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V Kysuckom Novom Meste odovzdali
deťom k MDD výnimočný darček

CENA 0,20 €

(348 000€) jeho súčasťou sú spevnené plochy pred a za DK, drobná
architektúra, verejná zeleň, chodníky na ul. 1. mája, Murgašovej
ul., Vajanského ul. a Litovelskej
SO 300 - ul. M. Benku, Sládkovičova – (171 000€) zahŕňa rekonštrukciu chodníkov
SO 400 - ul. Komenského ul. (294 000€) zahŕňa rekonštrukciu
cesty, obrubníky a dopravné značenie

„Stavebné práce v celkovej hodnote 1.637 mil. €, čo je cca

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sa na námestí mesta Kysucké Nové Mesto v posledný májový deň tohto roku uskutočnilo
milé podujatie. Napriek nepriaznivému počasiu sa tu stretli obyvatelia mesta i malí oslávenci, aby sa okrem veselej pouličnej show
v podaní Vranovského chodúľového divadla, potešili ešte ďalšiemu
výnimočnému darčeku od vedenia mesta. Primátor mesta Ing. Ján
Hartel ich v úvode podujatia s radosťou informoval o úspešnom
projekte mesta v rámci programu Regenerácia centrálnej zóny.
Ako sa vo svojom príhovore vyjadril, práve v máji 2010 podpísalo
Mesto Kysucké Nové Mesto s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR definitívne zmluvu o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku na regeneráciu centrálnej zóny mesta, čo
znamená, že už čoskoro bude v Kysuckom Novom Meste pomocou
prostriedkov EU a vlády zrealizované dielo, ktoré sa určite zapíše
do histórie mesta.
Primátor mesta pri tejto príležitosti privítal na námestí svojich hostí:
poslanca NR SR PhDr. Petra Dubravaya, predsedu ŽSK Ing. Juraja
Blanára, riaditeľa SORa Milana Ovseníka, poslancov ŽSK Janu
Svrčkovú a Vladimíra Macáška, poslancov mestského zastupiteľstva, a zároveň sa nielen im, ale aj všetkým ostatným zainteresovaným do úspešného projektu, úprimne poďakoval za podporu a dobre
odvedenú prácu. O projekte poskytol aj ďalšie informácie:
Projekt je rozdelený do 4 stavebných objektov:
SO 100 - pešia zóna- Ul. ČSA – (724 000€), zahŕňa predĺženie
súčasnej pešej zóny od horného kostola po jej napojenie na Ul. Benkovu. Súčasťou sú spevnené plochy, chodníky, drobná architektúra,
nové verejné osvetlenie, úprava zelene a verejných priestranstiev,
vybudovanie veľkého detského ihriska oproti Bille
SO 200 - ul. 1. mája, Murgašova, Vajanského, Litovelská –

49.316 mil. Sk, budú zahájené už v najbližšom období.
O túto sumu sa po dokončení projektu, ktorého realizácia
je naplánovaná na 2 roky, zvýši hodnota majetku mesta.
A čo je najpodstatnejšie, je skutočnosť, že mesto vďaka
úspešnému projektu získa 95% krytia nákladov na jeho
realizáciu vo forme nenávratných finančných príspevkov
od EU a nášho štátu. Veľké množstvo práce nás ešte
čaká pri samotnej realizácií, ktorá by mala začať hneď

(Dokončenie na strane 2)
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po výbere dodávateľa stavby vo verejnom obstarávaní,
ktoré v súčasnosti už prebieha. Aj keď sú práce v zmysle
projektu naplánované na dva roky, budeme sa snažiť
s vybraným dodávateľom dohodnúť, aby sa najvypuklejšie
nedostatky, na ktoré nás občania mesta upozorňujú,
odstránili v rozhodujúcej miere už v tomto roku. Ako
som uviedol, čaká nás veľa práce, riešenia problémov,
s ktorými je potrebné pri veľkých projektoch vždy rátať.
Verím však, že to zvládneme, určite nám budú užitočné

aj skúsenosti, ktoré sme získali počas realizácie projektov
v minulosti. Keď ma práca zmysel a cieľ, dá sa vyriešiť
každý problém. Najmä, keď vidieť výsledky, ktoré pozitívne
ovplyvňujú každodenný život ľudí v našom meste,“ povedal
primátor mesta v závere svojho príhovoru. Potom nezabudol
zablahoželať malým oslávencom k sviatku, a vyslovil
vieru, že najmä oni, ďalšia generácia mesta, sa budú zo
zrealizovaného projektu tešiť.              (Mária Ďuranová)

PRIHOVáRA SA VáM

rešpektovať aj zákonné ustanovenia. Väčšina ľudí v produktívnom
veku má platobnú kartu alebo môže využívať internetové služby
bánk. Preto ma prekvapuje, že mnohí sú ochotní čakať v rade a
pritom pohundrávať, namiesto toho, aby daň zaplatili prostredníctvom bankového automatu, ktorých je v meste dosť alebo prostredníctvom internetovej služby bánk. Je to určite pohodlnejšie.
Dňa 4. 6. 2010 o 3.15 hod. bol vyhlásený III. stupeň povodňovej
aktivity na drobných vodných tokoch v mestských častiach Kysuckého Nového Mesta. V čase, keď väčšina ľudí v meste spala,
niektorí obyvatelia Oškerdy a Budatínskej Lehoty bojovali s vodou
a zachraňovali svoj majetok. Pri záchranných prácach asistoval aj
mestský hasičský zbor. Pri tejto príležitosti sa chcem poďakovať
všetkým, ktorí sa podieľali priamo alebo sprostredkovane na záchranných prácach. Mesto urýchlene organizovalo záchranné
povodňové práce, aby sa minimalizovali škody na majetku občanov.
Občania mali byť podľa vyhlásenia vlády odškodnení za škody spôsobené povodňou. Dňa 6. 6. 2010 mestský úrad spracoval podľa
usmernenia Obvodného úradu Žilina zoznam všetkých občanov,
ktorým povodeň spôsobila škodu, a tento zoznam doručil v stanovenom termíne a na stanovených tlačivách na Obvodný úrad Žilina.
Ďalším spracovaním sa zaoberal výlučne Obvodný úrad Žilina a
Ministerstvo vnútra SR. Mesto nebolo v tejto veci viac oslovené,
ani inak zainteresované na rozhodovaní, kto a v akej výške
bude odškodnený. Mesto nemá dosah na to, či niekto bol alebo
nebol odškodnený. Boli sme prekvapení sťažnosťami niektorých
poškodených, že im nebolo odškodnenie vyplatené. I po viacnásobných urgenciách zo strany mesta na Obvodnom úrade Žilina a MV
SR nedošlo k odškodneniu všetkých občanov. Ešte raz opakujem,
že mesto v žiadnom prípade nemôže ovplyvniť výšku a ani termín
odškodnenia postihnutých občanov.
Začína leto a všetci veríme, že povodne sa nebudú opakovať. Deti
skončia školu a určite mnohí z vás pôjdu na dovolenku alebo ju
strávia iba tak, doma. Prajem všetkým, aby ste si oddýchli a šťastne
sa vrátili domov, zregenerovali svoje telá a duše. V tomto mesiaci
nás predsa čakajú hody a tie si treba užiť.

prednosta MsÚ Ing. Ľubomír Golis

Už to máme za sebou. Hovorím o voľbách a reakciách na zmenené
volebné miestnosti. Bolo zrejmé, že niektorí voliči budú nespokojní,
keď budova, v ktorej bola niekoľko rokov umiestnená ich volebná
miestnosť, bola zatvorená. Keď niektorí do Oznámenia o mieste a
čase konania volieb oškrabú zemiaky a iní ho hneď hodili do koša,
z dôvodu, že kto by to všetko čítal, potom verím, že museli byť
prekvapení. Koncom novembra budú voľby do orgánov samosprávy. Verím, že voliči už prekvapení nebudú.
Minulý mesiac zasadalo MsZ. Schválilo Záverečný účet mesta za
rok 2009. Záverečný účet je jedným z najdôležitejších dokumentov mesta. Hodnotí hospodárenie za predchádzajúci rok. Mesto v
roku 2009 naplnilo daňové príjmy na 104% a nedaňové príjmy na
106%. Pre mňa je potešiteľná skutočnosť, že klesol počet nedoplatkov na miestnych daniach a poplatkoch. Toto je výrazný posun
v konaní občanov tohto mesta. Výdavky za sledované obdobie
sme udržali na 91,4 % rozpočtovanej hodnoty. Nebyť skutočnosti,
že sme nedostali úhrady z fondov EU, prebytok mesta by bol na
úrovni 158 tisíc eur. Okrem toho boli na zasadnutí MsZ prijaté aj
dodatky k všeobecne záväzným nariadeniam o držaní psov a dotáciách. Pri tejto príležitosti chcem požiadať tých, ktorých žiadosti
musí schvaľovať mestské zastupiteľstvo, aby si okrem podanej
žiadosti pozreli aj všeobecne záväzné nariadenie, podľa ktorého sa
ich žiadosť vybavuje. Určite to skráti lehotu na vybavenie.
V tomto čase boli doručené občanom mesta platobné výmery
na daň z nehnuteľnosti. Každý rok sa do pokladne mestského
úradu dostavia ľudia, ktorí chcú zaplatiť čím skôr. Naša pokladňa
to však nie je fyzicky schopná zvládnuť. Prečo neotvoríme druhú
pokladňu? Organizácie, s ktorými máme uzatvorené poistné zmluvy, majú určité podmienky na zabezpečenie priestorov a musíme

Údržba mesta

skrášľuje

Keďže v mesiaci máj skoro permanentne pršalo, kosenie trávy,
výsadba kvetinových záhonov, ktoré organizácia pravidelne v
týchto dňoch vykonáva, bolo tento rok čiastočne pozastavené.
Tráva za ten čas narástla do neuveriteľných rozmerov. V týchto
dňoch slnečného počasia Údržba mesta doháňa zameškané.
Kosenie trávy a výsadba zelene prebieha aj v mimopracovných hodinách a počas víkendu. Okrem toho boli všetci
zamestnanci a pracovníci, ktorí vykonávajú aktivačnú činnosť,
formou menších obecných prác, dňa 4. 6. 2010 nasadení pri
odstraňovaní následkov povodne v Budatinskej Lehote do
neskorých večerných hodín.
(red.)

