hviezda.
Nech pod stromĀekom
KNM všetci nájdeme veĕa darĀekov, ktoré nás pri srdieĀku zohrejú a
zažijeme chvíle, na ktoré budeme vždy s úsmevom
spomínaĨ.
Z celého srdca praje primátor mesta Ing. Ján Hartel

Kysuckého Nového mesta
www.kysuckenovemesto. s k

Èíslo 12

RoÈník xVII. december 2010

PO Ď A K O V ANI E

CENA 0,20 €

Výsledky volieb do mestskej

POĉAKOVANIE
samosprávy Kysuckého
Ďakujem obyvateľom nášho
ĉakujem
obyvateĕom
nášho
mesta
za podporu
vo 27. 11. 2010
mesta za podporu v komunálNového Mesta
zo dňa
nych
voľbách,
za
každý
jeden
voĕbách do samosprávy miest a obcí, za každý jeden
Por. č. kandidáta
počet hlasov
hlas, ktorým ste mi prejavili
hlas, ktorým ste mi prejavili dôveru aj do Ċalšieho
dôveru aj do ďalšieho voleb1. Ing. Ján Hartel
3335
volebného
ného
obdobia. obdobia.
2.
Anton
Kopásek
			
109
Som
rád,rád,
že výsledky
z pred- z predchádzajúceho volebného
Som
že výsledky
3.
Ing.
Vladimír
Macášek
		
1103
chádzajúceho volebného obobdobia
vás presvedĀili
o4.dobrej
práci
zamestnancov
Branislav
Neslušan
		
156
dobia
vás presvedčili
o dobrej
tímovej
práci
zamestnancov
5.
JUDr.
Ing.
Milan
Očko
		
1480
mestského úradu a všetkých zástupcov vedenia mesta.
mestského úradu. Zároveň
6. Mgr. spoloĀne
Andrea Ondreášová
V dobre
naĀatej
práci budeme
pokraĀovaĨ aj 314
chcem
ubezpečiť
aj tých, ktorí
v vo
budúcnosti
a budeme
sa snažiĨ urobiĨ všetko preto,
mi
voľbách dôveru
nedali,
milí
moji
lehoťania!
žeaby
nechcem
deliť
mesto
na
sa obyvateĕom v našom
meste,
vrátane nás
Zo srdca Vám ďakujem za podporu v týchto komunál„mojich“ a tých druhých, ale
všetkých,
žilo
Āo
najlepšie.
Aby
sme
mohli
byĨ
na
nych
voľbách.
Sľubujem
Vám,hrdí
že tak
ako doteraz, som
tak, ako doteraz, som tu pre všetkých. V dobre načatej prátu pre Vás, všetkých občanov nášho mesta, a urobím
ci budeme spoločne pokračovať
aj
v
budúcnosti
a
budeme
svoje rodné mesto a abyvšetko
naě mohli
byĨ hrdí aj naše
preto, aby sme mohli spoločne povedať, že
sa snažiť urobiť všetko preto, aby sa obyvateľom v našom
Kysucké Nové Mesto je mesto, kde sa oplatí žiť.
deti...
meste žilo čo najlepšie. Aby sme
mohli byť hrdí na svoje
S úctou Ing. Jana Svrčková, zástupkyňa primátora
rodné raz
mesto
a aby naň zo
mohli
byť hrdé
aj naše deti...
Ešte
všetkým
srdca
úprimne
Ċakujem.
Ešte raz všetkým zo srdca úprimne ďakujem.
Ing. JánIng.
Hartel,
primátor mesta Kysucké Nové Mesto
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Vianočný pozdrav
Valér Vendrinský
Chalúpka v bielom učupená kdesi.
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Nové zloženie mestského zastupiteľstva v kysuckom novom meste
na základe výsledkov volieb do samosprávy mesta dňa 27. 11. 2010

Minister hospodárstva SR na návšteve v našom m

DĖa 5. 11. 2010 navšt
hospodárstva SR Jura
tajomníka MH SR Ma
delegácie za úþelom z
problémami mesta. V
budovou mestského ú
Ján Hartel a jeho zástu
Pracovné stretnutie pr
ho zúþastnili nielen pr
zástupcovia podnikate
výrobných firiem a po
príhovore primátor pr
o súþasných problémoch mesta a vyslovil žiadosĢ o ich nalie
neudržateĐnú dopravnú situáciu na ceste 1/11, prejavujúcu sa
v Radoli, ktorá v súþasnosti komplikuje život tak obyvateĐom
a zástupcom výrobných firiem, ktoré sa nachádzajú na území
nutnosĢ zaradenia výstavby diaĐnice D3 a diaĐniþného privád
Mesta medzi prioritné stavby tohto volebného obdobia. V súþ
Minister hospodárstva SR
na návšteve v našom meste

Dňa 5. 11. 2010 navštívil naše mesto minister hospodárstva SR
Juraj Miškov v spoločnosti štátneho tajomníka MH SR Martina Chrena a ďalších členov delegácie za účelom zoznámenia sa
s najpálčivejšími problémami mesta. Vzácnu návštevu privítali
pred budovou mestského úradu osobne primátor mesta Ing. Ján
Hartel a jeho zástupkyňa Ing. Jana Svrčková. Pracovné stretnutie
prebiehalo v budove MsÚ, kde sa ho zúčastnili nielen predstavitelia mesta, ale aj zástupcovia podnikateľskej sféry a najväčších
výrobných firiem a podnikov v meste. Po krátkom príhovore primátor prítomných informoval o súčasných problémoch mesta a
vyslovil žiadosť o ich naliehavé riešenie. Zdôraznil najmä neudr-

žateľnú dopravnú situáciu na ceste 1/11, prejavujúcu sa najmä na
kruhovom objazde v Radoli, ktorá v súčasnosti komplikuje život
tak obyvateľom mesta, ako aj podnikateľom a zástupcom výrobných firiem, ktoré sa nachádzajú na území mesta či v jeho okolí.
Zdôraznil nutnosť zaradenia výstavby diaľnice D3 a diaľničného
privádzača do Kysuckého Nového Mesta medzi prioritné stavby tohto volebného obdobia. V súčasnosti je kruhový objazd už
zrušený a pracuje sa na urýchlenej realizácii svetelného riadenia
križovatky, ktorá by podľa najnovších informácií malo prebehnúť
od 13. do 17. decembra tohto roku.
Primátor vo svojom vystúpení ďalej upozornil ministra na nevhodnosť plánovania výstavby plavebného kanála údolím Kysuce
a teda aj cez územie nášho mesta. V tejto súvislosti oboznámil
prítomných o jestvujúcom zablokovaní ďalšej bytovej výstavby v
meste, a to aj napriek platnému územnému plánu mesta. Tiež informoval o skutočnosti, že v prípade realizácie tejto stavby by podľa
predbežných plánov malo dôjsť k likvidácii značnej časti mesta a
v súvislosti s touto problematikou vyslovil jednoznačný nesúhlas
s tým, aby sa výstavbou vodného diela narušila súčasná rozloha
mesta a obmedzoval sa jeho ďalší rozvoj. Vyslovil aj svoje obaby z
možnej likvidácie úradov štátnej správy v dôsledku pripraveného
predaja budovy súčasného obvodného úradu. O jej predaji rozhodlo Ministerstvo vnútra SR v závere pôsobenia predchádzajúcej
vlády. Primátor požiadal o zastavenie tohto predaja a o zachovanie
služieb štátnej správy pre obyvateľov mesta a celého okresu v doterajšom rozsahu. Stanovisko primátora podporili svojim vystúpením aj zástupcovia podnikateľskej sféry. Po vypočutí jednotlivých
problematík minister Juraj Miškov prítomných informoval o hlavnej náplní rezortu, o najnovších plánoch, pričom zdôraznil najmä
snahu o zjednodušenie a zefektívnenie podmienok pre podnikanie
v našom štáte, napr. znížením byrokracie, utriedením predpisov a
zákonov, a vyzval kysuckých podnikateľov k vysloveniu názorov
k tejto téme. V závere stretnutia predstaviteľov mesta ubezpečil
o tom, že všetky ich požiadavky bude deklarovať kompetentným
vládnym pracovníkom so snahou, aby boli vyriešené k spokojnosti
obyvateľov.
		
(red.)

KNM

spravodajstvo

PRIHOVáRA SA VáM
prednosta MsÚ Ing. Ľubomír Golis
Mesto má po voľbách a čaká ho ďalšia etapa. Keď som písal svoj
príspevok, do volieb chýbal ešte celý týždeň. Teraz sú už výsledky,
prostredníctvom ktorých občania mesta vypovedali o svojej predstave, kam má mesto ísť, známe. Prajem úspešným kandidátom, aby
sa im darilo napĺňať volebné programy, aby bola dobrá spolupráca
medzi primátorom a poslancami. Len tak môže mesto napredovať.
Pre mestský úrad boli voľby len jednou z ďalších povinností. Snažili
sme sa urobiť pre ich hladký priebeh všetko. Vyškolili sme členov
okrskových volebných komisií a zaistili sme vhodné podmienky
pre výkon funkcie mestskej volebnej komisie. Mesto sa zaregistrovalo v systéme na počítačové spracovanie výsledkov volieb. Tento
systém mal zabezpečiť jednak kontrolu zápisníc okrskových volebných komisií a včasné spracovanie zápisníc za jednotlivé obvody.
Hlavným výsledkom bola zápisnica mestskej volebnej komisie. Na
jej základe sa vyhlasili výsledky volieb. Podľa ustanovení zákona
o obecnom zriadení, ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva zvolá primátor zvolený v predchádzajúcom volebnom
období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb.
Mestské zastupiteľstvo zasadá v obci, v ktorej bolo zvolené. Ak
takéto zasadnutie nebude zvolané, uskutoční sa 30. pracovný deň
od vykonania volieb. Bude úlohou nového mestského zastupiteľstva
schváliť mestskú radu, komisie a hlavne návrh rozpočtu.
Nové funkčné obdobie primátora mesta a poslancov mestského
začína zložením sľubu:

„Sľubujem na svoju česť a svedomie,
že budem riadne plniť svoje povinnosti,
ochraňovať záujmy mesta,
dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky,
ústavné zákony, zákony
a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy,
a pri výkone svojej funkcie poslanca
mestského zastupiteľstva ich budem uplatňovať
podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“.

V KYSUCKOM NOVOM MESTE
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Mestský úrad okrem inej činnosti pripravoval návrh nového
rozpočtu na roky 2011 až 2013. Najviac problémov nám spôsobilo uznesenie vlády o prerozdeľovaní výnosu dane z príjmov
fyzických osôb. Toto nariadenie upravilo pravidlá hlavne pre
financovanie centier voľného času (CVČ), ale aj základných
umeleckých škôl. Kým v roku 2010 boli finančné prostriedky na
žiakov v CVČ prideľované podľa počtu žiakov v centrách voľného času, dnes sú tieto financie prideľované podľa počtu detí vo
veku 5 – 14 rokov, ktoré majú v meste trvalý pobyt. Teda peniaze
dostanú všetky obce a mestá, bez rozdielu, či robia alebo nerobia
pre deti aktivity. V našom meste to bude mať veľký vplyv na
chod obidvoch CVČ, lebo je to veľký výpadok z príjmov rozpočtu
mesta. Ďalším problémom je financovanie aktivít pre deti vo veku
nad 15 rokov. V tomto roku sme ich financovali z výnosu dane
z príjmov fyzických osôb, ale v roku 2011 už mesto nedostane
na tieto deti žiadne peniaze. To znamená, že ak chceme zachovať
rozsah práce CVČ, budeme musieť obmedziť inú činnosť.
K rôznym ľuďom patria aj rôzne názory. Tieto určitým spôsobom
ovplyvnia naše najkrajšie slovenské tradície v roku. Sv. Mikuláša, ktorého odjakživa sprevádzali čert a anjeli, nám už takmer
vytlačil bruchatý dedo v domácom červenom oblečení, ktorého
teraz dovezú kamióny s nealko nápojmi. Skvelá tradícia na Luciu sa zmenila na naháňačku a bezcitné vystrájanie alkoholom
posilnených tínedžerov. Vianoce sú sviatkom pre obchodníkov,
aby dohnali zameškané tržby počas roka.
Napriek tomu všetkému, prajem všetkým
obyvateľom mesta krásne prežitie starorodičovských tradícií bez zhonu a starostí.
Sv. Mikuláš v liturgickom oblečení nech
roznáša s čertom a anjelom sladkosti
deťom, Lucia, nech je sviatkom všetkých
stríg. Najkrajší a najradostnejší sviatok Vianoce - nech nám
prinesie pokoj, šťastie, radosť, lásku a určite aj rôzne darčeky
pre potešenie, hlavne detí. Prajem krásne Vianoce a šťastný
nový rok 2011 za seba a všetkých pracovníkov Mestského úradu
Kysucké Nové Mesto.

