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Úvodník
Milí čitatelia, nastal čas, kedy
treba takmer symbolicky v zhode s prírodným cyklom spomaliť
a kráčajúc pomedzi napadané
farebné pozdravy zo stromov
sa zamyslieť nad zmyslom nášho pobytu tu na zemi. Nástup
novembra súvisí s časom istej
pokory, na ktorú nás v kalendári nabádajú Sviatok všetkých
svätých a Pamiatka zosnulých.
Druhý menovaný sviatok sa
slávi už od 10. storočia a na
Slovensku býva dodnes zvykom
v tomto období navštíviť cintorín a hroby blízkych. Pamiatku
verných zomrelých zaviedol už v
roku 998 clunyjský opát Odylo,
ktorý sa takto snažil čeliť pretrvávajúcim pohanským obradom. V 13. storočí sa tento zvyk
rozšíril do celej západnej cirkvi.
Pre tento výsostne spomienkový a kontemplatívny čas, ktorý
je zároveň aj výzvou a nádejou
do ďalšieho života, mám jednu
báseň z mojej druhej poetickej
knihy, ktorú si vám dovolím ponúknuť...
redaktor

Vo sviatok
zadul ostrý vietor
nad cintorínom
vtedy
pichlo v dlaniach
mávajúceho Ježiša
pred bránou
ustarostený otec
postavil
mramorový štít
starkej nad hrobom
aby jej
nefúkalo na kríže
v neďalekom dome
uplakané dievča
kopol do bruška
nový život
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V septembri sa konalo 13. riadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste
Na programe zasadnutia
MsZ v KNM zo dňa 9. septembra, ktoré otvoril primátor mesta Ing. J. Hartel bolo
okrem iného aj prerokovanie
plnenia rozpočtu k 30. júnu
tohto roka, návrh na III. úpravu rozpočtu mesta, na I.
úpravu rozpočtu MKŠS Kysucké Nové Mesto, taktiež
zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta,
zriadenie komisie na úpravu
volebných obvodov, správa o
plnení harmonogramu pri zavedení novej meny EURO.
Všetky vyššie spomínané
body rokovania boli vzaté na
vedomie a následne schválené mestským zastupiteľstvom.
Najväčšiu diskusiu v poslaneckom pléne mesta vyvolal
jedenásty bod rokovania Zadanie vypracovania urbanisticko-zastavovacej štúdie
v lokalite Vyšné Kamence.
Zasadnutia sa zúčastnili aj
dvaja predstavitelia dotknutých subjektov – firiem Kompleksa
Development
a
Fastav, ktoré majú snahu
participovať s mestom na tejto projektovej realizácii.

Ako prvá vystúpila Ing. Bátoryová, zástupkyňa firmy
KOMPLEKSA DEVELOPMENT, ktorá predstavila kompenzujúce spoločné riešenie,
ktoré vychádza z cieľov mesta, developerov a investorov.
Jasne naznačila, že cieľom
firmy nie je urobiť zastavovaciu štúdiu, ale ich cieľom
je postaviť bytové domy pre
investorov. Ponúkla závoreň
mestu spoluprácu v Regionálnom operačnom programe v rokoch 2007 – 2013,
resp. v opatrení Regenerácia sídiel pri tvorbe projektu,
ktorý by mesto potrebovalo
predložiť na MVaRR pre získanie nenávratných finančných prostriedkov na tvorbu
novej
územno-plánovacej
dokumentácie. Druhý v poradí deklaroval svoju predstavu Ing. Kuťka, zástupca
firmy FASTAV, realizujúcej
sa hlavne v sieti obchodných reťazcov. Vysvetlil, že
až zastavovacia štúdia určí,
aký vzhľad budú mať bytové
domy, koľko podlaží a pod.
Vyjadril sa, že lokalita Vyšné
Kamence je zložitá z hľadiska vlastníckych vzťahov. Na
to, aby na tomto území mohlo byť vydané stavebné povolenie, je nutné spracovať
urbanistickú štúdiu, pričom
zdôraznil, že žiaden investor
ju nebude spracovávať na
vlastné náklady, ak nebude
mať zmluvou zaručené, že
tam bude môcť investovať.
Po niekoľkých diskusiách a
faktických pripomienkach zo
strany poslancov na adresu
zúčastnených zástupcov investorov, zobralo napokon
MsZ v KNM na vedomie informácie oboch predstaviteľov firiem o svojich zámeroch
v danom území. Následne
uložilo prednostovi MsÚ Ing.
Ľ. Golisovi požiadať záujem-

Z

cov, aby predložili v termíne
do 30.09.2008 individuálne,
resp. spoločné návrhy na
využitie územia Vyšné Kamence v zmysle zadaných
podmienok. Súčasťou predloženého návrhu by mal byť
aj návrh zmluvy o dielo.
Na spomínanom zasadnutí
sa mestskí poslanci zaoberali aj návrhom doplnenia
nových členov Rád škôl v
zriaďovateľskej pôsobnosti
Kysuckého Nového Mesta,
ktorý následne MsZ v KNM
aj schválilo. V pomerne
rozsiahlom programe septembrového zasadnutia figurovali aj praktické otázky,
týkajúce sa návrhov VZN č.
3 – 7 o výškach mesačných
príspevkov na stravu, pobyt
a úhradu nákladov v konkrétnych školských inštitúciách v
zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta.
Nemenej dôležitým bodom
rokovania mestského zastupiteľstva bola správa hlavného kontrolóra mesta o
výsledku kontroly č. 5/2008,
ktorá bola poslancom zaslaná v písomnej forme. Tú
následne prerokovali a zobrali na vedomie. Zároveň
uložili kontrolórke mesta Ing.
E. Chládkovej skontrolovať
správnosť konania mesta
ako orgánu stavebného poriadku vo veci vydaného stavebného povolenia pre firmu
Genesis Trade, s.r.o. a Pavla
Poláka na stavbu diagnostického centra motorových vozidiel (STK) pri rieke Kysuca
oproti ihrisku SPŠS v KNM.
Po bezmála sedem hodín
trvajúcom rokovaní a vyčerpaní všetkých bodov programu septembrovej schôdze
mestského zastupiteľstva,
primátor mesta Ing. J. Hartel
zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.
red.
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Množstvo jesenných aktivít
na Mestskom úrade v Kysuckom Novom Meste
Na prelome mesiacov september - október
s vyústením do novembra sa udialo veľa
vecí. Boli vykonané dve kontroly na poskytnuté dotácie. Prvá bola v súvislosti s
nenávratným finančným príspevkom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na vybudovanie
počítačovej učebne, druhá kontrola bola z
Recyklačného fondu. Predmetom kontroly bolo preukázanie vynaložených finančných prostriedkov, ktoré fond poskytol
na zavedenie systému separovaného zberu
odpadov. Kontrolné orgány nekonštatovali
porušenia zákonov a potvrdili správnosť
čerpania poskytnutých finančných prostriedkov. Vedeniu mesta a mestského úradu
pridal starosti odchod vedúceho oddelenia
investičného a regionálneho rozvoja. Zatiaľ sa nepodarilo nájsť náhradu.
Mestský úrad pracuje na viacerých závažných úlohách v oblasti investičnej, ale aj
ekonomickej. Pripravujú sa rekonštrukcie
chodníkov na ulici Dlhomíra Poľského a
výstavba multifunkčného ihriska Kamence. Bol vybraný dodávateľ spodnej stavby
ihriska. Ihrisko bude umiestnené na po-