Nový
na Dubskom cintoríne
Obyvatelia Dúbia v Kysuckom Novom Meste v mesiaci máj
svojpomocne zabezpečili výmenu dreveného kríža na cintoríne
v časti Dúbie. Drevo na kríž bezplatne narezal súkromný podnikateľ pán František Hruška. Na prácach sa podieľali Štefan
Korista, Ján Švábik a
ďalší
spoluobčania.
Pani Ľubica Šusteková
zreštaurovala pôvodný
korpus novým náterom, materiál na oplechovanie kríža dodala
ako sponzorský dar
firma KRAAL s.r.o.,
Dubská cesta 2242,
024 01 KNM. Okrem
kríža sa vymaľovala a natrela kaplnka,
ktorá sa nachádza na
Dubskom cintoríne v
KNM. Slávnostné vysvätenie kríža spolu so
svätou omšou sa uskutoční dňa 13. 6. 2010.
(red.)

KNM

spravodajstvo

VÝZVA PRE DRŽITEĽOV PSOV
Pre neustále narastajúci
počet sťažností zo strany
obyvateľov nášho mesta
na držiteľov psov alebo
osoby, ktoré psa vedú,
pripomíname základné
podmienky držania psov
na území nášho mesta,
ktoré vyplývajú zo Všeobecného záväzného
nariadenia č. 14/2008 a
držitelia psov či osoby,
ktoré psa vedú, sú povinný ich dodržiavať:
1.) Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie, ktorú vedie Mesto Kysucké Nové Mesto – oddelenie daní a poplatkov.
2.) Držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie musí mať pri
sebe a pri kontrole preukázať evidenčnú známku
a vrecko na zber psích výkalov.
3.) Držiteľ psa je povinný zabezpečiť vakcináciu psa proti
besnote 1x ročne a bez meškania zabezpečiť veterinárne
vyšetrenie psa v zmysle Zák. č. 488/2002 Zb. z. o veterinárnej starostlivosti §43, odst. 1, písm. a e).
4.) Za psa zodpovedá vždy držiteľ psa alebo osoba, ktorá
psa vedie.
5.) Osoba, ktorá psa vedie, je povinná pozbierať po ňom
psie výkaly a vhodiť ich do nádoby na komunálny odpad alebo do inej nádoby na to určenej.
6.) Vodiť psa na verejnom priestranstve môže len osoba spôsobilá ovládať ho v každej situácii, pričom je povinná
predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom
ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňovať vzniku
škôd na majetku alebo životnom prostredí, ktorú by pes
mohol spôsobiť.
7.) Na verejnom priestranstve musí byť každý pes na vôdzke a mať nasadený náhubok.
8.) Psa nemožno vodiť na miesta, na ktoré je vstup psom
zakázaný, okrem služobného psa počas zákroku a vodiaceho psa.
9.) Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru môže
len osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony.
10.) Psa nemožno nechať voľne sa pohybovať na verejnom
priestranstve a na miestach, kde je voľný pohyb psov
zakázaný.
11.) Psa nemožno ponechať samého na verejnom priestranstve.
12.) Držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie, je povinná bezprostredne oznámiť skutočnosť, ak pes pohrýzol človeka.
13.) Voľný pohyb psov je možný len na miestach:
v k.ú. Kysucké Nové Mesto – vyšné Kamence (lesík pri rieke Kysuca nižšie mostu do Poviny).
v k.ú. Kysucké Nové Mesto – Sihoť (od ČOV smer Žilina
popri rieke Kysuca).
14.) Pri voľnom pohybe musí mať pes vždy nasadený náhubok a osoba, ktorá psa vedie, ho musí mať na dohľad
a pod kontrolou.
15.) Voľný pohyb psa je zakázaný bez prítomnosti držiteľa
psa alebo osoby, ktorá psa vedie.
16.) Voľný pohyb psov v prípade mimoriadneho veterinárneho
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nariadenia je zakázaný na celom území mesta.
Kontrolu dodržiavania VZN č. 14/2008, ktoré bolo schválené
uznesením MsZ v Kysuckom Novom Meste dňa 15. 12. 2008
pod por. č. 248/08 a nadobudlo účinnosť dňom 1. 1. 2009 vykonáva mestská polícia, zamestnanci mestského úradu na
základe poverenia primátora, hlavný kontrolór mesta, poslanci mestského zastupiteľstva
Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis č.
71/1967 Zbierky o správnom konaní a zákon č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Mesto Kysucké Nové Mesto žiada všetkých držiteľov psov na
území nášho mesta, prípadne osoby, ktoré psa vedú, o dodržiavanie tohto všeobecne platného predpisu.
(red.)

SLOVÁCI a POLIACI ŠPORTOM K ZDRAVIU
V rámci úspešného cezhraničného projektu, ktorý realizuje
poľská strana, konkrétne naše družobné mestečko Lodygowice pod názvom POLIACI A SLOVÁCI ŠPORTOM K
ZDRAVIU, sa v mesiacoch máj a jún 2010 uskutočnili až tri
vydarené športové podujatia, ktorých sa zúčastnili obyvatelia a športovci z nášho mesta.

Začiatkom mája dopravil autobus z nášho mesta do Lodygowiec kysucké volejbalistky, nielen členky volejbalového
klubu MŠK KNM, ale aj dobrovoľníčky, ženy, ktoré sa o
tejto možnosti dozvedeli a včas prejavili záujem zahrať si
volejbal a touto formou reprezentovať naše mesto. Úvodný
turnaj slávnostne otvoril za prítomnosti primátora nášho
mesta Jána Hartela, riaditeľa MKŠS Juraja Čierňavu,
zástupcu z nášho ďalšieho družobného mesta Rive de
Gier vo Francúzsku Rolanda Comteho, ako aj ďalších
organizačných pracovníkov, osobne starosta obce Lodygowice Andrzej Pittera.
Nasledujúcich dvoch športových aktivít v rámci projektu sa zúčastnili už aj žiaci z našich základných škôl,
ktorých okrem zástupcov mesta sprevádzali aj ich učitelia
– telocvikári. Športovo nadané deti, víťazi okresných kôl
v športových súťažiach, si zmerali sily so zahraničnými
rovesníkmi v behu, hode oštepom, skoku do diaľky a v
ďalších športových disciplínach, pozreli si pamätihodnosti
mestečka, spoznali jeho atmosféru a mnohí z nich si stihli
nájsť aj nových priateľov.
V rámci projektu Poliaci a Slováci športom k zdraviu sa s
finančnou podporou EU do konca tohto kalendárneho roka
uskutoční na území družobného mesta Lodygowice ešte
7 športových podujatí. Naši poľskí partneri budú hostiť
športovcov z nášho mesta a zároveň im poskytnú príležitosť,
aby si vzájomne zmerali sily v rôznych športových súťažiach,
ale i lepšie spoznali tento poľský región.
(Mária Ďuranová)
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KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
UDEĽUJE ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA

nical Practice, Vnitřní lekářství,
Diabetes a obezita, Všeobecná
angiológia a Kazuistika v diabetológii.

Čestné občianstvo mesta sa udeľuje osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie
mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie dobrého mena vo svete svojimi vynikajúcimi výkonmi. Práve medzi takéto osobnosti patrí náš rodák Prof. MUDr. MARIÁN MOKÁŇ DrSc. FRCP
Edin, prednosta I. Internej kliniky Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine. Mestské zastupiteľstvo
v Kysuckom Novom Meste na jednom z tohtoročných zasadnutí schválilo udelenie čestného občianstva mesta p. Mariánovi Mokáňovi za jeho vedecký prínos v oblasti medicíny pre
Slovensko i celý svet, za nezištnú pomoc a ľudský prístup k
všetkým pacientom z nášho mesta a okolia. Udelenie čestného občianstva mesta p. Mariánovi Mokáňovi sa uskutoční
počas tohtoročných Jakubovských hodov.
Náš rodák Marián Mokáň sa narodil v Kysuckom Novom Meste dňa 21. 12. 1957. V našom meste navštevoval nielen základnú školu, ale i gymnázium. Po jeho ukončení pokračoval
v štúdiu na JLF UK v Martine. Absolvoval množstvo študijných pobytov v zahraničí, napr. na University of Texas v San
Antonio (USA), Brown University, Providence, Rhode Island
(USA), University of Pittsburgh School of medicine a ďalšie,
je členom Kráľovskej lekárskej spoločnosti FRCP Edinburg
a členom Európskej asociácie pre výskum diabetes mellitus,
taktiež členom mnohých vedeckých výborov a členom redakčnej rady v odborných časopisoch Diabetes Research and Cli-

Počas výkonu lekárskej činnosti boli p. Mariánovi Mokáňovi udelené mnohé ocenenia,
medzi najvýznamnejšie z nich
patrí udelenie grantu IREX
(r. 1988 -USA), ocenenie The
Endocrine Society (USA v r.
1994), cena za najlepšiu publikáciu, ktorá mu bola udelená
Endokrinologickou spoločnosťou SLS za r. 1994, cena SDS za
najlepšiu monografiu SDS pre r. 2001, Dérerova cena SIS za
rok 2002, Cena SDS za r. 2007, Strieborná pamätná medaila
J LF UK v r. 2007, cena SDS za najlepšiu publikáciu v r. 2008,
cena spoločnosti Novo Nordisk Slovakia za nové poznatky v
oblasti diabetológie za rok 2008, zlatá pamätná medaila J LF
UK v roku 2009 a ďalšie. Svoje poznatky z oblasti medicíny
prednáša doma i v zahraničí, podieľa sa na celosvetovom výskume a získavaní celoštátnych grantov. Je riešiteľom a hlavným koordinátorom rôznych vedecko-výskumných projektov
a autorom mnohých publikácií vo svojej oblasti medicíny. Pánovi Mariánovi Mokáňovi blahoželáme k získaniu ČESTNÉHO OBČIANSTVA NÁŠHO MESTA a prajeme veľa ďalších
pracovných úspechov, ako aj zdravie a pohodu v osobnom
živote.
(red.)

