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Kysuckého Nového mesta
Èíslo 8

Úvodník
Pozvoľným tempom sme sa
dostali do polčasu prázdnin
i samotného leta, ktoré nám
poskytuje viacero výhod.
Jednou z nich sú aj cesty za
relaxom do mnohých prímorských destinácií, našich
hôr alebo hoci i na starorodičovskú chalupu. Každému podľa chuti, času, no
hlavne obsahu peňaženiek.
Práve tie nám o päť mesiacov začnú oťažievať pod
vplyvom novej meny. Keďže
8. júla nám stanovila Rada
ministrov hospodárstva a financií EÚ konverzný, teda
definitívny kurz 30, 1260
korún pri výmene za jedno
euro od 1. januára, môžeme očakávať jedine zmenu
ich obsahu a váhy. Pre jeden chlebík na raňajky do
blízkej samoobsluhy nám
stačí vybehnúť naľahko s jedinou mincou v dlaniach
v hodnote 1 euro. Tak napr.
doterajšia najvyššia slovenská bankovka s obľúbeným
motívom dejinnej osobnosti
M. R. Štefánika sa zmení na
165 eur a 97 centov s väčším pomerom mincí. Inak
zostáva všetko po starom rovnaké ceny v obchodoch,
platy, dôchodky, inkaso, či
iné platby. S trochou nostalgie možno glosovať, že naše
niekdajšie, obrazovo precízne bankovky s výtvarnými
návrhmi Albína Brunovského aj tak nič neprekoná, ani
najsilnejšia mena na svete,
ktorej súčasťou sa stávame
aj my.
redaktor
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Praktické dôsledky novej
organizácie križovatky v Radoli

foto: P. U.

V júlovom vydaní Zvestí sme priniesli pozitívne informácie od p. primátora Ing. J.
Hartela, týkajúce sa riešenia neuralgického dopravného uzla s medzinárodným
významom, ktorý sa priamo už niekoľko
rokov významne dotýka občanov mesta
i priľahlých obcí. Iniciatíva siahajúca do
90-tych rokov sa tak vďaka úsiliu vedenia
MsÚ KNM, obce Horný Vadičov a podpory Združenia miest a obcí Dolných Kysúc dostala do fázy praktického riešenia.
Prípravné podklady a rokovania viacerých
zainteresovaných strán a dotknutých subjektov, napokon dospeli do štádia priamej
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realizácie novej organizácie dopravy na
radoľskej križovatke vo forme spomaľujúceho kruhového objazdu. Odbúrali sa tak
veľké čakacie doby smerom von z mesta
a zo smeru obce Radoľa, pričom sa zrytmizovala plynulosť cestnej
premávky
obmedzením
rýchlosti na minimum za
predpokladu cyklickej vyváženosti všetkých smerov
zbiehajúcich sa do kruhového objazdu križovatky.
Treba povedať, že pribudli
„radoľské“ správy v dopravnom servise rozhlasových staníc, informujúcich
o situácii na slovenských
cestách, hlavne o čakacích
dobách v čase kulminácie
dopravnej špičky. Je to
však nevyhnutné a svedčí to o niekoľkonásobnej
preťaženosti hlavnej cesty
1/11, ktorú môže vyriešiť
jedine definitíva v podobe
naprojektovanej diaľnice
D3 so stavbou diaľničného privádzača do
Kysuckého Nového Mesta. Spomalením
prejazdu križovatky sa však vyriešil jeden z najdôležitejších problémov, ktorým
zostáva ochrana zdravia a zníženie bezpečnostného rizika množstva chodcov,
prechádzajúcich denne týmto úsekom.
Na ilustračnej fotografii je pohľad na už
zrealizovanú križovatku z približne rovnakého miesta, ako sme uverejnili v predošlom čísle tesne pred jej finálnou úpravou.
red.

Júlové zasadnutie
Mestského
zastupiteľstva
v Kys. Novom Meste

Dňa 8. júla 2008 sa konalo dvanáste riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kysuckom
Novom Meste v tomto volebnom
období, ktorého sa zúčastnilo 15
poslancov z celkového počtu
19. Okrem návrhu zásad rozpočtových pravidiel hospodárenia
mesta a jeho rozpočtových a
príspevkových organizácií, bolo
dôležitým bodom rokovania aj plnenie rozpočtu mesta za
Z obsahu vyberáme:
I. – IV. mesiac
mesiac jún na msú str. 2, pastoračné centrum v meste str. 4,
2008 a návrh na
2. úpravu rozkysucký jarmok hier str. 5,
počtu mesta KyHosť mesiaca – peter gregvorek str. 6, Historická revue str. 7
prezentácia mesta vo vychylovke str.
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sucké Nové Mesto. Programový rozpočet
mesta bol vypracovaný najmä preto, aby
sa zefektívnilo vypracovávanie návrhu rozpočtu a umožnilo občanom mať transparentný prehľad o tom, na čo a akým spôsobom sa verejné financie využívajú. Taktiež
bol schválený návrh na 1. úpravu rozpoč(pokračovanie na strane 2)
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tu MŠ Komenského, MŠ Litovelská
a MŠ 9. mája. Okrem toho sa poslanci MsZ v KNM zaoberali aj správou
hlavného kontrolóra mesta Ing. Evy
Chládkovej o vykonaných kontrolách
č. 2/2008, č. 3/2008 a č. 4/2008 a návrhom plánu kontrolnej činnosti na II.
polrok 2008.
Bod - hodnotenie Programového vyhlásenia Mestského zastupiteľstva v
Kysuckom Novom Meste za rok 2007
vyvolal pomerne širokú diskusiu so
záverom, že nasledovné vyhodnotenie
plnenia programového vyhlásenia mestského zastupiteľstva vykoná komisia v
zložení: zástupkyňa primátora Ing. J.
Svrčková a zástupca každého volebného
obvodu, ktoré sa predloží do 31. marca 2009. Mestské zastupiteľstvo ďalej
schválilo vyhlásenie súťaže na využitie
rozostavaného areálu plavárne na športovo-rekreačné účely, pričom prednosť

KNM

bude mať uchádzač s ponukou
na vybudovanie plavárne.
Pozitívne bolo
aj schválenie
uvoľnenia fin.
prostriedkov v
sumách 2,5 mil.
Sk na cestu pod
Brehom a 1,605
mil. Sk na cestu
pod Baňou, a
ich použitie na
tieto investičné akcie. Viac
informácií
z
rokovania nájdete v zverejnenej zápisnici
z tohto dvanásteho zasadnutia MsZ v
KNM, umiestnenej na webovej stránke
nášho mesta www.kysuckenovemesto.

Mesiac jún na MsÚ
Kysucké Nové Mesto
V predchádzajúcich článkoch som
uviedol, že mesto je živý organizmus.
Má svoju štruktúru, finančné toky a rozdelené právomoci. Aby nedochádzalo
k pochybnostiam pri vymedzení práv
a povinností, má Kysucké Nové Mesto
spracovanú organizačnú štruktúru. Tá
bola schválená mestským zastupiteľstvom dňa 15.02.2007. V súlade so
zákonom a s organizačnou štruktúrou
sú najvyššími orgánmi mesta primátor
a mestské zastupiteľstvo. V priamej
riadiacej línii primátora sú mestská
polícia, mestský úrad, príspevkové a
rozpočtové organizácie zriadené mestom. Rozpočtová organizácia je právnická osoba mesta. Svojimi príjmami
a výdavkami je zapojená na rozpočet
mesta. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu. Prostriedky

na hospodárenie jej určí zriaďovateľ,
teda mesto. Takýmito organizáciami
sú všetky základné školy, materské
školy, Centrum voľného času a Mestská knižnica v KNM. Príspevková
organizácia je právnická osoba mesta, ktorej menej ako 50 % výrobných
nákladov je pokrytých tržbami. Na rozpočet mesta je napojená príspevkom.
Takýmito organizáciami sú Mestské
kultúrne a športové stredisko a Údržba
mesta KNM. Rozpočtové organizácie,
príspevkové organizácie, a mestský
úrad sú v organizačnej štruktúre ako
rovnocenné a vzájomne nepodriadené. V podstate všetky organizácie zriadené mestom majú svoje samostatné
rozpočty a samostatné hospodárenie.
Za plnenie rozpočtov sú zodpovední
riaditelia organizácií. Mestský úrad
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FOTOGLOSA – Bez komentára
sk v kategórii občan, konkrétne v sekcii
mestské zastupiteľstvo, resp. dokumenty MsZ.
red.
zostavuje rozpočet pre mesto ako celok. V rámci svojej kompetencie chce
mestský úrad urobiť opatrenia, aby
rozpočet mesta na roky 2009 a 2010
– 2011, bol schválený v roku 2008. V
tomto roku pribudla povinnosť zostavovať tento rozpočet aj ako programový. To znamená, že sú vytvorené programy, v ktorých sú premietnuté činnosti
a finančné toky verejných zdrojov. Občania by mali mať väčší prehľad, aké
zámery mesto sleduje, ako sa mu tieto
zámery darí plniť, a aké finančné náklady na to vynaložilo. V tomto mestský
úrad úzko spolupracuje s organizáciami založenými mestom.
V mesiaci jún sme venovali pozornosť
príprave zasadania mestskej rady.
Mestská rada zasadala dňa 25.6.2008.
Pred zasadnutím mestskej rady zasadajú jednotlivé komisie ako poradné
orgány.
(dokončenie na str. 3)

