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Marec v skratke

Dňa 2. 3. sa v Čadci konala konferencia o realizácii diaľnice D3, na ktorej
sa zúčastnil aj primátor nášho mesta.
Potešujúca správa je, že diaľnica D3
v úseku Žilina – Čadca by mala byť
dokončená do roku 2013
Dňa 9. 3. sa v Bratislave uskutočnilo rokovanie vedenia nášho mesta s
hlavným projektantom o rozsahu aktivít a oprávnenosti územia v rámci
ROP – Výzvy 4.1 - Regenerácia sídiel.
V prípade úspechu podaného projektu Mesto KNM výrazne zmení podobu nielen pešej zóny, námestia, ale aj
sídliska Kamence, ul. Komenského a
ďalšie k lepšiemu.
Dňa 12. 3. sa uskutočnilo na MsÚ rokovanie vedenia mesta so zástupcami
Národnej diaľničnej spoločnosti a s
hlavným projektantom, ktoré sa týkalo technického riešenia križovania
diaľničného privádzača a cesty do
Rudiny. Výsledkom je, že dopravné
riešenie tejto situácie bude v podobe
kruhového objazdu.
Žiaci zo ZŠ Nábrežná sa v dňoch 18.
– 22. marca zúčastnili aj s finančnou
podporou Mesta KNM Svetového festivalu kreativity na školách v Taliansku (San Remo), kde v rámci Projektu
Eurodivadlo úspešne reprezentovali
naše mesto
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Ako je to s nezamestanosťou v našom meste?

Aj medzi obyvateľmi nášho mesta sa stále
viac skloňuje výraz „hospodárska kríza“ a
v súvislosti s ňou sa stupňujú i obavy, aký
dopad bude mať na naše životy. Či sa zvýšil
počet nezamestnaných v našom meste určite
zaujíma mnohých z vás. Preto redakcia
požiadala toho najkompetentnejšieho
- riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a
rodiny v Žiline, Ing. Jozefa Machynu, o
krátky rozhovor.
Pán riaditeľ, zaregistroval ÚP v Kysuckom Novom Meste od začiatku tohto
roku výrazný nárast nezamestnaných?
V okrese Kysucké Nové Mesto vzrástla evidovaná miera nezamestnanosti za obdobie
január a február 2009 o 1,74 % (nárast počtu
UoZ o 307 osôb). Priamo v meste Kysucké
Nové Mesto vzrástol podiel evidovanej
miery nezamestnaných o 1,87 % (nárast
počtu UoZ o 161 osôb). Aktuálna evidovaná
miera nezamestnaných v okrese Kysucké

Činžiak ako slniečko

Nechceli by ste v takom bývať?
Všetko po určitom čase potrebuje opravy.
Tak aj činžiak č. 1017 na Clementisovej
ulici v Kysuckom Novom Meste. Zrealizovať tieto opravy však nebolo také
jednoduché, akoby sa na prvý pohľad
mohlo niekomu zdať. Predchádzalo im
nespočetné množstvo stretnutí s obyvateľmi domu, neustále vysvetľovanie, prečo
je potrebné vylepšiť podmienky bývania,
teda zatepliť celý činžiak, opraviť strechu, vymeniť okná i balkóny, opraviť
schodištia a vymaľovať ich. Väčšia časť
vlastníkov súhlasila hneď, ale dalo veľa
práce presvedčiť aj ostatných... Veď aj
majiteľ svojho domu musí vkladať finančné prostriedky na opravu, aby mu dom
nespadol na hlavu. Cieľom vysvetľovania
bolo predovšetkým to, aby sme šetrili teplo, ktoré pre každého v nájomnom predpise predstavuje vysokú sumu. Preto bolo
nutné činžiak zatepliť.
(pokračovanie na strane 4)

Nové Mesto za mesiac február 2009 je 9,80
%, aktuálny počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie je 1539 osôb.
Akú pomoc poskytuje ÚP nezamestnaným pri hľadaní nového vhodného
pracovného pomeru?
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina, detašované pracovisko Kysucké Nové
Mesto /ďalej len úrad/ spolupracuje so zamestnávateľmi, organizuje osobné spoločné
stretnutia v mieste sídla organizácie, sídla
výkonu práce alebo priamo na úrade, za
účelom vyhľadávania voľných pracovných
miest /ďalej len VPM/. Úrad vyhľadáva
VPM, eviduje a pravidelne zabezpečuje
ich operatívny spôsob aktualizácie. Voľné
miesta vyhľadáva na základe osobného
kontaktu so zamestnávateľom prioritne
podľa štruktúry uchádzačov o zamestnanie
/ďalej UoZ/.
(pokračovanie na strane 3)
Va l é r

Ve n d r i n s k ý

Stretnutie s jarou

Mrazivé stopili chmáry lúče slnka
Tisíce ton chladu rieka odplavila
Čľapoce potôčik, veselo si žblnká
Na úbočí jari čarí krásu víla
Na úbočí jari sa už rozvidnieva
Zo snežnej periny vykukla snežienka
Ľubozvučné tóny v ozón vtáčik vlieva
Jar krásu rozdáva každému do vienka
Údolím zaznejú švitorivé spevy
Na zeleni lúka vyšíva už kvietky
Na tvár nezabudne im vyšiť úsmevy
I vône nadelí, pestré farby všetkým
A príroda hlási: Život je vzkriesený!
Úchvatný to obraz, každému sa páči
Rozochvieva city, čarí deň vysnený,
keď krása objíma sa so spevom
vtáčím.
Vzkriesenie života príroda už hlási
Každý tep jej srdca iste čuje svieži
Jar otvára brány do údolia krásy
Nemeškaj! Vstúp hneď doň!
Krásne chvíle preži!
Valér Vendrinský je obyvateľom nášho mesta. Je
známy najmä ako autor aforizmov, aforýmov, fejtónov, detských básni, hádaniek i rozprávok, uverejňovaných v mnohých celoslovenských periodikách.
Literárnej činnosti sa venuje už viac ako polstoročie. Okrem iného absolvoval textársky kurz pri Slovenskom rozhlase v Bratislave a vytvoril početné
texty tanečných piesní, z ktorých tri boli nahrané v
Slovenskom rozhlase v Banskej Bystrici.
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KNM
ZO ZASADNUTIA MZ

Dňa 24. marca sa uskutočnilo v zasadačke MsÚ v poradí už
sedemnáste riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v
Kysuckom Novom Meste. V jeho úvode sa poslanci MZ zaoberali kontrolou uznesení z predošlých zasadnutí, po ktorej,
v súlade s programom zasadnutia, nasledovalo schválenie
Programového rozpočtu mesta na obdobie rokov 2009 až
2011. V ďalšom bode poslanci MZ prerokovali úpravu volebných obvodov, v rámci ktorej sa zamietol vznik nového, resp.
ďalšieho volebného obvodu v časti Dubie, a schválili sa úpravy vo volebných obvodoch 1 až 6, ku ktorým došlo podľa
princípu rovnomerného počtu voličov na jedného poslanca.
Na marcovom zasadnutí MZ bol zhodnotený aj súčasný stav
vlastníckych vzťahov majetku Polikliniky, na ktorého časť si
nárokuje naše mesto, nakoľko bola postavená v minulých
rokoch našimi občanmi v rámci akcie „Z“. Na tento majetok
si zároveň nárokuje VÚC Žilina, ktorá je majiteľom ostatných
nehnuteľností a pozemkov, nachádzajúcich sa v zdravotnom
areáli. Usporiadanie vlastníckych vzťahov sa rieši súdnou
cestou, v súčasnosti Mesto KNM čaká na výsledok jednania,
na základe ktorého podnikne ďalšie kroky. V ďalších bodoch
poslanci vyhodnotili Plnenie programového vyhlásenia MZ
za rok 2008 a vzali na vedomie správu hlavného kontrolóra
o vykonaných kontrolách v meste. Došlo aj k schváleniu redakčnej rady mestských novín Zvesti, ktorej zloženie navrhla Komisia kultúry, vzdelávania a športu, ako aj k schváleniu
niektorých mestských komisií. V záverečných bodoch zasadnutia nasledovali rokovania, ktoré súviseli so žiadosťami
jednotlivcov o odkúpenie mestských pozemkov do súkromného vlastníctva či s pridelením mestských nájomných bytov
a pod. Po nich jednotliví poslanci interpelovali vedeniu mesta
svoje požiadavky za svoje volebné obvody. Prediskutoval sa

aj spôsob financovania schválených projektov, súvisiacich s
rekonštrukciou a modernizáciou základných škôl, na ktoré
Mesto KNM získalo finančné prostriedky z fondov EÚ v celkovom objeme cca 4.778 mil. €, spomenul sa tiež problém
dobudovania kanalizácie, problém nedostatku parkovacích
miest a mnohé ďalšie. V niektorých bodoch programu sedemnásteho zasadnutia MZ boli poslanci jednotní, riešeniu
väčšiny z nich však predchádzali polemiky, výmeny názorov,
niekedy zmysluplné pripomienky, inokedy účelové a neraz
aj celkom zbytočné a neopodstatnené faktické poznámky,
ktorými si niektorí poslanci vynucovali neprimeranú pozornosť prítomných, pričom neriešili podstatu prejednávaného
bodu programu. Škoda, že napriek výzvam sa naši obyvatelia zúčastňujú zasadnutí MZ v našom meste v takom nízkom
počte, dobrovoľne sa tak vzdávajú možnosti urobiť si názor
o práci jednotlivých poslancov, ako aj o problémoch, ktoré
sa týkajú nášho mesta, a teda aj ich. Možno by malo zmysel
priblížiť atmosféru zo zasadnutia našich poslancov obyvateľom mesta prostredníctvom kamerového systému. Upozorňujeme všetkých, že ďalšie zasadnutie MZ sa uskutoční v
mesiaci máj.
(red.)