OTVORILI DENNÉ CENTRUM
PRE DOSPELÝCH

ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE
ZDRAVOTNÉ POSTIHNUTÝCH
V KYSUCKOM NOVOM MESTE ĎAKUJÚ

V Klube 75 v Kysuckom Novom Meste sa dňa 18. 11. 2010 zišli členovia novootvoreného Denného centra pre dospelých KNM,
aby spoločne podporili predstaviteľov mesta - primátora Ing. Jána
Hartela a jeho zástupkyňu Ing. Janu Svrčkovú pri slávnostnom akte
– otvorení zrekonštruovaných záhradných priestorov. Nakoľko budova Klubu 75 nebola postavená za účelom stretávania sa členov
Denného centra pre dospelých (v minulosti slúžila ako knižnica),
zrealizovalo Mesto KNM v súčasnosti stavebné úpravy, ktoré v
týchto dňoch umožňujú do záhradných priestorov vstupovať aj
obyvateľom mesta hendikepovaným, vozíčkarom a pod. Vďaka
bezbariérovému vstupu môžu záhradné priestorov teda využívať
už všetci členovia jednotlivých klubov a združení bez obmedzenia, či už sú to členovia Klubu skleróza multiplex, dôchodcovia,
zdravotne ťažšie postihnutí, ale aj mnohí ďalší, ktorí si v záhrade
radi oddýchnu v spoločnosti ďalších známych pri opekaní klobásky, varení gulášu alebo speve a tanci. V záhrade im k oddychu
slúžia drevené altánky, ktoré ich v prípade nie príliš priaznivého
počasia uchránia pred dažďom, estetické a udržiavané prostredie,
a tým telesne zdatnejším urobí radosť aj stolno-tenisový stôl, ktorý
bol v týchto dňoch v záhrade na pevno osadený. Bližšie informácie
o možnostiach využívania Denného centra pre dospelých v Kysuckom Novom Meste vám poskytne p. Taranová – MsÚ – tel. č.
041/420 4183.
(red.)

vedeniu mesta za poskytnutie priestorov v KLUBE 75, kde sa
spoločne stretávame s našimi členmi každú stredu o 14,00 hodine. Pre mnoho našich členov tieto pravidelné stretnutia veľa
znamenajú. Ďakujeme aj všetkým priaznivcom, ktorí darovali 2%
zo svojich daní ZO ZPCCH, vďaka ich dobrosrdečnosti sa naši
členovia mohli zúčastniť rekondičného pobytu v Slovenských
liečebných kúpeľov v Turčianskych Tepliciach, Oraviciach, Lúčkach. Bez finančnej pomoci by sa tieto liečebné pobyty našich
členov nemohli uskutočniť. Nielen členom, ale aj všetkým našim
priaznivcom touto cestou prajeme „Krásne požehnané Vianočné
sviatky v kruhu rodiny a šťastný krok do Nového roku 2011, veľa
zdravia, šťastia, Božieho požehnania a spokojnosti v rodinách.“
Zároveň oznamujeme našim členom, že posledné tohtoročné
posedenie sa uskutoční dňa 15. 12. 2010 v Klube 75 a výročná
členská schôdza dňa 26. 1. 2011 o 14,00 hod. v Dome Kultúry v
Kysuckom Novom Meste. Priaznivcov opätovne prosíme o darovanie 2% z daní našej organizácii.
Naše IČO: 12664855 302.
(vedenie organizácie ZPCCH)
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STRETNUTIE NAJLEPŠÍCH ŠTUDENTOV
(Ing. Peter Smieško, referát
STRETNUTIE
(Ing.vyhodnostili
Peter Smieško, referát sme
V kysuckom dome kultúry sa děa 15. 11. 2010

najkrajšie záhradky

V novembri sa na Mestskom úrade v Kysuckom Novom
Meste stretli víťazi tohtoročnej súťaže o najkrajšiu výzdobu
priľahlého pozemku, ktorú vyhlásilo Mesto Kysucké Nové
Mesto už v minulom roku. Víťazov privítali osobne primátor
mesta Ing. Ján Hartel, poslanec MsÚ a zároveň predseda
komisie životného prostredia Miloslav Suchánek a Ing. Peter
úrade v Kysuckom
Novom
Meste
stretli víĨazi
Smieško z referátu
životného
prostredia,
aby im spoločne
úrade
v
Kysuckom
Novom
Meste
stretli
víĨazi
zablahoželali
a
odovzdali
finančné
odmeny.
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priĕahlého
pozemku,
vyhlásilo
u. VíĨazov privítali
osobne
primátor
mesta Ing.
Oblasť LIPOVÁ
– DOLINSKÝ
POTOK:
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VíĨazovkomisie
privítali
osobne
mesta
Ing.
1. miesto:
Ing. Anton primátor
Ševčík
edseda
životného
prostredia
Miloslav
2.
miesto:
Oľga
Šaranová
edseda
komisie
životného prostredia Miloslav
tu životného
prostredia,
Oblasť
KAMENCE: aby im spoloĀne
tu životného
prostredia,
aby
im spoloĀne
miesto:
Frederika
Maťašovská
meny.
Na1.základe
rozhodnutia
hodnotiacej
2.základe
miesto: Anna
Kubicová
meny.
Na
rozhodnutia
hodnotiacej
ajkrajšiu výzdobu
priĕahlého
pozemku
stali:
3. miesto: Alena Nováková
ajkrajšiu výzdobu
priĕahlého
pozemku
stali:
4. miesto: Nadežda Behúňová
Primátor víťazom vyjadril vďaku a spoločenské uznanie
za to, že osobnou účasťou, vlastnou prácou a za vlastné
prostriedky prispeli ku skrášleniu okolia domov, a tým aj
k celkovému skrášleniu mesta. Taktiež povedal, že verí,
že snaha víťazov o skrášlenie priľahlého pozemku bude
inšpiráciou a povzbudením pre ďalších spoluobčanov,
ktorí nad podobnou iniciatívou uvažujú a je protiváhou
vandalských činov tých, ktorých nemrzí ničiť dielo iných.
  (red.)
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Spoločná foto: (zľava) primátor mesta Ing. Ján Hartel,
Frederika Maťašovská, Ing. Anton Ševčík, Anna Kubicová,
Alena Nováková, poslanec MsZ Miloslav Suchánek, Oľga
Šaranová, Ing. Peter Smieško – MsÚ, a za p. Behúňovú
Behúěovú
prišla
cenu
prevziaĨ
rodinná
prišla cenu
prevziať
rodinná
príslušníčka
Behúěovú
prišla
cenu
prevziaĨ
rodinná

Milí spoluobčania
V septembri tohto roka prebehla v spolupráci s Údržbou mesta
výsadba krušpánov vždyzelených (Buxus sempervirens) za účelom
skrášlenia mestského parku. Nakoľko už teraz nie je vhodný čas
na výsadbu, bola v tomto roku už pozastavená. S výsadbou a
skrášlením mestského parku a mesta však plánujeme pokračovať
aj v priebehu budúceho roka. Chceme všetkých obyvateľov
poprosiť o pomoc, nakoľko v súčasnosti došlo už druhýkrát k
poškodeniu krušpánov. Neznámy páchateľ vytrhal spomínané
kroviny a porozhadzoval ich po parku. Prosíme preto, v prípade,
že uvidíte podobný vandalizmus, volajte mestskú políciu (159).
Urobme spoločne svoje okolie krajším!
(Ing. Peter Smieško, referát životného prostredia)

NAJLEPŠÍCH ŠTUDENTOV

štyroch stredných škôl z nášho mesta, aby si v
Deěsaštudentov.
po
Vpripomenuli
kysuckom dome kultúry
dňa 15. 11. 2010Na
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prev
Ďakovné listy a upomienkové darčeky z rúk primátora preGYMNÁZIUM KYSUCKÉ NOVÉ MESTO:
vzali:
GYMNÁZIUM KYSUCKÉ NOVÉ MESTO:
Ladislav
Janoška
(trojnásobný
Ladislav
Janoška
(trojnásobný
majster sveta v majster
cyklotria- sveta v
le), Martin Košut (člen republikovej reprezentácie v rádio republi
orienta
(vynika
na olym
(vynika
v prírod
Hvolka
olympiá
v medz
Slovens
- orientačnom behu), Júlia Androvičová (vynikajúce študij- v medz
né výsledky a účasť na olympiádach), Ľubica Červencová
tvorivosti
o životnom
prostredí
Zelený
(vynikajúce
študijné
výsledky, účasť
v prírodovedných
súťa- svet), Ma
žiach),
Marek Hvolka (úspešný
riešiteľ školských
olympiád),
v celoslovenskej
výtvarnej
súĨaži
v rámci kamp
Júlia Kašubová (účasť v medzinárodnej súťaži Mladí vedci
SPOJENÁ
ŠKOLA
STROJNÍCKA
KNM:
Slovenska),
František
Kekely
(za účasť v medzinárodnej
súťaži výtvarnej tvorivosti o životnom prostredí Zelený svet),
Marian
Zemaník
(reprezentant
SRsúťaži
Marek
Kocúrek
(účasť v celoslovenskej
výtvarnej
vvrámci
kampane
Červené
stužky)
sánkovaní), Jakub Kuriak
SPOJENÁ
ŠKOLA STROJNÍCKA
KNM:- orientaĀnom
(reprezentant
SR v rádio
Marian Zemaník (reprezentant SR v sánkovaní), Jakub
behu),
MarekSR
ÿierěava
(za úspechy
Kuriak
(reprezentant
v rádio - orientačnom
behu), Marek Čierňava (za úspechy v ľahkej atletike), Alfréd Pavlík
v ĕahkej atletike),
Alfréd
Pavlík
(reprezentant
v plávaní), Eva
Jamečná
(za mimoriadne
študijné
výsledky),
Tomáš
Grochal
(za
výborné
výsledky
(reprezentant v plávaní), Eva JameĀná
v štúdiu, najmä v zameraní elektrotechnika – elektrotechnické
počítačové
systémy), Slavomír
Švancár
(za vynikajúce
(za
mimoriadne
študijné
výsledky),
výsledky v školských olympiádach)
Tomáš Grochal (za výborné výsledky
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍCKA KNM:
v štúdiu,
v zameraní
Ľubomír
Tóthnajmä
a Matej Olejko
(za vynikajúce študijné výsledky,
aktivitu
a
reprezentáciu
školy vo volejbale), Patrik
elektrotechnika
–
elektrotechnické
poĀítaĀov
Adzima a Erik Adzima (za dobré študijné výsledky a za
účasť
celoštátnej súťaživýsledky
ZENIT v elektronike)
(za vvynikajúce
v školských olympiáda

ODBORNÉ UČILIŠTE KNM:
Veronika Matejčíková a Bernardína Horváthová (za dobSTREDNÁ ODBOR
ré študijné výsledky a úspešnú reprezentáciu školy na majstrovstvách Slovenska v stolnom tenise), JankaĔubomír
Gajdicová Tóth a M
(za účasť na celoslovenskej súťaži odborných vedomostí
študijné výsledky
a praktických zručností v obore cukrár)
Okrem týchto študentov získal poďakovanie z úst primátora
vo vvolejbale),
Pa
aj Peter Tichý ml. – úspešný chodec, ktorý získal
súťaži
o nomináciu na olympijské hry v Moskve 17. miesto
a
zádobré študijné v
roveň je trojnásobným majstrom Slovenska v chôdzi na 10
km.
súĨaži ZENIT v ele
Za významné umiestnenia nielen v rámci Slovenska, ale aj
Európy ďalší ďakovný list a uznanie primátora mesta získal
aj mažoretkový súbor Asanka. Ocenenie pre súbor prevzala z rúk primátora nielen úspešná mažoretka, ale aj úspešná
študentka gymnázia Erika Šaranová.
Všetci menovaní študenti dosahujú dobré výsledky nielen
v štúdiu, ale aj mimo školy, za čo im určite patrí obdiv a úprimné uznanie.
(red.)

