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Kysuckého Nového mesta
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Úvodník
Leto nám pre tento rok definitívne zamávalo na rozlúčku a tešiť
sa môžeme maximálne ešte na
to babie. Či príde, ukáže až nasledujúci čas. Septembrová jeseň nastúpila pomerne razantne.
Spočiatku tropickými teplotami,
no v polovici nám poslala aj pár
snehových vločiek. Druhý september bol v dejinách školstva
na Slovensku pamätný ako prvý
mesiac uplatňovania novej školskej reformy vo vzdelávacom
procese. Nový školský zákon
je pomerne obsiahly. Jeho 149
strán a 163 paragrafov nahradil
reformu z roku 1984. Jeho plné
nabehnutie do praxe si vyžiada
štyri roky. Reforma je a bude
náročná predovšetkým pre všetkých pedagógov, ktorým sa tak
pri príprave na nový školský rok
nedobrovoľne skrátila i tohtoročná letná dovolenka. Vytvoril
sa väčší priestor aj pre zriaďovateľov a rodičov, ale nosným
prvkom reformy je učiteľ. Vďaka nej môžu učitelia využiť
svoje vlastné skúsenosti, názory
a kreativitu. Školské vzdelávacie programy, ktoré budú tvoriť, sú na ich absolútnej vôli a
znížením povinných hodín v
priemere o 30%, môžu tvorivo
aplikovať svoje pedagogické
stratégie s väčšou slobodou. Pri
premene pasívneho mentorovania na aktívne a bezprostrednejšie vzdelávanie ostáva veriť, že
sa časom zlepší aj spoločenský
status profesie učiteľa, s následným finančným ohodnotením.
redaktor
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AUGUSTOVÉ MIMORIADNE ZASADNUTIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Dňa 19. 08. 2008 sa
konalo mimoriadne zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste. Na
programe boli tri dôležité
body rokovania, týkajúce sa hlavne odpredaja
Hotela „B“ s inventárom,
finančné zabezpečenie
projektu Zakrytie a rekultivácia skládky odpadov
Kysucké Nové Mesto
a výstavba polyfunkčného ihriska na Kamencoch.
V úvode diskusie týkajúcej sa predaja Hotela
„B“ s inventárom, primátor mesta oboznámil
prítomných s výsledkami verejnej obchodnej
súťaže, schválenej Uznesením MsZ v Kysuckom Novom Meste č. 102/2008 zo dňa 20. 05.
2008 vo veci odpredaja Hotela „B“, ktorá sa
uskutočnila 25. 07. 2008. Schválená komisia
na otváranie a vyhodnotenie ponúk vyhodnotila prijaté ponuky a na základe kritérií - výšky
ponúknutej ceny, vybrala víťaza, ktorým sa
stala firma Finlea, s.r.o. Dňa 06. 08. 2008 bol
na mestský úrad doručený list od firmy Finlea,
s.r.o., na základe ktorého uvedená firma ako
víťaz s najvyššou ponúknutou cenou, napokon od ponuky odstúpila. Na základe uvedenej skutočnosti bolo zvolané mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. Primátor
mesta odporučil hotel odpredať na základe
zistení skutkového stavu, že budova permanentne chátra. Po niekoľkých poslaneckých
názoroch sa napokon prítomní uzniesli, že
Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom
Meste schvaľuje odpredaj nehnuteľností
v katastrálnom území Kysucké Nové Mesto, zapísaných na liste vlastníctva č. 1880,
vedeného na Správe katastra Kysucké Nové
Mesto - Hotel Kysuca č. s. 1331 na parcele
KNC 280/6 s inžinierskymi sieťami a pozemky
registra C v k. ú . Kysucké Nové Mesto s
pozemkom – parcelné číslo KNC
Z obsahu vyberáme:
280/6 zastavanej
nové občianske preukazy 2, sociálna poisťovňa v knm 3,
plochy a nádvoria
55. výročie vzniku základnej umeleckej školy str. 5,
o výmere 4117 m2
Hosť mesiaca – milan straňan str. 6, Historická revue V. str. 7
a hnuteľné veci,
výstava stredoveká kuchyňa v radoľskom kaštieli str.
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CENA 2,- sk/0,07 €
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ktoré sa nachádzajú v objekte hotela,
záujemcovi - firme MOVITA spol.s r.o.
Bratislava za druhú, najvyššiu ponúknutú cenu 28 100 000,- Sk.
Ďalším bodom mimoriadneho rokovania
MsZ KNM bolo finančné zabezpečenie
projektu Zakrytie a rekultivácia skládky
odpadov Kysucké Nové Mesto. Primátor mesta oboznámil prítomných
s možnosťou vypracovať nový projekt
a podať žiadosť o nenávratný finančný
príspevok. Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste napokon schválilo predloženie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci Operačného
programu Životné prostredie, prioritná
os 4., Odpadové hospodárstvo, 4.5.
Uzatváranie a rekultivácie skládok odpadov, na realizáciu projektu Zakrytie
a rekultivácia skládky odpadov Kysucké
Nové Mesto, s následným zabezpečením realizácie projektu o nenávratný
finančný príspevok a financovaním
projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt z vlastných
zdrojov mesta.
Na záver rokovania Mestské zastupiteľstvo v Kysuckom Novom Meste
schválilo spoluúčasť mesta na financovaní vybudovania polyfunkčného ihriska
Kamence o rozmeroch 40x20m v objeme 500.000,- Sk z úverových zdrojov.
Nadácia SPP poskytuje na uvedený účel
nenávratný finančný príspevok vo výške
1,200.000,- Sk.
red.
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Nové občianske preukazy pre obyvateľov
Kysuckého Nového Mesta so zaevidovanou zmenou orientačných čísel
Mesto Kysucké Nové Mesto v zmysle
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení zákona č. 453/2001 Z.z.
v platnom znení a vykonávacou Vyhláškou
MV SR č. 31/2003 Z.z. v platnom znení,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev
a o číslovaní stavieb, určilo orientačné čísla
na jednotlivých uliciach v Kysuckom Novom Meste. Odo dňa 01.07.2008 je zároveň
Kysucké Nové Mesto prepojené v zmysle
citovanej právnej úpravy do centrálneho
registra obyvateľov Slovenskej republiky.
Z tohto dôvodu oznamujeme občanom, že
je potrebné si vybaviť nové občianske
preukazy na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Kysuckom Novom Meste,
Skupina správnej služby (sídlo: Kysucké
Nové Mesto, ul. Dlhomíra Poľského č.
1371, na prvom poschodí) za účelom doplnenia orientačného čísla.
V súčasnosti je Kysucké Nové Mesto prepojené do centrálneho registra obyvateľov
SR a príslušná úradovňa OR PZ v KNM má
záznamy o určených orientačných číslach ,
kde si obyvatelia vybavia nové občianske
preukazy.

Nové občianske preukazy z titulu prideľovania orientačných čísel Vám budú vydané
bezplatne v zmysle zákona č. 224/2006 Z.z.
o občianskych preukazoch ( §7 ods.2a).
Občania si nemusia zabezpečiť fotografie, pretože na príslušnom oddelení sa
vykoná elektronické snímanie, ktoré je
tiež bezplatné.
Tento oznam platí len pre obyvateľov Kysuckého Nového Mesta, ktorí majú evidovaný
trvalý pobyt v Kysuckom Novom Meste na
uliciach, kde boli pridelené nové orientačné
čísla.
Oznam neplatí pre obyvateľov mestských
častí KNM – Dúbie, Budatínska Lehota,
Oškerda, kde nie sú určené názvy ulíc.
Tento oznam je zverejnený na úradnej tabuli
Mestského úradu Kysucké Nové Mesto a na
internetovej stránke mesta www.kysuckenovemesto.sk.
V prípade nejasností môžu obyvatelia mesta
kontaktovať zamestnancov MsÚ KNM na
(č.t. 041/420 7213,420 7215, príp. osobne
na MsÚ KNM, ul. Námestie slobody č. 94,
na prízemí č.d. 7).
MsÚ

Opäť
dobrá
správa
Dňa 16.09.2008 mesto potešila veľmi dobrá správa.
MVaRR SR schválilo ďalšiu
žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt z
fondov EÚ – „Základná škola Clementisova – stavebné
úpravy, zvýšenie energetickej
efektívnosti a materiálnych
podmienok komplexnou rekonštrukciou“ vo výške 47
330 846,- Sk.
Na tejto významnej investícii
sa bude naše mesto podieľať
spolufinancovaním vo výške
5 % z celkových nákladov.
Veľké úsilie, ktoré bolo vynaložené zo strany všetkých
zainteresovaných,
vrátane
manažmentu mesta, bolo odmenené úspechom.
Ing. Jana Svrčková
zástupkyňa primátora

