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KNM
OTÁZKA - ODPOVEĎ
OTÁZKA PRE zástupkyňu primátora
Ing. Janu Svrčkovú

Ako využíva naše mesto možnosť získať finančné
prostriedky na jeho rozvoj z eurofondov?
Na úvod by som chcela povedať, že naše mesto pozorne
sleduje výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratné finančné
prostriedky, či už z európskych fondov, alebo z niektorých
ministerstiev vo forme dotácií. V minulom roku sme podali
tri žiadosti spolu s projektmi na rekonštrukciu a modernizáciu škôl – ZŠ Nábrežná, ZŠ Clementisova a ZUŠ Kysucké
Nové Mesto. Všetky tri projekty boli úspešné a už aj začala
realizácia ZŠ Nábrežná. Okrem týchto „veľkých“ projektov
sme sa uchádzali aj o niektoré menšie, ako napr. viacúčelové ihrisko s umelým trávnikom na sídlisku Kamence,
ktoré je v súčasnosti pred dokončením, ďalej o príspevok na
rozšírenie kamerového systému v centre mesta a niektoré
ďalšie. Aj v týchto aktivitách sme boli úspešní. V rámci Regionálneho operačného programu na roky 2007-2013 a jeho
Opatrenia 4.1a Regenerácia sídiel sa naskytla možnosť
pre mestá a obce, ako oprávnených žiadateľov, upraviť si
a zrekonštruovať svoje centrálne mestské časti. Naše mesto
okamžite reagovalo, a v týchto dňoch už pripravuje žiadosť
spolu s projektom. Úspešnosť projektu je podmienená splnením množstva kritérií. Termín na predloženie kompletnej
dokumentácie so žiadosťou je august 2009. Tento projekt
bude zahŕňať:
a) úpravu verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene,
vytvorenie novej pešej zóny, t. j. jej predĺženie od námestia
v línii ul. ČSA až po križovatku s Benkovou ulicou (plocha cca
3500 m2), vytvorenie parku a detského ihriska pri pešej zóne
a priestranstvo oproti BILLE (plocha cca 3300 m2), parkový
mobiliár (námestie a nová pešia zóna – lavičky, kvetináče
a drobná architektúra)
b)výstavbu a rekonštrukciu verejných osvetlení, vybudovanie
verejného osvetlenia na novovytvorenej pešej zóne a popri
novom chodníku, obnova jestvujúceho verejného osvetle-

nia (ul. Murgašova, Vajanského, Litovelská, Sládkovičova,
Benkova)
c) výstavbu a rekonštrukciu chodníkov (ul. Murgašova,
Litovelská, Vajanského, 1. mája, Sládkovičova, Benkova),
vybudovanie prepojovacieho chodníka medzi ul. ČSA a Benkova, vybudovanie prepojovacieho chodníka medzi ulicami
Štúrova a Jesenského, modernizácia spevnených plôch pred
Domom kultúry a pri bytovom dome na Vajanského ul.
d) rekonštrukciu miestnych komunikácií a na ul. Komenského
by sa prostredníctvom tohto projektu zabezpečila obnova
povrchu
Predpokladané náklady na stavebnú časť budú cca 1.254 mil.
€. Z toho nenávratný finančný príspevok bude 95% a 5 %
bude hradených z vlastných prostriedkov mesta.
Ďakujem za odpoveď.
(red.)
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Mestská polícia
zasahuje
Dňa 20. 3. 2009 o 18.55 hod. bolo na MP oznámené, že v bloku
613 na ul. Murgašovej niekto vyhadzuje svoje veci von z okna bytu.
Po príchode hliadky MP na miesto bolo zistené, že pod oknami
uvedeného bloku sa nachádza vyhodená práčka a topánky. Hliadka MP zistila, že sa jedná o občana z nášho mesta, s ktorým bol
vykonaný pohovor a prisľúbená náprava. O 19.15 hod. bolo však
opätovne nahlásené na MP, že tento občan doma rozbíja nábytok
a vyhadzuje ho naďalej von oknom. Po príchode na miesto hliadka
MP a pracovníci OO PZ zistili, že tento občan sa lieči na psychiatrii
a prestal brať lieky. Po tomto bola na miesto privolaná RZP-Žilina,
ktorej lekár uviedol, že občan je psychicky labilný a bude prevezený
na ďalšie vyšetrenie na psychiatrické oddelenie do Bytčice. Po jeho
prevoze bol jeho byt zabezpečený.
Dňa 20. 3. 2009 o 19.45 hod. bolo na MP oznámené, že na ul. Jesenského (pri potravinách) sa nachádza skupina mladistvých osôb
a pije alkohol. Hliadka zistila, že telefonát sa zakladá na pravde, na
určenom mieste sa nachádzali štyri mladistvé osoby, ktoré popíjali
alkohol a svojim konaním sa dopustili priestupku proti verejnému
poriadku v zmysle § 48 zákona o priestupkoch č. 372/90 Zb., konkrétne porušením VZN č. 6/2007 o verejnom poriadku a verejnej
čistote. Policajná hliadka im uložila blokovú pokutu, ktorú na mieste
uhradili.
Dňa 21. 3. 2009 o 21.33 hod. bolo na MP oznámené, že do objektu na ul. Clementisovej č. 1036 sa vlámala neznáma osoba, ktorá
sa zdržiava v pivničných priestoroch. Po príchode hliadky MP na
miesto sa osobu podarilo zadržať. Nakoľko bolo podozrenie, že sa
dopustila trestného činu, bola na miesto privolaná aj hliadka OO
PZ, ktorá prípad prevzala.
Dňa 27. 3. 2009 o 12.10 hod. bolo na MP oznámené, že na ul.
Pivovarskej leží na zemi neznáma žena a deti ju zaznamenávajú
prostredníctvom kamery na mobilnom telefóne. Po príchode hliadky na miesto bolo zistené, že sa jedná o ženu trvalým bydliskom na
ul. Jesenského. Bola zakrvavená na tvári a silno pod vplyvom alkoholu. Spomenuté deti sa na uvedenom mieste nenachádzali. Žena
uviedla, že si zranenie spôsobila sama, keď spadla. Hliadka MP na
miesto privolala sanitku, ktorá ju odviezla na odborné vyšetrenie.

PRIHOVÁRA SA VÁM
prednosta MsÚ Ing. Ľubomír Golis
Ľudia rozprávajú, že najkrajší mesiac je máj. Je mesiacom prebúdzajúcej sa prírody a lásky. V tomto roku sa však bozkávať pod rozkvitnutou čerešňou nebude dať, lebo už bude pravdepodobne odkvitnutá.
Príroda začala predbiehať svoj vlastný kalendár. To je pre investičnú
činnosť výhodné. O čo skôr sa oteplilo, o to skôr mesto začalo rozvíjať stavebnú činnosť. Obyvatelia už zaregistrovali stavebný ruch na
ulici Dlhomíra Poľského. Okrem rovných úsekov chodníkov sa budú
rekonštruovať aj oblúky pri moste. Pracovníci investičného oddelenia
začali označovať výtlky na miestnych komunikáciách. Ich oprava sa
začne ihneď po vyznačení. Následujúcim krokom bude zmapovanie
potreby vykonať opravy chodníkov. Realizovali sa parkovné miesta
na ulici Dl. Poľského. Ich realizáciou sa zvýšil počet uspokojených
vodičov, čo dúfam, nevyvolá nárast odporcov automobilizmu. Pred
zahájením prác je vykonané výberové konanie, aby sa zabezpečila
transparentnosť. Pripravujú sa podklady pre územné konanie stavieb
a priebežne sa zabezpečujú podklady pre proces schvaľovania nenávratných finančných prostriedkov z fondov EÚ. Mesto pripravuje
rekonštrukciu sociálnych zariadení na MsÚ z dôvodu ich havarijného
stavu. Dokončila sa výstavba multifunkčného ihriska s umelou trávou
na sídlisku Kamence, kde sa budú môcť venovať športovaniu okrem
mládeže aj dospelí. Ešte sa uvažuje o zvýšení oplotenia. Snahou
mesta je zefektívniť hospodárenie v školských objektov. Práve preto sa bude realizovať obnova a modernizácia odovzdávacích staníc
ÚK a TÚV v ZŠ Nábrežná, v budove, kde sídli Cvč a v MŠ Komenského. Docieli sa tým výrazná úspora energie, a tým aj finančných
prostriedkov. Mesto začalo s prípravou výstavby nájomného domu
s 33 bytovými jednotkami. V tomto čase sa pripravujú podklady pre
začatie konania.
V takomto čase, v predchádzajúcom roku, sa začali doručovať platobné výmery za komunálny odpad a drobné stavebné odpady. Žiadame
občanov, ktorí môžu, aby na platenie využívali aj iné formy ako platbu
v hotovosti do pokladne na MsÚ, hlavne tí platcovia, ktorí môžu využívať bezhotovostný platobný styk. Každý rok sa opakuje situácia
s dlhým radom pred pokladňou. Všetkých chcem požiadať, aby ako