Predstavujeme poslancov MsZ knm
Vážení čitatelia, júlovým číslom
Zvestí sme v rubrike SPRAVODAJSTVO na tejto novinovej
strane č. 2 začali predstavovať
postupne všetkých 19-tich volených poslancov Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom
Meste. Každý mesiac sa tak predstaví jeden poslanec MsZ podľa
abecedy formou odpovedí na tri
rovnaké otázky pre všetkých. Ako
druhého v abecednom poradí
Vám predstavujeme Mgr. Daniela
Banduru, poslanca za mestský

volebný obvod č. 4.
Váš osobný a profesijný vzťah k nášmu mestu a regiónu?
Kysuckonovemešťanom som už viac ako päťdesiat rokov.
Tu som vyrastal, chodil do školy na základnú školu i gymnázium. Po skončení Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
som sa vrátil učiť na Kysuce. Bývam v dolnej časti mesta
a problémy občanov tejto štvrte a ich vôľa v posledných
komunálnych voľbách ma naštartovali do poslaneckých

lavíc. Zastupujem spolu s dvomi mojimi kolegyňami najväčší obvod mesta – obvod číslo 4. V tomto volebnom
období pracujem v komisii sociálnej, bytovej, obchodu a
cestovného ruchu ako jej predseda.
Aké boli Vaše očakávania a predstavy pri vstupe do
komunálnej politiky na úrovni mesta?
A touto vetou sa dostávam i k Vašej druhej otázke. Moje
povolanie učiteľa ma predurčuje k pomáhaniu a správnemu
smerovaniu ľudí nielen v mojom volebnom obvode. Uvedomil som si to už po prvom mesiaci môjho „poslancovania“,
kedy sa na mňa obracali občania aj z iných častí nášho
mesta. Mojou poslaneckou povinnosťou je ich vypočuť,
pomôcť a poradiť.
Čo sa z Vašich poslaneckých zámerov doteraz podarilo
naplniť a čo nie?
Mojím plánom je a bude hlavne práca pre zveľaďovanie
dolnej časti mesta – dokončenie Lipovej ulice, zachovanie domáckeho prostredia sídlisk môjho obvodu, opravy
chodníkov, osvetlení a budovanie parkovísk. Záchrana
tejto skoro vidieckej rázovitosti najstaršieho sídliska pred
megalomanstvom vo výstavbe je pre mňa tá najväčšia
priorita.
red.
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Oddelenie investícií a regionálneho rozvoja
V predchádzajúcom vydaní Zvestí sme sa začali rozprávať s vedúcim oddelenia investícií
a regionálneho rozvoja na Mestskom úrade v KNM Ing. Antonom Čavrkom. Redakcia
urobila pomerne rozsiahly rozhovor v dvoch častiach. Prvá uverejnená časť sa týkala
hlavne problematiky eurofondov. Dokončenie spomínaného redakčného rozhovoru,
týkajúceho sa  komplexu odborných investičných a rozvojových aktivít tohto pracoviska,
prinášame práve teraz.
Môžete našim čitateľom špecifikovať,
čím sa zaoberá Vaše oddelenie investícií
a regionálneho rozvoja?
- Príjem a spracovanie požiadaviek na nové
investície alebo stavebné opravy od organizácií, ktorých zriaďovateľom je mesto
a ich predkladanie príslušným komisiám,
mestskej rade a zastupiteľstvu.
- Príjem a spracovanie požiadaviek poslancov MsZ uplatnených na našom oddelení
v oblasti starostlivosti o nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta a ich predkladanie príslušným komisiám, mestskej rade
a zastupiteľstvu.
- Operatívne plnenie úloh, vyplývajúcich
z uznesení MsZ , ako aj spolupráca pri ich
plnení s organizáciami, ktorých zriaďovateľom je mesto
- Riešenie požiadaviek a sťažností občanov, týkajúcich sa hlavne situácie so stavom miestnych komunikácií, parkovaním
osobných motorových vozidiel, verejnými
priestranstvami a pod.
- Výberom dodávateľov prác a služieb
v zmysle zákona o Verejnom obstarávaní
č. 25/2006 Z. z.
- Legislatívnou prípravou a ukončením
stavieb – zabezpečovanie vyjadrení k pripravovaným stavbám od dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy, zabezpečenie vydania územných rozhodnutí,
stavebných povolení, ohlásení k drobným
stavbám, kolaudačných rozhodnutí a pod.
- Projekčnou prípravou nových stavieb
– zabezpečenie zmluvných vzťahov a
podkladov pre spracovanie štúdií stavieb,
projektov pre stavebné povolenie a reali-

záciu, spolupráca s spracovateľmi projektov
- Realizáciou nových stavieb a stavebných
opráv na nehnuteľnostiach v majetku mesta Kysucké Nové Mesto – zabezpečenie
zmluvných vzťahov, odovzdanie staveniska, organizácia kontrolných dní, výkon
technického dozoru objednávateľa, organizácia preberacích konaní stavieb
- Vystavovanie objednávok na dodávku
materiálu , prác a služieb
- Kontrola oprávnenosti fakturácie a následná likvidácia faktúr
- Priebežná kontrola čerpania rozpočtu za
príslušný rok a predkladanie návrhov na
úpravu rozpočtu v priebehu kalendárneho
roku v oblasti kapitálových výdavkov pre
stavebné investície a v oblasti bežných výdavkov pre stavebné opravy
- Tvorba podkladov pre rozpočet mesta na
príslušný kalendárny rok, ako aj na výhľadové obdobie niekoľkých rokov v oblasti
kapitálových a bežných výdavkov pre potreby projekčného a realizačného zabezpečenia nových stavieb a stavebných opráv
- V prípade potreby účasť na zasadnutiach
komisií pri MsZ, resp. na zasadnutiach
Mestskej rady a Mestskom zastupiteľstve
KNM
Aké je personálne zastúpenie v oblasti
kompetencií oddelenia investícií a regionálneho rozvoja?
Oddelenie má vedúceho oddelenia a dvoch
odborných pracovníkov s nasledujúcimi
kompetenciami v oblastiach:
- Výkonné, nie rozhodujúce kompetencie
v oblasti prípravy a realizácie stavebných

Mesiac jún na MsÚ
Kysucké Nové Mesto
(pokračovanie zo strany 2)

Komisie prejednávajú materiály určené na zasadnutia, vydávajú svoje
stanoviská mestskej rade. V šiestich
komisiách sú ako administratívni pracovníci zamestnanci
mestského úradu, ktorí spracovávajú výstupy a pripravujú podklady pre
mestskú radu. Po zasadnutí mestskej
rady potom títo pracovníci pripravujú
podklady pre zasadnutia mestského
zastupiteľstva. Materiály sú spracované a doručované poslancom tak, aby
sa vytvoril dostatočný časový priestor
pre ich prípravu na zasadanie mestského zastupiteľstva. Okrem tejto práce, samozrejme, každý administratívny pracovník vykonáva činnosti, ktoré
vyplývajú mestu zo samosprávnych
právomocí.
Mestská rada bola uznášaniaschopná a prerokovala 11 bodov programu.
Vzala na vedomie plnenie Programového vyhlásenia Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste za
rok 2007, čerpanie rozpočtu mesta

za január – apríl 2008, správu o výsledku vykonanej finančnej kontroly.
Odporučila mestskému zastupiteľstvu
schváliť Zásady rozpočtového hospodárenia mesta a jeho rozpočtových a
príspevkových organizácií, návrhy úprav rozpočtu materských škôl, návrh
úpravy rozpočtu mesta, návrh plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2008. Mestská rada tiež
prerokovala návrhy komisie sociálnej,
bytovej, obchodu a cestovného ruchu,
komisie ochrany životného prostredia
a komisie školstva a mládeže. Všetky
materiály sú po spracovaní predložené na rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré zasadá podľa schváleného
plánu.
Vážení spoluobčania, je čas dovoleniek. Chcem Vám za vedenie mesta,
pracovníkov mestského úradu a za
seba zaželať, aby ste sa všetci šťastne vrátili z dovoleniek oddýchnutí.
Tým, ktorí neplánujú nikde cestovať,
aby urobili to, čo si naplánovali doma.
Ing. Ľubomír Golis, prednosta MsÚ KNM

