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Èíslo 6

máj v skratke
Dňa 7. 5. 2009 otvorili primátor
mesta Ing. Ján Hartel s predsedom ŽSK Ing. Jurajom Blanárom
za účasti ďalších predstaviteľov
nášho mesta slávnostne nové multifunkčné ihrisko, ktoré bude slúžiť pre verejnosť nášho mesta.
Dňa 19. 5. 2009 sa primátor mesta
za účasti ministerky PSVaR Viery
Tomanovej zúčastnil slávnostného otvorenia kuchyne a kaviarne
v areáli DD a SS pre dospelých v
Kysuckom Novom Meste

RoÈník xVI.

jún 2009

CENA 0,07 € /2,- sk

Kysucké Nové Mesto sa predstavilo vo Francúzsku
V minulom čísle Zvesti sme avizovali návštevu našej delegácie v partnerskom meste
Rive de Gier vo Francúzsku. Uskutočnila sa v dňoch od 12. 5. do 17. 5. 2009. Naše mesto
reprezentovali deti z divadelného súboru Didero pri MKŠS pod vedením Pavla Záteka,
členovia Klubu drotárov na čele s drotárskym majstrom Petrom Hlavatovičom, za FS
Jedľovina manželia Koptákovci a mladí muzikanti zo skupiny Čuhar´s Band na čele
s Marekom Krištofíkom. Delegáciu sprevádzal primátor mesta Ing. Ján Hartel a riaditeľ
MKŠS Juraj Čierňava, tlmočníci Mgr. Lenka Brodňanová a Tomáš Mikolaj, celkovo 40
osôb. Po šťastlivom príchode Kysučanov domov sme sa vedúcich členov delegácie spýtali
na ich dojmy.

Ako sme reprezentovali naše mesto?

V minu
avizova
partn
samotné deti to bol hlboký zážitok. Myslím, že my Slováci si niekedy málo veríme,v vo
vo Fran
Dňa 20.
5. 2009 navštívili
Francúzsku
somprimása presvedþil, že þasto neodôvodnene. Som rád, že sme mali možnosĢ
tora mesta za účelom dojednania
v dĖoch
zúþastniĢ
sa tejto
návštevy a naše deti sa mohli na vlastnej koži presvedþiĢ, ako chutí
úspe
spolupráce
zástupcovia
stavebNaše m
ného ýo
združenia,
sa týkazastrešujúceho
pobytu v Rive de Gier všeobecne, doniesli sme si veĐmi veĐa pekných zážitkov
modernizáciu a stavebné úpravy
z divad
navštívili
železničnej
trate nasme
úsekuznámy
Žilina štadión, na ktorom pôsobil aj náš futbalista Moravþík, tiež Saint
– Krásno
n/Kysucou.
O moderEtienne,
múzeum
zbraní a bicyklov, historickú dedinku s kláštorom z 13. storoþia, MKŠS
v ktoro
nizácii železničnej trate na území
alkohol, zúþastnili sme sa slávnosti talianskej komunity, zažili sme þlenovi
party,
mesta mnísi
budeme vyrábali
čitateľov informovať podrobnejšie
v
budúcom
čísle
drotá
piknik... Organizácia nášho pobytu nebola jednoduchá, nakoĐko väþšina z nás bolasubytov
mestských novín Zvesti
drotári, folklór v podaní Pavla Koptáka
Primátor
mesta
Ing.
Ján
Hartel
Hlavatoviþom,
za JedĐovinu
mladí md
v rodinách. Hostitelia však
boli veĐmi srdeþní
a ochotnemanželia
nás denneKoptákovci
zvážali podĐaa potreby
„Nebolo jednoduché zabezpečiť pre našu a jeho manželky z FS Jedľovina a ľudová
Dňa 21. 5. 2009 navštívil primáhudba muzikantov
z Čuhar´s
Bola
40-člennú
delegáciu
nana
obdobie
5 sdní
mestského divadla, kde sme
mávali
pravidelný
Urþite
je Krištofíkom.
to pre
nás Bandu.
veĐká
skúsenosĢspa
ýuhar´s
Band
þelezraz.
Marekom
Delegáciu
tor mesta Ján Hartel Ministerstvo
ubytovanie, zaujímavý program, stravu... to veľmi vhodná kombinácia a ich represtálo za to.SRDomov
sme prišli
všetci
spokojní.
teraz
tešímeúrovni.
natlmoþníci
našich
pôdohospodárstva
za účelom
Ján
aže riaditeĐ
MKŠS
Juraj
ýierĖava,
Mgr.
zentácia
bola sa
na
vysokej
Myslím, priateĐov
MusímHartel
však
uznať,veĐmi
francúzska
strana
si Už
podpisu zmluvy o poskytnutí neže
naša
návšteva
v
Rive
de
Gier
je
dobrou
dala
záležať
a
urobila
maximum
preto,
aby
z Francúzska, ktorí budúanám
úþinkovaĢ
v kultúrnom
programe
na tohtoroþných
Jakubovských
Tomáš
Mikolaj,
celkovo
40 osôb.
Po šĢastlivom
príchode
návratného finančného príspevku
pobyt na ich pôde spríjemnila. Naša skúsenosťou pre obidve strany, verím, že
vzájomná
bude priaznivo
hodoch.
(Pavol
Zátek, vedúcich
riaditeĐ
ZŠþlenov
potok aspýtali
vedúci spolupráca
súboru
na časť
komunikácie
v Budatínnávšteva
súvisela
soDolinský
vzájomnou
spoluprácou
delegácie
na ich saDIDERO)
dojmy.
najmä v oblasti kultúry, ale navštívili sme aj rozvíjať aj naďalej."
skej Lehote v rámci programu
(red.)
(dokončenie na strane 4)
regionálny zväz podnikateľov, školy, tiež
„Obnova vidieka“
poslancovsa
na generálnej
rade, zoznámili sme
„Z Klubu drotárov pri MKŠS
návštevy
sa s výrobným procesom jednej oceliarskej
Dňa 21. 5. 2009 navštívil primáv Rive
de Gier
zúþastnilo„Nebolo
8 þlenov.
Naši rozhovoroch
firmy,
takže v spoločných
sme
jednoduché
zabezpeþiĢ
pre našu 40-þlennú delegáciu n
tor mesta
Ján Hartel
Ministerstvo
rozoberali
aj
našu
spoluprácu v ďalších
výstavby
a regionálneho
rozvoja sme boli ubytovaní,
hostitelia,
u ktorých
zaujímavý
stravu... Musím však uznaĢ, že francúzska
sférach. Čo sa týkaprogram,
kysuckých umeleckých
SR za účelom podpisu zmluvy,
súborov,
nepreháňam,
ak
poviem,
divaboli
veĐmi
srdeþní
a
obetaví.
Naše
drotárske
oprávňujúcej naše mesto k čermaximum
preto,
abyzže
nám
pobyt na ich pôde spríjemnila. Naša n
delná
hra
súboru
Didero
„Obrázky
múzea“
paniu výrobky,
nenávratného
finančného
misky,
šálky, košíky
þi
drotárske
dojala francúzske publikum
k slzám, predvzájomnou
spoluprácou
najmä v oblasti kultúry, ale navštívili s
príspevku, ktorý bol poskytnutý
stavenie
bolo
prijaté
veľmi
priaznivo
a deti
šperky, boli
tamojšími obyvateĐmi
veĐmi
na modernizáciu
a rekonštrukciu
podnikateĐov,
školy,
zo súboru boli zaslúžene
ocenenétiež
dlhýmposlancov na generálnej rade, zoznám
ZŠ Nábrežná
obdivované. Niektoré výrobky
priniesli
potleskom.sme
Touto cestou
vyslovujem obdiv
procesom
jednej oceliarskej firmy, takže v spoloþných rozhovor
režisérovi súboru Didero Pavlovi Zátekovi,
hotové,
smeprimávyrábalivzájomnú
priamo
pred
ich
Dňa 22.
5. 2009 iné
navštívil
ako aj jeho členom.
V krátkom čase dokázali
spoluprácu
v ćalších sférach. ýo sa týka kysuckých u
tora mesta
za
účelom
oficiálnej
spoločne vytvoriťdeĢom,
a nacvičiť hru o dejinách
oþami.
Páþilo
sa
to
aj
francúzskym
zdvorilostnej návštevy žilinský
nepreháĖam,
poviem,
že divadelná hra súboru Didero „Obráz
ľudstva, ktorá bola ak
svojou
myšlienkou
úžase
pozorovali.
biskupktoré
Mons. nás
Doc.vThDr.
Tomáš
napriek ZvlášĢ
jazykovej silné
bariére zrozumiteľná
francúzske
publikum
k slzám, predstavenie bolo prijaté veĐmi p
Galis PhD.
s delegáciou
všetkým divákom
a malá veľký ohlas. Bol
zážitky
sme mali z kováþskeho
jarmoku
som veľmi spokojný
s celkovým
výberompotleskom. Touto cestou vyslovujem
zaslúžene
ocenené
dlhým
v Saint Martine a zo sprievodu
mestom.
našich umeleckých
skupín, divadlo dopĺňali
Didero Pavlovi Zátekovi, ako aj jeho þlenom. V krátkom þase d
Boli sme jednou z atrakcií, nakoĐko jeden
nacviþiĢ
hru o dejinách
Đudstva,
ktoráv bola
svojou
myšlienkou
farmár ozdobil historickýa voz,
na ktorom
sme sa viezli
obleþení
našich
krojoch
a spieval
zrozumiteĐná
všetkým
divákom
a
malá
veĐký
ohlas.
Bol
som ve
doprovodu harmonikára. Za Klub drotárov úprimne ćakujem vedeniu mesta a riaditeĐovi
výberom našich umeleckých skupín, divadlo dopĎĖali drotári, fo

