psami. Všetci sme s nadšením sledovali, čo všetko dokážu tieto zvieratá a ako veľmi
foto: M.K.
pomáhajú polícii pri dolapení páchateľov, vyhľadávaní drog

Treťou a zároveň poslednou disciplínou bol bikross. Sily si mohli súťažiaci
zmerať opäť v 4 kategóriách /A,B,C,D/
a v dvoch kolách. Takže ak nemali šťastie v tom prvom, tak to mohli napraviť
v druhom kole. Tu sa už emócie stupňovali a napätá atmosféra sa dala doslova
krájať. Veď na túto kategóriu sa všetci
tešili najviac. Po takmer vyrovnaných
súbojoch sa dospelo k nasledujúcim
výsledkom:
kateg. A: 1. Lukáš Plevko /Suľkov/ 2.
Matúš Mlích /Suľkov/ 3. Andrej Hlavatý
/Clementisova/
kateg. B: 1. Denis Kohút /Rudina/ 2.
Andrej Gacík /Suľkov/ 3. Oliver Mahrík
/Suľkov/
kateg. C: 1. Ladislav Janoška /Suľkov/
2. Rado Kohút /Rudina/ 3. Peter Tichý
/Suľkov/
kateg. D: 1. Martin Bugáň /SOU-Žilina/,
2. Lukáš Kotrč /SŠ-Žilina/ 3. Michal
Novák  /SŠ-Žilina/
Víťazi nakoniec získali za svoje výkony
krásne medaily a spoločne sa všetci
odfotili. Na záver by som ešte chcela
v mene súťažiacich poďakovať pánovi
Ľubošovi Jánoškovi zo Slovtrial teamu
KNM, hlavnému sponzorovi podujatia
firme BARREL a ZŠ Suľkov, že sa vôbec
takáto akcia mohla uskutočniť. Určite
nebola posledná a už teraz sa budeme
tešiť na tú ďalšiu, ktorá bude opäť o rok.
Všetkých vás pozývame.
Mgr. Katarína Halúsková

a pod. Mnohým z nás sa pri týchto ukážkach zatajoval
dych. Za tieto krásne výkony si od nás vyslúžili potlesk.
Zaujímavo sa predviedli i pyrotechnici, ktorí ukázali ako sa
zneškodňujú výbušniny.
Starších žiakov fascinovala streľba zo zbraní a vystreľovanie svetlíc. Určite veľa z nich  si premietla vo svojej mysli,
aké je povolanie policajta zaujímavé, no zároveň aj nebezpečné. Veď každodenne pri výkone svojej profesie nasadzujú svoje životy na ochranu našich životov a majetku. Na
záver akcie prešiel psovod so psom po triedach našej školy a je pre nás pedagógov potešujúce, že nenašiel žiadne
drogy a ani nič podobné, čo do našich škôl nepatrí.
Táto akcia bola veľmi poučná a pútavá pre všetkých prítomných. Preto chceme poďakovať všetkým tým, ktorí
nám pomohli ju zabezpečiť a aj tým, ktorí prišli priamo do
našej školy a ukázali nám, čo všetko robia pre našu bezpečnosť.
Mgr. Iveta Plevková, Mgr. Jana Svrčková, ZŠ Povina

6

kultúra

Hosť mesiaca

KNM

Pavol Bršlík (29 r.)

