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Kysuckého Nového mesta
Èíslo 6

Úvodník
Milí čitatelia, práve čítate nové vydanie ZVESTÍ,
ktorých želanou ambíciou
je zvýšiť súčasnú atraktívnosť, nestrannú objektivitu a mienkotvorný rating
mestských novín, ktorý posudzujete hlavne Vy, naši občania a čitatelia. Redakcia
sa bude snažiť koordinovať
obsahovú stránku ZVESTÍ
podľa zabehnutej žurnalistickej praxe, zaužívanej vo
všetkých periodikách, tzn.
rozdelenie tematicky príbuzných článkov do jednotlivých
rubrík v hlavičke strany, čím
sa zamedzí ich doterajšej nesúrodosti a rozptylu. Pribudne viac redakčných vstupov,
rozhovorov, reportáží a reakcií na aktuálne témy, ktoré
budú smerovať k vzájomnej
interakcii s čitateľmi, čoho
dôkazom je aj tento redakčný úvodník. Verím, že nová
obsahová zmena formátu
mestských novín, ponúkne
väčšiu možnosť prezentácie,
čo najširšej škále subjektov
od úradov, škôl, až po rôzne
mestské spolky a združenia.
Redakčnou snahou je, aby
ZVESTI neboli len výkladnou skriňou presadzovaných
subjektov ako doposiaľ,
ale diskusným občianskym
fórom so živým informačným tokom, vypovedajúcim
o aktuálnom pulze spoločensko-kultúrneho
života
Kysuckého Nového Mesta.
Viac informácii nájdete na
www.kysuckenovemesto.sk,v
kategórii MESTO a odkaze
Zvesti na ľavej strane.
redaktor

RoÈník xV.

Mesiac apríl na MsÚ
Kysucké Nové Mesto
Mestský úrad Kysucké Nové
Mesto má 5 oddelení. Ako
prednosta MsÚ chcem v
krátkosti oboznámiť občanov
nášho mesta s prácou na vybraných oddeleniach za mesiac apríl.
Organizačné
oddelenie
okrem iného pripravovalo
podklady pre komisie MsZ
a podklady pre rokovanie
Mestskej rady. Pripravili sme
v spolupráci s preventívarom
mesta návrh VZN č. 2/2008
– Požiarny poriadok Mesta
Kysucké Nové Mesto. Vedenie mesta uložilo organizačnému oddeleniu pripraviť
návrh na zmenu Organizačnej štruktúry mesta a zmenu
Pracovného poriadku mesta.
Spracovali sme návrh Plánu
zavedenia meny EURO v
Meste Kysucké Nové Mesto a Harmonogram úloh pri
zavedení EURO v Meste
Kysucké Nové Mesto. Podľa
metodických pokynov, obdobný materiál vypracovali
rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, ktorých
zriaďovateľom je mesto. Pripravujme zavedenie jednotného informačného systému
v organizáciách v pôsobnosti
mesta.
Oddelenie finančné vypracovalo Záverečný účet Mesta
Kysucké Nové Mesto za rok
2007. Správa nezávislého
audítora sa konštatuje: ,,individuálna účtovná závierka
vyjadruje verne vo všetkých
významných
súvislostiach
finančnú situáciu účtovnej
jednotky k 31. decembru a
výsledky jej hospodárenia
za rok, ktorý sa skončil k
uvedenému dátumu v súla-

Z obsahu vyberáme:
Zvesti na návšteve str. 2, Quo vadis str. 3,
Tretia noc s H. Ch. Andersenom str. 4
Hosť mesiaca – Edmund Hlatký, Historická revue str. 6
Mini zvesti vo Zvestiach str. 12
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de so slovenským zákonom
o účtovníctve. Pri overovaní skutočnosti podľa §16,
ods. 3 zák. č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, sme
nezistili porušenie cit. zák. “.
Podľa výsledkov Záverečného účtu, Mesto naplnilo príjmovú časť rozpočtu na rok
2007 v percentuálnom vyjadrení 109,80 %. Vo výdavkovej
časti rozpočtu za rok 2007,
mesto čerpalo prostriedky
v percentuálnom vyjadrení
96,93 %. Plnené znenie záverečného účtu zo stanoviskom MsZ bude uverejnené

CENA 2,- sk
spôsobom obvyklým. Materiál bude uverejnený aj na
webovej stránke mesta spolu
s plnením plánu Údržby mesta a MKŠS.
Oddelenie daní a poplatkov
spracovávalo platobné výmery na daň z nehnuteľnosti
a poplatky za komunálny odpad a drobné stavebné odpady. Mesto evidovalo pohľadávku za daň z nehnuteľnosti
za rok 2007 k 31.12.2007 vo
výške 390 tis. Sk. Dlžníkom
bola zaslaná upomienka. Na
zabezpečenie svojej pohľadávky vzniknutej z dôvodu
neuhradenia dane z nehnuteľnosti, mesto podnikne
právne kroky.
Mesto vyrubuje celkom 5 440
ks platobných výmerov za
komunálne odpady a drobné
(dokončenie na strane 2)

Žiaci kysuckých ZŠ čistili okolie mesta
Pri príležitosti celosvetového Dňa zeme,
učitelia so žiakmi 7, 8
a 9 ročníka ZŠ Nábrežná v dňoch 22.4.
a 23.4.2008 vyčistili
od odpadkov okolie
brehu rieky Kysuca
a dňa 25.4.2008 členovia krúžkov CVČ
vyzbierali odpadky
na území Lesoparku.
Zlikvidovanie
odpadu zabezpečila
organizácia Údržba
mesta Kysucké Nové
Mesto. Tento úsek
je neustále znečisťovaný. Apelujem na
tých, ktorí vytvárajú
na týchto miestach
čierne skládky odpadu, aby si uvedomili, že znehodnocujú prírodu a zabraňujú nám ostatným vychutnať si vo voľnom čase prechádzku
po brehu rieky. Podobným spôsobom si uctili tento deň aj
učitelia so žiakmi 5-9 ročníka v ZŠ Dolinský Potok, nakoľko
dňa 25.4.2008 okrem brigády okolo areálu školy vyčistili aj
potok, ktorý nesie rovnaký názov ako ich škola. Ďakujem za
ich prácu, ktorou prispeli k čistote verejných priestranstiev v
našom meste.
Mgr. Dáša Jakubcová,
riaditeľka organizácie ÚM KNM
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stavebné odpady za rok 2008. Žiadame
občanov, aby po doručení platobných
výmerov, uhradili poplatok v stanovenej lehote. K 31.12.2007 mesto evidovalo celkom 1 720 tis Sk pohľadávku
za komunálne odpady. Je povinnosťou
mestského úradu zabezpečiť finančné
prostriedky z výberu daní a poplatkov,
ktoré tvoria príjmovú časť rozpočtu.
Túto povinnosť si budeme plniť.
Na oddelení výstavby bol apríl zvlášť
dôležitý. Úspešne boli zaregistrované
projekty na pridelenie nenávratných

finančných prostriedkov na rekonštrukcie základných škôl Clementisova, Nábrežná a Základnej umeleckej
školy. Európska únia ponúkla výhodnú
formu financovania obnovy škôl. Zodpovedný pracovníci urobili všetko, aby
nám na rekonštrukciu týchto škôl boli
poskytnuté nenávratné finančné prostriedky z fondov EU.
Vážení občania, v podobných krátkych
sumárnych informáciách o činnosti
MsÚ budem pokračovať aj v budúcnosti.
Ing. Ľubomír Golis,
prednosta MsÚ Kys.N.Mesto

naše MESTO A EUROFONDY...
Naše mesto prijalo strategický
dokument Plán hospodárskeho
a sociálneho obdobia na roky
2007-2013. Bola to prvá dôležitá
podmienka pre všetky samosprávy, na základe ktorej môžu žiadať nenávratne finančné dotácie
zo Štrukturálnych fondov EÚ na
svoje rozvojové aktivity, v programovom období vo vyššie uvedenom rozsahu rokov, špecifikované v Operačných programoch
(OP) Národného strategického
referenčného rámca (NSRR).
Kysuckého Nového Mesta sa dotýkajú viaceré operačné programy, ktoré sa vzájomne prelínajú
a dopĺňajú. Najdôležitejší je však
pre naše mesto Regionálny operačný program a Program rozvoja
vidieka SR. O tom, kam a na aké
investičné, či rozvojové projekty
budú alokované nemalé finančné
prostriedky zo ŠF EÚ, rozhoduje
viacero činiteľov. V prvom rade
sú to žiadatelia, ich štatutári a
hlavne vygenerovaný dobrý projektový zámer. Ten predpokladá
komunikáciu viacerých odborníkov v regióne na úrovni miestnych akčných skupín (M.A.S) a
kooperáciu viacerých subjektov
s projektovými skúsenosťami.
S riaditeľom jedného z nich
Agentúry regionálneho rozvoja
Mgr. Antonom Strakom sme sa
redakčne porozprávali.
Pán riaditeľ, na úvod by bolo
dobré predstaviť Vašu agentúru.
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A ČO ĎALEJ?

