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TICHÁ NOC
V TROCH JAZYKOCH
KALENDÁR NA ROK 2018
Opäť sme sa stretli (členovia DFS
Nábrežníček zo ZŠ Nábrežná pod vedením Mgr. Š. Koptákovej, Mgr. K. Jakubíkovej a heligonkára Mgr. P. Koptáka,
ZŠ Lesní 190 Jablunkov a Škoła podstawowa H. Szienkiewicza) na vianočnom koncerte v rámci projektu Žijeme
na Trojmezí v meste Jablunkov.
Boli sme poctení, že sme mohli byť súčasťou programu, v ktorom aj slovenské koledy spolu s českými a poľskými
piesňami rozsvietili vianočný stromček
v meste Jablunkov, ktoré sa tak zaode-

viac na str. 4

Kysucké Nové Mesto

Milí občania,
uplynul rok 2017 a za nami sú i prvé dni
roku 2018. Vstúpil som do neho s novými plánmi a projektami, preto verím,
že sa mi ich v spolupráci s poslancami,
pracovníkmi mestského úradu, dobrovoľníkmi, podnikateľmi a spolu s Vami
podarí zrealizovať. Dúfam, že nový rok
bude i pre Vás rokom, v ktorom sa Vám
naplnia Vaše plány, splnia sny a na každom kroku Vás postretne úspech.
A zároveň Vám touto cestou do roku
2018 prajem to najdôležitejšie – zdravie, šťastie, rodinnú a pracovnú pohodu a lásku. Želám Vám, aby nastávajúci
rok bol lepší, ako všetky tie doterajšie.
Ing. Ján Hartel,
primátor mesta
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PRIHOVÁRA SA PREDNOSTA MESTSKÉHO ÚRADU JUDR. ĽUBOMÍR JEŽO

Na ostatnom rokovaní MsZ, ktoré sa konalo 14. 12. 2017, bol okrem iných bodov
schválený rozpočet mesta na rok 2018.
V rozpočtovom roku sa počíta s príjmami vo výške 10 725 883 €. Za najväčšiu
položku týchto príjmov sa, ako každý
rok, považuje výnos dane z príjmov fyzických osôb, čo predstavuje suma vo výške
5 220 799 €. Tento výnos dane z príjmov
je nášmu mestu zasielaný Ministerstvom
ﬁnancií SR cestou daňového úradu a je
ovplyvnený počtom obyvateľov. Naše
mesto v ostatných rokoch, žiaľ, neustále
vykazuje zníženie počtu obyvateľov a tento výnos je zrkadlom toho vývoja. Keďže
sa v krátkom čase v meste začne bytová
výstavba, pokles počtu obyvateľov by sa
mal aspoň zastaviť. Treba ale povedať, že
táto suma je len prognóza. Vždy totiž závisí od toho, ako sa bude vyvíjať ekonomika a treba povedať, že v čase spracovania
návrhu rozpočtu nebola dokonca ešte ani
zverejnená jej predbežná výška Ministerstvom ﬁnancií SR. Druhou najväčšou položkou príjmovej stránky rozpočtu mesta
sú granty a transfery. Jednoducho povedané sú to ﬁnančné prostriedky zasielané
na prenesený výkon štátnej správy. Tieto
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sú na rok 2018 prognózované vo výške
2 628 301 €. Z tejto sumy až 98 % predstavuje základné školstvo. Sú to ﬁnančné
prostriedky na mzdy a prevádzkové náklady základných škôl. Prenesený výkon štátnej správy nie je ale len školstvo. Rovnako
tu patrí stavebný úrad, štátny fond rozvoja bývania, matrika, evidencia obyvateľov,
register adries, ochrana ovzdušia, ochrana
prírody a krajiny a štátna vodná správa.
Zasielané ﬁnančné transfery sú na mzdy
pracovníkov vykonávajúcich túto agendu.
Tretím najväčším príjmom mesta je príjem dane z nehnuteľnosti. Tento príjem sa
predpokladá vo výške 780 000 €. Za nimi
nasledujú dane za špeciﬁcké služby. Do
tejto skupiny zadeľujeme najmä príjmy
za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady od fyzických a právnických osôb.
Tento príjem odhadujeme na 318 550 €.
Už ale dlhšiu dobu tieto ﬁnančné prostriedky nepokrývajú náklady mesta, ktoré uhrádzame v tejto oblasti. Potom sú to
ešte nedaňové príjmy, ako napr. príjmy
z vlastníctva (nájmy, dividendy) a rôzne
administratívne poplatky.
Finančné prostriedky, ktoré nie sú určené
na prenesený výkon štátnej správy, ostávajú mestu a sú určené na ﬁnancovanie originálnej pôsobnosti územnej samosprávy.
Z nich sú ﬁnancované obe naše príspevkové organizácie, teda Údržba mesta a Mestské kultúrno-športové stredisko (MKŠS)
a ďalšie rozpočtové organizácie, ktoré sú
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktorými sú naše materské školy (MŠ 9. mája,
MŠ Komenského a MŠ Litovelská), Základná umelecká škola a Centrum voľného času v KNM. Musím v tejto veci ešte
pripomenúť, že štát v rámci ﬁnancovania
preneseného výkonu štátnej správy ﬁnancuje len jednotlivé základné školy, ale neﬁnancuje v nich zriadené školské kluby detí
a školské jedálne. Tieto ﬁnancuje mesto,
pretože táto činnosť spadá pod originálnu
pôsobnosť samosprávy.
Pre zaujímavosť spomeniem, že Údržba
mesta v roku 2018 od mesta dostane
na svoju činnosť 916 355 €, čo je nárast
oproti schválenému rozpočtu roku 2017
o 75 650 €. MKŠS obdrží ﬁnančné prostriedky vo výške 617 469 €, čo je nárast
o 35 664 €. Obe organizácie vykonávajú v našom meste nezastupiteľnú úlohu
a možno jednoznačne povedať, že svoje
povinnosti si plnia svedomite na svojom
úseku práce. Financovanie materských
škôl, centra voľného času, základnej ume-

leckej školy a tiež ﬁnancovanie školských
klubov detí a školských jedální v základných školách vyjde mesto v roku 2018
na sumu 2 983 066 €.
V poslednej časti príspevku sa chcem
zmieniť o schválených kapitálových výdavkoch v rozpočtovom roku 2018. Sú naplánované vo výške 488 217 € a pozostávajú z ušetrených ﬁnančných prostriedkov
z minulých rokov z prebytkov hospodárenia. Najväčšia suma vo výške 156 400 € je
naplánovaná ako 5% spoluúčasť mesta na
projekte EÚ – Prístavba a stavebné úpravy MŠ Komenského. V projekte sa počíta
s vybudovaním dvoch nových tried, tiež so
zateplením celej budovy a opravou strechy
pôvodnej budovy MŠ. Projekt Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu
nás bude stáť 111 617 €. Rovnako sa jedná
o projekt EÚ a tiež bude mesto ﬁnancovať
len 5 % oprávnených nákladov. Výstavba
sa mala začať už v roku 2017, ale z dôvodu zdĺhavej kontroly verejného obstarávania sa presúva na rok 2018. V rozpočte
sa tiež počíta s vybudovaním novej povrchovej úpravy miestnej komunikácie
Ulice Clementisova (30 000 €), s vybudovaním spevnených plôch na parkovanie
pri bytových domoch podľa požiadaviek
obyvateľov (30 000 €), s nákupom traktora s nakladačom s návesom pre Údržbu
mesta na čistenie a údržbu zelených plôch
v meste (64 000 €), s výmenou scénického
osvetlenia v hlavnej sále Domu kultúry
(30 000 €), s vypracovaním projektovej dokumentácie nových priechodov pre chodcov a ich vybudovania na uliciach Pivovarská a Komenského (18 000 €), rovnako
s vypracovaním projektovej dokumentácie
výstavby nového chodníka na Neslušskej
ceste (6 000 €) a projektovej dokumentácie rekonštrukcie miestnej komunikácie
Ulice Bottova (8 000 €) a spomeniem ešte
schválených 20 000 € na výkup pozemkov
pod miestne komunikácie ulíc Hurbanova
a odbočku z ulice Kukučínova, Dolinský
potok a Oškerda.
A keby bolo ﬁnančných prostriedkov hoci
aj raz toľko, stále by ich bolo málo, preto
môžu byť uspokojené všetky potreby mesta a jeho obyvateľov postupne. Je predpoklad, že už v marci alebo v júni tohto roku
zmenou rozpočtu navýšime ﬁnančné prostriedky na investičné akcie nedokončené
v roku 2017 a na ďalšie kapitálové výdavky, ako je napr. „Rekonštrukcia chodníka
na Litovelskej ul.“ alebo aj na ďalšie, ktorých vykonanie je najviac potrebné.
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MŠ na sídlisku Kamence tento rok prešla
veľkou rekonštrukciou. Dostala nové okná
na hospodárskej časti (ostatné okná už boli
vymenené z ﬁnančných prostriedkov mesta
v predchádzajúcich rokoch), zateplili sa všetky objekty v areáli a získali pestrofarebnú
fasádu. Doteraz krytá pergola, ktorá spája
učebné pavilóny, bola vymurovaná, zateplená a doplnená vykurovacími telesami. Boli
vymenené aj vnútorné dvere do jednotlivých
objektov. V celej
budove boli tiež
vymenené všetky osvetľovacie
telesá, celkom
233 kusov. Všetky tieto staveb-

OZNAMY
Voľné pracovné miesto
Mestský úrad KNM informuje o voľnom
pracovnom mieste: právnik
Stručnú charakteristiku pracovného
miesta, kvaliﬁkačné predpoklady, kritéria
a ostatné informácie nájdete na webovej
stránke mesta v časti Mesto – Pracovné
ponuky. Žiadosť a požadované doklady je
potrebné doručiť do 15. 1. 2018.

