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TÉMA MESIACA
pôjde našim mestom vodný kanál?
V posledných dňoch sa v našom meste veľa skloňuje slovné
spojenie „vodný kanál“, v súvislosti s výstavbou ktorého by
malo dôjsť k likvidácii časti nášho mesta. Oslovili sme preto
primátora mesta Ing. Jána Hartela, aby nám túto problematiku bližšie objasnil.
Pán primátor, aká je pravda o výstavbe vodného kanála pre lodnú
dopravu na území nášho mesta?
Na základe prejaveného záujmu viacerých developerských spoločností o nezastavané územie v severovýchodnej časti mesta (Kamence), mesto po schválení v mestskom zastupiteľstve (ďalej len
„MsZ“) vybralo ideový zámer dvoch z troch firiem. Tieto sa dohodli
na spolupráci. V zmysle schváleného zámeru by sa na dotknutom
území malo postaviť 500 až 600 bytov a zodpovedajúca technická infraštruktúra.
Vybratá firma začala s prípravou projektovej dokumentácie pre
územné rozhodnutie. V rámci riešenia širších vzťahov zistila,
že v projektovej dokumentácii pripravovanej diaľnice D3 Žilina
– Čadca je zakreslený v dotknutom území plavebný kanál. Kanál
uhlopriečne pretína územie pre plánovanú výstavbu, a v severnej
časti mesta pretína už zastavané územie Kamencov. Po zistení tejto
skutočnosti sa firma obrátila na naše mesto s vyslovením podozrenia, že mesto zatajilo túto skutočnosť, a firme vznikne škoda na vynaložených nákladoch na prípravu projektu, ktorý nebude realizovateľný.
Umiestnenie kanála bola pre nás nová skutočnosť, o ktorej sme nevedeli. V našom územnom pláne sa kanál spomína, ale je situovaný v súčasnom koryte rieky Kysuca. Naopak, dotknuté územie
je v územnom pláne jednoznačne určené pre bytovú výstavbu
a súvisiacu infraštruktúru.
V apríli 2009 som preto zvolal do Kysuckého Nového Mesta poradu zainteresovaných firiem a organizácií (zástupcov ministerstva
dopravy, pôšt a telekomunikácií (ďalej len „MDPaT SR“), slovenskej vodohospodárskej správy, štátnej plavebnej správy, krajského
stavebného úradu, žilinského samosprávneho kraja, národnej diaľničnej, developerskej firmy a mesta). Naše stanovisko k polohe kanála potvrdili aj zástupcovia VÚC Žilina, podľa ich vyjadrenia sa aj
v územnom pláne žilinského samosprávneho kraja kanál spomína
v tom zmysle, že je vedený v koryte rieky Kysuca.
Podľa vyjadrenia zástupcov MDPaT SR je kanál súčasťou medzi-
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Tvoj úsmev je pohladením rána.
Tajomným je trblietaním rosy.
Ako prameň túžob rozvoniava,
keď vstúpi do dňa nežný, bosý.
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národnej dohody a jeho situovanie nemožno obmedziť súčasným
korytom Kysuce, ale jeho obmedzenie treba chápať ako údolie
Kysuce. Dôvodom pre zakreslenie kanála mimo koryta rieky bolo
podľa vyjadrenia zástupcov národnej diaľničnej stanovisko orgánov životného prostredia, ktoré požadujú zachovanie pôvodného
koryta rieky, a teda vybudovanie kanála mimo koryta z dôvodu
ochrany a zachovania biotopov v koryte rieky.
Na moju poznámku o nedostatku vody na splavnenie rieky, hlavne
v letných mesiacoch, mi bolo odpovedané, že to bude vyriešené
výstavbou priehrady na Čiernom. Apeloval som za mesto, aby
bola vypracovaná štúdia uskutočniteľnosti (návratnosti takéhoto
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na nezastavanom území, ktoré pretína kanál, zbúraniu objektov na
Nábrežnej a Clementisovej ulici pozdĺž rieky. Samozrejme, to isté
platí o celej trase Dunajov, Krásno nad Kysucou, Čadca atď.
V súvislosti s touto problematikou ma navštívili aj novinári (My
Kysucké noviny, rozhlas, Markíza , TA3), ktorí následne po mojej informácii oslovili kompetentných, predovšetkým MDPaT SR.
Na TA3 a Markíze bolo odvysielané stanovisko prednesené hovorcom MDPaT SR p. Jurikovičom. Tento uviedol , že projekt
je aktuálny, bol schválený vládou v roku 2000, pred tým bol regionálne prerokovaný a vtedajšia samospráva dala k nemu určite
kladné stanovisko.
V spomenutom období som nebol primátorom, ale bol som členom MsZ. Nepamätám sa však, že by projekt vodnej cesty bol
niekedy prerokovaný v MsZ, alebo bol poskytnutý verejnosti na
vyjadrenie. Po odvysielaní stanoviska som preto požiadal MDPaT
SR v zmysle zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám o zaslanie kópie dokumentu, resp. dokumentov, v zmysle
ktorých Mesto Kysucké Nové Mesto vydalo kladné stanovisko
k projektu vodnej cesty v dotknutom území mesta. V súčasnosti
čakáme na záväzné stanoviská dotknutých orgánov k plánovanej
bytovej výstavbe. Tiež ma zaujímajú dokumenty, o ktoré som
požiadal MDPaT SR. Po oboznámení sa s ich obsahom zvolíme
ďalší postup. Za seba môžem povedať, že v žiadnom prípade s výstavbou vodného kanála v trase, ako je znázornená v dokumentácii diaľnice, a z toho vyplývajúcimi dopadmi pre naše mesto,
nesúhlasím, a myslím, že hovorím za väčšinu obyvateľov mesta.
Ďakujem za odpoveď.
(Mária Ďuranová)

Je náručou plnou vzácnych kvetín,
čo rozkvitli na úbočí jari.
Žiarivý lúč z neho už k nám letí.
Smútky zmetá, ak sú snáď na tvári.

Je i piesňou, čo ľúbezne zneje.
Tisíc tónmi rozozvučí srdce.
A potom ho nežným teplom hreje.
Dnes i zajtra. Všetky dni budúce.

V údolí snov vzácne čarí divy.
Je i vyhňou zázračného jasu.
Pôvabný je, nežný, podmanivý.
Od rána už všade seje krásu.

Tvoj úsmev je pohladením rána.
Tajomným je trblietaním rosy.
Ako prameň túžob rozvoniava,
keď vstúpi do dňa nežný, bosý.

Z obsahu:  Téma mesiaca – str. 1, Mesto informuje – str. 2, Zo spravodajstva – str. 3,
Záchranná služba obnovená – str. 4, Hosť mesiaca – str. 5, Aká bola rozlúčka s fašiangami? – str. 6,
Napísali nám – str. 7, Spoločenská kronika – str. 8 - 9, Kultúra a šport – str. 10,
Krížovka, doplňovačka pre deti – str. 11, MKŠS informuje, kino – str.12

