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Primátor mesta Ján Hartel
v mene celého vedenia
Kysuckého Nového Mesta
praje všetkým obyvateľom
príjemné prežitie vianočných sviatkov
v kruhu svojich najbližších,
veľa zdravia, šťastia
a Božieho požehnania.

AKO ZATEPLIť BYTOVKU ?
V súvislosti s príchodom zimného
obdobia si mnohí z
vás určite radi prečítajú informácie
o možnostiach zateplenia bytových
domov v našom
meste. Na túto tému
sme sa porozprávali s riaditeľom
správcovskej spoločnosti Kysuca,
s.r.o., p. Ondrejom
Chládkom a za Stavebné bytové družstvo s riaditeľom
Ing. Jozefom Riečičiarom.
Ak sa rozhodnú
vlastníci bytov niektorej bytovky, ktorú spravuje vaša
spoločnosť, pre
jej zateplenie, ako
majú postupovať?
Ondrej Chládek: Za
spoločnosť Kysuca môžem povedať, že v prípade, ak sa na nás
po predchádzajúcej spoločnej dohode vlastníci bytov nakontaktujú prostredníctvom domovníka alebo inej poverenej osoby,
zúčastníme sa zvolanej domovej schôdze, na ktorej ich podrob-

ne informujeme o celom procese zateplenia. Ako prvé je nutné
dať vypracovať projekt a rozpočet. Na základe stanoveného
rozpočtu a celkovej sumy, ktorú treba do zateplenia investovať,
oboznámime vlastníkov s možnosťami financovania.
Ing. Jozef Riečičiar: Naše družstvo v minulosti samo zaktivizovalo informatívne stretnutia s vlastníkmi bytov. V priebehu dvoch
rokov sme absolvovali množstvo zvolaných domových schôdzí, na ktorých sme ich podrobne informovali o problematike
zatepľovania i o možnostiach jeho financovania. V súčasnosti
je v našej správe 41 bytových domov, z ktorých je 6 domov
postavených podľa nových noriem a nepotrebuje zatepľovanie.
Koncom 90-tych rokov bolo zateplených 5 bytových domov, a v
roku 2008 sme zateplili 3 bytové domy, z toho jeden čiastočne.
Podľa Vládneho programu zatepľovania máme v súčasnosti
schválených ďalších 7 žiadostí o úver na zatepľovanie bytových
domov, z toho sa už 3 bytové domy zatepľujú. Na jar 2010 nás
čaká realizácia zateplenia ďalších 4 bytových domov. Čo sa
týka nerozhodnosti zo strany vlastníkov bytov, veľmi nám v minulosti pomohli samotní vlastníci z niektorých domov v našej
správe, z vlastného presvedčenia chodili s našimi pracovníkmi
na stretnutia a vysvetľovali ostatným susedom a okolitým obyvateľom pozitíva zateplenia.
Môžete nám v skratke viac priblížiť možnosti financovania
zatepľovacích prác?
Ondrej Chládek: Vlastníci bytov sa v súčasnosti môžu rozhodnúť pre zateplenie domu prostredníctvom komerčnej pôžičky, a
teda aj komerčného úroku, čo považujem za veľmi nevýhodné,
(pokračovanie na strane 4)

príspevky do mesačníka zvesti
zasielajte na e-mail:

kulturaknm@centrum.sk
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Zasadalo mestské zastupiteľstvo
Dňa 16. 11. 2009 sa v zasadačke MsÚ uskutočnilo 21. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. V jeho úvode zablahoželal primátor mesta Ján Hartel trojici novozvolených poslancov do VÚC k ich zvoleniu
a poprial im veľa úspechov pri výkone funkcie počas nasledujúcich
štyroch rokov. Následne sa zastupiteľstvo zaoberalo jednotlivými bodmi stanoveného programu rokovania. Prvým z nich bolo vyhodnotenie
správy hlavného kontrolóra mesta z kontroly v Základnej umeleckej
škole, ktoré sa nakoniec z viacerých dôvodov odročilo na ďalšie zasadnutie MsZ. Nasledovalo rokovanie o Dodatku č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, ktorý vyplynul zo zmien v
Zákone o majetku obcí č. 138/1991 Zb. z., nakoľko z jeho novelizácie
vyplynuli pre naše mesto v tomto dokumente početné úpravy. K veľkej
polemike došlo pri rokovaní o Dodatku č.1 k VZN č. 2/96, ktorým sa
zo strany mesta upresňujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta. Problematika sa dotýka majiteľov prevádzok, najmä reštauračných zariadení a diskotékových klubov a obyvateľov mesta, ktorí bývajú v bezprostrednej blízkosti, a hluk z týchto
zariadení v nočných hodinách ich obmedzuje a vyrušuje. Poslanci hľadali kompromis, ktorý by bol prijateľný pre obidve strany. V súvislosti s
touto témou sa zaoberali aj sťažnosťou, ktorú v mene svojom, i v mene
niektorých ďalších obyvateľov z námestia a blízkeho okolia, predniesla poslankyňa MUDr. Mária Ivánková. Sťažnosť sa týkala nesúhlasu
obyvateľov s poriadaním kultúrnych podujatí a programov na námestí
mesta, nakoľko tieto aktivity obmedzujú ich pokojný život. Kultúrne
podujatia na námestí by sa podľa ich názoru mali organizovať len vo
výnimočné dní, s tým, že ukončené budú v podvečerných hodinách
(cca o 19,00hod.). Niektorí poslanci nesúhlasili a zastávali názor, že
obyvatelia týchto lokalít musia rátať s určitým narušením počas niektorých dní. Nesúhlasili, aby sa na úkor väčšiny obyvateľov skracoval čas
kultúrnych podujatí, napr. Jakubovských hodov, ktorých sa sťažnosť
bezprostredne týkala. Podľa slov niektorých z nich, treba skôr dbať,
aby sa počas otvorenia reštauračných prevádzok či poriadania kultúrnych akcií dodržiaval poriadok a zabraňovalo sa vandalizmu zvýšeným
záujmom zo strany mestskej polície. Schválenie Dodatku k VZN, ktorým sa upravujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta, bol nakoniec odročený na ďalšie zasadnutie MsZ,
s tým, že poslanci sa po jeho opätovnom prejednaní a pripomienkovaní
dohodnú na záväznom znení dodatku k VZN. Počas ďalšieho rokovania poslanci schválili dodatok č.2 k VZN 3/2008, ktorým sa upravuje

výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v
školskej jedálni na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkom v
MŠ a ZŠ, tiež Dodatok č.1 k VZN č.7/2008, ktorým sa upravila výška
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ a žiadosť o poskytnutie dotácie pre Centrum pedagogickopsychologickej poradne a prevencii v meste. Centrum prostredníctvom
poskytnutého grantu zrealizuje v spolupráci s MKŠS v dome kultúry
už piaty ročník Burzy SŠ a podnikov, ktorá zahŕňa prezentáciu jednotlivých stredných škôl, učilíšť a niektorých firiem na území mesta
a okolia. Touto formou sa môžu žiaci základných škôl lepšie oboznámiť s jednotlivých študijnými odbormi, i povolaniami, v ktorých by
sa mohli v budúcnosti uplatniť. V ďalšom bode programu sa poslanci
na základe viacerých žiadostí o oslobodenie alebo zníženie danie z
nehnuteľností uzniesli na tom, že mestské zastupiteľstvo neustanovuje vo VZN o dani z nehnuteľností oslobodenie alebo zníženie dane
z pozemkov, stavieb a bytov vo vlastníctve právnických osôb, ktoré
nie sú založené alebo zriadené na podnikanie. Na návrh mestskej rady,
ktorej rokovanie predchádza zasadnutiam mestského zastupiteľstva,
schválili poslanci postupne aj IV. úpravu rozpočtu Mesta KNM, III.
úpravu príspevkových organizácií Údržba mesta a Mestské kultúrnošportové stredisko pre rok 2009. Schválený bol aj nový cenník služieb
a poplatkov v Mestskej knižnici. Zaujímavým bodom zasadnutia bolo
schválenie odpredaja majetku mesta, konkrétne verejného vodovodu a
verejnej kanalizácie pri novopostavených bytovkách na Kamencoch, o
ktoré prejavila záujem spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina. Mestu vďaka tomuto odpredaju, ktorý sa v minulosti
realizoval len bezodplatným prevodom do správy spomenutej spoločnosti, pribudne v príjmovej časti suma cca 54 000 tis. €. Škoda, že
v r. 2006 bývalé vedenie mesta nevyužilo možnosť prísunu finančnej
dotácie na stavbu spomenutých mestských bytov, ktorú štát poskytoval
mestám až do výšky 70- tich % z nákladov a zbytočne tak pripravilo
mesto o niekoľko miliónov. V závere zasadnutia, ktoré trvalo od 13,00
do 19,00 hod., sa poslanci vyjadrili k jednotlivým žiadostiam obyvateľov o poskytnutie finančnej dávky v hmotnej núdzi a schválili žiadosti
o pridelenie nájomných bytov do užívania. Zasadnutie bolo ukončené
interpeláciami niektorých poslancov, ktorí predložili vedeniu mesta
svoje požiadavky za jednotlivé volebné obvody, do ktorých spadá ich
poslanecká činnosť. Aj touto cestou preto upozorňujeme obyvateľov
mesta, že v prípade svojej nespokojnosti sa môžu kontaktovať na zvolených poslancov zo svojho volebného obvodu, ktorých povinnosťou
je byť občanom nápomocní pri riešení problémov spojeným so životom v meste.
(red.)

Výsledky volieb do orgánov Žilinského samosprávneho kraja
Zvolení poslanci VÚC za volebný obvod č. 4 KYSUCKÉ NOVÉ
MESTO:
1. ING. JANA SVRČKOVÁ, nezávislá kandidátka, počet hlasov 1844
2. DUŠAN MIČIAN, nezávislý
kandidát, s počtom hlasov
1825
3. ING. VLADIMÍR MACÁŠEK,
SMER - sociálna demokracia,
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, počet
hlasov 1667
Za predsedu samosprávneho
kraja bol zvolený ING. JURAJ
BLANÁR, SMER - sociálna demokracia, Slovenská národná
strana, Ľudová strana - Hnutie za
demokratické Slovensko, Hnutie
za demokraciu, Strana zelených,
Slobodné Fórum, s počtom platných hlasov 79 519.

