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Čo sme zistili
o sviatku Deň matiek
Medzinárodný sviatok Deň matiek,
ktorý sa oslavuje na Slovensku vždy
v 2. májovú nedeľu, patrí k najkrajším
sviatkom na svete. V tomto sviatku sa
odzrkadľuje jedinečnosť a nenahraditeľnosť matky. Všetky deti majú v tento deň príležitosť vzdať úctu svojim
mamám kvetom, či iným darčekom.
V Anglicku nechajú v tento sviatočný
deň deti s otcom mamičku aj dlhšie
spať a sami pripravia raňajky. Veľa
rodín pripravuje na Deň matiek špeciálny obed alebo zoberú mamu do
jej najobľúbenejšej reštaurácie. Vo
Fínsku sú tradičným darčekom pre
matky kvety a aj tam majú mamičky
raňajky podávané priamo do postele.
Počas dňa navštevujú deti svojich starých rodičov, prípadne si pripomenú
blízkych návštevou cintorína. Oslavy
Dňa matiek v iný deň sú vo svete skôr
výnimkou ako pravidlom. V Latinskej
Amerike sa oslavuje o niekoľko dní
neskôr, napríklad v Argentíne až v
septembri. V Španielsku a v Portugalsku oslavujú Deň matiek až v decembri. V Škótsku tento sviatok pripadá
na 26. marca, kedy sú obchody plné
darčekov pre mamičky. Ako pri každom sviatku, aj pri tomto sa dávajú
pohľadnice s predtlačou, na ktoré sa
dopisujú rôzne osobné želania. Matkám sa neposielajú, ale dávajú priamo do rúk, aby tak znásobili osobitosť
a dôležitosť obdarovávanej osoby. Aj
naše deti v Deň matiek tvoria v školách a škôlkach maličké darčeky pre
svoje mamičky, chystajú besiedky, na
ktorých im recitujú básničky a spievajú pesničky. My, dospelí, by sme mohli svoje mamy tiež potešiť aspoň kvetom a teplým slovíčkom “ďakujem”.
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CENA 0,20 €

Deň matiek
Nesiem Ti ruže, mamička moja,
lebo dnes veľký sviatok máš,
keď sa nám oči potichu spoja,
želanie bez slov rozoznáš.
P O Ď A K O V A N I E
V mene učiteľov, ktorí boli navrhnutí na ocenenie Plaketou Jána Amosa
Komenského pri príležitosti Dňa učiteľov chcem poďakovať vedeniu jednotlivých
školských zariadení v Kysuckom Novom Meste. Taktiež v mene ocenených učiteľov
ďakujem primátorovi mesta Ing. Jánovi Hartelovi a zástupkyni primátora Ing. Jane
Svrčkovej, ktorí tieto morálne ocenenia slávnostne odovzdali do rúk ocenených.
Odovzdávanie cien sa uskutočnilo v Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste za
príjemnej slávnostnej atmosféry, umocnenej divadelným predstavením v podaní
bratislavských hercov, ktoré bolo venované všetkým pedagogickým pracovníkom
pri príležitosti ich sviatku.
(Mgr. Juraj Kusenda)

Čitateľov mesačníka ZVESTI
Kysuckého Nového Mesta srdečne pozdravujú:
Zdena Studenková, Marta Sládečková,
Zuzana Tlučková, Jozef Vajda a Peter Sklár
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mesto informuje

PRIHOVáRA SA VáM
prednosta MsÚ Ing. Ľubomír Golis

Vážení spoluobčania,
v poslednej dobe sa stretávam s názorom, že sa v meste nič
neurobilo. Keď sa nepostaví nový most alebo možno dvadsať poschodový objekt, to neznamená, že sa nič neurobilo. Sú stavby a
práce, ktoré väčšina ľudí nikdy neuvidí. Iní vidia, ale prechádzajú
okolo toho bez povšimnutia. Rekonštrukcie kotolne v ZŠ Nábrežná a Dome kultúry. Výmena zariadenia na diaľkový prenos dát vo
výmenníkových staniciach v meste. Opravy vykonané vo vnútri
škôl. Opravy komunikácií a chodníkov. Nová fasáda knižnice, rekonštrukcie škôl. Preto je pre mňa takýto názor dosť sklamaním.
Môže totiž vyvolávať dojem, že aj pracovníci mesta akosi málo
pracujú. Nie je to dávno, keď na vybavovanie vecí na mestskom
úrade boli určené úradné dni. Dnes sa vybavujú stránky každý
deň a nestačí ani to. Dávno sú preč časy, keď z okresu chodili
presné inštrukcie o tom, čo a ako urobiť. Zo samospráv sa stali
samostatne konajúce inštitúcie, plniace si povinnosti tak, ako im
to ukladajú zákony a nariadenia. Samozrejme, najdôležitejšou
činnosťou samosprávy je vybavovanie žiadostí a potrieb občanov, zabezpečovanie prostredia, v ktorom žijú. Kvôli tomu boli
tieto inštitúcie aj zriadené. Aby mesto dobre fungovalo, má zriadené orgány a ich poradné skupiny. V mesiaci apríl sa konalo
zasadnutie mestskej rady. Prejednávali sa rôzne body, ako vyhodnotenie programového vyhlásenia mestského zastupiteľstva,
návrh štatútu pre denné centrum Klub 75, návrh VZN č. 2/2010
o sťažnostiach, návrh VZN č. 3/2010, ktorým sa určujú pravidlá
času predaja v obchode, úpravy rozpočtu škôl s ohľadom na normatívne financovanie zo štátneho rozpočtu, dotácie z rozpočtu
mesta a nakladanie s majetkom mesta. V podstate tieto body
prejednávalo aj mestské zastupiteľstvo.
V deň uzávierky začala audítorská firma vykonávať každoročný
audit hospodárenia nášho mesta z minulého roku. Výsledok hos-
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podárenia a auditu bude prejednávaný na mestskom zastupiteľstve. O výsledku budem občanov, samozrejme, informovať.
V mesiaci jún sa budú konať voľby do Národnej rady Slovenskej
republiky. Mnohí už určite zaregistrovali zmeny v určení volebných okrskov, a hlavne, v určení volebných miestností. Je to
preto, lebo mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo zmeny volebných
obvodov pre neskoršie voľby do orgánov samosprávy mesta. Tieto zmeny spolu súvisia. Veríme, že voliči budú sledovať hlavne
Oznámenie o mieste a čase konania volieb, ktoré sa doručuje
každému voličovi. Na tomto tlačive je uvedená volebná miestnosť
pre každého voliča, len si to treba prečítať. Podstatná zmena sa
udiala je pre voličov, ktorí chodili voliť na MsÚ, ZŠ Nábrežná a
stará priemyslovka – Murgašova ul. Tieto volebné miestnosti sú
zrušené. Voliči z ČSA, Štúrova, Revolučná, 9. mája, SNP, Pod
Lipkou a Horná Skotňa majú tri volebné miestnosti. Pre ulice
Nábrežná, Komenského, Belanská, 1. mája, Hviezdoslavova,
Námestie slobody, Pivovarská a voliči s trvalým pobytom Kysucké Nové Mesto, budú mať volebnú miestnosť v priestoroch Klub
75 na Belanského. Pre ulice Vajanského, Murgašova, Litovelská,
Cesta do Rudiny, Lipová, Kollárova a Matice slovenskej sú určené dve volebné miestnosti v Dome kultúry. V ZŠ Dolinský potok
sú dve volebné miestnosti, ale nepribudli žiadne ulice.
Voliči z ulíc Clementisova a Dlhomíra Poľského majú volebnú
miestnosť v ZŠ Clementisova.
Oškerda a Budatínska Lehota sú bez zmien. Všetky zmeny sú na
internetovej stránke, na informačnom kanály káblovej televízie v
meste a mesačníku ZVESTI.
Máj je pozoruhodný mesiac. Rozkvitnuté stromy, rastliny, ranné
koncerty vtákov predurčujú príchod letného obdobia. Máj je sviatkom práce, oslavy víťazstva nad fašizmom, a hlavne, je sviatkom
matiek. Deň matiek sa oslavuje vždy v druhú májovú nedeľu.
Podľa mňa je to sviatok, ktorý by mal mať čestné miesto v našej
hierarchií hodnôt. Nič nenahradí starostlivosť matiek, ich lásku
a túžbu po šťastí a zdraví svojich detí. Za to všetko nechcú nič.
Všetkým mamám patrí veľké ĎAKUJEM.