ODBORNÉ UÿILIŠTE KNM:
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ako to ide s papierovým vreckom a neste ho potom nejaký
čas v ruke, kým nájdete odpadkový kôš, prípadne si vrecko uložte do tašky, ako by si to mnohí ľudia u nás v meste
predstavovali. Naozaj to nie je príjemné a ani prinajmenšom
hygienické. Preto jednoznačne vyhrávajú vrecká igelitové,
praktickejšie i hygienickejšie na danú „prepravu“. Na verejných priestranstvách (inak mi celkom uniká význam slova
Z listu K.Š. (celé meno je v redakcii):
verejný...) vodíme psy na vôdzke, nechodíme s nimi na
Ešte sú čestní ľudia. Robila som transakciu z bankomatu.
miesta, kde je pohyb psov zakázaný. Naše psy sú priateľPo opakovanom neúspešnom pokuse som odišla preč v
ské a neagresívne, inak by sme sa zo psích výstav a iných
domnení, že výber bol neúspešný. Chcela by som sa poakcií (u nás i v zahraničí napr. v Poľsku, Českej republike,
ďakovať p. Ing. Igorovi Ďuranovi s manželkou, ktorí stáChorvátsku, Slovinsku, Rakúsku, Nemecku či Fínsku....),
li za mnou a zbadali, že z bankomatu po mojom odchode
kde sa stretáva oveľa viac ľudí ako je všetkých obyvateľov
vyšla bankovka 50 euro. Dobehol ma p. Ďurana a odovzdal
NAPÍSALIȱNÁMȱ
v našom mesta a na priestore oveľa menšom ako je naše
mi bankovku. Touto cestou sa im chcem poďakovať, zachomesto celé, asi nevrátili bez ujmy na zdraví, tak „chlpáči“
vali sa ozaj čestne.
ako i my, ich majitelia. Ak pes zašteká, nemusí to znamenať,
Z listuZ listu
K.Š. (celé
meno
je
v
redakcii):
vďačnej občianky zo Sládkovičovej ul. – p. Jolaže zákonite ide niekoho pohrýzť. Je to jeho prirodzený preEšte sú
Āestní ĕudia. Robila som transakciu z bankomatu.
Po opakovanom neúspešnom pokuse som odišla
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nici v Kysuckom
Novom
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Zdá
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–
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Jolany
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svojho
bytu.
ĎaChcela by som sa aj touto cestou poĊakovaĨ HasiĀskej
stanici
v Kysuckom
Novom
na Ul.
nášho
mesta pocit,
že musia držať
stráž Meste
nad dodržiavaním
kujem, ďakujem,
ďakujem!
týchto
nariadení, dokonca
podaktorí
vytvárajú tieto
Družstevnej,
no najmä
trom jej príslušníkom – veliteĕovi
Ĕubomírovi
Liskovi,siJánovi
Harcekovi
a nariaMariánovi
Z listu Mgr. Zdenky Bajsovej :
deniami
sami!
Už maděa
unavuje
vysvetľovať
stále
dookola,
že sa
Chrastinovi
za
rýchlu,
odbornú
a
nezištnú
pomoc,
ktorú
poskytli
27.
10.
tohto
roku,
keĊ
som
Dodržiavajú psíčkari nariadenia alebo máme len zlé memoja fenka pri cikaní nedvíha nohu, ale čupí, a že pri tomto
„vybuchla“
nemohla sa dostaĨ do svojho bytu. ĉakujem,
Ċakujem, Ċakujem!
dziľudskéavzťahy?
asi 5-sekundovom čupení naozaj nemohla vyprodukovať
potrebe
odpratávať
výkaly po
Z listuOMgr.
Zdenky
Bajsovej
: svojich štvornohých milá- trus a že momentálne fakt nemám po nej ČO upratať. Už
čikoch sa už toho popísalo veľa. Stáva sa toO akýmsi
ma unavuje
vysvetľovať,
že psík, aj keď
zdvihne
nohu
10x nie je
tom, ĀiprapsíĀkari
dodržiavajú
nariadenia
alebo
Āi to
všetko
vidlom. Škoda len, že
nevyciká
vždy
pol
litra,
ale
možno
ten
svoj
strom
označkuje
len intenzívne
o zlých medziĕudských vzĨahoch...
sa rovnako
jednou kvapkou. Čo takto presmerovať sledovanie poOȱpotrebeȱodpratávaõȱvýkalyȱpoȱsvojichȱštvornohýchȱmilá²ikochȱsaȱužȱ
nepíše o potrebe udrvinností inde a napr. upozorňovať ľudí, ktorých mimožiavaniatohoȱpopísaloȱveÖa.ȱȱStávaȱsaȱtoȱȱakýmsiȱȱpravidlom.ȱȱŠkodaȱlen,ȱžeȱsaȱ
čistoty vechodom vidím pri venčení môjho psa v čase, keď ostatrejných priestranstiev
ní
už alebo ešte spia, denné svetlo vôbec nevynímajúc,
ľuďmi. rovnakoȱintenzívneȱnepíšeȱoȱpotrebeȱudržiavaniaȱ²istotyȱverejnýchȱ
Možno sú na
vykonávať svoju potrebu na miestach, kde by to ani môj
vine naozaj
iba medzipriestranstievȱÖuµmi.ȱȱMožnoȱsúȱnaȱvineȱnaozajȱibaȱmedziÖudskéȱvzõahy...ȱ
pes neurobil! Úplne bez hanby... Hanbím sa však ja,
ľudské Somȱpsí²karkaȱasiȱodjakživa.ȱSvojhoȱprvéhoȱpsíkaȱsomȱdostalaȱužȱakoȱ
vzťahy... Som
že práve v tom „nevhodnom“ okamihu idem okolo! Čo
psíčkarka asi odjaktakto upozorniť partiu mladých ľudí (povedala by som
dieõaȱaȱsȱodstupomȱ²asuȱviem,ȱžeȱtátoȱcestaȱbolaȱpreȱmÜaȱtáȱ„pravá“ȱȬȱȱ
živa. Svojho
prvého
žiakov ZŠ!!), ktorí si pod našimi balkónmi ráno hromadpsíka som
dostala už
pretoȱveÖkáȱvµakaȱzaÜ!ȱMožnoȱboliȱvtedyȱÖudiaȱmilší,ȱohÖaduplnejší,ȱ
ne pofajčievajú? Alebo iné partie, trochu starších, ktorí
ako dieťa a s odstutu po večeroch popíjajú? Naozaj to vidím iba JA? Asi
možnoȱboloȱpsíkovȱmenej,ȱaleȱstretávalaȱsomȱsaȱibaȱsȱpozitívnymiȱohlasmi.ȱ
pom času viem, že táto
len posledné zvyšky rodičovskej výchovy mi bránia poveNikohoȱnejakoȱextraȱnetrápilo,ȱžeȱsaȱpohybujeȱpoȱverejnýchȱ
cesta bola
pre mňa tá
dať to, čo si naozaj myslím. Posledné zvyšky výchovy ma
„pravá“ priestranstvách,ȱaniȱžeȱhoȱob²asȱvidímeȱbezȱvôdzky,ȱ²iȱdokoncaȱnáhubku.ȱ
- preto veľká
však opúšťajú v situáciách, kedy po mne kričia ľudia z povďaka zaň! Možno boli
schodí svojich bytov, či zo záhrady a vyhrážajú sa volaním
Jaȱaȱmojiȱrovesníciȱsmeȱsaȱúplneȱbežneȱhraliȱvonkuȱsoȱsvojimiȱpsami.ȱTak,ȱȱ
vtedy ľudia milší, ohľamestskej polície...ZAČO??? Za to, že tade prechádzam so
duplnejší, možno bolo psíkov menej, ale stretávala
som sa
akoȱajȱpredȱrokmi,ȱȱbývameȱiȱdnesȱvȱcentreȱmesta.ȱAjȱkeµȱȱsaȱvȱnašomȱ
svojim psom a že ho venčím? Že ho na voľnom priestransiba
s
pozitívnymi
ohlasmi.
Nikoho
nejako
extra
netrápilo,
že
tve bez ľudí púšťam bez vôdzky? Že s ním aportujem, lebo
mesteȱnachádzajúȱkrásneȱtrávnatéȱplochy,ȱmiestneȱdetiȱsaȱtamȱužȱnehrajúȱsoȱsvojimiȱpsami,ȱ²iȱinýmiȱzvieratkami...ȱ
sa pohybuje po verejných priestranstvách, ani že ho občas
viem ako veľmi potrebuje pohyb a ako to má rád? Že sa pri
Prí²inyȱsúȱrôzne:ȱnezáujem,ȱúplneȱinýȱ„životnýȱštýl“,ȱ²iȱnapr.ȱtoÖkoȱrozšírenéȱalergie...ȱMojiȱpsiȱsúȱriadneȱprihlásení,ȱ
vidíme bez vôdzky, či dokonca náhubku. Ja a moji rovesníci
nás zastavia deti? Napriek tomu, že po sebe nič nezanechá,
sme sa úplne bežne hrali vonku so svojimi psami. Tak, ako
pravidelneȱveterinárneȱošetrovaníȱaȱo²kovaníȱ(protiȱbesnote,ȱpsinke,ȱinfek²nýmȱchorobámȱakoȱsúȱnapr.ȱleptospiróza,ȱ
že nikoho neohrozuje ani neotravuje, skrátka je so mnou
aj pred rokmi, bývame i dnes v centre mesta. Aj keď sa
vonku, behá a je možno aj ŠŤASTNÝ!!!
parvovirózaȱatµ...),ȱpravidelneȱod²ervovaníȱiȱ²ipovaní.ȱȱNaȱzdravotnúȱstránkuȱpsovȱkladiemȱveÖkýȱdôraz,ȱȱ²iȱužȱ
v našom meste nachádzajú krásne trávnaté plochy, miestne
Preto sa pýtam: Aké právo ja, ako psíčkarka, zodpovedne si
kvôliȱnámȱaleboȱostatnýmȱobyvateÖomȱmesta,ȱaleȱhlavneȱkvôliȱnim.ȱJeȱtotižȱneuveriteÖné,ȱ²oȱvšetkoȱsaȱdáȱnájsõȱ
deti sa tam už nehrajú so svojimi psami, či inými zvieratkaplniaca svoje povinnosti vlastne mám? Čo takto právo, pomi... Príčiny sú rôzne: nezáujem, úplne iný „životný štýl“, či
vȱokolí,ȱkdeȱbývame....aȱpriznámȱsaȱniekedyȱmámȱoȱzdravieȱsvojichȱpsovȱnaozajȱveÖkýȱstrach!ȱRiadneȱplatímeȱdaneȱ
slať ľudí čo ma bezdôvodne osočujú a urážajú do hája? Čo
napr. toľko rozšírené alergie... Moji psi sú riadne prihlásení,
takto právo, nechať si psa pobehať bez vôdzky bez obavy
aȱzbierameȱpoȱnichȱvýkalyȱaȱtoȱdoȱvlastnýchȱigelitovýchȱvreciek,ȱktoréȱnosímeȱvšadeȱsoȱsebou.ȱPapierovéȱvreckáȱsaȱ
pravidelne veterinárne ošetrovaní a očkovaní (proti besnoz toho, že sa vráti s dorezanými packami od črepín z rozte, psinke, infekčným chorobám ako sú napr. leptospiróza,
miȱnaȱtentoȱú²elȱnaozajȱnejaviaȱakoȱtáȱnajlepšiaȱvoÖba.ȱVeµȱsiȱlenȱskústeȱakoȱtoȱideȱsȱpapierovýmȱvreckomȱaȱnesteȱhoȱ
bitých fliaš alebo priotrávený? Odpadky (garantujem, že
parvoviróza atď...), pravidelne odčervovaní i čipovaní. Na
zmesi vyskytujúce sa v našom najbližšom okolí sú niekedy
potomȱnejakýȱ²asȱvȱruke,ȱkýmȱnájdeteȱodpadkovýȱkôš,ȱprípadneȱsiȱvreckoȱuložteȱdoȱtašky,ȱakoȱbyȱsiȱtoȱmnohíȱÖudiaȱ
zdravotnú stránku psov kladiem veľký dôraz, či už kvôli
naozaj len pre silné žalúdky...) a sklo ležiace na zemi naozaj
uȱnásȱvȱmesteȱpredstavovali.ȱNaozajȱtoȱnieȱjeȱpríjemnéȱaȱaniȱprinajmenšomȱhygienické.ȱPretoȱjednozna²neȱvyhrávajúȱ
nám alebo ostatným obyvateľom mesta, ale hlavne kvônikomu neprekážajú? Nehovorím o hlavnej ulici v našom
li nim. Je totiž neuveriteľné, čo všetko sa dá nájsť v okolí,
vreckáȱigelitové,ȱpraktickejšieȱiȱhygienickejšieȱnaȱdanúȱ„prepravu“.ȱNaȱverejnýchȱpriestranstváchȱ(inakȱmiȱcelkomȱ
meste, tá sa naozaj pravidelne udržiava.
kde bývame....a priznám sa niekedy mám o zdravie svojich
A čo mesto, ktorému platíme dane? Čo pre nás psíčkarov
unikáȱvýznamȱslovaȱverejný...)ȱvodímeȱpsyȱnaȱvôdzke,ȱnechodímeȱsȱnimiȱnaȱmiesta,ȱkdeȱjeȱpohybȱpsovȱzakázaný.ȱȱ
psov naozaj veľký strach! Riadne platíme dane a zbierame
robí? Určuje nám povinnosti a vešia tabule... Čo takto vyNašeȱpsyȱsúȱpriateÖskéȱaȱneagresívne,ȱinakȱbyȱsmeȱsaȱzoȱpsíchȱvýstavȱaȱinýchȱakciíȱ(uȱnásȱiȱvȱzahrani²íȱnapr.ȱvȱ
po nich výkaly a to do vlastných igelitových vreciek, ktoré
medziť priestor, kde by si naši psíkovia mohli nerušene a do
nosíme všade so sebou. Papierové vrecká sa mi na tento
PoÖsku,ȱ+eskejȱrepublike,ȱChorvátsku,ȱSlovinsku,ȱRakúsku,ȱNemeckuȱ²iȱFínsku....),ȱkdeȱsaȱstretávaȱoveÖaȱviacȱÖudíȱ
sýtosti pobehať? Nie lesík pri Kysuci, kde si na prechádzku
účel naozaj nejavia ako tá najlepšia voľba. Veď si len skúste
so svojim psom musíte zobrať prinajmenšom mačetu, aby
akoȱjeȱvšetkýchȱobyvateÖovȱvȱnašomȱmestaȱaȱnaȱpriestoreȱoveÖaȱmenšomȱakoȱjeȱnašeȱmestoȱcelé,ȱasiȱnevrátiliȱbezȱ