vynikajúci tenor z Kysúc

Dnešným redakčným rozhovorom dokončíme profil tohto kysuckého rodáka v rubrike Hosť mesiaca z minulého čísla, zameranej hlavne na predstavovanie významných kultúrnych osobností,
pochádzajúcich z nášho mesta, a o ktorých sa doma žiaľ veľa nevie. Keďže Pavol Bršlík trvalo
žije a hosťuje v európskych metropolách umenia, bolo pomerne ťažké si s ním dohodnúť osobné
stretnutie. Nakoniec trpezlivosť priniesla svoje ovocie a Zvesti napokon prinášajú úprimný rozhovor s týmto umelcom.
Vaše prvé kroky v umeleckom živote a ich súvis s rodným mestom?
Moje prvé kroky s umením určite súvisia s KNM. Všetci spolužiaci
chodili na nejaké športy, alebo krúžky a mňa moji rodičia zapísali
na ZUŠ. Mama veľmi chcela, aby som hral na akordeón, ale mňa
to vôbec nebavilo. Popri tom som sa dostal šťastnou náhodou
k spevu, keď ma raz počula p. Súlovská, ktorá vtedy na ZUS učila.
Odvtedy sa zo mňa stal takpovediac blázon pre operu. Rovesníci
počúvali modernú hudbu a ja som si v knižnici požičiaval LP nahrávky našich i zahraničných spevákov a spieval som s nimi doma.
Susedia búchali na radiátor, aby som to vypol, ale nepomohlo. Tak
som neskôr začal vystupovať pred ľuďmi niekoľkokrát na námestí.
Vtedy usporadúvala ZUŠ koncerty, aj v kaštieli v Radoli.
Spev je vašou profesiou aj záľubou. Keďže opera ako istý
syntetizujúci druh umenia má veľmi blízko aj k iným druhom umenia, ktoré z nich Vás najviac popri speve oslovuje?
Opera je mojou prácou a mam to šťastie, že aj záľubou. Je to súhrn
ostatných umení ako je herectvo, pretože dnešní operní speváci na
rozdiel od predchádzajúcich generácii musia vedieť hrať. Ďalej je
tam história. Každé dielo bolo napísané a skomponované v nejakej
dobe. Takže je veľmi dôležité vedieť, o čo sa jedná a v akej dobe sa
dej odohráva. Ďalej je tam spojené maliarstvo, architektúra, módne
návrhárstvo. Najlepšie je to pozorovať na začiatku skúšok, ktoré
trvajú cca 6 týždňov. Od prvej skúšky na scéne s návrhom kulís
a kostýmov, až po premiéru. Potom je dôležité ovládanie jazykov.
Som rád, ak môžem spoznávať iné národy a ich reč. Ja ich viem
zatiaľ štyri – francúzsky, pretože som tam študoval, nemecky – žil
som 5 rokov v Berlíne, anglicky a taliansky, ako oficiálny spevácky
jazyk. Začínam sa učiť španielsky, lebo mám viacero angažmánov
v Madride a Barcelone. Ešte mám rád literatúru. Milujem čítanie
kníh a počúvanie nahrávok. V dnešnej elektronickej dobe je to trochu
zastarané, ale ja som na moju malú zbierku okolo1500 kníh a 900
nahrávok rôznych opier tak trochu hrdý.
Ako prebieha bežný život slovenského profesionálneho umelca, trvale žijúceho v zahraničí? Asi taký ako život cestovateľa. Žijem hlavne balením kufrov a cestovaním. Vďaka tomu som videl veľmi veľa
vecí, ktoré by som možno ako bežný Kysučan nemal možnosť vidieť.
Stále byť niekde inde má aj svoje nevýhody, napr. balenie kufrov,
ktoré naozaj neznášam. Nazval by som to takou zlatou klietkou.
Pricestujete do cudzieho mesta, kde nepoznáte spočiatku nikoho.
Po čase, keďže ste stále s kolegami spolu, spoznávate mesto aj
ľudí v ňom. Spievate predstavenie a ľudia vám tlieskajú. Čakajú pri
služobnom východe a fotia sa s vami. Pýtajú autogramy, aby mali
nejakú spomienku na ten zážitok, ktorý ste im dali a dobrý pocit,
ktorý im z toho ostane, pretože hudba je niečo prchavé. V každom
predstavení, v ktorom som spieval boli momenty, pri ktorých prosím,
aby trvali večne. Ale sú to tie zimomriavky, ktoré vám prebehnú a už
sú preč. A to je na tom to krásne. Potom prídete na hotel a ste sami.
Deň po predstavení buď čakáte na druhé predstavenie, alebo balíte
kufor a cestujete ďalej.
Na akých významných pódiách ste už vystúpili?
Sú divadla, okolo ktorých keď idete, poviete si, tam by som raz
chcel spievať - v mojom prípade to bola Staatsoper v Berline,
alebo Covent Garden v Londýne. Prijal som ponuky, aj od iných
operných domov ako napr. Kráľovská opera v Bruseli, Mníchovská
Bayerische Staatsoper, Theatre Champs Elysee a Theatre Chatelet v
Paríži, Teatro di Roma, Viedenská Staatsoper, Metropolitan v New
Yorku, Montreal, Teatro Real v Madride, Zürich, Ženeva, Festivaly
v Glyndebourne, Aix en Provence a Edinburgh.
Hudobní kritici Vás hodnotia ako jedného z najlepších slovenských tenorov nastupujúcej generácie. Čo to okrem samotného
ohodnotenia prináša?

Hudobná kritika môže byť veľmi nemilosrdná. Ja sa priznám, že
som zatiaľ nemal zlé kritiky. Teším sa z dobrých, ale nepovažujem
ich za niečo, podľa čoho sa odvíja môj profesioniálny život. Ono
sa to vždy odzrkadli na potlesku. Buď tým ľuďom niečo dáte, alebo
odchádzajú domov s prázdnym pocitom. Samozrejme ak píšu o vás,
že ste dobrí, vyvíja to vo vnútri istý pocit napätia. Konštruktívna
kritika je tá, z ktorej sa môžete učiť. Ešte stále navštevujem svoju
profesorku, ku ktorej chodím takpovediac na kontrolu. Pretože
spev je o pocite. Vy používate svoje telo ako nástroj a potrebujete
druhé uši na to, aby ste sa mohli ďalej vyvíjať. Na to mám dvoch
„kritikov“, spomínanú profesorku a môjho klavíristu. Sú to ľudia,
od ktorých beriem každý druh kritiky.
Ako vnímate s určitým odstupom možnosti umeleckého vyžitia sa
v rodnom meste a jeho kultúrny život?
Možnosť kultúrneho vyžitia je v KNM na veľmi slabej úrovni. Ak to
porovnám s inými európskymi krajinami, kde je v každom menšom
mestečku nejaký umelecký festival, je to alarmujúce. My sme kedysi
s kolegami, napr. Gustom Beláčkom, Erikou Čulákovou – Strešňákovou a ďalšími organizovali koncerty v dolnom kostole, ktoré boli
vždy plné. Takže sa nemohlo povedať, že záujem verejnosti o vysokú
kultúru a umenie v meste nie je. Ľudia žijú veľmi rýchlo a zabudli
sa nachvíľu zastaviť, žiť pre ten moment odpočinku. Hovorí sa tomu
carpe diem. Peniaze sa dávajú hlavne na rôzne športové udalosti,
na umenie veľa nezostáva. To je trosku smutné. Ten pocit držania
knihy v rukách, alebo pozastavením sa pred pekným obrazom na
výstave sa nedá vynahradiť sedením pred televízorom, alebo hraním
nejakých morbídnych hier na počítači.
red.

