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ZAČÍNAME REALIZOVAŤ ĎALŠÍ
ÚSPEŠNÝ EUROPROJEKT
O ďalšom úspešnom Europrojekte, ktorý sa týka rekonštrukcie
a modernizácie pešej zóny v našom meste a priľahlých ulíc, a ktorý
sa už v týchto dňoch začína realizovať, informuje čitateľov  primátor
mesta ING. JÁN HARTEL
Dňa 23. 9. 2010 prebehlo na Mestskom úrade v Kysuckom Novom Meste
rokovanie zástupcov firmy M-SILNICE, a.s., a ich dcérskej spoločnosti
M-SILNICE SK, s.r.o. Žilina, ktorý je víťazom súťaže o zhotovenie projektu
„Regenerácia centrálnej zóny mesta Kysucké Nové Mesto“. Cena za realizáciu projektu
sa na základe Diskusia nad projektovou dokumentáciou /Ing. Miloš
Va l é r Ve n d r i n s k ý
súťaže znížila Matěju, Ing. Petr Křenek, Ing. Milan Čuraj, PhD., Ing.
z rozpočtovanej Ján Hartel a Ing. Miriam Jureková/
JESEŇ
ceny v žiadosti
na projekt zo sumy 1,637 mil. €, čo je cca 49 316 mil. Sk, na sumu
Už lístie žlté na zem padá.
1,165 mil. €. Cena zahŕňa náklady od podania žiadosti cez realizáciu
A clivú vetrík nôti pieseň.
až po implementáciu projektu.
Už plachá srnka skrýš si hľadá,
V mesiacoch august – september 2010 prebiehala na VÚC Žilina
Lebo je tu zas pani Jeseň.
kontrola verejného obstarávania tejto stavby, ktorej výsledok nám bol
***
potvrdený dňa 6. 9. 2010 výzvou k podpisu zmluvy s úspešným ucháSlnko však vo výš predsa letí.
dzačom, a k tomu došlo dňa 8. 9. 2010. V súčasnosti čakáme na podpis
Zubaté hoci, blúdi svetom.
(Pokračovanie na strane 3)

Zo zlatých lúčov opreteky
Spriada nám ešte babie leto.
***
A ty hneď nesmúť! Hľaď na krásy!
Vinicou choď, čo každý pozná.
Kde zreli túžob zlaté klasy,
dnes visia sladké strapce hrozna.
***
A potom vstúp do ateliéru.
Umelec veľký jeseň býva.
Pokladov vzácnych má nadmieru,
Obrazov tisíc v sebe skrýva.
***
A ty ich vnímaj! Koľká krása!
Úchvatné farby! Mesiac jasný!
Oči ti žiaria. Srdce jasá.
Na tvojej tvári úsmev šťastný.

mestský úrad bude mať novú fasádu

V týchto dňoch prebieha rekonštrukcia fasády Mestského úradu v Kysuckom Novom Meste. Okrem nového, dúfame, že estetickejšieho
vzhľadu, získa budova aj nové zateplenie. Stavebné práce sú hradené
z finančného prebytku hospodárenia mesta z minulých rokov a boli
schválené mestským zastupiteľstvom. Vedenie mesta verí, že nový
vzhľad budovy prispeje k skrášleniu nášho námestia.

Jesennými farbami už hýria aj stromy
v našom mestskom parku.

Z OBSAHU: O úspešnom Europrojekte – str. 1, Prihovára
sa prednosta MsÚ – str. 2, Ako budeme jazdiť po Lipovej
ulici? – str. 3, Vylepšíme webovú stránku mesta – str.
4, Napísali nám – str. 5, Hosť mesiaca – Roman Rezetka
– str. 6, Spravodajstvo – str. 7, Spoločenská kronika –
str. 8, Kultúra a šport – str. 9, Šport – str. 10, Krížovka,
doplňovačka – str. 11, MKŠS informuje – str. 12
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Veľmi sa v našom meste rozmohlo parkovanie na chodníkoch.
Zákon to síce dovoľuje, ale zároveň prikazuje vodičom nechať
prednosta MsÚ Ing. Ľubomír Golis
150 centimetrov voľného priestoru na chodníku pre chodcov.
Samostatnou témou na diskusiu je spôsob jazdy, najmä neprimeS každým ťuknutím do klávesnice, keď píšem svoje príspevky,
raná rýchlosť vodičov. Niektoré ulice pripomínajú skôr testovasa snažím pripomenúť obyvateľom mesta, aby boli hrdí a pyšní
cie úseky, na ktorých sa skúša maximálna rýchlosť, ktorú možno
na to, že toto je ich mesto. Pre mnohých mesto aj ich rodičov a
dosiahnuť v obývanej zóne. Máloktorý vodič si uvedomuje, že
možno aj prarodičov. Mal by to byť ten „kúsok sveta“, o ktorom
pri rýchlosti 30 km/h prejde vozidlo vzdialenosť približne 8 m/s.
sa hovorí: „Všade dobre, doma najlepšie.“ Som presvedčený o
Reakčný čas vodiča je asi 1 sekunda, teda veľa možností, ako
tom, že veľká väčšina obyvateľov to cíti tak isto, ako ja. Radi
zabrániť zrážke vozidla s chodcom naozaj nie je, obzvlášť ak
sa tu vracajú, radi tu žijú, radi by tu zostarli. Nechápem však,
vodičovi zakrývajú výhľad ostatné autá, ktoré sú zaparkované
prečo nám toto prianie niektorí obyvatelia neustále kazia. Na
takmer všade.
začiatku svojho pôsobenia na mestskom úrade som vo svojich
Myslím si, že úspechom mesta môžeme nazvať separovanie
príspevkoch niekoľkokrát kritizoval a upozorňoval na to, že v
komunálneho odpadu. Separovaním sme vytriedili odpady v
našom meste žijú aj ľudia, ktorí nemajú rešpekt k ničomu. Už
objeme desiatok ton. Okrem toho, že separácia odpadu má ekosom prednostom mestského úradu viac ako dva roky. Viem, že
nomický prínos pre mesto, neuveriteľne týmto spôsobom odľahsa zlepšil výber dane z nehnuteľností, poplatku za komunálne
čujeme aj naše životné prostredie. Škoda len, že stále sú medzi
odpady a drobné stavebné odpady a lepší je aj výber dane za
nami aj ľudia, ktorí dokážu vyhodiť hocičo a hocikde. Teda nie
psa. Znižujú sa aj staré pohľadávky. Celkovo sa tým zlepšil príhocikde, len tam kde ich nikto nevidí... Dokonca sa nám v meste
jem mesta. Stále je však veľa neplatičov a mesto preto nemôže
rozmáha nová súťaž: „Príď na veľkom „tereňáku“ s cudzím evitieto finančné prostriedky využiť zmysluplnejšie. Okrem dlhov
denčným číslom auta a vozíkom a vyhoď do kontajnera všetko,
za neplatičov musí mesto neustále financovať aj opravy poškočo doma alebo vo firme nepotrebuješ.“
deného majetku mesta, ktoré zapríčinili vandali.
Všetky tieto spomenuté nedostatky v našom meste môžu odstráObyvatelia tohto mesta sa neustále chodia sťažovať na správaniť len samotní ľudia. Je to len na nich, ako pristupujú k svojnie sa majiteľov psov. Väčšina ľudí chová malé plemená a ich
mu okoliu. Asi nikdy to nebude celkom dokonalé, ale nikdy nie
občasné voľné pobehovanie nie je také nebezpečné, aj keď ani
je neskoro vylepšovať náš prístup, naše správanie sa, naučiť sa
to by sa nemalo stávať. Horšie je, ak sa na človeka rúti okobrať ohľad aj na ostatných obyvateľov, pokúsiť sa o nápravu.
lo dvadsať kíl živej psej váhy a úmerne k váhe psíka rastie aj
Dňa 27. 11. 2010 sa budú konať voľby poslancov do mestskémnožstvo exkrementov, ktoré nezodpovední majitelia nezbieho zastupiteľstva a voľby primátora mesta. Mestské zastupiteľrajú a nevhadzujú do odpadových nádob. Tvrdenie, že: „ja by
stvo prijalo uznesenie, v ktorom schválilo, že v meste sa bude
som aj zbieral, ale nie sú špeciálne nádoby“, je len výhovorka.
voliť 19 poslancov mestského zastupiteľstva a je vytvorených
Ten, kto je zodpovedný a má záujem, vždy nájde spôsob, ako po
8 volebných obvodov. Chcem odporučiť všetkým záujemcom,
svojom psovi exkrementy upratať...
aby sledovali úradnú tabuľu mesta a internetové stránky mesta
Ďalšou skupinou, ktorá znepríjemňuje život spoluobčanom, sú
(www.kysuckenovemesto.sk), prostredníctvom ktorých budeme
Tohtoroþné
zaujalo viac Đudí ako minuloroþné voĐby do
vodiči. Úplne chápem, že automobil sa stáva
bežnoureferendum
súčasťou na Slovensku
zverejňovať
potrebné
informácie.
VeľaVoliĢ
užitočného
o voľbách sa
európskeho
parlamentu.
Obidve
udalosti
však
sprevádzala
nízka úþasĢ.
európskych
rodiny. Viem i to, že skutočne je nedostatok parkovacích miest,
dozviete
aj
na
internetovej
stránke
Ministerstva
vnútra
poslancov prišlo len necelých 20 percent voliþov, v referende hlasovalo takmer 23 percent. SR, na
aj keď sa neustále budujú nové. To však neoprávňuje vodičov
ktorej si kandidáti na poslancov a primátora mesta môžu stiahparkovať bezohľadne kdekoľvek, kde sa niekomu
zapáči,
aj rôzne
potrebné
formuláre.
V Kysuckom
Novomlen
Mestenuť
sa dĖa
18. 9. 2010
zúþastnilo
referenda 2409 z 12775
aby boli so svojím automobilom čo najbližšie
k svojmuvoliþov,
vchodu.v percentách 18,85% voliþov. Uvádzame aj ćalšie výsledky:
oprávnených

PRIHOVáRA SA VáM

Referendum
2010

Poþet
Poþet
Percento
Poþet
Poþet
odovzdaných odovzdaných
Poþet
úþasti
odovzdaných
vydaných
neplatných
platných
oprávnených
hlasovacích oprávnených hlasovacích
hlasovacích hlasovacích
obþanov
obþanov
lístkov
lístkov
lístkov
lístkov

Kysucké Nové Mesto

12 775

2 409

18,85

2 408

Otázka

Tohtoročné referendum na Slovensku zaujalo viac ľudí ako
minuloročné voľby do európskeho parlamentu. Obidve udalosti
však sprevádzala nízka účasť.
Voliť európskych poslancov
prišlo len necelých 20 percent
voličov, v referende hlasovalo
takmer 23 percent.
V Kysuckom Novom Meste sa
dňa 18. 9. 2010 zúčastnilo referenda 2409 z 12775 oprávnených voličov, v percentách
18,85% voličov. Uvádzame aj
ďalšie výsledky:

1. Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom zrušila povinnosĨ fyzických osôb
a právnických osôb platiĨ úhradu za služby verejnosti poskytované
Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom?
2. Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom rozšírila možnosĨ prejednaĨ
konanie poslanca NR SR ako priestupok na všetky priestupky podĕa
zákona o priestupkoch?
3. Súhlasíte s tým, aby NR SR ústavným zákonom znížila poĀet
poslancov
NR SR na 100 s úĀinnosĨou od nasledujúceho volebného obdobia?
4. Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom ustanovila, že orgány verejnej
moci môžu obstarávaĨ osobné motorové vozidlá s obstarávacou
cenou
maximálne 40 tisíc eur?
5. Súhlasíte s tým, aby NR SR ustanovila možnosĨ voliĨ poslancov NR SR
a poslancov EP prostredníctvom internetu?
6. Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom vyěala osoby poverené
výkonom verejnej moci z možnosti uplatniĨ právo na odpoveĊ podĕa
tlaĀového zákona?

