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Téma mesiaca:
Téma mesiaca : SLUŽBY NOVEJ POBOýKY SOCIÁLNEJ POISġOVNE
Od 1. júlaPOBOČKY
2009 zriadila Sociálna poisĢovĖa ýadca vysunuté pracovisko v Kysuc
SLUŽBY NOVEJ
Novom Meste na Belanského ulici þ. 1345 (v budove Mestskej lekárne). Za úþelo
oboznámenia obyvateĐov nášho mesta s poskytovanými službami poboþky sme
SOCIÁLNEJ POISŤOVNE
Marcelu Konárikovú, ktorá je poverená vedením vysunutého pracoviska.

Od 1. júla 2009 zriadila Sociálna poisťovňa Čadca vysunuté pracovisko v Kysuckom Novom Meste na Belanského
ulici č. 1345 (v budove Mestskej lekárne).
Za účelom oboznámenia obyvateľov
nášho mesta s poskytovanými službami
pobočky sme oslovili Bc. Marcelu Konárikovú, ktorá je poverená vedením
vysunutého pracoviska.
Aké konkrétne úradné záležitosti môžu
obyvatelia nášho mesta a okolia vybaviť
v novozriadenej pobočke v našom meste,
bez doterajšieho nevyhnutného vycestovania do Čadce? Na uvedenom pracovisku si
môžu občania okresu Kysucké Nové Mesto
vybaviť záležitosti týkajúce sa prihlásenia
a odhlásenia nemocenského a dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo
činných osôb, dobrovoľne poistených osôb
a fyzických osôb, za ktorých platí poistné
čas na zmenu
na dôchodkové poistenie štát. Ide o klientov,
ktorí poberajú príspevok za opatrovanie,
Redakcia mestských novín Zvesosobných asistentov a mamičiek, ktoré sa
ti predložila MZ písomný návrh
na zvýšenie ceny mestských novín
starajú o dieťa do 6 rokov veku, v prípade
z 0,07€ na 0,20€. Cena mestských
nepriaznivého zdravotného stavu do 18
novín Zvesti nebola upravená od
rokov veku. Poistenci majú možnosť skonich vzniku v roku 1993 (16 rokov).
trolovať si aj platenie odvodov na jednotlivé
Odvtedy sa však ich obsah rozšíril
druhy poistenia, či požiadať o vystavenie
z jednej dvojstránky na 12 strán,
potvrdení o plnení odvodových povinností,
čím sa postupne zvyšovali aj náklaprípadne o účasti na sociálnom poistení.
dy mesta na ich výrobu a tlač. CieKlienti si u nás môžu podať taktiež žiadosti
ľom redakcie Zvesti je s nárastom
o vrátenie poistného zaplateného bez právpredajnej ceny zároveň skvalitniť
neho dôvodu.
čierno-bielu tlač fotografií, ktoré sú
A ako sú na tom zamestnávatelia? V akej
uverejňované vo vnútri mestských
oblasti môžu oni využiť služby? Zamestnovín. Redakcia podala návrh aj
návatelia môžu u nás odovzdať registračné
na zaokrúhlenie finančných odmien
listy zamestnancov a mesačné výkazy poistpre víťazov krížoviek smerom naného a príspevkov na starobné dôchodkové
hor. Dúfame, že zvýšenie ceny mestsporenie v prípade, ak zamestnávajú menej
ských novín, v prípade schválenia
ako 5 zamestnancov a neposielajú mesačné
predloženého návrhu poslancami
výkazy v elektronickej podobe. Ak nespĺňamestského zastupiteľstva, neodradí
našich čitateľov od ich kúpy, a vejú tieto kritéria, budú zatiaľ stále odkázaní
ríme, že aj naďalej zostanete našimi
na služby sociálnej poisťovne v Čadci.
priaznivcami. O výsledku rokovania
Môže sa nový klient sociálnej poisťovne
MZ k tejto téme budeme našich čizaregistrovať vo vašej pobočke?
tateľov informovať po najbližšom
Áno, na vysunutom pracovisku v Kysuckom
zasadnutí MZ.
(redakcia)
Novom Meste si klient vybaví nielen registráciu do sociálneho
poistenia, ale má
minulom čísle mestských novín Zvesti zvemožnosť poistné
oprava Vrejnila
redakcia nesprávnu informáciu, v
v hotovosti uhradiť
ktorej uviedla, že v mesiaci jún tohto roku boli zahájené stavebdo pokladne. Vyné a rekonštrukčné práce (financované zo schváleného projektu
tvorený je tu tiež
z prostriedkov EU) na budovách ZŠ Clementisova a ZŠ Dolinský
priestor na výkon
potok. Tieto práce však boli zahájené na ZŠ Clementisova a na
činností spojených
budove ZUŠ na Štúrovej ulici. Za spôsobenú chybu sa redakcia čis uplatnením si nátateľom Zvestí ospravedlňuje.
(red.)
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Viem, že mnohým starším obyvateľom
spôsobovalo vycestovanie do Čadce za
týmto účelom neraz nemalé komplikácie,
napr. aj pre zdravotné problémy.
Dôležitú súčasť práce na vysunutom pracovisku tvorí práve agenda dôchodkového
poistenia, kde si môžu občania spísať
žiadosť o dôchodok, či už ide o predčasný
starobný dôchodok, starobný dôchodok
alebo invalidný dôchodok, ďalej žiadosti
o pozostalostnú dávku pre tých, ktorí stratili životného partnera, prípadne jedného,
alebo oboch rodičov. Občania u nás získajú
kvalifikované informácie aj o dobách poistenia, či podmienkach nároku na jednotlivé
dôchodkové dávky, na požiadanie poberateľov dôchodkov sa vydávajú potvrdenia
o výške dôchodkových dávok.
Cieľom zriadenia vysunutého pracoviska
bolo predovšetkým priblížiť sa občanom
okresu Kysucké Nové Mesto, aby nemuseli
za vybavením svojich záležitostí cestovať
do Čadce. Pracovisko je miestom prvého
kontaktu s občanmi, kde sú im poskytnuté
kvalitné informácie týkajúce sa sociálneho
poistenia k spokojnosti klientov. (red.)
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mesto informuje
Zasadalo MZ

Začiatkom júla, dňa 6. 7. 2009 od 13,00 hod., sa vo veľkej zasadačke MsÚ uskutočnilo ďalšie, v poradí už 19-te tohtoročné zasadnutie mestského zastupiteľstva. V súlade s rokovacím poriadkom
prediskutovali poslanci MZ v úvode zasadnutia stav dlhodobých
záväzkov mesta. Vzali na vedomie, že mesto nemá žiadne dlhodobo neuhradené záväzky, okrem jedného, ktorý sa týka dostavby
školy na Kamencoch (gymnázium). Tento záväzok bude dodávateľovi uhradený po celkovom v súčasnosti prebiehajúcom vysporiadaní majetku medzi našim mestom a Žilinským samosprávnym
krajom, ktorý by sa mal stať majiteľom tohto objektu. V ďalšom
bode rokovania schválilo MZ návrh na kontrólnu činnosť mesta
na 2. polrok 2009 a vzalo na vedomie správu hlavnej kontrolórky
mesta o výsledku kontroly č. 3/2009. Poslanci MZ sa na zasadnutí zaoberali aj obsahom nového Štatútu mesta vrátane jeho vykonávacej smernice. Po zakomponovaní niektorých pripomienok
bol Štatút mesta vrátane smernice schválený a k nahliadnutiu je
zverejnený aj na oficiálnych stránkach mesta www.kysuckenovemesto.sk . MZ ďalej na základe odporúčania mestskej rady a finančnej komisie schválilo predložený návrh na odpis nedaňových
nedobytných pohľadávok nášho mesta z minulých rokov, čím sa
sprehľadní účtovníctvo mesta. Počas ďalšieho rokovania poslanci
schválili návrh na zakúpenie plošiny pre príspevkovú organizáciu Údržbu mesta. Plošina je nevyhnutná k údržbe nášho mesta
a bude financovaná z prebytku hospodárenia mesta za rok 2008.
Na zakúpenie plošiny, nakoľko ide o finančne náročnú transak-