zemkoch v blízkosti terajšieho Gymnázia
na Jesenského ulici. Dokončila sa investičná
akcia - Cesta Pod brehom v mestskej časti
Oškerda a ďalšia akcia - Rekonštrukcia cesty Kukučínova pod Baňou je pred dokončením.
Pracovníci mestského úradu intenzívne pracujú na formálne programovom rozpočte na
roky 2009 – 2011. Rozpočet je zostavovaný
v eurách a okrem neho sme prerábali rozpočet roku 2008 na programový rozpočet.
Programový rozpočet je tvorený s úplne inou
filozofiou ako rozpočty doterajšie. Spracovanie rozpočtu v tejto podobe by malo priniesť
väčší prehľad tým, ktorým nie je ľahostajné
účelové použitie verejných financií. V mesiaci október sa konalo zasadnutie mestskej
rady, kde sme predložili niekoľko všeobecno
– záväzných nariadení. VZN o poskytovaní
dotácií úplne zmení systém poskytovania finančných príspevkov. Odporúčam všetkým,
ktorí žiadali o finančný príspevok, aby mu
venovali pozornosť. Mesto takéto VZN prijíma na základe platnej legislatívy. Tvorbu
mestskej legislatívy ovplyvňujú doteraz neschválené zákony, ktoré sú v Národnej rade

Slovenskej republiky. Všetky VZN sú prijaté
v súvislosti s novou legislatívou a prechodom na menu euro.
Vážení spoluobčania, opäť Vám pripomíname dátum 1. január 2009, kedy začne platiť
nová mena na území Slovenskej republiky.
Netreba sa tohto dátumu obávať, veď bude
16 - dňové prechodné obdobie. Uvažujte o
zaobstaraní tzv. štartovacieho balíčka, v ktorom sú nové euro mince, a ktorý v úvodnej
fáze uľahčí nakupovanie. Prípadne zvážte
ponuku uložiť si svoje úspory na bankovom
účte. V tomto prípade banka vaše peniaze automatický premení na novú menu. Som toho
názoru, že hoci zavedenie euromeny sťažuje
prácu nielen zamestnancom mestského úradu, ale aj iným subjektom a bude vyžadovať
od vás viac opatrnosti, všetky prípadne nedorozumenia treba riešiť s rozvahou. V mesiaci novembri si všetci pripomíname sviatok Pamiatky zosnulých. Budeme spomínať
na tých, ktorí už nie sú medzi nami. V tomto
čase bude zvýšená hustota cestnej dopravy,
preto dávajte pozor, aby ste sa mohli šťastne
vrátiť späť.
Ing. Ľubomír Golis, prednosta MsÚ KNM

Predstavujeme poslancov MsZ knm
Vážení čitatelia, po mesiaci vám opäť v abecednom poradí
predstavujeme ďalšieho poslanca 19 - členného zboru
Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste,
ktorým je detský lekár MUDr. Miloš Falát, poslanec MsZ
za volebný obvod č. 6.
Váš osobný a profesijný vzťah
k nášmu mestu a regiónu?
Od narodenia mám trvalé
bydlisko v KNM, kde žijem s
rodinou. Prakticky od svojich 15tich rokov /od štúdia na strednej
škole/ som sa vyskytoval viac
mimo mesto. Po ukončení
vysokej školy som pracoval 25
rokov v Čadci. Od roku 2004
pracujem ako detský lekár v
ambulancii na Poliklinike v KNM.
Osobný vzťah k mestu? Bývam
tu, mám tu rodinu, známych, priateľov. Nerozmýšľal
so o zmene bydliska. Takže myslím si, že sa s mestom
„navzájom tolerujeme“. Profesijný vzťah k mestu vyplýva
z mojej pracovnej činnosti. Mám tu prácu, pacientov a som
rád, že už nemusím do práce cestovať .
Aké boli očakávania a predstavy pri vstupe do
komunálnej politiky na úrovni nášho mesta?
Tým, že pracujem v KNM, mám viac príležitostí vidieť
život v meste, stretnúť sa a porozprávať s ľuďmi. Tým, že
necestujem do práce, mám viac voľného času. Človek sa
učí celý život. Bol som zvedavý a chcel som na vlastnej
koži skúsiť ako funguje samospráva. Nie som člen žiadnej
politickej strany. Kandidoval som do mestskej samosprávy
prvýkrát ako nezávislý poslanec, lebo som nechcel byť pri
rozhodovaní ovplyvňovaný rozhodnutiami niekoho iného.
Nemám voči nikomu žiadne záväzky ani požiadavky. Moje
rozhodnutia sú moje, a pokiaľ nebudú správne, tak ak by
som kandidoval v budúcom volebnom období, voliči by mi
to dali jasne najavo.
Čo sa z Vašich poslaneckých zámerov doteraz podarilo
naplniť a čo nie?
V predvolebnom období som nedával žiadne sľuby ani