2 396

12

%
%
Poþet Poþet
hlasov hlasov hlasov hlasov
„ANO“ „NIE“ „ANO“ „NIE“

2 149

189

89,20

7,84

2 327

30

96,59

1,24

2 256

92

93,64

3,81

2 183

129

90,61

5,35

1 688

569

70,07 23,61

1 788

358

74,22 14,86
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spravodajstvo

(dokončenie zo strany 1)
dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorým sa upraví cena v pôvodnej zmluve stanovená
rozpočtom na cenu „vysúťaženú“ vo verejnom obstarávaní.
Stavba podľa projektu je rozdelená do štyroch stavebných objektov, ktorých realizácia je naplánovaná na 18 mesiacov.
SO 100 – pešia zóna – Ul. ČSA – (724 000 €): zahŕňa predĺženie súčasnej pešej zóny od horného kostola po jej napojenie
na Ul. Benkovu. Súčasťou sú spevnené plochy, chodníky,
drobná architektúra, nové verejné osvetlenia, úprava zelene
a verejných priestranstiev, vybudovanie veľkého detského
ihriska oproti Bille
SO 200 – Ul. 1. mája, Murgašova, Vajanského, Litovelská
(348 000 €): jeho súčasťou sú spevnené plochy pred a za
DK, drobná architektúra, verejná zeleň, chodníky na Ul. 1.
mája, Murgašovej ul., Vajanského ul. a Litovelskej
SO 300 – Ul. M. Benku, Sládkovičova – (71 000€): zahŕňa
rekonštrukciu chodníkov
SO 400 – Ul. Komenského (294 000 €): zahŕňa rekonštrukciu
cesty, obrubníky a dopravné značenie
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Účelom stretnutia zainteresovaných strán bolo spresniť harmonogram a postup realizácie prác tak, aby sa s ich realizáciou odstránili najvypuklejšie nedostatky v meste, na ktoré
nás občania upozorňujú, čo najskôr. Už v tomto roku by mali
byť zrealizované práce na Komenského ulici, chodníky okolo
mestského parku a uskutoční sa aj prvá etapa rozšírenia pešej zóny od horného kostola po novovybudované bytovky na
Kamencoch.
(red.)

Vylepšíme webovú
stránku nášho mesta
Vyzývame všetkých amatérskych i
profesionálnych fotografov z nášho
mesta, aby poskytli fotografie s panoramatickým (širokouhlým) pohľadom
na Kysucké Nové Mesto, prípadne aj
ďalšie výstižné estetické zábery nášho
mesta k ich zverejneniu na webovej
stránke www.kysuckenovemesto.sk.
Súčasné fotografie v záhlaví stránky
nie sú dostatočné a sú tam umiestnené len dočasne. V prípade, že ste
majiteľom fotografií, ktoré by vystihovali a dostatočne reprezentovali naše
mesto, môžete ich priniesť v elektro-

nickej podobe do
Domu kultúry, č.
dv. 43 (p. Ďuranová – 0903 214
603).
Zároveň všetkých
záujemcov a užívateľov internetu
upozorňujeme
na bohatú Foto g a l é riu
mesta a okolia a Fotogalériu
podujatí Mestského kultúrno-športového
strediska

Ako budeme jazdiť po Lipovej ulici ?

?

(od r. 2007), ktoré sú taktiež dostupné na webovej stránke mesta.
(red.)

V týchto dňoch prebiehajú na Lipovej ulici stavebné práce, vďaka ktorým získa chodník nový šat a ulica celkovo
opeknie. V súvislosti s rekonštrukciou plánuje Mesto KNM
vzhľadom na veľký počet parkovaných vozidiel a komplikovanú dopravnú situáciu v tejto časti mesta upraviť premávku na jednosmernú. Oznamujeme obyvateľom, že môžu
vyjadriť názor k tejto problematike, či už osobne v Dome
kultúry, č. dv. 43 (p. Ďuranová) alebo prostredníctvom emailu: kulturaknm@centrum.sk, ktorým smerom by podľa
nich mala byť premávka upravená, či od podjazdu smerom
ku Clementisovej ulici alebo naopak. Mesto KNM bude pri
úprave jednosmernej premávky na vaše názory určite prihliadať.
(red.)
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Seniori sa vedia zabávať
V mesiaci september 2010 navštívili členovia organizácie Jednoty
dôchodcov Slovenska v Kysuckom Novom Meste svoju družobnú
organizáciu vo Frýdku-Místku, s ktorou spolupracujú už nejeden
rok.
Boli sme pozvaní na ich pravidelné mesačné zasadnutie na ktorom
podobne, ako aj my, naši priatelia hodnotia prevedenú činnosť a
hovoria o tej nastávajúcej. Ich činnosť je naozaj bohatá. Skladá
Kto najlepšie lúskal?
sa najmä zo zájazdov, turistických pochôdzok, návštev divadla či
Mestská knižnica v letných mesiacoch zorganizovala súťaž
opery nielen vo svojom meste, ale aj v blízkej Ostrave.
v lúštení krížoviek, rébusov a hlavolamov Letné lúskanie.
Privítal nás predseda pán Horníček s členmi výboru, a ako nám
Šťastnými vylosovanými výhercami sú:
sľúbili, spoločne sme absolvovali prehliadku Frýdku i Místku,
* Veronika Holierová, 10 rokov
ktoré rozdeľuje rieka Ostravica. Boli sme oboznámení s históriou
* Sabina Kubánková, 11 rokov
spojenia týchto miest. Ich historické námestia predstavujú bohatú
* Júlia Jančiová, 8 rokov
kultúru minulých období. Hrad, či miestna bazilika i obchodné
* Ivana Hmírová, 9 rokov
centrá veľmi zaujali účastníkov nášho zájazdu. V ich „Národním
domě“ nás čakal chutný obed a nechýbalo ani české pivko. Potom
* Lukáš Lokša, 5 rokov
sme sa premiestnili do hlavnej sály, ktorá už bola zaplnená našimi
Výhercovia si môžu vyzdvihnúť ceny v priestoroch mestskej
Kto vyhral?
rovesníkmi. Kultúrny program, ktorý sme im prišli ukázať, sa
knižnice.
Mestská knižnica v letných mesiacoch zorganizovala súĨaž v lúštení krížoviek, rébusov
mohol začať...
Všetkým asrdečne
gratulujeme!
hlavolamov Letné lúskanie. ŠĨastnými vylosovanými výhercami sú:
Našim moderátorom bol p. Mgr. Anton Ludvík, ktorý sprievodným
* Veronika Holierová, 10 rokov * Sabina Kubánková, 11 rokov * Júlia JanĀiová,
slovom jemu príznačným predniesol českú báseň, za čo bol
8 rokov
*
Nenechajte prepadnúť Kultúrne
poukazy
2010!!! odmenený obrovským potleskom. Nastúpili Kysucké žubrienky,
*
Ivana
Hmírová,
9
rokov
*
Lukáš
Lokša,
5
rokov
*
Všetci žiaci, študenti a pedagógovia sú alebo boli
Výhercovia si môžu vyzdvihnúĨ ceny v priestoroch mestskej knižnice.ktoré v prvom vstupe zaspievali naše slovenské národné piesne...
majiteľmi Kultúrnych poukazov, ktoré majú
od Moravy až k Tatrám...
Všetkým srdeĀne gratulujeme!
hodnotu 6€. Ich platnosť končí už 14. 11. 2010, prePo nich sa predviedli Kysucké margaréty, ktoré za veľkého potlesku
to by bola
veľká
zas ukázali svoju šikovnosť pri tancovaní a cvičení s hudbou.
Nenechajte
prepadnúĨ
Kultúrne
škoda2010!!!
nevyužiť
Nasledoval opäť prednes básne, tentokrát našej Sládkovičovej
poukazy
ich. žiaci,
V Kysuckom
Všetci
študenti a pedagógovia
Maríny v podaní Mgr. Ludvika a opäť to boli Kysucké žubrienky,
súNovom
alebo boli majiteĕmi
Kultúrnych
Meste
ktoré rozospievali celú sálu so známymi pesničkami. Na záver
poukazov,
majú hodnotupredsedníčka
6€. Ich
môžetektoré
prostredOO – JDS KNM p. Nadežda Behúňová poďakovala
platnosĨ
konĀí užkultúr14. 11. 2010, preto
by
za pozvanie
a milé prijatie a vyslovila svoju radosť nad takouto
níctvom
bola
veĕká škoda
nevyužiĨ ich.dobrou spoluprácou.
nych
poukazov
V Kysuckom Novom Meste môžete
Nasledovala výmena darčekov a kvetov. Naša pieseň "Kysuca,
zakúpiť vstupenprostredníctvom kultúrnych poukazov
Kysuca..." sa rozliehala celou sálou a obrovský potlesk svedčil o
ky
v
týchto
inštizakúpiĨ vstupenky v týchto inštitúciách:
tom, že sa im naše vystúpenie páčilo.
túciách:
Mestská
knižnica, Mestské kultúrnoCestou do autobusu, za poskytnutie ktorého musíme poďakovať
Mestská
knižnišportové stredisko a Kino Kysuca.
riaditeľovi
Mestské
(Mgr.ca,
Dušana
Šinalová,kulvedúca MsK
KNM) MKŠS, nám mnohí srdečne zamávali, podávali ruky a
priali
šťastnú cestu domov.
túrno-športové stredisko a Kino Kysuca.
(OO - JDS KNM)
(Mgr. Dušana Šinalová, vedúca MsK KNM)