KNM

ciu, bude vyhlásené v súlade s platnými smernicami mesta verejné obstarávanie. Ďalším bodom bolo rokovanie o návrhu, ktorý
sa týkal prerozdelenia a použitia finančných prostriedkov mesta
vo výške takmer 200. tis. € (z prebytku hospodárenia mesta za
rok 2008) na niektoré školské zariadenia za účelom vykonania
potrebných opráv a modernizácie predmetných budov. Poslanci
tento návrh neschválili, nakoľko sa nezjednotili na výške financií, ktoré mali byť poskytnuté jednotlivým školám. Znamenalo to
odklad tohto bodu programu na opätovné prejednávanie na ďalšom riadnom zasadnutí (v 9/2009) a obdobie letných prázdnin,
ktoré je ideálne na opravy v školách, by ostalo nevyužité. Z tohto
dôvodu primátor mesta Ján Hartel zvolal mimoriadne zasadnutie
mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo následne dňa 10. 7.
2009. Na tomto zasadnutí sa poslanci MZ zaoberali predmetným
bodom znova a nakoniec ho schválili. Na určených školách tak
budú môcť už v najbližších dňoch zahájené schválené stavebné
práce. V závere zasadnutia MZ zo dňa 6. 7. 2009 sa poslanci zaoberali aj predloženými žiadosťami od občanov o odpredaj bytov, majetku mesta, pridelenie príspevkov v hmotnej núdzi a pod.
Schválili aj návrh na ocenenie niektorých významných osobností
mesta pri príležitostí ich životného jubilea. Kalendár jednotlivých
zasadnutí mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste
je zverejnený na oficiálnych stránkach mesta, zároveň vás o nich
budeme priebežne informovať v mestských novinách. Pripomíname všetkým obyvateľom mesta, že zasadnutia poslancov MZ
sú verejné a každý obyvateľ má právo zúčastniť sa ho, a tak sa
lepšie oboznámiť so súčasnými problematikami nášho mesta.
(red.)

V Budatínskej Lehote aj tento rok zapálili Vatra zvrchovanosti SR
Už tradične si v polovici júla v našej krajine národne orientovaní Slováci pripomínajú
dôležitý dátum - 17. júl 1992. Tento významný deň v novodobých dejinách Slovenska je
známy ako deň, keď sa prijala Deklarácia
o zvrchovanosti Slovenska. Tento dôležitý
krok k naplneniu sebaurčenia slovenského
národa sme si aj tento rok pripomenuli zapálením vatry na tradičnom mieste - na „skale“
v Budatínskej Lehote. Významného podujatia, ktoré bolo pre veľmi nepriaznivé počasie
preložené zo dňa 19. júla na slnečný piatok
24. júl 2009, sa za organizátorov zúčastnili
poslanec NR SR a krajský predseda SNS
PhDr. Peter Dubravay so svojimi čestnými
hosťami prezidentom FNM JUDr. Petrom
Šimkom a ústrednou tajomníčkou SNS Vierou Králičekovou, nechýbali ani primátor
mesta Ing. Ján Hartel, zástupkyňa primátora
Ing. Jana Svrčková a predseda okresnej organizácie SNS Ing. Ľubomír Neslušan. Toh-

toročné podujatie bolo o to významnejšie, že
spolu so zapálením Vatry zvrchovanosti SR
bol na „skale“ v Budatínskej Lehote odhalený dvojkríž - symbol zvrchovanosti SR. V
príhovore pred jeho odhalením PhDr. Peter
Dubravay okrem iného povedal: „Dvojkríž,
pod ktorým stojíme, je súčasťou nášho národného symbolu – štátneho znaku. Symbolika
dvojkríža pramení zo symboliky jedného kríža. Kríž je prastarý symbol siahajúci hlboko
do predkresťanských kultúr. Pre kresťanov
sa kríž stal symbolom Ježišovho utrpenia,
súčasne však aj jeho vzkriesenia a nového
života. Dvojkríž zdôrazňuje dvojznačnosť
symboliky i jednoduchého kríža. Dolný kríž
symbolizuje utrpenie a smrť, kým horný kríž
symbolizuje vzkriesenie a nový život. Jedno
priečne rameno vyjadruje svetskú a druhé
cirkevnú moc. Dvojkríž je zlatá cesta, po ktorej kráča slovenský národ počas celej svojej
histórie.“
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za rozhovor.
(red.)
výhody. rodinám
Snažím sa
o to, abyktorí
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zveľaďovalo,
a to nielen
úpravu trávnatej plochy na Štúrovej ulici, ktorú neoprávnene využíva súkromná osoba na chov
hydiny. Je to však v riešení a ja dúfam, že do konca môjho volebného obdobia sa mi to podarí
vyriešiĢ. Na záver chcem podotknúĢ, že naše mesto veĐmi dobre poznám a poznám aj veĐa jeho
obyvateĐov. Chodím medzi nich, poznám ako žijú, pracujú, þo potrebujú, þo ich trápi, poþúvam
ich a snažím sa presadzovaĢ ich záujmy a potreby na zasadnutiach mestského zastupiteĐstva.
Ćakujem za rozhovor.
(red.)

KNM

mesto informuje

Mestská polícia
zasahuje
Dňa 19. 06. 2009 o 20.23 hod. bolo na MP telefonicky nahlásené, že v bloku 1301 na ul. ČSA manžel napáda svoju manželku
a syna sekerou. Po príchode hliadky MP na miesto byt otvorila
manželka útočníka a príslušníkom MP oznámila, že jej manžel
na nich útočí sekerou a nožmi a byt vystriekal slzotvorným plynom, ktorý bolo v byte aj cítiť. Oznamovateľka a jej syn nemali
na sebe známky fyzického násilia, ale mali začervenané oči od
slzotvorného plynu. Nakoľko bolo podozrenie, že došlo k domácemu násiliu, hliadka privolala aj hliadku OO PZ, ktorá vec
prebrala a rieši.
Dňa 19. 06. 2009 o 23.31 hod. bolo na operačné oddelenie
MP nahlásené, že v bare Las Vegas sa nachádza občan a silno
krváca z nosa. Po príchode hliadky na miesto bolo zistené, že
sa jedna o občana nášho mesta, ktorý silno krvácal z nosa a z
tváre. Toto zranenie si spôsobil pádom na zem. Bola privolaná
RZP, ktorá tomuto občanovi poskytla odborné zdravotné ošetrenie.
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Relaxačný pobyt obyvateľov DDaDSS na Oraviciach

Obyvatelia Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb pre dospelých z Kysuckého Nového Mesta na ul. Ľ.
Štúra absolvovali nedávno týždenný relaxačný pobyt v prekrásnom prostredí Roháčov na Oraviciach. Štyridsať obyvateľov denne využívalo miestne termálne kúpalisko na liečenie reumatických ochorení v bazénoch s teplotou 34°C a
38°C. Zverili sa do rúk masérov, pedikérov a odborníkov na
liečebnú terapiu. Počas pobytu absolvovali prechod Tiesňavou v Juráňovej doline. Pekné letné večery si spestrili zaujímavým programom, opekaním špekáčok, návštevou diskotéky a na záver pobytu si zatancovali a zaspievali pri živej
hudbe. Po celodenných aktivitách si odpočinuli a stravovali
sa v príjemnom prostredí chaty ORAVICE. Obyvatelia vyjadrujú poďakovanie primátorovi mesta Tvrdošín a poslancovi ŽSK Ing. Ivanovi Šaškovi, ktorý umožnil našim obyvateľom vstup na termálne kúpalisko so zľavou, ako čestným
hosťom mesta Tvrdošín. Zároveň vyjadrujeme vďaku vedeRelaxaþný
pobyt
obyvateĐov
na Oraviciac
niu a personálu
chaty Oravice
za vzornúDDaDSS
obsluhu a služby.
Klientom DDaDSS sa páčilo tak, že v septembri sa chystajú
na pobyt v Domova
Oraviciachdôchodcov
opäť.
Obyvatelia
a Domova sociálnych služieb pre
(Ing. Miriam Bugrová, riaditeľka DDaDSS)
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lieþebnú t
Dňa 05. 07. 2009 o 20.30 hod. bolo hliadke MP nahlásené, že
na ul. Štúrovej v bloku 1303 manžel vyhodil manželku z balkóprechod T
na. Po príchode hliadky na miesto bolo zistené, že žena leží na
letné veþe
terase bloku 1303 pod balkónmi. Hliadke MP sa podarilo zabezprogramo
pečiť otvorenie vchodu a priechodu na terasu. Poškodená žena
komunikovala s hliadkou MP a sťažovala sa na bolesť ruky. Nánávštevou
sledne na miesto prišla aj RZP, ktorá poškodenú stabilizovala
zatancova
a spoločne s hliadkou MP preniesla do vozidla RZP. Hliadka
celodenný
MP na mieste zabezpečila svedkov a po príchode OO PZ vec
odovzdala k ďalšiemu riešeniu.
stravovali
ORAVICE
primátorovi
mesta
Tvrdošín
a
poslancovi
ŽSK
Ing.
Ivanovi
Šaško
PRIHOVáRA SA VáM
vstup
na termálne
kúpaliskoposlancov.
so zĐavou,
ako þestným
ako vždy,
skončilo interpeláciami
Za mestský
úrad somhosĢom mes
prednosta MsÚ Ing. Ľubomír Golis
spokojný,
lebo podklady
na mestské
zastupiteľstvo
vćaku
vedeniu
a personálu
chaty
Oravice boli
za pripravené
vzornú obsluhu a slu
dobre.
že v septembri sa chystajú na pobyt v Oraviciach opäĢ. (Ing
Aj v letnom dovolenkovom období čakajú naše mesto investične tak,
Pred časom ma oslovili z redakcie nemenovaného dvojmesačníDňa 27. 06. 2009 o 21.55 hod. bolo telefonicky oznámené na
MP, že v bloku 1301 na ul. ČSA majú opitého a celého zakrvaveného muža a nevedia si s nim dať rady. Po príchode hliadky na
miesto bola krvácajúcemu mužovi poskytnutá prvá pomoc. Po
poskytnutí prvej pomoci bola zistená totožnosť muža. Jednalo
sa o občana nášho mesta, trvale bytom ul. 9. mája. Po týchto
úkonoch bola privolaná RZP. Muž bol naložený do sanitky a odvezený na odborné ošetrenie.