investícií a opráv na nehnuteľnom majetku mesta
- Výkonné, nie rozhodujúce kompetencie v oblasti predkladania žiadosti o NFP
z fondov EÚ
- Výkonné, nie rozhodujúce kompetencie
v oblasti riešenia požiadaviek na výstavbu
od zástupcov organizácií, ktorých zriaďovateľom je mesto, od občanov a od poslancov MsZ
Skúsite priblížiť akútne problémy
spadajúce pod niektorú z priorít mesta
v najbližšom období?
Ako takmer každá samospráva, aj Kysucké Nové Mesto sa stretáva s nedostatkom vlastných zdrojov pre financovanie
svojich zámerov v rozvoji mesta, ako aj
s rôznorodosťou názorov. Preto nie je
možné napĺňať niektoré zámery súčasného
vedenia mesta v požadovanom rozsahu
a dostatočne rýchlo. Ako príklad môžem
uviesť zabezpečenie opráv a modernizáciu
mestských komunikácií a chodníkov, ako
aj budovanie parkovacích miest pre osobné
motorové vozidlá.
V prvom prípade sú na našom oddelení
neustále uplatňované požiadavky na opravy
miestnych komunikácií a chodníkov, či už
od poslancov MsZ, alebo od samotných
občanov, ktorých sa to bytostne dotýka.
V tejto veci chcem ubezpečiť občanov,
že máme zmapované najkritickejšie úseky a podľa finančných možností budeme
postupne pristupovať k ich oprave, a tam,
kde to bude nevyhnutné, aj k modernizácii
povrchu týchto komunikácií.
Bohužiaľ, stretávame sa aj s takými prípadmi, že nie všetky miestne komunikácie sa
nachádzajú na pozemkoch vo vlastníctve
mesta. Je to dedičstvo z minulosti, s ktorým
sa musíme postupne vysporiadať. Takýmto
prípadom je aj komunikácia Kukučínova
- časť Pod baňou. Uvedomujeme si stav
tejto komunikácie a problémy občanov,
ktorí ju v jestvujúcom stave využívajú.
V tomto prípade muselo byť právnym
oddelením Mestského úradu KNM najskôr
vykonané vlastnícke usporiadanie pozemku
pod hlavnou vetvou tejto komunikácie tak,
aby bol možný zápis na list vlastníctva
v prospech mesta. Naším zámerom bolo
pristúpiť v roku 2008 k modernizácii tejto
časti komunikácie položením nového živičného krytu, vrátane odvodnenia. Náklady
na tieto práce mali byť podľa nášho návrhu
vyčlenené z prebytku rozpočtu za rok 2007.
Mestské zastupiteľstvo však tento návrh
krytia nákladov neprijalo a realizáciu stavby zatiaľ pozastavilo.
Čo sa týka parkovacích miest pre osobné
motorové vozidlá bol spracovaný a MsZ
schválený návrh dispozičného umiestnenia
parkovacích miest v rámci celého mesta. Pri
tomto návrhu sa stretávame s ústretovým
prístupom a ďalšími podnetmi hlavne od
mladších občanov, avšak zaregistrovali sme
aj odmietavý postoj a petície proti realizácii
týchto parkovacích miest od starších občanov. Preto MsZ konané 20.5.2008 schválilo
uznesenie, v ktorom sa ustupuje od budovania parkovacích miest na pozemkoch,
ktorých sa týka nesúhlas občanov a na pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta.
Budovanie parkovacích miest je rozložené
do viacerých rokov a bude zahájené v II.
polroku tohto roku.
red.
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Pastoračné centrum v našom
meste a jeho význam
Mnohí z nás si všimli pozvoľný stavebný ruch na Jesenského ulici
za Kostolom sv. Jakuba. Ide o aktivitu farského úradu s cieľom
vybudovať na voľnej zelenej ploche svoje pastoračné centrum.
Keďže mnoho občanov sa zaujíma v čom je jeho význam, rozhodla
sa redakcia prostredníctvom nestranného odborníka na katechézu
priblížiť jeho činnosť.
„Šimon, pas moje baránky!“ Týmito slovami sa na sv. Petra, prvého
pápeža v histórii cirkvi, obrátil samotný Ježiš Kristus. Výzva i príkaz starať sa o Boží ľud. O všetkých. S osobitnou starostlivosťou
a záujmom sa prihováral deťom: „Nechajte maličkých ku mne
prichádzať.“ Záležalo mu na telesnom zdraví človeka, evanjeliá
ponúkajú celý rad jeho zázračných uzdravení a vzkriesení, no oveľa
väčší dôraz kládol na jeho duchovný a večný život: „Nebojte sa tých,
čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý
môže i dušu, i telo zahubiť v pekle.“ (porov. Mt 10, 28)
Bludisko konzumizmu dnešného sveta je pokušením najmä pre
mladého človeka, ktorý si v zložitej spleti často nedokáže vybrať,
resp. vyberá si častokrát to, čo neosoží duši. Práve naopak. Škodlivé
podnety valiace sa na mladého človeka, prirodzene hľadajúceho
svoju identitu, spôsobujú hodnotovú dezorientáciu a často ich
úplnú devalváciu. A ak dáme za pravdu výroku, ktorý hovorí o tom,
že naša budúcnosť je v mladých ľuďoch, mali by sme sa zamyslieť. Poskytujeme mladým dosť zdravých osobnostných príkladov
a vzorov, dostatok podnetov a priestoru pre zmysluplné a osožné
využitie času? A vôbec, skutočnému záujmu o ich radostný pozemský i večný život?
Univerzitný kaplán Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ondrej
Šmidriak hovorí: „Kto dokáže získať mladých ľudí, má budúcnosť.
Záujem o nich má nielen cirkev. V dnešnej pluralistickej spoločnosti
dostávajú veľa lákavých ponúk. Ak sa chceme ako cirkev uchádzať
o ich ľudskú a duchovnú formáciu, potrebujeme im ponúknuť
hodnotné vyplnenie voľného času. To predpokladá radostne žiť
s Kristom, ktorý nás v cirkvi zjednocuje.“
Cirkev dobre pochopila Kristovu výzvu a pokračuje v jeho diele
– službe človeku, ktorá zahŕňa starostlivosť o dušu a telo detí, mládeže, rodičov, starých, vojakov, chorých, väzňov, telesne a duševne
postihnutých atď. Táto služba sa nazýva pastorácia (lat. pastier). Za
aktívnu pastoráciu najmä mladých sa zasadzoval i pápež Ján Pavol
II. Podľa neho: „Pastorácia mládeže je jednou z priorít cirkvi na
prahu nového tisícročia.“
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foto: P.U.

Pod pastoráciu mládeže patrí aj školská katechéza, avšak len táto
nepostačuje. Na Slovensku už existuje sieť farských pastoračných
centier, katechetických centier a univerzitných pastoračných centier
(UPC).
Prvé UPC vzniklo 7.10. 1997 pri Univerzite Komenského v Bratislave, no postupne sa centrá rozrástli po celom Slovensku. Napríklad
v Žiline je momentálne aktívnych niekoľko pastoračných centier:
UPC sv. Pavla v Žiline, Kapucínske pastoračné centrum Fidélio
na Jezuitskej ulici, DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže,
Pastoračné centrum na Farských schodoch, ktoré slúži na vzdelávacie, kultúrne a spoločenské podujatia a na pastoračnú prácu
s deťmi, mládežou a rodinami; PC pri Farnosti Dobrého pastiera
na sídlisku Solinky.
Hlavnou náplňou pastoračných centier sú duchovné aktivity (sväté omše, spovede, duchovné poradenstvo, príprava na sviatosti
a vysluhovanie sviatostí, duchovné obnovy, biblické hodiny), no
neobmedzujú sa len na ne. Ponúkajú možnosti na vytváranie
medziľudských vzťahov, venujú sa kultúre (koncerty, premietanie
filmov, stretávanie sa a diskusie so zaujímavými ľuďmi), umeniu
(výstavy, krúžky, divadlo), športu (stolný tenis, stolový futbal,
športové akcie), zábave (plesy, veselice, karnevaly, country tance,
diskotéky), rozvíjaniu kreativity a zručností (hranie na hudobné
nástroje, spevokoly, vydávanie farských časopisov), ale aj praktickým a inak užitočným veciam (počítačové miestnosti s možnosťou
internetu, knižnice, kuchynka, pomoc starším ľuďom, aktivity počas
adventu, koledovanie a iné).
Mgr. Monika Šandriková-katechetka, red.
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Na slávu a pamiatku padlým občanom mesta
a vojakom oslobodzujúcej armády v II. svetovej vojne
z príležitosti 50. výročia oslobodenia
Kysuckého Nového Mesta
VRÚCNE ĎAKUJEME
30. 4. 1995
Tak znie presne nápis na pamätnej
tabuli vedľa vchodu Mestského úradu
na Námestí slobody. Kovová pocta
historickému medzníku mesta, ktorú
predstavitelia kultúrno - spoločenského diania, každý rok začiatkom mája
dekorujú spomienkovým vencom.
Avšak tento vydržal oveľa kratšie ako
ním poctená sloboda, ktorej dal neznámy kultúrny barbar kopanec a to
doslovne. Klasik raz povedal, že národ bez svojej kultúrnej identity nie je
vlastne ani národom. Je hanbou, ak
to málo, čo sa na kultúrnu pamiatku
v našom meste ponáša, deklasujeme
zarážajúco nízkou uvedomelosťou
a psychickými skratmi. Pritom mno-

hí z nás ani nevedia, že tam vlastne
nejaká tá tabuľa je, hoci Námestie
slobody máme udomácnené v našom
slovníku. Tiež si neviem vysvetliť plytkú
drzosť neznámeho, ktorý sa čiastočne
istený dočasným pódiom (paradoxne
slúžiacemu na kultúrny program) odvážil k tomuto činu, navyše takmer pod
oknami Mestskej polície. Učme mladú
generáciu, z ktorej možno pochádza i
neznámy vandal, pamätať aj na pocity
ešte stále žijúcich obyvateľov mesta,
ktorí si besnenie vojnovej kataklizmy
osobne prežili. Zvlášť, keď si tento
mesiac 29. 8. pripomíname 64. výročie
slávneho vojnového vzdoru Slovákov

ako svetovými dejinami nezmazateľný začiatok Slovenského národného
povstania.
PhDr. Pavel Urban,
kulturológ a teoretik umenia

foto: autor

KNM
PRÍPRAVNÝ ROČNÍK ŠZŠ
Vážení rodičia, máte doma dieťa:
- s odloženou školskou dochádzkou ?
- s poruchou reči?
- s nedostatočnou školskou zrelosťou?
Radi by ste mu pomohli, a neviete
ako?
Informujte sa o možnosti vzdelávania
Vášho dieťaťa v prípravnom ročníku.
Cieľom prípravného ročníka je zabezpečiť bezproblémový vstup dieťaťa
do prvého ročníka.
Do prípravného ročníka sa zaraďujú deti
6 - ročné, ktoré dovŕšia 6. rok do konca
augusta, a to:
- na žiadosť rodičov
- na základe odporúčania psychológa
(nezrelosť, odklad školskej dochádzky,

školstvo - spravodajstvo
mentálne postihnutie, oneskorený
vývin, nezaškolené v MŠ, sociálne
zanedbané).
Organizácia práce v prípravnom
ročníku:
Dĺžka vyučovacieho dňa v prípravnom ročníku je maximálne 4 hodiny,
týždenne 20 hodín. Prestávky zaradí
učiteľ podľa potreby detí. Absolvovanie
prípravného ročníka sa zaráta do dĺžky
plnenia povinnej školskej dochádzky.
Počet detí v prípravnom ročníku je
4-8.
Práca učiteľky v prípravnom ročníku
je špecifická. Vyučovanie sa nedelí na
predmety, ale zložky výchov. Jedna
do druhej zapadajú a prelínajú sa.
Učiteľka prípravného ročníka strieda
metódy a formy práce, rôzne činnosti
(pohyb, kreslenie, počúvanie rozprávky,
manuálne činnosti).