Napísali

nám ...

ujmyȱnaȱzdraví,ȱtakȱȱ„chlpá²i“ȱakoȱiȱmy,ȱichȱmajitelia.ȱAkȱpesȱzašteká,ȱnemusíȱtoȱznamenaõ,ȱžeȱzákoniteȱideȱniekohoȱ
pohrýzõ.ȱJeȱtoȱjehoȱprirodzenýȱprejav.ȱAsiȱtakýȱprirodzený,ȱakoȱjeȱpreȱnásȱre²!ȱNašeȱpsyȱmilujúȱdeti,ȱnieȱvždyȱvšakȱ
detiȱvedia,ȱakoȱsaȱkȱpsíkomȱtrebaȱsprávaõ.ȱȱNapriekȱtomuȱprichádzameȱvȱpravidelnýchȱintervalochȱdoȱkonfliktovȱ
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KNM
sme sa lesíkom vôbec predrali. I keď je tu priestor vyhradený na venčenie psa bez vôdzky, neustále odpovedám na poznámky ostatných prechádzky či športuchtivých obyvateľov,
prečo vlastne nemám tie „čokle“ na vodítku. Predstavujem
si priestor nie ďaleko za mestom, nie v poli, ale v meste,
v ktorom žijeme, platíme, v ktorom jednoducho SME!
Žijeme vo svete, kedy na vás na ulici môže ktokoľvek kričať
a obviňovať vás aj z toho, čo ste neurobili, dokonca čo by
ste MOHLI urobiť! Budeme takto osočovať aj ľudí, ktorí odhadzujú odpadky na zem bez toho, aby sme ich videli? Budú
sa nám aj predavačky v obchode vyhrážať hneď pri vstupe,
že na nás zavolajú políciu, lebo by sme MOHLI niečo ukradnúť? Príkladov je veľa a odpoveď viac ako jasná... Samozrejme že nie! Možno by sa to začalo diať, ak by sa v každom
čísle mesačníka písalo o krádežiach a odhadzovaní odpadkov na zem, ako sa píše o pšíčkaroch. Sú totiž veľmi ľahko
a jasne identifikovateľným objektom. A pritom je to všetko
o ľuďoch... nie o psoch. O tom, že sa budú správať ľudia
k druhým slušne. Aj my psíčkari sme ľudia, takisto máme
radi poriadok vo svojom okolí. Život so psom prináša okrem
povinností aj rozmanité množstvo aktivít, napr. už spomínané výstavy, výcvik poslušnosti spojený napr. so skúškou
z canisterapie, záchranárske skúšky, tanec so psom, juniorhandling, profesionálny handling, sledovaný a registrovaný

chov a mnoho, mnoho ďalších. Alebo len jednoducho milujeme prechádzky so svojim štvornohým „parťákom“, a tým
malou troškou prispievame k zlepšeniu svojho zdravia. Aktivity určite lepšie ako cigaretka, alkohol, či drogy, s ktorými
sa teraz tak často stretávame, ale berieme ich akosi ako
životný štýl dnešnej doby, životný štýl, ktorý sme ochotní tolerovať.
Z listu obyvateľov (podpisy sú v redakcií) – reakcia na
list Subregionálnej lekárskej komory primátorovi mesta, ktorý chcel presadiť otvorenie Polikliniky v Kysuckom Novom Meste už od 6,00hod.
Sme si vedomí, že si každý chráni svoj majetok, ale tých
20 až 30 moknúcich a mrznúcich pacientov ráno pred šiestou hodinou by pri dobrej vôli zdravotníckych pracovníkov
nemuselo stáť, stačilo by len viac využívať telefón, ktorý
je v dnešnej dobe úplnou samozrejmosťou. Pacient, ktorý
chce navštíviť lekára, si veľmi rád dojedná termín návštevy
vopred a najmenej polovica pacientov by potom nemusela
vonku mrznúť. Ostali by len diabetici, ktorí tam čakajú celé
dopoludnie. Sme si vedomí, že spočiatku by možno vznikali
malé nedorozumenia, ale po čase by sa všetko utriaslo a
určite by sa dosiahol lepší stav ako ten doterajší. Stačí len
trochu ochoty zo strany zdravotníkov.
Za pomoc a porozumenie ďakujú čakajúci pacienti.

Platená reklama

STK KNM oslávi svoje prvé narodeniny

Začiatkom decembra oslávi STK Kysucké Nové Mesto rok od
spustenia svojej prevádzky. Motoristi nájdu stanicu technickej kontroly na Kysuckej ul. 2912/9B, v blízkosti Strednej priemyselnej školy. Pri tejto príležitosti sme sa s jedným z majiteľov, IGOROM KORČEKOM, porozprávali o službách, ktoré
prevádzka priniesla do nášho mesta, a tým uľahčila motoristom a autodopravcom zákonom stanovené povinnosti spojené
s prevádzkou motorových vozidiel.
Aké služby ponúka STK Kysucké Nové Mesto občanom nášho
mesta a okolia?
Cieľom pri výstavbe a budovaní STK Kysucké Nové Mesto bolo
vyplniť medzeru v ponuke služieb technickej (TK), emisnej kontroly
(EK) a kontroly originality (KO) vozidiel v oblasti Kysúc a ponúknuť
alternatívu pre majiteľov vozidiel v okolí – Žilina, Čadca a pod. Dnes
môžem konštatovať, že sa nám to spolu s našimi zamestnancami
podarilo. Každý deň otvárame prevádzku s cieľom uspokojiť spotrebiteľov v tomto regióne poskytovaním kvalitných služieb v blízkosti
ich bydliska, v nimi zvolenom čase, v príjemnom prostredí a s ústretovým personálom.
Skúsme ponúkané služby bližšie špecifikovať...
STK KNM ponúka technické kontroly pre všetky kategórie vozidiel,
emisné kontroly všetkých kategórií vozidiel so vznetovým aj zážihovým motorom. V prípade dovozu vozidla, resp. v prípade potreby
vykonáme aj kontrolu originality. V priestoroch STK KNM má kanceláriu aj polícia, ktorá tu kontroluje VIN čísla na nových vozidlách
a pri prepisoch.
Kedy je potrebné navštíviť STK?
Každé vozidlo podliehajúce zo zákona technickej a emisnej kontrole sa musí podrobiť týmto kontrolám v stanovených intervaloch.
V prípade osobných vozidiel je tento interval 4-2-2, čo znamená 4
roky po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v 2-roč-

ných intervaloch. Viac informácií nájdu naši zákazníci na internetovej stránke www.stkknm.sk.
Aké doklady je potrebné predložiť?
Motorista si so sebou musí doniesť nasledujúce doklady:
osvedčenie o evidencii (osvedčenie o evidencii časť II), tzv.
veľký technický preukaz alebo jeho kópiu spolu s potvrdením o
zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným políciou, platné osvedčenie o emisnej kontrole, ak takejto kontrole vozidlo podlieha (a
to v prípade, že vozidlo nejde podstúpiť emisnú kontrolu spolu s
technickou), protokol o montáži plynového zariadenia (vozidlo s
pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od
výrobcu), pri technickej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými
chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla
predkladá okrem vyššie uvedených dokladov aj potvrdenie o vykonanej dezinfekcii vozidla a v prípade opakovanej technickej
kontroly protokol z predchádzajúcej kontroly.
Ako to je s čakaním na STK KNM?
Technické a emisné kontroly sa vykonávajú bez objednávky podľa
poradia pristavených vozidiel priebežne. V prípade, že sa chcete
objednať na konkrétnu hodinu, neváhajte a využite možnosť objednať sa online na www.stkknm.sk. Kontroly originality sa vykonávajú
na objednávku (osobne alebo telefonicky). Pre našich zákazníkom
sme tu každý pracovný deň od 7:00 do 15:00 hod., v stredu až
do 17:00 hod. Spolu s celým našim kolektívom na STK KNM sa
tešíme na našich stálych aj nových zákazníkov.