„Deti deťom“

Súťaž hasičov

Dňa 8. júna 2010 sa v DK v Kysuckom Novom Meste konalo podujatie
z príležitosti Dňa detí pod názvom „Deti deťom“ za účasti zástupkyne
primátora mesta Ing. Jany Svrčkovej, vdp. Kaplána Dušana Pecka, ved.
odd. školstva pri MsÚ Mgr. Ladislava Vendrinského, riad. ZUŠ Mgr. Jany
Jánošovej, riad. DSS pre deti a dospelých – Domova dôchodcov Čadca
- Horelica Dr. Emílie Hanuljakovej, riad. MsKS Juraja Čierňavu a ďalších
účastníkov. Organizátorom podujatia bol miestny SSV Kys. Nové Mesto
pod patronátom mesta.
V hodnotnom kultúrnom programe sa predstavili: súbor ASANKA, ZUŠ
KNM, MŠ Litovelská, Detský domov Bytča – pracovisko KNM, DSS pre
deti a dospelých, Belanského ul., DSS Čadca - Horelica. Každé vystúpenie bolo výnimočné a ojedinelé, veľmi milé bolo to, že spolu so zdravými
deťmi sa prezentovali aj deti hendikepované. Súčasťou programu bolo
vyhodnotenie súťaže, ktoré vyhlásil miestny SSV KNM pri príležitosti
Roka kresťanskej kultúry - 140. výročia založenia SSV Trnava a končiaceho sa Roka kňazov. Celkovo sa do súťaže „Poznáš svoju históriu?“
zapojilo 120 účastníkov z KNM, Ochodnice, zo Žiliny, Kysuckého Lieskovca, Strečna a Oškerdy.
Komisia rozhodla o týchto výsledkoch:
Prémia SSV KNM: M. Vít, 8-ročné gymnázium Žilina
Mladší žiaci: ZŠ Ochodnica (Z. Neomániová, D. Škorová, T. Ševecová), ZŠ Nábrežná (K. Paštrnáková, I. Slivková, D. Macáš, Jozef Lach,
J. Lach), ZŠ Strečno (M. Kadášiová), ZŠ Kys. Lieskovec (F. Rajtek), ZŠ
Dolinský Potok (P. Gavlak), Detský domov (M. Kišoň)
Starší žiaci: ZŠ Dolinský potok (J. Turek), ZŠ Ochodnica (L. Lašová),
Detský domov (L. Šimeková, A. Šugárová, G. Kišoňová, K. Ďurkovská)
Vylosovaní: ZŠ Nábrežná (M. Kopyčiarová, J. Šiška), ZŠ Ochodnica (S.
Suriaková, P. Funtek, D. Jakubcová, M. Sklenárová)
Dospelí: Mgr. I. Nižníková, ZŠ Ochodnica, Mgr. L. Magátová, Ochodnica, J. Kubová, Oškerda, J. Šromek, Žilina
Mgr. I. Nižníková zo ZŠ Ochodnica obdržala knihu za propagáciu SSV
od primátora mesta Ing. Jána Hartela, ktorú jej odovzdala zástupkyňa primátora Ing. Jana Svrčková.
V rámci Roka kresťanskej kultúry a končiaceho sa Roka kňazov boli
ocenení:
Štefan Richtárik, ml., miništranti: Tomáš Puraš, Vlasto Straka, Milan Puček, Jakub Turek, Tomáš Kamenišiak, Matúš Gavlak, Tomáš Lach, Michal Kučera, Štefan Štrkáč
Moderátorom podujatia bola Mgr. Alena Ďuriaková zo ZUŠ KNM. Sponzorom podujatia bol miestny SSV KNM s finančným prispením primátora mesta Ing. Jana Hartela, ďalej sponzora, ktorého nám sprostredkoval
poslanec MZ a VÚC Ing. Vladimír Macášek a ďalší jednotlivci. V závere
by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
pričinili o toto hodnotné kultúrno-spoločenské podujatie.
(Magda Harceková, SSV KNM)

Dňa 13. 6. 2010 sa na futbalovom ihrisku v Lodne uskutočnila okresná súťaž hasičských družstiev okresu Kysucké
Nové Mesto v kategóriách muži, ženy, dorast a dorastenky.
Súťaže sa zúčastnilo 16 hasičských družstiev. Súťaž zahájil
veliteľ OV DPO KNM Bc. Peter Harcek, za prítomnosti riaditeľa OV A. Piňa, člena Snemu DPO SR J. Belka a starostky
obce Lodno p. Alžbety Suriakovej.
V kategórii mužov zvíťazili: 1. Hasičské družstvo Kysucké
Nové Mesto, 2. DHZ Rudinka, 3. DHZ Oškerda
V kategórii žien zvíťazili: 1. DHZ Oškerda, 2. DHZ Ochodnica
V kategórii dorast zvíťazili: 1. DHZ Dolný Vadičov, 2. DHZ
Lopušné Pažite (2), 3. Lopušné Pažite (1)
V kategórii dorasteniek zvíťazili: 1. DHZ Kysucký Lieskovec, 2. DHZ Lodno
Družstvá umiestnené na 1. až 3. mieste získali poháre, ktoré zakúpila starostka obce p. Alžbeta Suriaková. Záverom
súťaže veliteľ Bc. Peter Harcek poďakoval starostke obce
p. Alžbete Suriakovej, DHZ Lodno, DHZ Lopušné Pažite za
zabezpečenie okresnej súťaže DHZ.
(Ľudovít Hoch, DHZ)
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Zvíťazili Lehoťanky

Športová olympiáda pre deti MŠ a žiakov ZŠ

Koncom mája 2010 sa v Čadci uskutočnil 1. ročník okresnej prehliadky speváckych súborov seniorov ZNIE PIESEŇ NAŠA. Víťazkami súťaže a zároveň postupujúcimi do ďalšieho kola súťaže
sa na základe rozhodnutia poroty za okres Kysucké Nové Mesto
stali speváčky z LEHOŤANKY z Budatínskej Lehoty. Víťazkám
gratulujeme a držíme palce v krajskom kole.
(red.)

Predmetová komisia telesnej výchovy pri Základnej škole
na Nábrežnej ulici využila svoje veľmi dobré podmienky
na športovanie a v rámci Národného programu boja proti
obezite a Národného programu na ochranu detí a mládeže
zorganizovala pre deti materských škôl v Kysuckom Novom Meste a žiakov prvého ročníka svojej školy športovú
olympiádu. Nadviazala tak na úspešné športové aktivity organizované školou v predchádzajúcich školských rokoch –
silový trojboj pre chlapcov ZŠ, súťaže v netradičných športových disciplínach. Dňa 11. júna sa stretla viac ako stovka
detí na príjemnom športovom dopoludní. Učitelia telesnej
výchovy pripravili pre deti a žiakov zápolenie v atletických
a tiež netradičných športových disciplínach. Malí športov-

KROK so sclerosis multiplex
Touto cestou ďakujeme vedeniu Mesta Kysucké Nové Mesto za povolenie k verejnej zbierke KROK sclerosis multiplex,
ktorá sa konala v našom meste dňa 21. 5. 2010 pred budovou
Klubu 75 a v uliciach mesta. Ďakujeme všetkým občanom,
ktorí touto formou prispeli dobrovoľným finančným darom
na našu klubovú činnosť. Finančné prostriedky použijeme
na skvalitnenie nášho života v boji s týmto nevyliečiteľným
ochorením, najmä na rehabilitácie, prednášky a zdravotné pobyty. Ďakujeme aj riaditeľstvu SSŠS, ktoré pre nás
uvoľnilo 8 študentov – dobrovoľníkov. Výrazne napomohli k
realizácii zbierky, nakoľko pevný krok je našim veľkým problémom. Úprimná vďaka.
(za členov Klubu SM KNM, predsedníčka Magda Vavricová)

LEKÁREŇ V POHOTOVOSTI
(8,00 až 12,00 hod.)
júl 2010
sobota 03.07.2010
nedeľa 04.07.2010
pondelok 05.07.2010
sobota 10.07.2010
nedeľa 11.07.2010
sobota 17.07.2010
nedeľa 18.07.2010
sobota 24.07.2010
nedeľa 25.07.2010
sobota 31.07.2010

Lekáreň SV.LUKÁŠA
Lekáreň NA ROHU
Lekáreň REGIA
Lekáreň SV.LUKÁŠA
Lekáreň REGIA
Lekáreň SV.LUKÁŠA
MESTSKÁ LEKÁREŇ
Lekáreň SV.LUKÁŠA
Lekáreň SV.JAKUBA
Lekáreň SV.LUKÁŠA

	Belanského 297
	Belanského 1356
	Kukučínova 2739
	Belanského 297
	Kukučínova 2739
	Belanského 297
	Belanského 1345
	Belanského 297
1. mája č. 50
	Belanského 297

i n z e r c i a

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
 Predám dvojgeneračný rodinný dom na Kukučínovej
ul. č. 61 v Kysuckom Novom Meste s veľkou záhradou.
Cena dohodou. Kontakt: po 18,00h. 0905 985 740
 Ponúkame na prenájom kancelárie o rozlohe 35m2 v centre mesta. Tel. 0903 438 558

ZRNKO MúDROSTI
Veľa hovoriť a veľa povedať nie je to isté.