KTO MAL
NAJKRAJŠIU VÝZDOBU?
Sviatok sv. Mikuláš priniesol i vyhodnotenie
súťaže o Najkrajšiu výzdobu priľahlého pozemku – kvetinová výzdoba. Tento rok sa zapísalo 16 súťažiacich, ale prechádzka mestom
prezrádzala, že by ich mohlo byť i viac. Slávnostného vyhodnotenia v obradnej sieni
mestského úradu sa zúčastnil primátor mesta
Ing. Ján Hartel, predseda Komisie ochrany životného prostredia Ing. Marián Mihalda a člen
komisie, poslanec MsZ Ing. Miloš Ševec. Primátor mesta poďakoval prítomným za to, že
vo svojom voľnom čase skrášľujú svoje okolie,

KONCERT SPLNIL
OČAKÁVANIA
Prvá adventná nedeľa sa niesla v duchu folklórnej hudby i tanca. V KNM sa zišli ľudia dobrej
vôle, ktorým záleží na detskom zdraví. Plná sála
kultúrneho domu bola dobrým znamením, ľudia prišli podporiť chorého chlapca, Riška Majerčíka, ktorý trpí spinálnou svalovou atroﬁou.
Hudobný program bol bohatý, koncert podporili skupiny Fatranská muzika, Ďurčanská päťka,
Kortina, heligonkári Jarky Jelinkovej – žiaci
zo Základnej umeleckej školy v KNM i v Krásne
nad. Kysucou, sestry Bacmaňákové s kapelou
Zbojná, víťaz súťaže Česko Slovensko má talent
Jožko Pavlusík i folklórny súbor Rozsutec.

Zvesti

né úpravy, ktoré sa realizovali v mesiacoch
február až september, sa vykonávali s cieľom modernizovať priestory materskej školy
a znížiť náklady na energie.
Náklady na stavbu predstavovali sumu
196 667,72 €, z toho refundácia na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného
ﬁnančného príspevku predstavovala čiastku 167 423,42 €. Projekt niesol názov „Obnova komplexu MŠ 9. mája č. 1292 v KNM.“

Upozornenie pre seniorov
Keď vás kontaktuje neznámy človek, ktorý
súrne z akéhokoľvek dôvodu (havária, operácia, výhra, pomoc príbuznému) potrebuje ﬁnančnú hotovosť, okamžite kontaktujte
políciu na čísle 158 alebo najbližšiu rodinu.
Peniaze nikomu neodovzdávajte ani neposielajte na účet!

BLAHOŽELANIE
Alžbeta KALUŽNÍKOVÁ,
nar. 13. 1. 1938
Milá naša mama, dobre si
nás vychovala. My Ti za to
ďakujeme a milý pozdrav
zasielame ku krásnemu
životného jubileu, ktoré
budeš mať 13. 1. 2018 a oslávime Tvoju
krásnu 80-tku.
Gratulujú Tvoje deti s rodinami, vnúčatá,
pravnúčatá Karolínka, Julianka, Marko
a k pozdravu sa pripája celá rodina.

POMOHLI CHLPÁČOM
Obyvatelia bytového domu na Ulici Sládkovičova 1232 iniciovali zbierku pre opustené
a odchytené zvieratá v útulku U psej matere v Korni, ku ktorej sa pridali i iní občania
mesta. Vyzbierali sa deky, suché krmivo
i konzervy, staršie šatstvo a obliečky. Vedúci útulku si darované veci osobne prebrali
a ďakujú všetkým, ktorí pomohli.

a tým i mesto.
Marián Mihalda poznamenal, že pri
jednotlivých
hodnoteniach
sa
stretol
s pozitívnym
ohlasom susedov na túto činnosť.
V kategórii Horné mesto sa na tretej priečke umiestnila Alena Nováková z Ulice ČSA,
druhé miesto získalo CSS Kamence a prvenstvo si zaslúžene odniesla Frederika Maťašovská z Ulice 9. mája. V kategórii Dolné mesto

sa na bronzovej
priečke umiestnila
Štefánia
Ševčíková z Lipovej ulice, Ing.
Jana Špiriaková
z Matice slovenskej získala
2. miesto a prvé miesto si odnieslo DSS na Litovelskej ulici. Výherkyne dostali ﬁnančnú
a vecnú odmenu. Milým prekvapením na záver bolo, že ﬁnančnú odmenu získali všetky
súťažiace ženy a jeden muž.
D. Š

Atmosféra beneﬁčného koncertu predstavovala obrovský rešpekt a pokoru voči Riškovým
rodičom Dominike a Romanovi, ktorí neúnavne a vytrvalo bojujú s Riškovou chorobou.
„Moje poďakovanie patrí najmä mojim spoluorganizátorom Danielovi Smolkovi a Miroslavovi Kačeriakovi, ktorí boli úžasní pri prípravách koncertu, všetkým hudobným skupinám
i folklórnemu súboru, ktoré bez nároku na
honorár pozvanie prijali, všetkým sponzorom,
ktorí sa podieľali na medializácii či realizácii
beneﬁčného koncertu i občerstvení pre účinkujúcich, úplne všetkým, ktorí prišli Riška
podporiť. Vo verejnej zbierke sa vyzbieralo
krásnych 2 800 €, ktoré budú použité na kúpu

špeciálneho počítača, prostredníctvom ktorého dokáže Riško lepšie komunikovať s rodičmi
a vzdelávať sa. Záleží nám na Riškovom zdraví, preto s chalanmi z Fatranskej muziky v budúcnosti plánujeme uskutočniť pre Riška ďalší
koncert“, dodala organizátorka beneﬁčného
koncertu Alena Dudeková.
Ak by ste sa o Riškovi a jeho diagnóze chceli dozvedieť viac, navštívte webovú stránku www.smacik.sk. Pre tých,
ktorí chcú pomôcť, poslúži číslo účtu
SK10 1100 0000 0029 3821 5781, ﬁnančné
prostriedky pôjdu na Riškove pomôcky, rehabilitáciu a liečbu.
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DOD NA SPOJENEJ ŠKOLE
V Spojenej škole v KNM sa 7. decembra 2017
konal Deň otvorených dverí. Na jeho príprave
sa podieľal celý kolektív učiteľov i množstvo
študentov. Zaujímavé prezentácie mali žiakom
základných škôl pomôcť vybrať si z ponúkaných študijných odborov: informačné a sieťové
technológie, elektrotechnika, mechatronika,
strojárstvo, logistika a technické lýceum.
Deň otvorených dverí bol spojený s prezentáciou Slavomíra Terezku z Asociácie spoločností IT priemyslu. Zúčastneným predstavil
prieskumy, ktoré mapujú požiadavky ﬁriem
na budúcich zamestnancov. Zdôrazňovaná
bola najmä veľká budúcnosť IT priemyslu,

TICHÁ NOC
V TROCH JAZYKOCH
(pokračovanie zo str. 1)
lo do vianočného šatu. V každom jednom
vystúpení bolo cítiť kus srdiečka, ktoré deti
kládli pod vianočný stromček. Námestím sa