Milí Kysučania!
Ďakujem, že ste prišli voliť. Osobitná vďaka patrí tým z vás, ktorí mi
dali svoj hlas. Vaše rozhodnutie prijímam s pokorou. Je to zároveň
pre mňa veľká výzva pracovať aj ďalej svedomito a nesklamať vás.
S úctou Jana Svrčková
Chcem sa úprimne poďakovať všetkým spoluobčanom nášho mesta,
ako aj občanom v okolitých obciach, no najmä rodákom, ktorí ma
podporili svojím hlasom vo voľbách do samosprávneho kraja VÚC.
Verím, že vašu dôveru nesklamem. Ten pocit šťastia, ktorý som prežil
po voľbách, prajem aj vám. Z celého srdca vám za to ďakujem.
Dušan Mičian
Vážení spoluobčania!
Rád by som poďakoval všetkým, ktorí ma podporili vo voľbách do
Žilinského samosprávneho kraja. Vďaka vašim hlasom som sa
stal poslancom ŽSK. Je to pre mňa záväzok a zároveň povinnosť
pokračovať v začatej práci. Rovnako mi dovoľte poďakovať vám za
podporu Ing. Juraja Blanára na post predsedu ŽSK.
Poďakovať treba aj všetkým členom volebných okrskových komisií za
vykonanú zodpovednú prácu. Takže všetkým úprimné ĎAKUJEM.
Ing. Vladimír Macašek, predseda okresnej rady SMER-SD, KNM

Vážení občania, ďakujem vám za odovzdané hlasy, ktorými ste ma podporili vo voľbách do VÚC
Vážení občania, ďakujem vám za prejavenú dôveru a podporu vo voľbách do VÚC

(Ing. Ján Hartel)
(Mgr. Milan Slivka)
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PRIHOVáRA SA VáM
prednosta MsÚ Ing. Ľubomír Golis

Mesiace v roku sa na seba veľmi podobajú. Keby nebolo viac tepla alebo
viac zimy, tak sú takmer rovnaké. Mesiac december je ale predsa iný.
Väčšina ľudí ho vníma, ako čaro vianočných sviatkov, ako rozlúčku zo
starým rokom, ako čas očakávaní a možno aj ďalších sľubov. Je to prosto
DECEMBER. Pre mnohých mesiac, pre ktorý žijú po celý rok. Chcú ho
urobiť radostnejším, krajším, zaujímavejším. Skúsme sa k ním pridať aj
my, alebo im to aspoň nekazme.
Aj mestský úrad, tak ako iné organizácie vo verejnej správe, samospráve
a v súkromnom sektore, ktoré v mesiaci december schvaľujú plán a
rozhodujú, ako a z čoho budú hospodáriť v budúcom kalendárnom roku,
predkladá mestskému zastupiteľstvu na schválenie rozpočet mesta a
všetkých organizácií zriadených mestom. Budúci rok je volebným rokom,
čo v mnohých často vyvoláva predstavu nekontrolovateľného míňania
všetkých zdrojov. Rozpočet mesta však nie je nafukovací balón. Skôr je to
železná skrinka, s pevnými stenami a pravidlami, ako používať financie.
Pri spracovávaní rozpočtu sme cítili zodpovednosť za navrhnuté výdavky
mesta. V roku 2010 predpokladáme znížený príjem financií pre mesto a
tejto skutočnosti sme prispôsobili návrh rozpočtu mesta. Chceme sa pri
zostavovaní rozpočtu mesta chovať ako dobrí hospodári. Na rok 2010
predkladáme preto vyrovnaný rozpočet, v pláne máme minúť iba toľko,
koľko predpokladáme, že budeme mať príjem. Prioritou bude zabezpečiť
spokojnosť obyvateľov mesta. Tejto filozofii sme prispôsobili celkovú
koncepciu rozpočtu. Týka sa to aj investičných akcií a bežných opráv,
ktoré sa budú realizovať na budúci rok. Dôležité pre rozvoj mesta a
obyvateľov je školstvo v celej šírke, a mimoškolská starostlivosť o deti
nášho mesta. Verím, že sa nám podarilo predložiť dobrý rozpočet, a
že mestské zastupiteľstvo ho schváli bez väčších zmien. Na zasadnutí
mestského zastupiteľstva v mesiaci november bol schválený dodatok
č. 2 k Zásadám o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta
Kysucké Nové Mesto. Dokument bude po nadobudnutí právoplatnosti
sprístupnený na internetovej stránke mesta. Týka sa všetkých záujemcov
o kúpu a nájom vecí vo vlastníctve mesta Kysucké Nové Mesto. Je v ňom
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uvedený celý postup, ako žiadosť podávať, čo musí obsahovať, ako bude
postupovať mesto pri posudzovaní žiadosti a vyrozumievaní žiadateľov.
Všetky zmeny sú v podstate vyvolané novelizáciou zákona o majetku obcí,
ktorá nadobudla právoplatnosť v júli tohto roka. Dávam do pozornosti
tým záujemcom, ktorí majú vážny záujem o kúpu alebo nájom vecí vo
vlastníctve mesta, aby sa oboznámili s legislatívou mesta, pretože celý
systém, ktorý platil doteraz, sa mení, a môže byť pre občana nákladnejší
a zdĺhavejší. Toto môže u občanov vyvolávať zdanie, že pracovníci
mestského úradu ich chcú iba preháňať alebo inak nadmieru obťažovať
pri vybavovaní ich veci. Tak isto je v záujme mesta nepredávať alebo
neprenajímať svoj majetok záujemcom, ktorí majú záväzky voči mestu.
Do predaja a nájmu vstupujú povinnosti pre mesto, keď na základe
novelizovaného zákona musí vyhlasovať verejnú súťaž, dražbu alebo
dávať vypracovať znalecké posudky, zverejňovať záujem predať
alebo prenajať svoj majetok. Je to však v zmysle zákona, ktorý si mesto
ctí a je povinné podľa neho postupovať.
Toto vydanie ZVESTÍ je posledné v tomto kalendárnom roku. Myslím si,
že vianočný čas je nenahraditeľný. Niekto ho chápe, ako čas na veľkolepé
nákupy, niekto, ako čas duševného uspokojenia. Všetci potrebujeme
Vianoce rovnako. Nepokazme ich ani sebe ani druhým.
Prajem všetkým obyvateľom nielen za seba, ale aj za všetkých
zamestnancov mestského úradu, krásne, pokojné, šťastné prežitie
Vianoc a šťastný a zdravý celý nový rok 2010. Nech všetkým
obyvateľom mesta prinesú sviatky to, čo od nich očakávajú. Nech
nový rok pomôže všetkým, ktorí to potrebujú, nech osloví všetkých,
ktorí môžu pomôcť, aby tak urobili.
Šťastné sviatky všetkým.

Upozornenie

Mestský úrad v Kysuckom Novom Meste upozorňuje daňovníkov, ktorí majú na miestnych daniach (dane z nehnuteľností,
dane za psa a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) nedoplatky, aby ich uhradili najneskôr do
31.12. 2009. V opačnom prípade bez ďalšieho upozornenia
budeme vymáhať daňové nedoplatky v exekučnom konaní.

Predstavujeme poslancov MsZ knm
PREDSTAVUJEME vám ďalšieho poslanca nášho 19 - členného mestského zastupiteľstva, tentoraz je ním Miloslav
Suchánek, ktorý bol zvolený
za volebný obvod č. 5.
Aký je váš osobný a profesijný vzťah k nášmu mestu? Ako
mnoho obyvateľov KNM i ja som
sa narodil v Žiline. Tu som býval
4 roky a v roku 1956 som sa
spolu s rodičmi presťahoval do
terajšieho môjho bydliska, kde otec prišiel založiť strednú
všeobecno-vzdelávaciu školu, predchodcu dnešného gymnázia. Žijem teda v tomto mojom meste už vyše 50 rokov.
Puto je preto krásne a silné, no proste je to moja KYSUCA.
Tu som začal robiť prvé športové kroky v žiackom futbale,
atletike, ale aj prvé kroky na doskách, ktoré znamenajú svet,
a ktoré pre mňa znamenajú dnes i v blízkej minulosti veľmi
veľa, aj vďaka pochopeniu mojej manželky. V detskom a
„dospelom“ ochotníckom súbore som stvárnil dve desiatky
postáv a odohral vyše 200 repríz. Spomínam najmä na rok
1999, keď sa mi podarilo s niekoľkými milovníkmi Thálie
prerušiť niekoľkoročnú absenciu predstavení divadelných
ochotníkov z nášho mesta nezabudnuteľnou inscenáciou
TANEC NAD PLAČOM. Tí, ktorí ju videli, mi dajú určite za
pravdu. O divadle by som mohol hovoriť podstatne dlhšie
a s veľkou nostalgiou, načo však nie je priestor, možno
inokedy... Vstúpil som i do politiky. Bol som podpredsedom
MV a OV Strany demokratickej ľavice (SDĽ). Organizoval
som pekné kultúrno-spoločenské akcie ako MDŽ, plesy
SDĽ, ale i oslavy 1. mája a SNP.
Aké boli vaše očakávania a predstavy pri vstupe do komunálnej politiky?
Keďže do komunálnej politiky som vstupoval druhýkrát (prvýkrát v roku 1999 – 2003), kroky boli trochu opatrnejšie.
Zo skúseností funkcie prednostu MsÚ, ktorú som zastával,
som vedel, aké sú pre činnosť a fungovanie mesta dôležité
financie. Nuž, keď nie sú na strane príjmovej, tak sa dá
ťažko niečo budovať. Do práce poslanca MZ som nešiel so
skepsou, ale s vedomím, že to nebude ľahké a bude treba
bojovať v prospech spoluobčanov a celého nášho mesta.