Prešiel ďalší rok a opäť je tu čas Vianoc. V tejto dobe
máme všetci k sebe bližšie, sme pozornejší, viac láskaví.
Vianoce to nie sú len darčeky a krásne prestretý stôl, je
to predovšetkým láska, porozumenie, pokoj a šťastie. Je to
čas, keď sa snažíme rozdávať svoje priateľstvá, lásku a pocit
spolupatričnosti. Rok s rokom sa stretá, a preto by sme
chceli poďakovať všetkým za pomoc a spoluprácu, ktorou
ste nám boli akýmkoľvek spôsobom nápomocní pri riešení
problémov v našej MŠ – Litovelská v Kysuckom Novom Meste.
Želáme Vám pokojné a radostné prežitie vianočných sviatkov,
veľa šťastia, zdravia, lásky a vzájomného porozumenia. Pri
vstupe do Nového roku 2009 veľa elánu, dobrej pohody,
tolerancie, solidarity a úspechov v osobnom i pracovnom
živote.
Riaditeľstvo MŠ Litovelská.
S blížiacim sa koncom kalendárneho roka 2008 Centrum voľného
času v Kysuckom Novom Meste ďakuje všetkým externým i
dobrovoľným pracovníkom, ktorí nám v priebehu roka pomáhajú
zabezpečovať súťaže, olympiády, prázdninovú činnosť. Ďakujeme
Mestskému úradu Kysucké Nové Mesto za pomoc pri riešení
problémov, za dobrú spoluprácu všetkým základným a stredným
školám nášho mesta, ZUŠ, spoločenským organizáciám a
inštitúciám, MsKŠS. Ďakujeme firmám a.s. INA, Kinex, ALS
Žilina, SK-METAL s.r.o z KNM v zastúpení pána SU HWAN
SEO a ZANADO.
Centrum voľného času v KNM

KNM
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PROGRAM MKŠS DECEMBER 2008
5.12. o 16,00 a o 18,00 hod. (DK)MIKULÁŠSKA SHOW
- divadelné predstavenie pre deti v podaní Divadla na
kolesách z Bratislavy
Vstupné 20Sk – už v predpredaji!
6.12.o 15,00 hod. (DK) KLAUNIÁDA
- mikulášske podujatie pre firmu KLF –Kinex, a.s.
7.12. o 15,00 hod. (DK) ŠÍPKOVÁ RUŽENKA
– mikulášske predstavenie pre firmu INA KYSUCE, a.s.
8.-15. 12. v čase od 12,00-17,00hod. (malá sála DK)
VÝSTAVA KYSUCKÝCH VÝTVARNÍKOV A ČLENOV
KLUBU DROTÁROV pri MKŠS
13.12. o 19,00 hod. (DK) CIGÁNSKI DIABLI
– hudobný koncert
Vstupné : v predpredaji 250SK, v deň koncertu 280Sk
18. 12.o 17,00 hod. (DK) ČUHÁR´S BAND a jeho hostia
- vianočný koncert, vstupné dobrovoľné!
21.12. (na námestí) KYSUCKÁ ZLATÁ NEDEĽA
od 10,00 hod. kultúrny program(umelecké súbory MKŠS)
+ stánkový predaj, občerstvenie o 18,00 hod. ŽIVÝ
BETLEHEM
– vianočné predstavenie v podaní divadelných súborov
Didero a Babylon
31.12. SILVESTER 2008
– na námestí mesta od 22,00 hod. kultúrny program +
občerstvenie
4.1.2009 o 15,00hod. (DK) VIANOČNÝ PRÍBEH
- vianočné predstavenie v podaní detí z Horného Vadičova
(v spolupráci s CVČ), vstupné dobrovoľné

Mestská knižnica informuje
Tvorivá dielňa
V zasadačke mestskej knižnice sa opäť stretla hŕstka detí, ktoré
sa chceli naučiť niečo nové tvoriť a zároveň príjemne stráviť
jedno popoludnie. Knihovníčky si pre ne pripravili tvorivú
dielňu s názvom Vianočné prestieranie.
Všetky deti trhali kúsky farebných papierikov s nadšením,
prikladali ich na predkreslený obrázok a tak ho vlastne
vyfarbovali. O ich šikovnosti sa môžete presvedčiť na
fotografiách webovej stránky mesta či na výstave v knižnici v
mesiaci december.
Súťaž Vianočné prestieranie
Tento rok sa už po ôsmykrát môžete zapojiť do súťaže, ktorú
vyhlasuje Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto. Tohtoročná
téma je už z názvu zrejmá. Do knižnice môžete priniesť
rôzne literárne, alebo výtvarné práce vytvorené ľubovoľnou
technikou na tému Vianočné prestieranie, alebo vytvoriť návrhy
vianočných servítok a stolovaní, jednoducho všetko, čo je späté
s témou súťaže. Jedinou podmienkou je, aby ste súťažné dielo
vytvorili vlastnoručne s použitím veľkej dávky fantázie. Svoje
práce môžete nosiť počas celého mesiaca december do knižnice,
kde budú vystavené vo vstupných priestoroch až do vyhlásenia
výsledkov súťaže v polovici januára 2009. Nezabudnite sa
zapojiť do súťaže, pre inšpiráciu si vypožičať knihy z knižnice a
na výstavu pozvať všetkých svojich priateľov a známych.
D. Šinalová, MsK KNM

Príjemné prežitie Vianoc a v Novom roku
2009 veľa šťastia, úspechov a rodinnej
pohody prajú pracovníčky mestskej knižnice.
Program Mestskej knižnice

Mestské kultúrno-športové
stredisko praje všetkým
obyvateľom nášho mesta
príjemné prežitie tohtoročných
vianočných sviatkov a v Novom
roku 2009 veľa kvalitných
kultúrnych podujatí a
príjemných chvíľ strávených v
Dome kultúry KNM.

