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Nový rok a nové plány.
Noví ¾udia, nový èas.
Nech je dos aj novej sily
a odvahy ïalej rás,
nájs pre všetkých dobrú cestu,
v rozhodnutiach pevne stá,
pokladnicu vrchovato
zlatom skutkov napåòa.
Prièiòme sa o to všetci.
Nech je láska stále v nás,
nech je pokoj medzi nami,
nech nám mesto krásnie zas.
Alžbeta Vítková

Milí spoluobčania,
na úvod môjho novoročného príhovoru mi dovoľte
vysloviť jedno úprimné ľudské želanie – nech nový
rok 2010 patrí medzi tie roky vášho života, ktoré
budete vždy hodnotiť ako roky úspešné a šťastné.
Prvý deň nového roku je vždy dňom, keď sa viac
ako inokedy zamýšľame nad našim žitím, snažením,
ale si aj určujeme nové ciele a méty, ktoré v živote
chceme dosiahnuť. Počas Vianoc a na prahu nového
roka zvykneme na chvíľu spomaliť rýchly kolobeh
nášho života, viac sa zamýšľame nad jeho zmyslom,
nad rýchlo plynúcim časom, i nad tým, kam chceme
ďalej smerovať.
Každému mestu dávajú život občania svojou prácou,
svojimi postojmi a práve pre túto skutočnosť budem
aj v novom roku s vami vo veľmi úzkom kontakte.
Budem počúvať vaše názory, námety a pripomienky,
lebo len poznanie problémov občanov, neustály
kontakt s vami, s profesijnými a sociálnymi skupinami
zo všetkých oblastí života mesta, je predpokladom
takých riešení, ktoré zodpovedajú potrebám našich
obyvateľov. Ak budeme vnímavejší a ochotnejší
navzájom sa počúvať, budeme pomáhať slabším,
máme šancu nájsť hľadanú harmóniu v srdci a duši,
nájsť si miesto v živote a zmysel svojho bytia.
Vzájomná úcta a dobrá spolupráca je základ pre
udržanie tradičných hodnôt v našej spoločnosti na
každej úrovni, štátom začínajúc a rodinou končiac.
Prajem Vám v novom roku veľa fyzického a
duševného zdravia, spokojnosť a svornosť vašim
rodinám, úspech vašim rozhodnutiam, silu a vieru
v každodennom bytí, úctu, toleranciu, optimizmus,
lásku vašich blízkych i vašich priateľov.
Primátor mesta Ing. Ján Hartel

HODNOTÍME rok 2009
V minulom roku sa v Kysuckom Novom Meste zrealizovalo mnoho investičných akcií, ktoré zvýšili úroveň života v našom meste. Že stále je,
a naďalej aj bude treba v našom meste toho ešte veľa budovať, o tom
niet žiadnych pochýb. Napriek tomu môžeme konštatovať, že sa nám podarilo niektoré dlhodobé problémy vyriešiť a situáciu v niektorých aspoň
zlepšiť.
Za zmienku určite stojí najmä spustenie realizácie modernizácie a rekonštrukčných prác na dvoch základných školách (ZŠ Nábrežná a ZŠ Clementisova) a na budove Základnej umeleckej školy (modernizácia, rekonštrukcia a nadstavba), veď len máloktoré mesto na Slovensku sa môže
pochváliť rozsiahlou rekonštrukciou až troch školských zariadení v jednom roku. Do akcií na týchto školách sa investujú prostriedky získané z
európskych fondov a v celkovej výške cca 5 miliónov € (z tejto sumy 5% je
spolúčasť mesta). V roku 2009 sa vykonali stavebné úpravy aj na predškolských zariadeniach MŠ Komenského a MŠ Litovelská, na budove ZŠ
Dolinský potok a CVČ v celkovej výške cca 103 tis. €. Náklady zahŕňajú
najmä výmenu opotrebovaných podláh, okien, zastaralých vykurovacích
telies a ďalších nedostatkov v spomenutých budovách. Počas celého roka
sa priebežne vykonávali opravy a údržba v dome kultúry, kde mesto investovalo finančné prostriedky zatiaľ vo výške cca 39 tis. €. V tejto budove
došlo k vybudovaniu bezbariérového vstupu do budovy, k výmene vstupného vchodu a modernizácii vstupnej haly, výmene niektorých poškodených okien, vykurovacích telies, výmene poškodenej podlahovej krytiny a
dlažby, zastaralých vykurovacích telies, ako aj k modernizácii ústredného
kúrenia. Okná sa vymenili aj na severnej strane budovy Mestskej športovej haly, ktoré boli značne poškodené, netesniace, čím zbytočne dochádzalo k nadmernému úniku tepla a zbytočnému preplácaniu tepelnej
energie. V minulom roku sa zároveň zrealizovala výmena strešnej krytiny
na prístavbe k tribúne a rozsiahla oprava osvetlenia v areáli štadióna. Do
týchto prác sa celkovo investovalo 33 tis. €. V meste sa ďalej vybudovali
detské ihriská (66 tis. €), tri autobusové čakárne (6.300€), spevnili sa niektoré plochy pred obytnými domami za účelom parkovania
(pokračovanie na strane 4)
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Aké bolo predvianočné zasadnutie
mestského zastupiteľstva?
Dňa 15. 12. 2009 sa vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Kysuckom Novom Meste uskutočnilo posledné minuloročné zasadnutie
mestského zastupiteľstva. V úvode rokovania sa poslanci zaoberali
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vhodný mestský pozemok, výstavba nových KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
VOLEBNÝ OBVOD 1
Zdenka Gašpieriková 			
0907 046 063
(Jesenského, M. Nešporu, M. Benku, Kysucká, Sládkovičova)
Mgr.
Daniel
Bandura
			
0902 236 766
Dušan Mičian				
0903 166 922
VOLEBNÝ
OBVOD
5
PaedDr. Marcel Chládek 			
0903 021 026
(Cesta do Rudiny, Litovelská (bytové domy 755, 754, 800, 799,
Ing. Vavrín Randa 			
041/421 39 84
798,680,676, 607, 608, 1218), Clementisova, Dlhomíra Poľského)
VOLEBNÝ OBVOD 2
Mgr. Jaroslava Dostálová
0908 910 009, 041/421 34 47
(9. mája, Horná Skotňa, Pod Lipkou, Ľ. Štúra, Revolučná, SNP)
Miloslav
Suchánek
			
0903 890 587
Ivan Poláček 				
0905 506 429
Marian Antecký 				
041/421 42 66
Bc. Roman Stecher 			
0915 830 859
VOLEBNÝ OBVOD 6
Ing. Vladimír Macášek 			
0903 240 070
(Bottova, Hurbanova, Jarošova, Hálkova, Novomeského, Dubská
VOLEBNÝ OBVOD 3
cesta, Neslušská cesta, Dolinský potok, Dubie, Na Podstráni,
(Belanského, ČSA, Námestie slobody, Pivovarská, 1. mája,
Športová, Kukučínova, Štefánikova štvrť)
Komenského, Nábrežná)
MUDr. Miloš Falát 				
041/420 73 72
MUDr. Mária Ivánková 			
0902 303 093
JUDr.Ing.
Milan
Očko			
0905 575 756
Janka Drexlerová 				
041/421 42 41
VOLEBNÝ
OBVOD
7
Mgr. Milan Slivka 				
0910 568 279
(Budatínska Lehota)
VOLEBNÝ OBVOD 4
Ing. Jana Svrčková
0905456714, 041/4207237, 041/421 13 88
(Matice slovenskej, Kollárova, Litovelská (bytové domy 609,
VOLEBNÝ
OBVOD
8
678, 797, 801, 802, 803, 804, 805, 806), Družstevná, Vajanského,
(Oškerda)
Hviezdoslavova, Murgašova, Lipová)
Eva Hollá 				
0905 849 056
MUDr. Ilonka Jablonská 			
041/420 73 70
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PRIHOVáRA SA VáM
prednosta MsÚ Ing. Ľubomír Golis

Vážení spoluobčania,
otvorili sa dvere do nového roka. Akokoľvek ďaleko sa dívame
pred seba, nikdy sa nezbavíme obrazu už prežitého. A tak je to
dobré. Človek by sa mal obzerať a hľadať inšpiráciu do budúcnosti vo svojej minulosti. Ak to človek nerobí, má možno pocit
neomylnosti. Je to však len jeho pocit. Jeho cesta smeruje dopredu len zdanlivo. Hoci veľkým oblúkom, ale predsa sa chtiacnechtiac vracia na začiatok. A to je potom ťažko.
Minulý rok sme pripravili posledné zasadnutie mestského zastupiteľstva na 15. 12. Pre mňa, ako prednostu mestského úradu, ktorý predkladal návrh rozpočtu na rok 2010, to bol jeden
z rozhodujúcich okamihov ročnej práce. Rozpočet na roky 2010
až 2012 sme tvorili ťažko, podieľali sa na ňom všetci pracovníci
MsÚ, ale aj pracovníci organizácií zriadených mestom. Ďakujem
im všetkým, ako aj poslancom, ktorí dali dôveru tomuto návrhu
rozpočtu a podporili ho v hlasovaní na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Rozpočet je vyrovnaný a v rámci svojich možností
zohľadňuje potreby mesta a mestských organizácií. Mne osobne
je trochu ľúto, že neskôr poslanci nechválili výstavbu nájomného
domu s 33 bytmi na Kamencoch. Mesto v zmysle platných zákonov, schvaľovalo aj VZN o poskytovaní dotácie na prevádzku a
mzdy, pre príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené mestom
a CVČ sv. Jakuba. Rozpočet mesta, ako aj spomínané VZN bude
zverejnené na internetových stránkach mesta. Tak isto bude zve-

rejnený plán zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva.
Pred mestom stoja v tomto roku, ako najdôležitejšie investičné
úlohy, dostavba rekonštrukcie Základnej školy Clementisova
a Základnej umeleckej školy. Samotnú výstavbu síce realizujú
odborné stavebné spoločnosti, ale správne vyúčtovanie spočíva
na pracovníkoch investičného a finančného oddelenia MsÚ. V
prípade nesprávneho vyúčtovania, môže mesto prísť o pridelené
finančné prostriedky z fondov EU a štátneho rozpočtu. Verím, že
aj v tomto roku všetko dopadne dobre. Okrem týchto stavieb, sa
vykoná oprava ciest a chodníkov tam, kde to bude potrebné po
zimnej sezóne. Naplánovaná je dostavba jednej triedy v Základnej škole Dolinský potok.
Mesto ešte v minulom roku podalo žiadosť na pridelenie finančných prostriedkov z fondov EU a štátneho rozpočtu na realizáciu
akcie Centrálna mestská zóna. V novom roku sa budeme snažiť
organizovať prácu tak, aby sme vybavili všetky zmysluplné žiadosti občanov, lebo niektoré žiadosti by nesplnila ani „Zlatá
rybka“. Naše mesto, aj keď nie je veľké, je komplikované svojimi
vzťahmi medzi obyvateľmi. Žiť v meste znamená viac tolerancie
a ohľaduplnosti. Nerobme druhým to, čo nechceme, aby oni
robili nám.
Máme pred sebou celý rok 2010. Nevieme čo prinesie, ako budú
ľudia chodiť do práce, aké budú podielové dane, aké udalosti nás
stretnú. Vieme, že žiť budeme musieť.
Preto všetkým občanom mesta želám, aby im rok 2010 priniesol
radosť, lásku a pokoj. Ak bude ešte k tomu všetkému aj zdravie,
prežijeme opäť jeden zo skvelých rokov svojho života.