DEŇ NA RC I S OV
pričom mnohí z nich nie sú z nášho mesta. Slovo „ďakujem“ patrí aj vedeniam základných
škôl, učiteľom, zamestnancom a žiakom. Ďakujem aj deťom, učiteľkám a riaditeľkám
materských škôl. Jednotlivé školy vyzbierali:

Opäť bol piatok. Opäť bol DEŇ
NARCISOV. Opäť znela tajomná hudba
sŕdc plná nezištnej lásky v ľuďoch nášho
mesta i okolitých obcí: Ochodnica, Povina,
Rudina, Rudinka, Rudinská, Budatínska
Lehota, Kysucký Lieskovec, Snežnica,
Lodno, Horný Vadičov, Dolný Vadičov.
Únia žien v Kysuckom Novom Meste
zorganizovala pri tejto príležitosti dňa 16.
4. 2010 zbierku, ktorá pomáha chorým na
rakovinu. Každoročne spolupracuje so SPŠ
v KNM, s Gymnáziom v KNM a Mestským
kultúrno-športovým strediskom. Celkovo
sa vyzbieralo 4512,- €. Je to veľký úspech,
a preto všetkým patrí veľké ĎAKUJEM.
Vďaka patrí aj pracovníkom z INY a KLF
– ZVL , ktorí taktiež prispeli do zbierky,

ZŠ CLEMENTISOVA
338,96 €
ZŠ OCHODNICA
251,03 €
ZŠ NÁBREŽNÁ
232,- €
ZŠ RUDINA
184,- €
ZŠ a MŠ RUDINSKÁ
127,- €
ZŠ KYS.LIESKOVEC
110,- €
ZŠ DOLINSKÝ POTOK 78,33 €
ZŠ LODNO
50,50 €
ZŠ SNEŽNICA
50,- €
ZŠ HOR. VADIČOV
29,52 €

MŠ 9. MÁJA
156,60 €
MŠ KOMENSKÉHO
89,- €
MŠ RUDINA
76,50 €
MŠ POVINA
59,- €
MŠ LITOVELSKA
53,- €
MŠ HOR.VADIČOV
50,- €
MŠ LODNO
30,- €
MŠ RUDINKA
20,- €
MŠ DOLNÝ VADIČOV
20,- €
MŠ BUD. LEHOTA a ÚŽS
20,- €

V uliciach mesta sa vyzbierala suma: 2 519,56 €. Do tejto sumy finančne prispeli aj
subjekty: Krajský školský úrad Žilina sumou 69,- €, Mestská knižnica v KNM sumou
18,40 €, Únia žien v Povine sumou 45,50 €. Veľké „ďakujem“ patrí všetkým, ktorým sa
otvárali srdcia plné lásky, pochopenia, súcitu a vcítenia sa do tých, ktorí trpia rakovinou.
Poďakovanie patrí aj členkám Únie žien v KNM za ich pomoc pri organizácii zbierky:
predsedníčke ZO ÚŽS v KNM Š. Bukovej, A. Anteckej, J. Janušovej, J. Kubicovej, M.
Melišíkovej, PhDr. E. Gavlákovej, predsedníčke OO ÚŽS KNM Mgr. J. Dostálovej,
V. Bugáňovej, V. Králikovej a Z. Stuchlikovej. „Ďakujem“ patrí aj členkám Únie, ktoré
počítali peniaze: Mgr. E. Braciníkovej, M. Adamčákovej, Z. Balkovej, A. Majdákovej,
V. Turčanyovej , A. Straňavskej a študentom SPŠ v KNM: 3 AL , 2BM, ako aj pätnástim
študentom Gymnázia v KNM. Nemôžem nespomenúť ženy z Kukučínovej ulice V.
Johánkovú a Simanovú, ktoré nielen prispeli do zbierky, ale darovali aj veľa narcisov.
Narcisy priniesol aj p. Karol Šustek. Všetkým veľmi pekne ďakujem. Celá vyzbieraná
suma 4512,- € bola zaslaná dňa 19. apríla 2010 prostredníctvom VÚB v KNM na číslo
účtu 68133 - 432 /0200 - onkologické oddelenie Nemocnice s poliklinikou, V. Spanyola
43 v Žiline.
(Mgr. Zita Véghová, ÚŽ KNM)
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spravodajstvo

Zasadnutie mestského zastupiteľstva
z pohľadu redaktora mestských novín
alebo Divadlo dvoch hercov
Aby som ako redaktor mestských novín mohla čo najlepšie informovať obyvateľov o činnosti, ktorú vedenie v súčinnosti s mestským zastupiteľstvom vykonáva, teda, o uskutočnených akciách
v prospech obyvateľov, o akciách, ktoré sa zatiaľ napriek vynaloženému úsiliu stále nepodarilo doviesť do úspešného konca, o
najbližších plánoch mesta, o plnení dokumentu Programového
vyhlásenia mesta na roky 2007 až 2010, na ktorom sa poslanci,
so snahou postupne vytvárať pre všetkých obyvateľov čo najlepšie životné podmienky, v minulosti spoločne uzniesli a podobne,
som povinná pravidelne sa zúčastňovať zasadnutí mestského zastupiteľstva.
Už neraz som sa odhodlávala napísať nepríjemnú pravdu o priebehu týchto zasadnutí, teraz som sa rozhodla informovať obyvateľov nielen z pozície redaktora, ale aj z pozície obyčajného
obyvateľa a občana, z pohľadu môjho - ľudského.
V priebehu posledného roka, čo vykonávam redaktorskú prácu a
pravidelne sa zúčastňujem týchto zasadaní, som totiž zistila, že
na rokovaniach nášho zastupiteľstva načerpám len veľmi málo
objektívnych informácií o tom, čo sa v našom meste deje, čo sa
buduje a plánuje vybudovať. Ako som sa už presvedčila, tieto
informácie získavam rýchlejšie priamo od poverených pracovníkov mestského úradu, ktorí z môjho pohľadu v súčasnosti pracujú výkonnejšie a efektívnejšie, ako kedykoľvek v minulosti, aj
keď uznávam, že vždy je čo vylepšovať.
Nielen z ostatného zastupiteľstva (21. 4. 2010), ale aj z tých
minulých, som totiž nadobudla pocit, že zoskupenie poslancov, ktorí zasadajú v súlade s rokovacím poriadkom približne
10x do roka, nevyužíva tento vzácny čas tak efektívne, ako by
mohlo. Po zvyčajnom úvodnom privítaní poslancov primátorom,
ich oboznámení s programom rokovania, po tradičnom schválení návrhovej komisie a overovateľov zápisnice sa prechádza k
jednotlivým bodom programu. Všetko by bolo tak, ako má byť,
pokiaľ by si vzácny čas rokovania už takmer so železnou pravidelnosťou neprisvojila dvojica poslancov, ktorá sústavne napadá
a spochybňuje prácu nielen súčasných predstaviteľov mesta, teda
primátora a jeho zástupkyne, ale vlastne aj prácu všetkých súčasných zamestnancov úradu. Táto zohratá dvojica neustále kritizuje
pracovné výsledky mesta, svoju kritiku pritom väčšinou dokladá
veľmi ľahko vyvrátiteľnými argumentmi. Ironickými poznámkami si vynucuje pozornosť ostatných zasadajúcich, často aj v čase,
keď im vôbec nie je udelené slovo. Ich útoky a pochybnosti sú
vzápätí vyvracané primátorom či jeho zástupkyňou, obaja ľahko
preukázateľnými dôkazmi a faktickými argumentmi svoju prácu
i prácu zamestnancov mesta zasa obhajujú. Výsledkom týchto
zdĺhavých a často sa opakujúcich bojovných výmen názorov a
nekonečných vysvetľovaní je neefektívny priebeh celého rokovania, napätá atmosféra, ktorej sa ostatní zasadajúci len bezradne
prizerajú, nehovoriac o hŕstke zvedavých obyvateľov, ktorá často
s údivom sleduje toto mestské divadlo. Neviem prečo, ale určite
nielen mne, to v konečnom dôsledku pripadá tak, akoby spomenutým dvom poslancom ani tak nešlo o blaho obyvateľov, ako
najmä o vybitie si svojho hnevu, zatrpknutosti a zlosti z toho,
že neboli naplnené ich osobné ambície a na vedúcich pozíciách
mesta už nesedia oni, ale niekto iný. V mnohých polemikách nie
som odborne dostatočne informovaná, a teda ani kompetentná
hodnotiť, na koho strane je pravda. Ale často mám pocit, že ak
súčasné vedenie mesta neodvádza dobrú prácu v prospech obyvateľov, je určite zvláštne, že ostatní poslanci (celkom ich je 19)
okrem vecných pripomienok k jednotlivým problematikám mesta výhrady k práci súčasného vedenia neprejavujú. Čím to je,
že súčasné výsledky mesta spochybňujú ustavične len spomenutí
dvaja, ktorí svojimi často neopodstatnenými útokmi ostatných
zasadajúcich neraz len zbytočne oberajú o vzácny čas a brzdia
proces rokovania? Zasadnutie nášho mestského zastupiteľstva
tak väčšinou prebieha v napätej atmosfére, ktorá nevedie k úžitku, ale skôr k neefektívnemu handrkovaniu sa o zásluhy a bezradnému pracovnému nasadeniu všetkých zúčastnených.
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A tak, o tom, že mesto v minulom roku získalo nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu dvoch základných škôl a ZUŠ v celkovej výške 4.657.000€, na výstavbu
viacúčelového ihriska pri gymnáziu vo výške 39.800€, na modernizáciu centrálnej zóny mesta KNM vo výške 1.551.000€ (jej
realizácia sa začne už čoskoro), na povrchovú úpravu vidieckej
komunikácie v časti Budatínska Lehota vo výške 13.300€, na
činnosť ZŠ Nábrežná vo výške 147.000€, že v súčasnosti podalo ďalšie vypracované žiadosti o nenávratný finančný príspevok na povrchovú úpravu miestnej komunikácie Na Podstráni vo
výške 24.342€, na rekonštrukciu verejného osvetlenia v mestských častiach Podstránie, Suľkov a Budatínska Lehota vo výške
250.000€, na rekonštrukciu a celkovú modernizáciu domu kultúry vo výške 934.300€, že okrem toho sa z mestského rozpočtu
zrekonštruovali priestory prístavby k tribúne, vymenili okná na
MŠH, že sa uskutočnila výstavba kanalizácie, vodovodu, verejného osvetlenia a chodníkov pre novú bytovú výstavbu na Kamencoch, opravili sa mnohé úseky poškodených ciest, že sa v
súčasnosti realizuje oprava Družstevnej ulice a mení sa jej dlhé
roky katastrofálny stav konečne na normálny, ako i o mnohých
ďalších pozitívnych výsledkoch terajšieho vedenia, sa dozvedám
nie na zasadnutiach zastupiteľstva, ale priamo od kompetentných
pracovníkov mestského úradu, ktorí nemajú čas riešiť žabo-myšie vojny zatrpknutých bývalých a obviňovaných súčasných
predstaviteľov mesta, ale snažia sa odviesť dobrú tímovú prácu z jednoduchého prostého dôvodu: chcú, aby sa obyvateľom
v meste žilo stále lepšie a lepšie, chcú to nielen kvôli ním, ale
aj kvôli svojim deťom, svojim rodinám, v konečnom dôsledku
- aj kvôli sebe.
Je pravda, že na zasadnutiach si poslanci nájdu čas aj na hlasovanie, prípadne na diskusie o potrebných zmenách a nariadeniach,
ktoré sa dotýkajú života v meste, o tých vás vo svojich príspevkoch informuje súčasný prednosta MsÚ.
Z môjho pohľadu súčasné vedenie a väčšina poslancov nevykonáva svoju prácu zle, ich výsledky hovoria za všetko. Je jednoduché neustále poukazovať na nedostatky, kritizovať a spochybňovať robotu iných, ale človek, ktorý má záujem o objektívne
hodnotenie práce, ak je úprimný a pozorný, nemôže opomenúť
hmatateľné výsledky, ktoré mesto v priebehu posledných troch
rokov dosiahlo.
Z pohľadu redaktora mestských novín mi je na súčasnom vedení mesta nesmierne sympatické aj to, že z ich strany som počas
celej doby pôsobenia v redakcii mestských novín ani raz nepocítila tlak, či nejaký náznak, aby sa obsahovo Zvesti KNM uberali smerom, ktorý je prospešný pre ich pôsobenie a zotrvanie vo
funkciách. Ich prístup v tejto veci je maximálne profesionálny a
korektný.
Verím, že život v našom meste sa bude v budúcnosti uberať smerom, ktorý mi umožní posúvať obyvateľom mesta v budúcnosti
čo najviac pozitívnych informácií.
(Mária Ďuranová)