zahrajme si basketbal

Mesto Kysucké Nové Mesto zabezpečilo prostredníctvom mestskej príspevkovej organizácie Údržba mesta KNM okrem pevných
stolnotenisových stolov aj zakúpenie a montáž nových basketbalových košov, ktoré sú už inštalované na existujúce detské ihriská na
uliciach: Revolučná, 9. mája, Štúrova a Clementisova. Veríme, že
basketbalové koše potešia mladých obyvateľov a rozšíria ich mož-

nosti k zmysluplnému využitiu voľného času. Všetkým horlivým
mladým športovcom sa touto cestou prihovára aj riaditeľka ÚM
KNM Mgr. Dáša Jakubcová, ktorá ich prosí, aby tieto zariadenia neničili a využívali ich len za účelom športového vyžitia: „Len chvíľu
po nainštalovaní jedného z basketbalových košov sme museli už
opravovať zničenú reťaz na jednom z týchto športových zariadení,
konkrétne na ulici Revolučnej. Naozaj to na dobrej nálade nepridá,
bola by som rada, keby sme si spoločný majetok, ktorý slúži pre
všetkých, všetci viac vážili...”
(red.)
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Napísali

nám ...

Otázka:
Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o odpoveď, kedy
sa už budú sťahovať neprispôsobiví občania do sociálnej
bytovky. Naše mesto opeknieva, len niektorí nezamestnaní,
neprispôsobiví občania, ktorí vysedávajú a popíjajú na lavičkách pred bytovkami, kráse mesta nepridajú. Mesto by
malo byty, ktoré ešte vlastní, napr. aj v 108-bytovke predať
radšej ľuďom, ktorí sa budú starať o svoje okolie a viac si
vážiť bývanie. Veď je to vchod do mesta a nemalo by každého
návštevníka nášho mesta privítať nevzhľadné prostredie.
Veľa sa v našom meste zlepšilo, a preto verím, že tento trend
bude naďalej pokračovať k spokojnosti všetkých obyvateľov.
(M. R.)
Odpoveď:
V zmysle zmluvy o dielo s dodávateľom stavby sa má bytovka
pre sociálne slabších dokončiť do novembra tohto roku. Už
v súčasnosti má sociálna komisia úlohu pripraviť návrh na
pridelenie týchto bytov. Pri spracovaní návrhu sa komisia bude
riadiť kritériami určenými v smernici MsZ KNM o prideľovaní
nájomných bytov. Je však potrebné zdôrazniť, že aj v zmysle
tejto smernice nie je možné prideliť byty neprispôsobivým
občanom a dlžníkom mesta. Byty sú určené len pre sociálne
slabšie rodiny, čomu zodpovedá aj vybavenie bytov, rozmery,
a samozrejme, aj výška nájmu. Každý žiadateľ o pridelenie bytu
musí preukázať schopnosť platiť určený nájom a následne užívať
byt v súlade s pravidlami určenými domovým poriadkom.
(Viera Kublová, referát bytový a podn. činnosti MsÚ)
Otázka:
V Poliklinike Kysucké Nové Mesto sa denne opakuje situácia,
keď často veľmi chorí pacienti musia čakať na otvorenie budovy už pred šiestou hodinou, pričom mesto otvára budovu
až o 6,30 hod. Prečo mesto neberie ohľad na týchto pacientov,
prečo zmenilo otváracie hodiny a neotvára budovu pred 6.00
hod. tak ako bolo tomu v minulosti?
(nespokojní pacienti)
Odpovedá primátor mesta Ing. Ján Hartel:
Myslím, že je potrebné uviesť veci na správnu mieru. Budova
je síce vo vlastníctve mesta, ale všetky jej užívacie priestory sú
v prenájme jednotlivých lekárov, ktorí ako nájomcovia budovy
rozhodujú aj o otváracích hodinách. Zmena otváracích hodín
nastala preto na základe ich rozhodnutia. Za otváranie budovy
zodpovedá pracovník správcovskej spoločnosti Kysuca, s.r.o.,
ktorý ho vykonáva v čase, určenom nájomníkmi - lekármi. Na
základe viacerých sťažností občanov na zmenu otváracích hodín
som sa obrátil na Subregionálnu lekársku komoru Kysucké Nové
Mesto, združujúcu lekárov, ktorí majú tento objekt v prenájme,
so žiadosťou o obnovenie pôvodného stavu otváracích hodín,
teda na 6,00 hod. Bohužiaľ, moja snaha nebola úspešná a nie je
v mojej právomoci jestvujúci stav zmeniť. Z písomnej odpovede
SLK v KNM uvádzam nasledovné: „Subregionálna lekárska
komora v Kysuckom Novom Meste, ako jediná organizácia
zastrešujúca lekárov v regióne, sa rozhodla zaujať stanovisko,
ktoré je výsledkom konsenzu z rokovania všetkých lekárov pracujúcich v tejto budove. V budove, ktorá je majetkom mesta,
ordinujú len neštátni lekári a ich pracovná doba začína o 7.00
hod. Zdravotné sestry majú na prípravu ambulancie a pacien-
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tov pre lekára vyhradený čas 30 min., takže reálny čas na vstup
prvého pacienta do ambulancie je 7,30 hod. Do 7,00 hod. je
v prevádzke pohotovosť. Budovu otvára pracovník Kysuca,
s. r. o., o 6,30 hod. Nemáme vedomie o tom, že by akákoľvek
inštitúcia v meste, MsÚ, daňový úrad, banky, kataster a pod.,
otvárali svoje priestory pre verejnosť viac ako pol hodinu pred
začatím prevádzky. Sme presvedčení, že náš postup je dostatočne
ústretový voči našom pacientom. Prítomnosť pacientov, ale aj
iných osôb, ktoré neraz neprichádzajú do budovy za účelom
poskytnutia zdravotnej starostlivosti, je spojená so spotrebou
elektrickej energie, vody, znečistením priestorov a sociálnych
zariadení, nesprávnym používaním a poškodzovaním výťahu,
poškodením a opakovane aj krádežou majetku lekárov a zariadenia budovy, teda aj majetku mesta, a tieto náklady hradia
lekári – podnikatelia. Je teda pochopiteľné, že nie je v ich záujme
verejnú prístupnosť budovy neúčelne predlžovať.“

Ako sme sa mali
v prázdninovej škole?
Už po siedmy rok základná škola Dolinský potok organizuje počas letných prázdnin akciu pod názvom Prázdninová škola. Radi by sme sa s vami podelili o tento
krásny zážitok. Od 2. 7. 2010 do 9. 7. 2010 sme sa vyšantili,
nadýchali čerstvého vzduchu, ale i poučili v chate Bajč v
Bojniciach. Mali sme nádherný výhľad na Bojnický zámok.
Takáto prázdninová škola je super tým, že je každý rok úplne
iná. Zažili sme toho naozaj mnoho: posedenie pri ohníčku,
súťaže v rôznych disciplínach, napr. izba baví izby, deň
krásnych bosoriek a čarodejníkov. Potešila nás kynologická
ukážka psíkov a navštívili sme aj termálne kúpalisko Čajka.
No a každý večer sa v zábave, samozrejme, pokračovalo.
Nasledovala diskotéka alebo nejaký zábavný program.
Avšak, mali sme aj tresty, ktoré sa dostávali za zabudnuté
veci. Ale nebojte sa. Boli skôr zábavné ako strašné. A to
vďaka nášmu pánu riaditeľovi, ktorý ich vymýšľal. Toto je
iba pár slov o tom, čo sme zažili. Nemôžeme vám predsa
prezradiť úplne všetko. Je to tajomstvo a vy ho môžete
odhaliť už budúci rok opäť počas letných prázdnin.

Za všetkých žiakov by sme sa ešte raz chceli poďakovať
vyučujúcim, ktorí tam s nami boli. Boli to pani učiteľky Mgr.
Slávka Malíková, Mgr. Daniela Podoláková, Mgr. Mária
Záteková, Margita Ilovská a aj náš pán riaditeľ PaedDr. Pavol Zátek.
Ďakujeme vám za trpezlivosť, ktorú ste s nami mali. A
hlavne dobrú náladu, s ktorou ste nás každý deň zobúdzali. Za spríjemnenie pobytu ďakujeme aj majiteľom tohto
rekreačného zariadenia Oľge a Pavlovi Kopanickým.
(Elenka Dadajová a Simonka Halúsková,
žiačky ZŠ Dolinský potok)
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Hosť mesiaca
V rubrike Hosť mesiaca predstavujeme čitateľom Romana Rezetku (15 r.) z Kysuckého Nového Mesta,
nášho úspešného reprezentanta v stolnom tenise.

Kedy si sa začal venovať
stolnému tenisu súťažne?
Stolnému tenisu sa súťažne
venujem od svojich deviatich rokov. V ôsmich rokoch
ma rodičia cez prázdniny
zapísali na tenis, aby som
nezaháľal a naučil sa základy tohto krásneho športu. No
na jeseň sa situácia vyvinula
tak, že som začal navštevovať novootvorený školský
krúžok stolného tenisu na
ZŠ Clementisova, kde som
absolvoval aj povinnú školskú dochádzku. V tom čase
boli v krúžku hráči, ktorí už
absolvovali, a niektorí dokonca aj úspešne, nejaký ten slovenský
turnaj a ligové zápasy. Keďže ja som bol úplný začiatočník, boli
mi veľkým vzorom. Pod vedením Mgr. Igora Ševeca, pána Petra
Lukáča a Vladimíra Hrnku som sa začal učiť, o čom stolný tenis
je, že to nie je len o tom, aby loptička odo mňa padla na súperovu
polovicu stola... Dnes viem, že ak chce byť hráč v tomto športe
úspešný, musí byť zdatný fyzicky, technicky a aj psychicky.
Taktizovanie a pevné nervy v krízových situáciách sú pri hre
veľmi dôležité.

