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ASANKA robí Kysuckému 
Novému Mestu vynikajúcu 
reklamu,  str.10.

Adriana Soukupová, majiteľka Bazáru MAX 
v Kysuckom Novom Meste, Vás pozýva 
k sebe do predajne za výhodným 
nákupom,  str.5.

Pre seniorov 
na Štúrovej 

ulici v 
Kysuckom 

Novom 
Meste 

celebroval 
Svätú omšu 

dekan 
farnosti 

Mgr. Peter 
Holbička,  

str.18.

Mgr. Juraj 
Čierňava, 

šéf kultúry 
a športu v 
Kysuckom 

Novom 
Meste, v 

aktuálnom 
rozhovore 

pre Žurnál,  
str.10.



MÄSO

ÚDENINY
Marcel Svrček

tel.: 041 421 46 67 
Komenského 1287
Kys. Nové Mesto

otváracie hodiny:
00ut.-št. 7 - 16 00 hod. 

00 piatok 7 - 1700 hod.
30 sobota 6 - 12 00 hod. 

Ani na Vianoce a Silvestra sa nezaobídete 
bez kvalitného a čerstvého mäsa od Marcela!

Veselé Vianoce 
a šťastný 

a úspešný rok 
2016 !

Ďakujeme za Vašu dôveru v roku 2015. 
Želáme občanom pokojné Vianočné sviatky.

obklady, dlažby, batérie, sanita, nábytok

Komenského 1287, Kys. Nové Mesto /za Bielym domom/ tel.: 0908 291 455
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želáme Vám krásne a spokojné prežitie Vianočných sviatkov v kruhu blízkych ľudí, s 
ktorými sa cítite dobre, a nie s tými, ktorí vám celý rok „hľadia“ do taniera a do dvora so 

závisťou a nenávisťou... aj keď by malo ísť o vlastnú rodinu. Ak sa s ňou necítite dobre, ak 
ste natlakovaní a musíte sa nasilu pretvarovať len preto, aby bolo zachované dekórum 
rodiny, ktorá sa však ako rodina počas roka nechová, tak sa určite nesiľte do zdvorilost-
nej polohy. Uškodí to akurát len Vášmu zdraviu. Pri vianočnom stole a celoročnej bilan-
cii  by mali sedieť a obdarúvať sa len tí, ktorí to myslia úprimne, tešia sa zo vzájomných 

úspechov, doprajú si navzájom, a ktorí sa férovo a slušne správajú aj počas roka a nielen 
nasilu, s neúprimným tzv. americkým úsmevom, pri vianočnom stole. Pretvárky zanechajme na spoločenských 

večierkoch „a la celebrity“ v Bratislave a v bulvároch. 
Do atmosféry Vianoc to rozhodne nepatrí! Oddých-

nite si, zabavte sa, zaspomínajte na milých ľudí, s 
rozumom a s citom zároveň. S dobrým zmýšľaním 

sa vždy vyrieši viac.... I keď je pravda, že niekde päsť 
pomáha lepšie. Tak nech je tých pästí a škaredých 

slov čo najmenej, nech Vás radšej živí láska a spokoj-
nosť na každom kroku. Nech Vás neopúšťa skutočná 
pokora a vďačnosť za to, čo sa Vám podarilo urobiť, 

získať. Faloš a pýchu nechajte prízemným a hlú-
pym.... Tá nepatrí do života, ak chcete byť spokojní 

a úspešní, zbytočne ničí všetko pekné, príjemné 
a nadčasové. Želáme našim čitateľom a občanom 

úspešný a v každom smere zdravý rok 2016 a neza-
búdajte, ako dokumentuje aj táto rozkošná a sladká 
snímka so šteňatami.... „dvom sa to vždy ťahá lep-
šie....“ Tak nech nikdy nemáte pocit osamotenosti, 
ani zbytočnosti, ale na druhej strane, ani kopa ľudí 

okolo vás ešte nemusí znamenať, že ste nie sám a že 
ste šťastný. Všetko najlepšie v roku 2016!

MGR. ALENA JAŠŠOVÁ - šéfredaktorka
0903/516 499 

e-mail: kysuckyzurnal@gmail.com

Milí čitatelia, 
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w w w.slovaktual.eu

20 rokov
1 9 9 0  -  2 0 1 0

člen skupiny

       OKNÁ
s najlepšou tepelnou izoláciou

člen skupiny

   začal sa 

rok prekvapení
Nový hranatý profi l ID 8000
            sklo s najlepšou tepelnou izoláciou

Ug skla = 0,5 W/m2K

Izolačné trojsklo 
  štandard bez príplatku

40% úspora
   v tepelnej izolácii
   oproti 5-komorovým oknám

Ďakujeme našim zákazníkom 
za prejavenú dôveru v roku 2015, 

prajeme občanom príjemné 
a pokojné prežitie Vianočných 

sviatkoch a v novom roku mnoho 
osobných i pracovných úspechov!

Kontakt:
Peter Laš:  0944 277 541
Servis:  0911 553 662
Predajňa:  0911 668 538
e-mail: 
autoservispneumod@gmail.com
Sídlo: Pneumod s.r.o
Povina 389

Nech sa Vám splnia najtajnejšie sny 
pod Vianočným stromčekom. 

Nech máme úspešný celý budúci rok 2016! 

Ďakujem 

všetkým 

zákazníkom 

za dôveru.
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V Bazáre MAX v Kysuckom Novom Meste nájdete skutočne 
zaujímavé „kúsky“, napríklad aj starožitné, a za dobrú cenu! 
Andrea Soukupová je majiteľkou Bazáru MAX v Kysuckom 
Novom Meste, ktorý je pre verejnosť otvorený od septembra 
2015... Celkom úspešne sa rozbehol a ľudia začínajú prichádzať 
stále častejšie. Andrea sa najprv obávala, či to vôbec pôjde, 
ale teraz je už rada, že sa na podnikateľskú dráhu dala. Začal 
sa obchod „točiť“, ako sa povie medzi nami obchodníkmi, 
podnikateľmi, a to je vždy dobrá správa pre 
nich.
o Pani Aď ka, čo bolo spúšťacím momentom, 
že ste sa rozhodli „ísť do toho“ a otvoriť si 
obchodík so zameraním na sortiment, ktorý 
ponúkajú bazáry, secon  hand, komisionálny 
predaj, atď...? 
-  Spúšťačom bol fakt, že mi skončila materská 
dovolenka a nakoľko v bývalom zamestnaní 
som pracovala na zmeny, nedalo sa to skĺbiť so 
starostlivosťou o trojročného syna, ale chcela 
som tiež zmeniť svoje smerovanie v živote, 
osamostatniť sa pracovne, byť viac slobodnou 
v rozhodovaní, mať v práci vlastné nápady 
a podnikanie mi v tomto otvorilo možnosti.  
o Po pár týždňoch fungovania, ako sa Vám 
darí práca? Ako Vás a Vašu predajňu prijali 
obyvatelia?
- Po pár týždňoch fungovania, vlastne mesiacoch, 
je to celkom fajn. Práca s ľuďmi je náročná, ale 
zaujímavá. Teší ma, keď sú zákazníci spokojní 
a vracajú sa. Majú ešte problém nájsť nás niekedy, 
keďže sme na okraji mesta, aj mimo centra, ale 
verím, že to čas postupne vyrieši. Sme tu ešte len 
krátko.  