V apríli sa uskutočnila rekonštrukcia verejného osvetlenia a príjazdovej komunikácie na Družstevnej ulici.
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LETO s CVČ

Letný pobytový tábor SLNIEčKO
Centrum voľného času organizuje počas letných prázdnin pre deti a členov
záujmových útvarov letný pobytový tábor v PRIEVIDZI.
Termín: od 26. do 30. júla 2010
Cena: 115 €
Tábor má poznávací a rekreačno-oddychový charakter.
Program: táborové hry, zábavné súťaže, návšteva kúpalísk, Bojnice ZOO
a zámok, tvorivé výtvarné a športové aktivity, návšteva kultúrnych pamiatok, minigolf, exkurzia na letisko.
Ubytovanie a stravovanie je zabezpečené v Špeciálnej základnej škole
internátnej. Internát je situovaný v mestskom parku v okrajovej časti
Prievidze, 1 km od mesta Bojnice. V areály školy sú preliezačky, ihrisko,
ohnisko, altánok, krb.
Vedúce : Mária Klušáková a Janka Pavlusíková - pracovníčky CVČ
Prihlášky odovzdať a zálohu 75 € je potrebné zaplatiť do 28. mája 2010.

Mestský letný tábor s dennou
dochádzkou TÚLAVÝ AUTOBUS

Už názov vystihuje zameranie tábora. Okrem rekreačného oddychu je tábor
zameraný na spoznávanie Slovenska. Navštívime región Turiec, Liptov, Kysuce, Bojnice, Žilina a okolie, tiež iné krásne miesta Slovenska. Program je
predbežný a môže byť upravený podľa počasia. V rámci programu budeme
navštevovať aj kúpaliská a rôzne historické a prírodné zaujímavosti.
Pedagogický dozor zabezpečujú pracovníci CVČ.
Termín:    I. turnus  od 12.-16. júla 2010, II. turnus  od 16.- 20. augusta
2010
Miesto: zraz všetkých účastníkov bude denne od 7.30 do 8.00 hodiny
v CVČ
Predpokladané ukončenie činnosti denne do 16.00 hod.
Poplatok: 56 Eur (zahŕňa cestovné, vstupné, 1x teplá strava - denne,
materiál na činnosť, poistenie). Prihlásiť svoje dieťa a rezervovať miesto
v tomto tábore môžete už v týchto dňoch (záloha 25 Eur).

TÁBOR MLADÝCH CYKLOTURISTOV
- 8. ročník VEĽKÁ FATRA- Mošovce

Je zameraný na rekreáciu, šport, kúpanie a cykloturistiku v krásnom
prostredí Veľkej Fatry. Spoločne poodhalíme tajomstvá prírodných krás
Gaderskej, Blatnickej doliny, kúpeľného mesta Turčianske Teplice, navštívime rôzne historické pamätihodnosti, ranč s koňmi, chovnú stanicu
pstruhov a iné zaujímavosti Turca. Hlavným dopravným prostriedkom bude
pre nás bicykel a značená Turčianska cyklomagistrála. V rámci programu
si zhotovíme drobné suveníry, posedíme pri táboráku s opekačkou, budeme
súťažiť, zdokonalíme sa v pravidlách cestnej premávky (chodec – cyklista),
navštívime Lanové centrum a budeme sa kúpať v bazéne, ktorý je priamo
pod oknami nášho internátu v Mošovciach.
Termín: 2.-11.júla 2010 (10 dní)
Miesto: Mošovce (okr.TurčianskeTeplice)
Cena: 159 Eur
Ubytovanie je zabezpečené v Domove mládeže Spojenej strednej školy
a stravovanie v priestoroch jedálne rekreačného strediska Drienok - Mošovce. Strava bude podávaná 5x denne, je zabezpečený aj celodenný
pitný režim. Doprava pre deti bude vlakovými spojmi ŽSR, pre bicykle,
materiál a batožinu nákladným autom. Bicykle a prilby zabezpečí pre vaše
deti CVČ KNM.
Prihlášky a zálohu na tábor (100 Eur) môžete zaplatiť v CVČ už v
týchto dňoch.
Ďalšie informácie: 421 32 94

ZRNKO MúDROSTI
Najťažšie sa narovnávajú krivé charaktery.
(Valér Vendrinský)

PRACOVNÁ

Brigáda

NA SÍDLISKU KAMENCE
sme to ZVLÁDLI VÝBORNE

Ani aprílové prehánky a chladnejšie počasie nás neodradili od
účasti na skrášľovacej pracovnej brigáde v dňoch 9. – 10. apríla
2010, ktorú sme zorganizovali, aby sa nám v novom dome lepšie
a „krajšie“ bývalo. Za piatkové popoludnie a sobotu sme zvládli
obrovský kus práce pri našom bytovom dome na Ul. Revolučná
č. 2821, kolaudovanom dňa 8. 9. 2009. Vyčistili sme okolie od
kameňov, zbytočného stavebného odpadu a vyrovnali nerovnosti
terénu novou navezenou zeminou. Upravené plochy plánujeme
postupne zatrávniť a vysadiť drevinami. Verím, že čas strávený
užitočnou prácou, pohľad na upravené okolie a rozhovory so
susedmi napĺňajú každého účastníka pocitom spokojnosti. Veľké
ĎAKUJEM patrí všetkým účastníkom brigády, ktorí pracovali
okolo bytového domu, i tým, ktorí odstránili veľký neporiadok
na schodoch, tiež p. riaditeľke Údržby mesta za zabezpečenie
pracovného náradia i dobrým ľuďom za darovanú zeminu.
(Mgr. Martina Gramatová, Ing. Andrej Žabka)

LEKÁREŇ V POHOTOVOSTI
(8,00 až 12,00 hod.)
mája 2010
sobota 01.05.2010
nedeľa 02.05.2010
sobota 08.05.2010
nedeľa 09.05.2010
sobota 15.05.2010
nedeľa 16.05.2010
sobota 22.05.2010
nedeľa 3.05.2010
sobota 29.05.2010
nedeľa 30.05.2010

Lekáreň SV.LUKÁŠA Belanského 297
Lekáreň REGIA Kukučínova 2739
Lekáreň SV.LUKÁŠA Belanského 297
MESTSKÁ LEKÁREŇ Belanského 1345
Lekáreň SV.LUKÁŠA Belanského 297
Lekáreň SV.JAKUBA 1.mája č. 50
Lekáreň SV.LUKÁŠA Belanského 297
Lekáreň SV.LUKÁŠA Belanského 297
Lekáreň SV.LUKÁŠA Belanského 297
Lekáreň NA ROHU Belanského 1356

Tlaèiareò a papiernictvo

Jánošík

Výroba kníh,
poštové poukážky,
tlač podľa
doručených
vzorov,
plnofarebná tlač

FAREBNé KOPíROVANIE
(KNíH, DOKUMENTOV DO a3)
námestie slobody 67, Kys.n. Mesto
tel.: 0903 438 558 - 0903 171 251

KNM
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Hosť mesiaca

V rubrike HOSŤ MESIACA predstavujeme Danku
Nekorancovú, členku tanečnej country skupiny
NIAGARA, ktorá nám prezradila o najbližších plánoch skupiny, o jej vzniku, i o tom, čo tanečníčky
baví najviac.