ARR v Žiline bola založená v
roku 1999 ako záujmové združenie právnických osôb. Sídli v
Žiline, na Predmestskej 51. Je
členom Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr
pri MVRR SR. Jej hlavnou úlohou je príprava a implementácia projektov pre obce a mestá,
ich zariadenia a podnikateľský
sektor. Bezplatne poskytuje
poradenstvo, konzultačné a informačné služby záujemcom o
štrukturálne fondy. Pripravuje
vzdelávacie aktivity, propagačné
a informačné materiály a podieľa sa na tvorbe strategických dokumentov.
Ktoré sú najdôležitejšie materiály a dokumenty dotýkajúce
sa štrukturálnych fondov?
Základným dokumentom je
Národný strategický referenčný rámec pre finančné obdobie
2007-2013, v ktorom bude Slovensko implementovať projekty
v hodnote 11,56 mld. EUR. V
tomto dokumente sú definované
tri strategické priority, ktorými
sú Infraštruktúra a regionálna
dostupnosť, Vedomostná ekonomika a Ľudské zdroje. Čerpanie
prostriedkov už začalo podľa 11
schválených Operačných programov prostredníctvom priebežných vyhlásených výziev.
Z ktorých fondov budú plynúť prostriedky na jednotlivé
výzvy?
K dispozícii sú 3 základné fon-

dy – Európsky
fond regionálneho
rozvoja, Kohézny
fond, Európsky sociálny fond. V tejto súvislosti treba
zdôrazniť aj rozdelenie obcí do tzv.
pólov rastu. Toto
rozdelenie
preFOTOGLOSA – Bez komentára
durčuje, z ktorého
operačného progteľský sektor sú určené výzvy z
ramu a fondu budú môcť jednotopatrenia OP KaHR so zameralivé obce čerpať prostriedky na
ním 1.1 Inovácie a technologicrealizáciu svojich projektových
ké transfery, 3.1 Podpora podnizámerov. Obce Dolných Kysúc
kateľských aktivít v cestovnom
majú nasledovné rozdelenie: V
ruchu, 2.1 Zvýšenie energetickej
inovačnom póle rastu je mesto
efektívnosti, 2.2 Budovanie a
Kysucké Nové Mesto. Do komodernizácia osvetlenia pre
hézneho pólu rastu sú zaradené:
mestá a obce. Ďalšie výzvy sa
Povina, Radoľa, Rudina, Snežpripravujú na II. polrok 2008,
nica, Horný Vadičov, Kysucký
a to pre Sociálnu infraštruktúru
Lieskovec, Nesluša, Ochodnica,
2.1, Infraštruktúru cestovného
Rudinská. Mimo pólov rastu sa
ruchu 3.2, Pamäťové a fondové
ocitli Dolný Vadičov, Lodno,
inštitúcie 3.1. Okrem štruktuRudinka a Lopušné Pažite. Porálnych fondov je možné čerpať
sledná skupina obcí bude môcť
finančné prostriedky aj z iných
čerpať prostriedky z Programu
zdrojov, napríklad z Nórskeho
rozvoja vidieka, kým ostatné zo
finančného mechanizmu (NFM).
štrukturálnych fondov, ak túto
V tomto období z týchto prospodmienku výzvy nebudú defitriedkov možno čerpať finančnú
novať inak.
pomoc v rámci výzvy ModerniKtoré výzvy sú aktuálne v tomzácia verejného osvetlenia.
to období?
Záujemcom o podrobnejšie inTakou je priebežná výzva na
formácie, ktoré sa dotýkajú jedopatrenie 1.1 Regionálneho openotlivých výziev, odporúčame
račného programu, ktorá sa donavštíviť webové stránky: www.
týka infraštruktúry vzdelávania
nsrr.sk, www.sk-cz.eu, www.
so zameraním na renováciu školsacr.sk, www.economy.gov.sk.
skej infraštruktúry. Pre podnikared.

ZVESTI NA NÁVŠTEVE - Gymnázium KNM
V novej pravidelnej rubrike Zvesti na návšteve, redakcia každý
mesiac položí pár otázok riaditeľom školských inštitúcií na
území mesta, čím priblíži občanom aspoň stručne ich aktuálne
problémy i radosti. Tento mesiac sme zavítali na Gymnázium
a riaditeľke PaedDr. Eve Frišovej sme položili pár otázok.
Prebieha obdobie, ktoré je v živote každej strednej školy
dôležité z hľadiska zvýšenej pedagogickej aktivity, t.j.
prijímacie konanie do Vášho prvého ročníka a maturitné
skúšky. Môžete to stručne zhodnotiť?
Prijímacie konanie sme ukončili, prihlásených žiakov sme
mali dostatok - 171. K dnešnému dňu máme prijatých 90
žiakov, ako nám stanovuje plán výkonov.
Maturitné skúšky u nás začínajú 26.5.2008 a k maturitným
stolom pristúpi 82 študentov.
Aká je priemerná úspešnosť prijatia Vašich absolventov
na vysoké školy za posledné roky, resp. v aktuálnom
šk. roku?

Zvest.indd 2

Za posledné roky sme spokojní, môžeme hovoriť v medziach
88-94% úspešnosti našich študentov na vysokých školách.
Okrem odbornej pedagogickej činnosti sa taktiež venujete
aj mimoškolským aktivitám. Ktoré sú to?
Sme otvorení k mimoškolským aktivitám. Ponúkame krúžkovú
činnosť, ktorá je naozaj pestrá. Budujeme stále nové priestory,
aby sme mali čo ponúknuť.
Okolie Gymnázia, teda jej novej budovy nie je stále v štádiu komplexného dokončenia. Ako vnímate túto realitu?
Gymnázium sídli v dvoch budovách. Na Ulici Komenského
máme odborné učebne, táto budova je vo vlastníctve ŽSK,
ktorý je naším zriaďovateľom. Riaditeľstvo a klasické triedy sa
nachádza na Ulici Jesenského, táto budova je vlastníctvom
mesta.
V súčasnosti prebiehajú rokovania medzi ŽSK a predstaviteľmi mesta. Chcem veriť, že sa ná de riešenie, ktoré bude
prijateľné pre obidve strany.
red.
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Spravodajstvo - Publicistika - Názory

Cesta za eurom
Redakcia Zvestí sa chce okrem domáceho diania v Kysuckom Novom Meste,
venovať aj aktuálnym publicistickým témam, rezonujúcim na celom Slovensku,
a ktoré majú dopad v konečnom rade aj
na život v našom meste. Vytvára sa tak
priestor na nový formát diskusnej rubriky pod názvom Fórum,
publicistika a názory. Tento priestor by mal byť tiež ponúknutý na interakciu s Vami naši čitatelia, kde môžete stručne
a vecne prezentovať vlastné názory k vnútrospoločenským
témam, pokiaľ nie sú v rozpore s novinárskou profesijnou
etikou. Našou nasledujúcou témou je vstup Slovenska do
eurozóny a platnosť novej meny euro, ktorým budeme pravdepodobne platiť už o polroka. Keďže naši čitatelia sú vo
veľkej miere starší občania mesta, rozhodli sme sa formou
osvety priblížiť aspoň stručne doterajšiu cestu tejto novej
meny do našich budúcich peňaženiek.
6. júla 2005 - Vláda na svojom zasadnutí schválila
Národný plán zavedenia eura v SR. Materiál definuje
legislatívne úlohy, úlohy pre bankový sektor, verejnú správu, samosprávu, podnikateľskú sféru, informatiku, ako aj dostatočnú informovanosť verejnosti.
13. novembra 2005 - Národná banka Slovenska začala
zbierať prvé ohlasy v rámci verejnej ankety, v ktorej mohli
občania ovplyvniť výber motívov na slovenské euromince.
12. júla 2006 - Autorom víťazného návrhu Dvojkríž na trojvrší, ktorý bude na rube dvoj a jednoeurovke, je Ivan Řehák z
Bratislavy. Návrh Kriváňa, ktorý skončil na druhom mieste a
bude na jedno-, dvoj- a päťcentových minciach, vytvoril kremnický medailér Drahomír Zobek. Autormi návrhu Bratislavský
hrad je dvojica výtvarníkov z Kremnice Ján Černaj a Pavel
Károly. Od občanov dostal tretí najvyšší počet hlasov a mal
by byť na minciach nominálnej hodnoty 50, 20 a 10 centov.
17. marca 2007 - Ministri financií krajín eurozóny, ECB,
ministri a guvernéri národných bánk Dánska, Cypru, Estónska, Litvy, Lotyšska, Malty a Slovenska na základe žiadosti
slovenských úradov schválili revalváciu centrálnej parity slovenskej koruny voči euru v mechanizme výmenných kurzov
ERM II. Nový stredový kurz sa od 19. marca 2007 stanovil
na 35,4424 SKK/EUR, čo znamená posilnenie o 8,5 %.

QUO VADIS
Kam kráčaš Belanského ulica?