Predstavujeme poslancov MsZ knm
V abecednom poradí vám PREDSTAVUJEME poslednú posklankyňu nášho 19-členného mestského
zastupiteľstva, ktorou je Ing. Jana
Svrčková, zástupkyňa primátora mesta a zároveň aj poslankyňa
VÚC. V našom meste bola zvolená
za volebný obvod č. 7.
Aký je Váš osobný a profesijný
vzťah k nášmu mestu?
Od môjho narodenia žijem v Budatínskej Lehote. Po vyštudovaní VŠ v roku 1980 som začala
pracovať ako vysokoškolská učiteľka na vtedajšej VŠDS
v Žiline, terajšej Žilinskej univerzite. Už od začiatku mojej
profesionálnej dráhy som sa zaujímala o veci verejné a snažila
som sa riešiť nedostatky, ktoré trápili naše mesto (zásobovanie
pitnou vodou, verejné osvetlenie, rozhlas, problémy starých
a opustených ľudí, atď.)
V roku 1990 ma osud dostal do rodného mesta aj pracovať
v oblasti hotelových a reštauračných služieb v hoteli Kysuca
a motoreste Skalka.
Tu som pôsobila až do konca roku 1998, kedy som bola vymenovaná za prednostku Okresného úradu v Kysuckom Novom
Meste, a tak som sa začala správe vecí verejných venovať
aj profesionálne. S istotou môžem konštatovať, že každá doterajšia životná skúsenosť ma posunula v správaní dopredu,
ale predovšetkým naučila ma trpezlivo počúvať ľudí a hľadať
možnosti pomôcť im s ich problémami a žiadosťami.
Aké boli Vaše očakávania a predstavy pri vstupe do komunálnej politiky?
Ja som do komunálnej politiky vstupovala ako poslankyňa v roku 1998 už druhýkrát. Už som pôsobila v bývalom režime ako
členka 75-členného pléna mestského národného výboru.
Kompetencie dané zákonom samosprávam po roku 1990 boli
o väčšej samostatnosti, ale aj zodpovednosti.
Po voľbách v roku 2006 som išla teda do komunálnej politiky
nie v pozícii „nováčika“, ale s množstvom získaných skúseností z predchádzajúcich období. Uvedomujúc si túto skutočnosť,
toto poslanie som neprijala suverénne, ale práve naopak,
s pocitom podriadenosti voči reálnej dobe.
Moje predsavzatia a ciele ako poslankyne a zároveň aj zástupkyne primátora mesta vychádzali z reálnych možností mesta.
Musím však priznať, že i napriek tomu, že som sa cítila ako
– tak pripravená pre túto funkciu, reakcie a úroveň prípravy
niektorých poslancov pri rokovaniach MZ ma prekvapili, niekedy až šokovali. Miesto argumentácií k danej problematike
sa opakovali osobné útoky, chameleonské správania podľa
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toho, či a kto je prítomný za občiansku verejnosť, alibistické
hlasovania, atď.
Čo sa z vašich poslaneckých zámerov doteraz podarilo
naplniť a čo nie?
V mestskej samospráve sa rozhoduje kolektívnym hlasovaním
v mestskom zastupiteľstve. Na začiatku volebného obdobia
poslanci prijali programový dokument – volebný program na
roky 2007-2010.
Som nesmierne rada, že koncom 3. roka tohto volebného obdobia môžeme konštatovať, že podstatná časť nášho záväzku
voči občanom je splnená.
Spomeniem len niektoré:
− vysporiadanie a získanie do majetku mesta celý areál športového štadióna, ktorý bol v rukách súkromných vlastníkov
a bol ťarchou z minulých volebných období,
− vysporiadanie pozemkov v prospech vlastníckych práv
mesta pod ZŠ Nábrežná, čo predstavovalo základnú
podmienku pre podanie projektu na jej rekonštrukciu a modernizáciu z fondov EÚ,
− vysporiadanie ďalších vlastníckych vzťahov k pozemkom
v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
− opravy a rekonštrukcie chodníkov a komunikácií, ktoré boli
v dezolátnom stave,
− úspešné projekty na rekonštrukciu a modernizáciu škôl (ZŠ
Nábrežná, ZŠ Clementisova, ZUŠ KNM),
− úspešný projekt na separovaný zber TKO, ktorým mesto
získalo 2,3 mil. Sk na nádoby a začiatok organizácie separácie,
− úspešný projekt na rekonštrukciu centrálnej mestskej zóny,
ktorého realizácia bude prebiehať v tomto roku a okrem
iného zmení život k lepšiemu na našom najväčšom sídlisku
Kamence,
− úplné oživenie kultúrneho života v meste bohatá programovosť a pestrofarebnosť.
Plne si uvedomujem, že v našom meste žije cca 16,5 tis.
občanov. Je viac ako isté, že nie všetci pri svojich dnešných
starostiach a niekedy i existenčných problémoch, dokážu
vnímať, že v našom meste sa deje niečo k lepšiemu. Inú skupinu našich spoluobčanov tvoria tí, ktorí aj viditeľné zlepšenie
a úspechy nevidia. Ale tak to už v živote býva. Dobrý hospodár
však nemôže viac minúť, nech by akokoľvek chcel, ako má
k dispozícii prostriedkov!
Chcem ale predovšetkým zdôrazniť, že všetky dobré veci,
ktoré sa podarili v meste, či pohnúť a niektoré aj vyriešiť, sú
zásluhou tímovej práce celého kolektívu MsÚ, ale aj všetkých
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (MKŠS, Údržba mesta, všetky školy a školské zariadenia, ...). Je to o tom:
„Človek, milión si!“

4

MESTO INFORMUJE

KNM

(pokračovanie zo strany 1)
(39 tis. €) a došlo aj k oprave chodníkov na Ul. Dlhomíra Poľského (105 tis. €). Z finančných prostriedkov, ktoré mesto
ušetrilo v minulých rokoch, sa zrealizovali stavebné úpravy
na miestnej komunikácii v časti Dubie a vidieckej komunikácii v Budatínskej Lehote (128 tis. €). Na budove mestskej
knižnice sa opravila poškodená fasáda, náklady na tieto práce vyšli na čiastku 13. tis. €. Zrealizovala sa II. etapa kamerového systému v meste, čím sa rozšírili možnosti mestskej
polície na kontrolu dodržiavania poriadku na území mesta
(18 tis. €). Na tieto práce sa nám podarilo vybaviť dotáciu
z MV SR , ktorou bola krytá podstatná časť nákladov. Do
modernizácie výmenníkových staníc ústredného kúrenia
sa investovala suma cca 63 tis. €. Na projektovú prípravu
a spracovanie žiadosti o nenávratný príspevok na regeneráciu centrálnej zóny mesta sa použili prostriedky vo výške
cca 66 tis. €. Podľa výsledkov zverejnených na internete, bol
náš projekt úspešný a bude sa realizovať v roku 2010. Na
údržbu komunikácií sa vynaložili financie v celkovej výške
cca 236 tis. €. Opravilo sa parkovisko pred Bielym domom
(16 tis. €), komunikácia v Budatínskej Lehote - od Agrodomu
(cca 23 tis.€), odbočka z Neslušskej cesty (22 tis. €), odbočka z Neslušskej cesty smerom ku garážam (10 tis. €), chodník pri SPŠ (9 tis. €), prístupová komunikácia k Pente (27 tis.
€) a prístupová komunikácia k Údržbe mesta (cca 19 tis. €).
Na dodávku a montáž systému pre diaľkový odpočet merania spotreby tepla vo výmenníkových staniciach sa použili
prostriedky vo výške cca 96. tis. € . Pre potreby obyvateľov
sa zakúpili veľkoobjemové kontajnery v celkovej výške cca
8 tis. €. Dokončila sa technická infraštruktúra k existujúcim
trom mestským bytovkám na sídlisku Kamence (255 tis.€) .
V roku 2009 bola vypracovaná aj projektová dokumentácia
na opravu, modernizáciu priestorov a prístavbu v budove
mestského úradu. Z dôvodu nedostatku financií sa tieto práce zatiaľ odložili. Zrealizovala sa len nevyhnutná oprava sociálnych zariadení a ústredného kúrenia v budove, ktoré boli

v havarijnom stave a nerobili dobrú reklamu nášmu mestu.
Na tieto práce, spolu s projektovou dokumentáciou, bola vynaložená čiastka cca 67 tis. €.
Najmä pre mladšie ročníky zabezpečilo mesto vybudovanie
troch pevných stolnotenisových stolov (4 tis. €). Ďalšie tri sú
zakúpené a nainštalujú sa v jarných mesiacoch. V minulom
roku bola vypracovaná projektová dokumentáciu naplánovanej novej mestskej bytovky (33 bytov), ktorej výstavba
bola v minulosti schválená mestským zastupiteľstvom a
zahrnutá do investičného plánu. Náklady na vypracovanie
projektovej dokumentácie vo výške cca 27 tis. € však zatiaľ
vyšli nazmar, lebo zahájenie plánovanej výstavby poslanci
MZ nakoniec neschválili. (viac info v článku „Aké bolo predvianočné zasadnutie MZ – na str. 2).
Doba prináša stále nové a nové požiadavky na investovanie
financií, určite zbytočne by sme polemizovali o tom, že v
meste sa nájde ešte veľa nedostatkov, ktoré treba odstrániť. Uvedené čísla za minulý rok však hovoria za všetko, z
môjho pohľadu odviedlo vedenie mesta v spolupráci s mestským zastupiteľstvom dobrú prácu. Najmä, keď prostriedky
na spomenuté akcie boli z časti hradené z prebytku hospodárenia za minulý rok, ale hlavne z európskych fondov, z
ktorých ich mesto získalo prostredníctvom úspešných projektov a žiadostí o nenávratné finančné príspevky. Úspešné projekty a žiadosti sú výsledkom dobrej tímovej práce
vedenia úradu, našich odborných pracovníkov a odborných
pracovníkov vybratých agentúr.
V Programe hospodárenia a sociálneho rozvoja Mesta Kysucké Nové Mesto na obdobie rokov 2007 – 2013 sú naplánované ďalšie investičné akcie, ktoré má vedenie mesta v
pláne postupne realizovať. Tento dokument je sprístupnený
aj na oficiálnych stránkach mesta www.kysuckenovemesto.
sk v sekcii OBČAN.
Ing. Ján Hartel, primátor mesta