ci behali na 30 a 50 metrov, hádzali kriketovými loptičkami
na cieľ i na výkon, skákali do diaľky, prekonávali nástrahy
prekážkovej dráhy a v závere celé podujatie vyvrcholilo štafetovými behmi na 8 x 30 metrov. Okrem metrov a sekúnd,
zápolili všetci aj s veľmi teplým počasím. Usporiadatelia pre
všetkých súťažiacich a pani učiteľky pripravili občerstvenie
a pre víťazov disciplín pekné odmeny. Tento projekt sa podarilo zorganizovať vďaka finančnej podpore Mesta Kysucké Nové Mesto, ktoré vyčlenilo v svojom rozpočte čiastku v
rámci podpory voľnočasových aktivít detí a mládeže v roku
2010, príspevku Rodičovskej rady pri ZŠ Nábrežná ulica a
tiež organizačnej či materiálnej pomoci Tenisového klubu v
Kysuckom Novom Meste a pani A. Behúňovej z CVČ Kysucké Nové Mesto. Organizátori ďakujú pani učiteľkám z
MŠ na Komenského a Litovelskej ulici za aktívnu účasť na
tomto podujatí. Všetci účastníci sa zhodli na tom, že sa tešia na ďalšie podobné aktivity školy, smerujúce k podpore
záujmu detí o šport a telesný pohyb.
(PaedDr. Igor Drexler)

B LA H O Ž E LA N I E
Dňa 15. 6. 2010 oslávil okrúhle životné jubileum
*50 rokov*
MUDr. ŠTEFAN DLUGOŠ.
Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia,
úspechov a spokojnosti v živote
mu zo srdca prajú
a za jeho odborný, vysoko kvalifikovaný
a profesionálny prístup úprimné poďakovanie
vyslovujú vďačné a spokojné pacientky
Gynekologicko-pôrodníckej ambulancie
na Belanského ul. v Kysuckom Novom Meste.
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Hosť mesiaca

V rubrike HOSŤ MESIACA vám predstavujeme prof.
Ing. Felicitu Chromjakovú PhD., Kysučanku, ktorú
len pred pár týždňami vymenoval prezident Českej
republiky Václav Klaus na pôde Karlovej univerzity
v Prahe za profesorku vo vednom odbore Ekonomika
a manažment.

Samozrejmou súčasťou Vášho života je vzdelávanie a „nekonečné“ štúdium. Ustavične napredujete vo svojom odbore.
Môžete nám porozprávať o Vašich študijných začiatkoch?
Vedeckú hodnosť profesor som získala na Univerzite Tomáša
Baťu v Zlíne. Moje „študentské začiatky“ sa však datujú niekde
do predškolského veku, kde som trávila veľa času v spoločnosti
mojich starých rodičov, rodičov, kamarátov na ulici a susedov.
Tam niekde možno hľadať korene mojej orientácie do oblasti
ekonomiky a manažmentu. Ich zdravý sedliacky rozum, uznávanie a najmä prirodzené dodržiavanie morálnych hodnôt boli
základom pre to, čo sa v mojom profesionálnom i súkromnom
živote neustále rozvíja. Popri tom som navštevovala Základnú
školu na Suľkove, dodnes si spomínam na fantastickú symbiózu
učiteľov, praktických vedomostí a okolitej prírody. Nasledovalo
štúdium na Strednej ekonomickej škole v Žiline, kde som si prvýkrát uvedomila opäť na praktických skúsenostiach vo firmách,
že musí existovať súlad medzi peniazmi a hodnotami, teda medzi
tým, ako peniaze zarábame a za čo ich utrácame. Nasledovalo
štúdium na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
terajšej Žilinskej univerzity. To bola prvá veľká škola života
– stretnutie s niekoľkými významnými osobnosťami, ktoré ma
nasmerovali správnym smerom = do vlaku radosti z práce a zo
života. Nasledovalo doktorandské štúdium na Žilinskej univerzite vo vednom odbore Podnikový manažment a docentská
habilitácia v odbore Inžinierstvo riadenia priemyslu. V tomto
období som sa stala aj súdnou znalkyňou v odbore Ekonomika
a manažment. No a v apríli tohto roku prišlo zavŕšenie v podobe
profesorského dekrétu.
Ako sa Vám darí využívať svoje vedomosti v praxi? Kde
pôsobíte?
V rokoch 1986-2004 som pracovala na Žilinskej univerzite, kde
som si postupne prešla všetkými pracovnými úrovňami – od
referentky cez asistentku, vysokoškolskú učiteľku až po pozíciu
vedúcej katedry Priemyselného inžinierstva. V roku 2004 som
dostala ponuku odísť z univerzity do praxe, a tak už viac ako

5 rokov pôsobím v Žiline na Fraunhofer IPA Slovakia, čo je
poradensko-konzultačná spoločnosť, orientovaná na zvyšovanie
výkonnosti a efektívnosti podnikových procesov, inovácie. Moje
rozhodnutie odísť do praxe bolo podmienené skutočnosťou, že
nestačí mať iba informácie, ale je treba si tieto informácie prakticky vyskúšať v praxi, aby sa z nich stali použiteľné znalosti
a skúsenosti nielen pre mňa, ale aj pre druhých. Za posledných
5 rokov som sa tak nielen „ušpinila od oleja vo fabrike“, ale
riešila praktické ekonomické problémy v mnohých firmách
doma i v zahraničí. Popri práci konzultanta som zostala verná
aj profesorskej činnosti na Univerzite T. Baťu v Zlíne, pravidelne spolupracujem so Žilinskou univerzitou, TU Košice, TU
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Viedeň, TU Mníchov. Som rada,
že môžem študentom ponúknuť
moju pridanú hodnotu, ktorou sú
praktické skúsenosti a praktická
pomoc pri ich zaradení sa do
reálneho života.
Aké pocity Vás sprevádzali, keď
Vám nedávno odovzdával cenu
osobne p. prezident Klaus?
V živote som mala možnosť
stretnúť sa s mnohými osobnosťami, pán prezident a zároveň
tiež profesor ekonomiky Václav
Klaus je jednou z nich. Mojou
prvou pracovnou pozíciou bola
ešte v čase komunizmu v roku
1986 pozícia referentky na Federálnom ministerstve financií
v Prahe, ktorého súčasťou bol aj pán Václav Klaus. Prišiel rok
1989, kedy som trávila nielen prelomový 17. november priamo
v Prahe, jednou z centrálnych osobností vtedajších dní bol opäť
Václav Klaus. Považujem ho za veľmi silnú osobnosť, ktorá
si zachováva svoj charakter za každých okolností, a hoci je
mnohými ľuďmi kritizovaný, je odborníkom vo svojej oblasti,
ktorý má čo ponúknuť, a od ktorého je čo učiť sa. Podanie ruky
pri preberaní profesorského dekrétu od tejto osobnosti bolo
pre mňa mojim osobným poďakovaním sa za to, čo som sa od
neho naučila.
V čom vidíte výhody štúdia v zahraničí oproti Slovensku?
Je úplne jedno, či študujete doma alebo v zahraničí. Každá
univerzita ponúka priestor na to, aby ste sa učili v prvom
rade vy sám, ako človek, to, čo vás zaujíma. Učitelia sú iba
sprostredkovateľmi toho, čo sa chcete naučiť vy sami a majú
dôležitú úlohu pri smerovaní študentov po odbornej stránke.
Dobrý učiteľ je najšťastnejší, ak sa mu podarí vychovať zo
svojich študentov originálne osobnosti, ktoré používajú rozum
na myslenie a produkovanie dobrých vecí pre ľudstvo. Na
Slovensku i v Čechách, žiaľ, aj 20 rokov po nežnej revolúcii
niektorí študenti, vysokoškolskí učitelia a politici nepochopili,
že univerzita musí fungovať ako prosperujúca súkromná firma
– produkuje presne to, čo chcú zákazníci, teda firmy a pracovný trh na Slovensku a v zahraničí. A to je obrovský rozdiel
oproti svetovým univerzitám. Moja niekoľkoročná skúsenosť
z pôsobenia na univerzite v nemeckom Ulme mi iba potvrdila,
že to ide, keď sa chce. Študenti majú dnes obrovské možnosti,
môžu si vybrať čo chcú študovať kdekoľvek na svete, môžu si
vybrať špičkové vedecké pracoviská, majú možnosť absolvovať
praktické stáže v podnikoch svetovej triedy, jediné čo k tomu
potrebujú je chuť, chcieť na sebe tvrdo pracovať. Keď pozorujem záujem, reakcie, správanie sa mladých ľudí počas mojich
prednášok a cvičení u nás na Slovensku, zisťujem, že je iba malá
časť takých, ktorí sa chcú niečo naučiť a majú jasne stanovený
cieľ v živote, poznajú svoju hodnotu a na rozvoji tejto hodnoty
pracujú. Pokiaľ študenti nepochopia, že v živote sa musia niečo
naučiť, aby sami mohli učiť iných, bude akákoľvek univerzita iba
murovanou budovou, o ktorú nikto nezakopne. Napriek tomu,
že v súvislosti so svojou prácou veľa cestujete, stále zostávate
verná svojmu rodnému mestu...
Áno, v Kysuckom Novom Meste bývam od narodenia, som
potomok starých Kysučanov, na čo som hrdá. Aj napriek tomu,
že pracovne trávim veľa času po rôznych mestách na Slovensku,
v Čechách, Nemecku, život v našom meste je pre mňa spojený
predovšetkým s ľuďmi, ktorí tu žijú, okolitou prírodou, kultúrou
a predovšetkým pocitom, že tu som bola „zasadená“, tu mám
živnú pôdu nielen pre svoj rast, ale i rozvoj. Žijem v centre
mesta, a čo veľmi oceňujem, sú skvelí susedia a na uliciach
ľudia, ktorí sa radi pristavia a prehodia len tak pár slov. Naše
mesto je úžasná kombinácia ľudí, budov, pohybujúcich sa áut.
Fandím domu kultúry, ktorý sa v posledných rokoch rozbehol
s atraktívnymi akciami, športovému klubu, osobitne sa teším na
otvorenie novej budovy Pastoračného centra. Rada pozorujem
malé deti, usilujúce sa o prvé umelecké kroky na ZUŠ. Páči sa
mi, že sa ľudia starajú o fasády domov, zametajú a udržiavajú si
aj ich okolie, je jedno či ide o rodinné domy či paneláky. Veľmi
oceňujem ľudí, ktorí majú záujem urobiť niečo pre mesto, jeho
obyvateľov bez nároku na odmenu a vo svojom voľnom čase. Čo
sa mi nepáči, sú notorickí kritici dobrých aktivít mestského úradu, urbariátu, farského úradu, ktorí kritizujú a obviňujú druhých
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bez toho, aby podložili svoje tvrdenia pravdivými argumentmi,
a hlavne, konkrétnymi činmi, ktorými by ukázali ostatným, že
to ide aj inak ako bez chaotického kriku a upozorňovania na
svoju osobu, a hlavne, k spokojnosti všetkých. Nepáči sa mi
nezáujem rodičov, „parkujúcich“ svoje deti na soche Sv. Jána
Nepomuckého na námestí, je to totálna absencia úcty voči soche
a jej okoliu, nemám pochopenie pre ľudí, ktorí v opitosti a arogantnými spôsobom pravidelne značkujú vybrané trasy v meste,