V našom meste hrali futbal diplomati
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rímskokatolíckeho
ordinariátu SR a Chorvátskej
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turnaji v budúcnosti aj ďalšia európska krajina, ktorou je Francúzsko.
(red.)
identifikačný symbol platby používali výlučne číslo platobného výmeru. V tomto roku sa vydá asi 5 600 platobných výmerov za odpady.
Môže sa stať, že vznikne občasná chyba. Prosím, príďte na MsÚ oddelenie daní a poplatkov, tam sa Vám budú venovať. Nenechávajte
to, ako sa hovorí, uležať. Veľa vecí sa dá napraviť, chce to len trochu
dobrej vôle z obidvoch strán. Momentálne je v konečnej fáze príprava
na vyrubovanie platobných výmerov na daň z nehnuteľností. To znamená, zohľadniť túto skutočnosť aj od obyvateľov mesta, aj od MsÚ.
Oddelenie školstva a sociálnych vecí, na základe zápisu detí do
prvých ročníkov ZŠ, kontrolovalo účasť porovnaním so zoznamom
trvalého pobytu, vydaným referátom matriky a evidencie obyvateľstva
MsÚ. Treba upozorniť, že školská dochádzka je povinná, rodičia detí,
ktoré dovŕšili školský vek a majú trvalé bydlisko v SR, sú povinní zapísať ich do prvých ročníkov, aj keď sú momentálne v zahraničí. Oddelenie spracovalo na odovzdanie pohľadávky vzniknuté záškoláctvom
detí v rokoch 2007 a 2008. Pre lepší prehľad rodičov bol spracovaný
a uverejnený význam slovného hodnotenia detí. Referát sociálnych
vecí a zdravotníctva na základe zmeny VZN, ktorým sa znížila úhrada za 1 hodinu opatrovateľskej služby, prepracoval 60 už vydaných
rozhodnutí. Pripravujú sa nové tlačivá v súvislosti s novým zákonom
o sociálnych službách. Oddelenie výstavby a územného rozvoja
prostredníctvom svojich referátov posudzovalo a vydalo vyjadrenia
k územnému plánu (5), vydalo rozhodnutia na výrub drevín (7), za
malý zdroj znečisťovania (40), za rozkop verejného priestranstva (3),
za reklamné zariadenia (2), ďalej vyjadrenia k vybudovaniu malých
ČOV a boli zabezpečované aj Dni očisty mesta. Hlavnou náplňou pre
referát územného plánu a stavebného poriadku bolo aj zabezpečenie vyvlastňovacieho konania pre ČOV s asi 200 účastníkmi. Tieto
konania sú pomerné zložité z dôvodu vysokého počtu účastníkov a
prístupu na nich. Okrem toho boli vydané kolaudačné rozhodnutia
(6), stavebné povolenia (4), územné konania (5) a miestne šetrenia
(15). Na referáte štátneho fondu rozvoja bývania bolo posúdených
a overených 11 žiadostí. Pracovníčka vykonala 9 fyzických kontrol
na stavbách žiadateľov, ktorým boli poskytnuté finančné prostriedky.
Okrem toho boli overené faktúry v hodnote asi 140 tis. €.
Na záver si nemôžem odpustiť poznámku na chovanie niektorých indivíduí. Ich uspokojovanie potrieb a dokazovanie svojej nepríčetnosti
tým, že poprevracajú kontajnery na odpad, vedia pochopiť snáď len
jednobunkové organizmy.
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Môžete nám prezradiť, akú úspešnosť majú Vaši žiaci smerom
k vysokým školám ?
T
É
M
A
S číslami môžeme byť spokojní : 83,3 %, 90,1 %, 86,90 %, no pre
nás je dôležité, aby sme študentov pripravili tak, aby na vysokoškolskom štúdiu vydržali a nezlyhali. Preto sme nároční, čo sa však
nepáči, žijú
v domienke,
že prižijú
ďalšom
vysokošnároþní, þoniektorým
sa všakžiakom
niektorým
žiakom
nepáþi,
v domnení,
že pri ća
kolskom štúdiu nebudú potrebovať matematiku, fyziku, chémiu,
štúdiu nebudú
potrebovaĢ
matematiku,
fyziku,
chémiu,
niektorí
slovens
niektorí slovenský jazyk a literatúru. Gymnázium je však svojím
zameraním
všeobecnou
školou,
preto
svojich
žiakov
vybavujeme
Gymnázium je však svojím zameraním všeobecnou školou, preto svojic
V máji prebiehajú na celom Slovensku na stredných školách poznatkami z viacerých vedných disciplín.
z viacerých
vedných
že tento školský
rok sadisciplín.
začali prváci na Vašej škole učiť
maturitné skúšky. Keďže v tejto oblasti dochádza poznatkami
v posled- Viem,
podľa
nového
výchovno-vzdelávacieho
programu.
Môžete
nám uþiĢ podĐa
nom
období
k
neustálym
zmenám
a
novinkám,
požiadali
sme
Viem, že tento školský rok sa zaþali prváci
na Vašej
škole
TÉMA MESIACA – Maturitné skúšky
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pedagógovia, profesorský netradične : FILOZOF, BÁDATEĽ, EKONÓM. Zrealizované
priblížila
viac
túto
tému.
prieskumy
našimi
prvákmi a ich
rodičmi nám dávajú
nádej,
Tieto
moduly
sme medzi
nazvali
netradiþne
: FILOZOF,
BÁDATEď,
EKONÓ
zbor
zmenil svoje
zloženie.
že
v
školskom
roku
2010/2011
sa
budeme
môcť
vybrať
cestou
Pred
školou
stoja
stále
nové
Aj na kysuckom
gymnáziu
sa
v
posledných
rokoch
toho
dosĢ
prieskumy
medzi
našimi
prvákmi
a
ich
rodiþmi
nám
dávajú
nádej,
že v
a nové úlohy. Môžete nám modulového vyučovania.
Za
vyše
50
rokov
existencie
Gymnázia
v
Kysuckom
Novom
Meszmenilo.
Nevystriedali
sa len študenti,
ale aj
profesori,
pribudli
2010/2011
sa budeme
môcĢ vybraĢ
cestou
modulového
vyuþovania.
opísať
zmeny týkajúce
sa
ste vychovali na tisíce mladých ľudí, medzi nimi sú úspešní
maturitných skúšok
na
Va- 50terokov
Za
vyše
existencie
Gymnázia
v
Kysuckom
Novom
viacerí
mladší
pedagógovia,
profesorský
zbor
zmenil
svoje
i menej úspešní ľudia. Ako vnímate celkovú úspešnosť svojich Meste ste v
šej škole oproti minulosti ?
absolventov?
mladých
Đudí,
medzi
nimi
sú úspešní
i menejMôžete
úspešní nám
Đudia. Ako vním
Nový
školský Pred
zákon,
ktorý
zloženie.
školou
stoja
stále
nové
a nové úlohy.
Pre pedagóga je najväčšou odmenou, ak sú jeho žiaci úspešní v žije v účinnosti od 1.
9.
2008,
úspešnosĢ
svojich
absolventov?
Úspech
sa môže viazaťskúšok
na rodinu,na
na povolanie,
na osobné
opísaĢ
zmeny týkajúce
maturitných
Vašej škole
vniesol
do maturitných
skú- vote.sa
úspechy.
Kdesi som čítala,
že naozajstný
postavený
na v živote.
je najväþšou
odmenou,
ak súúspech
jehoježiaci
šok viacero zmienPre
: pedagóga
oproti minulosti ? trojitej odvahe : robiť to, čo chcem, čo viem a čo ma baví. A toúspešní
želám
• zrušili sa úrovne obtiažnosti vo všetkých maturitných predmetoch
na rodinu, každému
na povolanie,
na osobné
úspechy.
Kdesi
som þítala, že naoza
nášmu
absolventovi,
pretože
tak
viesť
zmysluplný
okrem cudzích jazykov
Nový školský
zákon,ana
ktorý
je vodvahe
úþinnosti
odto,
1. þo
9. môže
2008
vniesol
postavený
trojitej
:
robiĢ
chcem,
þo
viemdo
a þo ma baví
čestný
život.
• zadania na ústnu časť maturitných skúšok sa nezverejňujú
V
súvislosti
s
maturitami
sme
oslovili
aj
štyroch
štvrtákov
z gymmaturitných
skúšok
viacero
zmien
:
• žiak môže konať maturitnú skúšku iba z vyučovacích predmetov
nášmu absolventovi,
pretože
tak
môže
viesĢ
zmysluplný
a
þestný život.
názia, ktorí sa nám zverili s tým, ako prežívajú blížiacu sa skúšku
(okrem
výchovných
vyučovacích
predmetov ),vo
ktoré
sú v učebnom
•plánezrušili
sa
úrovne
obtiažnosti
všetkých
maturitných
predmetoch
okrem
cudzích
jazykov
Ćakujem za
rozhovor.
dospelosti
a aké majú plány po jej úspešnom absolvovaní.
školy
Peter:
„Hádam to zvládnem,
zatiaľ naajtoštyroch
radšej príliš
nemyslím,z gymnázia,
••žiak
maturujena
okrem
slovenského
jazyka, literatúry askúšok
povinného
zadania
ústnu
þasĢ maturitných
sa nezverejĖujú
V súvislosti
s
maturitami
sme oslovili
štvrtákov
stres a nervozita prídu určite tesne pred skúškami. Po maturite mám
cudzieho jazyka ešte z dvoch voliteľných predmetov
tým,
prežívajú
blížiacu
sa skúšku
dospelosti
a aké majú plány po
v pláne študovať
informatiku
v Žiline.“
žiak môže
konaĢformu
maturitnú
skúšku
iba
z ako
vyuþovacích
predmetov
(okrem
výchovných
••externú
časť a písomnú
internej časti
maturitných
skúšok
Daniela: „Aj ja si myslím, že ten pravý stres ma chytí až cez akazvyuþovacích
predmetu cudzí jazyk
môže
žiak
vykonať
iba
z
jedného
cudzieho
absolvovaní.
predmetov ), ktoré sú v uþebnom pláne
demický školy
týždeň, teraz si to ešte tak nepripúšťam. Učenia je veľa,
jazyka, pričom si vyberie aj jej úroveň
