KNM

Kysuckého Nového mesta
www.kysuckenovemesto. s k

Èíslo 7

Jún v skratke

Dňa 5. 6. 2009 privítali v našom
meste predstavitelia mesta a žiaci
ZŠ Nábrežná bežcov Svetového
behu harmónie, nesúťažného štafetového behu, ktorý má za cieľ
podporovať medzinárodné priateľstvo a porozumenie. Bežci nesú
horiacu pochodeň ako symbol
harmónie a tú potom symbolicky odovzdávajú ľuďom, ktorých
na svojej trase stretávajú. Beh sa
začal 7. marca tohto roku v Lisabone a skončí sa 10. októbra v
Amsterdame.
Dňa 5. 6. 2009 sa v Klube 75 na ul.
Belanského uskutočnili Seniorské
športové hry
Dňa 14. 6. 2009 sa na námestí mesta uskutočnila repríza galaprogramu už 12. ročníka Rozprávačského Lodna - súťažnej prehliadky
najlepších ľudových rozprávačov
na Slovensku. Organizátormi podujatia sú každoročne ŽSK, KKS
Čadca, Obec Lodno, Mesto Čadca
a Mesto KNM.
Dňa 25. 6. 2009 a dňa 26. 6. 2009
boli zahájené stavebné práce na
budovách ZŠ Clementisova a ZŠ
Dolinský potok, ktoré sú financované z nenávratného finančného
príspevku, získaného na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl vďaka úspešnému projektu nášho mesta z EÚ
Dňa 27. 6. 2009 sa na námestí nášho mesta uskutočnil už IV. ročník
kultúrneho podujatia Folklórna
sobota

POZVÁNKA

Mesto KNM oznamuje, že ďalšie riadne zasadnutie MZ Kysucké Nové Mesto sa uskutoční dňa 6. 7. 2009 o 13,00
hod. vo veľkej zasadačke MsÚ. Zároveň pripomíname, že zasadnutia MZ
sú verejné a všetci záujemcovia z nášho mesta majú právo zúčastniť sa ho.

PRE KORČULIAROV!

Oznamujeme priaznivcom korčuľovania, že
v dňoch od 3.7.2009 do 30. 8.2009 bude časť
ulice Nábrežná (od SPŠS po križovatku s
ulicou Sládkovičova) uzavretá pre dopravu
a vyhradená pre korčuliarov. Korčuliari
ju môžu využívať v tomto termíne každý
piatok v čase od 16:00 do 20:00 hod a počas
víkendov v čase od 14:00 do 20:00 hod.

RoÈník xVI.

júl 2009

CENA 0,07 € /2,- sk

KYSUCKÉ ASANKY – PRVÉ NA SLOVENSKU!

Mažoretkový súbor ASANKA z Kysuckého Nového Mesta sa tento rok opäť zúčastnil Majstrovstiev Slovenska v mažoretkovom športe, ktoré sa uskutočnili dňa
20. 6. 2009 v Hlohovci. Súťaž veľkých
formácií prebiehala v dvoch kategóriach:
baton, t. j. tanečné choreografie s paličkami a pom-pom, t. j. tanečné choreografie
so strapcami. Súčasťou celoslovenských
majstrovstiev obyčajne býva aj pochodové
defilé mažoretkových súborov ulicami mesta, ktoré súťaž organizuje, tento rok sa táto
disciplína z dôvodu nepriaznivého počasia
zrušila a samotné majstrovstvá prebiehali
len v priestoroch domu kultúry. Tento rok
sa so súťažnými tanečnými choreografiami
predviedlo 14 súborov z celého Slovenska.
Súťažiace mladšie dievčatá (kadetky)
z kysuckého súboru ASANKA získali
v kategórii s paličkovou choreografiou
v konečnom vyhodnotení 3. miesto a stali
sa majiteľkami titulu II. vicemajster Slovenska, staršie dievčatá (seniorky) získali
v konečnej tabuľke v kategórii pom-pom
(choreografia so strapcami) tiež 3. miesto
a titul II. vicemajster Slovenska a v ka-

tegórii baton (choreografia s paličkami)
v silnej konkurencii zvíťazili a získali
zlatú medailu. K získanému titulu Majster Slovenska v mažoretkovom športe
nám vedúce súboru ASANKA z Kysuckého Nového Mesta Zuzana Gajdošová
a Antónia Vnuková povedali: „Sme rady,
že sa dievčatá dočkali zlatej medaile a titulu Majster Slovenska v mažoretkovom
športe práve v tej kategórii, ktorá je považovaná konkurenčne za najsilnejšiu. Získaním prvého miesta bola ocenená ich ťažká
a poctivá príprava, ako aj oddreté tréningy
počas všetkých rokov. Už dlhšie bol náš
súbor považovaný v rámci Slovenska za
tažkého súpera, ale vždy sa našli nejaké
trestné body, ktoré nás od víťaznej priečky
delili. Tento rok nám to konečne vyšlo. Je to
pre dievčatá zo súboru najkrajšie vyvrcholenie, ktoré si mažoretka môže želať.
Spoločne s dievčatami sa tešíme na Majstrovstvá Európy, na ktoré nás získané víťazstvo automaticky posúva. Tento rok sa
uskutočnia opäť v Poľsku, veríme, že aj
tam dievčatá z nášho súboru vybojujú pekné umiestnenie.“
(red.)
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Výsledky volieb do EU parlamentu
za okres Kysucké Nové Mesto:
ĽS-HZDS
SaS
SMER
SZ
SDKÚ-DS
DS
Misia 21
ASV
KDS-OKS
SMK-MKP
KSS
SNS

13,31%
3,50%
42,20%
1,03%
8,71%
0,06%
0,18%
0,24%
1,29%
0,02%
1,62%
14,52%

LIGA
SDĽ
SF
KDH

KNM

P O Ď A K O V A N I E
0,18%
0,28%
1,33%
11,46%

Vážení spoluobčania, v mene vedenia politickej strany
SMER-SD, ďakujem všetkým občanom za účasť na
voľbách do Európskeho parlamentu a odovzdané hlasy
kandidátom za stranu SMER-SD v okrese Kysucké Nové
Mesto. Na voľbách sa zúčastnilo 19,57 % oprávnených
voličov. Najvyššia účasť bola v obci Dolný Vadičov 30,19
%. Podiel platných hlasov pre stranu SMER-SD v okrese
Kysucké Nové Mesto bol 42,20 %.
Zároveň chcem poďakovať všetkým členom volebných
okrskových komisií.
Ing. Vladimír Macášek,
predseda okresnej rady SMER-SD,
Kysucké Nové Mesto

Predstavujeme poslancov MsZ knm
Vážení čitatelia, aj v tomto čísle
vám v abecednom poradí predstavujeme ďalšieho poslanca
19-členného zboru Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom
Meste, a to JUDr. Ing. Milana Očku,
poslanca za volebný obvod č. 6
Váš osobný a profesijný vzťah k
nášmu mestu a regiónu ?
Môj vzťah k mestu a regiónu je
veľmi silný. Od malička tu žijem.
Môžem jednoznačne povedať,
že pre mňa je hlavným mestom
Kysúc práve naše mesto, a veľmi
mi záleží na tom, ako sa bude
budovať a rozvíjať spolu s okolím. Som pre to, aby sa tak
stalo, pripravený urobiť všetko. Snažím sa o to ako verejný
funkcionár od r.1998. Najprv ako zástupca primátora, primátor a teraz ako poslanec mestského zastupiteľstva. Aj
moji rodičia pracovali celý produktívny život v prospech ľudí
tohto mesta. Tým chcem povedať, že som to mal od koho
prevziať a pokračovať v tom.
Aké boli Vaše očakávania a predstavy pri vstupe do
komunálnej politiky ?
Pri vstupe do komunálnej politiky som, ako každý funkcionár,
chcel urobiť čo najviac pre mesto, jeho okolie a občanov.
Robím tak aj ako poslanec VÚC. Aby som to dokázal, bolo
potrebné obklopiť sa pri svojej práci ľuďmi a tak spoločne
vytvoriť jeden silný tím, ktorý bude ťahať za jeden koniec.
Ťažko sa pracuje v tíme s ľuďmi, ktorí sa pýtajú hneď od

