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Tichá noc
V bielom prichádza tajomná chvíľa,
keď láska krášli svoju skrýš.
Vznešená, krásna, šľachetná, milá.
Nehou napája nočnú tíš.
Vianoce sú tu. Jasajú deti.
„Tichá noc“ ľúbezne zneje.
Nech ľuďom všetkým šťastia lúč svieti!
Prináša prajné nádeje.
Vianočný stromček slávnostne žiari.
A pokoj v duši hreje nás.
Nech sa každému len dobre darí.
Nech všade zneje lásky hlas.
A Ty keď cítiš, jak srdce jasá,
pred celým svetom jedno sľúb.
Láska je plameň. Vianoc dych krása!
Každý deň srdcom celý ľúb!
V bielom prichádza tajomná chvíľa,
keď láska krášli svoju skrýš.
Vznešená, krásna, šľachetná, milá.
Nehou napája nočnú tíš.

Milí spoluobčania,
už o pár dní príde najkrajší sviatok roka, ktorým si
kresťania pripomínajú narodenie spasiteľa Ježiša
Krista. Vianoce sú obdobím pokoja, lásky, mieru,
hojnosti a prekvapení. Z celého srdca Vám všetkým prajem, aby ste predvianočný zhon zvládli
s ľahkosťou. Nech Váš sviatočný stôl prekypuje
voňavým jedlom a sladkými domácimi koláčmi. Nech k nemu zasadnete spolu s najbližšími
a s láskou v srdci prežijete krásny nielen tento
večer, ale aj nasledujúce dni roka. Nech vianočný stromček žiari a darčeky pod ním prinášajú
radosť celý rok. Šťastné a veselé Vianoce v mene
celého vedenia mesta praje
primátor mesta Ing. Ján Hartel

Moderná škola
s tradičnými remeslami
Pamätáte si časy, keď vaša stará mama vybrala
z pece čerstvý, doma upečený chlieb z vlastného
obilia? Alebo starého otca, ako u kováča podkúva
koňa? Sú to jedinečné spomienky a naše jedinečné dedičstvo, ktoré pomaly zaniká. V Kysuckom
Novom Meste však dostal zelenú projekt, ktorý
nielenže uchová tradičné remeslá, ale ich aj sprístupní verejnosti. Autorom projektu „Moderná škola
s tradičnými remeslami“ je Ing. Mgr. Ondrej Holien
čík, riaditeľ SOŠ strojníckej v KNM.
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Prihovára sa Vám prednosta

Mestského úradu v Kysuckom Novom Meste JUDr. Ľubomír JEŽO
V mesiaci november tohto roku sme dostali
z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
v Čadci výsledok rozboru vzorky vody odobranej na základe našej objednávky z lesného prameňa (studničky) v Hornej Skotni, ktorú užívajú naši obyvatelia a turisti na pitné účely. Zo
záverov laboratórneho vyšetrenia kvality vody
vyplýva, že voda vyhovuje platnej legislatíve,
t. j. nariadeniu vlády SR č. 354/2006 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu pre
ľudskú potrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú potrebu. Ako prílohu nám zaslali
aj samotný protokol mikrobiologickej skúšky,
podľa ktorého voda vyhovuje všetkým 11 ukazovateľom pri zisťovaní mikroorganizmov
resp. baktérií. Uvedený výsledok iste poteší
všetkých našich občanov, ktorí zo studničky
pravidelne čerpajú vodu.
V novembri sme dostali ďalšiu pozitívnu
písomnú správu, tentoraz z odboru dopravy
a regionálneho rozvoja ŽSK, v ktorej nám
oznamujú, že vyhovujú našej požiadavke
o zriadenie autobusového spojenia z Čadce
do KNM. Oznámili nám, že zavádzajú nový
linkový autobusový spoj z Čadce až do KNM
(predtým chodil len do Krásna nad Kysucou)
s odchodom z Čadce o 22.25 hod. a s príchodom do KNM o 23.00 hod. Týmto sa reaguje na zrušenie vlakového spoja plánované
od 9. 12. 2012 s odchodom z Čadce o 23.13
hod. V Čadci totiž pracuje niekoľko občanov

z nášho mesta a blízkeho okolia, ktorí by sa
potom nemali z popoludňajšej pracovnej zmeny ako dostať domov. Pripomenuli nám ale,
že uvedené zriadenie autobusovej linky si
vyžaduje nárast výkonov objednaných zo strany Žilinského samosprávneho kraja u zmluvného dopravcu, a preto podmieňujú ďalšie fungovanie vytvoreného spojenia vyhodnotením
jeho efektívnosti a využiteľnosti.

Občania nášho mesta, hlavne tí, ktorí bývajú
povyše Námestia slobody v smere na sídlisko
Kamence, si iste všimli, že súčasťou vynovenej pešej zóny sú lavičky, ktoré sú priskrutkované o novovybudovanú zámkovú dlažbu.
S poľutovaním musím oznámiť, že už nám
boli dve lavičky v nočných hodinách ukradnuté i napriek tomu, že sú priskrutkované. Ba
dokonca po prvej krádeži (spáchaná v noci
9. 10. 2012) sme závity na skrutkách dali
zbrúsiť, aby sme zabránili ďalším krádežiam,
ale nepomohlo ani to, lebo páchatelia nám druhú lavičku ukradli aj s dlažobnými kockami.

K tomuto skutku došlo v neskorých večerných
hodinách dňa 11. 11. 2012 a za to, že ukradli len jednu lavičku, ďakujeme svedomitému
občanovi, ktorý na Mestskú políciu telefonicky oznámil, že povyše reštaurácie Perla niekto
kradne lavičky. Hliadka sa na miesto dostavila,
podľa zistenia, do troch minút, avšak páchatelia stačili ujsť aj s jednou lavičkou. Pokúšali sa
ukradnúť ešte ďalšie dve, ale zrejme príchodom polície, to už nestihli. Poďakovanie patrí
neznámemu občanovi, ktorý nás na to upozornil a vlastne zabránil spáchaniu vyššej škody. V tejto súvislosti by som chcel opätovne
požiadať našich občanov, ak niečo podobné
spozorujú, aby to telefonicky oznámili. Ubezpečujem všetkých, že nik z volajúcich nebude
neskôr predvolávaný alebo inak vypočúvaný,
pokiaľ by to, samozrejme, sám nechcel. Ak
by to totiž išlo takto ďalej, tak do dvoch rokov
prídeme o všetky lavičky.
Na záver chcem všetkým spoluobčanom po
priať prekrásne prežitie vianočných sviatkov,
aby ste mali pri sebe všetkých svojich blízkych
a s nimi spoločne prežívali tie najkrajšie chvíle
roka akými Vianoce sú. Rovnako Vám želám
Vianoce pokojné a láskyplné, nech zabudnete
na všetky starosti a nech Vám radosť vládne
vo Vašej duši. Večer, keď všetko stíchne, nech
vám Božie dieťa pokoj vdýchne a s ním v tú
svätú chvíľu lásku a potrebnú silu.
Do nového roka Vám prajem to, čo človek
najviac potrebuje - zdravie, to čo niekedy márne hľadá – šťastie a to čo mu najviac chýba
– lásku.

PREDSTAVUJEME POSLANCA
Ivan Poláček, poslanec
Mestského zastupiteľstva
v KNM, nezávislý kandidát, volebný obvod 2 (ulice: 9. mája, Horná Skotňa, Pod Lipkou, Štúrova
bytové domy s. č. 1211,
1210, Revolučná, ČSA
bytové domy s. č. 1303, 1304, 1305, SNP,
ČSA rod. domy)
Ste poslancom MsZ v KNM už tretie
volebné obdobie. Zbadali ste zmeny v práci poslancov?
Za tie roky sa toho veľa v mestskom zastupiteľstve nezmenilo. Je však dobré, že je v ňom
viac nezávislých poslancov a zmenšil sa priestor na „politikárčenie“. Stále upozorňujem, že
Autorom fotografie na titulnej
strane je Marcel Stalmašek, ktorý zachytil prvú snehovú nádielku
tejto sezóny. Zachyťte aj Vy naše
mesto svojim fotoaparátom.
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poslanci by si mali uvedomiť, že by nemali
pracovať iba vo svoj prospech alebo v prospech
svojho obvodu, ale za celé mesto. Mňa môžu
osloviť aj občania z iných obvodov a na najbližšom zasadnutí predostriem ich požiadavky
a problémy. Poslanec je teda na to, aby prenie
sol podnety z ulice na zastupiteľstvo a snažil
sa ich vyriešiť. Tento fakt je viditeľný aj pri
schvaľovaní prostriedkov napr. na cesty. Každý
z poslancov lobuje za komunikáciu vo svojom
obvode. Podľa mňa by sa mali robiť komunikácie tam, kde je to najpotrebnejšie, bez ohľadu
na obvod. Poslanec by mal vždy pri hlasovaní
dbať hlavne na prospech mesta.
Televízny prenos zo zasadnutia zastupiteľstva
vnímam pozitívne, ale jeho technické zabezpečenie je ešte „v plienkach“. Niekedy sa poslanec vyjadruje k danej veci, ktorú predloží,
ale po prerušení ho už nie je počuť a diskusia
stráca zmysel. Nepáči sa mi tiež, že hlasovanie poslancov je celý čas viditeľné a vnímam,
že mnohí poslanci čakajú na to, ako zahlasujú
ich kolegovia, nevyjadria svoj vlastný názor.