ŽIAK – VČELÁR V ZO SZV V KNM
V zozname členov základnej organizácie Slovenského
zväzu včelárov v Kysuckom Novom Meste majú aj dvoch
mladíkov. Jedným z nich je študent SOU v KNM Matej
Chudina z Poviny.
Hovorí, že už ako dieťa obdivoval svojho starého otca
pri práci s včelami. Ten mu dal praktický základ pre jeho
neskoršiu, pre súčasnú mládež skôr už archívnu záľubu.
Dnes je v Matejovom včelíne osem úľov, umiestnených na
slnečnom mieste v ich záhrade plnej ovocných stromov a
kvetov. Okrem bežnej práce okolo včelstva sa venuje aj boju
proti chorobám včiel a prevencii včelích chorôb – klieštiku,
podávaním rôznych preparátov na odnímateľné dno úľa.
Pri tejto zaujímavej záľube sa stretol aj s nevšednými
zážitkami, o ktoré je ochudobnená mestská mládež, ako
napr. stretnutie s mŕtvym medveďom, ktorého šarapatenie
v podobe porozbíjaných úľov vyriešili až samotné včely,
keď ho zakliesneného medzi úľmi dobodali na smrť.
Ako všetci prázdninujúci žiaci, tak aj Matej si bude leto
užívať. Avšak namiesto preferovaného internetu, športu a
relaxu, bude mať prioritu vytáčanie medu a výroba úľov s
odnímateľným dnom, ak sa chce pred otcom poľovníkom
pochváliť s výsledkami svojej záľuby. V dnešnej dobe je
veľmi potešiteľné, že sa ešte stále nájdu mladí ľudia, ktorí
pestujú duchovný odkaz našich predkov aj v dnešnom svete
moderných technológii.
red. ( zdroj: JUDr. Milan Straňan)

Dovidenia škôlka, dobre sa maj,
na svojich žiačikov nezabúdaj
Predškoláci Materskej školy Litovelská v KNM, si pripravili
pre svojich kamarátov veľké prekvapenie. V telocvični, kde
sme sa všetci zišli mali pre nás pripravený rozlúčkový program v podobe pásma piesní, básní, riekaniek. Nakoniec nám
deti z dramatického krúžku predviedli svoj tanček „Čača“ a
mažoretky so svojou hudobnou skupinou, za čo boli odmenené
obrovským potleskom. Na záver naši veľkí škôlkari každému
kamarátovi v MŠ darovali malý darček, ktorý si sami vyrobili.
My sme im popriali veľa zdravia, aby sa im v škole páčilo,
a hlavne aby dosahovali dobré výsledky v učení.
Jana Vlčková, MŠ
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Na konci prípravného ročníka urobí
psychológ kontrolné psychologické
vyšetrenie s odporúčaním o zaradenie
dieťaťa do základnej školy alebo špeciálnej školy.
Čo ponúkame?
- výchovno – vzdelávaciu činnosť v malom kolektíve detí (max. 8 detí)
- logopedickú starostlivosť, rozvoj reči
a komunikačných schopností
- rozvoj grafomotorických zručností,
- rozvoj matematických predstáv
- rozvoj sebaobslužných, výtvarných,
pracovných zručností
- rozvoj samostatnosti v školskej práci
Bližšie informácie poskytneme v Špeciálnej základnej škole na Lipovej
ulici v Kysuckom Novom Meste na tel.
číslach 041/438 6802, 421 2072, 421
2958.
ŠZŠ Kysucké Nové Mesto

Kysucký jarmok hier

Koniec júna patril v Špeciálnej základnej škole v Kysuckom
Novom Meste na Lipovej ulici opäť veselému a radostnému dňu.
Konal sa 2. ročník podujatia Kysucký jarmok hier. Celé okolie
počulo veselú hudbu a videlo pestrú výzdobu záhrady. Pedagógovia našej školy pod záštitou Krajského školského úradu v Žiline
zorganizovali toto podujatie pre žiakov špeciálnych základných
škôl žilinského regiónu. Účastníkmi boli žiaci a pedagógovia
špeciálnych škôl z KNM, Čadce, Bytče, Žiliny – ul. Vojtaššáka
a Žiliny – ul. Hurbanova. Pozvanie prijala aj poslankyňa Mestského zastupiteľstva v KNM p. Zdenka Gašpieriková. Pre deti
sme nachystali veselé a zaujímavé hry a súťažné disciplíny. Najzábavnejšími zo súťaží bolo lovenie citrónov, kŕmenie hladného
leva cukríkmi, hod cukríkom do papule leva a triafanie ceruzkou
do fľaše. Súťaže jednotlivcov po krátkom občerstvení vystriedali
súťaže družstiev.
Všetci zúčastnení si z tohto podujatia odniesli nielen veselé zážitky,
ale aj pekné darčeky a mnoho cien, za ktoré veľké ďakujem patrí
našim pedagógom a sponzorom:
Krajský školský úrad – p. prednostka Ing. Z. Akantisová, GOLDER – p. Židek, Šport market - p. M. Hlavatý, Lekáreň NA ROHU
– p. Mgr. T. Turiak, Mäso – údeniny p. Svrček, Slovak Telecom
– Bratislava a Rádio VIVA. Pri akcii pedagógom ochotne pomáhali
aj študenti Gymnázia v Kysuckom Novom Meste. Postarali sa o
výzdobu areálu a asistenciu pri súťažiach, za čo im veľmi ďakujeme. Veselú atmosféru spríjemňovala hudba, krásna výzdoba a
pekné počasie. Všetci sa tešíme na ďalší ročník podujatia.
Mgr. Oľga Antecká, zástupkyňa riad. ŠZŠ
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Hosť mesiaca
Mgr. art. Peter Gregvorek patrí
medzi významných Kysučanov,
o ktorých sa, žiaľ, doma veľa
nehovorí, zato mimo regiónu
a vo svojom odbore šíri dobré
meno mesta, z ktorého pochádza. Zoznámil som sa s ním
pred niekoľkými rokmi ako jeho
sekundant, pripravujúci mu
očistené fragmenty stovky rokov
starých artefaktov, ktorým v zapätí mnohými majstrovskými
finesami vdýchol nový vizuálne
opravený život.
Narodil sa 23. 4. 1970 v Žiline
a od roku 1984 študoval na
SUPŠ v Kremnici reštaurovanie
nástenných malieb a štukovej výzdoby, čo ho v rokoch
1988 - 94 predurčilo na štúdiá
VŠVU v Bratislave v odbore
Reštaurovanie drevenej, resp.
kamennej polychrómovanej
plastiky. Od roku 1995 je členom
Komory reštaurátorov. Jeho

KNM
Peter Gregvorek

doterajšia 14 ročná prax viedla
cez Západoslovenské múzeum
v Trnave, slobodné povolanie,
reštaurátorskú prax v zahraničí,
až po pedagogické pôsobenie na
Cirkevnej strednej umeleckej
škole v Topoľčanoch - ateliér
reštaurovania drevorezieb. Vystavoval v mnohých mestách
v zahraničí, napr. v Mníchove,
Krakowe, Minsku, Bad Schussenriede.
Ako sám hovorí, popri výtvarnom talente musí mať dobrý reštaurátor aj ďalšie predpoklady. Samozrejmosťou je farebné
cítenie ako študovaný maliar.
Pri dopĺňaní chýbajúcich častí
„výmaľby“ musí správne zvoliť farebný tón (ľudské oko
rozoznáva až tisícku farebných
odtieňov). Ďalej plastické cítenie ako sochár, nielenže by
mal vedieť niečo doplniť, napr.
chýbajúcu ruku sochy, ale mal

Aké boli Vaše prvé výtvarné kroky ako rodeného Kysučana?
Počas základnej školy ma viac ako kreslenie a maľovanie bavilo
modelovanie a rôzne ,,majstrovanie“. Vtedy vznikali moje prvé
drobné sochárske práce. S rodičmi sme chodievali do lesa ku potoku v Hornom Vadičove kopať ílovitú hlinu na moje modelovanie.
Súvis s rodným mestom vnímam skôr ako prepojenie s prostredím nádhernej prírody a okolia. Občas som s farbami blúdil po
horách a robil si skice. Na Strednej umeleckej škole v Kremnici
to bol opäť kontakt s prírodným prostredím. Študoval som odbor
Reštaurovanie štukovej výzdoby a nástenných malieb, kde sme
realizovali všemožné maliarske, sochárske a štukatérske techniky
(fresky, sgrafitá, štukolustra, zlátenie, modelovanie a základy so-

barokový plačúci anjel r. 1745
Kostol - KNM
Stav pred reštaurovaním

reštaurátor

by to vedieť tak, ako by to urobil sám autor alebo sa štýlom,
tvarom aj technikou trafiť do
obdobia vzniku. K tomu sú potrebné znalosti z dejín umenia,
aby sa nevyrezala gotickej soche
baroková ruka. Treba zvládať
aj chémiu. Napr. v stredoveku
bola obmedzená škála farieb.
Boli to väčšinou rozdrvené polodrahokamy: zelený malachit,
modrý azurit, jedovaté olovnaté
farby a okry. Neskôr sa škála
farieb a materiálov veľmi rozšírila. Podľa rozboru pigmentov
či „pojív“ vieme zaradiť obdobie vzniku, lokalitu alebo autora pamiatky. K tomu napomôže
aj znalosť technológií, ktoré
sa počas histórie menili. Tie
musíme vedieť identifikovať
a použiť ako originálne. Treba
brať však na zreteľ aj to, aby
všetky zásahy reštaurátora boli
odstrániteľné bez poškodenia

originálu. Hovorí sa, že reštaurátor by mal zvládať zručnosti
kováča a mal by si poradiť aj
s výšivkou. Vedomosti z fyziky
zúročí hlavne pri manipulácii
s ťažkými sochami a nezničí
si chrbticu i pohybový aparát.
Celkovo je pevné zdravie veľmi dôležité, aby pri práci s chemikáliami netrpel ekzémami,
poruchami krvi a dýchacích
ciest. A najdôležitejšia je nekonečná trpezlivosť, kedy sa musia novšie neodborné zásahy,
premaľby, odstraňovať milimeter za milimetrom, aby sa
nepoškodila vzácna originálna
farebná vrstva. Okrem vypracovávania projektov, žiadostí,
grantov, pôžičiek o financie
zvládať aj administratívu, lebo
každé zreštaurované dielo má
po dokončení svoju dokumentáciu z priebehu reštaurovania
(fotografickú, písomnú, grafickú, historickú), ktorá slúži ako
rodný list - životopis pamiatky.
red.

