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Aké bolo Kysucké kultúrne leto 2010
Mesto Kysucké Nové Mesto prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie MkŠS usporiadalo aj tento rok Kysucké kultúrne leto, ktoré sa v letnom období opakuje v našom meste už od
r. 1984. V rámci tohtoročného KKL sa obyvatelia nášho mesta
opäť mohli zabaviť pri cykle hudobných programov, ktoré sa
na námestí mesta konali každú júlovú nedeľu. V prvom nedeľnom programe KKL sa návštevníkom už tradične predstavila
s novým koncertným programom dychová kapela Nová Kysučanka. Jej hudobný repertoár oživilo vystúpenie kysuckých
mažoretiek zo súboru Asanka. Počas ďalšej júlovej nedele sa
uskutočnil hudobný koncert swingovej kapely VO BAND zo
Žiliny a dňa 18. 7. 2010 sa návštevníci podujatia, najmä starší
ročník, zabavili pri programe Kysuckých žubrienok pod vedením Nadeždy Behúňovej a hostí tejto speváckej skupiny. V
úvode podujatia odovzdal podpredseda krajského výboru Jednoty dôchodcov Slovenska Ing. Pavol Klzák do rúk primátora
mesta Ing. Jána Hartela pamätnú plaketu na znak dobrej spolupráce a zároveň vyslovil vďaku za podporu organizácie JDS,
prostredníctvom ktorej sa v našom meste pre starších obyvateľov zabezpečuje kvalitný spoločenský život. Primátor mesta
Ing. Ján Hartel prisľúbil podporu a pomoc našim dôchodcom
aj v budúcnosti. Podujatie pokračovalo vystúpeniami Ochodníckej seniorky, Lehoťanky z Budatínskej Lehoty a súboru Zaturčianka z Martina.
(red.)

Z obsahu: STR. 1 - aKé BOLO kYSUCKé KULTúRNE LETO 2010, STR. 2 - iNTERNET NA NáMESTí PRE VšETKýCH,
STR. 3 - nAPíSALI NáM, STR. 4 - SPOLOčENSKá KRONIKA, STR. 5 - jEDĽOVINA OčARILA fRANCúZOV, STR. 6 - hOSť MESIACA
mGR. dUšANA šINALOVá, STR. 6 - pLATENá REKLAMA, STR. 7 - SPOMIENKY A POĎAKOVANIA, STR. 9 - šPORT, STR. 10 - kYSUCKá
DESIATKA, STR. 11 - KRížOVKA, DOPLŇOVAčKA, STR. 12 - mkšs INFORMUJE
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MESTO INFORMUJE

PRIHOVáRA SA VáM
prednosta MsÚ Ing. Ľubomír Golis

Letné mesiace sú ako stvorené pre prácu stavbárov. Tento
čas sa naplno využíva aj v našom meste, dbáme, aby sa
zrealizovali všetky naplánované akcie. Rozbehli sa práce na
parkovacích plochách, pred dokončením je rekonštrukcia
chodníka na Murgašovej ulici, realizuje sa oprava chodníka
na Štúrovej, Benkovej i iných uliciach. Práce prebiehajú aj
v školských a predškolských zariadeniach a pripravuje sa
aj realizácia ďalších stavebných úprav v mestskej športovej
hale. Naďalej sa v meste budujú detské športové a oddychové zariadenia, teda preliezky, pinpongové stoly, lavičky,

obnovujú sa pieskoviská pre deti. Nechcem vymenovať
každú akciu zvlášť. Nie je to ani mojim úmyslom. Niektoré
akcie sú viditeľné na prvý pohľad, tie, ktoré sa vykonávajú
v interiéroch, ostávajú skryté pred pohľadom širokej verejnosti. Mesto sa priebežne stará o všetky svoje zariadenia.
Investičné akcie sú zabezpečované prostredníctvom mestského úradu, oddelenia investícií a regionálneho rozvoja.
Pracovníci úzko spolupracujú s riaditeľmi zariadení pri výbere dodávateľa a samotnej realizácií. Jednou z významných ukončených akcií je rekonštrukcia budovy Základnej
umeleckej školy. Svojim podielom v tejto veci prispeli, bohužiaľ, aj zberači lesklých vecičiek. Najskôr sme si mysleli, že
to urobila nejaká straka, zo žiadneho hniezda však medený
odkvap nevisel. Kto si ich teda z novej stavby mohol vziať?
To nevieme doteraz, ale prajeme mu, aby mu ten odkvap
dlho pripomínal jeho účasť na dokončení tejto stavby.
Ako som už spomínal, v mesiaci júl sa v meste menil piesok
v detských pieskoviskách. Je na občanoch mesta, ako dlho
vydrží tento piesok čistý. Nepovažujem za normálne zrovnoprávňovať deti zo zvieratami. Piesok je len pre deti. Preto
žiadam všetkých chovateľov, aby si pre svojich miláčikov
zaobstarávali piesok niekde inde a detským pieskoviskám
sa so svojimi psíkmi vyhýbali. Možno by bolo dobre prejaviť
trochu viac odvahy od dospelých, ktorí vidia takéto priestupky, ale nechávajú ich nepovšimnuté. Nemusíte hneď volať
mestskú políciu, možno by stačilo iba upozornenie. Tak isto
by stačilo upozorniť aj deti ešte predtým, ako sa idú vonku
hrať, že pružinové hojdačky sú len pre malé deti. Hojdanie,
ako často vidno, totiž nenahradzuje hru, kto dlhšie vydrží na
rozzúrenom býkovi. Je dobré, že doteraz nebol žiadny úraz.
Stále sa opakujú sťažnosti na krik detí. Deti vždy kričali,
niekedy doslova revali. Nikdy to však netrvá dlho. Buďme
trpezliví a nechajme ich. Veď detský krik je ten najkrajší hluk
na svete.
Leto je časom na konanie rôznych športových a kultúrnych
aktivít. Veľa akcií sa koná v meste a čas ich konania sa
posúva aj do neskorších hodín. Keď organizátori konajú
ohlásenie, príslušný pracovník ich vždy poučí o tom, že nie
vždy je to hlučné to najsprávnejšie, a že mesto má prijaté
nariadenie o dodržiavaní hladiny hluku pri konaní podujatí.
Niektorí ľudia uprednostnia pred hlukom mesta ticho prírody. Žiadame vás o maximálnu opatrnosť. Stačí ozaj veľmi
málo a nevinná zábava sa často končí výjazdom hasičských
vozidiel. Toto upozornenie platí aj pri vykonávaní poľnohospodárskych prác.
Na záver prajem všetkým príjemné chvíle oddychu. Takéto
pekné leto sme už dlho nemali. Treba využiť každú chvíľu
a zregenerovať všetky sily.

KNM
Internet na námestí pre všetkých

Spoločnosť LightNet Computers so sídlom na Neslušskej
ceste v Kysuckom Novom Meste, ktorá ponúka vysokorýchlostné pripojenie do siete Internet, servis a predaj výpočtovej techniky, v spolupráci s mestom Kysucké Nové
Mesto od 1. 7. 2010 spustila bezdrôtovú sieť WiFi, prostredníctvom ktorej majú všetci naši občania bezplatný
prístup do siete Internet.
Pripojiť sa môže každý, kto vlastní notebook, mobilný telefón s podporou technológie WiFi, alebo iné kompatibilné
zariadenie. Signálom je pokryté celé Námestie slobody,
od Mariánskeho kostola po obchodný dom Jednota. Vysokorýchlostné, dátovo neobmedzené pripojenie s celkovou rýchlosťou až 2 Mbit/s je k dispozícii pre každého po
dobu dvoch hodín denne.
(red.)