vyhlásenia, nechcel som sa cítiť trápne pred ľuďmi, ak by
som ich nesplnil. Sľuby sú totiž veľmi háklivá vec. Ľahko
sa dávajú, horšie sa plnia. Mnohokrát presadenie určitých
vecí človek neovplyvní ani pri najlepšej vôli. Snažím sa
počúvať ľudí okolo seba. Tým, ktorí ma priamo oslovia so
svojimi problémami /a nielen z môjho volebného obvodu/,
sa snažím v rámci svojich možností ako poslanec pomôcť.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že som nemal žiadne priority.
Každý volebný obvod svoje priority má a niekedy tie isté,
aj niekoľko rokov alebo volebných období. Či sa ich podarí
splniť, občas závisí od množstva faktorov, zhôd okolností,
náhod aj šťastia, ktoré poslanec nemôže ovplyvniť, ale
stávajú sa nechtiac jeho spojencami. Skrátka prídu a vec
sa vyrieši. Napr. poskytovanie zdravotníckej starostlivosti
v meste má nedostatky, ktorých riešenie nie je v dnešnej
dobe, keď je ambulantná starostlivosť neštátna, také
jednoduché ako v minulosti. Mestské zastupiteľstvo nemá
žiadne právomoci rozhodovať v tomto smere. Stredná
generácia si určite ešte pamätá z nedávnej minulosti,
že stačilo, aby sa nejaký okresný stranícky funkcionár
rozhodol, že v určitej lokalite bude taká alebo onaká
ambulancia, tak tam v krátkej dobe aj bola zriadená.
Lekár dostal vybavené priestory, pravidelnú fixnú mzdu
od štátu a mohol pracovať. V súčasnosti je situácia so
zriadením novej ambulancie úplne iná a nepomerne
zložitejšia. Je stanovená sieť zdravotníckych zariadení,
ktoré stráži lekár VÚC, a ktorá by sa nemala už rozširovať,
pokiaľ sa nepríjme nejaký centrálny konsenzus určitých
inštutúcii. V prvom rade musí mať hlavne lekár eminentný
záujem chcieť v danom regióne pracovať. Pokiaľ sa aj
podarí lekárovi získať súhlas o zaradenie do tejto siete,
nemusia s ním podpísať zmluvu o poskytovaní zdravotnej
starostlivosti poisťovne, takže ho nebude mať kto platiť.
Ďalším vážnym problémom je nedostatok lekárskych
kádrov v ambulantnej starostlivosti. Súčasná generácia
lekárov starne a mladí sa kdesi tratia. Sám vidím, že
niektoré veci v oblasti zdravotníctva by mohli fungovať aj
inak a lepšie, ale pri súčasnom nastavení systému som
pesimista. Táto problematika je však tak komplikovaná,
že by vyžadovala podstatne väčší priestor na vysvetlenie,
a i tak by nakoniec zostala z väčšej časti nepochopená.
                                                    red.
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Zámena majetku medzi mestom KNM a VÚC Žilina
Stanovisko mesta k petícii na SOU Športová
Mesto Kysucké Nové Mesto sa v tomto roku podujalo na ťažkú
úlohu, a síce vysporiadať niektoré problémové vlastnícke vzťahy
týkajúce sa budov a pozemkov na našom území, medzi Žilinským
samosprávnym krajom a našim mestom. Neusporiadané vzájomné
vzťahy mali dlhšiu genézu vývoja, ale nastal čas, kedy je
nevyhnutné sa vysporiadať aj s týmto stavom. Nutnosť riešenia
znásobuje aj fakt, že sme v období, kedy vysporiadané vlastnícke
vzťahy sú nevyhnutnou podmienkou čerpania prostriedkov z EÚ.
Vysporiadanie vzájomných vzťahov sa týka týchto oblastí:
- budova a pozemok súčasného gymnázia na Kamencoch - ulica
Jesenského (vlastníctvo mesto, zriaďovateľ ŽSK),
- pozemok pod budovou domova sociálnych služieb – ulica
Štúrova (vlastníctvo mesto, zriaďovateľ ŽSK),
- pozemok pod budovou Kysuckej hvezdárne na Podstrání
(vlastníctvo mesto, zriaďovateľ ŽSK),
- pozemok pod budovou – nájomné byty Dubská cesta (vlastníctvo
ŽSK, budova – mesto),
- pozemky v areáli Polikliniky (budovy: nová poliklinika, detský
pavilón – mesto /zatiaľ súdny spor/, pozemky ŽSK)
- budova gymnázia – prístavba, v areáli základnej školy ul.
Nábrežná (vlastníctvo ŽSK)
Rozvoj stredného školstva na území mesta je v záujme mesta
a celej širokej verejnosti. Tento význam podčiarkuje aj regionálny,
ba i nad regionálny, význam stredných škôl na území nášho mesta.
Gymnázium s dlhoročnou históriou sa dostalo do priestorov, ktoré
boli pôvodné, v rámci komplexnej bytovej výstavby, určené na
základnú 24 triednu školu Kamence. Stavba doteraz ostala aj pod
gesciou mesta hoci zriaďovateľ gymnázia, ako aj iných stredných
škôl, je po legislatívnych úpravách Žilinský samosprávny kraj.
Mesto na dostavanie tohto objektu už dlhodobo prostriedky
získať nemôže, komplexná bytová výstavba nie je financovaná
z rozpočtu kapitoly ministerstva financií a vlastné zdroje na to
nemá. Zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj dostavbu financovať
nemôže, lebo rozostavaný objekt vo vlastníctve nemá a tak nemá
oprávnenie požiadať o financovanie ani z eurofondov. Oprávnený
žiadateľ o eurozdroje musí spĺňať dve základné podmienky:
1. byť zriaďovateľom
2. mať vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti.
Obdobne to platí pre ostatné riešené oblasti. K naplneniu týchto
podmienok smerovala snaha mesta u všetkých usporiadávaných
vzťahov. Mesto s týmto cieľom zasadlo za rokovací stôl so
Žilinským samosprávnym krajom. Vedomé si toho, že aj za

cenu zámeny, ktorej pomer nebude 1:1, musí situáciu riešiť, ak
vo vyššom záujme chce podporiť rozvoj všetkých inštitúcií,
ktorým by vysporiadanie vlastníckych vzťahov pomohlo získať
prostriedky na ich rozvoj, v záujme toho, že svojou funkciu slúžia
potrebám obyvateľov mesta. V priebehu rokovaní o predmete
vzájomnej zámennej zmluvy vznikla ponuka samosprávneho
kraja, že žilinský samosprávny kraj ponúka mestu, ako svoj
prebytočný majetok, budovu bývalého internátu, v súčasnosti
rozostavaného pavilónu laboratórií a odborných učební pri SOU
strojárskom na Športovej ulici. Svoju ponuku a nadbytočnosť
objektu ŽSK odôvodnil radou argumentov. Touto ponukou sme
boli v meste prekvapení vedomí si skutočnosti, že na území mesta
podnikajú silné strojárske firmy na čele so spoločnosťou INA, a.s.
Kysuce, a tiež sú nám známe potreby trhu práce. Z uvedených
dôvodov sme pozvali p. riaditeľa SOU – Ing. F. Korenčíka, aby
sme ho oboznámili s návrhom ŽSK a jeho odôvodnením a ak má
iný názor, aby pripravil so svojim kolektívom protiargumenty
odôvodňujúce dobudovanie dotknutých priestorov pre potreby
SOU. Pán riaditeľ na rokovaní prisľúbil, že potrebné argumenty
pripraví a osloví aj rozhodujúce firmy, pre ktoré SOU pripravuje
žiakov, aby spolu s mestom podporili zámer dobudovať priestory
pre potreby učilišťa.
Z nám neznámych dôvodov však na úrovni SOU namiesto
prisľúbených argumentov vznikla neočakávaná aktivita – petícia.
Petícia vyjadruje zásadný nesúhlas so zámermi samosprávneho
kraja, týkajúcich sa zámeny objektu. Nesúhlas je odôvodňovaný
tým, že samospráva mesta chce takto získanú budovu použiť na
umiestnenie sociálne odkázaných a neprispôsobivých občanov.
K spomenutej petícii dávame nasledovné stanovisko : Informácie
uvedené v petícii sú zavádzajúce, vymyslené a ničím nepodložené.
Dotknutý objekt nebol zo strany mesta nikdy zahrnutý do
jeho návrhu na zámenu nehnuteľností a teda mesto ani nikdy
neuvažovalo o jeho využití pre svoje zámery, tobôž nie na účely
uvedené v petícii . Mesto je naopak pripravené podporiť každý
podložený argument, ktorý pomôže zachovať alebo zlepšiť
podmienky pre inštitúcie na jeho území.
Jednania, týkajúce sa zámeny majetku, sú vedené komisiami
vytvorenými na stranách oboch partnerov, nie sú zahalené
žiadnym rúškom tajomstva. Výsledok celej práce bude predmetom
rokovania zastupiteľstiev mesta i Žilinského samosprávneho
kraja.
Ing. Jana Svrčková, zástupkyňa primátora