i n z e r c i a
-

Predáme SP v Nesluši, výborná cena. 0915808515
RK RED ponúka na predaj 3 - izbový byt v KNM. Cena
43500€. 0415007171
RK RED ponúka na prenájom obchodné a kancelárske
priestory. Viac informácií na www.red.sk
Predám pekný zachovalý dom v Krásne nad Kysucou.
Cena 55000€.
Predám RD určený na rekonštrukciu s pekným pozemkom.
Lopušné Pažite- cena 44000€.
Predám zachovalý RD v obci Lodno s veľkým pozemkom.
Cena 62400€
Predám 3 - izbový byt v KNM po kompletnej rekonštrukcii.
Cena: 62000€, kontakt:041/5007171
Predám 3 - izbový byt na Lipovej ulici v KNM - pôvodný stav.
Cena: 50 000€, kontakt: 0915808515
Hľadám prenájom 1 - izbového a 2- izbového bytu,
tel.: 041/5007171
Vianočné pôžičky bez ručenia majetkom, bez poplatkov.
Splácajte len 1x mesačne, možnosť odkladu splátok. Peniaze
už do 24 hod. Jednoduché vybavenie – aj u vás doma. Informácie: telefón + sms 0903 565 235 alebo 0908 061 212, VFA

a praktických zruĀností v obore cukrár)
Ċakovný
list a uznanie primátora mesta získal aj mažoretkový súbor Asanka,
Okrem týchto študentov získal poĊakovanie z úst primátora aj Peter Tichý ml.
– úspešný chodec,
ktorýsúbor
získal v súĨaži
o nomináciu na
hry v Moskve nielen úspešná mažoretka, ale aj
ocenenie
pre
prevzala
z olympijské
rúk primátora
17. miesto a zároveě je trojnásobným majstrom Slovenska v chôdzi na 10 km.
Za významné umiestnenia
nielen vgymnázia
rámci Slovenska, ale
aj Európy
Ċalší
študentka
Erika
Šaranová.
Všetci menovaní študenti
8úspešná
Ċakovný list a uznanie primátora mesta získal ajspravodajstvo
mažoretkový súbor Asanka,
ocenenie pre súbor
prevzalavýsledky
z rúk primátora nielen
nielen úspešná
mažoretka, ale
aj aj mimo školy, za Āo im urĀite
dosahujú
dobré
v štúdiu,
ale
úspešná študentka gymnázia Erika Šaranová. Všetci menovaní študenti
patrí
obdiv
a úprimné
dosahujú
dobré výsledky
nielen v štúdiu,uznanie.
ale aj mimo školy, za Āo im urĀite

KNM

nechýbala
kysucká
spisovateĐka
ZŠ Nábrežná
obdarúvala
Na Bibl iot éke
patrí obdiv a úprimné uznanie.

voňavými jednotkami

ZŠ Nábrežná obdarúvala voěavými jednotkami

ZŠ Nábrežná obdarúvala voěavými
jednotkami
Tak ako predchádzajúci školský

nechýbala kysucká spisovateľka

rok, aj v týchto děoch sme sa
mohli tešiĨ z milých návštevníkov.
Do priestorov našej školy zavítali
deti z mestských materských škôl.
Najprv to boli predškoláci
z Komenského ulice, neskôr z Ulice
9. mája. Nakoniec, děa 16. 11.
boli našimi milými hosĨami
deĨúrence z Litovelskej ulice.
Hostiteĕmi boli žiaci druhého
roĀníka a ich panie uĀiteĕky. Ako
hlavný chod si pripravili pre svojich
kamarátov „Deě hravého uĀenia“. CestiĀka budúcich prváĀikov viedla územím
Legokráĕovstva, krajom ÿervenej ĀiapoĀky a vēĀika TēĀika i krajinou Zvieratkovo.
V Legokráĕovstve spoloĀne stavali lego, spievali a poĀúvali záhadný list od Legany –
legokúzelniĀky, ktorá ich tajne pozorovala pri plnení úloh. Krajom ÿervenej ĀiapoĀky
a vēĀika TēĀika deti prechádzali spolu s bábkohercami po chodníĀku k starej mame
do domĀeka. VláĀikom cestovali do krajiny Zvieratkovo. Ich sprievodcom bol motýĕ
ÿitko, ktorému budúci prváĀikovia prezradili veĕa obdivuhodného. PoĀas celého
dopoludnia putovali chodníĀkami objavov,
skvelých nápadov a hlavne dobrej nálady. Každý
budúci školáĀik si od nás odniesol jednotku –
voěavý koláĀik, malú pozornosĨ a pamätný list na
dnešný deě. Už sa tešíme sa na Ċalšie stretnutie.
(Mgr. Jarmila Bandurová)

Tak ako predchádzajúci
školský rok, aj v týchto Tak ako predchádzajúci školský
dňoch sme sa mohli tešiť rok, aj v týchto děoch sme sa
z milých návštevníkov.
Do priestorov
našej mohli tešiĨ z milých návštevníkov.
školy zavítali deti z mest- Do priestorov našej školy zavítali
ských materských škôl.
Najprv to boli predško- deti z mestských materských škôl.
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kamarátov
hravého
uĀenia“.
CestiĀka
budúcich
prváĀikov viedla územím
Zvieratkovo. „Deě
Ich sprievodcom
bol
motýľ
Čitko,
ktorému
buV ZŠ Dolinský
potok
pasovali
prvákov
dúci prváčikovia prezradili
obdivuhodného.
Počasacelého
Legokráĕovstva,
krajomveľa
ÿervenej
ĀiapoĀky
vēĀika TēĀika i krajinou Zvieratkovo.
dopoludnia putovali chodníčkami objavov, skvelých nápadov
VaLegokráĕovstve
spoloĀne
stavali
lego,
spievali
a poĀúvali záhadný list od Legany –
hlavne dobrej nálady.
Každý budúci
školáčik
si od
nás odniesol
jednotku
–
voňavý
koláčik,
malú
pozornosť
a
pamätný
list
legokúzelniĀky, ktorá ich tajne pozorovala pri plnení úloh. Krajom ÿervenej ĀiapoĀky
na dnešný deň. Už sa tešíme sa na ďalšie stretnutie.
a vēĀika TēĀika deti prechádzali spolu
s bábkohercami
po chodníĀku k starej mame
(Mgr. Jarmila
Bandurová)

do domĀeka. VláĀikom cestovali do krajiny Zvieratkovo. Ich sprievodcom
bolmáRIA
motýĕďURANOVá V PRAVO
FOTO:
V ZŠktorému
Dolinský
potok
pasovali
prvákov
ÿitko,
budúci
prváĀikovia
prezradili
veĕa obdivuhodného. PoĀas celého
Začiatkom
novembra
2010 sa v areáli Incheba Expo v Braputovali
chodníĀkami
objavov,
Dňa dopoludnia
16. 11. 2010 sa
na
tislave uskutočnil 18. ročník medzinárodného knižného veľskvelých
a hlavne dobrej nálady. Každý
Základnej
školenápadov
Dolintrhu BIBLIOTÉKA 2010. Knižný veľtrh BIBLIOTÉKA je na
ský budúci
potok v školáĀik
Kysuckomsi odSlovensku
nás odniesol
jednotku
– ktorí sa podieľajú na tvorbe
sviatkom
pre tých,
Novom
Meste
uskutočniknižných
diel,
a
pre
tých,
ktorí
voěavý koláĀik, malú pozornosĨ a pamätný listmajú
na knihy radi a kupujú ich.
la akcia, ktorej sa potešili
Stretávajú
sa
tu
vydavatelia,
spisovatelia,
ilustrátori, editori,
dnešný
deě. Už sa tešíme sa na Ċalšie stretnutie.
najmä
malí prváčikovia.
prekladatelia, tlačiari, distribútori, a samozrejme, čitatelia.
(Mgr.
Jarmila
Bandurová)
Tvorili
ju dve
časti: Pa-

ra 2010 sa v areáli Incheba Expo v Bratislave uskutoþnil 18. roþník
nižného veĐtrhu BIBLIOTÉKA 2010. Knižný veĐtrh BIBLIOTÉKA je
m pre tých, ktorí sa podieĐajú
na tvorbe
a pre
tých,sa ktorí m
Vďakaknižných
záujmu domácich ajdiel,
zahraničných
vydavateľstiev
sovanie prvákov, vďaka
Bibliotéka teší vysokej návštevnosti z radov odbornej aj laicktorému
konečne
vstúpili
tretávajú sa tu vydavatelia,
spisovatelia,
ilustrátori,
editori,
prekladateli
V ZŠ
Dolinský
potok kej
pasovali
prvákov
verejnosti.
Pozvanie na knižný
veľtrh od svojho
vydavado žiackeho stavu a priteľa prijala aj kysucká spisovateľka a vlastne jediná literárna
funkciu žiak/žiačka
autorka z Kysúc,
beletria si získala svojevydavateĐst
miesto na
zrejme, þitatelia. Vćakajali
záujmu
domácich
aj ktorej
zahraniþných
našej školy. Potom naknižnom trhu - Mária Ďuranová z Kysuckého Nového Messledovala Čarovná noc
ta. Je autorkou v súčasnosti už šiestich úspešných románov.
okej návštevnosti z radov
odbornej
na našom
„Suľkovskom aj laickej verejnosti. Pozvanie na kni
Svoju zatiaľ poslednú knihu Medzi štyrmi ste(h)nami s úspehrade“. A ako to celé
chom predstavila aj návštevníkom Bibliotéky.
Đa prijala aj kysucká spisovateĐka
prebiehalo? Pri „bráne“ a vlastne jediná literárna autorka z K
                                        (Mgr. D. Šinalová, riaditeľka MsK)                              
školského hradu vítali
prváčikov zbrojnoši,
kto- - Mária Ćuranová z Kysuckého N
skala svoje
miesto na knižnom
trhu
rí ich vpustili len po zodpovedaní hesla. Po vstupe sa ich už
LEKÁREŇ V POHOTOVOSTI
ujali dvorné dámy. A aby sa mohli dostať až k pánu kráľovi,
(8,00 až 12,00 hod.)
v súþasnosti
už
šiestich
úspešných
románov.
Svoju zatiaĐ poslednú kni
vládcovi celého hradu, museli prekonať nielen storočnú pavudecember
2010
činu, ale aj rôzne ďalšie úlohy. Po ich zdolaní ich dvorné dámy
úspechom
predstavila
ajbolinávštevníkom
Bibliotéky
.
s radosťou
odviedli do dvorany. Keď
prváčikovia všetci,
sobota
4. 12. 2010 Lekáreň SV. LUKÁŠA, Belanského 297
tak vstúpil pán kráľ (p. riaditeľ PaedDr. Pavol Zátek). Zasadol
na svoj trón a žiaci netrpezlivo čakali na pasovanie. Na tomto
obrade boli, samozrejme, prítomní aj všetci dvorania: dvorné
dámy, šašovia, zbrojnoši. Prváci to zvládli úžasne a pán kráľ
ich s radosťou všetkých prijal na svoj hrad. Po obrade pasovania nasledovala Čarovná noc. Pre žiakov boli pripravené
kráľovské komnaty, ktoré mohli navštíviť, napr. komnata múdrosti, šikovnosti, zábavy, zdatnosti či strachu. V nich museli
plniť rôzne úlohy a preukázať svoju šikovnosť a odvahu. Po
ich zvládnutí už čakala prváčikov noc plná čarov a kúziel. Po
takomto prijatí sa prváčikom určite bude dariť celých deväť
rokov a s radosťou budú chodiť do školy.
(Mgr. Katarína Halúsková, ZŠ Dolinský potok)

nedeľa
sobota
nedeľa
(Mgr.
sobota
nedeľa
piatok
sobota
nedeľa

D.