Peter:
„Hádam
to
to vradšej
príliš
nemyslím,
stres a
ale
to
patrí
k maturitám. zatiaĐ
Pocudzieho
nichna
mám
pláne študovať
právo
••zžiak
druhého
cudzieho
jazyka
môže
žiak
vykonať
iba
ústnu
internú
maturuje okrem slovenského jazyka, literatúry
azvládnem,
povinného
jazyka
ešte
v
Bratislave,
asi
ma
na
základe
dobrých
študijných
výsledkov
skúšku na úrovni B1
tesne pred skúškami. Po maturite mám v pláne študovaĢ informatiku v
dvochsavoliteĐných
predmetov
•zpredĺžila
dĺžka trvania písomnej
formy maturitnej skúšky zoberú bez prijímacích skúšok, takže sa teším...“
Daniela: „Aj
myslím,
ten pravý
stres
ma chytí
až cez akademic
Ján:ja„ si
Konečne
námže
odpadli
predmety,
z ktorých
maturovať
z•cudzích
jazykov
externú
þasĢ
a
písomnú
formu
internej
þasti
maturitných
skúšok
z
predmetu
cudzí
jazyk
nebudem,
a
môžem
sa
sústrediť
na
tie,
ktoré
budem
potrebovať
Akým spôsobom prebiehajú maturitné skúšky ?
ešte tak nepripúšĢam. Uþenia je veĐa, ale to patrí k maturitám. Po nich
viac, našťastie,
mňa
osobne práve
predmety
aj viac bavia. Po
Maturitná
skúškavykonaĢ
z jednotlivých
predmetov
(nie zo cudzieho
všetkých)
môže
môže žiak
iba
z jedného
priþom
si vyberie
ajtiejej
úroveĖ
právo
vjazyka,
Bratislave,
asi ma
na základe
dobrých
študijných výsledkov zo
pozostávať z externej a internej časti. Externú časť už máme za maturite chcem študovať informatiku, v prípade, že ma nezoberú,
• z druhého
jazyka
môže
žiak
vykonaĢ
iba
internúdoskúšku
pôjdem
na
eletrotechniku
Žiliny.“ na úrovni B1
skúšok,
takže
sa ústnu
teším...“
sebou,
konala sa v cudzieho
dňoch 17. – 19.
3. 2009 pod
gesciou
Národného
Lenka: „Zatiaľ strach nepociťujem, ale každý deň si hovorím, že
ústavu
certifikovaných
meraní
v
Bratislave.
Všetci
maturanti
na
ce• predĎžila sa dĎžka trvania písomnej formy
skúšky
z cudzích
jazykov
Ján: „ maturitnej
Koneþne nám
odpadli
predmety,
z ktorých maturovaĢ nebudem,
lom území SR v rovnakom čase písali jednotné, centrálne zadávané príde na psa mráz... Možno by bolo dobre, keby bol celý štvrtý
ročník
len na maturitné
predmety.
Po maturite
chcem ísť
ktoré budem
potrebovaĢ
viac,
našĢastie,
mĖa osobne p
testy
zo slovenského
jazykaprebiehajú
a literatúry, cudzieho
jazyka asústrediĢ
matemaAkým
spôsobom
maturitné
skúškyna
? tie,zameraný
študovať manažment a marketing do Karvinej, dúfam, že sa mi to
tiky. Interná časť nás čaká v dňoch 18. – 21. 5. 2009. Na škole
bude
viac
bavia.splní.“
Po
chcem
študovaĢ
informatiku,
v (red.)
prípade, že ma n
Maturitná
skúška
z jednotlivých
predmetov
zomaturite
všetkých)
môže
pozostávaĢ
externej
Ďakujem
za zrozhovor.
pracovať
niekoľko
3-členných
predmetových maturitných
komisií.(nie
eletrot
Podľa
počtu
prihlásených
maturantov
z
jednotlivých
a internej þasti. Externú þasĢ už máme za sebou, konala sa v dĖoch 17. – 19. 3. 2009 pod
predmetov budú odborné komisie pracovať deň, dva,
Lenka
gesciou
Národného
ústavu skladá
certifikovaných
meraní v Bratislave. Všetci maturanti na celom
tri
či štyri. To
znamená, že maturant
skúšku
nepoci
dospelosti viacero dní.
území
þase
písali jednotné,
centrálne zadávané testy zo slovenského jazyka
Teda
jedenSR
deň v
narovnakom
maturitnú skúšku
nepostačuje
?
si hovo
Nie,
žiak môže vykonať
v jedenjazyka
deň internú
časť MS
a literatúry,
cudzieho
a matematiky.
Interná þasĢ nás þaká v dĖoch 18. – 21. 5. 2009.
mráz...
najviac z troch predmetov. Všetko to ešte záleží od jeho
Na škole
bude predmetov
pracovaĢa počtu
niekoĐko
3-þlenných predmetových maturitných komisií. PodĐa
skladby
maturitných
maturitných
keby b
komisií na škole.
poþtu
prihlásených
maturantov
z
jednotlivých
predmetov
budú
odborné
komisie
pracovaĢ
zamera
Z akých predmetov môžu študenti maturovať ?
Majú
naozaj
na
výber,
môžu
si
zvoliť
predmety
zo
predme
deĖ, dva, tri þi štyri. To znamená, že maturant skladá skúšku dospelosti viacero dní.
skupiny prírodovedných, spoločenskovedných, alebo
ísĢ štud
Teda jeden
deĖ
na maturitnú
skúšku nepostaþuje ?
ostatných
predmetov.
Povinné,
ako už bolo spomínané,
sú slovenský jazyk a literatúra a jeden cudzí jazyk.
a mark
Nie,
vykonaĢ
v jeden
deĖ internú þasĢ MS najviac z troch predmetov. Všetko to
O
čom žiak
by ste môže
sa ešte rada
v súvislosti
s maturitami
dúfam,
zmienila
?
ešte záleží
od jeho skladby maturitných predmetov a poþtu maturitných komisií na škole.
Maturita je síce základnou požiadavkou pre prijatie na
(red.)
Z akých
?
vysokú
školu,predmetov
ale jej výsledokmôžu
už pre študenti
študenta nie maturovaĢ
je
(na fot
taký dôležitý ako kedysi. Vysokých škôl máme veľa
Majú naozaj na výber, môžu si zvoliĢ predmety zo skupiny prírodovedných,
a niektoré príjmu snáď každého uchádzača. Tak sa
Androv
stráca
motivácia pre žiakov, postačuje
im priemernosť.
spoloþenskovedných,
alebo
ostatných predmetov. Povinné, ako už bolo spomínané, sú
Lenka
Rivalita medzi žiakmi bývala oveľa väčšia, čo napomáslovenský
jazyk
a
literatúra
a
jeden
cudzí
jazyk.
Dadaj)
halo k neustálemu napredovaniu, dnes pociťujeme, že
žiaci
poľavujú
O þom
by vostevedomostiach.
sa ešte rada v súvislosti s(na
maturitami
zmienila
?
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Maturita je síce základnou požiadavkou pre prijatie na vysokú školu, ale jej výsledok už pre
študenta nie je taký dôležitý ako kedysi. Vysokých škôl máme veĐa a niektoré príjmu snáć
každého uchádzaþa. Tak sa stráca motivácia pre žiakov, postaþuje im priemernosĢ. Rivalita
medzi žiakmi bývala oveĐa väþšia, þo napomáhalo k neustálemu napredovaniu, dnes
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Napísali
icaiž...
íšrats – ŠZ labtuF
nám
OTÁZKA: V jednom vydaní Zvestí bol
článok ohľadom nosenia košíkov pre
psy. Rád by som sa opýtal, ako je možné, že MP
udelí 16-ročnému chlapcovi (nie môjmu) pokutu (3€)
za to, že pes nemal košík, keď bol na vodítku a na
lúke mimo obývanej časti mesta. Ďakujem za odpoveď.
(Ing. Ľubomír Maljar)
ODPOVEĎ: V zmysle VZN mesta 4/2004 o niektorých
podmienkach držania psov na území mesta na verejnom priestranstve musí byť každý pes na vôdzke
a mať nasadený náhubok. Za psa vždy zodpovedá
držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad
psom vykonáva dohľad. V tomto prípade príslušník
(MP)
MP postupoval správne.
OTÁZKA: Vážená pani Ďuranová, chcela by som Vás
požiadať, aby vo Zvestiach bolo zverejnené, koľko bolo
prijatých žiadostí za r. 2008 na poskytnutie jednorázovej
dávky v hmotnej núdzi, koľko bolo kladne vybavených
a zároveň koľko bolo vyplatených mimoriadnych či iných
odmien z rozpočtu mesta zamestnancom, iným osobám
či poslancom, v akej výške a tiež za čo. Ako občan mesta
chcem vedieť o každej na odmeny vyplatenej korune.
(Ing. Jana Klimková, KNM)
ODPOVEĎ: Redakcia mestských novín nie je kompetentná poskytovať požadované informácie, ale
ak máte o ne záujem, môžete postupovať v zmysle
zákona č. 211 /2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pričom je nutné obrátiť sa na inštitúciu,
ktorej sa informácie týkajú, v tomto prípade na mestský úrad.
(red.)
OTÁZKA: Prostredníctvom rubriky Napísali ste nám, by
som rada položila otázku vedeniu mesta. Ako vodič som
si nemohla nevšimnúť katastrofálny stav cesty v úseku
od železničného priecestia smerom na Neslušskú cestu.
Zaujímalo by ma preto, či je v pláne oprava výtlkov v tejto
časti mesta ale aj na iných miestach. Je to totiž nepríjemné na jednej strane pre vodičov, ale aj pre chodcov,
ktorí v daždivom počasí často dostanú vďaka výtlkom
(K.B.)
nežiadanú sprchu.  Ďakujem.
ODPOVEĎ: : Dobrý deň, p. K.B., môžeme Vás uistiť,
že úsek cesty od železničného priecestia smerom
na Neslušskú cestu je v pláne opráv miestnych komunikácií a chodníkov na rok 2009, ako i iné ulice
rovnakého charakteru v Kysuckom Novom Meste.
Akonáhle sa uvoľnia finančné prostriedky, bude sa
táto záležitosť riešiť.
(Ivan Fábik, referent inv.odd. MsÚ)