Niekoľkokrát som navrhol, aby bolo hlasovanie
zobrazené, až po uplynutí časového limitu.
Na zasadnutí zastupiteľstva reagujete na
mnohé problémy. Ktoré považujete v súčasnosti za najaktuálnejšie a aké sú Vaše predstavy ich riešenia?
Snažím sa reagovať na viaceré problémy. Už
niekoľko mesiacov sa v našom meste realizuje
projekt Regenerácie centrálnej zóny mesta, ktorý priniesol veľa dobrého, ale aj mnoho nekvalitného. Nízka cena je na úkor kvality. Lavičky
sú pekné, ale drevo nekvalitne namorené, a tak
dlho nevydržia. Podľa môjho názoru ani osvetlenie nie je z estetického hľadiska vhodné na
pešiu zónu. Ako najväčší nedostatok vnímam
umiestnenie detského ihriska priamo pod oknami bytov. Na ihrisko prichádzajú deti už zavčas
ráno cestou do školy, následne hneď po vyučovaní až do večera, v nočných hodinách tu trávia
čas výrastkovia. Počas hry sú samozrejme deti
hlučné a vyrušujú obyvateľov priľahlých bytoviek. Ticho a pokoj si obyvatelia vychutnajú len
keď prší, vtedy sa tam deti nehrajú. Ako ideálne
umiestnenie ihriska som videl priestor medzi
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Billou a Gymnáziom. Je to choroba dnešnej
doby, za veľké peniaze dokážeme niečo urobiť, ale za menšie peniaze to už nedokážeme
zachrániť. Stále sa hovorí o kamerovom systéme. Prestaňme rozprávať a vybudujme ho.
Ukradnuté lavičky z novej pešej zóny nás
hádam naštartujú.
Ďalší problém, ktorý ma trápi je, že mesto nie
svojou vinou prišlo o Obvodný úrad. Budova
bývalého OÚ je v súčasnosti na predaj. Navrhoval som, aby mesto budovu odkúpilo a umiestnilo do nej všetky úrady (mestský úrad, katastrálny, stavebný úrad...) a vytvorilo priestor, kde
občania vybavia všetky úradné záležitosti na
jednom mieste. Časť finančných prostriedkov
na odkúpenie budovy by mohlo mesto získať
predajom domu služieb a jeho prevádzky presídliť na prízemie budovy bývalého OÚ. Na
môj návrh som dostal argumenty, že budova je
stará, ale viem, že je novšia ako terajšia budova mestského úradu. Aj súčasný stav parku pri
spomínanej budove trápi mnohých obyvateľov.
Už som niekoľkokrát navrhoval, aby priestor
parku vzalo mesto do prenájmu a vytvorilo tam
upravený a pekný priestor pre občanov. Peniaze za predaj Hotela Kysuca sa pomaly minuli
a mesto nemá žiaden majetok. Mesto prispieva
na rôzne aktivity, ktoré sa netýkajú mesta a pritom fasáda zadnej strany mestského úradu je vo
veľmi zlom stave.
Neustálym problémom, ktorý bude ešte na
rastať, je výstavba nových parkovacích miest.
Preto ho musíme riešiť komplexne. Ak už sa
niekde parkovisko buduje, treba priestor využiť

efektívne a vytvoriť čo najviac parkovacích
miest. Ak už niekde priestor majú zaberať parkoviská, nech je to po celej šírke, lebo o rok, či
dva sa mesto na toto miesto vráti a chýbajúce
miesta bude dorábať.
Často sa ľudia domnievajú, že naša odmena za
prácu poslanca je až do výšky 500 €. Je to veľmi
skreslený názor o výške našej odmeny. Je treba
si uvedomiť, že je to odmena za celomesačnú
prácu poslanca, ktorý má výdavky napr. na telefón a často aj na pomoc ľuďom v núdzi. Myslím
si, že väčšina poslancov berie svoju prácu vážne
a zodpovedne. Nebránim sa však ani myšlienke pracovať ako poslanec bez odmeny, lebo to
beriem ako prácu v prospech ľudí.
Medzi Vaše príspevky na zastupiteľstve často patria aj upozornenia na nedostatočné
odstraňovanie exkrementov psov a separovanie odpadu. Vidíte nejakú nápravu?
Ľudia sa pomaly učia po svojich „miláčikoch“
exkrementy zbierať. Zaráža ma však, že po
malých psoch zbierajú a majitelia veľkých
plemien s tým mávajú problém. Sám som bol
aktérom zníženie dane za psa s cieľom, aby si
ľudia sami zakúpili vrecká na exkrementy a tie
poctivo zbierali. Preto touto formou apelujem
na vlastníkov psov, aby k tejto svojej povinnosti
pristupovali zodpovedne. Ostatných občanov
by som rád vyzval na dôsledné separovanie
odpadu. Musia si uvedomiť, že ak do nádob
na separovaný odpad vyhadzujú nevytriedený
komunálny odpad, mesto platí za jeho dodatočné triedenie. Sú tak zvýšené náklady na likvidáciu odpadu, a tak je nutné následne zvýšiť aj

poplatok za odpady. Ten je v súčasnosti nižší
ako v ostatných mestách. Niektorí občania si
stále neuvedomujú, že platia dane preto, aby
sa efektívne využili pre rozvoj mesta. Ak neseparujem alebo iným spôsobom poškodzujem
majetok mesta, moje dane ostatných „vyletia
hore komínom.“
Aby to nevyzeralo, že chcem len kritizovať,
na záver by som chcel pochváliť najmä prácu
MKŠS a jeho riaditeľa p. Čierňavu. Pamätám
si na časy, kedy v Dome kultúry bývali kvalitné
koncerty každé dva týždne. Dnešné predstavenia sú drahé a je nízky záujem občanov o ne.
Súčasná doba kultúre nepraje. Preto je chvályhodné, že naše MKŠS dokáže z mála finančných prostriedkov zrealizovať veľa kultúrnych
podujatí a podporovať množstvo športových
klubov. Ďalej by som chcel pochváliť aj prácu
Údržby mesta, ktorá sa dobre stará o verejné
priestory. Pani riaditeľka reaguje na všetky podnety a promptne ich rieši. Ako sa hovorí, dokáže
za málo peňazí vyrobiť veľa muziky.
Môj pohľad na viaceré problémy je odlišný
od niektorých poslancov alebo predstaviteľov
mesta. O každom probléme je však potrebné
diskutovať. Jedine v diskusii prídeme ku kompromisu a prospešnému riešeniu. Ak nám ide
o prospech mesta, vždy by sme sa mali dohodnúť. Chcem touto cestou poďakovať vedeniu
mesta za mnohé dobré veci, ktoré sa v meste
úspešne realizovali.

Poznámka redakcie: Hrubá mesačná odmena poslanca je
133,62 € - je to 17% z vymeriavacieho základu priemernej
mesačnej mzdy v hospodárstve SR. Čistá mesačná odmena
poslanca je 93,75 €.

Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu kvetinovú výzdobu

Mesto KNM usporiadalo III. ročník „Súťaže
o najkrajšiu výzdobu priľahlého pozemku (kvetinová výzdoba)“. Tento rok sa jej
zúčastnilo 14 súťažiacich, ktorí svoje pesto
vané pozemky zaregistrovali. Súťaž bola
vyhlásená v dvoch obvodoch a šiesti členovia
Komisie životného prostredia počas roka trikrát hodnotili úroveň udržiavanej kvetinovej
výzdoby a úpravy pozemku. Body od členov hodnotiacej komisie sa sčítali a poradie
súťažiacich je teda nasledovné:
obvod Kamence: 1. ZpSaDSS, Štúrova ul.;
2. F. Maťašovská, Ul. 9. mája; 3. A. Nováko-

vá, Ul. ČSA; 4. N. Behúňová; 5. A. Kubicová;
6. A. Polepšeková; 7. O. Bučková; 8. K. Školníková; 9. CSS Fantázia
obvod dolné mesto: 1. ZpSaDSS, Litovelská
ul.; 2. Š. Ševčíková, Lipová ul.; 3. A. Súkeníková, Murgašova ul.; 4. T. Cimlová; 5.
I. Švancárová
Finančnú odmenu odovzdal víťazkám primátor mesta Ing. Ján Hartel spolu s predsedom komisie Miloslavom Suchánkom
a pracovníkom referátu životného prostredia Ing. Petrom Smieškom na slávnostnom
stretnutí. Novinkou tohto roku je, že boli
finančne odmenení všetci súťažiaci, lebo
ako v príhovore povedal primátor, mesto si

váži činnosť týchto žien, ktoré prispievajú
ku krajšiemu mestu. Tiež si vedenie mesta
uvedomuje, že finančná odmena nepokryje
skutočné výdavky súťažiacich a o to si ich
viac vážia, že svoj voľný čas venujú tejto
práci. Z neskoršieho rozhovoru vyplynulo,
že ich táto práca veľmi baví a teší. Je však
smutné, že ich úsilie ničia niektoré deti či
psy. Primátor všetkým prisľúbilo pomoc
v budúcom roku v prípade extrémne suchého počasia, aké panovalo túto letnú sezónu.
Všetkým ženám, lebo muži sa vyhodnotenia
zúčastnili len v zastúpení, touto cestou ešte
raz ďakujeme a veríme v opäť vyššiu účasť
na budúci rok.