či pre ľudí, ktorí venčia svojich psov a mačky na miestach,
kde sa hrajú deti, bez najmenšieho záujmu o odstránenie psích
výkalov... Čo v našom meste osobitne oceňujem je, že ešte tu
žije pár starých Kysučanov, s ktorými si vieme veľmi dobre
zaspomínať na minulé časy, a tiež zaspomínať na ľudí, ktorí už
nie sú medzi nami, a ktorých sme sa na toľko veľa vecí nestihli
opýtať, skôr než od nás navždy odišli...
Ďakujem za rozhovor.
(Mária Ďuranová)

Napísali

		
cu nielen základných ale aj stredných škôl na území mesta. Čo sa týka

nám ...

Týmto žiadame o vyjadrenie primátora mesta a pánov poslancov,
prečo sa už nikde nespomína Základná škola na Kamencoch, veď
stavala sa ešte v roku 1980, a pamätáme sa, že otvorená mala byť
v školskom roku 1983-1984. Tie deti, ktoré tam mali nastúpiť, už
majú svoje vlastné deti, a ako sa trápili oni, že museli dochádzať
do škôl po celom meste, ba aj okolitých dedín (Radola, Povina), tak
isto stále dochádzajú aj ich deti. Je to namáhavé, drahé, strata času
a kopec strachu rodičov i detí. Okrem toho, autobusy chodia pred
siedmou hodinou a deti musia pred školou čakať pol hodiny, cesta
pešo trvá tiež minimálne pol hodiny, výber je teda ohromujúci!
Páni poslanci, hlavne tí, za náš obvod, ľudia sú na vás roztrpčení,
že už 30 rokov žijú na sídlisku bez poriadnej cesty, bez pouličných
lámp a ďalšieho vybavenia, ako keby sme ani nepatrili k mestu.
Najviac nás však trápi tá základná škola, lebo ste ju zmenili na
gymnázium. Veď tu na Kamencoch je najviac detí a pribúdajú
ďalšie a ďalšie, sídlisko sa neustále rozrastá. Dúfame, že aspoň tá
chátrajúca budova pri gymnáziu sa zmení na základnú školu (za
niekoľko desiatok rokov?). Majte s nami a s našimi deťmi zľutovanie, už sme sa natrpeli dosť.
(obyvatelia Kamencov)
Odpoveď: Je pravda, že výstavba ZŠ na sídlisku Kamence začala už v
80-tych rokoch minulého storočia, v čase najväčšej bytovej výstavby
v Kysuckom Novom Meste. Táto sa realizovala hlavne v hornej časti
mesta - na sídlisku Kamence. Súčasťou komplexnej bytovej výstavby
bola aj nová škola . Štát aj vtedy uprednostňoval bytovú výstavbu pred
ostatnou infraštruktúrou, takže aj keď sa stavba školy začala, neboli
prostriedky na jej ukončenie. V 90-tych rokoch populačný vývoj prejavujúci sa v školách ukazoval, že ak by gymnázium, ktoré bolo vtedy
v priestoroch ZŠ Nábrežná uvoľnilo tento priestor, mohli by základné
školy v meste prejsť z dvojsmennej na jednosmennú prevádzku. Jediné
možné riešenie bolo poskytnúť gymnáziu náhradné priestory. Z rokovaní s ministerstvom školstva vyplynulo, že bude ľahšie nájsť finančné prostriedky na dokončenie Základnej školy Kamence pre potreby
gymnázia, pretože gymnázium dovtedy vlastnú budovu nemalo. Mestské zastupiteľstvo preto schválilo vysťahovanie gymnázia do nových
priestorov. Rozostavaná základná škola bola však aj naďalej účtovne
vedená ako základná škola, čo umožňovalo jej financovanie z rozpočtovej kapitoly – komplexná bytová výstavba. Bohužiaľ, financovanie
tejto stavby ostalo napriek očakávaniu aj naďalej obmedzené. Dokončil sa prvý pavilón, druhý ostal pred dokončením. Posledné peniaze na
túto stavbu dostalo mesto v roku 2004. V nasledujúcich rokoch došlo
k zrušeniu rozpočtovej kapitoly – komplexná bytová výstavba, z ktorej
bola škola financovaná. Žiadosti mesta o financovanie z iných zdrojov
neboli úspešné. Nová možnosť financovania sa otvorila až využívaním
fondov EÚ. Z týchto prostriedkov sa podarilo mestu zrekonštruovať tri
školy v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. V prípade ZŠ Kamence, resp.
gymnázia, využitiu fondov bránia nevysporiadané majetkové vzťahy.
Škola je z dôvodov, ktoré som uviedol, evidovaná ako základná škola, a
ako taká je v majetku mesta. Využíva ju však gymnázium, ktorého zriaďovateľom je VÚC Žilina. Základnou podmienkou pre akceptovanie
žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ je, aby vlastník
aj zriaďovateľ školy boli tá istá osoba – organizácia. Túto podmienku
za súčasného stavu nie je možné splniť. Pokusy mesta o vysporiadanie
majetku s VÚC sú zatiaľ neúspešné. Mesto vlastné zdroje na dokončenie školy nemá a štát iné možnosti ako eurofondy neposkytuje. Zostáva preto nádej, že dôjde k zmene postoja VÚC, aby sa tak vytvorili
podmienky pre využitie zatiaľ jediného zdroja financií na dokončenie
školy, aj keď pre potreby gymnázia. Vzhľadom na jestvujúci populačný vývoj štát nepredpokladá investície do výstavby nových základných
škôl. Je samozrejmé, že každá škola obohacuje mesto a pridáva mu na
význame. Je preto v záujme mesta vytvárať podmienky pre dobrú prá-

ostatných pripomienok uvedených v liste, som si vedomý , že na tomto sídlisku býva najviac mladých rodín s deťmi. Snažili sme sa preto
spolu s poslancami MZ v tomto volebnom období zlepšiť podmienky
pre ich bývanie. Vybudovali sme tu nové detské ihriská, viacúčelové
športové ihrisko, snažíme sa vysádzať novú zeleň, v rámci výstavby
nových bytoviek mesto pre ne z vlastných zdrojov vybudovalo cesty,
chodníky, osvetlenie, kanalizáciu, vodovod, parkovacie plochy, upravilo terén. Najväčšia investícia je pred realizáciou, v rámci nej bude
vybudovaná nová pešia zóna od horného kostola po Ul. Benkovu s
osvetlením, so spojovacími chodníkmi, malou architektúrou, zeleňou
a veľkým detským ihriskom oproti Bille. Viem, že napriek uvedeným
skutočnostiam bude stále na tomto sídlisku i v celom meste čo vylepšovať. Teším sa však, že sa postupne darí zlepšovať životné podmienky pre našich obyvateľov.
(Ing. Ján Hartel, primátor mesta)
Dobrý deň, prečítal som si v minulom čísle rozhovor s Ing. Jurekovou o rekonštrukcii chodníkov v našom meste. Nespomína Nábrežnú ulicu, kde je chodník tiež v biednom stave a denne chodia po
ňom deti do školy i ľudia na nákupy do Lidla. Tiež chcem osloviť
p. primátora: Odkedy sa presmerovala doprava na Belanského
ulici, naša ulica zaznamenala zvýšenú premávku a obyvateľom
našej bytovky by veľmi pomohlo, keby bolo možné vysadiť aspoň
zeleň, ktorá by čiastočne tlmila hluk a prašnosť. Veď koľko áut
denne prejde okolo Lidla, pri ktorom sú pekne vysadené kríky, ale
pred našou bytovkou je len pustý trávnik. Obyvateľ bytovky č. 900,
Nábrežná ulica (tento názor so mnou zdieľajú aj ostatní obyvatelia
bytovky)
Odpoveď: Je málo komunikácií v meste, ktoré nepotrebujú údržbu,
prípadne komplexnú rekonštrukciu. Našou snahou je postupne upravovať všetky, vrátane tých pre peších. Postupnosť realizácie závisí od
stupňa a rozsiahlosti poškodenia a hlavne od finančných prostriedkov,
ktorými môžeme disponovať. Ďakujeme za Váš podnet a ubezpečujeme Vás, že nezabudneme ani na chodníky na Ul. Nábrežná. V
blízkosti bytového domu č. 900 , pozdĺž komunikácie, sa nachádza
vzrastajúca sa zeleň. Váš podnet postúpime referátu ŽP s požiadavkou o jej doplnenie o také formy, ktoré by v čo najväčšej miere eliminovali prašnosť a hlučnosť spôsobovanú dopravou v tejto lokalite.
(primátor mesta Ing. Ján Hartel)
Dobrý deň! Posielam Vám fotografiu na ktorých je zachytené ako
parkuje Polícia SR v našom meste. Na chodníku, na prechode a v križovatke! Zábery sú zo dňa 7. 6. 2010 o 16:15 hod. Verím, že ich zverejníte, tak ako ste zverejnili v niektorom z minulých čísiel ako ja a sused
parkujeme na trávniku pri našej bytovke. Pravdaže, už ste si neoverili,
či tam parkovať môžeme, zistili by ste, že trávnik patrí k bytovke a je
to náš súkromný pozemok! Ďakujem. (S pozdravom Miroslav Ježík)
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KNM
Kysucký jarmok hier