Spaľovňa má povolenú trvalú prevádzku

vybudovaný nový systém spaľovania odpadových plynov v termoreaktore, upravený výstup z termoreaktora po vstup do výmenníka,
zriadený nový systém filtrácie odpadových plynov, vytvorený nový
spôsob získania tepelnej energie zo spaľovania odpadov a jej distribúcia do stávajúcej energetickej siete, nainštalované nové zariadenie
na odsun popolového kontajneru z popolovej jamy.
Zmena spaľovne odpadov HOVAL GG24 v Kysuckom Novom Meste
vyplynula zo zmien legislatívy v oblasti ochrany ovzdušia v Slovenskej
republike. Spaľovňa odpadov GG24 v Kysuckom Novom Meste po
vykonaných zmenách svojim technologickým vybavením a stavebným
prevedením spĺňa požiadavky platnej legislatívy ochrany ovzdušia SR,
t. j. znečisťovanie ovzdušia je v stanovených normách.
V zmysle § 23 ods. 6 zákona o ovzduší sa dňa 18. 9. 2009 uskutočnilo v
zasadačke Mestského úradu Kysucké Nové Mesto ústne rokovanie vo
veci vydania súhlasu na trvalú prevádzku spaľovne odpadov HOVAL
GG 24. Na tomto ústnom prerokovaní občania prejavili nespokojnosť
s prevádzkou spaľovne odpadov v meste, a priamo na rokovaní p.
Irena Janíková, zástupkyňa petičného výboru, odovzdala k rukám
prednostky OÚŽP v Žiline „Petíciu občanov Kysuckého Nového
Mesta a okolia proti povoleniu trvalej prevádzky spaľovne odpadov
HOVAL GG 24 v Kysuckom Novom Meste“.
Tunajší úrad petíciu prijal, prešetril a vybavil v súlade so zákonom
č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. Pri
vybavovaní petície bol zisťovaný hlavne skutočný stav veci, jeho
súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločenským záujmom. Pracovníci OÚŽP v Žiline v rámci vybavovania
petície vykonali dňa 25. 9. 2009 obhliadku spaľovne HOVAL GG 24
v Kysuckom Novom Meste, s dôrazom na filtračné zariadenia, systém
AMS a celý technologický systém spaľovňe odpadov, jej technologické prevedenie, uvedené vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 408/2003 Z. z. v znení neskorších
predpisov. Na mieste neboli zistené žiadne nedostatky, ktoré by bránili
bezpečnému prevádzkovaniu spaľovne. Boli predložené i výsledky
meraní, ktoré sú v súlade s platnou legislatívou.
Mesto Kysucké Nové Mesto predložilo dňa 9. 10. 2009 tunajšiemu
úradu Výpis z uznesenia 169/2009 z 20-tého riadneho zasadnutia MZ
v KNM v nasledovnom znení: „Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom
Novom Meste nesúhlasí so zriadením novej spaľovne na území
mesta Kysucké Nové Mesto a s predĺžením prevádzkovania starej
spaľovne.“ Predložený nesúhlas nemôže KÚŽP v Žiline akceptovať,
nakoľko nesúvisí s predmetom konania vo veci vydania súhlasu na
trvalú prevádzku zariadenia na zneškodňovanie odpadov HOVAL GG
24.
(Mária Ďuranová)

Obvodný úrad životného prostredia (ďalej OÚŽP) v Žiline, ako príslušný orgán štátnej správy podľa zákona č. 525/2003 Z. z o štátnej
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán
štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 33 ods.1 zákona č. 478/2002
Z. z. o ochrane ovzdušia, a ktorým sa dopĺňa zákon č.401/1998 Z. z.
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov
(zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydal
súhlas podľa § 22 ods.1 pís. h) zákona 478/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov firme A. S. A. SLOVENSKO, s. r. o., odštepný
závod Žilina na trvalé prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov HOVAL GG 24 v Kysuckom Novom Meste
po vykonaných zmenách. Prílohou povolenia je zoznam odpadov a
nebezpečných látok, ktoré môže firma v spaľovni likvidovať, ako aj
ďalšie striktné zásady a obmedzenia na prevádzkovanie povolenej
činnosti. V dokumente, ktorý nám k nahliadnutiu poskytla RNDr.
Drahomíra Macašková, prednostka KÚŽP v Žiline je uvedené aj
odôvodnenie k vydaniu súhlasu k trvalej prevádzke spaľovne:
Na Obvodný úrad životného prostredia v Žiline bola dňa 16. 7. 2009
doručená žiadosť spoločnosti A. S. A. Slovensko, s. r.o., Žilina o
vydanie súhlasu na trvalé prevádzkovanie spaľovne odpadov HOVAL
GG 24. Konanie vo veci vydania súhlasu na trvalú prevádzku spaľovne
odpadov HOVAL GG 24 v Kysuckom Novom Meste prebiehalo podľa
§ 23 zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov. OÚŽP v Žiline
preskúmal žiadosť v celom rozsahu. Podmienky dané v súhlase na dočasnú prevádzku č.j. ŽP-A/2007/01677-6/CA10/PAP/R62 zo dňa 31.
07. 2007 boli prevádzkovateľom splnené. Dňa 15. 5. 2009 vykonala na
túto činnosť oprávnená spoločnosť periodické diskontinuálne oprávnené meranie emisií, vykonané s evidenčným číslom 03/073/2009.
Meraním bol zistený súlad emisií všetkých znečisťujúcich látok
vypúšťaných do ovzdušia s emisnými limitmi danými v legislatíve
SR, t. j. podľa prílohy č. 4, časti V - spaľovanie a spoluspaľovanie
odpadov, časti 4.2-EL pre spaľovanie odpadov, bodu 4.2.1-EL určené
ako denne priemery, 4.2.3-EL pre ťažké kovy, 4.2.4-EL pre dioxíny a
furány a 4.2.5-EL pre CO vedený vo vyhláške MŽP SR č. 706/2002
Z. z. v znení neskorších predpisov. Zmena spaľovne HOVAL GG24 v
Kysuckom Novom Meste bola zameraná na jej technologické vybavenie a boli obnovené a zrekonštruované tieto zariadenia: namontované
kontinuálne meracie zariadenie, obnovená spaľovacia pyrolýzna pec,
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zo spravodajstva

MESTSKÁ KNIŽNICA v roku 2009
Knižnica, kultúrna inštitúcia s dlhoročnou tradíciou v meste, sa
neustále musí prispôsobovať podmienkam znalostnej spoločnosti. Od roku 2005 poskytuje automatizované výpožičné služby.
Zjednodušilo a zrýchlilo sa vyhľadávanie informácií, verejnosti sú
prístupné nielen klasické informačné zdroje, ale aj elektronické.
V predošlých rokoch pribudli nové služby (konzultačné, reprografické, doplnkové). Vďaka novým informačným a komunikačným
technológiám sa zmenil pohľad na informačnú výchovu. Aj rok
2009 bol pestrý na novinky.

Ministerstvo kultúry SR podporil 4 projekty realizované v knižnici.
Už po tretí krát všetci žiaci a pedagógovia mohli využiť na úhradu
služieb a členského poplatku Kultúrne poukazy. Získané finančné prostriedky „vrátila“ knižnica svojim používateľom vo forme
nového zariadenia do čitárne (stoly, stoličky). V nasledujúcom
roku sa opäť zapojíme do projektu Kultúrne poukazy 2010, teda
žiaci a pedagógovia ich budú môcť opäť využívať počas celého
roka v knižnici na úhradu služieb a členského poplatku.
Druhým zaujímavým projektom, ktorý pomôže čitateľom pri
vyhľadávaní informácií o daných tituloch, ktoré sa nachádzajú
vo fonde knižnice, informácií o statuse dokumentu, o konte
čitateľa a pod, je Online katalóg aj na internete. Každý čitateľ si
môže katalóg otvoriť a využiť jeho možnosti nielen prezerania
dokumentov, ale aj rezervácie a predlžovania výpožičnej doby
na oficiálnej webovej stránke mesta www.kysuckenovemesto.
sk. Realizáciou tohto projektu urobila knižnica veľký krok vpred
smerom k svojim čitateľom.
Podporený bol tiež projekt ochrany knižničného fondu proti odcudzeniu a fyzickému poškodeniu. Pravidelní používatelia knižnice
určite zaregistrovali, že knihy sú chránené ochrannými obalmi
a proti odcudzeniu elektronickým zabezpečením. Na nákup
knižničného fondu knižnica v grantovom systéme získala dotáciu
1500 €, a tak do regálov pribudlo 197 nových titulov populárnonáučných kníh a beletrie pre deti, mládež a dospelých.
Nielen návštevníci knižnice si všimli, že budova dostala nový
šat. Opravila sa fasáda budovy , čím sa vyriešil nielen estetický,
ale aj bezpečnostný problém. Budova bola postavená v druhej
polovici 18. storočia v barokovom štýle. Knižnica ako kultúrna
inštitúcia sa stala jej súčasťou už v roku 1970 a s malou prestávkou tu sídli dodnes.
Chceli by sme poďakovať všetkým, ktorí prispeli na rast knižnice
svojimi 2 percentami z daní. S ich podporou sme do oddelenia
pre deti a mládež zakúpili farebné taburetky. Tie nielen oživili
priestory oddelenia, ale poslúžia deťom pri informačnej výchove a pri kultúrno-spoločenských podujatiach, kedy je vyššia
návštevnosť.
Rok 2009 patril aj zaujímavým podujatiam, ktoré sa konali v
priestoroch knižnice. "Čítajme si" bol úspešný pokus o detský
maratón v čítaní, u nás sa ho zúčastnilo 71 detí. Druhý apríl
bol venovaný významnému podujatiu Dni detskej knihy 2009
na Kysuciach, knižnicu a školy v meste navštívili významné
osobnosti detskej literatúry (T. Janovic, M. Cipár, M. Grznárová,
J. Navrátil, M. Regitko, G. Futová, R. Brat a mnoho ďalších).
Na jeseň sa v knižnici konalo ďalšie podujatie s veľkou účasťou
"Strašidelné čítanie".
Uplynulý rok priniesol knižnici ocenenie - Literárny počin 2008,
ktoré knižnica získala za svoju činnosť v oblasti regionálnej literatúry. Slávnostne bolo odovzdané na podujatí organizovanom
v Kysuckej knižnici v Čadci – Kniha Kysúc 2008.
(Mgr. Dušana Šinalová, riaditeľka MsK)
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v našom meste budú viac kontrolovaní