o Poďme sa podrobnejšie 
pozrieť, čo ponúkate 
aktuálne...? 
- Náš sortiment je rôznorodý, 
ponúkame použitý, ale aj nový 
tovar. Kuchynku a to najmä 
tanierové súpravy, hrncové 
súpravy, poháre, šálky, misy 

a iné. Väčšinou nový 
tovar, takzvaná 2. 
trieda. Mávame aj 
bielu techniku. Rôzne 
práčky, chladničky, 
mikrovlnky, sporáky. 
Elektrospotrebiče 
sú rôzne: nové, aj 
používané. Napríklad rádiá, DVD, kanvice, fritézy .... V 
predajni mám aj krásny nábytok z Holandska, komody, 
stoly, stoličky, sedačky. Ak má zákazník záujem, dá sa 
nábytok, aj iný tovar, objednať. V bazáre máme tovar aj 
pre kutilov, či už nový, alebo použitý vercajch, potreby 
do záhrady, náradie a iné. Mužom sa vždy niečo hodí 
a hlavne takým, ktorí stále niečo majstrujú. V predajni 
funguje aj komisionálny predaj, takže vec, ktorá sa 
jednému nehodí – druhý ju rád kúpi za rozumnú cenu. 
o Ako viete vyjsť v ústrety zákazníkom, ak si kúpia 
od Vás  nábytok väčší a ťažší kus..., viete zabezpečiť 
odvoz? Ako ho účtujete?
- Nie je problém s odvozom. Máme zabezpečený odvoz 
nábytku. Snažím sa vyjsť v ústrety zákazníkom a viem 
zabezpečiť odvoz aj spotrebičov, či elektro tovaru.  Treba 
prísť a pozrieť sa, čo všetko ponúkame. Tovar pravidelne 
dopĺňame, obmieňame, určite si tu nájde „to svoje“ 
väčšina zákazníkov. 

pýtala sa: Mgr. Alena JAŠŠOVÁ

Bazár MAX v Kysuckom Novom Meste ponúka 
spotrebiče, elektro tovar, kuchynku, nábytok 

z Holandska, ale aj vercajch pre kutilov, a aj nábytok 
po prarodičoch.

Bazár MAX
ČSA 86, vedľa Pizzerie 

MANIA, v blízkosti 
Mestského úradu. 

0908863673
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Už 20 rokov
 Požičovňa 

svadobných a 
spoločenských šiat 
„Venček“ ponúka 

kvalitu, štýl a noblesu.

(budova Coop Jednoty, s.d., poschodie)
Nám. slobody

Kysucké Nové Mesto
Otváracia doba:  pondelok - piatok 

od 8,30 -17,00, sobota od 8,00-12,00
tel. 041/4216417, 0907/613939

Milosti plné a požehnané 
Vianočné sviatky želáme 

všetkým ľuďom dobrej 
vôle, ako aj zdravie, 

šťastie a pokoj 
v celom budúcom roku 

2016!

kar

Reštaurácia Mýto 
a 

Kaviareň Pohoda 
Námestie Slobody 184

Kysucké Nové Mesto
e-mail: mytoapohoda@gmail.com

tel.: 0905 466 900

Na vysokej úrovni 
zabezpečujeme 
pohostenie pre 

uzavreté skupiny 
ľudí, svadby, kary, 

hostiny

Želáme pokojné prežitie 
Vianoc a úspešný rok 2016!

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“ 6



Ďakujeme našim zákazníkom a priateľom za prejavenú priazeň v roku 2015, 
prajeme príjemné a pokojné prežitie Vianočných sviatkoch a v novom roku 

mnoho osobných i pracovných úspechov 
a veľa šťastných kilometrov!    

Veterinárna ambulancia MVDr. Jana Tunegová
1. mája 113;  Kysucké Nové Mesto

Nech sa Vám splnia najtajnejšie sny a túžby... pod Vianočným 
stromčekom. Nech je úspešný celý budúci rok 2016!

tím Motokomplex 4x4

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“ 7



palivál, uhlie, koks, kaly, sypané materiály, drte, piesok, 
riečny štrk, okrasné kamene, mramor, vápenec, andezit, žula

Kysucké Nové Mesto, ul. SNP 362
tel. fax.: 041/ 4212655
mob.: 0905388156
Stará Bystrica; areál RD 17
mobil: 0918722326
web: www.uspieron-paliva.sk
e-mail: pieronova@zoznam.sk

Veselé Vianoce a šťastný a úspešný rok 2016!
Ďakujeme klientom za doterajšiu dôveru, 

obchodným partnerom za spoluprácu.

Nie je nič útulnejšie než 
posedenie pred ohňom 

v chladný deň. Krby na drevo 
majú krásu a šarm, ktorý 

určite osloví každého... 

Ďakujeme za Vašu dôveru. Želáme občanom pokojné Vianočné sviatky!

Vasil Cetera
Mob: 0915 707352

bratislava@stavbykrbov.sk

Mario Cetera
Mob: 0907 873533

zilina@stavbykrbov.sk

web: www.krbycetera.sk

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“ 8



Exkluzívny 
salón Dream 
HAIRS ponúka 

exkluzívne 
predlžovanie 
vlasov systémom 
„eurolocky“ 
a „nanoring“.

Idete na 
ples, zábavu, 
spoločenské 
stretnutie?
Možnosť prenájmu 
pramienkov vlasov 

Byť krásnou a žiadúcou je 
nielen právo, ale povinnosťou 
každej modernej ženy!

Milosti plné a požehnané Vianočné sviatky želám všetkým ľuďom dobrej vôle,
 ako aj zdravie, šťastie a pokoj v celom budúcom roku 2016!

Zoja Erika Malíková

kontakty na kanceláriu Wüstenrot v Kysuckom Novom Meste
Veronika Hmirová veronika.hmirova@wuestenrot.sk 0908 966 130
Andrea Michulková andrea.michulkova@wuestenrot.sk 0904 130 005

Adresa kancelárie: Mestské kultúrno - športové stredisko
  Litovelská 871/3
 024 01  Kysucké Nové Mesto

Otváracie hodiny: Pondelok      8,00 - 16,00
 Utorok          8,00 - 14,00
 Streda           8,00 - 16,00
 Štvrtok          8,00 - 14,00
 Piatok           8,00 - 13,00
obedňajšia prestávka 11,00 - 12,00

Poistenie, Sporenie, Bývanie
 * * * * * 

Stále pokračujú 
výhodné medziúvery s úrokovou 

sadzbou len 1,99% 
- s garanciou 5 rokov.

Vieme pomôcť vyriešiť Vaše 
požiadavky, aj bez dokladovania 

výšky príjmu

Wüstenrot je nielen poisťovňa, je aj sporiteľňa

Želáme pokojné prežitie Vianoc a úspešný rok 2016!