akcie, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo na návrh mesta, hoci
finančný balík pre školy a školské zariadenia vo výške takmer 200
000 € sa musel schvaľovať na mimoriadnom zastupiteľstve, ktoré
zvolalo vedenie mesta. Občania už určite zaregistrovali stavebný ruch na dvoch základných školách a na budove ZUŠ. Mesto
bolo úspešné vo všetkých troch projektoch, v ktorých požiadalo o
nenávratný finančný príspevok z EU. Dobrá práca, aspoň si myslím. Okrem týchto stavieb sa robí oprava a rekonštrukcia cesty v
Budatínskej Lehote a začali sa budovať ďalšie parkovacie plochy.
Vykonáva sa príprava pre montáž vonkajších stolnotenisových
stolov, budujú sa detské ihriská na všetkých sídliskách mesta. Po
opravách ciest bude nasledovať oprava chodníkov. Finišuje sa
s prípravou podkladov pre ďalší významný projekt z fondov EU
– Regenerácia sídel. Predmetom tohto projektu je infraštruktúra
centrálnej mestskej zóny. Toto sú len niektoré z akcií, naplánovaných na tento rok. Veríme, že i napriek zníženiu podielových daní,
vybudujeme, čo bolo naplánované, aj vďaka hospodáreniu v minulom roku, kedy mesto dosiahlo historický prebytok rozpočtu mesta.
Zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadaní v júli schválilo Štatút
mesta Kysucké Nové Mesto, ako jeden zo základných právnych
dokumentov mesta vrátane Smernice k štatútu mesta, a schválilo
aj odpísanie pohľadávok mesta, ktoré sa viedli v účtovníctve od
roku 1993 a doteraz sa s nimi nikto nezapodieval. MZ prejednávalo
aj nakladanie s majetkom mesta, nakoľko od 1. júla 2009 nadobudla účinnosť novela zákona o majetku obcí a výrazným spôsobom
upravila nakladanie s majetkom mesta. Mestské zastupiteľstvo, tak

ka, ktorý je dostať aj v našom meste. Keďže redaktorka trvala na
osobnom rozhovore, ale ja som žiadal o písomnú formu otázok,
naša spoločná cesta skončila. Neskôr som sa dopočul, že v tom
istom dvojmesačníku je článok, v ktorom niekto posmešne nazval
naše mesto, ako retardovaná Kysuca, pretože sme v ňom nechali
namontovať na komunikácie retardéry, teda spomaľovače vozidiel.
Je snáď dôležitejší záujem niekoľkých príliš rýchlych šoférov, ako
záujem mesta postarať sa o bezpečnosť svojich obyvateľov? Mesto
bude vždy vytvárať podmienky rovnomerne pre všetkých obyvateľov. Vodičom buduje parkovacie plochy, opravuje a udržiava komunikácie a v rámci možnosti buduje nové cesty. Chodcom opravuje
a udržiava chodníky a kosí verejnú zeleň. V noci je zabezpečené
osvetlenie, aby sa ľudia cítili bezpečnejšie. Financuje mestskú políciu, školstvo, kultúru, šport, sociálnu oblasť i zber odpadov. Toto
je záujem o občana a nie niekoľko riadkov neznámeho autora o
tom, že sú prepchaté križovatky, ktoré sú mimochodom v správe
SC ŽSK Žilina. Mesto nevymyslelo autá, ani sa nevie rozšíriť, a
otázka svetelných križovatiek vo mne vyvolala iba úsmev nad povrchnosťou a neznalosťou problému cestnej dopravy. Nemám záujem vyjadrovať sa v dvojmesačníku, v ktorom sa o našom meste
niekto nehanebne, zlomyseľne a urážlivo vyjadruje. Viem, že nie je
všetko najlepšie, ale my sme Kysučania a „Kysuca“ je naše mesto,
ktoré máme radi. A ešte jedna veta na záver. Mesto nikdy nemalo
vlastné detské dopravné ihrisko, ale zaviazalo záujemcu, ktorý tu
chce budovať dopravné cvičisko, aby na ňom umožnil aj dopravnú
výchovu našich detí.
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spravodajstvo

ćalší hosĢ Mgr. MONIKA LOPUŠANOVÁ, Kysuþ
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a už 1
KNM
SR .

Hosť mesiaca
Možno aj vďaka rubrike HOSŤ MESIACA naši čitatelia postupne
zisťujú, že v našom meste vyrástlo už veľa úspešných ľudí, ktorí sa
dokázali presadiť na dôležitých postoch vo významných inštitúciách
nielen v našej krajine, ale i v zahraničí. Dôkazom toho je aj náš ďalší
hosť Mgr. MONIKA LOPUŠANOVÁ, Kysučanka, ktorá vyštudovala
na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a už 14–ty
rok pôsobí na Ministerstve kultúry SR .