Predstavujeme poslancov MsZ knm
Vážení čitatelia, dnes
vám v abecednom poradí predstavujeme ďalšieho poslanca 19- členného zboru Mestského zastupiteľstva v Kysuckom
Novom Meste, ktorým je
p. Janka Drexlerová, poslankyňa MsZ KNM za volebný obvod č. 3.
Váš osobný a profesijný
vzťah k nášmu mestu
a regiónu.
Narodila som sa v Kysuckom Novom Meste. Žili tu
moji rodičia a teraz i moji
dvaja synovia s rodinami. Po získaní pedagogického vzdelania učím na základných školách v našom meste už viac
ako štyridsať rokov. Moji prví žiaci sú už starí rodičia mojich
terajších žiakov. Som rada, že i v našom zastupiteľstve mám
svojich odchovancov. Zaslúžila som sa o to, že v našom
meste je Centrum voľného času, ktorého prvou riaditeľkou
som bola ja.
Aké boli Vaše očakávania a predstavy pri vstupe do
komunálnej politiky na úrovni nášho mesta ?
Bola som oslovená kandidovať vo voľbách v roku 2006. Moji
voliči z obvodu č. 3 ma zvolili za poslankyňu. Dlhé roky tu
učím, pracujem v rôznych organizáciách. Ľudia ma poznajú, ja poznám ich. Vždy som zvládala rodinný život, prácu
i funkcie. Je ale pravdou, že moje predstavy pri vstupe do
komunálnej politiky boli iné. Je to omnoho ťažšie a zložitejšie. Poznám problémy ľudí i nášho mesta. Ráno sa s nimi
zobúdzam a večer zaspávam. Školy potrebujú rekonštrukcie,
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naše cesty a chodníky sú v zlom stave, nemáme plaváreň,
pri bytovkách chýbajú športoviská, je príliš veľký ruch áut na
pešej zóne a uliciach, chýbajú byty pre mladé rodiny...Toto
všetko ma trápi. Angažujem sa v zastupiteľstve pri odstraňovaní týchto problémov. Ide to však veľmi pomaly. Ja by
som bola najradšej, keby naše mestečko žilo pokojnejšie
a všetci ľudia v ňom boli šťastní, ale zároveň aj tolerantnejší
voči nám poslancom. Určite sa snažíme, aby po nás niečo
ostalo, aby sa tu čo najviac vybudovalo a obnovilo.
Čo sa z Vašich poslaneckých zámerov doteraz podarilo
naplniť a čo nie ?
Za ten rok a pol, čo som poslankyňou, sa toho veľa nezmenilo. Z tých menších vecí spomeniem zábradlie na
ulici Nábrežnej, ktoré zlepšilo bezpečnosť chodcov. Vždy
zdvihnem v zastupiteľstve ruku za prospešné veci. Hlasujem podľa svojho vedomia a svedomia. Som rada, že
naše námestie už „nešpatí“ stará pekáreň, že sa opravujú,
i keď pomaly, cesty, že sa znížil počet havárií vybudovaním
kruhového objazdu a podobne. Mojou srdcovou záležitosťou sú však školy. Ako predsedníčka školskej komisie
pri MsÚ KNM mám vždy dobrý pocit, keď okolo škôl prechádzam a vidím nové ihriská a plno detí a mládeže na
nich. Školy sú primerane vybavené i na vyučovací proces
– nové učebne informatiky, internetové knižnice, jazykové
laboratóriá., moderné školské kuchyne. Veľmi ma potešila
skutočnosť pridelenia finančnej dotácie z prostriedkov
projektu Európskej únie na rekonštrukciu dnes už skoro
50.ročnej budovy na ZŠ Nábrežnej. Pevne verím, že túto
radosť budem zdieľať i s učiteľmi ZŠ na Clementisovej ulici
a ZUŠ v našom meste.
Je však ešte veľa vecí, ktoré by sa mali zmeniť k lepšiemu.
Pevne verím, že postupne poslanci, ale aj za účinnej pomoci
obyvateľov, sa k tomu dopracujeme. Ja toto mesto poznám
a vidím, že rastie do krásy aj vďaka jeho vedeniu, poslancov
a vás ľudí žijúcich v ňom.
red.
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Traja učitelia z Kysuckého Nového Mesta
sa zúčastnili Letnej školy moderných učiteľov
O tom, že učitelia nezaháľali ani cez
prázdniny, svedčí aj fakt, že 66 tvorivých učiteľov z celého Slovenska
sa zúčastnilo letnej školy s názvom
Moderný učiteľ. Prázdninový týždeň
od 10. do 16. augusta 2008 prežili
v Bielych Vodách pri Hriňovej na
strednom Slovensku aj traja učitelia
z Kysuckého Nového Mesta, zastupujúci tak ako jediní celý región Kysuce
– Ing. Milan Válek, riaditeľ Spojenej
školy - Stredná priemyselná škola
a Obchodná akadémia v KNM, Mgr.
Dana Stopjaková, učiteľka nemeckého
jazyka a Mgr. Monika Mojtová, učiteľka
dejepisu a slovenského jazyka na ZŠ
Nábrežná v KNM.
Týždennú Letnú školu moderných učiteľov zorganizovala nezisková organizácia P-MAT v spolupráci s iniciatívou
Partneri vo vzdelávaní spoločnosti
MICROSOFT Slovakia. Pre zúčastnených učiteľov, ktorí využívajú vo
svojej práci nové a netradičné metódy,

a ktorí chcú využívaním informačnokomunikačných technológií skvalitniť
a zmodernizovať svoje vyučovanie, bol
pripravený bohatý program. Podnetná
bola prednáška profesora Mirona
Zelinu, zaujímavé boli aktivity Štúdia
zážitku zamerané na odbúranie stresu,
na rozvoj tvorivosti žiakov a na rozvoj
spolupráce, tvorivé dielne, cenné boli
rady členov Združenia Orava, týkajúce
sa rozvoja kritického myslenia u žiakov. Užitočná bola aj Škola rodinných
financií, práca s videokamerou, diskusie o novom školskom zákone, atď.
Hlavným cieľom učiteľského workshopu bolo pomôcť učiteľom navzájom
sa učiť a inšpirovať svojou prácou
a skúsenosťami. To sa podarilo splniť,
podľa slov našich Kysučanov, aj vďaka
Burze nápadov učiteľov ZŠ a SŠ, počas
ktorej si účastníci letnej školy formou
povinných príspevkov odovzdali skúsenosti s využívaním inovatívnych metód
a práce na PC vo svojich vyučovacích

V Kysuckom Novom Meste
onedlho pribudne pracovisko
Sociálnej poisťovne
V auguste 2008 rozhodlo Ústredie sociálnej poisťovne v Bratislave o plánovanom rozšírení poskytovaných služieb prostredníctvom novovzniknutého
pracoviska Sociálnej poisťovne v Kysuckom Novom
Meste.
Pobočka Sociálnej poisťovne v Čadci, zriadi v prvých mesiacoch roku 2009 vysunuté pracovisko so
zabezpečením prevádzkových hodín počas piatich
dní v týždni.
Nástupom prosociálnej vlády na čele s jej predsedom Róbertom Ficom sa vytvorili vhodné podmienky na vecné a racionálne predloženie argumentov
na zdôvodnenie opodstatnenosti tejto inštitúcie v
okrese KNM. Od roku 2006 som pravidelne rokoval
a argumentoval striedavo na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny, ale aj na Sociálnej poisťovni v Bratislave. Návšteva vtedajšieho generálneho
riaditeľa Sociálnej poisťovne Ing. Ivana Bernátka v
lete tohto roku v Okrese Kysucké Nové Mesto bola
záverečnou fázou rozhodovania. Skutočnosť, že v
súčasnosti pracujem v Bratislave, len celý proces
urýchlila. Všetky stretnutia i aktivity boli konzultované s predsedom VÚC Ing. Jurajom Blanárom, ktorý
podporoval zriadenie tejto inštitúcie pre našich občanov.
Osobne som rád, že námaha a čas, ktorý som venoval vytvoreniu vysunutého pracoviska Sociálnej
poisťovne nevyšli nazmar. Občania Kysuckého Nového Mesta už nebudú musieť cestovať do Čadce
a potrebné veci si vybavia v mieste svojho bydliska,
čo im ušetrí čas i peniaze.
Ing. Vladimír Macášek
predseda okresnej rady Strany SMER-SD
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predmetoch.
Vďaka firme Microsoft Slovakia a vďaka školám, ktoré majú dostatok informačno-komunikačných technológií
(ďalej IKT), každý zúčastnený učiteľ tu
mal po celý týždeň k dispozícii „svoj“
notebook, videokameru, dataprojektor,
čo viedlo k zdokonaleniu sa učiteľov vo
využívaní IKT.
Podľa troch učiteľov z nášho mesta,
veľmi hodnotnou zručnosťou, ktorú
účastníci podujatia získali, bola tvorba
vlastných blogov. Letná škola bola plná
tvorivej atmosféry, inšpirácií, nezabudnuteľných zážitkov a nových priateľov.
Získané vedomosti, skúsenosti a zručnosti chcú zúčastnení učitelia využívať
aj vo svojej ďalšej tvorivej práci. Je len
pozitívne, že účasť na spomínanom
workshope, venovanom moderným postupom vo vzdelávacom procese, bola
individuálnou snahou našich učiteľov
participovať pri progrese súčasného
stavu vzdelávania, čím sa tak premietajú základné princípy novej školskej
reformy do ich pedagogickej praxe.
Držíme im v tom palce.
                                                red.