Spoločensk á kronik a
manželstvo uzavreli
Vladimír Karas a Jana Antecká
Mgr. Dušan Kička a Mgr. Veronika Škulaviková
Anton Homolík a Júlia Galvánková
Tomáš Kavecký a Ivana Ondrášková
Michal Kohút a Lenka Luptovcová
Miroslav Drnda a Mgr. Adriána Mičundová

Veľa šťastia!

narodenie detí
Dňa 10. júna 2010 sa v Špeciálnej základnej škole v Kysuckom
Novom Meste konal 4. ročník podujatia Kysucký jarmok hier,
ktorý zorganizovali pedagógovia našej školy pod záštitou Krajského školského úradu (KŠÚ) v Žiline pre žiakov špeciálnych
základných škôl žilinského regiónu. Účastníkov vítala veselá
hudba, pestrá výzdoba okolia školy i krásne slnečné počasie. Pozvanie prijala pani metodička KŠÚ v Žiline PhDr. J. Marková a
zástupkyňa primátora KNM Ing. J. Svrčková. Na súťaž sa prihlásilo 9 špeciálnych škôl, medzi hostí patrili aj žiaci z Považskej
Bystrice. Súťažiacich čakalo 10 zábavno – súťažných disciplín, v
ktorých mohli ukázať svoju šikovnosť, tvorivosť a mnohokrát aj
vynaliezavosť. Tradične najlákavejšou disciplínou bol lov citrónov
vo vode, zaujala však aj nová disciplína „letné lyžovanie”. Počas
súťaží si žiaci zbierali body v podobe pečiatok. Po občerstvení,
ktoré sme pre žiakov pripravili vďaka našim pedagógom a sponzorom: Mäso – údeniny p. Svrček, Mäso – údeniny p. Belan,
Kofola a.s., žiaci súťažili ako družstvá. Tu tiež mohli ukázať svoju
obratnosť v „brodení v tráve“, vo „vešaní bielizne“ či „strihaní
cukríkov“. Odmenené boli prvé tri najlepšie družstvá: ŠZŠ Žilina
Vojtašáka, Spojená škola Čadca a Spojená škola Žilina Hurbanova. Všetci jednotlivci si mohli za získané body „nakúpiť“ v
jarmočnom stánku rôzne zaujímavé predmety – ceny. Za všetky
jarmočné ceny môžeme poďakovať sponzorom: Krajský školský
úrad – p. prednostka Ing. Zuzana Akantisová, Jozef Kubačák,
Radovan Pitek, Peter Kováč, Šport market – Ing. M. Hlavatý,
Lekáreň Na rohu – Mgr. T. Turiak, Hračky - p. Ivana Matejková,
Hračky Včielka.
Poďakovanie patrí predovšetkým našim pedagógom a študentom
Gymnázia v Kysuckom Novom Meste za ochotu pri organizácii
a realizácii tohto náročného, ale radostného podujatia. Vďaka
všetkým sponzorom, pedagógom a spoluorganizátorom sa nám
podarilo aj tento rok uskutočniť Kysucký jarmok hier a vyčariť tak
úsmev na tvárach žiakov špeciálnych základných škôl a spríjemniť
im toto radostné podujatie.
    

Lukáš Jantošík, Jakub Koraja,
Nella Jalovičárová, Nella Kadelová,
Katarína Račková, Sofia Purašová, Peter
Čuraj, Veronika Horecká,
Alžbeta Hacajíková, Alžbeta Potačková,
Natália Mandáčková, Patrik Hažík.

Rodičom blahoželáme a deťom prajeme pevné
zdravie a radostný život!

opustili nás
Emília Adamušková
Etela Novotná
Ján Čelko
Jozef Kružliak
Stanislav Dršman
Ing. Viktor Janík
Margéta Pflegerová
Ján Chylík
Miroslav Sýkora
Ľuboš Kubička
Ing. Pavol Novotný
Karol Jarošík

80 rokov
82 rokov
50 rokov
79 rokov
56 rokov
56 rokov
86 rokov
48 rokov
73 rokov
57 rokov
58 rokov
56 rokov

spomienky
Hoci sú chvíle, ktoré smutne prežívame,
sú okamihy, na ktoré so slzami v očiach často
spomíname. Ty si bola naša radosť, kus nášho
života, často nás za Tebou pochytí clivota.
Ako ťažko je bez Teba žiť, keď nemá kto poradiť
a potešiť. Ako Ti z očí žiarila dobrota, tak nám
budeš chýbať do konca života.
Dňa 28. 7. 2010 si pripomíname 25. smutné
výročie úmrtia našej milovanej dcéry, sestry,
manželky a matky
VLASTY MARCOVEJ
z Oškerdy.
S láskou a úctou spomína celá rodina

Hoci čas plynie, ako tichej rieky prúd,
ten kto Ťa mal rád, nevie zabudnúť.
Odišiel si tíško, niet ťa medzi nami,
ale v našich srdciach zostávaš stále s nami.
Dňa 27. 7. 2010 si pripomíname
40. výročie, čo nás navždy opustil
František Guzma
z Nesluše.
S úctou a láskou spomína manželka,
synovia s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

KNM

spomienky a poďakovania

S hlbokým žiaľom oznamujeme a zároveň sa
chceme poďakovať príbuzným a známym,
že sa dňa 7. 6. 2010 prišli rozlúčiť s našim otcom,
starým otcom a prastarým otcom
JOZEFOM KRUŽLIAKOM
z Kysuckého Nového Mesta vo veku 79 rokov.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina
Hoci sú chvíle, ktoré smutne prežívame,
sú okamihy, na ktoré so slzami v očiach často
spomíname. Ty si bol naša radosť, kus nášho
života, často nás za Tebou pochytí clivota.
Ako ťažko je bez Teba žiť, keď nemá kto poradiť,
potešiť. Ako Ti z očí žiarila dobrota, tak nám
budeš chýbať do konca života.
Dňa 7. 7. 2010 si pripomíname 10. výročie úmrtia
nášho syna a brata
STANISLAVA HLINU
z Nesluše.
S láskou a úctou spomína celá rodina.
Dňa 15. 7. 2010 si pripomenieme
1. smutné výročie,
čo nás opustila moja priateľka
STAZKA ČUNTALOVÁ.
V hĺbke srdca na ňu spomína
priateľ Janko.
Čas plynie a nevráti čo vzal, zostali v srdci
spomienky, bolesť a žiaľ. Dňa 9. 7. 2010 si
pripomenieme 15. výročie úmrtia môjho drahého
manžela a milovaného otca
RUDOLFA HALUŠKU.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu
tichú spomienku. S láskou a úctou spomínajú
manželka s dcérou Martinou,
zaťom a ostatná rodina
Dňa 3. 7. 2010 je to už 6 rokov,
čo nás navždy opustila vo veku 66 rokov
naša drahá
a milovaná mama a stará mama
EMÍLIA BARANCOVÁ.
Aj dnes na ňu v hĺbke srdca
s veľkou láskou spomínajú synovia
s rodinami, príbuzní a známi
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Ten, kto Ťa poznal, si spomenie.
Ten, kto Ťa mal rád, nezabudol.
Dňa 13. 7. 2010 uplynie 5 rokov,
čo nás opustila mama a starká
EVA ŠKORVAGOVÁ.
Spomína dcéra Gabriela a vnuk Erik
Úprimne ďakujeme celej rodine, všetkým
príbuzným a známym za prejavy sústrasti a
kvetinové dary a za účasť na poslednej rozlúčke
s našou drahou
EMÍLIOU ADAMUŠKOVOU
z Budatínskej Lehoty, ktorá nás opustila
dňa 29. 5. 2010 vo veku 80 rokov.
Smútiaca rodina
Len kytičku kvetov na hrob Ti môžeme dať,
chvíľočku postáť a ticho na Teba spomínať.
Dňa 21. 6. 2010 sme si pripomenuli
15. výročie, čo nás opustil manžel,
otec, starý otec
VLADIMÍR JANTOŠÍK
z Kysuckého Nového Mesta.
Spomínajú manželka, syn dcéra,
vnučka Emka a ostatná rodina
Dni utekajú, roky pribúdajú, no naše spomienky
na Teba ostávajú. Veď ako Ti z očí žiarila
dobrota, tak nám chýbať budeš do konca života.
Dňa 13. 7. 2010 si pripomíname
10. výročie úmrtia
JANKA TOMANÍČKA
z Kysuckého Nového Mesta.
S úctou, láskou a modlitbou spomína manželka,
dcéra Rebeka a ostatná rodina
Úprimne ďakujeme celej rodine, všetkým
príbuzným a známym za prejavy sústrasti,
kvetinové dary i účasť na poslednej rozlúčke
s našim drahým
ING. VIKTOROM JANÍKOM
z Kysuckého Nového Mesta, ktorý nás opustil
dňa 5. 6. 2010 vo veku 56 rokov.
S úctou a vďakou smútiaca rodina

Dňa 24. 6. 2010 uplynul rok,
čo nás náhle opustil
vo veku 70 rokov
JOZEF CHRASTINA.
So smútkom a žiaľom
spomínajú
sestry Viera a Jana
s rodinami