Po p rázdninách
čaká na deti vynovená ZUŠ
Základná umelecká škola v Kysuckom Novom Meste sa
dňa 29. 6. 2010 presťahovala do svojej staronovej školy.
Po roku strávenom v náhradných priestoroch sa učitelia
vrátili do nových tried, ktoré sú vybavené novým nábytkom
a zariadením.

(Mgr. Jana Jánošová, riaditeľka ZUŠ)
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Prečo sa oplatí

separovať odpad

Mesto Kysucké Nové Mesto sa ešte v r. 2007 zapojilo do
projektu separovaného zberu komunálneho odpadu. A urobilo dobre, pretože na základe tejto skutočnosti získalo finančný grant, z ktorého sa zakúpili nové odpadové vrecia,
odpadové nádoby, informačné brožúry k separácii odpadu,
dva veľkokapacitné kontajnery, ktoré sú pre obyvateľov sústavne k dispozícii na Štúrovej ulici, ale aj ďalšie náležitosti
potrebné k separácii odpadu.
Od zapojenia sa do uvedeného projektu získava každoročne mesto predajom separovaného odpadu ďalšie financie,
ktoré v súlade s pravidlami môže použiť výlučne zasa len
na skvalitňovanie oblasti likvidácie a triedenia odpadu. Za
6 mesiacov v roku 2007 získalo týmto spôsobom mesto finančné prostriedky v celkovej výške 3622€, v roku 2008 už
7087€. Rok 2009 sa v súčasnom období ešte len vyhodnocuje, určite však opäť neobídeme naprázdno a získame
ďalšie financie. Časť takto získaných finančných prostriedkov sa použila aj na pokrytie zvýšených nákladov za odvoz a likvidáciu mestského komunálneho odpadu, samotní
obyvatelia tak nárast cien za tieto služby vôbec nepocítili,
veď v posledných rokoch im bol poplatok za odvoz odpadu
účtovaný v nezmenenej výške.
Triedením odpadu teda obyvatelia neprispievajú len ku
skvalitneniu životného prostredia, ktoré je určite dôležité pre
každého z nás, ale zároveň šetria aj mestský rozpočet, z
ktorého takto usporené financie sa môžu použiť na iné účely
v prospech všetkých.
Za účelom efektívneho triedenia odpadu upozorňujeme
obyvateľov, že pri separovanom zbere sa nepotrebná, vyhodená vec nepovažuje za odpad, ale za druhotnú surovinu, ktorú je možno recyklovať, teda opäť použiť. Samozrejme, že recyklovať sa nedá všetko. Separovať odpad do
špeciálnych zberných nádob (kontajnerov) na to určených
a zberných vriec sa môže len čistý, zbavený zvyškov potravín, či iných znečistení. Pre rôzne druhy odpadov sú zberné
nádoby a vrecia farebne rozlíšené. Veľmi dôležité pri tom je,
aby sa jednotlivé druhy odpadu nepomiešali, lebo tým sa
znehodnotí celý jeho obsah.
(red.)

V Budatínskej Lehote horela

va t

r

a

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. Dôležitý krok k
naplneniu sebaurčenia
slovenského
národa
sme si pripomenuli aj
v Kysuckom Novom
Meste zapálením vatry
na tradičnom mieste
- na „skale“ v Budatínskej Lehote. Významného podujatia, ktoré
sa uskutočnilo dňa 16.
júla 2010 podvečer, sa
okrem iných zúčastnil
aj primátor mesta Ing.
Ján Hartel, ktorý spolu so zástupcom SNS Branislavom Neslušanom a zástupkyňou HZDS ĽS Jankou Romanovou zapálili vatru pri dvojkríži, postavenom a slávnostne odhalenom v
minulom roku. V úvode podujatia sa návštevníkom predstavili
spevácke skupiny Kysucké žubrienky a Lehoťanka, tiež Denis
Dubjel, 11- ročný talentovaný harmonikár z Kysuckého Nového Mesta. Po zapálení vatry podujatie pokračovalo tanečnou
zábavou.
(red.)
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Napísali

nám ...

Otázka čitateľa pre primátora mesta
V minulom čísle Zvestí ste informovali čitateľov o rekonštrukcii centrálnej meskej zóny, teda pešej zóny a priľahlých
ulíc a ciest prostredníctvom úspešného projektu. Kedy sa začnú realizovať tieto stavebné práce?

Ako som spomínal už minule, zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi našim mestom a riadiacim
orgánom pre regionálny operačný program je už podpísaná
(12. 5. 2010). Následne začalo verejné obstarávanie dodávateľa stavby. Bohužiaľ, jedná sa o administratívne veľmi zdĺhavý
a časovo náročný proces, ktorý sa začal verejnou súťažou. Celkovo sa do súťaže prihlásilo až 13 záujemcov. Do užšej súťaže
sa po jej vyhodnotení prebojovalo celkom 5 uchádzačov, ktorí
splnili súťažné kritéria, z nich do užšieho výberu postúpili tri
firmy: Doprastav a. s., M-Silnice a. s., a Strabag s. r. o.
V týchto dňoch bola užšia súťaž ukončená a jej konečným víťazom sa stala firma M-Silnice a. s. Priebeh súťaže však musí
byť následne ešte skontrolovaný sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom, ktorého funkciu vykonáva VÚC
Žilina a tento orgán má na vykonanie kontroly lehotu 21 dní.
Až po kladnom posúdení súťaže môžeme podpísať zmluvu o
dielo s víťazným uchádzačom. Za uvedených podmienok môžeme počítať so začatím stavebných prác na centrálnej zóne
nášho mesta koncom augusta, začiatkom septembra. Záväzný
časový rámec realizácie projektu uvažuje s ukončením všetkých stavebných prác do konca roka 2011. Budeme sa však
snažiť, aby sa najkritickejšie úseky ciest a chodníkov, ktoré
sú taktiež zahrnuté do rekonštrukcie centrálnej mestskej zóny,
zrekonštruovali už v tomto roku.
(primátor mesta Ing. Ján Hartel)

R o zš í r e n i e M H D
Mesto Kysucké Nové Mesto oznamuje, že od 1. augusta
2010 bude autobusová linka MHD č. 1, spoje 1 a 3
(nedeľné spoje KNM - DUBIE) rozšírená o zastávky na
Kukučínovej 1068 a Suľkov ZŠ. Rozšírená trasa bude
označená aj na výveskách zastávok.
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Olympiáda na Základnej škole
Dolinský potok

Šport spája ľudí na celom svete a olympijské hry majú už dlhoročnú
tradíciu. Duch olympiády prenikol aj na našu školu a už po druhýkrát sme zorganizovali športovú akciu pod názvom: Olympijský
festival detí a mládeže Slovenska.
Koncom júna sa tak naša škola premenila na pravé dejisko olympijských hier. Samotné prípravy sa však začali už oveľa skôr.
Každá trieda predstavovala jednu krajinu, ktorá mala svoj názov.
Originálnym nápadom sme veru hranice nekládli. Objavili sa krajiny ako Simpsonovo, Králikovo, Smejovo a navštívila nás aj Únia
pohoďákov či Šikovné rybky.