2

Naše mesto navštívil žilinský
biskup
KNM
Koncom mája navštívil naše mesto za úþelom of
biskup Mo
Sprevádza
Naše mesto navštívil žilinský biskup
Ladislav S
Koncom mája navštívil naše mesto za úče- diecézy, cirkvi a nášho mestského úradu.
Michal Ba
lom oficiálnej zdvorilostnej návštevy žilin- Primátor mesta oboznámil pána biskufarnosti v
ský biskup Mons. Doc. ThDr. Tomáš Ga- pa a jeho spoločníkov s históriou mesta a
a notár Ph
lis, PhD. Sprevádzali ho generálny vikár s jeho súčasnými aktivitami. Pán biskup
návštevu p
Mons. Ing. ThLic. Ladislav Stromček, ria- vyslovil presvedčenie, že kultúrna úrozástupkyĖ
diteľ kancelárie Mons. ThDr. Michal Ba- veň našich ľudí sa odvíja nielen od kresláž, PhD., dekan Mgr. Pavol Špita, správ- ťanskej výchovy, ale aj od spoločenských
MsÚ Ing.
ca farnosti v našom meste PaeDr. ThLic. podmienok, preto vzájomná spolupráca
mestského
Pavol Mazúch a notár PhDr. Štefan Židek. mesta a cirkvi je nevyhnutná a prospešná.
biskup cie
Za naše mesto významnú návštevu prijali Rozhovory pokračovali hľadaním možpredstaven
primátor mesta Ing. Ján Hartel, zástupkyňa ností vzájomnej pomoci napr. pri stavbe
a
snaha o n
primátora Ing. Jana Svrčková, prednosta Pastoračného centra v meste, pri postupnej
cirkvi
a ná
MsÚ Ing. Ľubomír Golis a vedúci niekto- obnove pamiatok a realizácii projektov pre
rých oddelení mestského úradu. V úvode mládež, ako aj pri ďalších aktivitách. Návoboznámil
stretnutia predniesol pán biskup cieľ svojej števa sa niesla v priateľskej a veľmi prímesta a s j
návštevy, ktorým bolo najmä predstavenie jemnej atmosfére. Za obidve strany bol vyvyslovil pr
diecézy a niektorých pastoračných aktivít a slovený prísľub spolupráce v budúcnosti.
odvíja niel
snaha
o nadviazanie vzájomnej
spolupráce poradí ćalšieho poslanca MZ(red.)
Predstavujeme
Vám v abecednom
Dušana Miþiana...
spoloþensk
Váš osobný a profesijný vzĢah k nášmu mestu regiónu ? Mesto Kysucké Nové Mesto je
mesta a cirkvi je nevyhnutná a prospešná. Rozho
mojím
svojou
rodinou.
SM
manželkou
Pdomovom
r e d od
s roku
t a1986,
v ukeć
j esom
mtueprišiel
p bývaĢ
o ssol a
nc
ov
spomoci
Z sme
kprin
m Pastoraþného centr
vzájomnej
stavbe
tu vychovali tri dcéry. Moje angažovanie sa v našom meste zaþalo
realizácii ďalej
projektov
pre mládež,
ako aj pri ćalšíc
ul. Sládkovičova,
je tu nový
kvetinový
Vážení
čitatelia,
aj v tomtoradeNešporova,
pôsobením
v rodiþovskej
ZŠ Nábrežná.
Tu som
nazbieral
park pred firmou Marlex,
nový
rozhlas atmosfére.
na ul. Benkova,
a veĐmi
príjemnej
Za obidve strany b
čísle vám v abecednom poskúsenosti,
poznatky
a rady ktorý
v riadení.
Hovorili
sme oobčanov
danýchpred domom č.
bol zrealizovaný
podnet
radí
predstavujeme
ďalšieho
v na
budúcnosti.
č. 1207,sme
č. 1208.
Nové
osvetlenie popri chodníku,
problémoch
na škole zboru
i v meste 1230,
a pracovali
na ich
odstraĖovaní.
poslanca
19-členného
ktorý
je prepojením
medzi
ul. Benkova
k pošte č. 04, je
Mestského
zastupiteľstva
v
Poctivou prácou
a aktivitami
na základnej
škole
som
na návrh
NEZABUDNÚġ
SNSv–tomto
PLATENÁ
zatiaľ mojou najväčšou
investičnou akciou
voleb- REKLAMA!!!
Kysuckom Novom Meste, a to
politickej
stranyposlanca
SNS ajzavćaka
ZŠ Nábrežná
sa stal
nomrodiþom
období. Osvetlenie
slúži všetkým
občanom najmä
Dušana
Mičiana,
vo večerných hodinách. Poďakovanie za spoluprácu patrí
poslancom
mestského
zastupiteĐstva.
volebný
obvod
č. 1
bývalej riaditeľke
ÚM p. Poštekovej.
Za všetko čo sa zreaAký
je
Váš
osobný
a
profeAké boli Vaše oþakávania a predstavy
pri vstupe
do komunálnej
lizovalo, chcem poďakovať vedeniu a pracovníkom mesta,
sijný vzťah k nášmu mestu a
politiky ? Pred nástupom do komunálnej
politiky
ÚM, Domu kultúry
akosúaj predstavy
poslancom,vždy
ktorí schválili moje
regiónu?
väþšieKysucké
ako ukáže
sa rýchlo
zorientovaĢ
a byĢ
aktívny,
návrhy.
Potreby
obyvateľov
Kamence
a občanov volebMesto
Novérealita.
Mesto Musíte
je
ného obvodu
č. 1, ktorívolebnom
mi prejaviliobvode,
svoju dôveru, ma stále
mojím
domovom
od roku 1986,
ak chcete
poukazovaĢ
na nedostatky
vo svojom
tlačia k novým aktivitám. Chýbajúce parkoviská a vhodné
keď som tu prišiel bývať so svojou rodinou. S manželkou
ktoré
by sa dali vylepšiĢ a odstrániĢ. Nemám rád prázdne
slová
a sĐuby,
a kećnedostatkom
sa niektorév našom meste.
miesta
pre garáže
sú stálym
sme tu vychovali tri dcéry. Moje angažovanie sa v našom
navrhované
nedostatky
nedali
odstrániĢ
za
pomoci
mesta,
využil
som
k
tomu
vlastné
finanþné
Som
zarmútený,
že
sa
nepokračuje
na lokalite Záhumnie
meste začalo pôsobením v rodičovskej rade ZŠ Nábrežná.
pri sme
Oáze daný
v budovaní
kultúrneho
parku,
športových ihrísk,
Tu som nazbieral
skúsenosti,
poznatkypriateĐmi
a rady v riadení.
prostriedky
a spoloþne
s obþanmi,
a známymi
problém
vyriešili
(napr.
vhodnej lokality pre korčuliarov, menšieho amfiteátru, ktoré
Hovorili sme
o daných
problémoch
na škole
i v mesteplochy
a pra- na
chodník
pre
panelákom
1232,
zväþšenie
kontajnery
...).
ýo
sa
z
Vašich
by ponúkali nové možnosti na trávenie voľného času napr.
covali sme na ich odstraňovaní. Poctivou prácou a aktivitami
poslaneckých
zámerov
naplniĢ
a þo nie
? pod názvom ,,Kultúrne leto”. Trojmetrový snehuliak,
akcie
na základnej škole
som sadoteraz
na návrhpodarilo
politickej strany
SNS
ktorý postavili
chlapci
Helo, Kuric,
Horák
a Šarlina oslovil
aj vďaka
rodičom
ZŠ Nábrežná
stal poslancom
mestského v našom
Vo
volebnom
období
2002–2005
sa preinvestovalo
volebnom
obvode
5–6 mil.
Sk.
malých aj veľkých. Títo chlapci mi dali nový impulz pri ožizastupiteľstva.
Zrealizovala sa oprava cesty Benkova, nové chodníky avovaní
cesta starých
ul. Nešporu,
nové osvetlenie ul.
kultúrnych tradícií. Taktiež stavanie a váľanie
Aké boli Vaše očakávania a predstavy pri vstupe do
Jesenského,
nové
osvetlenie
pred
CVý
a
premena
pralesu
pri
Oáze
na
trávnatý
májov
je
starou
tradíciou,
ktorá park.
dokážeVo
spriateliť mnoho
komunálnej politiky ? Pred nástupom do komunálnej
ľudí.
K tomu trebanaodvahu,
čas, priateľskosť
politiky sú predstavy
väčšie ako
realita.
Musíte nové
volebnom
období vždy
2007–2010
saukáže
zaþali
budovaĢ
parkoviská
ul. Jesenského,
ul. a porozumenie. Človek
všetky
chybynový
a nedostatky, ktoré
sa rýchlo zorientovať
a byť aktívny,ćalej
ak chcete
Nešporova,
ul. Sládkoviþova,
je tupoukazovať
nový kvetinový
park sám
pred nevidí
firmou
Marlex,
by sa mali odstrániť. Som ochotný si ich vypočuť, hovoriť
na nedostatky vo svojom volebnom obvode, ktoré by sa dali
rozhlas
naodstrániť.
ul. Benkova,
bol zrealizovaný
naa podnet
obþanov
predichdomom
þ. 1230,
o nich
a následne
odstraňovať
ihneď,þ.
prípadne, až po
vylepšiť a
Nemámktorý
rád prázdne
slová a sľuby,
mestom
Som zakladateľom
1207,
1208. navrhované
Nové osvetlenie
poprinedali
chodníku,
ktorý
prepojením
medzia MZ.
ul. Benkova
k pošte mariášového
keď saþ.
niektoré
nedostatky
odstrániť
za je schválení
klubuvolebnom
v KNM, jedným
z organizátorov
pomoci
k tomu vlastné
finančné
pros-v tomto
þ.
04, jemesta,
zatiaĐ využil
mojousom
najväþšou
investiþnou
akciou
období.
Osvetlenie projektu
slúži Slovenského pohára v mariáši a členom komisie kultúry a športu.
triedky a spoločne s občanmi, priateľmi a známymi sme
všetkým
obþanom
vo veþerných
hodinách.
spoluprácu
Každoročneza
osobne
venujempatrí
svojubývalej
poslednú poslaneckú
daný problém
vyriešilinajmä
(napr. chodník
pre panelákom
1232,Poćakovanie
odmenu sa
v roku
tým, poćakovaĢ
ktorí to najviac
potrebujú – telesne
riaditeĐke
MTS na
p.kontajnery
Poštekovej.
Zasavšetko
þo poslasa zrealizovalo
chcem
vedeniu
zväčšenie plochy
...). Čo
z Vašich
postihnutým.
Mojeschválili
posledné moje
slová patria
starším, ku ktorým
zámerov
doteraz
podarilo
naplniť
a čoako
nie ?aj poslancom,
aneckých
pracovníkom
mesta,
MTS,
Domu
kultúry
ktorí
návrhy.
treba zachovať úctu. Nové lavičky sú len malou náplasťou
Vo volebnom období 2002–2005 sa preinvestovalo v našom
Potreby
obyvateĐov
Kamence
a obþanov
volebného
obvodu
þ. voľného
1, ktoríčasu.
mi prejavili
svojuokolo nás stále
pre trávenie
Kamenné domy
volebnom obvode
5–6 mil.
Sk. Zrealizovala
sa oprava
cesdôveru,
ma nové
stále chodníky
tlaþia k novým
aktivitám.
Chýbajúce
parkoviská
a vhodné
miesta
pre garáže
pribúdajú a zelené
plochy
sa nám
pred očami strácajú.
ty Benkova,
a cesta na
ul. Nešporu,
nové
Ostávaže
iba sa
pocit
samoty s otázkou,
kto za nás sa pozrie
osvetlenie
Jesenského, pred
CVČ a meste.
premena
pralesu
sú
stálymul.nedostatkom
v našom
Som
zarmútený,
nepokraþuje
na lokalite
pravde do očí ?
pri Oáze na trávnatý park. Vo volebnom období 2007–2010
Záhumnie
pri
Oáze
v
budovaní
kultúrneho
parku,
športových
ihrísk,
vhodnej
lokality
pre
Ďakujem za rozhovor.
(red.)
sa začali budovať nové parkoviská na ul. Jesenského, ul.
korþuliarov, menšieho amfiteátru, ktoré by ponúkali nové možnosti na trávenie voĐného þasu
napr. akcie pod názvom
snehuliak,
ktorý postavili
Helo,
V májovom,,Kultúrne
čísle mesačníkaleto”.
ZVESTITrojmetrový
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Títo Novom
chlapci
dali logistiky
nový naimpulz
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ktorá dokáže spriateliĢ
mnoho Đudí. K tomu treba odvahu, þas, priateĐskosĢ a porozumenie.
Poslanec MZ Ing. Vladimír Macášek a predseda okresnej rady strany SMER - SD v Kysuckom Novom Meste touto cestou pozýva
ýlovek sám nevidí
všetky
chyby astrany
nedostatky,
byknižnici
sa mali
odstrániĢ.
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SMER-SD ktoré
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vypoþuĢ, hovoriĢ16,00
o nich
a následne
odstraĖovaĢ
ihneć,
poprípade
po postrehmi,
schválení
mestom
a MZ. Som zakladateĐom mariášového klubu v KNM, jedným z organizátorov projektu
Slovenského pohára v mariáši a þlenom komisie kultúry a športu. Každoroþne osobne venujem
svoju poslednú poslaneckú odmenu v roku tým, ktorí to najviac potrebujú – telesne

KNM

Mestská polícia
zasahuje
Dňa 8. 4. 2009 hliadka MP pri pravidelnej hliadkovej činnosti zistila, že na ul. Murgašovej pri bloku 613 parkujú
štyri vozidlá bez evidenčného čísla. Šetrením bolo zistené, že majiteľom týchto vozidiel je občan nášho mesta,
trvale bytom ul. Murgašova blok 613. Tento občan bol
hliadkou MP poučený o priestupku, ktorého sa dopúšťa, a bol vyzvaný k okamžitej náprave. Občan túto výzvu uposlúchol a učinil nápravu tak, že uvedené vozidlá
odstránil z miesta. Z uvedeného dôvodu príslušníci MP
nepristúpili k sankcii, ale len k napomenutiu priestupcu.
Dňa 28. 3. 2009 o 18.25 hod. požiadal operačný pracovník
z OO PZ v KNM o vykonanie zákroku na ul. Murgašovej
v bloku č. 613, nakoľko tam malo dochádzať k narúšaniu
občianskeho spolunažívania. Hliadka MP na mieste zistila, že v bloku na dvere bytov búcha občan nášho mesta,
ktorý v uvedenej dobe bol evidovaný ako hľadaná osoba.
Občan bol hliadkou MP predvedený na OO PZ v KNM za
účelom vypočutia.
Dňa 6. 5. 2009 o 23.47 hod. bolo na MP oznámené, že
na ul. Komenského v bloku 922 niekto rozbil okno na
vchodových dverách. Po príchode hliadky na miesto bolo
zistené, že okno je skutočne rozbité a škodu spôsobil jeden z nájomcov v uvedenom bloku. Hliadka po zistení
priestupcu vec zdokumentovala a rieši ju priestupkovým
spisom.
Dňa 13. 5. 2009 o 15.20 hod. bolo na MP telefonicky
oznámené z OO PZ, že na Daňovom úrade na ul. Litovelskej v KNM sa na záchode zavrel neznámy muž, ktorý
nechce opustiť budovu, napriek tomu, že bolo už po pracovnej dobe. Po príchode hliadky na miesto bolo zistené,
že neznámy muž sedí na parapete okna druhého poschodia. Po spozorovaní hliadky MP sa snažil z okna vyskočiť, pričom ho hliadka MP v poslednej chvíli zachytila za
pravú ruku a snažila sa ho zachrániť. Muž kládol aktívny
odpor a nespolupracoval pri záchrane. Napriek tomu sa
hliadke MP neznámeho muža podarilo dostať späť do budovy. Nakoľko bolo podozrenie, že sa jedná o psychicky
narušeného muža, bol predvedený na OO PZ v KNM za
účelom vykonania ďalších úkonov.

PRIHOVÁRA SA VÁM
prednosta MsÚ Ing. Ľubomír Golis
► Máj je v lete alebo leto bolo v máji. Otázka, na ktorú budeme
vedieť odpoveď až v júli. Je to veľmi pekná ukážka, ako na pomerne
jednoduchú odpoveď treba čakať tri mesiace. V pracovnom živote
sa snažíme problémy a otázky riešiť ihneď. Niekedy, keď schvaľovací proces musí prejsť mestským zastupiteľstvom, ktoré býva
každý druhý mesiac, je čas na realizáciu trochu dlhší. Jednoduché a
predsa niekedy neakceptované. Možno sa niekomu v tejto súvislosti
zdá, že sme zabudli na dané prísľuby, ale nie je to tak. Presvedčení
sú o tom aj obyvatelia bývalej Materskej školy na Štúrovej ulici. Po
vyhorení ubytovne na Ceste do Rudiny im v týchto priestoroch mesto poskytlo náhradné ubytovanie. Vďakou bol stále narastajúci dlh
na nájomnom a službách. Preto, po všetkých pokusoch, ústupkoch
a odkladoch, bola jedna rodina jednoducho vysťahovaná. Predpokladali sme správne, že sa hneď zlepší platobná disciplína. Mesto
nemôže neustále dotovať len jednu skupinu ľudí. Ukázali sme cestu
neplatičom, teraz je na ostatných, či si začnú vážiť to, čo im mesto
poskytlo, či prehodnotia svoje priority alebo sa pridajú k vysťahovanej rodine.
► Mestský úrad aj v mesiaci jún bude pokračovať v práci na pripravovaných nových investíciách a realizácií opráv, hlavne miestnych
komunikácií a chodníkov. Finančné prostriedky na tieto činnosti sú
vyčlenené v rozpočte mesta na rok 2009. Od výšky finančných prostriedkov sa odvíja aj ďalšia investičná činnosť. Jej zdrojom bude
prebytok rozpočtu mesta za rok 2008. V záverečnom účte mesta
Kysucké Nové Mesto je vyčíslený čistý prebytok rozpočtu mesta
za rok 2008 vo výške +1.776.214,67 €. Zjednodušene povedané, je
to rozdiel medzi príjmami a výdavkami mesta za rok 2008. Návrh
na rozdelenie prebytku rozpočtu bol súčasťou materiálu „Záverečný
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slávnostným
otvorením

Kamence. Na j

gymnázia, ktor
Prvý pracovný týždeň
športové vybav
v mesiaci máj bol v
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Ing. Ľubomír
realizovala
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KNM aprimátor
na
Golis a riaditeľ MKŠS Juraj
Čierňava.
Ako
povedal
mesta
koneþných úpravách sa podieĐali aj samotní
Ján Hartel v príhovore, je
to zatiaľ jediné ihrisko s umelým povrgymnazisti. V závere príhovoru sa primátor
chom s väčšími rozmermipoćakoval
v meste.všetkým
Spravovať
ho budezapríspevková
menovaným
organizácia mesta Mestské
kultúrno-športové
zhotovenie
diela, osobitnestredisko.
Úradu vládyIhrisko
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náklad nazvlášĢ
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toho takmer
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a
200.000 Sk) tvorí nenávratný
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firma DSstrany
Stav s.r.o. z
SMER - SD v Kysuckom Novom Meste Ing.
nášho mesta, vrchnú stavbu
firma SCANSIS Slovakia s.r.o. z BraVladimírovi Macáškovi, ktorí svojou politickou podporou prispeli k je
tislavy. Oplotenie realizovala
Údržba mesta KNM a na konečných
atmosfére otvorenia ihriska prispel aj súbor Asanka a po úvodnom c
úpravách sa podieľali aj samotní
V závere
vyskúšali gymnazisti.
futbalisti z nášho
mesta, príhovoru
ktorí na Ėomsaodohrali prvý priate
primátor poďakoval všetkým menovaným za zhotovenie diela, osobitne Úradu vlády SR a Nadácie SPP za poskytnutie nenávratného
finančného príspevku, zvlášť predsedovi krajskej organizácie strany
SMER - SD a predsedovi ŽSK Ing. Jurajovi Blanárovi a predsedovi
Okresnej organizácie strany SMER - SD v Kysuckom Novom Meste Ing. Vladimírovi Macáškovi, ktorí svojou politickou podporou
prispeli k jeho získaniu. K slávnostnej atmosfére otvorenia ihriska
prispel aj súbor Asanka a po úvodnom ceremoniáli si povrch ihriska
vyskúšali futbalisti z nášho mesta, ktorí na ňom odohrali prvý priateľský futbalový zápas.
(red.)