„...časopis, ktorý by mal byť na stole každého Dolnokysučana...“ 9



„Ďakujem všetkým vedúcim súborov a trénerom, ktorí sa vo svojom voľnom čase venujú iným, aby kultúra a šport v našom 
meste dosahovali skvelé výsledky a aby sme spoločne správne podchytili aj našu mládež. Ďakujem vedeniu mesta za podporu 

kultúry, športu a mládeže, ako aj sponzorom za pomoc“,  hovorí Mgr. Juraj Čierňava, šéf kultúrneho a športového strediska v Kysuckom Novom Meste.
o Kultúrny a spoločenský život 
v Kysuckom Novom Meste nestagnuje, 
rovnako tiež športovci sa majú čím 
pochváliť. Mestské kultúrne stredisko 
zgrupuje pod svojou hlavičkou veľa 
takto orientovaných ľudí. Mgr. Juraj 
Čierňava, riaditeľ MsKS v Kysuckom 
Novom Meste – nám o tom povedal 
viac. Takže, pán riaditeľ, ako a čím 
žilo Vaša zariadenie celý tento 
rok a zoberme to po jednotlivých 
mesiacoch (január.... december...). 
- Skúsim to prebehnúť tak chronologicky 
od januára po december.  V januári 
tohto roka naše pozvanie prijali Mária 
Podhradská a Richard Čanaky, známi 
ako rozprávkové bytosti zo Spievankova, 
koncert sa konal až dvakrát a boli 
beznádejne vypredané. Tiež sme ukončili 
tanečné kurzy slávnostnými venčekami. 
Február bol u nás v znamení plesov, 
konal sa 12. reprezentačný ples mesta 
aj detský karneval. Nechýbal tradičný 
fašiangový sprievod masiek mestom a 
tanečná zábava s pochovávaním basy o 
polnoci. Koncertovali aj František a Vojta 
Nedvedi. Po prvý krát sa predstavili aj 
divadelníci zo skupiny B4.
Začiatkom marca - pri príležitosti MDŽ 
- hosťoval divadelný súbor Driak zo 
Zborova s hrou „Jánošík podľa Vivaldiho“. 
Radošínske naivné divadlo, je každoročne 
u nás hosťom už niekoľko rokov, v tomto 
roku sme videli ich „Šťastné konce“. 
Taktiež každoročne pripravujeme aj 
veľkonočnú výstavu ručných prác, nebolo 
tomu inak ani tento rok.
V apríli sa Babylonská 
štvorka predviedla 
opäť. Pre detského 
diváka sme pripravili 
rozprávku „007 kozliatok“ 
v podaní divadla 
Tamariky. Posledný deň 
tohto mesiaca sme si 
pripomenuli 69.výročie 
oslobodenia mesta 
pietnou spomienoku, 
stavali sa máje s 
FS Jedľovina a vo 
večerných hodinách 
prebehlo slávnostné 
odovzdanie nadstavby 
Domu kultúry v KNM. 
Súčasťou programu bola 

aj premiéra divadelnej hry „Divadelná 
komédia“ v podaní nášho ochotníckeho 
súboru. 
Prvomájový sviatok práce oslavujeme 
už dlhú dobu sprievodom mažoretiek 
Asanka a dychovej hudby Nová 
Kysučanka, tento rok bola spestrením 
ľudová hudba Capkovcov zo Skalitého. 
Pre seniorov nášho mesta, organizujem  
tanečný Majáles s kultúrnym programom.
Pre deti k ich sviatku sme po prvýkrát 

premietali už  u nás v DK krásnu 
rozprávku. Svoj koncert u nás odohrali 
bratia „Kollárovci“. Veľkej obľube sa tešia 
štyria herci z B4, ktorí si aj v  júni pripravili 
program, opäť vypredaný. Koncom 
mesiaca bol otvorený aj 32.ročník 
Kysuckého kultúrneho leta.
Júlové nedele prebiehal spomínaný 
32. ročník KKl, predstavili sa na ňom 
mažoretky Asanka, DH Nová Kysučanka, 
hudobná skupina zo Žiliny - Bod omylu, 
FS Vajčovci, Vajčovská muzička, DSS 
Vajčovky, Kysucké žubrienky, Margaréty, 
Junáci a ich hostia. Veľmi obľúbené aj 
premietanie slovenských a českých filmov 
v 13.sérii Letného Bažantkinematografu, 
na námestí v KNM. Náš najväčší projekt 
sú Jakubovské hody, dvojdňový kultúrny 
program, na námestí. Predstavilo sa 
v ňom viac ako dvesto účinkujúcich, 
spomeniem hudobná skupina Desmod, 
Jozef Palusík band, Martin Jakubec...
Naše divadelné súbory Didero a Babylon 
sa v auguste predstavili s hrou „Jánošík“ 
pod holým nebom v areáli kaštieľa v 
Radoli.
V septembri sme otvorili kurz 
spoločenských a brušných tancov. Tiež v 
tomto období pravidelne organizujem 
súťaž vo varení gulášu, už to bol 5. ročník. 
Pre detského diváka bola odohraná 
rozprávka, hercami z divadla Scéna 
Prešov -  „O zlatom kuriatku“.  
Október - hudobný koncert skupiny 
Progres. Opäť skvelá B4. Tento mesiac 
patrí hlavne seniorom, pripravili sme v 
spolupráci s ZUŠ a CVČ kultúrny program, 

v ktorom sa predstavili 
hudobné, tanečné a iné 
rôzne skupiny detí.
 Jožko Pročko sa u nás 
v novembri predstavil 
s vianočnom komédiou 
„Darček“. Na Katarínu sme 
pripravili  tanečnú zábavu 
s Niagarou.
Na december 
pripravujeme vianočnú 
výstavu ručných prác, 
výstavu obrazov 
dolnokysuckých umelcov, 
hudobný koncert 
populárnej speváčky 
Kristína. Príde k nám 
Mikuláš aj s mikulášskou Niagara tínedžer
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„Ďakujem všetkým vedúcim súborov a trénerom, ktorí sa vo svojom voľnom čase venujú iným, aby kultúra a šport v našom 
meste dosahovali skvelé výsledky a aby sme spoločne správne podchytili aj našu mládež. Ďakujem vedeniu mesta za podporu 

kultúry, športu a mládeže, ako aj sponzorom za pomoc“,  hovorí Mgr. Juraj Čierňava, šéf kultúrneho a športového strediska v Kysuckom Novom Meste.

rozprávkou „Mrázik“, pravidelne 
robievame Živý betlehem, vianočný 
koncert v kostole a privítanie Nového 
roka.
o Koho by si chcel viac vyzdvihnúť, 
že sa o kultúru v KNM zaujíma vo 
zvýšenej miere, robí v nej - veľa, stará 
sa aj o naše deti?
- Tak poďme doradu... Mažoretky 
Asanka, vedie ich Antónia Vnuková 
a Zuzka Gajdošová (od 90-tych rokov). 
Získali veľa ocenení, prezentuje výborne 
mesto a v tomto roku sa stali majsterkami 
Európy v dvoch formáciách.   
Takmer 60 rokov má folklórny súbor 
JEDĽOVINA pod vedením vedúceho  
Mgr. Pavla Koptáka. Sústreďuje 
hudobníkov, tanečníkov, patrí k ním  aj 
ženská folklórna skupina Jedľovina, ktorú 
vedie Erika Mičkyová. Dychová hudba 
„Nová Kysučanka“ pod vedením Štefana 
Zábojníka má 10 rokov a teraz vydali prvé 
CD-čko. Na čo sme v Kysuckom Novom 
meste zvlášť pyšní, sú divadelníci. Máme 
vyše 100-ročnú tradíciu! A máme štyri 
divadelné súbory: divadelný súbor 
dospelých I, vedie ho Janko Steiniger, 
divadelný súbor dospelých II, vedie ho 
Katka Kováčiková, divadelný súbor detský 
DIDERO pod vedením PhDr. Pavla Záteka, 
mládežnícky divadelný súbor BABYLON 
– opäť ho vedie PhDr. Pavol Zátek. Ďalej 
máme veľmi úspešnú NIAGARU, country 
skupinu, ktorá funguje už 10 rokov 
pod vedením Magdalény Wagnerovej. 
A z tejto skupiny sa našli dobrovoľníci, 
ktorí sa venujú tínedžerom, (Danka 