2

mesto informuje

PRIHOVáRA SA VáM
prednosta MsÚ Ing. Ľubomír Golis

Vážení spoluobčania,
marec je mesiacom viacerých sviatkov. Medzinárodný deň žien
a Deň učiteľov. Tam, kde je učiteľ, akosi patrí aj kniha. Možno
to má súvis, lebo marec je aj Mesiac knihy. Sviatok MDŽ bol
spájaný so všetkými možnými prívlastkami, prežil a je už opäť
pevnou súčasťou nášho života. Žena si zaslúži obdiv, lásku, nežnosť po celý rok. Skloňme sa pred ich silou, láskou a trpezlivosťou. Poďakujme sa ženám učiteľkám, ženám vo všetkých iných
povolaniach, ženám v domácnosti. Zaželajme im veľa zdravia,
lásky a radosti. Deň učiteľov je rovnako sviatkom mužov učiteľov. Bolo by nespravodlivé ich obísť. Majú rovnaký podiel na
výchove detí. Prajem všetkým pedagogickým pracovníkom, aby
vydržali a tešili sa z každého úspechu svojich súčasných a bývalých žiakov. My, školou nepovinní, preukážme našu vďaku svojim bývalým pedagógom obyčajným, každodenným pozdravom.
Musím sa priznať, že si veľmi rád spomínam na svojich učiteľov,
ktorí ma učili od prvej triedy. Určite nie som sám. S vďakou na
nich myslíme, lebo nás veľa naučili. Oproti dnešným výchovnovzdelávacím metódam mali viac voľnosti. Pre moju generáciu
ostanú vždy uchované spomienky na „pozvania“ do kabinetu
fyziky alebo telesnej výchovy. Po takomto „pozvaní“ sa neposlušní menili na krotké baránky. Po rokoch je to však zábavná
spomienka.
Človek má veľa spomienok. Niektoré sa vás držia a iné zapadnú
do večného zabudnutia. Zo svojho pôsobenia na mestskom úrade
si spomínam, ako sme vyzývali občanov na úhradu nedoplatkov
na dani z nehnuteľností, poplatkov za komunálny odpad a dane
za psa. Spomínam si, keď sme žiadali majiteľov o odpratávanie
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Mestský úrad Kysucké Nové Mesto oznamuje záujemcom o prenájom nebytových priestorov, že Mesto Kysucké Nové Mesto
v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zák.
258/2009 Z. Z. poskytne na prenájom voľné nebytové priestory
za účelom podnikania:
1.)    V Dome služieb na Vajanského ul. č. 221 v Kysuckom Novom Meste
- Priestory na 1. poschodí o výmere cca 8m2 (bez okien)
- Priestory na 1. poschodí o výmere cca 60 m2 (s oknami)
- Priestory na 1. poschodí o výmere cca 9,09 m2 (s oknom)
Minimálny nájom nebytového priestoru je stanovený uznesením
MsZ č. 1/2004 – 33,33 €/m2/rok bez služieb, (+inflácia za podlahovú plochu).
Zapečatené obálky viditeľne označené „Cenová ponuka Dom
služieb – NEOTVÁRAŤ“ sú záujemcovia povinní doručiť   na
Mestský úrad, Námestie slobody č. 94/27, 024 01 Kysucké Nové
Mesto, a to do 20. 3. 2010 vrátane, v úradných hodinách.
Ponuka musí obsahovať návrh cenovej ponuky, zámer podnikania, meno, priezvisko, rodné číslo resp. obchodné meno, IČO
záujemcu, aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského
registra nie starší ako 30 dní u právnickej osoby, u fyzickej osoby
nepodnikateľa fotokópiu dokladu totožnosti. Na oneskorené doručené ponuky sa nebude prihliadať. Bližšie informácie a obhliadku
predmetu prenájmu je možné uskutočniť po dohode so správcom nebytových priestorov, a to: s p. Čavajdou pracovníčkou
s. r. o. KYSUCA, Matice slovenskej 620 Kysucké Nové Mesto, č.
t. 041/421 4507, 421 2360
Mesto Kysucké Nové Mesto neuhrádza záujemcovi náklady spojené s prípravou cenovej ponuky. Záujemcovia v plnej miere znášajú všetky náklady spojené s prípravou cenovej ponuky. Mesto
Kysucké Nové Mesto si vyhradzuje právo zrušiť cenovú ponuku a neprijať ani jeden návrh.
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výkalov po svojich psoch. Žiadali sme, aby vodiči boli ohľaduplní
a parkovali na miestach na to určených, aby rodičia nedovoľovali
svojim deťom odhadzovať obaly z cukríkov a žuvačiek na zem.
Situácia sa málo zmenila. Sneh začína miznúť a začínajú prvé
sťažnosti. Tam sa nedá už chodiť, stále máme špinavé topánky.
Kde sa majú deti hrať? Autá stoja tam, kde by nemali. Po zemi
sa váľajú obaly z cukríkov a časť dospievajúcej mládeže dokáže
úspešne zničiť takmer všetko. Zlú pamäť majú aj tí, ktorí zabúdajú platiť dane z nehnuteľností a poplatky za komunálny odpad. Je
to na ich škodu, lebo mesto musí zo zákona pristúpiť na ich vymáhanie. To znamená, vyrubovať sankcie za omeškanie, nedoplatky
dať na vymáhanie exekútorským úradom. Všetko sú to len ďalšie,
zvýšené náklady obyvateľov. Píšem o tom preto, lebo keď príde
čas a začnú sa roznášať platobné príkazy spolu s nedoplatkami za
minulé obdobie, to bude znova nápor na tých pár eur v peňaženke
a kolotoč začne od začiatku.
Vo februári sa uskutočnilo riadne zasadnutie mestskej rady, ktorá
prerokovala návrhy exekutívy mesta pripravené na prerokovanie
v mestskom zastupiteľstve. Okrem iných boli predložené návrhy
na vytvorenie služby – donáška obeda za určených podmienok,
úprava dotácie na mzdy a prevádzku pre CVČ a CVČ sv. Jakuba
vo výške 108 € na žiaka pre rok 2010 a navýšenie rozpočtu základných škôl.
V oblasti legislatívy mesta pracujeme na všeobecne záväznom nariadení o vybavovaní sťažností, z dôvodu nadobudnutia platnosti
zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach. Pripravujeme aj smernicu
na zúčtovanie poskytnutej dotácie na prevádzku a mzdy pre školské zariadenia. Vo februári bola schválená veľká novela zákona
o obecnom zriadení. Pre MsÚ to znamená vypracovať dodatky
k všeobecným záväzným nariadeniam a inej legislatíve, do ktorých novela zákona zasahuje.

Kto sa stal Osobnosťou
Kysúc za rok 2009?
Kysucká kultúrna nadácia Bratislava a Mesto
Čadca usporiadali dňa 6.
2. 2010 v Dome kultúry
Čadca Slávnostný koncert pri príležitosti udeľovania ocenení Osobnosť Kysúc za rok 2009.
Primátor mesta Kysucké
Nové Mesto Ing. Ján
Hartel na toto ocenenie
navrhol nášho občana
Doc. RNDr. Stanislava
Palúcha, Csc., ktorý
dosiahol mimoriadne
uznanie a úspechy nielen v hudobnej oblasti,
ale aj vo výskume. So
svoju hrou na cimbale
spolupracoval s mnohými folklórnymi súbormi, účinkoval v súbore Jedľovina, neskôr
Stavbár, Kelčovan, spolupracoval so súborom Kysučan a mnohými ďalšími. Zároveň bol uznávaným výskumným pracovníkom,
spolupracoval na viacerých úlohách o optimalizácii riadenia
dopravy ako riešiteľ, o svojich vedeckých výsledkoch referoval
na viacerých medzinárodných vedeckých konferenciách a univerzitách – v Lisabone, Seville, Londýne, Leedsi, v Čechách i na
Slovensku. Pánovi Stanislavovi Palúchovi k získanému oceneniu
blahoželáme a prajeme veľa ďalších pracovných úspechov.
(Mária Ďuranová)
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Prekonajme minuloročný slovenský rekord!
Spoločne môžeme prekonať minuloročný oficiálny slovenský
rekord v simultánnom čítaní. Každý žiak, ktorý prečíta jednu
stranu z knihy Petra Gajdošíka "Zverinec na siedmom poschodí", sa stane registrovaným účastníkom rekordu. Linka
detskej istoty pri SV UNICEF sa po minuloročnom úspechu
celoslovenského projektu „Čítajme si...“ a ustanovení slovenského rekordu o Najpočetnejší detský čitateľský maratón
rozhodla pokračovať v tradícii tohto podujatia. V roku 2009
sa čitateľského maratónu zúčastnilo 10 798 detí z 95 knižníc
a ich pobočiek v rámci celého Slovenska, v Kysuckom Novom
Meste sa zúčastnilo 71 detí.
Tento rok sa podujatie uskutoční 25. 3. 2010 v rámci 11. ročníka
Týždňa slovenských knižníc od 9.00 do 15.00 hod. v zasadačke
a čitárni mestskej knižnice. Rovnako ako minulý rok, tak aj
teraz sa podujatie uskutoční pod záštitou pani Oľgy Feldekovej.
Všetky zúčastnené deti budú zaradené do zlosovania a podpíšu
sa na spoločný diplom.
Marec – mesiac knihy
Mesiac MAREC je už po mnohé roky označovaný ako mesiac
knihy. Hoci nové médiá starú dobrú knihu „utláčajú“, má aj
naďalej miesto v našich policiach a srdciach. Priateľstvo
s knihou má mnoho výhod: vždy vás poteší, je s vami v zlých
aj dobrých časoch, obohatí dušu aj myseľ, pôjde s vami až
na koniec sveta... Toto priateľstvo však treba rozvíjať už od
detstva. Preto srdečne pozývame v marci do knižnice všetky
deti, žiakov, študentov a zároveň aj ich pedagógov. Využite
najlacnejšiu a najefektívnejšiu možnosť dostať sa ku knihe
a informáciám, a to členstvom v mestskej knižnici. Pre všetky
vzdelávacie inštitúcie ponúkame možnosť zúčastniť sa na informačnej výchove (informácie: t.č. 041/4212732, mail: kniznica@
kysuckenovemesto.sk.
(Mgr. Dušana šinalová)

návštevnosť mestskej stránky stúpa
Podľa štatistických údajov bolo v mesiaci JANUÁR 2010
na oficiálnych stránkach Kysuckého Nového Mesta www.
kysuckenovemesto.sk zaznamenaných celkom 6670 návštev z 30 krajín sveta. Uvedený počet návštev zrealizovalo
3701 užívateľov internetu. V porovnaní s decembrom minulého roku je to o 1044 návštev viac a počet návštevníkov stúpol o 782. Denne si informácie o našom mesta na
stránkach www.kysuckenovemesto.sk hľadá priemerne 250
osôb.
(Mária Ďuranová)