Predstavujeme poslancov MsZ knm
Vážení čitatelia, aj v tomto čísle
vám v abecednom poradí predstavujeme ďalšiu poslankyňu
19-členného zboru Mestského
zastupiteľstva v Kysuckom
Novom Meste, a to MUDr. Ilonku JABLONSKÚ, poslankyňu
za volebný obvod č. 4
Aký je Váš osobný a profesijný vzťah k nášmu mestu a
regiónu?
Kysucké Nové Mesto je môj
skutočný domov, mám tu hlboko
zapustené korene, lebo každý by si mal vážiť obec a zem,
na ktorej žije a vytvára hodnoty. Život človeka je veľmi krátky,
počas neho vedome i nevedome zanecháva správy o sebe a
svojom pôsobení v meste, v ktorom žije. V Kysuckom Novom
Meste som vyrastala, vyštudovala základnú aj strednú školu,
a po absolvovaní LFUK v Martine a krátkom pôsobení v NsP
Čadca, som sa vrátila a doteraz tu pracujem ako praktická
lekárka pre dospelých. Som hrdá na svoje mesto, žije tu so
mnou celá moja najbližšia rodina, spoločne oceňujeme každý
úspech Kysučanov doma i vo svete. Naše mesto za posledné roky skrásnelo a neustále sa rozvíja v rámci finančných
možností, ktoré má k dispozícii. Vo svojom profesionálnom
živote som za tie roky spoznala mnoho radostí, ale i trápení
a bolestí kysuckých ľudí. Veľmi mi prirástli k srdcu aj ľudia z
Vadičovskej doliny, odkiaľ pochádza väčšina mojich pacientov. Snažím sa celý život nespreneveriť svojmu životnému
poslaniu – pomáhať ľuďom, či už starým, postihnutým, sociálne odkázaným, ktorí našu pomoc najviac potrebujú.
Aké boli Vaše očakávania a predstavy pri vstupe do
komunálnej politiky?
V komunálnej politike pracujem už tretie volebné obdobie,
bola som zvolená za poslankyňu MZ za obvod 4. Chcela

som využiť svoje dlhoročné skúsenosti, súvisiace s mojou
profesiou lekárky, znalosťou zdravotníctva a jeho problematiky v našom meste som sa snažila napomôcť jeho ďalšiemu
rozvoju v prospech obyvateľov. Dve volebné obdobia som
pracovala v sociálnej komisii a v školskej komisii, prostredníctvom práce v nich som spoločne s ostatnými členmi
riešila predovšetkým problémy bytové, sociálnej výpomoci,
stravovanie dôchodcov, opatrovateľskú službu, problémy
s neplatičmi a pod. Tých problémov bolo za toto obdobie
skutočne veľa. Ako poslankyňa MZ som sa vždy snažila
podporiť projekty, ktoré napomáhali rozvoju mesta. Kriticky
však musím poznamenať, že za tie roky nám čoraz viac
chýba politická kultúra v jednaniach, schopnosť vypočuť si
a rešpektovať i názory iných.
Čo z Vašich poslaneckých zámerov sa podarilo naplniť
a čo nie?
Za obdobie pôsobenia v MZ v Kysuckom Novom Meste sa
naplnili mnohé zámery. Sme kolektívnym orgánom, niektoré
zámery sa rodili ťažko, niektoré prešli bez problémov. Čo sa v
meste urobilo, to nech posúdia voliči. V oblasti zdravotníctva
je veľkým prínosom zriadenie RZP v areáli polikliniky, rozšírenie služieb o dve gynekologické ambulancie, urologickú
a nefrologickú ambulanciu a otvorili sa aj ďalšie lekárne.
Doposiaľ sa však nepodarilo upraviť vlastnícke práva Mesta
KNM k trojobvodu Polikliniky v Kysuckom Novom Meste
pre dlhotrvajúci súdny spor. Bola zrušená detská a zubná
pohotovosť, a najnovšie, aj dispečing pre sanitné vozidlá...
Naďalej zostávajú problémy s bytmi – treba riešiť výstavbu
sociálnej bytovky s malometrážnymi nízkonákladovými
bytmi, nedostatok parkovacích plôch, opravy chodníkov a
miestnych komunikácií... Do konca tohto volebného obdobia
zostáva pre MZ hlavnou úlohou dôsledne naplniť Programové vyhlásenie MZ pre toto volebné obdobie, a o to sa budem
snažiť naďalej aj ja vo svojej práci poslanca.
Ďakujem za rozhovor. (red.)
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OTÁZKA - ODPOVEĎ
OTÁZKA PRE NÁČELNÍKA MESTSKEJ POLÍCIE
ING. FERDINANDA KUBIŠTU

Niektorí obyvatelia nášho mesta nevedia aké právomoci
majú príslušníci mestskej polície pri výkone svojej práce.
Mohli by ste nám ich konkretizovať?
Príslušník MP sa pri plnení služobných úloh musí riadiť Zákonom o obecnej polícii č. 564/91 Zb. v platnom znení. V zmysle
uvedeného zákona je príslušník MP oprávnený vyzvať osobu,
aby upustila od konania, ktorým narušuje verejný poriadok
alebo od iného protiprávneho konania. V tejto súvislosti je oprávnený ukladať a vyberať od občanov blokové pokuty za zistené priestupky, ako aj zadržať osobu pristihnutú pri páchaní
alebo bezprostredne po spáchaní trestného činu a odovzdať
ju ihneď najbližšiemu útvaru PZ. Ak ide o hľadanú osobu, je
oprávnený ju predviesť na útvar MP za účelom podania vysvetlenia, zároveň je oprávnený presvedčiť sa, či ten, ktorý je
zadržiavaný, nie je ozbrojený alebo či nemá pri sebe inú vec,
ktorou by mohol ohroziť život alebo zdravie, prípadne takú vec
odobrať. Príslušník MP je ďalej oprávnený prikázať každému,
aby na nevyhnutný čas nevstupoval na určené miesta alebo sa
na nich nezdržiaval, pokiaľ to vyžaduje účinné zabezpečenie
plnenia úloh MP alebo mesta. Mestský policajt je v súvislosti
s výkonom svojej práce oprávnený požadovať aj preukázanie
totožnosti, a to v prípade, že pristihne osobu pri páchaní priestupku alebo osobu, od ktorej je požadované vysvetlenie, prípadne ak ide o hľadanú osobu. Táto osoba je povinná výzve
vyhovieť. Príslušník MP môže tiež uložiť vodičovi motorového
vozidla, ktorý spáchal dopravný priestupok proti bezpečnosti a
plynulosti cestnej premávky tým, že nerešpektoval zákazové
dopravné značky v zmysle zákona o cestnej premávke v platnom znení, blokovú pokutu. V prípade uvedených priestupkov
je oprávnený založiť aj blokovacie zariadenie, tzv. papuču. Okrem týchto oprávnení je v zmysle uvedeného zákona v platnom znení mestský policajt povinný vykonávať po naplnení
skutkovej podstaty i ďalšie činnosti, ktoré majú v čo najväčšej
možnej miere zamedziť trestnej činnosti, napr. má oprávnenie
otvoriť byt, odňať vec, použiť donucovacie prostriedky, použiť
putá, služobného psa.
(red.)

Informuje vás
prednosta MsÚ Ing. Ľubomír Golis
Apríl je bláznivý mesiac, aspoň sa tak hovorí. Bláznivé sú nápady
niektorých ľudí, a niektorí sa dokonca, čo je najhoršie, tak aj
chovajú. Privádzajú ostatných na pokraj nervového zrútenia svojim
bezohľadným správaním. Buďte, prosím Vás, tolerantní. Aj tí so
psami, aj tí s autami, aj tí so sprejmi, aj tí, čo chodia peši alebo
na bicykli, skrátka všetci. Zbytočné sú asi všetky výzvy, žiadosti,
prosby, keď tí, ktorých sa to najviac týka, tieto riadky ani nečítajú
a každý deň sa s pocitom hrdosti, že ich pes sa dobre vyprázdnil,
s pocitom uspokojenej sebeckosti so zaparkovaním svojho auta
na chodníku tak, že ostatní nemajú kadiaľ prejsť, s hrdosťou na
odhodený odpad vedľa nádoby, vracajú do tepla svojej domácnosti,
aby si odpočinuli od zlého sveta... Sveta pokút a neporozumenia.
Pokutu od člena mestskej polície však dostane len ten, kto spácha
priestupok. Omnoho viac je tých, ktorí priestupok spáchali, ale
potrestaní neboli. Tých skúsime napraviť prostredníctvom aktivít
pre deti. Spolu s MsP a CVČ chceme zorganizovať akciu na
zlepšenie života v tomto meste. Podstata bude v tom, že deti
sa pokúsia vychovávať tých nezodpovedných prostredníctvom
letáčikov, upozorňovaním na priestupky. Dúfame, že v deťoch
upevníme správne návyky, a tí druhí sa nad sebou zamyslia.
Možno sa potom zlepší situácia v chovaní niektorých občanov
tak, ako dúfame, že sa zlepší aj hospodárska situácia podnikov
v našom blízkom regióne. Spomínam to preto, lebo zabezpečenie
samosprávnych funkcií mesta je veľmi závislé na podielových
daniach, ktoré patria medzi najvýznamnejší príjem mesta.
Súčasnosť je taká, že sa nenapĺňajú predpoklady z roku 2008
a bude potrebné korigovať východiskové údaje na rok 2009, čo
bude mať dopad na rozpočet mesta. Mesto príjem z podielových
daní používa na zabezpečenie financovania ním zriadených
školských zariadení, okrem základných škôl, ktoré sú financované
prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu, výkon samosprávy
a zabezpečenie potrieb v sociálnej starostlivosti o občanov
mesta. O rozpočte budeme občanov informovať v nasledujúcich