Jedna z najvyťaženejších ulíc mesta
a mnohí z nás ani nevedia, kto bol
nositeľom jej mena (spomíname na
inom mieste), hoci denne kráčame po
tomto mestskom korze, ktorému niekedy neprávom hovoríme pešia zóna.
Istý stupeň irónie je opodstatnený,
keďže stačí sledovať silný pulz tejto
mestskej komunikačnej aglomerácie
v pracovných dňoch, hlavne doobeda a okolo tretej popoludní. Z tohto
inkriminovaného času je aj dôkazná
fotografia v článku. Zásobovacie
a úžitkové dopravné prostriedky, autá
obyvateľov priľahlých domov, majiteľov prevádzok, vybavujúcich a kupujúcich, sa bolestivo podpisujú na chrbát
nášho mestského bulváru. Neustále
preťažovanie dlažobného podkladu
spôsobuje nerovnomerné defekty
v horizontálnej štruktúre komunikácie.
Dlažba sa miestami vytĺka, uvoľňuje
a narúša sa jej celistvosť, príp. sa
vytvárajú kompaktné preliačiny, prechod ktorými je rizikovým balansom
pomedzi okoloidúce autá hlavne pre
starších cyklistov. Niekedy je problém,
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12. decembra 2007 - Prezident SR Ivan Gašparovič podpísal zákon o zavedení meny euro na Slovensku, tzv. generálny zákon, ktorý poslanci zákonodarného zboru schválili
28. novembra 2007. Generálny zákon novelizuje aj ďalšie
zákony. Ide hlavne o zmenu zákona o NBS - jeho novelou
sa kompetencie v oblasti meny a emisie bankoviek a mincí
prenesú z Centrálnej banky SR na Európsku centrálnu banku.
1. januára 2008 - Do platnosti vstúpili prvé ustanovenia
generálneho zákona.
30. januára 2008 - Slovensko musí uskutočniť ďalšie štrukturálne reformy a zaviesť prísnejšiu fiškálnu disciplínu
16. apríla 2008 - Zverejnené údaje Eurostatu potvrdili, že Slovensko splnilo najdiskutovanejšie inflačné
kritérium na vstup do eurozóny, keď 12-mesačný priemer harmonizovanej inflácie dosiahol v marci na Slovensku 2,2 % pri referenčnej hodnote kritéria 3,2 %.
18. apríla 2008 - Slovensko oficiálne splnilo aj kritérium
deficitu verejných financií. Podľa údajov Eurostatu verejný deficit na Slovensku v roku 2007 klesol na 2,2 %
hrubého domáceho produktu z 3,6 % za rok 2006, čo
znamená, že SR sa dostala pod povolenú 3-% hranicu.
28. apríla 2008 – Európska komisia zverejnila svoju aktuálnu
ekonomickú prognózu, podľa ktorej miera ročnej inflácie na
Slovensku v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008 klesne.
5. mája 2008 - Pravdepodobnosť prijatia eura od roku 2009
stúpla v apríli na rekordných 93 %. Ide o najvyššiu hodnotu
od septembra 2006, keď inštitút INEKO a Klub ekonomických
analytikov začali skúmať názory odborníkov na prijatie eura.
7. mája 2008 - Slovenská koruna dosiahla nové historické
maximum 32,07 Sk za euro.
Čo nás ešte čaká?
Vstup Slovenska do eurozóny musia podporiť všetky
členské krajiny Európskej únie na zasadnutí ministrov financií, ktoré sa uskutoční 3. júna v Luxemburgu.
Ak dajú ministri vstupu Slovenska do eurozóny k 1. januáru
2009 zelenú, následne sa čaká formálna podpora zo strany
európskych lídrov na júnovom summite. Výmenný konverzný
kurz slovenskej koruny voči euru sa stanoví 8. júla na ďalšom
zasadnutí ministrov financií. Kurz sa definitívne zastaví a bude záväzný pri výmene našich slovenských korún za eurá pri
platnosti od 1. Januára 2009.
red. (zdroj TASR)

ak tlačíte kočík,
či bicykel, obísť
sa s chodcami
popri fasáde
domov, keďže
hlavne dolná
časť neuralgickej ulice sa
používa ako dočasné odstavisko áut v tesnej
blízkosti domov.
Paradoxne práve Belanského
ulica s Mariánskym kostolom
a dvoma barokovými pamiatkami, domami č. 8
– Mestská knižnica a č. 15, povedľa
pohrebnej služby, je zadefinovaná
ako Celomestská pamiatková zóna,
s centrom a ochranným pásmom od
Námestia slobody po križovatku k Poliklinike.
Je na racionálnom prístupe všetkých
zainteresovaných strán, stanoviť ďalšie smerovanie Belanského ulice ako
mestského korza, ktoré má svoj významný historický kontext vpísaný do
tváre dejín nášho mesta. Podľa vzoru
podobných miest na Slovensku otvoriť

verejnú, odbornú diskusiu s občanmi
a následne sa pokúsiť realizovať projekt mestskej kultúrnej pamiatkovej
zóny, s jej urbanistickou revitalizáciou,
ktorá by vyzdvihovala kultúrny význam
pred komerčným.
Akú máte skúsenosť a názor vo veci
Belanského ulice Vy, naši čitatelia?
Napíšte nám stručne na redakčný
e-mail: zvesti@gmail.com, ktoré
v rámci novej diskusnej rubriky Zvestí
- Fórum, publicistika a názory radi
uverejníme.
red.
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Tretia NOC S ANDERSENOM
v Základnej škole na Nábrežnej ulici
„Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna Základná škola Nábrežná v Kysuckom Novom Meste. Jedného dňa otvorila
svoje brány i v noci. Konalo sa v nej totiž stretnutie trpaslíkov...“ Takto nejako by mohla začať rozprávka o našej
škole. Rozprávka, súčasťou ktorej sme počas jednej
„zázračnej“ noci boli aj my...
Všetko to prepuklo o 18.00, kedy sa naša škola akoby šibnutím čarovného prútika premenila na ROZPRÁVKOVO a my
všetci sme plní očakávania stáli vo vestibule hlavnej budovy
našej školy. Všetci trpaslíci ! Šťastko, Smeľo, Vojak, Smejko, Veva, Spachtoš, Kýblik, Lesný škriatok Dia, Baník,
Hap-či, Kajka, Kofola Kiko, Policajný škriatok, Smieško,
Smejo, Hrajko, Nika, Pajka, Chrapoš, Dudroš... Poviem
Vám, veľmi sme sa tešili na túto chvíľu, kedy sa všetci v tých
kostýmoch uvidíme. A naozaj, bola to poriadna sranda.
A učitelia? Čítajko, Emka a Danmark ( p.uč. Monika Mojtová, Anna Ochodničanová a Jolka Kubišová ), tí sa teda
doma tiež parádne vyobliekali !☺
Po úvodnom príhovore a privítaní prítomných, a po ľúbezných
zvukoch, ktoré na svojich nástrojoch vylúdili chlapci z Fanfárového súboru, fungujúceho pri ZUŠ v Kysuckom Novom
Meste pod vedením pána Zábojníka, sa nezabudnuteľná
Noc s Andersenom začala.
Veľa sme čítali, hrali sa a súťažili. V tvorivých dielňach sme
popustili uzdu svojej fantázii. A tých trpaslíkov na chodník
sme nakreslili v noci tiež my. Svojou návštevou nás tento
rok poctil pán Ladislav Vendrinský – okresný metodik, ktorý
nám všetkým prečítal rozprávku. Počas besedy on i náš pán
zástupca Igor Drexler ochotne odpovedali na zvedavé otázky
detí ohľadom svojho detstva, o vzťahu ku knihám a k rozprávkam. Pozvanie prijali aj milé knihovníčky pani Dušana
Šinalová a Magda Švaňová z Mestskej knižnice v KNM a
samozrejme nechýbal ani sám 203 ročný pán spisovateľ Hans
Christian Andersen, ktorého úspešne stvárnil náš kolega Ivan
Jurkovič. Nedá mi nespomenúť vzácnych hostí z Čadce
– pána spisovateľa, autora Kysuckých rozprávok, Drotárovej
palice Antona Pajonka s manželkou Bohuslavou, ktorí
si svojím milým prístupom, úsmevom a neopakovateľnými
rozprávkami z nášho regiónu opäť získali srdcia našich detí.
My sme ich potešili tým, že na privítanie zarecitoval jednu
z jeho rozprávok trpaslík Smejko (Tánička Staníková z 5.
A). Svojou návštevou nás všetkých veľmi potešili i hostia zo
Žiliny - režisér a herec Tomáš Hudcovič a výtvarníčka a herečka Hanka �����
Lukšú z Theatra Štvorkolka. Aj oni si okamžite
získali deti svojou bezprostrednosťou a šarmom. A boli aj
autogramiády, ako sa patria ☺.
Počas tohtoročnej Noci nám predviedli svoje divadelné
umenie aj naši štvrtáčikovia z Dramatického krúžku pod
vedením p.uč. H. Perďochovej a aj ôsmaci pod vedením
p.uč. A. Vlčkovej.
Ani sme sa nenazdali a noc sa prehupla do svojej druhej
polovice. Ešte sme si „usalašení“ vo svojich trpasličích
spacákoch prečítali pár rozprávok a pobrali sme sa snívať
krásne rozprávkové sny. Bolo však už nadránom, keď sme
zaspali. ☺ Na druhý deň ráno po raňajkách v škole sme
sa unavení, ale obohatení o nové nezabudnuteľné zážitky
pobrali domov.
O tom, že noc strávená v škole pri rozprávkach môže byť
napínavým dobrodružstvom, sa v túto noc presvedčilo 30
žiakov piateho ročníka.
Na záver by som ešte chcela poďakovať: Rodičovskej rade
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pri ZŠ za finančnú podporu, rodičom zúčastnených detí
za pomoc deťom pri vyhotovení kostýmov a podporu
podujatia, p.D.Mičianovi za sladké drobnosti, požičovni
karnevalových kostýmov Emócia v Žiline, všetkým hosťom za účasť a podporu podujatia, a aj všetkým tým,
ktorí sa na akcii akýmkoľvek spôsobom podieľali a boli
ochotní nejako pomôcť. 		
Mgr. Monika Mojtová,
organizátorka NsA na ZŠ Nábrežná v KNM

H. CH. Andersen

strávil po tretíkrát svoju noc v našom meste
Nestáva sa často, aby žiaci nocovali v priestoroch svojej školy.
Každý je rád, keď ju môže po poslednom zvonení únavného
učebného dňa čo najrýchlejšie opustiť, vrátane učiteľov.
Avšak unikátny medzinárodný projekt na podporu čítania
detí pod názvom Noc s Andersenom 2008, spojil osemdesiatdva nadšencov s fantáziou na Základnej škole Nábrežná
do jedného tímu, ktorý touto vlastnou akciou participoval na
projekte ako jediný subjekt zastupujúci naše mesto. Treba
spomenúť, že tento rok sa projektu zúčastnilo vyše 600 škôl
a knižníc nielen na Slovensku, ale aj v susednom Česku a
Poľsku, pričom v školách spalo okolo 20 000 detí. Slovensko
reprezentovalo v tomto nevšednom projektovom vzdelávaní
46 miest a obcí so svojimi vlastnými akciami na školách,
alebo v knižniciach. Nosnou myšlienkou Noci s Andersenom
2008 bolo v dnešnej dobe expandujúcich mediálnych technológií, podnietiť opätovný záujem o klasické čítanie kníh
a zatraktívniť literárne učivo prostredníctvom prevzatých
rozprávok a zosobnenej hry. Ukázalo sa, že škola nie je len
vzdelávacia inštitúcia, ale aj miesto produkcie zaujímavých
akcií, na ktorej participuje viacero špecifických subjektov
zainteresovaných do projektu, ktorých úsilie si v plnej miere
zasluhuje našu pozornosť.
red.