August na MsÚ v KNM
Mesiac september máme všetci stotožnený s nástupom
do škôl. Tento školský rok je trochu iný. Nový školský
zákon, ktorý začal platiť od začiatku septembra, uložil
nové povinnosti nielen učiteľom, ale aj zamestnancovi
Školského úradu v KNM, ktorý je súčasťou Oddelenia
školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva MsÚ v Kysuckom Novom Meste. Bolo nutné spracovať a metodicky
usmerniť postupy pri implementácií nového zákona.
Mestský úrad plnil ďalšie úlohy. Boli vypísané výberové
konania na spodnú a vrchnú stavbu multifunkčného
ihriska na Kamencoch, povrchovú úpravu hokejbalového ihriska pri ZŠ Clementisova, opravu chodníkov
na uliciach Dl. Poľského, 1. mája, SNP, stavebné úpravy na ulici Kukučínova - pod Baňou. Na výber zmluvných partnerov bol použitý postup - Zákazka s nízkou hodnotou. Údržbe mesta boli zadané podmienky
na zhotovenie parkovacích miest na sídlisku Kamence.
Investičná činnosť je charakteristická dlhšou fázou
prípravy ako realizácie, hlavne pri malých a stredných
stavbách. Podstatné pre mesto sú už zrealizované projekty – chodníky ulica 1. mája a SNP.
Dôležitý úspech zaznamenalo mesto, keď bol schválený
v poradí druhý nenávratný finančný príspevok pre ZŠ
Clementisova. Svedčí to o dôkladnej manažérskej práci
zo strany mestského úradu.
V mesiaci september sa konalo riadne zasadanie
Mestského zastupiteľstva. Boli prerokované Zásady
hospodárenia s majetkom mesta, schválené VZN z
oblasti školstva. Mestské zastupiteľstvo schválilo
doplnenie zástupcov školských rád a iné body rokovania. Je škoda, že tak málo občanov využíva možnosť
zúčastňovať sa rokovaniach MsZ. Myslím si, že pohľad
na riešenie niektorých problémov z radov občanov by
mohol byť užitočný a prospešný.
Ing. Ľubomír Golis,
prednosta MsÚ Kysucké Nové Mesto
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Školstvo - Spravodajstvo
Chráňme si to najcennejšie

Poslednú septembrovú
nedeľu označila Svetová federácia srdca za
deň osobitne venovaný tomuto orgánu
ľudského tela. Starí Gréci verili, že
srdce je sídlom duše a Číňania spájali
srdce s centrom šťastia. Orgán v tvare
zovretej päste pri svojej hmotnosti
tristo až päťsto gramov pracuje bez
prestania. Pomocou 100-tisíc úderov
prepumpuje srdce každý deň 9 tisíc
litrov okysličenej krvi po 96 540 kilometroch ciev a vlásočníc, ktoré navzájom
spájajú bunky jednotlivých orgánov. To
je práca len pre naozaj výnimočný sval,

akým je srdce. Aby srdce pracovalo
naozaj efektívne, potrebuje pravidelné
cvičenie. Pravidelná fyzická aktivita
znižuje riziko mozgovej príhody o 25%
a riziko koronárneho srdcového ochorenia o viac ako 40%. Zistilo sa, že srdcia
bývalých atlétov vo veku 50 až 70 rokov
sú rovnako silné a zdravé ako srdcia
neaktívnych 20 ročných ľudí. Aby sme
si mohli udržiavať mladé srdce pre náš
život, je tiež veľmi dôležité nájsť rovnováhu medzi skonzumovanými kalóriami
a spálenými kalóriami. Dospelým sa
odporúča najmenej 30 minút rýchlej
chôdze denne a osvojenie si vyváženej

Vandalizmus
nepozná hranice
Začal sa nový školský rok a my, kolektív učiteliek Materskej
školy Litovelská 605 v Kysuckom Novom Meste, sme boli
veľmi sklamaní a znechutení tým, čo sme videli na našom
školskom dvore. Niektorí nespratníci už nevedia, čo majú
od nudy robiť, a tak sa prišli vyventilovať na náš školský
dvor, kde nám rozbili novú preliezku a poničili, čo sa dalo.
Nevieme, čo si týmto dokazujú, ale odkazujeme im, že
energiu, ktorú majú tak nazvyš, by si mohli vykompenzovať
niekde inde a nie ničiť majetok materskej školy, ktorý slúži
nám všetkým. Ďakujeme.
Jana Vlčková, učiteľka MŠ Litovelská

Brigáda v Materskej škole Komenského

Dňa 09.09.2008 sa uskutočnila v našej Materskej škole
Komenského ul.1162 v KNM brigáda, za účelom osadenia
nových preliezok, vyčistenia pieskovísk a úprava školského
dvora. Do brigády sa zapojili oteckovia, mamičky, aj ich ratolesti, ktoré tiež usilovne pomáhali. Brigádovali aj celé rodiny.
Výsledkom je vynovený a upravený celý areál MŠ, ako aj radosť detí, ktoré sú novými preliezkami nadšené. Ďakujeme
v mene detí a celého kolektívu všetkým zúčastneným rodičom, ktorí obetovali popoludnie a odviedli kus dobrej práce,
ktorá poslúžila aj k vzájomnému stretnutiu.
Eva Janiková,
zástupkyňa MŠ
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KNM
stravy s množstvom ovocia a zeleniny,
celozrnných produktov, chudého mäsa,
rýb, strukovín, spolu s nízkotučnými
a netučnými produktami, nenasýtenými
ľahkými margarínmi a olejmi, akými sú
napríklad slnečnicový, olivový a repkový olej. Európske číslo zdravého srdca,
ktoré je 0 - 30 - 5 - 140 - 90 v sebe
zahŕňa 0 -nefajčenie, 30 - fyzickú
aktivitu minimálne 30 minút denne,
5 - cholesterol v krvi pod 5 mmol/l,
140/90 - krvný tlak pod 140/90 mmHg.
Mali by sme si uvedomiť, že v zdraví
máme tu najväčšiu hodnotu, a preto
by sme si mali naše zdravie chrániť
a upevňovať.
Mgr. Zuzana Adamčíková
Regionálny úrad verejného
zdravotníctva

Začal sa nový školský rok
Po dvojmesačnej prestávke sa opäť ako po iné roky, otvorili
brány škôl a školských zariadení i v našom meste. Do 20 tried
materských škôl nastúpilo 450 detí. Základné školy v 77 triedach
navštevuje 1642 žiakov. Počet žiakov ZUŠ a CVČ sa v porovnaní
s minulým rokom zvýšil. Po prvýkrát zasadlo do školských lavíc
182 žiakov - prváčikov.
Kvalifikovanosť a odbornosť vyučovania na materských a
základných školách , ZUŠ a CVČ sa oproti predošlému školskému
roku zvýšila aj v dôsledku ukončenia odborného štúdia pedagógov
a prijatia nových kvalifikovaných pedagógov. Kvalitu edukačného
procesu ovplyvní i uplatňovanie nových poznatkov pedagógov,
ktorí v predchádzajúcom období úspešne absolvovali prvú
kvalifikačnú skúšku, prípadne ukončili druhú kvalifikačnú skúšku,
alebo sa zúčastňovali priebežného vzdelávania organizovaného
štátnymi vzdelávacími inštitúciami. Školský rok 2008/2009
prináša významné zmeny. Najvýznamnejšou je odštartovanie
reformy školstva. Vzhľadom na množstvo učiva v základných a
stredných školách nový školský vzdelávací program predstavuje
zmenu vo vzdelávaní, ktorá umožní posilniť autonómiu školy
a vytvorí priestor na realizáciu výchovy a vzdelávania podľa
špecifického zamerania školy. Zámerom reformy je skvalitniť
prípravu detí a žiakov v oblasti cudzích jazykov či informačných
technológií tak, aby našli uplatnenie v živote. K tomu smeruje
aj národný program Milénium, ktorého zámerom spolu s novým
školským zákonom o výchove a vzdelávaní je rozvíjať detí
komunikačné a personálne schopnosti.
Od 2. septembra 2008 sa začali učiť po novom prváci a piataci
základných škôl a študenti prvých ročníkov stredných škôl.
Postupne sa budú zavádzať zmeny aj v ďalších ročníkoch tak, aby
reforma kontinuálne nabiehala v ďalších rokoch.
O organizačnom zabezpečení nového školského roka 2008/2009
informovalo Oddelenie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva
MsÚ v Kysuckom Novom Meste riaditeľov škôl a školských
zariadení v meste na pracovnej porade, ktorá sa uskutočnila
26.8.2008 v čase nástupu pedagogických zamestnancov do
práce po letných prázdninách. Vedúci riadiaci zamestnanci sa
oboznámili s najnovšou legislatívou a s metodickými pokynmi
pre oblasť edukácie ako aj ekonomického zabezpečenia.
Pracovnej porady sa zúčastnil aj primátor Ing. Ján Hartel. V
príhovore k prítomným riadiacim zamestnancom zdôraznil, že
škola je základom vzdelávania, tvorivosti a samostatnosti. Na
prahu nového školského roka zaželal všetkým veľa úspechov a
tvorivých síl .
Mgr. Ladislav Vendrinský
oddelenia školstva, soc. vecí a zdravotníctva MsÚ KNM
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školstvo - spravodajstvo

Centrum voľného času v Kysuckom Novom Meste
Plán na mesiac október 2008
3.10.2008
9., 10.10.2008
14.,15.,16.10.2008
16.10.2008
17.10.2008
17.10.2008
18.10.2008
24.10.2008
26.10.2008
29.-31.10.2008

Cezpoľný beh ZŠ a SŠ
Deň otvorených dverí ŠD Clementisova
Veľký futbal ZŠ
Šarkaniáda ZŠ Dol. potok KNM
Šarkaniáda ZŠ Nábrežná
Dôchodcovia v keramike
Turistika Roháče
Časovka do vrchu
Malá detská olympiáda
Sústredenie členov ZÚ CVČ Čadca