Kde je pravda?
Už sme si pomaly zvykli na neustále,
pravidelne sa opakujúce hanobenie,
znevažovanie a polopravdy z úst niektorých poslancov. Týmto spôsobom,
bez akýchkoľvek zábran, podsúvajú
nepravdivé informácie tak občanom
pri osobnom styku, ako aj na zasadnutiach mestského zastupiteľstva. Ja
budem len vecne argumentovať na vyjadrenia pána poslanca Očka v rubrike
„Predstavujeme poslancov MZ KNM“.
Neviem prečo ostalo u pána poslanca
počas vykonávania funkcie primátora
mesta v minulom volebnom období len
pri koncepciách a prečo tieto koncepcie
nenaplnil. Faktom však je, že terajšie
vedenie mesta v roku 2008 zabezpečilo podanie troch žiadostí – kompletne
spracované projekty o NFP z fondov
EÚ na rekonštrukciu a modernizáciu
škôl a všetky boli úspešné. Tento výsledok sa podarilo dosiahnuť vďaka
veľmi dobrej tímovej práci tak mesta,
ako i riaditeľov škôl a mnohých ďal-

začiatku na plat, odmeny, na to, ako sa budú deliť zákazky,
a práca pritom ostáva bokom. S radosťou ale môžem skonštatovať, že predsa len bolo viac tých, s ktorými sa nám
spolu so zanietenými poslancami podarilo pre naše mesto
v predchádzajúcich obdobiach viditeľne niečo urobiť. Mali
sme jasnú koncepciu, a to dobudovať najfrekventovanejšie
časti mesta ako námestie, územie pred poliklinikou, priestory na sídlisku Kamence, na ktoré sa v minulosti zabúdalo, rekonštrukcia ulice Lipová, vo väčšom rekonštruovať
cesty, pri každej základnej škole vybudovať športovisko a
vypracovať projekty na rekonštrukciu škôl z fondov EÚ (ZŠ
Clementisova, ZŠ Suľkov, ZŠ Nábrežná) a ďalšie.
Čo sa z vašich poslaneckých zámerov doteraz podarilo
naplniť a čo nie ?
Myslel som si, že aj v tomto období ( r. 2007-2010 ) sa
bude pokračovať v nastúpenej ceste ďalej, ale zatiaľ tomu
tak nie je. Z predchádzajúceho funkčného obdobia zostal
prebytok hospodárenia vo výške cca 18 miliónov korún,
predal sa majetok v hodnote cca 37 miliónov ( spolu cca
55 miliónov slovenských korún ), ale zatiaľ to akosi v našom meste nie je vidno. Súčasné vedenie mesta sa stavia
k problémom tak, že každý návrh, ktorý vyjde z mojich úst
( ako bývalého primátora), resp. určitej skupiny ľudí, treba
rýchlo „pošliapať“. Napr. vôbec sa nerieši doprava v meste.
Stále pevne verím, že sa nám predsa len podarí niečo
potrebné a väčšie v našom meste presadiť a vybudovať,
veď naši občania si to zaslúžia a isto na to aj čakajú. V
závere mám ešte jedno prianie a to, aby sa odstránilo
urážanie zo strany vedenia a nadávanie do chudákov v
prípade iného názoru na riešenia problémov v meste.
(JUDr. Ing. Milan Očko)

ších, ktorí k tomuto výsledku prispeli.
Som úprimne rád, že spolupracujem
s tímom, v ktorom túžba po delení si
zákaziek, či odmien nemá miesto, ani
to nie je spôsob našej práce. Rovnako
sa opätovne vrátim k tomu, čo mnohí
nechcú ani vidieť ani pochopiť, a to k
faktu, že mesto v roku 2008 skutočne
hospodárilo dobre a prebytok, ktorý
dosiahlo, je výsledkom dobrej, efektívnej a tvrdej práce. Opakovane sa tu
stretávam s nepochopením a otázkou
kde je prebytok z predchádzajúceho
funkčného obdobia. Prebytok z roku
2006 bol použitý (v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva, ktorého členom je i pán poslanec Očko) v
roku 2007. Bol použitý na vyrovnanie
záväzkov z predchádzajúceho funkčného obdobia, na rekonštrukciu komunikácie Dúbie, obnovu tepelného
hospodárstva a ďalšie akcie, ktoré sú
presne špecifikované v Záverečnom
účte mesta za rok 2007. Obdobne
vznikol prebytok i za rok 2007 a ten bol
rozdelený a použitý v roku 2008. Verím, že taký skvelý výsledok, aký bol

dosiahnutý v roku 2008 určite pomôže realizovať v meste mnoho z toho,
čo je pre mesto potrebné. Rovnako
však chápem, že nie všetci sa tešia
z úspechu, ktorý sa podaril. Ale tak to
už býva. Na záver mi nedá, aby som
nereagoval na to, že vedenie mesta
„pošliapava“ návrhy niektorých poslancov. Súčasné vedenie mesta sa
práve naopak snaží, aby každý dobrý
návrh, ktorý je v prospech občanov
mesta, bol zrealizovaný. Samozrejmé ale je, že súčasné vedenie mesta nebude nikdy podporovať návrhy
smerujúce k získaniu prospechu pre
určitú skupinu na úkor ostatných občanov mesta. S takýmito návrhmi sa
súčasné vedenie nechce a nemôže
stotožniť. Pevne dúfam a zo srdca si
želám, aby sa z komunikácie na zasadnutiach, či už mestského zastupiteľstva alebo mestskej rady, vytratili
osobné invektívy, urážky a vyhrážky
fyzickým násilím, ktoré by v slušnej
spoločnosti nemali mať miesto.
Primátor mesta,
Ing. Ján Hartel

KNM
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Mestská polícia
zasahuje
Dňa 15. 5. 2009 o 07,40 hod. hliadka MP pri pravidelnej hliadkovej činnosti zistila, že na predajni Odevy, ktorá sa nachádza
na Námestí slobody, sú rozbité plastové vchodové dvere. Nakoľko bolo zjavné, že sú v priestoroch predajne porozhadzované
veci, hliadka dospela k záveru, že došlo k naplneniu skutkovej
podstaty trestného činu a okamžite túto skutočnosť nahlásila na
OO PZ v KNM. Hliadka MP do príchodu hliadky OO PZ zaistila
miesto činu.
Dňa 4. 6. 2009 bolo na MP nahlásené, že pred Domom služieb
sa predávajú jahody bez povolenia MsÚ. Po príchode hliadky
MP na miesto bolo zistené, že predávajúci občan má povolenie
predávať jahody, ale na ul. D. Poľského. Z uvedeného dôvodu
bol upozornený na neoprávnený predaj jahôd a bolo vyzvaný,
aby vykonal okamžitú nápravu, čo aj prisľúbil. Po opakovanej
kontrole hliadka MP zistila, že k sľúbenej náprave nedošlo, z
tohto dôvodu bola predávajúcemu uložená bloková pokuta, ktorú predávajúci uhradil a predaj jahôd na ul. Vajanského okamžite ukončil.
Dňa 4. 6. 2009 o 12,50. hod. bolo na MP v KNM telefonický nahlásené, že v Oškerde sused susedovi rozobral plot. Na mieste
hliadka zistila, že tento oznam sa zakladá na pravde. Došlo k
rozobratiu plota v dĺžke asi 15 m. Hliadka po zadokumentovaní skutočnosti vykonala pohovor z oboma občanmi. Po tomto
občan, ktorý plot rozobral, sa zaviazal, že na tom istom mieste
postaví nový. V prípade, že by k náprave nedošlo, bol oznamovateľ poučený ako má postupovať.