Nekorancová, Anka Kubová) a vytvorili 
detskú skupinu „Niagara tínedžer“ 
v roku 2013. Učia napríklad aj steep, čo 
tu nebolo. Na budúci rok by sme chceli 
zorganizovať mládežnícke Majstrovstvá 
Slovenska v klasickom country tanci, 
dúfajme, že sa to podarí...! Ďalej 
máme „klub drotárov“, pri dennom 
centre „Klubu 75“ a svojimi prácami 
reprezentujú naše mesto naozaj výborne. 
o A čo šport, pán riaditeľ?
- No... ideme na to... vo futbale sa darí 
mládeži – dorastenci a žiaci hrajú II. 
ligu a celkovo máme 11 mládežníckych 
družstiev. Máme aj dve seniorské 
družstvá. Ďalej je to hádzaná, 
mládežnícke družstvá postúpili až do 
celoslovenskej ligy, ďalej šachisti – sú na 
čele II. ligy. Stolný tenis, odkedy je pod 
našim kultúrnym športovým centrom – 
každý rok postupujú vyššie. Momentálne 
sú v najvyššej súťaži v SR!  Florbal – 
športový oddiel dievčat opäť 
vynikajúca reprezentácia  
najvyšších ligách SR.
Atletika – oddiel s výraznou 
podporou „INY KYSUCE“ – 
ktorá podporila vybudovanie 
atletického oválu tartanového, 
ktorý spĺňa organizovanie 
športových súťaží. Zverenci 
cvičia  pod vedením Mgr. Milana 
Slivku. Chcem sa pochváliť, 
na Košickom maratóne nás 
reprezentoval a skončil ako 
najlepší Slovák – Juraj Vítko. 
Tiež  spomeniem, že máme 

(ako KNM) 7 pretekárov v príprave na 
Majstrovstvá Európy 2017, cezpoľný 
beh. No a samozrejme veľmi aktívny je aj 
turistický oddiel. 
o Ako riaditeľ kultúry a športu 
v Kysuckom Novom Meste, čo hovoríš 
na podporu mesta – čo sa týka kultúry, 
športu, mládeže...?
-  Chcem skutočne vyzdvihnúť postoj 
Kysuckého Nového Mesta, ktorý je 
pozitívny a podporuje nás. Vychádza 
v ústrety, vždy nájde peniaze na dobré 
projekty, aktivity, prezentácie. Tešíme 
sa so športovcami na umelú trávu na 
štadióne, ktorá by sa mala robiť budúci 
rok. Ja už v našej brandži pracujem 
31 rokov. Som doslova s touto prácou 
„zrastený“, je to moja druhá rodina. 
Prešiel som v podstate všetkými prácami, 
od javiskového technika, tancoval 
som v súbore, hral v divadle..., až  po 
riaditeľské kreslo. Skrátka túto prácu 
poznám a mám ju rád. A fandím všetkým, 
ktorí sa venujú iným a dosahujú dobré 
výsledky. Robia tým dobré meno nášmu 
mestu a za to im patrí veľká vďaka! Lebo 
to robia častokrát vo svojom voľnom 
čase a finančné ocenenie je naozaj 
mizivé. Oni to robia najmä srdcom. 
Preto chcem v tomto Vianočnom čase 
poďakovať všetkým – našim vedúcim, 
trénerom a oddaným ľuďom  pre 
kultúru a šport – za ich celoročnú prácu, 
mestu a sponzorom za podporu! Želám 
veľa lásky a pokoja pod Vianočným 
stromčekom im všetkým, ale aj nám a 
zároveň všetkým ľuďom dobrej vôle 
a mysle. Nech sa nám spoločne darí 
v celom budúcom roku 2016!

otázky: Mgr. Alena JAŠŠOVÁ

FS Jedľovina

Nová Kysučanka
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Ráno ste vstali, no akurát vám sa na 
wc podarilo minúť posledné útržky 
z toaletného papiera. Nový je síce 
po ruke, ale akurát mne sa musel 

minúť!!! Na zastávke svojej električke 
vidíte len koncové svetlá. Ďalšía ide 

o 5 minút, čo je čas akurát na to, 
aby ste sa vydýchali, ale to vám v tej 

chvíli nedojde, vy máte problém, lebo 
ste “museli” ísť akurát s touto, čo si 

dovolila zdrhnúť vám. U lekára “milión 
ľudí a vy máte poradové číslo “milión 

jeden” – nepoteší. Ešte menej však 
poteší tá negatívna energia – ľudia 
sa bavia len na tému nízke dôchodky, problémy v rodine, 
nízke platy, všetko je na prd, nízke príjmy … V práci blbec 
šéf očakáva, že sa pretrhnete od roboty a ešte si dovolí vás 
upozorniť, že to a to máte v pracovnej zmluve. Koľká drzosť, 
čo? Idete s kolegami na menu do neďalekej reštiky a zistíte, 
že do kelu, nemajú vyprážaný syr. Že majú v ponuke ďalšie 
štyri jedlá, ktoré aj máte celkom radi? No ale prečo nemajú 
práve syr? Po práci nákup. Tam a tam majú v akcií maslo za 

1,20? Je to banda zlodejská! Pred mesiacom mali to isté maslo 
za 1,18!  Cestou domov ste na zastávke stretli bývalého 

kolegu, ktorý sa vám pochváli, že jeho dcéra akurát včera 
vyhrala recitačnú súťaž. On o tom nevie, ale bola na nej aj tá 

vaša, takže výsledok viete. Čo ste povedali tej vašej? Že ktovie 
u koho si šplhla tá malá potvora, aj tak stále sedí v knihách, tak 
sa nedalo čakať nič iné. V schránke ste našli miestne noviny, 

v ktorých je oznam, že v najbližších dňoch sa bude klásť nový 
asfaltový koberec na (trebárs) Hviezdoslavovu ulicu. Tam??? 