Kysucké Nové Mesto na mesiac december 2008
01.-31.12.2008 Vianočné prestieranie
literárna a výtvarná súťaž
01.-31.12.2008 Vianočné stolovanie
výstava súťažných prác v priestoroch knižnice
10.12.2008 11.00 hod. Informačná výchova pre študentov ZŠ
10.12.-23.12.2008 Milan Rúfus
tematická výstava k 80. výročiu narodenia slovenského básnika
17.12.2008 09.30 Od adventu do Vianoc
dopoludnie pre deti MŠ
Čitateľský krúžok Ľudové zvyky
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Mestská polícia
informuje
12. 10. 2008 o 14.27 hod. sa hliadka mestskej polície na
základe telefonického oznamu dostavila do pohostinstva
Arkáda na Námestí slobody. Pracovníčka uvedeného
pohostinstva oznámila hliadke, že tam majú hosťa, ktorý
sedí pri výherných hracích automatoch a slovne uráža
ostatných hostí. Mestská polícia zistila, že sa jedná o
občana v značne podnapitom stave, trvale bytom Nesluša. Po upozornení hliadkou MP sa tento občan upokojil
a opustil uvedené pohostinstvo.
16. 10. 2008 o 20.05. hod. hliadka mestskej polície zistila, že na verejnosti v blízkosti Športového areálu Kysucké Nové Mesto, rómsky občan vytiahol z nohavíc
pohlavný úd a onanoval v čase, keď tadiaľ prechádzali
ženy, ktoré cvičili aerobik. Hliadka mestskej polície uvedeného občana pri uvedenom skutku zadržala. Z dôvodu, že nemal pri sebe doklad totožnosti, bol predvedený
na útvar MP za účelom zistenia jeho totožnosti. Tento
občan sa svojím konaním dopustil priestupku, preto s
ním bola spísaná zápisnica o podaní vysvetlenia. Po
ukončení vyšetrovania bude priestupkový spis odstúpený správnemu orgánu k doriešeniu uvedeného prípadu.
19. 10. 2008 o 01.10 hod. sa hliadka MP na základe
telefonického oznamu dostavila na ulicu 1. Mája, kde
malo dochádzať k prevracaniu kontajnerov. Na mieste
bolo zistené, že dvaja mládenci skutočne prevrátili kontajnery,  z ktorých sa vysypal odpad, čím došlo k znečisteniu verejného priestranstva. Po výzve príslušníkov MP
sa uvedení mládenci dali na útek. Príslušníci MP museli
pri uvedenom zákroku použiť donucovacie prostriedky,  
nakoľko výtržníci pri predvádzaní kládli aktívny odpor a
pokúšali sa o útek. Šetrením bolo zistené, že sa jedná
o jedného občana s okresu Ružomberok a druhého občana trvale bytom Kysucké  Nové  Mesto. Za uvedený
skutok im bola uložená bloková pokuta.
13. 11. 2008 o 20.40 hod. sa hliadka mestskej polície
dostavila na Hviezdoslavovu ulicu, kde zistila, že sa po
uvedenej ulici voľne pohybuje pes neurčitej rasy. Vyšetrovaním bolo zistené, že pes patrí majiteľovi firmy
Drevoodbyt na spomínanej ulici. Hliadka MP uvedenú
skutočnosť zadokumentovala, vyhotovila fotodokumentáciu a ďalej bude pokračovať v zmysle priestupkového
zákona.
                                                                        MP KNM

plastové okná
Žalúzie
silikónové tesnenia
proti chladu, mrazu, hluku a prachu
Návratnosť investície do 24. mesiacov

eny !!!
Prijateľné c

Fa TNELAV,
Ul. 9. mája 1176/40
Kysucké Nové Mesto
tel.: 041/421 37 30, 0903 518 497

KNM

Poďakovanie
Touto cestou sa chceme poďakovať CK Fair Tour z KNM za
výbornú organizáciu zájazdu 14. 7. 2008 v gréckom letovisku
Parália. Hlavne za nadštandardné služby, stravu, ubytovanie a
osobný prístup. Veľa zdravia, osobných úspechov a spokojných
klientov želajú do Nového roka 2008 Anka, Ľudka, Dušan,
Betka, Tonka a ostaní účastníci zájazdu.

svv Ďakuje

Na prahu Nového roku 2009 želáme všetkým svojim členom
a priaznivcom, ako i ostatným spoluobčanom nášho mesta
veľa zdravia, spokojnosti, lásky, vzájomného porozumenia
a hojnosť Božieho požehnania. Súčasne ďakujeme za
Vašu podporu a spoluprácu. S úctou a vďakou jednatelia
Spolku sv. Vojtecha v Kysuckom Novom Meste.

Základná organizácia Slovenského zväzu
chovateľov pred ukončením chovateľského roka
Decembrové predvianočné obdobie každému veľmi rýchlo uplynie.
Biely sneh prikryl polia, cesty, záhrady. Dni sa krátia, končí rok.
Splnili sa naše predsavzatia a zavládla spokojnosť. Poslednou
akciou v tomto kalendárnom roku bude 14. decembra uznávanie
chovov hydiny. Jediná aktivita pokračuje nepretržite od septembra
do júna 2009. Je ňou krúžok mladých zoológov, ktorý sa stretáva
raz za dva týždne v DK o 14h a stále hľadá nových záujemcov o
súťaženie vo vedomostiach v odbore kone, hydina, holuby, exotické
vtáctvo, hlodavce, kožušinové a teráriové zvieratá, psy a mačky.
Chceme poďakovať nielen členom ZO, výboru, ale predovšetkým
sponzorom a primátorovi Ing. J. Hartelovi za finančnú pomoc,
Domu kultúry KNM za materiálovú pomoc, taktiež Komisii športu
a práce s mládežou.
Veľa šťastia, zdravia, vianočnej pohody v rodinách všetkým
obyvateľom a chovateľom. Tešíme sa na stretnutie v Novom roku
2009.
MVDr. Zuzana Bobáková, predseda ZO SZCH KNM

inzercia
▀ Ponúkame služby na stanici – pedikúra, manikúra,
cvičenie, parafín, stojace turbo solárium, kozmetika,
magnetotherapia, anticelulitídový program. SNP Kysucké
Nové Mesto, 041 4213742
▀ Predám pánske zimné korčule značky Botas č. 7 ako
nové za 500Sk, prípadne cena dohodou. Tel: 0904 813641
▀   Predám záhradku s chatkou v záhradkárskej oblasti
Budatínska Lehota. Cena dohodou. Tel: 0907 515 707
Spoločnosť zaoberajúca sa predajom zábavnej pyrotechniky hlada
predavačov/čky, Kys. N. Meste, na obdobie od 12.12.
do 31.12.08 plat v čistom 1000,- Sk za 1deň (€33,19)
konverzny kurz (€ - 30,126SK). Č. t. 0902506395.
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vydavateľská a obchodná činnosť