Vyštudovali ste odbor estetika, slovenský jazyk a literatúra.
Aká je vaša funkcia na MK SR a čo je hlavnou náplňou vašej
práce?
Na Ministerstvo kultúry SR som nastúpila v roku 1995, hneď po
skončení vysokoškolského štúdia, ako stážistka v rámci ponuky
Úradu vlády SR na vykonanie jednoročnej stáže na ústredné orgány
štátnej správy pre absolventov vysokých škôl. Ešte v priebehu stáže
mi bol zo strany MK SR ponúknutý trvalý pracovný pomer a bola
som zaradená na sekciu štátneho jazyka a národného písomníctva
(konkrétne na úsek národného písomníctva, teda oblasti pokrývajúcej písomné kultúrne dedičstvo uchovávané v knižniciach). V
súčasnosti pracujem vo funkcii riaditeľky odboru múzeí, galérií
a knižníc sekcie kultúrneho dedičstva MK SR. Mojou hlavnou
náplňou je tvorba štátnej politiky, koncepcií a programov dlhodobého rozvoja knižničného systému a sústavy múzeí a galérií SR,
tiež koordinačná, analytická, koncepčná, strategická a legislatívna
činnosť na úseku knižničného systému a sústavy múzeí a galérií na
Slovensku a ich ďalšieho rozvoja v súlade s celosvetovými trendmi
a odporúčaniami EÚ. Zamestnáva ma aj príprava podkladov a tvorba
koncepcií v rámci medzinárodnej spolupráce a plnenie záväzkov
vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, dohovorov a programov
(IFLA, ICOM, UNESCO, Pamäť sveta ap.) v tejto oblasti.
Takže, riadite odbor, ktorý spravuje kultúrne organizácie
s celoštátnou pôsobnosťou? Áno, v priamom riadení odboru je
12 takýchto organizácií - Slovenské národné múzeum, Slovenské
technické múzeum v Košiciach, Múzeum SNP v Banskej Bystrici,
Slovenská národná galéria, Slovenská národná knižnica, Univerzitná knižnica v Bratislave, Štátne vedecké knižnice v Banskej
Bystrici, Košiciach a Prešove, Slovenská knižnica pre nevidiacich
M. Hrebendu v Levoči, ale aj Slovenská ústredná hvezdáreň
v Hurbanove ako organizácia na úseku popularizácie amatérskej
astronómie a Ústredie ľudovo-umeleckej výbory na Slovensku ako
organizácie zriaďovanej na ochranu a propagáciu ľudovej umeleckej výroby ako neoddeliteľnej zložky kultúrneho dedičstva. A aby
toho nebolo málo, v pôsobnosti odboru je aj koordinačná činnosť
na úseku vedy a výskumu na úseku kultúry. 
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ZO SZV Kysucké Nové Mesto a ZO Stará Bystrica srdečne
pozývajú všetkých záujemcov na VČELÁRSKU NEDEĽU,
ktorá sa uskutoční 2. 8. 2009 v skanzene Kysuckej dediny vo
Vychylovke.
Program:
09:30hod. - zahájenie a organizačné pokyny
09:45hod. - vystúpenie hostí
10:00hod. - prednáška p. Róberta Chlebu - včelárskeho odborníka
12:00hod. - družná beseda pri dobrom guláši a chladnom pivku
12:30hod. - svätá omša, ktorú bude slúžiť vdp. Pavol Šadlák
Počas mesiaca august budú v priestoroch múzea Kysuckej dediny
vo Vychylovke vystavené detské výtvarné a literárne práce zo
súťaže Včely očami detí. Ocenené deti majú na Včelársku nedeľu
o 15:00 hod. zabezpečenú bezplatnú jazdu vláčikom.
Odchod autobusu je z autobusového nástupištia KNM o 08:30hod.,
autobus bude stať na zastávkach SAD v KNM, Bud. Lehota,
Povina, Kys. Lieskovec (hlavná cesta), Krásno nad Kysucou
(pod mostom) , v Zborove (u Komana, pri kostole),Stará Bystrica
(pri družstve a pri štadióne - na novej ceste). Srdečne všetkých
pozývame.
(ZO SZV KNM, ZO SZV Stará Bystrica)
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vodou.
cca 16. 00 hod. (Albertvyhodnotenie
Piňo, riaditeľ OV DPO KNM)
Srdeþne vás na toto podujatie pozývame, príćte povzbudiĢ d
hasiþov, ktorí vám radi ukážu svoje majstrovstvo v štafetovom
a požiarnom útoku s vodou.
(Albert PiĖo, riaditeĐ OV
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Napísali
nám ...
Z listu JUDr. Milana Stráňana
V našich Zvestiach často čítame len o kladných veciach. V živote sa však stretávame aj s takými, ktoré nie sú na chválu,
skôr naopak. Pred niekoľkými dňami som si chcel posedieť v
mestskom parku. Žiaľ, lavička, kde sedávam, bola obsadená.
Na jej operadle sedel sotva 18-ročný chalan, pravdaže, s nohami na lavičke. Pri ňom sa motali dve rovnako staré dievčatá. Slušne som ho vyzval, aby si na lavičku sadol poriadne a
nohy dal na zem. Tu sa nehodí opakovať, aké vulgarizmy ten
mladík povedal na moju adresu, pričom si prstom ukazoval
na čelo. Pravdaže mi pritom tykal, hoci patrím k seniorom.
Žiaľ, v okolí som nevidel žiadneho policajta. Myslím, že keby
mestskí policajti častejšie zašli do mestského parku, bolo by
to všetkým len na osoh. Už aj preto, že sa v našom mestskom
parku stalo samozrejmosťou, že niektoré lavičky sú tu po celé
dni okupované ľuďmi, čo verejne konzumujú lacné vína. Žiaľ,
nájdu sa medzi chlapmi aj ženy. Je to už každodenná súčasť
nášho života, všetci o nej vieme, ale sme k nej nevšímaví...
Kam to spejeme?! Koše v parku sú preplnené prázdnymi fľaškami, ktoré títo ľudia konzumujú nielen pred zrakmi dospelých, ale aj pred zrakmi detí! Čo na to naši poslanci?
Na veľký Piatok tohto roku niekto vyrezal pri parku (na Murgašovej ulici) desať urastených stromov, sotva dvadsaťročných. Ľudia boli pobúrení a niekto privolal aj políciu. Prečo to
niekto urobil? Veď v meste zamorenom autami je každý strom
vzácny... V minulom roku som s ďalšími obyvateľmi mesta
aj ja podpísal petíciu za zachovanie parku a zelene. Aj ja som
sa postavil proti výrubu stromov. Dostane sa mi ako občanovi
odpoveď, ako táto petícia skončila?
Stanovisko MsÚ k výrubu stromov:
Dňa 8. 4. 2009 o 8.45 hod. došlo na súkromnej parcele v k.
ú. Kysucké Nové Mesto na Murgašovej ulici k výrubu drevín
súkromným majiteľom pozemku. Majiteľ tohto pozemku zrealizoval výrub stromov na základe stavebného povolenia, ktoré
mu bolo vydané pracovníkmi MsÚ ešte v roku 2004. Na základe dodatočne predloženej žiadosti o výrub stromov za účelom
využitia pozemku na stavbu polyfunkčného domu povolil MsÚ
majiteľovi pozemku, v súlade s už spomenutým v minulosti vydaným stavebným povolením, výrub šiestich stromov. Nakoľko
došlo k výrubu väčšiemu počtu stromov, ako bolo majiteľovi
povolené v žiadosti, nelegálny výrub ďalších stromov bol v
ten istý deň nahlásený pracovníkmi MsÚ na OR PZ v Kysucké
Nové Mesto. Prípad je v štádiu vyšetrovania. Výrubom došlo k
zničeniu drevín, s nie malou spoločenskou hodnotou.
(Ing. Peter Smieško, pracovník MsÚ)
Stanovisko súkromného majiteľa pozemku:
V roku 2004 mi bolo ako majiteľovi pozemku na Murgašovej
ulici vydané pracovníkmi MsÚ stavebné povolenie na stavbu
polyfunkčného domu. Za účelom začatia stavby som zrealizoval v apríli tohto roku výrub stromov, ktoré sa na tomto pozemku nachádzali. Nakoľko nedopatrením došlo k výrubu väčšieho
počtu drevín, ako mi bolo povolené v žiadosti, pracovníci stavebného oddelenia podali na moju osobu OR PZ KNM návrh
na trestné stíhanie. Mrzí ma, že nedopatrením došlo z mojej
strany k výrubu aj ďalších drevín a som ochotný formou finančných sankcií niesť za tento prečin dôsledky.
(majiteľ pozemku)
Z listu Jany
Zdravím, prečítala som si na stránkach mesta www.kysuckenovemesto.sk schválenie návrhu na použitie prebytku z rozpočtu
mesta, a musím konštatovať, že páni a panie poslankyne úplne
zabudli na parkovisko za domom kultúry, ktoré je v katastrofálnom stave a potrebovalo by opravu, podľa mňa viac, ako
parkovisko pred „bielym domom“. Veď predsa dom kultúry je
dominantou mesta a jeho okolie patrí k tomu. Toto parkovisko
je hanbou mesta! Uvedomte si to, páni poslanci. Veď na ňom
parkujú i významné osobnosti kultúrneho a spoločenského či
politického života a, samozrejme, i ostatní občania alebo náv-

števníci nášho mesta. Určite mi dajú za pravdu i ostatní občania, že by sa malo dať toto parkovisko do poriadku čo najskôr.
Ďakujem a ostávam s pozdravom.
Stanovisko mesta:
Na skutočnosť, že parkovisko pri dome kultúry na Litovelskej
ulici je v dezolátnom stave, vedenie mesta nezabúda, napriek
tomu, že jeho oprava, ako ste správne uviedli, nie je zahrnutá
do opráv financovaných z prebytku hospodárenia mesta za rok
2008. Za účelom renovácie spomenutého parkoviska, ako aj
iných mestských komunikácií, chceme totiž v maximálnej možnej miere využiť prostriedky z EÚ. Práve preto pracovníci MsÚ
v týchto dňoch už dokončujú podklady súvisiace s projektom
Regenerácia sídiel, do ktorého je zahrnutá nielen renovácia
parkoviska pri kultúrnom dome, ale aj predĺženie a zmodernizovanie pešej zóny až na sídlisko Kamence, ako aj oprava
ďalších priľahlých mestských komunikácií. O úspešnosti predloženého projektu Regenerácia sídiel vás budeme informovať
už čoskoro.
(primátor mesta Ing. Ján Hartel)