PRIHOVáRA SA VáM
HOSPODÁRILI SME DOBRE ?
prednosta MsÚ Ing. Ľubomír Golis

Dňa 28. 5. 2009 sa v našom meste konalo 18 - te riadne zasadnutie
mestského zastupiteľstva. Svojim obsahom – schválenie záverečného účtu mesta za rok 2008 bez výhrad a rozdelením prebytku rozpočtu mesta za rok 2008, bolo rovnako dôležité, ako zasadnutie MZ, na ktorom sa schvaľoval rozpočet mesta na príslušný
kalendárny rok. Prebytok rozpočtu mesta je rozdiel medzi príjmami mesta a jeho výdajmi v príslušnom kalendárnom roku. V roku
2008 naše mesto dosiahlo prebytok z hospodárenia v celkovej
výške 1 973 571,85€ (59 455 825,56 Sk). Po splnení si povinnosti a odvode 10% z tejto sumy do rezervného fondu mesta zostal
čistý prebytok vo výške 1 776 214,67 € (53 510 243,- Sk). Táto
suma je výsledkom dobrého hospodárenia, aké mesto vo svojej novodobej histórií ešte nedosiahlo.Chcem sa poďakovať poslancom
mestského zastupiteľstva, ktorí hlasovaním schválili záverečný
účet mesta a podporili predložený „Návrh na použitie prebytku
rozpočtu mesta za rok 2008“. Dôvodom predloženia tohto návrhu
je povinnosť obce po skončení rozpočtového roka spracovať údaje
o rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu obce (v zmysle
zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení).
Poslanci MZ schválením spomenutého návrhu umožnili prerozdelenie hospodárského prebytku mesta za rok 2008 na modernizáciu a rekonštrukciu škôl a školských zariadení (165 900€),
na výstavbu detských ihrísk v meste (66 380€), na spevnenie
plôch pri obytných domoch za účelom parkovania (26 555€),
na skvalitnenie zberu plastov (8 298€), regeneráciu centrálnej
mestskej zóny (77 670€), autobusové zastávky, údržbu ciest,
rekonštrukciu športového areálu, vybudovanie trasy pre korčuliarov na nábreží Kysuce (od mostu smerom na Čadcu), vybudovanie bezbariérového vstupu do domu kultúry, zriadenie
informačného centra a na ďalšie nevyhnutné stavebné a rekonštrukčné práce, ktoré bude postupne schvaľovať Mestské
zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste. Investičné oddelenie
mestského úradu ihneď začalo na niektoré spomenuté práce vykonávať výberové konania, vytyčovacie práce a ostatné nevyhnutné
opatrenia, aby sa mohlo začať s realizáciou schválených projektov.
Mestské zastupiteľstvo počas 18-teho riadneho zasadania schválilo aj nové všeobecné záväzné nariadenia. VZN č. 2/2009 o státí
na verejných priestranstvách a vjazde do pešej zóny mesta
Kysucké Nové Mesto upravuje všeobecné podmienky na státie
vozidiel, vjazd vozidiel do pešej zóny mesta a právomoci mestskej
polície.
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V našom meste sa modernizuje železniþná traĢ
Koncom mája 2009 sa v Krásne nad Kysucou uskutoþnila za úþasti ministra dopravy, pôšt
a telekomunikácií SR ďubomíra Vážneho a generálneho riaditeĐa Železníc SR Štefana Hlinku,
ako aj zástupcov dodávateĐov, prehliadka prebiehajúcej stavby „Modernizácia trate Žilina Krásno nad Kysucou“. Jej hlavným prínosom by malo byĢ zvýšenie kultúry cestovania,
rýchlosti a bezpeþnosti. Spomínaná stavba sa dotýka bezprostredne aj železniþného úseku,
ktorý prechádza Kysuckým Novým Mestom.
CieĐom projektu je zvýšenie bezpeþnosti dopravy a cestujúcich na železnici (formou
podchodu, nových nástupíšĢ, modernej zabezpeþovacej techniky), zvýšenie kultúry
cestovania zriadením nových nástupíšĢ s priamym prístupom pre imobilných cestujúcich,
efektívnejšie riadenie dopravy a rýchlejšie vchody vlakov do stanice. Na železniþnej trati
v Kysuckom Novom Meste
pôjde o vybudovanie
podchodu, ktorým bude
zabezpeþený prístup
cestujúcich k nástupiskám,
vybudovanie nástupísk
s mimoúrovĖovým
prístupom, þím sa zabezpeþí
bezpeþný prístup cestujúcej
verejnosti k vlakom a
úrovĖové priecestia vrátane
svetelného
zabezpeþovacieho zariadenia
budú zmodernizované
pre bezpeþný prechod
motorových vozidiel cez traĢ.
V súþasnosti prebiehajú
stavebné práce na
železniþnej trati pri sídlisku Kamence. Projekt „Modernizácia železniþnej trate Žilina –
Krásno“ je zaradený v Operaþnom programe – Doprava - pre programové obdobie 20072013 a je financovaný z Kohézneho fondu EÚ a spolufinancovaný zo štátneho rozpoþtu
SR. Investorom stavby sú Železnice SR, realizátorom „Združenie Žilina-Krásno“ a
projektantom stavby je firma SUDOP, a.s., Košice. Celkové náklady na realizáciu stavby
predstavujú sumu 158 394 953 €. Predpokladaná doba realizácie stavby je 45 mesiacov
(2008 – 2012). Po modernizácii železniþnej trate na úseku nášho mesta je naplánovaná
v rámci projektu aj modernizácia traĢového úseku Kysucké Nové Mesto – Žilina. Poþas
realizácie stavebných prác na železniþnej trati sa v osobnej doprave nepredpokladajú
žiadne mimoriadne odklony þi zrušenie EC, Ex a R vlakov. Niektoré osobné vlaky
pri krátkodobých výlukách budú zabezpeþované náhradnou autobusovou dopravou
cestujúcich a cestovných batožín, ktorú zabezpeþí Železniþná spoloþnosĢ Slovensko, a. s.
(red., zdroj: Železnice SR)
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Koncom mája 2009 sa v Krásne nad Kysucou uskutočnila za účasti ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomíra Vážneho a generálneho
riaditeľa Železníc SR Štefana Hlinku, ako aj zástupcov dodávateľov, prehliadka prebiehajúcej stavby „Modernizácia trate Žilina - Krásno nad Kysucou“. Spomínaná stavba sa dotýka bezprostredne aj železničného úseku,
ktorý prechádza Kysuckým Novým Mestom.
Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti dopravy
a cestujúcich na železnici
(formou podchodu, nových nástupíšť, modernej
zabezpečovacej techniky),
zvýšenie kultúry cestovania zriadením nových
nástupíšť s priamym prístupom pre imobilných
cestujúcich, efektívnejšie riadenie dopravy a rýchlejšie vchody vlakov do
stanice. Na železničnej trati v Kysuckom Novom Meste pôjde o vybudovanie podchodu, ktorým bude zabezpečený prístup cestujúcich k nástupiskám, vybudovanie nástupísk s mimoúrovňovým prístupom, čím sa
zabezpečí bezpečný prístup cestujúcej verejnosti k vlakom a úrovňové
priecestia vrátane svetelného zabezpečovacieho zariadenia budú zmodernizované pre bezpečný prechod motorových vozidiel cez trať. V súčasnosti prebiehajú stavebné práce na železničnej trati pri sídlisku Kamence.
Projekt „Modernizácia železničnej trate Žilina – Krásno“ je zaradený v
Operačnom programe – Doprava - pre programové obdobie 2007-2013
a je financovaný z Kohézneho fondu EÚ a spolufinancovaný zo štátneho
rozpočtu SR. Investorom stavby sú Železnice SR, realizátorom „Združenie
Žilina-Krásno“ a projektantom stavby je firma SUDOP, a.s., Košice. Celkové náklady na realizáciu stavby predstavujú sumu 158 394 953 €. Predpokladaná doba realizácie stavby je 45 mesiacov (2008 – 2012). Po modernizácii železničnej trate na úseku nášho mesta je naplánovaná v rámci
projektu aj modernizácia traťového úseku Kysucké Nové Mesto – Žilina.
Počas realizácie stavebných prác na železničnej trati sa v osobnej doprave
nepredpokladajú žiadne mimoriadne odklony či zrušenie EC, Ex a R vlakov. Niektoré osobné vlaky pri krátkodobých výlukách budú zabezpečované náhradnou autobusovou dopravou cestujúcich a cestovných batožín,
ktorú zabezpečí Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
(red.)

VZN č. 3/2009 o nájme a užívaní verejného priestranstva
a pešej zóny na území mesta Kysucké Nové Mesto určuje podmienky a úhradu za užívanie verejného priestranstva a pešej zóny
mesta. Znenie obidvoch VZN je zverejnené na internetovej adrese
mesta (www.kysuckenovemesto.sk). Vjazd do pešej zóny mesta
je bezplatný. Povolenie na vjazd do pešej zóny mesta sa vydáva
za účelom zásobovania na základe žiadosti obchodným prevádzkam, ktoré majú jediný vhodný prístup na zásobovanie z pešej
zóny mesta a zároveň majú uzatvorenú zmluvu na nájom plochy
v pešej zóne mesta, tiež majiteľom rodinných domov, ktoré majú
jediný prístup z pešej zóny mesta, prípadne záujemcom za účelom
poriadania akcie v priestoroch pešej zóny. Povolenie sa nevydáva
pre jednotlivé vozidlá, ale na obchodnú prevádzku, na majiteľa
rodinného domu a na konanie akcie v pešej zóne mesta. V pešej
zóne je naďalej zakázané stáť. Chcem upozorniť, že vodič vozidla, ktoré sa nachádza v pešej zóne mesta, je povolenie povinný
umiestniť na viditeľnom mieste. Za účelom vydania povolenia
či uzatvorenia nájomnej zmluvy sa môžete obrátiť na MsÚ - referát
bytový a podnikateľskej činnosti. Mesto bude v zmysle platných
VZN povoľovať aj zriadenie parkových miest s vyhradeným státím pre občanov, ktorí spĺňajú podmienky v zmysle platných VZN.
Parkové miesto sa vyhradzuje na nevyhnutne potrebný čas a tento
musí byť aj vyznačený na dodatkovej tabuli. Parkové miesto s vyhradeným státím na miestnych a účelových komunikáciách v meste musí schváliť v zmysle platnej legislatívy dopravný inšpektorát.
Označenie parkového miesta s vyhradeným státím musí vykonať
osoba, ktorej sa takéto parkovacie miesto schválilo na vlastné
náklady. Uzatváranie zmlúv na parkové miesta s vyhradeným
státím vykonáva organizačné oddelenie MsÚ - referát právny.
Deň 21. jún bol v kalendári označený ako Deň otcov. Zistil som
zaujímavosť, že túto myšlienku presadzovala v roku 1910 žena.
Myslím, že rovnako dôležité sú však aj vysvedčenia a spoločná
dovolenka. Prajem vám, aby vás ani jedno nesklamalo, a keby aj,
svet určite nezanikne a na budúci rok máme predsa znova šancu.
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vybudovalo vćaka úspešnému projektu, bazény s ćalšími
športoviskami, zámok so sanatóriom, ktorý je oprávnene
pýchou mesta, a mnoho ćalších oddychových zón. Poþas
pobytu navštívili þlenovia našej delegácie aj základnú a
materskú školu, gymnázium, niektoré pamätihodnosti
mesta, a samozrejme, budovu mestského úradu.
Zarážajúca bola þistota v meste, nielen v jeho centre, ale
na celom území, do oþí bila udržiavaná okrasná výsadba na
každom voĐnom miesteþku, malé parky s jazierkami a
vkusnými laviþkami, jednoducho, obyvateĐom sa v Gogoline
musí žiĢ naozaj príjemne. Je pravda, že v meste žije veĐa
nemeckých prisĢahovalcov, ktorí sú známi svojou