KNM

kategórii, víťaz niekoľkých medzinárodných turnajov JUNIOR
OPEN, ktorú som na prekvapenie všetkých, vrátene mňa samotného, porazil. Nakoniec som skončil na 3. mieste. Bol som veľmi
šťastný, pretože sa mi po prvýkrát podarilo zvíťaziť nad hráčmi,
ktorých som dovtedy ešte nikdy nezdolal.
Čo všetko si získal prostredníctvom stolného tenisu?
Predovšetkým som získal skúsenosti a nových priateľov. Skúsenosti nie len herné, ale aj do života. Uvedomil som si, že ak
má človek nejaký cieľ, vytrvalosť a pevnú vôľu, dokáže urobiť
veľmi veľa. Samozrejme, že tento cieľ by mal byť uskutočniteľný,
postavený na reálnych základoch a aj s ohľadom na prostredie,
v ktorom človek žije. V sezóne 2009/2010 som veľa cestoval do
zahraničia, či už na súťaže alebo sústredenia, a mal som tak možnosť porovnávať. Vo všeobecnosti môžem povedať, že v zahraničí
sa športovcom žije ľahšie. Majú okolo seba tím ľudí, ktorí sa
o nich starajú, či už je to po stránke hernej, taktickej, psychickej,
regeneračnej, študijnej, ale aj ľudskej. Z ciest mám veľa zážitkov,
väčšinou takých, na ktoré vždy rád spomínam.
Tvoja mama súťažne lyžovala, sestra Simona je dlhé roky
úspešnou mažoretkou súboru Asanka a držiteľkou mnohých
ocenení nielen v rámci Slovenska, ale aj Európy, otec sa súťažne venoval rádio- orientačnému behu ... Zmysel pre šport
a súťaživosť si teda asi zdedil po rodičoch, však? Ako rád ešte
tráviš svoj voľný čas, ak ti nejaký predsa len ostane?
Áno, súťaživosť mám aj so sestrou asi po rodičoch. Skúsenosti
z ich života, nielen športového, mi v mnohom pomáhajú. Stoja
pri mne, keď sa radujem, aj keď sa mi je ťažšie, v dobrom aj
v zlom. Svoj voľný čas, aj keď ho mám pomenej, rád trávim
s kamarátmi vonku. Milujem počítačové hry, hlavne futbal, hokej,
tenis a formule. Občas si pozriem aj telku.

Aké sú Tvoje najväčšie športové úspechy?
Som dvojnásobný majster SR v dvojhre aj v štvorhre za rok 2008,
niekoľkonásobný vicemajster SR v dvojhrách a štvorhrách, získal
som víťazstvo na turnaji Slovenského pohára mládeže v roku
2010, som tiež dvojnásobným víťazom medzinárodnej súťaže
SATELIT, a získal som 1. miesto v slovenských rebríčkoch.
Z európskych turnajov si najviac cením 6. miesto v družstvách
na tohtoročných majstrovstvách Európy v Istanbule a umiestnenie v osemfinále na European Cadet Open v maďarskej Tate
a českom Hodoníne. V augustovom európskom rebríčku kadetov
som na 19. mieste.
Je niečo, čo Ťa v súvislosti s týmto športom „nebaví“?
Nie. Mám rád stolný tenis. Naučil ma, že ak chce človek niečo
dokázať, často musí pre to mnohé obetovať. Ja mám, napríklad,
veľmi málo času na kamarátov a iné aktivity, ktoré by som chcel
robiť. Prakticky všetok čas mi zaberajú tréningy, súťaže, cestovanie a škola. Ale ak robíte to, čo vás baví, ide to oveľa ľahšie.
A potom..., ten pocit šťastia z víťazstva alebo z dobre zahraného
zápasu, ten je pre mňa ťažko opísateľný...
Čo Ťa posúva vpred?
Vôľa byť stále lepší a lepší. Ešte vždy mám čo zdokonaľovať
a učiť sa niečo nové.
Na ktorý turnaj z posledného obdobia máš najkrajšie spomienky?

Aké sú Tvoje najbližšie ciele?

Rád spomínam na tohtoročné majstrovstvá SR juniorov v Čadci.
Hoci som bol len kadetom (starším žiakom), papierovo sa očakávalo, že pri troche šťastia by som mohol skončiť v osemfinále.

Predo mnou je nová sezóna. Som prvý rok v juniorskej kategórii,
ktorá je trojročná. Veľké ciele na tento rok nemám, ale chcel by
som udržať krok so slovenskou špičkou, dobre obstáť v extralige
dorastu a v 1. lige súťaže dospelých.

Šťastena stála pri mne a ja som sa výhrou nad vysoko nasadeným
hráčom, kolegom z čadčianskeho klubu, prebojoval do štvrťfinále.
Tam na mňa čakala turnajová a slovenská jednotka v juniorskej

(Mária Ďuranová)

Ďakujem Ti za rozhovor a držím palce v ďalšej športovej
kariére.
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spolok sv. vojtecha

na výlete
Miestny Spolok sv. Vojtecha Kysucké Nové Mesto usporiadal dňa 16. 9. 2010 v rámci Roka kresťanskej kultúry a 140.
výročia vzniku SSV Trnava duchovno-poznávací zájazd do
známeho mariánskeho pútnického miesta Rajeckej Lesnej,
ktorý bol spojený s návštevou rázovitej obce Čičmany. Podujatia sa zúčastnili členovia a priaznivci SSV KNM a klienti
z Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých z Belanského ulice.
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Spolok sv. Vojtecha pozýva...
Miestny Spolok sv. Vojtecha touto cestou srdečne pozýva všetkých na podujatie pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším, ktoré sa uskutoční dňa 12. októbra 2010
o 14.00 hod. do Domu kultúry Kysucké Nové Mesto.
V programe v rámci Roka kresťanskej kultúry a 140.
výročia založenia SSV Trnava sa predstaví ZUŠ Kysucké Nové Mesto, Domov sociálnych služieb pre deti
a dospelých Čadca – Horelica, MŠ Kamence a Špeciálna základná škola KNM. Súčasťou programu bude aj
tombola pre seniorov. Tešíme sa na Vašu účasť.
(SSV KNM, Magda Harceková)

10. výročie založenia
Klubu Sklerózy multiplex KNM

Prvá naša cesta viedla ku hrobu vdp. kanoníka Pavla Šadláka. Pri jeho hrobe sme si s úctou pripomenuli pamiatku
tohto nášho rodáka, ktorý mal veľkú zásluhu na propagácií
pútnického miesta Rajecká Lesná. Tiež sme sa zúčastnili na
sv. omši v bazilike Narodenia Panny Márie, ktorú celebroval
vdp. Mons. Andrej Sandanus. Pozreli sme si aj známy Slovenský Betlehem, nabrali liečivej vody a navštívili Kalváriu.
Ďalšou zástavkou bola obec Čičmany, ktorá je známa jedinečným súborom 140 maľovaných ľudových domov z dreva
s charakteristickou bielou ornamentálnou výzdobou.
Zájazd splnil očakávania všetkých zúčastnených, ktorí sa už
teraz tešia na ďalšie spoločné aktivity.
(Magda Harceková, SSV KNM)

V jeden slnečný augustový deň sme si v rámci tradičnej
„gulášovky“ pripomenuli 10. výročie založenia nášho klubu.
Bol založený dňa 1. 7. 2000 a dnes má 15 stálych členov
z celého regiónu Kysúc. Na slávnostnom stretnutí v priestoroch Klubu 75 sme pri tejto príležitosti privítali aj vedenie
SZSM a primátora mesta Ing. Jána Hartela. Všetci členovia
touto cestou ešte raz ďakujú vedeniu nášho mesta za poskytnutie pekných klubových priestorov, ako aj za finančnú
podporu našej klubovej činnosti. Veríme, že naše rady sa
rozšíria o ďalších nových členov, ktorí ešte váhajú v samote
svojej izby a spolu s nami budú napĺňať klubové heslo: „Zajtra bude lepšie!“
(Magdaléna Vavricová, predsedníčka Klubu SM KNM)

BLAHOŽELANIE
Dňa 14. 9. 2010 oslávil svoje životné jubileum „75 rokov“
p. VLADIMÍR PSOTNÝ
Len to najkrajšie, čo život môže dať,
chceme Vám pri Vašom jubileu zaželať.
Nech slza bolesti Vám tvár nikdy nezmáča,
žiaľ a smútok nech sa Vám chrbtom otáča,
nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota,
sú náplňou ďalších rokov Vášho života.
Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky a entuziazmu
nášmu dlhoročnému športovému hlásateľovi a členovi Divadelného súboru dospelých pri MKŠS zo srdca želajú
pracovníci Mestského kultúrno-športového strediska
a kolegovia z divadelného súboru

BLAHOŽELANIE

Děa 14. 9. 2010 oslávil svoje život

Blahoželanie
Dňa 4. 10. 2010 sa dožíva
naša drahá mama a stará mama
TERÉZIA STANÍKOVÁ
krásneho životného jubilea 70 rokov.
Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia a lásky
do ďalších rokov prežitých v kruhu rodiny
a priateľov zo srdca praje dcéra Ľubica,
synovia Andrej a Miroslav s rodinami.