účet mesta za rok 2008“. Na zasadnutí mestskej rady hlasovali za
predložený návrh 3 členovia, proti návrhu nebol nikto a hlasovania sa zdržali 3 členovia. Predložený Záverečný účet mesta za rok
2008 s návrhom na rozdelenie prebytku rozpočtu prerokovala aj
komisia finančná, podnikateľských aktivít a správy majetku na zasadnutí dňa 18. 5. 2009 a svojím uznesením odporučila MZ schváliť ho aj s návrhom na rozdelenie prebytku rozpočtu za rok 2008.
S uznesením komisie finančnej, podnikateľských aktivít a správy
majetku nesúhlasili 2 členovia (predseda a 1 člen ). Uznesenie komisie finančnej je povzbudením pre všetkých zainteresovaných,
ktorí pracovali na záverečnom účte mesta a na návrhu na rozdelení
prebytku za rok 2008. Veria, že ich práca nebola zbytočná a MZ
schváli predložený materiál. Mesto sa nebráni úpravám k predkladaným materiálom, privítame nové alebo doplňujúce progresívne
návrhy, ktoré môžu občania priamo predkladať na MsÚ a poslanci
MZ predniesť pred alebo priamo na zasadnutí MZ. Ako predkladatelia návrhu veríme, že záverečný účet mesta a rozdelenie prebytku rozpočtu za rok 2008 budú schválené. V opačnom prípade
mesto stratí možnosť vybudovať alebo opraviť pre občanov infraštruktúru, rekonštrukciu športovísk, podporu pedagogicko-vzdelávacieho procesu a vybudovanie potrebných detských ihrísk alebo
sa termín realizácie presunie na neurčitú dobu s ohľadom napr. na
potrebu zabezpečenia výberového konania. Okrem záverečného
účtu mesta, mestský úrad predkladal na zasadnutie mestskej rady,
ktoré predchádza zasadnutiam MZ, aj iné materiály. O nich budeme informovať v budúcnosti.
► Každoročne oslavujeme v druhú májovú nedeľu sviatok Deň
matiek. Z lásky a zo srdca všetkým mamám ĎAKUJEME. Matky
a deti... Nerozlučiteľné puto na celý život. Kto má úctu k matkám,
ten sa teší aj na Deň detí. Poprajme deťom lepší svet, aby sa z
malých dievčat stali dobré matky a z chlapcov dobrí otcovia, ktorí
budú spoločne so svojimi deťmi oslavovať tieto dni.

vzájomnou spoluprácou najmä v oblasti kultúry, ale navštívili sme aj regionálny zväz
(Peter Hlavatoviþ, drotársky majster a
podnikateĐov, školy, tiež poslancov na generálnej rade, zoznámili sme sa s výrobným
4
procesom
jednej oceliarskej firmy, takže v spoloþných rozhovoroch sme rozoberali aj KNM
vzájomnú spoluprácu v ćalších sférach. ýo sa týka kysuckých umeleckých súborov,
„Aj
nepreháĖam, ak poviem, že divadelná hra súboru Didero „Obrázky z múzea“ dojala
T
É k slzám,
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A
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v ro
zaslúžene ocenené dlhým potleskom. Touto cestou vyslovujem obdiv režisérovi súboru
do i
Didero
Pavlovi Zátekovi, ako aj jeho þlenom. V krátkom þase dokázali spoloþne vytvoriĢ
Kysucké Nové Mesto sa predstavilo vo Francúzsku
veĐ
a nacviþiĢ hru o dejinách Đudstva,
ktorá
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ZŠ
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a
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DIDERO
zrozumiteĐná všetkým divákom a malá veĐký ohlas. Bol som veĐmi spokojný s celkovým
u ni
výberom
našich
skupín,
divadlo
„Išiel som do
Rive deumeleckých
Gier s malou dušičkou,
predsa
len smedopĎĖali drotári, folklór v podaní Pavla Koptáka
pred zahraničným publikom s deťmi z DIDERA nehrali. Hru
bar
aešte
jeho
manželky
FS JedĐovina
Đudová
hudba muzikantov z ýuhar´s Bandu. Bola to veĐmi
„Obrázky
s múzea“ smeznacvičili
s ohľadom naajazykovú
bariéru,
za
hercov
rozprávali
viac
naše
rekvizity,
mimika,
scéna,
hudba,
vhodná
kombinácia a ich reprezentácia bola na vysokej úrovni. Myslím, že naša návšteva
a tých pár viet, ktoré bolo do predstavenia nevyhnutné vložiť, sme
aké
vsaRive
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je dobrou
pre
obidve strany, verím, že vzájomná spolupráca sa
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na naše
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nak
bude
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rozvíjaĢ
aj naćalej.
(primátor mesta Ján Hartel)
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a keď potleskom
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Navštívili sme niekoĐko škôl, ktoré prejavili zá
Tamojším obyvateĐom sme predviedli naše tan
priateĐstvá a nazbierali veĐa zážitkov. Sme veĐ
Verím, že v budúcom roku bude maĢ možnosĢ
celý folklórny súbor JedĐovina.“
(Bc. Pa

nášmu kysuckému divadlu... Aj pre samotné deti to bol hlboký záži-

boli uverejnené vo francúzskej tlači. Nasledovalo pozvanie do ich
mesta, ktoré sme s radosťou prijali, veď pre deti zo súboru Didero,
„Išiel som do Rive de Gier s malou dušiþkou,
pre náš Klub drotárov i pre ostatných muzikantov a tanečníkov
z Jedľoviny
Čuhar´s
Bandu
to bola
vynikajúca príležitosť predpredsa
lena zsme
ešte
pred
zahraniþným
viesť sa zahraničnému publiku, nazbierať ďalšie skúsenosti a dojmy.
publikom
s ajdeĢmi
z výmenným
DIDERA
nehrali.
Hru
Verím, že dôjde
k ďalším
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a naši obyvatelia,
či
už
malí
alebo
dospelí,
budú
mať
možnosť
spoznať
túto
krajinu.
„Obrázky
s múzea“ sme nacviþili s ohĐadom
Spolupráca by mala byť dlhodobého charakteru, časom by sa do nej
mali
zapojiť aj Poľsko
(obec Lodygowice)
Taliansko (Palermo).
na
jazykovú
bariéru,
za hercova rozprávali
viac
Veľmi si vážim osobnú účasť primátora mesta v Rive de Gier, i to,
naše
rekvizity,
mimika, scéna,
a tých
že si napriek
svojej zaneprázdnenosti
našielhudba,
čas, pretože
mestská
delegácia
na
čele
s
predstaviteľom
mesta
má
úplne
iný
status, ako
pár
viet,
ktoré
bolo
do
predstavenia
bez neho. Využijem túto príležitosť a touto cestou ďakujem aj
všetkým zúčastneným
za úspešnú
reprezentáciu.
Francúzi
nevyhnutné
vložiĢ,
sme sa
nauþili aj
po si našu
návštevu veľmi považovali a ja si myslím, že môžeme byť na nás
francúzsky.
som veĐmi pyšný a hrdý na
a na našu kultúru,Bol
pyšní.“

naše
deti, keć som po predstavení videl
Bc. Pavol Kopták, vedúci súboru Jedľovina
tok. Myslím, že my Slováci si niekedy málo veríme, vo Francúzsku v oþiach divákov slzy dojatia a nadšenie, a keć
sme boli počas pobytu ubytovaní v rodinách a mali sme tak
som sa presvedčil,
že často neodôvodnene.
rád, že sme uznanie
mali „Aj my
potleskom
postojaþky
vzdávaloSom
publikum
nášmu kysuckému divadlu... Aj pre
možnosť zúčastniť sa tejto návštevy a naše deti sa mohli na vlastnej možnosť nahliadnuť aj do bežného súkromného života domácich.
koži presvedčiť, ako chutí úspech. Čo sa týka pobytu v Rive de Gier
všeobecne, doniesli sme si veľmi veľa pekných zážitkov, navštívili
sme známy štadión, na ktorom pôsobil aj náš futbalista Moravčík,
tiež Saint Etienne, múzeum zbraní a bicyklov, historickú dedinku
s kláštorom z 13. storočia, v ktorom mnísi vyrábali alkohol, zúčastnili sme sa slávnosti talianskej komunity, zažili sme party, piknik...
Organizácia nášho pobytu nebola jednoduchá, nakoľko väčšina z nás
bola ubytovaná v rodinách. Hostitelia však boli veľmi srdeční a
ochotne nás denne zvážali podľa potreby do mestského divadla, kde
sme mávali pravidelný zraz. Určite je to pre nás veľká skúsenosť
a stálo za to. Domov sme prišli všetci veľmi spokojní. Už teraz
sa tešíme na našich priateľov z Francúzska, ktorí budú účinkovať
v kultúrnom programe na tohtoročných Jakubovských hodoch."
Peter Hlavatovič, drotársky majster a vedúci Klubu drotárov
„Z Klubu drotárov pri MKŠS sa návštevy v Rive de Gier zúčastnilo
8 členov. Naši hostitelia, u ktorých sme boli ubytovaní, boli veľmi
srdeční a obetaví. Naše drotárske výrobky, misky, šálky, košíky či
drotárske šperky, boli tamojšími obyvateľmi veľmi obdivované.
Niektoré výrobky sme priniesli hotové, iné sme vyrábali priamo
pred ich očami. Páčilo sa to aj francúzskym deťom, ktoré nás
v úžase pozorovali. Zvlášť silné zážitky sme mali z kováčskeho
jarmoku v Saint Martine a zo sprievodu mestom. Boli sme jednou
z atrakcií, nakoľko jeden farmár ozdobil historický voz, na ktorom
sme sa viezli oblečení v našich krojoch a spievali za doprovodu
harmonikára. Za Klub drotárov úprimne ďakujem vedeniu mesta
a riaditeľovi MKŠS, že nám umožnili reprezentovať sa takýmto
spôsobom s našou prácou v zahraničí.“
Juraj Čierňava, riaditeľ MKŠS
„Spolupráci s mestom Rive de Gier predchádzala návšteva zástupcov nášho mesta a ich rokovanie na francúzskej pôde v januári tohto
roku. Už v apríli navštívili zasa tamojší poslanci (školstvo, kultúra
a podnikateľská sféra) Kysucké Nové Mesto. Počas štyroch dní sme
sa im snažili predstaviť naše mesto v najširšej možnej miere, spoločne sme navštívili niektoré základné školy, pamätihodnosti a mestské
organizácie. Pobyt u nás v nich zanechal hlboký dojem, o čom sme
sa presvedčili nielen osobne pri rozlúčke, ale aj v článkoch, ktoré

Boli veľmi pohostinní, otvorení a srdeční, cítili sme sa u nich ako
doma. Nevadila nám ani jazyková bariéra, už v prvých minútach
z nás opadli akékoľvek rozpaky, s dorozumievaním sme nakoniec
nemali žiadne väčšie problémy. Snahou delegácie bolo rozšíriť
nielen kultúrnu spoluprácu, ale aj spoluprácu v oblasti školstva
a podnikania. Navštívili sme niekoľko škôl, ktoré prejavili záujem
o výmenné pobyty i spoločné projekty. Tamojším obyvateľom sme
predviedli naše tance, hudbu, spev. Nadviazali sme nové priateľstvá
a nazbierali veľa zážitkov. Sme veľmi radi, že sme mohli byť súčasťou
delegácie. Verím, že v budúcom roku bude mať možnosť predviesť sa
v družobnom meste Rive de Gier celý folklórny súbor Jedľovina.“
Ďalšie fotografie z pobytu delegácie v Rive de Giere si môžete
pozrieť na oficiálnych stránkach mesta
www.kysuckenovemesto.sk.

„S
zást
v jan
posl
Nov
naše mesto v najširšej možnej mier

KNM

Napísali
nám ...

Dobrý deň, chcela by som požiadať vašu
redakciu o článok s bližšími informáciami o pripravovanej výstavbe D3, o trase v úseku nášho mesta, umiestnení privádzača a podobne. Ďakujem.
(V. P.)
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POZVÁNKA
Spolok sv. Vojtecha vás pozýva dĖa 4. júna 2009 o 14.00
patronátom mesta pri príležitosti DĖa detí pod názvom „
Centrum
voľného
Času
predstaví
súbor Asanka,
ZUŠ KNM,
ZŠ Nábrežná, DSS
Plán
podujatí
na
mesiac
jún
2009
dospelých ýadca – Horelica, Detský domov Bytþa – prac
2. 6. 2009 – Mestská
liga Floorball
(záverečný bude
turnaj) aj vyhodnotenie sú
SúþasĢou
kultúrneho
programu
12.
6.
2009
–
Talenty
2009
(oficiálne
vyhodnotenie
školskom roku 2008/2009“. Tešímevíťazov
sa naokresných
Vašu úþasĢ.
predmetových olympiád, súťaží a okresných športových súťaží )
29. 6. 2009 – Poľsko (Múzeum Auschwitz– Birkenau v Oswiecime)

ÁNKA
INFORMUJE
sv. Vojtecha vás pozýva dĖa 4. júna 2009 o 14.00 hod. do DK naCVČ
podujatie,
ktoré te poriada pod
CVý
INFORMUJE
V mesiaci apríl zorganizovalo CVČ I. ročník
ODPOVEĎ:
Výstavbe
diaľnice
D3
predchádza
schválenie
V
mesiaci
apríl
zorganizovalo
CVýsa
I. roþník
om mesta pri príležitosti DĖa detí pod názvom „DETI DEġOM“.
programe
súťaže V
Misskultúrnom
Zvieratko.
Zúčastnilo
sa jej 15
potrebných úprav v územnom pláne mesta mestským zastudetís 11
s 11
psíkmi,
s DSS
3 zajaþikmi
a 1 škreþkom
detí
psíkmi,
s 3 zajačikmi
a 1 škrečkom.
í súbor Asanka,
ZUŠ
KNM,
ZŠ
Nábrežná,
DSS pre deti a dospelých
KNM,
pre deti
a
piteľstvom.
Po schválení
týchto
úprav
bude pripravovaná
výcviku
psov
v
Žiline
p.
Chrenková,
ktorá d
Predsedníčkou
poroty
bola
inštruktorka
vývýstavba
diaľnice
aktuálnejšia
a
redakcia
o
nej
uverejní
ch ýadca – Horelica, Detský domov Bytþa – pracovisko KNM, ŠZŠ,
MŠ
Komenského
a
ćalší.
cviku
psov
v
Žiline
p.
Chrenková,
ktorá
deti
a ich výcviku.
obšírnejší materiál.
(red.)
u kultúrneho programu bude aj vyhodnotenie súĢaže pre deti aoboznámila
mládež:
„Humanitný
þin v
aj so správnym
chovom psíkov
OTÁZKA: Rád by som sa opýtal, či je informácia o tom, že sa
a
ich
výcviku.
m roku 2008/2009“.
Tešíme sa na Vašu úþasĢ.
(Magda Harceková, SSv KNM)
na štadióne otvára nové fitnes centrum pravdivá... Ak áno, kedy
začne fungovať?