Kedy vznikla tanečná country skupina NIAGARA?
Vznikli sme v auguste v roku 2005, keď nás k tejto myšlienke priviedla
radosť z tanca, ktorú sme sa rozhodli odovzdávať našim divákom a ľuďom vôbec. NIAGARA je zložená z nadšencov, ktorí sa už v minulosti
venovali rôznym druhom tanca a športovým aktivitám.
V súčasnosti máme 8 stálych členov. Sme radi, že k nám prišli tri
nové členky, ktoré majú záujem naučiť sa tancovať aj iný štýl, ako sú
dnešné moderné tance. Venujeme sa nielen klasickým, ale aj moderným country tancom. Klasické country sú postavené na tradičných
tancoch prisťahovalcov do Nového sveta. Tancujú sa väčšinou v
dvojiciach alebo v kruhu. Moderné country tance žijú zasa svojim
vlastným štýlom, snažia sa byť iné ako klasické country. Prispôsobujú
sa súčasnej modernej dobe. Sú to choreografie zložené zo zaujímavým
figúr a tancujeme ich na modernú country hudbu. Oslovujú divákov
všetkých vekových kategórií.
Kde hľadáte inšpiráciu k novým tancom a hudbu?
Skladby hľadáme väčšinou z tvorby amerických country skupín, ale tiež
aj z českých a slovenských skupín. V roku 2008 sme do nášho repertoáru zaradili aj temperamentný, dynamický a rytmický štýl tanca-clogging
(americký step). Jeho korene siahajú do čias prisťahovaleckých vĺn
a časom sa v ňom zmiešali rôzne vplyvy. Dnes by v ňom už málokto
hľadal tradičné korene, a to nám vyhovuje. Na country hudbu, ale aj
na modernú hudbu, tvoríme voľné choreografie, ktoré zodpovedajú
nášmu temperamentu.
Ako často sa stretávate?
Svoju kondíciu si udržiavame pravidelne na skúškach v dome kultúry
dva až trikrát do týždňa. Hodiny tréningov sa výrazne prejavili na
kvalite našich vystúpení, čoho dôkazom sú narastajúce množstvá vystúpení, ktoré mali úspech doma i v zahraničí. Chodíme vystupovať na
rôzne spoločenské akcie ako sú plesy, country bály, zábavy, podnikové
večierky, hody, súkromné akcie a pod. S nácvikom tancov máme už
bohaté skúsenosti, a vieme, že pre hostí je odovzdanie našich tanečných
skúseností prostredníctvom vyúky jednoduchého tanca veľkou zábavou.
Najbližšie sa predstavíme na oslavách 1. mája, kedy sa hneď po prvomájovom pochode mažoretkového súboru Asanka a dychovej kapely
Nová Kysučanka uskutoční kultúrny program na námestí mesta.
Viem, že ste aj organizátorom každoročného Katarínskeho plesu
v dome kultúry, o ktorý je vždy veľký záujem. Ktorý v poradí to
bude tento rok?
Katarínsky country bál organizujeme pravidelne v spolupráci s MKŠS

v dome kultúry. Tento rok to bude už štvrtý, a aj keď je teraz ešte len
máj, už teraz sa tešíme, že opäť zabavíme priaznivcov rezkej country
hudby a tanca. Katarínsky country bál tradične spestrujú ukážky našich
tancov, výuka tancov a najrôznejšie súťaže. Nie sme nijakí profesionáli,
jednoducho nás to, čo robíme, baví a pokiaľ našim tancom dokážeme
urobiť radosť aj druhým, teší nás to o to viac. Samotnými country tancami naše aktivity nekončia. Radi sa spoločne aj zabávame. Nechýba
nám zmysel pre humor a ochota robiť si srandu sami zo seba. Občas sa
necháme zlákať aj k neškodnej recesii. Napríklad na fašiangovú zábavu
sme v dome kultúry pripravili tanec havajských tanečníc a naše vianočné vystúpenia sme spestrili americkým stepom piatich „mikulášok“.
Nielen tancovaním je naše skupina živá, energiu nám dodáva najmä
spokojnosť divákov a zážitky, ktoré si z vystúpení prinesieme.
Informácie o skupine Niagara sú dostupné na oficiálnych stránkach
mesta www.kysuckenovemesto.sk. Ale viem, že máte už aj vlastnú
webovú stránku...
Ak nás chcete lepšie poznať, navštívte fotogalériu na našej stránke
www.niagaradance.sk. V tomto čase sa na nej ešte pracuje, ale onedlho
už bude opäť k nahliadnutiu.
Môžu sa záujemcovia o country tance prísť pozrieť na vašu
skúšku?
Určite. Chceme využiť túto príležitosť a vyzvať mladých mužov a
ženy, ktorí chcú využiť svoj voľný čas, majú chuť tancovať a urobiť
tak niečo aj pre svoju kondičku, aby sa prišli na nás pozrieť a môžu
sa stať aj členmi našej skupiny. Možné je to každý pondelok o 18.00
hod. alebo každý štvrtok o 19,30 hod. v zrkadlovej sále domu kultúry,
kedy máme tanečné skúšky. Na záver sa chcem v mene celej skupiny
poďakovať primátorovi nášho mesta p. Hartelovi, ako aj všetkým sympatizantom a sponzorom, ktorí skupinu Niagara podporujú v tanečnej
činnosti, osobitne riaditeľovi MKŠS Jurajovi Čierňavovi, ktorý nám
veril a verí, že nás roky nedobehnú, a že budeme môcť v plnom zdraví
tancovať aj naďalej.
Ďakujem za rozhovor.
(Mária Ďuranová)
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Slovenský rekord v čítaní prekonaný!

Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto sa zapojila do 3. ročníka
projektu „ČÍTAJME SI“, ktorého krstnou mamou je Oľga Feldeková. Myšlienku slovenského rekordu v simultánnom čítaní zrealizovala Linka detskej istoty pri SV pre UNICEF. Vo štvrtok, dňa
25. 3. tak prekonali slovenské deti svoj rekord vo verejnom čítaní
z predchádzajúceho roku! Tentoraz sa do čítania zapojilo 21 234
detí vo veku od 6 do 15 rokov. Bolo ich o 10 436 viac ako v roku
2009. Čítalo sa na 139 miestach v 81 mestách Slovenska. Tento
rok sa k čítaniu pridalo aj 14 detí so sluchovým postihnutím a 37
slabozrakých detí. V Kysuckom Novom Meste počas šiestich hodín čítalo v troch miestnostiach 135 detí zo všetkých základných
škôl, čo je v porovnaní s rokom 2009 až o 90% vyššia účasť.
K tomuto peknému číslu prispeli aj pedagógovia, ktorí podporili
projekt na zvýšenie čitateľskej gramotnosti našich detí a prezentáciu literatúry pre detského čitateľa. Veríme, že počet žiakov sa
v roku 2011 opäť zvýši.
(Mgr. Dušana Šinalová, riaditeľka MsK KNM)

Pamätník v parku
zrekonštruovaný
Na základe pokynov vedenia mesta zrealizovali pracovníci
príspevkovej organizácie Údržba mesta v Kysuckom Novom
Meste celkovú rekonštrukciu pamätníka v mestskom parku.
Na jeho zanedbaný stav upozornil aj náš čitateľ v jednom z
minulých čísiel mesačníka Zvesti KNM (v rubrike Napísali
nám). Aj on poukázal na možnosť úrazu pri pamätníku, ktorý
bol vplyvom poveternostných podmienok už naozaj nahnitý a
v chatrnom stave. Možno i na základe tohto upozornenia došlo
zo strany Mesta Kysucké Nové Mesto ku komplexnej výmene
drevenej konštrukcie, ktorá je napevno osadená, takže nehrozí
už žiadny úraz v jeho blízkosti sa pohybujúcich detí.

titul kniha Kysúc 2009

skončil v rukách Kysučanky
V piatok, dňa 23. 4.
2010, sa v Kysuckej
knižnici v Čadci uskutočnilo vyhodnotenie literárnej súťaže KNIHA
KYSÚC 2009, ktorú
organizuje ŽSK, Mesto
Čadca, Mesto KNM,
Kysucká knižnica v
Čadci a Mestská knižnica KNM v spolupráci
s mediálnymi partnermi. Ocenenie Kniha
Kysúc 2009 v kategórii
krásnej literatúry získal
román Už sa nebojím
od autorky Márie Ďuranovej z Kysuckého
Nového Mesta. Cenu
Kniha Kysúc 2009 v
kategórii odbornej a
populárno-náučnej literatúry si odniesol tím tvorcov (Mária Ščuryová - zostavovateľka, fotografie - Jaroslav Velička a ďalší) za knihu s
názvom Ondrej Zimka, jedná sa o knihu zo zákulisia života
a diela významného maliara Ondreja Zimku. Cenu Literárna
autorita Kysúc 2009 získal za najviac výpožičiek v knižniciach v kysuckom regióne MUDr. Jozef Marec a cenu Literárny počin 2009 získala Prof. PhDr. Mária Bátorová DrSc.
za svoju činnosť na poli literatúry (literárna vedkyňa, kritička,
spisovateľka, publicistka). Cenu Literárny počin 2009 získal
aj Mgr. Miroslav Golis za rozvoj knihovníctva na Kysuciach,
dokumentárnu fotografiu a ochranu prírody.
(red.)

Napísali

nám ...

Často, keď prechádzam okolo nášho parku, a je to skoro denne,
napadne ma, prečo sa aj v našom meste nemôže nejaký záhradník
postarať o peknú okrasnú zeleň v ňom. V iných mestách majú
parkov aj viac a všetky sú prekrásne upravené, takto na jar je
radosť posedieť tam na niektorej lavičke. U nás je parčík malý,
a ešte aj poriadne zanedbaný, zdobia ho akurát tak plné koše fliaš
a partia bezdomovcov. To naozaj nemôže naše mesto zabezpečiť,
aby aspoň tento kúsok mestskej zelene vyzeral pekne? V dnešnej
dobe, keď je radosť pestovať skalky, kosiť trávu, vysádzať rôzne
živé ploty, kríky, kvety, veď všetkého je v obchodoch nadostač, by
mal náš mestský park hýriť farbami, nehovoriac o tom, že by tam
mohol byť aj malý rybník či fontánka... To je naozaj naše mesto
také chudobné, že nemá už ani na záhradníka, ktorý by sa o to
postaral?
M. P.
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spoločenská kronika

Spoločensk á kronik a
manželstvo uzavreli
Mgr. Ľubomír Benda a Mgr. Miriama Gulášová
Milan Majdák a Jana Ševčíková
Milan Kiš a Vladimíra Pršková
Pavol Kubala a Mgr. Zuzana Jantošíková
Miroslav Marek a Martina Dubeňová
Stanislav Berešík a Alexandra Fekečová

Veľa šťastia!

narodenie detí
Tereza Kormancová, Marek Holík, Michal
Janouš, Pavol Lisko, Matej Zelienka,
Andrej Tomáščin, Nella Hladová, Matej
Chovanec a Mário Chovanec (dvojčatá),
Alex Valeška a Filip Valeška (dvojčatá).