Dňa 14.9.2008 sa uskutočnilo okresné kolo Národnej
cyklistickej súťaže 2008. Súťaž organizačne zabezpečovalo
CVČ Kysucké Nové Mesto v spolupráci s Cyklistickým
spolkom Žilina, MsKŠS, mestom Kysucké Nové Mesto,
SPŠ a dobrovoľnými spolupracovníkmi CVČ. Celkovo sa
súťaže zúčastnilo 35 pretekárov v jednotlivých kategóriach.
Výsledky:
kat. Mikro:
1. Filip Prišť
kat. Mili:
1. Adrián Kvašňovský
kat. Mini:
1. Marián Hrubý
kat. Mladší žiaci:
1. Braňo Dubeň
kat. starší žiaci:
1. Martin Dubeň
kat. dorastenci:
1. Matej Minarovič
Všetci súťažiaci dostali občerstvenie, víťazi diplomy a ceny.
Postup do celoslovenského kola zabezpečuje CVČ KNM a
nárok na postup majú prví dvaja pretekári z OK.
cvč knm

Dosiahnutý cieľ nebude konečný
Bol krásny slnečný koniec augusta. Mladí chovatelia zo Základnej
organizácie SZCH v Kysuckom Novom Meste a Žiliny po
celoročnej príprave nastúpili do vlaku smer Liptovský Hrádok,
kde sa 23.-25.8.2008 na Strednej lesníckej škole uskutočnilo 10.
kolo celoštátnej vedomostnej súťaže a 4. kolo medzištátnej súťaže.
Celkom sa prihlásilo 64 detí z 13 oblastných výborov z celého
Slovenska a súťažili v dvoch vekových kategóriách do 14 rokov a
do 18 rokov v 10 odbornostiach – hydina, králiky, holuby, exotické
vtáctvo, hlodavce, kožušinové zvieratá, kone, mačky, akváriové
rybičky, ovce a kozy. Spolu s deťmi zo Slovenska súťažili víťazi
z Čiech a Moravy v družstvách o víťazstvo v medzištátnej časti
jubilejného 10. ročníka súťaže.
Nás najviac potešili výsledky všetkých našich detí. Išli sme na
súťaž s jediným cieľom, zúčastniť sa a postúpiť najmenej o jedno
miesto v súťaži oblastných výborov. Minulý rok sme boli štvrtí,
tento rok sme obsadili konečne medailové 3. miesto a priniesli
diplom a pohár. Pričinili sa o to tieto deti:
Vierka Adamková 3x 1. miesto /mačky, ovce a kozy, králiky/
Julka Kašubová 2x 1. miesto /králiky, akváriové rybičky/
Jarko Adamek 1. miesto – ovce,kozy, 4. miesto-králiky
Lukáš Maček 3. miesto – králiky
Janka Jurčová 5. miesto – hydina
Darinka Chovanyeczová – 6. miesto - hydina
Do medzištátnej súťaže postúpili 3 naši súťažiaci. I keď sa rozdiel
bodov medzi slovenským a českým družstvom znížil, stačilo to
priateľom z Česka na štvrté víťazstvo. Za svoje vedomosti boli
tieto deti odmenené plaketami. O rok sa súťaž bude konať na chate
na Ostrom v Radoli. A zas máme svoj cieľ – postúpime o miesto
vyššie? Deti tvrdia, že víťazstvo bude naše.
Deti z OV SZCH Žilina a Martin
foto:
M.K.KNM
MVDr. Zuzana Bobáková, ZO
SZCH
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SVV A MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Miestny Spolok sv. Vojtecha Kysucké Nové Mesto Vás
pozýva dňa 9. októbra 2008 o 14h v Dome kultúry, t. j. vo
štvrtok na podujatie, ktoré organizuje pod patronátom mesta
z príležitosti Mesiaca úcty k starším. V programe sa predstaví
ZUŠ Kysucké Nové Mesto, MŠ Kamence a Domov sociálnych
služieb pre deti a dospelých Čadca – Horelica.
Súčasťou programu bude aj losovanie tomboly pre seniorov o
vecné ceny, ktoré venuje SSV KNM. Tešíme sa na Vašu účasť.
Magda Harceková, SSV KNM

55. výročie Základnej umeleckej školy
v Kysuckom Novom Meste

V snahe zvýšiť životnú úroveň o hudobný a kultúrny prejav v našom
meste vznikla v októbri 1953 Hudobná škola s neskorším názvom Ľudová
škola umenia, dnes Základná umelecká škola. Žiaci z dolnej časti Kysúc
už nemuseli dochádzať za hudobným vzdelaním do Žiliny. Zo začiatku
bola škola umiestnená na Ulici 1. mája, v starej, nevyhovujúcej budove
so štyrmi miestnosťami bez príslušenstva. Triedy boli tmavé, vlhké, ale
ani tieto počiatočné ťažkosti nedokázali odradiť učiteľov a žiakov školy,
aby napredovali, rozvíjali sa a boli vychovávaní nielen ako pasívni
poslucháči hudby na koncertoch, ale aj aktívni hudobníci.
Prvá riaditeľka školy, pani Oľga Pačenovská, vyučovala klavír. Medzi
ďalších prvých pedagógov školy patrili : Viera Stráňavová – klavír,
Valéria Kučerová – klavír, Ján Chvastuľa – husle, Bohumil Mindek
– husle, Ignác Hrubý – akordeón a dychové nástroje.
V roku 1961 sa škola presťahovala do budovy na Ulici Ľudovíta Štúra.
Prvý presný počet žiakov v ĽŠU v Kysuckom Novom Meste sa uvádza v
kronike školy až v r. 1963. Škola mala vtedy 120 žiakov. 1. novembra 1979
sa po 27 rokoch trvania ĽŠU podarilo vedľa hudobného odboru otvoriť
aj odbor výtvarný. Pedagógom sa stal pán Ján Rajtek. V šk. r. 1983/84
začal pracovať tanečný odbor s p. učiteľkou Zuzanou Láskovou, neskôr
s p. uč. Danielou Zákopčaníkovou. Školský rok 1994/95 odštartoval
úspešnú tradíciu speváckej súťaže, ktorá v neskorších rokoch dostala
pomenovanie Vokálna jar a stala sa známou v celom Žilinskom kraji.
Po novom územnosprávnom rozdelení vznikol v šk. roku 1996/97
nový okres Kysucké Nové Mesto. Pán uč. PeadDr. Pavol Zátek viedol
novovzniknutý literárno – dramatický odbor.
V máji 1998 získala škola Zlatú stonožku, logo hnutia Na vlastných
nohách so sídlom v Nórsku, za aktívny prínos v tvorbe pohľadníc a
ilustrácií. V šk. roku 1999/2000 smutná vŕba v areáli ZUŠ ohrozovala
bezpečnosť žiakov i pedagógov, musela byť preto odstránená i napriek
tomu, že bola evidovaná v štátnom zozname chránených stromov. Bola
zasadená v r. 1913 prvým slovenským riaditeľom školy v Kysuckom
Novom Meste p. Tesárkom.
Školský rok 2001/2002 sa niesol v znamení prípravy školy na prechod
na právnu subjektivitu. 30.6. 2002 sa ZUŠ stala školou s právnou
subjektivitou. 15. 7. 2002 vzniklo pri ZUŠ Občianske združenie
priateľov hudby, s hlavným zámerom podporovať talentovaných žiakov
Kysuckého regiónu. Vďaka podpore pedagógov, rodičov a priaznivcov
umenia získava OZ každoročne príspevok 2% z odvedenej dane a môže
finančne prispievať na organizovanie súťaží, činnosť speváckeho zboru
a výtvarný odbor. OZ podporuje aj závod INA, a.s. Kysuce.
V šk. r. 2003/2004 začal písať svoju históriu AKORDEÓNOVÝ
FESTIVAL V RYTME SWINGU A BOOGIE – WOOGIE. V roku 2005
sa konal 1. ročník koncertu zborovej tvorby, na ktorom sa predstavili
3 spevácke zbory. V školskom roku 2005/2006 sa naša škola zapojila
prostredníctvom Občianskeho združenia priateľov hudby do projektu
INTERREG III A SLOVENSKO – POĽSKO „Európa očami mladých
výtvarníkov“. K oživeniu literárno – dramatického odboru došlo v roku
2006 príchodom K. Kováčikovej a uvedením divadelnej hry „Ženský
zákon“. V tomto roku sa konal aj 1. ročník hudobného stretnutia
FAŠIANGOVÁ HARMONIKA, určeného pre aktívnych i amatérskych
akordeonistov. V šk. r. 2007/2008 počet žiakov prekročil číslo 1000 a
zabezpečenie ďalších tried na vyučovanie sa stáva nevyhnutnosťou.
Škola počas svojej existencie aktívne spolupracuje so spolkami,
združeniami a inštitúciami pôsobiacimi v celom Žilinskom kraji. Kolektív
zamestnancov MKŠS na čele s riaditeľom poskytuje škole priestory DK
na organizovanie verejných koncertov a činnosť LDO. Činnosť školy
by nebola možná bez spolupráce s riaditeľkami MŠ. Vďaka nim majú
malé deti možnosť už v útlom veku stretnúť sa s umením a rozvíjať svoj
talent. Poďakovanie patrí aj všetkým riaditeľom ZŠ, ktorí činnosť ZUŠ
podporujú a vychádzajú nám v ústrety. V posledných rokoch sa vďaka
lepšej spolupráci so zriaďovateľom školy zlepšilo vybavenie školy,
uskutočnila sa výmena okien a zakúpili sa nové hudobné nástroje.
Najväčšie poďakovanie patrí všetkým bývalým a súčasným
zamestnancom ZUŠ, ktorí sa zaslúžili o dobré meno školy a vychovali
žiakov, ktorí v umeleckom svete i bežnom živote niečo znamenajú.
Mgr. Jana Jánošová, riad. ZUŠ KNM
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Hosť mesiaca
Keďže sa pred pár dňami dožil
krásneho veku významný kultúrno-osvetový propagátor nášho
mesta a jeho čestný občan Milan
Straňan, rozhodli sme túto osobnosť stručne predstaviť v rubrike
Hosť mesiaca. Aj napriek tomu,
že ho pozná drvivá väčšina
hlavne staršej generácie a náš
priestor venujeme osobnostiam,
o ktorých sa doma veľa nehovorí, predstavíme tohto právnika
a publicistu bližšie aj prostredníctvom rozhovoru.
JUDr. Milan Straňan sa narodil
8. 9. 1925 v Divine v okrese
Žilina. Právnické vzdelanie získal na Univerzite Komenského