Preto poslanci MZ schválili Programové vyhlásenie a Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta. Užitočné
bolo aj prvé stretnutie s voličmi volebného obvodu 5, kde
sme si všetci traja poslanci za tento volebný obvod vypočuli
ich požiadavky a pripomienky. Každá požiadavka, resp.
problém, bol veľmi náročný, zložitý či už z ekonomického
hľadiska, alebo technického riešenia. Ako som už spomínal, za všetkým sú financie. Veril som však, že nejaké východiská, riešenia sa nájdu, keď nie k 100 %, tak aspoň k
čiastočnej spokojnosti občanov.
Čo sa z vašich poslaneckých zámerov doteraz podarilo
naplniť a čo nie?
Pani redaktorka, na túto otázku budem odpovedať trochu
ináč. MZ je kolektívny orgán. Žiadny poslanec nezmôže sám
nič. Preto nechcem opakovať možno to, čo bolo z úst iných
poslancov predo mnou povedané, čo všetko sa v našom
meste vybudovalo v tomto volebnom období. Som však
veľmi rád, že sa poriešila tzv. „križovatka smrti“ medzi KNM
a Radoľou. Veď čo existuje, nebola tam vážna dopravná nehoda, ale ani úraz. Teší ma, že v našom meste sa pokračuje
v dobrej tradícií DNI ČISTOTY MESTA. Rád spomínam na
ich počiatky spred desiatich rokov. Som rád, ako ich organizátor, že sa mi podarilo byť pri tom, keď sa na ZŠ Clementisova vybudovalo za znížené finančné náklady hokejbalové
ihrisko. Rád konštatujem, že sa predal nepotrebný majetok,
„Hotel B“. Takto získané finančné prostriedky sa môžu použiť
na ďalšie mestotvorné prvky, ako napr. chodníky na ulici
Dlhomíra Poľského a parkovisko pred Domom potravín,....
atď. Mrzí ma však, že mnohí majitelia psíkov nerešpektujú
oznamy v mestskom rozhlase, mesačníku Zvesti o spôsobe
správania sa pri venčení svojich štvornohých miláčikov. Verím, že niektorí občania pochopia, čo je to životné prostredie. Prestanú vytvárať čierne skládky komunálneho odpadu, odpad všeobecne budú umiestňovať tam, kam patrí.
Veď na to máme kontajnery na komunálny a separovaný
odpad. Tiež v otázke bezpečnosti života v našom meste
buďme voči sebe ohľaduplnejší, tolerantnejší, no proste
ľudskejší. Keďže toto číslo mesačníka Zvesti vychádza pred
najkrajšími sviatkami v roku, čarovnými Vianocami, dovoľte
mi milí spoluobčania, zaželať vám šťastné, radostné a pokojné prežitie týchto sviatkov v kruhu svojich milých a blízkych,
i napriek súčasnej ekonomickej situácii.
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a túto cestu majiteľom ani neodporúčam. Druhou možnosťou je
získať úver zo ŠFRB prostredníctvom programu „Obnova bytovej
budovy“, ktorý zahŕňa nielen zateplenie domu, ale aj výmenu
okien, modernizáciu spoločných častí a zariadení a odstránenie
statických nedostatkov. V prípade, že niektoré z uvedených
prác nie je na bytovke potrebné realizovať, napr. z dôvodu, že
vlastníci už majú okná vymenené, dá sa pri využití tohto programu rôzne kombinovať tak, aby úver bol pre vlastníkov domu
čo najvýhodnejší. Podmienkou pre využitie tohto programu je
vklad vlastných financií vo výške 20% z celkových nákladov,
pričom musí byť splnená aj ďalšia podmienka, že zateplením
domu sa dosiahnú úspory na tepelnej energií minimálne vo výške
20% z doterajších nákladov. V každom prípade odporúčame
vlastníkom bytov v súčasnosti najvýhodnejší program - Vládny
program zatepľovania. Po splnení všetkých administratívnych
a technických podmienok zo strany žiadateľa o poskytnutie úveru prostredníctvom tohto programu je možné na zateplenie domu
získať bezúročný úver až do výšky 100% - ného pokrytia
finančných nákladov na dobu 15-tich rokov. Podmienkou Vládneho programu zatepľovania je zabezpečenie úspor na odbere
tepla vo výške min. 20% a náklady na zateplenie nesmú presiahnuť viac ako 80,- €/m2 zatepľovanej plochy. Jednoznačne,
tento program je pre majiteľov domu veľmi výhodný.
Ing. Jozef Riečičiar: Aj ja vidím veľké výhody vo Vládnom
programe zatepľovania. Práve prostredníctvom tohto programu
sme získali bezhotovostnú pôžičku pre spomenutých sedem činžiakov. Nakoľko financie pre tento vládny program sú vytvárané
najmä zo ziskov z predaja emisií, teda z mimorozpočtových zdrojov, predpokladám, že táto možnosť poskytovania bezúročných
pôžičiek bude zo strany štátu časom celkom obmedzená, a v
budúcnosti sa takáto možnosť vlastníkom bytov vôbec nemusí
naskytnúť. Zo štátneho rozvoja bývania, z ktorého sa poskytujú
pôžičky nielen na zateplenie, ale aj na iné účely, týkajúce sa
obnovy a modernizácie bytových domov, bolo pokrytých len asi
33% žiadostí o úver.
Pokiaľ sa teda obyvatelia niektorej bytovky spoločne
dohodnú na jej zateplení a poveria vás správou týchto
prác, administratívne práce súvisiace so žiadosťou o úver,
projekt, výber dodávateľa a ďalšie úkony zabezpečí niektorá
z vašich spoločností, pričom majiteľov budete viac-menej
len informovať o priebehu prác?
Ondrej Chládek: Žiadosť o pôžičku v rámci Vládneho programu
zatepľovania či iného spomenutého programu zahŕňa množstvo
podkladov, potvrdení, spracovanie rozpočtu, zabezpečenie
projektových služieb, stavebného povolenia a ďalšej početnej
administratívy, ktorú je potrebné vypracovať na odbornej úrovni.
Táto činnosť spočíva naozaj na našich pleciach. Máme však už
s tým dobré skúsenosti, a aj keď je to často mravenčia a niekedy
zdĺhavá práca, vlastníci bytoviek, ktoré sa nám podarilo zatepliť
prostredníctvom niektorého zo spomenutých programov, nás
svojou spokojnosťou motivujú k tomu, aby sme sa postarali aj
o domy ďalších záujemcov. Čo sa týka výberu dodávateľa, ktorý
zateplenie zrealizuje, predchádza mu riadne výberové konanie.
Dodávateľov si určujú majitelia bytovky, samozrejmosťou je, že
dodávateľské firmy musia vlastniť licenciu zatepľovacie práce.
Spolu s dodávateľom si vlastníci bytov určujú aj stavebný dozor,
ktorý dohliada na dodávateľa a celý priebeh prác.
Čo odporúčate vlastníkom bytov v málopočetných bytovkách, ako sú napr. tzv. štvorbytovky na Lipovej a Litovelskej
ulici?
Ondrej Chládek: Týmto obyvateľom cestu využitia niektorého
z programov príliš neodporúčam, nakoľko len vypracovanie
projektu, na základe ktorého sa vyčísli celková cena prác, je
finančne náročná, pričom tieto prostriedky môžu pokryť časť
nákladov na zateplenie. Vlastníkom by som odporúčal zatepliť
bytovku svojpomocne na vlastné náklady, nakoľko ich to bude
stáť menej, akoby sa mali pustiť do celého procesu získavania
úveru prostredníctvom niektorého programu. Ale určite by to tiež
nemali odkladať, pretože náklady na tieto práce budú časom
úmerne narastať.
Predpokladám, že mnohí vlastníci bytov sa obávajú vyššieho nájomného, ktoré po realizácií zateplenia narastie
z dôvodu splácania poskytnutého úveru...
Ondrej Chládek: Mnohí by boli prekvapení, výška nájomného
sa často vôbec nemení, nakoľko ušetrenie nákladov za tepelné
energie postačuje na pokrytie splátok úveru. Napriek tomu sa
mnohí nazdávajú, že z dôvodu dlhej doby splácania úveru, sa
im do týchto prác investovať neoplatí, a ak ich je väčšina, majú
aj ostatní obyvatelia domu smolu... Podľa môjho názoru však
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robia veľkú chybu, pretože zateplením nemajú čo stratiť. Byt po
týchto prácach stúpa na kvalite bývania a úmerne aj na hodnote,
teda aj pri jeho prípadnom predaji sa investícia na zateplenie
odrazí na predajnej cene. Z môjho pohľadu nie je rozumné platiť
zbytočne veľké peniaze za teplo, keď časť týchto nákladov sa
môže použiť na zateplenie. Zateplením sa dosahujú úspory na
odbere teple až do výšky 40% nákladov. Je pravda, že mnohí
obyvatelia, najmä tí starší, stále otáľajú a odkladajú rozhodnutie o zateplení bytovky do budúcna, prípadne to nechávajú
na ďalších vlastníkov, ktorí ich nahradia, ale je to veľká škoda,
lebo čo sa týka poskytovania úverov na tieto práce, nie som si
istý, či také výhodné podmienky, ako práve v súčasnosti, budú
zo strany štátu poskytované aj v ďalších rokoch. Okrem toho,
zateplenie domu ma pre vlastníkov bytov určite aj esteticky
význam, veď čo sa týka fasády, mnohé domy sa vďaka týmto
prácam menia na nepoznanie.
Ing. Jozef Riečičiar: Súhlasím s p. Chládkom. Po zateplení sa
stav panelákov jednoznačne zlepší, oceľové konštrukcie, ktoré
sa nachádzajú v paneloch starších domov, pod vplyvom počasia strácajú na kvalite, dochádza k ich hrdzaveniu, značnému
poškodeniu a následne praskaniu panelov. Zateplením sa tento
stav zmení, a čo sa týka ušetrenia nákladov na odbere tepla,
z minulosti máme skúsenosti, že sa v zateplených domoch
dosiahli až do výšky 50%.
Dáte radu vlastníkom, ktorí majú vo svojich bytoch problémy s plesnením stien?
Ing. Jozef Riečičiar: Pleseň v byte, či už v panelovom alebo
tehlovom, vzniká veľmi dlhodobým procesom, a podobne, ani
zlikvidovať sa nedá zo dňa na deň, ale trvá to dlhšie obdobie.
Dôležité je, aby vlastníci takýchto bytov prehnane nešetrili na
kúrení. V byte by mali stále udržiavať určitú teplotu, pretože
práve chladné a vlhké steny sú živnou pôdou pre pleseň. Tiež
je veľmi dôležité vetrať, netreba priebežne, ale v pravidelných
krátkych intervaloch, aby došlo k úniku vlhkého vzduchu z bytov.
Tam, kde je pleseň už príliš rozšírená, nepomôže ani zateplenie,
ak sa vnútorné steny najskôr neoškrabú až na omietku. Následne treba použiť prípravky, ktoré zabránia opätovnému vzniku
plesne, v súčasnosti je ich na trhu už veľký výber. V prípade,
že je dom zateplený, je veľký predpoklad, že v súčinnosti so
správnou reguláciou teploty a pravidelným vetraním sa pleseň
na stenách v budúcnosti už nevyskytne.
Ďakujem za rozhovor. (red.)