V piatok, dňa 11. 12. 2009, sa Kysuckom Novom Meste za mojej
osobnej účasti vykonala v čase od 20,00 hod. do 24,00 hod.
preventívna akcia, ktorú mali na starosti policajti z Obvodného
oddelenia PZ v Kysuckom Novom Meste, v súčinnosti s psovodom
Okresného riaditeľstva PZ v Čadci a dvoch pracovníkov mestskej
polície. Akcia bola zameraná na zisťovanie požívania alkoholických
látok a iných omamných látok u mladistvých a maloletých osôb,
dodržiavania poriadku a nočného kľudu v meste, osádok vozidiel
a hľadaných osôb. Akcia bola vykonaná v dvanástich reštauračných
a pohostinských zariadeniach v meste. Skontrolovaných bolo 32
mladistvých osôb, pričom 15 z nich bolo pod vplyvom alkoholu (v
štyroch reštauračných a pohostinských zariadeniach, z toho bolo 8
chlapcov a 7 dievčat). U jedného z chlapcov bola nameraná hodnota
až 1,52 promile alkoholu v krvi, najvyššia nameraná hodnota
alkoholu v krvi u dievčat bola 1,38 promile. Osobám, ktoré umožnili
požívanie alkoholických nápojov u mladistvých boli uložené celkovo
štyri blokové pokuty vo výške 90 €. Vzhľadom na zistený vysoký
počet mladistvých osôb pod vplyvom alkoholu bude zabezpečené
vykonávanie podobných akcií v pravidelných intervaloch, aby sme
ustriehli vhodné podmienky pre rozvoj zdravej mladej generácie,
ktorá nebude závislá na alkohole a iných návykových látkach.
Predmetné akcie budú mať charakter prevencie pred kriminalitou, a
ich cieľom je najmä chrániť všetkých slušných ľudí v meste a jeho
okolí, ktorí sa idú spoločensky zabaviť, posedieť si, prejsť sa mestom
a pod., pred vandalmi a mladými ľuďmi, ktorí si neoprávnene
myslia, že môžu beztrestne napádať, urážať a devastovať majetok
mesta. Heslom pracovníkov obvodného oddelenia PZ v KNM je:
„byť slušní k občanom, tvrdí k zločinu“. Rád by som touto cestou
osobitne vyzdvihol vysoko profesionálny prístup k predmetnej
akcii, konkrétne riaditeľa Obvodného oddelenia v Kysuckom
Novom Meste mjr. Ing. Jaroslava Klimeka a jeho zástupcu npor.
Bc. Mariana Madaja, ktorí s kolektívom policajtov z Obvodného
oddelenia PZ V KNM, vyčleneným na túto akciu, prispeli k jej
maximálnej efektívnosti. Všetci policajti zúčastnení na danej akcii si
zaslúžia absolutórium. Oceňujem aj osobnú účasť zástupcu riaditeľa
Okresného riaditeľstva PZ v Čadci plk. JUDr. Ľubomíra Ježa, ktorý
so svojimi dlhoročnými skúsenosťami v PZ taktiež veľkou mierou
prispel k bezproblémovému chodu celej akcie.
(Ing. Marian Čuntala, generálny štátny radca MV SR)

Ceny v rukách Kysuèanov
Dňa 2. 12. 2009 sa v bratislavskom Klube spisovateľov odovzdávala
výročná Cenu Ľudovíta Fullu 2009. Prevzal si ju akademický maliar Miloš Kopták z Kysuckého Nového Mesta za dekoratívne
štylizované ilustrácie expresívneho výrazu v knižkách pre deti.
Členovia poroty vyzdvihli svojský výtvarný prejav pomerne mladého laureáta v tohtoročnej knihe Malá princezná, Kocúr na kolieskových korčuliach (2007), Spišské povesti (2004), ale aj v starších
literárnych dielach. Cena Ľudovíta Fullu sa udeľuje za vynikajúce
dielo alebo doterajšiu tvorbu, ktorá významnou mierou prispela k
rozvoju slovenského ilustračného umenia pre deti a mládež. Organizátori slávnostne odovzdali aj cenu Trojruža 2009. Jej čerstvým
držiteľom sa stal spisovateľ Peter Holka, ktorý je taktiež spätý s
Kysucami. Práve tu chodil do základnej školy a neskôr aj pracoval. V rokoch 1975-1978 redigoval noviny Kysuce. Cenu získal za
umelecky presvedčivý prienik do autentického sveta, problémov a
pocitov niekoľkých generačných vrstiev detí a mladých ľudí. Tvorbu
Miloša Koptáka si môžete pozrieť aj na www.koptak.sk
(Mária Ďuranová)
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Hosť mesiaca

V rubrike HOSŤ MESIACA predstavujeme čitateľom
MARTINU BESZÉDESOVÚ (24 r.), Kysučanku, ktorá
tohto času žije už druhý rok v Šanghaji. Ochotne nám
p re z r a d i l a z a u j í m a v o s t i z o ž i v o t a v ď a l e k e j Č í n e .

Vaši rodičia pochádzajú z Kysuckého Nového Mesta a dodnes
tu býva Vaša blízka rodina. Prezradíte čitateľom, ako ste sa
ocitli v Šanghaji? Študovala som na bilingválnom gymnáziu v Sučanoch, potom som v štúdiu pokračovala na Czech Management
Institute v Prahe. Na vysokej škole som sa zoznámila s priateľom,
ktorý o pár mesiacov pracovne odchádzal (pôvodne len na 3 mesiace) do Číny, presnejšie do Šanghaja. Keďže ma presvedčil, aby som
sa k nemu pridala, prerušila som štúdium, dala výpoveď v práci a
spoločne sme odcestovali. Oproti pôvodnému plánu sme sa tu však
akosi „zdržali“, žijeme tu už druhým rokom, a myslím, že obaja
sme nadobudli veľmi vzácne životné skúsenosti, ktoré nás obohatili
vo všetkých smeroch. Šanghaj je jedným z najväčším miest Číny,
ktorého celkový počet obyvateľov vrátane dochádzajúcich za
prácou je viac ako 20 miliónov a jeho počet s rozvojom výstavby
nových prímestských zón stále úmerne narastá. Baví ma spoznávať
rôzne kultúry, zbierať nové skúsenosti, a mám pocit, že v tomto
období „rozvoja“ Číny je tu neskutočne veľa možností, ktoré nám
do budúcna budú veľmi užitočné, či už ako referencie, vedomosti
a pod. Plánujeme tu zostať až do konca roka 2010.
Ako ste sa v Číne udomácnili? Pomerne rýchlo, keďže je tu veľa
cudzincov (aj Čechov a zopár Slovákov). Našli sme tu zopár naozajstných priateľov, najmä sme však mali jeden druhého. Asi by som
sa na všetko pozerala ináč, keby som sa tu ocitla sama. Horšie sa
nám darilo zadaptovať sa v oblasti kultúry, stravy, zyvkov... Musím
priznať, že po prvých troch mesiacoch som nemohla Číňanov ani
vidieť. Narážam najmä na ich nevhodné a predsa celkom bežné
prejavy na verejnosti – pľutie, smrkanie bez kapesníka a podobne,
na čo si teda naozaj nemôžeme absolútne zvyknúť.
Kde bývate a ako trávite voľný čas? Podarilo sa nám prenajať
pekný byt, bývame v rezidencii, resp. „compounde“, je to vlastne
také veľké sídlisko neďaleko centra a železničnej stanice. V byte
bývame už druhý rok. Čo sa týka voľného času, je tu veľmi veľa
možností, ktoré využívame aj vďaka výbornému transportu po
meste, od metra, cez autobusy a taxíky až po „čierne taxíky“, ktoré
vás síce odvezú za menej peňazí, ale nedostanete účtenku. Dosť
nám tu chýbajú naše obľúbené prechádzky po horách, ktoré tu nie
je možné realizovať. Čo sa týka komunikácie, viac-menej už nemáme problém. Za tie dva roky sme sa už čosi naučili, „odkukali“
a „odpočúvali“... Začiatky boli však ťažké, po anglicky tu takmer
nikto nerozprával, museli sme si často pomôcť aj rukami a nohami,
či tzv. „čingličtinou“, občas som musela niečo aj nakresliť alebo
zahrať. Často sme v tejto súvislosti zažili veľa komických momentov. Teraz študujem na univerzite čínštinu a veľmi ma to baví, je to
fascinujúci jazyk. Čo sa týka voľného času a našich rovesníkov, zdá
sa nám, že mladí ľudia tu ešte nie sú takí „skazení“. Nevyskytuje
sa tu toľko problémov s alkoholom, drogami, násilím a pod. Cítim
sa tu bezpečnejšie, ako na niektorom sídlisku u nás! Mám pocit, že
tu si mladí ľudia viac vážia rodinu. Aj voľný čas sa snažia tráviť
s blízkymi, veľa športujú. Samozrejme, sú tu aj diskotéky, ale dá
sa povedať, že viac ich navštevujú cudzinci ako domáci. Číňania
chodia aj pomerne skoro spávať. S priateľom vo voľnom čase veľa
cestujeme po Ázii, snažíme sa spoznať túto krajinu čo najviac.
Z čoho máte najväčší zážitok? Máme ich nespočetne veľa z cestovania, ale aj z každodenného života. Stále si hovorím, že ma už nič
nemôže prekvapiť, ale vždy sa vyskytne niečo, nad čím sa musím
pousmiať alebo zakrútiť hlavou. Spomeniem jeden, ktorý ma do
dnešného dňa dokáže pobaviť. Keď sme boli na prvom nákupe v
Carrefoure (ktorý sa tu nachádza podobne ako aj ďalšie nákupné