LEKÁREŇ V POHOTOVOSTI
(8,00 až 12,00 hod.)
marec 2010

sobota
nedeľa
sobota    
nedeľa    
sobota     
nedeľa     
sobota     
nedeľa     

  6. 3.     
  7. 3.    
13. 3.    
14. 3.    
20. 3.   
21. 3.   
27. 3.   
28. 3.   

Lekáreň sv. Lukáša, Belanského 297
Lekáreň Na rohu, Belanského 1356
Lekáreň sv. Lukáša, Belanského 297
Lekáreň sv. Lukáša, Belanského 297
Lekáreň sv. Lukáša, Belanského 297
Lekáreň Na rohu, Belanského 1356
Lekáreň sv. Lukáša, Belanského 297
Lekáreň Regia, Kukučínova 2739
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Darujte 2% zo svojich daní
►Ak je kniha Váš
najlepší priateľ, ste
študent alebo máte
hlad po informáciách, podporte rýchlo a jednoducho
knižnicu vo svojom
meste. Darujte 2%
zo svojich daní na
realizáciu kultúrno-spoločenských
podujatí v knižnici a podporu rozvoja informačnej gramotnosti v našom
meste.
Všetky informácie a tlačivá získate od knihovníčky alebo na mailovej
adrese: kniznica@kysuckenovemesto.sk.
Zároveň ďakujem všetkým tým, ktorý prispeli svojimi 2% percentami v minulých rokoch. Ich príspevok bol použitý na nákup farebných taburetiek do
detského oddelenia, na odmeny pre účastníkov súťaží konaných v knižnici
a na nákup médií na realizáciu kultúrno-spoločenských podujatí.
►2% zo svojich daní môžete darovať aj Občianskemu združeniu ASANKA
KLUB, ktoré zo získaných finančných prostriedkov prispieva kysuckému
mažoretkovému súboru Asanka na kostýmové a materiálové vybavenie,
prípadne na úhradu prepravných nákladov pri reprezentácii mesta na
Slovensku i v zahraničí.
►Prispievatelia, ktorí sympatizujú s Mestským kultúrno-športovým
strediskom, príspevkovou organizáciou mesta, môžu 2% zo svojich daní
venovať aj Občianskemu združeniu KYSUCKÁ KULTÚRA A ŠPORT. Zo
získaných finančných prostriedkov občianske združenie podporuje činnosť športových klubov a finančne náročnejšie kultúrne programy, ktoré
sa konajú v Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste. V prípade záujmu
vám budú potrebné tlačivá poskytnuté v Mestskom kultúrno-športovom
stredisku – Dom kultúry, č. dv. 43
Ďakujeme vám za vašu priazeň.
(OZ ASANKA KLUB, OZ KYSUCKÁ KULTÚRA A ŠPORT)

CUKRÁRSKA VÝROBA FVD
ÈSA 1302, 024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
Ponúka cukrárske výrobky na každú príležitosť.
Kontakt: 0907 339 624, www.tortyazakusky.sk,
prípadne osobne na horeuvedenej adrese.

Kozmetický salón pri stanici

Ul. SNP 1156, Kysucké Nové Mesto ponúka:

- pedikúru, manikúru, solárium – turbo D. Kern
- masáže – lávovými kameňmi, medové masáže
- kozmetiku – lymfodrenáž Maia Galand
- 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

i n z e r c i a
■ Predám drevený stánok v KNM, pri Lidli.
Kontakt: 0918 427 951
■ Dám do prenájmu, prípadne predám garáž
na Ceste do Rudiny v KNM. Kontakt: 0944 160 648
■ Gélové nechty, manikúra, japonská manikúra.
Tel.: 0911 600 117 (Ul. 1.mája 559)
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Záchranná služba obnovená

Dňa 8. 2. 2010 došlo k stretnutiu primátora Kysuckého Nového Mesta Ing. Jána
Hartela a generálneho riaditeľa a zároveň
predsedu predstavenstva akciovej spoločnosti Falck Záchranná z Košíc p. Jána
Štesa. Dôvodom stretnutia bol fakt, že
práve spoločnosť Falck Záchranná sa stala
dňa 29. 1. 2010 v treťom kole výberových
konaní víťazným uchádzačom o licenciu na
poskytovanie záchrannej zdravotnej služby
v Kysuckom Novom Meste, čím došlo aj k
naplneniu prísľubu MZ SR na intervencie
vedenia mesta a poslancov NR SR za
náš región, že stanica záchrannej služby
v Kysuckom Novom Meste nezanikne, a
zostáva vybrať len uchádzača, ktorý spĺňa
predpísané podmienky.
Falck je najväčším poskytovateľom záchrannej zdravotnej služby na Slovensku
a pôsobí na viac ako jednej tretine rozlohy
Slovenska, najmä na Kysuciach a Orave,
hornom Spiši a hornom Zemplíne a na časti
územia južného Slovenska. V treťom kole

výberových konaní získala spoločnosť Falck
Záchranná 48 staníc, spolu s ostatnými
zastrešuje spoločnosť v súčasnosti 93 staníc na Slovensku. Ako nás informoval Ján
Šteso, v novozískaných staniciach Falck
Záchranná zamestná vyše 400 ľudí, pričom
prevezme zamestnancov doterajších prevádzkovateľov, ak budú mať záujem a splnia
kvalifikačné predpoklady, rovnako ako sa
to stalo po prvom a druhom kole. Falck
Záchranná v súčasnosti disponuje celkom
104 ambulanciami a všetky sú unifikované
komplexne vybavené bez ohľadu na to, či
je v osádke lekár, alebo ide o ambulanciu
RZP, takže sú vzájomne zameniteľné.
„Posledné štyri roky ukázali, že sme lídrom
v tomto segmente na Slovensku a Falck Záchranná je verejnosťou vnímaná pozitívne.
Získané prostriedky neinvestujeme len do
techniky, ale veľké prostriedky vynakladáme aj na vzdelávanie našich zamestnancov,“ zdôraznil Šteso. Falck Záchranná
patrí do nadnárodnej skupiny Falck so

sídlom v Dánsku, ktorá má v poskytovaní
záchranárskych služieb storočnú tradíciu
a v Európe prevádzkuje takmer tisíc ambulancií záchrannej zdravotnej služby.
Obyvateľom Kysuckého Nového Mesta
oznamujeme, že sídlo záchrannej zdravotnej pomoci má uvedená spoločnosť
v budove pri poliklinike na druhom poschodí.
Posádku záchranného vozidla tvorí lekár,
záchranár a vodič. V prípade nevyhnutnej
potreby zdravotnej pomoci je nutné kontaktovať telefónne číslo 155 alebo 112,
pričom v prospech všetkých obyvateľov
bude, ak uvedené linky nebudú zneužívané zbytočne. Osoba, ktorá privoláva
záchrannú službu, by mala konať v rámci
svojich možností uvážlivo, počúvať operátora a nechať sa viesť jeho pokynmi a
radami, ktoré do príjazdu záchranárskej
posádky môže privolávajúci využiť a pomôcť tak chorému okamžite poskytnúť
nevyhnutnú prvú pomoc.
(Mária Ďuranová)