ŠKOLSTVO

SPOZNÁVALI REGIÓNY
Vyučujúci 3. a 4. ročníka ZŠ Clementisova
realizovali so svojimi žiakmi projekt, ktorého cieľom bolo podrobnejšie spoznať viaceré
kultúrne regióny na Slovensku. Každá trieda si vybrala jednu oblasť. Počas 3 mesiacov
žiaci zisťovali, kde sa ich región nachádza,
ktoré významné mestá, rieky, vrchy v ňom
ležia, pátrali po prírodných i kultúrnych pamätihodnostiach. Nezabudli ani na tradície,
folklór či kuchárske umenie obyvateľov. Práca na projekte bola včlenená do vyučovania

ktorý sľubuje množstvo pracovných miest pre
absolventov študijných odborov našej školy.
Prednáška bola zaujímavá vďaka neustálej interakcii so žiakmi a súťažiam, v ktorých mohli
budúci stredoškoláci vyhrať hodnotné ceny.
Po prednáške nasledovala prehliadka školy. Učitelia a žiaci prezentovali jednotlivé

ozýval potlesk, ktorý posmeľoval deti na javisku a stmeľoval ľudí dohromady.
Záver spoločného vystúpenia patril najznámejšej vianočnej piesni, ktorá znela v troch
jazykoch. Spievali všetci prítomní, veď spev
je najlepší medzinárodný jazyk. Tichá noc,

svätá noc je najznámejšia koleda, ktorú
po prvýkrát zaspievali kňaz Joseph Mohr
a organista Franz Xaver Gruber v Kostole
sv. Mikuláša (Nikolu) v Oberndorfe pri Salzburgu 24. decembra 1818.
Zuzana Vojsovičová

SJL, VLA, HUV, VYV, INF i PVC. Žiaci na
hodinách o svojich regiónoch čítali povesti,
zbierali nárečové slová, učili sa piesne, jednoduché tance, z množstva informácií a obrázkov na internete vyberali tie dôležité a z nich
následne zhotovovali plagáty. Vyvrcholením
projektu bola slávnostná akadémia. Tretiaci
i štvrtáci si pod vedením svojich učiteľov pripravili prezentáciu svojich regiónov – Kysuce,
Liptov, Horné Považie, Orava, Horehronie
a Podpoľanie. Zaujímavými informáciami,
veselými piesňami, tancami i hrou na hudobné nástroje pobavili svojich spolužiakov

z ostatných tried. Poďakovanie patrí všetkým
učiteľom, ktorí sa projektu zúčastnili, a to
menovite: Mgr. Zuzane Múčkovej, Mgr. Oľge
Kavčiakovej, Mgr. Renáte Janíkovej (autorka
projektu), Mgr. Eve Vlčkovej a Mgr. Danielovi
Bandurovi. Poďakovanie patrí aj Mgr. Ľubici
Mičákovej, Mgr. Melánii Rentkovej a žiačkam
školy Grétke Ondráškovej, Eme Hermanovej,
Lei Psocíkovej a Nikole Palaštyovej za výtvarné práce, ktoré očarili svojou originalitou
a zdobili prostredie, v ktorom sa ﬁnálna časť
projektu konala.

ÚSPECHY REČNÍKOV
Rétorika je náuka o rečníctve a rečníckom
umení známa už vyše 2 000 rokov. Predovšetkým v starovekom Grécku bola na výslní
a bola tiež súčasťou vzdelávania v mnohých
školách. Možno sa Vám zdá, že rečniť vie
každý. No pravda je niekde inde. Niečo o tom
vedia aj žiaci literárno-dramatického odboru
ZUŠ, ktorí sa rétorike už niekoľko rokov venu-

Mgr. Renáta Janíková

výtvarnej súťaže. Premietli sme žiakom ﬁlm
Anjeli na hodinách občianskej náuky a náboženstva. V telocvični sme vytvorili aj živú Čer-

venú stužku. Úspešnou akciou bola aj kvapka
krvi organizovaná na našej škole v spolupráci
NTS v Žiline. Zúčastnilo sa jej 45 žiakov a zamestnancov školy. Dňa 1. 12. 2017 sme sa zúčastnili na tradičnej akcii na Mestskom úrade
v Žiline, kde sme si osvojili nové poznatky
o imunitnom ochorení AIDS a vyjadrili spoluúčasť a podporu trpiacim na dané ochorenie,
najmä nevinným deťom.
Poďakovanie patrí organizátorovi kampane Červené stužky a pani Anne Poláčkovej
z Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline
Ing. Štefan Belka

jú. A o tom, že im to ide, svedčia ich niekoľkoročné celoštátne úspechy. Aj ten najčerstvejší
úspech ôsmaka Matúša Mácu na Celoštátnej
súťaži v rečníckych prejavoch na spoločenské
témy, ktorá sa koná každoročne v Bratislave.
Organizátori vypísali 10 náročných tém a Matúš si vybral „Prečo odmietame antisemitizmus a radikalizmus.“ Precízne pripravený
prejav a jeho rečnícky prednes zaujal porotu
a udelili mu 2. miesto v 1. kategórii.

Tento výsledok nie je ojedinelý ani náhodný.
Už v predchádzajúcich rokoch na rečníckych
podujatiach v Bratislave, Žiline i vo Zvolene
patrili žiaci z KNM k obávaným súperom.
Veď v tejto istej súťaži v minulom roku obsadila žiačka ZUŠ Deniska Fujašová 1. miesto
v 1. kategórii a Dominika Chrastová 2. miesto
v 2. kategórii, a to je len pár úspechov z mnohých.
AV

ZAPOJILI SA DO KAMPANE
Do kampane 11. ročníka Červené stužky sa
zapojila aj SOŠ strojnícka v KNM. Žiakov sme
oboznámili o blížiacom sa Medzinárodnom
dni boja proti AIDS prostredníctvom školského rozhlasu, pričom sme ich nezabudli
informovať o hlavnom posolstve a význame
kampane. O problematike sme diskutovali aj
na hodinách občianskej náuky. Kolektív učiteľov Ing. Štefan Belka, Mgr. Danka Nekorancová zorganizovali vyvesenie plagátov, prípravu stužiek a letákov. Zapojili sme sa aj do

študijné odbory, ich prínos pre praktický
život a rovnako aj učebné pomôcky, ktoré si
študenti pod ich odborným vedením vyrobili a úspešne nimi reprezentovali školu na
mnohých súťažiach. Deň otvorených dverí
obohatila i prítomnosť zástupcov spoločností Schaeﬄer Slovensko, spol. s r. o., Siemens,
s. r. o., Žilina a Elmax Žilina, a. s. O možnostiach ďalšieho štúdia absolventov na vysokej
škole informovali zástupcovia Fakulty riadenia a informatiky a Elektrotechnickej fakulty
Žilinskej univerzity v Žiline. Budúcim študentom poskytovala informácie počas celého dňa
aj výchovná poradkyňa.
Beáta Baroniaková
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i
nom duchu pokračovali i Kysucké žubrienky
a speváčky z folklórneho súboru Jedľovina.
Príjemné melódie zapasovali aj medzi stánky
vianočných trhov, a tak sa ľudia pomaly trúsili a prichádzali k pódiu, aby si užili namiesto
nakupovacieho stresu pohodu a harmóniu.
Bodkou v programe bol voňavý punč pre dospelých a sladké dobroty pre malých od primátora mesta Ing. Jána Hartela a jeho zástupkyne Ing. Jany Svrčkovej.
D. Š.

Vianoce v našom meste, tak znel názov
koncertu, ktorý sa uskutočnil v striebornú adventnú nedeľu. A keďže koncert mal
prívlastok „v našom“, tak aj súbory boli naše,
domáce. Za jemného poletovania snehu sa na
pódiu na námestí v KNM predstavila Dychová
hudba Nová Kysučanka. Dotvorila podvečernú predvianočnú atmosféru známymi koledami, vinšami a vianočnými piesňami. V podob-

KÚZLA V DOME KULTÚRY
Mažoretky Asanka z KNM si pre svojich
priaznivcov i ostatných obyvateľov pripravili vianočný program s názvom Kúzelná noc.
Konal sa v dome kultúry v utorok 12. decembra. Programom sprevádzala trojica dievčat
z divadelného súboru Didero, ktorá bola na
začiatku nespokojná so svojim vianočným

ZDRAVIE JE POKLAD
Podujatia v knižnici sa zúčastnili šiestaci
zo ZŠ v Hornom Vadičove. V úvode bolo pripravené prvé prekvapenie v rámci decembrovej aktivity Tvorivé tvorenie v spolupráci
s Občianskym združením Kysucká kultúra
a šport. Prekvapenie úzko súviselo so zdravým životným štýlom, deti pod dohľadom šikovnej knihovníčky Slávky vyrobili svoje prvé
BIO mydlo. A kým malé mydielka bez pridania chemických látok chladli vo svojich formách, mali knihovníčky pripravenú prezentáciu na tému zdravia a zdravého životného
štýlu. V krátkych ukážkach z kníh žiaci zistili,

VIANOČNÝ KONCERT ZUŠKY
Pondelok 18. 12. patrilo vianočne vyzdobené javisko domu kultúry žiakom
a pedagógom ZUŠ v KNM. Konal sa Vianočný koncert. Takmer
stovka účinkujúcich sa vystriedala v programe, ktorý mal pohladiť
srdce a dušu divákom v zaplnenej
sále, ako povedala v úvode koncertu riaditeľka školy Mgr. Eva
Králiková.