centrá, ktoré poznáme aj u nás), videla
som pri pokladni
platiť asi 40-ročného pána v pyžame
s medvedíkmi a
papučiach! Časom
som zistila, že tu
naozaj nie je nič
nezvyčajné, dodnes
občas stretávam
ľudí v pyžamách na
uliciach. Cítia sa tak
pohodlne a vôbec sa
nad tým nepozastavujú. Niežeby po
hlavnej pešej zóne
chodili davy ľudí
v pyžamách, to zasa nie, ale stretávame sa s tým počas bežných
dní v menších uliciach.
Čím sa v Šanghaji momentálne živíte? Už som tu vystriedala pár
pracovných pozícií v rôznych oblastiach, momentálne pomáham
priateľovi s jeho rodinným businessom, ktorý sa týka nakladateľstva
(publikácie o stavebných strojoch). Zároveň brigádne učím čínske
detičky vo veku 4 až 6 rokov angličtinu, a ako som už spomínala,
na univerzite študujem čínštinu.
Aké sa Vám zdajú čínske deti, vidíte rozdiely medzi nimi a našimi? Vzhľadom k tomu, že v Číne platí politika jedného dieťaťa,
každý rodič sa snaží vytvoriť pre svoje dieťa tie najlepšie podmienky,
čiže ich deti sú každopádne rozmaznanejšie ako tie naše. Zároveň
sú však aj veľmi šikovné, od mala sa od nich vyžadujú veľmi dobré
študijné výsledky. Výchova sa tu odlišuje v mnohých smeroch práve
kvôli uvedenej regulácii vlády, často sa dnešní potomkovia nazývajú
„little emperors", čiže malí vládcovia (doslovne preložené), rodičia
im veľmi veľa tolerujú a trpia.
Ako je to stravou? Zvykli ste si na čínske špeciality? Stravujeme
sa rôzne, občas varím, ale skôr z našich výrobkov, ktoré je dostať
v nákupnych centrách. „Čína“ tu nie je taká, akú ju poznáme od nás,
dodnes ovládam len zopár jednoduchých čínskych receptov. Dá sa tu
najesť pomerne lacno, dokonca sa zvykne večer variť aj priamo na
uliciach. Čo sa týka slovenských výrobkov, nedávno som tu objavila
slovenskú pekáreň, kde si môžem kúpiť rohlíky, vianočku, veterníky
a podobné pekárenské výrobky, veľmi sa z toho teším.
Ako často chodíte domov? Priala by som si, aby to bolo častejsie, ale cca 9000 km nie je vzdialenosť, ktorú by som mohla
absolvovať „každý
víkend“, čiže domov sa dostanem
tak raz za pol roka.
Práve teraz plánujeme návštevu doma
v januári 2010.
Ďakujem za rozhovor a prajem
ešte veľa cestovateľských zážitkov.
(Mária Ďuranová)
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Spoločensk á kronik a

Najkrajšia láska zomiera,
keď navždy manžel oči zaviera.
Dotĺklo láskavé srdce, ktoré sme milovali,
zhasli oči, utíchol hlas,
mal si rád život a všetkých nás.
Dňa 19. 11. 2009 nás opustil vo veku 56
rokov môj manžel, švagor, krstný otec
MIROSLAV ŠIDLO
z Kysuckého Nového Mesta.
Ďakujem všetkým kolegom z KLF-Kinex,a.s.,
priateľom a známym,
ktorí ho odprevadili na poslednej ceste.
Smútiaca rodina.

manželstvo uzavreli
Stanislav Šutý a Paulina Šutá
Miroslav Janouš a Veronika Hájniková
Ján Capek a Zuzana Šolcová
MUDr. Ľubomír Urbánek a Stanislava Placeková

Veľa šťastia!

narodenie detí
Pšenák Timotej, Zhan Dihao
Maráčková Michaela, Jarabicová Carmen
Jakubík Lukáš, Rentková Ema
Tebbaa Nadia, Inšpektor Alexis
Kurciník Peter a Kurciník Andrej
Oliver Húšťava, Vanesa Pavelová,
Tomáš Ceglédi

Kto mal rád, nezabúda, kto poznal,
spomenie si. Dňa 7. 1. 2010 uplynie
20 rokov, čo nás navždy opustil manžel,
otec a dedko EMIL PLEVKO
z Kysuckého Nového Mesta.
S úctou a láskou spomínajú manželka
a deti s rodinami.

Rodičom blahoželáme a deťom prajeme pevné
zdravie a radostný život!

Dňa 26. 1. 2010 si pripomenieme
10. výročie úmrtia nášho drahého manžela,
otca, dedka
ALOJZA BEHÚŇA.
Už len kyticu kvetov Ti na hrob môžeme
dať, zapáliť sviečku a s láskou spomínať.
Manželka Naďa,
synovia Miloš a Igor s rodinami

opustili nás
Emília GREGORKOVÁ
Pavol PODMANICKÝ
Ján MASARYK

83 rokov
77 rokov
73 rokov

Kozmetický salón pri stanici

-

Ul. SNP 1156, Kysucké Nové Mesto ponúka:

-

pedikúru
masáže – lávovými kameňmi
medové masáže
kozmetiku – lymfodrenáž Maia Galand

P

o

ď

manikúru, solárium – turbo D. Kern
parafín, stroje na cvičenie – Slender Life
depiláciu, odstraňovanie celulitídy
magnototherapiu

Objednávky sa prijímajú osobne v prevádzke, príp. na tel.
čísle 041/421 3742, 0903 565 575

a

k

Klub Skleróza multiplex v Kysuckom Novom Meste
ďakuje všetkým svojím priaznivcom za nezištnú pomoc
pri zaisťovaní činnosti nášho klubu v roku 2009 a želá
všetkým ľuďom dobrej vôle šťastné vykročenie do Nového
roku 2010.
(vďační členovia Klubu SM KNM)
Ani sme sa nenazdali a je tu koniec roka. Nastal čas vianočný. Čas,
keď sme si bližší, vzájomne sa obdarúvame a preto by som i ja chcela
v mene celého kolektívu venovať kyticu úprimnej vďaky všetkým
ochotným ľuďom, ktorí sa podieľali pri zveľaďovaní, spolupráci
a pomoci našej materskej škole. Rodičom, zamestnancom, rade
školy, sponzorom - rodine Zhanovej, Kerhátovej, Galvánkovej,
p. JUDr. Židekovej, zamestnancom PERLA KNM za prípravu
balíčkov k MDD, k mikulášskej besiedke a príspevok do balíčkov,
TEHAS - bezplatná revízia hydrantov a hasiacich prístrojov,
INSTAL – za veľký vianočný stromček, Údržbe mesta za pomoc
pri rekonštrukcií chodníkov v školskom areáli, pravidelné kosenie
školskej záhrady a ďalším spolupracujúcim organizáciám. Osobitné
poďakovanie patrí zriaďovateľovi, poslancom a zamestnancom
mesta, oddeleniu školstva sociálnych vecí a zdravotníctva. V
novom roku prajem všetkým predovšetkým pevné zdravie,
rodinnú pohodu, veľa pracovných a osobných úspechov, naplnenie
všetkých novoročných prianí.
(Vlasta Francová, riaditeľka MŠ, Ulica 9. mája, KNM)
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Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb pre dospelých v
Kysuckom Novom Meste (Ul. Ľ. Štúra) touto cestou vyslovuje
poďakovanie za sponzorské príspevky a pomoc stálym
dodávateľom potravín firmám Perla Anna Chládeková, Mäsiarstvo
SK 03, Pekáreň Monika z Rudiny, Kysuckej mliekárenskej
spoločnosti zo Svrčinovca, Kimberly - Clark, s.r.o., starostke
obce Radoľa p. Božene Peťkovej, starostom obcí Horný Vadičov
- p. Vladimírovi Káčeríkovi, Rudina - p. Lukášovi Guzmovi a
Rudinská - p. Romanovi Špircovi. Osobitné poďakovanie patrí
primátorovi Kysuckého Nového Mesta ing. Jánovi Hartelovi,
poslankyni VÚC ing. Janke Svrčkovej, p. Františkovi Sidorovi,
Kysuckej lekárenskej spoločnosti, PharmDr. Štefanovi Grešákovi,
p. Viere Podpleskej z Poviny a firme Kvarteto – INA Kysuce, a. s.
Sponzorské príspevky boli použité na rozvoj kultúrnej a záujmovej
činnosti občanov v našom sociálnom zariadení.
(Ing. Miriam Bugrová, riaditeľka DD a DSS KNM)
Kto prišiel v nedeľu 06. 12. 2009 do Budatínskej Lehoty na
stretnutie s Mikulášom určite neoľutoval. Vysvietený vianočný
stromček, rozžiarené detské očká, prijemná hudby a čo ešte? No
Mikuláš! Prišiel s vľúdnym slovom, pochvalou pre deti, pohladením a najmä sladkosťami.
Veľké ĎAKUJEME patrí Jožkovi Galierikovi, Rasťovi Macejkovi, Milošovi Adamkovi, ženám z Únie Žien v Budatínskej
Lehote ale hlavne Jarovi Fábikovi za skvelú organizáciu a
zabezpečenie bohatého programu.
ĎAKUJEME
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Napísali
nám ...

Z listu doc. Ing. Felicity Chromjakovej,
PhD. z Kysuckého Nového Mesta

Ako sme asi všetci zaregistrovali, začiatok decembra minulého roku
sa spojil v našom meste s likvidáciou „záchranky“. Touto cestou by
som sa rada úprimne poďakovala (verím, že nielen za seba) lekárom
a zdravotníckemu personálu za profesionálne služby, ktoré nám
poskytovali dlhé obdobie, a za to, že boli ochotne vždy tam, kde boli
potrební. Verím, že „záchranka“ sa do nášho mesta a jeho okolia čo
najskôr vráti. Verím, že úradník od stola pochopí, že schvaľovacia
pečiatka má aj pre neho svoje pozitívne stránky (teraz nenarážam
na korupciu, ale na to, že mu vyrieši rad problémov v budúcnosti),
a rovnako verím, že odchádzajúci „zbor záchranky“ bude ochotný
vrátiť sa a slúžiť nám všetkým. Nie som zdravotník a ani ministerský
úradník, a preto mi neprináleží hodnotiť dôvody, ktoré viedli k
tomuto rozhodnutiu. Znepokojuje ma fakt, že bez ohľadu na to, kto
v uvedenej veci pochybil, som sa do dnešného dňa nedozvedela
racionálne dôvody, prečo sa tak stalo. Vraj peniaze nepustia, to je
jeden z argumentov. No a keďže na Ministerstve zdravotníctva SR
podľa všetkého nie sú, zrejme nám v Kysuckom Novom Meste
nezostane nič iné, iba sa na záchranku vyzbierať. Ale potom mám
jednu otázku. Prečo sú financované ostatné záchranky, keď my v
našom meste si ju vieme zaplatiť sami, prečo sa vyhadzuje toľko
miliónov nikto nevie kam? Vo svojej podstate som rovnaký človek
z mäsa a kostí ako hocikto iný, a nikde nie je napísané, že o päť
minút nebudem potrebovať záchranku. Možno príde za 20 minút z
Čadce alebo za 15 minút zo Žiliny... Možno bude mať voľnú cestu
do nášho mesta... A možno budem mať ešte aj šťastie, že po príjazde
do nášho mesta ma aj rýchlo nájdu (skúsenosť spred dvoch týždňov
– záchranka s ŠPZ KE.... sa ma pýtala, kde je Murgašova ulica), lebo
na rozdiel od mnohých ďalších, ja bývam v centre a nie v okrajovej
a teda vzdialenejšej časti mesta.
Možno úradník na „Ministerstve“ pochopí, že bola zrušená záchranka
nie v meste so 6 obyvateľmi, ale s 20 000 obyvateľmi. A kým sa tak
stane, buďme šťastní a tešme sa, že sme zdraví. Vďaka záchranári a
všetci, ktorí ste mali snahu, postarať sa o funkčnú záchranku v našom
meste - úprimne!

