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Úvodník
Milí čitatelia, za nami je
ďalší spoločný mesiac jún,
ktorý sa právom pýši prívlastkom detský. Okrem toho
od 1. júna začal platiť nový
Tlačový zákon č. 167/2008
Z. z. Práve od detí sa často
môžeme učiť väčšej tolerancii, vzájomnej súdržnosti a
vedieť rýchlo zabúdať na
konflikty. Nezaškodí občas
pozerať na okolitý svet ich
očami. Hoci život nie je
len samá hra, no v dnešnej
hektike rýchleho tempa každodenného života, sa priam
pýta občas vypnúť a relaxovať. Uplynulý mesiac bol
aj mesiacom poľovníctva,
s ktorým bytostne súvisia
hory, medzi ktorými je naše
mesto tak malebne učupené. Žiaľ, treba si zvykať
pomaly na ich nový vzhľad,
keďže niekdajšie cestičky
Kysučanov za víkendovým oddychom smerom na
Škorčie, Skotňu, či Tábor
sú drasticky poznačené ťažobnou činnosťou. Smutné
je, že jej dôkazy sú čím viac
viditeľné už zdola z mesta
a hory postupne nahradzujú hole. Zelené pľúca tak
vymieňame za biznis. Keď
sme už pri tých peniazoch,
tak začiatkom júna „malé“
Slovensko šokovalo Európu
dvojnásobným precedensom
pre pravidlá prechodu na
európsku menu. Ako prvá
krajina v histórií revalvovala centrálnu paritu dvakrát
z 35,44 na 30,12 korún za
euro a zároveň bola nová
centrálna parita stanovená
na úrovni, na ktorej sa výmenný kurz doteraz v histórií nikdy nenachádzal. Teraz neviem, tešiť sa, či skôr
obávať...?
redaktor
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KRIŽOVATKA RADOĽA
- začal čas jej realizácie

Žiadnemu občanovi v Kysuckom Novom
Meste asi nie je potrebné zdôvodňovať naliehavosť potreby riešenia dopravnej situácie na radoľskej križovatke. Veľké čakacie
doby pre vodičov zo smeru
Kysucké Nové Mesto a Radoľa, spolu s vysokou rýchlosťou na hlavnom ťahu,
spôsobujú nervozitu, ktorej
dôsledkom sú časté kolízne
situácie, nezriedka končiace dopravnými nehodami.
Na základe poznania uvedených skutočností a pripomienok občanov, som sa
rozhodol oživiť iniciatívu na
riešenie tohto stavu, ktorá už raz začala v 90-tych
rokoch. Verbálnu podporu
zámeru vyjadrilo aj Združenie miest a obcí Dolných
Kysúc. Osobnú iniciatívu
prejavil starosta obce Horný Vadičov p. Vladimír Káčerík, ktorý sa spolu so mnou zúčastňoval
na rokovaniach s kompetentnými orgánmi.
Na týchto rokovaniach vzišla požiadavka
zabezpečenia technických podkladov. Mesto Kysucké Nové Mesto zabezpečilo projekt
riešenia dopravnej situácie, Obec Horný
Vadičov výškopis a polohopis križovatky.
Je potrebné povedať, že súhlas na riešenie,
ktoré z možných variantov zvolili odborníci, sa nerodil ľahko. Vzhľadom na zaťaženie hlavnej cesty 1/11 je tu stále obava
z dopravného kolapsu. Dúfame však, že
nedôjde k najhoršiemu a realizované riešenie bude prínosom z hľadiska bezpečnosti
účastníkov cestnej premávky.
Touto cestou chcem poďakovať za úprimnú
snahu a ústretovosť riešiť kritickú dopravnú
situáciu v spomenutom úseku a v ťažkých
obmedzujúcich podmienkach, vedeniu a
pracovníkom SSC – investorskému útvaru
Žilina, ŽSK Žilina, KÚCDaPK Žilina a OR
PZ ODI Čadca.
Vieme, že definitívne môže tento problém
vyriešiť až diaľnica D3 a stavba diaľničného
privádzača do Kysuckého Nového Mesta. V
súčasnosti začali platiť nové obmedzujúce
podmienky pre vyvolané investície, súvisiace s výstavbou
diaľnic. To sa
Z obsahu vyberáme:
prejavilo v snamesiac máj na msú str. 2, rozhovor s a. čavrkom str. 3,
he
obmedziť
zvesti na návšteve str. 4, nový školský zákon str. 5,
prostriedky na
výstavbu priváHosť mesiaca – miloš kopták, Historická revue str. 6
dzača. Našou
130. výročie dobrovoľného požiarneho zboru knm str. 12

CENA 2,- sk

snahou je dosiahnuť, aby privádzač vyúsťoval v priemyselnej zóne medzi podnikmi
INA KYSUCE, a.s. a Kováčňa, a.s. Kysucké Nové Mesto, a zároveň, aby na tento privádzač bola napojená aj cesta do Rudiny.
Dúfame, že nájdeme dostatok pochopenia
u vládnych a regionálnych orgánov na realizáciu tohto zámeru.
Ing. Ján Hartel

ZASADALO MESTSKÉ
ZASTUPITEĽSTVO
V mesiaci máj sa konalo zasadnutie Mestskej
rady 7.5.2008 a Mestského zastupiteľstva
KNM 20.5.2008. Mestská rada je iniciatívnym,
výkonným a kontrolným orgánom mestského
zastupiteľstva. Na zasadnutí mestskej rady sa
prejednávajú veci, ktoré tvoria základ pre rokovanie mestského zastupiteľstva. Podklady pre
body rokovania sú pripravované pracovníkmi
MsÚ.
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo 21 bodov
programu. V rámci jedného bodu programu komisie sociálnej, bytovej, obchodu a cestovného
ruchu sa prerokovalo 14 samostatných návrhov.
V rámci záverečného účtu sa prerokovali štyri
samostatné návrhy. Celkom bolo prijatých 55
uznesení. Rokovanie mestského zastupiteľstva
bolo ukončené po 22.30 hod.
Okrem záverečného účtu sa prerokovali plnenia plánov príspevkových organizácií mesta a
ich návrhy na úpravu rozpočtu, návrh na použitie finančných prostriedkov na kapitálové
výdavky, zmena organizačnej štruktúry, návrhy
na nakladanie s majetkom mesta, návrhy komisie sociálnej, bytovej, obchodu a cestovného
ruchu. Ďalej boli mestským zastupiteľstvom
schválené úlohy pre zavedenie eura.
Na rokovaní MsZ bol predostretý návrh na vybudovanie rekreačného oddychového centra pri
rieke Kysuca.
(pokračovanie na strane 2)
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Taktiež bolo schválené začatie konania
obstarávania zmeny Územného plánu v
lokalite Záhumnie od Kysuce, severne od
rozostavanej budovy plavárne ul. Nábrežná, z verejnej zelene na polyfunkčnú zónu
pre športovo-rekreačné účely. Mestské zastupiteľstvo ďalej schválilo výstavbu parkovacích miest na území mesta Kysucké
Nové Mesto podľa spracovaného návrhu
s výnimkou parkovacích miest, kde boli
podané petície občanov, alebo osobné pri-
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pomienky proti výstavbe, a kde nie sú pozemky vo vlastníctve mesta. Bol schválený
predaj Hotela B formou obchodnej verejnej súťaže a predaj stavieb, príslušenstva
a vonkajších úprav v katastrálnom území
Kysucké Nové Mesto, zapísané na liste
vlastníctva č. 1880 vedeného na Správe katastra Kysucké Nové Mesto – pekáreň.
Mestské zastupiteľstvo schválilo rozdelenie príspevkov pre kultúru a šport v celkovej výške 561 200,- Sk.
Ing. Ľubomír Golis, red.

Mesiac máj na MsÚ
Kysucké Nové Mesto
Mesiac máj bol dôležitý pre prácu MsÚ
z hľadiska konania zasadnutia mestského zastupiteľstva i doručovania výmerov poplatkov za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady. V súvislosti
s platbou za odpady a daň z nehnuteľností chcem požiadať občanov, aby pri
platbe prostredníctvom poštovej poukážky alebo prevodným príkazom, nezabúdali na uvedenie VARIABILNÉHO
SYMBOLU. Ten slúži na odlíšenie platieb od obyvateľov s rovnakým menom
a platbou. Zamestnanci MsÚ potom
nevedia jednoznačne zaradiť platbu ku
konkrétnej osobe.
Môžem konštatovať, že občania k výzvam MsÚ na úhradu nedoplatkov na
daniach sa správajú zodpovedne. Nedoplatok na daň z nehnuteľnosti za rok
2007 klesol o 49 % a k júnu 2008 je vo
výške: 193,5 tis Sk. Nedoplatok na poplatkoch za odpady za rok 2007 klesol
o 33% a k júnu 2008 je vo výške: 574,1
tis Sk. Je to posun správnym smerom.
I napriek tomu sme dali na vymáhanie
daňové nedoplatky v celkovej výške
256 561,- Sk.
Veľa povinností má oddelenie školstva
a školský úrad. Nový školský zákon

nadobudne účinnosť 1.9.2008. Oddelenie školstva vykonáva v tejto súvislosti metodické usmernenia pre školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
Vykonali sa prvé kroky na zabezpečenie otvorenia pobočky Štátnej jazykovej školy v Žiline. Podali sme žiadosť a
momentálne čakáme na odozvu zriaďovateľa VÚC Žilina.
Referát opatrovateľskej služby vykonal
päť sociálnych prieskumov, poskytoval
poradenstvo v oblasti zákona o sociálnej pomoci, koordinoval a usmerňoval
odborné riadenie a kontrolu opatrovateliek. Zabezpečoval výkon opatrovateľskej služby.
Oddelenie výstavby vo svojej činnosti
vydáva rôzne rozhodnutia. Pre informáciu verejnosti uvádzam, že konanie
akéhokoľvek druhu zahŕňa skontrolovanie návrhu, vykonanie miestnej obhliadky, zvolania dotknutých osôb na
prerokovanie, samotné spracovanie
návrhu a vydanie príslušného návrhu.
Bolo vydaných šesť stavebných povolení a päť kolaudačných rozhodnutí.
Na referáte životného prostredia boli
vydané súhlasy na užívanie verejného
priestranstva a päť stanovísk k územ-

FOTOGLOSA – Bez komentára
nému plánu. Okrem toho prebehli verejné konania pre modernizáciu trate
– ŽSR.
Vážení spoluobčania, blíži sa termín,
kedy sa stanoví výmenný kurz euromeny a bude nasledovať dvojaké zobrazovanie cien. Nemajte obavy zo
zavedenia eura. Vyhýbajte sa špekulantom, ktorí Vám budú ponúkať výhodný kurz pri výmene vašich korún
za eura. Buďte opatrní.
V budúcom vydaní Zvestí sa budem
viac venovať vzájomnému postaveniu
MsÚ a škôl, MKŠS, Údržbe mesta.
Ing. Ľubomír Golis, prednosta MsÚ

Predstavujeme poslancov MsZ knm
Vážení čitatelia, počnúc týmto júlovým
číslom, budeme v rubrike SPRAVODAJSTVO vždy na tejto novinovej
strane č. 2, každý mesiac predstavovať
postupne všetkých 19-tich volených
poslancov Mestského zastupiteľstva
v Kysuckom Novom Meste. Každý
mesiac sa predstaví jeden poslanec
MZ, postupne podľa abecedy formou
odpovedí na tri rovnaké otázky pre
všetkých. Ako prvého Vám predstavujeme p. Mariána Anteckého, poslanca za mestský volebný
obvod č. 5.
Váš osobný a profesijný vzťah k nášmu mestu a regiónu?
Môj osobný vzťah k mestu je daný tým, že som sa tu narodil
a nepretržite žijem šesťdesiat rokov. Vyrastal som na námestí, dôverne poznám jeho históriu, a preto som aj kritikom
najškaredších budov, ktoré patria mestu. Tridsaťsedem rokov žijem na sídlisku, preto poznám aj problematiku sídlisk.
Aj keď som nebol nikdy zamestnancom štátnej správy alebo
samosprávy, moje úsilie bolo venované potrebám mesta
od roku 1992 ako predsedu politického subjektu, poslanca
Národnej rady SR a po komunálnych voľbách 2006 aktívne
ako poslanca Mestského zastupiteľstva a predsedu Komisie
výstavby a územného rozvoja KNM.
Aké boli Vaše očakávania a predstavy pri vstupe do
komunálnej politiky na úrovni mesta?