téma
téma mesiaca
mesiaca

Ako je to s nezamestanosťou v našom meste ?
(pokračovanie zo strany 1)
Vhodné pracovné miesta ponúka individuálnou formou priamo
uchádzačom o zamestnanie, ktorí spĺňajú požadované kritériá. Úrad
obsadzuje VPM individuálnou formou, teda zaslaním ponuky pre
uchádzača o zamestnanie na voľné miesto nahlásené zamestnávateľom, pohovorom na pracovisku alebo na základe požiadavky
zamestnávateľa organizuje tzv. predvýberové a výberové konanie,
ako i zabezpečuje účasť uchádzačov o zamestnanie, záujemcov o
zamestnanie a ostatných klientov úradu. Úrad zabezpečuje propagáciu avizovaných výberových konaní na vývesných tabuliach úradu.
Zverejňuje informáciu o uskutočnení burzy práce na vývesnej
tabuli úradu a zabezpečuje účasť UoZ, ZoZ (osobne, telefonicky,
písomne) na burze práce.
Zabezpečuje ÚP v KNM pre nezamestnaných nejaké bezplatné
kurzy?
ÚPSVaR Žilina detašované pracovisko Kysucké Nové Mesto
nerealizuje vzdelávanie a prípravu pre trh práce pre uchádzačov o
zamestnanie. Táto agenda sa vykonáva na ÚPSVaR Žilina.
V priebehu mesiacov marec, apríl 2009 sa budú realizovať tieto
kurzy: Základy podnikania, SBS, Obsluha vysokozdvižného vozíka,
Opatrovateľstvo, Kozmetika, Účtovníctvo, Zváranie.
Je niekde v našom meste sprístupnený všeobecný prehľad
voľných pracovných ponúk?
Úrad sprístupňuje údaje o voľných pracovných miestach so súhlasom zamestnávateľa na vývesných tabuliach v priestoroch úradu,
ktoré sú dostupné verejnosti. Ďalej prostredníctvom internetu na
webovej stránke ústredia www.upsvar.sk „Voľné pracovné miesta
– ponuka VPM“.
Môžete konkretizovať, aké príspevky môže úrad poskytnúť
pre žiadateľov o finančnú podporu?
Uchádzač o zamestnanie môže požiadať úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny o poskytnutie rôznych druhov príspevkov v rámci
nástrojov aktívnych opatrení trhu práce. Je to najmä príspevok na
samostatnú zárobkovú činnosť, príspevok na samostatnú zárobkovú
činnosť pre občanov so ZP, príspevok na dochádzku za prácou,
príspevok na presťahovanie za prácou a príspevok ku mzde zamestnanca. Príspevky sa uhrádzajú jednorázovo, resp. mesačne v
rôznych výškach, v závislosti od typu príspevku, o ktorý uchádzač
o zamestnanie požiada.
Ďakujem za rozhovor. (red.)
číslach mesačníka Zvesti. Pre informáciu uvediem, že rozpočet
mesta je nezvykle vysoký v príjmovej aj výdavkovej časti, čo je
spôsobené tým, že mesto uspelo pri podávaní žiadostí na pridelenie
finančných prostriedkov z fondov EÚ na rekonštrukcie troch škôl
v našom meste. Mnohí obyvateľia mesta sú vlastníkmi podielov v
Urbariáte pozemkové spoločenstvo Kysucké Nové Mesto. Práve v
tomto čase prebieha na stavebnom úrade vyvlastňovacie konanie
pozemkov podielnikov Urbariát pozemkové spoločenstvo Kysucké
Nové Mesto pre stavbu „Zásobovanie vodou odkanalizovanie a
čistenie odpadových vôd regiónu Dolné Kysuce“. Konanie prebieha
v zmysle zákona č. 56/1976 Zb. Stavebný zákon, v znení noviel.
Počet účastníkov konania je asi 200. Konanie nie je jednoduché,
ale pre pracovníkov stavebného úradu je to pracovná povinnosť,
ktorú si musia splniť tak, ako si plnia všetky iné pracovné
povinnosti pri zabezpečení výkonu stavebného úradu. Aj pre nich
je to náročné, preto, prosím, rešpektujte to, že oni vykonávajú len
svoju prácu. Vyvlastňovať navrhol niekto iný, nie títo pracovníci...
Pracovne vyťažení sú aj traja pracovníci investičného oddelenia.
Pripravujú podklady na podanie prihlášky na nenávratný finančný
príspevok z fondov EÚ na vybudovanie Centrálnej mestskej zóny.
Pod týmto pojmom sa skrýva viac aktivít, verejné osvetlenie,
komunikácie, chodníky, verejná zeleň, priestory pre oddych. Vo
finančnom vyjadrení to predstavuje asi 1.150 tis. €. Investičné
oddelenie vykonáva verejné obstarávania, pripravuje podklady
(vyjadrenia) v stavebnom konaní a podieľa sa aj na riešení
problémov pri rekonštrukciách ZŠ . Tieto úlohy musí zvládnuť v
dostatočnom predstihu, aby sa práce mohli realizovať, a okrem toho
spolupracujú so všetkými organizáciami, riadenými Mestom KNM,
pri vypracovaní ďalších žiadostí o finančné prostriedky. Súčasne
musia pracovníci MsÚ pripravovať všetky potrebné podklady pre
zasadnutia mestskej rady a zasadnutia mestského zastupiteľstva,
na ktoré chodí veľmi málo občanov. Je to škoda, lebo občania môžu
získať informácie priamo z prvej ruky a nie sprostredkovane.
Dňa 21.03.2009 bola vykonaná voľba prezidenta SR. Na jej
príprave a výkone sa zúčastnili aj občania mesta či už ako členovia
okrskových volebných komisií alebo ako voliči svojou účasťou,
pracovníci MsÚ, MKŠS, ÚM a pracovníci organizácií, v ktorých
boli umiestnené volebné miestnosti. Patrí im poďakovanie.
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Činžiak ako slniečko

Nechceli by ste v takom bývať?

NAŠLI SME DOBŠINSKÉHO

(pokračovanie zo strany 1)
Lenže aj vstúpiť na niektorý z balkónov si vyžadovalo čoraz väčšiu odvahu vlastníkov bytov. Musíme pripomenúť aj to, že dom
ani z vonkajšieho pohľadu nevynikal krásou. Dali sme sa preto
do ťažkého boja... Ale teraz vieme, že nebol márny. Dom svieti
ako veľké slniečko. Okoloidúci sa často zastavujú a vypytujú,
ako sa nám to podarilo. Sťažujú si, že v ich domoch sa nevedia dohodnúť. Je pravda, že ľudia sú dnes veľmi ustráchaní
a nerozhodní. Odporúčame im, aby prekonali strach a pozerali
dopredu, lebo z roka na rok budú náklady na zatepľovanie a
ďalšie opravy čoraz drahšie, a tiež, aj pôžičky sa budú vybavovať ťažšie. V tomto článku sa chceme poďakovať všetkým obyvateľom domu, ktorí verili, že oprava domu sa podarí a bývanie
sa vylepší. Veľkú vďaku vyjadrujeme SBD v Kysuckom Novom
Meste, a to predsedovi predstavenstva Ing. Dušanovi Knihovi,
CSc., podpredsedovi predstavenstva Ing. Karolovi Klimkovi,
riaditeľovi družstva Ing. Jozefovi Riečičiarovi, tiež Ing. Kozlíkovi i ostatným pracovníkom družstva. Je nutné spomenúť ich
zodpovednosť a dôslednosť v dňoch kontrol, ktorých bolo počas
roka až devätnásť. Konali sa nielen v budove družstva, ale aj
pri dome, v období rekonštrukčných prác. Stretnutia boli vždy
konštruktívne, aj vďaka tomu, že zástupcovia SBD vynikali trpezlivosťou a odbornosťou pri jednaní medzi zástupcami domu
a zástupcami stavebnej firmy Harcek, ktorej tiež ďakujeme.
Stavebný dozor vykonával Ing. T. Vlček, začo mu patrí tiež poďakovanie. Chceme pochváliť za veľmi dobrú prácu skupinu
pracovníkov, ktorých mal na starosti pán Miroslav Buček. Na
záver je nutné povedať veľké „ďakujem“ aj vlastníkom, ktorých si obyvatelia zvolili na domovej schôdzi, aby sa počas opravy domu o všetko starali. Boli to: Mária Poliaková, Mgr. Zita
Véghová, Dušan Králik, Boris Dráb a Vladimír Pijak. Želám
členom predstavenstva SBD, riaditeľovi družstva SBD a všetkým pracovníkom veľa úspechov pri vybavovaní ďalších projektov pre domy, ktoré skrášlia naše mesto.
(Mgr. Zita Véghová)