(M. Pavlík)

V apríli a zaþiatkom mája usporiadalo CVý na umelom

V apríli a začiatkom mája usporiadalo CVČ na umelom ihihrisku
ZŠ Clementisova
kolo
súĢaže
v malom
risku
ZŠ Clementisova
okresné okresné
kolo súťaže
v malom
futbale
ODPOVEĎ: V areáli mestského štadióna, ktorý spravuje
futbale
žiakov
ZŠ.
VíĢazmi
sa
stali:
organizácia Mestské kultúrno-športové stredisko, sa už
žiakov
ZŠ.
CVý
INFORMUJE
v najbližšom období naozaj otvorí nová posilňovňa. Jej
Víťazmi
sa stali:
Kategória
staršie dievþatá: ZŠ Ochodnica
V mesiaci
apríl zorganizovalo
CVý
I. roþník
súĢaže
Miss
Zvieratko.
Zúþastnilo
sa jej 15
prevádzkovateľom
je firma R+S Company,
s.r.o.,
ktorá
Kategória
staršie
dievčatá:
Kategória mladší
žiaciZŠ: Ochodnica
ZŠ Clementisova
priestoroch
vybudovala športové
centrum.
Kategória
mladší
žiaci :poroty
detívsprenajatých
11 psíkmi,
s 3 zajaþikmi
a 1 škreþkom.
Predsedníþkou
bolaZŠinštruktorka
Kategória
starší
žiaci:ZŠ Clementisova
Clementisova
Podľa našich informácií investovala do modernizácie
Kategória starší žiaci:
ZŠ Clementisova
výcviku
psov
v
Žiline
p.
Chrenková,
ktorá
deti
oboznámila
aj
so
správnym
chovom psíkov
VíĢazi postúpili do regionálneho kola.
a rekonštrukcie priestorov (prístavba k tribúne) nemalé
Víťazi postúpili do regionálneho kola.
prostriedky, v tomto čase čaká prevádzkovateľ
McDonald´s
Cup 2009
a ichfinančné
výcviku.
McDonald´s
Cup 2009
posilňovne už len na dodávku strojov a zariadení. Správca
1.miesto
miesto
ZŠZŠClementisova
1.
Clementisova
mestského majetku verí, že spustenie prevádzky posilňov2.
miesto
ZŠ
2.
miesto
ZŠRudinská
Rudinská
ne obyvatelia nášho mesta privítajú a budú ju využívať.
3.
miesto
ZŠ
Povina
3. miesto
ZŠ Povina
zaþiatkom mája usporiadalo CVý na umelom(red.) Najaktívnejší
hráč
:
Jakub
Čičala
–
ZŠ Rudinská
Najaktívnejší hráþ : Jakub
ýiþala – ZŠ Rudinská

a
ZŠ Clementisova
okresné kolo súĢaže v malom
Chcem sa s čitateľmi Zvestí podeliť o zážitok, ktorý som
iakov ZŠ. VíĢazmi
sa stali:
získala pri návšteve
u lekárky.
ria staršie dievþatá:
V pondelok, v ZŠ
rámciOchodnica
ordinačných hodín, som navštívila obvodnú
lekárku
MUDr.
Šiškovú. Dôvodom mojej návštevy
ria mladší žiaci :
ZŠ
Clementisova
bolo vybavenie predoperačného vyšetrenia. Aby som bola
ria starší žiaci:
ZŠsom
Clementisova
konkrétna, chcela
len krvný obraz, ale to je už asi nad
rámec úkonov hradených
poisťovňou... Požadovanú vec totiž
ostúpili do regionálneho
kola.
so mnou vybavovala sestrička vo dverách, pani lekárka po
ald´s Cup 2009
prečítaní odporúčania, odišla bez slova na WC. Tým mi teda
o
ZŠ Clementisova
jednoznačne
dala najavo, aké je pre ňu dôležité - vyjsť v ústrety
pacientovi.
Nech
sa na mňa nikto nehnevá, ale takéto správanie
o
ZŠ Rudinská
je absolútne neprípustné! Pani doktorka často pôsobí a jedná
o
Povina
s ZŠ
pacientmi
tak, akoby ju otravovali. Takže by som jej snáď
zmeniť profesiu
inej oblasti, pretože svojím
vnejší hráþ navrhla
: Jakub
ýiþalaa pôsobiť
– ZŠv Rudinská

KRÁSA SLOVA

Tak sa nazývalo okresné kolo súĢaže žiakov ZŠ v umeleckom prednese p
knižnici a v Klube 75 v Kysuckom Novom Meste. Žiaci súĢažili v troch v
kategórie postupujú do krajského kola Vajanského Martin a súĢaž vrchol
Organizátori okresného kola (CVý KNM a KKS ýadca) vyjadrujú poća
slovenského jazyka na školách za kvalitnú prípravu žiakov a organizáciu
stali:
P O É Z I A - I. kategória: Vanessa Barancová (ZŠ Clementisova),
III. kategória: Júlia Pagáþová (ZŠ Ochodnica)
P R Ó Z A - I. kategória: Sofia Dupkalová (ZŠ Dolinský potok), II. k
III. kategória: Andrea Janþigová (ZŠ Kysucký Lieskovec)

CVý SLOVA
PRIPRAVUJE
KRÁSA
Tak
sa
nazývalo
okresné kolo
žiakov (závereþný
ZŠ v umeleckom
2. 6. 2009 – Mestská
ligasúťaže
Floorball
turnaj)
prednese
poézie
a
prózy,
ktoré
sa
konalo
dňa
5.
5.
v Mestskej
12. 6. 2009 – Talenty 2009 (oficiálne2009
vyhodnotenie
víĢazov o
knižnici a v Klube 75 v Kysuckom Novom Meste. Žiaci súťažili
a
okresných
športových
súĢaží
)
poézie
a prózy,
sa konalo
5. 5. 2009
Mestskej
v troch
vekovýchktoré
kategóriách
v prózedĖa
a v poézii.
Víťazi v
z každej
29. 6. 2009
– PoĐsko
(Múzeum
Auschwitz–
kategórie postupujú
do krajského
kola
Martin
súťaž
v Klube 75 v Kysuckom Novom Meste. Žiaci súĢažili v troch vekových
kategóriách
v próze
a Vajanského
v poézii.
VíĢaziaBirkenau
z každej v Osw
vrcholí celoslovenským
kolomHviezdoslavov
Hviezdoslavov Kubín.
Organizátori
postupujú do krajského kola Vajanského Martin a súĢaž vrcholí celoslovenským
kolom
Kubín.
POZVÁNKA
okresného
kola
(CVČ
KNM
a
KKS
Čadca)
vyjadrujú
poďakovanie
ori okresného kola (CVý KNM a KKS ýadca) vyjadrujú poćakovanie þlenom hodnotiacej komisie a uznanie uþiteĐom
sv. Vojtecha vás pozýva dňa 4. júna 2009 o 14.00
členom hodnotiacej komisie a uznanie učiteľom slovenského jazyka
ho jazyka naSpolok
školách
za kvalitnú prípravu žiakov a organizáciu školských
kôl súĢaže. VíĢazmi okresného kola súĢaže sa
hod. do DK na podujatie, ktoré poriada pod patronátom
na školách za kvalitnú prípravu žiakov a organizáciu školských kôl
mesta pri príležitosti Dňa detí pod názvom „DETI DEŤOM“.
súťaže. Víťazmi okresného kola súťaže sa stali:
A - I. kategória:
Vanessa
Barancová
(ZŠsúbor
Clementisova),
KlaudiaVanessa
Fujaková
(ZŠ(ZŠClementisova),
V kultúrnom
programe
sa predstaví
Asanka, ZUŠ II.Pkategória:
O É Z I A - I. kategória:
Barancová
Clementisova),
ória: Júlia Pagáþová
(ZŠ Ochodnica)
KNM, ZŠ Nábrežná,
DSS pre deti a dospelých KNM, DSS
II. kategória: Klaudia Fujaková (ZŠ Clementisova), III. kategória:
A - I. kategória:
Dupkalová
Dolinský
II. kategória:
Veronika
Gavláková (ZŠ Dolinský potok),
pre detiSofia
a dospelých
Čadca –(ZŠ
Horelica,
Detskýpotok),
domov Bytča
Júlia Pagáčová
(ZŠ Ochodnica)
–
pracovisko
KNM,
ŠZŠ,
MŠ
Komenského
a
ďalší.
Súčasťou
P
R
Ó
Z
A
I.
kategória:
Sofia Dupkalová
(ZŠ Dolinský poória: Andrea Janþigová (ZŠ Kysucký Lieskovec)
VíĢazom
blahoželáme!
kultúrneho programu bude aj vyhodnotenie súťaže pre deti a
tok), II. kategória: Veronika Gavláková (ZŠ Dolinský potok),
mládež: „Humanitný čin v školskom roku 2008/2009“. Tešíme
III. kategória: Andrea Jančigová (ZŠ Kysucký Lieskovec)
P R I P RsaAnaVVašu
U účasť.
JE
(Magda Harceková, SSV KNM) Víťazom blahoželáme!

správaním pacientom skôr škodí ako pomáha. Takýto názor
na našu „milú“ pani lekárku zdieľajú aj iní pacienti, tak nech
SLOVA sa menovaná nad svojou komunikáciou s pacientmi zamyslí.
(K. Podoláková)
zývalo okresné kolo súĢaže žiakov ZŠ v umeleckom
prednese

09 – Mestská liga Floorball (závereþný turnaj)
009 – Talenty 2009 (oficiálne vyhodnotenie víĢazov okresných predmetových olympiád, súĢaží
ých športových súĢaží )
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Hosť mesiaca

KNM

Pochádza z Kysuckého Nového Mesta z učiteľskej rodiny, má dve staršie sestry a v súčasnosti pôsobí ako generálny štátny radca na MinisterHOSġ MESIACA pochádza z Kysuckého Nového Mesta
z uþiteĐskej
dve
stve
vnútra rodiny,
SR v má
Bratislave.
Predstavujeme vám
staršie sestry a v súþasnosti pôsobí ako generálny ING.
štátny
radca
na
Ministerstve
MARIANA ČUNTALU.