Rodičom blahoželáme a deťom prajeme pevné
zdravie a radostný život!

opustili nás
Eva HORÁKOVÁ		

59 rokov

Rudolf KRIVÁČEK

82 rokov

Anna LÚHOVÁ		

61 rokov

Anton VEVERIČÍK

63 rokov

Eduard SIDOR		

76 rokov

Gašpar MACURA		

95 rokov

Mária ŠEVECOVÁ	

79 rokov

Mária KUBÍKOVÁ		

81 rokov

Ondrej BEŇADIK		

88 rokov

Adam ČELKO		

73 rokov

Rozália ŠTEINIGEROVÁ	

77 rokov

Stanislav LABUDA

70 rokov

Dotĺklo srdce, ktoré sme milovali, zhasli
oči, utíchol Tvoj hlas, mala si rada, drahá
naša mamička, všetkých nás. Už len kytičku
kvetov Ti na hrob môžeme dať a s láskou
na Teba spomínať. Touto cestou sa chceme
poďakovať za prejavy sústrasti a kvetinové
dary všetkým príbuzným a známym, ktorí sa
prišli rozlúčiť s našou milovanou mamičkou,
babkou MARIENKOU ŠEVECOVOU,
ktorá nás opustila dňa 6. 4. 2010
vo veku 79 rokov. Dcéry Danka a Marta
s rodinami, vnuk Filip, Martin, Marek
Dňa 8. 4. 2010 sme si pripomenuli nedožité
82. narodeniny nášho drahého otca
JOZEFA ŠEVECA
z Kysuckého Nového Mesta, ktorý nás opustil
dňa 28. 9. 1966 vo veku 38 rokov. S úctou
a láskou spomínajú deti Danka a Marta s
rodinami, vnuk Filip, Martin a Marek
Čas plynie a nevráti čo vzal. Ostali len spomienky a v srdci žiaľ.
Dňa 1. 5. 2010 uplynulo už 20 rokov,
čo nás navždy opustila naša mama, sestra
VIERKA KOMÁROVÁ
vo veku 47 rokov.
S láskou a úctou
spomína celá rodina.

SPOMIENKY

Dňa 17. 5. 2010 si pripomíname
1. smutné výročie od odchodu do večnosti
nášho drahého manžela, otca a starého otca
JOZEFA ĎURANU
z Kysuckého Nového Mesta.
Kto ste ho poznal a mal rád,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.
Dňa 20. 5. 2010 si pripomíname
5. smutné výročie, kedy nás do večnosti
predišiel náš zlatý otec a dedko
ADOLF ONDRÚŠ.
Ten, ktorého máme v našich srdciach,
ten nikdy neodišiel. S láskou a úctou
spomínajú synovia a dcéra s rodinami.

Úprimne ďakujeme celej najbližšej rodine, príbuzným, priateľom,
susedom a známym za prejavenú sústrasť a kvetinové dary
pri poslednej rozlúčke s našim drahým
ANTONOM VEVERIČÍKOM
z Kysuckého Nového Mesta,
ktorý nás náhle opustil dňa 22. 3. 2010 vo veku 63 rokov.
Zároveň ďakujeme p. kaplánovi Peckovi za dôstojnú rozlúčku.
Smútiaca rodina
Hoci sú chvíle, ktoré smutne prežívame,
sú okamihy, na ktoré so slzami v očiach často
spomíname. Ty si bol naša radosť, kus nášho
života, často nás za Tebou pochytí clivota.
Ako ťažko je bez Teba žiť, keď nemá kto poradiť,
potešiť. Ako Ti z očí žiarila dobrota, tak nám
budeš chýbať do konca života. Dňa 21. 5. 2010
si pripomíname 1. smutné výročie úmrtia nášho
drahého otecka, manžela a dedka
JOZEFA KANTORÍKA
z Kysuckého Nového Mesta. Smútiaca rodina
Tá rana stále bolí, zabudnúť nedovolí.
Dňa 29. 4. 2010 sme si pripomenuli 10 rokov,
čo nás opustil otec, manžel a starký
VINCENT ČIMBORA
z Kysuckého Nového Mesta.
Kto ste ho poznal a mal rád, venujte mu s nami
tichú spomienku. S láskou a úctou spomína
manželka, dcéry s rodinami a ostatná rodina
Touto cestou sa chceme poďakovať za prejavy
sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným,
susedom, priateľom a známym, ktorí sa prišli
rozlúčiť na poslednej ceste s mojou mamou,
starou mamou a sestrou
EVOU HORÁKOVOU,
ktorá nás opustila dňa 7. 3. 2010 vo veku
59 rokov. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku. S úctou a láskou dcéra Gabika
s rodinou, bratia s rodinami
i ostatná smútiaca rodina.
Len ten, kto stratil toho, koho mal rád, pochopí,
čo je bolesť a žiaľ. Za lásku Ti už nič nemôžeme
dať, len kytičku s modlitbou na Tvoj hrob
a spomínať. Dňa 22. 4. 2010 sme si pripomenuli
10. výročie, čo nás navždy opustil
EMIL KORMAN
z Kysuckého Nového Mesta. Tí, ktorí ste ho
poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku.
Ďakujeme. Manželka a štyri deti s rodinami
Hoci čas plynie ako tichej rieky prúd, ten, kto Ťa
mal rád, nevie zabudnúť. Odišiel si tíško, niet Ťa
medzi nami, ale v našich srdciach zostávaš stále
s nami. Dňa 5. 5. 2010 si pripomíname
1. výročie, čo nás navždy opustil
STANISLAV CHOVANČÍK.
S úctou a láskou spomína
priateľka Mária s rodinou
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KNM
Vedomostná súťaž pre žiakov i skôr narodených

Poznáš svoju históriu?

Tento rok je v znamení viacerých významných udalostí. Je „rokom“
kresťanskej kultúry, ktorú v r. 863 priniesli solúnski bratia sv. Cyril
a Metód na Slovensko. Pripomíname si aj 140. výročie Spolku sv.
Vojtecha v Trnave, ktorý založil Andrej Radlinský. Cieľom SSV
je šíriť kresťanskú kultúru, okrem iného aj vydávaním hodnotných
kníh, časopisov a novín, ďalej končiaceho sa Roka kňazov, ktorý
vyhlásil v júni 2009 sv. Otec Benedikt XVI. Pri tejto príležitosti
vyhlasuje Spolok sv. Vojtecha Kysucké Nové Mesto vedomostnú
súťaž pre žiakov i dospelých, v ktorej treba v krátkosti odpovedať
na nasledovné súťažné otázky:
1.) V ktorom roku priniesli na Slovensko kresťanskú kultúru
solúnski bratia a ako sa volali?
2.) Čo je cieľom SSV?
3.) V ktorom roku bol založený bol založený SSV Trnava a kým?
4.) Kto je vydavateľom Katolíckych novín, ktoré si píšu 160.
ročnú históriu?
5.) Poznáte činnosť SSV Kysucké Nové Mesto?
6.) Napíšte mená 2 - 3 významných predstaviteľov kresťanskej
kultúry z nášho mesta?
7.) Ako sa správne nazýva Kniha kníh?
Podmienky súťaže: Správne odpovede aspoň na 5 otázok zasielajte
najneskôr do 25. mája 2010 na adresu: MsÚ - sekretariát, Námestie
slobody 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto alebo Mestská knižnica,
ul. Belanského, 024 01 Kysucké Nové Mesto. Nezabudnite
uviesť svoje meno, adresu, resp. školu, vek. Vyhodnotenie súťaže
sa uskutoční dňa 8. 6. 2010 v DK na podujatí „DETI DEŤOM“.
Víťazi získajú vecné ceny od miestneho SSV Kysucké Nové
Mesto. Tešíme sa na vašu účasť.
(Magda Harceková, SSV KNM)

Ela a Hop medzi deťmi
V nedeľu, dňa 18. 4. 2010, navštívila kysucký dom kultúry
manželská dvojica Katarína Aulitisová a Ľuboš Piktor, známa
najmä z detskej televíznej relácie pod menami Ela a Hop.
Návštevníkom podujatia sa predstavili s hrou Paskudárium,
v ktorej humorným spôsobom deťom predstavili prístroje
na meranie detskej neposlušnosti, či prípady výnimočne
neposlušných detí v Múzeu profesora Samojeda. Po
predstavení sa uskutočnila autogramiáda, počas ktorej sa
záujemcovia mohli so svojimi obľúbencami aj odfotiť. (red.)