Pozvánka na zasadnutie MsZ KNM
Dňa 13. decembra o 13,00 hod. sa uskutoční v zasadačke Mestského úradu v KNM riadne
zasadnutie poslancov mestského zastupiteľstva. Zasadnutie je verejné a každý občan sa ho
môže zúčastniť. Priamy prenos zo zastupiteľstva opäť prinesie na svojom tv kanáli Antechnet s.r.o. Podrobný program rokovania bude zverejnený na webovej stránke mesta.

DECEMBER/2012



ECHO MESIACA
Urbariát kráča už druhý rok
V novembrovom čísle Zvestí KNM bol uverejnený článok pod titulkom „Kam kráčaš
urbár?“. V uvedenom článku autorka vyjadruje svoj vzťah k mestským lesom a radosť
z bývalej nádhernej prírodnej scenérie. Za
súčasný stav uvedených lesov majú niesť
zodpovednosť členovia terajšieho vedenia
Urbariátu KNM. V článku odznela aj kritika cesty na Tábor, vyrúbané zdravé stromy
a neporiadok v lese.
Výbor urbariátu a Dozorná rada zo zasadnutia
dňa 19. 11. 2012 k uvedenému článku dáva
nasledovné vyjadrenie: „Urbárske lesy a lesy
pasienkového urbáru boli odovzdané v júni
1958, v zmysle Zákona č. 2/1958 Zb. SNR,
zástupcami vtedajšieho urbariátu Lesnému
závodu v Oščadnici. Takže posledné vysádzanie lesov urbárom bolo do roku 1958. Niektorí terajší členovia výboru si nielen pamätajú
pasienky, na ktorých sa robilo posledné zalesňovanie na Kopci, na Bani a Pod Stránskym,
ale žijú v tomto meste o viac ako dvadsať
rokov dlhšie ako autorka článku. Ešte aj po
definitívnom odovzdaní lesov pôvodným
majiteľom v roku 1992, urbárske lesy obhospodarovali ako nájomcovia Lesy SR Odštepný závod Čadca, až do roku 2007. Nespokojnosť bývalého výboru s nájomcom Lesy SR
spôsobila, že od 08.02. 2008 bola uzatvorená
nájomná zmluva s novým obhospodarovateľom HARD FOREST s.r.o.
Členovia urbariátu si na valnom zhromaždení dňa 11.12. 2010 zvolili nový výbor
a dozornú radu a už na prvom zasadnutí dňa
29. 12. 2010 sa prioritne zaoberali stavom
v našom lese. Bolo dohodnuté s obhospodarovateľom previesť inventúru v lese. Podľa
nájomnej zmluvy sa mala robiť každý rok,
ale bývalý výbor to nepovažoval za potrebné.
Tak sa robila prvýkrát terajším výborom až
v roku 2011. Podľa inventúry bolo nameraných o 100 % viac holín (rúbanísk) ako vykazoval vtedajší obhospodarovateľ. Výbor sa
z tohto dôvodu rozhodol zabezpečiť znalecký
posudok. Podľa znaleckého posudku mera-

ním na dvadsiatich porastoch z celkového
počtu 68, bola nameraná ťažba o 6 025 m3
drevnej hmoty viac, ako vykázal v evidencií
obhospodarovateľ za rok 2010. V cenovom
vyjadrení je to strata pre urbariát vo výške
269 129 € (8,1 mil. Sk). Pre ďalšie porovnanie dvojročného obdobia terajšieho výboru
s bývalým výborom uvádzame:
V rokoch 2009 – 2010 bolo vyrúbané nájomcom Hard Forest s.r.o. 43 141,28 m3 drevnej
hmoty. V rokoch 2011 – 2012 bolo vyrúbané
nájomcom Lesor s.r.o. 22 300,45 m3 drevnej
hmoty. V rokoch 2009 – 2010 bolo vysadených nájomcom Hard Forest s.r.o. 53,71 ha
a v rokoch 2011 – 2012 bolo vysadených
nájomcom Lesor s.r.o. 89,42 ha.
Na to, aby sa mohla robiť obnova lesa sú
potrebné peniaze. Obnova lesa to nie je len
upratanie po ťažbe a vysadenie sadeníc, to
je celá činnosť od výžinu, ochrany sadeníc,
druhého zalesňovania nezakorenených sadeníc a trvá do siedmych rokov veku sadeníc.
Stav, aký bol v lese po výmene obhospodarovateľov bol taký, že terajší obhospodarovateľ
musel požiadať o výnimku v zalesňovaní, kde
zo zákona sa musia vyťažené plochy zalesniť do dvoch rokoch po ťažbe a v lese boli
nezalesnené rúbaniská 8 – 10 rokov staré.
Za zmienku stojí aj cena dreva. V roku 2010
Hard Forest s.r.o. vykázal priemerný výnos
predaného dreva po odpočítaní nákladov,
16,18 €/ m3, v roku 2011 nový nájomca Lesor
s.r.o. vykázal priemerný výnos z predaného
dreva po odpočítaní nákladov 41,78 €/m3.
Absolútnu pozornosť venujeme aj odpadu
dreva z ťažby. Pokiaľ to dovoľuje terén, tak
sa vyváža a štiepkuje. Druhá možnosť je
nechávať odpad na kopách v lese tak, aby
neprekážal výsadbe a tretia možnosť je páliť.
V tomto roku sa od apríla do októbra prakticky nedalo páliť pre sucho. V prípade lesa
okolo cesty na Tábor sa upratovanie po ťažbe
bývalého nájomcu robilo terajším nájomcom
až v mesiaci októbri 2012. Bola kritizovaná
cesta na Tábor. Táto cesta je záujmom aj teraj-

šieho výboru. Je potrebné uviesť, že pôvodná
cesta od bývalej Dreviny na Tábor je majetkom Mesta KNM. Je na dvoch miestach prerušená pôdnou eróziou z roku 2010 a navyše
ju pretína investičná cesta, ktorá je majetkom
Lesy SR a. s. Aj tu platí to, čo aj v prípade
mestského parku, o ktorom bolo tiež vyjadrenie v novembrových Zvestiach KNM. Keď
nie sme vlastníci, nemôžeme do cudzieho
majetku investovať. Výbor začal hľadať
možnosti vrátiť Táboru atraktivitu, akú mal
v 50 – 60-tych rokoch min. storočia. Chceli
by sme tam vybudovať rozhľadňu, nakoľko
je to najlepšie miesto na výhľad do celého
okolia. Zatiaľ sme museli v týchto aktivitách prestať, nakoľko bývalý výbor uzatvoril
nájomnú zmluvu so spoločnosťou O2 na prenájom 400m2 pôdy na vrchole, a kým nerozhodne súd o jej zrušení, nemôžu byť úvahy
o jej výstavbe. Výbor urbariátu nemôže ani za
neporiadok pri potoku v Hornej Skotni. Potok
je vlastníctvom Mesta KNM a pozemky sú
vo vlastníctve súkromných osôb.
Mestské lesy sa obyčajne spájajú so spoločným majetkom urbariátu. Musíme uviesť, že
viac ako 10% sú lesy vo vlastníctve súkromných osôb, z ktorých 80,17 ha obhospodaruje Občianske združenie súkromných lesov
a pasienkov.
Mnohé fakty, o ktorých píšeme ako odpoveď na článok z minulého čísla sú známe,
nakoľko boli predmetom správy a rokovania
valného zhromaždenia urbariátu konaného
dňa 17. 3. 2012, ktorého účastníčkou bola
aj autorka článku. V jednom článku nie je
možné vysvetliť celú problematiku urbariátu.
Výbor privíta každého v kancelárií Urbariátu KNM, kto bude mať záujem o informácie
hospodárenia s majetkom urbariátu.
Vážení čitatelia Zvestí KNM, využívame túto
príležitosť, aby sme Vám popriali radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov
a mnoho zdravia a úspechov v novom roku.
Členovia výboru
a dozornej rady urbariátu

Úcta k Bohu

ho, ktorý by vás obdaril pokojom, očistil od
ducha tohto sveta, zbavil trápení, problémov
a roztržitostí. Len tak môžete dôstojne prežiť
tento posvätný okamih. Ale vy chodíte, až
keď začína Svätá omša a zúčastňujete sa na
nej, ako na akejkoľvek všednej udalosti, bez
duchovnej prípravy. Prečo? Je to predsa len
najväčší zázrak. Prišli ste prežiť tento okamih, kedy vám Najvyšší Boh dáva svoj najväčší dar a vy si ho neviete vážiť...“ Niektorí
kresťania aj prídu skôr, ale rozptyľujú sa rozprávaním, ako keby neboli v Božom chráme.