Spoločensk á kronik a
manželstvo uzavreli
Dávid Popadiak a Emília Žideková
Peter Svrček a Andrea Martinková
Radoslav Slíž a Stela Hajnalová
Ing. Emil Kormanec a Marcela Madajová
Ing. Juraj Slíž a Ing. Ľuboslava Panáková
Pavol Komzala a Jana Horáková
Roman Konušík a Petra Ochodničanová

Veľa šťastia!

narodenie detí
Nikolas Hutira, Natália Milová,
Dorothea Šutiaková, Timotej Janiš,
Natália Stojková, Lukáš Mičenec,
Alexander Kvašňovský, Sofia Vajdíková,
Veronika Glettová, Patrik Červenec

Rodičom blahoželáme a deťom prajeme pevné
zdravie a radostný život!

opustili nás

Žiaci II. stupňa si vlajku zhotovovali sami, tým mladším pomohli
aj ich pani učiteľky. Otvorenie olympiády sa začalo zapálením
olympijského ohňa, nástupom žiakov na ihrisko, príhovorom pána
riaditeľa a vyvesením vlajok na znak, že olympiáda sa práve začala.
Trošku sme sa báli počasia, ale nakoniec všetko dopadlo nad naše
očakávania. Bolo krásne a žiakom to išlo výborne.
Súťažilo sa vo viacerých „olympijských“ disciplínách a kategóriách. Disciplíny boli nasledovné: hod kriketovou loptičkou, hod
granátom, hod plnou loptou, štafeta, skok do diaľky z miesta,
vytrvalostný beh, prekážkový šprint. Medzi žiakmi vládla zdravá
súťaživosť v duchu fair-play. Vo finále olympiády sme privítali aj
zaujímavého a významného hosťa, p. Jána Kurica – tajomníka
Olympijského klubu Kysuce. Potešilo ho, že žiaci majú šport
radi a s chuťou sa zapájajú do športových aktivít. Aj z jeho rúk
si potom mohli súťažiaci na prvých troch miestach prevziať medaily a diplomy. Touto cestou mu za jeho návštevu a povzbudivé
slová ďakujeme. Po vyhodnotení bolo pre žiakov ešte pripravené
občerstvenie a naďalej sme sa všetci zabávali rôznymi hrami na
školskom dvore.

Margéta PFLEGEROVÁ
Anna SIDOROVÁ		
Helena DADAJOVÁ
Mária ČIČMANOVÁ
Štefan BARČÍK		
Ilonka CIGÁNIKOVÁ
Marta TLACHOVÁ
Mária BACOVÁ		
Janka UNUCKOVÁ
Michal PETRUŇA		
Margita JANČIGOVÁ
Mária ŠVIRÍKOVÁ
Ladislav GREŠNER
Helena TRUCHLÁ

86 rokov
50 rokov
79 rokov
83 rokov
60 rokov
82 rokov
69 rokov
87 rokov
47 rokov
59 rokov
84 rokov
87 rokov
61 rokov
58 rokov

LEKÁREŇ V POHOTOVOSTI
(8,00 až 12,00 hod.)
august 2010

nedeľa 01.08.2010 Lekáreň SV.LUKÁŠA                 Belanského 297
sobota 07.08.2010 Lekáreň SV.LUKÁŠA                 Belanského 297  
nedeľa 08.08.2010 Lekáreň NA ROHU                   Belanského 1356
sobota 14.08.2010      Lekáreň SV.LUKÁŠA              Belanského 297
nedeľa 15.08.2010 Lekáreň REGIA                      Kukučínova2739
sobota 21.08.2010 Lekáreň SV.LUKÁŠA                Belanského 297
nedeľa 22.08.2010 MESTSKÁ LEKÁREŇ                  Belanského1345
sobota 28.08.2010 Lekáreň SV.LUKÁŠA          
Belanského 297
nedeľa   29.08.2010 Lekáreň SV.JAKUBA         
1.mája č. 50

i n z e r c i a
 Kadernícky salón v Kysuckom Novom Meste hľadá
holičky, kaderníčky, manikérky, pedikérky, kozmetičky so
živnosťou.
Info: 0905 359 356
Na záver by som chcela za organizáciu a prípravu celého podujatia
poďakovať: vedeniu školy, celému učiteľskému zboru a žiakom
zo školského parlamentu. No a v neposlednom rade aj samotným žiakom – športovcom, ktorí sa zapojili.
Už teraz sa všetci tešíme na tretí ročník.
(Mgr. Katarína Halúsková, ZŠ Dolinský potok)

 Ponúkame na prenájom novopostavené kancelárie a
predajné priestory v centre mesta, priamo na Námestí slobody v KNM. Tel. 0903 438 558

ZRNKO MúDROSTI
Peniaze su ako ľad,
na ktorý sa leje horúca voda.

na Dubánskom cintoríne

KNM
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Aj Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto sa zapojila do
kampane. Všetci záujemcovia o súťaž - autori komiksov,
bilboardov, plagátov, spotov, textov, sloganov, či majitelia
veľkého množstva pôvodnej slovenskej literatúry, svoje príspevky môžu priniesť či inak doručiť do knižnice.
(Mgr. Dušana Šinalová, vedúca MsK)

P O Ď A K O V A NI A

Celoslovenská kampaň na podporu knižníc a čítania
Slovenská národná knižnica v Martine vyhlasuje celoslovenskú kampaň na podporu čítania a zviditeľnenie knižníc
s názvom DO KNIŽNICE. Cieľom kampane je upriamiť pozornosť verejnosti, a to najmä detí a mladých ľudí na čítanie
ako na stále obľúbený spôsob trávenia voľného času a tiež
na knižnice ako na kultúrno–informačno-komunitné centrá
prostredníctvom tvorivých súťaží zameraných na rôzne
spôsoby propagácie čítania a knižníc.
Deti a mladí ľudia do 25 rokov sa môžu podľa vekových
kategórií zapojiť do súťaží zameraných na návrhy plagátov, komiksov, bilbordov, animovaných spotov, hudobných
textov a sloganov podporujúcich čítanie a knižnice. Pre najmenších záujemcov je pripravená súťaž Slovenská čitateľská rodina, ktorej cieľom bude objavovať slovenské knihy v
domácich knižniciach.
Uzávierka všetkých súťaží bude 30. septembra 2010, autori
víťazných návrhov a knižnice, prostredníctvom ktorých budú
víťazné návrhy zapojené, budú odmenení. Víťazné návrhy
budú použité v rámci celoslovenskej propagácie čítania a
knižníc. Z najlepších výtvarných a grafických návrhov bude
urobená putovná výstava, ktorá bude sprístupnená všetkým knižniciam a školám, ktoré o ňu prejavia záujem. Podrobnosti k celej kampani na www.dokniznice.sk. Partnermi
kampane sú: Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove, OZ
KnihoBrána, Spolok slovenských knihovníkov, Slovenská
asociácia knižníc a Slovenská sekcia IBBY. Mediálnym partnerom je knihovnícky portál www.infolib.sk. Kampaň je realizovaná vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR.