Problémy mesta som dôverne poznal. Do volieb som
išiel ako nezávislý kandidát, nepotreboval som podporu,
nenosím bremeno vrátiť požičané a presadzujem riešenie
projektov, ktoré významne pomôžu ďalšiemu rozvoju mesta
pri napĺňaní potrieb našich obyvateľov. Mojím predsavzatím
bolo a je, aby sa každé štyri roky nezačínalo odznova, ale
bola postupnosť pri zabezpečovaní priorít.
Čo sa z Vašich poslaneckých zámerov doteraz podarilo
naplniť a čo nie?
Sú to predovšetkým podstatné návrhy pri schvaľovaní
Plánu sociálneho a hospodárskeho rozvoja do roku 2013,
návrhy v schválenom programe mesta do roku 2010, aktivity na vysporiadanie štadióna do majetku mesta, aktivity
na riešenie projektov zástavby rodinných domov, vrátane
kompletnej infraštruktúry schválených lokalít Kukučínova,
Podstránie, Suľkov, Hurbanova, Dubie. Ale aj zmena
Územného plánu na výstavbu komplexnej bytovej výstavby
Kamence a sídliska od Nábrežnej až po povinský most.
Som nesmierne rád, že mojimi aktivitami sa podarilo predať
najškaredšiu budovu na námestí - bývalá pekáreň ROCH
a bol schválený môj návrh na prístavbu MsÚ, čo vytvára aj
predpoklady na rekonštrukciu druhej najškaredšej budovy
na námestí. Prínosom pre môj volebný obvod bude aj
realizácia odkanalizovania cesty ku garážam pri čistiacej
stanici, ako aj realizácia opravy chodníkov a parkoviska
pred Domom potravín a parkovísk na ulici D. Poľského.
red.
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Oddelenie investícií a regionálneho rozvoja
V predchádzajúcom vydaní Zvestí sme
v článku pod názvom Naše mesto a eurofondy, čitateľom otvorili pomerne novú,
zato však naliehavú problematiku možnosti čerpania nenávratných finančných
prostriedkov zo Štrukturálnych fondov EÚ
na rozvojové aktivity nášho mesta v programovom období rokov 2007 – 2013. Kysuckého Nového Mesta sa pritom najviac
dotýka Regionálny operačný program
a Program rozvoja vidieka SR. O tom, na
aké investičné či rozvojové projekty budú
alokované spomínané financie zo ŠF EÚ,
rozhoduje vo veľkej miere aj pomerne novozriadené oddelenie investícií a regionálneho rozvoja na Mestskom úrade KNM.
S vedúcim spomínaného oddelenia p. Ing.
Antonom Čavrkom redakcia urobila obsiahly rozhovor, v ktorom čitateľom predstavuje okrem problematiky eurofondov, aj
značný komplex odborných investičných
a rozvojových aktivít tohto pracoviska.
Celý rozhovor prinášame na pokračovanie
v dvoch častiach, ktorej prvá priamo nadväzuje na proces čerpania financií zo ŠF
EÚ.
V akom stave je predkladanie žiadostí
mesta Kysucké Nové Mesto o nenávratný
finančný príspevok zo Štrukturálnych fondov EÚ?
Mesto má v súčasnosti odovzdané (nie
schválené) žiadosti o nenávratný finančný
príspevok (ďalej len NFP) z fondov EÚ
v rámci Regionálneho operačného programu, prioritná os č.1 „Infraštruktúra vzdelávania“, ktorý je v kompetencii riadiaceho
orgánu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pre rekonštrukcie ZŠ Nábrežná, ZŠ Clementisova a pripravuje žiadosť pre Základnú umeleckú školu v Kysuckom Novom Meste.
Výzva na predkladanie žiadosti v rámci
tohto operačného programu bola riadiacim
orgánom zverejnená dňa 21.01.2008. Po jej
zverejnení pracovníci nášho oddelenia pristúpili k zabezpečovaniu výzvou predpísaných projektových dokumentácií a povinných príloh, ktoré tvoria podklady pre žiadosť o NFP. Situáciu v tejto veci komplikoval požadovaný rozsah podkladov (projekt
pre realizáciu stavby, právoplatné stavebné

povolenie, listy vlastníctva, odborné stanoviská k jestvujúcemu stavu objektov atď.)
a veľmi krátky čas na ich nadobudnutie,
s ohľadom na dátum registrácie termínov
na predkladanie žiadosti stanovený riadiacim orgánom na 17.3.2008. Aktívnym
prístupom sme aj napriek časovej tiesni
načas zabezpečili v spolupráci s externými dodávateľmi projektovej dokumentácie
a spracovateľmi žiadosti, podklady pre
podanie žiadosti v potrebnom rozsahu tak,
aby sa mohla v stanovenom termíne uskutočniť registrácia predmetných projektov
na Ministerstve výstavby a regionálneho
rozvoja SR.
Pokiaľ ide o náplň jednotlivých projektov, môžeme konštatovať, že v prípade ZŠ
Nábrežná a ZŠ Clementisova sa v podstate
jedná o rovnaký rozsah, a to o zateplenie
fasády, výmenu okenných a dverných výplní, zateplenie striech a novú hydroizoláciu strešných plášťov všetkých objektov
predmetných základných škôl. Oprávnené
náklady na stavebnú rekonštrukciu a nové zariadenie ZŠ Nábrežná sú vo výške 45
mil. Sk a na ZŠ Clementisova vo výške 47
mil. Sk.
Pokiaľ ide o projekt ZUŠ v Kysuckom
Novom Meste, v tomto prípade sa jedná
o stavebné úpravy a nadstavbu jestvujúcej budovy v rozsahu jedného podlažia so
sedlovou strechou, čím budú skvalitnené
jestvujúce priestory pre výučbu, ako aj vybudované úplne nové priestory. Oprávnené
náklady na stavebné práce a nové zariadenie sú vo výške 55 mil. Sk.
Dňa 9.4.2008 a 22.5.2008 bola riadiacim
orgánom prijatá a zaregistrovaná žiadosť
o NFP pre ZŠ Nábrežná resp. ZŠ Clementisova. Odovzdávanie a registrácia
žiadosti pre ďalšiu školu je stanovená na
termín v mesiaci júl 2008. Za predpokladu
úspešnosti žiadostí o NFP bude z fondov
EÚ hradených 95% oprávnených nákladov, Mesto Kysucké Nové Mesto sa bude
v prípade úspešnosti na financovaní podieľať kapitálovými výdavkami vo výške 5%
z oprávnených nákladov.
Môžete spomenúť konkrétne strategické
partnerstvá pri predkladaní žiadostí o nenávratné finančné prostriedky zo ŠF EÚ?

ČAS STANOVENIA DEFINITÍVNEHO KURZU ZA EURO SA BLÍŽI
Ako sme redakčne v úvodníku už načrtli, zmenou centrálnej parity slovenskej
koruny (ERM II) voči euru začiatkom
júna, Slovensko vytvorilo hneď dva
nové precedensy pre pravidlá prechodu na spoločnú európsku menu.
Ako prvá krajina v histórií revalvovala
centrálnu paritu dvakrát a zároveň
bola nová centrálna parita stanovená
na úrovni, na ktorej sa výmenný kurz
doteraz v histórií nikdy nenachádzal.
Keďže čitateľmi Zvestí sú aj starší
občania mesta, vysvetlíme, o čo
vlastne ide.
Európska komisia (EK) oznámila
revalváciu - vzostup predchádzajúcej
centrálnej parity 35,4424 SKK za 1
EURO neočakávane na úroveň 30,126
SKK za 1 EURO. Pričom terajšia
centrálna parita je spodnou hranicou predchádzajúceho povoleného
pásma pohybu koruny v kurzovom
mechanizme ERM II a viac ako 20 %

od pôvodnej centrálnej parity 38,455
SKK/EUR z novembra 2005, kedy
Slovensko do tejto tzv. čakárne na
euro vstúpilo.
Nový stredový kurz koruny v ERM
II na úrovni 30,126 SKK/EUR je
väčšinou trhu vnímaný, aj ako najpravdepodobnejšia úroveň konečného
konverzného kurzu, ktorý sa stanoví
definitívne 8. júla. Ten ostane platný
a nemenný až do 1. januára, keď
začne u nás platiť nová mena EURO.
To ako budeme pociťovať túto pozitívnu zmenu lepšieho kurzu, ukáže
až čas.
Treba však dodať, že vzhľadom na
to, že Slovensko stanovilo predtým
precedens takmer v každom možnom
ohľade, nemožno vylúčiť, že konverzný kurz bude ešte silnejší, keďže
pôjde o čisto politické rozhodnutie.
red.

ZŠ Nábrežná: spracovateľ projektovej dokumentácie: Agrotrend s.r.o. Žilina a spracovateľ žiadosti o NFP: Castor&Polux a.s.
Bratislava
ZŠ Clementisova: spracovateľ projektovej
dokumentácie: Agrotrend s.r.o. Žilina a
spracovateľ žiadosti o NFP: Agentúra regionálneho rozvoja v Žiline
Základná umelecká škola: Spracovateľ
projektovej dokumentácie: Suprofing Žilina a pracovateľ žiadosti o NFP: Star EU
a.s. Bratislava
Čo sa Vášmu oddeleniu podarilo za obdobie posledného roka úspešne zrealizovať?
Na terajšie pôsobisko som nastúpil v máji
roku 2007 na vtedajší Referát investičného
rozvoja. Nemôžem teda ja osobne hodnotiť kalendárny rok 2007, ale len predchádzajúce obdobie v rozsahu jedného roka.
Mojou prioritnou úlohou bolo naplno rozbehnúť investičnú činnosť, nakoľko táto
pracovná pozícia nebola určitú dobu obsadená a predmetná činnosť bola v útlme.
Ako prvé bolo nutné urobiť kontrolu plnenia záväzkov vyplývajúcich pre mesto
zo zmluvných vzťahov, prechádzajúcich
z minulého volebného obdobia do nového volebného obdobia a v prípade potreby
ich po vzájomnej dohode zmluvných strán
upraviť, s ohľadom na schválený rozpočet.
Následne sa pokračovalo v príprave a v realizácií stavieb a stavebných opráv podľa
schváleného rozpočtu a jeho zmien. Za
úspech posledného obdobia môžem teda
považovať rozbeh a stabilizáciu investičnej činnosti na Mestskom úrade, čoho
dôkazom je aj skutočnosť, že bolo zriadené oddelenie investícií a regionálneho
rozvoja. Ďalej by som chcel vyzdvihnúť aj
skutočnosť, že v jarných mesiacoch 2008
boli odstránené aj všetky resty týkajúce sa
ukončenia stavieb, ktoré boli v roku 2007
zahájené z objektívnych príčin až na jeseň
a ich ukončeniu ešte v roku 2007 nám zabránilo nepriaznivé počasie v mesiacoch
november a december. Záverom chcem
pripomenúť aj výrazný podiel nášho oddelenia na príprave a zabezpečení všetkých povinných príloh k žiadostiam o NFP
a na koordinácii medzi strategickými
partnermi pri spracovaní a predkladaní
žiadostí u riadiaceho orgánu operačného
programu, čoho dôkazom sú prijaté žiadosti o NFP pre vyššie menované základné
školy.
red. (dokončenie v nasledujúcom čísle)
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BELANSKÉHO ULICA ...