Plán podujatí na mesiac máj 2009

9002 .5 .7

4. 5. 2009

Malý futbal – mladší žiaci

aksnevolS kiválS5. 5. 2009
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)ýVC v 9Pódiové
002 skladby – súťaž moderného tanca
(tanečné skupiny sa môžu prihlásiť

do 15. mája 2009
v CVČ)
SÚSTREDENIE
RYBÁROV
CVý KNM v spolupráci
RZ KKNM organ
31. 5.s2009
9002 .5 .13 ! R O Z O P-7. 6. 2009. Ak si rybár
Cesta
a máš záujem o su
rozprávkovým
mosel mývokvárpzor atseCalebo osobne v CVý. lesom
ZAčIATOK
o 13.00
Ćalšie info o þinnosti
CVý
súhod.dostupné na w
Lesopark pri rieke Kysuca

Priebežne: Na bicykli bezpečne (dopravná súťaž), Deň otvorených
dverí pre mamičky, Rastliny a zvieratá našich lesov (III. kolo),
Rybárska súťaž

nerovto ĖeD ,)žaĢús ánvarpod( enþepzeb ilkyciProgram
b aN :enžebeMestskej
irP
knižnice Kysucké N
žaĢús aksrábyR ,)olok .III( vosel hcišan
SÚSTREDENIE RYBÁROV

v spolupráci s RZ KKNM organizuje sústredenie rybá4.CVČ
5.KNM
- 30.
5. 2009 Svet škôlkára - výsta

VORÁBYR EINrovEnaDchate
ERNeslušanka
TSÚS v termíne od 4. 6. -7. 6. 2009. Ak si rybár
a máš záujem o super rybačku a zážitky s kamarátmi, prihlás sa na
yr einedertsús ejuzinagro MNKK ZR s icárpulopst. vč. 421
MN
ýVosobne
C v CVČ.
32 K
94 alebo
4.
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5.
tižáz a ukþabyr repus o mejuáz šám a rábyr is kA
.9002 .6 .7-2009 Slávnostný zápis prv
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.ýVC vwww.cvcknm.edu.sk
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hod. SúĢaž v prednes
oMESTSKá
o2009
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aĆ8.00 KNIžNICA
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6.4.5.
10.00
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MMŠmKamence
argorP

4. 5. - 30. 5. 2009 Slávnostný zápis prvákov - tradičné
podujatie pre všetkých prvákov ZŠ
5. 5. 2009 o 8.00 hod. Súťaž v prednese poézie a prózy
(org. CVČ)
6. 5. 2009 o 10.00 hod. Internet bez hraníc - základy prác s
PC a internetom pre všetkých
20. 5. 2009 10.00 hod. Internet bez hraníc - základy prác s
PC a internetom pre všetkých

20. 5. 2009 10.00 hod. Internet bez hra

árp hcýnravtýv avatsýv - aráklôkš tevS 9002 .5 .03 - .5 .4

detskom m
p énþidart - vokávrp sipáz ýntsonválS 900Rekord
2 .5 .03 -v.5najpoþetnejšom
.4
yzórp a eizéop esenderp v žaĢúS .doh 00.8 o 9002 .5 .5

„Ako š
majstr
v kniž
árp ydalkáz - cínarh zeb tenretnI .doh 00.01 o 9002 .5 .6
„Ako šlo vajce na vandrovku? Nuž, ako každý tovariš, čo
„ýítajm
sa chce vyučiť za majstra.“ Týmito slovami sa 26. 3. 2009
o 9.00 hod. ráno odštartoval v knižniciach po celom Slovenv spol
cárp ydaskulkII.ázročník
- cdetského
ínarh čitateľského
zeb tenmaratónu
retnI .„Čítajme
doh 0si“,
0.01 9002 .5 .02
ktorý zorganizovala Linka detskej istoty pri SV pre UNICEF
minulo
v spolupráci so SAK a ďalšími partnermi. Deti sa pokúsili
prekonať minuloročný rekord v „Najpočetnejšom detskom
Slove
anokerčitateľskom
p enótamaratóne“
ram m
ksted Nad
modetským
šjenmaratóteþopjan v drokeR
nao
Slovensku.
nom, ktorý sa uskutočnil v rámci desiateho ročníka Týždňa
roþník
slovenských knižníc, opätovne prevzala záštitu spisovateľka
OĐga
kvordnavOľga
an Feldeková.
ecjav olšDieťa,
okAktoré
„ sa do detského čitateľského (v r. 2008 to bolo 27 knižníc a ich pobočiek a 2 912 detí.)
maratónu zapojilo, sa v knižnici, do ktorej prišlo, podpísalo na
zapoji
imavolspamätný
otimýplagát.
T “.aOrtsšestnástej
jam hodine boli slávnostne vyhlá- Minuloročný rekord bol prekročený aj vďaka 71 deťom z Kysuckého Nového Mesta a jeho okolia, ktoré čítali v mestskej
sené výsledky II. kola „Čítajme si“, ktoré všetkých príjemne
O šes
volS moleprekvapili.
c op hcDo
aicdetského
inžink včitateľského maratónu „Čítajme si“ knižnici knihu od Ľubomíra Feldeka.
(Bc.
Dušana
Šinalová,
riaditeľka
MsK)
sa
zapojilo
95
knižníc
a
ich
pobočiek
a
celkovo
10
798
detí.
zinagroz ýrotk ,“is emjatíý„
ktoré všetkých príjemne prekvapili. Do detské
Rekord v najpočetnejšom
detskom maratóne prekonaný

ć a KAS os icárpulops v
pjaN„ v droker ýnþorolunim
m mýksted daN .uksnevolS

sc.
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Hosť mesiaca

KNM

Tento mesiac vám v rubrike
MESIACA
HOSġHOSŤ
MESIACA
RNDr.predstavujeme
Miroslav Chlebík Csc.
nášho rodáka RNDr. Miroslava Chlebíka Csc. Detstvo i študentské roky prežil v našomDetstvo
meste, ipo
maturiteroky
odišiel
študovať
ma-meste, kde žijú
študentské
si prežil
v našom
tematiku, v ktorej vždy vynikal,
Prahy.
študovaĢdo
matematiku,
v ktorej si vždy vynikal, do Prahy.

Ako sa odvíjal Tvoj život v ďalších rokoch a aká je Tvoja

dnes?
Som matematik,
vysokoškolský
pedagóg a
e, kde žijúprofesia
aj Tvoji
rodiþia,
po maturite
si odišiel
vedecký pracovník. Po štúdiu matematiky na Karlovej Unido Prahy. Aká
profesia
dneshodnosť
a akokandidáta
sa odvíjal
verziteje
v Tvoja
Prahe som
získal vedeckú
vied
v
Akadémii
vied
v
Prahe,
potom
som
roky
pracoval ako
Tvoj život v ćalších rokoch?
odborný asistent na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity
Som matematik,
vysokoškolský
a vedecký
Komenského
v Bratislave. Odpedagóg
septembra roku
2001som pôsobil
šesť rokov
ako matematiky
vedecký pracovníkna
na Max
Planck Institut-e,
Leipzig
pracovník. Po
štúdiu
Karlovej
Univerzite
(Nemecko). Od augusta 2007 som získal miesto docenta na Univerv Prahe somsityzískal
vedeckú
hodnosĢ
kandidáta
v
of Sussex,
Brighton (Veľká
Británia).
Prednášam vied
na univerzite
matematiku, robím vedecký výskum, publikujem v odborných časoAkadémii vied
v Prahe, potom som roky pracoval ako
pisoch a vediem študentov k ich samostatnej odbornej práci v tomto
odbore. V
som sa usadil aj s rodinou,fakulte
manželka Janka
odborný asistent
naBrightone
Matematicko-fyzikálnej
si našla prácu v príbuznom odbore a pracuje s informačnými techUniverzity Komenského
v Bratislave.
Od septembra
roku
nológiami a dcéra Andrea,
ktorá práve dovŕšila
16 rokov, dosahuje
vynikajúce
výsledky
na strednej
škole a máme
z nej veľkú radosť.
2001som pôsobil
šesĢ
rokov
ako vedecký
pracovník
na
Chodievaš často s rodinou domov? Zaujalo Ťa niečo pri niektoMax PlanckrejInstitut-e,
Leipzig
(Nemecko).
návšteve nášho
mesta a máš
pocit, že sa tuOd
niečoaugusta
za posledné
roky zmenilo
či uždocenta
k lepšiemuna
alebo
k horšiemu?of Sussex,
2007 som získal
miesto
University
Chodievame na Kysuce a na Slovensko tak často, ako to naša
Brighton (VeĐká
Británia).
Prednášam
nasme
univerzite
práca dovoľuje,
ale určite
menej, než by
si želali. Tradične
trávime
Vianočné
sviatky
na
Slovensku
v
kruhu širšej
matematiku, robím vedecký výskum, publikujem
v rodiny,
väčšinu času v Turci odkiaľ pochádza manželka Janka, ale vždy
odborných þasopisoch
a vediem
študentov
k ichstráviť tu aszavítame aj na Kysuce.
Tiež počas
leta sa snažíme
pár dní, keďže
moji
rodičia
a odbore.
sestra stále V
žijúBrightone
v Kysuckom
samostatnejpoň
odbornej
práci
v
tomto
Novom Meste. Mesto sa podľa mňa výrazne zmenilo k lepšiemu
som sa usadil
aj s rodinou,
manželka
Janka
si našla
za posledné
roky a tento
pozitívny trend
je možné
badaťprácu
z roka
na
rok.
Najkrajšie
spomienky
na
Kysuce
mám
každoročne
na
v príbuznom
odbore a pracuje s informaþnými
letné dni, ktoré sú pre mňa neodmysliteľne spojené s Kysuckým
dokážem najlepšie
vychutnať
16 rokov, jarmokom.
dosahujeVtedy
vynikajúce
výsledky
na atmosféru
stredneja pulz

miestneho života, prechádzku či posedenie v kaviarni na pešej
zóne a nezanedbateľný počet sprievodných kultúrnych a folklórnych podujatí.
Už od detstva
mám rád
aj prechádzky
rieky
ieþo pri niektorej
návšteve
nášho
mesta
a mášokolo
pocit,
Kysuce, i väčšie túry do širšieho okolia, na Vreteň či Ľadonhoru.
epšiemu alebo
horšiemu?
Jedna k
vec,
ktorú som vždy vnímal ako nedostatok, je, že mestu
chýbala
krytá
plaváreň ale
a obávam
sa, menej,
že to sa dodnes
nezmenilo.
ko to naša práca dovoĐuje,
urþite
než by
sme