Úprimne ďakujem p. zástupkyni primátora, poslankyni ŽSK - Ing.
Jane Svrčkovej za ústretovú spoluprácu pri riešení vzniknutých
problémov v Materskej škole, Budatínska Lehota počas uplynulého
školského roka. Aj keď bola pracovne zaneprázdnená, vždy ochotne
vypočula, zhodnotila situáciu a ihneď pristúpila k riešeniu problémov.
Svojim prístupom tak pomohla z nejednej komplikovanej situácie.
Touto cestou jej želám do ďalšieho obdobia veľa síl a úspechov.
(Alica Hlušková , riaditeľka MŠ, Budatínska Lehota)
Úprimne ďakujem za celoročnú pomoc a spoluprácu všetkým, ktorí nám svojou pomocou a ochotou prispeli k dobrému a plynulému
chodu MŠ na Ul. 9. mája počas školského roka. Veľké poďakovanie
patrí rodičom, zamestnancom školy, sponzorom (PERLA KNM),
Údržbe mesta za pravidelné kosenie školskej záhrady, maliarske a
natieračské práce, ako i zamestnancom oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva MsÚ a všetkým inštitúciám mesta, s ktorými spolupracujeme v rámci edukačného procesu. Zvlášť ďakujeme
zriaďovateľovi a zamestnancom MESTA KNM za pomoc pri riešení
našich problémov, za finančnú pomoc na výmenu okien - poschodová budova MŠ. Všetkým prajem príjemné prežitie dovoleniek, veľa
zdravia, načerpanie nových síl, deťom radostné prázdniny.
(Riaditeľka Materskej školy na Ul. 9. mája č. 1292,KNM)
Chcem sa poďakovať p. Júliusovi Novákovi – ALEN, Belanského 5,
P. O. Box 3, Kysucké Nové Mesto, ktorý na moje požiadanie o sponzorský dar zareagoval kladne v podobe krásnych záclon do spálne
našej materskej školy, ktoré nám ochotne poslal. Touto cestou sa
mu chcem zo srdca poďakovať za celú materskú školu i deti, ktoré
majú z nových záclon veľkú radosť. Veľmi pekne ĎAKUJEME!
(Bc. Renáta Necpalová, riaditeľka MŠ Ladzany)

Jedľovina očarila
Dňa 21. 7. 2010 sa šťastlivo vrátil
z Francúzska z 10 - dňového turné folklórny súbor JEDĽOVINA z
Kysuckého Nového Mesta. Jeho
umeleckým a organizačným vedúcim je už roky Mgr. Pavol Kopták. Súbor pozostáva z tanečnej
zložky, ľudovej hudby a ženskej
speváckej skupiny. Práve tanečná zložka súboru a ľudová muzička sa predstavili svojim tancom a
spevom francúzskemu publiku v
mestách a dedinkách Marseille,
Avignon, St. Julien Molin Mulet,
v Rive de Gier a v St. Christo en

Jarez. Odozvy na ich tance, spev
a hudbu boli plné nadšenia a uznania. Darmo, slovenský folklór
je niečo, čo je aj za hranicami
našej krajiny vždy zárukou úspechu. Najmä, keď je prezentovaný
s radosťou a láskou k folklóru, a
tá je mladým tanečníkom zo súboru prirodzená. Pohostinnosť
francúzskym hostiteľom vrátili
členovia súboru nielen pekným
tancom, ale aj slovenským gulášom a šiškami, ktorými Francúzov ponúkli.
(red.)
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spravodajstvo

Hosť mesiaca

V rubrike HOSŤ MESIACA vám predstavujeme
vedúcu Mestskej knižnice v Kysuckom Novom Meste
Mgr. Dušanu Šinalovú.

Koľko rokov už pôsobíte vo funkcii vedúcej knižnice?
V knižnici pracujem už od roku 2001. Naplnila sa tak moja túžba
pracovať v odbore, ktorý som vyštudovala, a ku ktorému mám
silný vzťah.
Akými významnými zmenami, resp. novinkami v zabehnutom
chode knižnice sa môžete pochváliť?
Myslím si, že zmeny, ktoré nastali po mojom príchode boli značne
viditeľné. Pracovníčky knižnice dovtedy nevyužívali IKT a ponúkali len základné služby. Mala som dostatok priestoru priniesť niečo
nové. Automatizované výpožičné služby poskytujeme už od roku
2005, najviac času zabralo spracovanie okolo 30 000 knižničných
jednotiek a 2 500 čitateľov. Bez týchto záznamov nebolo možné
realizovať automatizáciu, avšak to bola práca, ktorú naši pravidelní používatelia nevideli. Automatizácia a následne internetizácia
knižnice priniesla čitateľom nové možnosti využívania služieb, aj
nové formy doplnkových služieb. Napr. rezervácia dokumentov,
prístup do siete internetu zdarma, využívanie online katalógu,
tvorba rešerší, reprografické služby, elektronická komunikácia
a ďalšie. Neustále aktualizujem a sprístupňujem nové informácie
o činnosti, službách a podujatiach knižnice nielen v priestoroch ale
aj na internetovej stránke mesta. Vyhľadávam informácie o celoslovenských podujatiach sprístupnených pre knižnice a ponúkam ich
našim čitateľom. Práve v týchto dňoch ponúkame deťom a mladým
do 25 rokov veľmi zaujímavú celoslovenskú súťaž s názvom Do
knižnice. Ďalšie zmeny nastali v aktívnej spolupráci so školskými
a kultúrnymi organizáciami. Vznikli nové a pravidelné stretnutia,
podujatia či súťaže.
Koľko rokov v našom meste už vlastne knižnica funguje?
Už moje predchodkyne sa snažili získať informácie o dátume vzniku
knižnice. Ja som dokonca vyzývala starších občanov prostredníctvom Zvestí KNM, aby nám podali akékoľvek informácie o fungovaní a vzniku knižnice, ale nedopátrala som sa k jej začiatkom.
Isté je len jedno – prvý písomný záznam o práci knižnice v meste
je z roku 1953, ale aj pred týmto rokom existovala knižnica niekde
na námestí v pivničných priestoroch.
Koľko kníh a aký počet evidovaných čitateľov je v knižnici v
súčasnosti?
Toto číslo je pohyblivé. Neustále nakupujeme nové knihy a tie
poškodené alebo zastaralé vyraďujeme. V januári 2010 sme však
evidovali 28 370 knižničných jednotiek. V našej praxi evidujme čitateľov v januári od nuly. Takže ku dnešnému dňu zaplatilo registračný poplatok 1 940 čitateľov. Ročne však priemerne evidujeme okolo
2 500 čitateľov. Toto číslo je podľa mňa len orientačné. Niektoré
služby poskytujeme aj neregistrovaným používateľom a žiaľ, stále
máme niekoľko rodinných príslušníkov, ktorí navštevujú knižnicu
na jeden čitateľský preukaz. Pre nás knihovníkov tento postup nie
je správny, pretože strácame prehľad o niektorých ukazovateľoch
činnosti knižnice.
Ako často nakupujete najnovšie tituly a o ktoré je najväčší
záujem?
Získavanie knižničných jednotiek sa v našej praxi nazýva akvizícia.
Určite je to zložitejší proces, ako predstavy mnohých používateľov
knižnice, nechodíme do kníhkupectva s veľkou nákupnou taškou.
Cieľom dobrej akvizície je prehľad o tituloch, ktoré sú k dispozícií
na našom trhu, prehľad o požiadavkách a potrebách používateľov
knižnice, o štruktúre knižničného fondu a, samozrejme, o dobrej
spolupráci s distribútormi a predajcami kníh. V tejto oblasti úspešne
už roky spolupracujeme s Kysuckou knižnicou v Čadci. Knihy
nakupujeme a poskytujeme priebežne počas celého roka. Niekoľko
krát sme už získali na akvizíciu finančnú podporu z MK SR na
základe predloženého projektu či z fondu Hodina deťom. Záujem
o knižné tituly sa mení. V súčasnosti ženy radi čítajú romány slovenských autoriek a deti majú rady knihy o čarodejníkoch, hitom
tohto roku sú knihy o upíroch. Odporúčam rodičom, aby zbytočne
nenútili deti čítať Karla Maya či edíciu Stopy len preto, že im sa to
v ich veku páčilo. Dnešné deti majú iné požiadavky a záujmy a ich
potrebu čítania treba podporovať, nie naopak.