O Z N A M

burza stredných škôl
Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie
v Kysuckom Novom Meste organizovalo už 5. ročník prezentácie
„BURZA STREDNÝCH ŠKÔL A PODNIKOV“, ktorá sa
uskutočnila dňa 25. 11. 2009 v Dome kultúry. Prezentácia bola
prehliadkou študijných a učebných odborov stredných škôl v
regióne Kysúc a prezentáciou podnikov.
Podujatie bolo určené pre žiakov 8. a 9. ročníkov, ktorí sa
rozhodujú, kam po skončení základnej školy. Tiež pre ich rodičov,
ktorí sa spolu s nimi môžu na jednom mieste zorientovať v ponuke
jednotlivých odborov, v požiadavkách na prijatie na strednú školu,
ako aj o možnostiach ďalšieho uplatnenia sa na trhu práce alebo
následnom štúdiu. Prostredníctvom prezentácií stredných škôl
sa mohli lepšie zorientovať, a tým si uľahčiť správnosť voľby
zamerania stredoškolského štúdia na základe vlastných schopností,
záujmov a dosahovaných vzdelávacích výsledkov v základnej,
strednej škole a požiadaviek podnikov a trhu práce. Stredné školy
z okresov Kysucké Nové Mesto, Čadca a Žilina poskytli na tomto
podujatí ucelený prehľad o študijných a učebných odboroch
otváraných v školskom roku 2009/2010. Propagačnými materiálmi
pre žiakov a rodičov, panelovou prezentáciou, videoprojekciou,
praktickými ukážkami alebo výrobkami predstavili zameranosť
svojej školy. Naše Centrum poskytovalo aktuálne informácie o
prehľade jednotlivých odborov, plánovaných počtoch žiakov na
prijatie i konkrétnom umiestnení žiaka na danej škole vzhľadom
na dosahovaný prospech. Rovnako, ako my, program Proforient
využívajú i výchovní poradcovia na základných školách. Oslovené
podniky prezentovali ucelený prehľad o výrobných procesoch,
požadovaných odboroch a možnostiach uplatnenia sa v praxi.

Poukázali na uplatnenie absolventov v praxi, a praktickými
ukážkami alebo výrobkami predstavili jedinečnosť podniku. Úrad
práce, sociálnych veci a rodiny, pracovisko Kysucké Nové Mesto
informoval žiakov, rodičov a širokú verejnosť o možnostiach
zamestnanosti, uplatnenia absolventov SŠ a VŠ na trhu práce v
regióne Kysúc, prepojenosť SŠ so zamestnávateľmi. Aktuálnosť
takto poskytovaných informácií potvrdil vysoký záujem rodičov
a ich vysoká účasť. Projekt bol podporený Krajským školským
úradom v Žiline a Mestom Kysucké Nové Mesto dotáciou v rámci
VZN c. 8/2008. Len za tejto výnimočnej podpory bolo možné
pokračovať v päťročnej tradícii poskytovania ucelených informácií
pod jednou strechou. Naša vďaka patrí vedeniu základných škôl
v Kysuckom Novom Meste, Ochodnici, Kysuckom Lieskovci,
LEKÁREŇ V POHOTOVOSTI
Povine, Radoli, Hornom Vadičove, Snežnici, Rudine, Rudinskej a
(8,00 až 12,00 hod.) január 2010
Nesluši, ktorí umožnili účasť takmer 800 žiakom z 8. a 9. ročníkoch
navštíviť naše podujatie. Rovnako naša vďaka patrí stredným
2.1.
SOBOTA Lekáreň sv. Jakuba, Ul. 1.mája
školám, konkrétne Spojenej škole KNM, SOŠS KNM, OU KNM,
3. 1. NEDEĽA Lekáreň sv. Jakuba, Ul. 1.mája
Gymnáziu KNM, Obchodnej akadémii Dušana Metóda Janotu v
6. 1. STREDA Lekáreň NA ROHU, Belanského ul.
Čadci, Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Čadci, SOŠD
v Krásne nad Kysucou, Strednej zdravotníckej škole sv. Františka
9. 1. SOBOTA Lekáreň sv. Lukáša, Belanského ul.
z Assisi a Pedagogickej a sociálnej akadémii sv. Márie Goretti v
10. 1. NEDEĽA Lekáreň NA ROHU, Belanského ul.
Čadci, SOŠS v Žiline, SOŠE v Žiline, Strednej odbornej škole
16. 1. SOBOTA Lekáreň sv. Lukáša, Belanského ul.
poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline, SŠ v Bytčici,
17. 1. NEDEĽA Lekáreň REGIA, Kukučínova ul.
SSUŠ v Žiline, Dopravnej akadémii v Žiline, Centru pedagogicko
- psychologického poradenstva a prevencie KNM, firme INA
23. 1. SOBOTA Lekáreň sv. Lukáša, Belanského ul.
Kysuce, a.s., Úradu práce, sociálnych veci a rodiny KNM a MKŠS
24. 1. NEDEĽA Mestská lekáreň (pri poliklinike)
za dobrú spoluprácu pri organizácií podujatia. Prezentáciou sa
30. 1. SOBOTA Lekáreň sv. Lukáša, Belanského ul.
naše aktivity v rámci integrovaného kariérneho poradenstva
31. 1. NEDEĽA Lekáreň sv. Jakuba, Ul. 1.mája
začínajú a vyvrcholia diagnostikou, poskytnutou všetkým žiakom
(*prostredníctvom tejto rubriky vás budeme pravidelne ôsmych ročníkov so zameraním na výber strednej školy, ktorá sa
informovať, ktorá lekáreň v meste je otvorená počas víkendov bude realizovať v januári až marci v roku 2010. Tieto aktivity sú
úspešným pokračovaním ukončeného projektu FSR ESF – „Učíme
a sviatkov - red.)
sa a poznávame“, ktorý naše Centrum realizovalo v rokoch 2007
- 2008.
(Mgr. Alena Žabková, riaditeľka CPPPaP KNM)
Oznamujem všetkým občanom okresu Kysucké Nové Mesto, že si ako poslanec Žilinského samosprávneho kraja, zriaďujem kanceláriu poslanca. Kancelária bude zriadená od 1.
januára 2010 v Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste.
Otvorená bude každý piatok od 16,00 hod. V tejto kancelárii
bude prítomná asistentka.
(Ing. Vladimír Macašek, poslanec ŽSK)

KNM
Vianoce spestril Živý betlehem

Už piaty rok sa v predvečer Zlatej nedele zišli na námestí obyvatelia mesta, aby si spríjemnili obdobie vianočných sviatkov pri
divadelnom predstavení Živý betlehem. Opäť sa v ňom predstavili študenti a deti zo súborov Babylon a Didero, ktorí na námestí
vytvorili príjemnú vianočnú atmosféru. Minulý rok sme si okrem
vianočného predstavenia o putovaní Márie a Jozefa do Betlehemu,
o réžiu ktorého sa už tradične postaral Pavol Zátek, vypočuli aj
koledy a vianočné piesne v podaní Kysuckých Žubrienok pod
vedením p. Nade Behúňovej. Nechýbali stánky, z ktorých sa šírila
lákavá vôňa vareného vína a horúceho čaju s rumom, v mrazivom
počasí padol návštevníkom veľmi vhod. Najmenších pohostil primátor mesta Ján Hartel, ktorý tiež prišiel pozdraviť obyvateľov,
sladkými lízankami. Niektoré deti mali šťastie a pred samotným
predstavením sa stihli povoziť na poníkovi, ktorý v predstavení
tiež „účinkoval“, nechýbali ani ovečky, na ktoré už samotný pohľad deti potešil. Počas podujatia sa predstavil aj zbor kresťanskej
mládeže SHEMA pod vedením Zdenka Mravca. Mestské kultúrno-športové stredisko sa teší, že o podujatie je z roka na rok väčší
záujem a určite bude v tejto peknej tradícii pokračovať aj v ďalších rokoch.
(mkšs)
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z kultúry
spolupráca s francúzmi
pokračuje

Začiatkom novembra 2009 navštívil Kysucké Nové Mesto
p. Roland Comte, riaditeľ divadla L´imprimerie le Theatre
z družobného mesta Rive de Gier vo Francúzsku. Počas
jeho pobytu v našom meste došlo k pracovným stretnutiam,
nielen s primátorom mesta Jánom Hartelom a ďalšími
predstaviteľmi mesta, ale aj s kultúrnymi pracovníkmi,
vedúcimi umeleckých súborov, kysuckými drotármi a ďalšími
poverenými osobami v dome kultúry. Výsledkom spoločných
diskusií bolo uzatvorenie dohody o konkrétnej spolupráci v
oblasti kultúry medzi našim mestom a Rive de Gier v roku
2010, a na základe dobrých skúseností z minulosti, došlo
aj k predbežnej dohode o vzájomnej spolupráci v ďalších
rokoch. V rámci dohody na rok 2010 sa kysuckí kováči zo
Spojenej školy SOŠ a SOU na Športovej ulici zúčastnia
tradičného trhu kováčov, ktorý sa v Rive de Gier koná
každoročne v máji. Muzikanti z kysuckej ľudovej skupiny
Čuhar´s Band na náklady francúzskeho partnera absolvujú
začiatkom júla 2010 niekoľkodňové turné, v rámci ktorého
predstavia svoju hudbu nielen v Rive de Gier, ale aj v Saint
Etienne a v Paríži. Tiež folklórny súbor Jedľovina vycestuje
v roku 2010 do Francúzska a počas 13-dňového pobytu
predstaví svoj tanečný program na viacerých miestach
krajiny. Kysučania budú mať možnosť spoznať pre zmenu
show dvojice klaunov Les Creckés z Rive de Gier, ktorú v
našom meste uvidíte dňa 1. 5. 2010 na námestí mesta a
klaunov spoznajú aj deti MŠ a ZŠ. Počas Jakubovských
hodov v roku 2010 sa v našom meste uskutoční hudobný
koncert francúzskej skupiny Totem Project, ktorá si získa
minimálne taký počet priaznivcov, ako hudobná skupina
Dandy Freaks, ktorá sa predstavila počas hodov v minulom
roku. V júli 2010 dôjde aj k stretnutiu členov divadelného
súboru Babylon a členov divadelného súboru z L´imprimerie
le Theatre, ktorí v rámci pobytu v našom meste nacvičia
spoločnú divadelnú hru. Tú uvidia priaznivci divadla tak v
našom meste, ako aj v Rive de Gier.
(Mária Ďuranová)