Na zamyslenie (alebo názory našich obyvateľov)
Pochodil som už nielen Slovensko, Čechy, Moravu a videl som kus
sveta aj za „veľkou mlákou“. Každé mesto sa čímsi pýši. Niektoré
históriou, iné modernou výstavbou, o akej sa nám Kysučanom ani
nesníva. Nuž, ale k veci. Začnime našim námestím, ktoré nesie prívlastok „slobody“. Vedelo by ono rozprávať. Veď vzniklo súčasne s
Kostolom sv. Jakuba. Za tie roky rokúce zažilo aj ono svoju históriu.
Bolo svedkom masovej epidémie, keď na mor umierali stovky ľudí,
keď nad ránom ležali pred domami aj tri - štyri truhly, lebo už nebolo kde mŕtvych pochovávať. Cintorín bol plný, a tak sa pochovávalo
aj po záhradách, čo bolo už nenormálne. Až na zásah Jozefa II. sa
museli obete epidémie pochovávať výlučne mimo mesta, teda za
jeho múrmi. Na pamiatku obetiam morovej epidémie rozhodol sa
vtedajší pán Budatínskeho zámku gróf Suňog postaviť na terajšom
námestí kamenný pomník sv. Jakuba Nepomuckého, ktorý je aj na
veži Kostola sv. Jakuba ako ochranca mesta. Aby tak mohol mocipán Budatína urobiť, musel mať súhlas z Ríma. A ten prišiel. Stalo
sa to v roku 1761. Námestie sa v 16. a 17. storočí stalo centrom
života obyvateľov tohto mesta. Tu sa verejne stretávali ľudia, riešili svoje problémy, ako kdekoľvek v iných mestách, napodobňujúc
starorímske zhromaždenia. Námestie sa stalo aj priamym svedkom
strašného požiaru na prahu storočia, teda v r. 1904, kedy, ako svedčia dobové fotografie, zhorel nielen Kostol sv. Jakuba, veža, zvony,
vzácne obrazy, ale i desiatky domov a nastali aj straty na životoch.
Ohnivé jazyky pohltili aj striekačku privezenú na námestie skôr, ako
sa hasiči rozhýbali. Taká veľká to bola žiara. Nejdem sa vracať k
nechutnej záležitosti zbúrania sochy sv. Jána Nepomuckého a jej
oprave po „nežnej“ revolúcii. Vieme, ako to bolo... Ale prečo som
sa rozpísal o našom námestí, kde sa konali kedysi trhy pod laubňami, aké nemá iné mesto na Kysuciach? Choďte sa pozrieť na naše
námestie v týchto dňoch. Uvidíte to, čo som nikde, naozaj nikde
nevidel! Pred budovou mestského úradu, ktorý časom vyrástol na
dvojposchodovú budovu, stojí monštrum veľkej kovovej tribúny, čo
bráni nielen fotografistom urobiť si z námestia, či z budovy, kde zasadá mestský parlament, fotografiu na pamiatku, ale bráni i voľnému
vstupu do budovy, ba priam toto námestie hyzdí. Nepoznám mesto,
ktoré by sa takto samo fackovalo! Pravdaže, zodpovední sú naši zástupcovia v mestskom zastupiteľstve. Výhovorka, že niet peňazí na
prevážanie tribúny na jednotlivé akcie neobstojí. Bolo na ňu vhodné
miesto v átriovej záhrade našej mestskej knižnice. Toto miesto však
údajne mesto odpredalo do súkromného vlastníctva. Nie je to škoda?! Páni poslanci, keď ste si odpredali taký lukratívny pozemok,
ktorý mohol slúžiť aj na kultúrne podujatia v meste, hľadajte dnes
iné východiská. Prevážať kovovú tribúnu z miesta na miesto nie je
lacná vec. Nuž, ale choré je, verte, nechať ju stáť priamo pred vchodom mestského úradu. Ani neviem, či žilinského sídelného biskupa,
ktorý v Kysuckom Novom Meste navštívil pána primátora, priviezli
autom priamo do dvora alebo sa musel aj on pokloniť trámom tribúny, ktoré hrozivo visia nad vstupujúcimi. Naše historické Námestie
slobody, na ktorom po stáročia stojí socha ochrancu mesta sv. Jána
Nepomuckého, utrpelo na povesti. Čo na to pamiatkari? A len tak na
záver? Porovnajte tento „čin“ napr. s rozhodnutím obecného zastupiteľstva v neďalekej Starej Bystrici, kde si postavili orloj, akým sa
môže popýšiť iba stovežatá Praha.
		
(JUDr. Milan Stráňan)
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v starostlivosti a opatere v takej miere, ako je nám to umožnené
p a p i e r n i c t v o
uviesĢ
rozhodnutia
ktorý
prípad. Vodiþovi bol odobratý vodiþský
dnes. Ešte výsledok
raz zo srdca všetkým
v mene Maťka asúdu,
celej mojej
rodiny riešil● náš
Papier, školské a kancelárske potreby, kopírovacie papiere
ďakujeme, verte, že radi by sme celý získaný finančný obnos s tou
●	A
ranžérske
a rysovacie
, fotorámčeky
, kalkulačky
preukaz
na 4vymenili
roky,zadostal
18- mesaþný
podmieneþný trest
a potreby
finanþnú
pokutu.
Nemyslíme si, ž
najväčšou radosťou
pôvodné zdravie
nášho syna. Pre
●	Darčekové predmety, stuhy, krabičky, popisovače, pošt. obálky
zaujímavosť
môžem
uviesť
výsledok
rozhodnutia
súdu,
ktorý
riešil
to adekvátne tomu, ako svojou nezodpovednosĢou
ovplyvnil život nášho syna, a tak aspoĖ dúf
Námestie slobody 67, 024 01 Kysucké Nové Mesto
náš prípad. Vodičovi bol odobratý vodičský preukaz na 4 roky, dože
najväþší
tresttrest
siavodiþ
auta Nemyslíme
ponesie po celý život vtelduši.
(Miroslava
a Milan Maliaro
stal ten
18- mesačný
podmienečný
finančnú pokutu.
./fax: 041/421
23 27

T

si, že je to adekvátne tomu, ako svojou nezodpovednosťou ovplyvnil
život nášho syna, a tak aspoň dúfame, že ten najväčší trest si vodič
auta ponesie po celý život v duši.
(Miroslava a Milan Maliarovci)

Výroba reklamných tabúľ, veľkoplošná tlač - 0903 814 559
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Spoločensk á kronik a
manželstvo uzavreli
MANŽELSTVO UZAVRELI
Peter Madigár a Zuzana Janíková
František Franek a Ing. Drahomíra HúšĢavová
Marián Klobuþník a Jana Ćurþová
VeĐa šĢastia!

Zdenko Macuš a Melánia Ďurčová
a Zuzana Bačová
Miroslav
Facuna a Daniela Zaťková
Peter Madigár a Zuzana
Janíková
MANŽELSTVO UZAVRELI
Jozef Ševčík

Veľa šťastia!
František Franek a Ing. Drahomíra HúšĢavová

narodenie detí

NARODENIE DETÍ
Matúš Mažgút, Dávid Absolon, Erika Papajþíková,
Katarína Knotková, Andrej Kadura, Natália Mrveþková, Matej Mitrík,
Nina Gramatová, Adrián Maruna, Nina Madajová
Rodiþom blahoželáme
a deĢom prajeme pevné zdravie a radostný život!

MANŽELSTVO
UZAVRELI
Marián Klobuþník
a Jana Ćurþová
Peter Madigár
Zuzana Janíková
VeĐaašĢastia!

Kristián Šamaj, Kevin Poláček,
Drnda, Tomáš Kramár,
Kristína
Horváthová,
Marián Klobuþník a Jana Ćurþová
Laura Kubištová,
Lukáš Ondrušík,
NARODENIE
DETÍ
VeĐa šĢastia!
Matúš Mažgút,
Dávid Absolon,
Erika Papajþíková,
Richard
Podmanický,
Katarína
Andrej
Kadura, Natália
Mrveþková, Matej Mitrík,
MarekKnotková,
Gazdík,
Andrea
Dubovická,
Nina Gramatová, Adrián Maruna, Nina Madajová
Gabriela
Ondrúšková, Filip Luprich,
Rodiþom
blahoželáme
a deĢom prajeme
pevné zdravie
a radostný život!
Samantha
Vojtašová,
NARODENIE DETÍ
Alžbeta
Koňušiaková,
Matúš Mažgút, Dávid Absolon, Erika Papajþíková,
Paulusová,
Natália
Macášová
Katarína Bianka
Knotková, Andrej
Kadura, Natália
Mrveþková,
Matej Mitrík,
František Franek a Ing. Drahomíra HúšĢavová
Samuel

OPUSTILI NÁS
Ján ýUPA
Vladimír KUBIŠTA
Rastislav FECH
Ján ýULÁK
Imrich ĆURIŠ
Ondrej SVRýEK
Miroslav KRIŠġÁK
Štefan KORISTA

62 rokov
30 rokov
35 rokov
78 rokov
73 rokov
82 rokov
56 rokov
77 rokov

SPOMIENKY A POĆAKOVANIA
Len okamih rozhoduje o osude a živote þloveka, len spomienka nám zostáva v našich mysliach skrytá
a bolesĢ v srdci vrytá.
DĖa 9. 3. 2008 naša drahá mamiþka ŠTEFÁNIA BUýKOVÁ odišla tíško na veþný odpoþinok.
„ODPOýÍVAJ V POKOJI“
Manžel Pavol, dcéra Lýdia s rodinou a ostatná rodina
S hlbokým žiaĐom oznamujeme všetkým príbuzným a známym, že náš milovaný otec, starý otec, brat
a švagor ING. PAVOL BARANEC nás navždy opustil dĖa 22. 3. 2009 vo veku 70 rokov. Úprimne
ćakujeme za prejavenú sústrasĢ a kvetinové dary. Smútiaca rodina