KNM

Čo by ste ešte privítali, resp. čo
máte v pláne vylepšiť na základe
požiadaviek a dopytu používateľov knižnice?
Požiadavky a záujmy našich čitateľov a používateľov registrujeme
neustále. Či už formou ankety, písomných dotazov alebo len ústnych
vyjadrení počas návštevy knižnice.
Tie potom využívame pri akvizícii
a organizovaní podujatí. Privítala
by som určite zlepšenie komunikácie medzi čitateľmi a pracovníčkami knižnice. Niektorí používatelia
sú azda ostýchaví alebo nechcú „obťažovať“, ale naše pracovníčky
sú tu pre používateľov a sú pripravené im pomôcť, či už pri orientácii v knižnici, pri výbere konkrétnych titulov alebo riešení iných
problémov. Veľakrát som sama pri rozhovoroch s nimi zistila, že
netušia o možnostiach, ktoré poskytujeme a následne ich s radosťou
a vďakou využili. Mnohí stále nevedia, že budujeme regionálnu
príručnú knižnicu, ktorá nie je voľne prístupná. Tento rok by sme
radi vylepšili formu realizovania informačnej výchovy a rôznych
podujatí. Získali sme finančnú podporu z MK SR na zakúpenie
dataprojektoru, ktorý nám pomôže sprístupniť väčšie množstvo
informácií a tak zlepšiť informačnú gramotnosť študentov a žiakov.
Pripravujem projekt na vlastnú webovú stránku knižnice, ktorá by
mi poskytla väčší priestor na informácie a realizáciu nápadov a používateľom knižnično-informačných služieb vyššiu prehľadnosť,
lepší a rýchlejší prístup k informáciám a uspokojovaniu vlastných
informačných potrieb. Som rada, že mladí ľudia neustále využívajú
internet, ktorý je pre nich v knižnici k dispozícii zdarma, nielen im,
ale aj ďalším obyvateľom, by som odporučila pozrieť si na webovej
stránke mesta aj ďalšie informácie o službách knižnice, či vyskúšať
vyhľadávať obľúbené tituly pomocou online katalógu, a tak zistiť,
že naša knižnica stále napreduje a ponúka služby a zloženie knižničného fondu na úrovni modernej knižnice. Tých starších často
prilákame na výšku členského poplatku, ktorý je vzhľadom na
dnešné ceny kníh naozaj symbolický. V súčasnej „rýchlej“ dobe sa
nám tiež osvedčila služba rezervovanie dokumentov (kníh). Čitateľ
nemusí pravidelne navštevovať knižnicu a pýtať sa, či daný titul sa
už vrátil, ale zarezervuje si dokument. Pracovníčka knižnice čitateľa
ihneď po vrátení dokumentu informuje. Táto služba je veľmi efektívna a urýchľuje ju aj prístup do online katalógu. Tých najmenších
lákame na rôzne súťaže a podujatia (Strašidelné čítanie, Hľadá sa
Dobšinský, Rozprávkové dopoludnia, Letné lúskanie...). Osobne si
myslím, že budúceho pravidelného návštevníka knižnice by sme si
mali získať už v útlom veku a neustále u neho vytvárať kladný vzťah
k čítaniu a ku knihe. Všetkým žiakom a študentom tento rok opäť
ponúkame možnosť využiť úhradu členských poplatkov a služieb
Kultúrnymi poukazmi.

Ktoré z posledných podujatí vás potešili najviac?
Mňa osobne, a dúfam, že aj všetky deti a pedagógov potešilo minuloročné stretnutie slovenských osobností – tvorcov detskej literatúry.
Podujatie malo názov Dni detskej knihy a po 20. rokoch sa konalo
opäť na Kysuciach. Známi spisovatelia ako T. Janovic, R. Brat, G.
Futová, M. Grznárova či ilustrátori M. Kellenberger, M. Regitko
navštívili školy v našom meste a ohúrili svojimi slovami a skúsenosťami žiakov. Tiež ma potešilo ocenenie, ktoré získala mestská
knižnica v roku 2009 – Literárny počin Kysúc za dlhoročnú prácu
v oblasti regionálnej literatúry, za jej šírenie a propagáciu medzi
čitateľskou verejnosťou.
Ďakujem za rozhovor Mária Ďuranová

KNM
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platená reklama

Nové vlaky pre pohodlie
na koľajniciach
Rýchle a bezpečné cestovanie komfortným vlakom len málokto odmietne. Vďaka Operačnému programu Doprava
sa na železničných tratiach Slovenska, najmä smerom na Trenčín, Žilinu a na Košice, čoskoro objavia moderné
poschodové vlaky, ktoré spĺňajú súčasné nároky.
Komfort, vysoká miera bezpečnosti, technická prívetivosť k telesne postihnutým a k matkám s deťmi,
ekologická ohľaduplnosť – moderné vlaky pre modernejšie slovenské železnice.

Naša cesta k cieľu

www.mdpt-opd.sk

Operačný program Doprava
je spolufinancovaný z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja a z Kohézneho fondu.

01_OPD_180x258_CB_ZvestiKysuckehoNM.indd 1

11.6.2010 12:04
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KNM
spomienky A POĎAKOVANIA
Života kniha zavrela sa, v pamäti našej
navždy zostaneš. Dňa 7. 7. 2010 nás vo veku
82 rokov opustila naša drahá mamička, stará
mamička, prababička, krstná mama
ILONKA CIGÁNIKOVÁ,
rod. Voštenáková. Úprimne ďakujeme rodine,
príbuzným, susedom a všetkým za účasť
na poslednej rozlúčke, ako i za modlitby
a kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými
ste zmiernili náš hlboký žiaľ. Naša vďaka
patrí tiež rímsko-katolíckemu farskému
úradu v Kysuckom Novom Meste a tiež
zamestnancom správy cintorínov v Kysuckom
Novom Meste za dôstojnú rozlúčku s našou
drahou zosnulou. Smútiaca rodina
Aj keď čas beží ako voda, zabudnúť na Teba
ani minútu sa nedá. Odišiel si a v srdci bolesť
zanechal, tak rýchlo a bez rozlúčky, to nikto
nečakal. Dňa 9. 8. 2010 si pripomenieme
7. výročie úmrtia nášho manžela,
starkého a otca
VLADIMÍRA MUŠKU.
S láskou spomínajú manželka, synovia,
nevesty a vnúčatká.
Hoci sú chvíle, ktoré smutne prežívame,
sú okamihy, na ktoré so slzami v očiach
často spomíname. Ty si bola naša radosť,
kus nášho života, často nás za Tebou pochytí
clivota. Ako ťažko je bez Teba žiť, keď nemá
kto poradiť a potešiť. Ako Ti z očí žiarila
dobrota, tak nám budeš chýbať do konca
života. Dňa 28. 7. 2010 si pripomíname
15. smutné výročie úmrtia našej milovanej
dcéry, sestry, manželky a matky
VLASTY MARCOVEJ
z Oškerdy.
S láskou a úctou spomína celá rodina.
Čas plynie a nevráti čo vzal, ostali len
spomienky, v srdci žiaľ. Dňa 5. 8. 2010 uplynú
2 roky, čo nás navždy opustila naša mama,
stará mama a prastará mama
MARGITA DADAJOVÁ
z Poviny.
Spomínajú dcéry a syn s rodinami
a celá blízka rodina.
Dňa 2. 8. 2010 uplynie 10. výročie úmrtia
našej drahej matky a starej matky
Ing. ANNY KOBEDOVEJ
z Kysuckého Nového Mesta.
S láskou a úctou spomínajú dcéra Monika
a syn Ľubomír s rodinami
Dni utekajú, roky pribúdajú,
no naše spomienky na Teba ostávajú.
Dňa 28. 8. 2010 si pripomenieme
10. výročie úmrtia
ANNY JÁNOŠOVEJ.
S úctou spomínajú manžel, synovia, nevesty,
vnučky Martinka, Dominika a vnuci Mirko
a Janko.