Plnofarebná ofsetová tlač do formátu A 2
 vizitky, plagáty, prospekty, knihy, svadobné oznámenia
 tlačivá pre podnikateľov + výroba pečiatok

p a p i e r n i c t v o

● Papier, školské a kancelárske potreby, kopírovacie papiere
● Aranžérske a rysovacie potreby, fotorámčeky, kalkulačky    
● Darčekové predmety, stuhy, krabičky, popisovače, pošt. obálky
● Tonery, pásky - (do 24 hod.), predaj aj na faktúry ...
Námestie slobody 67, 024 01 Kysucké Nové Mesto
tel.: 041/421 23 27, 422 03 62   fax: 041/422 03 63

www.in-out.sk
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Spoločensk á kronik a
narodenie detí
Matúš Rentka, Matej Janec, David Považan,
Jakub Parízek, Ema Veselá, Tatiana Cerchlanová,
Pavol Líška, Katarína Ďurajková, Slávka Koteková,
Lukáš Zajvald, Alexandra Vlčková, Michaela Blahušová

manželstvo uzavreli
Jozef Hažík a Dana Komárová
Pavol Minarčik a Dana Kubalová
Stanislav Žúbor a Renáta Ščambová
Tomáš Cerchlan a Monika Šusteková

ÚMRTIA
Emila JELINEK			
Žofia KORMANOVÁ			
Alena VNUKOVÁ			
Peter BRODŇAN			
Emília KOVÁČOVÁ			
Peter KOPTÁK			
Cyril CIUPA			
Jolana MANDÁČKOVÁ			
Mária VLČKOVÁ			
Justín ČIČALA			
Emil CENIGA			
Anna VLČKOVÁ			
MUDr. Irena ŠAJBIDOROVÁ
Božena KUCHARÍKOVÁ		
Ing. Karol BAŠO			

63 rokov
78 rokov
56 rokov
98 rokov
59 rokov
81 rokov
78 rokov
82 rokov
50 rokov
53 rokov
73 rokov
82 rokov
78 rokov
78 rokov
87 rokov

Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym,
ktorí sa prišli rozlúčiť a odprevadiť
na poslednej ceste našu milovanú
matku, starú matku a švagrinú
Jolanu Mandáčkovú
z Kysuckého Nového Mesta,
ktorá nás opustila vo veku 82 rokov.
Zároveň ďakujeme za prejavy
sústrasti, modlitby a kvetinové dary.
Smútiaca rodina.
Dňa 10. 12. 2008 si pripomenieme
1. výročie úmrtia
môjho drahého manžela
Ľubomíra Mikundu.
S láskou a úctou spomína
manželka s rodinou.
Odišiel si rýchlo, nečakane ako vietor v búrke, keď stromy láme, však
ten, kto v našich srdciach žije, nikdy
neumiera. Dňa 6. 12 2008 si pripomíname 1. výročie  úmrtia môjho
manžela, nášho otca, starého otca,
Ľubomíra Fujáka
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku. S láskou spomína smútiaca rodina.
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spomienky a poďakovania
Odišiel si náhle, nestihol si zbohom
dať, dnes na teba myslí každý, kto
Ťa mal rád. Úprimne ďakujeme celej
rodine, priateľom, susedom, kolegom za prejavy sústrasti, kvetinové
dary a dôstojnú rozlúčku s mojim
drahým manželom, otcom,
svokrom, starkým
Emilom Jelinkom,
ktorý nás náhle opustil
dňa 20. 10. 2008 vo veku 63 rokov.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.
Dňa 11. 12. 2008 si pripomenieme
prvé výročie úmrtia môjho manžela,
otca a starého otca
Petra Petríka.
S láskou a úctou spomína
manželka, syn a dcéra s rodinami.
Dňa 19. 11. 2008 uplynul
1 rok odvtedy, čo nás navždy
opustila naša milovaná
Margita Blanáriková.
S láskou a úctou
spomína smútiaca rodina.
18. decembra je deň ako každý
iný, ale pre nás už 10 rokov smutný
a bolestivý. V tento deň nás navždy
opustil môj manžel,
náš otec a starý otec
Anton Valiašek
z Kysuckého Nového Mesta.
S láskou v srdci spomína manželka, dcéry, zaťovia a vnuci, vnučka
a ostatná rodina.
Ako ten čas rýchlo letí, uteká, no
každý deň Ti mama naša, patrí vďaka a spomienka. Dňa 8. 12. 2008
si pripomenieme 1. výročie úmrtia
našej drahej mamy,
starej a prastarej mamy
Márii Ozogánovej.
Túžila si s nami ešte žiť, no srdce
nevládalo ďalej biť. Vždy budeš
žiť v srdciach tých, čo Ťa milovali.
S láskou a úctou spomína dcéry
Anna, Mária, syn Jozef s rodinami
a ostatná rodina.
Milovaný manžel, otec,
starý otec, krstný otec
Cyril Ciupa
bol si skromný v živote, no veľký
vo svojej dobrote. Opustil si nás po
ťažkej chorobe dňa 31. 10. 2008
vo veku 78 rokov. Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom,
susedom a známym za prejav
sústrasti a kvetinové dary, ktorými
sa s ním prišli rozlúčiť 10. 11. 2008.
Smútiaca rodina – manželka a dcéry
s rodinami.
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Víťazstvá Neslušana v Žiline a Vitka v Krásne
Jeseň zastihla bežcov AK MŠK Kysucké Nové Mesto v
bežeckej pohode. V stredu 5. novembra sa v Žiline zúčastnili
tradičného cezpoľného Behu 17. novembra. V kategórii
chlapcov (r. 92 – 94, štartovalo 99 bežcov) zvíťazil časom
6:21 Peter Podmanický, za ním dobehol s 11 sekundovou
stratou Marek Baranec, s odstupom tretí skončil F. Lišhák
(Žilina). Medzi chlapcami (r. 89 – 91) dobehol   Marek
Čierňava šiesty. Medzi mužmi dobehol s veľkým náskokom
na 1. mieste v čase 13:12 Miroslav Neslušan pred druhým K.
Džalajom (Žilina) a tretím V. Grečnárom (Žilina).
V závere sezóny si vyskúšal svoju vytrvalosť Michal Kavacký.
V sobotu 8. novembra štartoval na 28. ročníku Liptovského
maratónu. Zvíťazil T. Gazdarica (SkiAlp Team) pred V.
Lipovským (Strážske). Michal časom 2:44:50 dobehol na 3.
mieste.
Na druhý deň v nedeľu sa uskutočnil 25. ročník Krasňanskej
desiatky. Po viacerých rokoch zvíťazil opäť Kysučan
(naposledy to bol M. Kavacký). Obaja naši bežci Juraj Vitko
a Miroslav Neslušan boli od začiatku vo vedúcej skupine,
ktorá sa v priebehu pretekov postupne trhala. V druhej
polovici pretekov Juraj ostatným odbehol, na druhé miesto sa
prepracoval Miro Neslušan. Juraj svoj malý náskok pomaly
zväčšoval, víťazný čas sa zastavil na hodnote 34:15. S 20
sekundovou stratou na 2. Mieste dobehol Miro Neslušan, tretí
skončil J. Fáber (Suchá nad Parnou). V stredu 12. novembra
sa konalo 9. základné kolo Bežeckej ligy Žiliny. V behu na
3 km suverénne zvíťazil v čase 9:41 Miroslav Neslušan, Za
ním s 13 sekundovou stratou dobehol J. Ružbársky. Tretie
miesto obsadil P. Tichý (ŠKP Čadca).
V sobotu 15. novembra sa konal 25. ročník Malackej
desiatky. Tempo pretekov udávali Michal Kavacký a Milan
Fedák (Martin). V druhej polovici pretekov sa obaja ostatným
vzdialili. M. Fedák v závere potvrdil rolu favorita. Jeho
víťazný čas má hodnotu 32:47,3. Michal Kavacký dobehol
so 6 sekundovou stratou na druhom mieste v čase 32:53,2.
Tretí skončil P. Žiška (TJ Tatran Hybe).
Mgr. Milan Slivka