Pozvánka
Pozývame vás dňa 8. júna 2010 o 14.00 hod. do Domu
kultúry v Kysuckom Novom Meste na tradičné
podujatie, ktoré organizuje miestny SSV KNM pod
patronátom mesta pri príležitosti Medzinárodného
dňa detí pod názvom „Deti deťom“.
V programe sa predstavia: súbor ASANKA, ZUŠ,
DSS pred deti a dospelých KNM, DSS pre deti a
dospelých Čadca – Horelica, MŠ Litovelská, Detský
domov Bytča – KNM a iní. Súčasťou programu je
aj vyhodnotenie súťaže pre žiakov: „Poznáš svoju
históriu…?“, ktorú vyhlásil miestny SSV KNM pri
príležitosti Roka kresťanskej kultúry - 140. výročie
založenia SSV Trnava a končiaceho sa Roka kňazov.
Ceny venuje miestny SSV Kysucké Nové Mesto.
Tešíme sa na Vás.
Magda Harceková, SSV KNM

old school brothers

Koncom apríla navštívila DK aj tanečná skupina old school
brothers, ktorá predstavila svoj nový tanečný program po
prvýkrát práve v našom meste. Po ich bravúrnom tanečnom
predstavení sa uskutočnila autogramiáda pre fanúšikov.
(red.)

i n z e r c i a
■ Ponúkame na prenájom nebytové priestory na Športovej
ul. - č. 2757, a to:
- skladové priestory o výmere do 2500m2
- kancelárske priestory do 20 až 40m2
Cena dohodou. Kontakt: 0905 798 197
■ Predám rybárske náradie vhodné na muškárenie a prívlač.
Kontakt: 0944 394 009
■ Chystáte svadbu, oslavu jubilea, stužkovú?
Dídžej s dlhoročnými skúsenosťami a fotograf
Kontakt: 0915 55 88 00, www.csagency.eu

blahoželanie
Dňa 27. 5. 2010 sa krásneho životného jubilea
80 rokov dožíva
p. MÁRIA PLEVKOVÁ
z Kysuckého Nového Mesta.
Vieš, ako chutí tvrdá práca, vieš, ako vonia pot.
Mladosť sa kdesi v diaľke stráca, tak ako sviečky knôt.
Dnes Tvoje ruky ťažké od práce
už majú právo na oddych.
Zostaň tu s nami, mamička naša a nikdy od nás neodíď.
Zdravie, šťastie a Božie požehnanie zo srdca želajú
8 dcér, 1 syn, 5 zaťov, nevesta, 8 vnučiek, 13 vnukov, 2 pravnučky,
3 pravnuci a ostatná rodina
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Halová atletická
sezóna vrcholí,
bežci AK MŠK Kysucké Nové Mesto
sa zúčastnili viamajstrami Slovenska cerých podujatí.
Najskôr štartovali
v januári na majstrovstvách Stredoslovenského atletického
zväzu. Medzi žiačkami na 800 m obsadila Nikolka Štefundová ôsme miesto. V behu dorastencov na rovnakej
vzdialenosti dobehol Janko Klučiarik piaty, medzi mužmi
Marek Čierňava obsadil tretie miesto. Na 1500 m žiakov
zvíťazil Patrik Žúbor. V behu na 1500 m dorasteniek dobehla
Iveta Lisková druhá.
Na začiatku februára štartoval Juraj Vitko na majstrovstvách
Západoslovenského atletického zväzu. V behu na 3000 m
zvíťazil v čase 9:04,77 .
V sobotu 20. 2. sa v bratislavskej hale Elán konali dorastenecké majstrovstvá Slovenska v hale. Z bežcov AK MŠK
Kysucké Nové Mesto na nich štartovali Iveta Lisková a
Patrik Žúbor, obaja v behu na 1500 m. Iveta dobehla na
nevďačnom štvrtom mieste v čase 5:13,79 so 4 sekundovou
stratou za S. Vnenčákovou (Svit). Patrik Žúbor (ešte patrí
do žiackej kategórie) bežal výborne a dobehol na peknom
treťom mieste v novom osobnom rekorde 4:39,13.
V bratislavskej hale Elán sa posledný februárový víkend

konali halové majstrovstvá Slovenska. V nedeľu, druhý deň
majstrovstiev, zasiahli do bojov aj bežci AK MŠK Kysucké
Nové Mesto. Prvý sa predstavil v behu na 800 m Marek
Čierňava. Marek podal dobrý výkon, zvíťazil v 2. behu na
hranici svojho osobného rekordu v čase 2:02,57, ktorý mu
stačil na celkové 7. miesto. V behu na 3000 m žien štartovala
Alena Pochybová. Po rýchlom 1 km sa usadila na 4. mieste a túto priečku obsadila aj po dobehnutí do cieľa v čase
10:45,60. Toto pre niekoho nevďačné umiestnenie však bolo
dosiahnuté vo veľmi kvalitnej konkurencii, a preto ho možno
hodnotiť ako pekný výsledok. Po dobehnutí tohto závodu bol
odštartovaný beh mužov na 3000 m. Už od štartu sa utvorila
silná skupina bežcov, medzi nimi nechýbal majster Slovenska na 1500 m J. Szabo (Akademik TU Košice), viacnásobní
medailisti z majstrovstiev Slovenska Juraj Vitko AK MŠK
Kysucké Nové Mesto) a J. Urban (TJ OBAL SERVIS Košice),
jedna zo slovenských bežeckých nádejí a momentálne najlepší
slovenský junior M. Fedák (AK Martin). O tempo tejto skupiny
sa na prvých dvoch km starali najmä J. Szabo s Jurajom
Vitkom. V poslednom km tempo zrýchlil J. Urban, s ním ostali
len M. Fedák a Juraj Vitko. Juraj na poslednej trojstovke
výrazne zrýchlil, odpútal sa od Urbana (3. miesto) i Fedáka
(2. miesto) a zvíťazil. Do cieľa dobehol v novom osobnom
rekorde 8:38,26.
(Mgr. Milan Slivka, tréner AK MŠK KNM)

Patrik Žubor
a Juraj Vitko

Juraj Vítko blízko cieľa

Patrik Žubor na stupni víťazov

DIDERO a BABYLON
patria medzi najlepšie divadelné súbory v kraji
Detský divadelný súbor DIDERO pri MKŠS sa pod vedením Pavla
Záteka a Sylvie Hamšíkovej zúčastnil začiatkom apríla krajskej
divadelnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti „Detský
divadelný medveď 2010“, ktorá sa uskutočnila v Bábkovom
divadle v Žiline. Predviedli sa tu detské divadelné súbory z Kysúc,

Tanečný súbor Didero

Iveta Lisková - 2. miesto

Oravy, Horného Považia, Liptova a Turca. S hrou OBRÁZKY Z
MÚZEA sa kysucký súbor DIDERO umiestnil v celkom hodnotení
na 2. mieste. Horšie na tom nie je ani študentský divadelný súbor
BABYLON pri MKŠS, o ktorý sa stará taktiež Pavol Zátek.
Súbor sa dňa 16. apríla zúčastnil súťaže, už XXVII. ročníka
Námestovských divadelných dní, ktoré sa konali v Dome kultúry v
Námestove. S paródiou SKROTENIE ZLEJ ŽENY aj tento súbor
zaujal a v celkovom hodnotení získal 2. miesto. Blahoželáme!
(red.)

Tanečný súbor Babylon

Tajniþka z minulého þísla znie: „...nemá len páliĢ, ale aj hriaĢ.“
11
KNM
Vyžrebovaní:
1. Anna Greþnárová, Lipová 873/4-2, KNM
Krížovka s tajničkou
● Krížovka
2. Jarmila Kubová,
Oškerda 50 s tajničkou
3. Božena
Ševecová,
Správne znenie z čísla 3/2010
znie: „...nemá
len páliť, ale ajClementisova
hriať.“ Zo správnych 1350/76,
odpovedí boli KNM
vyžrebovaní títo traja výhercovia: 1. Anna Grečnárová, Lipová 873/4-2, KNM (6€), 2. Jarmila Kubová, Oškerda
50 (5€) 3. Božena Ševecová, Clementisova 1350/76, KNM (3€). Srdečne blahoželáme! Výhercovia si KUPÓN
môžu odmenu prevziať v pokladni MsÚ, vždy 14. dňa v aktuálnom mesiaci, prípadne predchádzajúci prač. 5
covný deň v čase od 13,00 hod. do 14,00 hod. Správne znenie tajničky z čísla 5/2010 spolu s nalepeným
E.
Kästner:
Rozum
musíbytový
získaĢ
každý sám,
.... dokonþenie
ječ.vdv.tajniþke krížovky.
kupónom
doručte na
MsÚ – referát
a podnikateľských
činností,
č. dv. 14 alebo docitátu
DK KNM,
43 najneskôr do 20. 5. 2010

E. Kästner: Rozum musí získať každý sám, .... dokončenie citátu je v tajničke krížovky.
autor
krížovky:
Jaroslav
Jablonský

zohla

súkvetie
obilnín

Anas,
krudo, ita,
Aru, noir

a podobne
(skr.)

þierny, po
francúzsky

chemický
prvok
(zn. At)

ozdobný
kameĖ bez
prímesí

lodný
stožiar

radca
Mohameda

všetko
v poriadku

3. þasĢ
tajniþky

meno
Lesyka

doba

obyvatelia
Írska
druh
palmy

súlad
(kniž.)

ýapkova
dráma

získavam
dediþstvo

druh knihy

žliabky

rímsky
peniaz

nám
patriaca
hmyz
podobný
vþele

neón (zn.)
Satelit
(skr.)

plochá
strecha
papagáj
oĖuchával

menšia
dedina

indium
(zn.)

spoloþenská hra

2. þasĢ
tajniþky

Správne
znenie
znie: „VEďKÁ
„VEďKÁNOC“
NOC“
Správne
zneniez zminulého
minulého þísla
þísla znie:
VíĢazom sa stáva Michaela OKAPALOVÁ,
Nábrežná
900/100,
KNM
þeské

VíĢazom sa stáva Michaela OKAPALOVÁ,
Nábrežná 900/100, KNM
domácke
meno Ota

DOPLĕOVAýKA

DOPLĕOVAýKA
DOPLŇOVAČKA
pre
1. Rastie nadeti
jedli.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

anglický
šĐachtický
titul

konþatina

1. þasĢ
tajniþky

kozácky
náþelník

indonézske
súostrovie

Š
Š
1Š
2Š
3Š
4Š
Š
5Š
6Š

2. Psovitá šelma.
Rastie do
na jedli.
3.1.
Chodia
nej deti.
Psovitá šelma.
4.2.
Obuvníci
(zastar.).
5.3.
Škrekot.
Chodia do nej deti.
6.4.
India
a ýína.
Obuvníci
(zastar.).
7. Mäsový výrobok.
5.
Škrekot.
8. ďadový hokej.
India a ýína.
9.6.
Naklonený.