Načo tam? Veď v našom meste je toooľko ulíc, ktoré to potrebujú 
viac, ako Hviezdoslavka! Určite tam býva nejaký papaláš 

ktorému cestou domov na výtlkoch 
zuby klapocú! Z okna vidíte susedu 

s dvoma plnými kuframi, tak sa 
opýtate, či idú na dovolenku A to 

nedávno nariekala aký majú mizerný 
rodinný príjem! Nie, nejdú, to sú veci 

z ktorých oni doma už vyrástli, tak ich 
berie do Domca, pre bezdomovcov, 
snáď si niečo vyberú. Ho..o zarobia 
a ešte rozdáva pomyslíte si a rýchlo 

sa skryjete – veď čo ak vám ponúkne, 
že keď budete upratovať, tiež 

určite nájdete nejaké veci. Večer 
v televíznych novinách vražda strieda 

autonehodu, ktorú predbieha správa o olúpení starenky, 
ktorej vzali pár eur. Že sa poznávate? Nuž ja seba (našťastie) 

nie, ale z ľudí dnes mám pocit, že čím horšie, tým lepšie. 
Kamarátka ma “zdiagnostikovala, že ja to tak nemám preto, 
lebo nemám vlastnú rodinu – deti manžela a tak. Keby som 

ich mala, tak zrazu iným závidím, nedoprajem a aj keď mi 
niekto prinesie povestné modré z neba, nájdem na ňom 

niečo, pre čo si ho zhnusím? Poznám pár ľudí, ktorí majú aj 
vlastnú rodinu, aj prijmy nemajú vysoké a predsa nehľadia 

na svet ako hrom do duba a sú vďační za to, čo majú. Mnohí, 
keď sa s nimi na túto tému bavím, argumentujú, aká je 

strašná chudoba. Nemyslím  si, že je väčšia chudoba ako 
pred povedzme 100 rokmi a ľudia boli k sebe iní, lepší, vedeli 

si navzájom pomôcť. Jasné, aj vtedy sa darilo závisti, ale 
oveľa menej, ako dnes. Najhoršie na tom celom je, že týmto 

negativizmom vo svojom správaní infikujeme aj deti. Čo 
z nich rastie, vidíme – generácia, ktorej nič nie je dobré. Raz 

im nebudú dobrí ani vlastní rodičia.
Eka Balašková/red. upravené 

Vychovávame generáciu chorobných negativistov?
(Zaujímavý, výstižný a zároveň poučný postreh pre mnohých večne ufrfľaných...)
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kreatívna reklama:

cvičte dvaja s trénerom

za polovicu

www.riecky.eu
Jozef Riecky

Šťastné a veselé Vianoce, úspešný 
a pokojný rok 2016!
..., ďakujeme za Vašu priazeň 
v uplynulom roku...



Šťastné a veselé Vianoce, 
úspešný a pokojný rok 2016 ! 

Ďakujeme za Vašu priazeň.

Stanica technickej kontroly Kysucké Nové Mesto

Kontrola VIN čísel 
- Polícia SR v areáli STK

Poistenie vozidiel - PZP, 
havarijné poistenie,

poistenie čelného skla. 
Informácie na príjme STK

Otvorené: 
od pondelka do piatku: 8.00h-18.00h

sobota: 8.00h-18.00h
nedeľa: 9.00h-12.00h

Autoumyváreň a Bistro pri STK-čke 
na Kysuckej ceste 2913 v Kysuckom Novom Meste

Tel.: 0911 050 450 alebo 0905 228 879

Rýchla služba za dobrú cenu...
Požehnané Vianočné sviatky želáme všetkým ľuďom 

dobrej vôle a pokoj v celom budúcom roku 2016!

Želáme pohodu a krásu rodinného súzvuku pod Vianočným stromčekom, 
bohatého Ježiška a úspešný a pokojný rok 2016!
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Želám šťastné a veselé Vianoce, 
úspešný a pokojný rok 2016!

Ďakujeme všetkým zákazníkom za dôveru a 
obchodným partnerom za spoluprácu.

Želám veselé Vianoce 
a úspešný rok 2016!

MUDr.  Pavol Hartel 
GYN-PRAKTIK, s.r.o.;   
Bajzova 8401/48A;  Žilina;  

PharmDr. Štefan Grešák
Lekáreň Sv. Lukáša

Belanského 297
Kysucké Nové Mesto
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O liečivých účinkoch cibule ste sa už na našich stránkach mohli 
dočítať vo viacerých článkoch. Dnes vám prinášame trik, ktorý 
vám zaručene pomôže, ak sa neviete zbaviť chrípky, nachladnutia, 
zahlienenia a podobne. A to nie je všetko. Postup, ktorý si opíšeme 
dodá vášmu telu energiu. A to už v priebehu jednej noci.
Čo je to vlastne cibuľa
Všetci vieme – je to plodina, ktorá nás rozplače a bez ktorej by sme 
si nevedeli predstaviť množstvo jedál. Z medicínskeho hľadiska 
patrí cibuľa medzi zázračné plodiny, ktoré by mali byť každodennou 
súčasťou našej stravy. Vedeli to už v starej Číne, kde cibuľu nazývali 
„čističom tela i duše“.
Dnes vieme, že 
hoci sa cibuľa 
skladá až z 89% 
z vody, jej pevné 
zložky sú hotovým 
herbárom zdravia. 
Patrí medzi silné 
prírodné antibiotiká. 
Obsahuje vitamíny 
B1, B2, B3, B6, 
C, E, K a má veľa 
bielkovín, cukrov, 
minerálnych látok 
(patrí sem najmä 
draslík, vápnik, 
fosfor, sodík, 
železo, síra, fluór). 
Najviac silice (nositeľ 
antibakteriálneho 
účinku cibule)
obsahuje šalotka. 
V cibuli je i mnoho 
bioflavonoidov 
(najmä vo fialovej, hnedej, červenej a žltej – podstatne menej ich 
je čisto bielych odrodách) a zložky stimulujúce srdcovú činnosť. 
Flavonoidy pôsobia antioxidačne, znižujú krvný tlak, rozširujú 
cievy, pôsobia antioxidačne, podporujú účinok vitamínu C pri 
chorobách dýchacích ciest vrátane zápalu pľúc. Cibuľa obsahuje 
substancie, ktoré predchádzajú infarktu tak, že rozpúšťajú krvné 
zrazeniny – tromby. Celkovo sa dá povedať, že cibuľa udržuje 
srdce a cievy v dobrom stave a zaručuje im mladosť. Cibuľa má 
silné antibakteriálne účinky, zabraňuje infekciám, odbúrava 
pozostatky dusíka, podporuje krvný obeh aj činnosť obličiek, 
zabraňuje zhusteniu krvi, udržiava hladinu cholesterolu v 
prijateľných hodnotách, hydratuje unavenú a suchú pokožku, 
pomáha pri poruchách spánku, dovolí nám lepšie dýchať a to 
nielen cez deň. Ale tiež v noci, pre obsah fytoncídov zmierňuje 
poruchy trávenia, vyháňa baktérie z čreva a upokojuje nervy. 
Účinne látky cibule pomáhajú vykašliavaniu nahromadeného 
hlienu. Cibuľa obsahuje látky vyvolávajúce radosť (endorfíny) a 
reguluje produkciu stresových hormónov. Tieto fakty by vo vás 
mohli vyvolať dojem, že cibuľa je zázračná plodina. Nemýlite sa. Je.
Zázračné cibuľové ponožky
Je na večnú škodu, že dnes nám naše zdravotné minimum diktujú 
v mnohých prípadoch farmaceutické firmy, ktoré masívnymi 
reklamnými kampaňami útočia na naše obidve hemisféry a my pri 
každom zakašľaní radšej poslušne odcupkáme do najbližšej lekárne, 
aby sme minuli peniažky na niečo o čom vieme len toľko, že „ten 
chlap“ z reklamy už po pár kvapkách nekašľal... Pritom naše staré 
a prastaré mamy poznali lieky, ktoré nestáli veľa, nepredávali sa v 
lekárňach a dávala im ich príroda sama. Cibuľové ponožky medzi 