Plán CVČ na mesiac jún

1.6.2008 Cesta rozprávkovým lesom Lesopark Kamence
4.6.2008 Basketbal - chlapci ZŠ Clementisova
5.6.2008 Malá detská olympiáda ZŠ Nábrežná - 1. a 2. roč.
6.6.2008 Volejbal dievčatá ZŠ Nábrežná
5.6. - 8.6.2008
Sústredenie rybárov Neslušská priehrada
9.6.2008 Turistická akcia Strečno
11.6.2008 III. kolo – Rastliny a zvieratá CVČ
13.6.2008 Zájazd diabetických detí Dubnica nad Váhom
20.6.2008 Pódiové skladby Dom kultúry
23.6.2008 Otvorenie Kalokagatia Trnava
CVČ v Kys. Novom Meste
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CENTRUM VO¼NÉHO èASU
Občania nášho mesta nemajú predstavu o
tom, koľko sa u nás nachádza nadaných a
talentovaných detí a mládeže. Máme ich v
našom okolí viac ako dosť. Objavovať a
pomáhať zdokonaľovať ich talent, nadanie a schopnosti je okrem iného úlohou
centier voľného času, ktoré túto podporu
talentov realizujú prostredníctvom záujmových krúžkov a iných voľno-časových
aktivít, ako sú vlastné i postupové súťaže
a olympiády.
Aj CVČ v Kysuckom Novom Meste má
prácu s talentovanými a nadanými deťmi
ako jednu z priorít svojej činnosti a celoročne pripravuje pre žiakov množstvo takýchto súťaží – so zameraním na všetky
oblasti duševného i telesného rozvoja detí.
(olympiády, spevácke, recitačné a výtvarné
súťaže, športové súťaže a to pre všetky vekové kategórie detí). Viacerí sa zo základných, mestských a okresných kôl úspešne

INFORMUJE

prebojovali i do regionálneho, krajského
i celoslovenského kola. Všetci úspešní
tak šíria dobré meno svojej školy a nášho
mesta po celom Slovensku. Za to im patrí
pochvala a poďakovanie, veď za každým
úspechom sa skrýva množstvo námahy,
tvrdého tréningu a pevnej vôle.
A poďakovaním a ocenením za úspešné
výsledky a celoročnú námahu bolo i slávnostné podujatie Centra voľného času pod
názvom TALENTY 2008, ktoré sa konalo
27. mája 2008 dopoludnia v sále Domu
kultúry, na ktorom boli ocenení víťazi okresných postupových súťaží a olympiád za
účasti primátora mesta Ing. Jána Hartela,
metodika odboru školstva Mgr. Ladislava
Vendrinského, riaditeľky CVČ Kamily
Bendovej a riaditeľov ZŠ v okrese Kysucké Nové Mesto.
Ocenených bolo 129 žiakov, každý dostal
diplom CVČ, hodnotnú knihu, športovci
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zlaté poháre. Slávnostné podujatie bolo
umocnené krásnym kultúrnym programom, v ktorom vystúpili mnohí z ocenených - víťazi speváckych a recitačných
súťaží, členovia záujmových tanečných
krúžkov, žiaci ZUŠ a mažoretky MsKS. V
závere vystúpili deti z DSS s programom
Cirkus Chrabromil.
Slávnostné oceňovanie za prítomnosti
vzácnych hostí určite povzbudilo chuť
všetkých zúčastnených pokračovať ďalej
vo svojom snažení vyniknúť a my dospelí
im v tom držíme palce.
Podujatie T A L E N T Y 2 0 0 8 bolo
dôstojným vyvrcholením a súčasne ukončením činnosti záujmových krúžkov a súťaží CVČ v tomto školskom roku.
Pokračujeme prázdninovými aktivitami
– deti, máte sa na čo tešiť!!! Sledujte ponuky v týchto novinách, na web stránkach
mesta, v rozhlase a na propagačných letákoch.
Anna Mácová, CVČ

Slávnostný zápis prvákov

Letom svetom internetom

Koniec školského roka patrí v knižnici už niekoľko desiatok rokov
prvákom všetkých základných škôl v Kysuckom Novom Meste.
Malí školáci prelúskali všetky písmenká abecedy, tak nastal
vhodný čas na vypožičanie si prvej knihy z knižnice. Knihovníčky
oboznámili deti zo základnými pravidlami správania sa v knižnici,
ponúkli im zaujímavé knihy podľa chuti prváčikov a odovzdali
aj prvý preukaz do knižnice. Žiačikovia nakreslili knižnicu, tetu
knihovníčku či nezbedné deti v knižnici. Za pekné správanie si
vyslúžili rozprávku.
Bc. Dušana Šinalová, Msk

Pol roka prebiehal v knižnici projekt s názvom Letom svetom
internetom, ktorého cieľom bolo zvyšovanie počítačovej
gramotnosti žien. Projekt bol realizovaný v spolupráci s Miestnou
organizáciou Únie žien Slovenska v Kysuckom Novom Meste.
Účastníčky kurzu sa oboznámili so základnými znalosťami práce s
počítačom, s vyhľadávaním v sieti internet, prezeraní si webových
stránok a iné. Najviac ich zaujala elektronická pošta, ktorú budú v
budúcnosti využívať pri komunikácii s najbližšími.
Každú druhú stredu sa ženy stretávali v priestoroch knižnice,
kde im bola k dispozícii výpočtová technika získaná v projekte
Informatizácia knižníc a pracovníčky knižnice, ochotné odpovedať
na ich otázky a ukázať im ako a kde nájsť informácie v globálnej
sieti internetu.
Bc. Dušana Šinalová, Msk

NEPREHLIADNITE
VAŠE OBĽÚBENÉ PÓDIOVKY !!!

Centrum voľného času KNM pozýva širokú verejnosť,
najmä deti a mládež - chlapcov a dievčatána okresné kolo súťaže tanečných skupín PÓDIOVÉ
SKLADBY žiakov ZŠ a stredných škôl !
Tanečné skupiny sa môžu prihlásiť v CVČ do 13.6.2008
osobne, písomne, telefonicky ( t.č. 421 3294) Súťažná
prehliadka, ktorá sa každoročne teší veľkému záujmu, sa
koná 20.6.2008 (v piatok) v DOME KULTÚRY, začiatok o
14.30 hod. VSTUPNÉ: kultúrne poukazy alebo 25,-Sk
Anna Mácová, CVČ

ŠPORT CVČ KNM

VÝSLEDKY III. KOLA
BASKETBALOVEJ LIGY
CHLAPCOV ZŠ
III. kolo T – MOBIL LIGY v basketbale chlapcov ZŠ sa
konalo 14.5.2009 za účasti troch škôl.
Výsledky
1. ZŠ Clementisova 6 bodov
2. ZŠ Povina
4 body
3. ZŠ Nábrežná
2 body
4. ZŠ Dolinský potok 0 bodov (družstvo sa nedostavilo)

MALÝ FUTBAL DIEVČAT

15.5.2008 sa konalo KRAJSKÉ KOLO v malom futbale
dievčat ZŠ. Zúčastnilo sa ho 5 družstiev zo Žilinského
kraja. Zvíťazili naše dievčatá zo ZŠ Clementisova a
postupujú na Olympiádu detí a mládeže pod názvom
KALOKAGATIA do Trnavy.
Držme im všetci palce, aby aj tam boli úspešné.
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Hosť mesiaca

KNM
- spisovateľ Edmund Hlatký

V rámci novej pravidelnej rubriky Hosť mesiaca, čitateľom Zvestí krátkym profilom a následným redakčným rozhovorom predstavíme ako prvého vzácneho hosťa, významného kysuckého prozaika, ktorého domáca čitateľská verejnosť pozná menej ako iných zviditeľňovaných kysuckých spisovateľov. Paradoxne
jeho meno zato významne rezonuje v súčasnej slovenskej próze ako istý fenomén, akceptovaný odbornou
čitateľskou verejnosťou.
Edmund Hlatký sa narodil 15. júla 1954 v Dačiciach. Detstvo
prežil a základnú školu navštevoval na Kysuciach. Po maturite na
gymnáziu v Kysuckom Novom Meste vyštudoval Fakultu telesnej výchovy a športu UK v Bratislave. Od roku 1980 pôsobil ako
stredoškolský učiteľ na viacerých školách. Debutoval v obnovenej
Literárnej prílohe Smeny v roku 1986 a Slovenských pohľadoch.
V rokoch 1988 – 1989 bol redaktorom Literárneho týždenníka.
Žije a tvorí v Trnave a Kysuckom Novom Meste.
Vydal prózy História vecí (1988), Jesenný opar (1999), Iní ľudia
(2000), Sláva a tajomstvo (2001). Za svoju tvorbu dostal prestížne
ocenenia ako Cena Ivana Kraska za debut História vecí (1988) a
Cenu Slovenských pohľadov (1998).
Renomovaný literárny kritik slovenskej prózy a riaditeľ Národného literárneho centra Alexander Halvoník na margo tohto zaznávaného Kysučana povedal:
“Literárny talent Edmunda Hlatkého je determinovaný najmä hl-