V predošlom vydaní Zvestí sme sa na podnet viacerých nespokojných obyvateľov
mesta snažili vyvolať článkom Kam kráčaš
Belanského ulica, čitateľskú interakciu
a verejnú diskusiu o ďalšom smerovaní
Belanského ulice ako mestského korza,
ktoré má svoj významný historický kontext
vpísaný do tváre dejín mesta. Do redakčnej
pošty nám v rámci novej diskusnej rubriky
Fórum, publicistika a názory prišlo mnoho
príspevkov, z ktorých pre limitovaný redakčný priestor vyberáme nasledovné tri:

„ Táto ulica „kráča“ ku zničeniu. Tí, ktorí
môžu pomôcť, sa tomu prizerajú a občas,
keď treba zariadia, aby sa vyskočené
dlažby vrátili na svoje miesto. Však potom
my občania dáme znovu prostriedky na jej
renováciu a autá môžu vyvádzať ďalej. V
Žiline a mnohých iných mestách to už dávno
vyriešili. Tak držím palce Belanského ulici i
dobrým rozhodnutiam kompetentných mesta.“
Milan Šramko
„ Môj názor na Belanského ulicu je:
zaviesť parkovné. Tým by sa získali
potrebné peniaze do rozpočtu mesta.“
Čitateľ

AKO ĎALEJ ?

„Moje skúsenosti nielen zo Slovenska
hovoria, že tam, kde je pešia zóna, majú
autá iba obmedzený prístup. Argument
podnikateľov, že potrebujú zásobovať svoje
prevádzky má síce svoju hodnotu, i keď
obmedzenú (Skúste si predstaviť napríklad
Národnú ulicu v Žiline. Ak by
takýto argument používali
všetci, ktorí tam majú svoje
prevádzky, pričom rovnako
mnohí z nich nemajú prístupovú komunikáciu z druhej
strany budovy)."
doc.Ing. Felicita Chromjaková, PhD.
Posledne citovanú pani čitateľku ako vyštudovanú inžinierku v odbore Prevádzka,
ekonomika a riadenie cestnej dopravy, sme následne
poprosili o širší názor, ktorý
zverejňujeme v samostatnom
článku. Táto obyvateľka mesta profesionálne pôsobí ako
docentka na ŽU v Žiline, TU v Trenčíne,
TU v Košiciach a FH v Ulme. Pravidelne
prednáša na Slovensku a v Nemecku.

P
osledné Zvesti prišli so zaujímavou otázkou: Čo s Belanského
ulicou? Ulica známa ako miesto zaujímavých stretnutí i nepretržitých

konfliktov áut a chodcov, pešia zóna a torzo historického jadra. Za
pár rokov existencie pešej zóny, ako zvykneme túto ulicu nazývať, sa
dokázala transformovať na živú ulicu, ktorá plne kopíruje moderné
veľkomestské trendy. Obchody, letné terasy, hrajúce sa deti, debatujúci dôchodcovia či občasné mestské a cirkevné slávnosti, vianočný
betlehem, hýriaca mlaď v noci po diskotékach, iba podčiarkujú kolorit vnútromestskej atmosféry.
Ako vidieť z reakcií mnohých obyvateľov, kardinálnym problémom
pešej zóny je otázka riešenia dopravnej situácie, parkovacích plôch
- ale je to skutočne problém? Pešia zóna je určená prioritne pre účely
pešej chôdze, s minimálnym rušením dopravnými prostriedkami. Okrem toho majú všetky budovy v liste vlastníctva uvedenú poznámku
“chránená pamiatková zóna” a mali by požívať adekvátnu starostlivosť
a ochranu, vrátane komunikácie. Prečo teda riešenie problému, keď
sú pravidlá jasne dané?
Za roky existencie pešej zóny od polikliniky cez Námestie slobody nám akosi uniklo, že pamiatky sa pomaly vytrácajú a namiesto nich
nastupujú farebné odtiene rôznych tvarov. Mestská pamiatková zóna sa
zúžila na pár objektov a vytratil sa aj mestský architekt. “Horná ulica”
zmizla, “Záhumnie” patrí zrazu do inej lokality mesta, časť “Rieka”
vypadla pomaly zo slovníka, už aj starých Kysučanov. Takto by sa
dalo pokračovať. Bolo by načase stopnúť a pomôcť zachrániť aspoň
tie pamiatky, ktoré tu ešte zostali. Vďaka patrí tým, ktorí dokázali
uchovať a zreštaurovať fasády podľa pôvodných propozícií.
Ako veľmi pútavo vieme rozprávať o krásnych centrách miest a
dedín, ktoré sme navštívili. Často nezabudneme pripomenúť, že tam
bolo neobyčajne čisto, krásne vyzdobené, bez áut, to u nás vraj nie
je možné. Naozaj? Mestské zastupiteľstvo má určité zloženie silných
individualít, ktoré by sa mali okrem iného zaujímať i o to, čo sa stane,
ak do nášho mesta zavíta obyčajný turista. Ak Vás náhodou stretne,
som si istá, že si nebudete od radosti pospevovať “aká si mi krásna,
Kysuca moja”, lebo veľmi skoro zistíte, že okrem sochy Sv. Jána Nepomuckého, dvoch kostolov a budovy knižnice, ho môžete zobrať tak
akurát do historického Mýta na obed. A to je ešte otázka, či o týchto
piatich objektoch aspoň niečo viete.
Nedávno som dostala od jedného spoluobyvateľa otázku, čo by som
urobila s pešou zónou. Moja odpoveď bola jednoznačná, spravila by
som z nej pešiu zónu, ktorá je pre peších, tak ako je to normálne všade,
kde také niečo majú k dispozícii. Pešiu zónu, ktorá zvýrazní historický
kolorit mesta a dá vedieť všetkým, ako sa mesto vyvíjalo a vyvíja.
Tých pár lenivcov, ktorí potrebujú auto aj na cestu z kuchyne do obývačky, by si na to časom určite zvyklo. A obchodníci by tiež časom
prestali vymýšľať, že zásobovanie ich prevádzky o ploche 5 m2 trvá 12
hodín denne. A najväčšiu radosť by mali určite deti na rôznych približovadlách, dôchodcovia s paličkami na podopieranie, nie na hromženie
a my ostatní, že sa máme kde kľudne prejsť a stretnúť s niekým, koho
máme radi.
doc. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.

Zvesti
na návšteve

KNM
Absolvovala viacero študijných pobytov
na TU Wien (AUT), Nottingham Trent
University (UK), Universita di Salerno (IT)
a FH Ulm (GER).
Zároveň tému Belanského ulice nateraz vo
Zvestiach uzatvárame, pričom ďalšia čitateľská diskusia môže pokračovať formou
Vašich príspevkov na redakčný e-mail,

ktoré následne posunieme predstaviteľom
mesta a poslancom MsZ, resp. uverejníme
na webovej stránke mesta, v sekcii Zvesti
online a Spravodajstvo.
red.

Hoci nastal čas prázdnin, redakcia
pokračuje vo svojej novej pravidelnej
rubrike Zvesti na návšteve, v ktorej sa
každý mesiac snažíme položiť pár otázok
riaditeľom školských inštitúcií na území
mesta. Reagujeme tak na čitateľské potreby občanov mesta,
predstavovať stručne ich aktuálne problémy i radosti. Tento
mesiac sme zavítali na pôdu „dvoch škôl pod jednou strechou“
Strednej priemyselnej školy a Obchodnej akadémie. Riaditeľ
p. Ing. Milan Válek nám ochotne odpovedal na nasledujúce
redakčné otázky.
Blíži sa záver školského roka. Môžete stručne zhodnotiť aktuálne prijímacie konanie do prvého ročníka na Vašej škole
a maturitné skúšky?
Uchádzači o štúdium boli prijímaní bez prijímacích skúšok na
základe výsledkov zo základnej školy a výsledkov monitora 9.
Úspešne sa nám podarilo naplniť študijné odbory elektrotechnika, obchodná akadémia, technické lýceum. Ostali nám ešte
voľné miesta na odboroch mechatronika, technické a informatické služby a strojárstvo. Celkovo sa na našu školu do prvého
ročníka prihlásilo o 20 študentov viac ako v minulom roku t.j.
236 študentov.
Maturitné skúšky prebehli štandardným spôsobom. Zúčastnilo
sa ich 181 študentov 4. ročníka a 35 študentov štúdia popri
zamestnaní.
Ste spokojní s percentuálnou úspešnosťou prijatia Vašich
absolventov na vysoké školy v aktuálnom šk. roku, resp.
aké typy univerzitných odborov pri výbere dominujú?
Približne 75% našich študentov je po ukončení štúdia prijatých na
vysoké školy. Aktuálne výsledky za tento školský rok nemáme.
Prijímacie konania na jednotlivé fakulty ešte nie sú ukončené.
Absolventi sa hlásia predovšetkým na Žilinskú univerzitu, čo je
pochopiteľné z hľadiska dochádzky. Časť sa hlási i na univerzity v Bratislave, Trenčiansku univerzitu, Katolícku univerzitu
v Ružomberku a ďalšie.
Vaša vzdelávacia inštitúcia zastrešuje v podstate dve školy.
Dá sa to organizačne zvládnuť?
Je pravdou, že vedenie školy riadi dve školy, Strednú priemyselnú školu a Obchodnú akadémiu. Kladie to vysoké nároky na
organizačné schopnosti riadiacich pracovníkov. Na druhej strane
považujeme takéto spojenie za optimálne z hľadiska získavania
vedomostí našich študentov. Dnes už každý odborník by mal byť
aj dobrým ekonómom vo svojom odbore, a opačne, každý dobrý
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ekonóm vo firme by mal mať aj základné vedomosti v oblasti,
v ktorej firma podniká. Spojením sme dosiahli, že žiaden predmet
u nás nie je vyučovaný neodborne. Študenti vidia toto spojenie
v praxi, a tým sú lepšie pripravovaní pre svoje budúce povolanie.
Myslím, že v štúdiu ich to neovplyvňuje a cítia sa byť jeden veľký
kolektív. Rozhodnutím zastupiteľstva Žilinského samosprávneho
kraja sa od septembra obidve školy spájajú do Spojenej školy v
KNM a jednotlivé školy budú jej organizačnými zložkami. Pre
študentov sa tým nič nezmení a každý dostane vysvedčenie z príslušnej školy. Čiastočne sa zjednoduší organizácia riadenia. Nový
názov čiastočne potlačí značku oboch škôl do úzadia. Našou úlohou
bude presvedčiť, že spojenie sa uskutoční len za účelom ďalšieho
skvalitnenia štúdia v škole.
Darí sa Vašim absolventom úspešne zaradiť do pracovného
procesu po skončení školy? Máte nejaké dohody s firmami na
okolí, resp. s investormi v strojárskom priemysle?
Naši študenti počas štúdia absolvujú v treťom a štvrtom ročníku
súvislú 10 dňovú prax vo firmách, bankách, alebo štátnych úradoch podľa zamerania študijného odboru. V súčasnosti dopyt
zamestnávateľov po našich absolventoch vysoko prekračuje
počty, v ktorých opúšťajú našu školu. Pritom im ponúkajú v celku
atraktívne podmienky. Veľmi dobrú spoluprácu máme s najväčšími
zamestnávateľmi ako sú INA Kysuce a.s., KIA Motors Slovakia
s.r.o., KLF-ZVL a.s., Komad s.r.o, Tatra banka a.s., Dexia banka
Slovensko a ďalšími. Úspešne začíname rozvíjať i spoluprácu
s firmami zaoberajúcimi sa ICT technológiami ako sú Siemens PSE
s.r.o., EMtest a.s. a ďalšie. Škola aktívne pracuje v ich združení