chárstva).
V tom období som začal získavať ocenenia na celoštátnych súťažiach. Malo to však aj nevýhodu oproti ostatným, keďže som
musel navyše sochárske diela odlievať do trvácneho materiálu pre
prezentáciu školy. Takže na vysokú školu som bol dokonale pripravený množstvom prác. Vtedy mi niekto povedal, že k prijatiu
na VŠ sa musím prezentovať maľbami - kópiami Rembrandta.
Tak som ich maľoval, a keď ich videli konzultanti výtvarníci, presviedčali ma, aby som nešiel na sochárstvo, ale na maľbu. Zvolil
som teda kompromis a vybral som si reštaurovanie, kde som sa
mohol realizovať sochársky, maliarsky a ešte aj uplatniť nadobudnuté technické znalosti a zručnosti. Vtedy som ešte netušil, aké
náročné je reštaurovanie.
Dostali sme sa týmto pozvoľne
k inšpiračným podnetom. Ktoré
konkrétne sú pre Vás najdôležitejšie?
Ťažko sa to vysvetľuje, ale inšpirácie viac preciťujem cez svoje
vnútro. Najlepšiu definíciu, ktorá
to vystihuje som počul asi v tomto
znení: ,,Najlepšie umelecké diela
vznikajú z vedomia nedosiahnuteľnosti božského alebo z prítomnosti
s božským“. Toto ,,ťažko identifikovateľné“ zhmotňujem pomocou
materiálu. Ako výtvarník sa snažím
vytvoriť niečo lepšie, dokonalejšie
- ideálne dielo, ktoré by rozprávalo o tom, čo je najdôležitejšie. Sú
to veličiny mimo priestoru a času
pretransformované do čitateľnej
polohy aj pre iných ľudí. Tak sa
snažím pomôcť im a posunúť sa
bližšie k tomu krásnu, uvidieť ho
ako zmysel života.
Akú optiku vnímania dnešného
postavenia slovenského umelca
v slobodnom povolaní pociťujete
na vlastnej koži?
Je to bieda. Dnes sú dôležitejšie
Stav po reštaurovaní

KNM
pojmy ako prosperita, výnosy, konkurencia na úkor duchovných
hodnôt. Tak je, bohužiaľ, nastavená spoločnosť. Málokto z nás si
uvedomuje, aké je umenie v našom živote vzácne a dôležité. Kupuje sa to, čo vynáša a nie to, čo osloví naše emocionálne duchovno. V súčasnosti, ak chcú umelci prežiť, musia mať ďalšie zamestnanie. Určite neobsadia výnosné pozície finančných poradcov, ale
si zvolia prácu súvisiacu s ich poetickým intelektom. Podľa mňa
sa dá ťažko prežiť aj iným slušným, poctivým a pracovitým ľuďom.
Vaše živobytie je reštaurovanie prevažne sakrálnych pamiatok, kde patríte k slovenskej špičke. Aké momenty prináša táto
nesporne zaujímavá práca?
To nikto ani len netuší, okrem zainteresovaných. Cieľom reštaurovania je snaha o dokonalé prinavrátenie toho najvzácnejšieho,
najkvalitnejšieho a najkrajšieho, čo sa na pamiatke zachovalo,
toho, čo bolo časom a zásahmi neodborníkov znehodnotené a poškodené.
Reštaurovanie a ,,reštaurovanie“ nie je to isté. Štúdium trvá niekoľko rokov. Štyri roky sa reštaurovanie študuje na strednej škole,
šesť rokov na vysokej, a to len v jednej špecializácii (je ich asi
sedem). Tým to nekončí. Nasledujú dva roky práce pod dozorom
autorizovaného reštaurátora, členstvo v Komore reštaurátorov. Až
potom, po asi dvanástich rokoch náročného štúdia, môže reštaurátor siahnuť na kategóriu kultúrnych pamiatok. Ťažko sa zvláda aj
kočovný život, aj časté odlúčenie do rodiny.
Pracujete s umelecky a historicky nesmiernymi hodnotami
a duchovným tajomnom okolo artefaktov. Mohli by ste spomenúť nejakú zaujímavosť?
Reštaurovanie je ako detektívka, kedy zisťujeme všetky možné
údaje o pamiatke a skoro vždy zistíme nejakú zaujímavosť. Medzi
prvými to bola gotická madona zo začiatku 16.storočia. Objavená
bola neuveriteľným spôsobom. Pobožnému mládencovi sa v 40.
rokoch opakovane sníval sen, ako ho krásna Panna Mária prosí
o vyslobodenie z múru kostola. Kanonik ani biskup mu nepovolili
búrať stenu. Tak na vlastnú zodpovednosť zaryl dlátom v kostole
rovno na mieste, kde sa nachádzala nádherná socha v nadživotnej
veľkosti, ktorú hneď aj zniesol z chóru, sám ako keby sa nadnášal
ako pierko. Hovorilo sa, že prišla z neba. Zámerne nespomeniem,
kto bol tým mládencom, a kde sa to stalo, lebo ide o rodinu verejne
známej osoby zo Slovenska. K zamurovaniu došlo za pohnutých
udalostí, vpádu nemeckej reformácie na Spiš.

Historická revue mesta III.
V minulosti popri hladomore postihla naše mesto aj ďalšia
zákerná epidémia, a to cholera. Táto nákazlivá črevná
choroba sa k nám preniesla z Ázie cez obchodné cesty a
vojenské tiahnutia, keď napokon v roku 1831 zachvátila
celé územie Slovenska. V našich podmienkach sa šírila
ako „cholera nostra“ v rôznych európskych mutáciách.
Percento úmrtnosti na túto epidémiu bolo pomerne vysoké. Vtedajší felčiari – lekári používali viacero domáckych
variantov jej liečenia, napr. horúce zábaly „ploskami“
naplnenými vodou, prísun pálenky na dezinfekciu čriev či
podávanie octu, gáfru a kamilkového oleja.
Zamorené miesta pritom dezinfikovali chlórovým vápnom.
Zosnulých, ktorí podľahli tejto chorobe, pochovávali do
spoločných jám na periférii mesta, aby sa nákaza nešírila.
V našom meste bolo takým pohrebiskom miesto s poetickým označením Obrázek v lokalite bývalého cintorína v
terajšom mestskom parku oproti Domu kultúry. Sú vedené záznamy s pomerne vysokými počtami zomrelých, z
ktorých je najviac detí. Okrem priamych následkov tejto
choroby na obyvateľstve mesta sa v tom období pridružili
aj sekundárne v podobe hospodárskych škôd na dobytku
a úrode pre nedostatok pracovných síl.
red. ( zdroj: JUDr. Milan Straňan)

kultúra
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Ďalšou bola stredoveká socha zmučeného Krista /Vir Dolorum/,
kde chemický rozbor dokázal, že stopy krvi po mučení boli namaľované ozajstnou krvou organického pôvodu – ľudskou krvou.
Pri reštaurovaní jedného kláštora sme objavili stopy čiernej mágie,
kde na pergamene bola znakmi a čarbaním znetvorená postava
mníšky. Objavili sme tu aj zamurované tajné chodby a priestory
s truhlami.
Jedna prícestná kamenná socha svätca prinášala smolu. Pri jej prevoze som rozbil auto, v ateliéri mi padla a rozmliaždila nohu, pri
inštalácii už zreštaurovanej nám skoro spadla z lešenia a prednedávnom ma oslovili o jej znovuopätovné reštaurovanie, lebo do
nej nabúralo auto, na ktoré spadla a rozťala ho napoly hneď za
vodičom. Takéto ponuky sa odmietajú.
Vaše reštaurátorské aktivity je vidieť aj na území nášho mesta. Kde konkrétne môžu čitatelia vidieť stopy Vašej umeleckej
práce?
V meste som sa rád podieľal na zveľaďovaní pamiatok, ktorých
proces ešte nie je celkom ukončený z finančných dôvodov. Vzhľadom na moje rodisko som sa snažil znížiť cenu prác, a preto ma
mrzí, že práce na Kaplnke sv. Kríža tak dlho trvajú. Veď oltár
v kaplnke je ojedinelý svojou technikou tieňovania a zlátením.
Zreštauroval som aj skriňu barokového organu so sochárskou
výzdobou v Mariánskom kostole. Moju časť prác finančne podporil štát s ročným oneskorením, tak som musel práce zrealizovať
v rekordne krátkom čase. Taktiež kamenný kríž Kalvárie v areáli
horného Kostola sv. Jakuba, ktorý bol na odpis a po zachránení bol
zapísaný do zoznamu pamiatok. Len sa treba starať o jeho bežnú
údržbu.
Ako vnímate súčasnú kultúru a možnosti umeleckého vyžitia
sa v rodnom meste.
Už z titulu okresného mesta, sa predpokladá, že v ňom pulzuje bohatý kultúrny život. V meste postrádam zaujímavosti, ako napr. nejaké trvácne výtvarné dielo, trebárs na námestí. V minulosti sa viac
preferovali exteriérové výtvarné diela, fontány, pomníky. Malo to
výhody: videl ich a bol nimi ovplyvnený každý okoloidúci, stali sa
predmetom pozornosti, miestom odpočinku /napr. v zahraničí sa
počas sviatkov tešia veľkej obľúbenosti a zdobia sa/. Realizáciou
týchto diel sa zviditeľní aj samotné mesto a zaručí prílev ďalších
turistov. Nepoznám presne situáciu, aká je v zastrešovaní a korigovaní kultúrneho diania v meste, ale vždy to môže byť lepšie.
red.