Nina Gramatová, Adrián Maruna, Nina Madajová

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

Rodičom
blahoželáme
Rodiþom
blahoželáme a deťom prajeme pevné
a deĢom
prajemeapevné
zdravie a život!
radostný život!
zdravie
radostný
OPUSTILI NÁS

Ján ýUPA
opustili
nás
Vladimír KUBIŠTA

62 rokov
30 rokov
Rastislav FECH
35 rokov
Ján ýULÁK
78 rokov
Jozef CHRASTINA
70 rokov
Imrich ĆURIŠ
73 rokov
Ján
VLČEK		
61 rokov
OPUSTILI
NÁSSVRýEK
Ondrej
82 rokov
Jozefína
HLAVATÁ
85 rokov
Ján ýUPAMiroslav
KRIŠġÁK62 rokov 56 rokov
Vladimír
KUBIŠTA
Štefan KORISTA 30 rokov 77 rokov
Ján
REBEŤÁK		
71 rokov
Rastislav FECH
35 rokov
Pavol
BUČEK		 78 rokov
85 rokov
Ján ýULÁK
ŠTROSSOVÁ73 rokov
44 rokov
Imrich ĆURIŠ
SPOMIENKY A Vlasta
POĆAKOVANIA
Ondrej
SVRýEK
Len okamih rozhoduje
o osude
a živote
þloveka, 82
lenrokov
spomienka61
námrokov
zostáva v našich mysliach skrytá
Anastázia
ČUNTALOVÁ
Miroslav KRIŠġÁK
56 rokov
a bolesĢ v srdci vrytá.
Agnesa
ROMANOVÁ
87
rokov
rokov
DĖa 9. 3. 2008 našaŠtefan
drahá KORISTA
mamiþka ŠTEFÁNIA77
BUýKOVÁ
odišla tíško na veþný odpoþinok.
„ODPOýÍVAJ V POKOJI“
Janka RAGULOVÁ
11 rokov
Manžel Pavol, dcéra
LýdiaRAGULOVÁ
s rodinou a ostatná rodina
Oľga
52 rokov
SPOMIENKY A POĆAKOVANIA
Bohumil
RAGULA		
53
rokov
Len okamih
rozhoduježiaĐom
o osude
a živote þloveka,
lenpríbuzným
spomienkaanám
zostáva
našich
mysliach
S hlbokým
oznamujeme
všetkým
známym,
že vnáš
milovaný
otec,skrytá
starý otec, brat
a bolesĢ vasrdci
vrytá.
švagor
ING. PAVOL BARANEC nás navždy opustil dĖa 22. 3. 2009 vo veku 70 rokov. Úprimne
DĖa 9. 3. 2008
naša drahá
mamiþka
ŠTEFÁNIA
odišla tíško
na veþný odpoþinok.
ćakujeme
za prejavenú
sústrasĢ
a kvetinové
dary. Smútiaca
rodina
Odišiel
si aBUýKOVÁ
v srdci
bolesť
zanechal,
„ODPOýÍVAJ V POKOJI“
tak
rýchlo
a
bez
rozlúčky,
to
nikto
nečakal.
Manžel Pavol,
dcéra
s rodinou
a ostatnáarodina
Ani po
rokuLýdia
bolesĢ
v srdci neutícha
v oku slza nevysychá, osud Ti nedoprial
s nami dlhšie byĢ, ale
v našich srdciach budešSlza
stále žiĢ.
DĖasteká
17. 5. 2009
si pripomenieme
výroþnie
nám
po líci,
zabudnúť1.sa
nedá,úmrtia môjho syna
S hlbokýmSTANKA
žiaĐom oznamujeme
a
známym,
že
náš
milovaný
otec,
starý
otec, brat
BRŠLÍKA.všetkým príbuzným
aj keď hľadíš na nás z neba.
a švagor ING. PAVOL BARANEC nás navždy opustil dĖa 22. 3. 2009 vo veku 70 rokov. Úprimne
Čas
plynie
ako
rieky
prúd,
ćakujeme za prejavenú sústrasĢ a kvetinové dary. Smútiaca rodina

kto ho mal rád, nebude vedieť zabudnúť.

Ani po roku bolesĢ v srdci neutícha a v oku
nevysychá,
nedoprial s nami dlhšie byĢ, ale
Dňaslza17.
8. 2009osud
si Ti
pripomíname
v našich srdciach budeš stále žiĢ. DĖa 17. 5. 2009
si pripomenieme
1. výroþnie
1. smutné
výročie
úmrtia úmrtia môjho syna
STANKA BRŠLÍKA.

nášho drahého otca, manžela
EMILA CÁDERA
z Kysuckého Nového Mesta.
S láskou spomínajú manželka a synovia.

Dňa 23. 8. 2009 si pripomíname
10. výročie úmrtia
nášho drahého zosnulého manžela,
otca, starého a prastarého otca
ŠTEFANA SVRČKA
z Budatínskej Lehoty.
Čo drahého nám bolo, Boh si vzal,
nám ostala iba spomienka a žiaľ.
S láskou a úctou spomína manželka,
syn a dcéry s rodinami.
Dňa 24. 7. 2009 uplynie
už 15 smutných rokov od chvíle,
čo nás náhle opustil náš milovaný
ALEXANDER ĎURANA
z Dolného Vadičova.
S úctou spomínajú
manželka
a tri dcéry s rodinami.

Lúčim sa s Vami, drahí moji,
ruky stisk Vám už nemôžem dnes dať.
Srdce mi dotĺklo, odišli sily,
lúčim sa s každým, kto ma mal rád.
PAVOL BUČEK
z Kysuckého Nového Mesta
nás opustil dňa 4. 7. 2009.
So slzami v očiach a s láskou spomína
dcéra Lýdia s rodinou a ostatná rodina.
Zhasla mi svieca života,
odišiel som v neznámu diaľ.
Preto mi odpusťte,
mal som vás všetkých zo srdca rád.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa
dňa 8. 7. 2009 prišli rozlúčiť
na poslednej ceste a našim manželom,
otcom, dedkom
JÁNOM REBEŤÁKOM
z Nesluše.
Vďaka taktiež patrí vdp. kaplánovi,
príbuzným, susedom a známym
za dôstojnú rozlúčku, ako i všetkým
za slová sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca manželka, dvaja synovia
a dcéra s rodinami.
Čas plynie a smútok zostáva.
Dobrý človek nikdy nezomiera
v srdciach tých, ktorí ho milovali.
Dňa 24. 7. 2009 sme si pripomenuli
2. výročie, čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec, dedko
JOZEF DUBEC
S láskou spomína manželka
s deťmi a ich rodinami.
Je tomu 5 rokov, čo tíško spíš,
na nič už nemyslíš.
Nikdy už nám neporadíš,
vnúčatá nepohladíš.
Bola to vôľa Božia, spi svoj spánok
v pokoji a k duši Tvojej nech je Boh milostivý. Dňa 17. 8. 2009 si pripomíname
5. smutné výročie,
čo nás navždy opustil
VIKTOR KUBA
z Budatínskej Lehoty
S láskou a úctou v modlitbách spomínajú manželka, dcéra a synovia s rodinami, vnuci, pravnuci a ostatná rodina.
Dňa 9. 8. 2009 si pripomíname
6. smutné výročie úmrtia
VLADIMÍRA MUŠKU.
Jedno srdce na svete sme mali,
ktoré nás milovalo
a my sme ho milovali,
no jeho hlas neozve sa nikdy.
S láskou a vďakou spomínajú
manželka, synovia, nevesty a vnúčatká.