Stanovisko spoločnosti A. S. A. SLOVENSKO s. s r.o.
k petícii občanov Kysuckého Nového Mesta
(spaľovňa nebezpečných odpadov)
uverejnenej vo Zvestiach č. 11/2009
Spoločnosť A.S.A. SLOVENSKO, spol. s r. o., patrí medzi
spoločnosti, ktoré sa snažia uprednostňovať bezpečné a životnému
prostrediu neškodiace technológie na spracovanie odpadov. Jedna
z takých technológií je využívaná aj pri prevádzke spaľovne
nebezpečných odpadov v Kysuckom Novom Meste.
Samotná spaľovňa priemyselných odpadov HOVAL GG 24 bola
uvedená do prevádzky v roku 1992. Naša spoločnosť prevádzkuje
spaľovňu odpadov HOVAL GG 24 v Kysuckom Novom Meste
od augusta 2007. Predtým, ako bola predmetná spaľovňa uvedená
do dočasnej prevádzky, naša spoločnosť zariadenie kompletne
zrekonštruovala tak, aby spĺňalo všetky požiadavky príslušných
orgánov ŽP a platnej legislatívy SR a EÚ.
V súčasnosti sa v spaľovni využíva moderná technológia z
hľadiska ochrany ovzdušia, ako aj ostatných zložiek životného
prostredia. Počas dočasnej prevádzky sme realizovali všetky
potrebné merania emisií a splnili sme aj ostatné podmienky
prevádzkovania, ktoré nám boli určené príslušnými orgánmi.
Periodické merania vykonané oprávnenou osobou potvrdili
dodržiavanie určených emisných limitov v súlade platnými
predpismi. V spaľovni sa zneškodňuje odpad od pôvodcov
odpadov iba z územia SR (prevažne od priemyselných zákazníkov
a zdravotníckych zariadení), nakoľko podľa platnej legislatívy
SR aj EÚ je zakázané zneškodňovať odpady na území SR, ktoré
nepochádzajú z územia SR.
Na záver by sme radi ubezpečili občanov mesta KNM, že spaľovňa
v žiadnom prípade nemá akékoľvek negatívne vplyvy na okolité
územie ako aj na ľudské zdravie, nakoľko samotná prevádzka
spaľovne podlieha prísnym kontrolným mechanizmom, a je
plne realizovaná a prevádzkovaná na základe medzinárodných
štandardov.
RNDr. Peter Krasnec, PhD.
Obchodný riaditeľ A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.
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Besedy so spisovateĕmi
V rámci 41. roĀníka Jašíkových Kysúc sa v Mestskej knižnici v Kysuckom Novom Meste
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Děa 4. 12. 2009 o 9,30 hod.
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pravovanom veľtrhu v Rive de Gier dňa
Snehová vločka krášli les.
vytvoriť básničku alebo krátky príbeh o štedrých Vianociach.
19. 5. 2010, že ohľadom prihlášky sa
Vyhodnotenie a odmenenie súťažiacich vecnými cenami
môžu informovať osobne v Mestskom
bude v januári. Uprednostníme dielka plné fantázie a so
kultúrno-športovom stredisku (Dom
Šťastné a spokojné prežitie
kultúry – č. dv. 43), prípadne na sekrezaujímavými použitými materiálmi či technikami. Už teraz
vianočných sviatkov vám praje
tariáte MsÚ, tiež telefonicky na č. 0903
sa na ne tešíme.
560 530, 0903 214 603 alebo prostred- básnik a spisovateľ Valér Vendrinský
(Mgr. Dušana Šinalová, riaditeľka MsK KNM)
z Kysuckého Nového Mesta
níctvom e-mailovej pošty na adrese

Riaditeľka Materskej školy na Litovelskej ulici v Kysuckom
Novom Meste ďakuje všetkým, ktorí sa v r. 2009 podieľali
na budovaní dobrého image školy: rodičom, organizáciám,
zriaďovateľovi Mestu Kysucké Nové Mesto,
poslancom i celému kolektívu MŠ.
Zároveň v mene nášho kolektívu želám všetkým
„Vianoce plné štedrosti, pohody, lásky a pokoja, v novom roku
2010 veľa šťastia, zdravia, osobných a pracovných úspechov.“
Helena Játiová, riaditeľka MŠ

kulturaknm@centrum.sk najneskôr do
konca roka 2009.
(red.)

Okresná organizácia politickej strany
SMER-SD v Kysuckom Novom Meste
praje všetkým spoluobčanom príjemné prežitie
vianočných sviatkov, čas plný šťastia,
lásky a hojnosti.
Počas celého roka 2010 prajeme pevné zdravie,
pracovnú a rodinnú pohodu.
Ing. Vladimír Macašek, predseda okresnej rady SMER-SD
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Hosť mesiaca

V rubrike HOSġ MESIACA predstavujeme þitateĐom riaditeĐa Spojenej školy Stred
priemyselnej školy a Obchodnej akadémie (bývalá SPŠS) v Kysuckom Novom Mes
Ing. Milana Váleka.
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z cigariet hodiĢ mimo koša. Ráno
ktoré realizujeme v spolupráci s CVČ. Komplexným rozvojom ich osobnosti,
Podľa toho, čo hovoríte, ste pre žiakov ZŠ určite zaujímavou možnosjazykových zručností, budujeme v nich potrebu celoživotného vzdelávania
je
cesta
autobusových
zastávok,
þi Zapája
železniþnej
ťou pre
ďalšieod
štúdium.
Koľko ich v súčasnosti
u vás študuje?
sa
sa a výskumnej činnosti tak, aby dokázali nájsť v spoločnosti miesto podľa
vaša
škola aj do
stanice
posiata
svojich predstáv a šírili dobré meno školy.
projektov?
Vyzerá to, že spolu s ostatnými riadiacimi pracovníkmi školy teda neVohorkami.
súčasnosti na Tiež
zaháľate a snažíte sa, aby škola napredovala vo všetkých smeroch... Je
škole študuje
niečo, čo sa vám dlhodobo nedarí zmeniť?
nie
všetci
897 študentov
Úspechov je veľa, nie všetko sa nám však darí. Už teraz viem, že vzhľadom
denného
na obmedzené financie nebudeme mať zateplený vestibul školy, školský
uþiteliaštúdia chcú
a štúdia popri
internát i telocvične. V havarijnom stave sú naše 30-ročné tečúce radiátory,
zamestnaní.
Do
byĢ inovatívni.
nejaký
þas,na viacerých
kým všetci
hrozí Potrvá
kedykoľvekešte
ich roztrhnutie
a potopa
poschodiach. Nájsť
prvého ročníka
však
dnes,
v
čase
krízy,
finančné
prostriedky
bude
neľahká úloha.
pochopia,
doba
a
zmenené
podmienky
sa Aj preto
prijímame
240 že manová
veľmi hnevá vandalizmus niektorých žiakov a občanov mesta, ktorí ničia
študentov.
Škonašu prácu,
keď si výchovnom
svojpomocne, bez nároku
na odmenu,
musia odzrkadliĢ
aj napr.
v ich
pôsobení
navymaľujeme
la v posledných
sociálne zariadenia, či priečelie budovy, a oni túto prácu za jednu noc alebo
rokoch
prešla
žiakov,
zmenách
metód
a
prístupu
k
práci.
Ak
u
nich
včasné ráno v budove školy znehodnotia, zničia dvere, nápismi poškodia
významným
fasádu.
sa v musia
dnešnej dobe
stáva u žiakov
už bežným javom. Neváhajú
nebude obzáujem
o Fajčenie
zmenu
zmeniĢ
zamestnanie.
procesom
prázdne škatuľky či ohorky z cigariet hodiť mimo koša. Ráno je cesta od aunovy. V rámci
tobusových
či železničnej
stanice posiata
Tiež nie všetci
všakzastávok,
uþiteĐské
povolanie
nieohorkami.
je tak
mVo ddnešnej
e r n i z á c i e dobe
učitelia chcú byť inovatívni. Potrvá ešte nejaký čas, kým všetci pochopia, že
vzdelávacieho
atraktívne ohodnotené,
aby podmienky
u niektorých
nová doba a zmenené
sa musia predmetov
odzrkadliť aj v ichtívýchovnom
procesu bola
pôsobení
na žiakov,
zmenách metód a prístupu k práci. Ak u nich nebude
dobrí
klopali na
brány
škôl.
škola
zapojená
záujem o zmenu musia zmeniť zamestnanie. V dnešnej dobe však učiteľské
do dvoch veľpovolanie
nie jeriaditeĐa
tak atraktívne ohodnotené,
aby uaj
niektorých
Stíhate
popri
funkcii
školy ešte
uþiĢ?predmetov tí
kých projektov
dobrí klopali na brány škôl.
financovaných
Ako je to u vás
s voĐným
þasom?
Stíhate
popri funkcii
riaditeľa školy ešte aj učiť? Ako je to u vás s voľz Európskeným časom?
Popri
manažérskej
prácipráci
mimi nanaučenie
uþenie
ho
sociálneho
Popri manažérskej
moc časumoc
neostáva.þasu
O to viac sa naň
fondu. V rámci
teším,
je mojím
koníčkom.
Ako každý
človek, tiež
potrebujem po práci občas
neostáva.
O
to
viac
sa
naĖ
teším,
je
mojím
koníþkom.
projektu „Vzdepreladiť aj na inú aktivitu – zacvičiť si v školskej posilňovni, prebehnúť pár
lávanie
Ako učiteľov
každý þlovek,
tiež
potrebujem
po práci
obþas
kilometrov na
bicykli,
prejsť niekoľko kilometrov
v prírode
a načerpať novú
v údržbe a riadeenergiu. Vo voľnom čase rád fotografujem.
preladiĢ
aj na
inú
aktivitu
–
zacviþiĢ
si
v
školskej
ní
automatizoĎakujem za rozhovor a prajem veľa úspechov v ďalšej práci.
posilĖovni, prebehnúĢ pár kilometrov na bicykli, prejsĢ (red.)
Voľné chvíle na stáži.

niekoĐko kilometrov v prírode a naþerpaĢ novú energiu. Vo voĐnom þase rád fotografujem.
Ćakujem za rozhovor a prajem veĐa úspechov v ćalšej práci.
(red.)
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Spoločensk á kronik a

V duchu kresťanskej nádeje na
vzkriesenie a prosbu o modlitbu
oznamujeme, že kňaz
EDUARD VENDRINSKÝ,
titulárny kanonik Nitrianskej kapituly,
posilnený sviatosťami zomierajúcich,
odovzdal svoj život Stvoriteľovi
dňa 20. 10. 2009 v 89. roku života
a v 63. roku kňazstva.
Smútiaca rodina

manželstvo uzavreli
Veronika
MANŽELSTVO UZAVRELI

Minarčínová a Matej Bobák
Pavol
Kačeriak
a Mgr. Daša Sládeková
Peter Madigár a Zuzana Janíková
Michal Jalovičár a Lucia Školníková
FrantišekUZAVRELI
FranekIng.
a Ing.Radoslav
Drahomíra HúšĢavová
MANŽELSTVO
Králik a Ing. Viera Balajová
Marián
Klobuþník
a Jana Ćurþová
Peter Madigár
a Zuzana
Janíková
Veľa šťastia!
František VeĐa
FranekšĢastia!
a Ing. Drahomíra HúšĢavová

narodenie detí

Marián Klobuþník a Jana Ćurþová
VeĐa šĢastia!