Partnerstvo s poľským mestom

G

KNM

spravodajstvo

ogolin

Vydarená akcia SSV Kysucké Nové Mesto

DETI DEŤOM

Dňa 4. 6. 2009 sa v zaplnenej sále Domu kultúry konalo podujatie pre deti
pod tradičným názvom: Deti deťom. Jeho organizátorom bol miestny SSV
Začiatkom júna prikysucké Nové Mesto pod patronátom mesta, za účasti primátora Ing. Jána
jali zástupcovia KyHartela a ďalších hostí. V hodnotnom kultúrnom programe sa predstavili
suckého
Nového
žiaci a deti zo súboru Asanka, MŠ Komenského, ŠZŠ KNM, Detský domov
Mesta pozvanie staBytča – pracovisko KNM, ZŠ Nábrežná, z Domova sociálnych služieb pre
rostu mesta Gogolin
deti a dospelých Čadca – Horelica, z Domova sociálnych služieb pre deti
- Joachima Wojtalu
a dospelých KNM a zo ZUŠ KNM. Každé vystúpenie bolo originálne a
a navštívili toto poľjedinečné. Zaujalo najmä vystúpenie DSS pre deti a dospelých KNM. SSV
ské mestečko. Ciesa už dlhodobo snaží o integráciu hendikepovaných detí. Tešíme sa, že sa
ľom návštevy bolo
nám podarilo dosiahnuť na jednom pódiu vystúpenie zdravých i hendikevzájomné spoznanie
povaných detí. Súčasťou podujatia bolo aj vyhodnotenie súťaže pre deti a
obidvoch krajín a
mládež Humanitný čin v školskom roku 2008/2009. Celkovo sa do tejto
nadviazanie spolusúťaže zapojilo 37 účastníkov, z toho sedem detí z iných regiónov Slovenpráce v oblasti kultúska. Aj keď všetky príspevky boli zaujímavé, porota vybrala pre jednotlivé
poriadkumilovnosĢou,
a tiež, že Mesto
toto mesto
je bohatéje
vćaka
rozsiahlymod
kameĖolomom.
Mesto cca
Kysucké kategórie týchto účastníkov:
ry a športu.
Gogolin
vzdialené
nášho mesta
Nové Mesto návrh starostu mesta Gogolin na obojstrannú spoluprácu prijalo a prisĐúbilo úþinkovanie
Oblasť: Pomoc v rodine a ostatným
200 km, leží na severe Poľska a má približne 7 tis. obyvateľov.
kysuckých umeleckých súborov na ich letných slávnostiach. Ako prví navštívia Gogolin za úþelom
Mladší žiaci: Rebeka Niníková, ZŠ Nábrežná, Michal Handlovský, ZŠ
Napriek súbor
nízkemu
obyvateľov
sa na
území
mesta
nacháúþinkovania mažoretkový
Asankapočtu
a taneþná
country skupina
Niagara
už dĖa
2. 8. 2009.
Z
Nábrežná, Dušan Kučera, ZŠ Blatné, Anka Laceková, ZŠ Strečno, Margadza obyvateĐom
modernápredstavia
športová
hala, miestni
ktorúremeselníci
mesto vybudovalo
vďaka
Gogolina sa našim
pre zmenu
poþas tohtoroþných
rétka Kádašiová, ZŠ Strečno
Jakubovských úspešnému
hodov.
(red.) so saprojektu, bazény so športoviskami, zámok
Starší žiaci: Martin Čelko, ZŠ Nábrežná,
natóriom, ktorý je oprávnene pýchou mesta, a mnoho ďalších
Oblasť: Pomoc pri záchrane života
Obidve strany oddychových
hĐadali možnosti ajzón.
ćalšejPočas
vzájomnej
spolupráce
v oblasti členovia
získavania nenávratných
pobytu
navštívili
našej deleMladší žiaci: Simona Jančová, ZŠ Kokava nad Rimavicou, Daniel Polafinanþných príspevkov
na modernizáciu
obidvoch
miest
prostredníctvomniektoré
projektov.pagácie aj
základnú aa skrášlenie
materskú
školu,
gymnázium,
Každému obyvateĐovi KNM návštevu poĐského Gogolina jednoznaþne odporúþame.
kovič, ZŠ Nábrežná
mätihodnosti mesta, a samozrejme, budovu mestského úradu.
Starší žiaci - študenti: Michaela Kadášiová, Bilingválne gymnázium ŽiZarážajúca bola čistota v meste, nielen v jeho centre, ale na
lina
Kto
získal ocenenia
v literárnej súĢaži
Kniha Kysúc
2008?na každom voľnom
celom
území udržiavaná
okrasná
výsadba
Oblasť: Ekológia – pomoc prírode
Podveþer,
dĖa 19. malé
6. 2009,parky
sa v Mestskej
knižnici ýadca
uskutoþnilolavičkami,
slávnostné vyhlásenie
miestečku,
s jazierkami
a vkusnými
jedNikolas Tóth, ZŠ Nábrežná, Dávid Macáš, ZŠ Nábrežná, Sabína Kubánvýsledkov literárnej súĢaže KNIHA KYSÚC 2008. Jej organizátormi sú Žilinský samosprávny
noducho,
obyvateľom
sa
v
Gogoline
musí
žiť
naozaj
príjemne.
ková, ZŠ Nábrežná
kraj, Kysucká knižnica ýadca, KKN Bratislava a okresné mestá ýadca a Kysucké Nové Mesto.
Je pravda,
že v súĢaže
meste
veľatýždenník
nemeckých
ktoMediálnymi
partnermi
sú žije
nezávislý
Kysuce prisťahovalcov,
a Kysucká televízia. Do
súĢaže Oblasť: Duchovná
rí prihlásených
sú známi 30
svojou
tiež, že
totoz oblasti
mesto
bolo
titulov zporiadkumilovnosťou,
oblasti náuþnej literatúry a 12aknižných
titulov
krásnejMiestny SSV KNM sa rozhodol z príležitosti 160. výročia založenia Kaje bohaté
vďaka
kameňolomom.
Kysucké
literatúry,
ktoré boli
vydanérozsiahlym
v roku 2008 a ich
autori pochádzajú z Mesto
Kysúc. Poþas
slávnostnéhotolíckych novín, ktorých vydavateľom je SSV Trnava, a prebiehajúceho
veþera
boliMesto
odovzdané
tieto ceny:
Nové
návrh
starostu mesta Gogolin na obojstrannú spoRoku sv. Pavla vyhlásiť aj oblasť duchovnú. V tejto oblasti boli oceneTitul
KNIHAprijalo
KYSÚCa2008
v oblasti náuþnej
literatúry kysuckých
získala kniha JAVORNÍCKY
luprácu
prisľúbilo
účinkovanie
umeleckých
ní niektorí miništranti: Michal, Pavol a Dávid Súkeníkovci, Jozef a Peter
CHODNÍK,
ktorej
autorom
je
kolektív
v
zložení
Jaroslav
Veliþka,
Rudolf
Gerát,
Ján
KorĖan,
Sedláčkovci, Jozef, Jakub a Tomáš Ľachovci, Matúš a Peter Gavlákovci,
súborov na letných slávnostiach. Z Gogolina sa našim obyvaMária Šþuryová a Jozef Marec. V oblasti krásnej literatúry ocenenie KNIHA KYSÚC 2008 Tibor a Juraj Sovíkovci, Rado a Juraj Hvolkovci, Tomáš Puraš
teľom predstavia miestni remeselníci počas tohtoročných Jazískala knižka rozprávok ROZPRÁVKY VÍLY PÚPAVKY od autora Petra Kubicu.
Ostatní účastníci dostali cenu útechy. Sponzorom bol miestny SSV KNM
kubovských
hodov.
Ocenenie
LITERÁRNY
POýIN KYSÚC 2008 za Mesto ýadca získal za svoju(red.)
doterajšiu
a moderátorom podujatia Mgr. Alena Ďuriaková, pedagogička zo ZUŠ
literárnu þinnosĢ a aktivity JAROSLAV
KNM. Na záver sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na tomVELIýKA
a
ocenenie
LITERÁRNY
POýIN
Literárnou
Autori- to hodnotnom kultúrno-spoločenskom podujatí.
KYSÚC 2008 za Mesto KNM získala
(Mgr. Helena Harceková, Spolok sv. Vojtecha)
tou
Kysúc
sav Kysuckom
stalaNovom
MESTSKÁ
KNIŽNICA
Meste za svoj
rozvoj, rast a oživenie
opäť
Kysučanka
knihovníckej þinnosti v meste.