Súťaž pre deti a mládež

V Mestskej knižnici Kysucké Nové Mesto sa dňa 16. marca
uskutočnilo podujatie „Hľadá sa Dobšinský“. Knihovníčky v
tento deň privítali v priestoroch oddelenia pre deti a mládež
viac ako 200 detí a dospelých, ktorí priniesli knihy rozprávok
od Dobšinského. Každý dostal na pamiatku pamätnú
pečiatku a bol zaradený do zlosovania. Celé podujatie sa
nieslo v rozprávkovom duchu, pretože 16. marec je Dňom
ľudovej rozprávky. V domácich knižniciach našli deti až
117 titulov kníh od zberateľa čarovných príbehov Pavla
Dobšinského. Väčšina z nich, až 79 kníh, bola s názvom
Slovenské rozprávky. Ako ilustrátori postavičiek, ktoré v
knihách ožívajú, sa najčastejšie objavili Ľudovít Fulla a
Martin Benka. Najstaršie publikácie boli z roku 1959 a 1966,
najmladšie uzreli svetlo sveta v roku 2007. Deti prekvapili
aj trojzväzkovými dielami ešte pod názvom Prostonárodné
slovenské povesti. Jedna návštevníčka priniesla nádherné
4 - zväzkové dielo v tmavomodrej koženej väzbe zdobenej
zlatou farbou. Veľký záujem o podujatie aj vedomosti detí
o najznámejšom slovenskom rozprávkarovi knihovníčky
príjemne prekvapili. Poďakovanie tiež patrí žiakom a pani
učiteľkám ZŠ Nábrežná, ktorí spolu priniesli až 50 kníh.
Najdlhšiu cestu merali deti zo ZŠ Povina, ostatní návštevníci
boli zo ZŠ Clementisova, ŠK Dolinský Potok a ŠZŠ.
Vylosovaní výhercovia (Elena Radolská, ZŠ Nábrežná,
Simona Jantošíková, ZŠ Dolinský Potok, Bronka Lisková,
ZŠ Clementisova, Katka Račáková, Veronika Matejčíková,
ŠZŠ Lipová) si môžu odmenu vyzdvihnúť v mestskej knižnici.
Ostatným držíme palce na celoslovenskom losovaní.
(Bc. Dušana Šinalová, riaditeľka MsK)
Dňa 25. 3. 2009 sa dožila 80-tych narodenín pani

Život človeka je sprevádzaný radosťami, starosťami a inými
problémami, ktoré nám prináša život. Je dobré, keď človek pri
ich riešení nezostáva sám, ale má mu kto pomôcť. Niekedy
stačí málo, len slovo útechy. O to je hodnotnejšie, keď
pomoc poskytne dieťa alebo mladý človek. O niektorých sa
dozvedáme z médií, iní ostávajú v úzadí. Možno aj naše mesto
a okolie má takýchto hrdinov, len my o nich nevieme. Preto
miestny Spolok sv. Vojtecha KNM, pod patronátom Mesta
KNM, vyhlasuje 2. ročník súťaže pre deti a mládež

„Najhodnotnejší - humanitný čin
v školskom roku 2008/2009“.

Budeme radi, keď nám napíšete. Prihlásiť sa môže každý
sám, alebo ak poznáte niekoho, kto poskytol nezištnú pomoc
niekomu inému, môžete nám to dať vedieť. Vyhodnotenie
bude realizované na podujatí „Deti deťom“ v mesiaci jún
2009 v Dome kultúry.
Podmienky súťaže:
Svoje príspevky posielajte do 15. mája 2009 na adresu: MsÚ
KNM, sekretariát, Námestie slobody 94, 024 01 Kysucké
Nové Mesto. Treba uviesť meno, adresu, školu a vek toho,
kto dobrý skutok vykonal. Navrhovateľ by nemal zabudnúť
uviesť aj svoje kontaktné údaje.
(Magda Harceková)

MÁRIA ONDRÁŠIKOVÁ,
rod. Pekárová, narodená 25. 3. 1929 v Považskej Bystrici,
ale od roku 1959 žijúca v Kysuckom Novom Meste, kde
sa aktívne zúčastňovala na rozvoji mesta, hlavne v oblasti
školstva ako riaditeľka MŠ v obci Radoľa, až do svojho
odchodu do dôchodku v roku 1985.
Vzhľadom k prekrásnemu životnému jubileu, chceli by sme
jej zaželať ešte dostatok tak cenného zdravia, a po smrti
milovaného manžela Ing. Jána Ondrášika, ešte aj pokojné
chvíle v kruhu svojich blízkych kysuckých priateľov
a spolupracovníčok, ako aj ľúbiacej rodiny.
Tak ešte raz, drahá mamička, milá svokra, láskavá babka,
všetko najlepšie do budúcnosti Ti želáme.
A rečou básnika: „hoc´ netušíš, ako nám je krásne,
keď sa na nás ktosi s láskou usmieva“ a to si Ty.
syn MUDr. Ján Ondrášik s rodinou
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Napísali
nám ...

V priebehu minulého mesiaca sa nám
do redakcie ozvalo mnoho obyvateľov,
ktorí po prečítaní článku z minulého
čísla „Ako sa zmenil život jednej rodiny v našom meste“
prejavili záujem finančne prispieť na pomoc desaťročnému Maťkovi Maliarovi z Kysuckého Nového Mesta.
Odpoveď: V prípade, že chcete Maťkovi finančne pomôcť,
máte možnosť urobiť tak formou finančnej zbierky, ktorá
sa práve na základe ohlasu čitateľov realizuje v Dome
kultúry KNM - v kancelárii MKŠS, I. posch., č. dv. 43, počas
pracovných dní v čase od 7,00 hod. do 15,00 hod. V prípade, že chcete prispieť
anonymne, uvádzame
aj číslo bankového
účtu Maťkovych rodičov 2618864838/1100.
Zároveň touto cestou,
v mene rodičov i v
mene redakcie, ďakujeme všetkým, ktorí sa
zbierky už zúčastnili,
nielen ľuďom z nášho
mesta, ale i obyvateľom
miestnej časti Oškerda,
ktorí vyzbierali finančnú
hotovosť a osobne ju
odovzdali rodičom. Pomoc prispievateľov si
nesmierne vážime.
(red.)
Svoje pripomienky, názory a otázky do rubriky napísali
nám môžete adresovať na e-mail: zvesti@kysuckenovemesto.sk alebo doručiť osobne do redakcie: Dom kultúry, č. dverí 43, tel. kontakt: 0903 214 603.

ZRNKO MÚDROSTI

Milé slová sú možno krátke a jednoduché,
ale ich ozvena je nekonečne dlhá.
Matka Tereza

Ako sa darilo mariášovým fajnšmejkrom
V kultúrnom dome v Radoli sa vo februári tohto roku uskutočnil
už V. ročník turnaja Memoriálu Pavla Tuleca a Štefana
Hrubého v mariáši. Za účasti 36 hráčov zo stredoslovenského
kraja sa najviac darilo domácim. Výsledky turnaja: 1. Jozef Mišura
(KNM), 2. František Krasňan (KNM) 3. Anton Ševec (KNM)
4. Róbert Majchrák (Žilina) 5. Marian Sloviak (KNM) 6. Jozef
Gajdoš (Žilina) 7. Jozef Matúš (Martin) 8. Ján Takáč (Martin) 9.
Ján Šuhánek (Martin)
Sponzori turnaja: Rudolf Králik, Ján Ondreáš, Pavol Harcek, Jozef
Maruš, Karol Svrček, Igor Caletka, Nohejbal klub – Chládek,
Michal Tulec, František Krasňan a Dušan Mičian
Ešte v decembri minulého roku sa vo Vysokých Tatrách uskutočnilo
aj posledné kolo Slovenského pohára v mariáši, v ktorom mal
zastúpenie aj Mariášový klub KNM. Nastupoval ako vedúci celok
s tesným náskokom pred Hlohovcom. Vo finálovej časti súťaže
boli piati kysuckí hráči, kým Hlohovec mal len štyroch. Všetko
nasvedčovalo tomu, že víťazstvo nášmu mestu neunikne. Bohužiaľ,
šťastie sa v poslednej chvíli odvrátilo a na cieľovej páske kysuckí
hráči prehrali. Majstrom Slovenska v mariáši sa tak stal Hlohovec.
Aj druhé miesto nášho klubu je však veľkým úspechom. Navyše,
v konečnom hodnotení sme mali v prvej desiatke najviac hráčov:
4. miesto - Anton Ševec, 5. miesto - Peter Kvašňovský, 8. miesto
– Rudolf Buchta a 10. miesto – Jozef Vnuk. Ďakujeme všetkým
sponzorom, najmä hlavnému sponzorovi p. Kavčiakovi.		
					