Martin Franek, Terézia Macášková,
NARODENIE
DETÍ
Rebeka Šviríková,
Nikolas Karas,
Matúš Mažgút, Dávid Absolon, Erika Papajþíková,
Dominik
Suchoň,
Katarína Knotková, Andrej Zina
Kadura,Priečková,
Natália Mrveþková, Matej Mitrík,
Nina
Gramatová,
Adrián
Maruna,Šebo,
Nina Madajová
Eduardo
Rác,
Jakub
Pavol
Rodiþom
blahoželáme
NARODENIE DETÍ
Roháč,
Karolína
Labošová,
Ján
Lisko
a
deĢom
prajeme
pevné
zdravie
a
radostný
život!
Matúš Mažgút, Dávid Absolon, Erika Papajþíková,

Kto Ťa mal rád, nezabúda, kto Ťa poznal,
spomenie si. Dňa 13. 11. 2009 uplynul rok,
čo nás navždy opustila naša mama,
babka a prababka
ANNA VLČKOVÁ
z Budatínskej Lehoty

Katarína Knotková, Andrej Kadura, Natália Mrveþková, Matej Mitrík,

Nina Gramatová, Adrián Maruna, Nina Madajová
Rodičom
blahoželáme a deťom prajeme pevné
Rodiþom blahoželáme
zdravie
radostný
a deĢom
prajemeapevné
zdravie a život!
radostný život!
OPUSTILI NÁS
opustili
nás
Ján ýUPA
Vladimír KUBIŠTA

62 rokov
30 rokov
35 rokov
80
rokov
78 rokov
72
rokov
73 rokov
82 rokov
77
rokov
56 rokov
48
rokov
77 rokov

Rastislav
FECH
Filip UHRÍK
		
JánNÁS
ýULÁK
OPUSTILI
Justína
KUBÍKOVÁ
Imrich
ĆURIŠ
Ján ýUPA
62 rokov
Ondrej SVRýEK 30 rokov
Anna
ČIČALOVÁ		
Vladimír
KUBIŠTA
Miroslav KRIŠġÁK35 rokov
Rastislav
FECH
Tibor GREŇO		
Štefan KORISTA 78 rokov
Ján ýULÁK
Slavomil
KLIMEK		 73 rokov 48 rokov
Imrich ĆURIŠ
Ondrej SVRýEK
Vladimír
HARTINÍK 82 rokov 50 rokov
SPOMIENKY A POĆAKOVANIA
Miroslav KRIŠġÁK
56 rokov
Dušan
SVRČEK		
56 rokov
Len okamih rozhoduje
o osude
a živote þloveka, 77
lenrokov
spomienka
nám zostáva v našich mysliach skrytá
Štefan
KORISTA
a bolesĢ v srdci vrytá.
Miroslav
ŠIDLO		
56
rokov
DĖa 9. 3. 2008 naša drahá mamiþka ŠTEFÁNIA BUýKOVÁ odišla tíško na veþný odpoþinok.
ŠEFÁR		
58 rokov
„ODPOýÍVAJ
VStanislav
POKOJI“
SPOMIENKY
A POĆAKOVANIA
Manžel
Pavol,o dcéra
s rodinou
ostatná
rodina nám zostáva v našich mysliach skrytá
Len okamih
rozhoduje
osudeLýdia
a živote
þloveka,a len
spomienka
a bolesĢ v srdci vrytá.
S
hlbokým
žiaĐom
oznamujeme
všetkým
príbuzným
apripomíname
známym,
milovaný
otec, starý otec, brat
DĖa 9. 3. 2008 naša drahá mamiþka
ŠTEFÁNIA
tíško že
nanáš
veþný
odpoþinok.
Dňa
20. 12.BUýKOVÁ
2009 siodišla
a švagor
ING. PAVOL BARANEC nás navždy opustil dĖa 22. 3. 2009 vo veku 70 rokov. Úprimne
„ODPOýÍVAJ
V POKOJI“
ćakujeme
prejavenú
sústrasĢ
a kvetinové
dary. Smútiaca
rodina
1.s rodinou
smutné
výročie
nášho
milovaného
Manžel Pavol,
dcéra za
Lýdia
a ostatná
rodina úmrtia

manžela, otca, starého otca

po roku
bolesĢ v srdci
neutícha
a v okuaslza
nevysychá,
Ti nedoprial
s nami
dlhšie
S hlbokýmAni
žiaĐom
oznamujeme
všetkým
príbuzným
známym,
že nášosud
milovaný
otec, starý
otec,
brat byĢ, ale
v našich
srdciach
budeš stálenás
žiĢ.navždy
DĖa
17.
5. 2009
pripomenieme
1. výroþnie
úmrtia
môjho syna
a švagor ING.
PAVOL
BARANEC
opustil
dĖasi22.
3. 2009 vo veku
70 rokov.
Úprimne
RÓBERTA
VAVRU
STANKA
BRŠLÍKA.
ćakujeme za prejavenú sústrasĢ a kvetinové dary. Smútiaca rodina

z Kysuckého Nového Mesta.

Ani po roku bolesĢ v srdciKto
neutícha
okupoznali,
slza nevysychá,
osud Timu
nedoprial
s namitichú
dlhšie byĢ, ale
stea vho
venujte
s nami
v našich srdciach budeš stále žiĢ. DĖa 17. 5. 2009 si pripomenieme 1. výroþnie úmrtia môjho syna
spomienku.
STANKA BRŠLÍKA.

S láskou spomína smútiaca rodina.

Ten deň bol plný sĺz a žiaľu.
Smutný je náš dom, veľmi nám chýbaš v ňom.
Utíchol tvoj hlas, ale spomienky navždy
zostanú v nás. Milovali sme Ťa,
Ty si milovala nás, tú lásku v našich srdciach
nezničí ani čas. Chýba nám Tvoja láska,
dobrota, spomínať budeme do konca života.
Dňa 25. 10. 2009 sme si pripomenuli
10. výročie úmrtia mojej manželky
a našej mamy a babky
ANNY MARŠALOVEJ z Poviny.
S láskou spomínajú manžel a deti
s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá

Čas plynie a nevráti čo vzal, v našich
srdciach ostal smútok a žiaľ.
Dňa 28. 12. 2009 si pripomíname
1. smutné výročie, čo nás navždy opustil
vo veku 60 rokov môj manžel, otec, starký,
brat, švagor a krstný otec
MIROSLAV OKAPAL
z Kysuckého Nového Mesta.
S láskou a úctou spomína celá rodina
Dňa 31. 12. 2009 si pripomíname
1. smutné výročie úmrtia
JOZEFA PYTELA.
Čo drahé nám bolo, Boh si vzal,
nám ostala iba spomienka a žiaľ.
S láskou a vďakou spomínajú manželka,
synovia, nevesty a vnúčatá
Dňa 28. 11. 2009 sme si pripomenuli
20. výročie úmrtia, čo nás navždy opustil
môj milovaný manžel, otec,
starý a prastarý otec
KAROL TURČÁNI.
Keby sa tak dal vrátiť čas, otvoriť Ti oči
a počuť Tvoj hlas. Tá rana v srdci stále bolí
a nikdy sa nezahojí. Aj keď nie si medzi
nami, v našich srdciach žiješ s nami.
S úctou, láskou a vďakou spomína celá rodina

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko sa nám bude bez
Teba žiť. Láska však smrťou nekončí, v srdciach nám
navždy ostaneš žiť. Úprimne ďakujeme príbuzným,
známym, susedom za prejavené sústrasti a účasť na

Zrnko múdrosti
Láska je nevyliečiteľná choroba
a zároveň zázračný liek.
Valér Vendrinský

poslednej rozlúčke a našou milovanou mamou, babkou,
prababkou
ANNOU ČÍČALOVOU
z Kysuckého Nového Mesta,
ktorá nás opustila 28. 10. 2009
vo veku 77 rokov. Smútiaca rodina
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Napísali
nám ...

Z listu p. Dušana Košťana z KNM
Vážená redakčná rada, nie je mesiaca, aby som
si neprečítal naše Zvesti. V č. 11/2009 píše
Ľ. Hoch o kominárskych službách a potrebe udržiavať komín v
dobrom stave, nepíše však, kde sa kominári, prípadne kominárske
služby nachádzajú. Viete koľkým ľuďom v záhradných osadách
by ste pomohli? Taktiež, keby ste vyzvali obyčajných ľudí, aby sa
nechodili prechádzať okolo garáží po hrádzi okolo rieky Kysuca k
ČOV, slúži to, bohužiaľ, pre psov bez vodítok. Nakoniec prosím,
vyzvite rodičov s deťmi, aby v parku oproti klubu nepúšťali deti k
chátrajúcemu pomníčku, aby ich neprivalilo!
Odpoveď:
Uvádzame kontakty na kominárov a kominárske služby:
p. Jozef Putyra 041/569 64 89 alebo 0903 107 157 (KNM)
p. Jozef Cvikel 041/436 13 01(Vysoká nad Kysucou)
p. Peter Huliak 0905 487 874 (Žilina)
Čo sa týka hrádze pri Kysuci, majitelia psov sú pri ich venčení aj v
týchto priestoroch povinní dodržiavať všeobecne záväzné nariadenie
a stanovené zásady o držaní psov na území nášho mesta. Bohužiaľ,
počet sťažností na majiteľov psov ustavične narastá. Mnohí
obyvatelia sú oprávnene nahnevaní, ak sa na svojich prechádzkach
stretnú s cudzím psom, ktorý je pustený „navoľno“. Stáva sa to nielen
na hrádzi pri rieke Kysuca, ale aj za sídliskom Kamence, smerom
k „lipke“. Psíčkari si tieto priestory privlastňujú pre svojich psov,
pričom zabúdajú, že aj ostatní obyvatelia mesta sa tu radi prechádzajú.
Pokojne môžu chodiť so svojími psíkmi kdekoľvek aj naďalej, ale
určite by mali zabezpečiť, aby psi neobťažovali ostatných ľudí. O
ignorovaní psích výkalov sme písali už niekoľkokrát. V tomto smere
môže pomôcť jedine zvýšená pozornosť zo strany mestskej polície.

Nespokojným obyvateľom tiež odporúčame, aby na psíčkarov, ktorí
nedodržujú VZN o držaní psov na území nášho mesta, upozorňovali
poslancov zo svojho volebného obvodu. Čo sa týka poškodeného
pomníka v parku oproti klubu, zo strany Mesta KNM bude už v
najbližšom období zrealizovaná náprava.