vensku

Kysuce.
kećže
Meste.
a
aĢ z

liteĐne
ajlepšie
hádzku
Na prechádzke s dcérou Andrejkou.
eĐný
Na čo si nemôžeš zvyknúť tam, kde žiješ a v čom vidíš výhody
atí. Už
Tvojho terajšieho pôsobiska?
Mnohé
v cudzej krajine
iné nežna
na Slovensku,
pre nás neobuce, i väþšie
túryveci
dosúširšieho
okolia,
VreteĖ þi
vyklé. Teraz žijem už skoro dva roky v prímorskom meste a môžem
nedostatok,saje,
žeprechádzať
mestu chýbala
plaváreĖ
a zmena
denne
po morskomkrytá
pobreží,
čo je dosť veľká

oproti dovtedajšiemu životu nás suchozemcov zo Slovenska. Na
jednej strane si môžeme užívať výhody mora, čo je fantastický pocit,
m vidíš výhody
Tvojho
terajšieho
pôsobiska?
na druhej
strane nám
zasa chýbajú naše
krásne hory. Najvyššie kopce
Anglicku majú okolo
tisícžijem
metrov,už
a ajskoro
v relatívne
viacroky
zvlnenom
ku, pre nás vneobvyklé.
Teraz
dva
v
Škótsku sú kopce len o trošku vyššie. Keďže sme celá rodina turiso morskomticky
pobreží,
je dosĢ
oproti
založená,þo
nedostatok
hôrveĐká
v Britániizmena
nedokážeme
prehliadnuť,
a
pravdu
povediac,
občas
sa
nám
za
nimi
cnie.
Ale
dokážeme
ka. Na jednej
strane si môžeme užívaĢ výhody mora, þoto
kompenzovať, a aspoň zimné lyžovačky absolvujeme každý rok
bajú naše krásne
hory.
Najvyššie
v Anglicku
majú
v Alpách,
aby sme
sa nabažili ajkopce
veľhôr. Podobne
aj na Slovensku

kótsku sú kopce len o trošku vyššie. Kećže sme celá
i nedokážeme prehliadnuĢ, a pravdu povediac, obþas sa
a aspoĖ zimné lyžovaþky absolvujeme každý rok v
na Slovensku si dnes dokážeme oveĐa viac vychutnaĢ

Tvoj život
Som matem
si dnes dokážeme
pracovník.
oveľa viac vychutnať
v Prahe som
našu krásnu prírodu,
Akadémii v
než v čase keď sme
odborný as
tu žili a mali všetko
Univerzity
takpovediac „pod
2001som p
nosom“. Človek asi
Max Planc
musí najskôr stratiť
nejaké hodnoty, ktoré
2007 som z
vnímal dovtedy ako
Brighton (V
všednú samozrejmatematiku
mosť, aby ich neskôr
odborných
dokázal oceniť a vásamostatne
žiť si ich. Áno, rád
som sa usa
priznávam, že som aj
v príbuzno
vo svete náramne hrdý na prírodu mojej domoviny. Pre cestovateľtechnológiami
a
dcéra
Andrea,
ktorá
práve
dovĚšila
16 rokov,
sky založených ľudí má však aj život v cudzine svoje čaro a príťaža máme
nejževeĐkú
livosť, aj keď iba tenškole
kto ho
okúsil zvie,
životradosĢ.
mimo domoviny vie
Chodievaš
þasto
s rodinou domov?
byť niekedy aj nesmierne
ťažký.
K základným
výhodámZaujalo
života vġa nieþo pri n
že sa tu nieþo
posledné rokyotvorená
zmenilosvetu
þi už k lepšiemu al
Británii patrí to, že spoločnosť
tu jezamultikulturálna,
Chodievame
na Kysuce
a nasteSlovensko
tak þasto, ako to naša
a dokáže vás prijať za
svojho nového
člena nech
prišli odkiaľkoľTradiþne
sviatky
na Slovensku
vek. Človek sa síce si
aj želali.
tu môže
stretnúťtrávime
s ľuďmiVianoþné
s predsudkami
voči
v kruhu
väþšinu þasu
v Turci
odkiaĐ
cudzincom z „východu“,
nieširšej
je torodiny,
ale prevládajúci
postoj.
Väčšina
Britov sa k cudzincom
správamanželka
úplne rovnako
k ľuďom,
ktoríaj na Kysuce.
pochádza
Janka, ako
ale vždy
zavítame
sa tu narodili. Vidím
v tom
kusleta
veľkorysosti,
sebavedomie
tohto
Tiež
poþas
sa snažímeistráviĢ
tu aspoĖ
pár dní, kećže
veľkého národa, ktorý
ďaleko
k primitívnemu
nacionalizmu.
mojimá
rodiþia
a sestra
stále žijú v Kysuckom
Novom Meste.
Predpokladám, žeMesto
máš väčšiu
možnosť
profesionálneho
rastu za
sa podĐa
mĖa výrazne
zmenilo k lepšiemu
v zahraničí než naposledné
Slovensku?
roky a tento pozitívny trend je možné badaĢ z
Základným problémom
transformujúcej
saspomienky
slovenskej na
spoločnosti
roka na
rok. Najkrajšie
Kysuce mám
z môjho pohľadu bola vždy otázka priorít našich politických
každoroþne na letné dni, ktoré sú pre mĖa neodmysliteĐne
predstaviteľov. I keď každý politik aspoň pred voľbami sa hlási
spojenévedu,
s Kysuckým
Vtedy
dokážem najlepšie
k myšlienke podporovať
výskum,jarmokom.
vzdelanosť,
informačnú
vychutnaĢ
atmosféru
a
pulz
miestneho
života,
spoločnosť, väčšinou zostane pri rétorike. Na rozvoj vedy, výskumu,prechádzku
þi posedenie
v kaviarni
zóne
vysokých škôl, je potrebné
investovať
viacna
dopešej
týchto
sféra anezanedbateĐný
tlačiť
poþetreštrukturalizáciu.
sprievodných kultúrnych
folklórnych
viac na ich kvalitatívnu
Veľa sa asíce
urobilo odpodujatí. Už
odvšak
detstva
mám
rád je
aj žiadúce.
prechádzky
okolo
rieky Kysuce, i väþš
pádu komunizmu, nie
toľko,
koľko
Aj pri
porovnaní
ďadonhoru.
Jedna
vec, ktorú
somzaostávame
vždy vnímalv ako nedostatok
s podobnými krajinami
(napríklad
Českom)
výrazne
percente, ktoré investujeme
do že
rozvoja
týchto sfér.
Je síce fajn, že
obávam sa,
to sa dodnes
nezmenilo.
sme pritiahli na Slovensko
ktoré dali
Na þo siautomobilky,
nemôžeš zvyknúĢ
tam,množstvu
kde žiješľudí
a v þom vidíš výh
prácu, ale mohli byMnohé
sme ako
národ
aj väčšie
ambície
veci
sú vmať
cudzej
krajine
iné nežnež
na mať
Slovensku, pre nás
z našej krajiny jednu
veľkú montážnu
Inde
sveteprechádzaĢ
dokážu po morskom
prímorskom
mestedielňu.
a môžem
savo
denne
tieto autá, ich motory,
alebo trebársživotu
počítače,
vyvíjať, navrhovať,
dovtedajšiemu
násajsuchozemcov
zo Slovenska. Na jed
a nielen montovať.jeNa
to sú ale pocit,
nevyhnutné
väčšie
investície
do chýbajú naše k
fantastický
na druhej
strane
nám zasa
výskumu a do vedy.
Z tohto
profesionálneho
okolo
tisíc pohľadu,
metrov, amožnosti
aj v relatívne
viac zvlnenom Škótsku sú
rastu vedeckých pracovníkov vo Veľkej Británii i Nemecku sú stále
rodina turisticky založená, nedostatok hôr v Británii nedokáže
neporovnateľne lepšie, než tie na Slovensku. Musím ale priznať, že
nám
nimi cnie.
dokážeme
to kompenzovaĢ,
a aspoĖ zim
v posledných rokoch
sa za
v tomto
smereAle
veľa
na Slovensku
zmenilo
Alpách,
sme sa
nabažili ajRiešením
veĐhôr. Podobne
k lepšiemu, a v tomto
trendeaby
je treba
pokračovať.
nie je, aj na Slovens
aby všetci kvalitnejší výskumníci odišli za lepšími podmienkami
inam, ale aby sa podmienky doma priblížili tým vonku.
Čo by si odporúčal mladým Kysučanom?
Niektoré rady sú univerzálne, nie sú určené len pre Kysučanov, a
ani nie sú určené len pre mladých. V prvom rade sa treba vzdelávať,
aby sa človek naučil čo najviac pre svoju prácu, profesiu, ale i pre
svoje koníčky. Vzdelávanie je celoživotný proces, a jeho súčasťou
musí byť aj snaha zvládnuť dostatočne cudzí jazyk, aby sa ním človek bol schopný pohodlne dorozumieť. Samozrejmosťou by mala
byť aj počítačová gramotnosť, schopnosť pracovať s internetom.
Súčasťou vzdelávania by malo byť aj pestovanie lásky ku knihám a
pravidelné čítanie, to dnešná mládež v záplave nových moderných
médií zanedbáva asi najviac. Pre vyvážený rozvoj tela a ducha je
žiadúce pestovanie nejakého športu. Turistika je tou možnosťou,
ktorá vám ponúka potrebnú fyzickú záťaž v prekrásnej prírode a
súčasne poznávanie svojej domoviny. Mladým, ktorí majú guráž,
by som odporúčal pozrieť sa na čas do zahraničia, nabrať nové
skúsenosti a inšpiráciu. Po ich návrate domov to môže pomôcť
posunúť Kysuce i celé Slovensko zas o kúsok dopredu.
Ďakujem za rozhovor. (red.)
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spomienky a poďakovania

manželstvo uzavreli

MANŽELSTVO UZAVRELI
MANŽELSTVO UZAVRELI

Peter Madigár a Zuzana
Janíková
Peter
Madigár

a Zuzana Janíková
Jana Ďurčová
František
Franek
a
Ing.
Drahomíra
Húšťavová
Peter Madigár
a Zuzana
Janíková
Marián
Klobuþník
a Jana Ćurþová

Peter Madigár a Zuzana Janíková

Klobučník
FrantišekUZAVRELI
Franek aMarián
Ing. Drahomíra
HúšĢavováa
MANŽELSTVO

František Franek a Ing. Drahomíra HúšĢavová
Marián Klobuþník a Jana Ćurþová
VeĐa šĢastia!