vnútra SR v Bratislave. Predstavujeme vám ING.
MARIANA ýUNTALU.
Viem, že máte za sebou
Bádate v našom meste nejaké zmeny (záporné i kladné)?
náročné
štúdium.
Môžete
Určite áno,
a musím
skonštatovať, že pozitíva prevládajú nad
Viem, že máte za sebou nároþné
štúdium.
Môžete
nám
negatívami.
Na druhej strane, stále je čo zlepšovať... Je veľmi
námpovedať
povedaĢooňom
Ėomviac?
viac? Základné
a stredoškolské
Základné
stredoškolské
dôležité, aby
sa v Meste
zásadných, markantných veciach, ktoré
vzdelanie asom
absolvoval v Kysuckom
Novom
vzdelanie
som
absolvoval
prispievajú,
pomáhajú
mestu a nám všetkým, ktorí v ňom
(ZŠ a gymnázium). V štúdiu som pokraþoval na VŠ –
vŽilinská
Kysuckom
Novom odbor
Meste Prevádzka
žijeme, ťahalo
za jeden
univerzita,
a ekonomika
so povraz. Keby každý významnejší
(ZŠ
a gymnázium).
V štúobyvateľ
mesta,
zameraním
na manažment
a marketing.
VŠktorý
somsa dokázal presadiť v ktorejkoľvek
diu
som pokračoval
na VŠ
prispel
svojou pomocou k budovaniu rodného mesta,
úspešne
ukonþil v máji
2002oblasti,
a po jeho
absolvovaní
–som
Žilinská
univerzita, odbor
by to s nímangliþtiny
vyzeralo určite ešte lepšie.
pokraþoval
v štúdiuboloodbornej
v Melbourne av ekonomika
Austrálii. Manažment
a marketing,
Prevádzka
Aké máte
plány doktorý
budúcnosti ? Plánujete sa vrátiť do
som
študoval v na
Žiline,
som si KNM
tak zopakoval
so
zameraním
manažnatrvalo ?ešte
Akoraz,
každý mladý človek, aj ja mám plány
ale v a
anglickom
jazyku.
Samozrejme,
nie s takou
dlhou
ment
marketing.
VŠ som
do budúcnosti,
či už
blízkej, resp. vzdialenej. Momentálne
þasovouukončil
intenzitou
ako
v SR, išlo mi najmä o odbornú
úspešne
v máji
2002
pôsobím na MV SR, kde som maximálne spokojný. Len čas
V Austrálii som
vyše troch rokov. Po
aangliþtinu.
po jeho absolvovaní
som strávil
ukáže moje ďalšie napredovanie, smerovanie. Určite chcem
mojom návrate
Slovensko nasledoval Ústav
pokračoval
v štúdiunaodborpôsobiť v štátnej
medzinárodných
vzĢahov zotrvať,
a aproximácie
práva správe, vrcholovej politike. Som
nej
angličtiny v Melbourne
veriaci
človek,
život vnímam
právnickej
fakulty
Univerzity
Komenského
v
Bratislave.
Toto
dvojroþné
štúdium
som s nadhľadom, snažím sa obstáť v
v Austrálii. Manažment a marketing, ktorý som študoval
tej
pozícii,
v
ktorej
som
sa ocitol. Chcem svojej práci venovať
ukonþil v minulom roku.
v Žiline, som si tak zopakoval ešte raz, ale v anglickom
všetku energiu, pretože ju chápem ako svoje poslanie, dar.
jazyku. Samozrejme, nie s takou dlhou časovou intenzitou
Zatiaľ mám
šťastie,
že robím to, v čom vidím zmysel a čo
Momentálne pôsobíte ako generálny štátny radca Ministerstva
vnútra
SR. Aké
ako
v
SR,
išlo
mi
najmä
o
odbornú
angličtinu.
V
Austrálii
som
robím
s
chuťou.
Určite
sa však v budúcnosti plánujem vrátiť
pracovné povinnosti zahĚĖa tento post? Na MV SR mám na starosti zahraniþné
strávil vyše
troch rokov.
Poagendou
mojom návrate
na Slovensko
nasnatrvalo
domov.
Som patriot, národovec, vlastenec, čo som
vzĢahy
a protokol.
Mojou
je komunikácia
a prepojenie
MV SR
s jednotlivými
ledoval Ústav medzinárodných
de facto
potvrdil
najmä tým, že som sa vrátil z Austrálie dozastupiteĐskými
úradmi, stálymivzťahov
misiami,a aproximácie
generálnymi práva
konzulátmi
a ćalšími
podobnými
právnickej fakulty
Univerzity
Komenského
v Bratislave.
Toto mi
inštitúciami
Slovenska
v zahraniþí.
Z protokolárneho
hĐadiska
prináleží
starostlivosĢ
mov
na Slovensko.
Mohol som prijať austrálske občianstvo,
ukončil v minulom
odvojročné
oficiálne štúdium
návštevysom
podpredsedu
vlády aroku.
ministra vnútra SR
Róberta Austráliu
KaliĖáka za
do moju druhú domovskú krajinu, ale
akceptovať
zahraniþia,
akopôsobíte
aj prijatiaako
zahraniþných
þi delegácií
jeho osobou
naKeď
pôde
Momentálne
generálny partnerov
štátny radca
Mineurobil
som tak.
Boh dá a dožijem sa pokročilejšieho,
Ministerstva
vnútra SR.
nisterstva vnútra
SR. Aké pracovné povinnosti zahŕňa
dôchodkového veku, určite sa rád vrátim tam, kde som vytento post? Na MV SR mám na starosti zahraničné vzťahy
rastal a odkiaľ pochádzam.
Aj
Vašim prispením
získalo
naše mesto
z Ministerstva
SR nenávratný
a protokol.
Mojou agendou
je komunikácia
a prepojenie
MV vnútra
Tento rok ste v našom meste zorganizovali už II. ročník
finanþný
príspevok
na rozšírenie úradmi,
kamerového
systému
V roku 2008 to bol
SR s jednotlivými
zastupiteľskými
stálymi
misiami,v meste.
spriateleného
futbalového
turnaja v telocvični Spojenej
nenávratný
v celkovej
600. tis.
Sk a v roku 2009
vo výške 15.
tis. €,
generálnymipríspevok
konzulátmi
a ďalšímivýške
podobnými
inštitúciami
školy,
bývalej
SPŠS.
Predpokladám,
že máte záujem, aby
þo je viac ako milión korún... VeĐmi sa teším, že som mohol mestu pomôcĢ. Urþite si
Slovenska v zahraničí. Z protokolárneho hľadiska mi prisa z ochranu
turnaja stala
každoročná
tradícia... Hlavným cieľom
zaslúži väþšiu prevenciu pred kriminalitou, monitorovanie a zároveĖ
toho, þo
sa
náleží starostlivosť o oficiálne návštevy podpredsedu vlády
turnaja
je, aby
prepojili ministerstvá vnútra spriatelených
mravenþou prácou už v Ėom vybudovalo. V neposlednom rade
si túto
mojusaosobnú
a ministra vnútra SR Róberta Kaliňáka do zahraničia, ako aj
krajín. Tento
rok sa ktorý
na pôde nášho mesta zišli zástupcovia
pomoc zaslúži primátor Ing. Ján Hartel, ktorého si vážim ako þloveka,
odborníka,
prijatie
zahraničných
partnerov
jehomožnostiach.
osobou na Jez nášho
ministerstva,
kolegovia z Čiech a diplomati z chorpre
mesto
robí maximum,
þo ječivdelegácií
jeho silách,
þlovekom
s podobným
pôde Ministerstva
SR.
ambasády.
Človek
zmýšĐaním
ako ja, vnútra
má kresĢanské,
Đudské, morálne hodnoty, vátskej
princípy,
jednoducho
je je pracovne i súkromne maximálne
osobou,
s ktorou
si mám
vždy þo
povedaĢ...
mu rád pomôžem
kedykoĐvek,
keć sa
Aj Vašim
prispením
získalo
naše
mestoUrþite
z Ministerstva
vyťažený
počas celého
roka, určite dobre padne, keď sa stretna
mĖa SR
obráti.
Pevne verím,
že vybudovanie
systému
pozitívne
vnímajú
aj príjemné s užitočným... Utužuje
vnútra
nenávratný
finančný
príspevok kamerového
na rozšírenie
neme,
podebatuje,
spojíme
obþania
mesta,systému
već pomáha
v práci
štátnej
i to
mestskej
polície.saVýborná
je
kamerového
v meste.
V roku
2008
bol nenátak našaspolupráca
dobrá spolupráca,
pracovné i priateľské vzťahy.
svratný
obomapríspevok
subjektamivv celkovej
rámci regiónu.
výške 600. tis. Sk a v roku
Vďaka týmto stretnutiam získame aj ďalšie pekné zážitky. Nie2009 vo výške 15. tis. €, čo je celkom viac ako milión
len hráči, jednotlivé mužstvá, ale aj vzácni hostia či diváci.
Ako
þasto
chodíte
domov?
PokiaĐ
mimestu
to dovoĐujú
služobné
teda pracovný
korún...
Veľmi
sa teším,
že som
mohol
pomôcť.
Určite povinnosti,
Ďakujem za rozhovor.
(red.)
harmonogram
podpredsedu
vládykriminalitou,
a ministra vnútra
SR, ktorý je pre mĖa prvoradý, tak sa
si zaslúži väčšiu
prevenciu pred
monitorovanie
snažím
byĢochranu
doma na
Kysuciach
každý víkend.
Tieto
a zároveň
toho,
čo sa mravenčou
prácou
už vvzácne
ňom chvíle trávim spoloþne s
vybudovalo. V neposlednom rade si túto moju osobnú pomoc
zaslúži primátor Ing. Ján Hartel, ktorého si vážim ako človeka,
odborníka, ktorý pre mesto robí maximum, čo je v jeho silách,
možnostiach. Je človekom s podobným zmýšľaním ako ja, má
kresťanské, ľudské, morálne hodnoty, princípy, jednoducho
je osobou, s ktorou si mám vždy čo povedať... Určite mu rád
pomôžem kedykoľvek, keď sa na mňa obráti. Pevne verím,
že vybudovanie kamerového systému pozitívne vnímajú
aj občania mesta, veď pomáha v práci štátnej i mestskej
polície. Výborná spolupráca je s oboma subjektami v rámci
regiónu.

s rodiþmi, ktorí sú už dlhší þas na dôchodku, v rodiþovskom dome. Vždy sa teším
domov, na ich prítomnosĢ a oddych v okolí domu i v záhrade.

Bádate v našom meste nejaké zmeny (záporné i kladné)? Urþite áno, a musím
skonštatovaĢ, že pozitíva prevládajú nad negatívami. Na druhej strane, stále je þo
zlepšovaĢ... Je veĐmi dôležité, aby sa v zásadných, markantných veciach, ktoré
prispievajú, pomáhajú mestu a nám všetkým, ktorí v Ėom žijeme, Ģahalo za jeden
povraz. Keby každý významnejší obyvateĐ mesta, ktorý sa dokázal presadiĢ
v ktorejkoĐvek oblasti, prispel svojou pomocou k budovaniu rodného mesta, bolo by to
s ním vyzeralo urþite ešte lepšie.

Aké máte plány do budúcnosti ? Plánujete sa vrátiĢ do KNM natrvalo ? Ako každý
mladý þlovek, aj ja mám plány do budúcnosti, þi už blízkej, resp. vzdialenej. Momentálne
pôsobím na MV SR, kde som maximálne spokojný. Len þas ukáže moje ćalšie
napredovanie, smerovanie. Urþite chcem zotrvaĢ, pôsobiĢ v štátnej správe, vrcholovej
politike. Som veriaci þlovek, život vnímam s nadhĐadom, snažím sa obstáĢ v tej pozícii, v
ktorej som sa ocitol. Chcem svojej práci venovaĢ všetku energiu, pretože ju chápem ako
svoje poslanie, dar. ZatiaĐ mám šĢastie, že robím to, v þom vidím zmysel a þo robím
s chuĢou. Urþite sa však v budúcnosti plánujem vrátiĢ natrvalo domov. Som patriot,
národovec, vlastenec, þo som de facto potvrdil najmä tým, že som sa vrátil z Austrálie
domov na Slovensko. Mohol som prijaĢ austrálske obþianstvo, akceptovaĢ Austráliu za
moju druhú domovskú krajinu, ale neurobil som tak. Keć Boh dá a dožijem sa
pokroþilejšieho, dôchodkového veku, urþite sa rád vrátim tam, kde som vyrastal a odkiaĐ
pochádzam.

Tento rok ste v našom meste zorganizovali už II. roþník spriateleného futbalového
turnaja v telocviþni Spojenej školy,
bývalej SPŠS. Predpokladám, že máte
záujem,
aby
sa
z turnaja
stala
každoroþná tradícia... Hlavným cieĐom
turnaja je, aby sa prepojili ministerstvá
vnútra spriatelených krajín. Tento rok sa
na pôde nášho mesta zišli zástupcovia
z nášho ministerstva, kolegovia z ýiech
Ako často chodíte domov? Pokiaľ mi to dovoľujú služobné
a diplomati
z chorvátskej ambasády.
povinnosti, teda pracovný harmonogram podpredsedu vlády pracovne
a ministra vnútrai SR,
ktorý je pre mňa
prvoradý, tak sa
ýlovek je
súkromne
maximálne
snažím byť doma na Kysuciach každý víkend. Tieto vzácne
vyĢaženýchvíle
poþas
celého
roka,ktorí
urþite
dobre
trávim spoločne
s s rodičmi,
sú už dlhší
čas na
v rodičovskom
dome. Vždypodebatuje,
sa teším domov, na
padne, dôchodku,
keć sa
stretneme,
ich prítomnosť a oddych v okolí domu i v záhrade.
spojíme príjemné s užitoþným... Utužuje
sa tak naša dobrá spolupráca, pracovné i priateĐské vzĢahy. Vćaka týmto stretnutiam
získame aj ćalšie pekné zážitky. Nielen hráþi, jednotlivé mužstvá, ale aj vzácni hostia þi
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Spoločensk á kronik a

spomienky a poďakovania

manželstvo uzavreli
Marián Habrun a Mgr. Zuzana Šulavíková
a Miroslava Kubalová
Raček a Ing. Anna Žáková
Peter Madigár a František
Zuzana Janíková
Roman Toka a Barbora Pastvová
František Franek a Ing. Drahomíra HúšĢavová
Stanislav Lisko a Ivana Belková
Marián Klobuþník a Jana Ćurþová
Veľa šťastia!
MANŽELSTVO
UZAVRELI
Štefan
Macášek
MANŽELSTVO UZAVRELI
Peter Madigár a Zuzana Janíková
František Franek a Ing. Drahomíra HúšĢavová
Marián Klobuþník a Jana Ćurþová
VeĐa šĢastia!

Milan Škvrnda, Matej Martinský,

Dňa 21. 6. 2009 si pripomíname
10 rokov od poslednej rozlúčky
s našim otcom a starým otcom
ONDREJOM PAVLÍKOM
z Kysuckého Nového Mesta.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú deti s rodinami

Zuzana Žáková,
Nina Čížová
Rodičom
blahoželáme
a
deťom
prajeme pevné
NARODENIE DETÍ
zdravie
a radostný
život!
Matúš
Mažgút, Dávid
Absolon, Erika
Papajþíková,

Dňa 20. 5. 2009 uplynulo 20 rokov,
čo nás navždy opustil náš drahý manžel,
otec a starý otec
JUSTÍN LISKO
z Kysuckého Nového Mesta.
S úctou a láskou na neho
spomína manželka, syn a dcéry s rodinami.
Ďakujeme za tichú spomienku a modlitbu.

VeĐa šĢastia!

narodenie detí
MANŽELSTVO UZAVRELI

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!

Peter Madigár a Zuzana Janíková
Natália Fojtíková, Marek Králik,
NARODENIE DETÍ
Sebastián
Časnocha,
Tomáš
Grísa,
František
Franek a Ing. Drahomíra
HúšĢavová
OPUSTILI
NÁS
Matúš
Mažgút, Dávid
Absolon, Erika
Papajþíková,
Ján ýUPA
62 rokov
Eliška
Saková,
Teodor
Vrábel,
Vladimír KUBIŠTA
30 rokov
Katarína
Knotková,
Andrej
Kadura,
Natália
Mrveþková,
Matej Mitrík,
Rastislav FECH
35 rokov
Klobuþník
a Jana Ćurþová
JánMarián
ýULÁK
78 rokov
Karolína
Sedliačková,
Nina Gramatová,
Adrián Maruna,
Nina Madajová
Imrich ĆURIŠ
73 rokov
Ondrej SVRýEK
82 rokov
Rodiþom blahoželáme
Simona Lopušanová,
Miroslav KRIŠġÁK
56 rokov
Štefan
KORISTA
77 rokov
VeĐa
šĢastia!
a deĢom
pevné
zdravie Vanesa
a radostný život!
Erik prajeme
Gabriel
Frátrik,
Šutá,
SPOMIENKY A POĆAKOVANIA
Len okamih rozhoduje o osude a živote þloveka, len spomienka nám zostáva v našich mysliach skrytá
a bolesĢ v srdci vrytá.
DĖa 9. 3. 2008 naša drahá mamiþka ŠTEFÁNIA BUýKOVÁ odišla tíško na veþný odpoþinok.
„ODPOýÍVAJ V POKOJI“
Manžel Pavol, dcéra Lýdia s rodinou a ostatná rodina
S hlbokým žiaĐom oznamujeme všetkým príbuzným a známym, že náš milovaný otec, starý otec, brat
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

Katarína Knotková,
Andrej Kadura,
OPUSTILI
NÁS Natália Mrveþková, Matej Mitrík,
Nina Gramatová,Ján
Adrián
Maruna, Nina Madajová
ýUPA
62 rokov
Rodiþom blahoželáme
Vladimír KUBIŠTA
30 rokov
a deĢom prajeme
pevné zdravie
život!
Rastislav
FECH a radostný 35
rokov
JánMarcová		
ýULÁK
78
Jozefína
82rokov
rokov
ĆURIŠ
73 rokov
ŠtefániaImrich
Adámková
74 rokov
Ondrej SVRýEK
82 rokov
Jaroslav
Chovaňák
62rokov
rokov
Miroslav
KRIŠġÁK
56
Štefan KORISTA
77
Ignác Šuška		
80rokov
rokov

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.