SLÁVNOSTNÉ
UVEDENIE KNIHY
Krst knihy sa stal významnou súčasťou každodenného chodu mestskej knižnice. Do života sa
uvádzala kniha pod názvom Kam kráčaš, človek?
Útla knižka sa zrodila z pera pani Ľubice Veverkovej, ktorá je klientkou Centra sociálnych služieb
Fantázia v Hornom Vadičove, ktorej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj. Básničky tejto
knižky zočili svetlo sveta už skôr, no zatiaľ boli
písané len do šuplíka a pre radosť samotnej au-
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stromčekom. Avšak počas vystúpení stovky
mažoretiek v trblietavých kostýmoch, ktoré zatancovali dokonale svoje choreograﬁe,
sa diali kúzla. Vianočný stromček bol krajší
a krajší. Tanečné vystúpenia sa striedali s inými umeleckými predstaveniami ako napr.
recitácia básne, hra na klavíri, či spev. Tesne
pred záverom roztlieskali publikum škriatkovia – vedúce a trénerky s veselým tancom. Ale

úplnou bodkou bolo spoločné tanečné vystúpenie všetkých mažoretiek a záverečná vianočná pieseň Šťastné a veselé. Bol to naozaj
kúzelný večer, lebo vykúzlil na tvárach všetkých divákov úsmev a vyčaroval spokojnosť
a pohodu, ktorá pretrvávala počas popíjania
vianočného punču a spoločných rozhovorov.

že sa musia snažiť z celých
síl svoje zdravie chrániť.
Ako sa múdro k svojmu
telu správať, bola téma
druhej časti prezentácie – priveľa sladkostí,
nadmerné
používanie
počítačov,
nedostatok
ovocia a zeleniny a žiaden pohyb. O tej poslednej súčasti zdravého
životného štýlu – pohybe prišla porozprávať trénerka Michaela Pastvová. Pracuje ako
osobná trénerka vo ﬁtness centre Riecky Relax [&] Fitness v KNM. Sympatická trénerka
Michaela spestrila deťom pobyt v knižnici

a podala im základné informácie na tému pohybu pre
zdravie. Neostalo len pri
slovách, Michaela zodvihla
deti i niektoré knihovníčky
zo stoličiek a zo zasadačky
sa stala ﬁtness posilňovňa.
Deťom ukázala pár užitočných trikov na spevnenie
jednotlivých svalových partií.
Knihovníčky a deti zo ZŠ Horný Vadičov by sa
chceli touto cestou poďakovať trénerke Michaele Pastvovej za jej voľný čas, ktorý darovala v predvianočnom čase ako darček žiakom.
J. Hrubá

Veríme, že sa to podarilo. Veď na jeho príprave spolupracovali všetky odbory ZUŠ: výtvarný, tanečný, literárno-dramatický a hudobný.
Už pri vstupe do
sály bola pripravená
predajná výstavka
výrobkov žiakov výtvarného
odboru,
divákov vítal sláčikový súbor koledami
a samotný program
bol vianočnou mo-

zaikou vyskladanou z hudby, tanca a umeleckého slova. Tak ako minulý rok aj teraz bol
koncert vhodnou príležitosťou na slávnostné
odovzdanie ocenení zaslúžilým darcom krvi,
ktorí si z rúk primátora mesta Ing. Jána Hartela prevzali plaketu.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí boli súčasťou prípravy koncertu, interpretom a samozrejme divákom, ktorí vytvorili v hľadisku
príjemnú atmosféru.
Vedenie ZUŠ v KNM

torky. Keď sa autorka so svojou
záľubou písať básne zdôverila zamestnankyni CSS Fantázia, tá si
hneď všimla jednoduchosť a ľahkosť s akou sú tie básne napísané,
a tak začala priam rodinná akcia,
výsledkom ktorej bol vypracovaný
projekt a následne uzatvorená Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok
2017 na vytlačenie knižky. Garantom celého pro-

jektu bol Mgr. Ladislav Hrubý. Úlohy
moderátorky sa zhostila vedúca knižnice PhDr. Dušana Šinalová. Krstnou
mamou sa stala riaditeľka CSS Fantázia Mgr. Silvia Martinčeková a slávnostne uviedla knihu do života. Krstilo sa hviezdnym prachom a pripíjalo
šampanským. Nechýbalo ani hudobné oživenie
v podaní žiakov ZUŠ pod vedením Petry Moravčíkovej, aby tak celú akciu priviedli k dokonalosti.
J. Hrubá

(foto na titulnej strane)
D.Š.
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KULTÚRA

KONCERT NA NÁMESTÍ

ČO MAL MIKULÁŠ V KOŠI?
V utorok večer 5. 12. sa najmenší obyvatelia mesta tešili na vzácnu návštevu. Ešte
predtým, ako sa zotmelo, prišiel muž so sivou bradou a plným košom dobrôt na Námestie slobody. Atmosféru dotváralo husté
sneženie, že už ani ten čierny čert nebol
až taký čierny a deti sa ho nebáli. Čertisko
prilákal na pódium sv. Mikuláša i s pomocníkmi anjelmi. No deti darčeky nedostali
len tak, veď si ich treba zaslúžiť. Najskôr si

ADVENTNÉ SPRAVODAJSTVO

MIKULÁŠ V LEHOTE
Príjemná sviatočná melódia, prítmie,
radostné napätie v detských očkách,
taká bola atmosféra v Dome kultúry
v Budatínskej Lehote v nedeľu 10. decembra,
keď desiatky detí túžobne očakávali príchod
Mikuláša. Ten prišiel aj v sprievode anjela
a čerta. Pozdravil všetky deti a obdaril ich
sladkosťami. Nasledoval bohatý kultúrny

AJ V MATERSKÝCH
ŠKOLÁCH
MŠ Komenského
K predvianočným zvyklostiam neodmysliteľne patrí príchod Mikuláša spojený s rozsvietením vianočného stromčeka a rozdávaním
rôznych dobrôt. Aj tento rok sa na príchod
Mikuláša tešili všetky deti z MŠ Komenského.
Za pekné privítanie, piesne, básne a veršíky
odmenil deti
balíčkami
plnými sladkostí a čokoládovými
adventnými
kalendármi.
Za
zorganizovanie podujatia ďakujeme študentom
z Gymnázia v KNM. Poďakovanie patrí i rodičom, ktorí prispeli sladkosťami do balíčkov.
kolektív MŠ

spoločne zanôtili vianočné
pesničky, ktoré ich naučil
Mikuláš a potom predviedli
i vlastné spevácke a recitátorské umenie. Striedali sa
na pódiu a odnášali si z neho
sladkého čokoládového Mikuláša od sponzora podujatia Čokoládovne Hauswirth zo Žiliny. Dobrodinec v červenom plášti si vyžiadal i svoju
najobľúbenejšiu pieseň Pred oknom, za
oknom, stojí Mikuláš… a keďže ju poznalo

mnoho detí, tak táto pieseň
sa niesla celým námestím.
Za ňu získali deti ešte jednu odmenu – rozsvietenie
vianočného stromčeka na
námestí a vianočnej výzdoby po celom meste. A ako to
už v našom meste roky býva,
tento deň je veľmi štedrý, a tak posledným
podarúnkom sa stalo divadelné predstavenie Divadla Bum Bác Žabí princ.
D. Š.

program s mažoretkami, speváčkou,
ale aj predvedením spoločenských
tancov a detskou veselicou.
Za toto všetko sa chceme v mene
detí, rodičov, ale aj starých rodičov
poďakovať Jaroslavovi Fábikovi,
ktorý poskytol vykúrené priestory na
toto podujatie, zabezpečil kultúrny
program a aj napriek bolesti chrbtice skvelo
zvládol rolu čerta. Poďakovanie patrí aj