(Dušan Mičian)

Žiaci základných škôl
sú hodnotení po novom
So zavedením nového školského zákona do praxe došlo
na základných školách aj k zmene hodnotenia žiaka.
Nakoľko mnohí rodičia novému hodnoteniu stále nerozumejú, požiadal Mgr. Ladislav Vendrinský, metodik
z oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva
v našom meste, o možnosť stručne vysvetliť zmeny
v hodnoteniach žiakov v zmysle Metodického pokynu
MŠ SR.
Hodnotenie žiaka sa podľa nového zákona vykonáva klasifikáciou, slovným hodnotením alebo kombináciou
obidvoch hodnotení. O spôsobe hodnotenia jednotlivých
predmetov rozhoduje riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade.
Klasifikáciou sa rozumejú hodnotenia piatimi stupňami, a to:
1 (výborný), 2 (chválitebný), 3 (dobrý), 4 (dostatočný)
a 5 (nedostatočný). Takéto hodnotenia žiakov poznáme
už z minulosti. Zmena nastala pridaním možnosti slovného
hodnotenia v 1. až 4. stupni ZŠ.
Slovné hodnotenie zahŕňa štyri stupne vyjadrené slovne.
Sú to: a) hodnotenie dosiahol veľmi dobré výsledky, ktoré
pedagóg používa v prípade, ak žiak ovláda poznatky, pojmy
a zákonitosti z daného predmetu podľa učebných osnov a vie
ich aj pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických,
praktických a iných činnostiach. Tiež samostatne a tvorivo
uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri
riešení jednotlivých úloh, hodnotení, javov a zákonitostí. Jeho
ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický prejav
je estetický. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, iba s menšími
nedostatkami.
b) hodnotenie dosiahol dobré výsledky sa od prvého uvedeného slovného hodnotenia líši iba v tom, že žiak v danom
predmete má už menšie nedostatky v správnosti, presnosti
a výstižnosti, kvalita jeho výsledkov je občas ovplyvnená
nedostatkami
c) hodnotenie dosiahol uspokojivé výsledky upozorňuje, že žiak má v celistvosti, presnosti a úplnosti poznatkov
a zákonitostí v danom predmete podľa školských osnov
medzery a pri riešení úloh sa u neho vyskytujú chyby. Je
nesamostatný pri využívaní poznatkov a hodnotení javov.
Jeho ústny a písomný prejav má nedostatky, grafický prejav
je málo estetický. Závažné chyby a nedostatky však žiak vie
s pomocou učiteľa odstrániť.
d) posledným slovným hodnotením je hodnotenie dosiahol neuspokojivé
výsledky, ktoré sa
používa v prípade
podobnom ako v bode c), s rozdielom,
že kvalita výsledkov
žiaka a jeho grafický
prejav sú už na nízkej úrovni a závažné
chyby a nedostatky
žiak nedokáže opraviť ani s pomocou
učiteľa
Žiaci základných škôl
dostali vysvedčenie
s novým hodnotením
prospechu na konci
januára tohto roku, teda polročné vysvedčenie, na ktorom
bol prospech pre 1. ročník ZŠ hodnotený slovne a v 2. – 4.
ročníku ZŠ sa prospech hodnotil kombináciou klasifikácie
a slovného hodnotenia.
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Hosť mesiaca

Tento mesiac vám
v rubrike HOSŤ MESIACA predstavujeme
našu rodáčku JANKU
HOŠTÁKOVÚ. V čase, keď budete čítať tieto riadky, bude už pár
dní po jej hudobnom koncerte, ktorý sa uskutočnil v DK pod názvom
VEČER PLNÝ MELÓDIÍ. V koncertnom programe sa nám predstavila nielen pani Janka, ale aj jej manžel a ďalší hostia.

Pani Janka, ako spomínate na roky, ktoré ste strávili
v Kysuckom Novom Meste?
Spomínam len v superlatívoch. Na krásne detsvo s rodičmi a s
bratom, na výlety a turistiku do okolitých hôr, prázdniny u babičky v Hornom Vadičove, na účinkovanie v súbore piesní a tancov Jánošík (neskôr Jedľovina), na jeho výbornú partiu i na Pavla
Cienika. Za desať rokov sme spoločne absolvovali veľa vystúpení, nielen v našom meste, ale aj na festivaloch, napr. Východná,
Jánošíkové dni, atď. Rada spomínam aj na študentské roky na
Konzervatóriu v Žiline, na súbor Rozsutec, v ktorom som viedla
spevácku zložku i na spoluprácu s Terchovskou muzikou pod vedením Františka Muchu. Po ukončení Konzervatória v Žiline a po
absolutóriu JAMU v Brne (1985) som sa stala sólistkou operety
Národného divadla Moravskoslezského v Ostrave, kde pôsobím
dodnes. Veľkú rolu u mňa zohral fakt, že som od začiatku dostávala krásne role, a tiež, že z môjho javiskového partnera sa stal aj
partner životný... S manželom sme spolu už dvadsaťdva rokov,
máme syna - vysokoškoláka.

Zo skladateľov Alfréd
Zemanovský,
Vojtech Didi, Peter Fiala, Pavol Procházka,
a v neposlednej rade,
samozrejme, kysucký
rodák - huslista Stanko Palúch, s ktorým
sa poznám od detstva.
S úctou spievam aj na
–
koncertoch pre Červený kríž, ktorý je venovaný darcom krvi. A v divadle? Každú rolu
mám rada... Čardášovú princeznú, Giudittu, Krásnu Helenu, Veselú vdovu, Madame Favart, Rosalindu v Netopýrovi, Lízu v Krajine úsmevov, Annu Elisu v Paganinim, Markétku z Fausta, Hraběnku Maricu... Významné je pre mňa ocenenie „Pamětní list za
vynikající výkony v operetě NDM u príležitosti 75. sezóny divadla a navrácení původního názvu“ (1994). Od roku 1996 pôsobím
na Ostravskej univerzite ako odborná asistentka v odbore sólový
spev na Fakulte umenia.

Pri svojich zriedkavých návštevách v Kysuckom Novom
Meste ste si všimli nejaké zmeny?

Zhodnoťte Vaše najcennejšie úspechy v profesijnom živote...

Je veľmi ťažké zhodnotiť tie najvýznamnejšie úspechy, pretože
ja ku každému predstaveniu alebo koncertu pristupujem rovnako
zodpovedne a snažím sa podať čo najlepší výkon. Na svojom konte mám asi 400 koncertných vystúpení a asi 60 rolí... Vážim si
všetkých divákov, nemôžem povedať, či je pre mňa lepšie spievať
doma alebo v zahraničí (Nemecko, Taliansko, Anglicko, Španielsko, Francúzsko, Rakúsko, Poľsko, Švajčiarsko), potlesk diváka je
pre mňa zakaždým poďakovaním. Veľmi si cením spoluprácu s orchestrami: Štátnou filharmóniou v Košiciach, s dirigentom Alfredom Walterom (Belgicko), s Janáčkovou filharmóniou v Ostrave,
tiež rada spomínam na koncertné turné v Poľsku (dirigent Miriam
Němcová – ND Praha), s Orchestrom Ministerstva vnútra v Ostrave, na turné v Nemecku sa mi dobre spolupracovalo s dirigentom
Zdenkom Samlíkom, s Operetním orchetrom DJMv Ostrave... Nesmiem zabudnúť spomenúť dirigenta Vladimíra Brázdu, z ktorého
geniálnej muzikálnosti a cítenia melódií čerpám dodnes, dirigenta
Bohumila Návrata (NDM v Ostrave), tiež dirigenta Karola Kevického (NDM v Ostrave), rodáka zo Žiliny. Z režisérov je to najmä
František Kordula, zo súčasných spomeniem Václava Klemensa.

Zriedkavých? Nie! Som nestále v kontakte s rodičmi, s bratom a
jeho manželkou, s mojimi dvomi neterami a mám tu stále veľa
priateľov, kamarátov, s ktorými podnikáme rôzne kultúrno-športové akcie počas celého roka. V zime lyžovačky, v lete (počas
prázdnin) turistika, výlety do okolitých hôr, často i na bicykloch.
Kysuca je pekné mladé mesto, rozrástlo sa nielen počtom obyvateľov, ale aj rozlohou, neustále sa tu buduje, skrášľuje, vyrástlo tu
mnoho podnikov, obchodov, je tu veľa mladých ľudí, má veľa zelene, je to mesto obklopené krásnou prírodou. Negatívum? Myslím, že Kysuca nemá žiadne. Možno, predsa len... Postrádam v oblasti ulíc Kukučínova, Dolinský potok a Neslušská cesta nejaký
väčší obchod. Obyvatelia tejto lokality musia chodiť za nákupmi
ďaleko... A tiež tu chýba nejaký športový areál pre malé deti.
Keď prídem do Kysuce, mám pocit, že všetci ľudia sú tu usmievaví, milí, veľmi srdeční, proste mám Kysučanov rada, veď som jednou z nich... Kysuca
je moderné mesto, neustále rozvíja tradície,
tým zvýrazňuje náš
región. I keď Kysuce
boli v minulosti chudobné, majú veľké
bohatstvo v nádhernej okolitej prírode,
ľudovej
tvorivosti,
spevnosti, pracovitosti, v talente a schopnosti tunajších ľudí.
Na slovenskú prírodu
a folklór jednoducho
nedám dopustiť, mám
pre ne slabosť.
Ďakujem
za rozhovor.
(red.)