Do kostola nepatrí ani pozdrav Ahoj!, a tiež
Dobrý deň! Kresťanský pozdrav je predsa
Pochválený buď Ježiš Kristus, ktorým dobrí
kresťania denne chvália a velebia nášho
Pána.
Veľmi dôležitý je aj záver Svätej omše.
Pán Ježiš Cataline Rivas povedal: „Neodchádzajte hneď po skončení Svätej omše, ale
zostaňte chvíľu v mojej prítomnosti, tešte sa
z nej, dovoľte aj mne tešiť sa z vašej...“
Zamyslíme sa všetci nad týmito slovami.
ATIZ

Na Slovensku vždy bola veľká úcta k Bohu.
Je veľmi pekné, že veľa kresťanov v našom
meste chodí na Svätú omšu. A preto je nutné
pripomenúť niečo, aby sa zväčšil prejav úcty
k Svätej omši. Už začiatok Svätej omše by mal
mať patričnú úctu. Z minulosti vieme, že zvony zvolávajú 15 minút pred začiatkom Svätej
omše. Panna Mária sa Cataliny Rivas pýtala: „Prečo prichádzate do kostola na poslednú chvíľu? Mali by ste prísť skôr, modliť sa
a prosiť Pána, aby vám zoslal Ducha Sväté-
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SPRAVODAJSTVO
Dni čistoty mesta

Veľké upratovanie v meste a hlavne v bytoch,
domoch, pivniciach a garážach počas jesenných

a jarných Dní čistoty mesta, sa stalo súčasťou
nášho života. Veľkokapacitné kontajnery bývajú
postupne podľa harmonogramu umiestňované
v rôznych častiach mesta a v mestských častiach,
aby k nim mali prístup všetci občania. V uvedených dňoch je možné likvidovať elektroodpad,
komunálny odpad a staré pneumatiky.
O potrebe tejto činnosti hovoria aj čísla
o objeme odpadu, ktorý bol počas tohtoročných jesenných Dní čistoty mesta zlikvidovaný. Občania vyzbierali 8,22 ton elektroodpadu; 43,41 ton komunálneho odpadu a 2,17 ton
pneumatík.

Tajomníci vlády SR v našom meste

V okrese KNM sa uskutočnilo dňa 19.11.
2012 výjazdové pracovné stretnutie štátnych
tajomníkov vlády SR. Výjazdové pracovné
stretnutie sa uskutočnilo v súvislosti s pripravovaným zasadaním vlády SR v obci Svrčinovec. Na pracovnej návšteve sa zúčastnil štátny
tajomník životného prostredia Ing. Vojtech
Serencz, PhD, ktorý navštívil vodnú nádrž

Nesluša a zaujímal sa o stav vodovodu v obci
Rudinská. V Ochodnici rokoval so starostami
Kysúc a riešil rozostavaný vodojem v Ochodnici. Štátny tajomník hospodárstva Ing. Pavol
Pavlis, so oboznámil s históriou a prevádzkou
spoločnosti INA Kysuce a.s. a veľmi sa zaujímal o situáciu v spoločnosti Omnia KLF a.s.
Rovnako štátny tajomník pôdohospodárstva
Ing. Štefan Adam sa stretol s poľnohospodármi Kysúc na Obecnom úrade Rudina a navštívil roľnícke družstvo v Rudine.
Ing. Vladimír Macášek, predseda OO
strany SMER-SD v KNM

Návšteva poslanca

Dňa 12.11. 2012 poslanec NR SR Ing. Pavol
Abrhan navštívil okres KNM. Jeho návšte-

Zväz postihnutých civilizačnými chorobami oznamuje

ZO ZPCCH ďakuje Mestskému výboru a Mestskému zastupiteľstvu v KNM za finančnú
pomoc pri svojich aktivitách a za poskytnutie priestorov v Klube 75, kde sa spoločne stretávame každú stredu o 14.00 hod. Pre mnohých členov tieto pravidelné stretnutia veľa znamenajú.
Ďakujeme za dotáciu z rozpočtu ŽSK a všetkým priaznivcom, ktorí darovali 2% zo svojich
daní. Vďaka ich dobrosrdečnosti sa mohli naši členovia zúčastniť na rekondičných pobytoch
v Slovenských liečebných kúpeľoch. Ešte raz srdečné poďakovanie. Zároveň prosíme priaznivcov, aby na nás nezabudli pri darovaní 2% z daní aj v roku 2013, IČO 12664855302.
Oznamujeme členom, že Mikulášske posedenie s vianočnou kapustnicou sa uskutoční 5. 12. 2012. S finančnou podporou Mesta KNM sa 11. 12. uskutoční autobusový zájazd
do Bratislavy na kultúrne podujatie. Posledné stretnutie roku 2012 je naplánované na 12.
decembra. Už v stredu 9. januára 2013 sa bude konať ďalšie z pravidelných stretnutí v Klube
75. Výročná členská schôdza sa uskutoční 30. 1. 2013 o 14,00 hod. v Dome kultúry KNM.
Našim členom a priaznivcom touto cestou prajeme krásne požehnané vianočné sviatky
v kruhu rodiny a šťastný krok do nového roku 2013, veľa zdravia, šťastia, Božieho
požehnania a spokojnosti v rodinách .
Tarábková, vedenie organizácie ZPCCH
va začala na SOŠ strojníckej v KNM, kde sa
stretol a diskutoval so študentmi, potom si
pozrel výrobnú halu a túto návštevu ukončil
u pána riaditeľa. Potom sa presunul na Obecný úrad v Lopušných Pažiťach, kde diskutoval
o rôznych témach aj s ďalšími starostami –
Jánom Pokrivkom zo Snežnice, Ing. Antonom
Tkáčikom z Radole, Vladimírom Káčeríkom
z Horného Vadičova a Miroslavou Ondreášovou z Dolného Vadičova. Následne sa pán
Abrhan presunul do nášho mesta, kde sa na
mestskom úrade stretol s primátorom Ing.
Jánom Hartelom, prednostom JUDr. Ľubomírom Ježom a náčelníkom mestskej polície Ing.
Ferdinandom Kubištom. Po obede nasledovala prehliadka CVČ sv. Jakuba a poslednou
zastávkou pána poslanca bol Dom kultúry
v KNM. Tu ho na malú prehliadku tohto zaria

denia pozval riaditeľ MKŠS Juraj Čierňava.
Po nej pán Abrhan diskutoval s prítomnými
členmi KDH a ostatnými občanmi.
Mgr. Milan Neveďal

Výberové konanie na členov výboru
a dozornej rady

Občianske združenie súkromných lesov
v KNM z dôvodu končiaceho sa volebného
obdobia vypisuje výberové konanie na členov
výboru a členov dozornej rady.
Požiadavky: platné členstvo v OZSL, bezúhonnosť, vek max. 60 rokov, minimálne
ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou, ovládanie práce s PC a internetom, priaznivý zdravotný stav.
Ponuky prosím zasielať na zsaml.knm@post.
sk alebo na adresu ČSA č. 83.
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oznam
Redakcia Zvestí KNM oznamuje svojim čitateľom, že januárové číslo bude možné zakúpiť
v novinových stánkoch od stredy 9.1. 2013. Okrem pravidelného spravodajstva a rubrík
v ňom nájdete minikalendár na rok 2013 do každej peňaženky a cestovný poriadok autobusových spojení Čadca - KNM.
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KULTÚRA
Na jablkovú nôtu
Zahrať na jablkovú nôtu sa rozhodli členky
Únie žien Slovenska v KNM práve v období, keď sú jabĺčka čerstvé, plné vitamínov
a súčasťou každej domácnosti. Úlohou tohto podujatia bolo nielen príjemné stretnutie
pri voňavých domácich výrobkoch, ale aj
vymieňanie skúseností z varenia a prípravy chutných jedál. V súťaži boli jednotlivé
pochúťky zaradené do dvoch kategórií: pečené koláče a iné výrobky z jabĺk. Prihlásených
bolo 19 jablkových výtvorov - múčniky, liehoviny, mušty, sušené jablká, zaváraniny, želé.
O umiestnení 19 súťažných jablkových dobrôt
rozhodovala verejnosť bodovaním po ochutnávke a odborná v porota v zložení Ing Mária Karnetová, Mária Halúsková a Anna Podmanická.
Kategória pečené koláče: 1. Malinovo-jablkové rezy od Magdy Melišíkovej; 2. Mrežovník
pani Márie Materlínovej; 3. Jablková torta Anny
Grigovej
Kategória iné výrobky z jabĺk: 1. Upchatý
noštek Zdenky Lukášovej; 2. Jablkovica od
Anny Kečkovej

Katarínska country zábava

MKŠS KNM spolu s tanečnou country skupinou Niagara usporiadali 17. novembra
Katarínsku country zábavu. Dom kultúry sa už
po šiestykrát rozozvučal tónmi hudby v štýle
country, ktorú po celý večer mixoval diskotekár Munko. Zábavu spríjemnili vystúpenia
country skupiny Niagara, Terchovská muzika
Jožka Ďuračku a nechýbala ani tradičná súťaž.
Novinkou bola videoprojekcia, ktorá všetkým
pravidelným účastníkom zábavy pripomenula,

gara ako spoluorganizátor tejto zábavy sa chce
poďakovať všetkým sponzorom, ktorí prispeli
do bohatej tomboly.
Už teraz sa nalaďte na country štýl, pripravte
si džínsy, kárované košele, klobúk a príďte sa
budúci rok zabaviť na ďalší ročník Katarínskej country zábavy.
Dana Nekorancová,
členka skupiny Niagara

Dobroty starej mamy

Tento rok sa konal ôsmy ročník tradičnej
súťaže Dobroty starej mamy. Organizátor
súťaže Okresná org. strany SMER-SD zaradil
do hodnotenia okrem tradičných kapustníkov
aj kysnuté sladké koláče.
Úvod súťaže spestrili svojím vystúpením
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V jednu novembrovú stredu podvečer zorganizovala ZUŠ KNM koncert Kysuckého
komorného orchestra pod názvom Hudobní
majstri 18. storočia. Okrem členov orchestra
sa v skladbe od F. J. Haydna predstavila hrou
na klavír Maria Teresa Bertolini a v skladbe J.
S. Bacha hrou na husle zaujal Renato Orciuoli. Diregentkou bola Gina Grassi. Traja hostia
prileteli z Talianska, aby svoje umenie predviedli kysuckému publiku. Koncert priniesol
zúčastneným krásny umelecký zážitok.