Dni otvorených dverí v centre voľného času
Centrum voľného času v KNM už
tradične na jeseň, viac ako inokedy,
navštevujú deti a ostatná verejnosť.
V termínoch 9.-17. októbra sa stretli
záujemcovia o tvorivú činnosť v
keramickej dielničke. Účastníci, medzi
ktorými nechýbali deti MŠ Kamence,
ŠD ZŠ Clementisova, stredoškolská
mládež a členovia klubu dôchodcov
v našom meste sa zoznámili s hlinou
ako tvárnym materiálom. Spoznali jej

vlastnosti a zoznámili sa s postupom
práce. Manuálnu zručnosť a tvorivosť
89 účastníkov Dňa otvorených dverí
dotvárala ich fantázia, predstavivosť
a duševná relaxácia. Výsledkom
usilovnej práce je radosť z výrobkov
a poznanie, že hlina si uchovala tvar,
ktorý jej vtlačili svojou šikovnosťou
sami. Tvorivosťou „prečarovali“ hlinu v
krásu. Výrobky po prvom výpale venujú
svojim najdrahším. V našom centre

voľného času v keramickej dielničke
sa stretávajú deti aj pravidelne každú
stredu v popoludňajších hodinách v
krúžkoch keramiky. Ďalších záujemcov
medzi sebou radi privítame. Nechceme
vychovať profesionálnych keramikov a
umelcov, ale pritiahnuť široký okruh
mladých ľudí, zapojiť ich do rôznych
oblastí umeleckej výroby a ľudovej
tvorivosti.
CVČ KNM

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Čadci
Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v Čadci oznamuje klientom Základnej poradne zdravia zmenu
vyšetrovacích hodín. Klienti
Základnej poradne zdravia si
môžu prísť dať bezplatne vyšetriť hodnoty celkového cho-

lesterolu, HDL cholesterolu,
LDL cholesterolu, TAG a glukózy prístrojom Reflotron v
utorok a štvrtok v čase od 7.00
hod. do 10.00 hod. Na vyšetrenie je potrebné prísť nalačno.
Večer pred odberom nedoporučujeme konzumovať potra-

viny s vyšším obsahom tukov
(údeniny, slanina, klobásy,
vyprážané jedlá a pod.). V deň
vyšetrenia je vhodné piť nesladený čaj alebo čistú vodu (nie
kávu a minerálku). V prípade,
ak užívate pravidelne lieky
(vysoký tlak krvi, iné ochore-

nie srdca a pod.), doporučujeme lieky ráno užiť. Základná
poradňa zdravia sa nachádza v
Regionálnom úrade verejného
zdravotníctva na druhom poschodí čísle dverí 119. Tešíme
sa na Vašu návštevu.
Mgr. Zuzana Adamčíková,
Regionálny úrad verejného
zdravotníctva

4

Školstvo - Spravodajstvo
Základná umelecká škola
v KNM oslavuje 55 rokov

ZUŠ sídli v 2 budovách a zabezpečuje vyučovanie na 8 pobočkách: Ochodnica, Radoľa, Horný Vadičov, Snežnica, Rudina, Budatín, Závodie, Žilina.
V školskom roku 2008/2009 má škola 1120 žiakov. V hudobnom
odbore je 632 žiakov, tanečný odbor má 181 žiakov, literárno
– dramatický 62 žiakov a výtvarný odbor 245 žiakov.
V hudobnom odbore sú žiaci zaradení do oddelení podľa jednotlivých nástrojov, a to :
- spevácke oddelenie /spev, hlasová výchova, populárny spev/
- dychové oddelenie /zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón, plechové dychové nástroje, bicie nástroje/
- strunové oddelenie /gitara, basgitara, cimbal, husle, banjo/
- klavírne oddelenie
- akordeónové oddelenie
- keyboardové oddelenie.
V literárno – dramatickom odbore fungujú dramatické a slovesné
oddelenie, záujmová umelecká činnosť pre dospelých.
Tanečný odbor okrem klasického a moderného tanca venuje
priestor aj staršej generácii na pohybovú aktivitu vhodnú k jej
veku a mladej generácii je určený piatok na tanec HIP – HOP.
V ZUŠ majú možnosť študovať deti MŠ, žiaci ZŠ, študenti stredných škôl a dospelí. To, že je škola otvorená pre všetky vekové
skupiny potvrdzuje aj naša štatistika, najmladší žiak školy má 4
roky, najstaršia žiačka 58 rokov.
Nový školský zákon spustil reformu slovenského školstva a
podpísal sa pod zmeny, ktoré sa týkajú organizácie výchovno
– vzdelávacieho procesu aj na ZUŠ.
Škola vypracovala vlastný Školský vzdelávací program, v ktorom
dostali pedagógovia možnosť zaviesť do vyučovania inovatívne
prvky, použiť novú metodiku, nové formy, s cieľom viesť žiakov
k tvorivosti, samostatnému premýšľaniu a vyjadrovaniu svojich
pocitov.
Na základe Vyhlášky MŠ SR o základnej umeleckej škole sme
štúdium na škole rozčlenili do prípravného štúdia určeného pre
deti MŠ, základného štúdia, ktoré sa člení tak, ako je to na ZŠ na
1.časť (ročníky 1. – 4.) a 2. časť ( ročníky 5. – 9.). Po skončení
prvej časti získa žiak primárne umelecké vzdelanie, úspešným
absolvovaním posledného ročníka druhej časti prvého stupňa
základného štúdia získa žiak nižšie sekundárne umelecké vzdelanie.
Zmenil sa aj spôsob klasifikácie, z doteraz platného 3-stupňového sme prešli k 4-stupňovému.
Rodičov určite zaujíma informácia o výške školného. Podľa nového zákona jeho výšku určuje zriaďovateľ školy, v našom prípade mesto KNM. Po dohode so zriaďovateľom mestské zastupiteľstvo schválilo výšku školného tak, ako bola stanovená minulý
školský rok.
Celý školský rok sa bude niesť v znamení 55. výročia založenia
najstaršej školy na Kysuciach. Pripravili sme nielen pre žiakov a
rodičov školy, ale aj pre všetkých obyvateľov mesta a priaznivcov
umenia zaujímavé podujatia, o ktorých vás budeme včas informovať na webovej stránke školy a v regionálnej tlači.
V spolupráci so zriaďovateľom školy sa podarilo zabezpečiť z MF
SR finančné prostriedky na zateplenie budovy A, mesto podalo
žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho
operačného programu MVRR na stavebné úpravy a nadstavbu
budovy B. Škola by prostredníctvom čerpania prostriedkov z EÚ
získala koncertnú sálu, ateliéry pre výtvarníkov a učebne pre hudobný odbor. Pedagógovia a žiaci školy si určite zaslúžia nové,
väčšie priestory, v ktorých by mohli realizovať svoje umelecké
predstavy a prezentovať ich aj formou výstav a koncertov na verejnosti.
Mgr. Jana Jánošová, riad. školy

KNM

Centrum voľného času v Kysuckom Novom Meste
Plán na mesiac november 2008
4.11. 2008
6.11.2008
11.11.2008
13.-16.11. 08
19.11. 2008
19.11.2008
20.11.2008
21.11.2008
26.11.2008
28.-30.11.08

Olympiáda zo slovenského jazyka
OK v šachu ZŠ a SŠ
Futbal pre najmenších – o putovný pohár
Mladí diabetici v Bratislave
Exkurzia do väznice v Žiline
Exkurzia do kasární v Martine
Dôchodcovia v keramike
Exkurzia do SŠ sklárskej v Led. Rovniach
OK Halový futbal SŠ
Vystúpenie krúžku HAJA v Bratislave
OK v streľbe zo vzduchovky
K. Bendová, CVČ

Šarkaniáda

Keď sa začne vietor opierať do korún stromov a zhadzovať
farebné lístie, vtedy deti s obľubou púšťajú šarkanov. Podujatie
pod názvom ŠARKANIÁDA zorganizovalo Centrum voľného
času v Kysuckom Novom Meste pre deti 1. a 2. ročníkov ZŠ na
Nábrežnej ulici, pre deti 2. a 3. ročníkov ZŠ Dolinský potok a
MŠ na ulici Komenského. Ihrisko pri priemyslovke sa zaplnilo
pestrofarebnými drakmi. A že sa im darilo lietať vysoko, svedčia i
sladké odmeny, ktoré dostali od CVČ.