Zrnko múdrosti
Najťažšie je medzi ľudmi nájsť človeka.
Valér Vendrinský

Tlaèiareò a papiernictvo

Jánošík

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

tlačivá pre podnikateľov, školské potreby
tašky - aktovky, školské vrecká
hračky, dekoračný tovar
výroba pečiatok

námestie slobody 67, Kys.n. Mesto
tel.: 0903 438 558 - 0903 171 251
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Tréner Ladislav Kolembus hodnotí výsledky futbalového mužstva
Od januára 2009 futbalový oddiel mužov MŠK KNM trénuje náš
bývalý hráč a skúsený tréner s výborným kreditom LADISLAV
KOLEMBUS. Jeho ambície návratu do III. ligy sa z časti napĺňajú,
no jeho zverenci musia vynaložiť ešte veľké úsilie, aby nesklamali okolitú športovú verejnosť. To dokazujú aj jeho slová: “Po
vypadnutí z III. ligy som zvažoval ďalšie pôsobenie v mužstve
kvôli pracovnej zaneprázdnenosti, no napokon som sa s klubom
dohodol na spolupráci do konca roka. Cieľ bol jasný - stabilizovať
hráčsky káder a doplniť ho vlastnými odchovancami. Letná príprava neprebehla podľa mojich predstáv, nakoľko viacerí hráči pre
pracovné povinnosti absentovali na tréningoch. Prípravné zápasy
sme absolvovali so striedavými úspechmi, taktiež sme absolvovali
jeden tradičný turnaj v Radoli, kde sme skončili na druhom mieste.
Do kádra prišli hráči, ktorí už predchádzajúcich ročníkoch pôsobili v MŠK KNM (Tabak, Pecko, Frolo, Padych, Macek, Valík,
Poništ), ďalší prešli k mužom z dorastu (Bugáň, Tvaružek, Židek
a Janiš). Naopak, káder mužstva opustili Bočej, Kohút, Kelko, Vlček R., Šalga, Janec a Paulus F. V treťom kole sa nám podarilo
získať na hosťovanie z Čadce Petra Strapáča. S priebehom súťaže
som vcelku spokojný. Po jesennej časti sme dosiahli naše očakávanie, klub podával počas celej jesennej časti kvalitné výkony, nielen
na domácom trávniku, ale i na ihriskách súperov. Vo všetkých súbojoch sme boli vyrovnaným súperom a vo viacerých sme súpera predstihli. Úvod nám síce nevyšiel podľa predstáv, na úvodný
zápas sme nastúpili nekompletní, ale podali sme bojovný výkon,
ktorý vyústil do remízy. V druhom kole na domácej pôde s Or.
Jasenicou sme zápas absolútne nezvládli, aj keď sme už v 14.min.
viedli 2:0, mohlo to byť aj viac. Nastalo podcenenie, ľahkovážnosť a musím povedať aj vytriezvenie. Duel sme nakoniec prehrali
2:4. Teraz, s odstupom času musím povedať, že prehra nám viac
pomohla, ako uškodila. Po tvrdých a kritických slovách v kabíne
od realizačného tímu a výboru MŠK nastala náprava, chlapci si ich
slová vzali k srdcu. Počas súťaže sa rapídne zlepšila aj dochádzka
na tréningy, čo sme postupne využívali na dotrénovanie zameškaného. Výhrou v Kotrčinej Lúčke 2:4 po vynikajúcom výkone
celého mužstva nasledovala fantastická osem-zápasová šnúra víťazstiev: 4. kolo KNM - Dúbrava 3:1; 5. kolo Černová - KNM
1:2; 6. kolo KNM - Predmier 2:0; 7. kolo Sučany - KNM 2:3; 8.
kolo Ďanová - KNM 0:3; 9. kolo KNM - Trebostovo 1:0; 10. kolo
Stráňavy - KNM 1:2. V 11. kole sme hostili doma Skalité, ktoré
nás hrou v 1. polčase zaskočilo, a aj napriek rapídnemu zlepšeniu v
2. polčase, sme zostali sklamaní. Hráči uhrali na domácej pôde len
jeden bod a zápas skončil remízou 1:1. V nasledujúcom kole sme
do Belej - Dulice odchádzali s jednoznačným cieľom -bodovať.
Tento zápas sme jednoznačne nezvládli. Na ťažkom, neupravenom
a rozmočenom teréne nám domáci dali lekciu z bojovnosti, dôrazu
a agresivity, dôsledkom čoho bola prehra. Zápas skončil krutým
výsledkom pre hráčov MŠK v pomere 3:0! V záverečnom kole nás
čakal ťažký derby zápas s Kysuckým Lieskovcom, ktorý už dlhé
roky produkuje kvalitný futbal. V úvode sme nepremenili strelecky naskytnuté príležitosti. V druhom polčase chlapci excelovali
a nakoniec súpera rozdrvili na domácom trávniku vysoko 7:2.
Výsledku predchádzala výborná hra a využívanie gólových šancí.
Strelcom zápasu bol R. Padych, ktorý zaznamenal svoj hetrik. V
tomto zápase vsietili ďalšie góly Boris, Goljan po 1, Židek 2.
Jarnú súťaž začíname s trojbodovým náskokom pred Kotrčinou

Víťazom krajských majstrovstiev
v tenise sa stal Kysučan
V dňoch 5. - 7. 12. 2009
sa v Tenisovej hale Kysucké Nové Mesto konali
regionálne majstrovstvá
mladších žiakov v tenise.
Ich celkovým víťazom sa
stal hráč TK KNM Matúš Ševčík, ktorý počas
turnaja predviedol tenis
na vrcholovej úrovni. K
vynikajúcemu
výkonu
mu gratulujeme a želáme
veľa trpezlivosti do ďalšieho tréningu.
(TK KNM)

Lúčkou, no aj ďalšie mužstvá na špici tabuľky sú herne na dobrej
kvalitatívnej úrovni, a preto nesmieme zimnú prípravu zanedbať.
Musíme dať príležitosť svojim vychovávaným zverencom, a tiež
pokúsiť sa dotiahnuť do diania kysuckého futbalu hráčov typu
T. Goljan alebo S. Zátek, ktorí chcú pracovať na sebe a podávať
dobré výsledky pre klub. Po jesennej časti najlepším strelcom bol
práve T. Goljan (11 gólov), ktorý pre trénerske povinnosti v žilinskej 18´-ke v 4 zápasoch nehral. Pri tomto hráčovi sa chcem pozastaviť. Patrí medzi opory a osobnosti v tíme. Je predĺženou rukou
trénera a každý tréner by si prial mať v mužstve takého hráča aj
z hľadiska jeho kladných povahových vlastností. Druhým najlepším strelcom bol R. Padych (9 gólov). O ďalšie góly sa podelili
hráči Chovanec (2), Boris (2), Židek (2), Tabak (1) a R. Vlček (1).
Pozastavujem sa aj pri výkone brankároch (M. Poništ a S.Brišš),
ktorých som obmieňal a na majstrovských zápasoch ma nesklamal ani jeden z nich. Na svoj mladý vek by sa svojou kvalitou a
vyrovnanosťou podľa mňa nestratili ani v II. lige. Veď obaja sú
v hľadáčiku vyšších súťaží. V obrane jednoznačne dominoval R.
Valjašek, ktorý počas celej jesennej časti podával kvalitné výkony,
a patrí medzi najlepších hráčov MŠK. Trochu viac sme čakali od
F. Pecka. Tento hráč má v sebe veľké rezervy v podávaných výkonoch, pritom má v sebe kvalitný herný potenciál účinkovať vo
vyššej súťaži minimálne v III. alebo II. lige. V stredovej formácii
dobré momenty striedali Strapáč, Tabak, Macek. Trochu som sklamaný s kolísavými výkonmi niektorých starších hráčov, naopak,
kvalitnými výkonmi sa pomaly do kostry mužstva dostávajú mladí
hráči ako L. Bugáň, T. Židek, F. Tvaružek a M. Janiš. Najviac
som spokojný s útočnou fázou v mužstve. Musím spomenúť L.
Borisa, hráča menšieho vzrastu, ale s veľkým futbalovým potenciálom. Má neuveriteľné zrýchlenie, rýchlosť a techniku. Problém
vidím v jeho prístupe a sústredenosti na zápasy. Veľmi nás mrzí
nepoučiteľnosť našich hráčov zo získavania žltých kariet (21) za
zbytočné fauly a rečnenie, neobišli nás ani dve vylúčenia. V tomto
musíme urobiť radikálnu nápravu. Dúfame, že na jar nebudeme
mať takú smolu s ich udeľovaním. Na záver by som okrem iného
osobitne chcel poďakovať celému realizačnému tímu, masérovi
F. Čambalovi, I. Holešovi, ktorý bol hybnou pákou ako asistent a
vedúci mužstva zároveň. Uvedomujeme si náročnosť nielen finančnú, ale aj organizačnú, pri vedení všetkých futbalových oddielov
MŠK KNM. Pri tejto príležitosti sa chcem poďakovať všetkým
predstaviteľom výboru MŠK (p. Kuba; p. Staškovan; p. Rapčan)
za ich obetavú prácu, všetkým sponzorom za finančnú a materiálnu podporu, vedeniu, teda Mestskému kultúrno-športovému
stredisku (p.Čierňava), a samozrejme, primátorovi mesta Ing. J.
Hartelovi. Tiež športovým fanúšikom za ich nadšenie a priazeň.
Myslím si, že práve postupom by sme sa poďakovali tým, ktorí
položili prvé základy futbalu u nás, ale aj ich pokračovateľom,
ktorým vďačíme za to, že táto krásna hra má stále v našom meste
pevné korene. MŠK KKNM - klub bohatý na historické úspechy
vo futbale, by mal určite účinkovať minimálne v III. lige, ak nie vo
vyššej súťaži. Dúfame, že svojimi výsledkami, herným prejavom
oku lahodiacej hry fanúšikov na kysuckých tribúnach v budúcnosti nesklameme”.
KÁDER HRÁČOV
Valiašek, Vlček R., Záhradník, Frolo, Pecko, Boris, Goljan, Tabak, Strapáč, Chovanec, Padych, Macek, Mičiak, Horvát, Bugáň,
Tvaružek, Židek, Janiš, Šidlo, Valík, v príprave a dlhodobo zranený hráč: Kňazovič, brankári - Poništ, Brišš, Jurkovič
Vedúci mužstva: Ivan HOLEŠ Masér: František ČAMBAL Lekár: MUDr. Ondrej MURÁŇ
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Krížovka s tajničkou ● Krížovka s tajničkou
Správne vylúštenie krížovky z čísla 12/2009 znie: „Semená ešte nie sú plody.“ Zo správnych odpovedí boli
vyžrebovaní títo traja výhercovia: 1. Anna Chrastinová, Clementisova 1358/34, Kysucké Nové Mesto (6€),
2. Margita Božeková, Nábrežná 951/23, Kysucké Nové Mesto (5€) a 3. Mgr. Zuzana Trnková, Radoľa č. 10
(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 1/2010 spolu s nalepeným kupónom doručte na MsÚ – referát bytový a podnikateľských činností, č. dv.
14, najneskôr do 18.1. 2010