Redakčný rozhovor
Náš redakčný rozhovor s Hosťom mesiaca – spisovateľom Edom Hlatkým vznikal
v období prvej májovej dekády, v rozpätí
niekoľkých dní, poznačených vzájomnými
stretnutiami. To prvé, akoby symbolické v
jednej malej mestskej krčmičke s čarovnými "cenami ako za socializmu", položilo
základ nesporne zaujímavého rozhovoru,
ktorý čitateľom práve ponúkame. Napríklad aj ku káve ako sme to podobne vyriešili spolu s autorom oceňovaného knižného
debutu História vecí.
Ako vidíte svoje literárne začiatky, ktoré predznamenali Vaše významné miesto v súčasnej slovenskej próze?
Moje začiatky, to je dvojnovela História
vecí, ktorá vyšla v roku 1988. Vtedajšia
kritika ju reflektovala flešovito a pochvalne. Ja som sa z noci na ráno stal „padlým anjelom“ s črtami Dona Quichota. V
súvislosti s mojou osobou neuveriteľne
ožil Cippola (kuzelník z novely Thomasa
Manna: Mário a kúzelník pozn. red.), ale
účinný Mário sa nenašiel do dnešného dňa.
Na naše mesto sa viaže novela Bohdan, do
ktorej som zakomponoval historický fakt z

roku 1904 a v čase posunul do roku 1972.
Pevne veriaca žena vynáša sviatosť oltárnu z horiaceho kostola. Socialistický Cippola zneužil jej prostú vieru a podviedol
nielen ju.
Je teda príznačný Váš sklon k historickej faktografii a reflexii, prerozprávanej beletrizovanou formou. Ako Vás
prijíma čitateľská verejnosť doma, teda
v Kysuckom Novom Meste, vnímate nejaký druh podpory?
V našom meste ako literárna osobnosť nefungujem a priznávam sa, že táto čiastočná
anonymita mi tak trochu vyhovuje. Menej
však už ten fakt, že v Mestskej knižnici
majú len moju prvú knihu. Za celkovým
nezáujmom netreba hľadať len a len slovenskú odnož globálneho kúzelníka Cippolu, skôr hektickú aktivitu autorov, ktorí nadane simulujú hlboký klasicizujúci
trend.
Iste niečo o tom hovorí aj čas, strávený
písaním rukopisu, ktorý ide do hĺbky
podstaty. Páni Vilikovský, Jaroš, Mitana
a ďalší významní prozaici, napokon aj
Vy, píšu románové predlohy aj niekoľko
rokov. Čomu sa v skratke obsahovo venujú Vaše ďalšie štyri knihy?

Historická revue mesta
Keďže naše mesto je pomerne bohaté na historické kontexty,
udalosti, či osobnosti a povedomie mladšej generácie v súvislosti s dejinami mesta často nepokrýva želaný štandard
základných znalostí, rozhodli sme sa vo Zvestiach vytvoriť
ďalšiu novú rubriku – Historická revue mesta. Vzniká na
základe výnimočnej podpory a spolupráce pána Dr. Milana
Straňana, pričom sa môže čitateľom strednej a staršej generácie zdať, že niektoré fakty a udalosti nepravidelne odznievali
v minulosti a v inom periodickom priestore. My sa v inovovanej redakčnej úprave heslovito a stručne zameriame na tie
najdôležitejšie, ktoré veľakrát spomíname bez toho, aby sme
si uvedomili istý významný, historický kontext. Tým prvým sa
javí veľmi frekventovaný pojem - Belanského ulica. Vie aspoň
polovica z nás, kto bol vlastne ten pán Belanský?
Jozef Belanský sa narodil v našom meste 20. Júla 1769
v rodine Andreja Belanského, vtedajšieho zemana a richtára Kysuckého Nového Mesta. Po gymnaziálnych štúdiách
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bokou intuíciou, prenikavým intelektom a priam posadnutosťou po pravde,
korešpondujúcej so situáciou súčasného človeka. To značí, že máme do
činenia s literatúrou, ktorá chtiac či nechtiac syntetizuje súčasné
prozaické úsilia a nepochybne je novou kvalitou vo vývoji našej
prózy, v ktorej sa otvorene, ľudsky a občiansky angažovane nastoľujú najzásadnejšie otázky o situácii človeka v storočí, ktoré
prekonalo búrlivý sociálny rozvoj, a ktoré protirečivo smeruje do
nezvyčajne zložitých podmienok na život.”
Napíšte nám vážení čitatelia na redakčný e-mail zvesti@gmail.
com správnu odpoveď na otázku: Ako sa volá debutová kniha
kysuckého prozaika Edmunda Hlatkého?
Jedného šťastlivca vyžrebujeme a pošleme mu zatiaľ poslednú
knihu autora Sláva a tajomstvo aj s podpisom.
						
red.
Pýtam sa a usilujem sa aj odpovedať, prečo
vo svete trvale víťazí, dôveru a lásku marí
premnožená „Cippolova rodina“. Tento
môj trend sa výrazne javí aj v novej pripravovanej knihe Abraka dabraka. Po stránke
boja dobra so zlom nejestvuje deliaca čiara
medzi globálnym a regiónom. Aj v ďalších
románoch mi išlo o pokus pochopiť z čoho
pramení diktát človeka, ktorý vychádza z
pozície moci.
Naznačili ste teda istý a zakódovaný fenomén sémantickej roviny regiónu. V
čom má teda u Vás nenahraditeľný a
osobný význam genus loci nášho mesta?
Región je miesto návratu domov, hoci
roky žijem v Trnave so svojou rodinou. V
Kysuckom Novom Meste zase s mamou a
býva tu tiež môj brat s rodinou. Je to mesto nevyčerpateľného, tvrdého duchovného
koreňa, ktorý sa denne usilujem spoznať,
ale nikdy ho celkom nespoznám. Symbolicky povedané: od horiaceho kysuckého
kostola som doputoval do Trnavy, malého
Ríma s najväčším počtom kostolov na kilometer štvorcový...
red. (pozn. redakčne upravený rozhovor)

v Pešti a Budíne vyštudoval filozofiu a bohoslovie vo Vacove
a Pätikostolí. V roku 1792 bol ako 23 ročný vysvätený za
kňaza. Po viacerých pedagogických pôsobeniach v zahraničí
sa ako mimoriadny profesor a katedrálny arcidiakon vrátil
v roku 1820 späť na Slovensko. Vykonával dôležitú funkciu
banskobystrického biskupa, v ktorej podporoval sociálny
a kultúrny život. Osobne sa angažoval pri zrode niekoľkých
slovenských cirkevných škôl, nemocníc a dobročinných
ústavov. Založil fond na podporu chudobných slovenských
študentov. Podporoval bernolákovské hnutie, literárne aktivity
slovenských kňazov a osobne udržiaval priateľskú korešpondenciu s viacerými významnými spisovateľmi predmatičného
obdobia.
Budeme však radi, keď nás oslovia aj čitatelia zo zaujímavými
textovými materiálmi, či fotografiami z vlastného archívu po
významných predkoch, čím sa vytvorí širší priestor na osvetu
a spoločné spoznávanie vlastnej histórie mesta.
red. (zdroj JUDr. M. Straňan: Kysucké Nové Mesto. 1998)
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KNM
PROGRAM MKŠS– JÚN 2008
1. júna 2008 o 17,00 hod. (na námestí mesta) KOKTEIL
POHODY – k MDD (8. ročník prehliadky umeleckých súborov
MKŠS)
V programe uvidíte mažoretkový súbor ASANKA, detský divadelný súbor DIDERO, Divadelný súbor dospelých, tanečnú
skupinu NIAGARU, dychovú hudbu NOVÚ KYSUČANKU,
hudobnú skupinu KaNeM a ďalších
6. júna 2008 o 14,30 hod. KUJEM, KUJEM PODKOVIČKU
(na námestí mesta) - detský ľudový festival
Účinkujú: FS Rozmarín Viedeň, ľudová hudba Goluska
Oravská Polhora, FS Kelčovan Čadca, dievčenská spevácka
skupina zo ZŠ Kysucký Lieskovec a FS Kýčerka Ochodnica
Usporiadateľ: KKS Čadca a MKŠS KNM
15. júna 2008 od 16,30 ROZPRÁVAČSKÉ LODNO (na námestí mesta) - galaprogram z 11. národnej súťažnej prehliadky
rozprávačov Slovenska
Usporiadateľ: KOS, Čadca, Obec Lodno a MKŠS KNM
21. júna 2008 o 19,00 hod. (v DK) VEĽKÉ ILÚZIE (divadelné
predstavenie Radošinskeho naivného divadla)
Vstupné: 240 Sk UŽ V PREDPREDAJI!
Autor: STANISLAV ŠTEPKA
Hudba: ĽUBICA SALAMON-ČEKOVSKÁ
Režisér: JURAJ NVOTA
Nová hra Stanislava Štepku a Radošinského naivného divadla
nás zavedie do legendárneho roku 1968, teda do obdobia
neopakovateľných šesťdesiatych rokov, kedy si ľudia vo vtedajšom Československu začali naivne myslieť, že aj socializmus
môže mať „ľudskú tvár“. Autor hry, prostredníctvom súboru malých javiskových foriem, rozpráva skoro až autentické príhody
zo života mladých dedinských hercov a ich nadšené tvorivé a
ľudské snahy. Uvidíme trpké i smiešne životné peripetie dedinského funkcionára, prispôsobivého referenta, ľudské príbehy
Alexandra Dubčeka, a to nielen v spomínanom prelomovom
roku 1968, ale aj v nasledujúcom desaťročí, kedy sa výrazne
menila nielen doba, ale aj charaktery.
28. júna 2008 od 14,00 hod. do 20,00 hod. (na námestí
mesta)

Program Mestskej knižnice
Kysucké Nové Mesto na mesiac jún 2008
02.06.-30.06.2008 Čítame s Osmijankom
výstava prác detí zo ZŠ Clementisova, ktoré sa zapojili
do celoslovenskej súťaže
03.06.2008 o 10.00 hod. Kreslíme si rozprávku
dopoludnie pri príležitosti MDD
16.06.-30.06.2008 Poznávajme našu krajinu a prírodu
tematická výstava v oddelení literatúry pre deti a mládež
16.06.2008 o 9.30 hod. Informačná výchova
pre deti MŠ
19.6.-30.6.2008 Naše hrady a zámky
tipy na teplé dni - výstava
Čitateľský krúžok Dobrá kniha do batoha.
Čo sme sa naučili o knižnici?
Bc. Dušana Šinalová, MsK
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kultúra
HRÁME NA ĽUDOVÚ NôTU (2. ročník)
- festival folklórnych súborov a hudieb z Kysúc
- stánkové občerstvenie, dobrá hudba, dobrá zábava...