BLAHOŽELANIE
Dňa 12. 12. 2009 sa dožíva
krásneho životného jubilea,
požehnaných 80-tych rokov života
naša drahá mamička a starká
AGÁTA HAJAŠOVÁ,
rod. Hoštáková, z Kysuckého
Nového Mesta. Za lásku,
starostlivosť a výchovu ďakujú
a do ďalších rokov pevné zdravie,
mnoho síl, radosti a pokoja želajú
synovia a dcéry s rodinami
a jedenásť vnúčat.

Dňa 16. 11. 2009 sa dožila krásneho
životného jubilea 90- tich rokov naša
drahá mamička, starká a prastarká
PAULÍNA PAPÁNOVÁ z Radole.
Do ďalších rokov života veľa zdravia,
spokojnosti a Božieho požehnania
praje celá rodina.

SÚŤAŽ O NAJLEPŠÍ NOVINÁRSKY PRÍSPEVOK pre mladých o 50 €

Novom Meste.
Súťažiacimi sa môžu stať všetci vo
veku od 14 do 23 rokov, pod podmienSÚġAŽ
kou, že ich trvalé
bydlisko je v na území
nášho
mesta.
Súťaž
bude vyhodnotená
O NAJLEPŠÍ NOVINÁRSKY
podľa veku PRÍSPEVOK
autorov v dvoch kategóriách
(1. kategória: autori príspevkov od 14 do
Stále
ktorúautori
v minulom
17 pokraþuje
rokov, 2. súĢaž,
kategória:
príspevkov
þísle
redakcia
mesaþníka
Zvesti
odvyhlásila
18 do 23
rokov).
Najzaujímavejší
pre žiakov ZŠ, SŠ a VŠ „O NAJLEPŠÍ NOVINÁRSKY PRÍSPEVOK“ na tému, ktorá
novinársky
príspevok
z
každej
vekovej
Stále
pokračuje súťaž, ktorú vyhlásila
sa bezprostredne dotýka života v Kysuckom Novom Meste.
kategórie bude zverejnený v mesačníku
redakcia mesačníka Zvesti pre žiakov
Zvesti
jej rokov,
autor získa
finančnú odmenu
ZŠ,
SŠ a VŠ „O
NAJLEPŠÍ
NOVINÁRSúĢažiacimi
sa môžu
staĢ všetci
vo veku od
14 doa 23
pod podmienkou,
že
výške
= 50€.
ich trvalé
bydlisko je na
v natému,
území ktorá
nášhosa
mesta.voSúĢaž
bude
vyhodnotená podĐa veku
SKY
PRÍSPEVOK“
autorov v dvoch
kategóriách
kategória: autori
príspevkov
od 14 do
17 rokov,
2. využili
Vyzývame
všetkých
mladých,
aby
bezprostredne
dotýka
života v(1.Kysuckom
kategória: autori príspevkov od 18 do 23 rokov). Najzaujímavejší novinársky
príspevok z každej vekovej kategórie bude zverejnený v mesaþníku Zvesti a jej
autor získa finanþnú odmenu vo výške =50€. SúĢažné práce vyhodnotia þlenovia
redakþnej rady ZVESTI.

inzercia

Tlaèiareò a papiernictvo

 Chcete mať krásne a zdravé nohy? Navštívte pedikúru na
Ul. Belanského
217 – nad
predajňou
Sanitasua vzasielali
Kys. svoje príspevky
Vyzývame
všetkýchč.mladých,
aby využili
túto príležitosĢ
Novom Meste.
Objednajte
sapodobný
na tel. č.:
0915 príspevok)
042 911 o maximálnom rozsahu
(reportáž,
interview,
fejtón alebo
literárny
jednej A4 na adresu: Redakcia ZVESTI - Dom kultúry, Litovelská 871, 024 01

 Predám 3-izbový byt v štvorbytovke na Lipovej ulici v KNM.
Kysucké Nové Mesto alebo e-mailom: kulturaknm@centrum.sk, prípadne svoje
Kontakt: 0905 848 708

súĢažné príspevky doruþili osobne do Domu kultúry, þ. dv. 43 (Mária Ćuranová) v
termíne najneskôr do 30. 12. 2009. Nezabudnite uviesĢ svoje meno, adresu, kontakt
a vek.
(red.)

Kozmetický salón pri stanici

Ul. SNP 1156, Kysucké Nové Mesto ponúka:

- pedikúru
- masáže – lávovými kameňmi
- medové masáže
- kozmetiku – lymfodrenáž Maia Galand
- manikúru
- solárium – turbo D. Kern
- parafín
- stroje na cvičenie – Slender Life
- depiláciu
- odstraňovanie celulitídy
- magnototherapiu
Objednávky sa prijímajú osobne v prevádzke, príp. na tel.
čísle 041/421 3742, 0903 565 575

túto príležitosť a zasielali svoje príspevky
(reportáž, interview, fejtón alebo podobný
literárny príspevok) o maximálnom rozsahu jednej A4 na adresu: Redakcia ZVESTI
- Dom kultúry, Litovelská 871, 024 01
Kysucké Nové Mesto alebo e-mailom:
kulturaknm@centrum.sk, prípadne svoje súťažné príspevky doručili osobne do
Domu kultúry, č. dv. 43 (Mária Ďuranová)
v termíne najneskôr do 30. 12. 2009.
Nezabudnite uviesť svoje meno, adresu,
kontakt a vek. Súťažné práce vyhodnotia
členovia redakčnej rady ZVESTI.
(red.)

Jánošík

Výroba kníh,
poštové poukážky,
tlač podľa
doručených
vzorov,
plnofarebná tlač

tlačivá pre podnikateľov, školské potreby
tašky - aktovky, školské vrecká
hračky, dekoračný tovar
výroba pečiatok

námestie slobody 67, Kys.n. Mesto
tel.: 0903 438 558 - 0903 171 251
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príďte si zacvičiť

POĎAKOVANIE ZPCCH

do modernej posilňovne

Mestské kultúrno-športové stredisko v Kysuckom Novom
Meste spravuje okrem Domu kultúry v Kysuckom Novom
Meste, DK v Oškerde, DK v Budatínskej Lehote, budovy
Klubu 75 na Belanského ulici a Kina Kysuca aj celý areál
štadióna. Jeho súčasťou je mestská športová hala, futbalové
a škvarové ihrisko, tribúna a prístavba k tribúne. Práve vo
vnútorných priestoroch prístavby k tribúne (na 1.poschodí),
ktorá v minulosti slúžila ako discobar, vznikla pred niekoľkými
mesiacmi nová kvalitne vybavená posilňovňa. Jej vzniku
predchádzala rozsiahla rekonštrukcia priestorov, okrem
priestrannej posilňovne vznikli moderné sprchy, šatne,
bar s recepciou, kde si môžete zakúpiť nielen vstupenky k
jednorazovému využitiu posilňovne, ale aj cenovo výhodné
permanentky na dlhšie obdobie. Nechýba predaj doplnkovej
výživy a solárnej kozmetiky. Najmä ženy si pochvaľujú
turbosolárium s vibračnou doskou v ďalšej samostatnej
miestnosti, ktoré umožňuje spojenie zhnednutia pokožky s
príjemným chudnutím. V priestoroch samotnej posilňovne
sú klientom k dispozícii moderné stroje DAFE, rozsiahla
kardio-zóna, a zo strany prevádzkovateľa sú zabezpečené
aj odborné poradenské služby, v rámci ktorých je každému
záujemcovi zhotovený individuálny cvičebný plán a
jedálniček. Posilňovňa je priestranná, plne klimatizovaná,
počet strojov viac ako dostatočný, čiže primerané súkromie
pri cvičení si tu nájdu všetci klienti, bez ohľadu na vek a
váhu. Otvorená je denne od 8,00 do 21,00hod., v sobotu a
v nedeľu od 9,00 do 21,00hod. Mestské kultúrno-športové
stredisko pozýva všetkých, ktorí sa potrebujú odreagovať od
každodenného zhonu a chcú spraviť niečo pre svoje zdravie
a telo, na návštevu tejto posilňovne.
(red.)

Filmový
klub

Základné organizácie Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami
a telesne postihnutých v Kysuckom Novom Meste ďakujú MsÚ
a MKŠS za poskytnutie priestorov v Klube 75. Naši členovia sa
v týchto priestoroch stretávajú každú stredu o 14,00 hod. Taktiež
ďakujeme všetkým priaznivcom, ktorí darovali 2% zo svojich daní
našej organizácii. Čiastočným prispením sme ich využili pri rôznych
akciách ako rekondičný pobyt v sociálnom rehabilitačnom zariadení
v Štúrove, nákupné výlety spojené s kúpaním v termálnom kúpalisku
Oravice, na rehabilitačné kúpanie v Slovenských liečebných kúpeľoch
v Turčianskych Tepliciach a dvojdňový výlet, na ktorom si zúčastnení
členovia prezreli večernú Budapešť a navštívili SND v Bratislave. Bez
finančnej pomoci by sa tieto podujatia nemohli uskutočniť.
Posledné posedenie v tomto roku sa uskutoční dňa 9. 12. 2009. Naše
stretnutia v roku 2010 začínajú dňa 13. 1. a budú sa konať každý týždeň
opäť v priestoroch Klubu 75 na Belanského ulici. Oznamujeme všetkým
členom, že výročná schôdza sa uskutoční dňa 27. 1. 2010 o 14,00 hod.
v Dome kultúry KNM. Zároveň opätovne prosíme našich priaznivcov
o darovanie 2% z daní pre našu organizáciu – Zväz postihnutých
civilizačnými chorobami. IČO: 126 64855 302
Našim členom a aj našim priaznivcom touto cestou prajeme „Krásne
požehnané vianočné sviatky v kruhu rodiny a šťastný krok do Nového
roku 2010. Veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti v
rodinách.“
(za vedenie ZPCCH p. Tarábková)

NEDEĔA 6.12. o 19,30 h.
Komédia o mužoch, ženách a o obrovskej priepasti, ktorá delí to, ako o sebe navzájom zmýšĐajú,
snívajú a snažia sa opaþné pohlavie zvádzaĢ.
Hrajú: Katherine Heigl, Gerard Butler, Eric Winter, John Michael Higgins, Nick Searcy, Kevin Connolly....

USA* Vstupné 2 € * MP12* 96 min.