Dňa 16. 8. 2009
uplynie 10 rokov,
kedy nás nečakane navždy
opustila naša maminka
ANNA LETKOVÁ, rod. Kružliaková.
S láskou a vďakou
spomíname.
Dcéry Soňa a Silvia
s rodinami.
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Kysuckí hasiči
v poľskom Gogoline

Koncom júna navštívila päťčlenná delegácia z nášho mesta poľské mesto Gogolin, v ktorom sa konali oslavy 110. výročia založenia dobrovoľných hasičov v Goražde - časť mesta Gogolin.
Na tejto akcii sa zúčastnili predseda DHZ KNM Jaroslav Belko,
tajomník DHZ Ing. Ferdinand Kubišta, preventivár mesta Ľudovít Hoch, riaditeľ OV DPO KNM Albert Piňo a riaditeľ MKŠS
Juraj Čierňava, riaditeľ MKŠS. Po privítaní pred magistrátom v
Gogoline sme sa zúčastnili slávnostnej svätej omše, na ktorej bola
vysvätená hasičská zástava a hasičské auto, dar pre DHZ Gogolin
od sponzorov z Nemecka. Po svätej omši a slávnostnom pochode
ulicami, ktorého sa zúčastnili hasičské zbory z Poľska, Nemecka, Ukrajiny a Slovenska, sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie vyznamenaní. Počas celej akcie vyhrávala do kroku i na
počúvanie 50-členná dychovka. Po ukončení slávnostného aktu
previedol našu delegáciu mestom samotný primátor Joachim Wojtala mestom, ukázal nám veľmi pekný areál kúpaliska s veľkým
vonkajším bazénom a s dvoma vnútornými bazénmi, pekný park,
vybudované inžinierske siete pre výstavbu domov a ďalšie zaujímavosti. Mesto Gogolin má pre zabezpečenie požiarnej ochrany
6 hasičských staníc, v ktorých je príslušná hasičská technika, autá,
výzbroj, výstroj a odborná pripravenosť členov, odborne zasahovať, čo je pre nás hasičov len vysnívaná predstava, že by sa aj u
nás pri inej organizovanosti a zabezpečenia štátu dalo niečo také
dosiahnuť. Mesto má 560 dobrovoľných hasičov, z čoho je aktívnych 350. Už teraz sa tešíme návštevu našich nových priateľov,
hasiþi vhodov.
poĐskom
ktorí zavítajú do nášho mestaKysuckí
počas Jakubovských
Ďalšie
spoločné stretnutia budú určite v prospech dobrých vzťahov, ale
aj poučením sa v našej činnosti.
(Ľudovít Hoch)

NOVÉ PRIESTORY PRE NAŠE TALENTY
Koncom júna boli slávnostne zahájené stavebné práce
na budove ZUŠ - “Stavebné úpravy a nadstavba školy”.
Financované budú z nenávratného finančného príspevku,
ktoré mesto získalo prostredníctvom úspešného projektu
z EU (95 nákladov na stavebné práce budú pokryté z
nenávratného finančného príspevku a 5% nákladov z
rozpočtu mesta). Škola má v súčasnosti 55 rokov, 1120
žiakov, 60 zamestnancov, sídli v dvoch budovách a má
8 pobočiek. Realizáciou stavebných úprav získa novú
koncertnú sálu, ateliéry pre výtvarný odbor a učebne pre
hudobný odbor.
(red.)

Gogoline
pamätný kameň pri príležitosti
zahájenia staveBných prác NA ZUš

Koncom júna navštívila
päĢþlenná delegácia mesta a
našich dobrovoĐných hasiþov
DHZ Kysucké Nové Mesto
poĐské mesto Gogolin,
v ktorom sa konali oslavy 110.
NEDEĔA
výroþia
založenia2.8. o 19,30 h.
dobrovoĐných hasiþov
v Goražde
- þasĢ
Film nás prenesie do 18.storoÿia
a priblíži mesta
nám príbeh šđachtiÿnej Georgiany (Keira Knightley),
praprapratety princeznej Diany. Paralela medzi ich životmi je viac než zrejmá.
Gogolin.
NaRalph
tejto
akcii
saDominic Cooper, Hayley Atwell...
Hrajú: Keira Knightley,
Fiennes, Charlotte
Rampling,
USA/VB/IT/FR
* Vstupné
2 € * KNM
MP12* 110 min.
zúþastnili
predseda
DHZ
NEDEĔA
9.8. o 19,30h.
Jaroslav
Belko, tajomník
DHZ
Ing. Ferdinand Kubišta,
preventivár mesta ďudovít
Hoch, riaditeĐ OV DPO KNM
Pubertiak Sam sa už spamätal z prvého stretnutia s dobrými Autobotmi a zlými Deceptikonmi.Keć objaví úlomok
matérie PiĖo
a získa z nej cenné
informácie, zaþnú po MKŠS
Ėom ísĢ mechanickí gauneri z celej galaxie.
Albert
a riaditeĐ
Hrajú: Shia LaBeouf, Megan Fox, John Turturro, Josh Duhamel, Tyrese Gibson
Juraj ýierĖava,
riaditeĐ
USA * Vstupné
2,40 € * MKŠS.
MP * 105 min.
Po Poďakovanie
privítaní pred magistrátom v Gogoline sme sa zúþastniliNEDEĔA
slávnostnej
svätej
omše,
16. 8. o 19,30 hod.
Ani sme sa nenazdali a sú tu opäť prázdniny. Mne
na ktorej
a hasiþské auto, dar pre DHZ Gogolin od
pripadlabola
milá vysvätená
povinnosť - hasiþská
poďakovať zástava
sa za celoročnú
pomoc a spoluprácu
všetkým,
ktorí nám
svojou
pomocou
sponzorov
z Nemecka.
Po svätej
omši
a slávnostnom
pochode
ulicami, ktorého sa
Christian Bale v roli Johna Connora a Marcus Wright (Sam Worthington), cudzinec, ktorého poslednou spomienkou je,
a ochotou prispeli k dobrému a plynulému chodu MŠ
že bol medzi mĚtvymi, vedú Đudský odpor voþi Skynetu a jeho armáde Terminátorov.
zúþastnili
hasiþské
zbory
PoĐska, Nemecka,
Ukrajiny a Slovenska,Hrajú:saChristian
uskutoþnilo
Bale, Sam Worthington...
počas školského
roka.
Veľkéz poďakovanie
patrí rodičom,
USA * Vstupné
2,20 € *iMP
zamestnancom
školy, sponzorom
- Perla KNM,
Údržbacelej akcie vyhrávala
slávnostné
odovzdávanie
vyznamenaní.
Poþas
do kroku
na12* 116 min.
mesta, ako i zamestnancom oddelenia školstva, sociálnych
23. 8.
o 19,30 hod.
poþúvanie
50-þlennáMsÚ,
dychovka.
Pomesta,
ukonþení
slávnostnéhoNEDEĔA
aktu previedol
našu
vecí a zdravotníctva
inštitúciam
s ktorými
spolupracujeme
v rámci
edukačného
procesu. Zvlášť
delegáciu
samotný
primátor
mesta Joachim
Wojtala mestom, ukázal nám veĐmi
ďakujeme nášmu zriaďovateľovi a zamestnancom MsÚ za
pekný
areál
kúpaliska
veĐkýmza
vonkajším
bazénom
a sPríbehdvoma
vnútornými
sa vracia na samotný
zaþiatok. A práve odvaha, ktorábazénmi,
tradiþne sci-fi špikuje humorom, erotikou a veĐkolepými
pomoc
pri riešení
našich s
problémov,
finančnú pomoc
na
akþnými scénami, by mala filmu pre uzavretú komunitu „trekkies fanatikov“ priviesĢ omnoho širšie publikum.
rekonštrukciu
chodníkov
v
školskom
areáli
a
zhotovenie
pekný park, vybudované inžinierske siete pre výstavbu domov
ćalšie
zaujímavosti.
Hrajú: Chris Pine,a
Jennifer
Morrison, Eric Bana,
Winona Ryder, Simon Pegg, Zachary Quinto, Karl Urban.
prístreškov nad hlavnými vchodmi do budovy. Všetkým
USA * Vstupné
2,40 € * MP 12 * 126 min.
Mesto
Gogolin
pre zabezpeþenie
požiarnej
ochrany 6 hasiþských
staníc,
prajem
príjemnémá
prežitie
dovoleniek v zdraví,
načerpanie
nových síl
a deťom radostné
prázdniny.
Nech autá,
im slnko
v ktorých
je príslušná
hasiþská
technika,
výzbroj, výstroj a odborná
šťastia svieti!
vstupeniek: MKŠS - DK, þ. dv. 43 - prac. dni (8,00-15,30h.)
pripravenosĢ þlenov, odborne
zasahovaĢ,
þo
je
prePredpredaj
nás hasiþov
len vysnívaná
(Riaditeľka MŠ, Ul. 9. mája, KNM)
Zmena programu vyhradená!
predstava, že by sa aj u nás pri inej organizovanosti a zabezpeþenia štátu sa dalo
nieþo také dosiahnuĢ. Mesto má 560 dobrovoĐných hasiþov, z þoho je aktívnych 350.
Už teraz sa tešíme návštevu našich nových priateĐov, ktorí zavítajú do nášho mesta
poþas Jakubovských hodov. Ćalšie spoloþné stretnutia budú urþite v prospech
dobrých vzĢahov, ale aj pouþením sa v našej þinnosti.
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AKO SA (NE)DARILO KYSUCKÉMU FUTBALU
V JARNEJ ČASTI 2009 III.STRED-MUŽI
AKO SA (NE)DARILO KYSUCKÉMU FUTBALU V JARNEJ ýASTI 2009 III.STRED-MUŽI
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vyhraĢ ani nad slabuþkou L. Lúþkou a prehra 1:2 znamenala definitívne opustenie III. ligy
STRED.
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šport
Naši hádzanári
vo Velkej Bystřici opäť prví