Vladimír Psotný s manželkou a vnučkou na tohtoročnom
VII. Plese mesta KNM

Len to
chce
Nech
žiaĕ a
nech
sú ná

Všetk
nášm
Divad
praco

8

KNM
spomienky A POĎAKOVANIA

Spoločensk á kronik a

Dotĺklo láskavé srdce, ktoré sme milovali.
Zhasli oči, utíchol hlas,
mal si rád život a všetkých nás.
Dňa 23. 8 . 2010 nás vo veku 93 rokov navždy
opustil náš drahý otec a starý otec
KOLOMAN POLÁK.
Úprimne ďakujeme celej rodine,
priateľom, susedom a známym za prejavy
sústrasti, modlitby a kvetinové dary,
ako aj za účasť na poslednej rozlúčke
s naším ockom a dedkom.
S úctou a vďakou smútiaca rodina
Nie je to tak dávno, keď s nami si sa smial,
je preťažké spomínať na deň,
keď osud nám Ťa vzal.
Dňa 13. 10. 2010 uplynie prvý ťažký rok,
čo nás opustil náš drahý manžel, otec a dedko
JANKO BRACINÍK.
S láskou a úctou spomína celá rodina
S úctou a láskou spomíname na nášho
milovaného manžela,
vynikajúceho otecka a láskavého dedka
Ing. JÁNA ONDRÁŠIKA
pri príležitosti
jeho nedožitých 90 - tych narodenín
a súčasne i 7. výročia jeho náhleho úmrtia
(16. 10. 1920 a 23. 10. 2003)
Česť jeho pamiatke.
MUDr. Ján Ondrášik s rodinou
a mamičkou Máriou
Dňa 8. 10. 2010 si pripomíname
1. výročie, čo si povolala Ružencová Panna
Mária našu milovanú
manželku, mamičku, starú mamu pani učiteľku
MARIENKU KRÁLIKOVÚ KOVALÍKOVÚ.
S láskou a úctou spomínajú
manžel, dcéry, vnúčatá
Hoci čas plynie ako tichej rieky prúd,
ten, kto Ťa mal rád, nevie zabudnúť.
Odišla si tíško, niet Ťa medzi nami,
ale v našich srdciach zostávaš stále s nami.
Dňa 9. 10. 2010 si pripomíname 7. výročie,
čo nás navždy opustila
ADELKA BAJÁNKOVÁ
z Dubia.
S úctou a láskou spomína
manžel a ostatná smútiaca rodina

ZRNKá MúDROSTI
Nikdy nie je príliš neskoro,
aby sme sa vzdali svojich predsudkov.
Henry David Thoreau

na Dubánskom cintoríne
Slobodný je iba ten, kto nemusí pred nikým nič skrývať.
Epiktetos

manželstvo uzavreli
Ing. Milan Dírer a Andrea Jančiová
Jozef Koban a Mária Krišicová
Stanislav Heľo a Ľudmila Šidlová
Peter Vršánsky a Monika Holiačová
Peter Paršo a Mgr. Daniela Rajčanová
Ladislav Poliak a Viera Labudová

Veľa šťastia!

narodenie detí
Norbert Javorík, Martin Lučan
Natália Berešíková, Daniel Cipko,
Sophia Garbierová, Sofia Zelinová,
Aneta Klobučníková, Zuzana Mikolajová,

Rodičom blahoželáme a deťom prajeme pevné
zdravie a radostný život!

opustili nás
Dušan FUKÁK		
Anna KRÁLIKOVÁ	
Janette VLKOVÁ		
Koloman POLÁK		
Ján ADÁMEK		
Miroslav BYSTRIČAN
Pavol LOKAJ		

56 rokov
84 rokov
38 rokov
93 rokov
86 rokov
33 rokov
49 rokov

LEKÁREŇ V POHOTOVOSTI
(8,00 až 12,00 hod.)
október 2010

sobota
nedeľa
sobota
nedeľa
sobota
nedeľa
sobota
nedeľa
sobota
nedeľa

2. 10. 2010
3. 10. 2010
9. 10. 2010
10. 10. 2010
16. 10. 2010
17. 10. 2010
23. 10. 2010
24. 10. 2010   
30. 10. 2010
31. 10. 2010  

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

i n z e r c i a
 Predám lukratívny pozemok v Dolnom Vadičove 8á, 50 m
od hlavnej cesty. Siete pri pozemku. Cena: 30€/m2
Kontakt: 0903 251 436
 Dáme do prenájmu 3-izbový rodinný dom v centre Kysuckého Nového Mesta. Info: 0904 925 569
 Ak ste pracovitý a cieľavedomý – vaše sny sa stanú
naším spoločným cieľom. Seriózna ponuka práce na profesionálnej úrovni. Kontakt: 0911 744 649
 Obchodné priestory na prenájom, prízemie, vchod z Belanského ulice. Kontakt: 0918 251 390
 Kancelárske priestory na prenájom na Nám. slobody,
KNM. Kontakt: 0903 438 558

KNM

kultúra a šport

MÁTE RADI GULÁŠ?
MESTO KYSUCKÉ NOVÉ MESTO SRDEČNE POZÝVA VŠETKÝCH
SYMPATIZANTOV GULÁŠU, KUCHÁROV I JEHO KONZUMENTOV,
NA 0-TÝ ROČNÍK SÚŤAŽE VO VARENÍ JEDLÉHO GULÁŠU

NAJLEPší GUláš 2010
KYSUCKé NOVé MESTO o 10.00 hod.

2.KAMENCE
október
2010
- pri pohostinstve DOMČEK
PODMIENKY PRE SÚŤAŽIACICH:
1. VLASTNÝ KOTLÍK
2. TRAJA ČLENOVIA SÚŤAŽNÉHO KOLEKTÍVU
3. VLASTNÉ SUROVINY
4. DOBRÁ NÁLADA
Nebudú chýbať stánky s občerstvením, dobrá ľudová hudbaa veselá zábava!
Pripravený je aj program pre deti: jazda na poníkoch, ukážky výcviku policajného
psa, výstava psov a ďalšie zaujímavosti.
Finančný výťažok z akcie sa použije na charitu deťom!

Prihlásiť sa môžete na telefónnych číslach: 0905 282 974 alebo 0904 498 316 alebo osobne v mkšs
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DÜaȱ20.ȱ1
vȱDomeȱ
uskuto²n
STREDN
AȱZAME
Centrum
poradens
Meste.ȱBu
9.ȱro²ník
µalšiehoȱ
Dňa 20. 10. 2010 v čase od 8,00
Cennéȱinformácieȱtuȱvšakȱmôžuȱzí
do 16,00 hod. sa v Dome kultúry
v
Kysuckom
Novom
Mespedagógoviaȱ(najmäȱvýchovníȱpor
te uskutoční v poradí už šiesta
skupinyȱobyvateÖstvaȱohrozenéȱstr
BURZA STREDNÝCH ŠKÔL A
ZAMESTNÁVATEĽOV.
Akciu
aȱzáujemcoviaȱoȱzamestnanieȱaȱširo

organizuje Centrum pedagogickoȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
psychologického poradenstva a preMesto)ȱ
vencie v Kysuckom Novom Meste.
Burza je venovaná primárne žiakom
ȱ 8. a 9. ročníka ZŠ a slúži ako pomoc pri výbere ďalšieho vzdelávania a vhodného povolania. Cenné
informácie tu však môžu získať aj
rodičia žiakov, študenti SŠ, VŠ,
pedagógovia (najmä výchovní poradcovia a kariérni poradcovia), skupiny obyvateľstva ohrozené stratou
zamestnania, uchádzači a záujemcovia o zamestnanie a široká verejnosť.
Srdečne vás pozývame.
(Mgr. Alena ŽABKOVÁ,
CPPPaP Kys. Nové Mesto)

“Na majstrovstvách sveta úradovala
13-ročná Kysučanka”
KATARÍNA KOŠUTOVÁ (13 rokov) z Kysuckého Nového Mesta
vybojovala striebornú
medailu pre Slovensko
v kategórii junioriek na
MAJSTROVSTVÁCH
SVETA V RÁDIO ORIENTAČNOM BEHU,
ktoré sa uskutočnili v
sobotu, dňa 19. 9. 2010
v Chorvátskej Opatiji.
Jej úspechu predchádzal titul I. vicemajsterka v rádio - orientačnom
behu, ktorý získala na
Majstrovstvách Európy v rádio-orientačnom behu v Bojniciach.
Na majstrovstvách sveta štartovala už v kategórii junioriek
a získaním striebornej priečky porazila teda takmer všetky svoje staršie rivalky. Celkovo sa majstrovstiev sveta v
Opatiji zúčastnilo až 33 krajín, Katka bojovala vo svojej
kategórii so súperkami z 30 krajín.
Podobný úspech v juniorskej kategórii dosiahol aj Martin Zacharovský z ROB medik Martin, ktorý získal druhú

striebornú medailu a spolu s Jakubom Kuriakom a Martinom Košutom vybojovali aj bronz v súťaži družstiev. Gratulujeme!				
(red.)
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šport

KNM

Úspechy
atlétov
Mestská
futsalová našich
liga
Mestská
Mestská futsalová liga
vAjKysuckom
Novom
Meste,
2010/2011
v závere atletickej
sezóny
podávajú
bežci AK MŠK Kysucké
futsalová
liga

www.mflknm.sk,
kontakt@mflknm.sk,
0917 792 061
Nové
Mesto
výborné
výkony.
v
Kysuckom
Novom
Meste,
2010/2011
Mestská futsalová
liga kontakt@mflknm.sk, 0917
Juraj Vitko si na mítingu v Ľubľane vytvoril výkonom 8:35,58
 www.mflknm.sk,
792 061
osobný
rekord na 3000 m. V poslednom podujatí Grand Prix
v Kysuckom Novom Meste, 2010/2011 Slovenska v Trnave. zvíťazil na 5000 m, v dlhodobom hodnotení