KNM
JUDr. Milan Straňan

v Bratislave, kde získal v roku
1950 doktorát. Po vojenskej
základnej službe pracoval ako
vedúci právneho odboru v Závodoch presného strojárstva,
neskôr ZVL KNM vyše 30 rokov.
Dlhé roky spolupracoval s redakciou Slovenského rozhlasu
v Banskej Bystrici, kam poslal
tisíce správ, reportáží a poviedok. Po roku 1998 redakčne
viedol mestské noviny ZVESTI
a spolupracoval s denníkmi
a týždenníkmi: Práca, Kysuce,
Smer a iné. V podniku ZVL
knm viedol kroniku a o živote
tamojšieho kolektívu napísal
štyri publikácie. Je autorom

Z pozície Vášho rodiska ste skôr Žilinčan. Čo Vás privialo kúsok
severnejšie na dolné Kysuce?
V roku 1952 som si založil rodinu a pred skončením vojenskej
základnej služby som hľadal prvé zamestnanie s bytom. Zo siedmych žiadostí mi ponúkli aj byt v ZPS KNM, kde som pracoval
až do dôchodku. Miesta vtedy prideľoval ONV v Žiline, ktorý ma
po skončení vysokej školy pridelil na práce k lopate v Pozemných
stavbách v Žiline a dalo mi dosť práce zmeniť toto rozhodnutie
a nastúpiť do Kysuckého Nového Mesta.
Vzdelaním ste právnik, známejší skôr ako skúsený žurnalista. Čo
Vám je bližšie?
Právo ma živilo a spolupráca s novinami bavila. Ťažko rozlíšiť. Ešte
stále poznám stovky bývalých zamestnancov ZPS a ZVL v KNM,
ktorým som počas môjho pôsobenia v ložiskovom závode poskytol
bezplatné právne porady. Dodnes opatrujem zošit s ich menami
a kauzami, s ktorými sa na mňa pred mnohými rokmi obrátili.
Robili ste aj rozhlasové reportáže z Kysúc, čím ste zviditeľňovali
región celému Slovensku. Aké máte spomienky na túto „živú“
spravodajskú prácu?
Pri zbieraní húb niekde v lesoch pri Rudinskej som počúval z vreckového rádia svoj hlas zo štúdia Slovenského rozhlasu v Banskej

Ďalší úspech spisovateľky
Márie Ďuranovej
Pri príležitosti Svetového dňa knihy usporiadali Žilinský samosprávny kraj, Kysucká knižnica v Čadci, Kysucká kultúrna
nadácia v Bratislave a okresné mestá Čadca a Kysucké Nové
Mesto za podpory mediálnych partnerov Kysuce a Kysuckej
televízie ďalší ročník vyhodnotenia KNIHY KYSÚC 2007. Do
súťaže bolo prihlásených 41 knižných diel, ktoré boli rozdelené
do dvoch kategórii: beletria - krásna literatúra a náučná literatúra. Ocenenie bolo udelené na základe došlých anketových
lístkov. V kategórii náučná literatúra získala na základe počtu
došlých anketových lístkov ocenenie kniha Čadčianske pľace,
ktorú vydal kolektív autorov Spolku priateľov Čadce. Cenu prevzal Rudolf Gerát. V kategórii beletria - krásna literatúra zvíťazila kniha Vili víly vence, ktorej autorom je Jozef Marec a
o ilustráciu sa postarala Michaela Veličková. Ďalšiu cenu za
Literárny počin roku 2007 odovzdal primátor mesta Kysucké
Nové Mesto Ing. Ján Hartel spisovateľovi, publicistovi a autorovi vecnej literatúry Dušanovi Mikolajovi. Mesto Čadca navrhlo
na udelenie titulu literárny počin roka Petra Holka a cenu mu
odovzdal primátor Čadce Ing. Jozef Vražel. Významné ocenenie odovzdala riaditeľka Kysuckej knižnice v Čadci Mgr. Janka
Mudríková. Ocenenie Literárna autorita Kysúc 2007 z jej rúk
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dvoch monografií o Kysuckom
Novom Meste. Kniha Nesluša
a Neslušania ostala v rukopise,
ktorý prevzala Slovenská národná knižnica v Martine. Knižne
mu vyšlo viac ako sto skutočných príbehov pod názvom Medzi nebom a zemou. Je autorom
brožovanej publikácie o veľkom
požiari v meste, o ktorom sme
písali v minulom čísle ZVESTÍ.
Napísal aj fotografickú publikáciu Sprievodca Kysuckým
Novým Mestom. V roku 2001 mu
udelilo vedenie mesta za jeho
celoživotné zásluhy Cenu mesta
a jeho meno sa dostalo do knihy
Osobností Kysúc.
Bystrici. Mal som vtedy z toho radosť. Aj ako spolupracovníka
rozhlasu ma poznalo veľa ľudí.
Ste autorom aj niekoľkých osvetových a historických monografií,
ktoré si vyžadujú schopnosti polyhistora. Čo všetko prináša táto
bádateľsky náročná práca?
Nazerať do histórie Kysuckého Nového Mesta som sa naučil v archívoch v Bytči, v Čadci, v Martine v Slovenskej národnej knižnici,
v kronikách obcí a rímsko-katolíckych fár. Slúžilo mi to všetko pre
napísanie monografií.
Stáli ste pri zrode ZVESTÍ, ktoré ste po roku 1998 istý čas aj
redigovali. Akú cestu od svojho vzniku v roku 1995 až po dnešok
podľa Vás prešli?
Zvesti boli obľúbené od ich vzniku. Vychádzali pravidelne mesačne, dá sa povedať na deň. Boli lacné oproti iným regionálnym
periodikám a obsahovali široké spektrum informácií. Dnes sa s ich
obsahom „pohrávajú“, žiaľ, nositelia politického života v meste.
A čo Vaše záľuby?
Osobnou záľubou v mladosti bolo maľovanie zátiší, krajiniek, ale
aj karikatúr, ktoré boli uverejňované v Kysuckom priekopníku i vo
Zvestiach. Ich kópie si dodnes odkladám. Boli to športovci, zamestnanci ZVL a iné známe osobnosti mesta.
red.
prevzala spisovateľka Mária Ďuranová
z Kysuckého Nového Mesta, ktorej
v roku 2007 vydalo
bratislavské Vydavateľstvo Motýľ dva
romány Nikdy nie
je neskoro a Teraz
to už viem. Autorka
získala toto ocenenie na základe počtu výpožičiek týchto
kníh v knižniciach v
kysuckom regióne,
kde sa jednoznačne
v rebríčku umiestnila na prvom mieste.
Znamená to teda,
že o autorkine knihy
je aj na Kysuciach
veľký záujem.
Bc. Dušana Šinalová,
MsK KNM
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Historická revue mesta V.
1713 – Stará a drevená budova rímsko-katolíckej fary
v Kysuckom Novom Meste bola už na spadnutie. Preto
dal pán budatínskeho zámku v roku 1720 postaviť novú
poschodovú budovu fary. Taktiež vypukol mor, ale nemal
veľké následky.
1725 – Bola veľká povodeň, rieka Kysuca sa vyliala a
odplavila veľké kusy úrodnej zeminy. Mešťania podávali
žiadosti na zníženie porcií.
1739 – Opäť hrozil v meste mor. Za odvrátenie hrozby
poriadali mešťania pobožnosti a všestranne sa dbalo, aby
ľudia neurážali Boha. Na dvoch mestských bránach (v tom
čase boli dve – horná a dolná) bola nepretržitá stráž, ktorá
mala povinnosť každého podozrivého cudzinca ohlásiť
richtárovi.
1740 – V chotári zúrila silná víchrica, ktorá len v mestských
lesoch vyvrátila 873 stromov.
1748 – O polnoci 23. mája pred sviatkom Nanebovstúpenia
Pána vypukol požiar, ktorý pohltil výstavnú časť mesta.
1751 – Mesto dalo postaviť nový dom pre mestský špitál
(chudobinec).
1753 – Miestny farár vdp. Naizer dal v sakristii kostola sv.
Jakuba zhotoviť tajné úložisko na kostolné cennosti. V tom
čase boli veľké nepokoje a povstania. Vojská prechádzajúce Kysucami často kradli a rabovali.
1769 – 16. júna sa skončil sto rokov trvajúci proces desiatich kysuckých obcí – Čadca, Horelica, Oščadnica, Raková,
Staškov, Podvysoká, Svrčinovec, Čierne, Skalité a Vysoká
s grófom Ezsterházym a Szunyogovcami, v ktorom sa za
obce vyplatilo Ezsterházymu 106 tisíc zlatých.