Všetko má svoj čas a každé počínanie pod
nebom má svoju chvíľu. Odišiel si, niet Ťa medzi
nami, už len kytičku kvetov Ti na hrob môžeme
dať, sviečku zapáliť a spomínať.
Dňa 4. 7. 2010 sme si pripomenuli
1. výročie, čo nás navždy opustil náš drahý otec
PALKO BUČEK
z Kysuckého Nového Mesta. Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím, s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou v srdci a mysli spomínajú dcéra
Lidka, Boža, syn Milan,
vnúčatá a ostatná rodina

Dňa 5. 7. 2010 si pripomíname 3. smutné výročie
úmrtia, kedy nás navždy opustila naša drahá
manželka, mamička a babička
MÁRIA ZJAVKOVÁ
z Kysuckého Nového Mesta. To, že čas rany
zahojí, je len klamné zdanie,
zostane bolesť v srdci a tiché spomínanie. Dobrý
človek neumiera v srdciach tých, ktorí ho milovali.
S láskou a úctou manžel, synovia,
nevesta a vnúčatká

S tichou modlitbou k Tvojmu hrobu chodíme,
pri plamienku sviečky za Teba sa modlíme.
Dňa 14. 7. 2010 si pripomíname 2. smutné
výročie, čo nás navždy opustil náš drahý manžel,
brat, švagor, kmotor, krstný otec a ujo
JÚLIUS LÍŠKA
z Kysuckého Nového Mesta.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku
a modlitbu. S láskou a úctou manželka Hanka
a blízka rodina

Ako ťažko je bez Teba žiť, keď nemá kto poradiť,
potešiť. Ako Ti z očí žiarila dobrota, tak nám
budeš chýbať do konca života.
Dňa 10. 7. 2010 si pripomíname 5. výročie úmrtia
nášho manžela, otca, starého otca, brata, švagra
a zaťa
ANTONA SVRČKA
z Radole.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina

Dňa 24. 6. 2010
sme si pripomenuli
5. výročie úmrtia pána
Viktora Kubíka
z Kysuckého Nového Mesta
S úctou spomínajú manželka,
dcéra a syn s rodinami.
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šport a kultúra

Futbal: Dorast MŠK KNM
bude hrať III. ligu aj v budúcom
súťažnom ročníku
Záchrana staršieho dorastu prišla v hodine dvanástej. Veď hrozilo
vypadnutie z III. ligy, čo by malo náväznosť na mladší dorast, ktorý
bol v prvej polovici tabuľky. Obrat prišiel po výmene trénerov.
Mladší aj starší dorast doviedol do konca súťaže Ivan Janči. Starší
žiaci v II. aj III. lige skončili zhodne na tretích miestach. Je to
výsledok dobrej tímovej práce počas celého súťažného ročníka,
či už hráčov, ale aj trénerov Tibora Ďuriaka a Stanislava Cenigu,
hlavne v poctivom prístupe k tréningom a zodpovednosti na
zápasoch.Súťaže mladších žiakov sa nebodujú. Hlavnou úlohou

Kultúra v lete
V letnom období sa máme v našom meste na čo tešiť. Tohtoročný
júl spríjemnia najmä staršej generácii hudobné koncerty, ktoré sa
budú konať na námestí v rámci Kysuckého kultúrneho leta každú
nedeľu od 17,00 hod.
Koncom júla, v dňoch 24. – 25. 7., sa uskutočnia tradičné Jakubovské hody. Pracovníci Mestského kultúrno-športového strediska
už v týchto dňoch zabezpečujú nielen remeselníkov s tradičnými
remeselnými výrobkami, ale aj bohatý kultúrny program a rôzne
atrakcie, aby si všetky vekové kategórie prišli na svoje. Už teraz sa
môžeme tešiť na pouličnú show Veľkej rodinky, chodúľové predstavenie o Kameňožrútovi a Lomidreve, bábkové predstavenie Tri
prasiatka či žonglérov. Starších i mladších návštevníkov určite
poteší sobotný večerný koncert skupiny The Backwards, dvojnásobného víťaza svetovej súťaže v interpretácii piesní Beatles. V
nedeľu si môžete s najmenšími pozrieť rozprávku v podaní Divadelného súboru dospelých z nášho mesta, nebude chýbať folklór
a určite veľkým prekvapením bude podvečerné divadelné predstavenie súboru Babylon a divadelníkov z Francúzska, ktorí si na túto
príležitosť pripravujú spoločnú hru.
Po hodoch, teda v dňoch od 26. do 30. 7. 2010 navštívi Kysucké
Nové Mesto letný Bažant Kinematograf, teda originálny kočovný
typ „open-air kina“, ktorý zasahuje celé Slovensko. Počas prázdninových mesiacov sa zastaví takmer v tridsiatich rôznych miestach
a jeho predstavenia navštívi okolo 50 000 divákov. Aj naše mesto už po druhý rok zabezpečilo pre obyvateľov prostredníctvom
Bažant kinematografu premietanie českých a slovenských filmov
na námestí mesta, ktoré je pre všetkých zadarmo. Počas tohtoročných letných večerov si môžete pozrieť filmy ako Nestyda, Pokoj
v duši, Kawasakiho ruža, komédiu Líbaš jako buh a Bobule 2.
Mesto Kysucké Nové Mesto praje všetkým obyvateľom príjemné
dovolenkové obdobie, a verí, že si počas tohtoročného leta oddýchnete a zabavíte sa.
(Mária Ďuranová, MKŠS)

KNM

trénerov Františka Mrmusa a Petra Jendriščika bolo pripraviť
hráčov pre budúci ročník starších žiakov. Toto sa im podarilo
splniť, nakoľko súťaž starších žiakov v III. lige dohrávali mladší.
Mravenčiu prácu s najmenšími žiačikmi v prípravke odvádzali
tréneri Milan Galvánek, Marcel Chládek, Róbert Chládek a Jozef
Biely, ktorých súťaže sa takisto nebodujú, hrali turnajovým
spôsobom v regiónoch Moravsko-sliezskym, Biaľsko-Biaľským
a Kysuckým. V čase uzávierky Zvestí neboli ešte oficiálne
výsledky v súťaži IV. Ligy skupiny Sever mužov, preto vyjadrenie
k tejto kategórii bude v budúcom čísle.
Poďakovanie za vytvorené podmienky pre úspešné fungovanie
futbalového oddielu patrí mestskému zastupiteľstvu, primátorovi
mesta a všetkým, ktorí prispeli svojou troškou k dobrému
ukončeniu všetkých súťaží. V neposlednej rade patrí poďakovať
divákom, že našich futbalistov podporili svojou prítomnosťou na
štadiónoch.
(Ján Staškovan, MŠK KNM)

Úspechy

Matúša Ševčíka

Začiatkom
júna
2010 sa v Piešťanoch na dvorcoch TK Kúpele
Piešťany
konali
Majstrovstvá Slovenskej Republiky
mladších žiakov v
tenise, na ktoré bol
nominovaný aj náš
zástupca
Matúš
Ševčík z TK Kysucké Nové Mesto.
S plným nasadením odohral súťaž
tak, že v dvojhre
skončil na treťom
mieste. V štvorhre
nastúpil so svojim
spoluhráčom
O.
Blaškom z TK Žilina a ich konečný
výsledok bol taktiež
vynikajúci, obsadili
druhé miesto. Matúš naše mesto výborne reprezentoval,
veď domov priniesol z Majstrovstiev Slovenska striebornú
i bronzovú medailu. Ďakujeme mu za skvelú reprezentáciu
a gratulujeme k úspechu.
(TK KNM)

Úspechy Mat

Zaþiatkom jún
Slovenskej Re
Ševþík z TK K
treĢom mieste
výsledok bol t
domov prinies
skvelú repreze
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KNMZnenie z minulého þísla: „... s kým si nevyrastal.“
VíĢazi:

Krížovka s1.tajničkou
Krížovka
tajničkou
Elena ýuntalová,●Murgašova
610/34,sKNM
2. Mária Magátová, Ochodnica 534
Žofia BugáĖová, Belanského 1346 –Poliklinika, KNM
KUPÓN

Správne znenie z čísla 6/2010 znie: „... s kým si nevyrastal.“ Zo správnych odpovedí boli vyžrebovaní títo traja
výhercovia: 1. Elena Čuntalová, Murgašova 610/34, KNM (6,- €), 2. Mária Magátová, Ochodnica 534 (5,- €),
3. Žofia Bugáňová, Belanského 1346 –Poliklinika, KNM (3,- €) Srdečne blahoželáme! Výhercovia si môžu
odmenu prevziať v pokladni MsÚ, vždy 14. dňa v aktuálnom mesiaci, prípadne predchádzajúci pracovný deň v
čase od 13,00 hod. do 14,00 hod. Správne znenie tajničky z čísla 7/2010 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. 7. 2010

3.

č. 7
Ruské príslovie: MladosĢ nekúpiš, .... dokonþenie je v tajniþke krížovky.

Ruské príslovie: Mladosť nekúpiš, .... dokončenie je v tajničke krížovky.
autor
krížovky:
Jaroslav
Jablonský

menšia
hriadeĐ

znaþka
zastavenia

lesklý
náter

staršia
znaþka
televízorov

predložka

len

automobil

prihovoria
sa
niekomu

2. þasĢ
tajniþky

prvá žena

silný krik
Rural Free
Delivery
napodobenina

juhoamerická
rastlina

palma
areková

a podobne
(skr.)

jadro
(kniž.)

voltampér
(zn.)

bájna
krajina

maþkovitá
šelma

obyvateĐ
Kuvajtu

þasĢ þižmy

dnešný
deĖ

skupenstvo
vody

sídlo v
Nigérii

zámedzie

daruje

lotri
(hovor.)

meno
spisovateĐa
Pavla

vlak, po
anglicky

rúbe

1. þasĢ
tajniþky

liehovina

Ila, Ofir,
koka, train

astát (zn.)

rímske
þíslo 1001

nádobka na
atrament

predstavená
DOPLĕOVAýKA
DOPLĕOVAýKA
kláštora
VíĢazVíĢaz
z minulého
þísla:
z minulého
þísla:
Júlia Janþiová, Dl. PoĐského 1054/70, Kysucké Nové Mesto

Júlia Janþiová, Dl. PoĐského 1054/70, Kysucké Nové Mesto
DOPLŇOVAČKA pre deti
1. Plod kokosovej palmy.