Halloween

Aj keď bol 29. september sychravý deň, do
školy som sa tešil. Namiesto mňa išiel do ško-

mažoretky z obce Ochodnica. Do súťaže sa
prihlásilo 20 súťažiacich a porota v zložení p.
Mičianová, p. Behúňová a p. Podhorská mala
z čoho vyberať. Počas hodnotenia začala zábava s hudobným sprievodom skupiny Royal.
Tohtoročnými víťazkami sa stali v kategórii
kapustníkov pani Solomonová a v kategórii
sladkých koláčov pani Krupková. Obe víťazky sú z Ochodnice.
Spoločenské posedenie a družná zábava prebiehala do neskorých nočných hodín.
Ing. Vladimír Macášek, predseda OO
strany SMER-SD v KNM

ly Drakula. V triede som stretol samé strigy,
duchov, kostry a aj Pavúčiu ženu. Mne sa najviac páčil Scary Movie. Od pani učiteľky sme
sa dozvedeli veľa o histórii a tradíciách jesenných sviatkov a aj o tom, že Halloween je
veľmi starý sviatok. Oslavuje sa 31. októbra.
Počas tohto dňa sme veľa čítali, kreslili, hrali sa, na matike sme si trénovali logiku. Celý
deň bolo hrôzostrašne i veselo. Rád by som si
takýto netradičný deň v škole zopakoval. Som
rád, že ho pre nás pani učiteľka Mgr. Monika
Mojtová pripravila.
Filip Lach, 4.C

Strašidelné čítanie

Čarovanie s hlinou

Tento rok sa v priestoroch mestskej knižnice
opäť túlali rôzne strašidlá. Deti ich privolali
čítaním príbehov a neskôr pri tvorivej dielni.
Viac ako 40 detských čitateľov z KNM a Poviako sa bavili v minulých ročníkoch. Veľkí hladoši si mohli v bufete natrieť chlieb s masťou.
Dokonca boli pripravené aj jabĺčka pre tých,
ktorí majú radi zdravú výživu. Klobúky,
kožené vesty a iné kožené výrobky si mohli
návštevníci zakúpiť hneď vo vestibule, kde
ich predával pán Čapo z Prievidze. O polnoci
prišla na rad tombola a prekvapenie - Niagara
s show-programom v kostýmoch kanibaliek.
Samozrejme, že ani na tejto zábave nechýbali
skvelí moderátori Zuzka Kalužníková a Palko
Zátek. Úroveň country zábavy má stúpajúcu
tendenciu a to znamená, že sa stále zvyšuje aj
počet záujemcov. Poslední tancujúci odchádzali domov až v skorých ranných hodinách. Nia-

Koncert Kysuckého komorného
orchestra

ny zavítalo na Strašidelné čítanie. Po chodbách
prechádzali po tme, čítalo sa pri starej petrolejke, konzumovali sa červíky a muchy a požičiavali sa hrôzostrašné príbehy aj domov.

Každoročne v predvianočnom čase pozývajú
pracovníčky CVČ v KNM do svojej klubovne
deti z materských a základných škôl na tvorivé keramické dielne. S trpezlivosťou všetkým
deťom vysvetľujú a ukazujú prácu s hlinou
a rôzne techniky zdobenia výtvorov. Deti si
s radosťou zababrali svoje ruky a pohrali sa
s valčekom a vykrajovačkami, aby vytvorili
pekné vianočné ozdoby a darčeky najbližším.
Farbenie anjelikov, hviezdičiek či svietnikov
príde na rad až po vypálení v peci a preschnutí. Ale čakanie sa všetkým oplatí.

ŠKOLSTVO
Základom celej myšlienky je vybudovať na
pozemku SOŠ novú ekologickú budovu, ktorá
v sebe spojí súčasnú dobu a minulosť. Moderný dizajn bude v kontraste s ekologickým stavebným materiálom ako je drevo, slama, kov
a hlina, vonkajšie obloženie budovy bude zo
šindľov. Vo vnútri budú okrem priestrannej
prednáškovej sály aj štyri dielne, v ktorých si
bude možné pozrieť a aj vyskúšať tradičné
spracovanie ľanu, obilia, dreva a kovu. Malým
prekvapením budú aj ľanové a obilninové polia
vybiehajúce z dielní. Návštevníci tak dostanú
príležitosť poznať kompletný proces spracovania týchto surovín tradičným spôsobom, od
kosenia obilia až po pečenie chleba.
Projekt, ktorý vznikol v máji 2012 a bol prezentovaný v júni pred Mestským zastupiteľstvom v KNM, získal si nadšenie i finančnú
podporu vo forme príspevku 6000 €. Financovanie tohto projektu však nebude jednoduché.
Časť financií hradí občianske združenie Naša
škola - Kysuca, časť poskytuje mesto a európske fondy. Materiál na spracovanie v tvorivých
dielňach hradí Nadácia SPP. Škola však hľadá
aj iných partnerov, konkrétne vo Švajčiarsku.
Malo by sa jednať o školu s podobným zameraním alebo o kultúrnu inštitúciu, ktorá by
prejavila záujem o naše tradičné remeslá.
V januári by mala prebehnúť posledná etapa
schvaľovania projektu, čím by predpokladaný začiatok realizácie bol stanovený na jar
roku 2013. Dúfajme teda, že už čoskoro si
budeme môcť naživo pozrieť niečo z nášho
kultúrneho dedičstva. Je to predsa súčasť
identity každého z nás.
Daniela Kršková

Deň študentstva

Podnetom na vyhlásenie Medzinárodného
dňa študentstva sa stali udalosti z jesene 1939
vo vtedajšom Protektoráte Čechy a Morava.
Tento štátny sviatok sa oslavuje 17. novembra. V našom meste sa každý druhý rok k tejto
príležitosti udeľujú ocenenia najlepším študentom štyroch stredných škôl. Pamätné ocenenia
a darčekové predmety, ktoré venovalo Mesto KNMn odovzdal primátor mesta Ing. Ján
Hartel a vedúci referátu školstva a sociálnych
vecí Mgr. Ladislav Vendrinský. V programe
vystúpili mažoretky Asanka, Vajčovskí junáčkovia a Vajčovská muzička a tanečná skupina
z CVČ.
Ocenenými z jednotlivých škôl boli:
Gymnázium KNM
Miloš Švaňa (vynikajúce štud. výsledky
a reprezentácia školy v spoločensko-vedných
a matematicko-fyzikálnych súťažiach); Mi
riam Micháliková (vynikajúce štud. výsledky);
Linda Hamšíková (vynikajúce štud. výsledky
a reprezentácia školy v celoštátnych súťažiach);
Drahoslava Gajdlanová (vynikajúce štud.

Odborné učilište KNM
Bernardína Horváthová (úspešné reprezentovanie školy v odborných a športových
súťažiach); Jozef Dišek (úspešné reprezentovanie v športových súťažiach stolný tenis a plávanie); Petra Nagyová (vynikajúce štud. výsledky
a úspešné reprezentovanie školy v športových
súťažiach).
výsledky a reprezentácia školy v mimoškolských súťažiach); Janka Chupáčová (reprezentantka školy na Celoslovenskej prehliadke
SOČ v Trenčíne v oblasti matematika, fyzika);
Ladislav Jánoška (aktívna športová činnosť
výborné výsledky v cyklotriale: 2. miesto
– Majstrovstvá Slovenska 2012; 10. miesto
– Majstrovstvá sveta; 4. miesto – Európsky
pohár v Dánsku); Kristína Ďurinová (členka
florbalového družstva s výbornými výsledkami, reprezentovala celé družstvo); Miloš
Minarovič (člen hádzanárskeho tímu, ktorý
získal 5. miesto na Majstrovstvách Slovenska,
reprezentoval celé družstvo); Zuzana Ševčíková (členka mažoretkového súboru Asanka s výbornými výsledkami, reprezentovala
celý súbor); Tomáš Kopták (vynikajúce štud.
výsledky, vzorná reprezentácia vo folklórnom
súbore Jedľovina).
Stredná odborná škola strojnícka KNM
Patrik Žúbor (dorastenecký reprezentant SR
v behoch na 1500 m, 3000 m; 2. miesto v behu
na 1500 m na medzištátnom stretnutí SR - ČR
- Maďarsko; v roku 2012 5-násobný majster SR
v behoch na 1500 m, 3000 m, majster SR stredných škôl v cezpoľnom behu); Martin Gavlas
(úspešná reprezentácia školy v súťaži Kia innovation Awards 2011); Andrej Poliak (úspešná
reprezentácia školy v súťaži Kia innovation
Awards 2011); Ladislav Pavlík (ocenenie za
najzaujímavejší výrobok na celoslovenskej
výstave Mladý tvorca 2012 v Nitre); Maroš
Krasňan (dobré štud. výsledky a pomoc pri
mimoškolských aktivitách).
Spojená škola KNM
Michal Falát (vynikajúce štud. výsledky, aktívne zapájanie do mimoškolských aktivít); Miroslav Demko (výborné štud. výsledky a ocenenie
v súťaži SOČ a KIA Innovation Awards 2012);
Nikolas Janec (vynikajúce štud. výsledky,
aktívna pomoc pri mimoškolských aktivitách
a pri organizovaní školských akcií); Radovan
Svitek (veľmi dobré štud. výsledky a úspešné
reprezentovanie školy); Michal Frolo (výborné
štud. výsledky a úspešné reprezentovanie školy na odborných a matematických súťažiach);
Alžbeta Ševčíková (výborný štud. výsledky
a úspešné reprezentovanie školy ako členka
florbalového družstva, ktoré získalo 2. miesto
na Majstrovstvách Slovenska); Katarína Martinčeková (vynikajúce štud. výsledky); Martin
Nekoranec (vynikajúce štud. výsledky).