ženám
zo
ZO Únie žien
Slovenska
z Budatínskej
Lehoty, ktoré
pomáhali
s propagáciou
podujatia
a poskytli sladkosti pre všetky deti.
D. Svrčková

rami MŠ Mikuláš so svojimi pomocníkmi anjelom a čertom, aby zistil, ako sa deti celý rok
správali. Deti Mikulášovi zarecitovali, zaspievali piesne, a tak dostali z jeho rúk sladko-ovocný balíček, od anjela anjelské pohladenie a čertisko s reťazou vyhľadával menej poslušné deti.
Mikuláš bol štedrý a do každej triedy doniesol
obrovské balíky plné hračiek a rozprávkových
kníh. Sviatočnú atmosféru v každej triede dotvárali deti 5. triedy pod vedením p. riaditeľky
PhDr. Eleny Gavlákovej tancom snehových vločiek okolo vianočných stromčekov. Na druhý
deň 7. decembra sme boli pozvaní na slávnostné Mikulášske odovzdávanie balíčkov na základe vypracovaného projektu v rámci podpory
technického vzdelávania v Žilinskom regióne
Nadáciou KIA Motors Slovakia.
A. Slivková

MŠ Litovelská
Predmikulášsku atmosféru umocnilo divadelné predstavenie „Čertovská rozprávka“. Keďže
v ten deň mal navštíviť škôlku aj Mikuláš, deti
ho túžobne očakávali. Mikuláš ich prekvapil
krásnym oblečením a samozrejme nechýbali
koše plné sladkých balíčkov. No najprv museli
čertovi sľúbiť, že budú dobré, poslušné a budú
všetko jedávať. Samozrejme, ani tento rok sa
neporušila tradícia a škôlkarov navštívila Lucia so svojimi pomocníkmi. Svojimi pierkami
poometali všetky kúty, aby odohnali temné
a zlé sily. Vianočnú atmosféru umocnila besiedka, kde predškoláci prepojili príbeh o narodení Ježiška s ľudovými tradíciami.
Janka Vlčková a Dáša Škulcová

nikou maľovania na
krehký sklenený materiál a čo to z tradícií
zdobenia vianočného
stromčeka. V druhej
časti sme sa poprechádzali po výstavných
priestoroch múzea,
ktoré sú tematicky
rôzne zamerané. Najväčší záujem vzbudila u žiakov miestnosť alchymistu. Táto

expozícia je jediná svojho druhu na Slovensku. Prezentuje spôsob života a prácu
alchymistu v jeho laboratóriu s množstvom
prístrojov, baniek, chemikálií a pod. Našu
pozornosť zaujala i prebiehajúca výstava
študentov zo SOŠ strojníckej v KNM – odbor Umelecko-remeselné spracovanie kovov. Vystavované exponáty svedčia o šikovnosti a tvorivosti mladých ľudí.
PaedDr. Jarmila Michelová

MŠ 9. mája
Priestory MŠ v decembri dostali vianočnú
výzdobu, nechýbal ani vysvietený vianočný
stromček, a tak 6. decembra zazvonil pred dve-

TVORIVÉ DIELNE V RADOLI
V čase Adventu sa štyri triedy zo ZŠ Nábrežná zúčastnili podujatia, ktoré ponúkalo regionálne múzeum v Radoli. Návšteva bola
rozdelená do dvoch častí. V prvej si vyskúšali žiaci zdobiť a vytvárať vianočné ozdoby
pod odborným vedením pani lektorky Danky Perďochovej. Každý žiak si vytvoril svoju jedinečnú a originálnu vianočnú banku,
či inú ozdobu. Žiaci sa oboznámili s tech-
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NA MAJSTROVSTVÁCH
SVETA
Majstrovstiev sveta vo ﬂorbale sa zúčastnila Andrea Šidlová ako členka reprezentačného tímu Slovenska. Majstrovstvá sa tento rok konali na Slovensku, preto sa o nich
viac hovorilo i v médiách a tomuto športu
sa konečne venovalo viac pozornosti. O to
náročnejšie to bolo pre hráčky, ktoré nechceli sklamať svojich fanúšikov.
V silnej konkurencii slovenské ﬂorbalistky výborne obstáli, keď na svojom záverečnom stretnutí na šampionáte vyhrali
s Lotyšskom 6:4 a získali krásne 5. miesto.
Podarilo sa im splniť cieľ, ktorý si dali pred
turnajom a dosiahli historicky najlepšie
umiestnenie na MS.

NOMINUJTE ŠPORTOVCOV
NA OCENENIE
Komisia kultúry a športu pri Mestskom
zastupiteľstve v KNM žiada verejnosť,
športové oddiely a kluby o zasielanie návrhov
na nominácie do ankety Športovec KNM za
rok 2017.

Táto skutočnosť nemohla ostať bez povšimnutia, preto
dňa 21. decembra 2017 pozval
primátor mesta spolu s poslancami MsZ Andreu Šidlovú
do obradnej siene mestského
úradu. Tu jej v krátkom príhovore primátor Ing. Ján Hartel
poďakoval za úspešnú reprezentáciu mesta a Slovenska
a myšlienku zhmotnil i do
ďakovného listu. Stretnutia
sa zúčastnila i Alexandra Kocúrová, klubová spoluhráčka
Andrei Šidlovej. Obe dievčatá dosiahli so
svojim klubom ŠK 98 Pruské historický
úspech slovenského ﬂorbalu na klubovej

úrovni víťazstvom v Európskej lige Majstrov v Lotyšsku. Alexandra Kocúrová je
vo výbere Slovenskej juniorskej reprezentácie, ktorú
čakajú majstrovstvá sveta
v tejto kategórii v máji 2018
vo Švajčiarsku. Dievčatá na
stretnutí hovorili o svojich
zážitkoch spojených s ﬂorbalom a odpovedali na otázky účastníkov počas voľnej
debaty.
Želáme dievčatám hlavne
veľa zdravia a úspechov v športe, ako aj
v osobnom živote.
D. Š.

Navrhnutých športovcov v kategóriách:
jednotlivci, športové kolektívy a tréneri,
odôvodnite a ich najlepšie výkony a úspechy
za rok 2017 doložte napr. výsledkovými
listinami, kontaktmi na športovcov a oddiely.
Na základe týchto návrhov komisia vyberie
najlepších športovcov.

Vyhodnotenými môžu byť športovci a tréneri,
ktorí reprezentujú kluby a oddiely v KNM
alebo sú občanmi mesta a reprezentujú kluby
a oddiely nesídliace v KNM. Návrhy posielajte
do 15. 1. 2018 na adresu: Mestské kultúrnošportové stredisko, Litovelská 871, 024 01
KNM alebo e-mailom: kovacikova@mskknm.sk

Kubala, Branislav Bosý, Juraj Bosý, Juraj
Jánošík, Benjamín Beláček, Martin Piňák,
Adam Ďurana, Andrej Beleš, Martin Javorík, Lukáš Vavro, tréneri Michal Tomasta

a Branislav Podolák, vedúci mužstva Mário Janík. Úspech bol umocnený ešte ziskom dvoch
miest v All-Stars tíme,
ktoré získali Benjamín
Beláček a Adam Ďurana.
Česko-slovenská-poľská
liga je podujatie, ktoré
sa hrá turnajovým spôsobom, pričom každá
z krajín usporiada jeden
turnaj. Turnaj v Poľsku
bol prvým zo série, najbližšie budeme držať palce našim bojovníkom v januári v Martine, vo februári bude
podujatie hostiť Frýdek-Místek.
Mário Janík

-waze (na zemi) pre školákov zo školského
klubu ZŠ Dolinský potok. O deň neskôr,
v stredu 6. decembra, prebehla súťaž v judo
zápasoch v ne-waze (na zemi) pre školákov
zo školského klubu ZŠ Clementisova.

Školáci sa na turnaj tešili, pretože ho už poznajú z minulých rokov a vedeli, že po náročnom dni
v škole budú môcť vybiť svoju pohybovú energiu, pretože v škole
musia sedieť a dávať pozor. Každý
ročník mal samostatnú kategóriu,
osobitne chlapci a dievčatá. Prvé
tri miesta v každej kategórii boli
odmenené diplomami a víťazi
kategórií si odniesli vecnú cenu.
Školáci zápasili na zemi, aby sa
predišlo zraneniam pri pádoch.
Turnaj bol organizovaný v spolupráci
s mestom KNM a Krajským zväzom judo
Žilina.
S. Kuchár

HÁDZANÁRI V POĽSKU
BRONZOVÍ
V dňoch 16. a 17. decembra sa zúčastnili
starší žiaci Hádzanárskeho oddielu MŠK
KNM turnaja Česko-slovensko-poľskej ligy
v poľských Mysłowiciach. Účasť si zabezpečili vybojovaním druhého miesta po jesennej časti ligy Žilinského a Trenčianskeho
kraja. Na podujatí sa okrem nich predstavili ešte dva tímy z ČR (RHC Karviná a RHC
Frýdek-Místek), dva z Poľska (MKS Ustroń
a MUKS „Siódemka“ Mysłowice) a druhý
účastník zo Slovenska THA Martin. V silnej
konkurencii napokon po dvoch výhrach,
dvoch prehrách a jednej remíze obsadili
tretiu priečku, keď nad ich sily boli obe české družstvá. Bronz vybojovali hráči v zostave Lukáš Janík, Timotej Lulek – Tadeáš