Rýchlejšie, vyššie, silnejšie...
Tak znelo motto športovej olympiády v Materskej škole – Litovelská v Kysuckom Novom Meste, ktorá sa konala dňa 14. októbra
2008. Opäť sa zišli rodičia a ich ratolesti, aby si zasúťažili v rôznych disciplínach - beh so záťažou na chrbte /dieťaťom/, hod do
diaľky loptičkou, prekonávanie prekážok, gymnastika – akrobatické cvičenie, slalom bicyklov a kolobežiek. Na začiatku olympiády dostal každý rodič s dieťaťom kartičku, kde im p. učiteľky
dávali pečiatky po splnení disciplíny. Keď už absolvovali všetky
disciplíny a v kartičke mali všetky pečiatky, dostali deti svoju vytúženú medailu, na ktorú boli právom hrdé. Nechýbal smiech a
humorné situácie, ktoré sa vyskytli počas celej olympiády. Deti
mali možnosť sa občerstviť džúsom a ovocím. Cieľom olympiády
bolo umožniť deťom a ich rodičom prežiť radosť z pohybu, úspechu, ale i neúspechu.
Jana Vlčková, MŠ Litovelská 605 KNM

KNM

spravodajstvo - Kultúra

Dni slovenskej kultúry a vôňa
kapustníkov v Chorvátsku

Folklórny súbor Jedľovina z Kysuckého Nového Mesta
účinkoval od 3. do 7.septembra 2008 v meste Rijeka –
Chorvátsko, kde sa konali Dni slovenskej kultúry.
Súbor vycestoval už v nedeľu večer, aby sme si mohli trochu
užiť Jadranského mora. Túto dovolenku sme si predplatili
v meste Kraljevica – kamping Oštro, kde sme dva dni
relaxovali v príjemnom slnečnom prostredí iba pár metrov
od mora.
V stredu v doobedňajších hodinách sa budovou Filodramatica
v Rijeke ozýval spev ženskej speváckej skupiny pri FS
Jedľovina, ktorá robila kultúrny program počas otvorenia
výstavy “Kultúrne pamiatky v ŽSK”, kde sa zúčastnili
hostia zo Slovenska (Úrad Slovákov žijúcich v zahraničí,
ŽSK, Považské múzeum v Žiline, Mestský úrad Kysucké
Nové Mesto, RKC v Prievidzi ...) a Chorvátska, medzi nimi
aj veľvyslanec SR zo Záhrebu Ing. Ján Báňas a primátor
mesta Kysucké Nové Mesto Ing. Ján Hartel.
Štvrtkový večer sa niesol v tónoch mladých hudobníkov
súboru. Matica slovenská v Rijeke otvárala nové priestory
a zároveň aj výstavu maliara Milana Medúza pod názvom
“Slovensko Európe a svetu” - portréty významných Slovákov,
ktorí sa presadili za hranicami rodnej vlasti vynálezmi,
kultúrou a umením. Hudobníci zožali veľký úspech a prítomní
hostia sa pri ich hudbe zabávali dlho do noci.
V piatok a sobotu sa na korze blízko mora s prestávkami
v trojhodinovom programe predstavil celý súbor. Tanečníci
predviedli svoje tanečné kúsky, ženičky spevy a samozrejme
nemohli chýbať muzikanti so svojimi veselými husličkami.
Na dobrej nálade neubrala ani veľká búrka, ktorá sa prihnala
od mora. Večer sa päť žien pustilo do pečenia tradičných
kysuckých "kapusňakov" a prípravy jedál, ktoré sa predvádzali
v sobotu na korze, kde opäť robil kultúrny program súbor
Jedľovina. Na korze boli prítomné aj remeselníčky zo
Slovenska, ktoré tu vystavovali a predvádzali svoje výrobky
(medovníčky, výroba dlabaných nádob, háčkovanie, výrobky
zo šúpolia).
V sobotu večer bol slávnostný galaprogram spolu so súborom
Slovenka z Rijeky, za prítomnosti predsedov všetkych
pobočiek Matice slovenskej v Chorvátsku, poslankyne
chorvátskeho parlamentu za národnostné menšiny a iných
vážených hostí. Na záver sme odovzdali malé upomienkové
darčeky. V nočných hodinách sme sa vracali plní dobrých
dojmov na Slovensko.
Som veľmi rada, že sme sa zúčastnili takého krásneho
podujatia, a že sme stretli veľmi milých ľudí. Slováci, ktorí
sa tu odsťahovali, tu majú už svojich potomkov, ktorí nás
prekvapili veľmi krásnou slovenčinou. Ďakujeme im za
všetko.
Ďakujem všetkým účinkujúcim za veľmi dobrú reprezentáciu
Kysúc a Slovenska, ako i mestu Kysucké Nové Mesto
a ŽSK, že sme sa mohli aj ich pričinením zúčastniť tohto
podujatia. Ďakujem aj našim šoférom Petrovi Pazderovi a
Mirovi Sýkorovi, že nás šťastlivo doviezli do Chorvátska a
späť.
Božena Peťková-členka FS,
organizátorka
akcie
foto: M.K.
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SVV A MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
Miestny Spolok sv. Vojtecha Kysucké Nové Mesto v
spolupráci s mestom usporiadal pri príležitosti Mesiaca
úcty k starším podujatie, ktoré sa konalo dňa 9. októbra
2008 v Dome kultúry Kysucké Nové Mesto za účasti primátora mesta Ing. Jana Hartela.
V programe sa predstavili: deti z MŠ Kamence, klienti
Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých Čadca
– Horelica, žiaci a pedagógovia Mgr. Alena Ďuriaková,
Stanka Svrčková a Zdenko Mravec zo Základnej umeleckej školy KNM.
Súčasťou programu bola aj tombola o vecné ceny pre
seniorov, ktoré venoval SSV KNM. Celkovo bolo rozdaných 20 cien, ktoré získali: kolektívy: DSS pre dospelých ul. Litovelská KNM, DSS pre deti a dospelých ul.
Belanského KNM, FS Lehoťanka z Budatínskej
Lehoty a ďalších 17 jednotlivcov. Milým prekvapením
pre účastníkov podujatia boli vlastnoručne zhotovené
darčeky z CVČ pod vedením p. Janky Kavčákovej, ktoré rozdali seniorom. Na záver naše poďakovanie patrí
všetkým, ktorí sa pričinili o toto pekné podujatie.
Magda Harceková, SVV KNM