Čo ponúkli stredné školy?

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v KNM v spolupráci
s Mestom KNM a strednými školami v meste
usporiadali v Dome kultúry podujatie pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl zamerané na výber ďalšieho štúdia.
V úvode zástupcovia troch stredných škôl – Ing.
Milan Válek zo Spojenej školy v KNM, Mgr.
Dušan Jančok z Gymnázia KNM a Ing. Mgr.
Ondrej Holienčík zo Strednej odbornej školy
strojníckej KNM - predstavili svoje zariadenia,
študijné odbory a ich obsah, výsledky svojej práce slovom aj obrazom. Prezentácie boli výstižné a žiakov zaujali. Následne si mohli pozrieť
prezentačné stánky všetkých škôl a dvoch najväčších zamestnávateľov v regióne Kia Motors
Slovakia a INA Kysuce.
Cieľom podujatia bolo pomôcť rodičom a ich
deťom nájsť správnu voľbu zamerania stredoškolského štúdia na základe schopností,
záujmov dieťaťa a dosahovaných vzdelávacích
výsledkov. Súčasťou podujatia bolo aj poradenstvo formou programu Proforient, ktoré
vykonávali pracovníci CPPPaP. Táto forma
prezentácie stredných škôl nadviazala na tradíciu podujatia Burza stredných škôl.

Pasovanie prvákov

Dňa 29. októbra boli naši najmenší školáci
pasovaní veľkou ceruzkou v Písmenkovom
kráľovstve medzi žiakov našej školy. Ale ešte
predtým museli prváčikovia pomôcť zobudiť
princeznú Abecedu, poskladať postrácané písmenká z Knihy kúziel a predniesť slávnostný
sľub. Potom mohol pán kráľ pristúpiť k samotnému pasovaniu. Právoplatnosť tohto slávnostného aktu potvrdil pán riaditeľ PaedDr. I.
Drexler vo svojom príhovore. Aby na tento deň
naši prváčikovia nezabudli, dostali Pamätný
list, sladkú maškrtu a svoj prvácky sľub potvrdili odtlačkom prsta na table svojej triedy. Stali
sa z nich teda právoplatní členovia školského
cechu Základnej školy Nábrežnej. Nakoniec
sme si spoločne zaspievali a zatancovali na
školskú hymnu.
Podporiť našich prvákov prišli rodičia, príbuzní aj priatelia. Za pomoc ďakujeme všetkým,
ktorí nám pomohli pri organizácii tohto milého
podujatia, najmä však našim deviatakom, ktorí
svoje herecké úlohy zvládli na výbornú.
Mgr. K. Jakubíková
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Spomienky
Dňa 10 .11. sme si pripomenuli 2. smutné výročie
úmrtia našej drahej maminky a manželky
Mgr. Jarky Dostálovej
S láskou a úctou spomínajú dcéra, manžel a ostatná rodina

Odišiel si náhle, nestihol si zbohom dať,
aj keď 10 rokov prešlo,
stále na Teba myslí ten, kto Ťa mal rád.
Bol si skromný v živote, no veľký vo svojej dobrote.
Čas bolesť otupí, slzy osuší,
ale spomienky na Teba,
každý z nás s láskou v srdci nosí.
Dňa 17. 12. 2012 si pripomíname 10. výročie úmrtia
Františka VRÁBLA z KNM
S láskou a úctou spomína manželka, syn a dcéra
s rodinami.
S bolesťou v srdci, ale nádejou na stretnutie vo
večnosti si 22. 12. 2012 pripomenieme 2. výročie
úmrtia nášho drahého deduška, manžela, otecka,
svokra, brata, krstného otca
Dušana BIELEHO z Kysuckého Nového Mesta
S úctou a vďakou spomína celá rodina.

Odišiel si cestou, ktorou kráča každý sám,
len dvere spomienok si nechal dokorán.
Dňa 14. 12. 2012 si pripomenieme prvé smutné
výročie, čo nás navždy opustil vo veku 64 rokov
MUDr. Jozef MACÁŠEK, rodák z KNM
pôsobiaci v Prahe.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína celá rodina.
S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme,
pri pálení sviečok za Teba sa modlíme.
Dňa 15.12. 2012 si pripomenieme 20. výročie úmrtia manžela, otca, starého otca a prastarého otca
Andreja BELKU z Kysuckého Nového Mesta
S láskou a úctou spomínajú manželka, synovia
s rodinami a ostatná rodina
Na Tvoj hrob len kytičku kvetov môžeme Ti dať,
pri plamienku sviečky sa pomodliť a na Teba spomínať.
Štyri smutné roky uplynú 28. decembra, čo nás
navždy opustil
Miroslav OKAPAL z Kys. Nového Mesta
S úctou spomína manželka, deti, vnúčatá a ostatná
rodina.
Dňa 8.12. 2012 si pripomenieme 5. výročie úmrtia
našej mamy, starej a prastarej mamy
Márie OZOGÁNOVEJ
To, že čas hojí rany, je len klamné zdanie, zostane
len bolesť v srdci a spomínanie.
S láskou a úctou spomína dcéra Anna s rodinou.
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Sú chvíle, na ktoré ťažko zabúdame,
sú okamihy, na ktoré denne spomíname.
Na hrobe kytica, kahanček svieti,
spomínajú na Teba manželka a deti.
Dňa 6. 12. 2012 si pripomenieme 2. smutné výročie
úmrtia nášho drahého manžela, otecka a dedka
Ľudovíta MATÚŠA
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami modlitbu
a tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína celá rodina.
Dobrý človek neodchádza,
zostáva v srdci všetkých, ktorí ho milovali.
Dňa 22.11. 2012 sme si pripomenuli 1. smutné
výročie úmrtia nášho drahého syna, manžela, otca,
starého otca
Jozefa KRASŇANA z KNM.
S láskou a úctou spomína celá rodina.

V týchto dňoch sme si pripomenuli smutné výročia úmrtia našich
drahých
Jozefa a Anny MAZÚROVÝCH
S úctou a láskou spomína celá rodina.

Na dobrých ľudí sa nezabúda, tí sú v spomienkach
stále a dobrý človek neodchádza, ten žije v srdciach
ďalej.
Dňa 11. 12. 2012 si pripomenieme nedožitých 65
rokov
Ambróza ZAJACA
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spo
mienku.
S láskou a úctou spomína celá rodina.
Odišiel tíško ako odchádza deň,
v našich mysliach zostáva spomienka len.
Dňa 29.11. 2012 uplynul 1 rok, čo zomrel otec, starý otec
Jozef HAŠČÍK
Smútiaca rodina.

Poďakovania
Dňa 14.11. 2012 nás navždy opustil manžel, otec,
starký a brat
Pavol MRENKA z Budatínskej Lehoty
Úprimne ďakujeme rodine, susedom, známym
a bývalým spolupracovníkom za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
S láskou spomína manželka a deti s rodinami.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Keď nové ráno nastalo, Tvoje láskavé srdce zastalo.
Odišiel si potichučky, bez slova a bez rozlúčky.
Odišiel si, už Ťa niet medzi nami,
ale v našich srdciach budeš žiť spomienkami.
Dňa 9. 11. 2012 nás navždy opustil vo veku 63
rokov milovaný manžel, otec, starý otec
Jozef KOZA
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym, susedom a bývalým spolupracovníkom za
prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina.
Utíchlo srdiečko, utíchli bolesti, utíchol hlas,
tichučko odišla si, len slzy ostali nám.
Bojovala si statočne do poslednej chvíle,
no osud k Tebe krutý bol.
Už Ťa nikdy nepohladíme,
ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je bez Teba žiť,
no láska sa smrťou nekončí, v srdciach a spomienkach nám vždy zostaneš žiť.
Dňa 29. 10. 2012 nás opustila vo veku 71 rokov naša
milovaná mama, stará mama, sestra, svokra, švagriná
Anna ŽIDKOVÁ z Nesluše
Úprimne ďakujeme príbuzným, susedom, známym
a všetkým, ktorí ju prišli odprevadiť na jej poslednej
ceste, ako aj za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.
Smútiaca rodina.
Osud nevráti čo vzal, zostali len spomienky a hlboký žiaľ.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bývalým spolupracovníkom a všetkým, ktorí prišli na
poslednej ceste odprevadiť nášho drahého
MUDr. Miloša FALÁTA,
ktorý zomrel 10. 11. 2012 vo veku 57 rokov.
Úprimne ďakujeme vdp. farárovi Jánovi Úskobovi a zástupkyni primátora Ing. Janke Svrčkovej za
dôstojnú pohrebnú rozlúčku. Všetkým ďakujeme
za kvetinové dary a prejavy sústrasti.
Smútiaca rodina

Narodenie detí

Adam Šustek, Petronela Jochmanová, Eliška Kolarská, Viliam Polaček, Alex Masarec, Marek Kurka, Adam Madaj, Júlia Koptáková,
Mia Konušíková, Marián Luis Braciník

Sobáše
Ján Mucha a Zuzana Šamajová
Mgr. Peter Franc a Ing. Jana Sýkorová
Miloš Mihalda a Beáta Mihaldová

Opustili nás
Marta LESKOVJANOVÁ
Jozef KOZA
Jozef PLOŠTICA
MUDr. Miloš FALÁT
Mgr. Mária CHOVANCOVÁ
MUDr. Jana TOMČÍKOVÁ
Anton BOĎA
Pavol MRENKA
Jarmila GATNEROVÁ
Oliver ČELKO

INZERCIA
■	Práca v ČR. Info: www.kysuckaagentura.sk, 0904 016 622
■	Potrebujete právnika? Info: www.kysuckaagentura.sk, 0905 834 751
■	Prijmeme do pracovného pomeru mužov a ženy na prácu v ČR v Plzni. Bližšie informácie Vám poskytneme na tel. číslach: 051/7722108,
0903 642 411.
■	Predám dvojgaráž na Neslušskej ceste. Cena 13 500 €. Tel.: 0905
793 375.