Z@ICT klaster.
Môžete spomenúť nejaké mimoškolské aktivity, príp. nepedagogickú činnosť, ktorou sa podieľate na atraktívnosti
štúdia na Vašej škole?
Mimoškolskú činnosť zabezpečuje škola predovšetkým prostredníctvom krúžkov, ktorých je na škole 37. Pracuje v nich cca. 800
študentov z našej i iných škôl. K najviac navštevovaným patria
jazykové, športové a práca na počítačoch. Vedenie školy umožnilo v našich priestoroch prevádzkovanie autoškoly, aby žiaci pri
získavaní vodičského preukazu nevymeškávali veľa hodín.
Na škole je zriadená NetAcad akadémia, v ktorej žiaci študujú
prostredníctvom internetu učebné materiály o spôsobe pripojenia
počítačov do siete, na internet a riadení celých sieti v anglickom
jazyku. Štúdium sa končí záverečnými skúškami a medzinárodne
platným certifikátom, ktorý je uznávaný aj na univerzitách. V budúcom školskom roku plánujeme zriadiť na škole i Microsoft IT
akadémiu. Študenti po absolvovaní štúdia a skúškach budú mať
možnosť získať medzinárodne platný certifikát od firmy Microsoft
pre obsluhu ich produktov.
Po úspešnom vykonaní skúšok študenti môžu získať Osvedčenie
o elektrotechnickej spôsobilosti podľa vyhlášky č. 718, osvedčenie
zo strojopisu a certifikát na obsluhu jednoduchého a podvojného
účtovníctva od firmy Kros.
Pokúšame sa rozšíriť spoluprácu s partnerskými školami v zahraničí tak, aby sme umožnili aj výmenné pobyty pre študentov.

N o v ý

Kto nám stráži postieľku, kto nám stráži spánok,
kto nás večer pohladí, kto zobúdza ráno?
Naše dobré milé mamy, naše mamičky ...

Národná
rada
Slovenskej
republiky na svojom zasadnutí 22.
mája 2008 definitívne schválila
školský zákon Zákon o výchove a vzdelávaní
(školský zákon), predložený
ministrom školstva SR Jánom Mikolajom. Základný prvok
reformných zmien predstavujú výchovno-vzdelávacie
programy, prostredníctvom ktorých sa bude uskutočňovať
výchova a vzdelávanie v školách. Štát pre školy určí povinný
obsah učiva prostredníctvom štátneho vzdelávacieho
programu. Školy si dotvoria podľa vlastných potrieb zhruba
30 percent výučby v školských vzdelávacích programoch.
Školský vzdelávací program vydá riaditeľ školy po prerokovaní
v pedagogickej rade školy a v rade školy. Nový systém
vzdelávania cez školské programy sa bude týkať prvého a
piateho ročníka základných škôl a prvého ročníka stredných
škôl, ich žiaci budú v ďalších rokoch postupne nabiehať na
systém zvyšovania podielu školy na objeme učiva.
Individuálnejší prístup k žiakom chce ministerstvo školstva
dosiahnuť znížením ich maximálneho počtu v triedach. Štátna
školská inšpekcia môže na žiadosť zriaďovateľa povoliť
vyšší počet detí a žiakov v triedach ako stanovuje zákon do
školského roku 2011/2012. Do výučby sa zavedú dva povinné
cudzie jazyky, jeden od tretieho ročníka základných škôl, druhý
od šiesteho, ktoré si žiaci vyberú z viacerých možností.
Súčasťou školskej sústavy sa od septembra stanú aj materské
školy, ktoré budú deťom v poslednom roku pred povinnou
dochádzkou poskytovať vzdelanie bez poplatkov. Bezplatná
dochádzka má za cieľ zaškoliť čo najviac detí pred vstupom
do základnej školy.
Návrh zákona ustanovuje používanie učebníc schválených
ministerstvom školstva, ktoré budú bezplatné. Okrem týchto
učebníc bude možné na vzdelávanie používať aj odporúčané
učebnice ministerstvom školstva a iné učebné texty a
pracovné zošity, ktoré sú v súlade s cieľmi a princípmi tohto
zákona.
Zmena financovania sa dotýka súkromných škôl, ktorým sa
zníži mesačný normatívny príspevok o 15 percent v prípade
porušenia platných právnych predpisov. Cirkevné školy chce
štát finančne podporovať rovnako ako štátne. Zákon definuje
maximálnu výšku poplatkov v obecných materských školách,
obecných základných umeleckých školách, obecných
centrách voľného času. Úhrada môže dosiahnuť maximálne
15 percent sumy životného minima pre jedno nezaopatrené
dieťa.
Mgr. Ladislav Vendrinský,
Referát školstva a škol. úrad (Spracované zo zdrojov MŠ SR)

red.

Dňa 12.-13. 05. 2008 sa v MŠ Litovelská 605 Kys. Nové Mesto
uskutočnila besiedka pri príležitosti osláv Dňa matiek. Všetky
mamičky a staré mamy privítala p. riaditeľka básňou MAMA, pri
ktorej recitovaní vypadla nejedna slzička. Potom sa predstavili deti
z tanečného krúžku, ktorý nacvičili tanec a pohybovú hru. Besiedka
pokračovala pásmom básní, piesní a tančekov, ktoré mali deti zo
všetkých tried pripravené a nacvičené s p. učiteľkami. Nakoniec
nechýbala ani „módna prehliadka“ malých slečien z veľkej triedy,
ktorú sprevádzal výrečný moderátor. Pani učiteľky využili naplno
svoju kreativitu pri nacvičovaní programu, ktorý sa veľmi páčil
a deti boli odmenené veľkým potleskom. Samozrejme nechýbali
ani humorné situácie, ktoré sa vyskytli počas besiedky. Na záver si
každé dieťa odviedlo svoju mamičku do triedy a tam im darovali
svoje malé prekvapenie, ktoré pripravili za pomoci p. učiteliek.
Jana Vlčková, MŠ

Deň detí a Cesta rozprávkovým lesom
1. júna 2008 z príležitosti Medzinárodného dňa detí Centrum
voľného času v Kysuckom Novom Meste zorganizovalo
už 20. ročník „Cesta rozprávkovým lesom“ v spolupráci s
Mestom Kysucké Nové Mesto, INA Kysuce a.s, KINEX – KLF
a.s, ALS s.r.o. Žilina. Pracovníci CVČ spolu s dobrovoľnými
pracovníkmi sa premenili na rozprávkové bytosti a pripravili
množstvo súťaží a atrakcií, za ktoré si deti na konci
odniesli balíček so sladkosťami. Pekné počasie prilákalo
na podujatie 1 600 detí a rodičov. O program sa postarali
dievčatá a chlapci z HIP HOP krúžku z CVČ a mažoretky z
Domu kultúry KNM. Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí
pomohli pri realizácii tohto podujatia.
Centrum voľného času v Kysuckom Novom Meste v
spolupráci so ZŠ Nábrežná, Clementisova a Dolinský potok
uskutočnilo v dňoch 17 - 19. júna pre deti zo záujmových
krúžkov autobusové zájazdy do mesta Zvolen, termálne
kúpalisko Kováčova a termálne kúpalisko Kremnica.
Počasie nám prialo a už sa tešíme na ďalší výlet v budúcom
školskom roku.
CVČ KNM
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Hosť mesiaca
Tento mesiac čitateľom predstavujeme ďalšieho vzácneho
hosťa v našej novej pravidelnej rubrike. Redakčnou
ambíciou je čitateľom Zvestí
postupne predstavovať významných Kysučanov, o ktorých sa žiaľ doma veľa nehovorí, zato mimo regiónu a
vo svojej odbornej praxi šíria
svojou prácou dobré meno
mesta, z ktorého pochádzajú.
Presne takým je aj Miloš Kopták, kysucký výtvarník narodený 6.2.1969 v Žiline.
Štúdia absolvoval v rokoch
1986-91 na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici - literatúra a výtvarná výchova,
1991-97 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave
- oddelenie grafiky a knižnej
ilustrácie, 1994 na Ecole des
Beaux Arts, St. Etienne vo

KNM
výtvarný umelec a ilustrátor

Francúzsku, 1996 na Ecole
des Beaux Arts, Mulhouse vo
Francúzsku, 1999 na Cité des
Arts, v Paríži.
Samostatne vystavuje od roku
1995 v Bratislave, Pamplone,
Barcelone, Žiline, Košiciach,
Viedni, Berlíne, Varšave a Paríži. Ilustroval množstvo kníh,
za ktoré získal mnohé ocenenia ako napr. v roku 2007 Zlatá stuha Praha za Africké
pohádky, Najkrajšie ilustrácie
roka, 2003 - Najkrajšia kniha roka, 1997 - Cena rektora
VŠVU za najlepšiu diplomovú prácu Grand Prix Ľudová
Banka, 1997 - Grand Prix Gaz
de France, 1994 - Grand Prix
Vox humanita, Ostrava.
Vo svojej tvorbe sa venuje
maľbe, kresbe, priestorovej
tvorbe, fotografii, land - artu.
Aktuálne spolupracuje a vys-

Dokopy nás dal projekt Biely pozdrav pre Bielorusko, kde som
ako teoretik umenia kurátorsky pripravoval výstavu súčasného
slovenského umenia v Národnom umeleckom múzeu v Minsku, s následnou prednáškou na univerzite. Medzi vyvolenými slovenskými
výtvarníkmi, ktorí mali česť vystavovať v obrovskej galérii, kde aj
v dnešných časoch chodieva na vernisáže v priemere okolo 400
návštevníkov, bol aj Kysučan Miloš Kopták. O to viac ma hrialo
vedomie, že aj v ďalekom Bielorusku rezonovalo naše mesto. Odvtedy prešli takmer tri roky, a tento mimoriadne agilný umelec sa
posunul opäť niekam ďalej. O tom, akú spletitú cestu musí človek
prejsť z miesta svojho pôvodu, aby sa stal uznávaným odborníkom
vo svojej oblasti, sme sa počas jeho krátkej júnovej návštevy doma
redakčne porozprávali.
Aké sú Vaše výtvarné začiatky a súvisia nejako s rodným
mestom?
Do 18 rokoch som vyrastal na Kysuciach, takže súvislostí je mnoho.
Už vtedy som vedel, čomu sa budem v budúcnosti venovať. Popri
škole som navštevoval ZUŠ v KNM a neskôr v Žiline. Neviem,
ako sú na tom dnes, ale vtedy mali vysokú kvalitu. Veľa času som
trávil behaním po kopcoch v okolí Nesluše, samozrejme zo skicárom
v taške. Kolektívne hry neboli mojou doménou.
Odkiaľ čerpáte zdroje výtvarných inšpirácii?
Záleží na tom, čomu sa aktuálne venujem. Záber mojej výtvarnej
činnosti je dosť široký. Každý projekt si zaslúži vlastné zdroje.
Časom sa vám v hlave naakumuluje veľké množstvo príbehov
a vnemov, takže väčšinou čerpám z pamäti a samozrejme z intuície.
Niekedy stačí len tak pozerať na podklad a kód, ktorý v sebe nesie
odhalíte ihneď. Inokedy k tomu potrebujete byť buldozér, aby ste
to zo seba dostali..
Ako vidíte dnešné postavenie slovenského umelca v slobodnom
povolaní, dá sa prežiť?
Selekcia je výraznejšia ako v minulosti. Prežiť sa dá, ale to by predsa
nemal byť cieľ. Keďže štát sa o vás nestará, musíte hľadať nové
cesty. Veľa výtvarníkov to nezvláda. Prvou selekciou je obdobie po
skončení VŠ. Do 2 rokov to čas preoseje. Tí ktorí vytrvajú, zväčša
pokračujú ďalej. Niektoré osudy sú priam knižné.