1 K
2 K
K
3 K
4 KK
5 KK
6 K
K
7 K
8 KK
9 KK

2. Padajú pri krupobití.
1. Plod kokosovej palmy.
3. Vrch.
2. Padajú
4. Samica
býka. pri krupobití.
5. Kto
3. vyrába
Vrch.kolá.
6. Knižka.
4. Samica býka.
7. Malý kus.
5. Ktonápoj.
vyrába kolá.
8. Mlieþny
9. ýasti
striech.
6. Knižka.

1
2
3
4
7. Malý kus.
5
8. Mlieþny nápoj.
6
9. ýasti striech.
7 Tajnička
K doplňovačky z č. 6/2010 znie: „PRáZDNINY“. Zo správnych
odpovedí sme vyžrebovali výhercu: Júlia Jančiová, Dl. Poľského 1054/70,
8 Kysucké
K Nové Mesto. Výherca si môže prísť pre vecnú cenu do Mestského
kultúrno-športového strediska – Dom kultúry, č. dv. 43, v ktorýkoľvek pracovný
9 deňKv čase od 7,30 do 14,00 hod., najneskôr do 30. 7. 2010.

KUPÓN č. 7

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. 7. 2010, získa vecnú odmenu.
Teším sa na vaše správne odpovede.
(Mária Ďuranová)
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PROGRAM NA MAREC
úRY
KULT
DOM

1. 3. o 17,00 hod. v DK
ELÁ HOP!
Zábavno-inšpiratívne predstavenie pre deti s dvomi kamarátmi
Elou
a Hopom
a slimákom
o 17,00
hod.
v DKMaximiliánom (známe aj
z HOP!
televízneho vysielania)
Vstupné : 2,5 €

PROGRAM NA MAREC

1. 3.
ELÁ
Zábavno-inšpiratívne predstavenie pre deti s dvomi kamarátmi
Elou a2. Hopom
slimákom
Maximiliánom (známe aj
3. o 19,00ahod.
v DK
Zahájenie vysielania)
COUNTRY KURZU
z televízneho
Country
kurz
Vstupné
: 2,5
€ je urþený zaþiatoþníkom i pokroþilým, nauþíte sa v Ėom country tance v štýle line
cké Nové Mes
su
to
Ky

M
DO

Y
úR
LT
KU

dance. Poplatok za kurz vo výške 10 € / 10 taneþných hodín je nutné uhradiĢ na tomto prvom
stretnutí.

2. 3. o 19,00 hod. v DK
4. 3. o 18,00
hod. v DK KURZU
Zahájenie
COUNTRY
Zahájenie
KURZU
SPOLOýENSKÝCH
Country
kurz je
urþený
zaþiatoþníkomTANCOV
i pokroþilým, nauþíte sa v Ėom country tance v štýle line
Kurz spoloþenských tancov je urþený zaþiatoþníkom i pokroþilým bez obmedzenia veku, v kurze
dance.sa Poplatok
za
kurz
vo
výške
10
€
10 taneþných
hodín
je nutné uhradiĢ na tomto prvom
nauþíte základy polky, valþíka, salsy, tanga a/ ćalších
spoloþenských
tancov.
stretnutí.
Poplatok za kurz vo výške 28 € / 10 taneþných hodín je nutné uhradiĢ na tomto prvom stretnutí.
SOBOTA – 24. 7. 2010
3. o 18,00–hod.
v DK
9,30
koncert
mandolínového súboru
4.
3.h.8.
oŽIARINKA
18,00 hod.
v DK
MATKA
11,00
h.
KAMEŇOŽRÚT
A
LOMIDREVO
– pouličná show TANCOV
Zahájenie
DivadelnéKURZU
predstavenieSPOLOýENSKÝCH
v podaní Divadelného súboru ZUŠ,
ktoré uvádzame pri príležitosti DĖa
12,00 h.
NOVÁ
KYSUČANKA
– koncert
dychovej
kapely
žien,
ale urþené
je aj všetkým
ćalším
priaznivcom
divadelného umenia.
Kurz
spoloþenských
tancov
je urþený
zaþiatoþníkom
i pokroþilým bez obmedzenia veku, v kurze
Autor
hry:
Július–Bárþ
- Ivan,valþíka,
réžia
: Katarína
Kováþiková
13,00
h.
JEDĽOVINA
vystúpenie
ženskej
speváckej
skupiny
sa
nauþíte
základy
polky,
salsy,
tanga
a ćalších spoloþenských tancov.
Úþinkujú:
Katarína Kováþiková,
Lenka Káþeríková, Vierka Prievozníková, Marian Kandrik a
14,00 h.
TRIza
PRASIATKA
bábková
Poplatok
kurz vo –výške
28rozprávka
€ / 10 taneþných hodín je nutné uhradiĢ na tomto prvom stretnutí.
Jozef Gavlák, vstupné: 1 €
15,00 h. LÚČKA SVATOBOŘICE (Mistřín) – folklór z ČR
17,00
OF FOREST
20. skupiny
3. o 19,00 hod. v DK
8.
3. h.
o REVENGE
18,00 hod.
v DK– koncert rockovej
Pozývame vás
KUBO
18,00
h.
KAMEŇOŽRÚT
A
LOMIDREVO
–
pouličná
show
MATKA
KULTúRNE LETO 2010
Slávnostná premiéra kYSUCKé
divadelnej hry v podaní
19,00 h. THE predstavenie
BACKWARDS – hudobný
koncert
Divadelné
v podaní
Divadelného
ZUŠ, ktoré
uvádzame pri príležitosti DĖa
Divadelnéhosúboru
súboru dospelých
pri MKŠS.
4.
7.
2010
Nová
Kysučanka, Asanka
21,00 h.
Zabáva
násje
ČUHAR´s
BAND ćalším priaznivcom
žien,
ale
urþené
aj všetkým
divadelného
Autor hry: Jozef Hollý,
réžia: Rudolfumenia.
Vitos
11.
7.
2010
VO
Band
Žilina - hudobný koncert
NEDELA25. Július
7. 2010 Bárþ - Ivan, réžia : Katarína
Úþinkujú: Marek
Belko, Emília Bodorovská,
Autor
hry:
Kováþiková
18.
7.
2010
Kysucké
žubrienky
a ichKandrik
hostia a
Miroslav
Cáder,
Ondrej
Kubík,
Daniela
10,00 h. KYSUČANKA
dychovejLenka
kapely Káþeríková, Vierka Prievozníková, Marian
Úþinkujú:
Katarína– koncert
Kováþiková,
Podoláková, Vladimír Psotný, Jana Slimáková,
11,00 h.Gavlák,
LÚČKA SVATOBOŘICE
z ČR
Jozef
vstupné: 1 €(Mistřín) – folklór
začiatok
o 17.00
Michaela Smoláková, Daniela
Škoríková,
Jánhod. na námestí mesta KNM
12,30 h. NIAGARA – country tance
Šteiniger, Martin Holienþík, Lukáš Vojsoviþ,
Helena Macúšová,
PeĢková
14,00 h. SKÚŠKY ČERTA BELÍNKA –rozprávka DSD
20. 3.Božena
o 19,00
hod. v DK
Vstupné:
16,30 h. DENTA – dychová hudba, LODYGOWICE,
Poľsko2,5€
KUBO
18,00 h. Slovensko- francúzske DIVADELNÉ PREKVAPENIE
Slávnostná premiéra divadelnej hry v podaní
Divadelného súboru dospelých pri MKŠS.
Autor hry: Jozef Hollý, réžia: Rudolf Vitos
Úþinkujú: Marek Belko, Emília Bodorovská,
Miroslav Cáder, Ondrej Kubík, Daniela
Podoláková, Vladimír Psotný, Jana Slimáková,
NEDEĔA 4. 7. o 17,00 h.
26. 7.
2010 POKOJ
V DUŠI Ján
Michaela Smoláková,
Daniela
Škoríková,
27.
7.
2010
2
BOBULE
Šteiniger, Martin Holienþík, Lukáš Vojsoviþ,
28.Božena
7. 2010 KAWASAKIHO
RUŽA
Helena Macúšová,
PeĢková
USA* Vstupné 2,20 € * MP* 108 min.
29.
7.
2010
LÍBAŠ
JAKO
BUH
Vstupné: 2,5€
30. 7. 2010 NESTYDA
NEDEĔA 11.7. o 17,00h.
cké Nov é Mes
su
to
Ky

M
DO

Y
ÚR
LT
KU

Podrobnejšie informácie o filmoch sú dostupné na

ýR* Vstupné 2 € * MP* 96 min.

NEDEĔA 18.7. o 19,30 hod.
USA * Vstupné 2 € * MP 12* 94 min.

Podrobnejšie
informácie o filmoch sú dostupné
www.kysuckenovemesto.sk v KALENDÁRI PODUJATÍ
na www.kysuckenovemesto.sk
v o 21,30
KALENDÁRI
ZaĀiatok filmového predstavenia je cca
hod.,
t. j. krátkoZačiatok
po zotmení.filmového
Predstaveniepredstavenia
sa nekoná v prípade
PODUJATÍ
je cca
nepriaznivého
poĀasia,
o 21,30 hod.,
t. j. krátko
popredovšetkým
zotmení. Predstaveza silného vetra. Zmena programu vyhradená!
nie sa nekoná
v prípade nepriaznivého počasia,
predovšetkým za silného vetra. Zmena programu
vyhradená!
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