5. 12. 2010 MESTSKÁ LEKÁREŇ, Belanského 1345
11. 12. 2010 Lekáreň SV. LUKÁŠA, Belanského 297
12. 12. 2010 Lekáreň
SV. JAKUBA, 1. mája
50
Šinalová,
riaditeĐka
MsK)
18. 12. 2010 Lekáreň SV. LUKÁŠA, Belanského 297
19. 12. 2010 Lekáreň NA ROHU, Belanského 1356
24. 12. 2010 Lekáreň SV. LUKÁŠA, Belanského 297
25. 12. 2010 Lekáreň SV. LUKÁŠA, Belanského 297
26. 12. 2010 Lekáreň SV. LUKÁŠA, Belanského 297

Kysuþania sa zabávali s Katarínou
Január 2011

Pár dní pred Katarínou
v Dome
sobota
1. 1. 2011 sa
Lekáreň
REGIA, Kukučínovakultúry
2739
nedeľa
2. 1. 2011		 Lekáreň REGIA, Kukučínova 2739
v Kysuckom Novom Meste uskutoĀnila
Katarínska zábava, ktorá potešila najmä

KNM

spoločenská kronika
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spomienky A POĎAKOVANIA

Všetko najlepšie ku krásnym okrúhlym narodeninám – 100 rokov,
ktorých sa
dožila naša mamička
Smútiaca rodina ďakuje všetkým,
BLAHOŽELANIE
ktorí sa prišli dňa 13. 11. 2010 rozlúčiť s našou
MARGARÉTA NOVOTNÁ,
drahou mamou, manželkou, dcérou a sestrou
rod.
ZIPSEROVÁ
Mgr. JAROSLAVOU DOSTÁLOVOU, rod. GejVšetko
najlepšie ku krásnym okrúhlym
došovou, ktorá nás predčasne opustila dňa 10.
dňa 23. 11. 2010 z celého srdca prajú
11. 2010. Osobitne ďakujeme za dôstojnú roz– 100 rokov, ktorých sa
dcéra Gitka,narodeninám
synovia Bohdan, Dušan,
lúčku Farnosti Panny Márie v Kysuckom Novom
Igor a ostatná
najbližšia
dožila
našarodina
mamiĀka MARGARÉTA Meste a pánovi farárovi Mgr. Jánovi Uskobovi,
Krajskému školskému úradu
NOVOTNÁ, rod. ZIPSEROVÁ děa 23. 11.
a pánovi riaditeľovi Ing. Ľubomírovi Krajčimu
PhD., Mestskému úradu v Kysuckom Novom
2010 z celého srdca prajú dcéra Gitka,
Meste a pánovi primátorovi Ing. Jánovi Hartelovi.
Ďakujeme všetkým, rodine, priateľom a známym
synovia Bohdan, Dušan, Igor a ostatná
za prejavy sústrasti, ktoré pomohli zmierniť
náš hlboký žiaľ. Manžel a dcéra Barborka

Spoločensk á kronik a

najbližšia rodina

manželstvo uzavreli

Klesli ruky, ktoré tíško pracovali,
utíchlo srdce, čo sme milovali.
Utíchli kroky, utíchol hlas, ale Tvoj obraz
zostáva stále v nás. Odišiel si potichúčky,
bez, slov, bez rozlúčky.
Ťažko je bez Teba, smutno nám je všetkým,
Veľa šťastia!
nič už nie je také, ako bolo predtým.
Ďakujeme všetkým príbuzným a známym,
SPOMIENKY
ktorí odprevadili na poslednej ceste nášho
drahého manžela, otca a starého otca
Adam
Rumana,
Miroslava
Krišicová,
Viktória
Smútiaca rodina Ċakuje všetkým, ktorí sa prišli děa 13. 11. 2010 rozlúĀiĨ s našou
ĽUBOMÍRA ROLINA
Šidlová, Nina Cisáriková, Klára Mrňáková,
z Kysuckého Nového Mesta,
drahou mamou, manželkou,
dcérou
a
sestrou
Mgr.
JAROSLAVOU
DOSTÁLOVOU,
rod.
Peter Šrenkel, Adrián Vlček, Michal Janči,
ktorý nás náhle opustil vo veku 68 rokov.
Gejdošovou, ktorá nás
predĀasne
opustila
děa Dávid
10. 11. 2010. Osobitne Ċakujeme Ďakujem
za
Ondrej
Ševčík, Sarah
Jurášková,
všetkým za prejavy sústrasti,
kvetinové dary a za dôstojnú rozlúčku
Popadiak,
Adam
Karcol,
Juraj Galdia, Novom Meste a pánovi farárovi
dôstojnú rozlúĀku Farnosti
Panny
Márie
v Kysuckom
p. kaplánovi Peckovi.
Adriana
Palárcová,
Lukáš Dubač,
Veronika
Mgr. Jánovi Uskobovi,
Krajskému
školskému
úradu
a pánovi riaditeĕovi Ing. Ĕubomírovi
Smútiaca manželka a deti s rodinami
Šteinigerová a Kristína Šteinigerová (dvojčatá).
Miroslav Lisko a Katarína Macúšová
Adrián Kubala a Veronika Bieliková
Miroslav Turman a Jana Hrušková
Ing. Karol Škorík a Ing. Alica Solenská

narodenie detí

KrajĀimu PhD., Mestskému úradu v Kysuckom Novom Meste a pánovi primátorovi
Rodičom
blahoželáme
deťom prajeme
Ing. Jánovi
Hartelovi.
ĉakujemeavšetkým,
rodine,pevné
priateĕom a známym za prejavy
zdravie
a
radostný
život!
sústrasti, ktoré pomohli zmierniĨ náš hlboký žiaĕ. Manžel a dcéra Barborka

opustili nás

Klesli ruky, ktoré tíško pracovali,
Mrvečka Ján
53 rokov
utíchlo srdce, Āo sme Rolin
milovali.
Ľubomír
68 rokov
Gaňa Martin
23 rokov
Utíchli kroky, utíchol hlas,
Mária
63 rokov
ale Tvoj obraz zostávaStančová
stále
v
nás.
Svrčková Eva
33 rokov
Odišiel si potichúĀky, bez,
slov, bez
rozlúĀky. 83 rokov
Mačášková
Margita
Suchaňová
ħažko je bez Teba, smutno
námJaroslava
je všetkým, 40 rokov
Ďurčo Štefan
85 rokov
niĀ už nie je také, akoMgr.
bolo
predtým.
Dostálová
Jaroslava
55 rokov
Dubcová Terézia
58 rokov
ĉakujeme všetkým príbuzným
a známym,
Hrubá Mária
74 rokov
ktorí odprevadili na poslednej
ceste
nášho
drahého
Ďuranová Ľubica
60 rokov manžela,
Zajac OndrejROLINA z Kysuckého
77 rokov Nového Mesta,
otca a starého otca ĔUBOMÍRA
Július
86 rokov
ktorý nás náhle opustilJanáčik
vo veku
68 rokov.
ĉakujem všetkým za prejavy sústrasti, kvetinové dary
Na dobrých ľudí sa nezabúda, na tých stále
a za dôstojnú rozlúĀku
p. kaplánovi
Peckovi.
spomíname.
Veď dobrý
človek neodchádza, ten
srdciach ďalej. Dňa 9. 12. 2010
Smútiaca manželka a žije
detiv našich
s rodinami
si pripomíname 15. výročie úmrtia
JOZEFY ANTECKEJ.

Už je to 5 rokov, Āo tu nie
Ktosi,ste ju poznali, venujte jej s nami tichú
spomienku. Vnúčatá Milan, Marta
no aj tak si v našich mysliach
a Mária s rodinami
a srdciach každý deě.
Ťa oči
hľadajú, márne po tvári slzy
JÁN KUBIŠ z Kysuckého Márne
Nového
Mesta
stekajú. Ako Ti z očí žiarila dobrota, tak nám
S láskou spomínajú manželka
a
deti.
budeš chýbať do konca života. Klesli ruky,
ktoré tíško pracovali, utíchlo srdce, čo sme

Už je to 5 rokov,
čo tu nie si,
no aj tak si v našich mysliach
a srdciach každý deň.
JÁN KUBIŠ
z Kysuckého Nového Mesta
S láskou spomínajú
manželka a deti.
Dňa 4. 12. 2010
si pripomenieme
5. smutné výročie úmrtia
nášho drahého manžela,
otca a starého otca
Ing. JUSTÍNA ŠUPOLU.
S láskou a úctou spomína
manželka,
dcéra a syn s rodinou.

Sú chvíle, na ktoré ťažko zabúdame,
sú okamihy, na ktoré denne spomíname.
Dňa 18. 12. 2010 si pripomíname
5. výročie úmrtia nášho otca, dedka, manžela
ADOLFA CIMLA
z Kysuckého Nového Mesta.
S úctou a láskou spomína celá rodina
Ani po čase bolesť
v srdci neutícha
a v oku slza nevysýcha.
Dňa 3. 11. 2010 sme si pripomenuli
1. výročie úmrtia
TIBORA GREŇU
z Oškerdy.
Smútiaca rodina

milovali. Utíchli
utíchol
hlas, ale
Tvoj nášho drahého manžela,
Děa 4. 12. 2010 si pripomenieme
5.kroky,
smutné
výroĀie
úmrtia
obraz navždy zostáva v nás. Veľkú lásku si
otca a starého otca ING.
JUSTÍNA
ŠUPOLU.
S
láskou
a
úctou spomína manželka, Dňa 1. 12. 2010 sme si pripomenuli
rozdávala, bolesť a trápenie si tíško znášala.
2. smutné výročie našej drahej,
dcéra a syn s rodinou. Za Tvoju lásku Ti už nič nemôžeme dať,
dobrej, milej mamy,
len kytičku kvetov na hrob a v modlitbách
na Teba spomínať. Touto cestou chceme
poďakovať všetkým príbuzným a známym,
ktorí sa prišli dňa 25.11.2010 rozlúčiť na
poslednej ceste s mojou drahou manželkou,
mamičkou, babkou, svokrou, sestrou
a švagrinou
Teréziou Krivošíkovou
manžel Vít, dcéra Zuzana s rodinou a syn
Ľubomír s rodinou.