Cieľom prvej pomoci je zachrániť život človeka a zabrániť tomu, aby sa zhoršil jeho zdravotný stav.
Záchranná zdravotná služba poskytuje
neodkladnú prednemocničnú zdravotnú
starostlivosť v kritických situáciách pri
ohrození života alebo zdravia občanov.
Záchrannú zdravotnú službu zabezpečujú operačné strediská záchrannej
zdravotnej služby (linka 112 resp. 155)
a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti
na základe povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej
služby.
Kedy volať 112 resp. 155:
1. pri náhlom ochorení ohrozujúcom
život a zdravie:
• zastavenie dýchania a krvného
obehu
• bezvedomie
• nedostatočné dýchanie
• prudké krvácanie
• zlomeniny
• popáleniny
• poleptania
• otrava
• poranenie chrbtice
• väčšie poranenia hlavy
• veľké bolesti a kŕče
2. pri náhlom zhoršení zdravotného
stavu u chronicky chorého pacienta

3. pri vážnych úrazoch, autonehodách
4. pri hroziacom pôrode
5. pri duševných chorobách, keď je
ohrozený život, alebo zdravie pacienta,
alebo osôb v jeho okolí
 Pri náhlej poruche zdravia volajte
bezplatne z akéhokoľvek funkčného
telefónu tiesňovú linku 112/155.
Kedy nevolať 112/155:
1. ak ide o nezávažné ochorenia (napr.
prechladnutie, bolesti hlavy, zubov,
poruchy trávenia)
2. ak ide o drobné poranenia
3. dlhotrvajúce ochorenia bez náhleho
zhoršenia (napr. niekoľkodňové bolesti
v krížoch)
4. ak nejde o poruchu zdravia (napr.
dopravná nehoda bez poranenia, požiar
bez poškodenia zdravia prítomných,
šarvátky a rodinné nezhody bez vážnejšieho poranenia)
5. ak sú požadované informácie, ktoré
nesúvisia s náhlou poruchou zdravotného stavu (napr. pohotovostná služba
lekárne, ordinačné hodiny lekárov, telefónne čísla na zdravotnícke zariadenia)
 Pri dlhotrvajúcej poruche
zdravia, bez akútnej zmeny, volajte
obvodného lekára alebo lekársku

službu prvej pomoci.
Čo je dôležité pri volaní záchrannej
zdravotnej služby:
1. moje meno
2. moje telefónne číslo
3. čo sa stalo
4. lokalizácia, kde sa to stalo: adresa,
ulica, obec, križovatka, značka a pod.
5. počet postihnutých
6. stav postihnutých
7. ohrozenie
8. poskytnutá pomoc
Buďte trpezlivý/á a telefón položte
ako posledný!
Dôležité je:
• mať zdravý úsudok a správne odhadnúť situáciu, či volať, alebo nevolať
záchrannú zdravotnú službu (ZZS);
• presvedčiť sa o stave človeka, ktorému voláte pomoc;
• vedieť, že neopodstatnené vyžiadanie ZZS je trestné a aj vaše deti by ste
mali viesť k tomu, aby vedeli, že číslo
112/155 neslúži na hranie a používa sa
len v urgentných prípadoch.
Vyššie uvedené informácie majú charakter odporúčaní.

KNM

Hosť mesiaca

V rubrike HOSŤ MESIACA predstavujeme čitateľom
manželov PAVLA A ŠTEFKU KOPTÁKOVCOV,
ktorých zásluhou folklór v našom meste stále žije. Sú
nielen tanečníkmi folklórneho súboru JEDĽOVINA,
ale Pavol sa už roky stará o súbor aj ako vedúci, Štefka sa pre zmenu venuje deťom vo folklórnom súbore
Nábrežníček.

Koľko rokov je súčasťou vášho osobného života aj súbor
JEDĽOVINA?
Pavol: Obaja účinkujeme v súbore od študentských rokov. Ja
som začal tancovať v 14- tich rokoch (v r. 1978) a manželka
v 16- tich rokoch (v r. 1981). Prežili sme krásne roky mladosti
v kruhu priateľov - folklóristov, tancom a spevom. Mnohé
priateľstvá prerástli do celoživotnej lásky, ktorá sa stala i nám
nádherným osudom. Založili sme si rodinu, a kvôli štúdiu
na vysokej škole a narodeniu detí, sme päť rokov v súbore
nepôsobili. Lásku k folklóru máme však obaja hlboko zakorenenú v srdciach, preto sme sa vrátili späť do Folklórneho
súboru Jedľovina. Ale už nie len ako tanečníci, ale ako vedúci
súboru. Od roku 1995 vedieme folklórny súbor ako občianske
združenie. Staráme sa o všetko. Vediem nácviky, organizujem
vystúpenia, zabezpečujem choreografov, starám sa o opravu
hudobných nástrojov, vyrábam krojové doplnky a iné. Manželka sa stará o nákup a výrobu nových krojov, vypracúva
projekty na získanie finančných prostriedkov, bez nich by sme
tak dlho nemohli existovať. Je samozrejmé, že keď veľkú časť
nášho voľného času zaberá práca v súbore, naše deti vyrastali
v ňom od malička. Obaja hrajú na husliach a sú členmi muziky. Takže Jedľovina je súčasťou života celej mojej rodiny.
Aké krajiny ste so súborom v minulosti už navštívili?
Števka: Za dlhé roky pôsobenia v súbore sme precestovali nespočetné množstvo kilometrov doma i v zahraničí. Pretancovali sme
sa takmer do všetkých kútov Slovenska. Od rodných Kysúc až
do Košíc, od Vysokých Tatier až do Bratislavy. Krásu nášho folklóru sme prezentovali v mnohých mestách v zahraničí. Hrdo sme
reprezentovali naše mesto v Bulharsku, Maďarsku, Nemecku,
Taliansku, Portugalsku, Česku, Srbsku a Čiernej Hore, Poľsku a
Chorvátsku. Tento rok sa pripravujeme na turné do Francúzska.
Čo vás v tejto práci najviac motivuje a napĺňa?
Pavol a Števka: Veľkou motiváciou je láska k folklóru. Nenahraditeľná je atmosféra, keď sa po vystúpení publikum postaví
a ozýva sa silný aplauz. Potechou je, keď sa naše úsilie - zachovať ľudové zvyklosti, stane súčasťou života mladých ľudí, s ktorými pracujeme. V súčasnosti má folklórny súbor 55 členov.
Máme výbornú cimbalovú muziku, ktorú tvorí 8 muzikantov,
pracujú pod vedením MUDr. M. Studeného. Krpčeky derie 32
šikovných tanečníkov a tanečníc. Neodmysliteľnou súčasťou
je 15 členiek speváckej skupiny, ktoré dlhé roky svojim spe-
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vom šíria krásu ľudovej
piesne, pracujú pod vedením Eriky Mičkyovej.
Pôsobíme v súbore dlhé
roky a celý náš život je
prepletený so životom
súboru. Riešime všetky
jeho radosti i smútky,
tak ako ich prináša čas.
Okruh našich dobrých
priateľov je väčšinou
práve medzi folkloristami. Mnoho priateľov sme
získali i v mestách, kde
sme vystupovali. Jedným
s nich je i Roland Comte
z Francúzska a jeho rodina, s ktorou sme sa stretli
minulý rok. Nadviazali
sme spoluprácu a hlavne
získali dobrých priateľov. Nevadí ani rečová
bariéra, ak ľudia chcú
nájdu spoločnú reč.
Akú máte predstavu
o budúcnosti súboru?
Veľmi by sme chceli, aby súbor pracoval ešte mnoho desaťročí,
tak, ako sme oslávili 50. výročie, nech príde aj 60- té a mnohé
ďalšie...Vtedy budeme šťastní, keď semienko, ktoré sme našou
prácou zasiali, bude rásť a prekvitať. Dúfame, že nájdeme pokračovateľov, ktorí nás raz nahradia. Kto pracuje vo folklóre,
vie, že to nie je jednoduchá práca. Neustále narážame na mnohé
prekážky, tie najväčšie sú finančné. Človek musí veľa obetovať
z vlastných prostriedkov, čo vidia len členovia súboru, takýto
človek nemôže čakať žiadnu ekonomickú odmenu. Odmenou
je len hrejivý pocit z dobre vykonanej práce, potlesk diváka
a nenahraditeľné chvíle prežité v kruhu priateľov.
V tej najbližšej budúcnosti, by sme chceli dokončiť novú choreografiu tanca „Detvianske rozkazovačky“, radi by sme sa
predstavili s kysuckými tancami v televíznej relácii pre folklóristov Kapura. Snažíme sa získať nových členov do tanečnej,
speváckej a hudobnej zložky. Mladých ľudí je v súbore vždy
treba, privítame všetkých, ktorý medzi nás prídu. Nemusia sa
báť, určite nič nestratia, iba získajú.
Aká je vaša skutočná profesia?
Pavol: Práca s mladými ľuďmi je naším celoživotným poslaním.
Pracujem ako majster odborného výcvik na Strednej odbornej
škole strojárskej v Kysuckom Novom Meste. Manželka sa
venuje tým menším deťom, učí na Základnej škole Nábrežná
Kysucké Nové Mesto. Spolu so svojou kolegyňou Mgr. Jakubíkovou (bývala členka súboru Jedľovina) vedie detský súbor
Nábrežníček. Vďaka tomu máme v súbore mnoho šikovných
tanečníkov.
(Ďakujem za rozhovor. Mária Ďuranová)
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Rozlúčka s fašiangami v DK