KNM
Naši bežci sa vrátili z MS s medailami

Atletická sezóna beží naplno, naši bežci nie sú výnimkou.
V Dubnici na majstrovstvách SsAz mladších a najmladších
žiakov v behu na 600 m zvíťazila Nikolka Štefundová v novom
osobnom rekorde 1:53,54 s desaťsekundovým náskokom pred
druhou K. Dudákovou (AO Olympia Považská Bystrica) a treťou K. Sokolíkovou (AK Spartak Dubnica nad Váhom). Nikolka zvíťazila aj na pretekoch Okolo Lysej (Lysá pod Makytou),
tentoraz v behu na 300 m. Na týchto pretekoch v kategórii žien
nad 35 rokov na 3 km zvíťazila Alena Pochybová.
V Nových Zámkoch na dorasteneckých majstrovstvách Slovenska štartovali traja naši bežci v behoch na 1500 m a všetci
dobehli v nových osobných rekordoch. Najlepší výsledok
dosiahla Iveta Lisková. Dobehla na 2. mieste, jej čas 5:03,95
bol len o 0,41 sekundy pomalší od víťaznej P. Koníčkovej (AK
Spartak Dubnica nad Váhom). V druhom behu dorastencov na
1500 m zvíťazil v čase 4:38,19 Marek Baranec (celkovo 9.
miesto), Matej Minarovič dobehol v tomto behu štvrtý v čase 4:47,33 (celkovo 15. miesto). Posledný júlový víkend sa
v Dubnici uskutočnili atletické majstrovstvá Slovenska mužov
a žien. Pretekári AK MŠK Kysucké Nové Mesto na nich získali
tri tretie miesta. V sobotnom behu žien na 10 km štartovala
Alena Pochybová. Od prvej chvíle na prvom a druhom mieste
bežali J. Zatlúkalová (AK Spartak Dubnica) a D. Janečková
(AK Nové Zámky). Alena bežala prvú polovicu v skupine,
od ktorej sa v druhej polovici trate odpútala a dobehla na
výbornom treťom mieste v čase 39:43,57. V nedeľu sme mali
na majstrovstvách početnejšie zastúpenie. Ako prvý sa na
dubnickom tartane predstavil junior Marek Čierňava. V 2.
behu na 800 m dobehol v novom osobnom rekorde 2:02,34
Vyhodnotenie futbalovej sezóny
na 4. mieste (celkovo 12.). Na 5000 m mužov štartovali Juraj
2008/2009 – mladší iaci „A“
Vitko a Michal Kavacký. Juraj sa od začiatku pretekov držal
v čele na spolu s M. Vankom (TJ OBAL SERVIS Košice)
Družstvo MŠK KNM „A“ - mladší žiaci odohralo 26 kôl, z a I. Magyarom (AK Nové Zámky). M. Vanko sa im obom
ktorých 11 vyhralo, 4 remizovalo a 11 prehralo, čo stačilo na vzdialil, vytvoril si dostatočný náskok, ktorý kontroloval až
zisk 37 bodov pri skóre 44:56. V neoficiálnej tabuľke skončilo do cieľa. Z dvojice Vitko – Magyar bol úspešnejší Novozádružstvo na 6. mieste, čo hodnotím kladne, nakoľko sme močan. Na začiatku tretieho kilometra sa Jurajovi odpútal,
v porovnaní so súpermi boli v priemere o rok mladší. Ako jeho strata bola v istej chvíli takmer 50 m. V poslednom kole
trénera ma teší herné napredovania mužstva, čo sa prejavilo sa Juraj pokúsil stratu dohnať. Aj keď sa mu to nepodarilo,
bežci sa
vrátili
z MS s súperom.
medailami dobehol na výbornom treťom mieste v čase 15:18,47. Michal
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Najlepší výkon podali chlapci v Martine (3. miesto), kde aj Kavacký časom 16:13,90 obsadil 7. miesto. V behu žien na
Atletická
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V sobotnom behu žien na 10 km štartovala Alena Pochybová. Od prvej
úmornej horúčavy sa v Nitchvíle na prvom a druhom mieste bežali J. Zatlúkalová (AK Spartak
re u s k u t o č n i l i j u n i o r s k é
Dubnica) a D. Janeþková (AK Nové Zámky). Alena bežala prvú polovicu
majstrovstvá Slovenskej
v skupine, od ktorej sa v druhej polovici trate odpútala a dobehla na
republiky. Marek Čierňavýbornom treĢom mieste v þase 39:43,57. V nedeĐu sme mali na
va obsadil na osemstovke
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5000 m pokraþovala Alena Pochybová v dopĎĖaní bronzových majstrovských
Tento
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na(AK
800Spartak
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Berešovej (TJ OBAL SERVIS Košice) a J. Čierňava
Zatlúkalovej
Dubnica)nasoMS
šĢastnejším
koncom pre
(Mgr.
Milan
Slivka)osamotená. Podobne ako na desiatke
Dubniþanku Zatlúkalovú. Alena bežala takmer celú traĢ za touto dvojicou
si dobehla pre tretie miesto, aj na päĢke v þase 19:21,55.
TýždeĖ po majstrovstvách Slovenska štartovala Alena Pochybová na 38. roþníku Žaškovského
minimaratónu. Na trati dlhej 12,4 km zvíĢazila v þase 54:42,82 s takmer 50 sekundovým náskokom pred M.
Babelovou (ŠKP ýadca).
Mladší žiaci MŠK KNM obhájili vlaňajšie prvenstvo na turnaji
FTP CUP vo Velkej Bystřici (ČR), ktorý sa konal v dňoch 20. –
21. 6. 2009. Vo finálovom stretnutí po výbornom výkone porazili
družstvo Sokol Nové Veselí.
Výsledky základnej časti:
MŠK KNM – Sokol Vršovice		
13 : 15
MŠK KNM – Libava		
6:0
MŠK KNM – Sokol Nové Veselí
16 : 13
MŠK KNM – K.T.C.M.Nové Veselí
21 : 6
MŠK KNM – Litovel		
12 : 10
MŠK KNM – Velká Bystřice		
17 : 14
Konečné poradie po základnej časti (prvé tri družstvá):
1. Sokol Nové Veselí
10 b + 9 gólov		
2. MŠK KNM		
11 b + 1 gól
3. Sokol Vršovice 		
10 b – 10 gólov
O poradí prvých troch družstiev rozhodlo skóre zo vzájomných
stretnutí, keď Sokol Vršovice prehralo s Novým Veselím 5 : 17. Do
finále sa dostali prvé dve družstvá zo základnej časti. Finále:
MŠK KNM – Sokol Nové Veselí
19 : 13
Naše družstvá sa pravidelne zúčastňujú tohto turnaja v malom
mestečku pri Olomouci, ktoré má len 2300 obyvateľov a s hádzanou
tu začali už v roku 1932. Mesto má regulárnu športovú halu ako
súčasť základnej školy a kryté ihrisko v športovom areáli.
(Pavol Kubala)
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Tajniþka krížovky þ. 7 znie: „...aby s k tebe chovali tvoje deti.“
Výhercovia krížovky
z þísla 7 sú:
Anna Veselá, Matice
958/5, KNM,
2. Irena Bilíková,
Krížovka
s1.tajničkou
● slovenskej
Krížovka
s tajničkou
Clementisova 1033/33, KNM, 3. Alica Hlušková, Clementisova 761/3, KNM
Správne vylúštenie krížovky z čísla 7/2009 znie : ��������
„...aby ������������������������������
sA k tebe chovali tvoje deti.“ Zo správnych
odpovedí boli vyžrebovaní títo traja výhercovia: 1. Anna Veselá, Matice slovenskej 958/5, KNM, (6,64€)
2. Irena Bilíková, Clementisova 1033/33, KNM, (4,98€) 3. Alica Hlušková, Clementisova 761/3, KNM,
(3,32€) Srdečne blahoželáme! Výhercovia si môžu odmenu prevziať v pokladni MsÚ, vždy 14. dňa v aktuálnom mesiaci, prípadne predchádzajúci pracovný deň v čase od 13,00 do 14,00 hod. Správne znenie tajničky
z čísla 8/2009 spolu s nalepeným kupónom doručte na MsÚ – referát bytový a podnikateľských činností, č. dv.
14, najneskôr do 18. 8. 2009.

KUPÓN
č. 8

Seneca: ýas lieþi rany, ... (dokonþenie v tajniþke krížovky)
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Redakþné postrehy
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aké boli tohtoročné jakubovské hody
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