Program : FS Jedľovina, Lehoťanka, Ľudová muzička Kováčikovcov, súbor Jackove z Jablunkova a ďalší
Podrobnejšie informácie o pripravovaných kultúrnych programoch a podujatiach MKŠS si nájdete aj na www.kysuckenovemesto, tiež v propagačných vitrínach MKŠS,
alebo na reklamných paneloch, ktoré sú umiestnené na budove domu kultúry.
(MKŠS, Mária Ďuranová)

KINO KYSUCA
PROGRAM NA JÚN 2008
1. 6. 2008 o 19,30 hod. 10 000 PRED KRISTOM
USA/N. Zéland
Vstupné 59 Sk
MP-12
109
min.
Veľkolepá odysea do mýtickej éry plnej bohov a ich
proroctiev, kde vládli duchovia a po Zemi sa preháňali
obrovské stáda mamutov.
8. 6. 2008 o 19,30 hod. UHOL POHĽADU
USA Vstupné 60 Sk MP-15 90 min.
Bravúrne napínavý príbeh v štýle Rashomona od Akira
Kurosawu. O atentáte na amerického prezidenta z pohľadu rôznych účastníkov tejto udalosti.
15. 6. 2008 o 19,30 hod. LET´S DANCE 2 – STREET
DANCE
USA Vstupné 60 Sk MP – 12 98 min.
18 – ročný Chase študuje na Marylandskej škole umenia
tanec. To, čo mu škola poskytuje, považuje však za príliš
strnulé a staromódne. Rozhodne sa podstúpiť legendárnu
undergroundovú tanečnú súťaž.
22. 6. 2008 o 19,30 hod. TAJNOSTI
ČR Vstupné 59 Sk MP-12 100 min.
Julie má všetko. Úspešného a dobre vyzerajúceho
manžela, zdravú a múdru dospievajúcu dcéru, prácu
prekladateľky, oddaného milenca a teraz dokonca aj nový,
veľký dom. Ale pod týmto zdanlivo spokojným povrchom
sa skrýva mnoho tajomstiev...
29. 6. 2008 o 17,00 hod. HORTON
USA Vstupné 59 Sk
MP- 12
85 min. (český
dabing)
Horton je celkom normálny slon v dobrej fyzickej a psychickej kondícii, a tak ho celkom prekvapí, keď mu pod
nos spadne smietka, ktorá hovorí...
Príbeh z pera Dr. Seussa, ktorý si po celom svet získal
svojich fanúšikov.

SPOLOK SV. VOJTECHA
Vás pozýva dňa 12. júna 2008 o 14.00 hod. do veľkej
sály Domu kultúry Kysucké Nové Mesto na tradičné
podujatie, ktoré usporadúvame pod patronátom
mesta pri príležitosti
Dňa detí pod názvom: DETI DEŤOM.
V kultúrnom programe sa predstavia žiaci a deti:
ZUŠ Kys. N. Mesto, MŠ Litovelská, MŠ Komenského,
Mažoretky, Domov sociálnych služieb pre deti
a dospelých Čadca – Horelica, DSS pre deti a
dospelých Kys. Nové Mesto, Špeciálna základná
škola Kys. Nové Mesto a ďalší.
Súčasťou programu bude aj vyhodnotenie súťaže
pre deti a mládež pod názvom: Detský čin školského
roku 2007/2008. Ceny venuje SSV KNM.
Tešíme sa na Vás. Magda Harceková
SSV Kys.Nové Mesto
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Mestská polícia
informuje
Dňa 28.04.2008 o 13.15 hod. prišla na mestskú políciu žena
z Kysuckého Nového Mesta nahlásiť, že pred VÚB na Námestí slobody v Kysuckom Novom Meste jej neznáma osoba odcudzila 47 tis. Sk v hotovosti, ktoré si chcela uložiť na
vkladnú knižku. Vzhľadom na výšku odcudzených peňazí
MP odviezla poškodenú na OO PZ v Kysuckom Novom
Meste, kde sa rozhodla podať oznámenie na neznámeho páchateľa.
Dňa 3.05.2008 o 19.56 hod. bolo na MP v KNM nahlásené,
že na ul. Clementisovej na Nábreží Kysuce sú 4 podnapití
mládenci, ktorí obťažujú okoloidúcich občanov. Po príchode
hliadky na miesto sa zistilo, že sa tam skutočne nachádzajú
4 mladiství chlapci, ktorí javili známky požitia alkoholických nápojov. Šetrením boli zistené konkrétne osoby, ktoré
mladistvým alkohol kúpili. Tieto osoby sa dopustili priestupku v zmysle § 30 odst. 1 písm.a) zákona o priestupkoch
č. 372/90 Zb. Za uvedený priestupok im bola MP uložená
bloková pokuta, ktorú uhradili.
Dňa 12.05.2008 o 19.07 hod. bolo telefonicky oznámené
na PCO MP v KNM, že pri železničnej stanici leží na zemi
neznámy muž, ktorého údajne prepadli a dobili. Po príchode hliadky MP na miesto sa na mieste už nachádzala rýchla
zdravotná pomoc a bolo zistené, že sa jedná o bezdomovca, ktorý uviedol, že ho prepadli 3 neznámi muži, odcudzili
mu peňaženku a osobné doklady. Nakoľko bolo podozrenie
z lúpežného prepadnutia, bola na miesto privolaná hliadka
OOPZ KNM, ktorá prípad na mieste prevzala a uvedenú vec
rieši.
Dňa 15.05.2008 o 16.23 hod. bolo na MP oznámené, že na
ul. Litovelskej v KNM dochádza k fyzickému napádaniu
medzi súrodencami. Po príchode hliadky na miesto bolo zistené, že napadajúci je v silne podnapitom stave a nemá na
uvedenej adrese trvalý pobyt.
Po dohovore hliadkou MP agresívny muž upustil od svojho
konania a opustil miesto trvalého bydliska poškodenej. Poškodená uviedla, že si danú skutočnosť premyslí, prípadne
podá oznámenie na MP.

Inzercia
 Predám koterec pre zajace 9-dielny. 1000,-Sk.
Telefón: 0918 833 330

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

y !!!
ijateľné cen

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

KNM

Spoločensk á kronik a
narodenie detí
Alexandra Krchnavá, Ivan Martiška, Damián Ďurana,
Klára Ondrušková, Ema Plavuchová, Samuel Jakubík,
Jakub Svrček, Martin Tomáš, Soňa Hartelová,
Timotej Backa, Ľubomíra Olexová, Karol Vlček, Klára
Putoríková, Gabriel Jančiga, Samuel Martinský, Filip
Fujak, Branislav Játi, Martina Marcová, Samuel Ďurana,
Elena Mária Holiačová, Peter Cvopa

Dietkam želáme zdravie
a rodičom veľa trpezlivosti

manželstvo uzavreli
Marian Pupik a Martina Remišová
Václav Ševčík a Dana Majtanová
Miroslav Gajdoš a Zuzana Fridrichová
Ing. Ľubomír Havel a Agnieszka Malgorzata
Swiaczkowska
Ing. Jaroslav Šmehyl a Andrea Majčínová
Vladimír Gábor a Mária Trúchla
Michal Kosa a Ing. Martina Ščambová
Róbert Kubala a Mária Kurková

ÚMRTIA
Margita DOLINAJCOVÁ		
Anna KLAČANOVÁ			
Irena VAJDÍKOVÁ 			
Stanislav TICHÝ			
Emil HODAS			
Miroslav KURŇAVA			
Miroslav ŠVAŇA			
Milan ĎURIAK			
Jozef ČIČMAN			
Eva LOVASOVÁ			
Marián MAROŇ			
Jozef CIGÁNIK			
Anton CVIKEL			
Stanislav BRŠLÍK			

T

84 rokov
87 rokov
74 rokov
69 rokov
55 rokov
40 rokov
56 rokov
68 rokov
85 rokov
63 rokov
40 rokov
82 rokov
67 rokov
22 rokov

l a čomipleaxné r e ň
.. . k
sl u �b y .. .