–
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spomienky a poďakovania
Stíchol dvor, záhrada, dom,
už nepočuť Tvoje kroky v ňom.
V neznámy svet odišla si spať,
zaplakal každý, kto Ťa mal rád.
Celý život bola len práca a námaha,
nech Ti najmilší Pán Boh pomáha.
Za Teba sa modlíme, aby Ti milosť dal,
keď si Ťa k sebe povolal.
Dňa 17. 4. 2009 si pripomíname
1. smutné výročie, čo nás navždy opustila
naša drahá a milovaná
VINCENCIA DADAJOVÁ
z Poviny.
S láskou spomínajú manžel a dcéry s rodinami
Dňa 12. 2. 2009 sme si pripomenuli
nedožité 62. narodeniny
nášho otca a manžela
LADISLAVA KAMEŇOVSKÉHO,
ktorý nás navždy opustil dňa 16. 3. 2006.
Kto ste ho poznali a mali radi,
venujte mu spolu s nami tichú
spomienku. Manželka Emília
a deti Marcela, Erich a Laco
Dňa 6. 3. 2009 sme si pripomenuli
1. výročie úmrtia našej milovanej
JULIANY SLÁDEKOVEJ
z Horného Vadičova.
Kto ste ju poznali a mali radi,
venujte jej spolu s nami tichú
spomienku a modlitbu.
„Nás nepresvedčí nikto, že keď človek
umrie, zostanú len fotky...“
S láskou spomína smútiaca rodina
Dňa 25. 4. 2009 uplynie
1. smutné výročie, keď nás navždy
opustil môj manžel,
otec a dedko
STANISLAV TICHÝ.
S láskou a smútkom v srdci spomínajú
manželka a deti s rodinami
Dni utekajú, roky pribúdajú,
no naše spomienky ostávajú.
Dňa 4. 4. 2009 si pripomíname
10. výročie úmrtia manžela, otca, starkého
ONDREJA STANÍKA
z Kysuckého Nového Mesta.
S úctou spomínajú manželka, dcéra,
dvaja synovia a vnúčatá
V tichosti vyprosme veľký dar pokoja,
kým sa nám duše naveky nespoja.
Dňa 24. 3. 2009 uplynulo 5 rokov,
čo nás navždy opustil náš drahý otec
JAKUB ŠVAŇA
z Oškerdy.
S láskou si na neho spomínajú
manželka, dcéry a synovia s rodinami.
Priatelia a známi, venujte mu, prosím,
spolu s nami tichú spomienku.

Smutná je cesta k Tebe,
mamička naša,
ktorá v tmavom hrobe spočívaš.
Oči Tvoje sa neotvoria, ústa viac
neprehovoria. V spomienkach si stále
s nami, lebo sme Ťa veľmi milovali.
Dňa 24. 4. 2009
si pripomíname 9. výročie čo nás vo
veku 75 rokov opustila naša drahá
MÁRIA ŠIDLOVÁ
z Dubia. Spomína celá rodina
Dňa 21. 4. 2009 si pripomenieme
10. výročie, čo nás navždy opustil
Ing. JÁN BRODŇAN
z Kysuckého Nového Mesta.
Kto ho poznal spomína,
kto ho mal rád – nezabúda.
Manželka a dcéry s rodinami
Ako ten čas rýchlo letí, mama moja,
už si v nebi. Desať rokov v srdciach
Ťa stále máme,
v modlitbách na Teba spomíname.
Dňa 22. 4. 2009 si pripomenieme
10. výročie od úmrtia našej mamy
IRENY PAPÁNKOVEJ
z Kysuckého Nového Mesta.
S láskou a úctou spomínajú dcéra
Vierka s rodinou a rodina Šefárová
Slovami sa ťažko vyjadrí ten smútok,
ktorý pociťujeme pri spomienke
na našu drahú
MELÁNIU ŠEFÁROVÚ
z Kysuckého Nového Mesta.
Dňa 21. 5. 2009 budú tomu
3 roky, čo si ju Pán povolal k sebe
do večnosti. S láskou spomínajú
a nikdy nezabudnú sestra Vierka
s rodinou, manžel Štefan, dcéry
Melánka a Zdenka s rodinami
Dňa 29. 4. 2009
uplynie 1. výročie,
čo nás opustil vo veku 56 rokov
manžel, otec, starý otec
MIROSLAV ŠVAŇA.
Venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina
Dňa 29. 4. 2009 si pripomenieme
1. výročie, čo nás navždy opustil
môj manžel, otec a dedko
MILAN ĎURIAK.
S láskou v srdci spomínajú
manželka, dcéra a synovia
s rodinami a ostatná rodina.
Stíchol dvor, záhrada, dom,
už nepočuť Tvoj hlas, Tvoje kroky v ňom.
Zo srdca ďakujem príbuzným,
susedom a známym, ktorí prišli na
poslednej ceste odprevadiť môjho
manžela
PAVLA BACU
z Kysuckého Nového Mesta,
ktorý nás navždy opustil
dňa 25. 2. 2009 vo veku 89 rokov.
Súčasne ďakujeme za prejavy
sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca manželka a deti s rodinami
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r e k l ama
VÝBORNÝ TYP PRE ŽENY
Asi nikto z nás nemá rád zdĺhavé čakanie u lekára, nehovoriac o tom, že
si ho často musíme pretrpieť v spoločnosti ďalších chorých, a riskovať
tak, že si domov okrem vlastnej prinesieme aj nejakú ďalšiu chorobu.
Pritom samotné vyšetrenie v ambulancii často prebehne až podozrivo
rýchlo a niekedy sa nám zdá, že nám nebola venovaná až taká pozornosť, ako by sme si po tom nekonečnom čakaní zaslúžili. Možno sa
občas aj nemôžeme vyhnúť nutkavým myšlienkam, že sme len zaplnili
ďalšiu kolónku v dennom výkaze ošetrujúceho... No návšteva lekára
môže prebiehať aj podľa iného scenára. Predstavte si, že sa na potrebné
vyšetrenie objednáte telefonicky, a to na deň a hodinu, ktorá vám vyhovuje. Keď sa tam v dohodnutý čas vyberiete, už pri vstupe do budovy
vás príjemne osloví moderné prostredie, ktorého samozrejmosťou
je čistota a bezbariérový vstup do všetkých priestorov. V čakárni sa dlho
nezdržíte, už o pár minút je vám k dispozícii ochotná zdravotná sestra
i ošetrujúci lekár. Počas celého vyšetrenia sa vám venujú s vysokou
profesionalitou, a vy, napriek tomu, že návšteva u lekára nie je asi pre
nikoho príjemná, práve vďaka ich prístupu sa cítite takmer príjemne.
Lekár používa tie najmodernejšie prístroje, na aké v blízkom okolí vôbec
nenarazíte, a tak ste ako pacient spokojný, lebo tušíte, že dostávate
aj čosi navyše... Že toto všetko v našom meste nie je možné? Rada
vás vyvediem z omylu, práve takáto ambulancia sa nachádza na II.
poschodí budovy pri Poliklinike (nad Lekárňou).
Stretnete v nej MUDr. ŠTEFANA DLUGOŠA, ktorý si práve v našom
meste gynekologicko-pôrodnícku ambulanciu pred niekoľkými
mesiacmi otvoril.

inz e r c ia
▀ Ponúkame služby - pedikúra, manikúra, cvičenie, parafín
solárium – turbo stojace, kozmetika, magnetotherapia,
anticelulitídový program a ďalšie. Kontakt: AVE MÁRIA,
telefón: 041/421 37 42

T

l a č iplexané r e ň
... ko m
sl u� by ...

Já no �í k

Plnofarebná ofsetová tlač do formátu A 2
 Plagáty, prospekty, knihy, letáky, poštové poukážky ...
 tlačivá pre podnikateľov + výroba pečiatok

p a p i e r n i c t v o

● Papier, školské a kancelárske potreby, kopírovacie papiere
● Aranžérske a rysovacie potreby, fotorámčeky, kalkulačky
● Darčekové predmety, stuhy, krabičky, popisovače, pošt. obálky
Námestie slobody 67, 024 01 Kysucké Nové Mesto
tel./fax: 041/421 23 27

výroba reklamy

www.i n - o u t .sk

Výroba reklamných tabúľ, veľkoplošná tlač - 0903 814 559

plastové okná
Žalúzie
silikónové tesnenia
proti chladu, mrazu, hluku a prachu
Návratnosť investície do 24. mesiacov

eny !!!
Prijateľné c

Fa TNELAV,
Ul. 9. mája 1176/40
Kysucké Nové Mesto
tel.: 041/421 37 30, 0903 518 497

Pán doktor, mnohí Vás poznajú ako bývalého primára z čadčanskej nemocnice, kde ste celkovo pôsobili 20 rokov, z toho vo
funkcii primára 6 rokov. Dlhodobá prax a vyhodnotenie Vašich
pracovných výsledkov z minulých rokov v rámci krajského
rozboru nasvedčujú tomu, že ste neklamným odborníkom
v oblasti gynekológie a pôrodníctva. Čím je Vaša ambulancia
pre klientky zaujímavejšia ako ostatné?