þku

Dňa 17. 5. 2009 nás vo veku 81 rokov opustil
náš drahý manžel, otec a starý otec
JOZEF ĎURANA
z Kysuckého Nového Mesta.
Úprimne ďakujeme všetkým,
ktorí sa zúčastnili poslednej rozlúčky,
tiež za prejavy sústrasti,
kvetinové dary a modlitby.
V našich srdciach zostane navždy.
Smútiaca rodina

opustili nás

Anna
Matísková		
85 rokov
OPUSTILI
NÁS
Marčan		 62 rokov 74 rokov
Ján ýUPA
SPOMIENKY A Jozef
POĆAKOVANIA
Vladimír
KUBIŠTA
Len okamih rozhoduje
o osude
a živote þloveka, 30
lenrokov
spomienka
zostáva v našich mysliach skrytá
Jozef
Pilát		
59 nám
rokov
Rastislav FECH
35 rokov
a bolesĢ v srdci vrytá.
Stanislav
Chovančík
60
rokov
ýULÁK
rokov
DĖa 9. 3. 2008 našaJán
drahá
mamiþka ŠTEFÁNIA78
BUýKOVÁ
odišla tíško na veþný odpoþinok.
Terézia
Galvánková 73 rokov 51 rokov
Imrich ĆURIŠ
„ODPOýÍVAJ V POKOJI“
Ondrej
82 rokov 79 rokov
Manžel Pavol, dcéra
Lýdia SVRýEK
s rodinou
a ostatná rodina
Jozefína
Matuszynská
Miroslav KRIŠġÁK
56 rokov
Anna
Chládeková		
85 rokov
Štefan KORISTA
77 rokov
S hlbokým žiaĐom oznamujeme
všetkým príbuzným
a známym, že náš milovaný otec, starý otec, brat
JozefBARANEC
Ďurana		
a švagor ING. PAVOL
nás navždy opustil dĖa81
22. rokov
3. 2009 vo veku 70 rokov. Úprimne
ćakujeme za prejavenú
sústrasĢ
a kvetinové dary. Smútiaca 76
rodina
Jozef
Kantorík		
rokov
SPOMIENKY A POĆAKOVANIA
Len okamih
o osude
a živote
þloveka,
nám zostáva
našich mysliach
Anirozhoduje
po roku bolesĢ
v srdci
neutícha
a vlen
okuspomienka
slza nevysychá,
osud Tivnedoprial
s nami skrytá
dlhšie byĢ, ale
a bolesĢ vvsrdci
vrytá.
našich
srdciach budeš stále žiĢ. DĖa 17. 5. 2009 si pripomenieme 1. výroþnie úmrtia môjho syna
Čas
plynie
ako
rieky
prúd,
kto
Ťa
mal
DĖa 9. 3. 2008
naša drahá
mamiþka ŠTEFÁNIA BUýKOVÁ odišla tíško na veþný odpoþinok.
STANKA
BRŠLÍKA.
rád, nemôže zabudnúť.
„ODPOýÍVAJ V POKOJI“
Manžel Pavol, dcéra Lýdia s rodinou a ostatná rodina
Za všetky trápenia a bolesti,
nech Ti dá Pán Boh večnej radosti.

S hlbokým žiaĐom oznamujeme všetkým príbuzným a známym, že náš milovaný otec, starý otec, brat
Úprimne ďakujeme všetkým príbuza švagor ING. PAVOL BARANEC nás navždy opustil dĖa 22. 3. 2009 vo veku 70 rokov. Úprimne
ným,
priateľom a známym,
ćakujeme za prejavenú sústrasĢ a kvetinové
dary.susedom,
Smútiaca rodina

ktorí sa prišli dňa 25. 3. 2009 rozlúčiť

Ani po roku bolesĢ v srdci neutícha a v oku slza nevysychá,
Ti nedoprial
s nami dlhšie byĢ, ale
s naším osud
otcom
a dedkom
v našich srdciach budeš stále žiĢ. DĖa 17. 5. 2009 si pripomenieme
1. výroþnie úmrtia môjho syna
JÁNOM ČUPOM.
STANKA BRŠLÍKA.

Taktiež ďakujeme p. kaplánovi Pavlovi Mikolášovi za dôstojnú rozlúčku
a všetkým za modlitby, prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

Dňa 7. 6. 2009 uplynie prvý a ťažký rok,
čo nás navždy opustil
môj drahý manžel a otec
JUSTÍN ŠKORVAGA.
Veľmi nám chýba jeho láska a dobrota.
So smútkom v srdci,
s láskou a vďakou spomínajú manželka,
synovia a vnučka Miška.
Dňa 28. 5. 2009 sme si pripomenuli
5. výročie úmrtia
JUSTÍNA ŠEFARA
z Poviny – Tataroviec.
S láskou a úctou spomínajú
manželka
a synovia s rodinami.
Čas ubieha, zastaviť sa nedá.
Zmĺkli Tvoje ústa, stíchol Tvoj krok,
odišiel si tíško, niet Ťa medzi nami,
ale v našich srdciach žiješ stále s nami.
A preto s tichou spomienkou k Tvojmu hrobu
chodíme, pri plamienku sviečky sa za Teba
modlíme. Dňa 15. 6. 2009 si pripomíname
4. výročie úmrtia nášho manžela, otca,
dedka, brata, uja, švagra a zaťa
ADAMA ŠULGANA
z Kysuckého Nového Mesta.
S úctou a láskou spomínajú manželka,
synovia a ostatná blízka rodina.

Dňa 6. 6. 2009 si pripomíname
1. výročie úmrtia
milovaného manžela, otca, starého
otca, brata a švagra
ĽUBOMÍRA MLYNÁRA
z Kysuckého Nového Mesta.
S láskou a úctou spomínajú a nikdy
nezabudnú
manželka a synovia s rodinami

Úprimne ďakujeme celej rodine, susedom,
priateľom, známym a p. dekanovi za prejavy
sústrasti, kvetinové dary a modlitby,
ktorými sa prišli rozlúčiť
s mojím dobrým manželom, otcom,
dedkom, švagrom a bratom
JAROSLAVOM CHOVAŇÁKOM,
ktorý nás dňa 27. 4. 2009 navždy opustil
vo veku 62 rokov.
Smútiaca rodina

Dňa 9. 5. 2009 sme si pripomenuli
1. výročie úmrtia
drahého manžela, otca, starého otca
a prastarého otca
JOZEFA CIGÁNIKA.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou smútiaca rodina.

Dňa 3. 6. 2009 uplynú dva roky,
čo nás navždy opustil
ING. KAROL GELINGER
Spomína smútiaca rodina
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BuDEME ZELENOu ŠKOLOu?

BUDEME ZELENOU ŠKOLOU?

VČELY OČAMI DETÍ

VýELY OýAMI DETÍ
Na zaþiatku školského roka 2008/2009 sa Špeciálna základná škola na ul. Lipovej prihlásila do IV. roþníka
Slovenský zväz vþelárov v Kysuckom Novom Meste v spolupráci s MK
projektu Zelená škola, ktorý vyhlásil SEVO Špirála. Projekt je zameraný na zvýšenie záujmu o životné
VýELY OýAMI DETÍ
súĢaž Vþely oþami detí. Po uzávierke súĢažných prác sa v Dome kul
prostredie, kladie dôraz na aktívnu participáciu žiakov, rozvoj ich samostatnosti, tolerancie, kritického Slovenský zväz vþelárov v Kysuckom Novom Meste v spolupráci s MKŠS aj tento rok vyhlásili detskú vyhodnotila najlepšie s
Slovenský
zväz
v
Kysucmyslenia a obþianskej zodpovednosti.
Bližšie
súĢaž o
Vþely oþami
detí.včelárov
Po uzávierke súĢažných
prác sa v Dome kultúry KNM stretla porota, ktorá
VÝTVARNÁ ýASġ - I.
Na
začiatku
školskévyhodnotila
1. Simona Ondreášov
tomto
projekte hovorí
Mgr. Martina Gramatová,
kom Novom Meste v spolupráci
s najlepšie súĢažné práce. VíĢazi sú:
VÝTVARNÁ ýASġ - I. kategória:
2. Bianka Vojtechová
referent
environmentálnej
výchovy a
ho
roka
2008/2009
MKŠS aj tento rok vyhlásil detskú
1. Simona Ondreášová, ZŠ Kys. Lieskovec,
Maroš BugáĖ zo ZŠ H
koordinátor certifikácie Zelená škola: "Do

2. Bianka Vojtechová, ZŠ Rudina a Matej Kubišta a
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na e-mail: Tento
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lých
školských
rokoch.
projekt im dal väčšiu vážnosť,
Medzi ulicou Revolučnou a ČSA sa nachádza trávnatá plovyžaduje si podiel práce každého člena kolektívu, žiakov
cha, z ktorej ešte pred rokom bol len neupravený kopcovitý
i zamestnancov, aj pocit spoluzodpovednosti za výsledné
terén plný kameňov. Pracovníci organizácie Údržba mesta
udelenie či neudelenie certifikátu Zelená škola a vlajky EcoKNM a verejnoprospešní pracovníci na jeseň minulého
Schools.“
(red.)
roku terén vyrovnali, navozili hlinu a zasadili novú trávu.
Dnes na tejto ploche uzrela svetlo sveta šmýkačka a dve
hojdačky pre deti. Spolu s lavičkami sa tu vytvoril kútik
pre mamičky a ich malé ratolesti. Drevenú konštrukciu
šikovnými rukami vyrobil zamestnanec organizácie ÚM
p. Ladislav Karas, s pomocou ďalších zamestnancov
▀ Ponúkame služby - pedikúra, manikúra, cvičenie, parafín
dostala šmýkačka farebný náter, a p. Ondrej Matejčík
solárium – turbo stojace, kozmetika, magnetotherapia,
a jeho pomocníci ju osadili. Chcela by som sa všetkým
anticelulitídový program a ďalšie. Kontakt: AVE MÁRIA,
spomenutým zamestnancom poďakovať za ich prácu a
telefón: 041/421 37 42
poprosiť obyvateľov nášho mesta, hlavne našich mladých,
aby šmýkačku a hojdačky neničili a mysleli na to, že boli
kedysi tiež malými deťmi a raz sa stanú aj rodičmi, ktorých deti sa môžu na tomto mieste hrať. Nech vytvorené
dielo slúži pre malých čo najdlhšie. Správajme sa k sebe
... ko m pl ex né
ohľaduplne
dokážme
si vážiť prácu iných.
sl u� by ...
Aby
sa detia mohli
hraĢ
(Mgr. Dáša Jakubcová, riaditeľka ÚM KNM)
Plnofarebná ofsetová tlač do formátu A 2
 Plagáty, prospekty, knihy, letáky, poštové poukážky ...
Medzi ulico
 tlačivá pre podnikateľov + výroba pečiatok
sa nachádz

inzercia

T

lačiareň

Já no �í k

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

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

výroba reklamy

www.i n - o u t .sk

Výroba reklamných tabúľ, veľkoplošná tlač - 0903 814 559
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Karas, s pomocou ćalších zamestnancov dostala šmýkaþka far
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Skúsme sa zamyslieť. Každý sám. Hlboko... Kedy ste boli naposledy
v divadle? Kto vie, čím to je, ale mladí ľudia dnes na divadlo akosi
zabúdajú. A pritom je všade okolo nás toľko možností... Konkrétne
narážam na maličké Kysucké Nové Mesto. V poslednom čase sa
tu divadelný fenomén utešene rozvíja. Nie je to síce profesionálne
národné divadlo, no nadšenie je o to väčšie. V minulosti, ak sa na
území mesta nachádzalo čo i len jedno ochotnícke divadlo, bolo
jeho pýchou. V Kysuckom Novom Meste nájdete takéto skvosty
až štyri. Dva dospelácke divadelné súbory, Divadlo detských
rozprávok DIDERO (v ňom som mimochodom začínala ako 9
- ročná) a nakoniec zlatý klinec do divadelnej rakvy – študentský
divadelný súbor BABYLON. Práve BABYLON sa stal druhým
domovom aj pre niektoré študentky našej fakulty. Ak zavítate
na predstavenie, uvidíte v ňom aj Natáliu Valiaskovú (2. ročník
Mediamatika), Soňu Hirnerovú (5. ročník Pedagogika), a moju
maličkosť (3. ročník Mediamatika). Súbor vznikol v roku 2003
a odvtedy už má na konte pekných pár premiér. Hlavou nášho
súboru je režisér PaedDr. Pavol Zátek, ktorý vedie aj detský súbor
DIDERO. Divadelný súbor BABYLON bol založený kvôli odrasteným deťom, ktoré už nemohli hrať v DIDERE, no stále mali
potrebu angažovať sa v divadelnej sfére. Členmi súboru sú teda
študenti vysokých a stredných škôl z Kysuckého Nového Mesta
a okolia. My ako súbor sa radi nazývame alternatívnym divadlom.
Pri tvorbe predstavení nepoužívame klasické metódy, čiže scenár
podľa predlohy či príkazov režiséra. Snažíme sa hrať autorské
hry, ktorých obsah vzniká priamo počas skúšok, čo režiséra občas
privádza do šialenstva s následkom masívneho vypadávania vlasov
v okolí stredovej vrchnej časti hlavy. V praxi to vyzerá tak, že každý
člen súboru podá na počiatku vlastný návrh na tému predstavenia
a potom po kúskoch skladáme hru z vlastných nápadov. Aj keď
už máme za sebou aj klasické predstavenia podľa scenára, nášmu
srdcu je bližší tento študentský spôsob. Najvýznamnejším žánrom
je pre nás paródia a obľúbeným autorom v poslednom čase William Shakespeare. V súčasnosti nacvičujeme hru práve podľa jeho
predlohy – Skrotenie zlej ženy, aj keď treba poznamenať, že naše
prevedenie má s pôvodnou verziou spoločné asi len meno hlavnej
postavy. Niekto by to možno nazval divadelnou svätokrádežou, no
nám sa práve nekonvenčné postupy vyplatili. Už pri hre Rómeo
a Júlia nám na romantickom plese hrala Kate Ryan a akčná scéna
ako vystrihnutá z Matrixu mala takisto veľký úspech.
Počet členov sa stále mení, väčšinou sa pohybuje okolo čísla 10,
pričom stále zaznamenávame zvýšený deficit mužského pokolenia.

Dávam do pozornosti, že chalani sú vďaka svojmu zníženému počtu
značne rozmaznávaní! Je pre nás veľkou výhodou, že hráme spolu
divadlo už dlhé roky. Skúšky neberieme len ako povinnosť, ale aj
ako možnosť vypnúť, oddýchnuť si a stretnúť sa. Z toho dôvodu
sa občas stane, že po hodine rozprávania zistíme, že sme zabudli
na pôvodný zámer nášho stretnutia. Ak by som to mohla trošku
pateticky zhrnúť, BABYLON je náš útek z každodennej reality.
Našimi divákmi sú väčšinou priatelia, rodina a rovesníci. Preto sa
snažíme robiť divadlo tak, aby v ňom videli nielen postavy, ktoré
stvárňujeme, ale najmä nás. Ak by mal niekto záujem pozrieť si
naše predstavenie (13. 6. v DK) , informácie sú dostupné na stránke
Kysuckého
Nového
Mesta
www.kysuckenovemesto.sk
v sekcii
Tracyho
tiger
– XXIV
roþník
Námestovských divadelných
dní
Kultúra a v Kalendári podujatí.
(Katka Balková, þlenka súbor
(Katka Balková, členka súboru Babylon)
					
Súbor Babylo
každoroþnesp
obyvateĐom m
vianoþnú atm
betlehem)

Súbor Babylon každoročne spríjemňuje obyvateľom nášho mesta
vianočnú atmosféru (Živý betlehem)
HRY:
2003 - 2004 Rómeo a Júlia (podľa námetu W. Shakespearea)
2005 Hriešna sedma (autorské predstavenie)
2006 Tracyho tiger (W. Saroyan)
2008 - 2009 Skrotenie zlej ženy (podľa námetu W. Shakespearea)
NAŠE ÚSPECHY:
Rómeo a Júlia – účasť na festivale Dni Janka Čemana v Srbsku
(2004), za Žilinský kraj – XXII. ročník – Námestovské divadelné
dni a následný postup na celoslovenské kolo
Tracyho tiger – XXIV. ročník Námestovských divadelných dní

Nová kysučanka vo vychylovke

Dychová kapela Nová Kysučanka pri MKŠS prijala pozvanie organizátorov (Kysucké múzeum,
KKS Čadca) a zúčastnila sa osláv Svetového dňa železníc vo Vychylovke.
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sú: Najmladšie
žiaþky (400m): Nikola
Dňa 30.
4. 2009
usporiadalo
Mestské
kultúrno-športové
streŠtefundová (ZŠ Povina / 1,16min.) *Najmladší žiaci (600m): Michal Kuþera (ZŠ
disko
v
Kysuckom
Novom
Meste
na
štadióne
MŠK
tradičný,
Clementisova / 2,04 min.) *Mladšie žiaþky (600m): Erika Hlavatá (ZŠ Rudina / 2,08min.)
už XV.
ročník
KNM. Zúčastnili
sa ho
žiaci
*Mladší
žiaci
(800m):Behu
Tomáš oslobodenia
Pochyba (ZŠ Clementisova
/ 2,32min.) *Staršie
žiaþky
ZŠ Clementisova,
Nábrežná,
Dolinský
potok,
Rudinská,
Povi-(ZŠ
(800m):
Kristína Žuborová (ZŠ
RadoĐa / 2,53min.)
*Starší
žiaci (1000m):
Michal Funtek
Clementisova
/ 3,07min.)
na, Rudina,
Snežnica a Radoľa. Víťazmi tohtoročného (red.)
Behu

Dánsko 2006 – 99 min.
Utajený majiteĐ internetovej firmy, ktorý pred svojimi
zamestnancami predstiera, že je jedným z nich, aby mohol
anonymne aplikovaĢ nepopulárne opatrenia, chce svoj podnik
predaĢ. Najme si nezamestnaného herca Kristoffera, aby na
chvíĐu predstavoval riaditeĐa. Všetko sa však poriadne
skomplikuje a Kristoffer musí hraĢ svoju úlohu dlhšie, ako bolo
v pláne ...