Okresná organizácia strany SMER-SD v KNM
praje všetkým spoluobčanom
príjemné a pokojné prežitie vianočných sviatkov.
A po úspešnom prežití „konci sveta“ - s novým
optimizmom do nového roka.
Ing. Vladimír Macášek, okresný predseda

† 72 rokov
† 63 rokov
† 87 rokov
† 57 rokov
† 67 rokov
† 67 rokov
† 65 rokov
† 70 rokov
† 85 rokov
† 68 rokov

Lekáreň v pohotovosti (8:00 – 12:00 hod.)
SOBOTA
NEDEĽA
SOBOTA
NEDEĽA
SOBOTA
NEDEĽA
SOBOTA
NEDEĽA
PONDELOK
UTOROK
STREDA
SOBOTA
NEDEĽA
UTOROK
SOBOTA
NEDEĽA

1. 12. 2012 LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
2. 12. 2012 LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739
8. 12. 2012 LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
9. 12. 2012 MESTSKÁ LEKÁREŇ, BELANSKÉHO 1345
15. 12. 2012 LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
16. 12. 2012 LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
22. 12. 2012 LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
23. 12. 2012 LEKÁREŇ NA ROHU, BELANSKÉHO 1356
24. 12. 2012 LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
25. 12. 2012 LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
26. 12. 2012 LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
29. 12. 2012 LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
30. 12. 2012 LEKÁREŇ REGIA, KUKUČÍNOVA 2739
1. 1. 2013 MESTSKÁ LEKÁREŇ, BELANSKÉHO 1345
5. 1. 2013 LEKÁREŇ SV. LUKÁŠA, BELANSKÉHO 297
6. 1. 2013 MESTSKÁ LEKÁREŇ, BELANSKÉHO 1345
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KRÍŽOVKA / DOPLŇOVAČKA
Správne znenie tajničky z čísla 11/2012 znie: „...je smrťou tvorivých síl.“. Zo správnych odpovedí boli vyžrebovaní títo traja výhercovia:
1. Anna Grečnárová, Lipová 873, KNM – 6,00 €, 2. Blažena Svrčková, Budatínska Lehota 184 – 5,00 €, 3. Zuzana Jedináková,
Hviezdoslavova 784, KNM – 3,00 €. Srdečne blahoželáme! Výhercovia si môžu odmenu prevziať v pokladni MsÚ KNM, vždy 14. dňa
v aktuálnom mesiaci, prípadne predchádzajúci pracovný deň. Správne znenie tajničky z čísla 12/2012 spolu s nalepeným kupónom doručte na MsÚ KNM – Referát bytový a podnikateľskej činnosti, č. dv. 14 alebo do Mestskej knižnice KNM, najneskôr do 20. 12. 2012.

č. 12

KUPÓN
KRÍŽOVKA
S TAJNIČKOU
Isis, near,
ylo, Imi,
Anar,
plums

dával do
izolácie

malé
smreky

Seneca: Život má taký ...............................................................
.................................................................................................
dokončenie v tajničke krížovky

jemná
tkanina

planétka

blízky, po
anglicky

autor
krížovky:
Jaroslav
Jablonský

alkalický
(skr.)

predložka

súhvezdie
južnej
oblohy

3. časť
tajničky

dedko

kapitál

kto orie

1. časť
tajničky

druh slona
etiópske
sídlo
kyprila
pluhom

dravé vtáky
Slovenská
republika

rímske
číslo 51

plavidlá

trstina

Ludolfovo
číslo

nedobrý

Open
Economic
Zone

ženské
meno

rastlinstvo
teda
kazašské
sídlo

začlení

platina (zn.)

2. časť
tajničky

slivky, po
anglicky

light year
(skr.)

kým

vyťahovať
meč

DOPLŇOVAČKA PRE DETI
KUPÓN

č. 12

DOPLŇOVAČKA
PRE DETI

Jedno z detí, ktoré pošle správne znenie doplňovačky spolu s nalepeným
kupónom na adresu: Redakcia Zvesti, Belanského 9, 024 01 Kysucké
Nové Mesto alebo odpoveď osobne doručí do mestskej knižnice najneskôr
do 20. 12. 2012 získa vecnú odmenu. Tešíme sa na správne odpovede.
Tajnička doplňovačky pre deti z č. 11/2012 znie: „korčuliar“. Zo správnych
odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Adriana Kubalová, Nesluša 1057.
Výherca si vecnú cenu môže prevziať v Mestskej knižnici KNM v ktorýkoľvek pracovný deň od 9.00 hod. do 17.00 hod., najneskôr do 30. 12. 2012.

Zimné radovánky
Mestská knižnica KNM vyhlasuje 12. ročník vianočnej výtvarnej
súťaže na tému „zimné radovánky“. Prezraďte nám, aké radovánky
prináša zima a vytvorte výtvarné dielko na túto tému, ku ktorej patrí nielen šantenie v snehu ale aj dobrá nálada, vianočné prekvapenia,
tradičné zvyky, prázdniny... Svoje dielko vytvorené ľubovoľnou technikou prineste alebo zašlite do knižnice (Belanského 9) do konca me

10

orgány
zraku
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

1.	Zdužnatený koreň repy.
2. Časť hlavy.
3. Krátka bodná zbraň.
4. Drobné náboje.
5. Byť ubytovaný.
6. Okuliare, po česky.
7. Rozmočená zem.
8. Prechody cez rieku.
9. Nabok.
10. Majúci bielu farbu.
11. Ruský šľachtic.
pomôcky: buľva, bojar

siaca december, pripíšte svoje meno, priezvisko, vek a bydlisko. Všetky
práce budú vystavené v priestoroch knižnice a vyhodnotenie najlepších
príde v januári. Uprednostníme práce plné fantázie a so zaujímavými
použitými materiálmi či technikami.
A ako Vám pri tom pomôže knižnica? Môžete si v nej zapožičať knihy plné nápadov, rád, obrázkov, inšpirácie a postupov ako zhotovovať
svoje práce.

šport
Víťazom Slovenského pohára je
Kysučan
Dňa 27. 10. sa v Dome kultúry KNM uskutočnil 19. ročník Slovenského pohára v mariáši. Organizátorom bol Mariáš klub KNM.
Tí najlepší získali finančnú odmenu a víťaz
putovný pohár so svojím menom. Tým sa stal
Ján Vnuk z KNM, druhé miesto obsadil Pavol
Galata a tretie Emil Minarovich.

Ján Vnuk sa podelil so svojimi pocitmi
z víťazstva: „Je to neopísateľná radosť. Moje
meno bude vytlačené na pohári.“
Kedy ste začali veriť vo víťazstvo v turnaji? „Počas turnaja som mal dobrý pocit. Zlomové bolo pre mňa 4. kolo, ktoré som vyhral
v poslednej hre kola. Súčet bodov bol 18 z 20.“
Mali ste aj krízu počas turnaja? „Áno, po
treťom kole, ktoré som so šťastím skončil ako
druhý. Mariáš je krásna hra, môže zvíťaziť
každý. Musíte mať aj šťastie a dobrú kartu
na víťazstvo. Počas turnaja ma povzbudzoval môj brat Jozef, ktorý má tento rok šancu
vyhrať celoslovenskú súťaž jednotlivcov. Po
10 turnajoch je na 1. mieste, potrebuje ešte
dobré umiestnenie v dvoch turnajoch. Prajem
mu veľa šťastia.“
Ako trénujete počas roka? „Každý štvrtok
má náš klub 3-hodinový tréning. Budúci rok
Mariáš klub bude organizovať už 20. ročník
Slovenského pohára v mariáši. Nik ho ešte
nevyhral dvakrát, tak budem o rok môcť bojovať o druhé víťazstvo. Tento pohár bude mať
v mojom dome čestné miesto.“
Mariáš klub ďakuje Mestu KNM, Pivovaru
Bytča za finančnú podporu pri organizovaní
tohto podujatia.
Dušan Mičian

Bežecká liga Žiliny
Bežecká liga Žiliny je celoročná súťaž bežcov, ktorá sa behá už od roku 1982. Určená
je všetkým fanúšikom tohto športu, nemusia
byť zo Žiliny. Tento rok sa jej zúčastnilo aj 27
bežcov z nášho mesta. Posledný pretek ligy sa
uskutoční na Silvestra, preto sa môže umiestnenie na popredných priečkach ešte zmeniť.
Teraz je v čele Branislav Šarkan s minimálnym náskokom pred Miroslavom Neslušanom, obaja sú členmi atletického klubu KNM.
V prvej desiatke sa drží na 5. mieste Peter
Tichý st., hneď za ním Michal Ševec a na
8. priečke je Anton Kuba st. Do konca roka
ich ešte čaká Vianočný beh pri Vodnom diele
Žilina, Štefanská hôrecká šestka a Silvestrovský beh. Držíme palce.