Možno tým, že v našej ambulancii máme k dispozícii moderné prístrojové vybavenie, vrátane ultrazvukového prístroja s 3D farebným
Dopplerovským zobrazením, ktoré umožňuje včasnú diagnostiku
nádorových gynekologických ochorení. Vďaka skorému podchyteniu ochorenia je následná liečba úspešnejšia. Diagnostika týmto
prístrojom je v súčasnosti veľmi perspektívna aj v pôrodníctve,
a to by som rád zdôraznil, pretože týmto zariadením sa dá okrem
podrobného morfologického stavu plodu zabezpečiť aj funkčné
vyšetrenie plodu, t. j. jeho zásobenie živinami, a tým predísť včas
závažnému poškodeniu mozgu v maternici. Táto možnosť je široko
- ďaleko realizovateľná len v našej ambulancii, a potom až v Martine,
lekár k takémuto vybaveniu musí mať špeciálne certifikáty... Takže
tehotným ženám sa u nás venuje špeciálna pozornosť, ktorú každej
budúcej mamičke odporúčam.
K Vašim pacientkam nepatria však len budúce mamičky, ale aj
iné ženy rôzneho veku so zdravotnými problémami, ktorých
počet sa neustále, možno z dôvodu vyššieho životného tempa,
zvyšuje...
Nepochopiteľnú chybu pre mňa robia ženy, ktoré nevyužívajú
návštevu ženského lekára za účelom preventívnej prehliadky. Táto
prehliadka je garantovaná zdravotnou poisťovňou, čo znamená že
pre pacientky je bezplatná. Na preventívnu prehliadku má žena
nárok každých 12 mesiacov, a je naozaj veľká škoda, že túto
možnosť využíva celkovo len asi 20 % ženskej populácie. Pritom,
v mnohých prípadoch nádorových ochorení je dôležité práve to,
aby sa diagnóza podchytila včas, liečba by potom nemusela byť
taká zdĺhavá a komplikovaná, ako keď sa ochorenie zistí už v pokročilom štádiu. Je pravda, že mnohé pacientky od absolvovania
preventívnej prehliadky odrádza nedostatok času, možno niekedy
aj zdĺhavé čakanie na vyšetrenie... U nás dbáme, aby sa poskytla
všetkým ženám dostatočná pozornosť, ako aj to, aby sme využili čas
čo najefektívnejšie v ich prospech. Každá žena by si však najmä
mala uvedomiť, že návštevou gynekológa za účelom preventívnej
prehliadky nerobí službu lekárovi či zdravotnému personálu, ale
svojmu zdraviu, robí to teda pre seba.
Pán doktor, čo vás viedlo k tomu, aby ste si otvorili súkromnú gynekologicko-pôrodnícku ambulanciu práve v našom
meste?
Vedenie nemocnice ukončilo môj dlhodobý pracovný pomer, pre
mňa z neopodstatnených dôvodov. Cítim sa veľmi poškodený, a nie
je tajomstvom, že túto záležitosť riešim súdnou cestou. Neplánovanú
zmenu v mojom profesijnom živote riešim tak, že sa snažím byť
užitočný tam, kde je to potrebné, a kde je o moje služby patričný
záujem. Myslím, že zatiaľ sa moja cesta uberá dobrým smerom,
pociťujem obojstrannú spokojnosť, tak u mňa a môjho personálu,
ako aj u pacientiek. A to je pre mňa najdôležitejšie.
Predpokladám, že o Vaše služby v našom meste je a bude aj
naďalej stále väčší záujem... Aké kroky majú podniknúť ženy z
nášho mesta a okolia, ktoré o Vašej ambulancii doteraz nevedeli
a tiež sa rozhodnú stať Vašimi pacientkami?
Keďže u nás sa nevyžaduje zdravotná dokumentácia od bývalého
gynekológa, netreba robiť nič špeciálne, stačí len prísť k nám,
v ktorýkoľvek pracovný deň a podpísať dohodu o poskytovaní lekárskej starostlivosti, ktorú poskytujeme všetkým pacientkám nad
15 rokov. Zdravotná sestra novú pacientku zaradí do evidencie,
hneď potom nasleduje vstupná prehliadka. Zatiaľ ordinujem v čase
od 7,00h. do 15,00h., zvažujem, že v budúcnosti ordinačné hodiny ešte viac predĺžime, aby sme vyšli v ústrety aj zamestnaným
ženám či študentkám. Mojou prioritou je poskytnúť pacientkám tú
najlepšiu starostlivosť. V prípade, že sa chcú záujemkyne objednať
telefonicky, môžu volať na tieto čísla: 041/400 04 56, 0905 475
118, 0911 475 118

KNM

Najlepší športovci
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Dňa 17. 3. 2009 sa v Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste
uskutočnilo Vyhlásenie najúspešnejších športovcov mesta za rok
2008. Na základe nominácií vybrala deväťčlenná Komisia kultúry, vzdelávania a športu pri MsÚ najlepších športovcov. Za účasti
primátora mesta Jána Hartela, jeho zástupkyne Janky Svrčkovej,
predsedu kultúrno-športovej komisie PaedDr. Marcela Chládeka,
tiež poslancov MsZ, športovcov a ďalších fanúšikov boli udelené
tieto ocenenia:
Kategória žiak: Jakub Ševec (stolný tenis), Peter Tichý (atletika), Iveta Lisková (atletika) Kategória junior: Pavol Slovák
(hokejbal), Martin Košút (radioorientačný beh), Marek Čierňava
(atletika) Kategória talent: Marek Baranec (atletika) Kategória
družstvo: Futbal – starší žiaci Kategória tréner: Róbert Valúch
(stolný tenis) Čestné uznania: Vladimírovi Psotnému za dlhoročnú komentátorskú činnosť pri futbalových zápasoch a Albínovi
ýo nové u hádzanárov?
Šidlovi za dlhoročnú turistickú činnosť
(MKŠS)
DĖa 21. 2. 2009 sa uskutoþnil medzinárodný turnaj „O pohár primátora mes
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žiakov. V MŠHturnaj
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(Pavol Kubala)
Družstvá, ktoré skonþia po 32. kole na 1. a 2. mieste postupujú na Majstrovstvá Slovenska.
(Pavol Kubala, tréner HO)
bežala tiež 800 m. Päťsekundové zlepšenie oproti krajským
majstrovstvám a čas 2:32,16 jej stačil na 6. miesto. Obaja
športovci budú i v budúcom roku štartovať v dorasteneckej
Vo februári tohto roku sa bežci z nášho klubu zúčastnili
kategórii a majú predpoklady ísť výkonmi oveľa vyššie. Tretí
viacerých podujatí, konaných v bratislavskej hale Elán.
februárový víkend sa konali halové majstrovstvá Slovenska
Marek Baranec a Marek Čierňava štartovali dňa 5. februára
mužov, žien, juniorov a junioriek. Juraj Vitko obsadil na 3000
na Bráne k olympiáde. Marek Čierňava zvíťazil v behu na
m v čase 8:55,33 šieste miesto. Medzi juniormi na tejto trati
600 m v novom osobnom rekorde 1:28,27. O 15 minút
štartovali Marek Baranec a Peter Podmanický. Marek Baranec
zakľakol do štartovných blokov na 400 m. Vo svojom behu
dobehol šiesty, pričom si utvoril pekný osobný rekord 10:01,68.
dobehol na 2. mieste za 56,89. Marek Baranec sa postavil
Zdolal aj vlaňajšieho dvojnásobného slovenského majstra B.
na štart osemstovky. Preteky zvládol veľmi dobre, dobehol
Magyara z Nových Zámkov. Peter Podmanický obsadil 10.
tretí v novom osobnom rekorde 2:12,12. Tri dni po tomto
miesto. Marek Čierňava v behu na 800 m juniorov dobehol
podujatí sa konali dorastenecké halové majstrovstvá
šiesty v novom halovom osobnom rekorde 2:05,97.
Slovenska. Marek Baranec opäť štartoval v behu na 800 m.
(Mgr. Milan Slivka)
Dosiahnutý čas znamenal pekné 7. miesto. Iveta Lisková

Čo nové u hádzanárov?

Naši bežci v osobných rekordoch
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KULTúRA A šport

Ako sa darí najmladším futbalistom MŠK?
Mestský športový klub v spolupráci s Mestom Kysucké Nové
Mesto zorganizoval v období jarných prázdnin v športovej hale
medzinárodné halové turnaje prípravok ročníkov: 1998, 1999 a
2000. Hralo sa 1x 20 minút každý s každým.
Dňa 2. 3. 2009 hrali prípravkári narodení v r. 1999. Turnaja sa
zúčastnili FK Třinec, Raven Považská Bystrica, Gool Čadca, FK
Čadca a MŠK Kysucké Nové Mesto. Víťazným družstvom tohto
turnaja je FK Třinec. Tréneri jednotlivých mužstiev hlasovali aj o
individuálnych oceneniach, ktoré získali:
Najlepší brankár: Lukáš Hojdysz – FK Třinec
Najlepší hráč: Michal Valjent – Raven Považská Bystrica
Najlepší strelec: Jiří Cieslar – FK Třinec, 5 gólov

KNM

Najlepší strelec: Richard Mihálik – MŠK KNM, 7 gólov
Dňa 6. 3. 2009 o víťazstvo bojovali hráči narodení v r. 1998 za
účasti FK Frýdek - Místek, MFK Dolný Kubín, FK Belá, Gool
Čadca, MŠK Kysucké Nové Mesto „O pohár primátora mesta“
– III. ročník. Víťazstvo si odniesol FK Frýdek-Místek. Tréneri jednotlivých mužstiev hlasovali aj po tomto turnaji o individuálnych
oceneniach. Výsledky hlasovania:
Najlepší brankár: Matej Helt – MŠK Kysucké Nové Mesto
Najlepší hráč: Alexander Vojčík – FK Frýdek - Místek