Veľa šťastia!

František VeĐa
FranekšĢastia!
a Ing. Drahomíra HúšĢavová

NARODENIE DETÍ
Matúš Mažgút, Dávid Absolon, Erika Papajþíková,
Katarína Knotková, Andrej Kadura, Natália Mrveþková, Matej Mitrík,
Nina Gramatová, Adrián Maruna, Nina Madajová
Rodiþom blahoželáme
a deĢom prajeme pevné zdravie a radostný život!

narodenie detí

Marián Klobuþník a Jana Ćurþová

Matúš Mažgút, Dávid Absolon,

VeĐa šĢastia!

NARODENIEErika
DETÍ Papajčíková,
Matúš Mažgút, Dávid Absolon, Erika Papajþíková,
62 rokov
30 rokov
Katarína
Knotková,
Andrej
Katarína
Knotková,
Andrej Kadura,
Natália Kadura,
Mrveþková, Matej Mitrík,
35 rokov
78 rokov
NinaNatália
Gramatová,Mrvečková,
Adrián Maruna, Nina
Madajová
73 rokov
Matej
Mitrík,
82 rokov
56 rokov
Rodiþom
blahoželáme
NARODENIE
DETÍ
Nina
Gramatová, Adrián Maruna,
77 rokov
a deĢom
prajeme
pevné
zdravie
a radostný život!
Matúš Mažgút,
Dávid
Absolon,
Erika
Papajþíková,
SPOMIENKY A POĆAKOVANIA
Katarína Knotková, Andrej Nina
Kadura,Madajová
Natália Mrveþková, Matej Mitrík,
Len okamih rozhoduje o osude a živote þloveka, len spomienka nám zostáva v našich mysliach skrytá
a bolesĢ v srdci vrytá.
Nina Gramatová,
Adrián Maruna, Nina Madajová
			
DĖa 9. 3. 2008 naša drahá mamiþka ŠTEFÁNIA BUýKOVÁ odišla tíško na veþný odpoþinok.
„ODPOýÍVAJ V POKOJI“
Rodičom
blahoželáme
Rodiþom
blahoželáme a deťom prajeme pevné
Manžel Pavol, dcéra Lýdia s rodinou a ostatná rodina
a deĢom
prajemeapevné
zdravie a život!
radostný život!
zdravie
radostný
S hlbokým žiaĐom oznamujeme všetkým príbuzným a známym, že náš milovaný otec, starý
otec, brat
OPUSTILI NÁS
Ján ýUPA
Vladimír KUBIŠTA
Rastislav FECH
Ján ýULÁK
Imrich ĆURIŠ
Ondrej SVRýEK
Miroslav KRIŠġÁK
Štefan KORISTA

a švagor ING. PAVOL BARANEC nás navždy opustil dĖa 22. 3. 2009 vo veku 70 rokov. Úprimne
ćakujeme za prejavenú sústrasĢ a kvetinové dary. Smútiaca rodina
Ani po roku bolesĢ v srdci neutícha a v oku slza nevysychá, osud Ti nedoprial s nami dlhšie byĢ, ale
v našich srdciach budeš stále žiĢ. DĖa 17. 5. 2009 si pripomenieme 1. výroþnie úmrtia môjho syna
STANKA BRŠLÍKA.

OPUSTILI NÁS
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Ani po roku bolesĢ v srdci neutícha a v oku slza nevysychá, osud Ti nedoprial s nami dlhšie byĢ, ale
v našich srdciach budeš stále žiĢ. DĖa 17. 5.mamy
2009 si pripomenieme
1. výroþnie úmrtia môjho syna
ANNY HRUBEJ.
STANKA BRŠLÍKA.
Osud nám nedoprial s nimi dlhšie
byť, ale v našich srdciach budú
stále žiť.
S láskou v srdci spomínajú
dcéra Miriam s manželom
a vnuk Roman
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1. smutné výročie úmrtia
p. EVY LOVASOVEJ
z Kysuckého Nového Mesta.
Kto ste ju poznali, venujte jej,
prosím, tichú spomienku.
Smútiaca rodina
Dňa 26. 5. 2009 si pripomíname 1. výročie úmrtia našej mamy a starej mamy
ANASTÁZIE ČURAJOVEJ
z Kysuckého Nového Mesta. S láskou spomína dcéra Jana s rodinou
Dobrý človek nezomiera v srdciach tých, čo ho milovali.
Za Tvoju lásku Ti nič viac už nemôžem dať, len kyticu kvetov na Tvoj hrob
a so slzami v očiach spomínať. Dňa 9. 5. 2009 spomíname 90 nedožitých
rokov môjho milovaného, dobrého otca
JÁNA ŠPIRIAKA,
kapitána ČSA z Nesluše. Dcéra Janka s rodinou
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S láskou mama a bratia
S tichou spomienkou k Tvojmu
hrobu chodíme, pri plamienku
sviečky za Teba sa modlíme.
Dňa 8. 5. 2009 si pripomíname
15. výročie úmrtia našej sestry,
dcéry a krstnej mamy
ANNY ŠVAŇOVEJ,
rod. MACÁŠKOVEJ
z Kysuckého Nového Mesta.
S láskou spomína sestra Mária,
mama a celá rodina
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nášho milovaného otca
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s dcérami Majkou, Ľudkou a Jankou
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Hoci odišiel si bez slova
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na Teba zostávajú stále v nás...
Dňa 29. 3. 2009 sme si pripomenuli
5. výročie, čo nás navždy opustil
náš drahý
JÁN TARANA.
S láskou a úctou spomína
celá rodina
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Tesne pred jarnými prázdninami
Ako sme sa dostali do sveta
zavítal na ZŠ Nábrežná lektor
alebo Svetový festival
nemeckého jazyka, pán Manfréd
kreativity
na školách
Richter,
ktorý už deväĢ rokov
pôsobí na Slovensku. Jeho
Nie je u nás zvykom, aby sa žiaci základnej školy vybrali na
terajším
je Deviataci zo ZŠ - Nábrežná v
pár
dní za pôsobiskom
hranice Slovenska.
Gymnázium
na Meste
Hlinskej
ul. môžu popýšiť aj touto skúKysuckom
Novom
sa však
senosťou,
v dňoch 17.
- 23. marca tohto roku navštívili
v Žiline,pretože
kde vyuþuje
nemecký
San
Remo.
Nešlo len o študentov,
pasívnu účasť detí. Všetkému predchájazyk
a pripravuje
dzali
hodiny
tréningu
vlastného
ktorí navštevujú triedu divadla. Žiaci už v 7. ročníku
mali, vďaka aktivite svojej triednej, nacvičenú krátku divadels rozšíreným vyuþovaním
nú hru. Najskôr sa oboznámili s učivom tradičnej rozprávky,
nemþiny
na získanie
Tesne pred jarnými prázdninami zavítal na ZŠ Nábrežná lektor
potom
si nejednu
čítali, a jazykového
keď preberali učivo o dramatizácii
nemeckého jazyka, pán Manfréd Richter, ktorý už deväť rokov
diplomu,
ktorý
má medzinárodnú
textu,
vybrali
si Snehuľku
a 7 trpaslíkov. Každý zo žiakov si
pôsobí na Slovensku. Jeho terajším pôsobiskom je Gymnázium
napísal
text pre
svoju postavu.
Tento rok
platnosĢ.
V jazykovej
uþebni
ZŠ v januári sa za pomoci
na Hlinskej ul. v Žiline, kde vyučuje nemecký jazyk a pripravuje
triednej
Mgr. Anny
Vlčkovej
a za pomoci učiteľky anglického
Nábrežnáštudentov,
sa s nímktorí
stretli
uþitelia
nemþiny
z
tunajších
mestských
základných
škôl
so
svojimi
navštevujú triedu s rozšíreným vyučovaním neMgr.
Jolany
Kubišovej
rozhodli Snehuľku oprášiť. Spomčiny
na získanie
jazykového
diplomu,niekoĐko
ktorý má medzinárodnú
žiakmi. Pán
Richter
si pre
nás pripravil
aktivít, poþas jazyka
ktorých
sme
si mohli
otestovaĢ
ločne doplnili hru o parodické prvky a vznikla paródia tradičplatnosť.
V
jazykovej
učebni
ZŠ
Nábrežná
sa
s
ním
stretli
učisvoje jazykové schopnosti, ako i pohotovosĢ reagovaĢ v cudzom
jazyku. Nesporne to bola
nej rozprávky v anglickom jazyku, s ktorou sa prezentovali na
telia nemčiny z tunajších mestských základných škôl so svojimi
zaujímavá
skúsenosĢ.
Pevne
verím,
že
zúþastnení
žiaci
i
uþitelia
prežili
popoludnie.
žiakmi. Pán Richter si pre nás pripravil niekoľko aktivít, počas
Svetovom príjemné
festivale kreativity
na školách v talianskom meste
smeMichelová,
si mohli otestovať
svojemetodik
jazykové schopnosti,
(PaedDr.ktorých
Jarmila
externý
pre NJ) ako i San Remo. Okrem samotnej hry sme reprezentovali Slovensko
pohotovosť reagovať v cudzom jazyku. Nesporne to bola zaujímavá skúsenosť. Pevne verím, že zúčastnení žiaci i učitelia prežili
príjemné popoludnie.
(PaedDr. Jarmila Michelová, externý metodik pre NJ)