Program Mestskej knižnice

Kysucké Nové Mesto na mesiac november 2008
03.-28.11.2008 Farebný svet škôlkárov
výstava výtvarných prác detí z MŠ Kamence na tému jeseň
03.-28.11.2008 Cudzojazyčná literatúra - tématická výstava
12.11.2008 10.00 hod. Informačná výchova pre študentov SŠ
25.11.2008 13.00 Literárna jeseň básnika rodných Kysúc - súťaž
detí a žiakov v umeleckom prednese slovenskej poézie a prózy
pri príležitosti 144. výročia narodenia kysuckého básnika Dl.
Poľského
27.11.2008 10.30 hod. Beseda so spisovateľmi
Jozef Banáš – autor najnovšej publikácie Zóna nadšenia
Ľubomír Jurík – autor publikácie Slovenský bigbít
Čitateľský krúžok Mytológia

Novinka v knižnici
Pravidelní návštevníci Mestskej knižnice Kysucké Nové Mesto si
v posledných dňoch určite pri vstupe do výpožičného oddelenia
všimli detekčné brány. Projekt Elektronická ochrana knižničného
fondu bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky.
Každodennou úlohou knižnice je ochrana knižničného fondu.
Vďaka elektromagnetickému bezpečnostnému systému je chránený majetok mesta – knižničný fond proti odcudzeniu. Knižnica tak
nasleduje moderné trendy.
msk knm

KNM

KNM
Asanky z Kysuckého Nového Mesta
priniesli zlato i striebro!
NEDEĔA 2. 11. o 17,00h.
Pýtate sa, þo majú spoloþné? Neskutoþnú chuĢ na vás!
Animovaný dobrodružný príbeh, þeský dabing

Fr/Nem/Lux * Vstupné 59 Sk (1,96 EUR) * MP12, 80 min.

NEDEĔA 9. 11. o 19,30h.

Muzikálová show, žiadny hit od skupiny ABBA nezostane ležaĢ ladom.
Hrajú : Meryl Strep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Amanda Seyfried a ćalší

VB * Vstupné 60 Sk (1,99 EUR)* MP 12* 108 min.

NEDEĔA 16. 11. o 19,30 hod.

ýo sa stane s Rickom Rikerom po uštipnutí geneticky vytunovanou vážkou ?

Hrajú : Leslie Nielsen, Pamela Anderson, Drake Bell a ćalší
USA * Vstupné 60 Sk (1,99 EUR)* MP 12 * 85 min.

NEDEĔA 23. 11. o 19,30h.

Syn vládcu podsvetia Nuada chce skompletizovaĢ zbierku artefaktov,
ktoré majú pomôcĢ oživiĢ Zlatú armádu.
Hrajú : Ron Perlman, Selma Blair, Doug Jones, John Hurt, Luke Goss...

USA* Vstupné 60 Sk (1,99 EUR)* MP 12 * 120 min.

NEDEĔA 30. 11. o 19,30h.

Vstúpte do sveta nádherných obrazov a nechajte sa previesĢ po planéte
prostredníctvom nezvyþajných príbehov lásky. Tento film vracia þloveka do prírody.
Réžia : Laurent Charbonnier Hrá : Cécile De France

Fr* Vstupné 55 Sk (1,83 EUR)* MP 12 * 85 min.

INFORMÁCIE : MESTSKÉ KULTÚRNO-ŠPORTOVÉ STREDISKO
041/421 2241, 421 5076, www.kysuckenovemesto.sk
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Mestská polícia
informuje
15. 9. 2008 o 13.54 hod. bolo na MP oznámené, že pred
predajňou Lidl na Nábrežnej ul.
v KNM predávajú rómski občania posteľné prádlo. Po
príchode na miesto hliadka MP zistila, že sa jedná o
troch občanov rumunskej národnosti. Následne bola privolaná hliadka Cudzineckej polície so sídlom na Hviezdoslavovej ulici v KNM, ktorá prípad prevzala.
19. 9. 2008 o 17.39 hod. hliadka MP na základe oznámenia riešila prepadnutie v Herni VIX, ktorá sa nachádza
na Námestí slobody v Kysuckom Novom Meste. Hliadka
mestskej polície po príchode na miesto zistila, že neznámy muž pristúpil k čašníčke a držiac popolník v ruke sa
jej vyhrážal s tým, aby mu vydala všetky peniaze. Nakoľko mala obavu o svoje zdravie, neznámemu mužovi
odovzdala finančnú hotovosť. Na miesto bola privolaná
hliadka OO PZ, ktorá prípad prevzala. Operatívnou činnosťou príslušníci MP zistili meno možného páchateľa .
24. 9. 2008 o 12.45 hod. MP pri hliadkovej činnosti zistila, že na ul. 1. mája leží na zemi muž. Ten mal na jednej
nohe protézu, z ktorej mu vypadla skrutka, následkom
čoho spadol a nemohol chodiť. Príslušník hliadky MP
skrutku s maticou kúpil, postihnutému nasadil a zaskrutkoval, čím opravil protézu. Muž sa poďakoval a odišiel
na vlak.
28. 9. 2008 o 14.42 hod. prišlo na pult centrálnej ochrany hlásenie o narušení chráneného objektu. Hliadka
MP okamžite kontaktovala majiteľa, aby spoločne skontrolovali objekt. Keď majiteľ otvoril vchodové dvere do
objektu, zistili zadymenie priestoru. Hliadka ihneď oheň
uhasila. Majiteľ objektu poďakoval hliadke MP a konštatoval, že skorým zásahom hliadka mestskej polície zabránila veľkým finančným stratám.
5. 10. 2008 o 20.55 hod. MP pri hliadkovej činnosti našla na Benkovej ulici sedieť na chodníku staršieho muža.
Muž bol pod vplyvom alkoholu. Oznámil hliadke MP, že
nemá žiadne zranenie, len si viac vypil. Po dohovore
hliadky MP muž následne odišiel na autobus na Vajanského ulici.
Mestská polícia KNM

Poďakovanie
Touto cestou sa chcem poďakovať trom dievčatám,
ktoré mi vrátili stratenú peňaženku aj s hotovosťou,
ktorú som stratila. Štefánia Škovránková

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

eny !!!
Prijateľné c

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

KNM

Spoločensk á kronik a
narodenie detí
Dávid Kucharčík, Marek Vlček, Erika Vilímová,
Eva Klečková, Matúš Tomek, Ester Tabaková,
Jozef Belan, Gréta Jedináková, Marek Belák,
Samuel Tabaček, Richard Adámek, Júlia Kubalová,
Lucia Kubaščíková, Filip Gábor, Sebastián Laš,
Jakub Mičian, Klára Kvaššayová,
Natália Hanuliaková, Tomáš Zradula

manželstvo uzavreli
Jozef Vojtaš a Anna Chmúrová
Alexander Baláž a Katarína Hohošová
Martin Tomášek a Dana Švábiková
Ing. Ľubomír Šperka a Ing. Zuzana Gáliková
Peter Poplanuch a Martina Riečanová
Peter Kozlík a Daša Radolská
Milan Holier a Elena Balážová
Martin Prokša a Zuzana Zbořilová
Peter Hrašna a Martina Halušková

ÚMRTIA
Anna ŠULGANOVÁ			
Margita INDROVÁ			
Marián ŠTEINIGER			
Ing. Gustáv SKŘIVÁNEK		
Ondrej JUDÁK			
Mária HARTELOVÁ			
Ivan HOLTÁN			

85 rokov
80 rokov
27 rokov
85 rokov
79 rokov
83 rokov
51 rokov

inzercia
▀ Kúpim kompótové fľaše 0, 75 L. Tel: 0911 610720
Ponúkame služby na stanici – pedikúra, manikúra,
cvičenie, parafín, stojace turbo solárium, kozmetika,
magnetotherapia, anticelulitídový program.
SNP Kysucké Nové Mesto, 041 4213742