žiačky (400m): Nikola ŠteVíĢazmi
Behu oslobodenia
sú: Najmladšie žiaþky (400m): Nikola
fundovátohtoroþného
(ZŠ Povina / 1,16min.)
*NajmladšíKNM
žiaci (600m):  MiJuraj Vitko
(AK MŠK
KNM)
po troch*Mladšie
kolách
Grand
Prix
Štefundová
/ 1,16min.)
*Najmladší
žiaci
(600m):
Michal
(ZŠ
chal Kučera(ZŠ
(ZŠPovina
Clementisova
/ 2,04
min.)
žiačky
VSTUPNÉKuþera
na predstavenia
FK: pre členov fk 1.66€, ostatní 2€
Slovenska 2009 v bežeckých disciplínach 3000 m, 5000m,
(600m):
Erika
Hlavatá
(ZŠ
Rudina
/
2,08min.)
*Mladší
žiaci Hlavatá (ZŠ Rudina / 2,08min.)
Clementisova / 2,04
min.)
*Mladšie
žiaþky
(600m):
10 000m
vedie.
V prvom kole
GP v Košiciach
porazilErika
všetkých
(800m): Tomáš Pochyba
(ZŠ
Clementisova
/ 2,32min.)
slovenských
pretekárov
a dobehol v novom
osobnom*Starrekorde
*Mladší žiaci (800m):
Tomáš
Pochyba
(ZŠ Meste
Clementisova
/ 2,32min.) *Staršie žiaþky
15:15,17. V druhom
kole GP(ZŠ
v Novom
Váhom
šie žiačky (800m): Kristína
Žuborová
Radoľa /nad
2,53min.)
štartoval na 3000
m vRadoĐa
silnej konkurencii
15 bežcov.*Starší
Prvé dva žiaci (1000m): Michal Funtek (ZŠ
(800m):
Kristína
Žuborová
(ZŠ
/
2,53min.)
*Starší žiaci (1000m):
Michal Funtek (ZŠ Clementisova /
kilometre sa kvôli silnému vetru bežali pomalšie, ale na treĢom
Clementisova
/ 3,07min.)
(red.)
3,07min.)
(red.)
kilometri opäĢ zdolal súperov a dobehol si po víĢazstvo
v þase

oslobodenia
KNM
Kysuþan
Juraj Vitko
vediesú:
GP Najmladšie
Slovenska 2009

8:47,02. V tomto behu za MŠK bodovali aj Michal Kavacký,

ktorý skonþil na 6. mieste a v behu na 3000 metrov prekážok
Kysuþan
Juraj
Vitko
vedie
GP
Slovenska
2009
Kysučan
Juraj
Vitko
vedie
GP
Slovenska
dobehol
Miroslav
Neslušan
na 3. mieste.
Medzi2009
ženami na 3000

Film dostal názov podĐa menej používanej golfovej palice, ktorá je
paralelou k opustenému þlovekovi, þi prázdnemu domu (þo je i presný

preklad originálneho kórejského názvu Bin-jip). Režisér, uznávaný vo
m štartovala dorastenka Iveta
svete kvôli svojmu výtvarnému cíteniu a univerzálnym výpovediam
Lisková, ktorá Juraj
dobehla na
8.
Vitko
(AK
Prix
svojich
filmov, v tomto komornom príbehu rozpráva o mladíkovi, ktorý
Juraj
Vitko
(AK MŠK
MŠK KNM)
KNM) po troch kolách Grand
mieste v novom osobnom rekorde 11:51,92. V behu na 800
býva v opustených bytoch až do návratu ich majiteĐa. Správa sa tam
po
troch12.
kolách
Grand Prixdisciplínach 3000 m, 5000m,
Slovenska
2009 v Nikola
bežeckých
metrov medzi
22 štartujúcimi
obsadil Marek
ýierĖava
Behu oslobodenia
KNM
sú: Najmladšie
žiaþky
(400m):
ako doma a pri odchode vždy uprace. Jedného dĖa však vojde do
domu, ktorý nie je taký prázdny ako oþakával...
miesto v þase 2:06,46. Na 3. kole GP v Trnave
sa opäĢ darilo2009 v bežeckých
Slovenska
10
000mKuþera
vedie. V
prvom kole GP v Košiciach porazil
všetkých
na / 1,16min.)v behu
*Najmladší
žiaci (600m):
Michal
(ZŠ
na 5000 m Miroslavovi
Neslušanovi,disciplínach
ktorý do cieĐa
3000m, 5000m,
dobehol ako tretí a Michalovi Kavackému,slovenských
ktorý obsadil 4. pretekárov a dobehol v novom osobnom rekorde
min.) *Mladšie
žiaþky (600m): Erika Hlavatá
(ZŠvedie.
Rudina
2,08min.)
10 Marek
000m
V /prvom
kole
miesto. V behu na 1500 m premiérovo štartoval
15:15,17.
V druhom
kole
GP v Novom Meste nad Váhom
GP
v Košiciach
porazil
všetkých
ýierĖava(ZŠ
a obsadil
ešte bodované 8. miesto.
Na rovnakej
trati
: Tomáš Pochyba
Clementisova
/ 2,32min.)
*Staršie
žiaþky
a na rovnakom, teda 8. mieste medzi ženamištartoval
dobehla Iveta
na 3000
m v silnej
konkurencii 15 bežcov. Prvé dva
slovenských
pretekárov
a dobeorová (ZŠ RadoĐa
/ 2,53min.)
*Starší
žiaci
(1000m):
Lisková.V
hodnotení mužských
družstiev
GP Slovenska
2009 Michal Funtek (ZŠ
hol
v
novom
osobnom
rekorde
kilometre
sa
kvôli
silnému
vetru
bežali pomalšie, ale na treĢom
je AK MŠK KNM z 35 družstiev zatiaĐ na 11. mieste. Naši
min.)
(red.)
15:15,17.
V druhom
kole GPa dobehol si po víĢazstvo v þase
bežci štartovali 17. mája 2009 aj na cestnomkilometri
behu v Tvrdošín
opäĢ
zdolal
súperov
v Novom
Meste nad Váhom
„Tvrdošínska dvanástka“. Medzi ženami zvíĢazila
Alena
8:47,02.
tomto behu za MŠK bodovali aj Michal Kavacký,
Pochybová (AK2009
MŠK KNM). V mužskej kategórii
obsadilV
Juraj
štartoval
na 3000 m v silnej
o vedie GP Slovenska
Vitko (AK MŠK KNM) 2. miesto.
(Milan
Slivka)
ktorý skonþil na 6. mieste a v behu na 3000 metrov prekážok

konkurencii 15 bežcov. Prvé dva

Miroslav
Neslušan
na 3. mieste. Medzi ženami na 3000
kilometre
sa kvôli
silnému
Juraj Vitko (AK MŠK KNM) po dobehol
troch kolách
Grand
Prix vetru
bežali
pomalšie,
ale na treťom
NEDEĔA 7.6. o 19,30 h.
m
štartovala
dorastenka
Iveta
Slovenska 2009 v bežeckých disciplínach
5000m,
kilometri3000
opäťm,
zdolal
súperov
Lisková,
ktorá
dobehla
na
8.
10 000m vedie. V prvom kole GP av dobehol
Košiciach
porazil
všetkých
si po
víťazstvo
mieste v novom osobnom rekorde 11:51,92.
V behu vnačase
800
8:47,02.
V tomto behu
za MŠK
aj Michalrekorde
Kavacký,
slovenských
pretekárov
a dobehol
v bodovali
novom osobnom
Núdzový východ je adaptáciou rovnomenného slávneho románu amerického prozaika Richarda Yatesa.
metrov
medzi
22
štartujúcimi
obsadil
Marek
ýierĖava
12.
„ďudská tragédia spoþíva v tom, že nech sa akokoĐvek snažíme, nakoniec zostávame vždy sami“.
ktorý
skončil na
6. GP
mieste
a v behu
nanad
3000m
prekážok
15:15,17.
V druhom
kole
v Novom
Meste
Váhom
Hrajú: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Kathy Bates, Michael Shannon, Adam Mucci
miesto
v Miroslav
þase 2:06,46.
Na 3.na
kole
GP v Trnave
sa
opäĢ darilo
dobehol
Neslušan
3.
mieste.
Medzi
ženami
na
USA * Vstupné 2€ * MP12* 119 min.
štartoval na 3000 m v silnej konkurencii 15 bežcov. Prvé dva
štartovala
dorastenka Iveta
Lisková, ktorý
ktorá dobehla
v3000
behumna
5000 m Miroslavovi
Neslušanovi,
do cieĐa
kilometre
samieste
kvôli silnému
vetru
bežali
pomalšie,
ale na
treĢom
NEDEĔA 14. 6. o 17,00h.
na 8.
novom
osobnom
rekorde
11:51,92.
behu
na4.
dobehol
ako vtretí
a Michalovi
Kavackému,
ktorýV obsadil
kilometri
zdolal
súperov
a dobeholobsadil
si po víĢazstvo
v þase
800opäĢ
metrov
medzi
22 štartujúcimi
Marek Čierňava
miesto. V behu na 1500 m premiérovo štartoval Marek
12.
časeza2:06,46.
Na 3. kole
GP v Trnave
sa opäť
8:47,02.
Vmiesto
tomto vbehu
MŠK bodovali
aj Michal
Kavacký,
ýierĖava
a obsadil
ešte m
bodované
8. miesto.
Na rovnakej
Na našu guĐatú modrú planétu už zase zaútoþili mimozemšĢania. Ešteže máme obrovskú
darilo
v
behu
na
5000
Miroslavovi
Neslušanovi,
ktorýtrati
zásobáreĖ hrdinov, ktorí sa môžu voþi nim postaviĢ...
ktorý skonþil
na 6. mieste
a v mieste
behu na
3000ženami
metrovdobehla
prekážok
Animovaná komédia. Slovenský dabing.
adonacieľa
rovnakom,
medzi
dobeholteda
ako8.tretí
a Michalovi
Kavackému, Iveta
ktorý
dobehol
Miroslav
Neslušan
na 3.na
mieste.
MedziGP
ženami
na 3000
USA * Vstupné 2€ * MP * 95 min.
obsadil
4. miesto.
V behu
Lisková.V
hodnotení
mužských
družstiev
Slovenska
2009
m štartovala
dorastenka
1500
premiérovo
štartoval
NEDEĔA 21. 6. o 19,30 hod.
je
AK m
MŠK
KNMIveta
z 35
družstiev zatiaĐ na 11. mieste. Naši
Marek
Čierňava
a8.obsadil
Lisková,
ktorá
dobehla
na
bežci štartovali 17. mája 2009 aj na cestnom behu v Tvrdošín
ešte bodované
8. na
miesto.
Na
nom rekorde 11:51,92.
V behu
800 Medzi
„Tvrdošínska
ženami zvíĢazila Alena
rovnakej trati dvanástka“.
a na rovnakom,
Dokonale zladený model. Luxusné vybavenie, nablýskaná kapota a pod Ėou súþiastky, ktoré mu
ujúcimi obsadil
Marek ýierĖava
dodávajú punc výnimoþnosti. Takto nejako by fanúšik rýchlych kolies popísal
Pochybová
(AKmedzi
MŠK12.
KNM).
teda 8. mieste
ženami V mužskej kategórii obsadil Juraj
štvrtý diel slávnej akþnej série.
6. Na 3. kole GP
v Trnave
saLisková.V
opäĢ
darilo
dobehla
Iveta
Hrajú: Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster
Vitko
(AK
MŠK
KNM)
2.hodmiesto.
(Milan Slivka)
USA * Vstupné 2€* MP 12* 99 min.
roslavovi Neslušanovi,
ktorý do
cieĐa GP
notení mužských
družstiev
Slovenskaktorý
2009
je AK 4.MŠK
ichalovi Kavackému,
obsadil
NEDEĔA 28. 6. o 19,30 hod.
KNMštartoval
z 35 družstiev
zatiaľ na 11.
00 m premiérovo
Marek
mieste. Naši bežci štartovali 17.
šte bodované 8.
miesto.
rovnakej
mája
2009 Na
aj na
cestnomtrati
behu
Ženu z veĐkej þasti vytvárajú muži. Môžu ju utopiĢ, no taktiež to môže byĢ šanca na objavenie vlastnej sily.
Hra na lásku a erotiku, na nedostupnosĢ a zodpovednosĢ, na „matku“ a milenku sa zaþína ...
8. mieste medzi
ženami „Tvrdošínska
dobehla Iveta
v Tvrdošín
dvanásSR/ýR * Vstupné 2€* MP 15 * 95 min.
tka“. Medzi
zvíťazila
Alemužských družstiev
GPženami
Slovenska
2009
na
Pochybová
(AK
MŠK
KNM).
35 družstiev zatiaĐ na 11. mieste. Naši
mužskej kategórii obsadil Juraj
Predpredaj vstupeniek: MKŠS - DK, þ. dv. 43 - prac. dni (8,00-15,30h)
ája 2009 aj naV
cestnom
behu v Tvrdošín
Zmena programu vyhradená!
Vitko (AK MŠK KNM) 2. miesto.
ka“. Medzi ženami zvíĢazila
Alena
(Mgr.
Milan Slivka)
K KNM). V mužskej kategórii obsadil Juraj
M) 2. miesto.
(Milan Slivka)
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Tajniþka krížovky z þísla 5/2009 znie: „... šĢastie v rodine.“