SKVELÝ TURNAJOVÝ
ZÁŽITOK
V utorok 5. decembra klub Judo San KNM
usporiadal 6. ročník Mikulášskeho turnaja
pre judistov klubu v telocvični ZŠ Dolinský
potok. Členovia klubu sa stretli v súbojoch
podľa pravidiel športového juda. Svoje sily
si zmerali úplní začiatočníci, ktorí začali s judom len tento školský rok. Ukázali,
že za tých pár mesiacov sa už stihli čo-to
naučiť a prekvapili svojich rodičov svojimi
schopnosťami. Ostrieľaní veteráni nášho
klubu, ktorí trénujú už niekoľko rokov, sa
stretli vo vyrovnaných zápasoch a postarali sa rodičom i ostatným divákom o skvelý
turnajový zážitok. Pred turnajom judistov
sa uskutočnila súťaž v judo zápasoch v ne-
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SPOMIENKY
Dňa 17. 12. 2017 sme si pripomenuli
15. výročie úmrtia nášho drahého otca
a starého otca
Františka VRÁBLA

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

a dňa 16. 1. 2018 uplynie 1 rok od úmrtia
našej mamy a starej mamy
Eleny VRÁBLOVEJ
S láskou spomína dcéra a syn s rodinami.

Sú chvíle, na ktoré spomíname,
sú okamihy, na ktoré nikdy nezabudneme.
Čas nelieči bolesť, ani rany,
iba nás učí žiť bez toho, koho sme mali radi.
Dňa 7. 1. 2018 si pripomíname 2. výročie
úmrtia našej mamy
Lýdie GUZMOVEJ z Nesluše
S láskou spomínajú synovia s rodinami
a ostatná rodina.

Dňa 26. 1. 2018 si pripomenieme 1. výročie
úmrtia a nedožitých 94 rokov nášho otca,
starého otca, prastarého otca, strýka
a krstného otca
Jozefa BRODŇANA
S úctou a láskou spomína smútiaca rodina.

Dňa 2. 1. 2018 si pripomenieme 30. smutné
výročie, čo nás navždy opustil
Justin PLÁNKA z Kysuckého Nového Mesta
S láskou a úctou spomína celá rodina.

Dňa 28. 1. 2018 si pripomenieme smutné
12. výročie, keď nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a starký
Ignác JÁTI z Kysuckého Nového Mesta
S láskou a úctou spomínajú manželka, 2 dcéry
a syn s rodinami a ostatná rodina.

Len ten, kto stratil koho mal rád,
pochopí, čo je bolesť a žiaľ.
Dňa 18. 12. 2017 sme si pripomenuli
1. výročie úmrtia našej drahej dcéry
a milovanej manželky, sestry, matky,
švagrinej, krstnej a starej mamy
Alenky KORMANOVEJ z KNM
Kto ste ju mali radi, venujte jej tichú
spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manžel Matej,
dcéra Janka s manželom, syn Marek a vnúčik
Lukáško.
Odišla si tíško, niet Ťa medzi nami,
v našich srdciach žiješ spomienkami.

Jozef KALUŽNÍK zomrel 11. 1. 2009.
Zomrel náhle, bez rozlúčky. Bol veselý,
dobrosrdečný manžel, otec, starý otec. Zomrel
vo veku 72 rokov.
Spomíname na Teba s láskou a úsmevom. Spi
sladko, Ty náš dedko.

Dňa 9. 1. 2018 si pripomíname 5. výročie,
kedy nás opustila naša
Mgr. Eva BRACINÍKOVÁ
S úctou a láskou spomína celá rodina.

Dňa 10. 1. 2018 si pripomenieme 3. výročie
úmrtia našej mamy a starkej
Vilmy MINDEKOVEJ
S láskou a modlitbou spomína smútiaca
rodina.

Dňa 13. 1. 2018 si pripomíname 10. výročie
úmrtia
Zdenky RÁBIKOVEJ z Poviny
Spomíname na ňu s láskou. Bratia s rodinami.

6. 1. 2018 si pripomíname 8. smutné výročie,
čo nás opustil môj manžel
Tibor VLČEK
S úctou a láskou spomína manželka, synovia
s rodinami a dcéra s rodinou.
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S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu
chodíme,
kvety položíme a s láskou na Teba
spomíname.
Dňa 8. 1. uplynie 13 rokov, čo nás navždy
opustila naša milovaná
Anička ŠVÁBIKOVÁ
S láskou spomína manžel Anton, dcéra Gabika
s rodinou a ostatná rodina.

Kto Ťa mal rád, nezabudne,
kto Ťa poznal, spomenie si.
Dňa 26. 1. 2018 si pripomenieme 6. výročie
úmrtia
Ľubomíra MEČIAKA z Dolného Vadičova
S úctou a vďakou spomínajú manželka, dcéra,
vnučka Karinka a ostatná rodina.

OPUSTILI NÁS

Janka CHUDOBOVÁ
Božena HIKKEROVÁ
Danica NOSÁLOVÁ
Mária HOHOŠOVÁ
Ing. Ján HRUBÝ
Ján ROMAN
Helena VALENTOVÁ
Jaroslav SOMOROVSKÝ
Anna BLAŽKOVÁ
Ivan GAŠŠO

†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

78 rokov
46 rokov
76 rokov
73 rokov
63 rokov
88 rokov
60 rokov
55 rokov
81 rokov
89 rokov

Tak letí čas, čo stíchol Tvoj hlas,
len spomienky na Teba vracajú sa zas.
Spomienky sú trvalejšie než tie kvety
najkrajšie,
kvety uschnú opadajú, spomienky nám
ostávajú.
Dňa 22. 1. 2018 si pripomíname 7. výročie
úmrtia manžela, otca, dedka
Vladimíra PSOTNÉHO z Kysuckého Nového
Mesta
S láskou spomína manželka, syn a dcéry
s rodinami.

Martin Buček,
Šimon Kúdeľa,
Alžbeta Ondrejášová,
Adam Kubiš, Filip Turoň,
Matias Franek,
Ronald Bašťovanský,
Peter Klučka,
Dušan Halúska,
Adrián Inšpektor

Bolesťou unavený tíško si zaspal,
zanechajúc všetkých, čo si rád mal.
V neznámy svet odišiel si spať,
zaplakal každý, kto Ťa mal rád.
Odišiel si od nás, zostali sme v žiali,
no vždy budeš žiť v srdciach tých, ktorí Ťa radi
mali.
Dňa 7. 12. 2017 nás navždy opustil vo veku
63 rokov náš milovaný manžel, otec, starý
otec, brat, švagor
Ing. Ján HRUBÝ
Ďakujeme príbuzným a známym za prejavenú
sústrasť, kvetinové dary a účasť na poslednej
rozlúčke.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

POĎAKOVANIE
S hlbokým žiaľom v srdci oznamujeme, že dňa
28. 11. 2017 nás vo veku 73 rokov navždy
opustil náš brat, švagor a ujko
Martin PADYŠÁK z Nesluše.
Vďaka Vám všetkým za prejavenú sústrasť
a za účasť na poslednej rozlúčke.
Smútiaca rodina.

Ďakujem príbuzným, priateľom a známym
za prejavenú sústrasť, kvetinové dary a účasť
na poslednej rozlúčke s
Máriou HOHOŠOVOU,
ktorá nás opustila dňa 7. 12. 2017 vo veku
73 rokov.
Naše poďakovanie za dôstojné rozlúčenie
patrí aj vdp. dekanovi Holbičkovi a pohrebnej
službe, správcovi cintorína a všetkým
ostatným.
S úctou a vďakou manžel a dcéry s ostatnou
smútiacou rodinou.

Zvesti

POĎAKOVANIE
Touto cestou sa chcem veľmi pekne poďakovať pracovníčkam
Potravín Viva v KNM, hlavne p. Vierke Golisovej za odovzdanie
peňaženky s peniazmi a dokladmi, ktorá sa našla 24. 11. 2017
ráno v ich obchode. Ešte raz vďaka. Prajem im dobré zdravie, veľa
trpezlivosti pri náročnej práci.
Vďačná zákazníčka VP
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NARODENIE DETÍ

i
Správne znenie tajničky z čísla 12/2017
znie: „… práca hojí duševné bolesti.“
Zo správnych odpovedí boli vyžrebovaní títo traja výhercovia: 1. Viera Plánková, Lipová 811, KNM – 6,00 €,
2. Andrea Hartiníková, Clementisova
1033, KNM – 5,00 €, 3. Irena Vlčková,
autor
juhopatriaci
krížovky:
americká
Aladárovi
Jaroslav
korytnačka
Jablonský

peňažná
sústava

mámenie
(kniž.)