V deň pred popolcovou stredou, teda
utorok dňa 16. 2., sme sa v našom
meste rozlúčili s tohtoročným fašiangovým obdobím. Rozlúčka s veselím
začala fašiangovým sprievodom masiek, ktorý zabával ľudí pred domom
kultúry, na Ul. Belanského i na námestí
mesta, kde šantiace masky privítali
aj primátor mesta Ing. Ján Hartel a
jeho zástupkyňa Ing. Jana Svrčková,
už od 14,30h. Zábava pokračovala
fašiangovou veselicou v tanečnej sále
domu kultúry, ktorú návštevníci naplnili
do posledného miesta. Každý z nich

si pochutnal na šiške,
ktoré pre návštevníkov
podujatia napiekli šikovné ženičky z Klubu dôchodcov (celkom 400 ks).
Zábavu hosťom spestrili
aj mažoretky a tanečnice zo súborov
Asanka a Niagara, predviedol sa aj súbor Jedľovina a moderátorovi podujatia
Pavlovi Zátekovi pri uvádzaní veselice
pomáhali zasa divadelníčky so súboru
Babylon. Hostia spievali, tancovali a veselili sa naozaj do sýtosti, veď do tanca
hrala dychová kapela Nová Kysučanka

a DJ Vlado, možno aj to bolo dôvod,
pre ktorý bol tanečný parket neustále
plný. Príchodom polnoci bol zahájený
obrad „pochovávania basy“, pri ktorom
„farárovi“ asistovali všetky prítomné
fašiangové masky. Polnočným „pohrebom“ sme sa symbolicky rozlúčili so
zábavou a privítali sme obdobie pôstu.
(mkšs)

Fašiangy, Turíce...
alebo o vydarenej akcii v DDS
Je pekným zvykom, že počas fašiangov sa konajú
rôzne veselé kultúrne akcie. Ani Domov sociálnych
služieb pre deti a dospelých a Domov dôchodcov
na Ul. Belanského nebol výnimkou, a pre svojich
klientov z oboch zariadení usporiadal začiatkom
februára vydarenú akciu s názvom „Súťaž o najkrajší fašiangový klobúk“ spojený s diskotékou.
Na pozvanie p. riaditeľky Mgr. Silvie Martinčekovej
sa akcie zúčastnili aj zástupcovia miestneho SSV
Kysucké Nové Mesto Ing. Alžbeta Čučiaková, Emília
Sovíková, Želmíra Tomášková a Magda Harceková,
s ktorými spomenuté organizácie už viac rokov
spolupracujú. Fašiangové masky a veselé klobúky,
ktoré boli predstavené klientmi zariadenia, zaujali
fantáziou, niektoré by smelo mohli konkurovať
modelom, ktoré vidíme na módnych prehliadkach.
Zhotovili ich klienti zariadenia za asistencie pracovníkov. Ceny do súťaže venoval miestny SSV Kysucké Nové Mesto. Víťazmi sa stali všetci účastníci
súťaže. Bola to veľmi vydarená akcia, plná zábavy
a smiechu, tak ako sa na fašiangy patrí. Pre členov
SSV, ktorí sa akcie zúčastnili ako hostia, sa opäť
potvrdilo, že pozornosť, ktorú venujú pri svojich
aktivitách klientom DSS na Belanského ul., má
zmysel pre vzájomné obohatenie. Odmenou je pre
nich spokojný úsmev na tvári klientov.
(SSV KNM, Magda Harceková)
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školách

Napísali
nám ...

Február sa niesol v znamení karnevalov aj v MŠ
na ulici Komenského a v MŠ na ulici 9. mája.

Fašiangy v Budatínskej Lehote
Aj v miestnej časti Budatínska Lehota fašiangové masky zburcovali miestnych obyvateľov. Tak, ako aj po iné roky, ani teraz
nechýbala
dobrá
muzika, spev, tanec, pohostenie a
dobrá nálada, ktorá
trvala v kultúrnom
dome až do polnoci. Vtedy už miestni
dôstojne pochovali
„basu“ a privítali
pôstne
obdobie,
ktoré potrvá až do
Veľkej noci. Sobotným fašiangovým
radovánkam predchádzal detský karneval s kultúrnym
programom. Viac
foto z podujatia na
www.kysuckenovemesto.sk

Občania nášho mesta by radi vedeli, akým
spôsobom sa privlastňujú (prenajímajú) pozemky pri činžiakoch
mesta. Má nárok na užívanie ten, kto si záhradku vytvoril a roky
ju zveľaďoval alebo stačí, ak je pracovníkom katastra (prípadne
v inej funkcii)? Bolo by vhodné zverejniť vo Zvestiach postup.
Občania vám budú povďační. Ďakujeme.
Odpovedá prednosta MsÚ Ing. Ľubomír Golis
Zmluvný prevod a nájom majetku vo vlastníctve mesta upravuje
dokument Zásady nakladania s majetkom mesta Kysucké Nové
Mesto. Zásady boli schválené v roku 2008 a doplnené dodatkami č.
1 z roku 2008 a č. 2 z roku 2009. Zásady sú uvedené na internetovej
stránke mesta www.kysuckenovemesto.sk - sekcia Občan – Mestská
legislatíva – Všeobecné záväzné nariadenia – Platné. Nahliadnuť
do Zásad o hospodárení s majetkom mesta Kysucké Nové Mesto je
možné aj na MsÚ Kysucké Nové Mesto, kancelária referát právny,
druhé poschodie. V zásade platí, že zmluvný prevod majetku môže
byť na základe
a) žiadosti o zmluvný predaj - kúpu majetku vo vlastníctve mesta,
b) vlastného rozhodnutia mesta odpredať svoj majetok.
Žiadosť obsahuje najmä presné označenie žiadateľa, vrátane adresy
na doručovanie písomností, ak táto nie je totožná s adresou žiadateľa, žiadosť musí obsahovať aj číslo telefónu, prípadne e-mailovú
adresu na vybavovanie bežnej korešpondencie. U fyzických osôb
podnikateľov a právnických osôb výpis z obchodného registra alebo
živnostenského registra nie starší ako tri mesiace, presné označenie
predmetu prevodu majetku – kúpy majetku, číslo LV, na ktorom
je majetok zapísaný, presne nespochybniteľné označenie podľa
evidencie katastra nehnuteľnosti (číslo parcely, výmera, katastrálne
územie, druh pozemku), kópiu katastrálnej mapy s vyznačením kupovanej nehnuteľnosti, ktorá má byť predmetom prevodu majetku,
ak je v žiadosti odvolávka na iné parcely, žiadateľ doloží ich presné
označenie, s tým, že predmet prevodu majetku - kupovaný majetok
bude označený nespochybniteľne. Ak je predmetom prevodu majetku – kúpy majetku časť nehnuteľnosti, žiadateľ okrem uvedeného
uvedie aj výmeru časti kupovanej nehnuteľnosti, ktorú nespochybniteľne vyznačí na kópií katastrálnej mapy, prehlásenie o tom, že
zaplatí kúpnu cenu pred podpisom kúpnej zmluvy, najneskôr v deň
jej podpisu, prehlásenie o tom, že náklady v súvislosti so žiadosťou
alebo doplnením žiadosti znáša záujemca na vlastné náklady a ďalšie
potrebné náležitosti, ktoré je nutné doručiť na príslušné oddelenie

mestského úradu. Nedá sa v krátkosti uviesť, čo všetko je potrebné
na kúpu majetku vo vlastníctve mesta, žiadateľ si musí preštudovať
spomenuté Zásady a postupovať podľa nich. O zmluvnom prevode
- predaji nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta vždy rozhoduje
mestské zastupiteľstvo.
Dobrý deň, navrhujem, aby Mesto Kysucké Nové Mesto umožnilo čo v najkratšej dobe príslušným chovateľom kráv zriadiť
automat na čerstvé mlieko na Námestí slobody. Pomôžeme tak
občanom aj poľnohospodárom. Ďakujeme za porozumenie. Za
všetkých budúcich používateľov s pozdravom Húšťava Jozef.
Odpovedá primátor mesta Ing. Ján Hartel
Vedenie mesta už oslovilo družstvo v Radoli a preverovalo jeho
záujem o predaj mlieka formou automatu na námestí mesta, tento
návrh však zo strany družstva nebol prijatý. Záujemcom o čerstvé
kravské mlieko oznamujeme, že si ho zatiaľ môžu zakúpiť priamo
na družstve. V prípade, že sa nájde iný dodávateľ kravského mlieka,
ktorý by ho za prijateľných podmienok odpredával záujemcom
spomenutou formou, bude mesto v tejto veci určite nápomocné.