obsadil 2. miesto (mal málo štartov). Dňa 18. 9. Štartoval na
Bratislavskom nočnom behu, kde obhájil vlaňajšie víťazstvo.
dvojdňových
majstrovstvách žiakov v Bratislave štartovali
Okresný výbor Mestskej futsalovej ligy v Kysuckom
Okresný výbor Mestskej Na
Patrik Žúbor
aMeste
Nikola
Štefundová.
Patrik ktoré
si v chcú
prvý deň majNovom
oznamuje
všetkým mužstvám,
.
futsalovej ligy v Kysuckom strovstievštartovaĢ
dobehol
v čase
4:31,76
pre svoj
ďalší
majstrovský titul
v novej
sezóne
2010/2011
mestskej
futsalovej
Novom Meste oznamuje (predtýmligy,
že prihlasovanie
do novej behu),
sezóny prebieha
v dĖoch
v hale
a v cezpoľnom
na druhý
deňodštartoval na
Okresný výbor Mestskej futsalovej ligy
v Kysuckom
20. 9. 2010
do 20.dobehol
10. 2010. do cieľa na 2. mieste v osobnom
všetkým mužstvám, ktoré osemstovke,
v ktorej
Novom Meste oznamuje všetkým mužstvám,
ktoré chcú
chcú štartovať
v novej
sezó- mestskej
rekordefutsalovej
2:09. Ziskom majstrovského titulu na 1500 m sa nomištartovaĢ
v novej sezóne
2010/2011
noval na
medzištátne
stretnutie Slovensko -Česká republika
ne 2010/2011
fut- prebieha
ligy,
že prihlasovanie
do
sezóny
v dĖoch
od
Okresný výbor Mestskej
futsalovejmestskej
ligynovej
v Kysuckom
v Hodoníne,
kde
potvrdil
dobrú formu a dobehol na 4. mieste.
Zaþiatok
súĢaže
je
6.
alebo
7.
11.
2010.
salovej
ligy,
že
prihlasovanie
20.
9.
2010
do
20.
10.
2010.
Novom Meste oznamuje všetkým mužstvám, ktoré chcú
novej
sezóny mestskej
prebieha
v Osobný rekord si zlepšil o 3 sekundy na 4:24.54. Nikola ŠtefunštartovaĢ v novej do
sezóne
2010/2011
futsalovej
Prihlášku mužstva
je možné
si stiahnuĢv zo
stránky
www.mflknm.sk
vyzdvihnúĢ
štartovala
behu
žiačok
na 800 alebo
metrov.
V druhom behu
dňoch
od sezóny
20. 9. prebieha
2010
20.(firma
ligy, že prihlasovanie
do novej
v dĖoch
oddová
u p. do
Marka
Štrob – Slovakia, Neslušská cesta 651, KNM – za železniþným
zvíťazila
v
novom
osobnom
rekorde
2:34,36,
celkovo obsadila 8.
2010.
priecestím, pri starej autobusovej stanici) v pracovných dĖoch v þase od 7,00 – 15,30
20. 9. 2010 do 20. 10.
10. 2010.
miesto (štartovalo 21 pretekárok). V jej ročníku narodenia (1998)
Zaþiatok súĢaže je 6. alebo 7. 11. 2010.
hod.
bola však najrýchlejšia.
Začiatok súťaže je 6. alebo 7. 11. 2010.
Štartovné je 230 Eur
zabežci
mužstvo
a je potrebné
uhradiĢ hopočte
do 20.aj10.
zo Zátopkovej
Naši
štartovali
vo veľkom
na2010
25. jedným
ročníku
Prihlášku mužstva je možné si stiahnuĢ zo stránky www.mflknm.sk
alebo
vyzdvihnúĢ
Prihlášku mužstva je možné stiahnuť zo stránky www.mflknm.sk
spôsobov: poštovým
poukazomvHŽiline.
2.triedyČo
na meno:
Jozef Marek,
1223/15,
desiatky
nás môže
tešiť,Sládkoviþova
že na podujatí
boli úspešní
u
p.
Marka
(firma
Štrob
–
Slovakia,
Neslušská
cesta
651,
KNM
–
za
železniþným
Kysucké Nové Mesto alebo osobne p. Markovi.
Zaþiatok súĢažealebo
je 6. vyzdvihnúť
alebo 7. 11. 2010.
u p. Marka
(firmastanici)
Štrob –v pracovných
Slovakia,02404
Neslušská
začínajúce
priecestím, pri starej
autobusovej
dĖoch v þasemladé
od 7,00
– 15,30 pretekárky a pretekári (vedie ich Mgr. Michal
cesta
651, KNM – za železničným priecestím, pri starejVysvetlenie
autobuso-zvýšenia
Vlček).
Veronika
Tichá
zvíťazila
v kategórii
najmladšie
žiačky,
hod.
štartovného
v porovnaní
s minulým
roþníkom:
v sume 230
Eur je
Prihlášku mužstva
je možné
si stiahnuĢ zo
stránky
www.mflknm.sk
alebo
Medzi
mladšími
štartovej stanici)
v pracovných
dňoch
v čase
od 7,00 – 15,30
hod.vyzdvihnúĢ
zarátaná
suma 10 tretia
Eur zadobehla
rezervný Alžbeta
fond oprávTrúchla.
(poškodenie
majetku
športovej žiačkami
haly)
u p. Marka (firma
Štrob je
– 230
Slovakia,
651, KNM
– azaho
železniþným
suma
3020.
Eur 10.
ako
preddavok
na
budúce
(poplatky
za ŽK, druhá
ýK, nové
reg.
vali
sestry
Jarošové.
Michaela
dobehla
a Martina
tretia.
Štartovné
EurEur
zaNeslušská
mužstvo
acesta
jea je
potrebné
Štartovné
je 230
za mužstvo
potrebnéuhradiť
uhradiĢ
hodo
do
20.
2010
jedným
zo poplatky
preukazy,
prestupy
V prípade
nepoužitia
rezervného
fonduMichal
budú peniaze
vrátené.druhý dobepriecestím, pri starej
autobusovej
stanici)
v pracovných
dĖoch
v þaseJozef
7,00
– Sládkoviþova
15,30Va pod.).
Kučera,
kategórii
mladších
žiakov
zvíťazil
poštovým
poukazom
H 2.triedy
na meno:
Marek,
1223/15,
10.spôsobov:
2010
jedným
zo
spôsobov:
poštovým
poukazom
Hod
2.triedy
na
V prípade nevyþerpania plnej sumy 30 Eur za poplatky bude mužstvu zvyšok vrátený. Ak
hod.
hol Jaroslav Kordiš. Kategóriu starších žiačok vyhrala Andrea
02404
Kysucké
Nové
Mesto alebo1223/15,
osobne p.02404
Markovi.
meno:
Jozef
Marek,
Sládkovičova
Kysucké
Nové
mužstvo
sumu preþerpá, bude musieĢ doplatiĢ. Zmyslom zavedenia preddavku za
Šidlová,
medzi
staršími
žiakmi obsadil Lukáš Prívara 3. miesto.
poplatky je nevyberanie
poplatkov
a pokút
pred zápasmi.
Mesto
alebo
osobne
p.
Markovi.
Štartovné je 230 Eur
za mužstvo
a je potrebné
uhradiĢ
ho do 20.
10. 2010roþníkom:
jedným zo
Vsume
kategórii
muži
nad 40 rokov dobehol Miroslav Neslušan druhý,
Vysvetlenie
zvýšenia
štartovného
v
porovnaní
s
minulým
v
230
Eur
je
Vysvetlenie
zvýšenia
štartovného:
V
porovnaní
s minulým
ročníPosledný1223/15,
termín
odovzdania
prihlášky
je 20. 10.
2010. Môžete
odovzdaĢ
p. Markovi
spôsobov: poštovým
poukazom
H 2.triedy
Jozef
Marek,
Peter
Gajdoš
siedmy.
Medzi
mužmijunad
50 rokov
obsadil Anton
zarátaná
suma
10 Eur na
za meno:
rezervný
fond
oprávSládkoviþova
(poškodenie
majetku
športovej
haly)
v sumealebo
230 osobne
Eur je p.
zarátaná
suma 10 Eur za rezervný
st. (prácafond
alebo poštová
schránka:
Sládkoviþova
1223/15,
02404
Mesto)
Kuba
druhé
miesto,
Juraj
Čuntala
5.Kysucké
miesto,Nové
Milan
Šiška 9. mies02404 Kysucké kom:
Nové
Mesto
Markovi.
a suma 30 Eur ako preddavok na budúce poplatky (poplatky
za
ŽK,
ýK,
nové
reg.
alebo
poslaĢ
e-mail (podpis neskôr): kontakt@mflknm.sk
opráv
(poškodenie
športovej
haly) a suma
30
Eur
akonabudú
to.peniaze
V kategórii
muži do 40 rokov s náskokom zvíťazil Juraj Vitko,
preukazy,
prestupymajetku
a pod.). V
prípade nepoužitia
rezervného
fondu
vrátené.
preddavok
nanevyþerpania
budúce
poplatky
za
ŽK, ČK,
novémužstvu
reg.
dobehol
Michal
Kavacký,
11.
miesto
obsadil Marek ČierVysvetlenie zvýšenia
štartovného
v porovnaní
s (poplatky
minulým
v sume
230
Eur zvyšok
jedruhý
V prípade
plnej sumy
30 Eurroþníkom:
za poplatky
bude
vrátený.
Ak
Informácie
ohĐadom
súpisiek
mužstiev
budú podané
na porade
vedúcich
mužstiev.
a fond
pod.).opráv
Vbude
prípade
nepoužitia
rezervného
fonzarátaná suma preukazy,
10 mužstvo
Eur zaprestupy
rezervný
(poškodenie
majetku
športovej
haly)ňava.
sumu preþerpá,
musieĢ
doplatiĢ.
Zmyslom
zavedenia
preddavku za
ZaýK,
platné
prihlásenie
do sezóny 2010/11 sa(Mgr.
považuje:
odovzdanie
prihláškyAK
(doMŠK KNM)
Milan
Slivka, tréner
budú
peniaze
vrátené.
Vpoplatky
prípadea nevyčerpania
plnej
sumy
30
je nevyberanie
pokút
pred za
zápasmi.
a suma 30 Eur du
akopoplatky
preddavok
na
budúcepoplatkov
(poplatky
ŽK,
nové
reg.
20.10.2010) a zaplatenie
štartovného
(do 20.10.2010).
– poplatku
výsledky
majstrovských stretnutí
Euraza
poplatky
bude nepoužitia
mužstvu zvyšok
vrátený.
Akbudú
mužstvo
sumu
preukazy, prestupy
pod.).
V prípade
rezervného
fondu
peniaze
vrátené.HÁDZANÁ
DORAST - I. liga
Posledný
termín
odovzdania
prihlášky
20. 10. 2010.
Môžete
ju odovzdaĢ
p. Markovi
V prípade nevyþerpania
plnej
sumy
30
Eur
za poplatky
budeje
mužstvu
zvyšok
vrátený.
AkMLADŠÍ
prečerpá,
bude
musieť
doplatiť.
Zmyslom
zavedenia
preddavku
za
Trebišov
–Mesto)
MŠK KNM			
19 : 30
st.
(práca
alebo
poštová
schránka:
Sládkoviþova
1223/15,
02404
Kysucké
Nové
mužstvo sumu poplatky
preþerpá,jebude
musieĢ poplatkov
doplatiĢ. Zmyslom
zavedenia
nevyberanie
a pokút pred
zápasmi.preddavku za
MŠK KNM – Levoča			
28 : 19
alebo poplatkov
poslaĢ
naodovzdania
e-mail
neskôr):jekontakt@mflknm.sk
poplatky je nevyberanie
a pokút(podpis
predprihlášky
zápasmi.
Posledný
termín
20. 10. 2010. Môžete ju ŠKP Bratislava – MŠK KNM			
22 : 26
odovzdať p. Markovi st. (práca alebo poštová schránka: Sládko- MUŽI - II. liga
Informácie prihlášky
ohĐadom súpisiek
mužstiev
budú podané
na porade
vedúcich mužstiev.
Posledný termín
odovzdania
je
20.
10.
2010.
Môžete
ju
odovzdaĢ
p.
Markovi
vičova 1223/15, 02404 Kysucké Nové Mesto) alebo poslať na e- ŠKP Bratislava „C“ – MŠKJ KNM		
34 : 24
st. (práca alebo mail
poštová
schránka:
Sládkoviþova
1223/15, 02404 Kysucké Nové Mesto)
(podpis
neskôr):
kontakt@mflknm.sk
PROGRAM
NA
MESIAC OKTÓBER:
Za
platné
prihlásenie
do
sezóny
2010/11
sa
považuje:
odovzdanie
prihlášky
(do
alebo poslaĢ na e-mail
(podpis
neskôr):súpisiek
kontakt@mflknm.sk
Informácie
ohľadom
mužstiev
budú (do
podané
na porade ŽIACI:
20.10.2010)
a zaplatenie štartovného
poplatku
20.10.2010).
MŠK KNM – Pov. Bystrica „A“ 16. 10. o 9,30 hod. (sobota)
vedúcich mužstiev.
Informácie ohĐadom súpisiek mužstiev budú podané na porade vedúcich mužstiev.
Za platné prihlásenie do sezóny 2010/11 sa považuje: odovzdanie MŠK KNM – Pov. Bystrica „B“ 16. 10. o 11,00 hod.(sobota)
prihlášky (do 20.10.2010) a zaplatenie štartovného poplatku (do DORAST:
Za platné prihlásenie do sezóny 2010/11 sa považuje: odovzdanie prihlášky (doMŠK KNM – Topoľčany
3. 10. o 14,00 hod.(nedeľa)
20.10.2010).
20.10.2010) a zaplatenie
štartovného poplatku (do 20.10.2010).
MŠK KNM – Nové Zámky 17. 10. o 16,00 hod.(nedeľa)
Upozornenie pre všetky mužstvá z minulých sezón: práve prebieMUŽI:
ha zalievanie reg. preukazov: mužstvá, ktoré po skončení minulej MŠK KNM – Vajnory
3. 10. o 14,00 hod. (nedeľa) M Š K
sezóny neodovzdali reg. preukazy, urýchlene ich odovzdajte p. Je- KNM – Leh. pod Vtáčnikom 17.10. o 16,00 hod. (nedeľa)
žíkovi alebo p. Markovi.
(mfl knm)
(Pavol Kubala, MŠK KNM)