KINO KYSUCA
PROGRAM NA August 2008
NEDEĽA 3. 8. o 19,30h. ČIERNA KRV
Drsný príbeh o rodine, viere, moci a rope, v časoch
„ropnej horúčky“... Film získal 8 nominácií na OSCARA.
USA * Vstupné 59 Sk * MP 15 * 100 min.
NEDEĽA 10. 8. o 19,30h. MONGOL - DŽNGISCHÁN
Zjednotil Mongolsko, dobyl okolité ríše, podmanil si Čínu
a jeho vojská sa zastavili až v Európe... USA * Vstupné
60 Sk * MP 12 * 129 min.
NEDEĽA 17. 8. o 19,30 hod. INDIANA JONES A
KRÁĽOVSTVO KRIŠTÁĽOVEJ LEBKY
19 rokov čakania sa skončilo. Jedna z najslávnejších
postáv filmovej histórie sa vracia na strieborné plátno
a bude pátrať po ďalšej relikvii – záhadnej Krištáľovej
lebke USA * Vstupné 60 Sk * MP 12 * 123 min.
NEDEĽA 24. 8. o 19,30h. NARNIA: PRINC KASPIAN
Zlatý vek Narnie sa pominul, a ríši, ktorú dobyli
Telmarinčania, nemilosrdne vládne kráľ Miraz...
USA * Vstupné 59 Sk * MP 7 * 105 min.
NEDEĽA 31. 8. o 19,30h. SEX V MESTE
Skončia Carrie a Pán Božský konečne v manželskom
zväzku? Dokáže byť Samantha spokojná len s jedným
mužom? USA * Vstupné 60 Sk * MP 15 * 145 min.
INFORMÁCIE: MESTSKÉ KULTÚRNO-ŠPORTOVÉ
STREDISKO
041/421 2241, 421 5076, www.kysuckenovemesto.sk
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Mestská polícia
informuje
06.07.2008 po 21.50. hod. hliadka MP bola privolaná na
Belanského ulicu, kde došlo k napadnutiu občana občanom, a to tým spôsobom, že jeden druhému nastriekal
do očí neznámu tekutinu. Všetko sa odohralo vo vnútri
domu na Belanského ulici. Poškodený bol prevezený na
zdravotné ošetrenie a bol hliadkou MP poučený, ako má
podať oznámenie na priestupcu.
Dňa 11.07.2008 o 04.38 hod. oznámil občan na mestskú
políciu, že horí pneuservis na Pivovarskej ulici. Hliadka
MP po príchode na miesto zistila, že na omietke horí neznáma horľavá látka, okamžite boli vyrozumení hasiči a
obvodné oddelenie PZ KNM. Hasiči požiar uhasili, hliadka OO PZ KNM vec prevzala k ďalšiemu riešeniu.
Dňa 12.07.2008 o 23.45 hod. bolo oznámené, že na Komenského ulici v bloku 922 je veľká bitka. Po príchode
hliadky MP na miesto bolo zistené, že obyvateľku hore
uvedeného bloku fyzicky napadol občan trvale bytom na
Sládkovičovej ulici. Nakoľko bolo podozrenie z obmedzovania domovej slobody, hliadka OO PZ prípad prevzala. Pri zákroku neboli použité žiadne donucovacie
prostriedky.
Dňa 13.07.2008 o 14.34 hod. bolo oznámené občiankou
mesta z Clementisovej ulice, že u susedov na siedmom
poschodí je zamknuté od rána maloleté dievčatko. Matka nie je doma, dievčatko je na balkóne a hrozí z neho
jeho vypadnutie. Hliadka MP privolala na miesto príslušníkov hasičského záchranného zboru a vec prevzala k
riešeniu hliadka OO PZ KNM.
Dňa 13.07.2008 o 19.30 hod. hliadka MP zistila, na
základe telefonického oznámenie, že na zemi na Ulici
ČSA leží muž z Kollárovej ulice. Menovaný bol značne
v podnapilom stave a bola s ním ťažká komunikácia.
Na čele mal tržnú ranu, z ktorej veľmi krvácal, a preto
hliadka MP cez stálu službu privolala záchranku, ktorá
občana odviezla na ošetrenie.
MP Kysucké Nové Mesto

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

KNM

Pozvánka na výstavy
v Kysuckom múzeu - Kaštieli Radoľa
Od 27. 6. 2008 sú vo výstavných priestoroch radoľského
kaštieľa sprístupnené okrem stálych expozícií aj tri nové
tematické výstavy. Návštevníkom sa predstavuje prostredníctvom ilustrácií rozprávok pre deti akademický maliar
Marián Čapka. Vo svojej tvorbe sa venuje predovšetkým
ilustráciám detskej literatúry, známkovej tvorbe a tiež voľnej grafike. Ilustruje knihy domácich, ale i zahraničných
autorov, čím sa stal vyhľadávaným ilustrátorom nielen na
Slovensku, ale i v zahraničí. Výstava potrvá do 3. augusta
2008.
Ďalším autorom výstavy Drevo, koža, kov je Vit Pieš. Je
pokračovateľom svojrázneho ľudového umenia a kultúry
– maľovanej čičmianskej architektúry. Medzi jeho prácami nájdeme výrobky, pri ktorých využíva i málo používané
techniky, ako sú vybíjanie dreva kovom, vylievanie dreva
cínom a tiež obnovil zabudnutú techniku okovania vajíčok.
Na všetky predmety, ktoré vyjdú z jeho dielne, sám precízne vyberá materiál. Zvláštnosťou a dominantou v jeho tvorbe je, že používa vzácne svorové drevo, ktoré nachádza
na potulkách rodným krajom. Pri jeho spracovaní rešpektuje prirodzené vlastnosti dreva, ako sú tvar, farba, kresba,
pričom povrchovú úpravu výrobku ako i samotnú výzdobu
podriaďuje taktiež jeho daným vlastnostiam.
Za krásou dreva je názov tretej zaujímavej výstavy, ktorá
odkrýva skrytú vnútornú krásu dreva. Autor, prof. MUDr.
Štefan Straka, prezentuje obrazce na prierezoch konárov i
jeho vnútornú štruktúru a dotvára ju vypaľovacou ihlou. Z
princípu, čo najmenších zásahov do obrazov vytvorených
samou prírodou, necháva vyniknúť prirodzenému sfarbeniu dreva v mnohých farebných odtieňoch. Vzhľadom na
to, že vystavované artefakty sú miniatúrne a jedinečnú krásu vnútornej štruktúry dreva možno lepšie vnímať len na
väčších plochách, sa autor rozhodol prezentovať ich prostredníctvom fotografických reprodukcií, ktoré verejnosti
sprítomnil umelecký fotograf Boris Bukovský. Obe výstavy
potrvajú do 7. septembra 2008.
Veronika Šarlinová,
Kysucké múzeum – Kaštieľ Radoľa

Inzercia





Predám plastový obklad hnedej farby a šamotové tehly. Lacno! Tel: 0902 328 014 Volať večer.
Predám 2,5r. notebook ACER 1,5GHz, 40GB, 1GB
DDR, 15“ LCD, WEBCAM+1GB USB kľúč a brašna grátis. Cena: 7 000Sk. Tel: 0907 611 951
Predám 1200 kg /40 vriec á 30 kg/ jemnej vápenno-cementovej omietky PRINCE COLOR HK 02.
Cena: 5, 50 Sk/kg. Tel: 0905 798855
Predám staršiu sedaciu súpravu a konferenčný stolík.
Cena dohodou. Tel: 041 421 28 64, 0905 645914
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vydavateľská a obchodná činnosť

Plnofarebná ofsetová tlač do formátu A 2
 vizitky, plagáty, prospekty, knihy, svadobné oznámenia
 tlačivá pre podnikateľov + výroba pečiatok

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

● Papier, školské a kancelárske potreby, kopírovacie papiere
● Aranžérske a rysovacie potreby, fotorámčeky, kalkulačky
● Darčekové predmety, stuhy, krabičky, popisovače, pošt. obálky
● Tonery, pásky - (do 24 hod.), predaj aj na faktúry ...
Námestie slobody 67, 024 01 Kysucké Nové Mesto
tel.: 041/421 23 27, 422 03 62 fax: 041/422 03 63

www.in-out.sk
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spomienky a poďakovania
Aj keď čas beží ako voda, zabudnúť na
Teba ani hodinu sa nedá. Odišiel si a
v srdci bolesť zanechal, tak rýchlo a
bez rozlúčky, to nikto nečakal.
S bolesťou a smútkom v srdci sme
si dňa 24. 7. 2008 pripomenuli
1. smutné výročie úmrtia nášho
manžela, otca a dedka

Jozefa Dubca.

S láskou spomína manželka s rodinou.
9. 8 uplynie 5 r. ako z Božej vôle
navždy odišiel

Vladimír Muška.

To, že sa rana zahojí je len zdanie,
v srdci bolesť zostáva. V tichosti
prosíme pána o veľký dar pokoja.
S láskou spomínajú manželka,
synovia, nevesty a vnúčatá.
V tomto období si pripomíname
71. nedožité narodeniny, ale i smutné
7. výročie úmrtia môjho manžela, otca,
a starého otca

Miroslava Mestického.

Za tichú spomienku v modlitbách
ďakujeme všetkým – rodine i známym.
Manželka, deti a vnúčatá.
Úprimne ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom, susedom
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť
a odprevadiť na poslednej ceste môjho
milovaného manžela, otca, starého
otca a švagra

Justína Škorvagu

z Kysuckého Nového Mesta,
ktorý nás opustil vo veku 75 rokov.
Zároveň ďakujeme za prejavy
sústrasti, modlitby a kvetinové dary.
S úctou smútiaca rodina.
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným
a známym za prejav sústrasti a
kvetinové dary, ktorí prišli odprevadiť
na poslednej ceste môjho milovaného
manžela, otca, dedka, švagra, brata

Ľubomíra Mlynára

z Kysuckého Nového Mesta,
ktorý nás navždy opustil 6. 6. 2008
vo veku 63 rokov.
Manželka, deti a vnúčatá.
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Spoločensk á kronik a
narodenie detí
Radoslava Kotrčová, Tatiana Urbanová, Alžbeta Parišková,
Sebastián Kmošek, Alex Jašurek, Maximilán Tabaček,
Viktória Vavrová, Klára Ivánková, Denis Čelko, Samuel
Cupec, Ema Capková, Kristína Kubiková, Romana Balážová,
Adela Heltová, Natália Hoferová, Dávid Kováč.