Smutný to prišiel čas, spomienka na otca ožila v nás.
Dňa 20. 12. 2010 si pripomíname 2. výročie,
čo nás navždy opustil manžel, otec, dedko
RÓBERT VAVRO
z Kysuckého Nového Mesta. S úctou a láskou spomína celá rodina

starej a prastarej mamy
MÁRIE CVOPOVEJ.
Kto ste ju poznali, venujte jej s nami modlitbu
a tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína celá rodina

Na hrobe kytica, kahanček svieti, spomínajú na
Teba manželka a deti. Keby sa tak dalo vrátiť,
čo Boh nám vzal, nebol by v našich srdciach
smútok a žiaľ. Dňa 28. 12. 2010
si pripomíname 2. smutné výročie,
čo nás navždy opustil
MIROSLAV OKAPAL
z Kysuckého Nového Mesta. S láskou spomína
manželka, deti, vnúčatá a celá rodina.
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Vyhodnotenie jesennej časti
súťažného ročníka 2010/2011
STARŠÍ DORAST
Súťažného ročníka 2010/2011 sa zúčastnili hráči: Jozef Čelko - kapitán mužstva, Jakub Sláfkovský, Lukáš Minár,
Jozef Švirik, Peter Vavrek, Patrik Štefunda, Erik Gašinec, Štefan Kočiš, Martin Kopás, Marek Baranec, Maroš
Krasňan, Jakub Haluza, Lukáš Janči, Patrik Chmeliar,
Denis Danaj, Tomáš Hubočan, Ľubomír Chovanko, Marko Kopás, Filip Šupej, vedúci mužstva Ján Cudrák a tréner Ivan Janči. Hráči z ročníka 1994 mali striedavý štart
a hrávali podľa potreby aj za mladší dorast. Odohrali sme
spolu 15 majstrovských zápasov, z toho sme 10 zápasov
vyhrali, 2 remizovali a 3 prehrali so skóre 37:15. Góly za
mužstvo strelili: Čelko - 13, Vavrek - 5, Kopás Martin - 4,
Štefunda - 4, Gašinec - 2, Janči - 2, Hubočan - 2, Chovanko, Kočiš, Baranec, Minarik - 1 a vlastný (Bánová). Skončili
sme na 4. mieste so stratou 2 bodov na prvé mužstvo - L.
Mikuláš. Najviac nás mrzí domáca remíza s Čadcou, kedy
sme v poslednej minúte zápasu inkasovali gól a prišli sme
tak o 2 body, ktoré nám teraz chýbajú v konečnom jesennom umiestnení. Hráči vo väčšine zápasov podávali dobré
výkony, pekné 4. miesto v jesennej časti súťaže, na rozdiel
od predošlého ročníka, kde sa hralo stále o záchranu, nám
dáva pokojnú prestávku a zimnú prípravu môžeme začať
so štartom o čo najlepšie umiestnenie v jarnom kole ročníka 2010/2011. Všetkým hráčom, realizačnému výboru MŠK
KNM a rodičom za podporu chcem vyjadriť poďakovanie a
teším sa na ďalšiu spoluprácu a pochopenie pri mojej trénerskej práci.
(Janči Ivan, tréner)
MLADŠÍ DORAST – III. liga
Do jesennej časti majstrovských futbalových zápasov sme
vykročili tou správnou nohou, veď chlapci po 15 - ich kolách
sú na špici tabuľky s 3-bodovým náskokom pred Zvolenom.
Po 15 - ich kolách majú skóre: 34 : 7 a môžu sa pýšiť aj
najlepšou obrannou hrou. 15 zápasov, 37 bodov = 1. miesto. Strelci gólov: Martin Holák 6x, Marek Belaník 5x, Tomáš
Krasňan 4x, Marko Ďuriak 4x, Matúš Mozol 4x, Mário Boris
3x, Patrik Minárik 2x, Daniel Vavrek, Ľubomír Chovanko,
Jakub Haluza, Ľuboš Kubaščík, Lukáš Janči, Patrik Kopyčiar po jednom góle. Po jesennej prestávke (od decembra
do polovice januára) začneme so zimnou prípravou, ktorá
nás preverí hlavne v odvetách na jar. Želám chlapcom veľa
úspechov! V jesennej časti nastupovali na zápasy: brankári
- Šupej Filip, Hartiník Andrej (momentálne zdrav. problémy), Ferianc Martin, obrancovia - Krasňan Maroš,
Belaník Marek, Kopas Marko, Jašurek Radovan, Haluza Jakub, záložníci - Holák Martin, Ďuriak Marko, Mozol
Matúš, útočníci - Boris Mário, Janči Lukáš, Vavrek Da-

Nominujte kysuckých športovcov
za rok 2010

Komisia pre šport, kultúru a vzdelávanie pri MZ v
Kysuckom Novom Meste žiada verejnosť, športové
oddiely a kluby o zasielanie návrhov na nominácie
do ankety “Športovec Kysuckého Nového
Mesta za rok 2010”. Navrhnutých športovcov v
kategóriách: jednotlivci, športové kolektívy a tréneri
zdôvodnite a ich najlepšie výkony a úspechy za rok
2010 doložte napr. výsledkovými listinami, kontaktmi
na športovcov a oddiely. Na základe týchto návrhov
komisia vyberie najlepších športovcov. Upozorňujeme,
že do ankety môžu byť nominovaní iba športovci z
Kysuckého Nového Mesta a okolia. Návrhy posielajte
do 31.1. 2011 na adresu: Mestské kultúrno-športové
stredisko, Litovelská 871, 024 01 Kysucké Nové Mesto,
e-mail: kovacikova@mskknm.sk

KNM

niel, Kopyčiar Patrik, Grajciar Peter, Urban Pavol, Minárik Patrik, Krasňan Tomáš, Kubaščík Ľuboš, Chovanko
Ľubomír, vedúci mužstva: Mgr. Alena Ďuriaková,
                                              (tréner mužstva Tibor Ďuriak)
PRÍPRAVKA
S prípravou sme začali 2. augusta 2010 s hráčmi narodenými
v rokoch 2000, 2001, 2002, 2003. Trénujeme 3x týždenne, v
tomto období sme sa zamerali na rozvoj všestrannej vytrvalosti, obratnosti, koordinačných schopností. Rýchlosť sme
rozvíjali na základe frekvencie pohybov, rozvíjali výbušnú
silu dolných končatín, odrazovú silu a zlepšili sa aj v taktike.
V septembri začala súťaž Karty cup, poriadaná Českomoravským futbalovým
zväzom, kde
hrajú
mužstvá
zo SlovenS prípravou
sme
zaþali
2. augusta
2010 s hráþmi
ska - MŠK Žilina, MŠK KNM, Juventus Závodie, z Česka
týždenn
- Hlučin, Opava, Vítkovice, Baník Ostrava, Frýdek Místek,
Karviná, Rožvytrvalo
nov,
Třinec
na zákla
pre
ročníky
odrazov
2000 a 2001.
Naše družstvo
a techni
skončilo
po
lopty, ob
jesennej časti
autu, str
na 8.mieste zo
skóre 28: 36 o
vyplýva
góly sa podelispoloþn
li Kopásek 15,
dvojicia
Holáň 7, Mihálik a Kapitulčin
k spoluh
po 2, Vlček a
obrany i
Smetana po
na výbe
1. Vyhrali sme
2 zápasy, 1 reprihráva
mizovali a 7 prehrali,
z toho 6 o zaþala
jeden gól.
V septembri
súĢaž Karty cup, poriadaná ý
KÁDER - ROČNÍK 2000: Mihálik, Kopásek, Kapitulčin,
Slovenska
MŠK
Žilina,
MŠK KNM, Juventus
Haluska, Vlček, Švaňa, Dadaj, Hlavatý, Kastakaras,
Frýdek
Místek,
Karviná,
Rožnov,
TĜinec pre roþ
Mäkký, Rabčan, Kašaj, Halusková, Piesecká, Gazdíková, Tolnaj, Belák,
tréner
Marcel
Chládek
8.mieste zo skóre 28: 36 o góly sa podelili Kopá
KÁDER - ROČNÍK
Vároš, sme
Holáň,
Kučera, Ščamba,
po2001:
1. Vyhrali
2 zápasy,
1 remizovali a 7 pre
Číčala, Smetana, Škulec, Šteiniger, Laš, Herco, Absotrénujú
v
telocviþni
a
umelej
trávetréZŠ Clementis
lon, Svrček, Gazdík, Zmeček, Kubík, Duriš, Suriakner Justín Jančo
KÁDER - ROýNÍK 2000: Mihálik, Kopásek,
KÁDER - ROČNÍK
2002: Tichý,
Bielek, Rabþan,
Poláček, GašiKastakaras,
Mäkký,
Kašaj, Halusko
nec, Macek, Synak, Moravčík, Šintaj, Drímal, Tolnaj, ŽiKÁDER
dek- tréner Milan
Galvánek- ROýNÍK 2001: Vároš, HoláĖ, Kuþ
Absolon,
Svrþek,
Gazdík,
Zmeþek,
KÁDER - ROČNÍK 2003: Bosý,
Mokriš,
Dubec,
Hollý, Kubík, Du
Bojda, Haluska,KÁDER
Vasil, Jančo,
Litvík, Ploštica,
Šmehyl,Bielek, Polá
- ROýNÍK
2002: Tichý,
Samuel Vnuk, Timotej
Lisko, Školník,
Židek- Vnuk,
tréner Jakubik,
Milan Galvánek
Šimun - tréner Robert Chládek.
KÁDER
- ROýNÍK
Bosý,
Mokriš, Dub
Talentovaní futbalisti
využite
príležitosť2003:
zaradiť
sa do
Šmehyl,
Samuel
Vnuk,
Timotej
Vnuk,
Jakubi
pravidelného procesu pod vedením skúsených trénerov. Informácie Talentovaní
: 0903021026 futbalisti využite príležitosĢ zara
                    (PaedDr.
MarcelInformácie
Chládek, šéftrenér
prípravky)              PaedDr. M
trénerov.
: 0903021026,
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Družstvo je tvorené z chlapcov narodených v roku 1998
(traja chlapci sú ešte mladší) a hrá I. ligu. V tejto súťaži sme
nováčikom, čo sa odzrkadlilo aj na výkonoch v jednotlivých
Družstvo
je tvorené
z na
chlapcov
v rok
zápasoch, kedy si
chlapci museli
zvyknúť
tempo a narodených
rýchlosť hry, ako i nasme
nasadenie
v jednotlivých
Súperi
nováþikom,
þo sasúbojoch.
odzrkadlilo
aj na výkonoc
sú veľmi kvalitní,tempo
poväčšine
športové hry,
školy.ako
Na toto
však
a rýchlosĢ
i nasanasadenie
v jedno
nemôžeme vyhovárať a musíme urobiť všetko preto, aby
školy.
totopodmienkach.
sa však nemôžeme
am
sme sa im vyrovnali
aj vNa
našich
PotenciálvyhováraĢ
v
mužstve na to je,podmienkach.
a je len na hráčoch,
ako budú
ochotní nana to je, a je
Potenciál
v mužstve
sebe pracovať. chcieĢ na sebe tvrdo pracovaĢ, tak sa s ním bude
KÁDER: brankári - Martin Kubaštik, Anton Gajdoš, Minám nevyhli nepríjemné udalosti ako sú dlhodob
chal Kučák, hráči: Jakub Čičala, Mário Minárik, Peter
KÁDER:
brankári
- Martin
Anton G
Mrva, Peter Čičala,
Filip Lulek,
Martin
Trúchly,Kubaštik,
Dávid
Kopták, Jakub Janec,
Martin
Kubík,
Erik
Mrmus,
Adrián
Peter Mrva, Peter ýiþala, Filip Lulek, Martin
Gašperák, Dávid Jakubčík, Matej Helt, Martin ChovaMrmus,
Adrián
Gašperák,
nec, Filip Mihalda, Nikolas
Tóth, Peter
Gdovin,Dávid
vedúciJakubþík, M
Peter
Gdovin,
tréner:
Peter
Jendryšþík,
vedúci
družstva: Ivan Jurkovič
                                                     (tréner: Peter Jendryščík)
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KNM
Tajniþka z minulého þísla: „...krokom, ktorý nikto nevidí.“