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

KNM

občiansky servis - spoločenská kronika
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spomienky a poďakovania
Čas plynie, už nie si medzi
nami, ale v našich srdciach
a spomienkach zostaneš navždy
s nami. Na Tvoj hrob len kytičku
kvetov Ti môžem dať a pri tichej
modlitbe na teba spomínať. Dňa
24. 11. 2008 si pripomenieme
1. smutné výročie úmrtia môjho
manžela, otca a starého otca
Pavla Priečku
z Kysuckého Nového Mesta.
S láskou a úctou stále spomína
celá rodina.
Aj, keď čas beží ako voda,
zabudnúť sa na Teba nedá.
Dňa 13. novembra 2008 si
pripomíname 8. výročie, čo nás
navždy opustil môj manžel, otec
a dedko
Ing. Jozef Meško.
S láskou a úctou spomínajú
manželka Drahuška, synovia Jozef
a Miloš s rodinami.
S úctou a láskou spomíname na
10. výročie úmrtia môjho manžela,
otca, brata, švagra a krstného otca
Emila Pastvu,
ktorý nás opustil vo veku 53 rokov.
Spomína manželka Irena s celou
rodinou.
20. október je deň ako každý iný,
ale pre nás už 7 rokov smutný
a bolestivý. V tento deň nás
navždy opustil môj manžel, náš
otec a starý otec
Anton Klobučník
z Kysuckého Nového Mesta.
S láskou v srdci spomína
manželka, deti s rodinami.
Akoby sa zastavil čas, len bolesť
v srdci vrytá. Spomienka tá ostáva,
tá je v našich srdciach skrytá.
Čas vraj rany hojí? To je len klam,
čím ďalej ubieha, tým viacej
chýbaš nám. Na hrobe kytička,
kahanček svieti, spomienky
manželky a tvojich troch detí.
Dňa 25. 10. 2008 sme si
pripomenuli 1. smutné výročie
tragického úmrtia môjho manžela
Romana Boreckého
z Budatínskej Lehoty,
ktorý nás opustil vo veku 32 rokov.
S láskou spomína manželka, deti
a ostatná rodina.

Dňa 23. 10. uplynulo 5 rokov
od úmrtia nášho milovaného
manžela, otecka a dedka
Ing. Jána Ondrášika.
S úctou a láskou spomíname.
Manželka Mária, syn Ján s rodinou.
Odišiel si od nás, v srdci bolesť
zanechal, tak rýchlo a bez rozlúčky
to nikto nečakal. Čas plynie
ako tichej rieky prúd, kto ho mal
rád, nevie zabudnúť. Dňa 3. 11.
2008 si pripomíname 1. smutné
výročie, kedy nás náhle opustil náš
milovaný manžel, otec a starý otec
Viktor Rechtorík
z Kysuckého Nového Mesta.
S láskou a úctou spomína
manželka, dvaja synovia a dcéra
s rodinami.
Už je tomu druhý rok, čo odišiel
si cestou, ktorou kráča každý
sám. Hoci je čas akokoľvek dlhý,
nezahojí ranu, ktorá stále bolí.
Dni utekajú, no naše spomienky
na Teba ostávajú. Pri príležitosti
nedožitých 70. rokov spomínajú na
Františka Absolona
(14. 11. 1938 – 14. 7. 2006)
s úctou a láskou manželka Emília,
dcéry Jana, Iveta a Dagmar
s rodinami.

Dňa 5. 11. 2008 si pripomíname
1. smutné výročie, kedy nás opustil
náš milovaný manžel, otec, svokor,
starý a prastarý otec
Ondrej Balek
z Kysuckého Nového Mesta.
Kto ste ho poznali,
venujte mu s nami tichú
spomienku.
S láskou a úctou spomínajú
manželka a celá rodina

Úprimne ďakujeme všetkým
príbuzným, bývalým
spolupracovníkom, primátorovi Ing.
J. Hartelovi, susedom, ZO – KSS
a známym, ktorí prišli odprevadiť
na poslednej ceste môjho manžela,
otca, brata, deda a pradeda
Ing. Gustáva Skřivánka,
ktorý nás opustil dňa 22. 9. 2008
vo veku 85 rokov.
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šPORT - relax
Michal Kavacký

víťazom premiérového maratónskeho trojboja
I keď sa hlavná časť atletickej sezóny pre bežcov AK
MŠK Kysucké Nové Mesto skončila, v tomto období
využívajú bohatú ponuku cestných a cezpoľných behov. V stredu 1. októbra sa bežalo VIII. základné kolo
bežeckej ligy Žiliny. Miroslav Neslušan, zatiaľ vedúci
pretekár bežeckej ligy, ukázal, že to s obhajobou vlaňajšieho celkového prvenstva myslí vážne. V behu na
3 km zvíťazil pred P. Tichým (ŠKP Čadca) a J. Ružbarskym (Žilina).
V nedeľu 5. októbra sa v metropole východného Slovenska uskutočnil už 85. ročník najstaršieho maratónu v Európe -- Medzinárodný maratón mieru, ktorý bol zároveň aj Majstrovstvami SR v maratóne pre
rok 2008. Na tomto prestížnom športovom podujatí sa
zúčastnili aj dvaja pretekári AK MŠK KNM: Vladimír
Kačerík a Michal Kavacký. V pomerne chladnom a veternom počasí podali obaja pekné výkony. Michal Kavacký sa napriek nedávnym takmer dva týždne trvajúcim zdravotným problémom rozhodol nastúpiť na štart
tohto náročného podujatia s predsavzatím udržať si
vedúcu pozíciu v rámci maratónskeho trojboja, vyhláseného organizátormi troch najvýznamnejších slovenských maratónov (ČSOB maratón Bratislava, Rajecký
maratón a MMM Košice), zabojovať aj o prvenstvo v
rámci Medzinárodných majstrovstiev slovenskej colnej
správy, ktoré sa konali pod záštitou ECSA (Európska
colná športová asociácia). Týmto cieľom podriadil i
taktiku. Opatrné rozbehnutie pretekov sa oplatilo, Michal dobehol do cieľa v čase 2:39:25 a získal cenné
víťazstvo v súťaži medzinárodných majstrovstiev colnej
správy a premiérové celkové víťazstvo v maratónskom
trojboji. V rámci Majstrovstiev SR v maratóne mu spomínaný čas stačil na medailu. Obsadil tretie miesto za
prvým I. Pázstorom 2:26:05 (Obalservis Košice) a druhým P. Tichým 2:33:01 (ŠKP Čadca). Vladimír Kačerík
v kategórii mužov nad 50 rokov dobehol na peknom
šiestom mieste vo svojom tohtoročnom najlepšom čase
3:09:45.
Ďalší bežec AK MŠK Kysucké Nové Mesto Juraj Vitko absolvoval niekoľko pretekov v Prahe. Na Malej
Kunratickej 5. októbra zvíťazil v čase 11:43 pred R.
Jánošíkom (RC Vlašim) a Š. Kroupom (Enervit). O tri
dni Juraj štartoval na Kotlářskej míli. V čase 4:29.04
dobehol druhý za A. Koubom (AK Most), tretí skončil P. Louda (AC Syner Turnov). Na XP krose 11. októbra Juraj dobehol opäť druhý. Zvíťazil P. Kubričan
(Benátky nad Jizerou), tretie miesto obsadil E. Stevart
(Spartak Praha). V utorok 7. októbra sa v Závažnej Porube pri Liptovskom Mikuláši konalo krajské kolo v
cezpoľnom behu základných a stredných škôl pre šk.
rok 2008/2009. Z bežcov AK MŠK Kysucké Nové Mesto
naň z okresných kôl postúpili a reprezentovali svoje
školy I. Lisková (Gymnázium Čadca), M. Baranec (ZŠ
Ochodnica), P. Podmanický (Spojená škola Žilina), M.
Čierňava (SŠ – SPŠ a OA Kysucké Nové Mesto, kraj.
kola sa nezúčastnil). Najlepšie sa darilo I. Liskovej,
ktorá medzi žiačkami (1,5 km) veľmi tesne dobehla na
druhom mieste. Jej dosiahnutý čas by jej zaručil medzi
študentkami hladké víťazstvo. P. Podmanický dobehol
medzi študentmi (4,5 km) síce piaty, ale vo svojom
ročníku bol najlepší. M. Baranec skončil medzi žiakmi jedenásty. Marek pre nachladenie musel vynechať
niekoľko tréningov, čo sa na náročnej trojkilometrovej
trati v závere prejavilo.
Mgr. M. Slivka