Strieborná bodka za sezónou

V sobotu 17.11. urobil mažoretkový súbor
Asanka bodku za súťažnou sezónou roku 2012.
Tou bodkou bola medzinárodná súťaž „Sabinovská palička“, ktorá sa konala v Sabinove.
Dievčatá si z tejto súťaže odniesli striebornú
medailu v súťažnej disciplíne mini mix senior,
Gabika Pavlusová obsadila so svojím sólo
baton 5. miesto a trio baton taktiež v kategórii
senior skončilo na 6. mieste.
Počas celej súťažnej sezóny 2012 precestovali dievčatá zo súboru neuveriteľných 2.238
km a že to cesta nebola zbytočná, dokazujú
ich získané ocenenia: 6 x zlato, 14 x striebro
a 7 x bronz. Navštívili viaceré mestá na Slovensku: Sabinov, Trenčín, Chvojnica, Bratislava a vrcholovou súťažou boli ME v poľskom
meste Opole. Popri súťažiach absolvovali
mažoretky aj množstvo vystúpení doma aj
v zahraničí.

Všetkým dievčatám nášho súboru ďakujeme
za ich skvelé výkony a prajeme im veľa energie do ďalšieho roka, ktorý bude určite ešte
náročnejší, keďže mažoretkový šport napreduje rýchlym tempom. Poďakovanie taktiež patrí
Mestu KNM, nášmu zriaďovateľovi MKŠS,
všetkým rodičom, sponzorom a fanúšikom.
Ing. Zuzana Gajdošová,
Antónia Vnuková, vedúce súboru Asanka

Futsalový turnaj stredných škôl

Dňa 23. 11. 2012 sa na Spojenej škole v KNM
uskutočnil druhý ročník futsalového turnaja
stredných škôl, ktorý organizoval Juraj Šefar
- okresný predseda mladých sociálnych demokratov v KNM. Turnaja sa zúčastnili Gymnázium KNM, Stredná odborná škola strojnícka
a Spojená škola v KNM. Hralo sa o putovný
pohár MSD a finančnú hotovosť 300 €.
Umiestnenie:
1. miesto: Spojená škola - elektrikári
2. miesto: Stredná odborná škola strojnícka
3. miesto: Spojená škola
Spojená škola vyhrala putovný pohár, pohár
za prvé miesto, zlaté medaily, každý hráč
z mužstva získal permanentku do RS Fitclubu
a ako bonus 300 € prémiu. Na záver sa hral
aj exhibičný zápas, v ktorom hrali proti víťaznému tímu: poslanec NR SR Anton Martvoň,
prednosta OÚ Žilina Vladimír Macášek, organizátor Juraj Šefar, riaditeľ Spojenej školy Milan
Válek, Peter Migel a Ján Žovin. Turnaj sa niesol
v príjemnej priateľskej atmosfére a tešíme sa na
tretí ročník. Poďakovanie patrí aj sponzorom:
RS Fitclub, stavebná firma OMSTAV KYSUCA, s.r.o., firma MV, s.r.o. a riaditeľovi školy za
poskytnutie priestorov.
Juraj Šefar

Jesenná časť hokejbalovej sezóny

Tento rok bol rozbeh Kysučanov do sezóny pomalší. Mužstvo nie je v tabuľke Prvej
Ferrax Hokejbalovej Žirafa Ligy seniori tam,
kde by chcelo byť. Priebežné siedme miesto
neodráža kvalitu mužstva v plnom zbroji.
Zápasíme najmä s nízkou účasťou hráčov.
Práca a iné povinnosti nedovoľujú prísť
v potrebnom množstve. Zatiaľ bojujú mladé
pušky ako Miroslav Janík, Michal Ondrušek
či Lukáš Kubala... V bráne stále čaruje Peter
Altman. Zo skúsenejší hráčov ide príkladom
najmä Dušan Sobol.
Tomáš Urbaník

Poďakovanie

Klub sclerosis multiplex KNM chce touto cestou poďakovať všetkým
ľuďom dobrej vôle, sponzorom - Lekárni sv. Lukáša, Reklame Marián
Kandrik, ktorí podporili našu klubovú činnosť v roku 2012.
Všetkým želáme radostné Vianoce a úspešný rok 2013.
Zo srdca členovia Klubu SM KNM
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kultúrne spektrum

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

1. 12. 2012, 18.00 hod.
Dom kultúry KNM

26. 12. 2012

Štefansky výstup

Progres

Športklub turistiky Kysucké Nové Mesto pozýva na Štefánsky lyžiarsky alebo peší výstup na
Vreteň. Viac informácií: www.sktknm.sk

Hudobné vystúpenie skupiny Progres, konzumná hudba pre starších i mladších poslucháčov. Vstupné: 7 €

31. 12. 2012
ZŠ Clementisova KNM

Vianočné trhy

5. 12. 2012, 15.30 hod.

Príde k nám Mikuláš

O 16.30 hod. stretnutie s Mikulášom v uli
ciach mesta.
O 17.00 hod. Mikulášska rozprávka O Snehulienke v Dome kultúry KNM. Vstupné: 1 €
8. 12. 2012

Mikulášsky výstup

Športklub turistiky Kysucké Nové Mesto
pozýva na 10. ročník podujatia Mikulášsky
„lunochodecký“ výstup na Tábor. Viac informácií: www.sktknm.sk
12. 12. 2012, 17.00 hod.
Koncertná sála ZUŠ KNM

Vianočný koncert

Na koncerte sa predstavia žiaci hudobného,
tanečného a literárno-dramatického odboru.
Vianočný koncert je spojený s výstavou prác
žiakov výtvarného odboru.
13. 12. 2012, 14.00 hod. – 19.00 hod.

Pre všetkých rodičov, žiakov i ostatných
záujemcov v priestoroch školy. Možnosť
zakúpenia originálnych prác žiakov (koláčiky, medovníčky, šperky, pozdravy, obrázky, náramky, ozdoby a iné prekvapenia).
Súčasťou programu maľovanie na tvár, veštenie, vypaľovanie nápisov do dreva, atmosféru doplnia vianočné koledy. Sprievodnou
akciou je nábor detí na gymnastiku a džudo
od 16.00 hod.
16. 12. 2012, 16.30 hod.
Námestie slobody

Živý Betlehem

Divadelný súbor Babylon a Didero pripravili
tradičné dramatizované predstavenie, v ktorom účinkujú aj Vajčovskí junáčkovia a Vajčovky. V sprievodnom programe sa predstaví
Nová Kysučanka.

Silvestrovský výstup

Športklub turistiky Kysucké Nové Mesto
pozýva na Silvestrovský výstup na Ľadonhoru. Viac informácií: www.sktknm.sk
31. 12. 2012, 22.00 hod.
Námestie slobody KNM

Vítanie nového roka 2013 a oslava
20. výročia vzniku SR

Príďte sa rozlúčiť so starým rokom a privítať
nový rok 2013 na Námestie slobody v spoločnosti priateľov, známych a ostatných obyvateľov
mesta. Zároveň si pripomenieme 20. výročie
založenia samostatnej Slovenskej republiky.

Pripravujeme na január
20. 1.2013, 17.00 hod.
Dom kultúry KNM

Kamenný chodníček

Repríza úspešného divadelného predstavenia
farského amatérskeho divadla Galiba z KNM.
Autor hry: Ferko Urbánek. Vstupné: 2 €

Dom kultúry Budatínska Lehota
14.12. 2012, 19,00 hod.

Vianočný koncert unplugged  Kristína

Klávesy: Martin Ferenčík, perkusie: Martin Janočko, akustická gitara: Peter Tonko
Súčasťou programu vystúpenie speváckeho súboru Shema z KNM.

Knižné novinky kysuckých autorov
„Ja už nie som ja“ je názov najnovšieho knižného
titulu súčasnej spisovateľky z KNM Márie Ďuranovej.
Medzi čitateľkami ženského pohlavia je táto autorka
veľmi obľúbená, o čom svedčí aj fakt, že vydáva už
svoju ôsmu knihu. Názov je odvodený od príbehu
hlavnej hrdinky Agáty, ktorá počas svojho mladého
života zažije tragickú udalosť a navždy zostáva psychicky a citovo poznačená. Kniha z vydavateľstva PULP je vhodná aj
pre mladšiu generáciu čitateľov.
Pre všetkých záujemcov pripravila autorka knihy autogramiádu, ktorá
sa uskutoční 12.12. 2012 od 9,30 do 17,00 hod. v Kysuckej agentúre
na Námestí slobody.

Ďalšiemu nášmu rodákovi a prispievateľovi do Zvestí
KNM Valérovi Vendrinskému vyšla už tretia kniha s titulom „Zem v objatí zničujúcej apokalypsy“, ktorej nosným motívom je záchrana života na Zemi. Do konca roka
sa objaví na pultoch kníhkupectiev aj ďalšia knižka tohto
autora, určená deťom plná detských básní a hádaniek.
A aby toho nebolo málo, vo vydavateľstve Georg vyjde aj kniha pre
zaľúbených „Pod krídlami lásky“ a pravdepodobne sa do konca roka
objaví aj zbierka epigramov pre zábavu i poučenie.
Kniha je vhodným vianočným darčekom, ktorý poteší. Čitatelia
mestskej knižnice si môžu túto literatúru zapožičať a stráviť pri
nej príjemné chvíle počas zimných večerov.
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