takéto ľudové liečivá patria. Prečo ponožky? Po tisícročia vieme, že 
ľudské chodidlo obsahuje reflexné body, spojené s vnútornými 
orgánmi nášho tela. Na stimuláciu týchto bodov sa najčastejšie 
využíva masáž, no v našom prípade bude na tieto body pôsobiť 
cibuľa. A to na všetky naraz. Ponožkový trik sa aj dnes považuje 
za jeden z najúčinnejších, ktorý preukázateľne dokáže zatočiť s 
neduhmi, akými sú chrípka a prechladnutie. No významne pôsobí 
aj na iné ochorenia a duševné stavy. Cibuľové ponožky majú totiž 
silný čistiaci efekt. Uvoľňujú hlien a spoľahlivo zmiernia bolesti. Ich 
výnimočnosť spočíva v tom, že cez reflexné zóny na chodidlách 
môžu rozvinúť účinok na celé telo. A to dokáže máloktoré liečivo. 

Príprava cibuľových 
ponožiek vôbec nie je 
náročná, ani zložitá. 
Ani vám nezaberie 
veľa času. Ako na 
to? Rozkrájame 
nadrobno jednu veľkú 
cibuľu. Rozložíme 
ju na ľanovú alebo 
bavlnenú šatku (resp. 
na dve, ktoré môžeme 
nahradiť bavlnenými 
vreckovkami), 
roztlačíme ju a 
ohrejeme na obrátenej 
pokrievke hrnca, v 
ktorom sa varí voda. 
Pozor! Cibuľu nikdy 
neohrievame v 
mikrovlnnej rúre, lebo 
sa už po pár sekundách 
zničia významné 
vitamíny a liečivé zložky. 

Okrem toho potrebujeme, aby zahrievaním cibuľa nevyschla, preto 
je najideálnejší spomínaný hrniec a pokrievka hore dnom. Šatky si 
dajte na chodidlá tak, aby sa pokrájaná cibuľa dotýkala chodidiel. 
Natiahnite si hrubé ponožky cez nohy a udržujte ich v teple. Mali 
by ste ich mať po celú noc. Ráno si nohy umyte v teplej vode a 
dôkladne vysušte uterákom. Vtedy už určite pocítite, že sa cez noc 
stalo niečo zvláštne. Neveríte? Tak to vyskúšajte. Cibuľové ponožky 
naozaj fungujú a ich účinok je  tisíckrát lepší, ako neustále 
napchávanie sa antibiotikami.

Zdroj: www.dobrarada.sk

Trápi vás chrípka či nachladnutie?
Vyskúšajte zázračné cibuľové ponožky.
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Zotrvať v jednej politickej strane 25 rokov, 
to je vytrvalosť. Byť celý čas zaangažovaný 
za morálnu a politickú ideu je obdivuhodná 
vytrvalosť. Zostarnúť a prenášať celoživotné 
dobré posolstvo na ďalšiu generáciu, je 
znakom pravosti prvotnej myšlienky. Čas 
ľudí overil. Obstáli. V náročných situáciách 
po roku 1989 ostali verní. KDH je silné a stojí 
na pevných základoch vďaka mnohým 
svojim členom, ktorí zostali hnutiu verní 
a vytrvalí. A práve týchto si  všimli organizátori  
spomienkovej slávnosti, ktorá sa uskutočnila 
28. novembra  v Kysuckom Novom Meste.  
Začali sme svätou omšou, ktorú celebroval 
Mons. Ondrej Sandanus.  Vyzval prítomných, 
aby prehodnotili  minuloročné aktivity 
a povzbudil ich k ešte väčšej službe pre 
blížneho v nastávajúcom  roku. Program 
pokračoval v Cenre voľného času sv. Jakuba. 
Po zaznení Prolasu /predhovoru k evanjeliu od 
Konštantína, predseda OO KDH v Kysuckom 
Novom Meste Anton Mrmus /uprostred/ 

privítal hostí:  Petra Belinského, podpredsedu 
KDH, Pavla Abrhana predsedu poslaneckého 
klubu KDH v NR SR, Mariána Faktora, experta 
KDH na zdravotníctvo, bývalého okresného 
predsedu Rudolfa Macúša, krajského predsedu 
Pavla Faktora, krajského tajomníka Ľubomíra 
Šteinigera, primátora Kysuckého Nového 
Mesta Jána Hartela a ďalších. Zaujímavú správu 
z histórie predniesol  krajský tajomník KDH Ľ. 
Šteiniger.  Zameral sa  na prácu obetavých ľudí, 
ktorí  splnili svoje poslanie často aj mnohými 
nepovšimnutými obetavými aktivitami  pre 
naplnenie kresťanskej myšlienky v politike, 
často aj fyzicky konfrontovaní pri presadzovaní 
demokratických pravidiel v spoločnosti. Anna 
Svrčková spomenula významných členov, 
ktorí zastávali dôležité politické a spoločenské 
funkcie. Všetkým patrí úprimné ďakujem. 
„Ďakujem“ patrí nielen aktívnym členom, 
ale aj ich rodinách, v ktorých mali - majú 
oporu a pochopenie, bez ktorého by to nešlo. 
Významným osobnostiam bola udelená 

medaila, ďakovný list za prácu pre KDH alebo 
pamätný list za pomoc pri presadzovaní 
demokracie na Dolných Kysuciach.  Niektorí 
boli odmenení In Memoriam.  Celý priebeh 
slávnosti milo spríjemnil  hudobný príspevok 
sl. Veroniky Súkeníkovej. V družnej debate si 
asi 80 hostí pochutnávalo na dobrej večeri. 
Nechýbalo aj ďalšie občerstvenie, ktoré sa 
vďaka  štedrým dostalo každému na stôl. 
Povzbudením bola neformálna návšteva 
správcu farnosti a dekana dp. Holbičku. Na 
záver sa vylosovala tombola a pri ľudovej 
piesni a tanci  nálada pokračovala do 
neskorých večerných hodín. V niektorých 
okamihoch hudba pritiahla účastníkov na 
parket.
Vďaka patrí  členom okresného predsedníctva 
KDH, ktorí sa podujali na zorganizovanie tejto 
milej slávnosti KDH v Kysuckom Novom Meste 
pri príležitosti 25. výročia jeho založenia. 

 Anna Svrčková, 
TO OC KDH v KNM

OBUV JANEL
Kysucké Nové Mesto, Ul. Belanského 193, 

otváracie hodiny: PO-PIA:  9.00 – 17.00 hod.; 
Tel.: 0907 414 066; e-mail: obuvjanel@gmail.com

Už aj 
ďalšia 

predajňa na 
Belanského 2724 

/pri poliklinike v Kysuckom Novom Meste

Veselé Vianoce a šťastný 
a úspešný rok 2016!