KNM
Miestna organizácia
Slovenského rybárskeho zväzu
v Kysuckom Novom Meste
Prvú októbrovú sobotu sa konal piaty
ročník rybárskych
pretekov KYSUCKÝ
DUHÁK. Už tradične
sa súťažilo v dvoch
kategóriách – kategória dospelý rybár
a kategória deti do
15 rokov. V predvečer pretekov sa do vodnej nádrže napustilo 450 kilogramov pstruhov dúhových, čo je približne 1500 kusov tejto
nádhernej bojovnej ryby. O tom, že duhák, ako ho s obľubou my rybári nazývame, je asi najdynamickejšie bojujúca ryba, nás často presviedča svojimi typickými kúskami.
Ide napríklad o rýchle výpady do strany, pritajenie sa pri
dne, vyhľadávanie potopených prekážok, šťukovité mykanie hlavou a v neposlednom rade jeho povestné často
aj metrové výskoky nad hladinu. Spôsob boja pstruha dúhového presne vystihuje tvrdenie, že počas zdolávania je
viac vo vzduchu ako vo vode. Aj keď počas tohto ročníka
pretekov neboli títo bojovníci pri chuti a rybári dovedna
ulovili iba 35 pstruhov, predsa len boli medzi nami takí,
ktorí ich dokázali zopár preľstiť. V kategórii dospelý rybár
si pohár pre víťaza odniesol Tomáš Zacher, ktorý zvíťazil pred druhým Jaroslavom Filípekom a tretím Petrom
Čepeľom. Medzi deťmi sa šťastena tentoraz usmiala na
Mateja Harvančíka. Tesne za ním skončili druhý Adrián
Majtán a Dávid Kopásek.
Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí prispeli k zdarnému
usporiadaniu pretekov a samozrejme sponzorom. Bez
nich by sa v dnešnej dobe len veľmi ťažko organizovala
takáto krásna akcia. Nakoniec treba vzdať hold všetkým
účastníkom, lebo už samotná účasť v chladnom a upršanom počasí je víťazstvom. Petrov zdar!
Marián Mihalda, tajomník MO SRZ KNM

RELAX

KNM
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Krížovka s tajničkou ● Krížovka s tajničkou
Správne vylúštenie krížovky z čísla 10/2008 znie: „Vďaka chorobe poznáme hodnotu zdravia.“ Zo správnych
odpovedí redakcia vyžrebovala týchto troch výhercov: 1. Anna Machová, Nešporu 1205/4 KNM, odmena
200Sk, 2. Anna Golisová, Clementisova 1048/25 KNM, odmena 150Sk, 3. Ing. Vladimír Majc, Lipová 810/2
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. 11/2008, doručte na MsÚ KNM, referát byt. a podn.
činnosti, č. dv. 14 a to do 20. 11. 2008.

KUPÓN
č. 11

V tajniþke krížovky je anglické príslovie.
autor:
Jaroslav
Jablonský

domácke
meno
Adriána

preš

rímske
þíslo 4

ozdoba na
zápästí
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ocinovi

domácke
meno
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pomôcky:
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Horša, Ea,
Diaz, Bajan
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meno

oznaþenie
kamiónov

predložka

piskot
(expr.)

švajþiarska
rieka

3. þasĢ
tajniþky

novo
vzniknutá
situácia

stupaj
modla

1. þasĢ
tajniþky

symetrála

útoþila
(kniž.)
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anglicky
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republika
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(kniž.)

kazašská
metropola
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úcty v Ázii
avarský
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rastlinný
olej

usadenina
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maršal
akosi

chorobná
zúrivosĢ
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(zdrob.)
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krík
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holý

kypri
pluhom

zábava

voltampér
(zn.)
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v púšti
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opak
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ad acta
(skr.)
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2. þasĢ
tajniþky
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tón E
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Valley
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Z okresnej výstavy ovocia, zeleniny,
včelárskeho vybavenia a medu

V dňoch 27. a 28. septembra usporiadali záhradkári z Kysúc spoločne so včelármi v Dome kultúry v Kysuckom
Novom Meste vydarenú okresnú výstavu. Gestorom výstavy bola ZO SZZ v KNM, no podieľali sa na nej so
svojimi exponátmi záhradkári z celých Kysúc. Medzi vzácnymi hosťami, ktorých privítal Ing. Ivan Červenec, bol
aj náš primátor Ing. Ján Hartel. Z fotografie je zrejmé, že sa bolo na čo pozerať. Návštevníci ochutnali a kupovali
certifikovaný Slovenský med. Výstavu navštívilo vyše 300 ľudí. Prvú cenu v kategórii jabĺk si odniesol p. F.
Chabreček z Rakovej za odrodu Bohemie a v kategórii hrušiek ju získal J. Chabreček. Celkove si vystavovatelia
odniesli 11 cien. Na druhej fotografii je Matej Chudina z Poviny, žiak SOU v Kysuckom Novom Meste, ktorý sa
taktiež podieľal na úspechoch kysuckých včelárov vystavujúcich v Dome kultúry.
JUDr. Milan Straňan, foto: autor

Pozvánka včelárov
Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov
Kysucké Nové Mesto (ZO
SZV KNM) pozýva dňa 9.
novembra 2008 na oslavu
60. výročia založenia ZO
SZV KNM.
Program:
8.15 hod. – svätá omša (vysvätenie novej zástavy ZO
SZV KNM)

Hlavná sála Domu kultúry
10.00 hod. – kultúrny program a ocenenie zaslúžilých členov, ktorí prispeli k rozvoja včelárstva na Kysuciach: v rámci kultúrneho programu sa
predstavia Folklórny súbor Jedľovina a Tanečná skupina Niagara
12.00 hod. – podpis družobnej dohody s družobnými organizáciami z
Poľska a ČR
Prichystané je aj drobné občerstvenie. Všetci záujemcovia sú srdečne
vítaní.
Miloš Belan, predseda ZO SZV KNM
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