Historická revue mesta II.
Naše mesto je pomerne bohaté na historické kontexty a udalosti,
z ktorých mnohé sú zahalené rúškom tajomstva. Ak pôjdete
okolo horného kostola sv. Jakuba, všimnite si napravo od vchodu
malú kaplnku. Vedľa jej dverí sa nachádza architektonický útvar
vystupujúci z muriva. Ide o kartušu, ornamentálny plastický
ozdobný prvok vytvorený z kameňa alebo štuky, zväčša okolo
nápisov, erbov a pod. Presne taká je na spomínanej kaplnke
sv. Kríža, ktorú pristavili ku kostolu v roku 1745. Na kartuši je
napísané A. R. DOMINO STEVANO FELIX IPSUS ET SORORE
SUSANAE SEPULTIS GEORGAIUS TISZO. Vypovedá, že do
múru kaplnky bola 9. septembra 1744 pochovaná Zuzana Felix,
manželka Juraja Tisu. Tá sa po smrti manžela starala o svojho brata

tavuje s umelcom Ray Escalé
z Barcelony v zoskupení MIROIR NOIR. Okrem toho intenzívne pracuje ako knižný
ilustrátor pre domáce i zahraničné vydavateľstvá (Rose
bud - Berlin, BRIO - Praha,
GRUND - Paríž, PERFEKT,
Matica slovenská). Založil a
vedie Asociáciu ilustrátorov
(www.asil.sk) a vydavateľstvo
Modré na bielom. Taktiež pôsobí ako lektor odborných
seminárov a workshopov na
medzinárodnom fóre v oblasti ilustrácie, knižnej tvorby a
voľného umenia - Paríž, Bologna, Kuala Lumpur, Frankfurt, Moskva.
Okrem toho je spoluzakladateľom virtuálnej galérie www.
frufrugallery.sk, s ktorou sa
možno občania stretnú v blízkej dobe na prvej veľkej výsta-

ve profesionálneho výtvarného umenia v našom meste. A
to formou reprezentatívnej
spoločenskej akcie akoby vystrihnutej z bulvárnych médií. Priamo na aukcii umeleckých diel si tak môžu kúpiť
niektorý z obrazov najlepších
slovenských výtvarníkov súčasnosti, resp. si ho za symbolickú hodnotu prenajať do
svojich bytov, firemných kancelárií, či úradných miestností.
red.

Vystavovali ste úspešne v mnohých krajinách. Aké máte pocity?
V každej krajine je iné publikum. Aj keď je to len 10 km za hranicami Slovenska. Vážim si toleranciu v názore. Dáva to pestrosť životu.
Slováci sú príliš čiernobieli, chýba mi tá škála. V poslednej dobe
som pracovne absolvoval niekoľko ciest do Španielska a Talianska.
Ich spontánnosť a otvorenosť na mňa zapôsobila. Tolerancia dáva
priestor odvahe a vďaka nej sa dá niečo hľadať. I na obraze. Keď
som viedol workshop v Malajzii, neveril som, koľko priateľstva sa
v tých moslimských pohanoch skrýva.
Okrem voľnej tvorby sa venujete aj ilustrácii, kde patríte
k slovenskej špičke. Aké sú to konkrétne aktivity?
Knihy som ilustroval hneď po skončení VŠVU, ale bolo to len
sporadické. Situácia nebola ružová. Viac menej, ako všetci v tejto
oblasti, som vyčkával, kým ma niekto neoslovil. Pred 5 rokmi som
bol prvý krát na knižnom veľtrhu v Bologni. To zmenilo môj názor
na oblasť knižnej tvorby. Keď vidíte tú odvahu, pestrosť a kvalitu,
musí vás to zmeniť. Prepracoval som si webovú stránku a začal som
byť akčnejší v komunikácii s vydavateľmi. Krátko na to som dostal
veľký projekt pre významné česko- francúzske vydavateľstvo.
Kniha, na ktorej som pracoval takmer pol roka získala v Čechách
Zlatú stuhu a od tej doby nestíham reagovať na všetky ponuky. Veľa
energie ma stálo založenie Asociácie ilustrátorov, ale vedel som, že
to rozhýbe mútne vody tejto obce. Dnes je to renomované združenie,
ktoré má svoj aktívny život. Naštartovalo množstvo aktivít, uviedlo
neznámych autorov do sveta vydavateľstiev. Iniciovalo založenie
vydavateľstva zameraného na experimentálnu ilustráciu. Snáď je
lepšie pozrieť stránku www.asil.sk
Ako vnímate súčasnú kultúru a možnosti umeleckého vyžitia
sa v rodnom meste.
Keďže som dosť vyťažený, na Kysuciach sa vyskytujem len zriedkavo. Nie som úplne v obraze, ale z plagátov a vývesiek mám viac
menej dojem, že slovo kultúra sa zúžilo na oblasť hudby a estrádnych podujatí. Chýba koncepcia na úrovni MsÚ, alebo chuť v tom
niečo urobiť. Možno nápady. Na to, že KNM je okresné mesto, je
zarážajúce, že nemá žiaden reprezentatívny výstavný priestor. Alebo
má, ale ja o ňom neviem.
red.
Felixa, rímsko-katolíckeho kňaza v Kysuckom Novom Meste.
Záznam o pohrebe oboch súrodencov potvrdzuje aj matričný
záznam z fary z rokov 1744 a 1745. Žiaľ spomínaná kartuša
je takmer už nečitateľná a od roku 1957, kedy jej nešetrným
spôsobom narušili textúru, pozvoľne sa zvetráva. Zachovali
sa však archívne fotografie s pôvodným latinským nápisom
pre nutné zreštaurovanie, na ktoré by sa mali nájsť prostriedky
z viacerých zdrojov, keďže ide o unikát v našom kultúrnom
priestore. Pochovávanie zosnulých do múrov sakrálnych stavieb
totiž bývalo praktizované skôr na juhu Európy. Záverom možno
spomenúť, že pri veľkom požiari mesta v roku 1904 uhorelo 6 ľudí,
21 bolo ťažko zranených a vyhorel i samotný kostol, v ktorom sa
dokonca roztopili zvony. Avšak hroby oboch súrodencoch v múre
kaplnky ostali neporušené.
red. (Zdroj Dr. Milan Straňan)

KNM
PROGRAM MKŠS– JÚL 2008
6. júla 2008 o 17,00 hod. (na námestí mesta)
I. KYSUCKÉ KULTÚRNE LETO
otvorenie tohtoročného Kysuckého kultúrneho leta
Účinkuje: dychová hudba Nová Kysučanka a mažoretkový
súbor Asanka
13. júla 2008 o 10,00 hod. (Skanzen Vychylovka)
DEŇ S KYSUCKÝM NOVÝM MESTOM
Zabávať vás bude folklórny súbor Jedľovina, folklórna
skupina Lehoťanka, drotárske remeslo predvedú členovia
Klubu drotárov pri MKŠS
13. júla 2008 o 17,00 hod. (na námestí mesta)
II. KYSUCKÉ KULTÚRNE LETO
Účinkuje : Veselá osmička – VO Band, Žilina
20. júla 2008 o 17,00 hod. (na námestí mesta)
III. KYSUCKÉ KULTÚRNE LETO
Účinkuje : dychová hudba Kysučanka
26. – 27. júla 2008 (na námestí mesta)
JAKUBOVSKÉ HODY
- remeselné výrobky, stánkový predaj
Kultúrny program: sobota (od 10,00 hod.) Asanka,
Nová Kysučanka, FS Jedľovina, Žubrienky, divadelné
predstavenie Profesor Indigo, KaNeM, Maskuzani, dobové
tance sk. Bojník, hudobný koncert Funny Fellows z
Bratislavy, ohňová show Arte Fuego a ďalší
nedeľa (od 12,00 hod.) Lehoťanka, Kysučanka, Capkovci
zo Skalitého, Vranovské chodúľové divadlo, FS Drevár a
ďalší
27. júla 2008 o 15,00 hod. (v Marianskom kostole)
JAKUBOVSKÝ KONCERT
Účinkuje : spevácky zbor SHEMA
Vstup zdarma!

ASANKY NA MAJSTROVSTVÁCH SLOVENSKA

Mažoretkový súbor Asanka pri MKŠS sa v dňoch 12.
- 15. júna tohto roku zúčastnil Majstrovstiev Slovenska v
mažoretkovom tanci v Prešove. Dievčatá súťažili v rôznych
kategóriách a v rámci celoslovenskej súťaže obsadili pekné
miesta. Konkrétne v kategórii junior - sólo baton - 4. miesto,
v kategórii junior - duo baton - 6. miesto, v kategórii senior
- sólo baton - 4. miesto, v kategórii senior - duo baton - 3.
miesto, v kategórii senior - mini baton - 3. miesto, v kategórii
senior - sólo pom-pom - 4. miesto, v kategórii senior - duo

Program Mestskej knižnice
Kysucké Nové Mesto na mesiac júl 2008
01.-31.07.2008 Letná tajnička súťaž pre všetky deti
na spestrenie letných dní pokračuje
01.-19.07.2008 Letné osvieženie
tematická výstava v oddelení pre dospelých
23.07.2008 10.00 hod. Rozprávkovo!
Rozprávkové dopoludnie pre prázdninujúcich školákov
21.-31.07.2008 Hry a nápady na upršané dni
tematická výstava v odd. pre deti a mládež
Knižnica upozorňuje svojich používateľov na letný
výpožičný čas
Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto upozorňuje
všetkých svojich čitateľov na zmenu výpožičného času
počas letných mesiacov júl a august.
Oddelenie literatúry pre dospelých			
Po-Pi
9.00 – 17,00 hod.
So, Ne, sviatky zatvorené
Oddelenie literatúry pre deti a mládež
Po-Pi
10.00 – 17.00 hod.
So, Ne, sviatky zatvorené
Bc. Dušana Šinalová

kultúra
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pom-pom - 3. miesto, v kategórii senior - mini pom-pom - 3.
miesto, v kategórii senior baton - 4. miesto a v kategórii senior
pom-pom - 4. miesto. V silnej celoslovenskej konkurencii
teda obstáli a spravili nášmu mestu dobrú reklamu.
Mária Ďuranová, MkŠS

KINO KYSUCA
PROGRAM NA JÚL 2008
NEDEĽA 6. 7. o 19,30h. KÝM SI PO VÁS PRÍDE
Keď sa dvaja stretnú v jednej nemocničnej izbe, nemôže
to dopadnúť inak... V hlavných úlohách uvidíte držiteľov
Oscara – Jacka Nicholsona a Morgana Fremana USA *
Vstupné 59 Sk * MP 12 * 97 min.
NEDEĽA 13. 7. o 19,30h. MUZIKA
Veselý a trochu čierny príbeh o chlapíkovi, ktorý dúfal,
že hudba mu pomôže z kaluže, ale namiesto toho vyváľa
hudbu v blate SR * Vstupné 59 Sk * MP 12 * 99 min.
NEDEĽA 20. 7. o 19,30 hod. IRON MAN
Muž so železnou maskou, Tony Stark, sa k svojej
výnimočnosti „poctivo“ prepracoval... V hlavných
úlohách: Gwyneth Paltrow a Jeff Bridges USA * Vstupné
59 Sk * MP 15 * 125 min.
NEDEĽA 27. 7. o 19,30h. REPORTÉR V RINGU
Kariéra mladého novinára Erika Kernana má svoj zenit
za sebou. Príbeh o vzostupe, páde a zmŕtvychvstaní
bývalej hviezdy môže byť presne tým bodom obratu, na
ktorý tak dlho čakal... USA * Vstupné 59 Sk * MP 12 *
100 min.