Mariáš klub KNM usporiadal jubilejný
15. ročník Slovenského pohára v
mariáši a stále bojuje o titul majstra
Slovenska v družstvách
Dňa 18. 10. 2008 usporiadal Mariáš klub
Kysucké Nové Mesto 15. ročník Slovenského pohára v mariáši. Privítali sme 240
hráčov z celého Slovenska, ktorí bojovali
nielen o pohár a majstra Kysúc, ale aj o
body do hodnotenia družstiev a jednotlivcov v slovenskej extralige. Množstvo áut
zaparkovaných v okolí domu kultúry nám
predznamenalo, že v Kysuckom Novom
Meste sa odohráva významná udalosť.
Tóny Slovenskej hymny na úvod turnaja dali najavo, že organizátor turnaja Mk
KNM v spolupráci s mestom zobral úlohu
usporiadateľa skutočne vážne. Účastníkov
turnaja privítal riaditeľ turnaja Dušan Mičian a slávnostné otvorenie previedol riaditeľ domu kultúry Juraj Čierňava.
Začal sa boj 19 klubov o body, finančné odmeny a vecné ceny pre najlepších hráčov.
Hralo sa 6 kôl po 50 minútach. 240 hráčov
hralo povinne 3 kolá a najlepších 81 hráčov
s najvyšším počtom bodov postupovalo do
4. a 5. kola. Každé kolo je hodnotené 5 – 3
– 1 bod. Z nich postupovalo 27 hráčov. 6.
kolo hrané švajčiarskym spôsobom po započítaní všetkých bodov v turnaji nám urči-