Dietkam želáme zdravie
a rodičom veľa trpezlivosti

manželstvo uzavreli
Ing. Pavol Čejka a Mgr. Petra Šedová
Peter Šidlo a Michaela Vydrová

ÚMRTIA
Eva CVACHOVÁ			
Stanislav KLOBUČNÍK		
Jaroslav GARBIER		
Vlasta PYTLOVÁ			
Miroslav ŚAMAJ			
Adam MARGUŠ			
MvDh. Ivanka DRAGÚŇOVÁ
Zdeněk NĚMČEK			
Janka HARVANČÍKOVÁ		
Margita DZURCOVÁ		
Július LÍŠKA			
Berta MIHÁLIKOVÁ		

63 rokov
55 rokov
52 rokov
60 rokov
47 rokov
58 rokov
78 rokov
47 rokov
95 rokov
65 rokov
70 rokov
61 rokov

poďakovanie
Klub Skleróza multiplex KNM touto cestou ďakuje
občanom nášho mesta, ktorí nášmu klubu finančne
pomohli pri akcii - KROK SO SKLERÓZOU
MULTIPLEX, konanej v máji tohto roku v našom meste.
Vyzbierané financie budú použité na rekondičný pobyt
v kúpeľoch NIMNICA pre členov nášho klubu. Chceli
by sme ešte poďakovať STREDNEJ PRIEMYSELNEJ
ŠKOLE - OBCHODNEJ AKADÉMII v KNM za
poskytnutie študentiek, ktoré nám pri tejto akcii pomohli
významnou mierou. Ďalej ďakujeme nášmu mestu, že
sa bezplatne môžeme stretávať v krásnych priestoroch.
Každý rok dostávame od mesta peniaze na činnosť klubu
a ďakujeme i všetkým podnikateľom, ktorí pomáhajú
nášmu klubu. ĎAKUJEME.
VOŠTENÁK PAVOL - predseda klubu SM

poďakovanie

Touto cestou srdečne ďakujeme za materiálnu pomoc
a plodnú spoluprácu v školskom roku 2007/08 všetkým
ochotným rodičom, zvlášť rodine Berešíkovej za
HI_FI vežu. Poďakovanie patrí aj zamestnancom,
Údržbe mesta KNM, Rade školy, oddeleniu školstva,
sociálnych vecí a zdravotníctva pri MsÚ v KNM,
všetkým školským i mimoškolským inštitúciám mesta,
s ktorými spolupracujeme. Sponzorom - PERLA,
Hračky - Včielka, Hračky – Papier Ing. R. Koreň.
Osobitne p. primátorovi Ing. J. Hartelovi a zást.
primátora Ing. J. Svrčkovej za ústretovosť a spoločné
riešenie problémov. Všetkým prajeme príjemné prežitie
dovoleniek a prázdnin, a pevné zdravie.
Kolektív Materskej školy, Ulica 9. mája 1299 KNM
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Olympijský festivalový týždeň
v ZŠ Dolinský potok

Všetko sa to začalo 9. júna, kedy sa naša
škola premenila na dejisko olympijského
festivalu. Avšak samotné prípravy sa začali
už oveľa skôr. Každá trieda predstavovala
jeden tím a ten musel mať, samozrejme,
svoju vlajku a na nej svoj názov. Žiaci
si ju zhotovovali sami a ich originálnym
nápadom sme hranice nekládli. Musím
Vám prezradiť, že niektoré vlajky niesli
naozaj zaujímavé názvy: Rybky, Šikulky,
Smädné ťavy, Skalní orli a objavili sa aj
Čertovskí anjeli.
Otvorenie olympijského festivalu sa začalo
nástupom žiakov na ihrisko a zapálením
olympijského ohňa, ktorý priniesol Peter
Tichý – majster Slovenska a žiak 8.A triedy. Predstavil sa aj Laco Janoška, žiak 8.B
triedy – majster sveta a Európy, ktorý nám
predviedol ukážku zo svojej bikrosovej
exhibície.
Na otvorení sme mohli privítať aj zaujímavého hosťa. Bol ním pán Ing. Michal Staňa
– predseda klubu Slovenského olympijského výboru v Žiline, ktorý žiakom
povedal povzbudivé slová a zaprial im veľa
šťastia v jednotlivých disciplínach.
No a potom sa už mohla začať samotná
olympiáda. Súťažilo sa celý týždeň a na

KNM
každý deň boli určené iné disciplíny.
Trošku sme sa báli
počasia, ale nakoniec všetko dopadlo

nad naše očakávania.
Hneď v pondelok sa súťažilo v skoku do
diaľky, v behu na 60 m a v hode basketbalovou loptou.
Na prvých miestach sa umiestnili:
1. kategória – Rebeka Tomaníčková /6.A/
v skoku do diaľky a aj v behu na 60 m
Tibor Škvrnda /5.A/ a Martin Lukáč /5.B/
v hode basketbalovou loptou
2. kategória – Matej Gajdoš /9.B/ v skoku
do diaľky
Patrik Maráček /9.A/ v behu na 60 m
Janko Maráček /7.A/ v hode basketbalovou
loptou na kôš
V utorok sa súťažilo v hode kriketovou
loptičkou.
1. kategória – Patrik Kostelný /6.A/
2. kategória – Lukáš Ďuriak /9.B/
V utorok súťažili aj žiaci prvého stupňa.
A tu sú tí najlepší: - skok do diaľky z
miesta: Š. Gazdík /3.B/ a M. Beleš /2.A/
- hod kriketovou loptičkou: O. Mahrík
/4.A/ a D. Ploštica /2.A/
- šprint 50 m: A. Tinková /3.B/ a šprint 30
m: M. Mlích /2.A/
- šplh na tyč: Š. Gazdík /3.B/

ZAČALA POĽOVNÍCKA SEZÓNA
V Kysuckom Novom Meste
aktívne pôsobí úsek poľovného združenia Kysuca-Šerkov-Ochodnica. V rámci Slovenského poľovného zväzu, v
zmysle zákona o poľovníctve
a ďalších predpisov, plnia
jeho členovia celý rad dôležitých úloh. Spolupracujú s
príslušnými štátnymi orgánmi, súkromnými vlastníkmi
lesa a Štátnymi lesmi a.s. Ich
hlavným cieľom je ochrana a
zveľaďovanie genofondu zveri, ostatnej fauny a prírodného
bohatstva krajiny.
Členovia úseku každoročne
odpracujú na údržbe a výstavbe chovateľských a poľovníckych zariadení viac ako 500
brigádnických hodín. Preto je smutné, ak niektorí nezodpovední
jednotlivci poškodzujú prírodné lesné prostredie nájazdami terénnych motorových vozidiel a ničia poľovnícke zariadenia. Boli
tiež zistené prípady pytliactva a v sú v šetrení orgánmi činnými
v trestnom konaní. Za takýto trestný čin hrozí páchateľovi podľa
§310 Trestného zákona v základnej skutkovej podstate trest odňatia slobody až na 2 roky a podľa závažnosti a spôsobu spáchania trestného činu, a výšky spôsobenej škody hrozí páchateľovi
sankcia odňatia slobody až na 10 rokov.
Tiež vysoké ťažby drevnej hmoty neprispievajú stabilite prírodného lesného ekosystému, už i tak značne poškodeného podkôrnym hmyzom a emisiami. To všetko kladie nové nároky na
zvyšovanie environmentálneho a právneho vedomia obyvateľstva pre zachovanie nášho prírodného bohatstva aj ďalším generáciám.
Začiatok poľovníckej sezóny a každoročný selektívny odstrel
zveri je úlohou, ako regulovať jej kmeňové stavy a kvalitu popu-

Možno by ste si mohli myslieť, že v stredu
už začali byť žiaci unavení, ale práve naopak. Ich športový duch a zdravá súťaživosť
stúpala. Hral sa totiž futbal a v 1. kategórii
sa umiestnili dievčatá zo 6.A. V druhej kategórii to boli naši deviataci – 9.B.
Vo štvrtok mohli žiaci získať ešte poslednú
medailu. Súťažilo sa vo vybíjanej a vyhrať
sa podarilo 8.B.
A tak ako nič nemôže trvať večne, tak aj
náš olympijský festivalový týždeň sa dostal
do finále. V piatok 13. júna po uskutočnení
olympijského behu nasledovalo celkové
vyhodnotenie. Mladí olympionici, ktorí sa
umiestnili na prvých troch miestach, získali
za svoje výkony medaily. Tí ostatní, ktorí sa
zapojili, získali sladké odmeny.
Na záver by som chcela za organizáciu
a prípravu celého podujatia poďakovať
výboru Slovenského olympijského zväzu
v Žiline, vedeniu školy, celému učiteľskému zboru a žiakom zo školského
parlamentu. No a v neposlednom rade aj
samotným žiakom – športovcom, ktorí sa
zapojili. Verím, že táto akcia nebola pre
našu školu posledná a uskutoční sa aj na
budúci rok. Veď to bude už 2. ročník olympijského festivalu a ten si predsa nemôžeme
nechať ujsť.
				