KUPÓN
č. 1

De Montaigne: MaĢ vo všetkom pravdu ... dokonþenie citátu je v tajniþke krížovky.
De Montaigne: MaĢ vo všetkom pravdu ... dokonþenie citátu je v tajniþke krížovky.
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REDAKČNÉ POSTREHY
Koncom minulého roku sme aj v
našom meste privítali Mikuláša,
ktorý pozdravil kysucké deti a pohostil ich sladkosťami. Tento rok
prišiel so svojimi pomocníkmi na
koči. Rezká hudba na harmonike
upozorňovala obyvateľov mesta
na vzácnu návštevu. S Mikulášom
sme sa potom stretli aj v dome
kultúry. Divadelná sála sa zaplnila
deťmi, ktoré ho pozdravili a spoločne si pozreli peknú bábkovú
rozprávku. Pri odchode z DK boli
všetky deti obdarované sladkými
lízankami.
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Úr SrdeĀne Vás pozývame!
rY
Plesová sezóna zaĀína...
TÚLT

L Ku
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oM
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9. 1.D2010
POĔOVNÍCKY PLES (v DK)

Vstupné 27€

Predaj vstupeniek v DK

16. 1. 2010 I. PLES RYBÁROV (v DK)

Vstupné 20€

Informácie: MKŠS-DK

23. 1. 2010 PLES RODÍN (v DK)

Informácie: CVÿ sv. Jakuba KNM

30. 1. 2010
V. reprezentaĀný PLESNA
SMER-SD
(v DK)
Vstupné 20€
PROGRAM
MAREC

041/4213519
PROGRAM
NA sezóna
MAREC začína... Informácie:
Plesová
Srdečne
vás pozývame!

1. 3. 1.
o3.
17,00
DK
o 17,00hod.
hod. vvDK
ELÁ ELÁ
HOP!
HOP!
Zábavno-inšpiratívne
predstavenie
pre
deti kamarátmi
s dvomi kamarátmi
Zábavno-inšpiratívne predstavenie
pre deti
s dvomi
Elou Elou
a Hopom
Maximiliánom
a Hopomaa slimákom
slimákom Maximiliánom
(známe aj(známe aj
z televízneho
vysielania)
z televízneho
vysielania)
Vstupné
: 2,5
€€
Vstupné
: 2,5

6. 2. 2010 v DK

NEDEĔA 3. 1. o 17,00 h.

2. 3. 2.
o3.
19,00
DK
o 19,00hod.
hod. vvDK
Zahájenie
COUNTRY
KURZU
Zahájenie
COUNTRY KURZU
Country kurz je urþený zaþiatoþníkom i pokroþilým, nauþíte sa v Ėom country tance v štýle line
Country kurz je urþený zaþiatoþníkom i pokroþilým, nauþíte sa v Ėom country tance
v štýle trafí
line
Keć pršia fašírky,
vás megapalacinka,
þi útoþí pizza,
nie je to švanda. Alebo je?
dance. Poplatok za kurz vo výške 10 € / 10 taneþných hodín je nutné
uhradiĢ
na tomto
prvom
dance. Poplatok za kurz vo výške 10 € / 10 taneþných hodín je nutné uhradiĢ na Hrajú:
tomto
prvom
Hader,
Bruce Campbell, Tracy Morgan,Neil Patrick Harris...(slovenský dabing)
stretnutí.
stretnutí.
USA* Vstupné 2 € * MP* 90 min.

Vıı. reprezantačný
PLES MESTA
KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

4. 3. o 18,00 hod. v DK
NEDEĔA 10. 1. o 19,30h.
4. 3. o 18,00
hod. v SPOLOýENSKÝCH
DK
Zahájenie
KURZU
TANCOV
Zahájenie
KURZU
SPOLOýENSKÝCH
TANCOV
Kurz spoloþenských tancov je urþený zaþiatoþníkom i pokroþilým bez obmedzenia veku, v kurze
Kurz spoloþenských
tancov je
urþený zaþiatoþníkom
i pokroþilým
bezspoloþenských
obmedzenia veku, v tancov.
kurze
sa nauþíte
základy polky,
valþíka,
salsy, tanga
a ćalších
Coco Chanel ako módna ikona, ako symbol úspešnej, samostatnej a originálnej ženy,
sa nauþíte
základy
polky,
valþíka,
salsy,
tanga
a ćalších spoloþenských
tancov.
Poplatok
za kurz
vo
výške
28 €
/ 10
taneþných
hodín je nutné
uhradiĢ
na tomto prvom stretnutí.
ktorá napriek tomu, že milovala, nikdy nikomu nepatrila. Skutoþný príbeh Gabrielle Coco Chanel
Poplatok za kurz vo výške 28 € / 10 taneþných hodín je nutné uhradiĢ na tomto prvom odstretnutí.
malého dievþatka až po úžasný triumf v žiari svetiel Paríža.
Hrajú: Audrey Tautou, Benoit Poelvoorde, Alessandro Nivola, Marie Gillain,Emmanuelle Devos...
8. 3. o 18,00 hod. v DK
USA* Vstupné 2 € * MP 12* 105 min.
8. 3. o 18,00 hod. v DK
MATKA
MATKApredstavenie v podaní Divadelného súboru ZUŠ, ktoré uvádzame pri príležitosti DĖa
Divadelné
NEDEĔA 17. 1. o 19,30 hod.
predstavenie
v podaní Divadelného
súboru ZUŠ, ktoré
uvádzame pri umenia.
príležitosti DĖa
žien, Divadelné
ale urþené
je aj všetkým
ćalším priaznivcom
divadelného
Autoržien,
hry:
- Ivan,
réžia
: Katarína
Kováþiková
aleJúlius
urþené jeBárþ
aj všetkým
ćalším
priaznivcom
divadelného
umenia.
Úþinkujú:
Katarína
Kováþiková,
LenkaKováþiková
Káþeríková, Vierka Prievozníková, Marian Kandrik a
Autor hry:
Július Bárþ
- Ivan, réžia : Katarína
Celoveþerný debut mladej slovenskej režisérky Miry Fornay je zatiaĐ medzinárodne
JozefÚþinkujú:
Gavlák,
vstupné:
1 €
Katarína
Kováþiková,
Lenka Káþeríková, Vierka Prievozníková, Marian Kandrik
a slovenským hraným filmom posledných rokov.
nejúspešnejším
Hrajú: Réka Derzsi, Rita Banczi, Aaron Monaghan, Jitka Josková, Nicholas Pinnock,
Jozef Gavlák, vstupné: 1 €
20. 3. o 19,00 hod. v DKJonathan Byrne, Christopher Simpson
SR/ýR/Írsko* Vstupné 2 € * MP15 * 83 min.
KUBO
20. 3. o 19,00
hod. v DK
Slávnostná
premiéra
divadelnej
hry
KUBO
NEDEĔA
24.
1.vopodaní
19,30 hod.
Divadelného
súboru
dospelých pri MKŠS.
Slávnostná
premiéra divadelnej
hry v podaní
Autor
hry:
Jozef
Hollý,
réžia:
Rudolf
Vitos
Divadelného súboru dospelých pri MKŠS.
Marek Belko,
Emília
Bodorovská,
ďudovka
„Tá naša
krþma je pekne
postavená“ hosĢom v malej þeskej krþmiþke poriadne
Autor hry:Úþinkujú:
Jozef Hollý, réžia:
Rudolf
Vitos
zhorkla Ondrej
potom, þo do nej nabúral
tank. Zablúdený
a zastaralý poĐský vehikel, úþastník augustovej invázie.
Miroslav Cáder,
Kubík,
Daniela
Úþinkujú: Marek Belko, Emília
Hrajú:Bodorovská,
Eva Holubová,Bolek Polívka,JiĜí Menzel,Jaroslav Dušek,Rudolf Hrušinský,Marta Issová,Jan BudaĜ
Podoláková, Vladimír Psotný, Jana Slimáková,
Miroslav Cáder, Ondrej Kubík, DanielaýR/PL * Vstupné 2 € * MP 12 * 104 min.
Michaela Smoláková, Daniela Škoríková, Ján
Podoláková,
Vladimír Psotný,
Jana
Slimáková, Lukáš Vojsoviþ,
Šteiniger,
Martin
Holienþík,
NEDEĔA
31. 1. o 19,30 hod.
Michaela Helena
Smoláková,
Daniela Škoríková,
Ján PeĢková
Macúšová,
Božena
Šteiniger, Vstupné:
Martin Holienþík,
Lukáš
Vojsoviþ,
2,5€
Helena Macúšová, Božena PeĢková
Pred mnohými storoþiami nám po sebe Mayovia zanechali svoj kalendár s presným dátumom,
Vstupné: 2,5€

Kortina, Buková muzika,
Tanečné štúdio Žilina,
Asanka, Niagara,
Edita Moravská
allias
Edith Piaf a Mireille Mathieu

Žrebovanie vecných cien,
miešané kokteily,
večera, občerstvenie,
príjemné prostredie ...

Vstupné 30 eur (už v predaji!)
9. 1. 2010
16. 1. 2010
23. 1. 2010
30. 1. 2010

POĽOVNÍCKY PLES (v DK)
I. PLES RYBÁROV (v DK)
PLES RODÍN (v DK)
V. reprezentačný PLES SMER-SD (v DK)

Filmový
klub

kysuca

é Nové Me
u ck
st
ys
o
K

M
DO

kedy konþí svet a s popisom toho, þo sa odohrá... Hrajú: John Cusack, Chiwetel,
Ejiofor, Amanda Peet, Oliver Platt, Thandie Newton, Danny Glover, Woody Harrelson

USA * Vstupné 2 € * MP 12 * 158 min.

Predpredaj vstupeniek:
MKŠS - DK, þ. dv. 43 - prac. dni (8,00-15,30h.)
Zmena programu vyhradená!

Vstupné 27€ 		
Predaj vstupeniek v DK
Vstupné 20€ 		
Informácie: MKŠS-DK
Informácie: CVČ sv. Jakuba KNM
Vstupné 20€ 		
Informácie: 041/4213519

8. 1. 2010 o 19.30 hod. PERSEPOLIS

Jeden z najúspešnejších románov a prvý iránsky autobiografický komiks v
histórii prichádza na filmové plátna!
Film popisuje detstvo a dospievanie v Iráne počas islámskej revolúcie a vojny
s Irakom, videné očami 10-ročného dievčatka.
Mrazivá ideológia má chvíľami podobnosti totalitného Československa.

www.kysuckenovemesto.sk
Vstupné na filmové premietanie pre členov FK KYSUCA je 1,5€, ostatní 2€
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