SPOLOK SV. VOJTECHA

Podujatie SSV KNM, ktoré patrilo len deťom ...
Mesiac jún už tradične patrí deťom, kedy si pripomíname
medzinárodný deň detí. Pri tejto príležitosti usporiadal
miestny SSV Kysucké Nové Mesto v spolupráci s
mestom dňa 12. júna 2008 v Dome kultúry podujatie pod
názvom Deti deťom.
V hodnotnom kultúrnom programe sa predstavili deti a
žiaci zo ZUŠ Kysucké Nové Mesto, MŠ Komenského ul.,
MŠ Litovelská ul., Detský domov Bytča, pracovisko Kys.
N. Mesto, ŠZŠ Kys. Nové Mesto, Domov sociálnych
služieb z Kys. N. Mesto Belanského ul., Domov
sociálnych služieb Čadca – Horelica a ďalší. Program
zahájili MAŽORETKY z MŠ Komenského ul.. Každé
jedno vystúpenie bolo originálne a jedinečné, ale čo je
dôležité, že spoločne vystúpili v programe deti zdravé
s hendikepovanými a o to nám ide. Peknú atmosféru
dotváralo aj moderovanie programu Mgr. Alenou
Ďuriakovou zo ZUŠ.
Súčasťou programu bolo aj vyhodnotenie súťaže, ktorú
miestny SSV vyhlásil po prvýkrát pod názvom Detský čin
školského roku 2007/08. Vyhodnotení boli títo účastníci:
Peter Martinek, 15 rokov, Žilina, Martin Vít, 11 rokov,
Žilina, Margarétka Kadašiová, 6 rokov, Strečno, Malvínka
Kučerová, 13 rokov, Strečno, Denisa Kadáková, 13
rokov, KNM, Katka Urbaníková, 14 rokov, KNM, Veronika
Janíková, 14 rokov, KNM, Tomáš Puraš, KNM, Kolektív
DSS pre deti a dospelých, Belanského ul., KNM
Sponzorom podujatia bol miestny SSV Kys. Nové Mesto
s finančným prispením MZ Kysucké Nové Mesto, Ing.
Alžbety Čučiakovej, Ing. Oľgi Mališkovej, Ing. Vladimíra
Macáška, Mgr. Heleny Harcekovej, Vieri Daníkovej,
Marty Duhovanovej, KDH Kysucké Nové Mesto.
Na záver by sme sa chceli poďakovať sponzorom,
účinkujúcim, vdp. kap. Pavlovi Hrvolovi, Mgr. Alenke
Ďuriakovej a p. uč. Zdenkovi Mravcovi zo ZUŠ, ako i
ostatným, ktorí sa podieľali na príprave tohto hodnotného
podujatia.
Magda Harceková, SSV
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Občianský servis - spoločenská kronika

Mestská polícia
informuje
Dňa 19.5.2008 sa na všetkých ZŠ v pôsobnosti Mesta Kysucké Nové Mesto uskutočnila kynologická ukážka výcviku
služobných psov PZ. Ukážku vykonali pracovnici Ústavu na
výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok a Ústavu na výkon väzby Žilina. Ukážky sa zúčastnili psovodi s 11 služobnými psami. Touto cestou chceme
poďakovať zúčastneným za vykonanú ukážku.
Dňa 17.5.2008 o 23.46 hod. bolo nahlásené na mestskú políciu, že na ul. ČSA došlo k napadnutiu ženy. Jej bývalý druh jej
strhol z krku retiazku zo žltého kovu a niekoľkokrát ju udrel
do tváre. Žena bola prevezená na ošetrenie, po ktorom sa vec
rozhodla vec oznámiť na OO PZ.
Dňa 18.05.2008 o 16.15 hod. príslušníci MP predvádzali na
útvar OO PZ neznámeho muža za účelom zistenia totožnosti.
Dňa 28.5.2008 o 10.50 hod. hliadka MP vykonala kontrolu
povolenia drobnej stavby. Na mieste bolo zistené, že drobná
stavba na pozemku Mesta Kysucké Nové Mesto začala bez
povolenia odboru výstavby Mesta Kysucké Nové Mesto.
Zainteresovaní boli vyzvaní, aby ukončili všetky stavebné
práce. O tejto skutočnosti bol informovaný aj odbor výstavby
mesta Kysucké Nové Mesto.
Dňa 5.6. o 16.17 hod. došlo k sporom medzi súrodencami, kde brat fyzicky napadol sestru. Táto bola odvezená na
ošetrenie na Polikliniku Kysucké Nové Mesto a príslušníkmi
hliadky MP bola poučená, ako má v tomto prípade ďalej postupovať.
Dňa 08.06.2008 o 14.42 hod. bolo nahlásené na mestskú políciu, že v bytovke na ul. Litovelskej sa nadstavuje a rekonštruuje strecha. Následkom prudkého dažďa došlo k zatečeniu
niekoľkých bytov. Nájomníci za asistencie hliadky MP vošli
na stanovisko, kde dôkladne pozakrývali priestor nad bytmi,
aby predišli ďalším škodám.
Dňa 13.06.2008 o 19.30 hod. vykonala hliadka MP kontrolu
bytov v správe mesta Kysucké Nové Mesto, či v uvedených
bytoch sa zdržiavajú oprávnené osoby k pobytu.

KNM

Spoločensk á kronik a
narodenie detí
Lukáš Chlebana, Aneta Piščeková,
Andrej Kvašňovský, Matej Kuchár, Jakub Nemec,
Nikoleta Alžbeta Vlčková, Martin Trnka.

Dietkam želáme zdravie
a rodičom veľa trpezlivosti

manželstvo uzavreli
Ing. Stanislav Špirko a Zuzana Ozaniaková
Pavol Hutyra a Zuzana Biziková
Dušan Vilím a Dana Orieščiková
Martin Dupkala a Jana Kubová
Pavol Petrek a Katarína Oravcová
Ján Ondrúšek a Anna Adamčíková
Vladimír Blahuta a Katarína Biela
Peter Lopušan a Anna Pakancová
Jozef Beleš a Jaroslava Čelková
Peter Kubík a Mária Muchová
Peter Tvrdý a Zuzana Lisková

ÚMRTIA
Štefan GAZDÍK		
Alžbeta GAZDÍKOVÁ
Anastázia ČURAJOVÁ
Štefánia VILIMOVÁ
Štefan ŠARAN		
Ing. ZEHNALOVÁ Adela
Ľubomír MLYNÁR
Peter FUNTEK		
Justín ŠKORVAGA
Ján SMIŽÍK		
Ján RAČEK		
Jaroslav MURČO		
Emília VLČKOVÁ		

66 rokov
81 rokov
71 rokov
83 rokov
46 rokov
69 rokov
63 rokov
14 rokov
75 rokov
67 rokov
86 rokov
66 rokov
50 rokov

Inzercia

poďakovanie

 Mesto Kysucké Nové Mesto príjme do pracovného
pomeru kuchárku v Materskej škole v Budatínskej
Lehote. Bližšie informácie na tel. čísle 041/421 27 88
 Predám Citroen BX 19 TRD 1,9 Diesel, 323 tis. Km.
Cena: 25 000 + dohoda Tel: 0903/621 709
 Predám Škodu 105L. STK do 3 mes. 2009. Cena
dohodou. Tel: 0904 164 229 Zn. KNM

SPOLOČNOSŤ NA POMOC OSOBÁM S AUTIZMOM
– ŽILINSKÝ REGIÓN (SPOSA ŽR), ďakuje touto cestou p.
Helene Senkovej – ELEX, p. Ing. Jozefovi Kriváčkovi – firma
MELI, za sponzorské dary pre potreby vzdelávania žiakov
s autizmom v ŠZŠ Kysucké Nové Mesto.
L. Benovičová, SPOZA - ŽR

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

eny !!!
Prijateľné c

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

T

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

Já no �í k

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

KNM

občianský servis - spoločenská kronika

spomienky a poďakovania
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 7. 7. 2008 si pripomíname 8.
výročie úmrtia nášho syna a brata
Stanislava Hlinu z Nesluše.
S láskou a úctou spomína celá rodina.
Smutná je cesta k tebe otecko náš,
ktorý v tmavom hrobe spočívaš. Oči
tvoje sa neotvoria, ústa viac neprehovoria. V spomienkach si stále s nami,
lebo sme Ťa milovali.
Dňa 15. 6. 2008 sme si pripomenuli
3. smutné výročie, čo nás opustil náš
milovaný manžel, otec, syn, švagor,
brat, krstný otec a dedko
Adam Šulgan
z Kysuckého Nového Mesta.
S láskou spomína celá rodina.
Ani po roku bolesť neutícha a slza
v oku nevysychá. Tá rana v srdci stále
bolí, zabudnúť nám nedovolí.
Dňa 5. 7. 2008 uplynie rok, čo nás
navždy opustila naša drahá manželka,
mamička a babička
pani Mária Zjavková
z Kysuckého Nového Mesta.
S láskou spomína manžel, synovia,
nevesta a vnúčatká.
Dňa 21. 6. 2008
sme si pripomenuli
1. smutné výročie úmrtia
našej drahej mamy
a starej mamy
Antónie Vlčákovej.
S láskou a úctou
spomína celá rodina.
Odišiel si potichučky bez slov,
bez rozlúčky. Osud nám nedoprial s Tebou dlhšie byť, ale v našich srdciach
budeš stále žiť.
Dňa 27. 6. 2008 sme si pripomenuli
1. smutné výročie, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, deduško,
pradeduško
Peter Trúchly.
Rodina Trúchla
Osud nám nevráti, čo nám vzal,
vracia len spomienky, bolesť,
v srdci žiaľ.
Dňa 10. 7. 2008 si pripomíname
3. výročie úmrtia nášho manžela, otca
a starého otca
Antona Svrčka z Radole.
S láskou spomína celá rodina.
Dňa 3. 7. 2008 uplynuli
4. roky,
čo nás navždy opustila
naša drahá
Emília Barancová.
S láskou, úctou
a vďakou spomínajú manžel
a synovia s rodinami.
Dňa 1. 7. 2008 si pripomíname
1. výročie úmrtia milovaného
Jána Šimka.
S láskou a úctou spomínajú manželka a deti s rodinami.
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Tak rýchlo ten čas letí, tak rýchlo uteká,
no každý deň Ti mama patrí naša vďaka,
spomienka. Už sa nám nikdy nesplní ten
sen, uvidieť tvoju tvár, čo i chvíľu len.
Kytičku kvetov na hrob Ti dáme, s láskou
na teba spomíname.
Dňa 31. júla uplynie 5. rokov, čo nás
predišla do večnosti, naša milovaná
Mária Šutáková
z Kysuckého Nového Mesta.
Na zosnulú z láskou spomína dcéra
s manželom a vnučka s manželom.
Vás, ktorí ste ju poznali, prosíme o tichú
spomienku a modlitby.
Kto Ťa poznal, spomenie si,
kto Ťa mal rád, nezabudne.
Dňa 30. 6. 2008 si pripomenieme
2. výročie, čo nás navždy opustila naša
drahá manželka, mama, babka
Irma Bugáňová.
S úctou a láskou spomínajú manžel,
syn a dcéry s rodinami.
Dňa 13. 7. 2008 uplynú 3. roky
odo dňa, kedy nás navždy opustila
po ťažkej chorobe matka a starká
Eva Škorvagová.
So žiaľom spomína dcéra Gabriela
a vnuk Erik.
Hoci je čas akokoľvek dlhý,
nezahojí ranu, ktorá stále bolí.
Aj keď už nie ste medzi nami,
v našich srdciach žijete a ste stále
s nami.
Dňa 26. 7. 2008 si pripomíname
20. výročie úmrtia našej mamy
Márie Poništovej, rod. Anteckej
a dňa 17. 10. 2008 uplynie
10 rokov od úmrtia nášho otca
Emila Poništa.
S úctou a láskou spomínajú
syn Milan a dcéry Marta a Mária
s rodinami.
Kto Ťa poznal, spomenie si, kto Ťa mal
rád, nezabudne.
Dňa 9. 7. 2008 si pripomenieme
1. smutné výročie úmrtia
Miroslava Šarana.
S úctou a láskou spomína manželka
s rodinou.
Dňa 9. júla 2007 nás navždy opustila
naša drahá mamička
Maria Balková.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.
Smútiaca rodina.