11

KNM

Výhercovia :
1. Anton
Bilík, Kollárovas894/9,
KNM
(odmena
6,64€)
Krížovka
tajničkou
● Krížovka
s tajničkou
2. Iveta
Buþková,
Murgašova
689/6,
KNM
(odmena
4,98€)
Správne vylúštenie krížovky z čísla 5/2009 znie : „... šťastie v rodine.“ Zo správnych odpovedí boli vyžrebovaní Belko,
títo traja výhercovia:
1. Anton1299/34,
Bilík, Kollárova
894/9, KNM
(odmena 6,64€)
2. Iveta Bučková,
3. Ondrej
Revoluþná
KNM
(odmena
3,32€)
Murgašova 689/6, KNM (odmena 4,98€), 3. Ondrej Belko, Revolučná 1299/34, KNM (odmena 3,32€) KUPÓN
Srdečne blahoželáme! Výhercovia si môžu odmenu prevziať v pokladni MsÚ, vždy 14. dňa v aktuálnom meč. 6
siaci, prípadne predchádzajúci pracovný deň v čase od 13,00 do 14,00 hod. Správne znenie tajničky z čísla
6/2009 spolu s nalepeným kupónom doručte na MsÚ – referát bytový a podnikateľských činností, č. dv. 14,

do 18. 6. 2009.
Catullus:najneskôr
Kto opustil
smutného priateĐa, nie je hoden, aby sa niekedy ... (dokonþenie v tajniþke krížovky)

Catullus: Kto opustil smutného priateľa, nie je hoden, aby sa niekedy ... (dokončenie v tajničke krížovky)

autor
krížovky:
Jaroslav
Jablonský

Thor Delta
(skr.)

kartársky
výraz

domácke
meno
Aladára

sídlo
v Nigérii

extatický
stav

pomôcky:
Niro,
Papp,
tepui

trieda
(zastar.)

váĐa

krídlo
(anat.)

boxerská
skratka

keć

vzdor

stolová
hora
v Južnej
Amerike

kĚmna
repa

oválny
výbežok

1. þasĢ
tajniþky

rokovanie

druh básne

Security
Service
(skr.)

pokazený
rádiolokátor

rýpaním
odstránila
2. þasĢ
tajniþky
pokropí
rosou

obrnený
transportér

erbium
(zn.)

dom.meno
Kataríny

žrć na
voze

papagáj

kam

Arkansas
(skr.)

zlí Đudia
(pren.)
náš spevák

neochotne
(ženský
rod)

okresný
výbor

ech

3. þasĢ
tajniþky

tamto

pastieri
kráv

REDAKČNÉ POSTREHY
Je chvályhodné, že čoraz viac našich obyvateľov dbá na prostredie, v ktorom žije.
Takúto peknú skalku si vytvorili z vlastných
financií obyvatelia jedného vchodu paneláku č. 1306 na ul. ČSA (sídlisko Kamence).
Každý, kto prejde okolo, si ju určite všimne a
uzná, že si autori dali na jej vzhľade skutočne záležať. Často sa nám stáva, že pri návšteve cudzích krajín len závistlivo pozeráme
na čisté a upravené záhrady a parky, a po
návrate domov nám je ľúto, že u nás to tak
nie je. Stále čakáme, že sa to zmení. Možno musíme pochopiť, že aj my samy musíme
niečo preto urobiť. Hovorí sa, že kultúrny nie
je ten človek, ktorý papier odhodí na zem,
ale zdvihne ho aj po druhom človeku a odhodí ho tam, kam patrí, do koša. Snažme sa
byť aj my kultúrnymi ľuďmi. Buďme deťom
dobrým príkladom, aby raz mohli cudzinci a
návštevníci nášho mesta aj nám závidieť, že
žijeme v čistom a peknom meste.
(red.)
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PROGRAM na JÚN 2009
Program
na JÚN

PRIPRAVUJEME na JÚL 2009:
5. 7. o 17,00h. na námestí
13.KYSUCKÉ
6. 2009KULTÚRNE
o 19,00h.LETO
DK I. (XXVI. ročník)
13. 6. 2009 o 19,00h. DK
Nová Kysučanka, Asanka
1.
3.
o
17,00
hod.
v
DK
SKROTENIE ZLEJ ŽENY
SKROTENIE
ŽENY (premiéra)
12. 7. o 17,00h.ZLEJ
na námestí
(premiéra) ELÁ HOP!
KYSUCKÉ
KULTÚRNE
LETO
Divadelné
predstavenie
v II.
podaní divadelného súboru BA
Divadelné Zábavno-inšpiratívne
predstavenie v
Niagara
a jej hostia
predstavenie pre deti s dvomi
kamarátmi
Úþinkujú:
Katka
Balková,
Juraj
Laš, Peter BrodĖan, SoĖ
podaní divadelného
sú19.
7.
2009
o
17,00h.
na
námestí
Elou a Hopom a slimákom Maximiliánom (známe
aj
KYSUCKÉ Natália
KULTÚRNE
LETO III.
boru BABYLON ÚčinkuHirnerová,
Valiasková,
Matej
Králik, ďudo Šrenk
z televízneho
Spevácka skupina ŽUBRIENKY a jej hostia
jú: Katka Balková,
Juraj vysielania)
Lacková,
Lenka
Záteková, Sáša
25. – 26. 7.
2009 JAKUBOVSKÉ
HODY PiĖaková
Laš,DK
Peter Brodňan,
Vstupné Soňa
: 2,5 €
09 o 19,00h.
Remeselná výroba, stánkový predaj, kultúrny program
Hirnerová, Natália ValiasRéžia:
Pavol
Zátek
+
kolektív,
vstupné dobrovoĐné!
26. 7. 2009 JAKUBOVSKÝ KONCERT
ENIE ZLEJková,
ŽENY
(premiéra)
Matej
Králik, Ľudo
26. 7. 2009 KYSUCKÁ DESIATKA
2. 3. Lacková,
o 19,00 hod. v DK
Šrenkel,
Zuzka
é predstavenie
v podaní
divadelného súboru BABYLON
Majstrovstvá Slovenska v cestnom behu na 10km
14.
2009
o 16,30h.
na námestí
Zahájenie
COUNTRY
KURZU
Lenka Záteková, Sáša
júl6.2009
VATRA
ZVRCHOVANOSTI
SR
Katka Balková,
Juraj
Laš,
Peter
BrodĖan,
SoĖa
Piňaková Country kurz je urþený zaþiatoþníkom i pokroþilým,
*oslavy
v
Budatínskej
Lehote
pri Skale
nauþíte
sa
v
Ėom
country
tance
v štýle line
ROZPRÁVAýSKÉ LODNO
(9. roþník)
á, Natália Valiasková,
Matej
Králik,
ďudo
Šrenkel,
Zuzka
Réžia: Pavol
Zátek
+
ko28.
7.
–
1.
8.
2009
o
20,00h.
na
námestí
dance.
Poplatok za kurz vo výške 10 € / 10 taneþných
hodín jeznutné
uhradiĢ
na tomto
prvom Đudových rozp
Galaprogram
celoslovenskej
prehliadky
BAŽANT KINEMATOGRAF
2009
lektív, vstupné
dobrovoľLenka Záteková,
Sáša
PiĖaková
stretnutí.
Prostredníctvom
projektu
Bažant
kinematograf
2009 poné!
UsporiadateĐ: MKŠS KNM a KKS ýadca
avol Zátek + kolektív, vstupné dobrovoĐné!
núkame záujemcom netradičné filmové predstavenia na
námestí mesta, ktoré sú príjemným spestrením letných
14. 6. 20094.
o 16,30h.
na námestí
3. o 18,00
hod.
v DK o 19,00h. DK NIEKTO
večerovTO
(www.kinematograf.sk)
15.
2009
RÁD SLOVENSKÉ
ROZPRÁVAČSKÉ LODNO
(9.6.
ročník)
09 o 16,30h.
na
námestí
Zahájenie
KURZU
SPOLOýENSKÝCH
TANCOV
Galaprogram z celoslovenskej
prehliadky naivné
ľudovýchdivadlo
rozprá- predstavuje divákom pri
Radošinské
ÁVAýSKÉ vačov
LODNOKurz
(9. roþník)
spoloþenských tancov je urþený zaþiatoþníkom i pokroþilým bez obmedzenia veku, v kurze
príležitosti
45.
výroþia
svojho vzniku jubilejnú päĢdesiatu
Usporiadateľ:
MKŠS
KNM
a KKS
Čadcavalþíka,
sa nauþíte
základy
polky,
salsy, tanga a ćalších spoloþenských tancov.
ram z celoslovenskej
prehliadky
Đudových
rozprávaþov

PROGRAM NA MAREC

inscenáciu
nieþo ako
muzikál)
Štepku.
za
kurz
vo výške(tentoraz
28 € / 10 taneþných
hodín
je nutnéStanislava
uhradiĢ na tomto
prvom stretnutí.
ateĐ: MKŠS
aPoplatok
ýadca
15.KNM
6. 2009
oKKS
19,00h.
DKVstupné 8,5 €
NIEKTO TO RÁD SLOVENSKÉ

Radošinské8.
naiv3. o 18,00 hod. v DK
O RÁD SLOVENSKÉ
né divadlo MATKA
pred26. 6. – 28. 6. 2009 DIVADELNÝ SEMINÁR
uje divákom
pri divákom
stavuje
Pre záujemcov
o Divadelného
ochotnícke súboru
divadlo,
bližšie
Divadelné
predstavenie
v podaní
ZUŠ,
ktoré informácie
uvádzame pri príležitosti DĖa
pri príležitosti
45.
jubilejnú päĢdesiatu
získate
v
MKŠS
–
DK
(þ.
dv.
43)
žien,
ale
urþené
je
aj
všetkým
ćalším
priaznivcom
divadelného
umenia.
výročia svojho
kál) Stanislava
Štepku.
vzniku jubilejnú

Autor hry: Július Bárþ - Ivan, réžia : Katarína Kováþiková

päťdesiatu insceÚþinkujú: Katarína
Lenka Káþeríková,
Vierka FOLKLÓRNA
Prievozníková, Marian
Kandrik
27. 6. Kováþiková,
2009 od 16,00hod.
na námestí
SOBOTA
(I.
náciu (tentoraz
Jozef
Gavlák,
vstupné:
1
€
Sobotné
popoludnie
s
kysuckými
Đudovými
muzikami
niečo ako muziEMINÁR kál) Stanislava
Štepku.
bližšie informácie
20. 3. o 19,00 hod. v DK
Vstupné 8,5 €

aroþník)

KUBO
PRIPRAVUJEME na
JÚL 2009:

Slávnostná premiéra divadelnej hry v podaní

26. 6. – 28.
6. 2009 DIVADELNÝ
SEMINÁR
Divadelného súboru dospelých pri MKŠS.
tí FOLKLÓRNA
SOBOTA
(I. roþník)
7. oinformácie
17,00h.zísna námestí
KYSUCKÉ KULTÚRNE LETO I. (XXVI. roþník)
Pre záujemcov o ochotnícke divadlo,5.
bližšie
Autor hry: Jozef Hollý, réžia: Rudolf Vitos
ovými muzikami
kate v MKŠS – DK (č. dv. 43)
Nová Kysuþanka, Asanka
Úþinkujú: Marek Belko, Emília Bodorovská,
12.
7.
o
17,00h.
na
námestíCáder,
KYSUCKÉ
KULTÚRNE
27. 6. 2009 od 16,00hod. na námestí
Miroslav
Ondrej Kubík,
Daniela LETO II.
FOLKLÓRNA SOBOTA (I. ročník) Niagara a jej hostiaPodoláková, Vladimír Psotný, Jana Slimáková,
009:
Prvomájový pochod súboru ASANKA a dychovej kapely Kysučanka
Sobotné popoludnie s kysuckými ľudovými
19. 7.muzikami
2009 o 17,00h.
na námestí
KYSUCKÉ
KULTÚRNE
Michaela
Smoláková,
Ján LETO III.
spríjemnil našim
obyvateľom ajDaniela
tohtoročnýŠkoríková,
sviatok práce.
Spevácka
skupina ŽUBRIENKY
a Holienþík,
jej hostia
Šteiniger,
Vojsoviþ,
Vstupenky
na kultúrne
podujatia
MKŠS si môžete
zakúpiť Martin
v predpredaji
počasLukáš
pracovných
dní
KYSUCKÉ KULTÚRNE
LETO
I. (XXVI.
roþník)
25.
–
26.
7.
2009
JAKUBOVSKÉ
HODY
Helena
Macúšová,
Božena
PeĢková
v čase od 7,00 do 15,00 hod. v kancelárii MKŠS – Dom kultúry, č. dv. 43 alebo hodinu pred začiatkom podujatia.
Vstupné:výroby,
2,5€ stánkový
Predvádzanie
remeselnej
predaj, kultúrny
Ďalšie informácie o činnosti
Mestského kultúrno-športového
strediska,
ako aj KALENDÁR
PODUJATÍ,program
KYSUCKÉ KULTÚRNE LETO II.
26. 7. 2009
JAKUBOVSKÝ
KONCERT
sú dostupné na oficiálnych
stránkach
nášho mesta www.kysuckenovemesto.sk
26. 7. 2009 KYSUCKÁ DESIATKA
mestí KYSUCKÉ KULTÚRNE
LETO III. Mesta, mesačník. Vydáva Kysucké Nové Mesto
ZVESTI Kysuckého Nového
Majstrovstvá Slovenska v cestnom behu na 10km
Redaktor: Mária Ďuranová, Redakčná rada: primátor mesta Ing. Ján Hartel, PaedDr. Pavol Zátek,
NKY a jej hostia
júl Mária
2009
VATRA
ZVRCHOVANOSTI
SR *oslavy v Budatínskej Lehote pri S
Bc. Dušana Šinalová, Miroslav Piňák,
Ďuranová.
Redakcia: MsÚ
Námestie slobody, 024 01 Kysucké Nové Mesto
SKÉ HODY
E-mail: zvesti@kysuckenovemesto.sk Uzávierka príspevkov: 20. júna 2009. Redakcia ma právo neuverejniť príspevky,
sú v rozpore s novinárskou
profesijnou etikou a vyhradzuje si právo krátiť príspevky, resp. neobjednané rukopisy neuverejniť.
roby, stánkový predaj,ktorékultúrny
program
Redakcia nezodpovedá za správnosť článkov prispievateľov. Tlač: Tlačiareň Jánošík Kysucké Nové Mesto ISSN 1337-7949
KONCERT
28. 7. – 1. 8. 2009 o 20,00h. na námestí BAŽANT KINEMATOGRAF 200
EV 3037/09
SIATKA
stnom behu na 10km
Prostredníctvom projektu Bažant kinematograf 2009 ponúkame
ANOSTI SR *oslavy v Budatínskej Lehote pri Skale