PREČO ZAČAŤ S NEMECKÝM JAZYKOM ?
V posledných rokoch sme svedkami toho, že u žiakov základných škôl, (alebo niekedy skôr u ich rodičov) klesá záujem o výuku nemčiny ako prvého cudzieho jazyka. Je to do
určitej miery pochopiteľné, ale nie opodstatnené. Nepopierateľne svetom vládne angličtina, ale nie všade a vždy. Ak
sa dieťa začne ako prvý cudzí jazyk učiť nemčinu, zvládne
v porovnaní s angličtinou podstatne náročnejšiu gramatiku,
na ktorú treba viac času a teda i väčšiu hodinovú dotáciu.
Niekoľko príkladov na porovnanie: V angličtine sa podstatné a prídavné mená neskloňujú, teda nepriberajú žiadne
koncovky. Podobne i časovanie slovies je v angličtine jednoduchšie a množné číslo u podstatných mien sa tvorí len
pridaním koncovky –s, kým v nemčine je niekoľko možností
a je nutné sa ich naučiť naspamäť spolu s podstatným menom. Avšak výslovnosť a pravopis sú náročnejšie v angličtine. Ako rýchlo a ľahko, predovšetkým však, ako dobre sa
dieťa naučí anglicky, ak už ovláda nemčinu, je vedecky dokázané. Nemčina a angličtina sú vzájomne príbuznými jazykmi, pretože oba patria do skupiny germánskych jazykov,
čo sa prejavuje aj na určitej percentuálnej zhode respektíve
podobnosti slovnej zásoby. Nemčina je najpoužívanejší jazyk v rámci EU. Hovorí ním viac ako 100 miliónov ľudí. V
štatistikách sa o Nemecku dočítame: „Najväčší exportér na
svete, piata najsilnejšia hospodárska veľmoc“. A tak patrí
nemecky hovoriaci priestor k hospodársky veľmi dôležitým
regiónom. Nemecko je i naším najvýznamnejším obchodným partnerom. Pre pohyb v Európe ako i v globalizovanom
svete bude nevyhnutné ovládať na dobrej komunikatívnej
úrovni aspoň dva svetové jazyky. Pomaly sa to začína stávať realitou. Samotný trh práce si vyžaduje a bude vyžadovať na patričnej úrovni jazykovo vybavených pracovníkov. Považovala som za potrebné uviesť nesporné výhody,
ktoré plynú pre žiakov, ak sa ako prvý cudzí jazyk začnú
učiť nemčinu, ale vaše dieťa sa môže pokojne začať učiť i
taliančinu, veď je slobodný výber.
(PaedDr. Jarmila Michelová, externý metodik pre NJ)

ZRNKO MÚDROSTI

Je nepochybne pravdou, že čím má človek menej roboty,
tým viac času má na hodnotenie práce druhých.
Lord Chersterfield

vo výstavnom stánku, kde sme si pripravili informácie nielen
o krajine, ale aj o našom meste a našej škole. Absolvovali sme
zaujímavý sprievod ulicami mesta, s nadšením sme začali s
našimi rovesníkmi komunikovať po anglicky, a tak sme zúročili naše znalosti. Nadšenci pre prírodovedu mali príležitosť
obdivovať podmorský svet v Monaku a mnohí z nás mohli po
prvýkrát vyskúšať, či je more naozaj slané. Po zaplatení registračných poplatkov sme boli pozvaní zúčastniť sa festivalu
v San Reme. Na prezentácii kreativity v podkategóriách ako
divadlo, tanec, módna prehliadka a iné, sa podľa slov organizátorov zúčastnilo okolo 60 škôl, pričom najviac boli zastúpené
školy z Talianska a Rumunska. Nie každý, kto poslal informácie o svojej činnosti, bol do San Rema pozvaný. My sme mali
to šťastie a rovnako žiaci, ako aj vyučujúci, sme o skúsenosť
bohatší. Hralo sa večer v deň nášho príchodu. Aj napriek únave
to naši herci perfektne zvládli, hoci nepôsobia ako profesionálna divadelná skupina. Ich aktivity siahajú do viacerých oblastí.
Okrem divadla absolvovali napr. tanečný kurz, natáčanie športovo-vedomostnej súťaže a každoročne od piatej triedy pripravujú pod vedením svojej triednej program ku Dňu matiek.
Tento pobyt bol vyvrcholením ich akčnosti. Ostanú po ňom už
len stovky fotografií a krásne spomienky...
(Jolana Kubišová, učiteľka ZŠ Nábrežná)
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prepraodohralo
18V 2.
zápasov
I. ligy bol Maroš Mičiak (Athletico) a 2. ligy Tomáš Mara covala dopredu, v záverečnom finiši sa presadila a dobehla
BRONZOVÝ
JURAJ
VITKO
novembra
2008
do
marca
(Club Nacionale). Za pomoc pri organizovaní a za spoluprácu na síce nevďačnom, ale hodnotnom 4. mieste. Podobne
2009. Majstrom 1. ligy sa
ďakujeme primátorovi mesta Jánovi Hartelovi, Mestskému ako v kategórii mužov i na štart
dorastencov na 4,5 km sa
stalo
kultúrno-športovému stredisku v KNM a jeho riaditeľovi Ju- postavili traja naši bežci:
Marek
Baranec,
Petermužstvo
Podmanický
V
nedeĐu
22. 3. 2009
sa uskutoþnili v Novom
rajovi Čierňavovi, ktorí nám ako aj po minulé roky, vytvorili a Matej Minarovič. V 1. koleminuloroþných
sa M. Baranec aobhajcov
P. Podmanicnich
dobré podmienky pre fungovanie. Poďakovanie patrí aj našim ký držali v čelnej skupine. P.
Galopi,
druhépostupne
skonþilozačal
Podmanický
sponzorom: BPM Sport Martin – Quicksport, Fox Auto Juraj strácať, Marek kontakt udržal
KNM
mužstvo 1.FC Grass, a
Trojan a mediálnym partnerom Kysucké noviny, Antech info a dobehol podobne ako vlani
tretie
Sporting.
VíĢazom
týžde
kanál. Verím, že na jeseň sa stretneme opäť pri tomto športe medzi žiakmi na 6. mieste. P.
2. ligy sa stalo FC
v našom meste.        (Jozef Marek, predseda MFL v KNM ) Podmanický sa v záverečnom
Zápa
druhý skonþil
zrýchlení dostal v cieli na Mikrofón,
9.
behu
Kysuckí hádzanári naSaturn,
PRAHA
– CUPE
2009 Najlepšími
tretie
FC Pálene.
strelcami
sa stali František
priečku,
M. Minarovič
dobehol Zjavka (Galopi) s 58
Počas Veľkonočných sviatkov
žiaci
zúčastnili
sekún
gólmisavstarší
1. lige
a Ján
Žuborturnaja
(FC Mikrofón)
s
50
gólmi
v
2.
lige.
Za
najlepších
brankárov
na 17. mieste. V juniorskej kav Prahe, kde sa prezentovalo
72 družstiev
celej (Athletico)
Európy. tegórii
na a6km
obsadilMažgút
Marek (FC Pálené) v 2. lige.
boli zvolení
Milan zPoništ
v 1. lige
František
výsle
Naše družstvo dosiahlo v základnej skupine tieto výsledky:
Čierňava
miesto. Bežci
Najlepším hráþom I. ligy bol Maroš
Miþiak8.(Athletico)
a 2. AK
ligy Tomáš Mara (Club
MŠK KNM - Ivančice (ČR) 			
25 : 15
s Jur
MŠK
na ćakujeme
14. ročníku
a zaštartovali
spoluprácu
primátorovi mesta Jánovi
MŠK KNM - ZG Dúbrava Nacionale).
II. 		 Za pomoc
19 pri
: 7organizovaní
cezpoľného behu Rajecký
kolá)
MŠK KNM - Brémy (Nemcko)		
10 : 15
Borošovec a na Čierňanskom
Kava
MŠK KNM – Rožňov pod Radhoštěm (ČR) 18 : 5
okruhu - Memoriáli J.Konopku.
MŠK KNM – Sindjelic (Srbsko)		
9 : 24
Peter Gajdoš na Rajeckom
ktorá
Do finálovej „A“ skupiny postúpili naši hádzanári z tre- Borošovci medzi mužmi nad
M.
V
tieho miesta a zohrali tieto stretnutia:
40 rokov dobehol štvrtý. Na
MŠK KNM – HC ZUBŘI (ČR) 		
13 : 11
cestných pretekoch Čierňanský
(Aka
MŠK KNM – Trnje (Chorvátsko)		
7 : 11
okruh zaznamenali naše bežky(TJ O
Z týchto 12-tich trojčlenných skupín postupovali iba víťazi, ne dve víťazstvá: Alena Pochya tak konečné poradie pre MŠK KNM bolo 13. až 24. miesto, bová medzi ženami a Nikolka
odpú
čo na takom ťažkom turnaji a pri takom vysokom počte zúčast- Štefundová medzi žiačkami.
k Sza
nených družstiev je úspechom.
(Pavol Kubala)
(Mgr. Milan Slivka)
Treti
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Krížovka s tajničkou ● Krížovka s tajničkou
Správne vylúštenie krížovky z čísla 4/2009 znie : „...mieša karty a my hráme.“ Zo správnych odpovedí
boli vyžrebovaní títo traja výhercovia: 1. Mária Belanová, Povina 223 (odmena 6,64€), 2. Alojz Gajdoš, Dolný
Vadičov 109 (odmena 4,98€), 3. Ján Račko, 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 5/2009 spolu s nalepeným
kupónom doručte na MsÚ – referát bytový a podnikateľských činností, č. dv. 14, najneskôr do 18. 5. 2009.

KUPÓN
č. 5
Lev Nikolajeviþ Tolstoj: ŠĢastný je ten, kto našiel ... (dokonþenie v tajniþke krížovky)
Lev Nikolajevič Tolstoj: Šťastný je ten, kto našiel ... (dokončenie v tajničke krížovky)

autor
krížovky:
Jaroslav
Jablonský

domáce
zvieratá

overil

Letecké
opravovne
(skr.)

predložka

cín, po
anglicky

iným
spôsobom

noþný vták

ohradil
plotom

miernym
tempom
(hud.)

približne

matka

rímske
þíslo 554

rímska hra
s kockami

klam

blanokrídly
hmyz

2. þasĢ
tajniþky

dom. meno
Aladára
ladením
nastaviĢ

cér (zn.)

chorvátske
sídlo
náš
cestovateĐ

patriaci
Eve

mriežka
vládca
emirátu

þeský
tenista

telový
výluþok

ako

prenášanie

astát (zn.)