NEDEĔA 13.12. o 19,30h.
Nad Johannesburgom už viac ako 20 rokov kotví vesmírna loć a pod Ėou slumy plné jej posádky.
Pozícia mimozemskej civilizácie je na Zemi neĐahká. Utláþanie zo strany Đudstva nemá konca kraja,
priþom existuje len veĐmi tenká hranica spolužitia, založená okrem iného – na biznise.
Hrajú: Sharlto Copley, Jason Cope, David James, Eugene Khumbanyiwa,
Vanessa Haywood, Mandla Gaduka, Kenneth Nkosi

USA/NZ * Vstupné 2 € * MP 12* 112 min.

NEDEĔA 20.12. o 19,30 hod.
V roku 1959 bola ako súþasĢ slávnostnej ceremónie na poþesĢ otvorenia novej základnej školy uložená
þasová kapsula. Tá obsahovala výkresy niektorých študentov a list papiera so zdanlivo náhodnými radmi þísel...
Hrajú: Nicolas Cage, Rose Byrne, Chandler Canterbury, Lara Robinson...

USA/VB * Vstupné 2 € * MP 12* 121 min.

cké Nové Mes
su
to
Ky

M
DO

Y
ÚR
LT
KU

Predaj vstupeniek:

MKŠS - DK, þ. dv. 43 – pracovné dni (8,00 - 15,30h.)

Zmena programu vyhradená!

4. 12. o 19,30h. OSADNÉ

Dokumentárny film, SR, ČR, 65 min.
Scenár a réžia: Marko Škop
Účinkujú: Ladislav Mikuláško, Peter Soroka, Fedor Vico

11. 12. o 17,00h. TRIO Z BELLEVILLE

kysuca

Sirota Champion, je vychovávaný svojou starou mamou
– Madame Souza.
France / Belgium / Canada / UK, 2003, 78min.

Vstupné na filmové premietanie pre členov FK KYSUCA je 1,5€, ostatní 2€
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KNM
KNM Kys.L
7:2 (2
Góly:
Židek
Goljan
I. pol
s chuĢ
súpera
minút
hre

šport

a bojo
futbal: POSLEDNý ZáPAS JESENNEJ čASTI SEZÓNY SA VYDARIL
min. p
akcii
KNM – Kysucký Lieskovec
7:2 (2:1)
HÁDZANÁ
skóre.
Góly: Padych 3, Židek 2, Boris, Goljan
- výsledky majstrovských stretnutí
I. polčas: Domáci sa s chuťou pustili do súpera od prvej minúty.
hrubej
obrany
doklepol loptu do siete (2:0). V z
MLADŠÍ DORAST
K technickejchybe
hre pridali aj
nasadenie a hostí
bojovnosť.Padych
V 16 min. po pohodlne
Modrá – MŠK KNM		
35 : 31
individuálnej akcii Padych otvoril skóre. V 32 min. po hrubej
hostia
zohostískrumáže
znížili
2:1.
MŠK KNM – P. Bystrica		
23 : 35
chybe obrany
Padych pohodlne doklepol
loptuna
do siete
(2:0).
Košice – MŠK KNM		
: 23
V závere I. polčasu hostia zo skrumáže znížili na 2:1.
II.
polþas:
Vpo47
min.
ideálnom
Goljana
Padych39
hlavou
zvyšuje na 3
MŠK KNM
– Topolčany		
27
: 36
II. polčas:
V 47 min.
ideálnom
centripo
Goljana
Padych hlavou centri
STARŠÍ ŽIACI
zvyšuje na 3:1. V 60 min. po signále Macek – Boris tvrdou strelou
signále
Macek
– Boris
tvrdou
do
šibenice
z ojedineléh
Bojnice
- MŠK
KNM		 (4:1).
27 :Hostia
30
do šibenice (4:1).
Hostia z ojedinelého
útoku hlavou
znížili nastrelou
4:2.
MŠK KNM – Martin		
40 : 28
V závere už excelovali domáci. V 74 min. po úniku Borisa Goljan
znížili
naV 844:2.
V závere
užzvyšujeme
excelovali
domáci.
V 74 min. po úniku Borisa G
MLADŠÍ
ŽIACI
zvyšuje na 5:2.
min. striedajúci
Židek hlavou
6:2
Dubnica – MŠK KNM
a v nadstavenom čase strelu Goljana doklepol do siete Židek. Po
5:2.
V 84 sprche
min.
striedajúci
zvyšujeme
a6 ::v27
Bojnice „A“
– MŠK KNM		 6:2 15
20 nadstavenom þas
minulotýždňovej
v Belej,
si chlapci vstúpiliŽidek
do svedomiahlavou
Bojnice „B“ – MŠK KNM		
12 : 20
a ku kvalitnému výkonu pridali aj bojovnosť a agresivitu. V závere
doklepol
sietečastiŽidek.
PonašiminulotýždĖovej
sprche v Belej,
si chlapci vstúp
MŠK KNM – Martin		
15 : 13
zápasu excelovali.do
Po jesennej
IV. ligy skončili
futbalisti
na I. mieste tabuľky s náskokom 3 bodov.
a ku kvalitnému výkonu
pridali
bojovnosĢ
a agresivitu.
V závere zápas
poradie po jesennej
časti:
(Ladislav Kolembus,
tréner)aj Konečné
STARŠÍ ŽIACI
jesennej þasti IV. ligy skonþili naši1. Považská
futbalisti
na I.8 7mieste
tabuĐky
Bystrica „A“		
0 1
247
: 177 14b s násko
atletika: Alena Pochybová a Juraj
2. MŠK KNM		
8 7 0 1
243 : 209 14b
Tréner
Ladislav
3. Bojnice		
8 4 0 4
196 : 200
8b
Vitko Kolembus
víťazmi Krasňanskej
desiatky
V novembri štartovali bežci AK MŠK Kysucké Nové Mesto na
viacerých pretekoch. Na tradičnom cezpoľnom Behu 17. novembra
v Žiline (4. 11.) zvíťazili Nikolka Štefundová (dievčatá roč. 96
a ml.), Patrik Žúbor v drese ZŠ Radoľa (chlapci r. 93 - 95). Ďalší
náš bežec Matej Minarovič dobehol v tejto kategórii piaty. Marek
Čierňava medzi juniormi obsadil 2. miesto. V kategóriách dospelých zvíťazili: Alena Pochybová (ženy), Anton Kuba st. (muži nad
50 r.). Miroslav Neslušan (muži) dobehol druhý. V nedeľu 8. 11. na
tradičnej Krasňanskej desiatke dominovali naši bežci. Juraj Vitko
od začiatku pretekov diktoval tempo a zvíťazil so 17 sekundovým
náskokom pred Petrom Tichým (ŠKP Čadca), víťazom mužov nad
40 rokov. Tretí v absolútnom poradí dobehol Michal Kavacký, piaty
Miroslav Neslušan. Medzi ženami s náskokom zvíťazila Alena
Pochybová. V stredu (11. 11.) sa konalo ďalšie základné kolo Bežeckej ligy Žiliny. Z našich bežcov vo svojich kategóriách zvíťazili
Alena Pochybová, Miroslav Neslušan (tretí v abs. poradí), Marek
Čierňava dobehol druhý (šiesty v abs. poradí), Peter Gajdoš tretí
(desiaty v abs. poradí). V sobotu (14. 11.) bežal Michal Kavacký
v Liptovskom Mikuláši Liptovský polmaratón. Zvíťazil s takmer
minútovým náskokom pred J. Fáberom (Jaslovské Bohunice), tretí
dobehol L. Ďurec (Plevník). V utorok (17. 11.) sa konal Beh na
Husárik. Naši mladí bežci Marek Čierňava, Patrik Žúbor a Matej
Minarovič na ňom zvíťazili v súťaži družstiev. Alena Pochybová
dobehla na treťom mieste.
(Mgr. Milan Slivka)

4. Pov. Bystrica „B“		
5. Martin		
MLADŠÍ ŽIACI
1. Pov. Bystrica „A“		
2. Bojnice „A“		
3. MŠK KNM		
4. Martin		
5. Pov. Bystrica „B“		
6. Bojnice „B“		
7. Dubnica		

8 1
8 0

1
1

6
7

183 : 217
138 : 212

3b
1b

12
12
12
12
12
12
12

1
1
0
1
1
0
0

1
1
3
6
7
10
12

361 : 133
336 : 152
256 : 171
158 : 223
203 : 222
134 : 256
64 : 355

21b
21b
18b
11b
9b
4b
0b

10
10
9
5
4
2
0

Alena Pochybová a Juraj Vitko víĢazmi KrasĖanskej desiatk

FOTO!!!

Pozvánka na kalanetiku a pilates
MKšs srdečne pozýva všetky záujemkyne na cvičenie
PILATESU (každý pondelok od 17.00)
a KALANETIKY (každú stredu od 18.00) v DK
v Kysuckom Novom Meste

V novembri štartovali bežci AK MŠK Kysucké Nové Mesto na viacerých pret
tradiþnom cezpoĐnom Behu 17. novembra v Žiline (4. 11.) zvíĢazili Nikolka Š
(dievþatá roþ. 96 a ml.), Patrik Žúbor v drese ZŠ RadoĐa (chlapci r. 93 - 95). Ć
Matej Minaroviþ dobehol v tejto kategórii piaty. Marek ýierĖava medzi junior
miesto. V kategóriách dospelých zvíĢazili: Alena Pochybová (ženy), Anton Ku
nad 50 r.). Miroslav Neslušan (muži) dobehol druhý. V nedeĐu 8. 11. na tradi
KrasĖanskej desiatke dominovali naši bežci. Juraj Vitko od zaþiatku pretekov
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Krížovka s tajničkou ● Krížovka s tajničkou
Správne vylúštenie krížovky z čísla 11/2009 znie: „... strácajú krásne dni.“ Zo správnych odpovedí boli
vyžrebovaní títo traja výhercovia: 1. Eva Bugáňová, Komenského 1310/28, Kysucké Nové Mesto (6€),
2. Dušan Kollár, Lipová 821/9, Kysucké Nové Mesto (5€) a 3. Tadeáš Galček, Matice slovenskej 988/4,
Kysucké Nové Mesto (3€). Srdečne blahoželáme! Výhercovia si môžu odmenu prevziať v pokladni MsÚ,
vždy 14. dňa v aktuálnom mesiaci, prípadne predchádzajúci pracovný deň v čase od 13,00 hod. do 14,00
hod. Správne znenie tajničky z čísla 12/2009 spolu s nalepeným kupónom doručte na MsÚ – referát bytový a
podnikateľských činností, č. dv. 14, najneskôr do 18.12. 2009

KUPÓN
č. 12

J. A. Komenský: jeho citát je v tajniþke krížovky.
J. A. Komenský: jeho citát je v tajniþke krížovky.

autor
krížovky:
Jaroslav
Jablonský

okraj
(zried.)