Titul LITERÁRNA AUTORITA KYSÚC
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Podvečer,
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2009,celkového
sa
2008, ktorý sadňa
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knižnici
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Priaznivci kysuckých
ich knižných môžu všetci čitatelia i „nečitatelia“ zapojiť do súťaže o svieatitulov
Kysucké
môžuNové
svoje Mesto.
hlasy doMediálnysúĢaže odovzdaĢ aj že ceny vyriešením rôznych úloh. Úloh bude dosť, hádanky
budú rozmanité a riešenia veselé. Stačí prísť počas letných
mi
partnermi
súťaže
sú
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na
budúci
rok,
anketové
lístky
budú opäĢ
Mária Ďuranová pri preberaní ocenezverejnené vKysuce
týždenníku
Kysuce alebo
týždenník
a Kysucká
tele-si ich prázdnin do knižnice, spojiť vypožičiavanie kníh s lúskaním
nia Literárna Autorita Kysúc 2008
môžeteDo
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svojej
knižnici.
rébusov, krížoviek a hádaniek, odovzdať správne riešenia
vízia.
súťaževobolo
prihlásených
Šinalová,
riaditeĐka
MsK KNM) spolu so svojím menom a vekom, a potom už len treba ča30 titulov z oblasti náučnej literatúry(Mgr.
a 12Dušana
knižných
titulov
z oblasti
kať na septembrové vyžrebovanie. Všetkým prajeme príkrásnej literatúry, ktoré boli vydané v roku
2008 a ich autori pochádzajú
Foto: Mária Ćuranová pri preberaní ocenenia Literárna
jemné chvíle pri letnom lúskaní.
z Kysúc. Počas slávnostného večera boli
odovzdané
autorita
Kysúc 2008 tieto ceny:
LETNé LÚSKANIE
Titul KNIHA KYSÚC 2008 v oblasti náučnej literatúry získala kniha
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knižnici
v Kysuckom
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Novom Meste ho môžete p
predstavenia.
zo šiestich
klade celkového počtu výpožičiek kníh autora v okrese aj tento rok získala
na poukazov
uhradenie vstupného
napr. alebo
na ktorékoĐvek
môže žiak
peda- kultúrne predst
spisovateľka z Kysuckého Nového Mesta MÁRIA ĎURANOVÁ.
Mestského
kultúrno-športového
strediska, filmové predsta
góg použiť
na filmové predstavenie
Nominované knihy za rok 2008 boli prezentované v týždenníku Kysuce
Kina
Kysuca
na uhradenie
alebo
iné alebo
ľubovoľné
kultúrnepoplatkov
podu- a služieb v mes
v období február 2009 – jún 2009 a prostredníctvom oficiálnych stránok
PäĢ zo šiestich
poukazov
môže žiak alebo pedagóg použ
knižnici.
jatie. Takýto
poukaz
je od ostatných
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šiestich poukazov môže žiak alebo pedagóg použiĢ na filmové pred
špecifický kód. Kultúrne poukazy
lístky budú opäť zverejnené v týždenníku Kysuce alebo si ich môžete
alebo iné ĐubovoĐné kultúrne podujatie. Takýto poukaz je od ostat
sú platné
do odlíšený
15. 11. a2009.
vyžiadať vo svojej knižnici.
poukazov
farebne
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Mohli ste ho vidieť na javisku počas premiéry predstavenia Skrotenie zlej ženy
Katolíckej
v podaní študentského divadelného súboru Babylon, v ktorom veľmi vtipne
rozprávaĢ
stvárnil jednu z hlavných postáv. Večne usmiaty a dobre naladený. Keď ho zba–––––––––
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k tomu nieþo viac? Do Škótska odchádzam už po tretí krát.
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Poþas mojej
roþnej
vysokej škole odcestoval do mesta Inverness (Škótsko) na pracovnú
ľutujú, stránia sa
ich a cítia
sa som
v ichpomáhal,
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Je to druhá najstaršia komunita Veľkej Británie. V súčasnosti tu žije
života. Nauþil som sa väþšej zodpovednosti, samostatno
Aké je Tvoje životné
20 ľudí s mentálnym postihnutím a podobný počet dobrovoľníkov,
svojekrédo?
sny, svoje plány, ktoré chce zrealizovaĢ a nezáleží na
Dobrá nálada nevyrieši
všetky problémy, ale dokáže naštvať toľko
ktorí s nimi žijú v štyroch domoch. Ako jeden z dobrovoľníkov žijem
postihnutie.
ľudí, že stojí za Predpokladám,
to si ju udržať. že tejto práci sa chceš venovaĢ aj v budúcn
v spoločnej domácnosti s osobami s mentálnym postihnutím a spolu
Ďakujem za rozhovor.
(red.)
tvoríme po celú dobu pobytu určitý druh rodiny. Spoločne nakupupredstavu o svojej budúcnosti,
moje plány
sa zatiaĐ stále me
jeme, varíme, upratujeme a trávime voľný čas. Počas mojej ročnej
som chcel ešte vyskúšaĢ... Niekedy mám pocit, že ani dva ž
stáže som mal možnosť pracovať aj v chránených dielňach, kde
Si þlenom študentského divadelného súboru Babylon. Ako
som pomáhal, pri výrobe sviečok, drevených dekorácii a pestovaní
„drží“? V Babylone som už od strednej školy a musím pov

KNM

Hosť mesiaca

zeleniny a ovocia, osobám s mentálnym postihnutím. Čas ktorý som
strávil v komunite mi dal mnoho do života. Naučil som sa väčšej
zodpovednosti, samostatnosti. Pochopil som, že každý má svoje
sny, svoje plány, ktoré chce zrealizovať a nezáleží na tom, či má,
alebo nemá mentálne postihnutie.
Predpokladám, že tejto práci sa chceš venovať aj v budúcnosti…
Ešte nemám úplne presnú predstavu o svojej budúcnosti, moje
plány sa zatiaľ stále menia... Je toho totiž veľa, čo by som chcel
ešte vyskúšať... Niekedy mám pocit, že ani dva životy, by mi na
to nestačili.
Si členom študentského divadelného súboru Babylon. Ako si sa
tam dostal a čo Ťa tam „drží“? V Babylone som už od strednej
školy a musím povedať, že som spravil správne rozhodnutie, keď
som do toho šiel. Zavolal ma kamarát Juro Laš a do súboru som
prišiel spoločne s Maťom Králikom a Ľudom Šrenkelom. Vtedy
som vôbec nevedel, do čoho sa to púšťam, mnoho vecí bolo pre mňa
nových. Ale ľudia, s ktorými hrávam v súbore, ma toho postupne
veľa naučili. Moje najväčšie poďakovanie však patrí režisérovi.
Pán Zátek je pre mňa, a myslím si, že aj pre celý súbor Babylon
človekom s veľkým Č. Je dušou súboru. On neformuje len divadelné
postavy, ktoré hráme, ale formuje aj nás. Je pre nás „divadelným“
otcom, ktorý vie skritizovať, ale aj pochváliť. Má rád smiech a dobrú

Peter Brodňan v divadelnej hre Skrotenie zlej ženy.
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Meste.
ý Vadiþov za
(ďudovít Hoch)
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a p i prípravu
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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