Dňa 7. 5. 2008 nás navždy opustila
vo veku 63 rokov dcéra, manželka,
matka, stará mama, sestra a teta
Eva Lovasová.
Ďakujeme všetkým príbuzným,
známym, priateľom a susedom,
ktorí sa prišli s ňou rozlúčiť, ako i za
prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina.
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šPORT - RELAX
Tituly a víťazstvá bežcov MŠK
Kysucké Nové Mesto

Bežcom MŠK sa v tomto roku skutočne darí. V pondelok 2. 6.
v Martine na majstrovstvách Žilinského kraja stredoškolákov
zvíťazil na 400 m Marek Čierňava, žiak SPŠ v Kysuckom
Novom Meste. O týždeň neskôr na majstrovstvách Slovenska
stredoškolákov dobehol Marek na štyristovke na 6. mieste.
Majstrovstvá Žilinského kraja základných škôl sa konali 5. 6.
v Dolnom Kubíne. V behu na 800 m zvíťazila Iveta Lisková, žiačka
ZŠ v Kysuckom Novom Meste na Clementisovej ulici. O dva
dni neskôr sa v Považskej Bystrici na 3. kole MSsAZ družstiev
staršieho žiactva Iveta opäť zvíťazila, tentoraz na 600 m. V sobotu
14. júna podali výborné výkony na juniorských majstrovstvách
Slovenska dorastenci Marek Čierňava a Peter Podmanický.
V behu na 800 m si obaja zlepšili osobné rekordy o 2 sekundy.
Marek Čierňava 2:04,88 (v súčasnosti je na 800 m na Slovensku 4.
v dorasteneckých tabuľkách), Peter Podmanický 2:10,28.
Naši bežci štartovali i na tradičnom Kysuckom maratóne v Čadci.
Alena Pochybová zvíťazila v polmaratóne, Michal Kavacký pri
svojom premiérovom štarte na tomto podujatí dobehol na 4. mieste.
Týždeň po tomto podujatí sa obaja zúčastnili 15. ročníka Behu
okolo Lysej. Alena vo svojej kategórii zvíťazila, Michal dobehol
v silnej konkurencii na 7. mieste.
Mgr. Milan Slivka

KYSUCKÁ DESIATKA III. ROČNÍK
Trať: 10 km pre všetky kategórie (1x okruh 775 m, 9 x 1025
m), beží sa po uliciach: Litovelská, Lipová, Murgašova. 1 km
bežia neregistrovaní bežci Kysuckého Nového Mesta.
Dôkazom rýchlej trate je aj slovenský rekord v cestnom behu na
10 km mužov do 23 rokov, dosiahnutý J. Vitkom a vyrovnaný
A. Kubom, pretekármi AK MŠK Kysucké Nové Mesto
Štart: všetky kategórie o 10.00 spred Okresného úradu v KNM
Usporiadatelia: Atletický klub MŠK KNM, MKŠS KNM,
MARPIN, s.r.o.
Riaditeľ pretekov: Miroslav Piňák
Hlavný rozhodca: Ing. M. Kalabus
Rozhodcovia: Mgr. M. Slivka, P. Kubala, J. Čuntala, Ing. M.
Kavacký, Ing. J. Vitko,
R. Kováčiková
Lekár: MUDr. O. Muráň
Prihlášky: vo vestibule Domu kultúry 27.07.08 od 8.00 do 9.00
hod.
Kategórie:
Juniori (1989 – 1990)
Muži do 39 r. (1988 – 1969)
Veteráni do 49 r. (1968 – 1959)
Veteráni 50 a viac rokov (1958 a starší)
Ženy: absolútne poradie
Pretekári registrovaní v okrese Kysucké Nové Mesto –
absolútne poradie
Súťaž družstiev mužov: Organizátori podujatia majú záujem
o usporiadanie majstrovstiev SR v cestnom behu na 10 km,
ich súčasťou by mala byť aj súťaž družstiev. Preto sa v tomto
ročníku uskutoční i súťaž družstiev mužov. Pri prezentácii
musí byť odovzdané zloženie družstva (min. 3, max. 4
pretekári, pričom musia byť registrovaní v SAZ a z jedného
AK). Bodujú traja pretekári, o výsledku družstva rozhodne
súčet umiestnení bodujúcich pretekárov každého družstva v
redukovanom poradí. V prípade rovnosti súčtu o umiestnení
rozhodne lepšie umiestnenie posledného (tretieho) bodujúceho
pretekára družstva. Redukované poradie bude vytvorené iba z
bodujúcich pretekárov družstiev.
Každý účastník Kysuckej desiatky dostane tričko s logom
podujatia.
Hlavní sponzori podujatia: MARPIN, s.r.o., T–Mobile predajňa
KNM
Bližšie informácie: Mgr. Milan Slivka, 0910 568279, 041
4214351
Mgr. Milan Slivka

KNM
Futbal MŠK KNM muži III. liga stred
Naši futbalisti sa dňa 18.6.2008 o 17.00 hod. rozlúčili posledným
zápasom sezóny 2007/2008, keď prehrali s R.Sobotou B 0:1 (0:0).
Prvý polčas bol v našej réžii, bohužiaľ bez gólového zakončenia.
V druhom polčase už dominovali hráči súpera a vstrelili víťazný
gól. Nám rozhodca vyrovnávajúci gól po nastrelenom brvne
Paulusom, keď lopta dopadla na a za brankovu čiaru, neuznal.
Zhodnotenie celého ročníka: Po polovici súťaže sme boli na 4.
mieste so stratou 4 body na 2. miesto, preto konečný výsledok je
pre MŠK nelichotivé umiestnenie. Treba však športovo priznať,
že v zimnom období opustilo káder 5 hráčov /Brišš – zdravotné
problémy, Klago – skončené hosťovanie, Pecko – hosťovanie
v Čadci, Kaličák – skončené hosťovanie, Goljan – zdravotné
problémy, Macek – dlhodobé zranenie/ a nové tváre ich nedokázali
adekvátne nahradiť. Svoje zohralo aj športové šťastie, keď v
prvom jarnom kole v Lietavskej Lúčke dali 1 gól a v nasledujúcich
šiestich kolách ani jeden, čo bola príčina pádu v tabuľke. Druhá
polovica jarnej súťaže už bola o čosi lepšia, keď po výhre doma s
Dolnou Strehovou a štyrmi remízami po sebe získalo mužstvo 7
bodov a ochránilo si stred tabuľky. Od 12.5.2008 mužstvo ostalo
bez trénera, keď Ing. Goffu angažovala ligová Žilina. Do konca
súťaže trénoval mužstvo manažér FO Ján Staškovan. Od nového
ročníka povedie MŠK KNM tréner Július Schmidt. Je to bývalý
hráč KNM, ktorý hrával v 90-tych rokoch.
Štatistika
Zápasy 30
9 výhier		
8 remíz		
13 prehier

Body 35		
7 doma, 2 vonku
4 doma, 4 vonku
4 doma, 9 vonku

Skóre

34 : 38

Slávnostné otvorenie
centrálneho turistického rázcestníka
v KNM pri žel. stanici
ŠKT - Kysucké Nové Mesto zorganizoval 1.6.2008 akciu
„Chodníkom Viliama Galvánka“, pri príležitosti 95. rokov
od narodenia a 20. rokov od úmrtia významného kysuckého
propagátora turistiky, ktorý stál i pri zrode turist. oddielu v KNM.
Ten bude mať v tomto roku už 55. výročie. Po slávnostnom
odhalení razcestníka sa prítomným prihovoril predseda ŠKT KNM František Žabka. Spomenul význam činnosti nášho rodáka,
ktorý vyškolil aj mnohých terajších vedúcich turistických akcií
nášho oddielu. Rázcestník je začiatkom výstupov na Vreteň, Tábor
a Ľadonhoru. Takže bude usmerňovať všetkých turistov nielen z
nášho mesta na smer jednotlivých trás.
Akcie sa zúčastnilo okolo tridsať turistov, medzi ktorými nechýbal
primátor mesta Ing. Ján Hartel ako aj zástupcovia vedenia KinexKLF Ing. Ľubomír Galvánek a Ing. Ivan Galvánek. Trasa viedla
z KNM cez Tábor 697 m. n. m na Majtánky, cez Mičekovcov
na Vrchrieku a odtiaľ cez Petránky do Zákopčia u Rulcov, kde
chodník končí. Naspäť väčšinou po tej istej trase do KNM, alebo
do Nesluše. Trasa má dĺžku 13 km s prevýšením 700 metrov a
je vhodná pre rodičov s deťmi. Vo vhodnom počasí je možnosť
opekania na vrchole Vrchrieky. Účastníci dostali pamätný list,
pečiatku do záznamníka “Kysuckými chodníkmi“.
Záverom by som chcel poďakovať všetkým, ktorí pomohli pri
výrobe ako aj inštalácií rázcestníka. Boli to stavebniny Janta,
Sklenárstvo u Jakuba, Povinský urbariát, ZUŠ, ktorá povolila
umiestniť rázcestník na jej pozemku, vedeniu Kinex – KLF, ako
aj značkárom Ondrejovi Tulcovi, Petrovi Hudecovi, ale hlavne
Teodorovi Braciníkovi. Ten sa postaral o jeho uskladnenie, celkové
stvárnenie, nátery ako aj zastrešenie. Pri inštalácií nám pomáhal aj
autožeriav firmy Janta a členovia turistického oddielu František
Žabka, Jaroslav Stuchlík, Roman Minarovič, Ivan Kubík, Ján
Pinčiar a Adrián Kvašňovský.
František Žabka ŠKT KNM

RELAX

KNM
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Krížovka s tajničkou ● Krížovka s tajničkou
Správne vylúštenie krížovky z čísla 6/2008 znie: „ Kto hovorí pravdu, ten neumrie na chorobu.“
Zo správnych odpovedí redakcia vyžrebovala týchto troch výhercov: 1. Jozef Hluško, Clementisova 761/3, KNM odmena
200 Sk, 2. Martin Belko, Revolučná 1299/34, KNM odmena 150 Sk, 3. Gabriela Mazúrová, Murgašova 613/29, 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. 7/2008, doručte na MsÚ, referát byt. a podn. činnosti, č. dv. 14 a to do 20. 7. 2008.