autor
hmyz
krížovky:
podobný
Jaroslav
vþele
Jablonský

hmyz
krík
podobný
vþele

vznášala
si si
vznášala
FatiminFatimin
sa vosa vo
milý milý
vzduchu
vzduchu

krík

osobné
osobné
zámeno
zámeno

okraj
(zried.)

mongolský
pastier

pomôcky:
spit, Atair,
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þíslo 999
Semita

mongolský
pastier
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krajský
súd (skr.)
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tajniþky
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poriadok
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existujete
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Saska
obyvatelia

1. þasĢ
tajniþky
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posedávalposedával
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prikazuj
prikazuj

samec
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matka
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EýV
Martina

ázijský
jeleĖ

hviezda
v súhvezdí
Orla
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jeleĖ

þeský
pesniþkár

ligot
Európsky
pohár
majstrov

súprava
pohrebná
hostina
popevok

4. þasĢ
tajniþky

V posledných rokoch si mnohí obyvatelia mesta pochvaľujú propagáciu
kultúrnych a športových podujatí prostredníctvom plagátov v propagačných
skrinkách Mestského kultúrno-športového strediska. Škoda, že mesiac čo
mesiac musí MKŠS okrem výmeny
plagátov opakovane zabezpečovať aj
zasklenie tých skriniek, na ktorých sa
pravidelne vyvršuje niekoľko nespratníkov. Financie na opätovné zasklenie idú
z mestskej kasy, teda za výčiny týchto
vandalov doplácame my všetci...

súprava

ligot

4. þasĢ
tajniþky

znížený
tón E
dekorácia
(kniž.)

EýV
Martina

3. þasĢ
tajniþky

REDAKČNÉ POSTREHY

dekorácia
(kniž.)

vþelí
produkt

povrchová
baĖa
matka
Romula

znížený
tón E

rímske
þíslo 999

Európsky
pohár
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hostina
popevok
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PROGRAM
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5. 12. 2009 od
1. 3. 1.
o3.
17,00
DK
o 17,00hod.
hod. vvDK
ELÁ ELÁ
HOP!
HOP!
14,00hod.
Zábavno-inšpiratívne
predstavenie
pre
deti kamarátmi
s dvomi kamarátmi
Zábavno-inšpiratívne predstavenie
pre
deti
s dvomi
STRETNUTIE
S MIElou Elou
a Hopom
Maximiliánom
a Hopomaa slimákom
slimákom Maximiliánom
(známe aj(známe aj
KULÁŠOM
z televízneho
vysielania)
z televízneho vysielania)
Mikuláš so svojimi
Vstupné
: 2,5
€€
Vstupné
: 2,5

27.12.

VIANO
- prog
ul. –
a vian
liska
ul.
(v spo
(Trasa:
odchod
4. 3. o 18,00 hod. v DK
VadiĀ
4. 3. o 18,00
hod. v SPOLOýENSKÝCH
DK
spred DK smerom
Zahájenie
KURZU
TANCOV
Zahájenie
KURZU
SPOLOýENSKÝCH
TANCOV
na Belanského
ul.
Kurz spoloþenských tancov je urþený
zaþiatoþníkom
i pokroþilým bez obmedzenia veku, v kurze
ÚĀinku
ul.
Kurz spoloþenských
tancov je
urþený zaþiatoþníkom
bezspoloþenských
obmedzenia veku, v tancov.
kurze
sa nauþíte
základy polky,
valþíka,
tanga
a ćalších
– salsy,
námestie
–i pokroþilým
Kasa nauþíte
základy
polky,
valþíka, €
salsy,
tanga
a ćalších spoloþenských
tancov.
Poplatok
za kurz
vo
výške
/ 10
taneþných
hodín
je nutné
uhradiĢ
na vtomto
prvom stretnutí.
27.12.
2009
o
16,00hod.
DK KNM
ich sp
mence (okolo
Billy) - okruh
okolo 28
sídliska
Kamence
smerom
na tomto prvom stretnutí.
podobe rozprávky) Poplatok za kurz vo výške 28 € / 10 taneþných hodín je nutné uhradiĢ
VIANOČNÝ
PRÍBEH
k
Nábrežnej
ul.
Ul.
Dlhomíra
Poľského
–
Litovelská
–
Mur8. 3.Babadlo
o 18,00 hod. v DK
Band a VajĀovská muzika, Ċalej úĀinkujú: sóli
v podaní divadla
8. –3.Lipová
o 18,00-Clementisova
hod. v DK
gašova
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pomocníkmi navštívi

2. 3. 2.
o3.
19,00
DK
o 19,00hod.
hod. vvDK
naše mesto a a všetZahájenie
COUNTRY
KURZU
Zahájenie
COUNTRY KURZU
ky poslušné
deti odCountry kurz je urþený zaþiatoþníkom
i pokroþilým,
nauþíte sa v Ėom country tance v štýle line
Country kurz je urþený zaþiatoþníkom i pokroþilým, nauþíte sa v Ėom country tance v štýle line
mení
sprádance. Poplatok za kurz vo výške
10 za
€ /dobré
10 taneþných
hodín je nutné uhradiĢ na tomto prvom
dance. Poplatok za kurz vo výške 10 € / 10 taneþných hodín je nutné uhradiĢ na tomto prvom
stretnutí.
vanie
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Band a VajĀovská muzika
KubašĀíková, Miroslav Bíz
31.12. 2009 na námestí

predstavenie
v podaní Divadelného
súboru ZUŠ, ktoré
uvádzame
pri zumenia.
príležitosti
DĖa doliny, hudbou ich sprevádzajú
žien, Divadelné
ale urþené
je aj všetkým
ćalším priaznivcom
divadelného
Účinkujú:
deti
Vadičovskej
Autoržien,
hry:
- Ivan,
réžia
: Katarína
Kováþiková
aleJúlius
urþené jeBárþ
aj všetkým
ćalším
priaznivcom
divadelného
umenia.Minárikovci, Čuhar´s Band a Vajčovská muzika, sóbratia
6.12. 2009
16,00hod.
(v- DK
Úþinkujú:
Katarína
Kováþiková,
LenkaKováþiková
Káþeríková, Vierka Prievozníková, Marian Kandrik a
Autor ohry:
Július Bárþ
Ivan,KNM)
réžia : Katarína
listi: Jozef Pavlusík ml., Lucia Kubaščíková, Miroslav Bízik
podobe rozprávky)
Jozef
Gavlák,
vstupné:
1 €(ešteLenka
STRETNUTIE
SKatarína
MIKULÁŠOM
jedenKáþeríková,
darček v podobe
Úþinkujú:
Kováþiková,
Vierka Prievozníková, Marian Kandrik a
a ďalší, vstupné dobrovoľné
Jozef
Gavlák,
vstupné:
1
€
rozprávky)
v podaní divadla Babadlo
20. 3. o 19,00 hod. v DK
Divadelné
predstavenie
KUBO
3. o 19,00
hod. v DK
„John, Mary 20.
a kozliatka“
hry v podaní
KUBO Slávnostná premiéra divadelnej 31.12.
2009 na námestí
Divadelného
súboru
dospelých pri MKŠS.
v podaní divadla
Babadlo
Slávnostná premiéra divadelnej
hry v podaní
OSLAVA
SILVESTRA
Autor
hry:
Jozef
Hollý,
réžia:
Rudolf
Vitos
z Prešova, vstupné
1€ - užsúboru dospelých pri MKŠS.
Divadelného
Úþinkujú: Marek Belko, EmíliaaBodorovská,
PRIVÍTANIE
NOVÉHO
Jozef Hollý, réžia: Rudolf Vitos
v predpredaji! Autor hry:Miroslav
Cáder, Ondrej Kubík, ROKU
Daniela
2010
Úþinkujú: Marek Belko, Emília Bodorovská,
Podoláková, Vladimír Psotný, Jana Slimáková,
Cáder, Ondrej Kubík, Daniela
- od 18,00 hod.
premietanie
Michaela Smoláková, Daniela Škoríková,
Ján
13. 12. 2009 oMiroslav
18,00 hod.
Podoláková,
Vladimír Psotný,
Jana
Slimáková, Lukáš
animovanej
rozprávky
Šteiniger,
Martin
Holienþík,
Vojsoviþ,
(v DK KNM) Michaela Smoláková, Daniela Škoríková, Ján
Helena Macúšová, Božena PeĢková
„Sobík Niko“,
VIANOCE S CIGÁNSKYMI
Šteiniger, Vstupné:
Martin Holienþík,
2,5€Lukáš Vojsoviþ,
Silvestrovská disco
Helena Macúšová, Božena PeĢková
DIABLAMI
show
Vstupné:
2,5€
- hudobný koncert

31.12. 2009 na námestí

OSLAVA SILVE
- od 18,00 hod
- od 20,00 Silv

OSLAVA SILVESTRA a PRIVÍTANIE N
- od 18,00 hod. premietanie animo
- od 20,00 Silvestrovská disco show

Vstupné 8€ v predpredaji,
v deň koncertu 10€

é
ruĀné

14. -16. 12. 2009 (od 9,00 do 17,00hod.) - Klub 75, Belanského ul.
VIANOČNÁ VÝSTAVA - drotárske výrobky členov Klubu
drotárov a ďalšie ručné
práce spojené s predajom
20. 12. 2009 o 17,00hod.
(na námestí)
ŽIVÝ BETLEHEM
Vianočná atmosféra prostredníctvom súboru Babylon, Didero, zboru Shema
a speváckej skupiny Žubrienky

ruĀné

Príďte si spríjemniť vianočnú náladu!

PRIPRAVUJEME:
6. 2. 2010
VII. reprezentačný PLES MESTA KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
Program: Hudobná skupina Kortina, Buková muzika, Asanka,
Niagara, Edith Piaf a Mireille Mathieu prostredníctvom Edity
Moravskej a ďalšie prekvapenia. V cene vstupenky (30€)
je tombola, večera, víno.
Vstupenky v predpredaji už od 1.1. 2010
PRIPRAVUJEME:

6. 2. 2010
Mestské kultúrno-športové stredisko
VII. reprezentaĀný
MESTA KYSUC
praje všetkým
obyvateľom mestaPLES
i okolia
Program:
príjemné prežitie vianočných sviatkov,
Hudobná
skupina Kortina, Buk
veľa zdravia,
šťastia
Asanka, Niagara,
a mnoho nezabudnuteľných
Edithzážitkov
Piaf a Mireille Math
kultúrnych i športových
Edity Mora
v rokuprostredníctvom
2010!

a Ċalšie prekvapenia
V cene vstupenky (30
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