1. časť
tajničky

Radoľa 66 – 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 1/2018 spolu s nalepeným kupónom
doručte na MsÚ KNM – Referát bytový
matamata,
orientálny
ill, chi, výrobcovia
chladený
šerbet,
ocele
nápoj
koko, ava
obchodná
škola
svadobná
kvetina
citoslovce
výsmechu
hlavné
jedlo dňa
chorý, po
anglicky

a podnikateľskej činnosti, č. dv. 14 alebo do Mestskej knižnice KNM, najneskôr
do 22. 1. 2018.

kokus

Adam
(dom.)

EČV
Námestova
experiment

tanier
(zdrob.)

KRÍŽOVKA/DOPLŇOVAČKA

2. časť
značka
kozmetiky tajničky

Adela
(dom.)

Layer By
Layer

pche

uberal

tropická
kukučka

jedovatá
rastlina

týkajúca sa
bielka
druh
korenia

vlastní

pytliak

biblická
hora

opica
(zried.)

výrobky
na predaj

okovalo

zmenkoví
ručitelia

posunutie

Kupón
krížovka
s tajničkou

Kupón
doplňovačka
pre deti



1

Maugham: Človek prosí o kritiku, … jeho citát je v tajničke krížovky



DOPLŇOVAČKA PRE DETI

1

Tajnička doplňovačky pre deti z č. 12/2017 znie: „vrtuľník“. Zo správnych odpovedí bol vyžrebovaný výherca: Vikina Andelová, Radoľa 40. Výherca si vecnú cenu môže prevziať v Mestskej knižnici KNM
v ktorýkoľvek pracovný deň od 9.00 hod. do 17.00 hod., najneskôr
do 31. 1. 2018. Jedno z detí, ktoré pošle správne znenie doplňovačky spolu s nalepeným kupónom na adresu: Redakcia Zvesti KNM,
Námestie slobody 94, 024 01 KNM alebo odpoveď osobne doručí do
mestskej knižnice najneskôr do 22. 1. 2018, získa vecnú odmenu. Tešíme sa na správne odpovede.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

P
P
P
P
P
P
P
P

1. Nožná páka.
2. Pár (zdrob.).
3. Hlavné mesto Česka.
4. Nádoba na pitie.
5. Ohrady.
6. Kto pečie chlieb.
7. Ošípaná.
8. Podpora.

Účasťou v súťaži dáva súťažiaci súhlas na uverejnenie a použitie svojich osobných údajov.
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ZA DVA MESIACE, Z KYSÚC CEZ HIMALÁJE,
AŽ DO BANGKOKU? NA ŽIGULI SA TO DÁ
V rámci dobre známeho cestovateľského projektu Lada svetom sme aj v roku 2017 podnikli expedíciu po zabudnutých kútoch Zeme.
Rozhodovanie, kam ísť, nebolo jednoduché.
Po výprave do Mongolska v roku 2016, ktorá
bola príliš krátka, sme vedeli, že potrebujeme opäť pozdvihnúť pomyselnú latku vyššie
a prijať väčšiu cestovateľskú výzvu. A tak sme
naplánovali expedíciu Ladázia 2017.

Jej trasa viedla z nášho mesta, spred Jednoty,
ako zvyčajne. Prvou ostrou skúškou pre autá,
ktoré sme poskladali len dva týždne pred odchodom, bol prejazd rovinatými úsekmi Poľska, Ukrajiny, Ruska a Kazachstanu. Teplota
sa šplhala k 42 °C v tieni a vyskytli sa prvé
poruchy. Nič vážne, čo by nás však rozhodilo.
Po týždni, povedzme nudy na rozohriatej rovine, sme dorazili cez Uzbekistan k prvým horám. Čakal nás prejazd vysokohorskou cestou
Pamír Highway, ktorá leží v nadmorskej výške 4 655 metrov nad morom. Veľká časť cesty
bola kvôli obdobiu dažďov veľmi ťažko prejazdná a so stúpajúcou nadmorskou výškou
nebojovali len autá, ale aj my – 6 ľudí v dvoch
starých 30-ročných Ladách 2105.
Cez deň bolo v Pamíre síce slnečno, ale veľmi mrazivo. Za týždeň sa nám však podarilo
prejsť tadžické hory, niekoľko sto kilometrov
afganskej hranice a aj napriek problémom
so zažívaním a nadmorskou výškou sme stáli
pred bránami Číny.
Čakali sme všeličo, no aj tak sme ostali prekvapení. Čína je snáď najbyrokratickejšia krajina na svete. Len na vstupe sme zažili kolotoč
piatich kontrol. Kontrolovali všetko. Batohy,
autá, osobné veci, pasy, nás. Aj sme boli prekvapení, že nenašli nič podozrivé a mohli sme
po dni strávenom na colnici vstúpiť do Číny.
Najväčším problémom pre Číňanov boli naše
autá. My sme im totiž pred príchodom nahlásili, že prídeme na špeciálne upravených
terénnych vozidlách. A oni namiesto toho na
hranici zbadali dve polorozpadnuté červené
autá sovietskej výroby. V Číne sme si museli
dokonca vybaviť aj čínske ŠPZ a spraviť si čín-
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ske vodičáky. Aby toho nebolo málo, pri výjazde z tejto krajiny sa nám pokazilo jedno z áut.
Cez vysokohorské sedlo vo výške 4 600 metrov
sme ho vytiahli druhým autom na lane a prišli
sme do Pakistanu.
Prvý dojem z tejto krajiny bol strašidelný,
prišli sme v noci do prvej dediny a tam nás
zastavili po zuby ozbrojení ľudia v teplákoch.
Z kontroly pasov sa neskôr stalo pozvanie na
čaj a prenocovanie. Prvý dojem
klamal. Severný Pakistan je aj
napriek tomu, čo človek o ňom
občas číta v novinách, priateľský a absolútne nepôsobí nebezpečným dojmom. Pakistanom
prechádzala pred časom jedna
z najnebezpečnejších ciest sveta – Karakoram Higway. Tú však
Číňania zrekonštruovali a dnes
je to asfaltka, ktorá pretína
druhé najvyššie pohorie sveta.
Z tejto cesty je možné pozorovať 8-tisícovku Nanga Parbat.
To sa nám však nepodarilo kvôli počasiu, uspokojili sme sa s výhľadom na
7 770 metrov vysoký vrch Rakaposhi a po piatich dňoch sme vstupovali do Indie.
Západná India bola peklom, teploty sa šplhali
k 45 v tieni a vlhkosť vzduchu bola cez 90 %.
Boli sme veľmi vyčerpaní. Pri pokuse dosiahnuť najvyšší bod našej trasy si únava vybrala
svoju daň. Mali sme celkom hrozivo vyzerajúcu
autonehodu, kedy jedno z áut kvôli nárazu do
štrku na ceste dostalo šmyk, a s Božou pomocou ostalo po nehode na tej správnej strane
cesty. Na tej druhej bol totižto nijak nechránený 100-metrový skalný zráz a na jeho dne
rozbúrená himalájska rieka. Zvoľnili sme tempo a nižšími kopcami sme zamierili do Nepálu.
Nepál nás veľmi prekvapil. V porovnaní s Indiou jednoznačne vyhral v čistote prostredia,
aj keď s Indiou by vyhrala hociktorá krajina.
Upravené polia na vidieku, čisté dediny v horách a mapy, ktoré nekorešpondovali s realitou. V Nepále bola pre nás asi najväčším
problémom orientácia. Nefungovalo GPS, google mapy
a ani papierové mapy neboli
pravdivé. Vďaka blúdeniu sme
však navštívili horské dediny
na západe Nepálu, kde turistov nevidno a mali sme tak
možnosť vidieť skutočný Nepál. Hlavné mesto Káthmandu je už plné turistov a je to aj
poznať. Vyššie ceny, turistické
lákadlá a tratiaci sa duch tejto
budhistickej, pokojnej krajiny.
Z Nepálu sme šli späť do východnej Indie.