J á n o� ík

vydavateľská a obchodná činnosť

Plnofarebná ofsetová tlač do formátu A 2
 vizitky, plagáty, prospekty, knihy, svadobné oznámenia
 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
● Tonery, pásky - (do 24 hod.), predaj aj na faktúry ...
Námestie slobody 67, 024 01 Kysucké Nové Mesto
tel.: 041/421 23 27, 422 03 62 fax: 041/422 03 63

www.in-out.sk
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Ćakujeme vedeniu mesta K

Ďakujeme vedeniu
mesta Kysucké
dôstojný
obrad, SZPB, SDď,
Nové Mesto za dôstojný obrad,
prejavy
sústrasti
a kvetinové d
SZPB, SDĽ, príbuzným a známym
za prejavy sústrasti
a kvetinové
s našim
zosnulým otcom
dary pri poslednej rozlúčke s našim
zosnulým otcom
p. JOZEFOM ČIČMANOM,
ktorý nás opustil dĖa 29. aprí
ktorý nás opustil dňa 29. apríla 2008
vo veku
85 rokov.
Ćakujeme
zdravotníckemu per

Života kniha zavrela sa, v pamäti
našej navždy zostaneš.
Dňa 9. 5. 2008 nás vo veku
82 rokov opustil náš drahý manžel,
otec, starý otec
JOZEF CIGÁNIK
Úprimne ďakujeme rodine,
NsP ýadca
ako aj zamestnan
príbuzným, susedom a všetkým
Ďakujeme zdravotníckemu personálu onkologického
odd. NsP
za účasť na poslednej rozlúčke,
Čadca, ako aj zamestnancom Domova
dôchodcov
a DSS KNM za starostlivosĢ oĖ
ako i za modlitby, kvetinové dary
a DSS KNM za starostlivosť oňho.
a prejavy sústrasti, ktorýmiZároveĖ
ste
sme si dĖa 25.5.2008 pripomenuli 4. výroþie
Zároveň sme si dňa 25. 5. 2008 4. výročie úmrtia našej mamy
zmiernili náš hlboký žiaľ. Naša
úmrtia
našej mamy
p. JANY ČIČMANOVEJ.
vďaka patrí rím.-kat. farskému úradu
S láskou ďakujú a spomínajú synovia Jozef a Dušan
v Kys. Novom Meste, všetkým
zamestnancom pohrebnej služby
s rodinami. s rodinami.
Michala Pošteka v Kys. Novom
S láskou ćakujú a spomínaj
Meste a tiež zamestnancom správy
Dňa 22. 3. 2008 v požehnanom veku
s rodinami.
cintorínov v Kys. Novom Meste za
87 rokov, nás navždy
opustila naša
dôstojnú rozlúčku s našim drahým
drahá manželka, mama,
zosnulým.
starká a prastarká
Smútiaca rodina.
MÁRIA BEŇADIKOVÁ
z Kysuckého Nového Mesta
Ďakujeme všetkým príbuzným,
susedom a známym, ktorí sa prišli s
Ďakujeme príbuzným, známym
ňou rozlúčiť na jej poslednej ceste do
a susedom,
večnosti, ako i za prejavy sústrasti
ktorí prišli odprevadiť na poslednej
a kvetinové dary.
ceste moju mamu, babku a svokru
S úctou a vďakou smútiaca rodina.
IRENU VAJDÍKOVÚ
Z Kys. N. Mesta,
Dňa 16. 5. 2008 sme si pripomenuli
ktorá nás opustila dňa 25. 4. 2008
1. smutné výročie úmrtia
Vo veku 74 rokov.
našej drahej mamičky, starkej
Zároveň
a prastarkej
si dňa 30. apríla 2008 pripomíname
JÚLIE KOŽUCHOVEJ
piate výročie úmrtia
z Ochodnice.
MILANA VAJDÍKA
S láskou a úctou spomína celá
z Kysuckého Nového Mesta
rodina.
Spomína smútiaca rodina.

p. Jozefom ý

p. Jany ýiþmanove

Čas plynie, už nie si medzi nami,
ale v našich spomienkach zostaneš
navždy s nami.
Na tvoj hrob len kytičku kvetov Ti
môžeme dať a pri tichej modlitbe na
Teba spomínať.
Dňa 21. 5. 2008 sme si pripomenuli
2. smutné výročie úmrtia našej
mamy, manželky a babky
MELÁNIE ŠEFÁROVEJ rod.
PAPANOVEJ.
S úctou a láskou v srdci spomínajú
manžel a dcéry s rodinami.
Čas nevráti , čo vzal.
Ostali len spomienky a v srdci žiaľ.
Úprimne ďakujeme všetkým
príbuzným, známym, susedom
a priateľom za prejavy sústrasti,
kvetinové dary a účasti na poslednej
rozlúčke s mojim manželom, otcom,
starým otcom, bratom, švagrom
MILANOM ĎURIAKOM
z Kysuckého Nového Mesta,
ktorý nás opustil dňa 29. 4. 2008 vo
veku 68 rokov.
S úctou a láskou manželka Eva,
synovia Tibor, Miloš a dcéra Katka
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Úprimne ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom, susedom
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť
a odprevadiť na poslednej ceste
nášho drahého manžela, otca,
starého otca, brata, švagra,
STANISLAVA TICHÉHO
z Kys. Nového Mesta,
ktorý nás náhle opustil
vo veku 69 rokov.
Zároveň ďakujeme za prejavy
sústrasti a kvetinové dary.
S úctou smútiaca rodina.
Dňa 10. 6. 2008
si pripomíname
10. výročie úmrtia
našej sestry
a matky
pani ANNY BARÁTOVEJ
rod. TABÁKOVEJ.
Smútiaca rodina.

Dňa 3. 6. 2008
uplynul rok,
čo nás navždy opustil
Ing. KAROL GELINGER
Spomíname
smútiaca rodina.
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šPORT - RELAX

KNM

Na konci apríla a začiatkom mája prebehli úvodné kolá súťaže
slovenských tenisových družstiev, v ktorých má zastúpenie
aj naše mesto. Po úvodných kolách je pravdepodobné, že
Na konci apríla
a zaþiatkom
májaa prebehli
kolá súĢaže
slovenských
tenisových družstiev, v ktor
družstva
starších
žiakov
žiačokúvodné
si udržia
najvyššiu
triedu.
Ml.
žiaci zostávajú
o postup
MS. Ml. žiačky
zasestarších žiakov a žiaþok si
zastúpenie
aj naše mesto.vPohre
úvodných
kolách jenapravdepodobné,
že družstva
Na konci
apríla
a zaþiatkom
májado
prebehli
kolá súĢaže slovenských
tenisových družs
majú
veľkú
šancu
o postup
výššejúvodné
triedy.Výsledky
a hra
Druhý májový víkend sa uskutočnili tradičné rybárske zastúpenie
najvyššiu veľký
triedu.
Ml.potencial
žiaci zostávajú
v hre o kolách
postup
najeMS.
Ml.v žiaþky
zasežemajú
veĐkústarších
šancu o postup
aj naše
mesto.
Po úvodných
pravdepodobné,
družstva
žiakovd
ukazujú
žiackých
družstiev
Tenisovom
preteky v love kapra na VN Neslušanka. Súťažilo sa počas najvyššiu triedu. Ml. žiaci zostávajú v hre o postup na MS. Ml. žiaþky zase majú veĐkú šancu
triedy.Výsledky
a
hra
ukazujú
veĐký
potencial
žiackých
družstiev
v
Tenisovom
klube
KNM.
KNM.
Stanislav Ševčík, TK KNM
dvoch dní. Prvý deň v sobotu, bola na programe súťaž v klube
triedy.Výsledky a hra ukazujú veĐký potencial žiackých družstiev v Tenisovom klube KNM.
kategórii dospelý rybár. Počas oboch súťažných kôl sa
vedenie v pretekoch menilo no nakoniec o víťazovi rozhodol
Výsledky žiakov a žiaþiek tenisových družstiev TK Kysucké Nove Mesto
jeden ulovený kapor navyše.
Výsledky žiakov a žiaþiek tenisových družstiev TK Kysucké Nove Mesto
V nedeľu sa na vodnej nádrži stretli deti, ktorým učarovalo
I.Trieda
rybárske umenie. Po oba dni nám prialo počasie takže Mladší žiaci
Kysucké Nove Mesto TK Banská Bystrica
2/5
tým pretekárom, ktorí nič neulovili to až tak moc nevadilo TK
Mladší
žiaci
I.Trieda
TK Kysucké Nove Mesto
1/6
a omnoho dôležitejší bol pre nich príjemne strávený deň TK Ružomberok
v kruhu svojich kamarátov a známych. Veľa rybárov a ich
TK Kysucké Nove Mesto - TK Banská Bystrica
2/5
priateľov odchádzalo z priehrady až v neskorých večerných Starší žiaci
TK Ružomberok
- I.Trieda
Kysucké
Nove
Mesto 1/6 2/5
hodinách a bolo im ľúto, že táto pekná akcia už končí.
TK
Kysucké Nove Mesto
- TK TK
Baník
Prievidza
Výsledky: Sobota: zúčastnilo sa 195 pretekárov, ktorý TK Nová Dubnica
TK Kysucké Nove Mesto
3/4
dovedna ulovili 125 kaprov.
Starší žiacižiaþky
I.Trieda
1. Ján Jarošík, 2. František Kekeli, 3. Ľubomír Miko
Mladšie
III.Trieda
Najväčšieho kapra ulovil Ivan Spišiak a to 73cm.
TK
Kysucké
Nove
Mesto
- TK TKM
TK
Kysucké
Nove
Mesto
Baník Martin
Prievidza
2/5 4/3
Nedeľa: zúčastnilo sa 50 detí a spolu ulovili 68 kaprov.
TK Žilina
TK Kysucké Nove Mesto
2/5
1. Adrián Majtán, 2. Michal Petrák, 3. Andrej Smrek
TK Nová Dubnica TK Kysucké Nove Mesto 3/4
Najväčšieho kapra ulovil Martin Zacher a to 70cm.