RedakĀné postrehy
olej, po
anglicky

pomôcky:
all, oil,
Nin, Kele,
alea, tin

1. þasĢ
tajniþky

všetko, po
anglicky
kód
Slovenska

Takýto pekný pohĕad
sa naskytne ĕuĊom,
povala
patriaca
ktorí prechádzajú
(nár.)
tatkovi
RedakĀné postrehy
okolo jedného
RedakĀné postrehy
z Āinžiakov
na Lipovej
Takýto pekný
pohĕad
Takýto pekný pohĕad
sa naskytne ĕuĊom,
ul. Obyvatelia tohto
sa naskytne ĕuĊom,
REDAKČNÉ POSTREHY
ktorí prechádzajú
ktorí prechádzajú
okolo jedného
domu si jednoducho
okolo jedného
Pohľad na takúto peknú skalku sa naz Āinžiakov na Lipovej
dávajú záležaĨ, aby
z Āinžiakov na Lipovej
skytne ľuďom, ktorí prechádzajú okoul. Obyvatelia tohto
ul.
Obyvatelia
tohto
lo jedného z činžiakov na Lipovej ul.prostredie, v ktorom žijú, bolo
domupríjemné,
si jednoduchoestetické a lahod
domu si jednoducho
Obyvatelia tohto domu si jednoducho
dávajú záležaĨ, aby
nedá pov
dávajú záležaĨ, aby
dávajú záležať, aby prostredie, v ktoprostredie, v ktorom žijú, bolo príjemné, estetické a lahodilo ĕudskému oku. To sa
prostredie,
v
ktorom
žijú,
bolo
príjemné,
estetické
a
lahodilo
ĕudskému
oku.
To
sa
už
rom žijú, bolo príjemné, estetické a
nedá povedaĨ o majiteĕovi
pozemku
nedá povedaĨ o majiteĕovi
lahodilo ľudskému oku. To sa už nedá
pozemku, ktorý sa nachádza op
areálu SP
pozemku, ktorý sa nachádza oproti
povedať o majiteľovi pozemku, ktorý
areálu SPŠ (pri rozostavanej
areálu
SPŠ
(pri
rozostavanej
sa nachádza oproti areálu SPŠ (pri
plavárni). Že jeho plavárni).
pozemok je
plavárni). Že jeho pozemok je
rozostavanej plavárni). Že jeho pozev takomto zúfalom stave a denn
v takomto
v takomto zúfalom stave a denne
mok je v takomto zúfalom stave a denmusí pohĕad na jeho neporiado
musí pohĕad na jeho neporiadok
ne sa musí na tento neporiadok pozeznášaĨ množstvo našich
musíobyvate
poh
znášaĨ množstvo našich obyvateĕov,
rať množstvo našich obyvateľov, je mu
je mu asi celkom „fuk“.
znášaĨ m
je mu asi celkom „fuk“.
asi celkom „fuk“.
je mu asi

KNM

PROGRAM na máj 2009
Program na máj

14.5.
5. 2009
o 19,00h.
(v DK)
1.
2009
Prvomájový
pochod mažoretkového
POHREB alebo „Moji milí pozostalí...“
- divadelnáASANKA
repríza komédie
v podaní DŠ pri
ZUŠ
súboru
a dychovej
kapely
Autor hry: Ivan Holub, réžia: Katarína Kováčiková
KYSUýANKA
- odchod
spred DK
o Káče10,00 hod.
Účinkujú: Stanislav Bača,
Viera Prievozníková,
Lenka
ríková,
Miroslava
Koteková,
Jozef
Gavlák,
Marian
Kandrik,
smerom
na námestie, o 11,00 hod. na námestí
Dalibor Gvot, Ing. Mikuláš Kubík a Katarína Kováčiková
Vstupné: 2,5€
koncert
dychovej kapely NOVÁ KYSUýANKA
29. 5. 2009 o 15,00h. (v DK)

1. 5. 2009 Prvomájový pochod mažoretkového súboru
ASANKA a dychovej kapely KYSUČANKA - odchod spred
DK o 10,00 hod. smerom na námestie, o 11,00 hod. na ná5.
2009
o dychovej
17,00h.
(v DK)
MATIEK
mestí
koncert
kapely
NOVÁ DEĕ
KYSUČANKA

PÓDIOVÉ
SKLADBY
- súťažná
3.
5. 2009
o 17,00h.
(v preDK) SUPER
hliadka moderného tanca tanečných
MARKÉTKA
- muzikál
skupín a jednotlivcov
ZŠ a SŠ pre deti, príbeh
Vstupné 1€ (kultúrny poukaz)
neposlušného dievþatka, ktorý deti motivuje
5. 2009 kníh
o 16,00h.
(naich
námestí
k30.
þítaniu
a uþí
mesta)
slušnému
správaniu
KOKTEIL POHODY
(9. ročník)- vstupné 2€

Veselé podujatie pre všetky deti k
MDD, účinkujú súbor ASANKA, DIDERO, BABYLON,
FS JEDĽOVINA,
10.
- kultúrne
podujatie
pri príležitosti sviatku matiek,
DFS JEDĽOVINKA, NIAGARA, NOVÁ
repríza
autorskej
hry HÁDZANÁ
Obrázky
u múzea
v podaní
detského divadelného súboru DIDERO,
KYSUČANKA,
PRIPRAVUJEME:
2. 5. 2009
o 8,00h. (MŠH)
– dodatkový
turnaj
SWS a mnohí ďalší
hudba
Đudovej
skupiny
ýuhar´
s
Band
vstupné
dobrovoĐné!
13. 6. 2009 o 19,00h. (v DK) SKROTENIE ZLE
3. 5. 2009 o 16,30h. (štadión)
VýĢažok
zo vstupného
MaĢkovi
Maliarovi.
KNM – Valča,
- futbalový zápasbude
(muži) poskytnutý na -pomoc
premiéra
hry v podaní
divadelného súboru Bab

PRIPRAVUJEME:

13.
6. 2009
o 19,00h.
DK) SKROTENIE
ZLEJ
ŽENY
15.
6. 2009
o (v19,00h.
(v DK)
NIEKTO
TO
3. 5. 2009 o 17,00h. (v DK)
- premiéra hry v podaní divadelného súboru Babylon
SUPER
MARKÉTKA
muzikál
pre
deti,
príbeh
neposlušného
11. 5.
2009
o
19,00h.
(v
DK)
COUNTRY
KURZ
PRE
POKROýILÝCH
- muzikál
Radošinského
naivného
divadla
15.
6. 2009 o 19,00h.
(v DK) NIEKTO TO
RÁD SLOVENSKÉ
dievčatka, ktorý deti motivuje k čítaniu kníh a učí ich sluš- muzikál
Radošinského
1. stretnutie,
poplatok
10€ za 10 taneþných hodín,
uþiteĐ:
Vladonaivného
VáĖa divadla
nému správaniu.
Vstupné 2€

RÁD

6. 5. 2009 o 14,00h. (štadión)

KNM
– Dolný
14. 5.
2009
oKubín
19,00h. (v DK) POHREB alebo „Moji milí pozostalí...“
- futbalový zápas (dorast)
- divadelná repríza komédie v podaní DŠ pri ZUŠ
10. 5. 2009 o 17,00h. (v DK)
Autor
hry:
Ivan- kultúrne
Holub,podujatie
réžia:pri
Katarína
DEŇ
MATIEK
príležitostiKováþiková
sviatku
matiek,
repríza
autorskej
hry
Obrázky
u múzea
v podaní
Úþinkujú : Stanislav Baþa, Viera
Prievozníková,
Lenka Káþeríková,
detského divadelného súboru DIDERO, hudba ľudovej
Miroslava
Koteková,
skupiny Čuhar´
s Band. Jozef Gavlák, Marian Kandrik, Dalibor Gvot,
dobrovoľné!
Ing. Vstupné
Mikuláš
Kubík
a Katarína
Kováþiková
- vstupné: 2,5€
Výťažok zo vstupného
bude poskytnutý
na pomoc
Maťkovi Maliarovi.

30. 5.
2009
16,00h.
(na námestí mesta) KOKTEIL POHODY (9. roþník)
11. 5.
2009 oo7,00h.
(Klub 75)
DARUJ KRV - dobrovoľný odber krvi
Veselé podujatie pre všetky deti k MDD, úþinkujú súbor ASANKA, DIDERO,
11. 5. 2009 oFS
19,00h.
(v DK)
BABYLON,
JEDďOVINA,
DFS JEDďOVINKA, NIAGARA, NOVÁ KYSUýANKA,
COUNTRY KURZ PRE POKROČILÝCH
SWS
a mnohípoplatok
ćalší10€ za 10 tanečných hodín, učiteľ:
1. stretnutie,
27. 6. 2009 na námestí mesta FOLKLÓRNA SOBOTA
Vlado Váňa
27. 6. 2009 na námestí mesta FOLKLÓRNA SO
Vstupenky
na
kultúrne
podujatia
MKŠS
si
môžete
zakúpiť v predpredaji počas pracovných dní
PRIPRAVUJEME:
v čase od 7,00 do 15,00 hod. v kancelárii MKŠS – Dom kultúry, č. dv. 43 alebo hodinu pred začiatkom podujatia.
13. 6. 2009
o 19,00h. (v DK) SKROTENIE ZLEJ ŽENY
Ďalšie informácie o činnosti Mestského kultúrno-športového strediska, ako aj KALENDÁR PODUJATÍ,
- premiéra hry sú
v dostupné
podaní na
divadelného
súboru
Babylon
pri MKŠS
oficiálnych stránkach
nášho
mesta www.kysuckenovemesto.sk
15. 6. 2009 o 19,00h. (v DK) NIEKTO TO RÁD HORÚCE
ZVESTI Kysuckého
Nového Mesta,
mesačník. Vydáva Kysucké Nové Mesto
- muzikál Radošinského
naivného
divadla
Redaktor: Mária Ďuranová, Redakčná rada: primátor mesta Ján Hartel, PaedDr. Pavol Zátek,
slobody, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Dušana Šinalová, Miroslav
Piňák, Mária
Ďuranová. Redakcia: MsÚ Námestie
27. 6. 2009 na Bc.námestí
mesta
FOLKLÓRNA
SOBOTA
–––
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