Čas plynie a nevráti, čo nám vzal,
zostali len spomienky a v srdci žiaľ.
Dňa 24. 7. 2010 sme si pripomenuli
3. výročie, čo nás opustil milovaný manžel,
otec a dedko
JOZEF DUBEC
z Kysuckého Nového Mesta. S láskou v srdci
spomína manželka s deťmi a ich rodinami.
Dňa 17. 8. 2010 si pripomíname
2. výročie úmrtia
nášho manžela a otca
EMILA CÁDERA
z Kysuckého Nového Mesta.
S láskou a úctou spomína celá rodina.
Tak náhle odišli duše vaše, nestihli ste
povedať „Zbohom, rodina moja“. Osud vám
nedoprial s nami dlhšie žiť. Dňa 15. 7. 2010
sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia našej
mamy a starej mamy
ANASTÁZIE ČUNTALOVEJ
a dňa 4. 10. 2010 uplynie už 9. výročie úmrtia
nášho drahého otca a starého otca
ONDREJA ČUNTALU
z Kysuckého Nového Mesta. Kto ste ich
poznali, venujte im tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéra
a dvaja synovia s rodinami
Dňa 6. 8. 2010 si pripomíname
1. smutné výročie, kedy nás navždy opustil
náš milovaný otec, manžel a dedko
MILAN JANKOVIČ
z Kysuckého Nového Mesta. V modlitbách
s láskou a úctou spomínajú manželka, dcéra,
synovia s rodinami
Nechce sa veriť nikomu z nás,
že si sa pobral na večný čas.
Chýbaš nám, ale v srdci každého je miesto,
v ktorom iba pre Teba je priestor. Prestalo
Ti srdiečko biť, prestali sa ústa smiať,
budeme na Teba stále spomínať.
Dňa 9. 6. 2020 nás náhle opustil
vo veku 48 rokov
JÁN CHYLÍK
z Kysuckého Nového Mesta,
rodák z Dlhého Poľa.
Ďakujem všetkým príbuzným, známym
a bývalému pracovnému kolektívu
za prejavy sústrasti, kvetinové dary a účasť
na poslednej rozlúčke.
Smútiaca manželka a ostatná rodina
Dňa 29. 7. 2010 sme si pripomenuli
5. výročie, čo nás opustil náš milovaný
manžel, otec, syn, brat, švagor a krstný otec
JÁN UHRÍK
z Kysuckého Nového Mesta.
Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto Ťa mal
rád, nevie zabudnúť. Už len kyticu kvetov Ti
môžeme na hrob z lásky dať, zapáliť sviečky
a modlitbu tíško odriekať. Aj keď nie si medzi
nami, v srdciach našich žiješ stále s nami.
S láskou spomínajú manželka, dcéry a celá
smútiaca rodina
Dňa 18. 8.2010 si pripomíname
1. smutné výročie úmrtia
CYRILA GALVÁNKA
z Kysuckého Nového Mesta.
S úctou spomínajú manželka,
dcéra a syn s rodinou

KNM
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šport a kultúra

volejbalistky vyhrali turnaj
Mladé volejbalistky MŠK Kysucké Nové Mesto hrali na
15. ročníku medzinárodného turnaja junioriek a kadetiek
vo Vsetíne. Na turnaji sa zúčastnilo osem družstiev. Kadetky nášho MŠK v semifinále vyhrali s domácimi juniorkami
Vsetína 2:1 a vo finále zvíťazili nad dievčatami Slávie Valašské Meziřičín 2:0 a zaslúžene skončili na prvom mieste.
Víťazkam gratulujeme.
(Ivan Lobík, MŠK KNM)
Na foto víťazné dievčatá:
Zľava: (hore) Nevědalová, Rizikyová, Srnánková,
Karásková, Priečková, Kekelyová, (dole) Fojtíková, Večeřová
a Čelková

Juraj Vitko

majstrom Slovenska alebo
úspechy našich atlétov
Najrýchlejší tohtoročný bežec Slovenska
na 3000 m a 5000 m potvrdil svoju dobrú
formu na majstrovstvách Slovenska v Nitre.
V prvý deň majstrovstiev dobehol na 1500
m tretí, na druhý deň bežal 5000 m. Celé
preteky sa bežali takticky, favoriti behu sa
držali v čelnej skupine. Juraj na poslednej
dvojstovke výrazne zrýchlil a s prehľadom
zvíťazil pred I. Pástorom a I. Vaktorom

(obaja TJ OBAL SERVIS Košice).
Pred majstrovstvami Slovenska sa Juraj
Vitko zúčastnil (hosťoval za AK Spartak
Dubnica) B finále PEM v Berne. Bežal
3000m a obsadil výborné tretie miesto.
V Belehrade na majstrovstvách Európy
družstiev dobehol v drese Slovenska siedmy
na 5000 m. Výborné výsledky dosiahli aj
mladí bežci. Nikolka Štefundová zvíťazila
na 600 m v krajskom kole (Martin)
súťaže Hľadáme nového Jozefa Plachého
a postúpila do slovenského finále, ktoré
bude v auguste v Dubnici. Patrik Žúbor
(ZŠ Radoľa) na školských majstrovstvách

Slovenska obsadil v osobnom rekorde
na 1000 m (2:45,70) druhé miesto. Na
dorasteneckých majstrovstvách Slovenska
v Banskej Bystrici štartovali Iveta Lisková,
Ján Klučiarik a Patrik Žúbor. Každý z nich
si utvoril osobný rekord. Iveta Lisková
dobehla na 800 m v čase 2:25,94 tretia.
Patrik Žúbor vo výbornom čase 9:32,83 na
3000 m obsadil druhé miesto. Ján Klučiarik
dobehol na rovnakej trati ôsmy (10:11,05).
Na druhý deň štartovala Iveta Lisková na
1500 m a obsadila nevďačné 4. miesto.
(Mgr. Milan Slivka)

HÁDZANÁ

Na záver súťažnej sezóny 2009/2010 sa zúčastnilo naše družstvo
mladších žiakov turnaja FTP-CUP vo Veľkej Bystřici (ČR), kde
obhajovali víťazstvo z minulých dvoch ročníkov.
Najlepším strelcom turnaja sa stal hráč MŠK KNM Erik Kubošek
– 58 gólov.
V uplynulej sezóne sme mali v súťaži regiónov ZA a TN – 2 žiacke
družstvá. Mladší aj starší žiaci skončili na 3. mieste. V súťažiach
sme sa zamerali na zapracovanie nových talentovaných hráčov do
žiackych družstiev.
V celoslovenskej súťaži štartovalo z nášho oddielu družstvo
mladšieho dorastu. V jesennej časti toto družstvo podávalo slabé
výkony a z 8-mich stretnutí nezískalo ani bod. V odvetnej časti
sa postupne zlepšovalo, zvíťazilo doma s Trebišovom a Modrou.
Veľmi dobré stretnutie odohralo na domácej pôde s majstrom
Slovenska – Košicami (27 : 37) a v Považskej Bystrici (33 : 36). V
družstve sa presadili v jarnej časti aj starší žiaci, a to P. Jurák, M.
Záhradník a M. Podpleský.
Na sezónu 2010/2011 náš oddiel prihlásil tieto družstvá:
- Regionálna súťaž
- starší žiaci
-HÁDZANÁ
I. Dorastenecká liga
- mladší dorast
- II. LIGA
- muži
Kubala,
trénermladších
HO MŠK
KNM)
Na záver súĢažnej sezóny 2009/2010 (Pavol
sa zúþastnilo
naše družstvo
žiakov
turnaja
FTP-CUP vo VeĐkej BystĜici (ýR), kde obhajovali víĢazstvo z minulých dvoch roþníkov.
Výsledky nášho družstva:
MŠK KNM - TATRAN LITOVEL
18 : 13
MŠK KNM - SK V.BYSTěICE
15 : 8
MŠK KNM - SOKOL VRŠOVICE
18 : 9
MŠK KNM - SOKOL N.VESELÍ „A“ 16 : 13
MŠK KNM - SOKOL N.VESELÍ „B“ 19 : 16
MŠK KNM - HC PARDUBICE
16 : 14
MŠK KNM - ZORA OLOMOUC
13 : 20
Poradie prvých troch družstiev:
1. MŠK KNM
7
6
0
1
115 : 93
12 bodov
2. SK VELKA BYSTěICE
7
4
1
2
85 : 79
9 bodov
3. TATRAN LITOVEL
7
4
0
3
94 : 87
8 bodov.