Literárna súťaž ssv
Miestny Spolok sv. Vojtecha Kysucké Nové Mesto v spolupráci
s mestom vyhlasuje 5. ročník súťaže v prednese poézie a prózy
pod názvom Literárna jeseň básnika rodných Kysúc.
Súťaž je určená pre deti, žiakov a mládež. Je venovaná nášmu
významnému rodákovi, kňazovi, básnikovi Andrejovi Majerovi
– Dlhomírovi Poľskému, jeho tvorbe i tvorbe ďalších slovenských
autorov.
Podmienky súťaže:
Treba sa prihlásiť na kontaktnom mieste, najneskôr do 7. 11. 2008,
nezabudnite uviesť meno, vek, školu resp. adresu. Ďalej treba
uviesť autora, názov diela a či sa jedná o poéziu alebo prózu.
Súťaž sa uskutoční dňa 25. 11. 2008 o 13.00 hod. v Mestskej
knižnici na ul. Belanského v zasadačke na 2. poschodí. Víťazi
získajú pekné vecné ceny od SSV Kys. N. Mesto.
Tešíme sa na Vašu účasť.
Magda Harceková

KINO KYSUCA október 2008

NEDEĽA 5. 10. o 17,00h. WALL-E
Animovaná sci-fi komédia od tvorcov filmov Ratatouille,
Autá a Hľadá sa Nemo. O poslednom robotovi na Zemi...
Slovenský dabing USA * Vstupné 59 Sk (1,96 EUR) * 92 min.
NEDEĽA 12. 10. o 19,30h. HROB DRAČIEHO CISÁRA
Múmia sa vracia.
Tentoraz opustila piesočné duny a zjavila sa v Číne...
Hrajú : Brendan Fraser, Jet Li, Maria Bello, John Hannah, Luke
Ford, Michelle Yeoh USA * Vstupné 60 Sk (1,99 EUR)* MP 12*
100 min.
NEDEĽA 19. 10. o 19,30 hod. TEMNÝ RYTIER
V úspešnom filmovom titule sa spojili sily výnimočného režiséra
Christophera Nolana a skvelého herca Christiana Baleho,
ktorý sa na filmové plátno vracia ako Batman/Bruce Wayne
USA * Vstupné 60 Sk (1,99 EUR)* MP 12 * 152 min.
NEDEĽA 26. 10. o 19,30h. BATHORY
Historický veľkofilm Juraja Jakubiska a súčasne najdrahší
filmový projekt v strednej Európe. Hrajú : Anna Friel, Vincent
Regan, Hans Matheson, Karol Roden, Bolek Polívka, Jiří
Mádl, Franco Nero, Lucie Vondráčková, Deana JakubiskováHorváthová
USA * Vstupné 65 Sk (2,16 EUR)* MP 15 * 140 min.
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Mestské kultúrno-športové
stredisko informuje
19. 10. 2008 od 14,00 hod. SENIOR PARTY
Tanečná zábava pre staršiu vekovú generáciu, vítaní sú ale
všetci, ktorí majú radi tanec, spev a dobrú zábavu
Program : hudobná skupina TRIO BAND, ľudová hudba OZVENA, KRASŇANKY, Vstupné 100,-Sk (už v predpredaji), v cene
vstupného je večera
26.10.2008 o 17,00 hod. KLAUNIÁDA
Klauniáda plná gagov, pesničiek, zábavných úloh, súťaží pre
deti i dospelých. Klauni Fofo a Lily vymyslia pre deti zábavné
hry a za odmenu im rozdajú sladké odmeny.
Vstupné 55,-Sk (už v predpredaji)
13.11.2008 o 19,00 hod. HIGH LIVE
Jedinečná muzikálová show - energia novej generácie, plná vynikajúcich tanečných a speváckych výkonov v podaní mladých
a výnimočných umelcov. Prvýkrát sa objavuje aj nová komická
dvojica “OOPS” - René Štúr a Sveťo Malachovský, ktorá prichádza s absolútne novým a neopozeraným štýlom humoru
Hudba: Rudolf Geri, Choreografia: Jaro Moravčík, Roman Paulech, Denisa Heribanová, Réžia: Igor Šimeg
Účinkujú: René Štúr, Sveťo Malachovský, Michaela Majerníková, Veronika Koščová, Štefan Martinovič, Radomír Milič, Richard Gašperan, Andrea Kiráľová, Ivana Pisančíková, W.A.C.
dance group Romana Paulecha s majstrami sveta v rock “n”
and roll, majsterkou SR v disco dance show
Vstupné 220,-Sk (už v predpredaji)
ANKETA 
Mestské kultúrno-športové stredisko vyzýva k zapojeniu sa do
ankety, ktorej cieľom je zistiť, o aký kultúrny program či hudobný koncert, majú obyvatelia nášho mesta záujem. V prípade,
že máte obľúbeného herca (herečku), speváka (speváčku),
alebo by ste radi v našom meste navštívili nejaké konkrétne
predstavenie, dajte nám vedieť jeho meno a názov. Mestské
kultúrno-športové stredisko určite zváži všetky návrhy a vyjde
vám v ústrety.
Píšte nám na: kulturaknm@centrum.sk alebo Mestské kultúrno-športové stredisko, Litovelská 871, 024 01 Kys. N. Mesto

Galakoncert svetoznámeho slovenského
tenoristu – Kysučana Pavla Bršlíka
v ŠKO Dome umenia v Žiline
5. 9. 2008 o 19h sa konal mimoriadny galakoncert Žilinského
kultúrneho leta 2008, na ktorom účinkovali - Pavol BRŠLÍK,
tenor a Mária PORUBČINOVÁ, soprán. ŠTÁTNY KOMORNÝ
ORCHESTER ŽILINA dirigoval známy Karol KEVICKÝ. V
programe zazneli napr. diela od Wolfganga Amadeusa Mozarta
(1756 – 1791) - predohra k opere Figarova svadba, Ária Ottavia
„Il mio tesoro“ z opery Don Giovanni, predohra k opere Čarovná
flauta, Ária Tamina „Dies Bildnis ist bezaubern schön“ z opery
Čarovná flauta, ďalej od Giacoma Pucciniho (1858 – 1924) - Ária
Mimi „Si, mi chiamano Mimi“ z opery Bohéma, dueto Rodolfa a
Mimi „ O soave fanciulla“ z opery Bohéma, od Giuseppe Verdiho
(1813 – 1901) - predohra k opere Sila osudu, Ária Amélie „Ecco
l´orrido campo“ z opery Maškarný bál, predohra k opere Traviata a
iné. Pavol Bršlík, rodák z KNM patrí k výrazným talentom mladej
speváckej generácie v medzinárodnom meradle. Vo svojich 28.
rokoch má za sebou obdivuhodnú spevácku kariéru, ovenčenú
úspechmi z najznámejších svetových pódií a účinkovaním s
opernými a dirigentskými hviezdami súčasnosti, čo potvrdil už
pri prvých tónoch septembrového galakoncertu. Prítomným
divákom ponúkol silný emotívny a umelecký zážitok. Vystúpenie
Pavla Bršlíka v Žiline bolo obrovskou vzácnosťou a skutočne
výnimočným hudobným zážitkom, nakoľko jeho pracovný
kalendár v zahraničí je zaplnený na dlhé mesiace dopredu.
Žilinské publikum ho pozná z viacerých vystúpení s ŠKO a s
komorným orchestrom Archi di Slovakia. Dvakrát sa predstavil
aj na Stredoeurópskom festivale koncertného umenia (2001 a
2003). Naposledy vystúpil na celovečernom recitáli s Mariánom
Lapšanským (2006). Viac si tohto umelca pochádzajúceho z nášho
mesta, predstavíme v budúcom vydaní Zvestí v kultúrnej rubrike
Hosť mesiaca.
red.
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Mestská polícia
informuje
23.8.2008 o 19:35 hod. bolo nahlásené na operačné
oddelenie mestskej polície, že na Štúrovej ulici v bloku
1303 je veľký hluk a dochádza tam k fyzickému napádaniu. Po príchode hliadky na miesto sa zistilo, že sa
medzi sebou napádajú manželia. Manželka bola poudieraná po tvári a manžel mal roztrhané tričko a porezanú ruku, ktorú mu údajne porezala jeho manželka
kuchynským nožom. Hliadka mestskej polície previezla
zranenú ženu na polikliniku v Kysuckom Novom Meste
a po ošetrení na OO PZ, kde podala trestné oznámenie
na svojho manžela.
30.8.2008 o 22:00 hod. sa hliadka mestskej polície na
základe telefonického oznámenia dostavila na ulicu
1.mája pred penziónom Európa, kde malo podľa oznámenia dochádzať k rušeniu nočného pokoja a výtržnosti. Na mieste bolo zistené, že v penzióne je súkromná
oslava a jeden z hostí rozkopal na susediacom dome
oplotenie. Občan bol značne v podnapitom stave, z toho
dôvodu ho rodinní príslušníci dali previesť domov. Majiteľka poškodeného oplotenia podala oznámenie o priestupku príslušníkom mestskej polície. Dňa 1.9.2008 sa
priestupca dostavil na mestskú políciu, že chce uvedenú škodu uhradiť, čo po dohode s majiteľkou oplotenia aj
vykonal. Za uvedený priestupok mu príslušníkmi mestskej polície bola uložená bloková pokuta.
8.9.2008 o 22:29 hod. operačná pracovníčka PCO prostredníctvom kamerového systému zbadala, že na Námestí slobody v KNM neznámy muž odcudzil z mestského kvetináča tuju. Túto skutočnosť okamžite vysielačkou
nahlásila príslušníkom mestskej polície, ktorí okamžite
zareagovali a neznámeho muža na mieste zaistili. Táto
osoba musela tuju zasadiť na pôvodné miesto a za uvedený priestupok mu bola príslušníkmi mestskej polície
uložená bloková pokuta.
11.9.2008 o 21:13 hod. bolo hliadke mestskej polície nahlásené, že v pohostinstve na Komenského ulici je bitka.
Na miesto sa hliadka mestskej polície dostavila spoločne
s hliadkou OO PZ KNM a bolo zistené, že tam skutočne došlo k fyzickému napádaniu medzi dvoma mužmi.
Jeden z výtržníkov sa dal na útek po výzve príslušníka
polície, aby nastúpil do služobného motorového vozidla,. Na konci ulice bol zadržaný a boli mu nasadené
služobné putá. Výtržníci boli prevezení služobnými vozidlami na ošetrenie a následne boli predvedení na OO
PZ k ďalšiemu riešeniu.