Východná India patrí medzi jej najmenej navštevované časti, je pokrytá hustými pralesmi,
vyššími horami a najmä tu prší. Nie tak ako
u nás, ale naozaj. Nachádza sa tu najdaždivejšie miesto na svete Čerrapundží, kde dokáže za
jeden deň napršať viac ako na Kysuciach za dva
roky. My sme túto oblasť zastihli práve počas
monzúnu, ktorý bol najhorší za posledných
20 rokov. Prechod ciest bol výnimočne náročný.
Celá krajina bola pod vodou a aj domáci, poväčšine zvyknutí na daždivé podmienky, opúšťali
svoje domovy. Smerom na Barmu ostala jediná
priechodná cesta. Podľa informácií indického
ministerstva bola priechodná len pre kamióny
a džípy. My sme však nemali na výber a najbahnitejšou cestou, akú sme kedy zažili, sme rýchlosťou 50 kilometrov za deň dorazili do Barmy.
Barma je krajina, kde je pri moci vojenská vláda. Pre cudzincov tu platia striktné pravidlá.
My sme dostali vládnych sprievodcov, ktorých
sme museli poriadne zaplatiť. Tí nám pripravili plán cesty a z pohodového cestovania v štýle
„na žobráka“ sa stalo cestovanie ako vystrihnuté z katalógu nejakej cestovnej kancelárie.
Barma je pekná krajina, s bohatou kultúrou,
krásnou prírodou, dobrými ľuďmi. Takto ju
spoznáte ako turista, takto vám je to dovolené.
Je to však krajina, ktorá má aj druhú tvár, tú
horšiu, v ktorej sa hrubo porušujú ľudské práva etnických skupín a kde vláda zneužíva svoje
dominantné postavenie. Po týždni pod drobnohľadom sme dorazili na thajskú hranicu.
Tu nastal prvý z koncov našej expedície.
Autá nám kvôli zmene v zákonoch zadržali
na colnici. Ich prepustenie sa nedalo vybaviť
legálne, ani úplatkom. A tak sme ostali bez
áut. Nezúfali sme však, presunuli sme sa do
hlavného mesta Laosu, požičali sme si motorky a dokončili to, čo nám nebolo umožnené. I napriek tomu, že posledný týždeň sme
šli 10 hodín denne na motorkách a neustále
na nás pršalo, sme to zvládli a po dvoch mesiacoch sme dosiahli cieľ – Bangkok.
Dnes už s istotou vieme, že z Kysúc do Bangkoku, za dva mesiace, sa to dá. Stačí stará
Lada a chuť cestovať a spoznávať nové veci.
M. Fabšík

KYSUCKÉHO NOVÉHO MESTA

ROČNÍK XXIV. • JANUÁR 2018

11

LADA SVETOM

i

i
Kontakty: Mestské kultúrno-športové stredisko: 421 2241, 0903 214603, info@mskknm.sk / Športklub turistiky KNM: www.sktknm.sk / Mestská knižnica KNM: 421 2732, www.kniznica.kysuckenovemesto.sk

6. 1. 2018, 19.00 h.
Dom kultúry KNM
Ples športovcov 2018
5. ročník plesu pre športovcov, priaznivcov
športu a ich priateľov.
10. 1. 2018, 17.00 h.
Dom kultúry
Nové kurzy spoločenského tanca
Nové kurzy spoločenského tance pre mládež i dospelých. Naučíte sa 10 tancov: walz,
valčík, chacha, jive, salsa a iné.
Kontakt: 0915/032 392,
bohun.michal@gmail.com

KULTÚRNE SPEKTRUM

12. 1. 2018, 7.00 – 10.00 h.
Klub 75
Daruj krv!
Odber krvi vykonáva Národná transfúzna
služba SR.
12. 1. 2018, 19.00 h.
Dom kultúry KNM
Diskoples
CSA Agency pozýva na ples plný hitov
70-tych, 80-tych a 90-tych rokov i novšie.
vstupné: 17 € (prípitok, pizza, kola)
13. 1. 2018, 19.00 h
Dom kultúry KNM
Diskoples
CSA Agency pozýva na ples plný hitov
70-tych, 80-tych a 90-tych rokov i novšie.
vstupné: 17 € (prípitok, pizza, kola)
17. 1. 2018, 17.00 h.
Dom kultúry KNM
Smejko a Tanculienka – Kuk, ani muk
Úplne nové predstavenie Smejka a Tanculienky. Dokonca príde aj kamarát motýlik Huncúlik spoločne zahrajú nové hity
z tretieho DVD Kuk, ani muk!
vstupné: 8 €

20. 1. 2018, 19.00 h.
ZŠ Povina
3. Ples včelárov
ZO Slovenského zväzu včelárov KNM
a Únia žien v Povine pozýva na ples. Hrať
bude Amorband.
vstupné: 18 € (zakúpite v Obecnom
úrade Povina alebo u p. Miloša Belana
v Lodne) – v cene káva, víno, večera
a malé prekvapenie.
26. 1. 2018, 8.00 h.
Mestská knižnica KNM
Šaliansky Maťko
Súťaž v umeleckom prednese slovenských
povestí pre žiakov ZŠ. (org. CVČ KNM)
28. 1. 2018, 9.00 h.
Dom kultúry KNM
Výročná členská schôdza včelárov
ZO Slovenského zväzu včelárov KNM pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu. Súčasťou schôdze odborná prednáška.
Bude možné kúpiť/predať vosk, voštiny za
medzistienky. Príde ﬁrma zo Želoviec.
3. 2. 2018, 19.00 h.
Dom kultúry KNM
XV. reprezentačný ples mesta
Mesto KNM pozýva na XV. reprezentačný
ples mesta. Hrá hudobná skupina Timex
a bratia Minárikovci. Pripravený je bohatý
kultúrny program a tombola.
vstupné: 30 € (večera, víno, káva, prípitok, minerálka)
12. 2. 2018, 16.00 h.
Dom kultúry KNM
Fašiangová harmonika
ZUŠ KNM, Mesto KNM a Občianske združenie priateľov hudby pozýva na 12. ročník
hudobného stretnutia amatérskych a profesionálnych harmonikárov a heligonkárov
z Kysúc a okolia.
informácie: www.zusknm.sk
13. 2. 2018, 19.00 h.
Dom kultúry KNM
To najlepšie od…
MKŠS KNM vás pozýva na hudobno-zábavný program, v ktorom vystúpi Veselá trojka
Pavla Kršky a Progres z Čerenian. Moderuje
Števo Hruštinec.
vstupné: 9 €

KNIŽNÁ NOVINKA
MLADEJ KYSUČANKY
O Alžbete Jánošíkovej
z KNM sme už písali dávnejšie. Je spoluautorkou
niekoľkých dielov knihy
Z ﬁtka do kuchyne. V čase
ich vydávania bola študentkou Gymnázia v KNM,
aktívnou
športovkyňou,
blogerkou (www.ﬁt-way.sk), prispievateľkou
na portály o zdravej výžive a zdravom životnom štýle www.ﬁtshaker.sk, www.cvicte.sk,
www.viemecovamchuti.sk.
Dnes je študentkou Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a najnovšie aj autorkou knihy
s názvom Tvoja kniha do kabelky. 176-stranová
kniha je plná skvelých rád pre všetky ženy a najmä motivácie. V knihe sa dozviete viac o nových
začiatkoch v živote ženy i o tom, že každá žena
je originálna a krásna. Druhá kapitola prináša
množstvo chutných a zdravých receptov zo zeleniny i mäsa, nechýbajú ani sladké dobroty. Poslednú tretinu diela autorka venovala cvičeniu,
zamerala sa na cviky, ktoré pomáhajú spevniť
a vytvarovať ženské partie nohy, zadok, brucho,
paže či chrbát. Poslednou kapitolou čitateľky
sprevádza Alžbetkina sestra Janka Jánošíková.
V knihe nie je nič komplikované, preto je vhodná pre každú ženu do každej kabelky. Samotná
autorka sľubuje, že po prečítaní: „…tvoje zajtrajšky nebudú už nikdy viac ako tvoje včerajšky.“
D. Š.

POZVÁNKA
NA CYKLUS VÝSTAV
Mestská knižnica KNM a neprofesionálni výtvarníci študujúci v ateliéri akademického maliara
Mariána Čapku Vás pozývajú na prezentačné výstavy svojich obrazov. V priestoroch knižnice budú
v priebehu roka 2018 sprístupnené práce 12 autorov. Každý mesiac bude venovaný jednému maliarovi. Postupne budú môcť návštevníci vidieť rôzne
výtvarné štýly a práce, ktoré na výstavu poskytli:
január 2018 – Ingrid Jančíková, február
2018 – Magda Gorušová, marec 2018 – Dušan
Chilý, apríl 2018 – Gabriela Králiková, máj
2018 – Marta Martonová, jún 2018 – Zuzana
Chúrová, júl 2018 – Mariana Martinková, august
2018 – Dušan Kopták, september 2018 – Pavol
Šulavík, október 2018 – Danka Kmotorková,
november 2018 – Zuzana Miškovská, december
2018 – Martina Divincová
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