KNM
Ako vznikol Slovenský
pohár v mariáši?
Myšlienka zorganizovať turnaj v mariáši vznikla od nadšencov mariášu v Kysuckom Novom Meste Pavla Tuleca, Štefana
Hrubého a Jozefa Heglasa. Zároveň vznikol mariášový klub
Kysucké Nové Mesto v roku 1993, ktorého ďalšími členmi
boli Dušan Mičian, Ján Ondeáš, Karol Vlček. Prvý turnaj bol
zorganizovaný v pohostinstve Radoľa. Keďže na Kysuciach
nebola núdza o dobrých mariášistov, bola v roku 1995 založená Kysucká mariášová liga za účasti 4 družstiev – KNM,
Radoľa, Krásno nad Kysucou, Oščadnica. V roku 1997 bol
Mk KNM zaregistrovaný na ministerstve vnútra, keď bol zároveň zakladajúcim členom Slovenského zväzu mariášových
klubov. Členskú základňu tvorí 28 členov, ktorí sa pravidelne
zúčastňujú Slovenskej extraligy v mariáši. Členov tvoria hráči
z KNM Pavol Tóth st., František Tóth st., Jozef Heglas, Dušan
Mičian, Anton Ševec, Jozef Ondrušek, Ján Ondreáš, Ivan Poláček, Štefan Kočiš, Ivan Lobík, Blažej Játi, Ondrej Zajac, Jozef
Ondrušek st., Rudolf Králik, Jozef Randa, Jana Randová, ako
aj blízkeho okolia Karol Svrček, Vladimír Sýkora, Jozef Vnuk,
MUDr. František Krasňan, Ing. Miloš Tvdrý, Rudolf Buchta,
Miloš Buček, František Klušák, Jozef Mišura, Peter Kvašňovský, Jozef Krasňan, Jozef Štenc, Pavol Štuchly, Martin Lisik.
Dušou klubu je prezident Miloš Buček, viceprezident Pavol
Tóth, pokladník Dušan Mičian, predseda revíznej komisie Ing.
Miloslav Tvrdý, manager Anton Ševec, ako aj členovia Jozef
Heglas, Jozef Vnuk, pre organizáciu turnaja Ivan Poláček a Ján
Ondreáš. Okrem tohto turnaja organizuje Mk KNM Memoriál
Pavla Tuleca a Štefana Hrubého, Krasňan open, Tempro Cup
Čadca. Slovenský pohár v mariáši je najstarším podujatím na
Slovensku. V prebiehajúcom ročníku 2008 Slovenskej extraligy sa našim mariášistom z Kysúc darí. V súťaži jednotlivcov
máme 5 hráčov v elitnej pätnástke po 11. kole z 12. Ešte viac
sa nám darí v súťaži družstiev a po 11. kole z 12-tich sme na
prvom mieste. Historické víťazstvo je na dosah, chce to však
pevné nervy, dostatočný počet bodov v 12. kole na turnaji vo
Vysokých Tatrách, a taktiež športové šťastie. Rázny krok vpred
sme spravili v 11. kole na pôde vedúceho mužstva slovenskej
extraligy v Hlohovci. Nielen, že sme sa ujali vedenia v tabuľke, ale spravili sme si aj 27 bodový náskok. Pevne veríme, že
sa nám to podarí a získame trofej majstra Slovenska. Bola by
to odmena za 16 – ročné úsilie, ktoré vynakladajú členovia Mk
KNM počas celej existencie. Umiestniť sa na prvých dvoch
miestach v Slovenskej extralige pri účasti 19 súťažných klubov a 819 registrovaných hráčov je úspechom klubu, mesta,
sponzorov, fanúšikov, ale aj presvedčenie tých, ktorí mariášu
nefandia. Budeme o 1. miesto bojovať 6. decembra vo Vysokých Tatrách, ako to skončí Vás budeme informovať v januárovom čísle Zvesti.

lo víťaza Slovenského pohára v mariáši.
Víťaz získal finančnú odmenu, pohár,
medailu a na putovnom pohári štítok so
Anton Ševec, Dušan Mičian , Pavol Tóth, Mk KNM
svojím menom. 2 – 3
miesto bolo rovnako
odmenené s menšou finančnou odmenou a Organizovaný turnaj sa nezaobíde sponzoďalší hráči na 4 – 9 mieste si mali možnosť rov, ktorým patrí naša vďaka za hodnotné
finančné a vecné dary. Mk KNM ďakuje
vybrať pripravené vecné ceny.
1. miesto Ján Turiak /ZA/, 2. miesto Jozef generálnym sponzorom Slovenského poMišura /KNM/, 3. miesto Anton Konečný hára mestu Kysuckému Novému Mestu,
Rudolfovi Kavčiakovi, Pivovaru Bytča, Já/Hlohovec/
Ocenenie pre najlepších odovzdávali po- novi Ondreášovi, Ji Jinex s. r. o.
slanci MZ Ivan Poláček a Dušan Mičian, Firmám: ADM I- Tibor Očko, Tempro
ako aj organizátor turnaja a člen predsta- Čadca, Harcek Pavol, pohostinstvo Kocka,
venstva Slovenského mariášového zväzu Elektro – plyn Herman, Chovaňák Pavol,
Anton Ševec. Poďakovanie dostalo aj päť- Konušik Ivan, MAF – STAV, Buchta Ručlenné družstvo obsluhujúcich od preziden- dolf, Králik Rudolf, Mediastar, Bartoš Pata SZ Mk za najlepšiu obsluhu zo všetkých vol, Sklenárstvo u Jakuba, Svrček Marcel,
usporiadajúcich turnajov slovenskej extra- Černý Jozef, Mišura Jozef, Mudr. František
ligy. Štyri dievčatá a chlapec obsluhovali Krasňan, Elstav, Inter – Pneu.
súťažiacich, ktorí mali zdarma jeden nápoj
Anton Ševec, Dušan Mičian,
(minerálka, kofola, pivo). 240 účastníkov
Pavol Tóth, Mk KNM
bolo obslúžených za 20 minút na 1 kolo.
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Krížovka s tajničkou ● Krížovka s tajničkou
Správne vylúštenie krížovky z čísla 11/2008 znie: „Diváci vidia lepšie ako herci.“ Zo správnych odpovedí
redakcia vyžrebovala týchto troch výhercov: 1.  Zuzana Berešíková, Dolný Vadičov 67, odmena 200Sk, 2.
Zdenka Bergerová, Komenského 1140/35 KNM, odmena 150Sk, 3. Anton Janík, Radoľa 50, odmena 100Sk.
Výhercom srdečne blahoželáme. Výhru si môžu prevziať v pokladni MsÚ 14. dňa v aktuálnom mesiaci, resp.
predchádzajúci pracovný deň v čase od 13-14 hodiny. Správnu odpoveď z tajničky krížovky spolu s nalepeným kupónom č. 10/2008, doručte na MsÚ, referát byt. a podn. činnosti, č. dv. 14  a to do 20. 12. 2008.