Blahoželanie

spomienka

Dňa 13. 2. 2010 oslávil krásne
životné jubileum – 50 rokov
MIROSLAV KURIC
z Kysuckého Nového Mesta.
Nech tento krásny deň, dá Ti úsmev
a radosť len. To Ti zo srdca želá
manželka, Silvia a Mirka s manželom,
najbližšia rodina a vnučka Julka.
K blahoželaniu sa pripája i celý
kolektív požiarnikov DHZ v KNM

Dňa 11. 1. 2010 uplynul
1 rok od odchodu do večnosti
po krátkej, ale ťažkej chorobe
JOZEFA KALUŽNÍKA
z Budatínskej Lehoty. S úctou, láskou
a modlitbou si na neho spomína
smútiaca rodina i známi. Chýba nám
jeho vždy dobrá nálada a optimizmus,
čo rozdával okolo seba.
Odpočinutie večné daj mu Pane.

V minulom čísle sme uviedli nesprávne dátumy, redakcia sa touto cestou dotknutým ospravedlňuje.
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spoločenská kronika

Spoločensk á kronik a
manželstvo uzavreli
Stanislav Kohút a Anna Judáková
Radoslav Cipko a Ing. Michala Gramatová

Veľa šťastia!

narodenie detí
Sebastian Kocák, Kristína Pagáčová,
Sára Šurabová, Tatiana Trlicová, Nina Šeligová,
Peter Kekely, Dávid Ploštica, Andrej Minár,
Kristián Frišo, Dominika Pavlíková,
Vanesa Neslušanová, Nela Koptáková,
Alexandra Ščambová.

Rodičom blahoželáme a deťom prajeme pevné
zdravie a radostný život!

opustili nás
Štefan ŽÚBOR		
Ladislav PIŠTEK		
Margita ILOVSKÁ		
Mária KALINAYOVÁ		
Ján ŠČAMBA		
Justína MARTINSKÁ
Božena ŠEVČÍKOVÁ
Margita PETRÁKOVÁ

61 rokov
74 rokov
87 rokov
68 rokov
59 rokov
95 rokov
63 rokov
45 rokov

Hoci sú chvíle, ktoré smutne prežívame,
sú okamihy, na ktoré v duchu často
spomíname. Márne Ťa oči hľadajú,
márne po tvári slzy stekajú.
Ako Ti z očí žiarila dobrota, tak nám
budeš chýbať do konca života.
Dňa 2. 3. 2010 si pripomíname
2. výročie, kedy nás opustil manžel, otec
Dr. JÁN SÁGA
S úctou a láskou spomína manželka
a synovia Marián a Radoslav so Zuzanou
Na dobrých ľudí sa nezabúda, tí sú
v spomienkach stále a dobrý človek
neodchádza, ten žije v srdciach ďalej.
Dňa 3. 3. 2010 bude tomu 7 rokov,
čo odišiel do večnosti môj drahý manžel
MARCEL KUBIŠ
z Kysuckého Nového Mesta.
Kto ho poznal – spomenie si, kto ho
mal rád – nezabudne. S láskou a úctou
spomína manželka Hanka
Za Tebou, náš drahý, nás stále srdce
bolí, a zabudnúť na Teba nám nikdy
nedovolí. Dňa 27. 2. 2010 si pripomíname
3. výročie úmrtia nášho milovaného
manžela, otca, starkého
FRANTIŠKA JAVORÍKA
z Kysuckého Nového Mesta.
S láskou a úctou spomínajú manželka,
synovia s rodinami a blízka rodina
Dňa 16. 1. 2010 uplynulo 10 rokov od chvíle, čo nás opustil
milovaný brat, švagor, strýko
MARIAN JAVORÍK
zo Snežnice.
Už len kyticu kvetov Ti na hrob môžeme dať, zapáliť
sviečku a s láskou spomínať. Smútiaca rodina

KNM

spomienky a poĎakovania
Dňa 26. 3. 2010 si pripomenieme
25. výročie úmrtia nášho drahého
manžela, otca a dedka
ŠTEFANA LACKA.
Už len kyticu kvetov Ti na hrob môžeme
dať, zapáliť sviečku a s láskou spomínať.
Manželka Paulína, synovia Ján,
Milan a Stanislav s rodinami
Dňa 25. 3. 2010 si pripomenieme
7. výročie úmrtia
VLADIMÍRA MÄKKÉHO
z Kysuckého Nového Mesta,
ktorý zomrel vo veku 40 rokov. So žiaľom
v srdci spomína smútiaca rodina
Dňa 2. 3. 2010 si pripomíname
2. smutné výročie, čo nás opustil môj
manžel, otec, krstný, ujo a švagor
ŠTEFAN VIKTOR VESELÝ.
Kto ste ho poznali a mali radi,
spomeňte si na neho spolu s nami.
S úctou a vďakou manželka Anna, dcéra
Anka a ostatná rodina
Stíchol dom, už nepočuť Tvoj hlas,
ani Tvoje kroky v ňom. Ťažko sa nám
s Tebou lúčilo, ťažko je nám bez Teba
žiť. Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí
dňa 26. 1. 2010 odprevadili na poslednej
ceste nášho otca, dedka, a pradedka
ONDREJA RECHTORÍKA
zo Snežnice.
Dňa 23. 1. 2010 uplynuli
dva roky od úmrtia
p. MARGITY RECHTORÍKOVEJ
zo Snežnice.
S úctou a láskou spomína celá rodina

Dňa 5. 3. 2010 uplynú dva roky,
čo nás navždy opustila
p. MÁRIA SVRČKOVÁ
z Budatínskej Lehoty.
S úctou a láskou spomína celá rodina
Dňa 22. 3. 2010 to už bude rok, čo nás
vo veku 70 rokov navždy opustil náš
drahý a milovaný otec a starý otec
ING. PAVOL BARANEC.
Doteraz na neho s veľkou láskou v srdci
spomínajú synovia s rodinami,
príbuzní a známi
Dňa 13. 3. 2010 si pripomenieme
4. výročie čo nás navždy opustila
EMÍLIA ŠEVČÍKOVÁ
zo Snežnice.
S láskou spomínajú manžel, dcéra
a synovia s rodinami, bratia s rodinami
a ostatná rodina

KNM

spoločenská kronika

Si tam, kam chodia hviezdy plávať, kam hľadíme,
keď nemôžeme spávať. Na krídlach anjela vzlietla si do
výšin, v náručí Pánovom plač Vám utíšim.
Bolesť najbližších tichučko pohladím a mojich najdrahších
pred zlým ochránim. Neplačte, že som odišla, len v pokoji
mi želajte a večnú spomienku mi zachovajte.
Dňa 9. 3. 2010 si pripomíname 2. smutné výročie úmrtia,
čo nás navždy opustila naša drahá
mama, stará a prastará mama
ŠTEFKA BUČKOVÁ
z Kysuckého Nového Mesta.
Ten, kto ju poznal, spomenie si,
ten, kto ju mal rád, nezabudne.
S láskou spomínajú dcéry Lidka,
Božka s rodinami a syn Milan
Dňa 16. 3. 2010 si pripomíname
30. výročie úmrtia
JOZEFA PLEVKA
z Kysuckého Nového Mesta.
S úctou a láskou spomína celá rodina
Dňa 30. 3. 2010 uplynú tri roky,
čo nás opustila
MARGITA CRHOVÁ.
Je nám smutno.
Manžel Juraj s dcérami Jankou
a Zuzanou s rodinami
Dňa 12. 2. 2010 sme si pripomenuli
nedožité 63. narodeniny
nášho otca a manžela
LADISLAVA KAMEŇOVSKÉHO,
ktorý nás navždy opustil dňa 16. 3. 2006.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte
mu spolu s nami tichú spomienku.
Manželka Emília a deti Marcela,
Erich a Laco
Dňa 18. 3. 2010 si pripomíname
20. výročie úmrtia manžela a otca
MATEJA HOLLÉHO
z Kysuckého Nového Mesta.
S láskou a úctou spomínajú manželka,
dcéra s rodinou a syn

BLAHOžELANIE
Dňa 1. 3. 2010 oslávi
okrúhle narodeniny
Mirka Neslušanová,
preto jej želáme všetko naj...
Od milovanej sestry s rodinou.
Timko a Maximko posielajú pusinku.