 www.mflknm.sk,

kontakt@mflknm.sk,
.

0917 792 061

Priemyslovka žila stolným tenisom
V septembri 2010 sa v Spojenej škole - Nábrežná v Kysuckom Novom Meste uskutočnila súťaž chlapcov a dievčat
v stolnom tenise. Viac ako 40 študentov a študentiek sa zapojilo do aktivít v rámci projektu Stolný tenis - hra pre
všetkých. Projekt bol podporený grantovým programom
Žilinského samosprávneho kraja - Vráťme šport do škôl.
Dňa 23. 9. 2010 medzi sebou bojovalo 24 chlapcov - študentov a o deň neskôr zasa 18 dievčat dokázalo, že tiež vedia
ponaháňať súperky i malú loptičku...
Najlepšie výkony podali:
Kategória študenti:
1. miesto – Róbert Gabarík – II. AG
2. miesto – Marián Špila – II. AG
3. miesto – Karol Bizík – III. AE
Kategória študentky:
1. miesto – Alžbeta Ševčíková – II. AO

2. miesto – Jana Čavajdová – III. AT
3. miesto - Kristína Ďuranová – III. AT
(PaedDr. Milan Ševčík)
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Krížovka s tajničkou ● Krížovka s tajničkou
Správne znenie z čísla 9/2010 znie: „... tým má menej potrieb.“ Zo správnych odpovedí boli vyžrebovaní títo traja
výhercovia: 1. Lýdia Bučková, Murgašova 689/6, KNM 6€, 2. Jozefa Gašová, Ul. Matice Slovenskej 971/5,
KNM 5€, 3. Mária Štiaková, Komenského 1140/40, KNM 3€ Srdečne blahoželáme! Výhercovia si môžu odmenu
prevziať v pokladni MsÚ, vždy 14. dňa v aktuálnom mesiaci, prípadne predchádzajúci pracovný deň v čase od
13,00 hod. do 14,00 hod. Správne znenie tajničky z čísla 10/2010 spolu s nalepeným kupónom doručte na MsÚ
– referát bytový a podnikateľských činností, č. dv. 14 alebo do DK KNM, č. dv. 43 najneskôr do 20. 10. 2010

KUPÓN
č.krížovky.
10
J. K. Tyl: Kto chodí þasto v oblakoch ... dokonþenie citátu je v tajniþke
J. K. Tyl: Kto chodí často v oblakoch ... dokončenie citátu je v tajničke krížovky.

autor
krížovky:
Jaroslav
Jablonský

otoþenie
kĐúþa
v zámke

1. þasĢ
tajniþky

hneć

hlboký
mužský
hlas

prejav vôle
nieþo
urobiĢ

ovo, ska,
yam,
Roden,
Eol, nó

zobaním
obžerie

vlastní

vajce
(z lat.)

chumáþe
rastlín

pohroma

patriaci
atamanovi

onuca

3. þasĢ
tajniþky

rameno

tamto
kameĖ na
brúsenie
kosy
þeský
herec

10x10
naša rieka

písomné
osvedþenie

hudobný
štýl

obor, po
þesky

anglický
tanec

pichliaþe

popevok
grécky
boh vetrov

ukazovacie
zámeno

miliampér
(zn.)

na tom
mieste
ruský
súhlas

útvar vþiel

MPZ
Estónska

patriaci
Dare

osobné
zámeno

japonské
divadlo

2. þasĢ
tajniþka

mužské
meno

chemický
prvok (Sb)

úkaz

DOPLĕOVAýKA
Výherca z minulého þísla je Kristína Capková, Lipová 840/7, KNM

DOPLĕOVAýKA DOPLĕOVAýKA

DOPLŇOVAČKA
1. Stará mama. pre deti

KUPÓN č. 10
2. Hlina zmiešaná s vodou.
1. Stará mama.
1. Struky.
3. Bicí hudobný nástroj.
detská
2. Zvleþená hadia koža.
2.Bliknutia.
Hlina
zmiešaná
s
vodou.
4.
doplňovačka
1 L
5.
farbu ako sneh.
3.Majúci
Bicí hudobný
nástroj.3. Zariadenie na lapanie hmyzu.
2 L tanec.
Jedno z detí, ktoré zašle správne zne6.
Umelecký
4. Menšia lata.
4. Bliknutia.
7. Vyblednutý.
nie doplňovačky spolu s nalepeným
5. Pohybuje sa vo vzduchu.
3 L farbu ako sneh.
5.Noša.
Majúci
8.
kupónom poštou na adresu:
6. Svietidlo.
4 Ldo brokovnice.
6.Náboje
Umelecký
tanec.
9.
Dom kultúry
7. Malá laba.
5 L
7. Vyblednutý.
Litovelská 871
8. Lieþivá.
8. Noša.
6 L
024 01 Kysucké Nové Mesto
9. Vývinové štádium hmyzu.
9. Náboje
do
brokovnice.
alebo
odpoveď osobne doručí do
7 L
Domu kultúry, č. dv. 43 najneskôr do
pomôcka: larva
B
8 L
Tajnička doplňovačky z č. 9/2010 znie: SEPTEMBER. Zo správnych odpovedí 20. 10. 2010, získa vecnú odmenu.
1
2
B
3
B4
B5
B6
7
B8
B9

B
B
B
B
B
B
B
B
B

1
2
3
4
5
6
7
8 B
9 L
sme vyžrebovali výhercu: Paťko Králik, Lipová 868/11, KNM Výherca si
9 Bmôže prísť pre vecnú cenu do Mestského kultúrno-športového strediska – Dom

kultúry, č. dv. 43, v ktorýkoľvek pracovný deň v čase od 7,30 do 14,00 hod.,
najneskôr do 30. 10. 2010.

Teším sa na vaše správne odpovede.
(Mária Ďuranová)
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MKŠs iNFOrMUJe:
8. 10. 2010
PROGRAM
DOM
KULTúRY NA MAREC

o 19,00 hod. v DK

1. 3. o 17,00 hod. v DKMáM OKNO
8. 10. 2010 o 19,00 hod. v DK
ELÁ HOP!
Zábavno-inšpiratívne
predstavenie
MÁM
OKNO pre deti s dvomi kamarátmi
Elou
a Hopom
a slimákom
(známe aj
oNajnovšie
17,00
hod.
v DKMaximiliánom
predstavenie
v podaní
z HOP!
televízneho vysielania)
Radošinského naivného divadla
Vstupné : 2,5 €