Najlepší strelec: Adam Šponiar – FK Frýdek - Místek, 8 gólov

Ako sa darilo najmladším futbalistom MŠK?
Jednotlivé turnaje

sa zorganizovali s finančnou a materiálnou
podporou štedrých darcov ako: ENERGO CONTROLS spol.
s.r.o., KYSUCA s.r.o., Milan a Miloš Čičalovci a iní.
Mestský športový klub v spolupráciVšetkým
s Mestom
Kysucké
Mesto
patrí poďakovanie
nás a aj detí. Nové
Marcel Chládek)
zorganizoval
v narodení
období
jarných
v športovej hale(PaedDr.
medzinárodné
Dňa
4. 3. 2009 hrali chlapci
v r. 2000.
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zúO znam
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halové
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1999chlapcov
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Hralo ktorí
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1xnarodili
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Pozývame
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v roKysucké
Novésa
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1 a 2. Prvé
miesto v tomto
turnaji
si vybo-1998,
Ako
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najmladším
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MŠK?
koch
1998,
1999,
2001,
2002,
aby
prišli
medzi
nás.
Prijovalo
družstvo
RAVEN
Považská
Bystrica.
Tréneri
jednotlivých
každý s každým.
hlásiť sa môžete každý pondelok, stredu, piatok o 15,00
mužstiev opäť hlasovali aj o individuálnych oceneniach, ktoré
v telocvični sZŠMestom
Clementisova. Kysucké
získali:Mestský
športový klub v spolupráci
Nové Mesto
Děabrankár:
2. 3.Erik2009
prípravkári
r. 1999.
Turnaja
sa zúĀastnili
PaedDr.
Marcel Chládek
0903/ 021 026FK
Najlepší
Filipek –hrali
Raven Považská
Bystrica narodení vKontakt:
zorganizoval
v období
jarných prázdnin v športovej hale medzinárodné
Najlepší
hráč: René Holáň – MŠK
Kysucké Nové Mesto

TĢinec, Raven Považská Bystrica, Gool ÿadca, FK ÿadca a MŠK Kysucké Nové
halové turnaje prípravok roĀníkov: 1998, 1999 a 2000. Hralo sa 1x 20 minút
Mesto.
FUTBALOVÝ TURNAJ U-12

každý s každým.

MŠK Kysucké Nové Mesto usporiadal dňa 28. 2. 2009 halový
futbalový turnaj kategórie U -12 (roč. 97 a ml.). Zúčastnili sa
Děa
3.„A”,
2009
hrali
prípravkári
narodení v r. 1999. Turnaja sa zúĀastnili FK
ho celky:
MŠK2.
KNM
MŠK KNM
„B”, FC
GOOL Čadca,
FK Čadca, ŠK Belá a AJAX Slimáčik Žilina. Turnaj, ktorý
Raven
Považská
Bystrica,
mal TĢinec,
vysokú organizačnú
a športovú
kvalitu, zahájil
primátor Gool ÿadca, FK ÿadca a MŠK Kysucké Nové
mesta ing. Ján Hartel. O najlepšom strelcovi turnaja rozhodol
Mesto.
rozstrel medzi Krelom z FC Čadca a Stenchlákom z FC GOOL
Čadca. Poďakovanie patrí i rozhodcom turnaja p. Plošticovi a
p. Smolkovi za korektné rozhodovanie zápasov.
(MKŠS - R. Kováčiková)

Tréneri jednotlivých mužstiev hlasovali aj o individuálnych oceneniach, ktoré získali:
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KNM

Krížovka s tajničkou ● Krížovka s tajničkou
Správne vylúštenie krížovky z čísla 3/2009 znie : „...musí sa báť mnohých..“ Zo správnych odpovedí
boli vyžrebovaní títo traja výhercovia: 1. Mgr. Mária Sláčková, Nábrežná 951/18, KNM (odmena 6,64€) 2.
Tadeáš Galček, Matice slovenskej 988/21, KNM (odmena 4,98€) 3. Štefánia Račková, Litovelská 755/2,
KNM (odmena 3,32€). 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 do 14,00 hod. Správne
znenie tajničky z čísla 4/2009 spolu s nalepeným kupónom doručte na MsÚ – referát bytový a podnikateľských
činností, č. dv. 14, najneskôr do 18. 4. 2009.

KUPÓN
č. 4

Arthura Schopenhauer: Osud ... (dokonþenie v tajniþke krížovky)
autor
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REDAKČNÉ POSTREHY
Takýto takmer 3-metrový nový obyvateľ sídliska
Kamence zdravil jedného februárového rána ľudí,
ktorí sa ešte rozospatí, ponáhľali do školy či do
práce. S príchodom jari sa však musel rozlúčiť a
odsťahovať do nenávratna. Ale roztápajúca sa
snehová prikrývka nám odhaľuje ďalšie tajomstvá
nášho mesta. Okrem rôznych odpadkov, ktoré
na jeho kráse určite nepridajú, aj neuveriteľné
množstvo žuvačiek na dlažbe, pokrývajúcej ul.
Belanského a námestie. Zamyslený človek ich
cestou do mesta možno ani nepostrehne, ale ak sa
pozorne zahľadíte, budete prekvapení ich počtom.
Len na necelom pol metri sme ich narátali štrnásť!
Ktovie, možno sa raz naše námestie bude musieť
premenovať na Žuvačkové...

voltampér
(zn.)

patriaci
Otakarovi

chemická
zlúþenina

KNM

Program na apríl
1. - 2. 4. 2009 (v čase od 9,00h. do 16,00h.)
VEĽKONOČNÁ VÝSTAVA v Klube 75
Výstava drotárskych výrobkov členov Klubu drotárov pri
MKŠS spojená s predajom

Autor: Jozef Hollý
Režisér : Rudo Vitos
hudba: skupina Arzén
Účinkujú : Vladimír Psotný, Marek Belko, Emília Bodorovská, Miroslav Cáder, Ondrej Kubík, Daniela Podoláková,
Jana Slimáková, Michaela Smoláková, Daniela Škoríková,
Ján Šteiniger, Martin Holienčík, Lukáš Vojsovič, Helena
Macúšová, Božena Peťková
Vstupné : 2,5€
26. 4. 2009 o 18,00h. (v DK) CIGÁNSKI DIABLI
Nový koncertný program 8-členného orchestra, ktorý je
odbornou verejnosťou považovaný za jeden z najlepších
orchestrov v kategórii Etno a World Music na svete a je
veľmi priaznivo prijímaný širokou verejnosťou, doma aj
v zahraničí, vstupné: 10€

3. 4. 2009 o 19,00h. (v DK) MOJI MILÍ PRÍBUZNÍ
alebo POHREB (premiéra)
Divadelná komédia v podaní Divadelného súboru ZUŠ,
Autor hry: Ivan Holub Réžia: Katarína Kováčiková
Účinkujú : Viera Prievozníková, Lenka Káčeríková, Miroslava
Koteková, Jozef Gavlák, Marian Kandrik, Dalibor Gvot, Ing.
Mikuláš Kubík, Katarína Kováčiková a v hlavnej úlohe sa
predstaví dlhoročný ochotník Stanislav Bača
Vstupné: 2,5€
19. 4. 2009 o 17,00h. (v DK) OBRÁZKY Z MÚZEA
(premiéra)
Divadelné predstavenie v podaní divadla detských rozprávok DIDERO pri MKŠS, réžia: Pavol Zátek, asistent: Sylvia
Hamšíková, vstupné: dobrovoľné
23. 4. 2009 o 19,00h. (v DK) KUBO
Pre veľký záujem verejnosti uvádzame reprízu divadelnej komédie v podaní Divadelného súboru dospelých pri MKŠS

PRIPRAVUJEME:

1. 5. 2009 o 10,00h. PRVOMÁJOVÝ POCHOD
Pochod mažoretkového súboru Asanka a dychovej kapely
Kysučanka na námestie mesta (odchod z DK o 10,00h.)
3. 5. 2009 o 17,00h. (v DK) SUPER MARKÉTKA
Muzikál, ktorý motivuje deti k čítaniu kníh a učí ich slušnému
správaniu, v podaní Divadla na kolesách, vstupné: 2 €
9. 5. 2009 o 17,00h. (v DK) skrotenie zlej ženy
Premiéra divadelného predstavenia v podaní súboru
BABYLON pri MKšS
11. 5. 2009 o 19,00h. (v DK) COUNTRY KURZ
Pre pokročilých, poplatok za 10 tanečných hodín je 10 €.

Vstupenky na kultúrne podujatia MKŠS si môžete zakúpiť v predpredaji počas pracovných dní
v čase od 7,00 do 15,00 hod. v kancelárii MKŠS – Dom kultúry, č. dv. 43 alebo hodinu pred začiatkom podujatia.
Ďalšie informácie o činnosti Mestského kultúrno-športového strediska, ako aj KALENDÁR PODUJATÍ,
sú dostupné na oficiálnych stránkach nášho mesta www.kysuckenovemesto.sk
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