Š
Š
Š
Š
7. Mäsový výrobok.
Š
8. ďadový hokej.
Š
9. Naklonený.
Tajnička
z č. 4/2010 znie: „VEĽKÁ NOC“. Zo správnych
7 doplňovačky
Š
odpovedí sme vyžrebovali výhercu: Michaela OKAPALOVÁ, Nábrežná
8 KNM.
Š Výherca si môže prísť pre vecnú cenu do Mestského kultúrno900/100,
športového strediska – Dom kultúry, č. dv. 43, v ktorýkoľvek pracovný deň v
9 Š
čase od 7,30 do 14,00 hod., najneskôr do 30. 5. 2010.

KUPÓN č. 5

detská
doplňovačka

Jedno z detí, ktoré zašle správne znenie doplňovačky spolu s nalepeným
kupónom poštou na adresu:
Dom kultúry
Litovelská 871
024 01 Kysucké Nové Mesto
alebo odpoveď osobne doručí do
Domu kultúry, č. dv. 43 najneskôr do
20. 5. 2010, získa vecnú odmenu.
Teším sa na vaše správne odpovede.
(Mária Ďuranová)

MKŠS informuje:
1. 5. 2010 o 10,00 hod.
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OSLAVA 1. MÁJA
Pochod mažoretkového súboru Asanka a dychovej kapely Nová
KysuĀanka od DK smerom po Belanského ul. na námestie mesta,
o10,30 hod. pokraĀuje prvomájová oslava kultúrnym programom
na námestí mesta, úĀinkujú: Niagara, Asanka, Nová KysuĀanka a
dvojica klaunov LES CRACKÉS z Rive de Gier!!! SrdeĀne vás
pozývame!
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9. 5. 2010 o 17,00 hod. v DK
DEĚ MATIEK
Kultúrne podujatie pri príležitosti Děa matiek, úĀinkujú:
deti z Horného VadiĀova, DFS Jedĕovinka, ÿuhar´s
Band, vstupné dobrovoĕné!

máj PROGRAM
2010 NA MAREC
MKŠS informuje:
1. 3. o

17,00 hod. v DK
HOP!
1.1.5.5. 2010
10,00
2010 o o
10,00
hod. hod. OSLAVA 1. MÁJA
Zábavno-inšpiratívne
predstavenie presúboru
deti s dvomi
kamarátmi
Pochod
mažoretkového
Asanka
a
1.
5. 2010 o 10,00
hod.
Elou
a Hopom
a MÁJA
slimákom
Maximiliánom
aj
o 17,00
hod.
v DK
OSLAVA
1.
dychovej
kapely
Nová
Kysučanka(známe
od DK smerom
Pochod1.
mažoretkového
súboru Asanka a dychovej kapely Nová
z HOP!
televízneho
vysielania)
OSLAVA
MÁJA
cez Belanského
ul.
na námestie
mesta, o10,30
KysuĀanka
od DK smerom
po Belanského
ul. na námestie Nová
mesta,
Vstupné
: 2,5mažoretkového
€pokračuje
Pochod
súboru
Asanka a dychovej
hod.
prvomájová
oslava kapely
kultúrnym

ELÁ
MKŠS informuje:

PROGRAM NA MAREC

16. 5. 2010 od 14,00 hod. v DK
Jednota dôchodcov Slovenska a Mesto Kysucké Nové Mesto srdeĀne pozývajú
všetkých skôr narodených na VII. STRETNUTIE SENIOROV DOLNÝCH KYSÚC.
ÿaká na vás dobrá taneĀná hudba, zábava, veĀera a príjemná spoloĀnosĨ.
Vstupné 4€. SrdeĀne vás pozývame!

28. 5. 2010 o 19,00hod. v DK
SKÚŠKY ČERTA BELÍNKA
1. 3.
PREMIÉRA divadelnej rozprávky o čertovi Belínkovi, o
ELÁ
Harakšande, Lenke a Jurkovi, doktorovi Čárym
Felčárym
Vstupné
2,5€ i
perlách
v podaní Divadelného
o10,30 hod.
prvomájová
oslava
kultúrnym
programom
Zábavno-inšpiratívne
predstavenie
deti
s dvomi kamarátmi
28. o
5. 2010
o 19,00hod.šťastia
v DK
KysuĀanka
od pokraĀuje
DK smerom
po Belanského
ul.pre
na
námestie
mesta,
SKÚŠKY ÿERTA BELÍNKA
30.
5. 2010 o 17,00 hod.
programom
naprvomájová
námestí,
účinkujú:
Niagara,a
na
námestí
mesta, úĀinkujú:
Niagara,
Asanka,
Nováprogramom
KysuĀanka
súboru
dospelých
MKŠS.
PREMIÉRA
divadelnej
rozprávky o Āertovipri
Belínkovi,
o10,30
hod.
pokraĀuje
oslava
kultúrnym
Elou a2. Hopom
aklaunov
slimákom
Maximiliánom
(známe aj
3. o
19,00
hod.
v
DK
o Harakšande, Lenke a Jurkovi, doktorovi ÿárym
LES
CRACKÉS
z RiveAsanka,
de a
Gier!!!
SrdeĀne
vás a
Asanka,
Nová
Kysučanka
dvojica
klaunov
nadvojica
námestí
mesta,
úĀinkujú:
Niagara,
Nová
KysuĀanka
SKÚŠKY
ÿERTA BELÍNKA
Réžia:
Rudolf
Vitos
FelĀárym
i o perlách
šĨastia v podaní
Divadelného
Zahájenie
COUNTRY
KURZU
pozývame!
z televízneho
vysielania)
súboru dospelých pri MKŠS.
dvojica
klaunov
LES CRACKÉS
z Rivede
de Gier!!!
SrdeĀne
vás
LES
CRACKÉS
z Rive
Gier!!!
Srdečne
vás
Hrajú:
Eva Moskálová,
Gabrielapre deti
Réžia: Rudolf Vitos
Predstavenie
Country
kurz
je
urþený
zaþiatoþníkom
i
pokroþilým,
nauþíte
sa
v
Ėom
country
tance
v
štýle
line
pozývame!
pozývame! : 2,5 €
Hrajú:
Eva Moskálová, Gabriela
Lachmanová Jaššová alias
Vstupné
Lachmanová
Alžbeta
Alžbeta Jaššová alias Zuzana Brezinová, Martin
dance. Poplatok za kurz vo výške 10 € / 10 taneþných hodín je nutné uhradiĢ na tomto prvom
Vstupné
1€
HolienĀik
alias Marek
Belko, Ján Šteiniger alias
Zuzana
Brezinová,
Martin Holienčik
stretnutí.
Miroslav Cáder, Vladimír Psotný alias Ondrej
SrdeĀne
vás
pozývame!
9. 5. 2010 o 17,00 hod. v DK
alias
Marek
Belko,
Ján Šteiniger
alias
Kubík,
Daniela
Podoláková,
Daniela Škoríková
2. 3. o 19,00 hod.
v DK
9. MATIEK
5. 2010
o 17,00 hod. v DK
DEŇ
Miroslav
Cáder,
Vladimír
Psotný
alias
DEĚ
4. 3. o 18,00
hod.
vMATIEK
DK
Zahájenie
COUNTRY
KURZU
9. 5.
2010
o 17,00
hod.pri
v DK
Kultúrne
podujatie
príležitosti matiek,
Dňa matiek,
Ondrej Kubík, Daniela Podoláková, Daniela
Škoríková
Kultúrne
podujatie pri príležitosti Děa
úĀinkujú:
PRIPRAVUJEME
NA JÚN:
Zahájenie
KURZU
SPOLOýENSKÝCH
TANCOV
DEĚ
MATIEK
účinkujú:
CVČ
KNM,DFSDFS
Country
kurz je
urþený
zaþiatoþníkom
iJedľovinka,
pokroþilým,
nauþíte
sa v Ėom country tance v štýle line
Vstupné
2,5€
deti z Horného
VadiĀova,
Jedĕovinka,
ÿuhar´s
Kultúrne
podujatie
pri
príležitosti
Děa
matiek,
úĀinkujú:
Kurz spoloþenských
tancov
jedobrovoĕné!
urþený zaþiatoþníkom
i pokroþilým bez obmedzenia veku, v kurze
Čuhar´s
Band,
vstupné
dobrovoľné!
Band,
vstupné
deti
Horného
VadiĀova,
DFS Jedĕovinka,
ÿuhar´s
dance.sa Poplatok
za zpolky,
kurz
vo
výške
10
€ a/ ćalších
10
taneþných
hodín
je nutné uhradiĢ na tomto prvom
nauþíte základy
valþíka,
salsy,
tanga
spoloþenských
tancov.
6. 6. 2010 o
Band, vstupné dobrovoĕné!
30.na5.tomto
2010prvom
o 17,00
hod.
stretnutí.
Poplatok za kurz
vo
výške
28
€
/
10
taneþných
hodín
je
nutné
uhradiĢ
stretnutí.
16. 5. 2010 od 14,00 hod. v DK
SKÚŠKY ČERTA BELÍNKA
deti k MDD
Jednota
dôchodcov Slovenska a Mesto
Predstavenie
pre
deti
16. 5. 2010 od 14,00 hod.
v DK
8. 3.Nové
o 18,00
hod. vsrdečne
DK
Kysucké
Mesto
pozývajú
skôr
dôchodcov
av
Mesto
Kysucké
Nové Mestovšetkých
srdeĀne pozývajú
4.
ood
18,00
hod.
DK
Vstupné 1€
16.Jednota
5.3.
2010
14,00 hod.Slovenska
v DK
MATKA
všetkých
skôr narodených
na
VII.
STRETNUTIE
SENIOROV
DOLNÝCH
KYSÚC.
narodených
na
VII.
STRETNUTIE
SENIOROV
DOLNÝCH
Srdečnepri
váspríležitosti
pozývame!
Jednota
dôchodcov
Slovenska
a
Mesto
Kysucké
Nové
Mesto
srdeĀne
pozývajú
Zahájenie
KURZU
SPOLOýENSKÝCH
TANCOV
Divadelné
predstavenie
v
podaní
Divadelného
súboru
ZUŠ,
ktoré
uvádzame
DĖa
ÿaká
na
vás
dobrá
taneĀná
hudba,
zábava,
veĀera
a
príjemná
spoloĀnosĨ.
KYSÚC.
všetkých
skôr narodených na VII. STRETNUTIE SENIOROV DOLNÝCH KYSÚC.
Vstupné
4€.
SrdeĀne
vás
pozývame!
žien,
ale
urþené
je
aj
všetkým
ćalším
priaznivcom
divadelného
umenia.
Kurz
spoloþenských
tancov
je
urþený
zaþiatoþníkom
i
pokroþilým
bez
obmedzenia veku, v kurze
ÿaká
vásvás
dobrá
taneĀná
hudba, zábava,
a príjemná
spoloĀnosĨ.
Čakánana
dobrá
tanečná
hudba,veĀera
zábava,
večera
a príjemná
PRIPRAVUJEME NA JÚN:
Autor
hry:
Július
Bárþ
- Ivan,valþíka,
réžia
: Katarína
Kováþiková
Vstupné
4€.
SrdeĀne
vás
pozývame!
sa
nauþíte
základy
salsy,
tanga a ćalších
spoloþenských
tancov.
spoločnosť.
Vstupné
Srdečne
vás
pozývame!
21.5.2010
o 19,00hod.
v DK 4€. polky,
6. 6. 2010 o 15,00 hod.
na námestí
PREBUĉ Úþinkujú:
SA, KATARÍNA Katarína Kováþiková, Lenka Káþeríková, Vierka Prievozníková, Marian Kandrik a
pouličné
predstavenie
pre
deti k MDD
21.5.2010 o 19,00hod.
vkurz
DK
Poplatok
za
vo
výške
28
€
/
10
taneþných
hodín
je
nutné
uhradiĢ
na
tomto
prvom stretnutí.
PREMIÉRA
situaĀnej
komédie
v podaní Divadelného
súboru ZUŠ v Kysuckom Novom Meste.
Jozef
Gavlák,
vstupné:
1
€
PREBUĉ
SA, KATARÍNA
21.5.2010
o 19,00hod. v DK
„O STRIGÁCH, HROMOTĹKOVI A
Réžia: Katarína KováĀiková
PREMIÉRA
situaĀnej
komédie
v
podaní
Divadelného
súboru
ZUŠ
v
Kysuckom
Novom
Meste.
PREBUĎ
SA, KováĀiková,
KATARÍNA
ÚĀinkujú: Katarína
Zuzana Špircová, Jozef Gavlák, Mgr. Dušan Jaššo, Róbert
SLEPOM ČERTOVI“
Réžia: Katarína KováĀiková
20. 3. o 19,00 hod. v DK
8.
3. Vierka
o 18,00
hod.
vŠpircová,
DK
Zboja,
Prievozníková,
Stanislav
BaĀa,
Jozef
VlĀek, Lenka
KáĀeríková
PREMIÉRA
situačnej
komédie
v Jozef
podaní
Divadelného
ÚĀinkujú:
Katarína KováĀiková,
Zuzana
Gavlák,
Mgr. Dušan Jaššo,súboru
Róbert
Vstupné: 2,5€
KUBO
Zboja,
Vierka
Prievozníková,
Stanislav
BaĀa,
Jozef
VlĀek,
Lenka
KáĀeríková
ZUŠ v Kysuckom Novom Meste.
MATKA
Slávnostná premiéra divadelnej hry v podaní
Vstupné:
Réžia:2,5€
Katarína
Kováčiková 28.v
5. 2010
o 19,00hod.
v DK
Divadelné
predstavenie
podaní
Divadelného
súboru ZUŠ, ktoré uvádzame pri príležitosti DĖa
Divadelného
SKÚŠKY ÿERTA BELÍNKA Špircová,
Účinkujú: Katarína Kováčiková,
Jozefsúboru dospelých pri MKŠS.
28. 5. 2010 o Zuzana
19,00hod. v DK
žien,
ale
urþené
je
aj
všetkým
ćalším
priaznivcom
divadelného
PREMIÉRA divadelnej
rozprávky
o
Āertovi
Belínkovi,
Autor hry: Jozef Hollý,
réžia: Rudolfumenia.
Vitos
SKÚŠKY ÿERTA
BELÍNKA
Gavlák, Mgr. Dušan Jaššo, Róbert
Zboja,
Vierka Prievozníková,
o Harakšande, Lenke a Jurkovi, doktorovi ÿárym
Úþinkujú:
Marek
Belko,
Emília Bodorovská,
PREMIÉRA
divadelnej
rozprávky
o
Āertovi
Belínkovi,
Autor
hry:
Július
Bárþ
Ivan,
réžia
:
Katarína
Kováþiková
Stanislav Bača, Jozef Vlček,o Lenka
FelĀárym Káčeríková
i o perlách šĨastia v podaní Divadelného
Harakšande, Lenke a Jurkovi,Miroslav
doktorovi ÿárym
Cáder, Ondrej
Kubík,Prievozníková,
Daniela
súboru dospelých priLenka
MKŠS.
Vstupné: 2,5€Katarína Kováþiková,
Úþinkujú:
Káþeríková,
Vierka
Marian Kandrik a
FelĀárym i o perlách šĨastia
v podaní
Divadelného
21.5.2010 o 19,00hod. v DK
PREBUĉ SA, KATARÍNA
PREMIÉRA situaĀnej komédie v podaní Divadelného súboru ZUŠ v Kysuckom Novom Meste.
Réžia: Katarína KováĀiková
ÚĀinkujú: Katarína KováĀiková, Zuzana Špircová, Jozef Gavlák, Mgr. Dušan Jaššo, Róbert
Zboja, Vierka Prievozníková, Stanislav BaĀa, Jozef VlĀek, Lenka KáĀeríková
Vstupné: 2,5€