Najlepším strelcom turnaja sa stal hráþ MŠK KNM Erik Kubošek – 58 gólov.
V uplynulej sezóne sme mali v súĢaži regiónov ZA a TN – 2 žiacke družstvá. Mladší aj starší
žiaci skonþili na 3. mieste. V súĢažiach sme sa zamerali na zapracovanie nových
talentovaných hráþov do žiackych družstiev.

NEDEĔA 1. 8. o 19,30 h.
USA* Vstupné 2,30 € * MP 12* 148 min.

NEDEĔA 8. 8. o 19,30h.
ýR* Vstupné 2,30 € * MP 12* 97 min.

NEDEĔA 15. 8. o 19,30 hod.
USA* Vstupné 2,30 € * MP12 * 116 min.

NEDEĔA 22. 8. o 19,30 hod.
USA* Vstupné 2,30 € * MP 12 * 106 min.
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šport a kultúra

kysucká desiatka

Majstrami Slovenska Berešová, Vanko, Nezvalová a Jakubášek

Podobne ako vlani, aj v tomto roku sa konali v Kysuckom Novom Meste majstrovstvá Slovenska v cestnom behu na 10 km
ako súčasť 5. ročníka Kysuckej desiatky.
Organizátori sa rozhodli zmeniť už zaužívaný termín pretekov počas Jakubovských
hodov a posunuli preteky na 18. júl 2010.
Majstrovské tituly sa udeľovali nielen mužom a ženám, ale aj juniorom a juniorkám.
Podujatie sa začalo v nedeľu o 9.30 hod.
vystúpením mažoretiek zo súboru Asanka,
potom zaspieval slovenskú hymnu Marek Belko, študent konzervatória a občan
Kysuckého Nového Mesta. Po jej zaznení
otvoril majstrovstvá primátor Kysuckého
Nového Mesta Ing. Ján Hartel. Vo svojom
príhovore privítal pretekárov z celého Slovenska i z Čiech a poprial im veľa úspechov na pretekoch. Spomenul aj úspechy
miestneho atletického klubu MŠK Kysucké Nové Mesto.
Juniorky a ženy súperili o majstrovské tituly v prvom behu, odštartovanom o 9.45
hod. Pri neúčasti disciplinárne potrestanej
J. Zatlúkalovej (AK Spartak Dubnica nad
Váhom) o víťazke žien ako aj celého behu
nebolo pochýb. K. Berešová (TJ Obal Servis Košice), niekoľkonásobná majsterka
Slovenska, bežala sólo od prvých metrov a
presvedčivo zvíťazila s veľkým náskokom
pred D. Janečkovou (AC Nové Zámky) a
P. Fašungovou (AK Baník Prievidza). Janečková zvíťazila v kategórii ženy nad 35
rokov. V kategórii juniorky zvíťazila S.
Nezvalová (AC Nové Zámky) pred L. Bílou (AK Spartak Dubnica nad Váhom) a J.
Vitovičovou (TJ Obal Servis Košice) Spolu
so ženami bežali aj muži nad 50 rokov. V
silnej konkurencii zvíťazil O. Hanzlík (AK
Baník Prievidza), za ním s malou stratou
dobehol V. Martynek (SKI Mosty). Tretie
miesto obsadil M. Košút (Detva)
Na štarte majstrovského behu mužov a juniorov (10:45) sa zišla celá slovenská špička, medzi nimi vlaňajší majster Slovenska
I. Magyar, tohtoročný majster Slovenska na
10 km M. Vanko, doterajší víťazi kysuckej
desiatky J. Križák a R. Rolko. Pre chorobu
chýbal, žiaľ, Juraj Vitko z AK MŠK Kysucké Nové Mesto, držiteľ tohtoročných
najlepších tohtoročných výkonov na 3000
m a 5000 m, druhý v tabuľkách na 10 km.
Počas pretekov sa postupne vytvorila vedúca trojica, v ktorej bežali M. Vanko, I.
Pástor (obaja TJ Obal Servis Košice) a J.
Urban (JM Demolex Bardejov). V druhej
polovici pretekov sa táto skupinka roztrh-

la, Pástor začal zaostávať. Urban zrýchlil
Vankovi, ten v istej chvíli strácal 20 metrov. Vanko sa však na Urbana dotiahol,
zrýchlil a ušiel mu. V závere svoj náskok
ešte zvýšil a dobehol si pre svoj prvý titul
majstra Slovenska v cestnom behu. Na 2.
mieste skončil J. Urban pred tretím I. Pástorom.

obsadiť jednotlivé kategórie kvalitnejšie
by bol na Slovensku problém. Úspešnému
priebehu majstrovstiev prispel komentátor
celého podujatia Vladimír Ochodničan.
Dobrú atmosféru pre bežcov vytvorili povzbudzujúci diváci. Majstrovstvá Slovenskej republiky ako súčasť 5. ročníka Kysuckej desiatky organizoval z poverenia

O majstrovský titul medzi juniormi sa (pri
neúčasti vlaňajšieho víťaza M. Fedáka)
odohrával veľký boj s víťazným koncom
pre D. Jakubáška (TJ Obal Servis Košice) pred P. Kováčom (MŠK Žiar nad
Hronom). Tretí dobehol J. Domény (ŠG
Nitra). V kategórii muži nad 40 rokov sa
hlavný súboj o víťazstvo odohrával medzi
R. Rolkom (AŠKP Žilina) a J. Križákom
(AŠK Grafobal Skalica). Viac síl mal v závere R. Rolko a zvíťazil pred J. Križákom,

Slovenského atletického zväzu AK MŠK
Kysucké Nové Mesto spolu s Mestským
kultúrno-športovým strediskom Kysucké
Nové Mesto. Organizátori sa chcú aj touto
cestou poďakovať všetkým, ktorí pomohli
pri organizácii pretekov: rozhodcom, členom dobrovoľného hasičského zboru v
Kysuckom Novom Meste, mestskej a štátnej polícii. Poďakovanie patrí všetkým,
ktorí finančne alebo materiálne podporili
podujatie: hlavný sponzor MarPin, s. r. o.,

tretí dobehol P. Tichý (ŠKP Čadca).
Na štart 5. ročníka Kysuckej desiatky sa
v oboch behoch postavilo celkom 87 pretekárov zo Slovenska i Čiech. Zloženie
pretekárskeho poľa malo vysokú úroveň,

Kultúrny spolok Kysúc, Kysucká kultúrna nadácia, Kofola, a. s., Rajecká Lesná,
STAVREAL-SLOVAKIA, s. r. o., INSTAL.
(Mgr. Milan Slivka, riaditeľ pretekov)