Pracovníci sociálnej poisťovne budú sídliť v priestoroch
budovy Mestskej lekárne pri poliklinike (I. poschodie).
Od tohto dňa občania okresu Kysucké Nové Mesto
vybavia podstatnú časť agendy dôchodkového poistenia,
nemocenského poistenia, poistenia v nezamestnanosti
a garančného poistenia a výberu poistného na tomto
vysunutom pracovisku.
(Ing. Vladimír Macášek)
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spomienky a poďakovania
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 7. 7. 2009
si pripomíname 9. výročie úmrtia
nášho syna a brata
STANISLAVA HLINU
z Nesluše. S úctou a láskou spomínajú
rodičia, sestra a ostatná blízka rodina.
Dňa 5.7.2009 si pripomíname
2. výročie úmrtia našej drahej manželky,
mamičky a babičky
p. MÁRIE ZJAVKOVEJ
z Kysuckého Nového Mesta.
Aj keď si odišla a niet Ťa medzi nami,
v našich srdciach žiješ stále s nami.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým,
ktorí na ňu nezabudli a spomínajú s nami.
S láskou a úctou manžel, synovia,
nevesta a vnúčatká
Hviezdy Ti nesvietia, slnko už nehreje,
domov sa navrátiť, už nie je nádeje.
Stíchol dvor, záhrada, dom,
už nepočuť Tvoj milý hlas a Tvoje kroky
v ňom. Osud ti nedoprial s nami viac byť,
hoc´ tak veľmi si chcel ešte žiť.
Náhle si nás opustil, nestihol zbohom dať,
tak spinkaj sladko, snívaj svoj večný sen, my
v modlitbách s tebou budeme deň čo deň.
Ďakujeme všetkým príbuzným a známym,
ktorí sa prišli rozlúčiť s našim manželom,
otcom, synom, dedkom, bratom, švagrom
a krstným otcom
JOZEFOM VLČKOM
z Budatínskej Lehoty,
ktorý nás náhle opustil dňa 30. 5. 2009
po tragickej udalosti vo veku 55 rokov.
Taktiež ďakujeme vdp. kaplánovi
p. Mikolášovi za dôstojnú rozlúčku.
Manželka Vlasta, dcéra Jarmila s rodinou,
synovia Jozef a Tibor s rodinami
a ostatná rodina
Chvíľa, keď z nášho života odíde najbližší
a milovaný človek je naplnená hlbokým
smútkom a bolesťou. K takýmto smutným
dňom patril 29. júl 2008, keď nás navždy
opustila vo veku 49 rokov naša milovaná
mamička a moja manželka
IRENKA ONDRÁŠKOVÁ.
Pripomíname si 1. smutné výročie. Za tichú
spomienku a modlitbu ďakuje
manžel Jozef, dcéra a syn.
Čas ubieha, zastaviť sa nedá. Zmĺkli Tvoje
ústa, stíchol Tvoj krok. A preto s tichou
spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme, pri
plamienku sviečky sa za Teba modlíme. Osud
Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť.
Dňa 14. 7. 2009 si pripomíname 1. smutné
výročie, čo nás navždy opustil náš drahý
manžel, brat, švagor, kmotor, krstný otec a ujo
JÚLIUS LÍŠKA
z Kysuckého Nového Mesta.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku a modlitbu. S láskou a úctou
manželka Hanka a blízka rodina

Dňa 11. 7. 2009 uplynie 5 rokov,
čo nás navždy opustil
manžel a otec
JÁN MICHALÍK.
Bolesť pominie, ale smútok ostáva.
Manželka, syn a ostatná rodina
Dňa 22. 7. 2009 uplynie 20 rokov,
čo nás navždy opustil
vo veku 58 rokov
PAVOL PILÁT
z Kysuckého Nového Mesta.
S láskou a úctou na neho spomínajú
manželka a dcéry s rodinami
Čas tak rýchlo plynie, ale my nezabúdame.
V našich srdciach žiješ stále.
Dňa 28. 7. 2009
si pripomenieme 10 rokov úmrtia
JOZEFA HUSÁRIKA.
S úctoua láskou
spomínajú manželka,
dcéra a ostatná rodina
Dňa 13. 7. 2009 si pripomíname
4. smutné výročie úmrtia
p. EVY ŠKORVAGOVEJ.
Kto ste ju poznali,
venujte jej, prosím,
tichú spomienku.
Dcéra Gabriela a vnuk Erik
Dňa 10. 7. 2009 si pripomenieme
4. výročie úmrtia
nášho manžela, otca,
starého otca
ANTONA SVRČKA
z Radole.
S láskou a úctou spomína
celá rodina
Dňa 17. 7. 2005 uplynú už 4 roky,
čo už nie si s nami, no v našich srdciach
a spomienkach žiješ s nami náš drahý otec, starý a prastarý otec
EMIL OZOGÁN.
S láskou a úctou spomínajú
deti s rodinami
Dňa 3. 7. 2009 uplynie už 5 rokov,
čo sme sa navždy rozlúčili s našou drahou
mamou a starou mamou
EMÍLIOU BARANCOVOU,
ktorá nás opustila vo veku 66 rokov.
V hĺbke srdca stále na ňu
s láskou spomínajú synovia s rodinami,
príbuzní i známi
Dňa 11. 7. 2009 uplynie 30 rokov,
čo nám navždy odišiel po chodníku,
po ktorom chodí každý sám,
milovaný otec a starý otec
MILAN SUMEC.
S úctou a láskou spomínajú manželka
a synovia s rodinami

edach. Každé z detí si mohlo
nám p. Šoška a p. RebaĢák so svojimi psíkmi olo skákanie
na
nafukovacej
ich
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osti sviatku MDD. Okrem

Āakalo aj množstvo súĨažných hier, napr.taneþná skupina SWS, zaujímavé vystúpenie si
pripravili
chytanie loptiĀiek vo vode, hod loptiĀkami
na študenti Spojenej školy na ul. Športov
cieĕ,

ktorí sa predviedli s historickou scénkou, a vše
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KULTúRA

B A B Y L O N
S K R O T I L

Z L Ú

Ž E N U

BABYLON SKROTIL ZLÚ
ŽENU
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si nenechalo
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ru týmto
Babylon, úþelom
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BABYLON SKROTILpríslušníci,
ZLÚ
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a
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26. 7. o absolventi
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venti vysokých
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ich najnovšieho
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podĐaUSA
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* Vstupné 2predstáv
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najbližšie minúty budú naladenétýmto
na veselú
strunu avoneoĐutoval
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Valiasková, SoĖa Hirnerová, Peter BrodĖan, Lenka Záteková, Saša
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Každá svadba má svoj príbeh, tento ale nie je o neveste a ženíchovi. Tento je o neveste ... a neveste.
Hrajú: Kate Hudson, Anne Hathaway,Kristen Johnston, Bryan Greenberg ...

Tím, ktorý stojí za svetovým fenoménom „Da Vinciho kód“ sa vracia, aby uviedol netrpezlivo oþakávaný film,
založený na románovom bestsellery od Dana Browna.
Hrajú: Tom Hanks, Ewan McGregor, Ayelet Zurer, Stellan Skarsgárd, Pierfrancesco Favino

Film je dejovo posadený na samý poþiatok ságy o známych mutantoch X-menoch.
Dej sa vracia k poþiatkom Wolverinovej hrdinskej kariéry i tragickým udalostiam jeho života.
Hrajú: Jackman, Ryan Reynolds, Liev Schreiber, Dominic Monaghan, Lynn Collins, Danny Huston

NeprekonateĐný Jason Statham sa vracia v úlohe najrýchlejšieho a najspoĐahlivejšieho kuriéra Franka Martina,
ktorý doruþí všetko a nepýta sa niþ ...
Hrajú: Jason Statham, Robert Knepper, Francois Berléand, Natalya Rudakova ...

su
Ky

cké Nové Mes

M
DO

to

Y
ÚR
LT
KU

vedením trénera Stanislava Ševþíka, ktoré
plánovalo postúpiĢ na Majstrovstvá Sloven
predchádzajúcich kolách družstvo nestrat
bod a tak bolo treba pretaviĢ postupové a
na želaný postup. V posledných dvoch záp
bol dôležitý hlavne posledný zápas z TK Ž
ktorom sa stretli družstvá v boji o postup.
predohrávke kola Đahko zdolali súperov z
Úspechy mladých tenistov
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ročníkuna2008/2009
rozhodujúci zápas proti TK Ži
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z J. Illom. medzi
R. Belák
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trojsetovej
2/6 6/4 2/6,
D. Poštek prehral
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(TK 6/7
Slovan
Do
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Behúň,
M.
Hozák
polčase,
Mesto).
proti O. Blaškovi, J. Petrášovi a M. Ševčík, D. Poštek
ktorý sme
proti A. Sňahničanovi, Š. Janovičovi, s cieľom získať rozprehrali
Aj toto
dokazuje
žiakov
a ichkeď
výkonnosĢ.
hodujúci
bod.silu
Tendružstva
napokonmladších
získali obe
dvojice,
svojim Chlapcom gratulujeme a držíme palce
11 : 7 a a j
na jeseĖ,
kedy
nás
budú
reprezentovaĢ
na
Majstrovstvách
Slovenska.
súperom nedali šancu na obrat a vyhrali hladko v dvoch celkové skóre stretnutia bolo prijateľné. Aj keď sme na
setoch. Celkový výsledok tak upravili na 5/2 a postupujú
majstrovstvách Slovenska nebodovali, zanechali sme dobrý
na Majstrovstvá
Hádzanári
na MS Slovenska medzi 8 najlepších družstiev dojem a výkonmi sme potvrdili, že patríme na Slovensku
Slovenska, z ktorých len tri družstvá nie sú posilnené oVýsledky:
hosťujúcich hráčov (TK Slovan Bratislava, TK Košice a TK v tejto vekovej kategórii do 6. miesta, čo je na náš oddiel veľký
StaršíSúčasne
žiaci MŠK
KNM saže náš kolektív bol ďaleko najúspech.
podotýkam,
Kysucké Nové Mesto).
a 6 hráčovroĀníku
bude hrať v tejto kategórii aj v nasledujúcej
Aj toto dokazuje silu družstva mladších žiakov a ich výkon- mladší
v súĨažnom
nosť. Chlapcom gratulujeme a držíme palce na jeseň, kedy sezóne. Na turnaji sme získali ocenenie ako najslušnejšie
2008/2009 kvalifikovali na
družstvo.
(Pavol Kubala)
nás budú reprezentovať na Majstrovstvách Slovenska.

