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Úvodník
Uplynulé týždne priniesli
mnoho nevšedných zážitkov,
ktorých spoločným menovateľom bolo nateraz lúčiace
sa leto. V olympijských vodách pre rodnú hrudu vylovili naši vodní slalomári zo
štyroch disciplín až tri olympijské zlata! Prepisovali tak
historické tabuľky pre šport,
ktorý je a mal by zostať našou výkladnou skriňou, čím
sa razom stali žijúcimi legendami. Ako sa po návrate
z Pekingu vyjadril minister
školstva J. Mikolaj, treba
určiť priority v športoch,
ktoré nás dostávajú do sveta
a sofistikovane ich rozvíjať
cez finančné, koncepčné a
technické otázky. Logiku
to má, lebo šport je jednou
z mála oblastí, ktorá môže
našu republiku zviditeľniť.
Väčšina konzumných Američanov vie, kto je Bondra,
Hossa, teraz snáď aj Martikán, Kaliská či bratia
Hochschornerovci, no zarážajúco málo tamojších
obyvateľov vie, že Slovensko je samostatná republika
od roku 1993. A paradoxne
to nevie ani republikánsky
kandidát na prezidenta USA
John McCain, ako sám pred
časom prekvapivo vyhlásil.
Ostaňme my radšej skromným národom s pomerne
vysokým
vzdelanostným
potenciálom, pričom smelo
dokážeme prostredníctvom
študijných vedomostí konkurovať aj veľkým krajinám.
Keď sme už pri tom školstve
a na bránu nám klope nový
školský rok, tak zaželajme
všetkým
profesionálom,
vstupujúcim do vzdelávacieho procesu, veľa síl,
trpezlivosti a duchovného
poslania.
redaktor
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PREZIDENT SR NA
OFICIÁLNEJ NÁVŠTEVE
NÁŠHO MESTA
V sobotu 26. 7. 2008, pár minút pred poludním, pricestoval do nášho mesta na
oficiálnu návštevu, najvyšší štátny predstaviteľ Slovenskej republiky, prezident
Ivan Gašparovič. Na pôde MsÚ v KNM
vzácnu návštevu privítali predstavitelia
vedenia mesta na čele s primátorom Ing.
Jánom Hartelom, predseda VÚC Žilinského kraja Ing. Juraj Blanár, poslanci MsZ v
KNM, starostovia okolitých obcí i partnerských regiónov zo zahraničia, zástupcovia
strategických subjektov na území mesta
a významní hostia. Prostredníctvom hostiteľského príhovoru primátora mesta J.
Hartela sa prezident I. Gašparovič oboznámil s kľúčovými problémami i plánovanými
stratégiami rozvoja miestnej samosprávy.
Okrem iného sa dozvedel o akútnej potrebe riešenia zložitej dopravnej situácie
tranzitnej cesty medzinárodného významu
1/11, ktorú by vyriešil skorý termín začatia
výstavby pokračovania diaľnice D3 od Žiliny smerom na Poľskú republiku, čím by
sa dokončil európsky severojužný dopravný koridor na území Slovenskej republiky
a taktiež diaľničný privádzač do Kysuckého Nového Mesta s možným vyústením v
priemyselnej zóne na okraji mesta. Ďalšie
otázky sa týkali potreby rozšírenia komerčných dopravných možností pre cestujúcich
na Žilinskom letisku, ktorý by znamenal
ďalší prílev pracovných aktivít i výrobných
technológií, v súčinnosti s obrovskou kon-

Spomienka na 3. august 2007

Dňa 3.augusta 2008 sme si pripomenuli 1. výročie
tragickej udalosti – požiaru sociálnej ubytovne,
pri ktorej zomrelo 12 ľudí. Je to smutná spomienka, ktorá sa vynára v mysliach príbuzných každodenne a bude ich isto sprevádzať po celý život.
V záujme mesta je na pôvodnom mieste (Cesta do
Rudiny) vybudovať novú bytovku s 24 bytmi nižšieho štandardu. Kysucké Nové Mesto v stanovenom termíne aj podalo žiadosť na MV a RR SR o
poskytnutie 80 %-nej dotácie na výstavbu týchto
bytov. Žiadosť ministerstvo schválilo, no žiaľ, zákonným spôsobom verejného obstarávania, sa na
uvedenú stavbu neprihlásil ani jeden dodávateľ,
ktorý by spĺňal záväzné podmienky dané výnosom ministerstva výstavby
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centráciou priemyselných parkov na severozápade Žilinského samosprávneho
kraja, a tým aj jeho ďalší rozvoj. Zo sociálnej oblasti rezonovala potreba urýchlenej dostavby nových bytových jednotiek
pre sociálne slabších občanov mesta ako
náhrada pôvodnej, ktorú presne pred rokom postihol deštruktívny požiar s tragickými následkami v podobe dvanástich
obetí. Po oficiálnom stretnutí prezident
Slovenskej republiky navštívil tradičné Jakubovské hody, kde sa neformálne stretol
aj s občanmi a návštevníkmi jarmoku. Nestáva sa často, aby do nášho mesta zavítala takáto najvyššia štátnická návšteva.
O to viac teší, že prezident republiky sa
ukázal ako skromný človek s prehľadom
a mimoriadnou citlivosťou v diferencovaných otázkach, príznačných pre ten-ktorý
región Slovenska. Po slávnostnom obede
ukončil I. Gašparovič svoju krátku, bezmála dvojhodinovú návštevu Kysuckého
Nového Mesta.
red.
tácii, mesto
opäť vyhlásilo súťaž na
dodávateľa.
V prípade
úspešného
výberového konania,
mesto v sepfoto: Ľ Hoch
tembri tohto
roku začne
výstavbu predmetných bytov s tým, že predpoklad ukončenia výstavby je prvý polrok 2009.
Tí občania, ktorí boli postihnutí požiarom a budú
mať ku dňu kolaudácie bytového domu vysporiadané záväzky voči mestu, budú mať svoju bytovú otázku vyriešenú. Mesto je pripravené aj na
radikálne riešenie voči neplatičom, ako aj tým
spoluobčanom, ktorí sústavne porušujú pravidlá
správania, domový poriadok či susedské vzťahy.
Spoločným úsilím musíme zabrániť tomu, aby
sa podobná tragédia už nikdy neopakovala.
Ing. Jana Svrčková, zást. primátora