plastové okná
Žalúzie
silikónové tesnenia
proti chladu, mrazu, hluku a prachu
Návratnosť investície do 24. mesiacov

y !!!
ijateľné cen

Pr
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Fa TNELAV,
Ul. 9. mája 1176/40
Kysucké Nové Mesto
tel.: 041/421 37 30, 0903 518 497

KNM

Spoločensk á kronik a
narodenie detí
Kristína Cabanová, Adrián Nezdoba, Teodor Raček,
Aneta Mária Komolíková, Júlia Vnuková, Marek Luža,
Ella Richterová a Emma Richterová (dvojčatá), Vanessa
Tichá, Adam Hruška, Matej Svrček, Šimon Boris,
Damián Kukučík, Laura Hýllová, Natália Kašíková

manželstvo uzavreli
Pavol Janec a Gabriela Cigániková
Ján Poništ a Anna Skaličanová
Dušan Koleno a Radoslava Salajová
Jaroslav Holáčik a Jana Ďurinová
Ivan Jarošík a Monika Mančicová
Marián Paulus a Erika Klimková
Peter Horecký a Dana Sklenárová
Tomáš Mrvečka a Soňa Ficová
Dávid Majchrák a Jana Martikánová
Vladimír Majdák a Mária Šutá
Milo Kesovia a Katarína Klučková
Alexander Baláž a Katarína Hohošová
Jozef Vojtaš a Anna Chmúrová
Miroslav Koňušiak a Veronika Valíková

ÚMRTIA
Mária SVRČKOVÁ		
Marta JANČIGOVÁ		
Mária CHOVANCOVÁ		
Janka KVIETKOVÁ		
Mgr. Darina VOJTUŠOVÁ		

82 rokov
54 rokov
74 rokov
77 rokov
66 rokov

Hľadáte darček pre vás
alebo pre vaše dieťa ?

playstation
notebook
mp3 player

www.shoparena.sk

T

l a č miplexané r e ň
... ko
sl u� by ...

Já no �í k

vydavateľská a obchodná činnosť

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

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

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

www.in-out.sk
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spomienky a poďakovania
Dňa 6. 9. 2008 sme si pripomínali
15. výročie úmrtia nášho otca, manžela
a starého otca
Ľudovíta Holiača.
S láskou a úctou spomína manželka
a dcéry s rodinami.

9

Dňa 17. 10 2008 si pripomíname
1. smutné výročie, čo nás opustila naša drahá a milovaná
mama a babka
Danka Ondrúšová
vo veku 66 rokov. Dňa 20. 5. 2008 uplynuli už 3 roky, čo ju
do večnosti predišiel náš drahý a milovaný otec a dedko
Adolf Ondrúš vo veku 66 rokov.

Dňa 17. 9. 2008 sme si pripomenuli
1. smutné výročie úmrtia nášho otca,
dedka, pradedka
Stanislava Gajdoša
a zároveň dňa 15. 10 2008 uplynie
10 rokov, čo nás navždy opustila naša
mama, babka a prababka
Emília Gajdošová.
S úctou a láskou na svojich rodičov
spomínajú synovia Stanislav a Jozef
a dcéra Stanislava s rodinami.
Kniha života zatvorená, nám zostala
spomienka nezabudnuteľná.
Dňa 13. 10 2008 uplynie
5 rokov, čo nás navždy opustil manžel,
otec, starý otec
Pavol Štefanec
z Kysuckého Nového Mesta.
S láskou a úctou stále spomína
manželka, dcéra a syn s rodinami.
Čas plynie, život ide v diaľ, nám po
ňom zostala len spomienka a žiaľ.
Dňa 28. 8 2008 uplynul rok, čo nás
navždy opustil môj manžel, otec, starý
a prastarý otec
Martin Kmošek
z Budatínskej Lehoty. S úctou
spomína celá rodina.
Kto Ťa poznal, spomenie si,
kto Ťa mal rád, nezabudne.
27. 9. 2008 uplynulo 5. výročie úmrtia
nášho drahého manžela a otca
Dušana Korpesia.
Ďakujeme všetkým, ktorí s láskou
spomínajú.
Čas plynie a Ty už 5 rokov nie
si s nami, no v našich srdciach
a spomienkach žiješ stále s nami.
Dňa 15. 10. 2008 uplynie 5 rokov,
čo nás opustil
Emil Šotkovský
z Kysuckého Nového Mesta.
S úctou spomína manželka s deťmi
a rodinami.
Dňa 5. septembra 2008 by sa bol dožil
72 rokov môj manžel, otec, ujo, krstný
a švagor
Štefan Veselý
z Kysuckého Nového Mesta.
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami
tichú spomienku. S úctou a vďakou
manželka Anna a dcéra Anka.
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Drahí naši rodičia, teraz ste už spolu vo večnom pokoji.
Ďakujeme Vám za Vašu lásku, obetavosť, výchovu vo viere
v hlavné hodnoty života - rodinu, vzájomné porozumenie,
úctu a pomoc navzájom. S láskou, s tichými modlitbami na
Vás stále spomínajú syn Miroslav s manželkou Helenou,
dcérami Miroslavou a Jankou, syn Peter s manželkou
Blankou a malým synčekom Šimonom, dcéra Danka
s manželom Igorom a deťmi Matejom a Saškou.
Kto ste poznali našich rodičov venujte im tichú spomienku
a modlitbu. Ďakujeme.
Aj keď ste odišli a niet Vás medzi nami, v našich srdciach žijete
stále s nami. Dňa 20. 9. 2008 sme si pripomenuli 1. smutné
výročie, kedy nás opustila naša mama a stará mama
Žofia Vlčková z Budatínskej Lehoty

a dňa 29. 9. 2008 8. výročie úmrtia nášho otca a starého otca
Vincenta Vlčka. Kto ste ich poznali a mali radi,
venujte im tichu spomienku s nami.
S láskou a úctou spomínajú syn a tri dcéry s rodinami.

Zo srdca ďakujeme príbuzným, susedom,
známym, Klubu dôchodcov v KNM,
predstavenstvu a kontrolnej komisii,
zamestnancom COOP Jednota, ktorí
prišli odprevadiť na poslednej ceste
môjho manžela, otca, brata, švagra

Emila Cádera

z Kysuckého Nového Mesta,
Ktorý nás opustil dňa 17. augusta 2008
vo veku 75 rokov.

23.9.2008 13:42:00
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úspechy otca a syna

KNM

Avízo pre záujemcov o štart v MFL v KNM
Organizačný výbor Mestskej futsalovej ligy v Kysuckom
Novom Meste oznamuje záujemcom o účasť v našej lige
pre ročník 2008/2009, aby posielali svoje prihlášky spolu
so štartovným 5500 Sk(pošt. poukážkou U alebo osobne) do 15.10.2008 na adresu Jozef Marek, Sládkovičova 1223/15, 024 04 Kysucké Nové Mesto. V prípade
nesplnenia týchto náležitostí nebude mužstvo zaradené
do súťaže. Porada vedúcich mužstiev pred súťažou sa
uskutoční 18.10.2008, o týždeň neskôr 25.10. sa bude
konať školenie rozhodcov a registrácia hráčov. Začiatok
MFL v KNM je 2.11.2008. Bližšie informácie a prihlášky:
Jozef Marek – 0905 481 210, kontakt@mflknm.sk alebo
na webe www.mflknm.sk.
Jozef Marek, MFLKNM

poďakovanie
Pracovisko Detského domova v Kysuckom Novom
Meste ďakuje

Dňa 3. 9. 2008 sa v Košiciach konali Majstrovstvá SR v atletike
žiactva, kde si podľa predpokladov Peter Tichý ml. vybojoval
svoj piaty titul majstra SR v žiackej kategórii. Tentoraz zvíťazil
vo veľkom vetre a po taktickom výkone, šetriac si sily na medzištátne stretnutie s ČR v Olomouci. Výsledky - 1. P. Tichý
ml. (KNM) -15:01,39min 2. J. Daňo (Dubnica)-15:10,74min
3. T. Semko (Michalovce) -15:25,39min
red.