KUPÓN
č. 7

Vážení čitatelia, dnešnú originálnu krížovku s tajničkou pre Vás pripravil náš spolupracovník a učiteľ na ZŠ Clementisova
Mgr. Jaroslav Jablonský mladší. Prajeme príjemný relax.

Publilius Syrus: jeho citát je v tajniþke krížovky
Publilius Syrus: jeho citát je v tajniþke krížovky
autor:
Jaroslav
Jablonský

pridajú
cukor

1. þasĢ
tajniþky

domácke
meno
Šarloty

otec
(hovor.)
autor:
Jaroslav
Jablonský

osobné
zámeno
pridajú
cukor

pomôcky:
ACA, Ase,
dire, mary,
tamarak,
1. þasĢ
Oban
tajniþky

oplotenia
domácke
meno
Šarloty

maþkovité
šelmy
otec
(hovor.)

sídlo v
Indonézii
osobné
zámeno

plastická
látka

podveć
podveć

3. þasĢ
pomôcky:
tajniþky
ACA,
Ase,
dire, mary,
tamarak,
Oban

pápežská
koruna
oplotenia

maþkovité
šelmy

sí
Ind

plastická
látka

Đsti
šĐapaje

Đsti

skupenstvo
vody

šĐapaje

skupenstvo
vody

viera v
neskutoþné
veci
nemecký
druh lotérie
filozof

druh lotérie

lemury
papagáj

lemury

hrozný, po
anglicky
papagáj
2. þasĢ
tajniþky

daruje

náš PZO

2. þasĢ
tajniþky

daruje

náš PZO
zábava
patriaca
Idke

uzol
v dreve
drevo
zábava
smrekovcov
naše
rekreaþné
stredisko
potrestanie
americké
hlodavce

moþila vo
vode
trhá (kniž.)

veĐká
miestnosĢ
vzorec
drobná
oxidu
titánatého

vzorec
oxidu
titánatého

moþila vo
vode

þesĢ
vyĢahoval
meþ

þesĢ
ruská rieka
veĐká
miestnosĢ

rusk

britské
sídlo

br
s

drobná
obaja

þasĢ
oceánu
rezanie

biblická
postava

kód letiska
Acapulco

uzol
v dreve

americké
hlodavce

povel pre
psa

vyĢahoval
meþ

cudzopasná
rastlina

ohra
pl

potrestanie

trhá (kniž.)

chemické
zlúþeniny

pl
m

ohraniþená
plocha

naše
rekreaþné
stredisko

patriaca
Idke

povel pre
psa

tiež

hrozný, po
anglicky
kód
letiska
Acapulco

viera v
neskutoþné
veci
nemecký
plošná
filozof
miera

þasĢ
oceánu

tiež

obaja

blanokrídly
hmyz

blanokrídly
hmyz

rezanie
kolos

cudzopasná
rastlina

biblická
postava

kolos

osobné
zámeno

chemické
zlúþeniny
menšia
obec

mrazená
pochúĢka

osobné
zámeno

menšia
obec

mrazená
pochúĢka
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RELAX
Dobrovoľný hasičský zbor KNM
má 130 výročie

V roku 1872 Obecné zastupiteľstvo mesta Kysucké Nové Mesto
rozhodlo, že veci slúžiace na hasenie požiarov, ktoré doposiaľ
boli roztrúsené po rôznych remeselníckych cechoch a domoch
u obyvateľov mesta sústrediť v strede mesta, a pre tento
účel postaviť hasičské skladisko. Za týmto účelom Obecné
zastupiteľstvo v KNM vytvorilo komisiu na čele ktorej stál notár
a richtár mesta .Práca komisie trvala do roku 1878. Výsledkom
práce bolo postavenie hasičského skladiska v zadnej časti
hotela Mýto. V tejto dobe komisia rozhodla zakúpiť aj novú
štvorkolesovú hasičskú striekačku od Jána Ševčíka. Tak sa
vytvorili prvé materiálne podmienky pre vznik Dobrovoľného
hasičského zboru, ktorý bol založený v roku 1878 a jeho prvým
veliteľom sa stal Ján Meliš. Zbor mal 57 členov.
Murovanú hasičskú zbrojnicu postavili v roku 1932 a nachádzala
sa na rieke za hotelom Mýto (dnešná Jesenského ulica).
18.8.1932 bola slávnostná vysviacka zbrojnice a automobilovej
striekačky Tatra 26/30 AS. Súčasťou vysviacky bolo i námetové
cvičenie na záchranu Mariánskeho kostola. Vysviacky a
cvičenia sa zúčastnilo 349 uniformovaných hasičov z 24 DHZ.
Vysviacku vykonal dôstojný pán farár Štefan Kapalay. Ku
vysviacke hasičského vozidla bolo zhotovených 500 kusov
pamätných odznakov. V rokoch 1930 – 1939 vo veľkej miere
sa dobrovoľné hasičské zbory starali aj o zdravotnú službu
a ochranu. Tak aj pri DHZ Kysucké Nové Mesto vznikla
Samaritánska skupina v počte 20 členiek. V roku 1968 bola
založená dychová hudba „Požiarnička“, ktorá mala 23 členov,
hudbu viedol Pavol Marek a Bohumil Mindek.
Pri výročí 120. rokov založenia DHZ obdržala naša organizácia
Čestnú zástavu, ktorú odovzdal pán JUDr. Jozef Minárik
viceprezident DPO SR. V roku 2003 pri príležitosti 125. rokov
založenia Čestnú stuhu DPO SR, ktorú DHZ udelilo Prezídium
DPO SR.
V nedeľu 15. augusta 2004 sa niesla v Kysuckom Novom Meste
v znamení spomienky na ničivý požiar práve pred 100. rokmi,
ktorý spôsobil smrť viacerým občanom a veľké materiálne škody.
Na priestranstve, kde stojí pomník z roku 1944 sa zúčastnilo 29
hasičských zborov, viacerí aj s historickými zástavami.

V súčasnosti má DHZ 125 členov, členovia vykonávajú
preventívne kontroly, vykonávajú údržbu hasičskej techniky,
zúčastňujú sa na rôznych hasičských súťažiach, kde majú veľmi
dobré výsledky. Mládež nám prináša úspechy v hasičskom
športe, kde za posledné tri roky získali 60 ocenení v podobe
pohárov za 1. až 3. miesto.
Výbor DHZ organizuje sväte omše k sviatku svätého Floriána,
patróna hasičov, ďalej Putovný pohár primátora mesta, už 16.
ročník v hasičskom športe.
To je len zlomok činnosti, ktorú DHZ Kysucké Nové Mesto
vo svojej bohatej činnosti vykonáva v prospech spoluobčanov
mesta.
20.8.2008 sa uskutoční oslava 130. výročia založenia DHZ, na
ktorú hasiči pozývajú širokú verejnosť. Oslava bude v areáli
Priemyselnej školy v Kysuckom Novom Meste.
Ľudovít Hoch

KNM
Ako sme “krstili” mamuta

V Kaštieli Radoľa sa v posledný májový piatok konal „krst“
mamuta. Podujatie zorganizovalo Kysucké múzeum v Čadci. A
my POZNAJKOVIA (členovia historicko-poznávacieho krúžku
POZNAJKO zo ZŠ Nábrežnej v Kysuckom Novom Meste) spolu
s ostatnými žiakmi našej triedy sme boli pri tom.
Niektorí nielen ako diváci, ale ako účinkujúci (Filipko Maxian,
Danko Kubáščik, Filipko Šteiniger, Majko Macejko, Klárka
Ivanková, Janka Vlčková, Dianka Maxianová, Tánička Staníková,
Nikolka Laščeková, Nikolka Janáčiková, Martinka Kadáková,
Zlatka Kalužná,). Pripravili sme program pre verejnosť, pod
vedením pani učiteľky Mgr. Moniky Mojtovej a v spolupráci
s Kaštieľom v Radoli, pri príležitosti otvorenia upravenej stálej
expozície v kaštieli pod názvom Najstaršie dejiny Kysúc, a aj pre
ostatné deti pri príležitosti MDD.
Do kaštieľa sme spoločne prišli asi hodinu pred začiatkom. Síce
sme už mali za sebou generálku, chceli sme si naše vystúpenie
ešte raz vyskúšať. Vhod nám prišla i prítomnosť troch šašov a
jednej orientálnej ženy, ktorí mali byť, pred príchodom ostatných
hostí podujatia, našimi prvými divákmi. Keď sme videli, že sa
im naše vystúpenie, divadielko o ľuďoch žijúcich v praveku s
názvom „Ako sme lovili mamuty“ páčilo, ničoho sme sa neobávali
a tréma z nás razom opadla. A naozaj, poriadne sme si potom pred
ostatnými detskými divákmi ( ku ktorým pribudli aj pracovníci
Kysuckého múzea z Čadce a samozrejme milé tety z kaštieľa),
naše vystúpenie užili. Dokonca sme zabudli aj na to, že máme
oblečené „praveké“ kožušinové odevy, a to bolo možno aj 30ºC!
Boli sme so sebou spokojní, dostali sme mnoho pochvál, dokonca
aj od riaditeľa Kysuckého múzea pána Dr. Miloša Jesenského
PhD., ktorý sa prišiel na program pozrieť. Súčasťou programu,
hneď po príhovore pani Veroniky Šarlinovej vedúcej Kaštieľa
v Radoli, boli aj básne, ktoré zarecitovali samotní autori z 5.A.
Musím povedať, že na toto vystúpenie nás pani učiteľka vopred
pripravila po všetkých stránkach. Pohovorili sme si o praveku
a spoločne sme vyrobili jednotlivé rekvizity, odevy a naučili sa
texty scenára. Vďaka tetám z kaštieľa sme sa vopred oboznámili s
novou pravekou expozíciou a „stretli“ sa s mamutkom.
Po predstavení sme vošli do kaštieľa, v priestoroch ktorého sa
mal uskutočniť slávnostný „krst“ malého mamutka. Zaviedol nás
k nemu chlapec Daniel Kvašňovský zo štvrtého ročníka ZŠ v
Radoli, ktorý bol moderátorom celej akcie, a zároveň aj víťazom
súťaže o najkrajšie meno pre mamuta. Súťaž zorganizovalo
Kysucké múzeum, prebiehala asi tri týždne pred týmto podujatím
a zúčastnili sme sa jej aj my. Pred našimi očami Danko hodil na
mamutka zelený list a dal mu meno Radoľko, pričom sa navyše stal
jeho krstným otcom. A aj my ostatní sme potom urobili to isté.
Ako odmenu sme nakoniec od vedúcej kaštieľa dostali sladké
prekvapenie a nápoj. Potom sme ešte chvíľu vystrájali na dvore
kaštieľa a pani učiteľka nám všetkým objednala pizzu, ktorá nám
po našom výkone náramne chutila. Na tento super prežitý Deň detí
určite nikdy nezabudnem.
Janka Vlčková 5.A, ZŠ Nábrežná KNM
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