V NAŠOM MESTE BUDÚ

Majstrovstvá Slovenska, ktoré
sa uskutoĀnili v děoch
12. –
MAJSTROVSTVÁ
SLOVENSKA
14. 6. 2009 v TopoĕĀanoch.

Už po štvrtýkrát sa počas Jakubovských hodov (dňa 26.
7. 2009) v našom meste uskutoční súťaž v cestnom behu
na 10 km KYSUCKÁ DESIATKA. Pri tejto príležitosti sme
sa porozprávali s trénerom Atletického klubu mšk knm
mgr. Milanom Slivkom.
V čom bude tohtoročná Kysucká desiatka iná?
Hneď v úvode by som chcel vyzdvihnúť skutočnosť, že 4.
ročník Kysuckej desiatky v tomto roku bude súčasne i Majstrovstvami Slovenskej republiky v behu mužov a žien na 10
km na ceste. To, že sa tieto majstrovstvá konajú v našom
meste je zásluha organizátorov predchádzajúcich ročníkov.
Výkonný výbor Slovenského atletického zväzu poveril ich
Výsledky:
organizovaním práve náš Atletický klub MŠK Kysucké Nové
Mesto.
Pripomeniete čitateľom mená minuloročných víťazov
Kysuckej desiatky?
Vlani, na 3. ročníku Kysuckej desiatky, zvíťazili Róbert Rolko
(AŠKP Žilina) a Martina Merková (Grafobal Skalica). V súťaži
družstiev zvíťazili bežci AK MŠK Kysucké Nové Mesto.
Kadiaľ vedie bežecká trať ?
Výborná, certifikovaná trať Kysuckej desiatky vedie ulicami

Murgašova, Lipová a Litovelská, pričom bežci absolvujú 10
okruhov. Samotné Majstrovstvá Slovenska v cestnom behu
na 10 km sa pobežia v dvoch behoch. V prvom (so štartom
o 9.45h.) pobežia ženy a s nimi budú štartovať aj muži nad 50
rokov. V druhom behu (so štartom o 10.45h.) pobežia muži do
40 rokov a muži nad 40 rokov. Najrýchlejší z nich sa stanú Majstrami Slovenska pre rok 2009. V rámci 4. ročníka Kysuckej
desiatky budú vyhodnotení pretekári v 9 kategóriách, sú pre
nich pripravené ceny venované sponzormi podujatia. Každý
účastník pretekov po zaplatení štartovného (3 €) dostane
tričko s logom podujatia. Viac informácií o podujatí , ako aj
súťažnú prihlášku, si môžu záujemcovia nájsť v propozíciách
4. ročníka Kysuckej desiatky na internetovej stránke www.
kysuckenovemesto.sk alebo osobne vyzdvihnúť v Mestskom
kultúrno-športovom stredisku – Dom kultúry v Kysuckom Novom Meste, prípadne požiadať o ňu telefonicky na č. 041/421
50 76. Touto formou by som zároveň rád pozval občanov
nielen z nášho mesta, ale i okolitých obcí, aby prišli pretekárov na trati povzbudiť a pozrieť sa na Kysuckú desiatku.
Veď Majstrovstvá Slovenska v atletickej disciplíne sa ešte
v našom meste nekonali.
Ďakujem za rozhovor. (red.)
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Už aj ulica 1. mája v našom meste, ktorá vedie k pošte, pomal

Krížovka
s tajničkou
● Krížovka
tajničkou
Už aj
ulica 1. mája
v našom meste,
ktorá vedie kspošte,
pomaly ožíva.
Správne
vylúštenie
krížovky zsa
čísla 6/2009
znie : „...delil s jeho radosťou.“
Zo správnych
odpovedí boli vy- fasády a z celkom
Vo
veĐkom
tu
nadstavujú
domy,
renovujú
títo traja výhercovia:
1.
Jozefa Gašová, Maticedomy,
Slovenskej 971/5,
Kysucké Novéfasády
Mesto (odmena
Vožrebovaní
veĐkom
sa tu
nadstavujú
renovujú
a z celkom malých
6,64€),
2.
Eva
Bugáňová,
Komenského
1310,
Kysucké
Nové
Mesto
(odmena
4,98€),
3.
Štefánia
Belková, KUPÓN
2.
nenápadných
domþekov
vznikajú
a moderné
budovy. V
Belanského
7, Kysucké Nové Mesto
(odmena 3,32€). Srdečne
blahoželáme! Výhercovia
si môžu odmenu
2. nenápadných
vznikajú
pekné
apekné
moderné
budovy.
prevziať v pokladni MsÚ,domþekov
vždy 14. dňa v aktuálnom
mesiaci, prípadne
predchádzajúci
pracovný deň v čase
č. 7 V ulici
od 13,00 do 14,00 hod. Správne znenie tajničky z čísla 7/2009 spolu s nalepeným kupónom doručte na MsÚ
aj rôzne
obchodíky
firmy. Nedávno
sa CukráreĖ
tu otvorili Cu
– pribúdajú
referát bytový aj
a podnikateľských
činností, č. dv.
14, najneskôr
do 18. 7. a
2009.
pribúdajú
rôzne
obchodíky
a firmy.
Nedávno
sa tu otvorili
Isokratés: Chovaj sa k svojim rodiþom tak, ako chceš ... (dokonþenie v tajniþke krížovky)
Isokratés:
Chovaj
sa k svojim
rodiþom
tak, ako
chceš
... (dokonþenie
tajniþke
krížovky)
Suzane
a Lahôdky.
Obidve
predajne
majúvpríjemný
interiér, m
Suzane
a Lahôdky.
Obidve
predajne
majú
príjemný
interiér,
milú
a ochotnú
obsluhu
a lákajú
bohatým
sortimentom
výrobkov.výrobkov.
Kto ich
a ochotnú
obsluhu
a lákajú
bohatým
sortimentom
K
navštívi,
urþiteurþite
pestrej
ponuke
neodoláneodolá
a neodíde
s prázdnym
navštívi,
pestrej
ponuke
a neodíde
s prázdnym
žalúdkom.
Každému
návštevu
cukrárne
i lahôdoki odporúþame.
(red.)
žalúdkom.
Každému
návštevu
cukrárne
lahôdok odporúþam
autor
autor
krížovky:
plemeno
krížovky:
plemeno
Jaroslav
koĖa
Jaroslav
koĖa
Jablonský
Jablonský

sodík
(zn.)(zn.)
sodík

ruský
ruský
veĐtok
veĐtok

1. þasĢ
1. þasĢ
tajniþky

tajniþky

pomôcky:
pomôcky:
Isola,
Ate,
Isola,Eji,
Ate,
lápis,
lápis, Eji,
VN,
norik

naše mesto
naše mesto

VN, norik

obrnený
obrnený
transportér
transportér
(skr.)
(skr.)

zelenina

zelenina

kryt tovaru

kryt tovaru

4. þasĢ

doktor

súkvetie

4. þasĢ
obilnín
tajniþky súkvetie
obilnín
tajniþky

doktor

dravý
dravývták
vták

EýVEýV
Dolného
Dolného
Kubína
Kubína

2.2.þasĢ
þasĢ
tajniþky
tajniþky

španielsky
španielsky
þlen þlen

borovicový
borovicový

ohorok
ohorok
maškrta
maškrta
(expr.)
(expr.)