1. Mária Štiaková, Komenského 1140/40, KNM
11
KNM2. Anton Kurek, 9. mája 1185/6, KNM
3. Pius
Bajánek, Komenského
1310/102,
KNM
Krížovka
s tajničkou
● Krížovka
s tajničkou
Správne znenie z čísla 7/2010 znie: „... starobu nepredáš.“ Zo správnych odpovedí boli vyžrebovaní títo traja
výhercovia: 1. Mária Štiaková, 6 €, Komenského 1140/40, KNM, 2. Anton Kurek, 5 €, 9. mája 1185/6, KNM, 3.
Pius Bajánek, 3 € , Komenského 1310/102, KNM 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 hod.
do 14,00 hod. Správne znenie tajničky z čísla 8/2010 spolu s nalepeným kupónom doručte na MsÚ – referát bytový
a podnikateľských činností, č. dv. 14 alebo do DK KNM, č. dv. 43 najneskôr do 20. 8. 2010

KUPÓN
č. 8
ýínske príslovie: Peniaze sú ako sneh, na ktorý ... dokonþenie v tajniþke krížovky.
Čínske príslovie: Peniaze sú ako sneh, na ktorý ... dokončenie v tajničke krížovky.

autor
krížovky:
Jaroslav
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1. þasĢ
tajniþky
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3
4
5
6
7
8

boxerská
skratka

2. Dohovorené
Prilba.
1.
poznávacie znamenie
3. Domácke meno Hany.
2. Prilba
4. SrsĢ na šiji koĖa.
3.
meno Hany
5. Domácke
Majúci hnedú
farbu.
6. Srsť
Hákna
(zdrob.).
4.
šiji koňa
7. Zimný šport.
5. Majúci hnedú farbu
8. Špice.

KUPÓN č. 8

detská
doplňovačka

Jedno z detí, ktoré zašle správne znenie doplňovačky spolu s nalepeným
kupónom poštou na adresu:
Dom kultúry
6. Hák (zdrob.)
Litovelská 871
pomôcka:
heslo
024 01 Kysucké Nové Mesto
7.
Zimný šport
alebo odpoveď osobne doručí do
pomôcka:
heslo
8. Špice
Domu kultúry, č. dv. 43 najneskôr do
20.980/8,
8. 2010,KNM
získa vecnú odmenu.
Tajnička
doplňovačky
z
č.
7/2010
znie:
„KÚPALISKO“.
Zo
správnych
Vyžrebovaný z minulého þísla je: Kristián Laš, Matice slovenskej
odpovedí sme vyžrebovali výhercu: Kristián Laš, Matice slovenskej 980/8,
KNM Výherca si môže prísť pre vecnú cenu do Mestského kultúrno-športového
strediska – Dom kultúry, č. dv. 43, v ktorýkoľvek pracovný deň v čase od 7,30
do 14,00 hod., najneskôr do 30. 8. 2010.

Teším sa na vaše správne odpovede.
(Mária Ďuranová)
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PROGRAM NA MAREC

1. 3. o 17,00 hod. v DK
ELÁ HOP!
Zábavno-inšpiratívne predstavenie pre deti s dvomi kamarátmi
Elou
a Hopom
a slimákom
o 17,00
hod.
v DKMaximiliánom (známe aj
z HOP!
televízneho vysielania)
Vstupné : 2,5 €

foto
p o mi e n k a n a ja k u b ovs k é ho dy 2 010
PROGRAM
NAsMAREC
1. 3.
ELÁ
Zábavno-inšpiratívne predstavenie pre deti s dvomi kamarátmi
Elou a2. Hopom
slimákom
Maximiliánom (známe aj
3. o 19,00ahod.
v DK
Zahájenie vysielania)
COUNTRY KURZU
z televízneho
Country
kurz
Vstupné
: 2,5
€ je urþený zaþiatoþníkom i pokroþilým, nauþíte sa v Ėom country tance v štýle line
dance. Poplatok za kurz vo výške 10 € / 10 taneþných hodín je nutné uhradiĢ na tomto prvom
stretnutí.

2. 3. o 19,00 hod. v DK
4. 3. o 18,00
hod. v DK KURZU
Zahájenie
COUNTRY
Zahájenie
KURZU
SPOLOýENSKÝCH
Country
kurz je
urþený
zaþiatoþníkomTANCOV
i pokroþilým, nauþíte sa v Ėom country tance v štýle line
Kurz spoloþenských tancov je urþený zaþiatoþníkom i pokroþilým bez obmedzenia veku, v kurze
dance.sa Poplatok
za
kurz
vo
výške
10
€
10 taneþných
hodín
je nutné uhradiĢ na tomto prvom
nauþíte základy polky, valþíka, salsy, tanga a/ ćalších
spoloþenských
tancov.
stretnutí.
Poplatok za kurz vo výške 28 € / 10 taneþných hodín je nutné uhradiĢ na tomto prvom stretnutí.
o 18,00 hod. v DK
4. 3. 8.
o 3.
18,00
hod. v DK
MATKA
Zahájenie
TANCOV
DivadelnéKURZU
predstavenieSPOLOýENSKÝCH
v podaní Divadelného súboru ZUŠ,
ktoré uvádzame pri príležitosti DĖa
ale urþené je aj všetkým
priaznivcom
divadelného umenia.
Kurz žien,
spoloþenských
tancovćalším
je urþený
zaþiatoþníkom
i pokroþilým bez obmedzenia veku, v kurze
Autor hry:
Július Bárþ
- Ivan,valþíka,
réžia : Katarína
Kováþiková
sa nauþíte
základy
polky,
salsy,
tanga a ćalších spoloþenských tancov.
Úþinkujú: Katarína Kováþiková, Lenka Káþeríková, Vierka Prievozníková, Marian Kandrik a
Poplatok
za kurz vo výške 28 € / 10 taneþných hodín je nutné uhradiĢ na tomto prvom stretnutí.
Jozef Gavlák, vstupné: 1 €
20. 3. o 19,00 hod. v DK
8. 3. o 18,00 hod. v DK
KUBO
MATKA
Slávnostná premiéra divadelnej hry v podaní
Divadelné predstavenie v podaní Divadelného
ZUŠ, ktoré
uvádzame pri príležitosti DĖa
Divadelnéhosúboru
súboru dospelých
pri MKŠS.
žien, ale urþené je aj všetkým ćalším priaznivcom
divadelného
Autor hry: Jozef Hollý,
réžia: Rudolfumenia.
Vitos
Úþinkujú: Marek
Belko, Emília Bodorovská,
Autor hry: Július Bárþ - Ivan, réžia : Katarína
Kováþiková
Miroslav
Cáder, Ondrej
Kubík,Prievozníková,
Daniela
Úþinkujú: Katarína Kováþiková, Lenka
Káþeríková,
Vierka
Marian Kandrik a
Podoláková, Vladimír Psotný, Jana Slimáková,
Jozef Gavlák, vstupné: 1 €
Michaela Smoláková, Daniela Škoríková, Ján
Šteiniger, Martin Holienþík, Lukáš Vojsoviþ,
Helena Macúšová,
PeĢková
20. 3.Božena
o 19,00
hod. v DK
Vstupné: 2,5€

KUBO
Slávnostná premiéra divadelnej hry v podaní
Divadelného súboru dospelých pri MKŠS.
Autor hry: Jozef Hollý, réžia: Rudolf Vitos
Úþinkujú: Marek Belko, Emília Bodorovská,
Miroslav Cáder, Ondrej Kubík, Daniela
Podoláková, Vladimír Psotný, Jana Slimáková,
Michaela Smoláková, Daniela Škoríková, Ján
Šteiniger, Martin Holienþík, Lukáš Vojsoviþ,
Helena Macúšová, Božena PeĢková
Vstupné: 2,5€
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