PROGRAM NA MAREC

Najnovšie predstavenie v podaní

1. 3.
radošinského naivného divadla
ELÁ
Hrajú: Stanislav Štepka, Maruška
MKŠs
iNFOrMUJe:
Zábavno-inšpiratívne
predstavenie
pre deti
s dvomi kamarátmi
Hrajú: Stanislav
Štepka, Maruška
Nedomová, Marcela
VilhanoNEDEĔA
3. 10. o 19,30
h.
Nedomová,
Marcela
vá/Lenka
Barilíková,
Andrea
Humeňanská,
Elou
a2. Hopom
slimákom
Maximiliánom
(známe aj
3. o
19,00ahod.
v DKMartvoňová/Petra
MKŠs
iNFOrMUJe:
Vilhanová/Lenka Barilíková,
Martina
Michalcová/Andrea
Zahájenie
COUNTRY Sabová,
KURZUMojmír Caban, Richard
z 8.
televízneho
10.
2010
ovysielania)
19,00 hod.
v DKi pokroþilým,
Country
kurz
je urþený zaþiatoþníkom
nauþíte sa v Ėom country tance v štýle line
Felix,
Vladimír Svítek,
Milan Šago
Vstupné
: Michal
2,5
€Kubovčík,
Andrea MartvoĖová/Petra
8.
19,00 hod.
USA/VB
* Vstupné
dance.
Poplatok za kurz
vo výške
10 2010
€ / 10 o
taneþných
hodínvjeDK
nutné uhradiĢ
na tomto
prvom 2,20 € * MP 12* 142 min.
MáM
OKNO
Vstupné
9€10.
stretnutí.
HumeĖanská,
Martina
iNFOrMUJe:
MáMMKŠs
OKNO
NEDEĔA 10. 10.
o
19,30h.
Najnovšie predstavenie
v
podaní
2. 3. o 19,00 hod. v DK
Najnovšie
predstavenie v podaní
Michalcová/Andrea
Sabová,
4. 3. o 18,00
hod. v DK KURZU
Zahájenie
COUNTRY
8. 10. 2010 o 19,00 hod. radošinského
v DK
naivného
divadla
radošinského
naivného
divadla Felix,
Zahájenie
KURZU
SPOLOýENSKÝCH
TANCOV
Mojmír
Caban,
Richard
Country kurz je urþený zaþiatoþníkom
i pokroþilým, nauþíte sa v Ėom country tance v štýle line
OKNO
Hrajú:
Štepka,
Kurz spoloþenských tancov je urþenýMáM
zaþiatoþníkom
i pokroþilým
bez obmedzenia
veku,Štepka,
vStanislav
kurze
Hrajú:
Stanislav
Maruška
USA*
Vstupné
2,30 €predstavenie
*Kubovþík,
MP
106Maruška
Michal
Vladimír
dance.sa Poplatok
za
kurz
vo
výške
10
€
10 taneþných
hodín
je nutné
uhradiĢ
na15*
tomto
prvom
Najnovšie
vmin.
podaní
nauþíte základy polky, valþíka, salsy, tanga a/ ćalších
spoloþenských
tancov.
Nedomová,
Marcela
Nedomová,
Marcela
stretnutí.
Poplatok za kurz vo výške 28 € / 10 taneþných hodín je nutné uhradiĢ
na tomto
prvom
stretnutí.
NEDEĔA
17.
10.
o
19,30
hod.
radošinského
naivného
divadla
Svítek,
Milan
Šago
Vilhanová/Lenka Barilíková,
Hrajú:
Stanislav
Vilhanová/Lenka
Barilíková,
Vstupné
9€Štepka, Maruška
Andrea
MartvoĖová/Petra
8. 3. o 18,00 hod. v DK
Nedomová, Marcela
4. 3. MATKA
o 18,00 hod. v DK
HumeĖanská, Martina
Andrea MartvoĖová/Petra
Vilhanová/Lenka
Barilíková,
Zahájenie
TANCOV
DivadelnéKURZU
predstavenieSPOLOýENSKÝCH
v podaní Divadelného súboru ZUŠ,
ktoré uvádzame pri
DĖa
ýRpríležitosti
* Vstupné
2,20 € * MP 12*
108 min.
Michalcová/Andrea
Sabová,
Andrea
MartvoĖová/Petra
ale urþené je aj všetkým
priaznivcom
divadelnéhoHumeĖanská,
umenia.
Kurz žien,
spoloþenských
tancovćalším
je urþený
zaþiatoþníkom
i pokroþilýmMartina
bez obmedzenia
veku, v kurze
Mojmír
Caban,
Felix,
NEDEĔA
24.
10.
oRichard
19,30 hod.
Autor hry:
Július Bárþ
- Ivan,valþíka,
réžia : Katarína
Kováþiková
HumeĖanská,
Martina
sa nauþíte
základy
polky,
salsy,
tanga a
ćalších
spoloþenských
tancov.
24.
10.
2010
o
14,00
hod.
v
DK
Michalcová/Andrea
Kubovþík,
Vladimír
Úþinkujú: Katarína Kováþiková, Lenka Káþeríková, Vierka Prievozníková,
MarianMichal
Kandrik
aSabová,
Michalcová/Andrea
Sabová,
Poplatok
za kurz vo výške 28 € / 10 taneþných seNiOr
hodín je nutné
uhradiĢ na tomto prvom stretnutí.
partY
Jozef Gavlák, vstupné: 1 €
Svítek,
Milan
Šago
Mojmír
Caban,
Richard
Felix,
Mojmír
Caban,
Richard Felix,
Taneþná
zábava
pre
všetkých,
ktorí
majú
radi tanec a
Vstupné
9€
USA
*
Vstupné
2,30
€
*
MP
12*
109 min.
Michal
Kubovþík,
Vladimír
20.
3.
o
19,00
hod.
v
DK
Michal
Kubovþík,
Vladimír
8. 3. o 18,00 hod. v DK
Svítek,
Milan
veselú spoloþnosĢ,
urþené
návštevníkom
KUBO
NEDEĔA
31. 10.
o Šago
19,30 hod.nad 35r.
MATKA
Svítek,
Milan
Šago
Slávnostná premiéra
divadelnej
hry
v
podaní
Vstupné
9€
Vstupné
4€ - vktoré
cene
vstupného pri
je veþera.
Divadelné predstavenie v podaní Divadelného
súborudospelých
ZUŠ,
uvádzame
príležitosti DĖa
Divadelného
pri hod.
MKŠS.
24.súboru
10.Vstupné
2010 o 14,00
v DK
9€
žien,
ale
urþené
je
aj
všetkým
ćalším
priaznivcom
divadelného
umenia.
Autor
hry:
Jozef
Hollý,
réžia:
Rudolf
Vitos
24. 10. 2010 o 14,00 hod. v DK
seNiOr
partY
* Vstupné 2,20 € * MP 12* 107 min.
Úþinkujú: Marek
Belko,
EmíliaýR
Bodorovská,
Autor hry:
Július
Bárþ - Ivan, réžia : Katarína
Kováþiková
SENIOR
PARTY
24.
10.
2010
o 14,00
hod. v ktorí
DK majú radi tanec a
Taneþná
zábava
pre
všetkých,
Miroslav
Cáder,
Ondrej
Kubík,
Daniela
Tanečná Katarína
zábava pre všetkých,
Úþinkujú:
Kováþiková, Lenka Káþeríková,
Vierka
Prievozníková, Marian Kandrik a
seNiOr
partY
Podoláková,
Vladimír
Psotný,
Jana
Slimáková,
veselú
spoloþnosĢ,
urþené
návštevníkom
nad 35r.
majú radivstupné:
tanec a veselú
Jozefktorí
Gavlák,
1€
Michaela Smoláková,
Daniela
Škoríková,
Taneþná
zábava
pre
všetkých,
ktorí
majú
a
MKŠS
– DK,
þ. Ján
dv. 43je(pracovné
dni radi
8,00 –tanec
15,30 h.)
Vstupné
4€
v
cene
vstupného
veþera.
24.
10.
2010
o
14,00
hod.
v
DK
spoločnosť, určené návštevníkom nad
Šteiniger, Martin
Holienþík,
Lukášalebo
Vojsoviþ,
pred predstavením
v pokladni
veselú
spoloþnosĢ,
urþené
návštevníkom
nad kina.
35r.
35r. Vstupné 4€ - v cene vstupného
Helena Macúšová,
PeĢková
programu
vyhradená!
31.
10.
oZmena
17,00
v DK
seNiOr partY
20. Vstupné
3.Božena
o
19,00
hod.
v DK
4€
- v2010
cene
vstupného
jehod.
veþera.
Vstupné: 2,5€
je večera.
www.kysuckenovemesto.sk
KUBO
O perNÍKOVeJ
CHalÚpKe
Taneþná zábava pre všetkých,
ktorí majú radi
tanec a
Slávnostná
premiéra
divadelnej
Bábkové
predstavenie
prehry
detivvpodaní
podaní divadla
veselú spoloþnosĢ,Divadelného
urþené návštevníkom
nad 35r.
súboru
dospelých
pri
MKŠS.
31. 10. 2010 o 17,00 hod.
ERVEDÉ
Žilina.
31.
10. Jozef
2010
17,00
i l mhod.
oréžia:
v výDK
Vstupné 4€ - v cene
vstupného
je oFveþera.
Autor
hry:
Hollý,
Rudolf
VitosŽIVOT
PREŽIŤ SVOJ
v DK O PERNÍKOVEJ
k
l
u
b v DKBodorovská,
O
perNÍKOVeJ
CHalÚpKe
Vstupné
1,5€
31.
10.
2010
o
17,00
hod.
Úþinkujú: Marek Belko, Emília
22. 10. 2010 o 19,30 h.
CHALÚPKE
Bábkové
predstavenie
pre
deti vEvžen
podaní
OCáder,
perNÍKOVeJ
Miroslav
OndrejCHalÚpKe
Kubík,
Daniela
žijedivadla
dvojaký život, jeBábkové predstavenie pre
ERVEDÉ
Žilina.
Bábkové
predstavenie
pre
deti
v
podaní
divadla
den
reálny
a
jeden vo svojich
Podoláková,
Vladimír
Psotný,
Jana
Slimáková,
deti v podaní divadla
Vstupné
1,5€ Žilina. Daniela Škoríková,
ERVEDÉ
snoch. V reálnom
živote má
Michaela
Smoláková,
Ján
ERVEDÉ Žilina.
Vstupné
1,5€
manželku
Miladu, v snovom
Vstupné 1,5€
Šteiniger,
Martin
Holienþík, Lukáš
Vojsoviþ,
mladú milenku Evženiu. Cíti,
Macúšová, Božena PeĢková
PRIPRAVUJEME:
31. 10. 2010Helena
o
17,00
hod.
v
DK
že sny, ktoré ho od istého
Vstupné: 2,5€
PRIPRAVUJEME:
času sprevádzajú, majú hlbší
O perNÍKOVeJ
CHalÚpKe
PRIPRAVUJEME:
25. 11. 2010 o 19,00 hod.
25.
11
.2010
o
19,00
hod.
v DKktorá mu jeho sny
význam,
preto
sa
obráti
na
psychoanalytičku,
PRIPRAVUJEME:
Bábkové predstavenie
pre deti v podaní divadla
v DK
vykladá...
25. 11 .2010 o 19,00 hod. v DK
KONCERT
ERVEDÉ Žilina.
Česko/Slovensko,
2010, 105
min.v, Vstupné
2€, členovia FK 1,5€
25.
11 .2010PAVLA
o 19,00
hod.
DK
KONCERT
HAMMELA
PAVLA HAMMELA
Vstupné 1,5€ KONCERT PAVLA HAMMELA
Vstupné 6€
Vstupné na filmové
premietanie
pre členov FK KYSUCA je 1,5€, ostatní 2€
KONCERT
PAVLA
HAMMELA

kysuca

Vstupné 6€

Vstupné
6€ 6€
Vstupné

EV 3037/09

PRÍSPEVKY do Zvestí KNM doručte osobne alebo poštou:
Dom kultúry, Litovelská 871 (č. dv. 43), KNM alebo e-mail:kulturaknm@centrum.sk
INZERCIU, SPOMIENKY, REKLAMU doručte osobne alebo zasielajte:
PRIPRAVUJEME:
Mestský
úrad, Námestie Slobody 94 (č. dv. 14), KNM
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KONCERT PAVLA HAMMELA
Vstupné 6€