Dňa 1. 3. 2010 oslávi nádherných
33 rokov Andrea Starinská
naša milovaná maminka, preto jej
želáme zo srdca všetko najlepšie,
a naďalej si prajeme, nech si slnkom
našich dní ešte ďalších 100 rokov.
Tvoj Milan, deti Timko a Maximko
posielajú veľkú pusu.
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Odišiel si a v srdci bolesť zanechal,
tak rýchlo a bez rozlúčky, to nikto
nečakal. Slza nám steká po líci,
zabudnúť sa nedá, aj keď hľadíš
na nás z neba. Čas plynie ako rieky
prúd, kto ho mal rád,
nebude vedieť zabudnúť.
Dňa 1. 3. 2010 si pripomíname
10. výročie tragického úmrtia
nášho drahého
MIROSLAVA KMOŠKA
z Kysuckého Nového Mesta.
Spomínajú manželka, deti a príbuzní

poĎakovania
Touto cestou chceme poďakovať
za prejavy sústrasti a kvetinové dary
všetkým príbuzným a známym,
ktorí sa prišli rozlúčiť na poslednej ceste
s manželom, otcom, starým otcom,
švagrom a kamarátom
JOZEFOM ŠKULAVÍKOM
z Kysuckého Nového Mesta,
ktorý nás náhle opustil dňa 29. 1. 2010
vo veku 74 rokov. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosíme,
tichú spomienku a modlitbu. Smútiaca rodina
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom
a známym, primátorovi mesta
p. Ing. Hartelovi a jeho zástupkyni
p. Ing. Svrčkovej, DHZ Kysucké Nové
Mesto a celému výboru, Ing. Kubištovi
a všetkým hasičom, ako i členom
rôznych organizácií, ktorí sa prišli
rozlúčiť na poslednej ceste
s mojím manželom
TIBOROM VLČKOM
z Kysuckého Nového Mesta,
ktorý nás opustil dňa 6. 1. 2010. Zároveň ďakujeme
p. kaplánovi Hrvolovi za dôstojnú rozlúčku, ktorý spolu
s Vdp. Ninisom odslúžil obetu svätej omše. Smútiaca
manželka Margita, synovia Tibor, Jozef, Peter a dcéra Gitka
Touto cestou chceme poďakovať
za prejavy sústrasti a kvetinové dary
všetkým príbuzným a známym,
ktorí sa prišli rozlúčiť na poslednej ceste
s našou drahou mamou, starou mamou,
švagrinou a krstnou mamou
Justínou Martinskou
z Budatínskej Lehoty,
ktorá nás opustila 10. 2. 2010
vo veku 95 rokov. Smútiaca rodina.
Dňa 28. 3. 2010 oslávi 62. narodeniny
náš otec a manžel

Milan Tabaček ,

preto mu želáme všetko najlepšie.
Manželka, syn a Andrea, vnúčatá
posielajú pusu.
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kultúra a šport

VII. REPREZENTAÈNý

p l e s
mesta

VII. reprezentačným Plesom
mesta Kysucké Nové Mesto,
ktorý sa uskutočnil v dome
kultúry prvú februárovú sobotu, ukončilo Mestské kultúrno-športové stredisko tohtoročnú plesovú sezónu. Ples vo
vyzdobených priestoroch tanečnej sály DK tentokrát slávnostne otvoril primátor mesta Ing. Ján Hartel so speváčkou
Editou Moravskou, ktorá neskôr hosťom zaspievala šansóny
Edith Piaf a valčíky Mireille Mathieu. Do tanca hrala hudobná skupina Kortina, ľudová hudba Čuhár´s Band a ľudová
muzika Jedľovina. V programe plesu vystúpili tanečné subory Asanka, Niagara, videli sme štandardné spoločenské
tance v podaní žilinských tanečníkov, ale aj latinské, ktoré
nám predviedli Vicemajstri Slovenska 2009 v tejto tanečnej
kategórii. O šiestej hodine nadránom, keď už muzikanti naozaj nevládali hrať a tanečníkov na parkete bolo stále dosť,
zaspievali si všetci spoločne na rozlúčku niekoľko piesní a
v dobrej nálade sa rozišli domov. Tohtoročný ples mesta sa
opäť vydaril.
Vecné ceny do žrebovania tento rok poskytli:
Stavebná firma P. Harcek, KNM, Ing. Ján Hartel – primátor
mesta, Obnostav s.r.o., Kysucké Nové Mesto, Mc Donald´s,
Žilina, Kindercentrum, Žilina, SPORT W + W, Žilina, Top
Restaurant, Žilina, Okresná organizácia SMER - SD, KNM,
JUDr. Milan Chovanec, Kvetinárstvo Dália, KNM, Pizéria
Robinson, KNM, Pizéria PALERMO, KNM, Akademický maliar Pavol Muška, Bar Brooklyn, KNM, R+M Company, s.r.o.,
KNM, Lekáreň sv. Lukáša, KNM, Zdeno Rapčan, KNM, Bioracio-dia, s.r.o. KNM, Nechtové štúdio - p. Tvrdá, RM Šport,
KNM, Mestské kultúrno-športové stredisko a Klub drotárov,
KNM. Ďakujeme.
(mkšs)