Osobné rekordy bežcov AK MŠK
Kysucké Nové Mesto
Bežci AK MŠK v posledných týždňoch štartovali na
viacerých podujatiach. Michal Kavacký obsadil na
polmaratóne SNP v Brezne 4. miesto. Na rovnakej
priečke dobehol i na Behu Bučiny vo Zvolene na 10 km.
Viacero pretekov GP Slovensko úspešne absolvoval Juraj
Vitko. Na Atletickom kritériu v Banskej Bystrici dobehol
v behu na 3000 m vo svojom tohtoročnom maxime
8:49,04 tretí. Na memoriáli T. Babjaka v Bratislave
obsadil na tisícpäťstovke 4. miesto časom 4:04,91
(tiež jeho najlepší tohtoročný výkon). Na tomto podujatí
štartoval i dorastenec Peter Podmanický v behu na 800
m. Po odvážnej prvej štyristovke (59 sekúnd) dobehol
piaty v novom osobnom rekorde 2:07,28. Juraj Vitko
sa zúčastnil aj finále majstrovstiev Slovenska družstiev
v Nových Zámkoch. Svojím tretím miestom na 1500m
(4:06,34) pomohol Dubnici (hosťoval za AK Spartak
Dubnica) v získaní majstrovského titulu. Marek Baranec
na majstrovstvách Slovenska žiakov v Košiciach dobehol
na 1500 m v osobnom rekorde 4:49,45 deviaty. Na
23. ročníku Zátopkovej desiatky štartovali traja bežci
AK MŠK KNM a vo svojich kategóriách obsadili štvrté
miesta: Miroslav Neslušan medzi mužmi do 40 rokov
(tohtoročný najlepší čas 34:50,8), Peter Gajdoš medzi
mužmi nad 40 rokov a Vladimír Káčerík medzi mužmi
nad 50 rokov. Dosiahnuté najlepšie výkony a osobné
rekordy sú prísľubom kvalitných výkonov bežcov AK
MŠK Kysucké Nové Mesto aj v budúcoročnej atletickej
sezóne.
Mgr. Milan Slivka
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Detský domov Bytča, pracovisko Kysucké Nové Mesto
touto cestou veľmi pekne ďakuje všetkým sponzorom a
občanom mesta, ktorí pomohli v rokoch 2007 – 2008
finančnou alebo vecnou formou deťom z nášho zariadenia. Osobitne sa chceme poďakovať mestu, Mestskej
polícii KNM a dobrovoľným hasičom z obce Lopušné
Pažite, ktorí pripravili vynikajúcu akciu pre naše deti.
Spolu s nimi sme veľmi radi, že sa táto akcia uskutočnila už druhýkrát a stáva sa z nej pekná tradícia. Nemôžeme tiež zabudnúť vysloviť slová vďaky i miestnemu
charitatívnemu SSV a p. Harcekovej, ktorá nás informuje o rôznych spoločenských akciách v meste, kde
majú možnosť vystúpiť naše deti a ukázať svoj talent.
Teší nás, že mnohí cudzí ľudia z nášho okolia dokážu
nezištne pomôcť sirotám a opusteným deťom, na ktoré
si vlastní rodičia veľakrát ani nespomenú. Za pomoc a
ochotu Vám všetkým patrí naša vďaka.
PaedDr. Melánia Rešová, riaditeľka DD

INZERCIA
Nemecká obchodná spoločnosť Vermogensberatung a.g.
so sídlom v Žiline, prijme komunikatívnych a ambicióznych spolupracovníkov na pozície: asistentka, obchodný
zástupca, manager na hlavný a vedľajší pracovný pomer.
Podmienky: ukončené SŠ vzdelanie, personálny pohovor. Tel: 0904 502 138.

Mesto Kysucké Nové Mesto príjme na obsadenie
funkčného miesta na oddelenie investičného
a regionálneho rozvoja pracovníka/čku.
Podmienky:
- vysoká škola I.stupňa so stavebným zameraním,
prax v odbore najmenej 5 rokov
- vysoká škola II.stupňa so stavebným zameraním,
prax v odbore najmenej 3 roky
Odborná spôsobilosť vo verejnom obstarávaní vítaná
a zohľadnená v mzdovom ohodnotení
Prihlášky s profesijným životopisom je potrebné doručiť
na adresu:
Mestský úrad, Námestie slobody 94,
024 01 Kysucké Nové Mesto alebo e-mailovou poštou na adresu:
prednosta@kysuckenovemesto.sk najneskôr do 10. 10. 2008.
Bližšie informácie: prednosta MsÚ KNM – č. tel.: 42072 34
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Krížovka s tajničkou ● Krížovka s tajničkou
Správne vylúštenie krížovky z čísla 9/2008 znie: „Každý deň je začiatkom života.“ Zo správnych odpovedí
redakcia vyžrebovala týchto troch výhercov: 1. Eva Uhríková, ČSA 1300-63 KNM, odmena 200Sk, 2. Anna
Janíková, Nešporu 1205/4 KNM, odmena 150Sk, 3. Viera Plánková, Lipová 811/4 KNM, odmena 100Sk.
Výhercom srdečne blahoželáme. Výhru si môžu prevziať v pokladni MsÚ KNM 14. dňa v aktuálnom mesiaci, resp. predchádzajúci pracovný deň v čase od 13. - 14. hodiny. Správnu odpoveď z tajničky krížovky
spolu s nalepeným kupónom č. 10/2008, doručte na MsÚ KNM, referát byt. a podn. činnosti, č. dv. 14 a
to do 20. 10. 2008.

KUPÓN
Vážení þitatelia, dnešnú originálnu krížovku s tajniþkou pre Vás pripravil náš spolupracovník a uþiteĐ na
č. 10
ZŠ Clementisova Mgr. Jaroslav Jablonský ml. Prajeme príjemný relax.
Fiodor Michajloviþ Dostojevskij: (jeho výrok je v tajniþke krížovky)
autor:
Jaroslav
Jablonský

obdieraj

3. þasĢ
tajniþky

ruská rieka

pomôcky:
Ales, Io,
OVE,Idared
Alar, Vok,
vitriol, laze

spevohra

dali do
ruky

kód
Azerbajdžanu

rúbe

poþíta

existuje

4. þasĢ
tajniþky

kyselina
sírová

ruský
veĐtok

majstrovstvá
Európy
(skr.)

staraj sa o
niekoho

ohó

2. þasĢ
tajniþky

lodenica

egyptský
boh Slnka
latinská
spojka

sorta jabĎk

kemping

enemy
(skr.)

ryžová
pálenka

Akademie
zemČd. vČd

austrálsky
papagáj

vzdialenosĢ
sadeníc

365 dní

škótsky
bohoslovec

rímske
þíslo 501

leĖošiĢ, po
anglicky

kód letiska
Oroville
dovoz

koralový
ostrov

þeský
súhlas
istý þas
var

meno
režiséra
Jakubiska

panika

rozdrv

grécky
bájkar

nemotaj

ochuĢ
cukrom

vyhrávalo

och

lán

noþný vták

prípravok
proti
škodcom

mesiac
Jupitera
náš bývalý
politik

popratal

hmyz
podobný
vþele

rímske
þíslo 550

rozum

posledný
Rožmberk
pozývali
zosilnený
súhlas

plienila
som
(expr.)

1. þasĢ
tajniþky

Správne vylúštenie krížovky z þísla 9/2008 znie: „Každý deĖ je zaþiatkom života.“ Zo správnych odpovedí
zvesti.indd 11
23.9.2008 13:42:02
redakcia
vyžrebovala týchto troch výhercov: 1. Eva Uhríková, ýSA 1300-63 KNM, odmena 200Sk,
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Detsk Davis Cup a Fed Cup V KYSUCKOM NOVOM MESTE

V dňoch 7. - 9. septembra 2008 sa na dvorcoch Tenisového klubu KNM uskutočnilo oblastné kolo celoslovenskej súťaže
Detský Davis Cup a Fed Cup s Nadáciou SPP 2008. Súťaže sa zúčastnilo takmer 100 detí z 28 družstiev celého regiónu.
Medzi najnapínavejšie súboje patril zápas našich chlapcov a TK Martin, a dievčenský zápas našich dievčat a Slávie ŽU
Žilina. Obom našim družstvám sa podarilo tieto duely vyhrať, a tým si zabezpečili najlepšiu štartovaciu pozíciu v regionálnom
kole, kde pôjde o postup do celoslovenského finále v Bratislave.
Stanislav Ševčík, TK KNM

Stredoveká kuchyňa v kaštieli v Radoli

Kysucké múzeum v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej
pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, má pre
návštevníkov Kaštieľa v Radoli pripravené nové výstavy
so zaujímavou tematikou. Jednou z nich je putovná
výstava Slovenského národného múzea (ďalej len SNM)
– Archeologického múzea v Bratislave – „Stredoveká
kuchyňa“. Vývoj stredovekej kuchyne úzko súvisel s
vývojom domu v dedinskom, ale i v mestskom prostredí. K
základnému vybaveniu patrilo ohnisko, nezriedka aj hlinené
a kamenné pece. Pece stáli v rohoch miestností. Slúžili nielen
ako zdroj tepla, ale aj na prípravu pečených jedál a produktov
z múky. Návštevníci budú oboznámení s funkciou stredovekej
kuchyne a so spôsobmi používania rozmanitého kuchynského
i stolového riadu, so spôsobom prípravy jednoduchých

jedál. Pracovníci KM vytvorili pre túto výstavu dobovú
pec. Výstavný priestor je obohatený o keramiku, kuchynské
pomôcky, cínové nádoby z archeologických zbierok SNM v
Bratislave. Výstava je pre návštevníkov sprístupnená od 15.
septembra do 4. decembra 2008.
Otváracie hodiny v Kaštieli v Radoli
Pondelok – piatok: 8.00 – 16.00 hod.
Sobota – nedeľa: 10.00 – 16.00 hod.
Lenka Jancová, Kysucké múzeum Čadca
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