KUPÓN
č. 12

V tajniþke krížovky je decembrová pranostika.
autor:
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(det.)

obyvateĐ
Slovenska
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deväĢ, po
anglicky

bledožltý
drahokam

otec
(hovor.)

predložka

rímske
þíslo 545

španielsky
þlen

francúzsky
šĐachtic

žrć na
voze

kód v
mobile
nutnosĢ

lodenica

znaþka
niklu

4. þasĢ
tajniþky

grécke
písmeno

zn.
registrovanej tony

vodca
proletárov

znaþka
kozmetiky

mesiac
Jupitera
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60. výročie založenia ZO SZV
v Kysuckom Novom Meste
Začiatkom novembra 9. 11. si Základná organizácia Slovenského
zväzu včelárov v Kysuckom Novom Meste pripomenula významný deň - už 60. výročie od svojho založenia. O tom, že je včelárstvo
na Kysuciach obľúbenou činnosťou, netreba pochybovať. Svedčil
o tom aj vysoký počet návštevníkov tohto sviatočného podujatia.
Dopoludnia sa členovia včelárskej organizácie, ale aj ďalší návštevníci, zúčastnili slávnostnej omše v Mariánskom kostole, počas
ktorej bola vysvietená nová vlajka včelárov. Slávnostné podujatie
pokračovalo kultúrnym programom v dome kultúry. Na javisku sa
predviedol folklórny súbor Jedľovina a tanečná country skupina
Niagara. Primátor Ing. Ján Hartel nielen osobne zablahoželal členom a jej predsedovi Milošovi Belanovi k okrúhlemu výročiu organizácie, k dobrým výsledkom ich činnosti, ale stal sa aj krstným
otcom pamätnice, ktorá vyšla práve pri príležitosti tohto významného jubilea. Spolu s predsedom ju pokrstili pravou medovinou.
M. Ďuranová, MKŠS

Kaštieľ v Radoli a jeho
Perníkové Vianoce

Vi a n o č n ý z v o n č e k

Centrum voľného času pozýva širokú verejnosť na súťažnú
prehliadku v speve vianočných kolied a detských piesní
o Vianociach a zime. V sále Domu kultúry v Kysuckom
Novom Meste bude znieť spev detí MŠ nášho okresu dňa
17.12.2008. Žiaci ZŠ a ZUŠ ukážu svoj spevácky talent
dňa 18.12.2008. Začiatok oboch podujatí je o 9.00 hod.
Podujatie sa koná pod záštitou Mesta Kysucké Nové Mesto a
v spolupráci s MsKŠS v KNM.

cvč informuje
Spoznávame Bratislavu - zájazd diabetických detí

V dňoch 13.11.-16.11.2008 sa diabetické deti zúčastnili
zájazdu „Spoznávame Bratislavu“. Počas trojdňového pobytu
navštívili hrad v Bratislave, ZOO, historické centrum v
Bratislave a kultúrne pamiatky a festival diabet.

Stretnutie jazykárov

Kysucké múzeum v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej
pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravuje
súťažnú výstavu o najkrajšie zdobené vianočné perníky
– Perníkové Vianoce. Vyzdobené diela bude možné
vidieť vo výstavných priestoroch kaštieľa v Radoli od 10.
decembra 2008 do 10. januára 2009. Cieľom výstavy je
prezentácia súčasnej pernikárskej produkcie a spôsobu
zdobenia perníkov z medovníkového cesta (betlehemy,
zvončeky, rôzne iné vianočné motívy ako i drobné pečivo)
v čase Vianoc. Zdobenie perníkov sa bude konať priamo
vo výstavných priestoroch kaštieľa dňa 7. decembra 2008 o
13.00 hod. Účastníci podujatia si prinesú upečené nezdobené
perníkové výrobky, ozdobia ich podľa svojho vkusu a hotové
ozdobené vianočné výtvory budú tvoriť výstavu Perníkové
Vianoce. Návštevníci sa popasujú s neľahkou úlohou, a to
vybraním najkrajšieho ozdobeného vianočného perníka,
ktorého autor získa hodnotnú cenu.
red. (zdroj: Kysucké múzeum)

Centrum voľného času s garanciou Jazykovej školy v Žiline
uskutočňuje záujmového krúžky s výučbou jazyka anglického
a nemeckého. Dňa 13.11.2008 o 14.00 hod. navštívila naše
zariadenie riaditeľka Jazykovej školy v Žiline Mgr. Viola
Kramerová, zástupkyňa riaditeľa školy Mgr. Darina Bínová
a PhDr. Dáša Otáhalová. Stretli sa s vedúcimi záujmových
útvarov s Mgr. Emíliou Palicovou, Mgr. Jarmilou Michelovou
a Mgr. Jolanou Kubišovou. Na stretnutí si vymenili odborné
skúsenosti a poznatky z dlhoročnej praxe pri vyučovaní
cudzích jazykov.

Čarokrásne výtvory – exkurzia

Členovia záujmových útvarov v CVČ v našom meste sa dňa
21.11. 2008 zúčastnili exkurzie do Združenej školy sklárskej v
Lednickom Rovnom. Podujatia sa zúčastnili talentované deti,
ktoré majú estetické cítenie a výtvarné nadanie. Súčasťou
exkurzie bola účasť na pracovných postupoch a činnostiach
žiakov, prehliadka sklárskej huty, maliarskych dielni,
bižutérie a brúsenia. Umelecký zážitok si účastníci odniesli
z vystavených prác študentov školy v ateliéri. Exkurzia bola
organizovaná v spolupráci s OZ Pohoda 1 pri CVČ.

FS Jedľovina ďakuje všetkým, ktorí mu v roku 2008
prejavili svoju priazeň a želá šťastný Nový rok 2009,
veľa zdravia, lásky, splnených snov
a pracovných úspechov
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