Ako sa darilo našim
v minulom roku

KNM

turistom

V roku 2009 sa nám podarilo znova dosiahnuť vynikajúce
výsledky. Celkovo sme zorganizovali 110 turistických akcií,
z ktorých bolo:
• 10-VHT-vysokohorských v pohoriach ako Malá Fatra, Veľká
Fatra, Nízke, Západné a Vysoké Tatry - tie aj z Poľska.
• 23 akcií v lyžiarskej turistike, na ktorých sa nám podarilo
získať znova aj ďalších nových obdivovateľov tohto zimného
športu - bežkárov
• 9 akcií pre milovníkov horskej cyklistiky
• 68 akcií pre peších turistov v pohoriach ako Javorníky,
Kysucká vrchovina, Kysucké Beskydy, Sliezské Beskydy, Poloniny, Vihorlat, Slovenský kras, Volovské a Chočské vrchy
• 10 akcií boli autobusové zájazdy, ktoré sú pre našich turistov
stále veľmi populárne, najmä preto, že sa prostredníctvom
týchto zájazdov dostanú na atraktívne miesta, kde by sa
ináč sami nevybrali. So sprievodcovským vedením ŠKT
KNM si môžu vybrať aj túru podľa svojich schopností, vždy
máme na výber aj tri túry podľa náročnosti. Rozhodujúca
je určite aj cena, ktorá je skoro polovičná, ako sú náklady
inými spojmi.
Celkovo sa na našich turistických akciách zúčastnilo 1837
členov ŠKT KNM, čo je priemerne skoro 17 turistov na akciu, ďalej to bolo 1499 hostí , čo je priemerne skoro 14 osôb
na akciu. Spolu to bolo 3336 turistov, čo je vynikajúcich 31
turistov na jednu turistickú akciu. Výsledkom je opäť rekordný
ročník, aj keď sme už nechceli rekordy, ale kvalitu. Oboje sa
nám znova podarilo!
Najúspešnejším turistom ŠKT KNM sa za rok 2009 s počtom
82 akcií sa stal už po šiestykrát Ing. Ondrej Baránek, ktorý
absolvoval celkovo 1691km prepočítaných podľa koeficientov
na jednotlivé kategórie turistických presunov, s celkovým
prevýšením 54290m, čo je ako 6 Everestov. Z toho bolo 339
km na bežkách,150 km vo vysokohorskom teréne - VHT
a 831km v pešej turistike. Na druhom mieste skončil Emil
Chilý so 68 akciíami,1614 km, s prevýšením 50220m Tretia
skončila Ing. Mária Jakubíková, zúčastnila sa 61 akcií, teda
1547 km, s prevýšením 48240m. Rozhodujúcim kritériom pre
vyhodnotenie najlepších turistov je počet akcií, na ktorých sa
turista počas roka zúčastnil.
V jednotlivých kategóriách boli najúspešnejší:
Pešia turistika:
1. Jaroslav Capek 918km/33100m
2. Emil Chilý       865km/34600m
3. Ing. Ondrej Baránek 831km /33400m
Lyžiarská turistika:
1. Peter Sýkora    381km/13340m
2. Ondrej Tulec   340km/12190m
3. Ing. Ondrej Baránek 339km/12040m
Horská cyklistika:
1. Ondrej Tulec   587km/6620m
2. Roman Minarovič 395km/5220m
3. Ing. Mária Jakubíková 391km/3940m
VHT - vysokohorská turistika:
1. Ing. Miroslav Mazúr 215km/13860m
2. Štefan Čadecký 186km/11860m
3. manželia Šurinovci Katka a Peter   164km/9810m
Za tieto vynikajúce výsledky, ktoré sme v roku 2009 dosiahli,
ďakujeme aj finančnej podpore nášho mesta, ktoré prostredníctvom športovo-kultúrnej komisie oceňuje naše dosiahnuté
výsledky. Turistický oddiel ŠKT Kysucké Nové Mesto
má v súčasnosti 173 členov, z toho 131dospelých a 42
detí. V roku 2009 sme oslávili už 56.výročie činnosti nášho
turistického oddielu.
Záverom by som rád všetkých turistov, ako aj obdivovateľov
našej prekrásnej kysuckej prírody, chcel v mene ŠKT KNM
pozvať na naše turistické akcie v roku 2010. Zúčastňovať
sa ich môžu nielen občania KNM, ale aj obyvatelia celých
Kysúc, širokého okolia.  
Viac info: www.sktknm.sk
(František Žabka, predseda ŠKT KNM)
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Zo 62 správnych odpovedí sme vyžrebovali týchto výhercov:
Krížovka 1.
s tajničkou
Krížovka
s KNM
tajničkou
JOZEF HLUŠKO,●Clementisova
761/3,
2. znie:
MÁRIA
STUDENÁ,
štvrĢ
KNM
Správne znenie z čísla 2/2010
„Láska nemá
žiaden vek.“ ZoŠtefánikova
62 správnych odpovedí
boli775,
vyžrebovaní títo traja výhercovia: 1. JOZEF
HLUŠKO,
Clementisova
761/3,
KNM
(6€),
2.
MÁRIA
STUDENÁ,
3. LÝDIA BUýKOVÁ, Murgašova 689/6, KNM
Štefánikova štvrť 775, KNM (5€) 3. LÝDIA BUČKOVÁ, Murgašova 689/6, KNM (3€). Srdečne blahože- KUPÓN
láme! 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 3/2010
spolu s nalepeným kupónom doručte na MsÚ – referát bytový a podnikateľských činností, č. dv. 14 alebo
do DK KNM, č. dv. 43 najneskôr do 20. 3. 2010

č. 3
Alexander Dumas mladší: Odpoþinok ... dokonþenie citátu v tajniþke krížovky.

Alexander Dumas mladší: Odpočinok ... dokončenie citátu v tajničke krížovky.
autor
krížovky:
Jaroslav
Jablonský

kypri
pluhom

3. þasĢ
tajniþky

rub

vladár

pomôcky:
Tua, Nans,
Aeneas, it,
Antal, son

citoslovce
hlasu
kravy

domácke
meno
Anny

zlaćujem

vyhynutý
koþovník

syn, po
anglicky

talianska
huslistka

hrubá
prikrývka

meno
Komenského

nepotrebná
príĢaž

kryt vojaka

4. þasĢ
tajniþky

þierne zlato

príbuzný
francúzske
sídlo

turecké
mesto

to, po
anglicky

naše mesto
obyvateĐ
Írska

patriaci
Iþkovi

jelša, po
þesky
rýchle
(zastar.)

tamtí

ruský
súhlas

1. þasĢ
tajniþky
citoslovce
trúbenia

existujete

náš maliar

tu

argón (zn.)

enemy
(skr.)

ukazovacie
zámeno

2. þasĢ
tajniþky

zisk
z vložených
peĖazí

trójsky
hrdina

DOPLĕOVAýKA

DOPLŇOVAČKA pre deti

KUPÓN č. 3

detská
1 V
1. SúþasĢ obleþenia.
doplňovačka
2 V
2. Vínna réva.
3. Poznáte.
3 V
Jedno z detí, ktoré zašle správne zne4. Hmyz žijúci pri vode.
4 V
nie doplňovačky spolu s nalepeným
5. VtĎkla.
13 správnych5 odpovedí
sme vyžrebovali
výhercu: LUCKA ONDRUŠKOVÁ,
ď.naŠtúra
kupónom poštou
adresu: 1061, KNM
V
6. V tých þasoch.
Dom
kultúry
ýherkyĖa si môže
do Mestského kultúrno-športového strediska – Dom kultúry, þ.
6 V prísĢ pre vecnú cenu
7. Vetrík.
Litovelská 871
ktorýkoĐvek 7pracovný
deĖ
v
þase
od
7,30
hod., najneskôr
3. 01
2010.
8. Útvardo
zo 14,00
zapletených
vlasov. do 31.024
Kysucké Nové Mesto
V
alebo odpoveď osobne doručí do
9.
VlhkosĢ.
8 V
Domu kultúry, č. dv. 43 najneskôr do
9 V
20. 3. 2010, získa vecnú odmenu.
Z 13 správnych odpovedí bola vyžrebovaná LUCKA ONDRUŠKOVÁ,
Ľ. Štúra 1061, KNM. Výherkyňa si môže prísť 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 31. 3. 2010.

Teším sa na vaše správne odpovede.
(Mária Ďuranová)

dv. 43

KNM

marec 2010
6. 3. 2010 o 18,00 hod. a o 20,00 hod. v DK
DRIŠĽAK
Vstupné 6€, koncert so začiatkom o 18,00 hod. už vypredaný, vstupenky na koncert o 20,00 hod. sú v predpredaji!

29. 3. 2010 o 19,00 hod. v DK
DOMÁCE VÄZENIE
Divadelná tragikomédia, autor: Neil Simon
Účinkujú: Zdena Studenková, Jozef Vajda, Marta Sládečková, Zuzana Tlučková, Peter Sklár
Vstupné: 14€, už v predpredaji!

7. 3. 2010 o 19,30h.
Filmový
klub

12. 3. 2010 o 19,30h.
OBČAN PES
Bláznivá romantická komédia sa odohráva v súčasnom Bangkoku a skladá sa
z minipríbehov bizarných
postavičiek, vstupujúcich
do života mladého Poda,
ktorý sa vydá z rodnej chatrče za šťastím do veľkomesta a
skutočne ho tam nájde!
26. 3. 2010 o 19,30h. FAUNOV LABYRINT
Príbeh sa odohráva v severnom Španielsku pred koncom druhej svetovej vojny. Mladé dievčatko si tu ako
únik pred realitou vytvorí fiktívny svet, ktorý akoby z oka
vypadol zemi za zrkadlom.

kysuca

AVATAR
USA* Vstupné 2,50 € * MP-7* 166 min.

14. 3. 2010 o 17,00h.

ALVIN A CHIPMUNKOVIA 2
USA * Vstupné 2,20 € * MP * 90 min.

21. 3. 2010 o 19,30h.

SHERLOCK HOLMES
VB/AUS/USA * Vstupné 2,20 € * MP-12* 128 min.

28. 3. 2010 o 19,30h.

SAW VI
USA/AUS/VB * Vstupné 2 € * MP-15* 90 min.

Vstupné na filmové premietanie pre členov FK KYSUCA je 1,5€, ostatní 2€
PRÍSPEVKY do Zvestí doručte osobne alebo poštou:
Dom kultúry, Litovelská 871 (č. dv. 43), 024 01 Kysucké Nové Mesto alebo e-mail:kulturaknm@centrum.sk
INZERCIU, SPOMIENKY, REKLAMU doručte osobne alebo zasielajte:
Mestský úrad, Námestie Slobody 94 (č. dv. 14), 024 01 Kysucké Nové Mesto
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