vodný
vodný
živoþích
živoþích

tropický
tropický
jašter

jašter

leptavý
leptavý
kameĖ

talianske

kameĖ

talianske
sídlo
sídlo

domácke

domácke
meno
Karola
meno
Karola

omotal
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omotal

egyptský
bohegyptský
slnka
boh slnka
grécka
bohyĖa
grécka
pomsty
bohyĖa

sídlo
sídlo
v Nigérii

tamten

tamten
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Každému (red.)
návštevu cukrárne i lahôdok odporúþame. (red.)
nenápadných domþekov vznikajú pekné a moderné budovy. V ulici
pribúdajú aj rôzne obchodíky a firmy. Nedávno sa tu otvorili CukráreĖ
Suzane a Lahôdky. Obidve predajne majú príjemný interiér, milú
a ochotnú obsluhu a lákajú bohatým sortimentom výrobkov. Kto ich
navštívi, urþite pestrej ponuke neodolá a neodíde s prázdnym
žalúdkom. Každému návštevu cukrárne i lahôdok odporúþame. (red.)
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Už aj ulica 1. mája v našom
meste pomaly ožíva. Vo
veľkom sa tu
nadstavujú domy, renovujú
fasády a z celkom malých
nenápadných
domčekov
vznikajú pekné a moderné
budovy. V ulici pribúdajú
rôzne obchodíky a firmy.
Nedávno sa tu otvorila aj
cukráreň a predajňa s lahôdkami. Obidve predajne
majú príjemný interiér, milú
a ochotnú obsluhu a lákajú
bohatým sortimentom výrobkov. Kto ich navštívi, určite pestrej ponuke neodolá
a neodíde s prázdnym žalúdkom.
(red.)

v Nigérii
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25. - 26. júla 2009 JAKUBOVSKÉ HODY

PROGRAM NA MAREC

* * predaj a výroba remeselného tovaru * * stánkový predaj * * kultúrny program * * atrakcie * *

1. 3. o 17,00 hod. v DK
SOBOTA
NEDEĽA
ELÁ HOP!
(od
10,00
hod.)
(od
10,00 hod. )
Zábavno-inšpiratívne predstavenie pre deti s dvomi kamarátmi
* FS MAGURZANIE, POĽSKO *
* DIVADLO NA PERÓNE, SR *
Elou a Hopom
slimákom Maximiliánom
(známe *ajFS ŽELEZNIČIAR, KOŠICE, SR *
* DIVADLO
NAaKOLESÁCH,
SR *
z
televízneho
vysielania)
* ČUHAR´S BAND, KNM, SR *
* NIAGARA, KNM, SR * VALASKÁ, SR*
Vstupné : 2,5
€ * LEHOŤANKA, SR *
* LUŽŇANKA,
SR
* ČUHAR´ S BAND, KNM, SR *
(od 20,00 hod. )
* VIDIEK,
SR * hod.
ASANKA,KNM,SR
*
2. 3. o 19,00
v DK
* DANDY FREAKS, FRANCÚZSKO *
Zahájenie
COUNTRY KURZU
MESTSKÉ
KULTÚRNO-ŠPORTOVÉ
a ďalšie
vystúpenia a STREDISKO
atrakcie

a ďalšie vystúpenia a atrakcie
(o 15,00hod. )
JAKUBOVSKÝ KONCERT
(v Marianskom kostole)

Country kurz je urþený zaþiatoþníkom i pokroþilým, nauþíte sa v Ėom country tance v štýle line
KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
dance. Poplatok za kurz vo výške 10 € / 10 taneþných hodín je nutné uhradiĢ na tomto prvom
stretnutí.
Y
4. 3. o 18,00 hod. v DK
ÚR
LT
KU
M
O
D
Zahájenie KURZU SPOLOýENSKÝCH TANCOV
Kurz spoloþenských tancov je urþený zaþiatoþníkom i pokroþilým bez obmedzenia veku, v kurze
sa nauþíte základy polky, valþíka, salsy, tanga a ćalších spoloþenských
námestietancov.
slobody
5. júlaza2009
o výške
17,00h.
Poplatok
kurz vo
28 € / 10 taneþných hodín je nutné uhradiĢ na tomto prvom stretnutí.

kysucké nové mesto

DH NOVÁ KYSUýANKA
8.
3. o 18,00 hod.
DK
a mažoretkový
súborvASANKA

28. 7. 2009 BOBULE
ýR, 2008, 90 min., réžia: Tomáš BaĜina

Letná komédia divákov zavedie do moravskej dediny k dvom kamarátom Honzovi a Jirkovi.
MATKA
Honza je typický mestský frajer, Jirka zase podvodník, ktorý nedostal priveĐa rozumu do vienka,
no dokonale ovláda umenie zvádzania. To obaja využívajú pri svojich podvodoch...
12. júlapredstavenie
2009 o 17,00h.
Divadelné
v podaní Divadelného súboru
ZUŠ, ktoré uvádzame pri príležitosti DĖa
7. 2009
TANGO S KOMÁRMI
žien,Tane
ale urþené
je aj všetkým
divadelného
umenia.
Āná country
skupina ćalším priaznivcom 29.
SR / ýR, 2009, 97 min., réžia: Miloslav Luther
Autor hry:NIAGARA
Július Bárþ - Ivan, réžia : Katarína Kováþiková
Tango s komármi je jedineþným výrazom Đudských citov. Je v Ėom vášeĖ aj napätie, konflikt i
súlad pohlaví, dráždenie i bolesĢ, ako v bodnutí komára, ktorý si žiada kvapku krvi, aby mohol
Úþinkujú: Katarína
Kováþiková, Lenka Káþeríková,
Vierka
Prievozníková,
Marian
Kandrik
a
prežiĢ. Rozpráva
príbeh dvoch
emigrantov, ktorí po rokoch
prichádzajú
domov, na Slovensko...
a jej hostia
Jozef Gavlák, vstupné: 1 €
30. 7. 2009 NEBO, PEKLO ... ZEM

19. júla 2009 o 17,00h.
Spevácky súbor

ŽUBRIENKY
a hostia

Ďalšie informácie o činnosti Mestského kultúrnošportového strediska, ako aj KALENDÁR PODUJATÍ,
sú dostupné na oficiálnych stránkach nášho mesta

www.kysuckenovemesto.sk

SR, 2009, 80 min., réžia: Laura Siváková

Mladá baletka Klára má 22 rokov, dlhoroþný vzĢah s mladým a úspešným podnikateĐom a pred
20.
o 19,00
hod.
DKa angažmán v jednom z najlepších taneþných
sebou 3.
vysnívanú
kariéru. Staþí
len tvrdov
trénovaĢ
súborov na svete má na dosah ruky. V živote Kláry sa však veci otoþia... Vášnivý a zároveĖ
KUBO
bolestný vzĢah jej umožní spoznaĢ dve hraniþné polohy lásky – Nebo i Peklo, aby našla Zem.
Slávnostná premiéra
hry v podaní
31. 7. divadelnej
2009 MUZIKA
DivadelnéhoSRsúboru
dospelých
pri
MKŠS.
/ SRN, 2007, 94 min., réžia: Juraj
Nvota
Film Muzika sa odohráva nećaleko veĐkého mesta, niekoĐko krokov od hraníc s nepriateĐskou
Autor
hry:
Jozef
Hollý,
réžia:
Rudolf
Vitos
kapitalistickou krajinou, v zapadákove, z ktorého cesty nevedú nikam, len späĢ. Jadrom príbehu
troch muzikantov, ktorí sa rozhodnú dosiahnuĢ úspech v hudobnom šoubiznise, je tragikomický
Úþinkujú:
Marek
Belko,
Emília
Bodorovská,
osud nadaného mladého muža Martina Juneca, ktorý dúfal, že hudba mu pomôže dostaĢ sa zo
životnej „kaluže“, no namiesto toho sa postupne zaplietol do deštruktívnych vzĢahov...
Miroslav
Cáder, Ondrej Kubík, Daniela
Film v roku 2008 získal deväĢ národných filmových cien Slnko v sieti zo štrnástich nominácií.
Podoláková, Vladimír Psotný, Jana Slimáková,
1. 8. 2009 U MĎ DOBRÝ
Michaela Smoláková,
Ján
ýR, 2008, 102Daniela
min., réžia: Škoríková,
Jan HĜebejk
Komédiu U mČ dobrý nakrútil Jan HĜebejk podĐa poviedok Petra Šabacha a scenára Petra
Šteiniger,
Martin
Holienþík,
Lukáš
Vojsoviþ,
Jarchovského. Príbeh tejto úspešnej trojice sa tentoraz vracia do poþiatoþného obdobia našej
novej kapitalistickej reality v 90. rokoch. ŠesĢ priateĐov, záhradkárov a rybárov sa stretáva
Helena
Macúšová, Božena PeĢková
v malebnej krþme u Buddyho. Ich pohoda, ktorá sa väþšinou spája s mastením mariáša, konþí vo
chvíli, kedy sa jeden z nich stane obeĢou falošných hráþov z vysoþanskej tržnice...
Vstupné: 2,5€
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