Výhercovia z minulého þísla:
Krížovka s 1.tajničkou
Krížovka
tajničkou
Belková Zuzana,●Revoluþná
1299/34, s
KNM
2. Anna
Urbanová,
Revoluþná
1171,
KNMtíto
Správne znenie z čísla 11/2010 znie: „...krokom,
ktorý nikto
nevidí.“ Zo správnych
odpovedí
boli vyžrebovaní
traja výhercovia: 1. Belková Zuzana, Revolučná 1299/34, KNM 6€, 2. Anna Urbanová, Revolučná 1171, KNM 5€,
3. Irena Bajánková, Komenského 1310/102, KNM
3. Irena Bajánková, Komenského 1310/102, KNM 3€ Srdečne blahoželáme! Výhercovia si môžu odmenu pre- KUPÓN
vziať v pokladni MsÚ, vždy 14. dňa v aktuálnom mesiaci, prípadne predchádzajúci pracovný deň v čase od 13,00
č. 12
hod. do 14,00 hod. Správne znenie tajničky z čísla 12/2010 spolu s nalepeným kupónom doručte na MsÚ – referát
Arabské
príslovie: ďudia sa podobajú väþšmi na svoju dobu ... dokonþenie v tajniþke krížovky.
bytový a podnikateľských činností, č. dv. 14 alebo do DK KNM, č. dv. 43 najneskôr do 20. 12. 2010
Arabské príslovie: Ľudia sa podobajú väčšmi na svoju dobu ... dokončenie v tajničke krížovky.
autor
krížovky:
Jaroslav
Jablonský

dravá
morská
ryba

þlen
akadémie

vodný
hlodavec

inde

South
African
Time

Klub
Sportowy

ovoid,
sika,
Adom,
Šari, akara

rotaþné
teleso

žrć na
voze

ázijský
jeleĖ

polodrahokam

hrob (bás.)

domácke
meno
Ivany

blanokrídly hmyz

baba
(zvel.)

zbavte
prachu

1. þasĢ
tajniþky
peþie na
povrchu

zĐava
z ceny
tovaru

obyvateĐ
Saska
anglický
šĐachtic

osada pri
rieke
Jordán

pohovka

medveć
(det.)

bublinky
na pive
klesám

krík

rozum

astát (zn.)

dvojica
strážne
zviera

rieka
v Sudáne

voltampér
(zn.)

otravné
látky

Z minulého þísla tajniþka: „ODPOýINOK“
2. þasĢ
tajniþky
Výherca:
Maxim
Tichý,
ýSA
1306, KNM
Z minulého þísla tajniþka: „ODPOýINOK“
Výherca: Maxim Tichý, ýSA 1306, KNM

akváriová
rybka

patriaca
Leovi

DOPLĕOVAýKA

DOPLĕOVAýKA

DOPLŇOVAČKA pre deti
1
K
2
K3
K4
K5
6
K7
K8
K9

K
K
K
K
K
K
K
K
K

1. Kúštik.
1. Kúštik.
2. VeĐká nádoba.
2.Kaprovitá
VeĐká ryba.
nádoba.
3.
4.
3.Niekto.
Kaprovitá ryba.
5.
Dotieravý
4. Niekto.hmyz.
6. Kaþica.
5.Kvetiny.
Dotieravý hmyz.
7.
6.Mlieþny
Kaþica.
8.
nápoj.
9.
7.Potkan.
Kvetiny.

1
2
3
4
5
6
8. Mlieþny nápoj.
9. Potkan.
7
8 KTajnička doplňovačky z č. 11/2010 znie: ODPOčINOK. Zo správnych odpovedí
sme vyžrebovali výhercu: Maxim Tichý, ČSA 1306, KNM Výherca si môže
9 Kprísť pre vecnú cenu do Mestského kultúrno-športového strediska – Dom kultúry,

č. dv. 43, v ktorýkoľvek pracovný deň v čase od 7,30 do 14,00 hod., najneskôr
do 30. 11. 2010.

KUPÓN č. 12

detská
doplňovačka

Jedno z detí, ktoré zašle správne znenie doplňovačky spolu s nalepeným
kupónom poštou na adresu:
Dom kultúry
Litovelská 871
024 01 Kysucké Nové Mesto
alebo odpoveď osobne doručí do
Domu kultúry, č. dv. 43 najneskôr do
20. 12. 2010, získa vecnú odmenu.
Teším sa na vaše správne odpovede.
(Mária Ďuranová)

KNM

DOM KULTúRY

MKŠS KYSUCKÉ NOVÉ MESTO informuje:
MKŠS KYSUCKÉ
NOVÉ MESTO
MKŠS KYSUCKÉ
NOVÉinformuje:
MESTO informuje:

5. 12. 2010 o 16,00 hod. v DK
PRICHÁDZA MIKULÁŠ S ROZPRÁVKOU
5. 12. 2010 o 16,00 hod. v DK
Stretnutie s Mikulášom, ktorý všetkým
deťom v našom meste prinesie nielen
PRICHÁDZA MIKULÁŠ
S ROZPRÁVKOU
NEDEĔA
5.12. o 19,30 h.
5. 12. 2010 o 16,00
voDK
5. 12.hod.
2010
16,00shod.
v DK ktorý všetkým deĢom v našom meste
sladkosti, ale aj milý darček - bábkové
Stretnutie
Mikulášom,
PRICHÁDZA
MIKULÁŠ S ROZPRÁVKOU
PRICHÁDZA
S ROZPRÁVKOU
predstavenie GAŠPARKO A DRAK
v
prinesieMIKULÁŠ
nielen sladkosti,
ale aj milý darþek - bábkové predstavenie
Stretnutie s Mikulášom,
ktorý
všetkým ktorý
deĢomvšetkým
v našomdeĢom
mestev našom meste
StretnutieGAŠPARKO
s Mikulášom,
podaní Strážanovho bábkového divadla
A DRAK
vVstupné
podaní2,20
Strážanovho
bábkového
divadla
ýR*
€ * MP-12* 100
min.
prinesie nielenprinesie
sladkosti,
ale ajsladkosti,
milý darþek
- bábkové
predstavenie
z Bratislavy. Vstupné: 1,50€
nielen
ale aj
milý darþek
- bábkové predstavenie

z Bratislavy. Vstupné: 1,50€
GAŠPARKO A
DRAK v podaní
Strážanovho
divadla
GAŠPARKO
A DRAK
v podaníbábkového
Strážanovho
bábkového divadla
NEDEĔA
12.12.
o 17,00 h.
7. 12. 2010 o 14,00 hod. v Klube 75z(Belanského
ul.)
Bratislavy. Vstupné:
1,50€
z Bratislavy. Vstupné: 1,50€

30. výročie založenia Klubu dôchodcov v Kysuckom No7. 12. 2010 o 14,00 hod. v Klube 75 (Belanského ul.)
vom Meste
Pri príležitosti 30. výročia založenia Klubu dôchodcov
Ky30. výroþiev založenia
Klubu dôchodcov v Kysuckom Novom Meste
7. 12. 2010 o 14,00
v Klube
75
(Belanského
ul.)
7. 12.hod.
2010
14,00
hod.
v Klube
(Belanského
ul.)
suckom Novom Meste srdečne pozývame
všetkých
priaznivPri opríležitosti
30.
výroþia75
založenia
Klubu
dôchodcov
v Kysuckom
Novom Meste
USA*
Vstupné
2 € * MP*
92 min.
30.
výroþie
založenia
Klubu
dôchodcov
v
Kysuckom
Novom
Meste
založenia
Klubu
dôchodcov
v
Kysuckom
Novom
Meste
cov kysuckého klubu dôchodcov 30.
na výroþie
slávnostné
posedenie
srdeþne pozývame všetkých priaznivcov kysuckého
klubu
dôchodcov na slávnostné
Pri príležitosti
30. príležitosti
výroþia založenia
Klubu dôchodcov
v Kysuckom
Novom
Meste Novom Meste
Pri
30. výroþia
Klubu
dôchodcov
v Kysuckom
spojené so spomienkami
a kultúrnym
programom.
posedenie
spojenézaloženia
so spomienkami
a kultúrnym
programom.
NEDEĔA
19.12.
h.
srdeþne pozývame
všetkých
priaznivcov
kysuckého
klubu
dôchodcov
na
slávnostné
srdeþne pozývame všetkých priaznivcov kysuckého klubu dôchodcovona19,30
slávnostné

14.12.2010 o 19,00
hod. v DK
posedenie
spojené
so spomienkami
kultúrnym programom.
posedenie
spojené so aspomienkami
a kultúrnym programom.
SĽUK vinšuje...
14.12.2010
o 19,00 hod. v DK
Nový vianočný koncert ľudovej hudby a speváckej
skupiny
USA * Vstupné 2,20 € * MP-18* 105 min.
SĽUKu s primáškou Zuzanou Pokornou a SďUK
so sólistami
Róvinšuje...
14.12.2010 o 19,00
hod.
v
DK
PREDPREDAJ VSTUPENIEK:
14.12.2010
19,00 hod.a v DK
bertom Puškárom, Petrom Niňajom,
Jozefom oLednickým
MKŠS -vianoþný
DK, þ. dv. 43 – pracovné
dni Đudovej
(8,00 - 15,30 h.)
Nový
koncert
hudby a
SďUK
vinšuje...
alebo hodinu pred predstavením v pokladni kina
SďUK
vinšuje...
Máriou Strakovou. Pestrá mozaika piesní a kolied z celého
Zmena
programu vyhradená!
speváckej skupiny
SďUKu
s primáškou
Nový vianoþnýNový
koncert
Đudovej
hudbyĐudovej
a
vianoþný
koncert
a Róbertom
Slovenska, spoZuzanou
Pokornou a sohudby
sólistami
speváckej
skupiny
SďUKu
s
primáškou
jená s vianočspeváckej
skupiny
SďUKu
s
primáškou
19. 12. 2010 o 16,00 hod.
Námestie
slobody
Puškárom,
Petrom
NiĖajom, Jozefom
nou hudbou náZuzanou
Pokornou
a so Pokornou
sólistami Róbertom
ŽIVÝ BETLEHEM
Zuzanou
a
so
sólistami
Róbertom
Lednickým a Máriou
Strakovou.
Pestrá
rodností žijúcich
19. 12. 2
Puškárom,
NiĖajom,
Jozefom
Príďte si Petrom
spríjemniť
Puškárom,
Petrom
NiĖajom,
Jozefom
mozaika
piesní
a
kolied
z
celého
Slovenska,
na našom úzeatmosféru vianočných
Lednickým
a Máriou
Strakovou.
Pestrá
ŽIVÝ B
Lednickým
a
Máriou
Strakovou.
Pestrá
spojená s vianoþnou hudbou národností
mí. V jedinečsviatkov!piesnímozaika
mozaika
a koliedpiesní
z celého
Slovenska,
a
kolied
z
celého
Slovenska,
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P R I P R A V U J E M E: 26. 1. 2011 o 18,00 hod. DK, VŠECHNOPARTIČKA
Zabávač, moderátor, komik, textár, hudobník Karel Šíp sa stretne s komikom Jozefom Náhlovským, aby divákom predviedli divadelnú verziu
zábavnej Všechnopárty, ktorú vysiela česká televízia. Obaja zabávači majú za sebou už nejedno spoločné vystúpenie, ktoré preverilo, že
sú schopní hľadisko nielen zaujať, ale aj pobaviť, rozosmiať a uvoľniť. Môžete sa tešiť na humor a improvizovanú zábavu, ktorej súčasťou
sa stanú aj diváci. Vstupné 10€

EV 3037/09

19. 2. 2011 o 19,00 hod. DK, VIII. reprezentačný PLES MESTA KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
Predpredaj vstupeniek: 30€
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