Miestna organizácia Slovenského
rybárskeho zväzu Kysucké Nové Mesto
www.srzkysuca.sk

Na záver by som chcel poďakovať všetkým organizátorom
za zorganizovanie peknej akcie nielen pre rybárov, ale aj
pre mnoho návštevníkov tejto akcie. Folklórnemu súboru
Jedľovina za kultúrny program po vyhlásení víťazov a v
neposlednom rade i sponzorom, vďaka ktorým sa poskytli
ceny pre víťazov a to firmy - SIDOR, QEENS Tip pohostinstvo,
RYBÁRSKE POTREBY - Kys. N. Mesto, MARA CARP
- rybárske potreby Třinec, BAUMONT, OK PUB, MiPe PLAST s.r.o., MARPIN, SMER-SD a KOVOMONT Krásno.
Petrov zdar!
Bc. Marián Mihalda,
tajomník miestnej organizácie

ŠPORTKLUB TURISTIKY KNM
Pozýva 1. 6. 2008 na slávnostné otvorenie rázcestníka pri
žel. stanici, ako aj chodníka Viliama Galvánka pri príležitosti
95rokov od narodenia i 20 rokov od úmrtia tohto významného
kysuckého propagátora turistiky, neúnavného organizátora tur.
podujatí, funkcionára v organizovanej turistike, ktorý stál i pri
zrode TO v KNM, ktorý bude mať v tomto roku už 55 výročie.
V rámci tejto akcie sa po slávnostnom otvorení razcestníka
o 7.00hod. sa uskutoční prechod po tomto chodníku.
Trasa vedie z KNM cez Tábor – Majtánky - Mičekovcov Vrchrieku - Petránky do Zákopčia u Rulcov .
Dĺžka trasy je 11km s prevýšením 700 metrov. Ďalšia trasa
je z Nesluše, konečná do Mičekovcov a na Vrchrieku a späť.
Je vhodná pre rodičov s deťmi. Autobus do Nesluše odchádza
o 7.30hod. Účastníci tejto akcie dostanú pamätný list, pečiatku
– plnenie záznamníka “Kysuckými chodníkmi”.
Bližšie informácie: Žabka František - 0904851972
7. - 8. 6. 2008 sa uskutoční nonstop prechod “Kysucké
Himaláje”, prechodom ktorého zdoláme 14 vrcholov “8000” ale
v decimetroch. Je to náročná trasa A: dlhá 83km s prevýšením
3900metrov. B – trasa: 65km s prevýšením 2500metrov. Bližšie
informácie o tejto, aj ďalších našich turist. akciách, nájdete aj
v skrinke TO ŠKT-KNM na Dome kultúry vždy najneskôr
v stredu, v týždni konania akcie.
Ako aj na našej webovej stránke: www.sktknm.sk
Bližšie informácie ako aj prihlášky na akciu: Žabka František
- 0904851972.
Na našich akciách sa môžu zúčastňovať všetci občania nášho
mesta, nielen členovia klubu. Všetci ste srdečne vítaní.
František Žabka, ŠKT KNM
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Staršie žiaþky
I.Trieda
TK Baník Prievidza –
TK Kysucké Nove Mesto
Mladšie
žiaþky Nove Mesto
III.Trieda
TK
Kysucké
Sparta Považská Bystrica

2/5
0/7

TK
Kysucké Nove Mesto - TKM Martin
4/3
Stanislav Ševþík
TK Žilina Základná
TK organizácia
Kysucké Nove Tenisový
Mesto klub
2/5 KNM

Slovenského zväzu včelárov

Staršie žiaþky v Kysuckom
I.Trieda Novom Meste
TK Baník Prievidza –
TK Kysucké Nove Mesto 2/5
TK Kysucké
Nove ZVESTÍ
Mesto - pokračujeme
Sparta Považská Bystrica
0/7
Na
stránkach
novým formátom,

v
ktorom chceme predstavovať spolky, záujmové združenia
a subjekty, ktoré pracujú, resp. majú svoje sídlo v našom
StanislavJedným
Ševþík z nich je aj ZO SZV KNM. Výbor ZO sa
meste.
stretáva pravidelne 1x mesačne v priestoroch
Slovenského
Tenisový klub KNM
zväzu záhradkárov na Belanského ulici 1, kde sa prevažne
riešia aktuálne problémy a nariadenia z Výkonného výboru
SZV v Bratislave. Posledné stretnutie výboru a dôverníkov
sa konalo 28. mája 2008. V tomto roku pripravujú rôzne akcie
ako napr. Včelársku nedeľu v Krásne nad Kysucou (3. 8.
2008), odbornú prednášku Pavla Kozáčika – člena VV SZV,
zájazdy na Agrokomplex a do Stupavy na medzinárodnú
výstavu zlepšovateľov, či novembrové oslavy 60 výročia
založenia ZO SZV KNM.
Stručná história ZO SZV v Kysuckom Novom Meste:
r. 1968 – predseda: Antónia Kľačanská, tajomník: Benedikt
Čuntala
počet včelárov: 275, počet včelstiev: 1400
r. 1978 – Predseda Benedikt Čuntala,
tajomník: Jozef Mrekaj
počet včelárov: 444, počet včelstiev: 2541
r. 1988 – predseda: Benedikt Čuntala,
tajomník: Jozef Mrekaj
počet včelárov: 476, počet včelstiev: 3128
r. 2008 – predseda: Miloš Belan, tajomník: Ing. Marián Sága
počet včelárov: 145, počet včelstiev: 986
Priemerný vek včelárov ZO KNM je 58,5 roka
(údaj k 11. 7. 2007)
Výzva pre čitateľov na spracovanie návrhu včelárskej
zástavy, ktorá musí obsahovať:
-farebný formát, jedného z dvoch patrónov sv. Jakuba
(patróna mesta), alebo sv. Ambróza (patrón včelárov),
včelársku tematiku
Víťazný návrh bude odmenený sumou 1000,-Sk. Návrhy
posielajte do 20. 6. 2008 na adresu:
Miloš Belan, Lodno 170, 023 34, kontakt: 0910 352 784
red. (zdroj Miloš Belan)
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Krížovka s tajničkou ● Krížovka s tajničkou
Správne vylúštenie krížovky z čísla 5/2008 znie: „ Múdrosť môže pochabosť ľahko rozviazať.“
Zo správnych odpovedí redakcia vyžrebovala týchto troch výhercov: 1. Zuzana Belková, Revolučná 1299/34, KNM
odmena 200 Sk, 2. Jaroslav Jablonský st., Mat. slovenskej 980/18-B, KNM odmena 150 Sk, 3. Alena Majcová, Clementisova 1350/48, KNM odmena 100 Sk. Výhercom srdečne blahoželáme. Výhru si môžu prevziať v pokladni MsÚ 14.
dňa v aktuálnom mesiaci, resp. predchádzajúci pracovný deň v čase od 13-14 hodiny. Správnu odpoveď z tajničky krížovky
spolu s nalepeným kupónom č. 6/2008, doručte na MsÚ, referát byt. a podn. činnosti, č. dv. 14 a to do 20. 6. 2008.

KUPÓN
č. 6

Vážení čitatelia, dnešnú originálnu krížovku s tajničkou pre Vás pripravil náš spolupracovník a učiteľ na ZŠ Clementisova
Mgr. Jaroslav Jablonský mladší. Prajeme príjemný relax.
V tajničke je výrok Džingischána.
autor:
Jaroslav
Jablonský

domorodý
obyvateĐ

1. þasĢ
tajniþky

EýV
Dolného
Kubína

pomôcky:
alait,
galea,
sula, trata

zasa

lesklé
nátery

orgán
sluchu

predložka

plemeno
sliepok

znaþka
kozmetiky

lymfatická
uzlina
(skr.)

3. þasĢ
tajniþky

organická
zlúþenina

olupoval

4. þasĢ
tajniþky

obrnený
transportér
(skr.)

Moravania
Anno
Domini

mlieko, po
rusky

ženské
meno
pozývajte
(kniž.)

ohavné
veci
(pejor.)

niþí
ohĖom
poklesnutie

ranná
vlaha

sliepka
znaþka
nitu

dvojkolesový vozík

omotaj

odoberal
(kniž.)

vyspevuj
jeden, po
anglicky

morský
vták

predložka

znaþka
erbia

naša
planéta

popri

zoder

cudzia
zmenka

rímske
þíslo 1050
jedálny
lístok

pociĢujú

domácke
meno
Estery

na tomto
mieste
Park
kultúry
a oddychu

kartársky
výraz
otrok
(kniž.)

utlmujeme
choroba
kĎbov

znaþka
striebra

2. þasĢ
tajniþky
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opakovane
viedol

tyran
(pejor.)

mäkký
nerast

obidvaja

súþasĢ
ústnych
ústrojov
hmyzu

Mistress
(skr.)
popevok
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Redakcia sa rozhodla rozbehnúť milý a ojedinelý projekt Mini zvesti vo Zvestiach. Keďže na území nášho mesta
je viacero školských inštitúcii, ktoré si vydávajú vlastné periodikum, rozhodli sme sa im každý mesiac symbolicky
prepožičať jednu stranu na zvesti z ich sveta našim občanom. Uvidíme, či nám rastie nádejná generácia reportérov,
žurnalistov a masmediálnych odborníkov. Cieľom je zatraktívniť naše „veľké Zvesti“ mladšej generácii a oni sa
na oplátku zahrajú na kolegov redaktorov a kolportérov,
v snahe distribuovať Zvesti k čitateľom aj živou formou,
Školský þasopis
nielen predajom v stánkoch. Čitateľom stručne svoje zvesti ako prvá sprostredkuje ZŠ Nábrežná prostredníctvom
vlastných novín Záškolák.
red.
Školský þasopis

Školský þasopis

Školský þasopis

v ZŠ Nábrežná v Kysuckom Novom Meste

v ZŠ Nábrežná v Kysuckom Novom Meste
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