Mgr. Katarína Halúsková,
ZŠ Dolinský potok

lácie. Jedným z prvých úspešných poľovníkov tejto poľovníckej
sezóny je vedúci poľovného úseku v Kysuckom Novom Meste p.
Eugen Harvančík st. (na snímke), ktorý ulovil podľa všetkých zásad odstrelu a poľovníckej etiky srnca s výnimočne raritným parožím. Takáto abnormalita je dôsledkom hormonálnej vývojovej
poruchy a takéto parožie, aj keď nemá merateľnú bodovú hodnotu je v poľovníckej verejnosti vysoko cenené. Blahoželáme.
Text a foto: JUDr. Ján Tichý, PZ Šerkov

Bežci AK MŠK Kysucké Nové Mesto
na majstrovstvách Slovenska
Bežci AK MŠK sa v závere júna a na začiatku júla zúčastnili
viacerých majstrovstiev Slovenska. Slovenské atletické finále
žiakov v rámci už tradičnej Kalokagatie sa uskutočnilo v
Trnave. Výborný výkon podala Iveta Lisková (reprezentovala
ZŠ na Clementisovej ulici). V novom osobnom rekorde na 800
m (2:27,38) s prehľadom vyhrala prvý beh. Dosiahnutý čas jej
stačil na konečné tretie miesto. Iveta sa spolu s ďalšími bežcami
MŠK (všetci štartovali na 800 m) zúčastnila dorasteneckých
majstrovstiev Slovenska. V konkurencii o 2 roky starších
pretekárok (štartovalo ich 19) sa nestratila a dobehla siedma v
čase 2:28,93. V konkurencii 24 bežcov dobehol na siedmom
mieste aj Peter Podmanický v osobnom rekorde 2:07,89.
Nový osobný rekord zabehol na týchto majstrovstvách ešte
len žiak Marek Baranec. Smolu mal Marek Čierňava (v tomto
roku dosiahol 2:04,88 – čas radiaci ho medzi favoritov). Sen
o medailovom umiestnení sa mu rozplynul po 120 metroch,
keď pri zbiehaní do prvej dráhy v tlačenici spadol a stratu už
nedokázal dobehnúť.
Majstrovstvá Slovenska dospelých sa konali v Nitre. Spomedzi
atlétov MŠK podal najkvalitnejšie výkony Juraj Vitko. V behu
na 1500 m dobehol piaty a na 800 m ôsmy. V oboch štartoch
dosiahol tohtoročné najlepšie časy. Na 5 km Miroslav Neslušan
obsadil 7. miesto, Michal Kavacký na 10 km dobehol deviaty.
Mgr. Milan Slivka
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Krížovka s tajničkou ● Krížovka s tajničkou
Správne vylúštenie krížovky z čísla 7/2008 znie: „Kto rád prijíma dary, stráca slobodu.“ Zo správnych odpovedí redakcia
vyžrebovala týchto troch výhercov: 1. Gizela Škulcová, Lipová 840/7 KNM, odmena 200Sk, 2. Ing. Vladimír Majc, Lipová 810/2 KNM, odmena 150Sk, 3. Emília Liščáková, Clementisova 1358/38 KNM, odmena 100Sk. 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. 8/2008, doručte na MsÚ,
referát byt. a podn. činnosti, č. dv. 14 a to do 20. 8. 2008.

KUPÓN
č. 8

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

V tajniþke je Senecov výrok .
autor:
Jaroslav
Jablonský

klbko, po
þesky

1. þasĢ
tajniþky

EýV
Komárna

pomôcky:
ratrak,
asas, adas,
noir, Ra

spodok

egyptský
boh Slnka

plot

poznala

potomkovia

dezinfekþný
prostriedok

nástroj na
rúbanie

2. þasĢ
tajniþky

patriace
Adkovi

znaþka
arzénu

spevavý
vták

vlastnou
rukou

3. þasĢ
tajniþky

popevok

EýV
Kežmarku
pásové
vozidlo

ujþek

náboženská
pieseĖ
kosili

blkot

znaþka
telúru

tropický
vták

pouþka

slovná
pomoc

EýV Košíc

krútĖava
láska, po
anglicky

oddych
ruská rieka
vyprala

þierny, po
francúzsky
anglický
zápor

šermovanie
vojenská
akadémia
(skr.)

farbenie
vlasov
strop

rozprávková
bytosĢ

dravé
zviera
rímske
þíslo 499

dozrieva

japonská
lovkyĖa
perál

druh
antilopy
hmyz
podobný
vþele

dom.meno
Renáty

mužské
meno

hrdina
(kniž.)

4. þasĢ
tajniþky

viaĢ, po
þesky
delete(skr.)

vyvaĐuj oþi

poklop

babylonská
bohyĖa
Zeme

tamtí

patriaci
samaritánovi
dvakrát
znížený tón
A

zdravíme
hostí
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CESTA ŽIAKOV ZO ZŠ NÁBREŽNÁ ZA POKLADOM TUTANCHAMÓNA
Už po štvrtýkrát mali žiaci zo ZŠ Nábrežná
možnosť navštíviť hlavné mesto Rakúska
Viedeň. Stalo sa tak 5. júna 2008. Jedným
z cieľov našej cesty bola i jedinečná výstava v Etnografickom múzeu vo Viedni s
názvom „Tutanchamón a svet faraónov“.
O šiestej hodine ráno sa autobus firmy
Zanado vydal s takmer plne obsadeným
autobusom
na šestnásťhodinové putovanie. Cesta neubiehala tak
rýchlo, ako sme predpokladali, pre značnú
dopravnú zápchu v Bratislave. Ale žiaci sa
rozhodne nenudili. Vypočuli si zaujímavosti zo života Márie Terézie, cisárovnej
Sisi, o pozoruhodnostiach Viedne i niečo
celkom nové zo života v starom Egypte.
Viedeň nás privítala upršaným, ale celkom
teplým počasím, ako i mnohými zátarasami a obmedzeniami v doprave, ktoré súviseli s Majstrovstvami Európy vo futbale.
Po prehliadke Hofburgu, historického centra a gotickej Katedrály sv. Štefana, smerovali naše kroky na spomínanú putovnú
výstavu National Geographic – momentálne najnavštevovanejšiu expozíciu v rámci
strednej Európy. A práve táto výstava bola
lákadlom aj pre našich žiakov.
Mali sme možnosť pozrieť si artefakty
staré 2500 až 4600 rokov, z toho viac ako
70 objektov priamo z Tutanchamónovej
hrobky, okrem iného aj jeho zlaté sandále
zhotovené špeciálne pre posmrtný život.

Na výstave sú i malé urny,
zvané kanopy, zdobené zlatom a drahými kameňmi,
ktoré slúžili na uchovávanie mumifikovaných vnútorných orgánov, zlatá kráľovská maska Psusennesa
a mnoho iných cenností. V
poslednej časti výstavy sú
vystavené CT snímky, pomocou ktorých bol vytvorený trojdimenzionálny obraz
Tutanchamóna. Jeho zlatá
posmrtná maska však vystavená nebola, pretože nesmie
opustiť Egypt.
Žiaci navštívili ešte jedno
múzeum „Schatzkammer“,
t. j. Klenotnicu, ktorá má dve
časti, svetskú a cirkevnú. Sú
tu vystavené korunovačné
klenoty
Habsburgovcov,
sviatočný odev šľachty na rôzne príležitosti, výzbroj. V cirkevnej časti je možné vidieť kalichy, rúcha, svietniky, monštrancie
značnej umeleckej hodnoty.
Našu exkurziu vo Viedni sme zakončili v
nákupnom centre Huma, kde si deti mohli kúpiť darčeky a drobnosti pre svojich
najbližších. Pevne veríme, že exkurzia sa
žiakom páčila a prispela k obohateniu ich
vedomostí. Mnohí snáď pochopili, že bez

znalostí cudzieho jazyka sa v zahraničí pohybuje oveľa ťažšie. Možno aj táto exkurzia bude pre deti motiváciou na sebe viac
popracovať. I v tomto smere platí jedno
staré príslovie: „Ohýbaj ma mamko, pokiaľ som ja Janko, keď ja budem Jano, ...“
Pekné prázdniny zo ZŠ Nábrežná všetkým
školákom prajú Mgr. Jarmila Michelová
a Mgr. Jolana Kubišová.

Kysucké múzeum vo Vychylovke navštívili Kysučania
V nedeľu, 13. júla, sa v Kysuckom múzeu vo Vychylovke
uskutočnil Deň s Kysuckým Novým Mestom. Už od
rána tešilo návštevníkov skanzenu i organizátorov tohto
celodenného podujatia pekné slnečné počasie. Na
potulkách prírodou výletníkov sprevádzal spev ľudovej
hudby Lehoťanka či žien zo speváckej skupiny Jedľovina.
Propagačné letáčiky všetkým pripomínali, aby si nenechali
ujsť hlavný popoludňajší program na javisku pri tzv.
Krčme. Tam návštevníkov vítali nielen kysuckí hudobníci

a tanečníci, ale aj remeselníci ponúkajúci svoj tovar.
Nechýbali kysucké kapustníky, zemiakové placky, šišky a
ďalšie pochúťky, o ktoré bol veľký záujem. Návštevníci sa
pokochali pohľadom na drotárske výrobky členov Klubu
drotárov pri MKŠS, čipkované obrusy, prútené koše, pekné
dekoračné výrobky z liateho cesta, maľované perníky či
sviece. Záujem vyvolali aj kováčske výrobky a zvonkohra,
ktoré vyrobili žiaci SOU KNM. Ohlasovaný popoludňajší
program prilákal turistov a návštevníkov skanzenu k tribúne,
ktorá sa nachádza v jeho centre. Mestské kultúrno-športové
stredisko sa postaralo o pestrosť kultúrneho programu.
Ľudová hudba, tanec a spev v podaní kysuckých súborov
Jedľovina, Lehoťanka, Čuhar´s Band sa niesli širokoďaleko. Pripravená bola aj tanečná skupina Niagara.
Všetci boli odhodlaní prítomných pobaviť čo najlepšie a
urobiť dobrú reklamu svojmu mestu. Podporiť ich prišiel
aj primátor mesta Ing. J. Hartel a jeho zástupkyňa Ing. J.
Svrčková. Znenazdania sa však obloha nad skanzenom
zatiahla a kultúrny program pod holým nebom musel
byť ukončený predčasne. Návštevníci ani účinkujúci
si však silnou búrkou pokaziť náladu vôbec nedali. V
priateľskej atmosfére, pri spoločnom speve a tanci sa v
„Krčme“ zabávali až do večera. Každý zo zúčastnených
si z Kysuckého múzea - Vychylovky, kde strávil deň s
Kysuckým Novým Mestom odnášal len dobré dojmy.
Mária Ďuranová, MKŠs
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