KDH oslavovalo 25 rokov svojho fungovania, v Kysuckom 
Novom Meste spomínali a odmeňovali.
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Želáme pohodu pod Vianočným stromčekom 
a úspešný a pokojný rok 2016!

Ďakujeme všetkým zákazníkom za dôveru 
a obchodným partnerom za spoluprácu.

Daniela Pinčiarová 
Komunálna poisťovňa, a.s.

Vienna Insurance Group
Litovelská 871

Chcela by som sa opýtať, aký je 
postup ak chcem vrátiť naspäť matke 
byt, ktorý mi otec odkázal v závete 
po smrti (otec už zomrel, dedičské 
konanie prebehlo.) Presťahovať sa 
k matke nechcem, lebo ma veľmi 
obmedzuje a má ťažkú povahu, ktorá 
ma dosť psychicky ničí. Keďže ona 
však nemá kde inde bývať, chcem jej 
tento byt dať k dispozícii, aj keď mi 
ho otec dal. Okrem toho mi ani finančne 
nevychádza aby som platila aj svoj byt aj 
náklady na byt, ktorý som zdedila. Aký 

je postup pri vrátení tohto daru, resp. pri 
darovacej zmluve, aké budem platiť poplatky, a ak matka náhodou 
umrie, tak opätovne prebehne dedičské konanie a znovu budem 
platiť všetky poplatky podľa dedičského konania, tak ako som ich 
už raz zaplatila, pri úmrtí otca a jeho závete?
- Ústava Slovenskej republiky zaručuje každému občanovi právo vlastniť 
majetok, ktoré právo v sebe okrem iného zahŕňa právo s vecou nakladať, 
napríklad ju darovať či predať. V zmysle platných právnych noriem, 
ak je predmetom prevodu nehnuteľnosť, tak ako vo Vašom prípade, 
zmluva (darovacia aj kúpna) musí byť písomná a musí obsahovať určité 
všeobecné a osobitné náležitosti, pričom vlastníctvo k nehnuteľnosti sa 
nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností. Príslušný Okresný úrad, 
katastrálny odbor, vyberá za návrh na začatie katastrálneho konania 
správny poplatok podľa osobitného predpisu v sume 66,00€, prípadne v 
sume 33,00€, ak bol návrh podaný elektronicky alebo v sume 51,00€, ak 
bolo podané oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad.
Zmluva, ak ide o prevod bytu, musí okrem všeobecných náležitostí 
obsahovať ďalšie osobitné náležitosti určené príslušnými právnymi 
predpismi, a to základný popis bytu, vymedzenie častí a príslušenstva 
bytu, ako aj vnútorného vybavenia bytu, ktorým je najmä jeho vnútorná 
inštalácia, určenie a popis spoločných častí a zariadení bytového domu, 
ako aj ustanovenia týkajúce sa úpravy práv k pozemkom, ktoré sú zas-
tavané bytovým domom a k priľahlému pozemku, vrátane vymedzenia 
veľkosti spoluvlastníckeho podielu, ako aj vyhlásenie o pristúpení k zm-

luve o výkone správy bytového domu alebo k zmluve o spoločenst-
ve vlastníkov.
Čo sa týka vrátenia daru, tak právo na vrátenie daru musí darca 
alebo obdarovaný uplatniť tak, že sa dovolá zákonných dôvo-
dov vrátenia daru podľa ust. §-u 630 Občianskeho zákonníka v 

platnom znení. Vo Vašom prípade však vrátenie daru neprichádza 
do úvahy, nakoľko ako uvádzate, Vám otec predmetný byt odkázal 
formou závetu. Predmetný byt na základe uvedeného môžete 

darovať, príp. predať. Ak by ste byt darovali matke, tak tento bude 
spadať do dedičstva, ale matka tento byt môže počas života previesť aj 
na inú osobu, preto doporučujeme v prípade darovania bytu na matku 
zakotviť v zmluve obmedzenie vlastníckeho práva, ktoré spočíva v pred-
kupnom práve pre vás za symbolickú cenu, ktorú uvediete v zmluve a 
v prípade iného scudzenia bytu zakotviť povinnosť matky  vyžiadať Váš 
súhlas k prevodu, bez ktorého by bol tento prevod neplatný.
Občiansky zákonník však umožňuje dedičstvo aj odmietnuť. V prípade 
odmietnutia si však treba uvedomiť, že odmietnuť možno len celé 
dedičstvo, nielen časť dedeného majetku, prípadne len dlhy. Ak dedič 
odmietne dedičstvo, dedičský nárok prechádza na potomkov toho, kto 
dedičstvo odmietol. Súčasná právna úprava však nepripúšťa zrieknutie 
sa dedičského práva vopred pred smrťou poručiteľa. Poplatky za dedičs-
ké konanie platia dedičia podľa toho, aký podiel z dedičstva nadobudli.
Vzhľadom na to, že Vaša otázka je rozsiahla a neobsahuje potrebné 
podrobnosti, ako napr. či ste výlučnou vlastníčkou alebo podielovou 
spoluvlastníčkou predmetného bytu, či je na byte zriadené vecné 
bremeno, resp. či by pre vás nebolo výhodnejšie uzatvoriť zmluvu o 
užívaní, a iné, odkázala by som Vás na prejednanie Vášho problému do 
advokátskej kancelárie.

Chcem vrátiť darovanú nehnuteľnosť...
§ § § ... Právna poradňa ... § § §

JUDr. Emília Mušková, advokátka
Advokátska kancelária so sídlom Námestie 

slobody 73, 024 01 Kysucké Nové Mesto
t. č. : 0905 200 190, 

e-mail: muskova.emilia@gmail.com
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Zariadenie pre 
seniorov a domov 
sociálnych služieb 

Kysucké Nové Mesto
ul. Štúrova 1210/61, 024 04 

Kysucké Nové Mesto

Katarínska zábava 
v ZpS a DSS KNM

Pobožnosť za dušičky

Svätá omša medzi seniormi 

V stredu 25. novembra 2015 sme pripravili pre našich 
starkých Katarínsku zábavu v spoločenskej miestnosti nášho 
zariadenia. 
Naši seniori využili jednu z posledných  možností na zábavu 
pred adventom a na Katarínu si poriadne zatancovali 
a zaspievali. Všetkých prítomných privítala Mgr. Denisa 
Smreková riaditeľka ZpSaDSSKNM na základe poverenia, 
v úvode poďakovala všetkým zamestnancom zariadenia, 
ktorí sa pričinili o túto krásnu akciu, či už to bol sociálny úsek 
( krásnou výzdobou spoločenskej miestnosti, prestretím 
stolov),  stravovací úsek ( napečením chutných koláčikov 
a prípravou výborného punču), zdravotný úsek ( postaral sa 
o čistotu a vhodné oblečenie starkých), ekonomický úsek 

(akciu finančne zabezpečil), upratovačky ( umytím okien, 
kompletným vyčistením spoločenskej miestnosti) ako 
i ostatným, ktorí sa na akcii spolupodieľali. Starkým prečítala 
ďakovný list od mamičky jedného chorého chlapca, ktorému 
sme zbierali vrchnáčiky z umelých fliaš, a v závere zaželala 
všetkým prítomným  príjemnú zábavu.  
Dôkazom naozaj dobrých vzťahov v našom zariadení  býva 
i výborná nálada, tanec a spev od začiatku podujatia až 
do konca. Po celú zábavu nám spieval a hral na akordeón 
Zdenko Játi, ktorý sa postaral o výbornú náladu. Okrem tanca 
si seniori aj zaspievali a pochutili si na chutných koláčikoch 
a výbornom vianočnom punči. 

V Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb na 
Štúrovej ulici dekan farnosti Peter Holbička viedol dušičkovú 
pobožnosť v pondelok 2. novembra 2015 predpoludním pri 
kaplnke v záhrade zariadenia. 
Nás živých spája so zosnulými zmŕtvychvstalý Kristus. Veď on 
je Pánom aj nad mŕtvymi aj nad živými a v ňom žijú všetci, čo 
ho milujú. Našim zosnulým Kristus žiari ako večné svetlo. Preto 
naša spomienka na zosnulých nie je poznačená iba smútkom a 
žiaľom, ale prežaruje ju viera vo večný život a nádej na vzkri-
esenie. Mons. Ondrej Sandanus predniesol prosby. Dnes na 
Spomienku všetkých zosnulých veriacich prosme nebeského 
Otca za údy Cirkvi trpiace v očistci. 
Myšlienka Mgr. Denisy Smrekovej, riaditeľky na základe poverenia, 
uskutočniť pri kaplnke spomienku na svojich blízkych, ale aj našich 
zosnulých klientov, sa stretla s veľkým pochopením. Na Pobožnosti 
za dušičky sa zúčastnili mobilní, imobilní aj klienti z DSS Litovels-
ká a zamestnanci zariadenia.  Každý položil ku kaplnke zapálený 

kahanček, za ležiacich veriacich tak urobili zamestnanci. Nádherné 
jesenné počasie prialo a mnohí klienti zotrvali v modlitbách pri 
kaplnke.

Mgr. Ladislav Feiler, soc. pracovník ZpSaDSS

Zborový spev nábožných piesni znel v spoločenskej miestnosti 
pred Svätou omšou v Zriadení pre seniorov a domove sociálnych 
služieb na Štúrovej ulici v Kysuckom Novom Meste vo štvrtok 
29. októbra 2015. Gréckym slovom eucharistión – znamená 
vďakyvzydanie začínal celebrovať Svätú omšu dekan farnosti Mgr. 
Peter Holbička. V kázni poukázal na zlo, ktoré je okolo nás, ale to, 
čo vždy zvíťazí, je láska k Bohu. Zlo sa zahubí aj samo, ale láska k 
Bohu je večná. Pred Svätou omšou mons. Ondrej Sandánus a kaplán 
Marek Mucha vykonali svätú spoveď klientov a zamestnancov v 
kaplnke, imobilných klientov navštívili na izbách zariadenia. Prvého 
novembra začína týždeň modlitieb za duše v očistci. Každý veriaci 
môže motlidbami Očenáša, Verím v Boha, návštevou kostola a miest 
posledného odpočinku, pomôcť dušiam v očistci, dostať sa skôr do 
neba. Svätá omša zanechala v prítomných veriacich hlboký zážitok. 
Naplnení Duchom svätým sa klienti odobrali rozjímať do svojich 
izieb.

Mgr. Ladislav Feiler, soc. pracovník ZpSaDSS KNM
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V tomto roku sme si pripo-
menuli už 10 rokov odvtedy, 
čo nás navždy opustil môj 
milovaný syn Peter Hartel 
z Oškerdy, zomrel vo veku 
42. rokov. Bolesť matky za 
dieťaťom nikdy nepominie, 
dá sa prežiť, ale hlboká rana 
vždy ostáva a pri spomienke 
vždy znova a znova vyjdú slzy 
bolesti nad stratou syna....
Odpočívaj v pokoji!

spomína mama 
Anna Hartelová, k spomienke 

sa pripájajú aj bratia Pavol a Juraj

V tomto roku sme si pripo-
menuli už 14. výročie úmrtia 
nášho dobrého otca, manžela 
a dedka Rudolfa Hartela z 
Oškerdy, ktorý nás opustil v 
júli 2001 vo veku 66. rokov. 
V tomto roku keby žil, by 
oslávil už 80tku. Žiaľ, život je 
nevyspytateľný, človek mieni, 
Pán Boh mení... Spomíname 
na Teba s láskou...
Odpočívaj v pokoji!

manželka Anna, 
synovia Pavol a Juraj s rodinami 

Spomíname na svojich príbuzných a priateľov...
Už je to rok, čo nás opustil 
Ing. Karol Klimek
6. novembra 2015 uplynul rok 
od momentu, keď nás v tento 
deň navždy opustil drahý tatinko, 
tatinečko, dedko a dedo Ing. 
Karol KLIMEK – z Kysuckého 
Nového Mesta. Všetkým 
nám veľmi – veľmi chýba.... 
Jeho smiech, vtipy, ľudská 
zhovievavosť, srdečný prístup a láskavosť, ktorou býva obdarovaných 
len veľmi málo ľudí. Aj preto – práve takýchto láskavých a dobrých 
ľudí zneužívajú obludy na svoje ciele, ktoré sa zvyknú nazývať pred 
verejnosťou, ktorá ich však až tak nepozná aj – priateľmi dotyčného. 
Tak to bolo aj v prípade nášho dobrého otca, dedka. Len sa čudujeme, 
že takéto indivíduá spokojne ďalej vegetia okolo nás a nejako 
špeciálne ich výčitky svedomia netrápia... Každý z nás si môže do 
vzorca s neznámou..., napísať toho svojho „priateľa“ pretože s ľudským  
odpadom sme prišli do styku prakticky všetci. V tomto roku by sa náš 
tatinko a dedko dožil 77 rokov. Tak to už chodí, dobrí ľudia umierajú 
skôr a obludy nie a nie šľak trafiť.....  Tatinko je už v pokoji – aspoň si 
to myslíme, lebo počas života – keď mohol, pomohol. Zaslúži si našu 
úctu – aj po smrti a stále na neho všetci v rodine, najmä vnúčatá – 
spomínajú, ako na toho najlepšieho dedka, s ktorým bola sranda 
a ktorý rozprával veselé a pútavé rozprávky. Odpočívaj v pokoji – my 
na Teba všetci s láskou spomíname, drahý otec. V našich v srdciach si 
ostal navždy ...

dcéra Alena s rodinou

Štefan Kuba - konateľ

Veselé Vianoce a šťastný a 
úspešný rok 2016!

.... ďakujeme klientom za 
dôveru, obchodným partnerom 
za spoluprácu ..!
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Vždy o krok 
vpredu pred 

konkurenciou!

Kysucké Nové Mesto: Belanského 213

Tel: 0918 304 228, 0918 304 338
Web: www.dostojnypohreb.sk

Facebook: www.facebook.com/Archa.Pohrebna.sluzba 

Ďakujeme našim zákazníkom za prejavenú 
dôveru v uplynulom roku. 

Želáme pokojné prežitie Vianoc 
a úspešný rok 2016!

Tomáš Danech a Miloš Sagan - konatelia,
a celý kolektív Pohrebnej služby ARCHA