Réžia: Rudolf Vitos
Podoláková, Vladimír Psotný, Jana Slimáková,
súboru dospelých pri MKŠS.
NEDEĔA 2. 5. o 17,00 h.
Jozef Gavlák, vstupné:
1 €Eva Moskálová, Gabriela
Hrajú:
Lachmanová
Michaela
Smoláková, Daniela Škoríková, Ján
Réžia: Rudolf Vitos

Alžbeta
Jaššová alias
Zuzana Lachmanová
Brezinová, Martin
Hrajú:
Eva Moskálová,
Gabriela

Šteiniger,
Martin
Holienþík, Lukáš Vojsoviþ,
HolienĀik
alias Marek
Belko, Brezinová,
Ján Šteiniger
alias
F i l m o vAlžbeta
ý
Jaššová
alias
Zuzana
Martin
14.
5.
2010
oHelena
19,30h.
PeĢková
Miroslavalias
Cáder,
Vladimír
aliasMacúšová,
Ondrej
20. 3.Božena
o 19,00
hod. v DK
k l uHolienĀik
b
Marek
Belko,Psotný
Ján Šteiniger
alias
ANTIKRIST
Kubík, Daniela
Podoláková,
Daniela
Škoríková
Vstupné:
2,5€
Miroslav
Cáder, Vladimír
Psotný
alias Ondrej
KUBO
Príbeh
manželského
Kubík, Daniela
Podoláková,
Danielapáru,
Škoríková
USA * Vstupné 2,20 € * MP* 90 min.
ktorá odchádza vyrovnaťSlávnostná premiéra divadelnej hry v podaní
Divadelného
súboru
dospelých
MKŠS.
NEDEĔA
9. 5. opri
19,30h.
sa so stratou malého
syna na opustenú chatu vAutor hry: Jozef Hollý, réžia: Rudolf Vitos
hlbokých lesoch, je nielenÚþinkujú: Marek Belko, Emília Bodorovská,
plný neočakávaných Miroslav Cáder, Ondrej Kubík, Daniela
VB/USA* Vstupné 2,30 € * MP 15* 100 min.
zvratov, dusnej atmosféry,Podoláková,
Vladimír Psotný, Jana Slimáková,
explicitných záberov, ale
NEDEĔADaniela
16. 5. oŠkoríková,
19,30 hod.Ján
Michaela Smoláková,
aj fóbií majstra postmodernej réžie, dánskeho režiséra
Šteiniger, Martin Holienþík, Lukáš Vojsoviþ,
Larsa von Triera.

kysuca

Helena Macúšová, Božena PeĢková

Vstupné: 2,5€
ýR * Vstupné 2,20 € * MP 12* 95 min.
28. 5. 2010 o 19,30h. LOISE MICHEL
Louise (Yolande Moreau) je nevrlá samotárska
NEDEĔA 23. 5. o 19,30 hod.
robotníčka v jednej továrni v Pikardii, v ktorej pracujú
samé ženy. Keď vedenie svoju továreň jedného dňa
zradne opustí, rozhodnú sa ženy dať dokopy svoje
odstupné a urobiť konečne niečo radikálne...

USA * Vstupné 2 € * MP 12* 118 min.

Vstupné na filmové premietanie pre členov FK KYSUCA je 1,5€, ostatní 2€
PRÍSPEVKY do Zvestí doručte osobne alebo poštou:
Dom kultúry, Litovelská 871 (č. dv. 43), 024 01 Kysucké Nové Mesto alebo
e-mail:kulturaknm@centrum.sk
INZERCIU, SPOMIENKY, REKLAMU doručte osobne alebo zasielajte:
Mestský úrad, Námestie Slobody 94 (č. dv. 14), 024 01 Kysucké Nové Mesto

NEDEĔA 30. 5. o 19,30 hod.

F/KAN/UK * Vstupné 2 € * MP 12* 122 min.
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